
 

 

 

 1398 ، پاییز و زمستان10، شمارة 6سال علم زبان؛ 

گلستان و  هایو حکمت حکایات در مضمون و سبک سنجشیبررسی  
  فرانقش اندیشگانتجربیِ بر اساس کارکرد بهارستان
 **زینب برزگری  2، *  طاهره ایشانی1

 هران، ایرانعلوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تـ استادیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه 1
گی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهن زبان و ادبیات فارسی ارشدـ کارشناسی2

 ایران
  (21/07/1398تاریخ پذیرش:  ؛09/10/1397 تاریخ دریافت: 

 چکیده
افردی و اندیشگانی برای تحلیل گفتمان سه فرانقش متنی، بین گرانقشمند در دستور زبان نظام

شود. در یمشود. فرانقش اندیشگانی به دو کارکرد تجربی و منطقی تقسیم یمدر نظر گرفته 

کند. محصول این کارکرد در جمله، یمکارکرد تجربی، زبان تجربیات دنیای بیرون خود را بیان 

 -یابدیمود که در فعل نم-اع متفاوت فرایندها در جمله نمودن انوگذرایی است که برای مشخص

ماری، پس از انتخاب تصادفیِ حکایات و آ -رود. در پژوهش حاضر به روش تحلیلییمبه کار 

ی هاتفاوته بررسی ب -ه از نظر موضوع مشترک بودندک-یی در گلستان و بهارستان هاحکمت

 با وجود م.یپرداختتجربی در فرانقش اندیشگانی کاربست فعل در دو متن، با استفاده از کارکرد 

مقایسه نتایج حاصل از  ،دارد سعدی و جامی وجودسبک نگارش  در داری کههای معنیتفاوت

رایندهای فرایندهای رفتاری و وجودی، و بسامد بیشتر فهای منتخب، بیانگر کاربست کمتر قسمت

حث دربارة دی و جامی در این دو اثر به بتوان گفت سعی و مادی است. بر این اساس میارابطه

ی رفتار بلکه متناسب باموضوع و مضمون به چگونگ اند،اساس مسایل و مباحث نپرداختهریشه و 

اند. ها توجّه بیشتری نشان دادهیچگونگکنشگران و همچنین روایت رخدادهایی در خصو  این 

تر به محتوا و بیش ،رایندهای مختلفاین امر حاکی از این است که میزان استفاده از انواع ف

 ها.های زبانی آنمضمون دو اثر وابسته است تا سبک نگارش و ویژگی

 ندیشگانی.امند، فرانقش ی نظامگرانقشگلستان، بهارستان، دستور زبان  ها:یدواژهکل

                                                           
   

* E-mail: tahereh.ishany@gmail.com )نویسندة مسیول  
  

 ** E-mail: zeinabebarzegari@gmail.com 
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  . مقدمه1

 نوشته جامعه به نسبت گرایانهواقع نگاهی با را گلستان کتابی است که سعدی آن

کند. بهارستان می ترسیم هستند، که طور آن افرادش را و جامعه این اثر، در او. است

دو نیز نوشتة عبدالرحمن جامی است که به تقلید از گلستان نوشته شده است. این 

در موضوعی واحد  تعلیم و تربیت( نوشته و نهم  هفتم هایمتن به ترتیب در قرن

ری تقریباً مشابهی تعلّق دارند. اگر گلستان و بهارستان اند و به سنّت ادبی ـ فکشده

را نمایندة گفتمانی واحد یعنی تعلیم و تربیت بدانیم، مسأله این خواهد بود که 

چه   فرانقش اندیشگانیتجربیِ بر اساس کارکرداین دو اثر  فرایندهای فعلی

عالوه بر این کاربست نحویِ افعال و  هایی با هم دارند و دلیل آن چیست.تفاوت

چه تأثیری بر دو متن داشته همچنین عناصر پیرامونی موجود در متن در این دو اثر 

 استآ

شایان یادآوری است پژوهشی با این عنوان و رویکرد به صورت سنجشی 

درباره گلستان و بهارستان انجام نشده است، امّا آثاری نزدیک به این تحقیق نوشته 

 گردد:که در ادامه اشاره می شده

« یه تحلیل انتقادی گفتماننظربررسی و نقد روایی گلستان بر اساس » .1

سیامک صاحبی، محمّد هادی فالحی و نسترن توکلی که رویکرد  ( از1389 

 نیست. گرانقشتحلیلی آن زبان شناسی 

( از نسرین فقیه ملک مرزبان 1391«  گفتمان حکومتی در گلستان سعدی» .2

و مرجان فردوسی؛ در این پژوهش نیز نویسندگان مبحثی غیر از فرانقش 

 . اندکردهمطرح و بررسی  گرانقشی شناسزبانتجربی را با رویکرد 
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 رویکرد با سعدی تعلیمی هایغزل در فعل شناختیسبک تحلیل و بررسی» .3

نظیف که غزلیات  نرگس و ایشانی طاهرهاز ( 1394  «گرانقش شناختیزبان

 سعدی را بررسی کرده است.

ی گرانقشی چند حکایت گلستان در پرتو دستور شناختسبکتحلیل » .4

(. از معصومه مهرابی و آرمان ذاکر؛ در این پژوهش که 1393«  هلیدی

ای با آثار تقلیدی یسهمقاترین پژوهش به این تحقیق است، هیچ یکنزد

 ن جامی صورت نگرفته است.مانند بهارستا

اهلل ( ازنعمت1392«  های سعدیتحلیلی بر کاربرد هنری فعل در غزل» .5

های سعدی از نظر فرایندهای زاده، در این اثر پژوهشی برخی غزلایران

 فعلی بررسی شده است. 

ای سبک و در هیچ یک از آثار یادشده، تحلیل مقایسه ،که مشاهده شدچنان

های قسمت رو،مضمون در گلستان و بهارستان انجام نشده است. در پژوهش پیشِ

مضمون دو اثر به روش تحلیلی ـ آماری بررسی و تحلیل مشترک و به عبارتی هم

ان و روضة دو اثر، باب اول از گلست بندهایی از دیباچهشده است؛ به این ترتیب که 

از بهارستان که در موضوع پرداختن به پادشاهان، مشترک هستند، باب دوم سوم 

از بهارستان که در موضوع پرداختن به درویشان  روضه نخستیناز گلستان و 

از بهارستان که در موضوع  روضه پنجماشتراک دارند، باب پنجم از گلستان و 

اتمه هر دو اثر که در آن نویسنده پرداختن به عشق و عاشقی یکی هستند و متن خ

به تحلیل  ،از اتمام کار سخن گفته است، بررسی و تحلیل شده است. در مجموع

 مندِنظام شناسیزبانمتن انتخابی دو اثر از منظر رویکرد  40بند از  1477
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تالش  در ادامه، پس از شرح چارچوب نظرییم که اپرداختهی هلیدی گرانقش

 پاسخ دهیم. پژوهشالت اها به سؤتحلیل داده کنیم با تجزیه ومی

 . چارچوب نظری پژوهش2

جا که تحلیل سنجشی گلستان و بهارستان در این پژوهش بر اساس فرانقش ازآن

به این رویکرد ضروری است.  گراست، اشارهاندیشگانی در زبانشناسی نقش

مطرح و در  1985گرا رویکردی است که از سوی هلیدی در سال شناسی نقشزبان

طی سالیان توسط او و همکارانش تکامل یافته است. دبیرمقدم در این باره بر این 

یژه مکتب وبهیی اروپایی، گرانقشیی هلیدی در سنت گرانقش»عقیده است که 

 3فرث، همچنین مکتب پراگ و آرای متسیوس 2«نظریه نظام ـ ساختِ»و  1لندن

بار در سال (. هلیدی نخستین43: 1386«  دربارة نمای نقشی جمله، ریشه دارد

ی گرانقش، به معرفی نظریه 4گرانقشدستور  بر یامهمقدّبا انتشار کتاب  1985

 با متناسب را زبان هر دستوری نظام ویژة ساخت هلیدیخود پرداخت.  مندِنظام

 پدید هاآن کردنبرطر  جهت در زبان آن که داندمی ایفردی و اجتماعی نیازهای

 زبان که نقشی و نیازها این که دارد او باور .(90- 88: 1390،زادهآقاگل  آمده است

 اساس بر هازبان همة و است مشابه مختلف هایزمان در دارد، هاآن کردنبرطر  در

، اول معنای: از عبارتند معنا سه این. شوندمی دهیسازمان بنیادین معنای سه

 معنای دارد. عهده بر را اطالعات انتقال و محیط درک وظیفة که 5اندیشگانی فرانقش

                                                           
1. London School 
2. System-Structure Theory 

3. Mathesius 
4. An Introduction To Funcional Grammar 

5. Ideational function 
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 افراد سایر با ارتباط برقراری به انسان نیاز کنندةبرطر  که 1بینافردی فرانقش، دوم

