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 :مهمقدّ

هو  هتاحکای   دو نتتود داستتتان هستتتند: ۀدهندنشتان، گلستتتانو  بوستتتانکتتار بترده شتتده در ه بتت هایقصتتّ

 و هتا دارای ایاتازسعدی داستان  هستند و داستان  هایداستانبخش  مدۀ داستان  و داستان کوتاه  

 نتدتریطوزنکوتاه کمی  هایداستان  (113: 1035 ،)داد و از ه ار کلمه کمترند هستند خاصّیفشردگی 

 تتتوان »داستتتان ، کوتتتاه ستتعدی کتته زیتتاد هتتم نیستتتند هایداستتتان از مامتتود، ایتتن پتتژوهش در

بته دلیتل اینکته نمایشتگر بخشتی از زنتدگی ، بوستتاناز « بت  ستومنات»  یحکاو  گلستاناز « زنمش 

  اندشدهداستان کوتاه حسا  ، (111 همان:آن )هستند و نه تمامی 

تعلیمتات  بتر استا پرورش دینی سعدی کته تحصیل و نخس   به دو نکته در ایناا زز  اس : توتّه 

ه شتتکل ختتاصّ شتتیوۀ کتتاربرد و دوّ  ستت  ا قرآنتتی ؛ 519: 1091 ،)صتتنا ی گذشتتته  حکایتت  درو  قصتتّ

  (133: 1013 ،و همکاران صیادکوه ؛131: 1013مقد ، 

در  قصّتهاستلو  » البتّته م دانست  سعدی را مسلّ بر قرآنروایی  هایشیوه تأثیرباید ، نخستین در نکت  

،  تقتادیا هایموضتود، نقتل داستتان و هنگتا     متفتاوت است  یو ادبتقرآن با شیوۀ متتداو  فرهنگتی 

 و گیتردمیکتار ه را در همتان راستتا بت هنتر زیرا قرآن کتا  هدای  است  و    شودمیذکر  اخالقی و   

 یهتابخشالت امتی نتدارد کته همت   نیبنتابرا ؛س  نه نوشتتاریا سبکی گفتاری، دیگر اینکه سب  قرآن

  (13: 1013 ،معرف ) «و منسام بیان کند  منظّمصورت ه یات آن بئداستان را با ت 

؛ ضتعی  رنت یپ همه واتد این سه خصوصی   مده هستتند:کهن  یهاقصّهاین اس  که  دوّ نکت   

بتا  نتوان  مشتروطیّ مبتنتی بتر حادثته است  کته پتیش از   قتآثار خالّ»، قصّهخرق  ادت   و گراییکلّی

 (11: 1011 ،میرصادقی) «ادبی گذشته آمده اس   هایمتندر  و    سرگذش ، افسانه، حکای 

و   یّشخصت کته  بارتنتد از: اندآوردهنی  برای داستان  یگری ناصر د، کنار این سه  نصر  مده در البتّه

موضتود یتا قلمترو ، یتا ماتمون مایتهدرون، مانندی یتا معیتار ستناش داستتانحقیق ، پردازیشخصیّ 

 ( 115-53: )همان  خالّقیّ 

نکتاتی هستتند کته در متورد ، ب  و تکنیت ست، زبتان، دیتدگاه، فاا و تتوّ، ضرباهن ، لحنالبتّه،  

و  بوستتانو در آثتار کهنتی همنتون  (53: 1013 ،نیتاز)بتی اندنویسی تدید مورد توتّه واقع شدهنداستا

و  هاقصّتهایتن  ناصتر بتا  صتد درصتدست  کته تطبیت  ا گفتنتی را یاف   هاآنبرخی از  توانمی گلستان

ضترباهن  و تکنیت   ناصتری ، ویتژه زبان، بیان سب  اامّ ؛نخواهد بود ریپذامکانی سعدی هاحکای 

 را یاف   هاآن توانمی ترراح  گلستانهستند که در 
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هتر دو متتن و  ی ناصتر ستاختارکتردن  مشخّصبا ، روش تحلیل انتقادی گفتمانه ب، در این پژوهش 

  نصتر و قصّهاز  چگونگی کارکرد سعدی در استفاده، هاآن ناصر داستان به کار برده شده در برخی از 

( )منثتور زنمشت تتوان  و )منظو ( در دو داستان ب  سومنات، را و    نحویتکرارهای ، گووگف  مهمّ

بترای تلتتوگیری از اطالت  کتال  از آوردن خالصت  داستتتان  ناچتاره بت  کنیممتتیتحلیتل و مقایسته ، طترح

  دهیممیتاد ار بوستانو  گلستانو خوانندگان ارتمند را به متن  کنیممیخودداری 

 یریگو شتکلسعدی از همتاهنگی و خودنمتایی  هایداستانپیداس  که غلب  محتوا و هدف تعلیمی  

 کتار بتردن از بتهولی این نکته بدان معنتا نیست  کته ستعدی  ؛کاهدیم هاحکای هم   ناصر داستان در 

 تنگتیدارد )بته آن  گو کته گترایش معنتاداریویا گف  پردازیشخصیّ و به   ناصر داستان غافل بوده

  هیچ کوششی به خرج نداده اس  ،فااسازی ایو  (19: 1033 ،و هدهدی قهرمان

که ستعدی در میتدان  اندشدهبر این فرضیه بنیاد نهاده  دهدمیپاسخ  هابدانکه این تحقی   ییهاسؤا  

ختو  ، متنظّمستاختی وارد شده و در انساا  بخشیدن به متن با  آگاهانه ،داستان و  ناصرکاربرد داستان 

  از مامو تگتو وگف  مؤثّرکاربرد  باوتودکه سعدی  رسدمیبه این نتیاه  سراناا  مل کرده اس  و 

بترای بیتان پیتا   یالهیوسرا  و داستانبهره نگرفته  پردازیداستانامکانات داستان و   از هم،  ناصر داستان

 در ایتن یو  (133: 1013، و همکتاران کوهصیاد) اس  خویش و همراه کردن مخاطب با خود قرار داده

که داستان در آن برای اهداف تعلیمی و ارشادی بته  کاربرد داستان اس  رقرآن کریم د تابع تعلیم، شیوه

بته ایتن  تعهّدبه  بارتی سعدی م ؛هستند داستان از موضودبسی وازتر ، پیا  و هدف و شودمیکار گرفته 

 .(131-131: 1013، یرانیا ر ک:) « نود انسان باشد ممعلّهنرمند باید »که اندیشه اس  

 پژوهشمباني نظري 

در تحلیل متون از سطح توصی  به سوی تفسیر و تبیین و سراناا  مشتخّص کتردن نتود نگترش و بیتنش 

دهنتدۀ زبان انعکا »چراکه   (119-110: 1031)رک: زاهدی و ایمانی،   شودحرک  کرده میدر متون 

از واقعیّ  نیس  بلکته ابت اری است  تنیتده در روابتت قتدرت کته موتتب برستاخ   واریشفّاف و آینه

( از ایتن رو، زز  111-113: 1033آمتدی،ربانی خوراسگانی و خوشر ک: )  شوداتتما ی واقعیّ  می

انتقتادی  گفتمتان لیتتحل هتای کیفتی؛یکی از این روش اس  با روشی کیفی به تحلیل آن پرداخته شود 

 اس  

های فترکالف هتم شود که اغلب بتا اندیشتهتحلیل گفتمان، به انتقادی و فوکویی تقسیم می رویکرد 

 گفتمتان لیتتحل یتما  رویکردهتا  (153-113: 1033فرقانی و اکبرزاده تهرمی،ر ک: )  یابندپیوند می
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یتدئولویی سه مفهو  انتقتاد، قتدرت و ا  دارند تأکیدبر تأثیر متقابل میان زبان، فرهن ، تامعه و سیاس  

( و 51-03: 1019زاده، آقاگتل ر ک:)  در تما  رویکردهای تحلیل انتقادی گفتمان، قابل مشاهده است 

انتد، از ایتن رو همنون سایر متون در خدم  ارتباط ،چون متون ادبی و ازتمله بوستان و گلستان سعدی

 ( 13-13: 1019زاده، آقاگل ک:ر )  توان با نگرش انتقادی و به شکل کیفی تحلیل نمودها را نی  میآن

، کش  معنای به کار رفتته در متتن یتا ستخن و از تمله تحلیل گفتمان از اهداف روش تحقی  کیفی 

تواند محدودۀ تحقی  را از ستطح بافت  موقعیّت  فتردی بته ستطح کتالن می»تاس  که اس  و از همین

البتّته   (13-3: 1011و دیگتران،  کالنتتریر ک: ) «یعنی تامعته و تتاریخ و ایتدئولویی وستع  ببخشتد 

های پنهان و ایتدئولویی پوشتیدۀ متتن و تا یته و تحلیتل آن است   هدف در این کار نشان دادن ارتباط

  (91-03: 1031دربر، ر ک: )

بتر گفتمتان  گلستتان ستعدیصاحبی و همکاران او معتقد هستند که گفتمان مبتنی بتر پوشتیدگی در  

( و رضایی بر این باور اس  کته بافت  100-133: 1013ی و دیگران، صاحبر ک: )  تصریح غالب اس 

تاریخی، روابت قدرت و سلطه، نهادهای اتتما ی و فرهنگی و ایدئولوییکی در متن یا صورت زبتانی و 

تتایی کته  ازآن  (131-193: 1033رضتایی، ر ک: ستازند  )معانی آن مؤثّرند و گفتمتان آن متتن را می

متدار و در بافت  اتتمتا ی از رابطتین فردی،  المی خدادوس  و وا ظی دیتن سعدی در باف  موقعیّ 

کوشیده حکم   ملی روزگار خودش را در زمین  اختالق، سیاست  حکوم  یا دربار و مرد  بوده و می

هتا بته فهتم مشتترک و مقبتولی از حکمت  و دیتن مُدُن و تدبیر من  ، به طبق  حاکم و مرد  بنماید و آن

وی دیگر برای دلنشین کردن سخنش به روایی کردن متن خود اقدا  نموده اس  بته ناچتار برساند و از س

های قدرت، دین و اتتماد روزگار خودش را به شکل نهتان در متتن گلستتان و بوستتان بسیاری از مؤلّفه

وارد کتترده استت   ایتتن پتتژوهش بتتا ایتتن دیتتدگاه و بتتا روش تحلیتتل گفتمتتان انتقتتادی کوشتتیده استت  

 نهان و معانی متن سعدی را بیابد و نشان دهد  رویکردهای

 :پژوهشپيشينة 

ایتن  بته مقایست  یو کس س ااندک  گلستانو  بوستانسعدی در  پردازیداستان مطالعات مربوط به شیوۀ

بته ایتن متوارد  تتوانمی، مطالعات مربوط بته ایتن موضتود از نپرداخته اس   پردازیداستاندو اثر از نظر 

 اشاره کرد:

را در آثتار  هتاتقابلو آن  پرداخته گلستان  دوگانه به مطالع یهاتقابلبر مبنای دیدگاه ( 1011)نیان رضوا
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شناستی  و فلستفی دانستته بتر دو کتارکرد زیبتایی یو مبتنشالودۀ دیدگاه فلسفی او  ۀدهندشکلسعدی 

 اس  

قترار ان متورد مطالعته را از نظر تحلیتل انتقتادی گفتمت مدّ یبا  یسعدداستان تدا  ( 1010)حسینی  

