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 چکیده  

 

ی ارتباطات، فرهنگ  و اامعگه  گه کگار     ی متون است که در حوزهی مطالعهشده های شناختهتحلیل انتقادی گفتمان یکی از روش

پژوهش یعنی رویکرد سگعدی نسگبت  گه    این ی پاسخ  ه مسئلهرود. از میان انواع گوناگون این حوزه، روش تحلیل فرکالف  رای می

های مواگود در مگتن  گه خلگ  و     توان دریافت که آیا گفتمانساختار قدرت، مناسب تشخیص داده شد؛ چرا که  ا استفاده از آن می

ف در  اب پردازد و یا درصدد ایجاد تغییر در ساختار قدرت است. این هدهای ااتماعی می ازتولید مناسباتِ نا را ر قدرت میان گروه

تفسگیر   -2توصگی  ز گانی    -1دنبال شگد و مگتن ایگن  گاب در سگه سگط         "در سیرت پادشاهان"اول کتاب گلستان سعدی یعنی 

مطا    ررسی انجام شده، این نتیجه  ه دست آمد کگه سگعدی در  گاب اول     تبیین گفتمانی مورد مطالعه قرار گرفت. -3 ینامتنی و 

 رد که یکی  ه دنبال تثبیت موقعیت و اایگاه شاهنشاهی است و دیگری نگاهی منتقدانگه  یش میدو صدای نسبتاً معارض را  ا هم پ

 گردد.آل سعدی  ا  رقراری عدالت در ح  رعیت و تکریم و  زرگداشت شاهان محق  میی ایده ه آن دارد و در نهایت اامعه

 

 تحلیل گفتمان انتقادی، سعدی، در سیرت پادشاهان.واژگان کلیدی: 
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Abstract  
 

Critical discourse analysis is one of the famous methods on studying the texts, and is used in the spheres 

of communications, culture and society. Of different methods, the Fairclaugh analysis method was seen 

suitable for dealing with the question of this thesis, saadi's approach towards power structure, since by 

using this method we can understand that discourses used in the text deal with making and remaking 

unequal power relations among social groups or try to make changes in the power structure. This pattern 

was followed In the first chapter of golestan of  saadi – manner of kings- and the text of the chapter was 

studied in three levels: 1- language descriptions 2- intertextual commentary  3- discourse explanation. 

Based on our study, it is concluded that at the first chapter, saadi simultaneously  pushes forward two 

relatively contradicting voices, one of them tries to establish the position of kingdom and the other takes a 

criticizing look on it. Finally, we conclude that saadis utopia is achieved by respecting subjects and 

dignifying kings.          

 

Keywords: Critical discourse analysis, Sa’di, The Manner of kings  
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 مقدمه  

های اد یات کالسیک فارسی است.  ه زعم  سیاری، آن چگه مگا امگروزه  گه     شکی نیست که سعدی یکی از شناخته شده ترین چهره

هگا،  کنیم، همان است که سعدی  رایمان  ه یادگار گذاشته است. پس  ی اهت نیسگت کگه شگر     ا آن تکلم میعنوان ز ان فارسی 

شماری در مورد شخص سعدی و آثارش از زوایای متفاوت و متعددی انجام شگده اسگت. مگا نیگز از     حواشی، نقدها و تحلیل های  ی

 های تحلیل کیفی، نگاه کردیم.ی یکی از انواع روشه وسیلهی گلستانش و  میان سیل آثار، این  ار سعدی را از دریچه

ی تشکیل ایدئولوژی و شگکل  ی فرایند تولید متن،  ررسی را طههای تحلیل کیفی است که از آن  رای مطالعهتحلیل گفتمان از گونه

هگای گونگاگون ایگن روش، تحلیگل     از میگان شگاخه   (.78: 1390)آقااگانی،  گیرند های معرفتی گوناگون  هره میگیری متن در حوزه

ی ارتباطات، فرهن  و اامعه شناخته شده و در تحلیل قلمروهگای ااتمگاعی و تشگری     گفتمان انتقادی مناسب و سودمند در حوزه

 (.18: 1389)یورگنسن و فیلیپس ، رود ی ااتماعی و فرهنگی  ه کار میز ان در تحوالت گسترده

که گفتمان هم سازنده و هم ساخته شگده اسگت.   گفتمان، همه در نکاتی متف  القولند. اول اینرویکردهای گوناگون تحلیل انتقادی 

های ااتمگاعی اسگت )یورگنسگن و فیلیگپس ،     ی دیگر پرکتیسسازد و هم ساخته ه عبارت دیگر گفتمان هم اهان ااتماعی را می

تر ااتماعی خود تحلیگل شگود و نهایتگاً گفتمگان کگارکرد      (. از طرف دیگر کار رد ز ان  اید  ه صورت تجر ی و درون  س111: 1389

های ااتمگاعی همچگون   های گفتمانی  ه خل  و  ازتولید مناسبات قدرت نا را ر میان گروهایدوئولوژیک دارد.  دین معنا که پرکتیس

   (.113: 1389کند )یورگنسن و فیلیپس ، های قومی و ... کمک میطبقات اامعه، زنان و مردان، اقلیت

 اب اول گلستان، مورد مطالعه ی ما در این فرایند تحلیل  وده است.  رخی از صاحب نظران و پژوهشگران ایگن  گاب را یگک واحگد     

(. ما هم آن را یک کل  ه حساب آوردیم که شامل چندین فراز معنایی و چند امله 112: 1379معنایی  ه شمار آورده اند )میالنی، 

 ن مسیر تالش کردیم تا  ا تأسی  ه سعدی از اطناب و سخت نویسی پرهیز کنیم.   محوری و کلیدی است و در ای

 

 روش تحقیق  

 رگزیده شگده اسگت. مطگا   نظگر فگرکالف،       1از میان رویکردهای گوناگون تحلیل گفتمان انتقادی، در این پژوهش رویکرد فرکالف

روا ط ااتماعی از امله مناسگبات قگدرت را  ازتولیگد کگرده و     ی مهمی از پرکتیس ااتماعی است که دانش، هویت و گفتمان گونه

 (.116: 1389گیرد )یورگنسن و فیلیپس ، ها و ساختارهای ااتماعی قرار میدهد و هم زمان تحت تأثیر سایر پرکتیستغییر می

نی مواگود و میگدان هگای    در این پژوهش  ا استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف، در پی تطبی  و تشخیص نظم گفتما

هگا  اند.  ه این ترتیب  ا شناسایی این گفتمانها در آن واقع شدهپرکتیس گفتمانی و پرکتیس ااتماعی هستیم که ژانرها  و گفتمان

که  کنند، تالش داریم تا دریا یمهای اصلی یاری می( که ما را در تفسیر و تحلیل گفتمان2های از پیش مواود ) ینامتنیتو گفتمان

آیا این عملِ گفتمانی،  ه خل  یا  ازتولید مناسبات قدرتِ نا را رِ مواود منتهی می شود و تا ع ایدئولوژیِ در اریان است یگا در پگی   

                                                           
1 Fairclaugh 
2 intertextuality 
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شود نیز از مسایلی  رهم زدن و تغییر آن است. شناخت زمینه های معرفت شناختی و نوع اهان  ینی که منتهی  ه این گفتمان می

-گیری از دیگر منا ع و مطالعات ادید  ه شیوهشود. همچنین از دیگر لوازم این پژوهش،  هره زار تحلیل ممکن میاست که  ا این ا

 ه عنوان متن پایه انتخاب شد و در سه  "در سیرت پادشاهان"های تحقی ، فصل اولِ گلستان  ا تواه  ه پرسشای  ود. ی کتا خانه

 تبیین گفتمانی مورد مطالعه قرار گرفت. -3متنی و تفسیر  ینا -2توصی  ز انی  -1سط  

 