 مورد در زبان کاربرد کنندةتضمین است. فرانقش بینافردی دیگران بر تأثیرگذاری و

 همچون هم معنا جا این در». است اجتماعی روابط تنظیم و تثبیت، حفظ، برقراری

 عملی زبان کمک به( نویسنده یا  گوینده آن طی و شودمی مطرح کنش از شکلی

 2متنی فرانقش، سوم معنای .«دهدمی صورت( خواننده یا  شنونده به نسبت را

 و اندیشگانی  قبلی نقش دو پیونددهندة واقع در زبان است و نقش سومین

 است. ارتباطی بافت و زبان میان ارتباط برقراری مسیول نقش این است.( بینافردی

 و بخشدمی وحدت و موضوعیت کالمی پدیدة به زبان ارتباط، این برقراری از طریق

 از متن تمایز موجب نقش این ،واقع در. آوردمی در پیام یک شکل به آن را

. (28-26: 1376، نبوی و مهاجر  است نامربوط و تصادفی هایجمله از ایمجموعه

در تجربی در فرانقش اندیشگانی مورد نظر این پژوهش است،  کارکردجا که از آن

 پردازیم.می توضیح این کارکردجا تنها به این

ِ تجربیات انسان از جهان بیرون و جهان درون ذهن، و وقتی از زبان برای بیان

تجربی سروکار شود با فرانقش ها استفاده میها و امور جاری در آننیز توصیف پدیده

شود، نه به ساخت بند مربوط می 3«ایمحتوای گزاره»داریم. فرانقش تجربی به 

ای نیز همان کنش یا وضعیتی نحوی جمله، یا وجه دستوری آن. محتوای گزاره

شود. این محتوا در نظر هلیدی، شامل سه مؤلّفه است که با فعل اصلی بیان می

                                                           
1. Interpersonal function 

2. Textual function 
3. propositional Content  
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معیّنی در آن شرکت دارند. از  3«شرایط»در  2«مشارکان»که  1«فرایندهایی»است: 

رویداد یا وضعیتی است  بند هستند، زیرا بند درباره منظر تجربی، فرایندها هسته

 ،البته .شوندگروه فعلی بیان می که مشارکان درگیر آن هستند. فرایندها به وسیله

وجهی به  های کمکی وهای اصلی اهمّیّت دارند و فعلدر فرانقش تجربی فقط فعل

کم شامل یک مشارک شوند. از طرفی، هر بند دستفرانقش بینافردی مربوط می

شود؛ این مشارک اجباری همان فاعل نیز هست که به صورت گروه اسمی نمایان می

توانند در بند حضور در دستور سنّتی است. عالوه بر آن، دو مشارک دیگر نیز می

ای گرِ اطالعات حاشیهکه در واقع بیان گیری فرایند،داشته باشند. شرایط شکل

های های قیدی یا گرهی زمان، مکان، چگونگی و ... بند است، به صورت گروهدرباره

-Thompson, 2004: 87 شوند و معموالً اختیاری هستند ای ظاهر میحر  اضافه

 نامند. می 4«ایحاشیه ةافزود»؛ این عناصر را (88

 نظام» هلیدی دستور دراست.  5«گذرایی»این فرانقش، یکی از مفاهیم مطرح در 

یابد. می نمود آن در اندیشگانی نقش که است اصلی هایمؤلفه از یکی« گذرایی

تر از آن است که دستوریان سنّتی از این مفهوم منظور هلیدی از گذرایی، گسترده

این مفهوم، اختی است نه نحوی. شنجا مفهومی معنیدر نظر دارند. گذرایی در این

امّا  ،کندجای تمرکز بر گروه فعلی  فعل و مفعول(، کل بند را توصیف میبه

به  6«دهیبرچسب»ماند که چگونگی حال، از این واقعیت نیز غافل نمیدرهر

                                                           
1. processes 
2. participants 
3. circumstances 

4. circumstantial adjunct 
5. transitivity  

6. labelling 
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کند. در واقع، میمشارکان  ـ اعم از فاعل و مفعول ـ را نوع فرایند است که تعیین 

دهد. های معنایی مشخصی را به مشارکان خود اختصا  مینقش هر نوع فرایندی

دهد، این است که در هر بندی چه مفهوم گذرایی را در فرانقش تجربی شکل میآن

هایی نیاز در چه نقش و و این فرایند به چند مشارک فرایندی وجود داردچه نوع 

خ دادن به در واقع با پاسوجود دارد یا نهآ  «ایحاشیه ةافزود»آیا در این بند  .دارد

 (. Thompson, 2004: 89 شود رایی یک بند تعیین میاین سه سؤال است که گذ

لحاظ معناهایشان در شش گروه ها بهفرایندگرایی مند نقشدر دستور زبان نظام

پذیرند. هلیدی ای را میشان مشارکین ویژهمعانیِ و به تناسب شوندیم یبنددسته

و « فرایندهای اصلی»ارتباط با گذرایی فعل، فرایندها را به دو دسته کلّی  در

، «فرایند مادی»فرایندهای اصلی عبارتند از کند. یتقسیم م« فرایندهای فرعی»

فرایند »اند از و فرایندهای فرعی عبارت 2«یافرایند رابطه»، 1«فرایند ذهنی»

 (. ,1976Haliday & Hasan :16  5«وجودیفرایند »، 4«فرایند کالمی»، 3«رفتاری
 های کنشی که به انجام دادن کاری فیزیکی داللت دارد،یتفعالبه  یفرایند مادّ

(، مانند خوردن، گرفتن و ... . در این نوع فرایند Hasan, 1985: 36 پردازد یم

 «ینخورتو به غفلت »باشد، مثال:  گرکنشة اصلی یا کنندشرکتممکن است 

فرایند ذهنی  .(61: 1368سعدی،   «ابر اگر آب زندگی بارد»( یا 49: 1368سعدی،  

داشتن، مانند دوستفرایندی است که بر احساس، اندیشه و ادراک داللت دارد. 