 محمّتدامتا   یهادگاهیتدستعدی از  یاز برختوردار،  ربتی یسینومقامهسعدی از  تأثّربیان  و ضمن داده

 و قوی دانسته اس   منظّمغ الی سخن گفته و این داستان را دارای ساختار 

است    همردمتی دانستت - و شتا ری اتتمتا ی یستینوداستانسعدی را نمون  کامل ، (1010) دستغیب 

 اطفی و تربیتتی را در  هایتنبهدر ن د سعدی از کدیه و شحاذه به  یسینومقامهتغییر پیا   (1010) فار 

 لیتو تمارا بتر تاتاد  گلستانترکیب روایتی ( 1030)دباشی  وداده  رقرا دیتأکمورد  گلستان هایداستان

 دانسته اس  

زمتانی  ییزدابافت پرداخته و  گلستانه بررسی ب، ون لیونبر اسا  نظری  ( 1013فالحی و همکاران ) 

بستیار  ستعدی اح  گفتتارکه صتر ندمعتقد آنان  ندادانسته آن کتا  و مکانی را  املی برای تاودانگی

از توانمنتدی ستعدی در ( 1033) قهرمان و هدهدی تنگی پردازی اوس  هیو کناگویی کمتر از پوشیده

  نداسخن به میان آورده بوستاندر  اتتماد زبان طبقات مختل  گفتگو ازکارگیری ه ب

مختل  زاوی  دید را تعیتین  هایتنبه، گلستاندر  پردازیروای  هایشیوهبا مطالع   (1015)  بدالهی 

با تحلیتل داستتان ( 1010)گرتی  را بیشتر از همه دانسته اس   گرمداخله راوی دانای کلّ، کرده و زاوی 

 یارمتهو شتیوۀ گفتتارش را ستلطان و شتبانی یتا چوپتان و  ریانتقادناپتذ را سعدی، مدّ یتدا  سعدی با 

 مطلت  یختالق  نتدارا ستوده هاداستانهم هنر سعدی در آغاز  (1015ان و همکاران )نوروزی دانسته اس  

 را بته سته بختش قابتل تقستیم دانستته است : گلستتانو  بوستتانی سعدی در هاحکای مامود  (1031)

  یکشوردارآیین  ؛تدبیر من   و تعیین وظای  افراد خانواده ؛اخالق فردی بیتهذ

از  هتاشخصتیّ پرداختته و ضتمن بیتان ایستتا بتودن  بوستانبه بررسی  ناصر داستان در ( 1011)غال   

الگتوی دو  ووی شکل شناسانه اس    مطالع مختل  سخن گفته اس   یهاپیتقرار گرفتن اشخاص در 

 5تتا  تعتداد اشتخاصکترده است  کته ایتن الگتو از نظتر  ارائتهرا ی  گفتگو  + ی  کنش + شخصیّ 

 39ختود ستعدی راوی ، بوستتانداستتان  115از مامتود  دیتاف ایم یو نی  قابل اف ایش اس   شخصیّ 

 مشتخّصرا  بوستتانداستانی  شخصیّ  93پویایی  (1013و همکاران ) ادکوهیصکه  هرچند داستان اس  

  یّشخصت 5را بیشتتر از  بوستتان هایداستتاناشخاص و قهرمانتان برختی از و نگارنده نی  تعداد  اندکرده
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  کاهدینمغال   محمّداز ارزش کار شکل شناسی  همه نیاولی  ؛یافته اس 

  از شتیوۀ منتدیبهره، شتالوده افکنتی داستتان بتر مبنتای تقابتل و تاتاد، دادن بته پیتا  داستتان اهمّیّت  

، نویستیمقامهبته  ، توتّتهمایتد در اندیشته و ستخنوری از قترآن تتأثّر، پردازیشخصیّ گو برای وگف 

 ۀدر حتوزقتات اناتا  یافتته تحقی بوستان هایداستانشناسی و شکل گلستانکردن زاوی  دید در  مشخّص

به تحلیل انتقادی گفتمان داستان تدا  ستعدی بتا  هاآنپژوهی آثار سعدی هستند که در برخی از داستان

و بت  ستومنات  گلستتاناز  زنمشت در مورد داستان توان  مستقلّیولی تحقی   ؛شده اس  توتّه مدّ ی

پتژوهش  نیتا اناا  نگرفته است  ، این دو داستان و نثرسعدی در نظم  پردازیداستانو مقایس   بوستاناز 

و  هاداستتان ناصتر برختی از کتردن بته  و اشتارهبتا تحلیتل انتقتادی گفتمتان ستعدی در ایتن دو داستتان 

یکستانی یتا تفتاوت  ملکترد ستعدی را در حتوزۀ داستتان  کوشتدمی هاآناصلی  یهاا یو پات موضو 

بتودن یتا  ا تناقابلکند و شباه  برخی از  ناصر داستان را در دو حکای  بیابد و  مشخّصمنظو  و منثور 

را  یپردازداستتاننبودن این تفاوت یتا شتباه  را آشتکار کنتد و از ایتن رهگتذر توانمنتدی ستعدی در 

 بنمایاند 

 :زنمشتداستان جوان گفتمان تحليل 

گویانته موصوف اس  و کاربردی پوشتیده صف  تانشین ،)که خود زنمش داستان با توصیفی از توان 

 پتدر  شوندمیانگی ۀ سفر او ، فراخ و به فغان آمدن از دهر مخال  و حل  شودمی ( آغازکندمیرا دنبا  

ستوّ   یتکته بتیش از  گویتدمی، است  مسلّمر اینکه سفر پنج کس را او مخال  اس  و فصلی مشبع د

و  هادگاهیتدس  که فرصتی ویژه برای پدر در طترح ا وهمان بخشی دهدمیداستان را به خود اختصاص 

  زندمی به همنفع او  را به هافرص استفاده از  یو تساو کندمیش فراهم نظریّات

در متورد کستب و حتذر از بتال مطترح  ییهانکته، خ به پدرشپاس و دراز قو  حکما  زنمش توان  

تبتر و اختیتار   مستللپاسخی بته ، و اصل درواقعو  اندبودهفه که هر دو از اشتغازت فکری متصوّ کندمی

  س اکوششگر اختیارگرزن، مش تبرگرای تسلیم شده و توان ، پدر،   از این دیدگاهدهدمی

، حتامی ختود را در ایتن راه، این شتکل و به کندمین بینوایی آغاز سفر را برای شکست، سراناا  پسر 

 «درافکنمب نم و با شیر ییان پناه منم که پیل دمان را » :کندمی معرّفیزور و توانمندی خداداده 

یتا متوانعی  کنتدمیایاتاد  کشمکش و تااد هاآن و با نهدیم زنمش پیش روی ، موانعی که راوی 

بته فرستن   و آوازش آمتدمی بتر ستن ؛ مثتل آبتی کته از صتالب  او ستن  غری ی و طبیعتی هستتند

 و تنهتاکتردن راه پتس از رفتتن کتاروان  و گم و تشنگی در بیابان یگرسنگ وسیع دریا؛ ۀگستر ؛رف یم
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 یکتارطمع :اندیرانسانیغدر اصل  که آوردۀ او و فراهمانسان  سازدس یا موانعی  حا  یشانیو پرماندن 

کتردن  غیتدر و یتارش؛ متالّح و فروکوفتنبه دنبا  تهیدستی توان  توزکشتیبان آزمند و کینه یتمروّیبو 

 را بتا بترد درختتان و بتیخ گیاهتان فرونشتانده بتود؛ اشیگرستنگروستاییان آ  را از او که تشنه بود و 

ن تتا از کتاروا بخوابتد و سبب شتد کته، خوا  توانک سیرشده و  طش فرونشانده و ایمنی یافته ینیسنگ

کته  شتودمیآغتاز  دهیتدتهانکاروانیان پس از تمثیل کوتاه مرد پیر  غدر بماند و بیناره و آواره گردد؛

  و رفتند گذاشتند او را، کاروانیان از تر  پس    کردمی معرّفیتوان را  یّاری تعبیه شده در کاروان 

تتوان را ، معتمدی به همراه، او و شودمیگشوده ، سراناا  گره داستان به دس  پادشاه زادۀ گمشده 

 و تبتر، کهنته و نتو، پیتر و تتوان تاتادّ، در ستراناا  کتار، همته این با  فرستدیمخویش  اریو دبه شهر 

  مانداختیار همننان به قوّت خود باقی می

 :گلستانو ساختار روایت سعدي در  زنمشتعناصر داستان جوان 

دارد و هتر یت   گفتگویی() یتدل شکلی،  ربی نویسیامهمقبه شیوۀ زن، مش داستان توان  فر  اصلی

با این تفاوت که در ایناتا  ؛سخن خود را بر کرسی بنشانند، با آوردن دزیل کوشندمیاز دو طرف د وا 

چون اختیار و تبتر هتم  یمسائلضمن اینکه محتوا به  ؛هاآنل مربوط به ئمسا موضود سفر اس  و حار و

ات اطّال ت اشخاص داستان و هم  خصوصیّاتو  هااندیشه، گووز طری  گف سعدی ا درواقع  پردازدیم

ی بستیار مهمّت ءت ، گووکه گف  داندیمخوبی ه وی ب ؛دهدمینشان ، یینماواقعبا  زز  برای خواننده را

  (051-013: 1011، )یونسی از زندگی و داستان اس 

تان بهره گرفته اس  کته هتر دو پتی رفت  از از شیوۀ داستان در داس زنمش سعدی در داستان توان  

یعنی همان شیوه کته وا ظتان  ؛شوندمیطرح ، گفته شده و سخنک شهیبر اند یدییتأ نوان  و بهزبان پیران 

شتبیه  بستیار بوده اس  و و دارای لحن انذار و تبشیر اندبستهیمکار ه خودشان ب یهایسخنراندر خطابه و 

زز  برای رستیدن بته مقصتد و مقصتود را  یاهدستور، به ناآگاهان س  کها به لحن صاحب ح  آگاهی

 ؛ی یا ستلطان و شتبانی ستعدی در داستتان بت  ستومنات متفتاوت است ر یّت -پس با لحن اربا    بدهد

 محتلّ، نسب  به بوبکر ستعد سعدی  یآماحترا و  لحن متفاوت، داستان ب  سومنات ضمن اینکه در پایان

  اس  تأمّل

دیتد  یت و زاو گتذاردیمتتنها بخشی از زندگی آن خانواده و اتتماد را به نمایش ، کوتاه داستانن ای 

 ؛گراست و البتّه مداخلته طرفیبنه چندان  دانای کلّ، حکای  کنند( و راویتمع )شخص سوّ  در آن 
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ی داستتان قترار هتاشخصتیّ را بته شتکل برابتر در اختیتار  هاو فرصت از همته چیت  بتاخبر است   چراکه

در گتروه ، ین « داستانی موقعیّ » ی نظررا بر اسا   هاداستان گونهنیا (90-91: 1011) یفلک  دهدمین

    دهدمیا  قرار داستانی نقّ موقعیّ 

و تبر بتر پتذیرفتن امکتان  ییگراکلّی  مانندیمباقی  رییتغداستان همگی ثاب  و بدون ی هاشخصیّ  

 ،ای بتا توفیت  قترین گتردداگر تغییتر نیندیشتیده و و ترتیح داردغلبه ، آن اس  مدّ ی زنمش تغییر که 