 توصیف زبانی

-گلستان مجموعه ای است از حکایاتی که سعدی ذیل هشت عنوان مختل  قرار داده است. دهخدا حکایت را این گونه تعریگ  مگی  

است از موضگعی  گه موضگع دیگگر     ای  از گفتن از چیزی.  ازگفتن گفتاری را. قول کسی را گفتن. حکایت عبارت از نقل کلمه "کند:

 کند که:( و اتفاقاً  رای نمونه از سعدی نقل می9155: 6، ج1377)دهخدا،  "ی آن تغییر کند دون آن که حرکت یا صیغه

 حکایت  رمزاج مستمع گوی                   اگر خواهی که دارد  ا تو میلی

 

های کوتاهی هستند که ها داستانحکایت است. غالب آن 41تنهایی شامل خود  ه  "در سیرت پادشاهان" اب اول گلستان  ا عنوان 

دهند که نکته های پندآموز در ا تگدا یگا   گلستان را در ردی  متون تعلیمی قرار می کند. لند ترینشان از دو یا سه صفحه تجاوز نمی

زیگران مشخصگی دارد. کگاراکترِ محگوریِ غالگبِ     . هر حکایت  ا(19: 1390های آن گنجانده شده است )حاای علیلو، انتهای داستان

حکایات، ملک یا همان پادشاه و سلطان، امیر و حاکم است. وزیر، درویش، شخص سعدی، مجرم و افراد دیگری هم هسگتند کگه در   

شگود،  شوند. سعدی در چندین حکایتِ این  اب  ه صورت فعال در داسگتان اگاهر مگی    ها وارد میدان پرکتیس گفتمانی میداستان

اا نه صرفاً واقعی  لکه گگاهی  گرای   گر است و گاهی درویش خوانده شده. البته  عضی منتقدان معتقدند حضور او همهگاهی واسطه

 (.35: 1381ایجاد صمیمیت در حکایات است )یوسفی، 

وسگفی معتقگد اسگت ایگن     کند تا از تکلفات و تصنعات کالمی پرهیز کنگد. ی اش تالش مینثر سعدی روان است و خالف سنت زمانه

روانی و سادگی در نوشتار  ه علت آگاهی و علم سعدی  ه فرهن  اسالمی و ایرانی  وده است،  گه هگر روی سگعدی اهگان دیگده و      

هایش که ساده و همه فهگم  ها و تشبیهها ، تمثیلمردم شناس  وده و از رفتار طبقات گوناگون مردم اطالع داشته و این را در ترکیب

 (.  42-38: 1381ت، نشان داده است )یوسفی، پذیر اس

شگود. امگا   های داستان تفاوت چندانی  ا هم ندارند حتی تفاوت در گویش طبقات مختل  دیده نمگی در متن حکایات ز ان شخصیت

ها  ا  یگان خگود سگعدی    خورند و  ه از مواردی محدود،  یشتر مضامین آنکلمات، عبارات و حتی ا یات عر ی در متن  ه چشم می

 منتقل شده است.    

ی خودش مسلط است و  یش از هزار مگورد معگانی مشگترا  گا قگرآن، حگدی ، شگعر و        سعدی  ه فرهن  و ادب پیشینیان و زمانه

درز شود. اما هنر او، در نوع  یانش است.  ا واود این کگه کگالم سگعدی مملگو از پنگد و انگ      فرهن  ایرانی و عر ی در آثارش دیده می

تواند در تنوع لحن، انتخاب دقی  واژگگان و اسگتفاده از ز گان محگاوره و     است، اما خواندن آثارش کسالت  ار نیست. علت این امر می

تصنع  اشد. در نثر گلستان نیز مانند آثار منظوم سعدی موسیقی خاصی اریان دارد و از سجع و قافیه اسگتفاده شگده اسگت.    دور از 
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تفاوت  سیار دارد چرا که او  ا شگردهای خاصگش در دام نثگر    "مقامات حمیدی"م مسجع سعدی  ا اثری مانند اما در عین حال کال

ها را از ازئیات و معانی اضافه حفظ کند.  ه عنگوان  ای استفاده کند که حکایتافتد و قادر است از ایجاز و حذف  ه گونهمتکل  نمی

شگود )موحگد،   ها، زمان و مکان داسگتان نمگی  اه ناقل داستان، علت وقایع، نام شخصیتنمونه در  سیاری موارد خواننده  ه کلی متو

انصگاف پارسگایی را پرسگید کگه از     یکی از ملوا  ی"دهد: (. حکایت سیزدهم این امر را  ه خو ی نشان می188تا  73-124: 1392

(.  گا ایگن کگار    67: 1381)گلسگتان،   "را نیگازاری  تر است؟ گفت: تو را خواب نیمروز تا در آن یک نفگس خلگ   ها کدام فاضلعبادت

ی کند و گلسگتان از درگیگری میگان زنجیگره    داری آزاد مینگاری و همین طور اانبی وقایعمحدودکننده سعدی خودش را از قالب

 (.131: 1389صاحبی و همکاران، شود )ها رها میها و قیدِ تعیین صدق و کذب داستانها و زماناسامی افراد، مکان

رسد. انوشیروان دادگر و  زرگمهر وزیر که  ا نفر می 19ها اشاره  ه اشخاص حقیقی تاریخی دارند که تعدادشان  ه شماری از داستان

هستند. عالوه  ر ایگن هگا عمگر و لیگ ، محمگود       "در سیرت پادشاهان"های تاریخیِ ترین شخصیتها یاد شده از کلیدینیکی از آن

 -زدایی زمگانی تر گفتیم، در  یشتر حکایات  ا نوعی  افتاند. اما همان طور که پیشالرشید، هرمز و ... نیز از این املهغزنوی، هارون 

سگعدی   3مکانی و فردی رو رو هستیم. این امر  ه عالوه ایراد مضمون و اان سخن از ز ان کاراکترهای داستان، میزان و دراه تقیگد 

ید در واقع میزان عالقمندی یا وا ستگی گوینده  ه املگه اش اسگت و نسگبت مسگتقیمی  گا مفهگوم       . تقدهد ه کالمش را نشان می

ی آن اسگت  قید و شگر  تگر  یگان شگود، هگم نشگانگر اقتگدار و هگم تقویگت کننگده          پرواتر و  یتر،   یاقتدار دارد. هرچه معنا صری 

نمایگد. البتگه    ینیم،  سیار محافظه کار میکارش  ا قالبی که می(.  ا تواه  ه این موضوع، سعدی در  یان اف145: 1393)یورگنسن، 

حضور کمرن  نویسنده و  یان منظورش از ز ان دیگران  کنند؛ از این حی  که رخی  ه چشم حسن و مزیت  ه این موضوع نگاه می

 عگد حفگظ کگرده اسگت      تر مفهوم از اانب مخاطب، مؤثر است و همین موضوع سگخن سگعدی را در طگول دوران   در پذیرش راحت

    (.131: 1389صاحبی و همکاران، )

هگا  ساختار حکایات گلستان، ساختار حکمت است. حاای علیلو پس از  ررسی حکایات گلستان چند سگاختار اصگلی  گرای داسگتان    

ه که  یشترین شوند. اول، ساختار حکمت و قصکند. طب  دسته  ندی او حکایات  اب اول گلستان مشمول سه ساختار میعنوان می

گیرد و کگل داسگتان در تأییگد    دهد. در این ساختار نکته پندآموز در ا تدا یا انتهای داستان قرار میحکایات را  ه خود اختصاص می

گر تقا ل دو نیروی خیر ی طنز و سوم، ساختار تضاد و تعارض که نمایاننکته است. دوم، ساختار مسائل ااتماعی و اخالقی  ا زمینه

   .(26تا 9: 1390)حاای علیلو،  پذیرددر داستان است و قائله  ا پیوستن پادشاه  ه نیروی خیر پایان میو شر 