ی که در این فرایند فعالیت ذهنی، حسی اکنندهشرکتبودن... و ایندکردن، خوشفکر
                                                           
1. mental process 

2. relational process  
3. behavioral process 

4. verbal process 
5. existential process 



 1398 پاییز و زمستان، 10، شمارة 6سال علم زبان؛  332

 

شود و آنچه به صورت ذهنی در این یمنامیده  1«حسگر»دهد یمو فکری را انجام 

 .( ,1985Hasan :36  نام دارد 2«پدیده»یا « نمود»شود، یمفرایند درک یا حس 

« پند» و پدیده:« ملک» حسگر: ؛«ملک را پند وزیر ناصح موافق طبع نیامد»مثال: 

شدن، داشتن، به نظر رسیدن، بودن »با افعال  یافرایند رابطه (.64: 1368سعدی،  

 3«حامل»دهد یمی که این فرایند را انجام اکنندهشرکتدر ارتباط است. ...« و 

تو را کی میسر »ال: مثباشد،  4«مسند»شود ممکن است یماست و آنچه اسناد داده 

یا  (86: 1368سعدی،  « میسّر» و مسند «این مقام» ؛ حامل:«شود این مقام

که در اینجا سعدی، حامل و گل یکسانی  «گل است سعدی»، مثال: 5«یکسانی»

شرط عفّت و کتمان از برای آن »باشد، مانند:  6«مالکیت»یا ممکن است  است

فرایند رفتاری در اصل حد وسط . (Hasan, 1985: 36 ؛47: 1340جامی،   «است

کردن، لبخندزدن، تنفس»مادی است و رفتارهایی نظیر فرایندهای ذهنی و 

دهد، یمگیرد. کسی که این رفتارها را انجام یبرمرا در  «...کردن و ]خندیدن[، گریه

خواند و از دیده سرشک گرم یمزنی بیتی »شود. مثال: یمنامیده   7«رفتارگر»

فرایند کالمی  است.« رفتارگر»در اینجا « زنی»(؛ 47: 1340جامی،  « ریختیم

این فرایند » نویسد:یمشود؛ چنانکه حسن یمهایی نظیر گفتن را شامل یتفعال

ی هاکنندهشرکتکردن و ... ؛ مانند گفتن، پرسیدن، اعالنبرداردعمل گفتن را در

                                                           
1. sensor 
2. phonemenon  
3. carrier  
4. attribute 
5. identify 
6. possession 
7. behaver 
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یا  3شود گزارشیم. آنچه گفته 2کنندهیافتدرو  1از: گوینده اندعبارتاین فرایند 

 ,1985Hasan : « شود.یمی نامیده پردازسخنطور کلی به یا پیام( و یا  4قولنقل

این »گوینده، «: من»(؛ 54: 1368سعدی،  « من این حکایت بگفتم»، مثال: (37

یا « وجود داشتن»فرایند وجودی با  پیام یا نقل قول، مخاطب محذو .«: حکایت

داشتن کلی، هر فعلی که معنای وجودطورامری در ارتباط است. به« اتفاق افتادن»

. در این فرایند آنچه معنای شودیمباشد، جزء این فرایند محسوب  برداشتهرا در

عنصر » معموالًشود و یمنامیده  5«موجود»شود یمداشتن به آن داده وجود

سعدی،  « وقت ضرورت چو نماند گریز»، مثال: داردهم در آن شرکت  6«محیطی

 ؛ گریز: موجود؛ وقت ضرورت: عنصر محیطی.(56: 1368

مشارکین،  که پیش از این اشاره شد، در هر بند، عالوه بر این فرایندها وچنان  

این  شوند.شناخته می« عناصر پیرامونی»عناصری دیگر نیز وجود دارند که با عنوان 

ها کنند و وجود آنای یا پیرامونی وقوع فرایند را بیان میزمینهعناصر، شرایط پس

های اضافی اضافه و به صورت گروهاصر معموالً با حر در بند، اختیاری است. این عن

 شوندیگانه زیر تقسیم مشوند و به انواع نُهو قیدی در بند ظاهر می

 Halliday,1994:151): 

 (.49: 1368سعدی،   کشیده جاهمه دریغشخوان نعمت بی :7ـ موقعیت1

                                                           
1. sayer 
2. recipient 
3. report 
4. quote 
5. existent 
6. circumstantial elements  
7. location  
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 (.53: 1368 ،ی سعد به جوانمردی کوشدر ایام سالمت  تداوم(:  1ـ گسترده2

این عنصر پیرامونی شامل سه مقوله  (.54: 1368 ،ی سعد بیرون رفتیم کنانتفرّج: 2ـ شیوه3

 است:

یابد و عموماً در الف ـ ابزار: اشاره به وسایلی دارد که فرایند به وسیله آن تحقق می

 ،ی سعد افتاده است واهِ عوامدر اف: ذکر جمیل سعدی که روندکار میهای اضافی بهگروه

1368: 51.) 

 ،ی سعد فرموده بلیغ تحسین شود:ن میهای قیدی بیاب ـ کیفیّت: که عموماً با گروه

1368 :54). 

شوند و یا از طریق گروه ای بیان میج ـ سنجش: عموماً از طریق عبارات اضافه

 .(54: 1368 ،ی سعدهمیشه خوش باشد  وین گلستانگل همین پنج روز و شش باشد/ قیدی: 

 تواند به سه صورت به کار رود:: این عنصر نیز می3ـ سبب4

[ را چون بهشت هشت 4را مصلحت دید مر این روضه غنّا و ]حدیقه غَلبا ایجاز سخن: دلیلـ  

 (.57: 1368 ،ی سعد باب اتفاق افتاد

هشت هشت بایجاز سخن را مصلحت دید مر این روضه غنّا و حدیقه غَلبا را چون مقصود: ـ 

 (.57: 1368 ،ی سعداتفاق افتاد  باب

هشت  هشتچون بایجاز سخن را مصلحت دید مر این روضه غنّا و حدیقه غَلبا را همدلی: ـ 

 (.57: 1368 ،ی سعدباب اتفاق افتاد 

                                                           
1. extent 

2. manner 
3. cause 

 . باغ پر درخت4



 335                        یبرزگر نبیزی و شانیا طاهره /...سبک و مضمون یسنجش یبررس

 

 به این گفتمان بسیار آگاه است. علیرغم صوفی نبودنشسعدی : 1ـ احتمال5

 ،ی سعداتفاق مبیت افتاد  با یکی از دوستانشب را به بوستان : 2ـ همراهی6

1368:49.) 

 ،یسعداز ممالکین ترک آذربایجان[ دیدم  ] بر در سرای اِغلَمِش ایزادهسرهنگ: 3ـ نقش7

1368: 63.) 

 (.57 :1368 ،یسعد  درتاثیر تربیت باب هفتم:: 4ـ موضوع8

 (.54 :1368 ،یسعد  : هرچه نپاید دلبستگی را نشایداندحکیمان گفته: 5ـ دیدگاه9

 ها. توصیف و تحلیل داده3

 . مقایسه دو اثر در کاربست فرایندهای فعلی1 3

ستان با رویکرد ف      همان ستان و بهار شد، تحلیل گل شاره  رانقش طور که در مقدمه ا

ــگانی در قســمت ــورت میمضــمونِ همهای اندیش گیرد. نمودار ذیل این دو اثر ص

ر فرایندهای فعلی رانشــان های گلســتان و بهارســتان دای دیباچهنمودار مقایســه

 دهد:می

                                                           
1. contingency 
2. accompaniment 
3. role  
4. matter 
5. angle 



 1398 پاییز و زمستان، 10، شمارة 6سال علم زبان؛  336

 

 

 های گلستان و بهارستانیباچهد: مقایسة فرایندهای فعلی در (1 3نمودار )

گیری برای یمتصمبیان چگونگی  واقع دری دیباچه، هاقسمتدر انتخاب این        

، انتخاب کردیم. نگارش دیباچه از اندکردهیسنده عنوان نونگارش اثر را که هر دو 

ی نثر کالسیک در زبان و ادبیات فارسی بوده است. سعدی و جامی در هاسنت

 صراحتاًیحاً و در جایی دیگر تلوی آثارشان، در کنار بیان انگیزة نگارش در جایی ابتدا

توان گفت در یندهای فعلی دو دیباچه میفرادر تحلیل  پردازند.یمبه مفاخره نیز 

( %33ی و مادی برابر  ارابطهایندهای فعلی ِ دیباچة گلستان میزان استفاده از فر

( اختصا  %56ی  ارابطهاست، اما در دیباچة بهارستان بیشترین بسامد به فرایند 

ترتیب، سعدی در کنار بیانِ یک واکنش فیزیکی در جهانِ بیرون اینداده است. به

نیز های آن یژگیوچگونگی این رخداد و  نوشتنِ گلستان( به توصیف و توضیح 

 پردازد، به طور مثال:یم

 .باشدگل همین پنج روز و شش  ←گلستان
      یارابطهفرایند فعلی                                                 

 (.54: 1368 سعدی،  باشدوین گلستان همیشه خوش  ←گلستان 

فرایند  

مادی

فرایند  

ذهنی

فرایند  

رابطه ای

فرایند  

رفداری

فرایند  

ک می

فرایند  

ونودی

33%

9%

33%

2%
14%

2%

21%
13%

56%

0
8%

0

دیباچه گلسداس دیباچه ب ارسداس
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استفاده را کرده و ( بیشترین %56 ی ارابطهجامی از فرایند فعلی  ،از سوی دیگر    