و تبرگترا  پتذیردنمیرا  منظّمتغییر ناگهانی و نتا،  بارت دیگر خردکهن ؛ بهیابدحکم نادر و استثنا را می

با بازگش  او به شهر و دیار و ترک ستفر منتفتی ، را زنمش تغییر اندک ، هم داستان روند  ماندمیباقی 

 ست  وهاقصّهقهرمتان اصتلی  ،تقتدیر هاقصّتهدر » صادقی معتقد اس  کته:ریم  کندمی  شده ا ال  و تما

نیکتی ، و مطاب  با مامون قدیمی نبرد روشنی بتا تتاریکی« پذیرندنمیایستا هستند و تغییری  هاشخصیّ 

 ،میتانی حتدّ هتاآنرای بت توانمیو ن شوندمیتقسیم ، نی  به دو دست  خو  و بد داستان قهرمانان، با پلیدی

  (13-11: 1093 همان،  ینو  30-93: 1019 میرصادقی ر ک:) یعنی نه خو  نه بد قائل شد

 ییزدابافت »و ایاتاز  لحتن ویتژه و تقابتل و بته همتراه ییگوهیتو کنا، زداییتشخیص، ابها ، حذف 

شتگردهای  از« پتذیرانو کنشکنشگران ، کردن کارگ اران دهیو پوش، سیاسی، تاریخی، زمانی و مکانی

سعدی پیتا  ختود را از زبتان  دانیممیاینکه  ضمن یی او در این داستان هستند؛گوپوشیدهسعدی در شیوۀ 

  (133: 1013 ،صاحبی و دیگران) دکنمیهمین قهرمانان برتسته و بیان 

 درتعمـي  و انسـجام مـت  ، گـویيحذف و ارجاع بـه اباارهـاي پوشـيده، ابهام تبدیل

 :زنشتم داستان

به قترآن مایتد نظتر ، هاداستانو پایانی  میانی، آغازین یهاحذف  مسللسعدی در ، به ظن قریب به یقین

و تنهتا  کنتدمیصتورت گ ینشتی  متل ه قرآن در نقل ماتراها و حوادث ب»  کندمی تبعیّ دارد و از آن 

 «کنتدمیبتازگو ، همّیّت اکتم خالصه و پیراستته از ت ئیتاتک به صورت همآنگ ینش شده را  یهابخش

   (13: 1013معرف ، )

به فغتان آورده ، اهل کار و کوشش را زنمش توان ، که در آغاز داستان یایاتتما حذف شرایت  

  تالوۀه بت، مشکل حل  فراخش را حل کند، تنها تا ،و او را برای کسب روزی راضی به سفر نموده اس 

کوشتش پستر بترای کستب  شتودمیکته معلتو  ن یان حکای خودداری از بیان نتیا  قطعی داستان در پا

کفت   ریتپتدر پاینکته کثترت گفتارهتای  بتاوتود، هست  آننهقانع شده به ، پدر چون ایمعالی بهتر اس  
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یی گتوپوشتیدهتتا  مانتدمی پاستخیبت ستؤا ولی همننتان ایتن ، سنگین ترازو را به نفع او چرخانده اس 

فا تل در ایتن  و ابهتا  کندمیرا نی  ایااد  یاژهیوایااز ، هاحذفاینکه  ضمن  مل بپوشد  سعدی تام 

خبتر یافت  کته آفتتابش بته ستر  آنگته برداشتند و توان را خفته بگذاشتند   رخ» اس : گونهآنمثا  از 

 «تاف  

زی داستان سفر یا حار بیانگر  القت  ستعدی بته هزب دینی و سیاسی در فحوا و مهمّ  مسللطرح چند  

و  هتاراه یناامن اس  یا اختیار؛ و مهم این اس  که کارک انسان تبر کلّی سؤا  س  ا ییگومبهمپوشیده و 

 هتاآنزدایی از قهرمانان و تیپی  کردن ؛ با تشخیصدهدمی راه نان که خبر از کارگ اران نازی  کثرت

متان ابهامی که در ز با پسر؛ و پدر، زادهشاهدپا، دهیدتهان پیر، بازرگان، مالّح با  ناوین و اوصافی چون:

، کنتدمیستعدی بته سیاست  بتا چته دیتدی نگتاه  نکهیو ا وتود دارد احتما  وقود آن، و مکان و تاریخ

 پوشیدگی و ابها  دارند ، ییتبرگرا، گوییکلّی درهمگی روی 

 :زنمشت در داستانسعدي  پردازيشخصيّتشيوة 

  فردیّت را برآینتد دو تکانت  شخصتیّ ( 11: 1033) استکول   مختلت  دارد هایشتیوه پتردازیشخصیّ 

 نیو چنتت اندشتده ستتازیتیپی قتالبی همتان نمونتت  نتو ی و هتتاشخصتیّ   دانتتدمی یستازپیتبخشتی و 

 توانتب تتامع بته همت  شخصتیّ نیتازی نیست  کته همنتون  و اندستادهقهرمانی ، یی اغلبهاشخصیّ 

  (11-31: 1093، یونسی ر ک:) شناخته شوند پرداخته شود تا هاآندرد و آز  ،  ش ، شور، اندیشه

 از  استتتفاده در ایتتن داستتتان از چنتتد شتتیوه بهتتره گرفتتته استت : پتتردازیشخصتتیّ ستتعدی بتترای  

 تتای استم ختاصه کتارگیری صتف  بت بته بازرگتان بانعمت (؛شتده ) سازیتیپیا  ی قالبیهاشخصیّ 

خنتده ه از او بت متروتیبت متالّحخاص )اشتاستفاده از توصی  برای شناستاندن  (؛آوازخوش )روستاییان؛

هتالک  روی بر خاک و د  بتر، تشنه و بینوااحوا  ) مارت یونان در آ  ایستاده( و ) هامکان، بگردید(

یتا  درونتی ییگوتت  د بته غربت  بستی(؛کند بر غریبان کستی/که نتابوده باشت یدرشت :گف یم نهاد و

درونتی  گوییت ، که با  ناوین خودگویی راویاز طری  ، داستان شخصیّ اندیش   و احسا  ییبازگو

 ن ت)روان شتتد و بتتا خویشتت  (11-11: 1011، یفلکتت ر ک:) شتتودمی بازشتتناختهستتیا  ذهتتن  انیتتو تر

رودرروی  یگفتگتو ؛بته تتایی رود کتش نداننتد نتا ( کتا /ه چتو بختتش نباشتد بت هنترور گفت :همی

را فل  یتاوری  در این نوب  تو پسر یا  :پدر گف    رنج نبری گنج برنداری تا )پسر گف : هاشخصیّ 

ریتش و  کتهچندان)  یّشخص معرّفییا زبان بدن برای استفاده از رفتار  و سراناا (    اقبا  رهبری و کرد
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 ( فروکوف  محابایببه خود درکشید و ، توان افتاد به دس گریبانش 

 :هاشخصيّتزبان واحد و یكسان سعدي براي همة 

بترای همت  ، بتردمیکتار ه ایاتاز و اطنتابی کته بت یهتا یو تکن ریرناپتذییتغ ستب و زبان واحد سعدی 

  یتا و بته تبتع آن در محکومیّت هاشخصیّ  یهادگاهیداو در  یهادگاهید امّا ؛یکسان اس  هاشخصیّ 

 در ایتن داستتان بته پتدر  لشیو متنمونته چتون ستعدی تبرگراست   یبترا ؛گتذاردیماثر  هاآن  مقبولیّ

دهد تا آناا کته وی تغییتر بتر میرا به او  تریقواستدز  بیشتر و  یهافرص که  شودمیسبب زن، مش 

  کندمی معرّفیرا آزمند  زنمش  ،تعریض و به خواندیممبنای کوشش را طمع و ولع 

قترار  زنمشت را در اختیار پتدر  امنیّ ، س ا یو ناتوانمردتوّ ناامنی ، چون فاای حاکم بر داستان 

 ،کنتدمیهمراهتی  آن را یاژهیتوتکتراری و  آهن ضتر تا با لحنی استوار و ح  به تانب که  هددمی

در اختصتاص ، ستعدی را چتون هس  بکنتد  آننهبازدارد واو را راضی به  و رفتنسفر پسر را از گ یدن 

  او را بایتد بته حستا  یگرمداخلتهپتس ، دانست  طترفیبت تتوانمین زنمشت دادن این م ایا بته پتدر 

 قرار دهیم  ،زنمش خود را با پدر ، پنداری اوذاتهم

 :زنمشتكلمات در داستان  يدستگه آیي یا و باه واژگان متضاد 

بسته به  نصر تااد اس  که سبب پویایی و حرکت  کتال   گلستانحیات نثر شا ران  سعدی در  تان و»

 و ستفر پستر؛ و ایی موتود در میان پتدروایگانی و محتو یتاادها (110: 1011، رضوانیان)  «شودمیاو 

و  ختوا  ؛یبتاکیبتو  تر  و کاروان؛ دزد ؛و توان ریپ زندگی؛ بودن؛ مرد و نادار و دارا بودن ؛حار

 و پتا؛ دس  و نادان؛ دانا ؛و آشنا بیغر و کنی ؛ غال  و راح ؛ رنج ؛و روز شب و دریا؛ یخشک بیداری؛

 و دشتمن؛ دوست  و رفت ؛ آمتد و گشاده؛ بسته و درویش؛ نگرتوا و دا ؛ دانه ؛و روح نفس و مادر؛ پدر

کتال  ستعدی تنیتده شتده و از  ماهیّ که در  و تبر کسر و  سل؛ شین و گنج؛ رنج و پریشانی؛ تمعیّ 

 نیتترمحکمدو قطبتی استتواری را آفریتده است  کته از  تاتادّ ،است شده آغاز تا اناا  داستان کشیده 

  رودیمار این داستان به شم یهاگاههیتک

کته پستر از  کندمی مشخّص ،احتااتات پدرش و وی و زنمش بخش شکای  توان  بررسی افعا  

، بستایند، برخاست ، رف ، مانند شکای  برد و پای نهاد کنندمیکه دزل  بر کار و  مل  افعا  حرکتی

بتا روح کوشتش  هتانیتاو  گیتردمیبیشتتر بهتره  ،هتاآن مشتتقّاتو  ستفر کتنم، پناته افکتنم، ب نم، نهند

 یا تنتاییبت پذیری یتاثیرأت هستند و منفعالنه و غیر حرکتی که ردیگیمپدر از افعالی بهره  امّاهمسوترند؛ 
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، بتود، است زز  )ختانوادۀ افعتا  نتاقص  یهافعل  مانند هم، س ا  ملی و کاری بیشتر از تنب  هاآندر 

، نداننتد، غتم ختورد، خواهتد مترد، نشتنود، انتدفتهگ، میتل نمایتد، دار  مانند  ت   یافعال ( وباش   ، شد

از ، پتای در دامتن کشتید، بته است ، چه کند، رغب  نمایند، نتواند گرف ، نمیبیم، شناسند، نخواهد دید

، دانست ، احسا  کترد، دید، اینکه در گف  ضمن ؛هاآن مشتقّاتخواس  و ، محن  برد، درکرده سر ب

بتا روح پتذیرش  ایتن امتر ؛ونتددیپینمتچندانی بته وقتود   مل وحرک   ،دیو چشبویید ، شنید، شناخ 