های کوتاه مخاطب اصگلیِ  رسد که در اکثر این داستانهر حکایت در واقع قصد القای معنایی را  ه مخاطب دارد. این طور  ه نظر می

و امالت کلیدی در پی داستان و  ه صورت نتیجه گیری در قالب ا یات شعر یا نثر حکمت، داعیه دار قدرت است. فراز های معنایی 

ی محگوری ای کگه   شاهد مثال و تکیه گاه کاراکترهای اصلی داستان اسگت،  گرای املگه    "حکما"یا  "حکیم"اند. سخن منتقل شده

تگوان رد آمگوزه هگایش را    اایی از داستان مگی  قصد  یان آن را دارند. حکیم اگرچه خودش کمتر  ازیگر حکایات است اما همواره در

توان  ه شش فراز معنایی اصلی رسید. مفاهیمی چون: مرحمت  ر حگال رعیگت و   می "در سیرت پادشاهان"حکایتِ  ابِ  41دید. از 

ز پادشگاه، حگذر از   گیگری ا ها و فضایل عقلی  ر اواهر و انتسا ات، ضرورت پرهیز و کنارهزیردست، تأکید  ر فنای دنیا،  رتری ویژگی
                                                           
1 wording
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 الم، توصیه  ه حفظ شأنیت ملک و اایگاه قدرت.

شود و گگویی مگتن تمایگل دارد صگداهای متفگاوتی را  گه طیگ  گونگاگونی از          ه طور کلی در  اب اول یک صدای واحد شنیده نمی

صاید در  را ر غزلیات. حتی در ی تضاد در کل ساختار فکری سعدی استوار است:  وستان در  را ر گلستان، قمخاطب  رساند. اندیشه

 "در مقا گل   "در عش  و اوانی"، "در اخالق درویشان"در مقا ل  "در سیرت پادشاهان" اب  ندی گلستان این تقا ل مشهود است: 

ک کند: پادشاه در  را ر درویش، وزیر نیگ های حکایات  اب اول نیز این مسأله  ه خو ی نمود پیدا می. در شخصیت"در ضع  و پیری

و محوری حکایات نیز این تقا گل دوگانگه را نشگان     ی حکیمانه(. امله126-127: 1388 ،رضوانیاناندیش در  را ر وزیر  د اندیش )

 .  "عمل پادشاه دو طرف دارد، امید نان و  یم اان"یا  "کوتاه خردمند  ه از نادان  لند"دهد: می

-ی خود و  ازتاب آن در کگل کالمگش دیگدگاه   د او  ا نظام پادشاهی زمانهدر مورد نظام اندیشگی سعدی و  ه خصوص تفکر و  رخور

ای در  ازخوانی این اندیشه دارد.  رخی معتقدند سعدی مرد مدارا  وده است. های متفاوتی واود دارد.  اب اول گلستان اهمیت ویژه

کند. مانند ستان  ا دید مثبتی از ایشان یاد میهمچنان که  سیاری از حکام و سیاستمداران عصر خود را مد  کرده و در حکایات گل

مرا خدای عزوال پادشاه این مملکگت گردانیگده اسگت تگا     "گوید: حکایت هجدهم که پادشاه سخاوتمند در اواب معترض خود می

(. و یا موارد متعددی که نصیحت اطرافیان از امله وزیر، حکیم 74-73: 1381)گلستان،  " خورم و  بخشم، نه پاسبانم که نگه دارم

ی کند. اما از سوی دیگر  رخی  گه دنبگال اندیشگه تجگدد و نگگاه منتقدانگه      گذارد و تغییر حالت ایجاد میو درویشان در ملک اثر می

خاصگیت و حاکمگان اگالم و سگتمگر در     اهان سسگت و  گی  سعدی در  اب اول هستند. شاهد مثال این دسته، انعکاس تصویر پادشگ 

 گلستان است.

رسگد کگه سگعدی از یگک طگرف      نزاعی که میان این دو نگاه  رقرار است ناشی از صداهای ناهمسو در متن است. چنین  ه نظگر مگی  

ی هگر دو  یر حمایت کنندهی اایگاه پادشاه. تعا طرفدار عدالت و حامی رعیت است و از طرف دیگر ستایشگر قدرت و تثبیت کننده

خورد. تعا یری چون دست تطاول  ه مال رعیت دراز کرده، معگروف  گه  گی انصگافی، زس ردسگت      دیدگاه در متن  اب اول  ه چشم می

زیردست آزار، پاسبان درویش، دارای تلون طبع، االم و ستمگر، خسیس نادان و تن  نظر از یگک سگو و مضگامینی چگون خداونگد      

انگد. پادشگاه را در حکگایتی آن چنگان      لند، نامور، ار اب همت و سخاوتمند از سوی دیگر همزمان  گه کگار رفتگه    اهان، صاحب رای

داد "( و در حکگایتی دیگگر ملگک    68: 1381کنند)گلسگتان،  دهد که  ه هنگام کارزار سپاه رهایش میخسیس و تن  نظر نشان می

هیگزم درویشگان   "( یا حاکم االمی که 73: 1381کند) گلستان، عرضه می  ه سپاه و رعیت "نعمت  ی دریغ"دارد و  رمی "سخاوت

( در مقا ل انوشیروان عادل که  ه قدر قیمت نمکی  ه مگردم ده الگم   78: 1381)گلستان، "خریدی  حی  و توانگران را دادی  طر 

 کند.می(. تحلیل گفتمان انتقادی ما را در تفسیر این چند صدایی یاری 74: 1381نکرد )گلستان، 

    

 بینامتنیت

هگا و  شود و  ه این موضوع که مؤلگ  مگتن چگونگه از گفتمگان    ای که متن از آن سر  رآورده  ررسی میدر این قسمت  ستر و زمینه

 ینامتنیت  (.122تا  120: 1389)یورگنسن و فیلیپس ، ژانرهای از پیش مواود  رای تولید متنش  هره گرفته، پرداخته خواهد شد 

کنگد؛ در  دهد و چه افرادی را نمایندگی میگوید، پاسخ چند نفر را میمتن است از این حی  که متن  ا چند نفر سخن می تواه  ه
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یک اثر هنگری نگه گگزارش     ه  یان دیگر  ،(129: 1389)یورگنسن و فیلیپس ، پردازد  ه نفوذ تاریخ  ر متن و متن  ر تاریخ می واقع

هگا و  کننگد، هگم تلخگی   (؛ هم فرهن  اامعه را  گازگو مگی  43: 1392کلی گسسته از آن )موحد،  عینی از دنیای خارج است و نه  ه

 سازند.دهند و هم امیدها و آرزوها را میها را نشان میناسازگاری

ه  ه هایی هستند  ه نثر مصنوع، آمیختشمارند. مقامات داستانی سنت مُقامه نویسی می سیاری از محققان گلستان سعدی را ادامه

(. پگیش از  21: 1390علیلگو،  گگردد )حگاای  نظم که در آن قهرمانی واحد  ه صورتی ناشناس وارد داستان شده و در انتها ناپدید می

 ه اوج خود رسیده و مورد قبول واقع شده  ود. امگا سگعدی در گلسگتان از سگبک نگارشگی       "مقامات حمیدی"سعدی این شیوه در 

مغولی راه گذشته را نپیموده -های عر ی و ترکیکند. او در کار رد سجع و واژهرد و خرق عادت میگیمتکل  پیش از خود فاصله می

که توانایی  "ادال سعدی و مدعی" ه غیر از حکایت (. 165تا  161: 1392اندازد )موحد، ها  ه تکل  نمیو مخاطب را  ا فراوانی آن

: 1390علیلگو،  کننگد )حگاای  د، تنها دو حکایت دیگر از این ساختار پیروی مگی دهنویسی را آشکارا نشان میی مقامهمؤل  در گونه