های کتاب یژگیوو به بیان  برای توصیف شرایط نگارش بهارستان از آن بهره برده

الگوی وی در نگارش  گلستان سعدی پرداخته است. دیگر اینکه این اثر فاخر

ی از این نوع فرایند در این اثر اشاره انمونهاست. در ادامه به  گرفته قراربهارستان 

 شود:یم

 (.3: 1340 جامی،  است( ی از بهشت اروضهنه گلستان که  ←بهارستان 
 یارابطهفرایند فعلی                                           

در نمودار زیر مقایسة باب اولِ گلستان و روضة سوم بهارستان در فرایندهای 

 بینیم:فعلی را می

 

 گستان و روضة سوم بهارستانمقایسة فرایندهای فعلی در باب اول (: 2 3نمودار )

حکایت دارد،  41در بررسی و مقایسة باب اول در سیرت پادشاهان گلستان که    

های باغستان حکومت و ایالت که با روضة سوم از بهارستان که در بیان شکوفه

مشاهده  حکایت و حکمت است، 19است و شامل  های نصفت و عدالتمتضمّن میوه

فرایند مادی فرایند ذهنی فرایند 

ایرابطه

فرایند 

رفتاری

فرایند کالمی فرایند 

وجودی

27%

16%

25%

11%
15%

3%

34%

13%

26%

6%

17%

1%

گلستان بهارستان
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باب  %27روضة سوم بهارستان و  %34را  ین بسامد ترالبغکنیم فرایند مادی یم

اول گلستان( در هر دو اثر دارد و پس از آن میزان فرایند ذهنی در باب اول گلستان 

باب اول  %16 از میزان کاربرد فرایند ذهنی در روضة سوم بهارستان بیشتر است 

یباً برابر تقری ارابطهد روضة سوم بهارستان(، اما در استفاده از فراین %13 گلستان و

میزان  هارستان(. در فرایند فعلی،روضة سوم ب %26 باب اول گلستان و %25هستند  

که استفاده بیشتر بوده، درحالی %11کاربرد این فرایند فعلی در باب اول گلستان 

بوده است. همچنین، میزان کاربرد فرایند فعلی  %6جامی از این نوع فرایند فعلی 

( است و %15( از باب اول گلستان  %17کالمی در روضة سوم بهارستان بیشتر  

و در روضه سوم بهارستان  (%3میزان بسامد فرایند وجودی در باب اول گلستان  

 ( بوده است.1% 

س حاکمیت را در این دو فصل این است که نویسندگان رأ نکته شایان توجّه   

و بیشتر درباره جهانِ  اندنگاشتهو حکایاتی را برای تعلیم و نصیحت  اندگرفتهنشانه 

شود، یمزمانی که صحبت از حکومت  ،درواقع. اندراندهفیزیکیِ این مقوله سخن 

افتادن رخدادهایی ه است و نویسندگان در خصو  اتفاقین کنشگر پادشاترمهم

 البش پادشاه است.گویند که کنشگر غیمسخن 

حکایت  47در بررسی و مقایسه باب دوم گلستان که در اخالق درویشان است و    

دارد، با روضة نخستین بهارستان که در نشر ریاحین از بساتین دوربینان راه هدایت 

باید توجه داشت سعدی  حکمت است، 33اه والیت است و شامل ینان بارگصدرنشو 

وار به بیان رخدادها نگاشته است که به شکلی داستاندر باب درویشان حکایاتی 

ی متن قالب حکایت را در ساختار رعایت هاقسمتپرداخته، اما جامی در برخی از 

 طور مثال:یی کوتاه را باعنوان حکمت نوشته است، بههامتننکرده، بلکه 
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ترک دنیی بایزید قدس سره پرسیدند که سنت کدام است و فرض کدامآ فرمود: که سنت »

 است و فرض صحبت مولی.

 رضم سؤالفکنی از سنت و می
 

 ای که در شرع خداوندان حال» 
 

 «فرض راه قرب مولی یافتن
 

 (9: 1340 ،ی جام                   

 سنت آمد رخ ز دنیی تافتن 

 

ــالبته جامی گاهی از     ــخصـ ــتفاده کرده که آن هاقالبها و پردازییتشـ یی اسـ

 را به نوعی به قالب حکایت نزدیک کرده است، به طور مثال: هاحکمت

مغرب به جهت مسیلة برفت. آن شیخ گفت:  ذالنون مصری ـ قدّس سرّه ـ پیش یکی از مشایخ»

ای علم اولین و آخرین بیاموزی این را روی نیست. این همه خالق داند ایآ اگر آمدهبهر چه آمده

 که اول گام برگرفتی او خود آنجا بود. ای که او را جویی آنجاو اگر آمده

 در غایت سیر خود گمان داشتمت
 

 زین پیش برون ز خویش پنداشتمت» 
 

 «کاندر قدم نخست بگذاشتمت
 

 (9: 1340 ،ی جام                      

 اکنون که ترا یافتم آنی دانم 

 

 

 

 روضة نخستین بهارستانمقایسة فرایندهای فعلی در باب دوم گلستان و (: 3 3نمودار )

فرایند  

مادی

فرایند  

ذهنی

فرایند  

ایرابطه

فرایند  

رفداری

فرایند  

ک می

فرایند  

ونودی

18% 17%

25%

9%

24%

4%

20%
20%

27%

7%

18%

5%

گلسداس ب ارسداس
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ی در هر دو فصلِ این آثار درصد ارابطهفرایند از سوی دیگر، براساس نمودار باال 

باالیی را به خود اختصا  داده است. به طوری که که در باب دوم گلستان  در 

است. در این نمودار باید  %27و در روضه نخستین بهارستان  %25اخالق درویشان( 

یند فعلی کالمی، فرایند فعلی ذهنی و فرایند فعلی مادی توجه ی فراهاتفاوتبه 

و روضه نخستین  %24ترتیبی که فرایند کالمی در باب دوم گلستان  داشت، به

و در  %17تکرار داشته است. فرایند ذهنی نیز در باب دوم گلستان  %18بهارستان 

دادن ادن و انجامافتست و در فرایند مادی که به اتفاقبوده ا %20ة نخستین روض

تکرار و در روضه نخستین  %18در جهان فیزیکی متعلق است در باب دوم گلستان 

فرایند ذهنی که به بیان ادراکات و احساسات  اما تکرار داشته است. %20بهارستان 

پردازد و به جهان خودآگاهی تعلق دارد، در این یمو عواطف قلبی و تفکرات ذهنی 

بودنِ ش و صوفیدروی رسدبه نظر می این بابِ گلستان است. روضة بهارستان بیش از

زند از خودآگاهی یم قلمبهدستشود زمانی که برای درویشان یمجامی باعث 

 بیشتری برخوردار بوده و بیش از سعدی به این جهان خودآگاهی نزدیک بوده است.