این است  کته نشتان دهتیم ستعدی تاتاد را در کتاربرد افعتا  هتم  منظور ضع موتود سازگارتر اس  و

  کار ببندده بخوبی ر ای  کند و ه توانسته اس  ب

 :زنمشتتكرارهاي نحوي در داستان  با يسازموزون
از ایتن الگوهتا  یبرخت ؛فت الگوهتایی را یا تتوانمی، شده در این داستتانبرای توازن نحوی به کار برده 

 ز: بارتند ا

کتار ه این الگتوی دستتوری را بت، شایست  سفرند زنمش کسانی که از دید پدر توان  معرّفیسعدی در 

  :اس گرفته

 ه فعلتیگترو + گتروه فعلتی یهاوابسته + به گروه وصفی لیتأوتمل  قابل  + گروه اسمی + گروه قیدی

 )محذوف یا مذکور(

 محذوف(اس  ) +       هر روز به شهری دارد +                           + )که(        بازرگانی  +         نخس 

  اقدا  نمایند +                 + به خدمتش رود                          + )که(          المی +         دوّ 

               +                               میل نماید                      + )که(        یی رو خو +         سوّ 

 +                                             بازدارد                        + )که( آوازیخوش +         چهار 

 +                                             حاصل کند                     + )که(     وریپیشه +         پنام

 :مشاهده کرد توانمیزیر  ۀبا الگوی داده شد دیگری را شکلهم یهاتمله هانمونهاین  و در

بقی  تملت  پیترو پیترو  + پیرو پیرو تمل  با گروه اسمی پیوند ییتاتابه + مذکور یا محذوف() هیپاتمل  

 مذکور یا محذوف( با فعلپیرو ) + تمل 

  شرط اس  تعلّ به اسبا  حصو  آن      + مقسو  اس      +      اگرچه       >      <      رزق + اندگفته

 ب         از ابوا  دخو  آن احتراز وات     + مقدور اس         +     اگرچه      >       <        بال+           

یعنتی هستته  ؛در ارکان هسته و وابست  گروه اسمی صورت گرفتته است  ییتابهتاا ما   زیر مورد و در
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 :انتقا  یافته اس  هاوابستهبه پس از 

 گروه فعلی مذکور یا محذوف + گروه اسمی وابست  +      هست  گروه اسمی

  (آغاز کردگرف  )برد درختان خوردن گرف  که در اصل خوردن برد درختان 

 ن                        که در اصل برآوردن بیخ گیاها            بیخ گیاهان برآوردن

 :زنمشتانسجام مت  در داستان  يهانشانه

ست  در ایتن داستتان با ت  ا سببی و زمانی، تقابلی، ارتباطی یهااضافهکه شامل  یاتملهمیان  یوندهایپ

 :اندگشتهانساا  پیوندی متن 

 :دهدمیکلم  مبهم یا نکره را توضیح ، ایتملهکه در آن  اضافة ارتباطي یا توضيحي

چه دانید اگر این هم از تمل  دزدان اس  که به  یّاری در میان ما تعبیه شده است  تتا بته وقت  فرصت  »

س  که با تمل  توضیحی به  یّاری در میان متا تعبیته شتده ا یااشارهاین ضمیر   کلم «یاران را خبر دهد 

  پیوند دارد، اس 

ایتن مثتا   و در کنتدمیبرقترار  ارتبتاطی، با پیوند تااد و تقابل میان دو تملته یتا ترکیتبابلي اضافة تق

  :گونه اسینا از غرب  در زادبو 

  «شناخ نا غریب اس  و، در زادبو  خویش را که بر مراد تهان نیس  دستر  آن و»
  :اس   لّاز نود بیان  هاتملهیوند پ، گونهنیادر  سببي() علّتاضافة بيان 

 «د زبان ثنا برگشا ؛دس   طا بسته بودتوان را »

   « کندمیبار گران  تحمّلآسیا سن  زیرین متحرک نیس  زتر  »

  کنندمیکردن را بیان  تحمّلزبان برگشادن و   لّ ( )به ترتیب اوّ  یهاتملهدر هر دو مثا  

این مثتا  ترتیتب زمتانی افعتا  یکتی  در  رسانندیمترتیب زمانی اناا  دادن کارها را هاي زماني اضافه

 :س ا پس از دیگری

زمتا  از کفتش در گستالنید و  متالّح، مقود کشی به سا د برپینیتد و بته بتازی ستتون رفت  کهچندان»
 «کشتی براند 

 :(واژگانو جانشيني درست  ينينشه كاربست قواعد ) يدستورانسجام 

 تترینمهمصتحیح نیست  ولتی از  یهاحتذفو  که انساا  دستوری منحصر به ارتا ات درس  هرچند

 :س ا از انساا  دستوری یانمونهاین مثا  حذف فا ل  در اشکا  نشان دادن این نود انساا  هستند 
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فراخش از دست  تنت  بته تتان  و حل ی را حکای  کنند که از دهر مخال  به فغان آمده بود زنمش »

 کفتافی بته کت ، مگر به قوّت بتازو ؛   سفر دار اتازت خواس  که   پیش پدر برد و  یشکا رسیده 
 «آر  

و  یتارش، متالّح، ایتن مثتا  در  شتودمی دستتوری یونتدهایپشتدن  تریقواسبا   ریبا ضمارتاد به اسم 

ات اتّفاقتارتاد برای هم   رندهیدربرگاینکه کلم  ماضی  ضمن  اندشده مشخّصبا ضمیر  هر سه زنمش 

 :گذشته اس 

 تذر ماضتی در  به و به اترت کشتی مسامح  کنند    که با او به مصالح  گرایندمصلح  آن دیدند »
 و تتاشتدند  و روانکشتتی درآوردنتد  و بتهدادند  و چشمشچند به نفاق بر سر  یابوسهقدمش افتادند و 

 «برسیدند به ستونی از  مارت یونان در آ  ایستاده 

 :بوستانتحليل داستان بت سومنات 

اس  که میتان استال   اییدینی و ا تقاد تاادّ یکی ؛ن داستان دوگانه و ماا   اس ر ایب حاکم تاادّ

و تقابتل افشتاگری و درستتکاری ستعدی دربتاری  یگترید  وتتود دارد یپرستتب   و با بُت و مسلمانان

کارگ اران بتکدۀ سومنات اس  که نسب  بته  یکاریو مخفاری و مکّ یگرلهیحبا  بوبکر سعد حکوم 

بته  مکلّتل نهفت  آنان )پردۀ اسرارشان هیچ رحمی ندارند و سعدی پس از کش  سرّ افشاگران ومخالفان 

بته کشتتن مطتران  ( ناچتارزر و ریسمان به حرک  درآورندۀ دس  ب  که مطران آن را در دس  داش 

 تا خود زنده بماند  شودمیآذرپرس  

- راست  دشتمن؛ - دوس  افکندن؛ - برخاستن تمادی؛ - حیّ روان؛بی - تاادهای وایگانی روان 

 - وحقیقت  حت  زن؛ - مترد شتب؛ -روز بتد؛ -  یتن صتورت؛ - یمعنت کتین؛ - لین تاهل؛ - دانا کژ؛

 زشت ؛ - نیکتو ریش؛ - مرهم ل؛قب - بعد تلخ؛ - شیرین آتش؛- ستانین زیر؛ - زبر چپ؛ - راس  باطل؛

ران بتا مستلمان مطت بترهمن و وو کشتیش  و متغ پرست ب کته در  ایمار و تاتادهای  قیتدتی - زنبور

ایتن داستتان   ناصتر متاتادّ ،شودمیدیده  «کردار زش »و  «نی  فعل»در تااد  با، اردوتود د )سعدی(

کته  ست ا بیانگر ناتوانی انسان و غلبت  تقتدیر و تبتری، همگی هانیا رسدمیکه به نظر ضمن این ؛هستند

 و نیش را به مار داده اس : زنبور سلنوش را به 

 د قتتتدر نیستتت  در دستتت  کتتتسکلیتتت

 پتتس ای متترد پوینتتده بتتر راه راستت 
 

 توانتتای مطلتت  ختتدای استت  و بتتس 

   خداونتتد راستت تتتو را نیستت  منّتت
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کته بترآوردن  دانتدمی یاریتاختیبت ،انسان را همنون ب  ستومنات، سعدی ،در بخش انتهای داستان 

کته حاکمتان و  کنتدمیتوصتیه  و لذا شودمی ریپذامکانبخواس  و ارادۀ الهی  اشیخواندس  و فریاد 

پی کسب رحمت  الهتی بته  و درو واث  نباشند  د خوشبه نیکوکاری خویش  چندان، مرد  مثل سعدی

 د ای خیر دیگران برآیند 

 ،که سعدی در پایان همین داستتان دانیممی امّا ؛نیس  داستان آنچندان مواف   ،گرفتن این نتیاه البتّه 

که سبب آسایش مرد  در ستای   کندمی معرّفیحکوم  پسندیده  ه  نوان نمون حکوم  بوبکر سعد را ب

حکمرانی در هنتد و ایتران را کته در  نمون   ملی از تاادّ، با این کار یو دین آسمانی اسال  شده اس  

دینتی حکومت   -این دید سعدی از نظر سیاستی  با  نمایاندمی، اندگرفتهاین داستان مقابل یکدیگر قرار 

حکمرانتان ، آن راو نقطت  مقابتل  دانتدمیرا در تهت  استال  و ختداتویی  آن و کنتدمی دییتأوبکر را ب

کتش و حت شتکن که کارشتان فریتب مترد  است  و حقیقت  دهدمیقرار  هابتکدههندی و کارگ اران 

  گیردمیر قرا دییتأحکومتی نی  مورد  و دستگاهوابسته به دربار  سعدیک، اینکه با این دید ضمن ؛هستند

 :گونة روایت سعدي در داستان بت سومنات

ختود راوی ایتن داستتان و زاویت   یستعد است   بوستانطوزنی  هایداستانداستان ب  سومنات یکی از 

  گر اس مداخله دانای کلّ، راویشخص و  اوّ ، دید آن

هتیچ پیرفتتی تنهتا  بدون یراو  شودمیحارۀ سعدی آغاز و مغ هم داستان با توصیفی از ب  سومنات 

  + شخصتتیّ بتتر مبنتتای الگتتوی شتترایت حاتتور دو  و پتتردازدیمتتبتته ختتود داستتتان و پیرنتت  اصتتلی آن 

، کته از ستعدی) درستن کشته شدن مطتران آذرپرست  متیتا به بحرا رودیمحادثه به پیش  + گووگف 

 کتردن برپتاپتس از ، به قو  ختودش ی(  سعدس ا و سبب شگفتی شودیمکاری خرق  ادت محسو  

و در پنتاه بتوبکر  دیتآیمتشیراز  و سپسراه هند به یمن و حااز  و از  دیگریماز آناا ، غوغا و رستاخی 

  گیردمیسعد آرا  

 یيو جبرگرا گویيكلّي، یيگرامطلق، پيرنگ ضعيفسومنات )عناصر داستان بت برخي از 

 :(و...