 ی سبکی گلستان واود دارد.(. نظرات دیگری نیز در مورد پیشینه21

(. 57-56: 1379آورنگد )پوراگوادی،    ا تواه  ه منا ع، کالم و زندگانی سعدی،  رخی او را از زمره عرفا و اهل تصوف  ه حساب مگی 

گگذارد.  گر   های قدرتمند پندهای عرفانی در آثار سعدی نیز در ا تدای امر  ر ایگن موضگوع صگحه مگی    درویشان و رگه حضور پررن 

تگرین  انگد. کتگاب سگوان  حگاوی عمیگ      ی احمد غزالی را الگوی سعدی در تألی  گلستان معرفی کردهنوشته "سوان "همین اساس 

آید. نویسنده در آن پس از نگاشگتن مطالگب نظگری  گا ا یگاتی      نه  ه حساب میمطالب عرفانی است و اثری ا تکاری در تصوف عاشقا

نماینگد امگا   هایی مانند فصول کوتاه و آمیختن نظم و نثر، ایگن دو اثگر  گه هگم شگبیه مگی       رد. هرچند در ویژگیفصل را  ه پایان می

 (.  59 -58: 1379ادی، شود )پوراوااتماعی محسوب می-موضوع گلستان  ه کلی متفاوت است و اثری اخالقی

تگوان  هگای شگاهی نیگز مگی    نامگه ها و سیاسترا  ا اندرزنامه "در سیرت پادشاهان"ی دیگر و  ه طور خاص  اب اول گلستان از انبه

نوشگتند و در آن  گا  یگانی نگرم پیرامگون آیگین فرمگانروایی و        مقایسه کرد. این دسته از آثار را دانشمندان و اد گا  گرای ملگوا مگی    

ی نگاشگته  "نامه یا سیر الملگوا سیاست"های  ارز این ژانر گفتند. از نمونهداری، اخالق و سیاست پادشاهان پیشین سخن میکشور

هگای مشگاهیر و   خوااه نظام الملک  ه فرمان ملکشاه سلجوقی است که شامل اندرزهای نویسنده، منقوالتی از قرآن، احادی ،  گفته

ا و امرا است. ازین اهات متن  اب اول گلستان  سیار شبیه  ه این دسته است، سگعدی نیگز هگر دو    حکایاتی پیرامون پادشاهان، وزر

کند که اختصاص  ه قدرتمندان دارد و گویی حداقل ار اب حکومت را مخاطب خاص خگود قگرار   کتاب مهم خود را  ا ا وا ی آغاز می

هگای  قا ل تواهی نیز در میان است. سعدی مانند  سیاری از اندرزنامگه های داده و محتوایی مشترا  ا آثار ذکر شده دارد. اما تفاوت

دهد و  رخی اعمگال او را  داند. او در حکایات متعدد در مورد اختیارات شاه نظر میشاهی سلطان را مالک الرقاب و مطل  العنان نمی

دست تطاول  ه مال رعیت دراز کرده و وزیگر او  (. مانند حکایت ششم که در آن ملکی 171: 1379پوراوادی، شمارد )غیر مجاز می

ها سگلطنت و شگریعت را   ها و اندرزنامهنامه. سیاست(64-63: 1381گوید مگر تو سر پادشاهی کردن نداری؟)گلستان، معترضانه می

امگا   (.165: 1379دی، پوراگوا )شمارند و کردار نیک پادشاهان را  را ر  ا تبعیت از دیگن و شگریعت  دو  رادر یا خواهر در کنار هم می

دهد و عدالت، ترحم  ر رعیت و دوری از الم را دلیل ی  شری  ه این امر میرود و او  یشتر انبهسخن سعدی  ه سوی دیگری می

 داند:  ها میی  دفراامی آنکند و در مقا ل الم  ه مردم را مایهفراام نیک شاهان  یان می
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 دوستدارش روز سختی دشمن زورآور است                             پادشاهی کو روا دارد ستم  ر زیردست   

 (64: 1381گلستان،  ا رعیت صل  کن وز ان  خصم ایمن نشین                    زان که شاهنشاه عادل را رعیت لشکرست )

 

حدی ، شعر و فرهن  عر گی و فارسگی یافگت    گیری از قرآن،  نا ر تحقیقات انجام شده در آثار سعدی  یش از هزار مورد تأثیر و وام

 شود.  می

کنیم. در  اب اول گلستان در چهار مورد از عین عبارات قرآن استفاده شده است که گیری سعدی از ادب دینی را مرور میا تدا  هره

(. در ایگن  46فصگلت:  )قگرآن کگریم،    "من عمل صالحاً فلنفسه و من أسگا  فعلیهگا  "است:  35ی محوری حکایت ها املهیکی از آن

کند. مگال  اولویگت را   ی صد دینار  ه مال  او را  ه نجات ایشان ترغیب میافتند و یکی از  زرگان  ا وعدهحکایت دو  رادر  ه دریا می

شود. و این امله از ز ان خود سعدی کگه حکایگت را  گه    دهد که پیش از آن خیری  دو رسانده و  رادر دیگر غرق می ه شخصی می

(. عالوه  ر این موارد،  گه اسگتناد توضگیحات منگدرج در تصگحی       83-82: 1381گلستان، شود )کند،  یان میوان خاطره نقل میعن

 خورد. مانند  یوسفی شش مضمون مشترا  ا آیات قرآن نیز  ه چشم می

 (78: 1381گلستان، گذرد             از کماندار  یند اهل خرد )گرچه تیر از کمان همی

 

)قگرآن کگریم،    "و ما رمیت إذ رمیگت ولکگن ار رمگی   "(: 300: 1381ی مبارکه مناسبت معنایی دارد )یوسفی، آشکارا  ا این آیهکه 

(. پگن  حگدی    62: 1381گلسگتان،  ی داستان مخالفت دارد )شود که از قضا  ا نتیجه(. در حکایت چهارم حدیثی نقل می17أنفال: 

از امیر المؤمنین)ع( نیز دارای مضامین مشترا  ا حکایات  اب اول هستند؛ ماننگد ایگن شگعر    دیگر از رسول اکرم)ص( و سه حدی  

 حکایت سوم:        

 (59: 1381گلستان، تا مرد سخن نگفته  اشد                         عیب و هنرش نهفته  اشد )

 

(. عالوه 238: 1381گلستان، نامه و مثنوی دارد )و فرازی از قا وس "المر  مخبو  تحت لسانه"که مضمونی مشترا  ا کالم حضرت 

  ر ادب دینی  ه اقتباسات فراوان سعدی از فرهن  عر ی نیز اشاره شده است.

گیگری سگعدی از ادب عر گی مخصوصگا از      گه  هگره   "سعدی و متنبی"حسین علی محفوظ داعیه دار این اندیشه است و در کتا ش 

مورد از مضامین مشگترا در  گاب    40توضیحات مندرج در تصحی  گلستان یوسفی حدود کند.  ا تواه  ه شخص متنبی تأکید می

خگورد. ماننگد ضگرب    های عر ی و اشعار و سخنان اد ای عرب مانند متنبی، ا وتمام و ااحظ  ه چشم میاول گلستان  ا ضرب المثل

 "هرکگه خیانگت ورزد، پشگتش  لگرزد    "ی دارد: ( که معنایی مشترا  ا این کالم سگعد 276: 1381گلستان، ) "الخائن خائ "المثل 

 ی سعدی از ادب فارسی خود سخن دیگری است. (. استفاده70: 1381گلستان، )

مورد(.  ا تواه  ه ایگن کگه سگعدی غالبگا از      45های اساطیری ایرانی در کالم سعدی حضور فعالی دارند )حکمت فارسی و شخصیت

هگای ایرانگی   مگورد شخصگیت   15مورد نامی که  ا حفظ تکرار در  اب اول آمگده   29از   ینیم کهکند میساختار مجهول استفاده می