: 1379«  گلستان همان سعدی است»که دستغیب در کتاب از سوی دیگر، چنان   

وگو پردازی، توجه به گفتپردازی یا حکایتنقل به مضمون( بر اهمیت داستان 221

کند، در تحلیل فرایندهای فعلی مشاهده و تنوّع و ابتکار در بیان سعدی تأکید می

سعدی در کاربست  کنیم گلستان در فرایند کالمی نیز از برتری برخوردار است ومی

های مستقیم ترجیح داده است از طریق گوییتیحنصجای چنین فرایندی به

 هایش فحوای کالم را برساند. یتشخصی میان وگوگفت

ی است، در هر اثر مورد توجه قرار گرفته است. ارابطهفرایند غالب که فرایند فعلی    

رود، سعدی ای بیشتر برای توصیف و بیان متعلّقات به کار میجا که فرایند رابطهازآن

نیز برای نگارش این دو اثر تعلیمی با کاربست چنین فرایندی به این هد  و جامی 
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های امور موردنظر و همچنین معرفی متعلقات و که همان توصیف صفات و ویژگی

شایان یادآوری  اند.موفق عمل کرده اند وی است، نزدیک شدهیآنچه مربوط به دارا

 بیش از این باباست که کاربست چنین فرایندی در روضة مورد بحث بهارستان، 

توانیم حرکت یمها داریم، یشدروِگلستان بوده است و با تصویر و انتظاری که از 

و فرایند  بودن فرایند کالمیقدرت و حکومت را درک کنیم. نزدیکصوفیه به سمت 

صوفیه از گفتمان  واقع دررساند که یماین نتیجه  مادی در بهارستان، ما را به

ی و فرایند ارابطهروند. در اثر گلستان فرایند یمی گفتمان قدرت سوبهمدرسی 

توان یمکالمی نزدیک به هم قرار دارند و فرایند مادی در جایگاه سوم قرار دارد که 

رار دارد و دریافت که در دورة سعدی، گفتمان صوفیه هنوز در مرحلة مدرسی ق

ی سیاسی و حکومت حرکت نکرده است. حرکت صوفیه به هاقدرتهنوز به سمت 

 یس حکومتی چون حکومت صفویهتأسرود که به یمسمت قدرت تا جایی پیش 

 گنجد.ینمانجامد که توضیح و تشریحش در این مقاله یم

توان یم ،تی بهترین نوع فرایند برای متن تعلیمی اسارابطهکه فرایند  جاآنزا   

حضور فضای تعلیمی را در هر دو باب و روضة گلستان و بهارستان با تأکید بر 

رسد سعدی و جامی در یمنظر دراویش( پررنگ دانست. به موضوع مشترکشان 

و به نوعی از این رسانه برای بیان انتقادات  اندرفتهبخش درویشان گاه فراتر از تعلیم 

و گاهی این جریان را تا به سمت  اندپرداختهو عقاید خود درباره فرقة درویشان 

برند. حال این بحث مطرح یمها و صوفیان پیش یشدروکنشگربودن یا عاملیتِ 

فضا  تنها توصیفگران و گزارشگران هاآنشود که آیا چنین فضایی وجود داشته و یم

قسمت  یارابطهبا توجه به فرایند  ساز باشند.اند جریانخواستهیمیا خود  اندبوده

توان به این نتیجه رسید که هر دو نویسنده و یم مورد تحلیل از این دو اثر،

چنین نگاهی  و در واقع مروّجدهنده حال تعلیمخصو  جامی، توصیفگر و درعینبه
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ن قدرت این گروه دادرساندن و یا نشانقدرتجهت بهو البته که این تعلیم در  است

 بینیم:یمدر مثال زیر از گلستان  کهچناناست، 

 از و راه مردهافسردة دل قومی گفتم بامی وعظ چند به طریق ایکلمه وقتی بعلبک جامع در»

 آمدم دریغ کند.نمی اثر تر هیزم در آتشم و گیرددرنمی نفسم که دیدم نبرده. معنی به صورت

 در دراز، سخن سلسله و بود باز معنی درِ ولیکن کوران؛ محلت در داریآینه و ستوران تربیت

 گفتم:می که رسانیده بودم جایی به الورید، سخن حَبل مِنْ الیه اَقرَبُ نَحن که، و آیت این معانی

 دورم وی از من مشکل که وینت
 

 است من به من از تردوست نزدیک 
 

 مهجورم من و من کنار در
 

 او که گفت توان که با کنم چه 
 

 و کرد گذر مجلس کنار در ایرونده که دست در قدح فضله و سرمست سخن این شراب از من

 خامان و آمدند خروش در او موافقت به دیگران که چنان بزد اینعره و کرد اثر درو آخر دور

 دور. بصربی نزدیکانِ و حضور در باخبر دورانِ اهلل!سبحان گفتم. جوش به مجلس

 مجوی متکلم از طبع قوت
 

 مستمع نکند چون سخن فهم 
 

 «گوی سخنگوی مرد بزند تا
 

 بیار ارادت میدان فسحت 
 

 (91-90: 1368 سعدی،                                                                       

 و در بهارستان:

عنه، اصحاب خود را وصیت کرده است که از هر پیری سخنی اهللرضیپیر هرات عبداهلل انصاری »

 ای یابید.یاد گیرید و اگر نتوانید نام ایشان را به یاد آرید تا بهره

 بارد عشقتو میاز نام  توکهآنی 

 گذردبکویتکه کس شود آن عاشق
 

 بارد عشق آری زوز نامه و پیغام تو می 

 بارد عشقدر و بام تو می 
 

سرمایگی شرمنده گوید که ای از مفلسی و بیدر خبر است خدای تعالی فردای قیامت با بنده

شناختم. فرمان رسد که تو شناختیآ گوید: آری میفالن دانشمند یا عار  را در فالن محله می

 را به وی بخشیدم.
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 است  ترپستتو زآن عشاق در صف  قدر من
 

 درتنام گدایان  در دلم نقش شده
 

 که زنم کام ارادت به مقامات وصول 
 

 «بس بود نامة اعمال مرا مهر قبول
 

 (6: 1340 جامی،                        

ستان در        ضة پنجم ِ بهار ستان و رو شگانی در باب پنجم ِگل تحلیل فرانقش اندی

 دهندة آن است:فرایندهای فعلی صورت گرفته است که نمودار ذیل نشان

 

 مقایسة فرایندهای فعلی در باب پنجم گلستان و روضة پنجم بهارستان (:4 3)نمودار 

حکایت دارد با روضة پنجم از  20که « در عشق و جوانی»در باب پنجم گلستان    

در تقریر حال بلبالن چمن ِ عشق و محبت و حرقت بال پروانگان انجمنِ »بهارستان 

که بررسی و مقایسه شده حکمت و حکایت است  11که شامل « شوق و موّدت

( و در روضة پنجم بهارستان %27 ی ارابطهاست. در باب پنجم گلستان فرایند فعلی 

دارد. یوام( فرایندهای غالب هستند. این تفاوت ما را به فکر %33فرایند فعلی مادی  

به « بودن»ی که با فعل ارابطهاز فرایند « عشق»سعدی برای بیان مفهوم انتزاعیِ 

پردازد، استفاده کرده یمها یتهوو  هاداشتنها، یژگیوجهانِ روابطِ انتزاعی، بیان 

رود، امّا یمچنین موضوعاتی انتظار  یقاً چیزی است که از نویسندهدقاست و این 

فرایند مادی فرایند ذهنی فرایند  

ایرابطه

اریفرایند رفد میفرایند ک  فرایند  

ونودی

24%
19%

27%

7%
16%

3%

33%

10%

24%

9%
18%

3%

گلستان بهارستان
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همه از فرایند مادی که با بیش از « عشق»جامی برای بیان همین مفهوم 

پردازد، بهره یمه جهانِ فیزیکی و رخدادهای عینی ب «دادنافتادن و انجاماتفاق»

کند، یمبرده است. سعدی توصیفگر عشق است و خواننده را به سوی آن ترغیب 

عاشقی بیان  امّا جامی تنها گزارشگری است که اطالعاتش را در مورد چند واقعة

 و شاید همین تفاوت کاربست چنین فرایندی را بتوان عامل جذابیت اینکند یم

 مضمون هستند ـ دانست.باب گلستان در مقایسه با روضة بهارستان ـ که هم

فرایند غالب استفاده  عنوانبهحال، هیچ یک از دو نویسنده از فرایند ذهنی درعین   

که بیانگر ادراکات  (. فرایند ذهنی به ادراک %10و بهارستان  %19گلستان اند  نکرده

که بیانگر احساسات و عواطف قلبی است( و  گانة انسان است(، تأثیر و حواس پنج

، این افعال درواقعپردازد. یمکند( یمکه تفکرات ذهنی و مغزی را بیان شناخت  

ین درحالی و ا پردازندیماز جنبة معنایی، بیشتر به بیان مقوالت احساسی و عاشقانه 

ها و همچنین یژگیودادن مالکیت و توصیف برخی رای نسبتاست که سعدی ب

استفاده  شتریبی ارابطه ندیبا فرا یاز افعالهای حکایاتش، یتشخصبخشی به هویت

بیانِ عاشقان ورطة عشق و  و جامی تنها به گزارش اتفاقاتی در حوزة کرده است

 محبت پرداخته است.