ضتعی  و  رنت کپی، ایتن داستتان در ارنتد پیرنگی ضعی  د ها یو حکا هاقصّهگفته شد ه ک یطورهمان

و با امتین شتدن  پرستانب و بخیه بر روی کار افتادن  در قسم  کش  راز، س س روابت  لّی و معلولیک

 شتبی درک، پتس از امتین شتدن یستعد  دهدمیخود را نشان  ،سعدی تازه از راه رسیده در بتکدۀ سومنات

در دست  مطتران  ریستمانی را، بته زر مکلّتل پش  پردۀ ،تستاویی نه چندان سخ  و در بنددیمدیر را 
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 ؛است  شتدهیمتآواز او  و ستبب دادهیمتن ریسمان دس  ب  را تکان آکه به کم   بیندآذرپرس  می

نیتازی بته ، حاتور هتیچ راز و نیتاز کننتده و زایتری و بتدونس  که در آن لحظه از شب ا در حالی نیا

 معلو  در ایناا بسیار ضعی  اس   و  لّ   رابط مطران آذرپرس  نبوده اس   حاور مخفیان 

 :و جبرگرایي گرایيمطلق

 بودن هم  هنتدیان نهفتته است   پرس ب سعدی در تعمیم نادرس  او مبنی بر  ییگوکلّیو  گراییمطل 

قصد حکمرانتی بتر مترد  هنتد را ، این داستان که با فریبکاری پرستانب آیین نادرس  برهمنان و  میتعم

سعدی به تبتر و  ا تقادک، اینکه ضمن ؛س ا گوییکلّیو  گراییمطل ، به هم  برهمنان و مرد  هند ،دارند

 مشاهده کرد: توانمیتقدیرگرایی او را در این ابیات 

 فتتتتترج یتتتتتافتم بعتتتتتد از آن بنتتتتتدها

 یکتتی آنکتته هرگتته کتته دستت  نیتتاز

 ا ینتتتتیچآن لعبتتتت   دیتتتتآ ادیتتتتبتتته 

 بتتتتدانم کتتتته دستتتتتی کتتتته برداشتتتتتم

 کشتتندیبرمتتدستت  دزن نتته صتتاحب
 

 هنتتوز  بتته گتتوش استت  از آن پنتتدها 

 دانتتتتتای راز بتتتتته درگتتتتتاهبتتتتترآر  

 ا ینیختتتودبکنتتتد ختتتاک در چشتتتم 

 بتتتتته نیتتتتتروی ختتتتتود برنیفراشتتتتتتم

 کشتتندیدرمتتاز غیتتب  سررشتتتهکتته 
 

 :مت  در ساختاریي سعدي گوپوشيدهابهام و 

ویتژۀ  یو کاربردهتا، اازای، کنایه، س  که با استفاده از حذفا یی یکی از شگردهای سعدیگوپوشیده

بتا  و چگونته اینکه سعدی چگونه به هنتد رفتته حذف  پردازدیمبدان  یلیو تمثماازی ، رم ی، استعاری

ناتوان مانتده  خودش اریحاره و هم و ینکوگوشناخ  دوس   و دربه بتکده برده  و راهمغ مرتبت بوده 

آغازین داستان هستتند کته  یهاحذف، عدیمگر پس از دشمنی او با س ؛او خبردار نشده اس  نییاز آو 

 :زنندیمشرو ی پر ابها  را رقم 

 شتتتتتبی همنتتتتتو روز قیامتتتتت  دراز

 کشیشتتتتتتان هرگتتتتتت  نیتتتتتتازرده آ 

 مگتتتر کتتترده بتتتود  گنتتتاهی  ظتتتیم
 

 در نمتتتاز وضتتویبتتتمغتتان گتتترد متتن  

 آفتتتتتتا چتتتتتو متتتتتردار در  هتتتتتابغل

 کتته بتتترد  در آن شتتب  تتتذابی التتتیم
 

و بلکته دو آیتین زرتشتتی  ،ل نته تنهتا آیتین کتارگ اران بتکتدهسعدی با ایااز کامت، در این سه بی  

از قترآن مایتد را بیتان  اشیآگتاهپایبنتدی ختود بته استال  و  و کنتدمیرا نیت  متردود ا تال    یحیمس

ضتمن اینکته فاتای  یو  ذا  التیم مخصتوص تهنمیتان است  ، قرآن آیاتمبنای  چراکه بر ؛داردمی
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ناپاکانت  زرتشتتیان هتم ستخن  یهتاو  بادتاز ناپاکی کشیشان مسیحی ، به کنایه، بتکده را تهنم دانسته

ستتومنات و  شتتدید ستعدی در ایتتن داستتان ابتتتدا بتا کتتارگ اران بتدکردار بتکتتدۀ مخالفت  گفتته استت  

  یپرستب و مکاری آنان در فریب مرد  اس  و سپس با ب  و  یگرلهیح

 ستر در ختدم ؛ پتا شتدن افتادن؛ گر  گرفتن؛ به دندان دامن کنایاتی چون بخیه بر روی کار افتادن؛ 

 وراس  دویتدن؛ چپ کسی گرفتن و افتادن؛ در نبستن؛ صورت را گرفتن؛ یدست در چشم کردن؛ خاک

 ،کردن و بته متردان رستیدن یریدستگ شدن دهان؛ نیریش پای دیوار؛ کندن یافتن؛ دس  برآوردن؛ دمار

، طبستیاست  )یی ملحوظ گوپوشیده  کنایه همان تعری در ند ه کار رفته در این حکای  هستکنایات ب

 یی پرداخته اس  گوپوشیده( و سعدی آگاهانه و دانسته به 191:1031

 :در داستان بت سومنات پردازيشخصيّت

 گونتهنیابته همتین ختاطر در  ؛یشتانهاشخصتیّ نته  ،هاست آنپیتا  ، بخش متون روایی کهن ترینمهم

ستاده هستتند و صتادقانه حترف  هاشخصیّ » و شودیماشخاص طرح  کلّی ا  و  یهایژگیو، هاداستان

آنهتا هتم  ( ضتمن اینکته تعتداد31:1010، حستینی) «ست  ا یکتی هاشخصیّ  بیان هم  زبان و و زنندمی

 شمار اس  اغلب اندک و انگش 

قهرمتان  5را تتا  بوستتان هایداستتانی هاشخصیّ  تعداد، پژوهش خودش دربرخی از پژوهشگران،  

، وزرا، پادشتاهان :دهنتدمیتشتکیل ، اتتمتا ی او را هایداستتاناغلب اشخاص »که  ندو معتقدبرشمرده 

ی تیپیت  در داستتان بت  هتاشخصتیّ بتا در نظتر گترفتن  امّا (؛13: 1011، غال )    «شانیو دروصوفیان 

مغتان یتا  ؛ستعدیمغ یا برهمن دوس   ؛یا سعدی یراو که شامل: رودمیفراتر  5از  هاآن دد ، سومنات

در ایتن  یو لغتواز نظتر معنتایی  ال امتاًآ  کته  ازردهیتهرگت  نگبران پازندخوان یا کشیشان  ای ریدپیران 

یتا  آذرپرست مطتران  ؛مهتین بترهمن یتا پیتر ؛را برابر شمرده اس  هاآنولی سعدی  ،ستندیبرابر نداستان 

ستراناامین او یعنتی  و پنتاهدوح ستعدی ممت ؛و زنان شهر بتکدۀ ستومنات مردان ایمغان تبه رای  ؛برهمن

از ، ی و معلتولی داستتاندر رونتد  لّت رشیتتأث باوتودس  که ب  سومنات را ا در حالی نیا  بوبکر سعد

  رودمیقهرمان فراتر  5باز تعداد از ، همه ولی با این ؛میآورینماشخاص داستان به حسا  

در ، شان هنگتا  حرکت  دست  بت ای رآوردنب ادیو فر باید اف ود که حاور مرد  شهر در پیش ب  

 نتهیو کمی داستتان ندارنتد هتاشخصیّ ی  از لذا آنان دس  کمی از هیچ ؛تریان داستان اثرگذار اس 

 بتارت  و بته گترددیمتخوش تغییر و تفاوت تریان داستان دس ، آن اس  که با حذف هر ی  از آنان
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 نیس   ریپذمکانا قصّهی  از اشخاص داستان در این  حذف هیچ، دیگر

گتو در متتن وگو گذاشته شتده است  و کتارکرد گفت وبر گف ، بخشی در این داستانشخصیّ اسا  

ی هتاشخصتیّ  ۀدربتارکته  یانکتته داستتانی امتروز است   یهتامتنگفتاری برابر با کارکرد وص  در 

شتبانی بتا  -ستلطان  ی یار یّت -گف  این اس  که وی به سیاق اربا   توانمیسعدی( ) یراومخال  با 

نقتیض و مختلت  بتدانان چتون  و ی ضتدّهااندیشتهگفتمان خویش با انتستا   و در گویدمیآنان سخن 

 در را تحقیتر کنتد؛ آنانآیین ا تقادی  کوشدمی، یپرستو آتش گبر بودن، پرستیب ، برهمایی، زرتشتی

 گتو بترایوگفت  هایفرصت بر کتردن نابرا ،مسلله نیا  دهدمیهرگ  فرصتی برابر را به آنان ن که یحال

خوارداشت   یو بترابا لحن تحقیرآمی  و از روی  متد و قصتد  گراشخاص داستان اس  و راوی مداخله

 خاذ کرده اس :رواس ( چنین روشی را اتّ البتّهمعتقدات آنان و برتری اندیش  خویش )که 

 فتادنتتتتتد گبتتتتتران پازنتتتتتد ختتتتتوان
 

 متن از بهتتر آن استتتخوان چتو ستت  در 
 

 یو هستتند  تأمّتلقابل  ،بردمیکار ه ب اششهیاند میو تعظهایی که سعدی برای خود بهمشبّه، من اینکهض

و تایگتاه مثبت  و  کنتدمیختود را بته حاترت داوود تشتبیه  گربتاریدبار خود را به بیژن حماسه و  ی 

 پسندیدۀ این هر دو در اد  فارسی هویداس :

 شتتتب آناتتتا ببتتتود  بتتته فرمتتتان پیتتتر

 حتتتا  معلتتتو  شتتتد دران  بتتته فتتتور
 

 بیتتتژن بتتته چتتتاه بتتتال در استتتیر چتتتو 

 متتتو  شتتتد بتتتر اوچتتتو داوود کتتتاهن 
 

مهتین ، کشیشتان، پیتران دیتر، مغتان، بترهمن، آنان )متغ هایی که سعدی در ح ّها و توصی مامود نا 

 هارائتستومنات  پرستتانب ی از مشخّص چهرۀ چیهبرد، به کار می( مطران آذرپرس ، کافران، پیر، برهمن

 هتدف و پیتامش آشتفتگی آیتین هنتدوان و، بتدانیم یپرستترا ب موضتود ایتن داستتان  و اگتر کندمین

 و پذیرش مرد  خواهد بود  یلوحسادهها و کارگ اران بتکده از شمن استفادۀءسو

ستعدی از شتهر ستومنات بته هنتد ، بودن تغرافیای طرح شده در داستان که در آن و نادرس فرضی  

 نیت  چون یمن و حاتاز و ییهانا کهن دارد و  هایقصّهر نادیده گرفتن زمان و مکان در ریشه د، دیآیم

  اندشدهکار برده ه ب یینماواقعتنها برای  ،شیراز که بدان تصریح نشده اس 

 نخست ، ی داستتانهتاشخصتیّ در ایستتایی  توتّتهولی نکتت  قابتل  ؛رندییتغ رقابلیغایستا و  هاشخصیّ 