 یشگترین مضگامین   "در سگیرت پادشگاهان  "ها تصویر مثبتی ارائه شده که این خود حائز اهمیگت اسگت.  گاب    هستند و از  یشتر آن
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توان  ه این  یت در حکایت سوم اشاره نوان نمونه مینامه، مثنوی، کلیله و دمنه و شاهنامه دارد.  ه عهای قا وسمشترا را  ا کتاب

 کرد:

 (60: 1381گلستان، اسب الغر میان  ه کار آید             روز میدان نه گاو پرواری )

(. 240: 1381گلستان، ) "تر، منفعت آن کمترتر و آواز آن هایلهرکجا اثه ضخیم"که  ا این عبارت در کلیله و دمنه مقار ت دارد: 

-36: 1390نیگا،   فروغگی و  پور سبزیانو  124-91: 1388، پور سبزیانیان پور  ه صورت مفصل  ه این مطلب پرداخته است. )سبز

45) 

 

 تحلیل گفتمان

رسد که درویش درویش کاراکتر پررن  آثار سعدی است. حتی خود او هم گاهی از سوی  قیه درویش خوانده شده است.  ه نظر می

ی سگعدی اسگت. در همگین دوران    کند. خوی درویشی اصالً متأثر از شرایط و فضگای زمانگه  را نمایندگی می  ه نوعی مردم و اامعه

است که اامعه متحمل  الیی  ه نام مغول شد. کشتار  ی حساب مغول، مردمانی که زندگی خود را  اختگه  ودنگد و حگاال زیگر یگو       

کرد که تنها راه گریز و مرهمش تغییر اهان  ینی و نگگاه  گه   را حاکم می یگانه امنیت نداشتند، فضای سنگینی از یأس و نا امیدی 

 هستی  ود. 

ی سنگین دیگری که  ه پایان خالفت عباسی منجگر شگد، در   هجری رخ داده و حمله 616ی نخست مغوالن  ه ایران در سال حمله

هجری واقع شد و این تاریخ، درست همان سالی است که تألی  کتاب گلستان  ه اتمام رسید. ایگن حگد از فراغگت  گرای      656سال 

 عدی هستند.  نگاشتن یک اثر اد ی، آن هم در آشوب آن زمان، دلیلی ندارد از حکومت سلغریان در شیراز که از ممدوحان س

شیراز از سده های قبل از تولد سعدی  ه  رکت تواه سالطین و پادشاهان، شهری معمور و آ اد  ود. عضگد الدولگه  گویهی از املگه     

کسانی است که حدود سیصد سال الوتر از سعدی، از عمران، آ ادی و ساخت و ساز در این دیار کم نگذاشت و کاری کرد که مردم 

(. ایران در نهایت  عگد از پایگان قگدرت و تسگلط     34-30: 1388ان عضدی را تا سال ها  عد از یاد نبردند ) یانی، ی دورشیراز خاطره

هجگری فگارس را از دیلمیگان    458 ویهیان، این  ار در گسترده ترین وضعش  ه دست سالاقه افتاد. الب ارسالن سلجوقی در سگال  

اتا کان سپرد. شیراز  ه مدت هشتاد و پن  سال تحت فرمان اتا کان  ود ) یگانی،  گرفت و پس از مدتی مانند  سیاری مناط  دیگر  ه 

هگا  (. اتا کان سلغری آخرین اتا کان فارس  ودند که  ا نیروی قهر این منطقه را  گه دسگت آوردنگد، سگعدی در دوران آن    39: 1388

هگا  گه سگبب نجگات شگیراز از گزنگد       وی این سلغریمتولد شد و چندین دهه  عد، فروپاشی و اضمحاللشان را  ه چشم دید.  ه هر ر

چون مدت سلطنت سلجوقیان سگپری خواسگت شگد چنگد     "نویسد: ی مغول خوش نام هستند. تاریخ وصاف در شر  اینان میحمله

ه خروج  ر ملکشا 543فوج از ترکمانان از نواحی قفچاق سرازیر شدند. سنقور  ن مودود السغری در کوه کیلویه اقامت گزید. در سال 

کرد. در این نبرد لشکر ملکشاه شکسته شد و اتا ک مظفر الدین سنقور افسر سگلطنت  گر سگر نهگاد و  گه آ گادانی سگرزمین فگارس         

دهد که از خاندان سنقور سه نفر دیگر سلطنت سگلغری در  ( و این طور ادامه می86: 1346)آیتی،  "پرداخت و رسوم عدل تازه کرد

او چرا  تا ان این خاندان  ود. پادشاهی  ود عادل و ملک گیگر و  »نو ت  ه اتا ک سعد  ن زنگی رسید و فارس را در دست گرفتند تا 

دین پرور و دولتیار. آن چنان پای  ند دین محمدی  ود که در زمان او کس را ارأت تحصیل حکمت و منط  نبود. از دالیل اصا ت 
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رفت او مطیع شد و  رادرزاده خود تهمتن را  ه  ندگی اوکتاقاان فرستاد و رأی و عاقبت اندیشی او آن که چون چنگیز خان اهان  گ

خراج  ه عهده گرفت. اوکتاقاان او را  نواخت و فرمان قتلغ خانی  رای او فرستاد و معترض او نشد. از این رو در ان روزگگار شگیراز از   

 (.87: 1346)همان، « آن همه مخالفت ایمن ماند

دهند که حمد و ستایش سعد زنگی و فرزندش ا و کر را کگرده  اشگد. اگگر زنگدگی سگعدی را طبگ          می ا این اوصاف  ه سعدی ح

تقسیمِ  یانی  ه چهار دوره تقسیم کنیم. سه دوره ا تدایی زندگی سعدی مقارن  ا حکومت اتا کان سلغری و دوره پایانی هم زمان  گا  

هجری یعنی تا سال فگوت اتا گک سگعد  گن زنگگی و  گر تخگت          623تا  592(. سعدی ازسال 89: 1388تسلط مغول است ) یانی، 

در شگهر  غگداد  گه دسگتور خوااگه نظگام        457ی نظامیه  غداد در سال نشستن فرزندش ا و کر  ه طلب علم در  غداد ماند.  مدرسه

رگترین رال سیاسی عهد الملک طوسی وزیر شافعی الب ارسالن و ملکشاه سلجوقی تأسیس شد و تا سه قرن دایر  ود. خوااه از  ز

خودش و یک شافعی متعصب  ود، تمام سعی او این  ود که مدارس نظامیه در خدمت تبلیغ مذهب و فقه شافعی  اشگند. در وصگ    

اند، از آن رو که محلی  رای  رخورداری از مواهب مگادی و معنگوی  گوده و    ی  غداد  سیار گفتهشکوه مدارس نظانیه خصوصاً نظامیه

شده است. مقام استادی در این مدرسه  ه قدری عظمگت و منزلگت ااتمگاعی داشگته کگه      حکومت  ه شدت تقویت می توسط ارکان

(. 117-113: 1375شگدند )آذر،  گذشتند و شافعی میدادند و گاهی از مذهب خودشان می رای رسیدن  ه این مقام حتی رشوه می

حدی ، تفسیر قرآن، علم کالم و ادب عرب پرداخگت. در ایگن مگدت  گه      سعدی مانند دیگر شاگردان نظامیه  ه تحصیل فقه شافعی،

داند کگه در  ی خود میی علمی و عرفانی  غداد پذیرفت. این که سعدی وایفههای  راستهگواه محققین تأثرات زیادی از شخصیت

رشگاد اسگت، البتگه اوضگاع نا سگامان      ی نظامیه و تأکیدش  ر وعظ و اکالمش نصیحت کند و پند  دهد نیز  رگرفته از تعالیم مدرسه

 زمانه  ه این رسالت دامن زده است.    