 سمت انتخابی از خاتمة گلستان وایِ فرایندهای فعلی در قنمودار مقایسه   

بهارستان برای تحلیل فرانقش اندیشگانی رسم شده است که در ذیل مشاهده 

 کنیم:می
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 در خاتمة گلستان و بهارستان مقایسة فرایندهای فعلی(: 5 3)نمودار 

بینیم که در مبحث خاتمه گلستان یمدر مقایسة خاتمة گلستان با بهارستان    

بوده است، ولی در بهارستان بیش از سایر فرایندها ( %67 ی ارابطهمیزان فرایند 

است. سعدی در  کار رفتهبه میزان یکسان به یارابطهمیزان فرایند ذهنی و فرایند 

گوید. وی بیان یمخود  ضعفنقطهپردازد، اما جامی از یمخاتمة اثر به مفاخره 

روی که طبع جامی شود، اما ازآنی تمام نزودبهبرده این اثر یمکند که گمان یم

زنگ ماللت گرفته و شنونده نیز او را بر سر ذوق نیاورده، زنگ این آینه را صیقل 

رساند. از سوی دیگر، سعدی از خود مطمین یمبنابراین، اثر را به پایان  .1استنداده 

د و دارد که تمام ابیاتِ اثر از خود اوست، اما جامی از طبع خویماست؛ حتی بیان 

ی از ارابطهبر فرایند ترتیب، برای بیان این بندها عالوهاینکند. بهیمشنونده شکوه 

 فرایند ذهنی نیز استفاده کرده است.

                                                           
 نیست. . حال این شنونده پسر جامی بوده یا ممدوح ویآ مشخص1

فرایند مادی یفرایند ذهن فرایند  

ایرابطه

فرایند  

رفداری

فرایند  

ک می

فرایند  

ونودی

33%

0

67%

0 0 0
14%

43% 43%

0 0 0

گلسداس ب ارسداس
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 . مقایسة دو اثر در استفاده از عناصر پیرامونی2 3

 عنصر %43در خصو  عناصر پیرامونی در دیباچة دو اثر باید گفت سعدی از  

% عنصر 44کیفیت، سنجش، ابزار( استفاده کرده و جامی نیز از   یچگونگپیرامونی 

 پیرامونی موقعیت بهره برده است.

درباره پادشاهان(، باید توجه داشت سوم  ة روضدرباره عناصر پیرامونی باب اول و     

که در باب اول گلستان بیشترین تکرار عنصر پیرامونی متعلق به عنصر پیرامونیِ 

ة سوم بهارستان این روض( است، اما در %43جش، ابزار(  کیفیت، سن چگونگی 

 (:%27است  تکرار کمتر 

 (.61: 1368تر است  سعدی، اینان منقطع کردن اولی فسادنسل            
 عنصر پیرامونیِ چگونگی          

 (.30: 1340 جامی، بگفتار زبان  ور نیاید بهم آن رخنه         
 چگونگی  ابزار(                                

رسد سعدی در کنار استفاده از بسامد باالی فرایند مادی در این باب یمنظر به     

پردازد و فضای یمبا استفاده از عنصر پیرامونی چگونگی به بیان جزئیات بیشتری 

کند. بنابراین، سعدی از این لحاظ نسبت به یمتر یفیتوصمتن را برای مخاطب 

به تقویت  کردنِ متنِ خود،ترینیعتر و یریتصوجامی پا را فراتر گذاشته است و با 

 پرداخته است. شدهعرضهکیفیتِ اطالعاتِ متن و باالبردن 

توان گفت یمة درویشان(  دربارة نخست روضة عناصر پیرامونی باب دوم و دربار     

( بوده %46ومِ گلستان، بیشترین بسامد متعلق به عنصر پیرامونی موقعیت  در باب د

 عناصر پیرامونی موقعیت. %47ة نخستین بهارستان، روضاست و در 

 (87: 1368 سعدی،  دانمینمعیب  در باطنشو        



 347                        یبرزگر نبیزی و شانیا طاهره /...سبک و مضمون یسنجش یبررس

 

 عنصر ِپیرامونیِ موقعیت     

 (.5: 1340که عنان عزیمت یابد جامی،  به کشور هر دل         

 موقعیت             

ها یژگیوی به توصیفات و بیان ارابطهدو نویسنده با استفاده از فرایند  هر    

که  اندکردهو در بیان دیگر جزئیاتِ بندها از عناصر پیرامونی استفاده  اندپرداخته

 پیرامونی بوده است.ین عنصر پرتکرارترعنصرِ پیرامونیِ موقعیت 

 %13درباره عشق( باید توجه داشت سعدی از  درباره باب پنجم و روضه پنجم     

کیفیت، سنجش، ابزار( استفاده کرده و در توصیفاتِ خود   یچگونگعنصر پیرامونیِ 

ی از عنصر پیرامونی نیز بهره برده ااندازهی تا ارابطهعالوه بر کاربرد فرایندهای فعلی 

عنصر پیرامونی موقعیت در کنار بسامد باالی فرایند مادی  %33می از است. جا

 استفاده کرده و به بیان جزئیاتِ بیشتری پرداخته است. 

 ( 136: 1368 سعدی،  برجستماز جای  خودیب چنان        
 عنصر پیرامونی چگونگی         

 (47: 1340گذشت  جامی، می درِ خانه خانهو بر          
 عنصر پیرامونی موقعیت           

عنصر  %16ولی سعدی از  ،در خاتمه نیز جامی از عناصر پیرامونی بهره نبرده   

 مورد( استفاده کرده است.1مورد( و مقصود  1مورد(، گستره  2   موقعیت پیرامونی

 ی کلّی گلستان و بهارستانهاشباهتو  هافاوت.ت3 3

پردازیم های منتخب از گلستان و بهارستان میقسمتدر این قسمت، به بررسی کلّی 

ترتیب اینا رویکرد مورد نظر نشان دهیم. بهتر، این سنجش را بتا به صورتی کامل

 که در جدول ذیل نشان داده شده است:
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 های منتخب گلستان و بهارستانمقایسة کلی فرایندهای فعلی در قسمت (:1 3) جدول

