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 مخاطب شناسي در آثار سعدي

 رحيم ميرحسيني

 

 چکیده

تواند در زمان مخاطب می. ی اصلی پیام رسانی استی پیام است یا به زبان گویاتر یک پایه از چند پایهمخاطب گیرنده

سعدی الدیندر این پژوهش به بررسی آثار شیخ مصلح. زندگی کرده و خود جز اثر باشد ی اثرزیست پدید آورنده

شود وبه این موضوع توجه دارد که زیست مخاطب و شاعر موازی هم شیرازی و مرور وبررسی مخاطبان او پرداخته می

ی زندگی و حاالت درونی و رفتارهای بیرونی ها و فرهنگ عمومی و نحوهها و عشق، غماند واین زیست برشادیبوده

تر سعدی بعنوان یکی از شاعران و شهرت عام و خاص مؤلف و مخاطب تأثیر گذاشته است و نیز آشنایی وعلت

روش . هایش بر مخاطبان و مخاطبان بر آثارشنویسندگان قرن هفتم و کارآمدی زبان آثارش و منطق حکایت و تمثیل

او بر بینش مخاطبان از  اتشناسی آثار و نوع تأثیرتا جنبه مخاطب. پژوهش بر شواهدی از خود متن آثار سعدی است

های مختلف موضوعات متنوع در آثارش طیفسعدی با آوردن . رهنگ زبانی و فرهنگ زندگی بیشتر معلوم گرددحیث ف

. تر شودآشوب قرن هفتم داشته است تا زندگی برای همنوعانش کمی قابل تحملمخاطبانش سعی در تلطیف فضای پر

به کنکاش در آثار سعدی پرداخته و به  مخاطب شناسیکوشیده است با توجه به دستاوردهای نهایی این تحقیق 

 مسائلتوجه کرده است و همچنین کوشیده  ها آناز جهت پایگاه اجتماعی و نوع دریافت  سعدی مخاطب شناسی آثار

 . را مورد تدقیق قرار دهد زندگی و فرهنگی آنان

 شناسی، مخاطب، هرمنوتیک، مخاطبآثارسعدی، سعدی: کلید واژه

 

 

 

 مقدمه

ی قرن هفتم است، پیرامون سعدی شیرازی شاعر پر آوازه

این استاد مسلم سخن و آثار او تاکنون مقاالت و رسایل 

ی تحریر درآمده است، که هر یک به نوعی مهمی به رشته

تاریخی، دینی و فرهنگی، امور سیاسی  مسائلبا توجه به 

شناسی به آن ای و ادبیات و زبانوعرفانی و مغازله

و تحلیل خود را از آن داشته  ، و هرکس نتیجهاند پرداخته

سعدی را از منظر مخاطب شناسی بصورت جزءبه . است

 اند، تنها در مقدمهقرار نداده تأملکدام مورد جزء اما هیچ

هایی که بر ها و تصحیحنامهگفتار کلیات و بوستانوپیش

صورت کلی اشاراتی ی آثار رفته است بهگلستان و بقیه

شناسی مدایح شده است، در یک مورد هم به مخاطب

-، این پژوهش میاما اندسعدی و ممدوحان او پرداخته

های ساختارگرا و هرمنوتیک که کوشد با توجه به تحلیل

هایی در این پردازند به پرسشن ونه مؤلف میبه خود مت

-ی سعدی با مخاطبان و آدمخصوص پاسخ دهد که رابطه

تر به و با نگاهی دقیق. های پیرامونش چگونه بوده است

وجو در شناسی به جستآثار سعدی از منظر مخاطب

 .پردازدزندگی مردمان هم عصر سعدی می یها جنبه

 روش شناسي مقاله  -1-2
داده های اولیه این مقاله برگرفته از پایان نامه ای با 

اهداف . است "مخاطب شناسی آثار سعدی"عنوان 

بررسی و سنجش بخشی از تاریخ و مشخص تحقیق نیز 

 و همچنین تاریخ ادبیات ایران در قرن هفتم هجری

پیام دهنده، مخاطب )بررسی ارتباط بین پیام و مخاطب 

بررسی و و  ثار شیخ اجل سعدیبا نگاه به آ( و خود پیام

های بندی مخاطبان با توجه به تحلیل محتوای متنطبقه

در این مقاله به سؤاالت زیر پاسخ داده خواهد  .آثار سعدی

 : شد

خوانندگان آثار سعدی از حیث پایگاه اجتماعی ونوع  -1

 شوند؟هایی رده بندی میدریافت درچه گروه
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خوانندگانش پیوند  ئلمساآثار سعدی با کدام یک از  -2

 خورده است؟

که شرایط مخاطبانش از لحاظ  دانست یمآیا سعدی  -3

 چگونه است؟( اقلیمی ـ تاریخی ـ سنی)