ها و اصگول کگالم   نظام فکری و اهان  ینی سعدی را  اید متأثر از مدارس نظامیه، همسو  ا فقه شافعی و کالم اشعری دانست. آموزه

 ه _ی ماارای خوااه "در سیرت پادشاهان" توان دنبال کرد. حکایت  یست و چهارم  اباشعری را در اای اای متن حکایات می

 ینگد و از کگارش   شناسی او را میکریم النفسی است که  ه اشتباه  ه دستور ملک زوزن در ند شده و وقتی ملک، قدر_تعبیر سعدی

 گود کگه مگرا     ینم  لکه تقدیر  اری چنگان  ای ملک تو را در این که کردی خطایی نمی"گوید: شود، خوااه در پاسخ میپشیمان می

(. اشاعره معتقدند، شُرور ماننگد خیگرات،   77: 1381)گلستان،  "تر که حقوق سوا   نعمت داریمکروهی رسد. پس  ه دست تو اولی

(. در ایگن  58: 1373از اانب خدا است و همین طور اذعان دارند که  شر مختار نیسگت و اعمگالش مخلگوق خگدا اسگت )مطهگری،       

داند و از رنجی که کشیده ناراحت نیست. در حکایت سی و نگه نیگز   ااه، ملک را فاعل اعمالش نمیحکایت همان طور که دیدیم خو

  ینیم:این معنا را  ه صورت نظم می

 (84: 1381 خت و دولت  ه کاردانی نیست       از  ه تأیید آسمانی نیست )گلستان، 

 

 ودند، امام محمد غزالی در تکوین این اندیشه و نزدیک کردن کگالم  ی اشعری مؤثر  ه همان میزان که سالاقه در گستردن اندیشه

های او تأثیر مشخصی در سعدی  ه اا گذاشته و سگعدی در گیگر و   (. آموزه60: 1373اشعری  ه دید عرفانی نقش داشت )مطهری، 

 های فکری او است.دار مؤلفه
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در راستای هدف نهایی تحلیگل گفتمگان انتقگادی، گلسگتان      های فکری و و اهان  ینی سعدی، الزم استپس از نظر  ه سرچشمه 

کند و  ه این ترتیگب  گه حفگظ    سعدی را واکاوی کنیم. آیا پرکتیس گفتمانی مورد  ررسی ما نظم گفتمانی پیرامونش را  ازتولید می

صداهای متن سعدی را  گه  کند؟ یا در صدد ایجاد تحول و تغییر است؟  رای پاسخ  ه این سوال ها الزم است وضع مواود کمک می

انگد  گا   درستی  شنویم، آهن  متنش را دریا یم و این چندصدایی را که محققین و پژوهشگران تا  ه امروز  ارها  گه آن اشگاره کگرده   

تواه  ه  ستر متن تفسیر کنیم. دیدیم که دو صدا یا نگاه کلی در  اب اول گلستان قا ل تشخیص اسگت. هرکگدام از ایگن صگداها را     

 ی سعدی  ه شمار آورد. ی نوعی تفکر و اندیشه در اامعهتوان نمایندهمی

سازد، در پگی تثبیگت وضگعیت مواگود و حفگظ      ی ااهری و  یرونی متن است و در ا تدای امر خود را نمایان میصدای اول که الیه

 ینگیم.  دسگتگاه سیاسگت شگده مگی    شأن و اایگاه قدرت حاکم است. در این فضاست که سعدی را  ه عنوان شاعری رسمی که وارد 

نفر از ملوا سلغریان فارس، وزرا  ایشان، والیان مغولی فارس و ملوا و اعیگان خگارج از ایگن منطقگه اشگعاری       21سعدی در مورد 

که سعدی گگرد پادشگاهان گشگته و عطگای آنگان را      ی وامقی  ا واود این(. هرچند  ه عقیده90تا  25: 1377سروده است)قزوینی، 

ت کرده و شعر  رایشان سروده، اما هیچ گاه در اشعارش ایشان را  ه عرش اعلی نرسانده و در مقا ل  ه شگدت پنگدآموز سگخن    دریاف

دهگد؛  ای از حکایاتش دید کامالً مثبتی  ه شگاه نشگان مگی   (. سعدی در دسته65: 1378گفته و از عواقب الم ترسانده است)وامقی، 

 (.  82: 1381دارد )گلستان، د فرزندش را از انتقام  یشتر از عمل  ازمیمانند حکایتی که در آن هارون الرشی

رسد. در تعدادی از حکایات مانند حکایگت دوم، نگگاه  گه    صدای دوم نگاه نقادانه  ه سیستم حکومتی دارد و ساختارشکن  ه نظر می

 "ن اسگت کگه ملکگش  گا دگگران اسگت      هنگوز نگگرا  "شاه یکسره  د ینانه است. در این حکایت محمود غزنوی حتی پس از مگرگش  

( یا در حکایت دیگری دعای خیر درویش مستجاب الدعوه در ح  ملک )حجاج یوس ( رسیدن ااگل او اسگت   59: 1381)گلستان، 

 (.67: 1381)گلستان، 

نصگیحت وزرای  دهند: حکمایی که  ه پنگد و  تر را نشان میدر  را ر این دو نگاه مطل ، گروه دیگری هم هستند که تصویری متعادل

 دهد.دهند، مانند اتفاقی که در حکایت  یست و دوم و سوم رخ میحکیم خود گوش داده و نظر خود را تغییر می

شود، همچنان ناپسند دانست و این تغییر نظر را  ه عدم ثبات رأی شاه ی ا تدایی را که از شاه صادر میتوان حکم االمانهاگرچه می

ی تواهنگد، چهگره  کنند و  ه اندرز حکمگا  گی  شاهان در  را ر ملوکی که تا انتها  ه رأی  اطل خود اصرار میتعبیر کرد، اما این گونه 

 ای است تا از گناه و خون مجرم  گذرند.مطلو تری دارند. پنداری ذات نیک ایشان  ه دنبال فرصت و  هانه

است کگه در  گاب اول گلسگتان از نظگام قضگایی حکومگت        ایاین تغییر نظر و حکم از دید دیگری هم قا ل  ررسی است و آن چهره

آید که از قضا آن هم ناعادالنه اسگت و  گه ریخگتن خگون یگک      کنیم. تنها در یک مورد از حکم قاضی سخن  ه میان میمشاهده می

کم است. نگه  (. اما در  اقی موارد حکم از آن شخص حا75: 1381شود )گلستان، گناه اهت حفظ اان ملک حکم داده میرعیت  ی

شود و نه در موارد متعددی که حکم  گا شگفاعت در اریگان )علگی الخصگوص      در زمان صدور حکم سخن از شاهد و اثبات ارمی می

توان مؤید نگگاه منتقدانگه  گه حسگاب     این فضا را می شود، حرفی از قانون مندی نیست.وزیر( و دفاع کردن  ه اای مجرم ملغی می

( و 76: 1381)گلسگتان،   "حکم خداونگد راسگت  "گوید شنویم که خطاب  ه امیر میای فراری میز ان  ندهآورد. در مقا ل اگرچه از 

این  یانی آشکار در حمایت از نظم گفتمانی قدرت حاکم است که قصد دارد پادشاه را فردی مقتدر و دارای رأی صائب نشگان دهگد،   
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گیگری اسگت. از دیگگر تأییگدات آشگکار      اد در نظر و رأی حاکم قا گل پگی  اما هم در آن حکایت و هم در حکایات دیگر نقش دیگر افر

ی ای اسگت تلگخ  گه نحگوه    –( و اشاره 71-70: 1381کرد )گلستان، صدای دوم حکایت رو اهی است که از ترس شترگیری فرار می

 (.96: 1379ها  ه مردم )قراگوزلو، دستگیری االمانه و عملکرد مأمورین حکومتی و سو  ان شدید آن