 های منتخب بهارستانقسمت منتخب گلستانهای قسمت فرایندهای فعلی

 %31 %25 فرایند مادی

 %12 %17 فرایند ذهنی

 %26 %27 ایفرایند رابطه

 %8 %9 فرایند رفتاری

 %18 %17 فرایند کالمی

 %3 %3 فرایند وجودی

ای و مادی  به توان گفت کاربست فرایندهای رابطهبر اساس جدول فوق می   

های سبکی متن تعلیمی گلستان با ترتیب( با فراوانی و بسامد باال یکی از شاخص

گرا است. در بهارستان نیز کاربست فرایندهای مادی و شناسی نقشرویکرد زبان

های سبکی متن تعلیمی شاخص ای  به ترتیب( با فراوانی و بسامد باال ازرابطه

بهارستان است. تنها تفاوت گلستان و بهارستان در استفاده از این دو فرایند در 

شود این االتی که مطرح میها سؤاست. با توجّه به این شاخصهترتیب بسامد آنها 

که فرایند ، درحالیای در گلستان بیش از فرایند مادی استاست: چرا فرایند رابطه

ای پیشی گرفته استآ همچنین، نسبت بسامد در بهارستان بر فرایند رابطهمادی 

 فرایند کالمی چه تأثیری در نثر دو متن داشته استآ

های منتخب بینیم که مضــمون اصــلی قســمتشــده میهای انجامدر بررســی

سیم می        سمت تق شش ق ستان به  شود: الف( چرایی ِ نگارشِ متن؛ ب( دربارة  گل

بخشــیدن به چگونگی خاتمه( ر اخالق درویشــان؛ ت( عشــق؛ ثد( پادشــاهان؛ پ

های تعلیمی و متن. در هر شــش قســمت ســعدی ســعی داشــته به بیان اندیشــه 

های تعلیمی، همچنین توصـــیف آنها بپردازد، اما جامی بیش از بیان این اندیشـــه
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ست. او در انتخابِ   سخنا رویدادها را در جهان فیزیکی روایت کرده ا ن و روایاتی از 

چگونگی احوال پادشــاهان و عشــق و  ، و نیز نگارش دربارةاحوال مشــایخ صــوفیه

شته باشد، به توصیف مختصر چند رخداد       محبت ، بیش از این که عزم نصیحت دا

 معتقد (234-220 :1378  زادافصح که در حوزة این مضامین پرداخته است. چنان  

ــت: ــتان  » اسـ ــتان از ایکورورانه تقلید بهارسـ ــت دهنبو گلسـ  فراوانیِ تفاوت «.اسـ

 باشـــد. موضـــوع این دهندةنشـــان حدودی تا تواندمی ایرابطه و مادی هایفرایند

 شبیه آن شعری هایپارچه »نویسد:می خود کتاب همین در (222 :1378  زادافصح

 هاروضه  داخل هایمطایبه و لطیفه و هاحکایت و نقل اند.مردمی هایسروده  و گفتار

  بســامد بیشــترین بهارســتان در «.مانندند فولکلوری دلکش هایلطیفه و حکایت به

 فیزیکی رخدادهای بیان به تنها نویسنده  فرایند این در است.   مادی فرایند به متعلق

ــدمی نظر به  پردازد. می رویداد   ادبیات  به  همه  از بیش حکایاتش   بیان  در جامی  رسـ

 کرده نظرصر   گوناگون توصیفات  از دلیل، ینهمبه و است  داشته  نظر فولکلور سادة 

ست  شده  لبد دوم فرایند به آن در ایرابطه فرایند و ضوع  این البته که ا  برخال  مو

 است. سعدی گلستان هایداده

گرایی خود در خصــو  درویشــی و توان گفت وی با اخالقدربارة ســعدی می

گام برداشته است. او در   بودن و انسان « انسانیت »پادشاهی و عاشقی بر مدار اصلی    

اینجا موضوعی واحد، مثالً عشق نداشته است تا بتواند در لوای آن باید و نبایدهای    

شخصیتی     های انسانی را بیان کند. او در قالب درویش ای از ویژگیعاشقی، وجهه 

شق،   کند و حتی مورد نقد قرار میکه موعظه می شاه و عا سان »گیرد(،  را « بودنان

های اومانیســتی ِســعدی را رســد در این اثر بتوان نگاهنظر میکند. بهتوصــیف می

سان عاشق و           سان غنی و قدرتمند و ان شریف، ان سان فقیر و  سعدی ان شد.  متوجه 

ــیف می  ــرح می کند، موقعیت  واال را کنار هم توصـ دهد و به تعلیم اخالق   ها را شـ
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 گلستان در» نویسد: می  گلستان مقدمه در (45 :1377  یوسفی کهپردازد. چنانمی

شخا   و هامنظره صیف  تمامی به چنان ا ست  شده  تو سان  که ا  برابر در را هاآن ان

 «.یابد می خود

وجه نگاهی سعدی انسان را مدار توجّه خود قرار داده است و به هیچ ،همچنین

االیی دارد های اساسی انسان را که قدرت، شرافت و وبعدی ندارد. او ویژگیتک

 ،عنوان مثالپردازد، بهشناسانة خود میهای انسانکند و به بیان رهیافتمطرح می

 نویسد:برای انسانِ قدرتمند می

دروغ مصلحت آمیز به که راستی » ←ِخواباند بگوای را میدروغ اگر مصلحت آمیز باشد و فتنه

 (.58: 1368 سعدی، « انگیزفتنه

بندد، همچون محمود دنیا، که اگر کسی دل  توصیه به دل نبستن به مال

یا « نگران است که ملکش با دگران است»سبکتگین در گور نگران ملکش است: 

ای تواضع و تدبیر در عین قدرتمندی که باعث گردآمدن مردم خواهد بود، به گونه

 :نویسدکه سعدی در حکایت ششم گلستان خطاب به قدرتمندترین مرد کشور می

ای ملک چو گردآمدن خلقی موجب پادشاهی است تو مر خلق را پریشان برای »

( و برای انسان 65: 1368سعدی،  « کنی، مگر سر پادشاهی کردن نداریآچه می

 شمرد:هایی را بر میدرویش مسلک چنین ویژگی

ست       سند ا لقمان را گفتند: ادب از که آموختیآ گفت: از  ←ِاحتراز از آنچه ناپ

 :1368 ،ی سعد ادبان؛ هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمدی از فعل آن احتراز کردمیبی 

95.) 

یکی از بزرگان پارسایی را گفت: چه گویی در حقّ  ←جویی و غیبت نکردنعیب  

بینم اندآ گفت: بر ظاهرش عیب نمیها گفتهفالن عابد که دیگران در حق او به طعنه سخن

 (.86: 1368 ،ی سعد مدانو در باطنش غیب نمی
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 نویسد:گونه میپیشه اینهمچنین، برای انسان عاشق

پارسایی را دیدم به محبت شخصی گرفتار، نه  ←عاشق صبر ندارد و ترک محبوب نگوید 

 ،ی سعد طاقت صبر و نه یارای گفتار. چندان که مالمت دیدی و غرامت کشیدی ترک نگفتی

1368: 134.) 

حسن میمندی را گفتند سلطان محمود  ← دیده نکو نمایدچه در دل فرو آید در هر

اند، چون است که با هیچ یک از ایشان چندین بندة صاحب جمال دارد که هر یکی بدیع جهانی

میل و محبتی ندارد که با ایاز که زیادت حسنی نداردآ گفت: هر چه در دل فرو آید در دیده نکو 

 (.133 :1368 ،ی سعد نماید

های مربوط به کتاب گلستان در چارچوب رویکرد با توجّه به دادهبنابراین، 

ای، گرایش بسامد فرایند رابطه توان گفت فراوانیمیگرای هلیدی شناسی نقشزبان

از اتّفاقات جهان فیزیکی را نشان  ها، هویّت و مالکیّتبیشتر سعدی به بیان ویژگی

. این نتیجه مؤیّد استفاده شده استای برای توصیف درواقع، فرایند رابطه. دهدمی

 توصیف در سعدی» نویسد:می که است باره این در (235 :1343  کوبزرین سخن 

 در که دنیایی و است داده خرج به عجیبی مهارت و قدرت دنیایی چنین تصویر و

 واقعی دنیای درست تصویر امّا است، خیالی ایاندازه تا هرچند است ساخته گلستان

   «.است

کند، امّا آیا جامی در واقع، سعدی کارکردهای فردی و جمعی انسان را بیان می 

ای دست به قلم رسد جامی نیز به قصد چنین نوشتهنظر مینویسدآ بهاین گونه نمی

کند، ولی تا چه اندازه راه برده است و در دیباچه نیز به تقلید از گلستان تأکید می

بودن بسامد فرایند مادی از فرایند جّه به بیشتربا تو را همچون سعدی رفته استآ

تر رسد جامی در مقایسه با سعدی، متن تعلیمی خود را سادهنظر میای بهرابطه
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چه او نیز به وجوه مختلف انسان ز سجع و تکلف دوری کرده است. اگرنوشته و ا