و تقیت   پرستتیب دروغین ستعدی بته  تحوّ   مسلل و سپسس  ا به دشمنی با سعدی یستاز دومغ  تحوّ 

 :بیان داشته اس  گونهنیا آن راسعدی  اوس  و تحوّ و  شخصیّ برابر با پویایی  در اصلاوس  که 
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 نیارستتتتم از حتتت  دگتتتر هتتتیچ گفتتت 

 بتتته تقلیتتتد کتتتافر شتتتد  روز چنتتتتد
 

 اهتتل باطتتل ببایتتد نهفتت  کتته حتت  ز 

 ر مقتتتتازت زنتتتتدبتتتترهمن شتتتتد  د
 

ی داستتان بتا هتاشخصیّ دروغین اس  ولی  تحوّ که این  داندمیخواننده بنابر راهنمایی راوی  البتّهکه 

از ختود رفتع ، هشتیارانه ضتمن بیتان تقیته یستعد و رو هستتندروبتهفکری و  ملی قهرمان داستان  تحوّ 

 :کندمیتهم  

 بتتت  را یکتتی بوستته داد  بتته دستت 
 

 پرستت ب اد و بتتر کتته لعنتت  بتتر او بتت 
 

  :قصّهي ای  هاشخصيّت در پردازشسعدي  يهاروش
 ستتتعدی در  هتتتایروش، بیتتتان حتتتا  و حتتتازت دیگتتتران، درونتتتی گوییتتتت ، گفتگتتتو، توصتتتی 

 :اس این داستان  پردازیشخصیّ 

 با او: و گفتگوتوصيف دوست برهم  

 مغتتتی را کتتته بتتتا متتتن ستتتروکار بتتتود

 ای بتتتترهمن بپرستتتتید نرمتتتتی ه بتتتت

 ایتتتن نتتتاتوان پیکرنتتتد کتتته متتتدهوش

 گفتم آن دوس  دشتمن گرفت  نیبر ا
 

 

 نکوگتتوی و هتتم حاتتتره و یتتار بتتتود 

  اتتتب دار  از کتتتار ایتتتن بقعتتته متتتن

 د بتتتته چتتتتاه ضتتتتال  اندرنتتتتد   مقیّتتتت

 متن گرفت  چو آتش شد از خشم و بر
 
 

 بيان احوال خود و دیگران:

 چتتتو بتخانتتته ختتتالی شتتتد از انامتتتن

 کتته دانتتم تتتو را هتتیچ مشتتکل نمانتتد

 محکم اس  اندر اوکه تهل  چو دید 

 نیارستتتتم از حتتت  دگتتتر هتتتیچ گفتتت 
 

 بتتترهمن نگتتته کتتترد خنتتتدان بتتته متتتن 

 حقیقتت   یتتان گشتت  و باطتتل نمانتتد

 خیتتتا  محتتتا  انتتتدر او متتتدغم استتت 

 اهتتل باطتتل ببایتتد نهفتت  کتته حتت  ز
 

 بتی دید  از  اج در سومنات    دروني: گویيتک

 فرومانتتتتتد  از کشتتتتت  آن متتتتتاترا
 

 را؟کتتته حیّتتتی تمتتتادی پرستتتتد چتتت 
 

 :هاي نحويبا تكرار يسازموزون

را در این داستتان تکترار  خاصّیداشته اس  و اشکا  نحوی  توتّه به توازن نحوی، سعدی در این داستان

 بتار در آغتاز 13چتو را  یو  انتدتمله از آن هامصتراددر آغتاز  و نتهکته ، گرفتن چتو قرار کرده اس  

بی نی  اغلب بتا هتم مشتترک مرکّ یهاتملهل نحوی چنین اینکه شک ضمن کار گرفته اس ؛ه ب هامصراد
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 :شودمیاس  و تکرار 

 (: جملة پایه + كه + جملة پيرو = دوّمجملة  + كه + فعل + ... چو) -*
چتو دیتد  کته در دیتر »و  «چتو دیتد  کته غوغتایی انگیختتم»، «چو دید  که تهل اندر او محکم اس »

  «گشتم امین

شتتی در آن خانته چتو کُ»و « چو افتاد دامن بته دنتدان بگیتر»(: پایه جملة + فعل جملة پيرو + چو) -*

 « دیگر مپای

، «ختود شکست  مردی بود پنا  نه» پیشوند مخال  ساز در آغاز مصراد آمده اس :، هامثا در این  -*

 .«هر کس تواناس  بر فعل بد نه»، «کشندیبرمدزن دس  صاحب نه»

و قترار گترفتن پیشتوند در آغتاز و حتذف فعتل در دو تملت  ایتن  ینینشتهمر این نمونه تکترار قوا تد د

 « نه رفتار پای ------ نه نیروی دستش» به شکل یکسان اناا  شده اس :، مصراد

نحوی از تکرار بترای استتواری ستاختار نظتم ختویش  یهاتوازندر  عدیکه س دهدمینشان  هانمونهاین 

 بهره گرفته اس  

 :ت سومناتانسجام مت  در داستان ب

د حاصتل توانتمی، تدای از وحتدت موضتود و محتتوا، پیوستگی و انساا  متن، طور که گفته شدهمان

داده شتده چگتونگی استتفادۀ  یهانمونته در باشتد  یو تقتابلزمانی ،  لّی، یحیتوض ایپیوندهای ارتباطی 

بترای بت   توضيحي ،ی و چهار  این بسوّ  ، دوّ  یهامصراد شده اس   مشخّصسعدی از این پیوندها 

 :خورندیمبه آن پیوند این طری   و ازسومنات هستند 

 بتتتتتی دیتتتتد  از  تتتتاج در ستتتتومنات

 چنتتتتان صتتتتورتش بستتتتته تمثتتتتالگر
 

   منتتتتاتع چتتتتو در تاهلیّتتتتمرصتتتتّ  

 ترختتتو کتتته صتتتورت نبنتتتدد از آن 
 

 :دهدمیگ ارش  گونهنیاب  را به برهمن  ۀخود از شکو یخبریب علّتسعدی 

 ش در نظتتتتربتتتتدیع آیتتتتد  صتتتتورت

 کتته ستتالوک ایتتن منتت لم  تتن قریتتب
 

 معنتتتتتی نتتتتتدار  خبتتتتتر ولتتتتتیکن ز 

 کمتتتتر شناستتتد غریتتتب  یتتتاز نبتتتد 
 

 :کندمیشب و روز را به زیبایی کامل و ستودنی بیان ترتيب زماني سعدی ، این ابیات و در

 همتتته شتتتب در ایتتتن قیتتتد غتتتم مبتتتتال

 فروکوفتت  کتتو  زندهتتلکتته ناگتته 

 بتتر د تتایکتتم دستت  بتتر د ، یکتتی  

 بخوانتتتد از فاتتتای بتتترهمن ختتترو 
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 ختتتالفیبتتشتتب  پوشهیستتخطیتتب 

 ش صتتتتتبح در ستتتتتوختهفتتتتتتاد آتتتتتت
 

 برآهختتتت  شمشتتتتیر روز از غتتتتالف

 بتتته یتتت  د  تهتتتانی شتتتد افروختتتته
 

 هم در این دو بی  مورد استفاده قرار گرفته اس :تقابل و تضاد  پیوند

 بتتت  را یکتتی بوستته داد  بتته دستت 

 وگتتر ستتر بتته ختتدم  نهتتد بتتر درت
 

 پرستت ب بتتاد و بتتر  کتته لعنتت  بتتر او 

 یابتتتتد ببتتتترد ستتتترت اگتتتتر دستتتت 
 

یم تتوانمیبرای بیان مقصود خود بهره گرفته اس  که در هم  موارد آن ، هااضافهسعدی از انواد مختل  

 تکرار را مشاهده کنیم 

 :انسجام دستوري در داستان بت سومنات

ولتی از  ،شتودمیی ابهتا  که حذف سبب ایااز و گاه هرچند  اندیدستورارتاد و حذف سبب انساا  

 ایااز این بی  زیاد اس : و و حذف وامل انساا  دادن به متن اس  

 تمله تلخی کته بتر متن گذشت  از آن
 

 دهتتتانم تتتت  امتتتروز شتتتیرین نگشتتت  
 

از ایاتاز و ، هتایخوشتای ه ب ینیریو شمده اس  تای بالیایی که بر سرش آه ا  تلخی ببا انتخ سعدی

 این بی  نی  روی در انساا  متن دارد: در ریضما و کاربردف فا ل حذ حذف بهره گرفته اس  

 راستت  بتتود ششتتانیپچتتو آن راه کتتژ 
 

 کتتتژ نمتتتود چشمشتتتانره راستتت  در  
 

تتای استم ه کاربست  ضتمیر بت ایتو ، تتای استم معرفتهه تانشین ساختن اسم نکره ب، بحث ارجاع در

 د کار گرفته شوه د برای انساا  متن بتوانمی

 رناتور و از ختوا  مست  غصّهمن از 

 برآمتد ختتروش هــاایــ  زبتار یتت ه بت
 

 کتتته ناگتتتاه تمثتتتا  برداشتتت  دستتت  

 تتتوشه تتتو گفتتتی کتته دریتتا برآمتتد بتت
 

 تایگ ین ب  شده اس   «تمثا »و مردمان سومنات تانشین  «هانیا»، در این مثا 

کته وی  نتدمعتقد برخی امّا ؛رندیگیمکهن قرار  هایقصّهو  هاحکای  سعدی در ردی  هایداستان 

تعمیت   مستندستازی؛ معلتو ؛ و مکتانزمان  حذف ؛هاداستانحذف و گ ینش آغازین  از هنردر استفاده 

ختوبی بهتره ه بت، اندیامروز( مایلمینیکوتاه ) هایداستان خصوصیّاتکه از  هاوایهباورپذیری و چیدن 

ی ستعدی بتا راوی و کشت  راز همستان رستدمینظتر  بته (03: 1015 نوروزیان و دیگران،) گرفته اس  

اناتا  گرفتته  یو مستندسازباورپذیری   یو تعم یینماواقعدر راستای  ،خوردن دس  ب  سومنات تکان

 اس  



 115/    گلستان از بوستان و «زنتوان مش »و داستان منثور « ب  سومنات»مقایسه و سناش داستان منظو  

 

 :زنمشتكاركرد سعدي در دو داستان بت سومنات و جوان  مقایسة تحليل انتقادي و

 و منثتور )بت  ستومنات( و کتاربرد  ناصتر داستتان منظت یو چگونگسعدی  ییسراداستاناز مقایس  هنر 

را استا   بتر گفتگتوشکل گفتتاری و مبتنتی ، ها یحکا شتریبکه او در  دیآیبرمچنین  (زنمش )توان 

، اساستی طترح داستتان بت  ستومنات ایتن تفتاوت کته پیتا  و فکتر اصتلی و با کار خود قرار داده اس ؛

ولتی  ؛دارد ختاطرتعلّ و  ابسته اس وتعری  و تماید از دربار بوبکر سعد اس  که خود سعدی نی  بدان 

ست  کته بته بیتان مشتکالت و کمبودهتای سترزمین ا شامل انتقادهتایی اتتمتا ی زنمش داستان توان 

در صحنه گذاشتن کسی از خاندان پادشتاهی  پا و راه چاره و ناات را به کارپردازی و پردازدیمسعدی 