دهنگد: در اریگان کگه مهمترینشگان وزیگر و      های دیگر نیز، دو صدایی مواود در متن را نشان میعالوه  ر کاراکتر شاه پیگیری نقش

کننگد و هگم در حگالتی کگامالً      اشند هم در نقش خیرخواه، نیک سیرت، وفادار و قدردان  گازی مگی  سپس  اقی افراد و لشکریان می

خود حاکم نقش مثبتی دارد، از دون طبعی و آمادگی زیردستان  رای اعمال فشار  ه مردم سخن گفتگه   مخال . حتی در مواردی که

 شود کهشود،  ه عنوان نمونه در حکایت نوزدهم اشاره میمی

 (74: 1381اگر ز  ا  رعیت ملک خورد سیبی                     رآورند غالمان او درخت از  یخ )گلستان، 

 

کند، مورد حسادت قگرار  هایش رشد و توفی  سریعی میاقتی که خارج از سیستم در اریان و عموماً  ه علت شایستگیگاهی فرد  الی 

دهد و چه در حکایت شانزدهم رخ میگیرد و این حسادت و  دگویی ممکن است کامالً نظر شاه را نسبت  ه او  رگرداند. مانند آنمی

که از دید ملک افتاده است، در روزگار  گی مهگری شگاه، در     "نیک محضری"هی هم فرد شود. گا دین ترتیب صدای دوم تقویت می

ای از دیگد منفگی  گه شگاه  گه اهگت       فضگای ایگن حکایگت آمیگزه     (.77-76: 1381گیرد )گلسگتان،  حمایت در اریان وفادار قرار می

 ت  ه سایر در اریان را در خود دارد. ی او، در کنار دید مثبقدرناشناسی نسبت  ه زیردستان نیک محضر و حکم ناعادالنه

رود که خود نوعی کم رن  کردن اقتدار (  ه کار می58: 1381)گلستان، "هرکه شاه آن کند که او گوید"در مورد نقش وزیر عبارت 

 و خودکامگی شاه و پر رن  ساختن نقش وزیر است.

ی تأمین زندگانی درویش  گه دوش حکومگت قگرار    قع وایفهشود.  عضی موادرویش گاهی در کنار شاه و گاهی در مقا لش دیده می

که  ه نوعی نمایانگر اایگاه حکومت و شأنیت و شایستگی آن است و گاه همچگون   _مانند حکایت سیزدهم و پانزدهم-شود داده می

د  گه قگدرت حگاکم در آن    مهر و  ی اعتمگا دارد و نگاهی  یی نعمت شاه  ر حذر میحکایت سی و ششم  ه کل او را از توقع ذلیالنه

 اریان دارد.

ی سعدی از ادب دینی، عر ی و فارسی مطگر  اسگت. طرفگدارانِ صگدای معتگرض      همین فضای دو قطبی در مورد چگونگی استفاده

که  ا اختال  فرهنگی،  خش مهمی از ادب ایران  اسگتان نیگز   کنند. گو اینگلستان،  ه تواه خاص سعدی  ه ادب فارسی تأکید می

هگای  ی تأمگل  رانگیگز سگعدی از نگام    (. اسگتفاده 36: 1390پور، جرای فرهن  عر ی  ه دست سعدی رسیده  وده است )سبزیاناز م

ی عادل توصی  شده است و وزیر او  زرگمهگر نشگان از   های ایران  استان مخصوصاً انوشیروان که در این  اب دو  ار  ا واژهشخصیت

نت پادشاهی ایرانی نظر دارد و  ه همین دلیل از آیات قرآن و احادی   رای  یان نظگرات اصگلی   این دارد که او در  اب حکومت  ه س

کند و  ه عنوان نهیب پادشاه و  ر حذر داشتن او از الم  ه رعیت، فنای دنیا و از دست رفگتن ملگک و مملکگت را    خود استفاده نمی

-( مگی 64: 1381قدیر فلک که  ه سگبب گردآمگدن خل )گلسگتان،    کند. او مشروعیت حکومت را نه از مشیت الهی و تیادآوری می

داند و معتقد است هردو پس از مرگ وضگعیت یکسگانی پیگدا    شان میشمارد. تفاوت شاه و رعیت را نه در شأن و مقام که در وایفه

تعدیل این نگگاه یگک سگویه    (. البته در 117تا  115: 1379و میالنی،  168تا  161: 1379( و )امانت، 59: 1381کنند)گلستان، می
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هگای   اید گفت مضامین پر رنگی از آیات قرآن و احادی  معصومین در فحوای کالم سعدی مواگود اسگت، در ضگمن کگل حکومگت     

توانگد دلیگل  گر    ( و این موضوع در مورد سعدی نمی15-14: 1386کنند )پالم، ها از سنت پادشاهی ایرانی تغذیه میاسالمی تا قرن

کگه الگم سگتیزی سگعدی و     ی او تلقی شود، مضاف  ر اینیعت در این مسئله و یا ادایی دین از سیاست در اندیشهضدیت او  ا شر

ی دینی اسالم است. ذکر این نکته نیز خالی از های پررن  ااتماعی و حکومتی در اندیشهتواه خاص او  ه مردم زیر دست از آموزه

 گرد: اول  یگان عاقبگت نافراگام اگالم و      م از چند شگیوه در کنگار هگم سگود مگی     لط  نیست که سعدی  رای  ازداشتن حکام از ال

(. دوم یادآوری فنای دنیا و گگذران عمگر و دسگت  گه دسگت شگدن       78 -74 -64: 1381رویگردانی مملکت و رعیت از او )گلستان، 

 ت و عذاب اخروی که دامن االم را در (. نهایتاً اشاره  ه نیروی ماورایی الهی و عقو75-66-59: 1381حکومت و سلطنت )گلستان، 

 (. 81-78 -74-66: 1381روز قیامت خواهد گرفت )گلستان، 

ی او است. سعدی را  اید در اان سخن این که، آن چه  اید در مطالعات سعدی شناسی و تحلیل آثارش لحاظ شود، مختصات زمانه

د خودکامه و مستبد  رای مردم در حکم نعمت است. سعدی متن آشوب و  یداد قرن هفتم دید که واود یک حکومت مقتدر هرچن

دانگد. اگگر در نظگر    شاید یک ستایشگر قدرت  ه نظر  رسد اما فراموش نکنیم که او اهان دیده است و قواعد  ازی را  ه درستی مگی 

چگه چیگز در ذهگن او  گا     ی قرن هفت را درا کرده است، ی اهان اسالم و ایران  ه فالکت افتادهآوریم که سعدی غرب ان  زده

کند؟ پس اایگاه پادشاه که همگان حکومگت اسگت در چشگم او گرانمایگه و محتگرم       نعمت یک حکومت  ا ثبات و آهنین  را ری می

است. حال، این ملک یا پادشاه ا و کر زنگی  اشد که شیراز را زیر ردایش گرفته یا هوالکو خان مغول که قَدسر قدرت روزگگار خگودش   

توانند آرامش  رقگرار کننگد تگا مگردم     ها نه از سر سازشکاری  لکه  ه خاطر مصلحت حال رعیت است، مادامی که میناست. مد  ای

شود که  ا واود ضع ، سرسازش چند صباحی روی آسایش  بینند. همین تفکر  اع   ی اعتنایی سعدی  ه حاکم اوان سلغری می

(. سعدی مرتگب  گه مگردمش    97: 1389 تباه کردن اان سر ازانش را دارد ) یانی،  ا مغول قدرتمند را ندارد و قصد مقا له و احتماال

زند که هرچند پادشاه، پادشاه است و امر، امر او، یعنی مقامش الزم است، اما اگر شما از او فاصگله  گیریگد  گرای خودتگان     کنایه می