ون سعدی های صوفیانه و واعظانة بسیار در ساختار، همچپردازد، امّا با سوگیریمی

پردازد و بیان امثال و الحکم میبه عمل نکرده است. مخصوصاً در روضة دوم که 

 نویسد:می ،عنوان مثالنویسد. بهای که باب ِ جود و اهالی آن میروضه

حسود همیشه در رنج است و با پروردگار خویش را ستیزه سنج هر چه دیگران را دهد وی نه 

 آن بندد.پسندد و هر نه نصیب وی دل در 

 اعتراض است بر احکام خداوند علیم               عادت مرد جسد پیشه که خاکش به دهن  

 هر چه بیند به کف غیر فغانی دارد                 که چرا داد به وی بی سبب آن را نه به من

سوگیری  ست فرایند کالمی     ها آندرواقع، این  ست که حتی کارب سطحی ا قدر 

ــطحی  نیز او را از حال جامی نیز در   دهد. درهر نگاری متنش نجات نمی  ورطة سـ

که شود؛ درحالی هایی دیده میکاربست فرایندها به سعدی نزدیک است، اما تفاوت   

به    عدی در  ــ ند کالمیِ   سـ ــخنوری و     کاربردن فرای قدرت سـ فاده از  ــت با اسـ خود 

 از باال به پاییناســتعدادهای نویســندگی، کالم خود را از باید و نبایدهایی که نگاه 

شد، می   شته با ست فرایند رابطه دا ای و مادی بیش از هر چیز رهاند، جامی در کارب

کند. هیچ ها کفایت میپردازد. برای او توصــیف داســتانهایش میبه بیان داســتان

نویسد و تا جایی  گزارة تکمیلی که رنگ و بوی فلسفی و وجودی داشته باشد، نمی   

ستان قابل      رود که تکلیف پیش می شد و اثرش در تقلید از گل سر باز کرده با را از 

 توجه باشد.

(؛ نه عجب 87: 1368سعدی،   بردبی گمان عیب تو پیش دیگران خواهد مثال از گلستان: 

 (.133 :1368 ،ی سعد کندکو چو خواجه حکم 
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 گفت(؛ آن شیخ 9: 1340 ،ی جام (؛ پرسیدند26: 1340شرابدار گفت  جامی، و بهارستان: 

 (.7: 1340 ،ی جام

 . نتیجه گیری4

شناسی های مربوط به کتاب گلستان در چارچوب رویکرد زبانبا توجه به داده

ای از فرایند مادی بیشتر گرای هلیدی مالحظه کردیم که بسامد فرایند رابطهنقش

حال، این دو فرایند بیشترین درصد تکرار را به خود اختصا  دادند. بود و درعین

از گزارش  ها، هویّت و مالکیّتنکته گرایش بیشتر سعدی را به بیان ویژگیاین 

ای برای توصیف استفاده شده درواقع، فرایند رابطه. اتّفاقات جهان فیزیکی نشان داد

حال، بسامد اندک فرایند وجودی و رفتاری نشان داد وی به موجودیت درعین .است

که دهد، چراتر بها میعلیمی خود کمت امور و فرایندهای رفتاری در حوزة اندیشة

 .بحث بیشتر دربارة چگونگی ِ وجودداشتن و نوع رفتارکردن است

ای بیشتر  در متن بهارستان مالحظه کردیم بسامد فرایند مادی از فرایند رابطه  

ــت و درعین ــا   اس ــد تکرار را به خود اختص ــترین درص حال، این دو فرایند بیش

 اندفرایند مادی برای رخدادها و اتفاقاتی است که واقع شده   ای کهگونهبه ،اندداده

 ها استفاده شده است.ای برای توصیف ویژگیو از فرایند رابطه

ــتفاده  با  ــامد  از اسـ  اثر دو این در رفتاری  و وجودی فعلیِ فرایندهای   اندک  بسـ

 گفتگو مباحث و مســائل ریشــة و اســاس دربارة جامی و ســعدی که کردیم مالحظه

ــتنوجود دربارة هاآن .کنندینم ــتنِ یا داش ــاهی نظام نداش ــاهی حتی یا پادش   پادش

صولِ  دربارة یا گویندینم سخن  خا  فردی شانه  رفتارهای ا  صوفیان  مسلک  و دروی

ستفاده  با بلکه ،اندنبرده قلم به دست  نشدن  یا شدن  عاشق  دربارة هاآن .اندننوشته   ا

شاه،  رفتار گیچگون به یارابطه فعلیِ فرایندهای از شق  و درویش پاد  و اندپرداخته عا
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 روایت هایچگونگ این خصــو  در رخدادهایی مادی فعلی فرایندهای از اســتفاده با

 .اندکرده

 پنجم باب  است عشق دربارة که مشترکشان فصل نگارش در جامی و سعدی

 و هاعالقه ابراز دربارة یماًمستق که آنی از بیش (بهارستان پنجم روضه و گلستان

 پیاپی هاییفتوص به دنبپرداز عشّاق مستقیمِ حسیِ ادراکات و آتشین یهاعشق

 قسمت دو این در ترتیباینبه .اندپرداخته هاآن هاییژگیو و عشّاق این دربارة

 .است بوده ذهنی فرایند از بیش مادی و یارابطه فرایند اثر، دو از مشترک

 برای نویسنده دو هر متن، دو در یارابطه و دیما فرایند باالی بسامد کنار در

 بهره و..( دیدگاه زمان، موقعیت،  چگونگی، پیرامونی عناصر از خود توصیفات تقویت

  .اندکرده تریفیتوص را خود بندهای ساختار جزئیات، بیشتر بیان با و اندبرده

 تحلیل نتایج و اثر دو این دربارة پژوهشگران برخی سخنان مقایسة به ،ادامه در

 غالمحسین ،شد اشاره تحلیل مبحث در کهچنان پردازیم.می پژوهش این هایداده

 به چنان اشخا  و هامنظره که است باور این بر (،1368  گلستان شرح در یوسفی

 مؤیّد سخن این یابد. می ودخ برابر در را هاآن انسان که است شده توصیف تمامی

 از سعدی است. صحیح گزاره این گفت توانمی حال،درعین و است پژوهش این یافتة

 رطوهمان و کرده استفاده رود،می کاربه توصیف برای همه از بیش که ایرابطه فرایند

 ،همچنین است. بوده گلستان در فرایند ترینپربسامد فرایند این شد گفته که

 تصویر و توصیف در سعدی عجیب مهارت و قدرت بر (1343  کوبزرین عبدالحسین

 تا هرچند ساخته، گلستان در او که دنیایی است عقیده این بر و کندمی تأکید دنیا

 با نیز گزاره این است. واقعی دنیای درست تصویر امّا است، خیالی ایاندازه

 مبحث در که طورهمان ـ بهارستان دربارة دارد. انطباق ایرابطه فرایند بودنپربسامد

 تقلید را بهارستان که خوریمبرمی (1378  زادافصح سخن به تنها ـ شد بیان حلیلت
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 پیشتر که ،ایرابطه و مادی هایفرایند فراوانیِ تفاوت داند.نمی گلستان کورکورانة

 می خود کتاب همین در زادافصح است. موضوع این دهندةنشان حدودی تا ،شد بیان

 و هاحکایت و نقل اند.مردمی هایسروده و گفتار شبیه آن شعری هایپارچه »نویسد:

 فولکلوری دلکش هایلطیفه و حکایت به هاروضه داخل هایمطایبه و لطیفه

 فولکلور سادة ادبیات به همه از بیش حکایاتش بیان در جامی رسدمی نظربه «.مانندند

-رابطه فرایند و کرده نظرصر  گوناگون توصیفات از دلیل،همینبه و است داشته نظر

 است. شده بدل دوم فرایند به آن در ای
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