و   است سیاستی اشیاصتلپیا   امّا ،س ا دینیموضود ب  سومنات  هرچند که،  بارت دیگره ب  داندمی

پیتر و تتوان شترود  دو نستل و اختتالفدست  آوردن درآمتد ه هرچند که با موضود ب زنمش  داستان

و  زور بتازو، برای رفتع مشتکالت بتا نیتروی تتوانینسل توان  یدواریام انگریبدر حقیق   یول شودیم

یتت   در  دانتتدمی ییبایو شتتککتتار را صتتبر  چتتارۀ، کتته نستتل پیتتر در حتتالی ؛ستت ا  ملتتی کتتار و تتتوان

هتای گیرند که از بحت هر دو داستان در حوزۀ سیاس  مدن از حکم   ملی قرار می، کلّی یبندمیتقس

 س  ا مورد  الق  سعدی

، متورد 11بتا تعتداد  زنمشت اشتخاص داستتان  هاس  تفاوت در تعداد اشخاص داستان، دیگر نکت  

 خاصّتیاشخاص تیپی  که نمایندۀ تیپ ، ضمن اینکه در هر دو داستان،  سا دیگری برابر آنی  ونیم 

در  البتّتهکته  مطتر  و   ، بازرگتان، صتوفی، دزد، مثتل شتاه اده ؛حاتور دارنتد، از مرد  اتتماد هستند

، کته در بت  ستومنات در حتالی ؛قهرمان اصتلی از همتین دستته است  یا اوّ  شخصیّ زن، مش داستان 

 کرده اس   نماترواقعرا  تان به خودش آنبا انتسا  داس سعدی

راوی  شتخص وستوّ   از زاویت  زنمشت  تفاوت راوی و زاویت  دیتد در هتر دو داستتان وتتود دارد  

 گترمداخلته راوی دانتای کتلّ شتخص و اوّ  ولی ب  سومنات از زاوی  ؛شودمینامحدود نقل  دانای کلّ

 زنمشت ی داستتان هتاشخصتیّ در ثبتات کامتل  ممهت  نکتت شود که با یکدیگر همسان نیستتند نقل می

ضتمن  ؛کنتدمیرا مطرح  شخصیّ تغییر تظاهری ، تقیه مسلل باید گف  سعدی با مطرح کردن  امّا ؛اس 

د خبتر از دگرگتونی احتمتالی توانتمیکته  رستدمیداستان به آرامشی  نیآغاز ااینکه ناآرامی سعدی در 

 بدهد  شخصیّ 

، از طترف دیگتر و شتودمیتتر نات با قتل مطران آذرپرس  ضتعی پیرن  ضعی  حکای  ب  سوم 
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طترح داستتان  را درهمتین ضتع  ، که خود در بیابان گمشده است  یاشاه ادهدس  ه ب زنمش ناات 

دیگتر در هتر دو داستتان هستتند کته ستعدی و پتدر  پدیتدۀ دو، و تبرگرایتی ییگراکلّی  دهدمینشان 

  ندیآیمحسا  نمایندۀ آن به  زنمش 

 آهن ضتر ایتن تفتاوت کته ریتتم و  با  یکسان اس  و نثرسعدی در این نظم  پردازیداستان شیوۀ 

اینکته  ضتمن ؛در بت  ستومنات بیشتتر است  و  متلسر   نقل  امّا ؛اس  و کندآرا   ،زنمش داستان 

دن را واقعتی بتو تتای، بتودن یرواقعتیغتترک شتده و انت ا تی و ، واقعی در هر دو داستان و مکانزمان 

 س  ا کلّیشیراز هم تابع این قا دۀ تغرافیای واقعی  حتّی ؛گرفته اس 

در هتر دو داستتان از بستامد بتازیی برختوردار ، ییگتوپوشتیدهمبتنتی بتر  گوو ناصر گف  کاربس  

 ،همته ایتن بتا ؛اندمشتاهدهایاازهتا در هتر دو متتن قابتل  ارتا ات و، هازداییتشخیص، هاحذف اس  

، تتاریخی، مکتانی، هتای زمتانیزدایتیباف » :انددانستهسبب تاودانگی آثار سعدی را امل ی این  وبرخ

فالحتی و ) «ست  ا از  لل تاودانگی آثتار ستعدی هاداستانبیان پیا  داستان از زبان قهرمانان  و سیاسی   

 (133: 1013همکاران، 

ی که بیانگر یت   امّ یهااسم و هاصف زدایی با آوردن شخصیّ  و سازیتیپزن، مش در داستان  

کته  سعدی راوی داستان ستومنات حتّی ؛و برهمن مالّح مثل ؛افتدمی اتّفاق، اتتما ی خاص هستند طبق 

 ایتن بتا درآمتده است  ه ی تعمیم یافته و از تخصتیص بتشخصیّت، خون مطران آذرپرس  را به گردن دارد

از  هتم چراکه هم با بیان دانای کتل ؛اس  تریوقبسیار  زنمش توان  اوّ قهرمان  پردازیشخصیّ همه 

 و هتتم بتتا بیتان روحیتتات و نشتتان دادن ا متا  و گتت ارش کارهتتا هتم بتتا بیتتان گفتگوهتا و ،زبتان پتتدرش

داستان ب  سومنات چنتدان  اوّ که قهرمان  در حالی (1)؛شودمیاو پرداخته  شخصیّ احوازتش به شرح 

 کته آن شتودمیوته دینی او آشتکار  تنها و ماندمیگی و ابها  پوشید بیشتر در پردۀ و شودمیشناسانده ن

 نیس   تعصّبهم خالی از 

ی هتاشخصتیّ اف ون بر این بایتد گفت  ستعدی در اختصتاص فرصت  و زمتان ستخن گفتتن بترای  

 و زمان را به نفتع کندمی( ر ای  انصاف را نزنمش توان ، )برهمنان خود یا مخال  با اندیش  مخال 

که داد ستخن  گذاردیمو  گیردمی( نادیده زنمش افکار پدر اس  )که هوادار آن  یاشهینداخودش یا 

اختالق و انصتاف  ارتمنتدیک پردازکستخنکه ستعدی در حالی ؛داده شود اش القهدس  قهرمان مورد ه ب

ه بت (13: 1031 ،خالقی مطلت )  دهدمیگفتارهای او را اخالق و پسندهای دینی تشکیل سوّ   یو اس  
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چرخاندن هم  امکانتات زبتانی ، در آغاز و اناا  داستان زنمش پدر توان  یهاآوردن حاّ  خصوص

 س  ا سازگار با فکر سعدی به نفع اندیش  یو  مل

متابقی  و دراده است  اتتازه ستخن گفتتن را بته برهمنتان د  یتب 5در سعدی از صد بی  داستان تنها  

 نمتوداری از شتیوۀ کتار نیتو امطل  است   اریاختصاحب و ندکمیاستدز   و توسازی خود وی ،ابیات

 س  ا ی سعدیر یّت - سلطان

کشتته شتدن مطتران بته  بتا ایتن توضتیح کته حادثت  ؛شناسی هر دو داستان یکسان اس الگوی شکل 

  (1)ولی بحران صد در صد نیس  ؛شودمیبحران ن دی  

        حادثته + گتووگف  + خاص تیشرا       حادثه + گووگف  + و شرایت خاص شخصیّ حاور دو 

 س  ا سعدی هایداستاناین الگو تا چندین بار قابل تکرار در 

 تاتاد تتوان یافت  ی در هتر دو متتن متیمتعدّدشواهد ، دوگانههای از دیدگاه کاربرد تااد و تقابل 

ایتن دو  ست  کته درا داستتان در حکایتات ستعدی ی ناصتر کتاربرد نیتراز مهمیکی ، همنون تناسب

  اندگرفتهمورد استفاده قرار  هم داستان

 :گيرينتيجه

 اشییستراداستان که ستعدی در شتیوۀ شودمیمعلو   زنمش دو داستان ب  سومنات و توان  از مقایس 

هتای آن کته ویژگتی انتدکرده مشخّصقان و محقّکهن  مل کرده اس   یپرداز یحکابر مبنای روش 

و نظتم کته  نااس یادر  نکته اس   و    هاشخصیّ  ییستایو ا گراییمطل ، ییگراکلّی، پیرن  ضعی 

   اس تفاوت زیادی در شیوۀ او ایااد نکرده، بودن متن نثر

همستو بتا آن  و قهرمتانخودش   شیو اندر به نفع تفکّ، و نثردر نظم ، کارکرد او در کاربس  گفتمان 

کته هتم بتا الفتاظ محترمانته وهتم بتا  شتودمیستبب  ش از آن اندیشه و قهرمانااندیشه اس  و تانبداری

و  برابتر دشتمناز او در بته ختود، تشبیهات تلمیحی پسندیده و هتم بتا دادن فرصت  ستخن گفتتن بستیار 

 ست  کته دانتای کتلّا ییهاداستتانکنتد و همتین نشتانگر مداخلت  ستعدی در روایت   مخالفش حمای 

  هاس آن

بته  آن راکته  گلستتانولتی ستعدی در نثتر  ،دینمایممسان آن ه و شکل  داستان کلّیاینکه  باوتود 

 از ظرایتت ، بتته قلتتم کشتتیده شتتده استت ، اهتتداف و شتتیوۀ ستترایش ستترایی و بتتا تغییتتراز مقامتته تبعیّتت 

 تر یتدق پتردازیشخصتیّ کته  یطورهمتان ؛گیتردمیبهتره  بوستانبیشتری نسب  به نظم  پردازیداستان



 1031، زمستان 5بیّات داستانی، سا  دوّ ، شمارۀ / فصلنام  اد111

 

  کندمی مشخّصاین نکته را ، بوستانسومنات  ب ی هاشخصیّ نسب  به  زنمش توان 

ایاتاز ، و هنرهای حذف پردازیشخصیّ  انساا  متن و، ییگوپوشیدهکارکرد سعدی در کاربس   

بهتری را بته نمتایش  یینماواقعد بیشتر و ولی داستان نثرش تنوّ ؛اس در هر دو داستان یکسان     و تکرار

  گذاردیم

 :هانوشتيپ
 پرداخته اس : زنمش  پردازیشخصیّ این شگردها به سعدی با ( 1)

 تتا حتدود زیتادی طرفتداری  ،حاتر در مانتدنو پدرش در مورد رتحان ستفر بتر  زنمش  یگووگف استفاده از ال : 

 سازد تبر و سکون بی  ملی را پدیدار میاز اندیش  اختیار در برابر  زنمش 

 ،و کاروانیتان متالّحاش نستب  بته ی تستمانی و بتدنیکارکردهتاو رادۀ او ا دهنتدۀنشتان، اقدا   ملی او به مستافرت : 

آن ضتع  را بتا نیتروی  کوشتدمی ،رستدمیچتون بته نتیاته ن امّا کندمیکسی اس  که ابتدا خردمندانه  مل ، حکایتگر

 ت بدنی تبران کند قوّ بر اسا تسمانی و زورگویی 

 دست ه ماترو  شتدن بت در، در روی ستتون میتان دریتای رو  ؛یستتدااش متیدر سه تا تا پای تان بر سر  قیتدهاو ج: 

 ؛ت ل   اوس فشاری نمایندۀ ارادۀ استوار و بیاین پا  روندو می کنندمیدر بیابان که کاروانیان ترکش  و فروشندگان آ 