د اما اگر تندخو  ود چاره چیست مردم ااتنگاب کننگد. در   رسد که: شاه  اشد، قدرتمند  اش هتر است. این طور  ه ذهن خواننده می

کند و  گا  همین قالب و  ا همین نگاه سعدی آن قدر تهور دارد که از هر  ستر و فضا، قصه و حکمتی  رای اصال  رفتار شاه تالش می

هگا  بدیل  ه ضرب المثل و نقل ز گان ریزد که الارم تمهارت ز انش آموزه ها را در چنان قالب شیرینی از ترکیبات  ه یاد ماندنی می

شود. پس سعدی اگرچه  ه دو صدا که در چشگم  ی حیاتش  ه این واسطه سرشناس میکند و در دورهشود. سخنش  رد پیدا میمی

یگر  گوید. از این حی  او قصد تغییر دارد امگا تغی داند که چه میگوید اما  ه نیکی و ارافت میانسان امروز متعارض است، سخن می

 ای که قواعد و چارچوب ساختار  زرگ حفظ شود. ه شکل اصالحی نرم و  ه شیوه

دهد. اایی که اسکندر رومی در توضی  این امع  ندی میان صداها را  ه خو ی نشان می "در سیرت پادشاهان"حکایت پایانی  اب 

نیگازردم و نگام پادشگاهان را اگز  نیکگی       ه عگون خگدای عزواگل، هگر مملکگت را کگه  گگرفتم رعیگتش         "گوید: رمز فتو  خود می

(. همنشینی گزاره هایی مانند نام خداوند  ه عنوان مشروعیت الهگی در کنگار حفگظ اایگگاه قگدرت  گه       85: 1381)گلستان، "نبردم

عدالت تر همان  رقراری که شخص شاه چه کسی  اشد( و اشاره  ه پاسبانی رعیت که  ه ز ان سادهعنوان منصبی حقوقی)فار  از این

 اند.    است، همگی در راستای همین اندیشه
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ی منفی دارد شود که واهه( آغاز می58: 1381)گلستان،  "پادشاهی را شنیدم که  ه کشتن اسیری اشارت کرد"این  اب  ا عبارت 

 پذیرد:ی اایگاه است، پایان میی مقا ل و تثبیت کننده، اما  ا این  یت که در نقطه

 (85: 1381لِ خرد            که نام  زرگان  زشتی  رد )گلستان،  زرگش نخوانند اه
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  گیری بحث و نتیجه

دهند. در ا تدا نظگر خواننگده  گه    خود را نشان می ،الی متندیدیم که دو تفکر و اندیشه از ال ه "در سیرت پادشاهان" ا  ررسی  اب 

-شود؛ در این رویکرد  گرای پادشگاه عبگارات و الفگاظ تقویگت     او الب می رتری اایگاه شاهنشاه و لزوم حفظ موقعیت و وفاداری  ه 

رسد. در ایگن سگط    تر و در عین حال  لندتر متن  ه گوش میرود. اما  ا تأمل  یشتر صدای نهانی قدرت و احترام  ه کار میکننده

شگود. سگعدی در   ای  ه قدرت دارنگد  یگان مگی   منتقدانهها  ه الم و نادیده انگاشتن ح  رعیت  ا عباراتی که دید انتقادها و اعتراض

هگای فارسگی مطگر  کنگد و در کنگار آن از      کالم خود سعی دارد سنت پادشاهی ایران  استان را  ا استفاده از مضگامین و شخصگیت  

هگا  دیگدگاه پوشد. سعدی پژوهان اغلب کالم سعدی را منحصگر در یکگی از ایگن    مضامین ادب و فرهن  دینی و عر ی نیز چشم نمی

 اند. ی متن را ساخته ینند، اما  اید تواه داشت که این دو در کنار هم پیکرهمی

ی خود، نظگام پادشگاهی   ی او در نظر گرفته شود. سعدی در عین نگاه منتقدانهو اامعه ی سعدی  اید  ا تواه  ه زمانهدید مصلحانه

و  ر شأنیت مقام حکومت تأکید دارد.  ا این حال  ارها  گه  رقگراری عگدالت    کند ی طبقات اامعه را حفظ میکند. فاصلهرا نفی نمی

 یند و هم از شاه  ه نیکی نگام  گرده   آل سعدی هم رعیت آزار نمیی ایدهورزد.  ه عبارت دیگر در اامعه رای رعیت مظلوم اصرار می

 شود.می

ای و خصوصگأ مسگیر   ، ا زار مناسبی  رای مطالعات میان رشگته های کیفیتحلیل گفتمان انتقادی  ه عنوان رویکردی نوین در تحلیل

کند این دسته مطالعات  ا عم  و وسعت دید  یشتری انجام شگود. تواگه   های اد ی و تاریخی است که کمک میادیدی در پژوهش

ذکگرِ اهمیگتِ اسگتفاده از منگا ع      ی پژوهشگران راه گشا و تأثیرگذار  اشد. عالوه  ر اینتواند در مطالعات آینده ه این نوع تحلیل می

خورد اما  ه طور کلی  سیار مورد غفلت واقع ها  ه چشم میاد ی در مطالعات تاریخی، الزم است. این مهم هرچند در  عضی پژوهش

 ؤثر  اشد.ی تاریخ  ه ویژه تاریخ ااتماعی  سیار مهای نادیده شدهتواند در آشکار کردن انبهها میگونه پژوهششده، چرا که این
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 منابع  فهرست 

 ، سعدی شناسی نقد و تحلیل  وستان و گلستان، چاپ اول، تهران، نشر میترا.1375آذر، امیر اسماعیل، 

 .78، ص1390، فروردین 37آقااانی، سعادت، مقدمه ای  ر تحلیل گفتمان، کتاب ماه علوم ااتماعی، شماره  

 تهران، انتشارات  نیاد فرهن  ایران.، تحریر تاریخ وصاف، 1346آیتی، عبدالمحد، 

ی سعدی، مجموعه مقاالت سعدی شناسی،  ه کوشش کوروش کمالی سروستانی، دفتر سگوم،  امانت، عباس،  ر طاق ایوان فریدون نقش دولت و رعیت در دیده

 184-158، 1379شیراز، انتشارات دانشنامه فارس،  

 ، تهران، نشر یزدا.، سعدی خاا شیراز و  وی عش 1388 یانی، شیرین، 

امه فگارس،   پوراوادی، نصرار، سعدی و احمد غزالی، مجموعه مقاالت سعدی شناسی،  ه کوشش کوروش کمالی سروستانی، دفتر سوم، شیراز، انتشارات دانشن

1379 ،56-84. 

 .9155،ص 6، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، الد1377دهخدا، علی اکبر، 

 .136-123، 1388، پاییز و زمستان 2، شماره فارسی ادب، دوگانه های تقا ل نظریه اساس  ر سعدی گلستان وانشخ ،قدسیه رضوانیان،

 ، مرگ گذشته، ترامه و مقدمه عباس امانت، تهران، نشر اختران.  1386اان هرولد، پالم، 

 . 26-9، 1390ی و سبک شناسی، سال اول، شماره سوم،  هار های نقد اد های گلستان سعدی، مجله پژوهشحاای علیلو، حسین،  ررسی ساختاری حکایت

 124-91، 1388،  هار 64، شماره فارسی اد یات و ز ان، مجله سعدی گلستان در  زرگمهر و انوشیروان پندهای تاثیر ،وحید پور، سبزیان

 45-36، 1390، فروردین 162کتاب ماه اد یات، شماره ، مجله سعدی گلستان در حکمت های سرچشمه در تأملی، نیا،آزاده پور،وحید؛فروغی سبزیان

 ، گلستان، تصحی  و مقدمه غالمحسین یوسفی، چاپ ششم، تهران، انتشارات خوارزمی.  1381سعدی شیرازی، شیخ مصل  الدین، 
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