 گذارد نمایش مینی  به ،   اتتماد هستندفروشان و کاروانیان را که از طبق   امّو آ  مالّحی دوستنودکه  هرچند

تبر زمتان را  قهرمان از شرایت اقلیمی وزن مش  شخصیّ تأثّر ،هم ی شاه اده شدن و بازگش  به ن د پدردر تسلیم رأد: 

 مشاهده کرد  توانمی

نگاهش به  کسب ما  و به زندگی را با سفرش برای کار و توتّه زنمش  مند دزوری اس  اناا  کارهای ب رد نیاز: ته

 گذارد با در خطر نهادن تان به نمایش میمرد را 

 یابد و درمی کندمیرا بهتر و بیشتر لمس زن مش  شخصیّ  ،س  که خوانندهها و کارهابا این پیا 

تنها به شباه  و همسانی  ملکرد سعدی در کاربس   ناصر  ،ی موتود میان دو داستان این پژوهشهاشباه از میان ( 1)

 نحوی نی  شد  به تکرارهای مختصر اشاراتی البتّه ،در نظم ونثر پرداخته اس  به صورت یکسان، داستان

گرایی که در حوزۀ تعلیم ازت اصلی و اساسی انسان و بیان زندگی خود سعدی و فلسف  زندگی همگانؤپاسخگویی به س

 ی این دو داستان اس  هاشباه از ، گیردمیاخالق بودن سعدی قرار  معلّم و

 را« ستفر و حاتر» و« مترد و زنتدگی» ،«تبر و اختیار» یعنی ،اتتما ی – مهم فرد ل سه مسلزن، مش تان سعدی در داس

طرفتدار ستفر در  و دوستدار زندگی و کار و  مل و تستلیم بته مترد، مطیع تبر یو  دهدمیمورد بررسی و تحلیل قرار 

 ا بودن شرایت اتتما ی اس  صورت مهیّ

وحصتر آدمتی بته  حتدّبتی قترار داده و از  القت  توتّهخالق سیاسی و اتتما ی را مورد ا، در داستان ب  سومنات سعدی

حاکمتان مستلمان ستلغری( از بتدتر )حاکمتان ) بتدپناهنتدگی بته  مستلل طترح  هب ویضمن  در قدرت سخن رانده اس  
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ن دست  بت  را بترای پردازد که استرار تکتان ختوردیابی خودش نی  میحقیق  ی ودوستنودبیان  به و( شرقی پرس ب 

 سیاسی اس   - مند به حکوم  دینی القه او  کندمیهندیان برمال 

 :منابع
  لو  انسانی  تحقیقات و توسع  س سّؤمتهران:  ،ادبي در دورة مشروطه تجدّد (،1011) یعقو ، آیند

  13-1ص ، ص13، شمارۀ ادب پژوهي، «تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات»(، 1019زاده، فردو  )آقاگل

، شتمارۀ 0، دورۀ زبان و زبانشناسي، «رویکردهای غالب ردّ تحلیل گفتمان انتقادی»(، 1019) --------------

  51-03، صص 1

 فردا  :اصفهان، الطّيرتحليل ساختاري منطق  (،1039) اکبر، اخالقی

 آبانگاه  :تهران، هنر رمان، (1013) ناصر، ایرانی

 افراز  :تهران، شناسينویسي و روایتداستان آمدي بردر ،(1013) اهللفتح، نیازبی

، ادبيّـاتكتـاب مـاه ، «ن در بوستان سعدیآتایگاه  وگفتگو » (،1033) ترا  و معصومه هدهدی، تنگی قهرمان

  59-19صص ، 191شماره 

  01-11صص ، 13 ۀشمار ،شعر، «رستاخی  سخن» (،1010) کاوو ، حسن لی

  00-03صص ، 03 ۀشمار ،شعر، «ی سخن سعدیشگردها» (1010) -------------

 ادبيّـاتپژوهش زبان و ، «با سعدی مدّ یتحلیل انتقادی گفتمان سعدی در داستان تدا  » (،1010) مریم، حسینی

  93-13صص ، 0 ۀشمار، فارسي

-13صتص  ،كتاب مـاه فـروردی ، «پژوهانو تحلیل انتقادی پرکارترین سعدی بررسی»، (1011) سعید، انیدیحم
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  13-01صص ، 13 ۀشمار ،نشر دانش، «حسن روزاف ون بوستان» (،1091) ----------

  35-13صص ، 13 ۀشمار، ایرانشناسي، «تو را که دس  بلرزد گهر چه دانی سف »، (1031) تال ، مطل  یخالق

 مروارید  :تهران، دوّ اپ چ، فرهنگ اصطالحات ادبي (،1035) سیما، داد

 بوستان : شیراز، دفتر هشتم ،شناسيسعدي، (1011) اصغر، دادبه

  113-11صص ، 1 ۀشمارسا  ششم، ، ایرانشناسي، «ی بر صنا   روای  در گلستانتأمّل» (،1030) حمید، یدباش

، «شناسی انتقادی، رویکردی نوین در بررسی سب  بر اسا  تحلیل انتقتادی گفتمتانسب »(، 1031دربر، مریم )

  91-03 ، صص13، شمارۀ نقد ادبي

   05-03صص ، 111 ۀشمار، كيهان فرهنگي، «سعدی در بوت  نقد» (،1010)  بدالعلی، شیرازی بیدستغ

   لّؤم :تهران ،پردازيداستاندر  شخصيّت أمنش (،1031) شیریندخ ، دقیقیان



 1031، زمستان 5بیّات داستانی، سا  دوّ ، شمارۀ / فصلنام  اد113

 

 ، «بررستتی تطبیقتی رویکتترد انتقتتادی بته تحلیتتل گفتمتتان»(، 1033آمتتدی )ربتانی خوراستتگانی و مرتاتتی ختوش

  111-113، صص 91، شمارۀ شناسي علوم انسانيوشر

صتص ، 1 ۀشتمار، ادب فارسـي، «هتای دوگانتهتقابل نظری  بر اسا خوانش گلستان » (،1011) قدسیه، انیرضوان

110-105  

، منهـا ، «تحلیل گفتمان انتقادی خطب  فدک حارت زهترا ) (»(، 1033زاده )روشنفکر، کبری و فاطمه اکبری

  115-115، صص 11 شمارۀ، 3دورۀ 

، «تحلیتتل گفتمتتان انتقتتادی قصتتیدۀ بائیتت  حاتترت زهتترا ) (»(، 1031) -------------------------

  119-110، صص 10، شمارۀ مطالعات تاریخ اسالم

نقـد ، «زن در ضر  المثل های انگلیسی: رویکرد تحلیل انتقادی گفتمتان»(، 1033زاهدی، کیوان و آسیه ایمانی )

  110-11، 95، پیاپی 3، شمارۀ خارجي زبان و ادبيات

 تامی  :تهران، دوّ اپ چ، بگلوسعید قره نژاد وتصحیح رضا ان ابیه ب، بوستان، (1011) ینالدّمصلح، یسعد

 خوارزمی  :تهران، اپ پنامچ، تصحیح غالمحسین یوسفیه ب، گلستان(، 1033) --------------

، «نقد روایی گلستان بتر استا  نظریت  تحلیتل انتقتادی گفتمتانبررسی و »(، 1013صاحبی، سیام  و همکاران )

  100-133، صص 19، شمارۀ پژوهش زبان و ادبيّات فارسي

  519-553صص ، 11 ۀشمار، ایران نامه، «من  المان دین بودند همه قبیل » (،1091) محمود، یصنا 

، «هتای بوستتاندر حکایت  شخصتیّ صتر بررسی  ن» (،1013) ، اکبر؛ آزاده نافیان و پریسا ظهیر امامیکوهادیص

  101-133صص ، 1 ۀشمار، ادب بوستان

 یاپیتپ ۀشتمار ،اجتمـاعي و انسـاني شـيراز علوم ةمجلّ، «در گلستان پردازیروای شیوۀ » (،1015) منیژه، ی بداله

  119-100صص ، 11

 ،و علـوم انسـاني تبریـا اتادبيّفصـلنامة دانشـكدة، «بوستتان در پردازیداستتانشگردهای » (،1011) محمّد، غال 

  01-13صص ، 113 ۀشمار

  59-13صص ، 11 ۀشمار ،وحيد، «در اد  فارسی نویسیمقامه» (،1010) احمد، فار 

ارائت  متدلی بترای تحلیتل گفتمتان انتقتادی »(، 1033الدّین اکبرزاده تهرمتی )مهدی و سیّد تما  محمّدقانی، رف

  153-113، صص 19شماره ، 11دورۀ  ،ارتباطات - مجلّة مطالعات فرهنگ ،«فیلم

نظریّت  بررستی ونقتد روایتی گلستتان بتر استا  » (،1013) فالحی، محمّد هادی؛ نسترن توکّلی و سیام  صاحبی

  101-133، صص 19 ۀ، شمارفارسي ادبيّاتپژوهش زبان و ، «تحلیل انتقادی گفتمان

 بازتا  نگار  :تهران ،روایت داستان، (1011) محمود، یفلک



 111/    گلستان از بوستان و «زنتوان مش »و داستان منثور « ب  سومنات»مقایسه و سناش داستان منظو  

 

، «تحلیل گفتمان با تأکید بر گفتمان انتقادی به  نتوان روش تحقیت  کیفتی»(، 1011نتری، صمد و همکاران )کال

  11-3، صص 1، شمارۀ شناسيمطالعات جامعه

پـژوهش ادب ، «از دیتدگاه تحلیتل انتقتادی گفتمتان متدّ یداستان تدا  ستعدی بتا »، (1010) مصطفی، گرتی

  11-35صص ، 1 ۀشمار، فارسي

 هرمس  :تهران، شهبا محمّدمترتم  ،هاي روایتنظریّه (،1011) واز ، نیمارت

غةة العرییةة یرانیةة للّالجمعیة العلمیة اإل ،«العتر  المیة انتقادی گفتمان تحلیل» ،(1033)  لیرضا رضایی،دمحمّ

  131-193 صص ،11 شمارۀ، 1دورۀ  ،وآدایها

 فصـلنامة، «بوستتان ستعدی بتا  از قترآن در گلستتان وررسی موضو ی و تطبیقتی اقتب» (،1019) اهللروح، مقد 

  131-131صص ، 31 ۀشمار ،هراعلوم انساني دانشگاه الاّ

 سخن  :تهران، اپ پنامچ، داستاني ادبيّات، (1019) تما ، میرصادقی

  لمی  :تهران، اپ ششمچ، عناصر داستان (،1011) ------------

 آگاه  :تهران ،رمان ،داستان كوتاه، قصّه، (1093) ------------

 تهران  ،طرح نو (،1030) ضیا، موحد

 قطره  :تهران، دیگران زاده ومترتمان آذین حسین، تحليل انواع داستان (،1010) یان، میشل آدا 

ی ستعدی و هتاحکای هنتر شترود داستتان در » (،1015) ؛ شتادمان شتکروی و افستانه صتحتیمستعود، نوروزیان

  03-51صص ، 3 ۀشمار، فارسي ادبيّاتوهش زبان و پژ، «کوتاه غر  هایداستان

 نگاه  :تهران، اپ هشتمچ، نویسيتانهنر داس، (1011) ابراهیم، یونسی





 
 

 