سعدی یک مخاطب ساالر بود یا یک مخاطب محور  -4

 یا یک مخاطب ناشناس؟

از حیث زبان شناسی سعدی در آثارش با رمزهای  -5

 زبانی برای ارتباط با مخاطبانش استفاده کرده

 آشنا؟ یا رموز نا 

آیا تنوع موضوعات نشان دهنده درک سعدی از تنوع  -6

 مخاطبانش بوده است؟

اوضاع تاریخي، اجتماعي و سیاسي و ادبي : 2-1

 در ایران ها ایلخانمقارن حمله مغوالن وحکومت 
واقعه که بعد از اسالم تاکنون روی داده بل  ترین مهم»

ی تاریخی علی األطالق فتنه هولناک واقعه ترین مهم

تاخت وتاز مغول است که در اوایل قرن هفتم هجری از 

اقاصی مشرق زمین طلوع نموده، ودر عرض مدت سی 

ی چین الی حدود شام ومصر را چهل سال از سواحل دریای

و در اقاصی دشت قبچاق و روسیه وپولونی و هنگری  طوالً

الی خلیج فارس و بحر عمان را عرضاً در تحت تصرف 

ترین مملکتی را که تاکنون تاریخ سراغ آورده وسیع

فت قدیمه خال 656تشکیل دادند، وباألخره سنۀ  دهد می

: 1335. قزوینی. جوینی) «.عربیه اسالم را منقرض نمودند

15) 

تگری که حتی ل صحرا نشینان غاراین سی... » 

در شتاب، . دانستندهمسایگانشان بسختی نامشان را می

هدف، آشوب رحمانه و بینهب، درنده خویی کشتار بی

ی ا که به پدیده ناپذیر ولوکوتاه مدت، بیش از آنمقاومت

در تاریخ بشر شبیه باشد، همانند لجام گسیختگی 

حشی خشمگین در این سپاهیان و. نیروهای کور طبیعت

. «عرض چند سال جهان را از ژاپن تا آلمان فرو گرفتند

 ( 116-115: 1361. ادوارد براون)

ایران به حکم موقعیت جغرافیایی خود و واقع شدن بین »

. شرق و غرب، از دیرباز مورد توجه اقوام مهاجم بوده است

های توران وحشیان زرد پوست شمالی که در دشت

به . یا تا اقیانوس کبیر سکونت داشتندوسیبری از سیر در

علت نامساعد بودن محیط زندگی خود، فقر و احتیاج 

غالباً به قصد غارتگری به ممالک اطراف، مثل ایران وچین 

که دیدیم در دورۀ کردند و این حمالت چنانحمله می

باستان بخصوص در عصر اشکانیان و ساسانیان همیشه 

 در. وسالطین بوده است هاموجب ناراحتی مردم وحکومت

دورۀ بعد از اسالم نفوذ ومداخله ترکان زرد پوست ادامه 

ایران مهاجرت  های شرقای از آنان به قسمتعده یافت و

کردند و به دین اسالم گرویدند و به عنوان غالم یا سپاهی 

های حکومتی ایران و حیطه خلفا نفوذ کردند و در دستگاه

مصدر مشاغل بزرگی شدند  ها آنبعضی از ... به طوری که 

« های مهمی توفیق یافتندوبه تشکیل سلسله

 .(232: 2 ج، 1353،راوندی)

در حدود قرن هفتم هجری و سدۀ دوازدهم میالدی »

سلطان محمد خوارزم شاه پس از محاربات بسیار سرزمین 

ماوراء النهر را از قراختائیان و افغانستان را از ملوک غور 

ارس و آذربایجان را از دست اتابکان ومنطقه اراک وف

 .خارج کرد وظاهراً فرمانروای تمام ایران شد

ولی در داخل ممالک اسالمی صلح و یگانگی و وحدت 

مناسبا ت سلطان محمد خوارزمشاه با . نظر وجود نداشت

خلیفه عباسی بسیار تیره بود وسلطان برای ترد او، از 

عزول ونامش را علمای مملکت فتوی گرفت و اورا رسماً م

اما اکثریت علما و روحانیون . از سکه و خطبه انداخت

به همین . شمردنداطاعت از خلیفه را بر خود فرض می

علت سلطان که به روحانیون اعتماد چندانی نداشت ودر 

دید و برای حفظ بین مردم نیز تکیه گاه و هواخواهی نمی

کان موقعیت خود به ترکان دشت قبچاق، که مادر او تر

بود تکیه کرد، به همین علت مداخله  ها آنخاتون نیز از 

سران ترک و ترکان خاتون در امور مختلف مملکت 

بسامانی وتجاوز و زورگویی آنان به مردم به تشتت ونا

 (.232همان، )« ...اوضاع کمک کرد

 522)مقارن حمله مغوالن بر ایران اتابک سعدابن زنگی »

-خود را در فارس می آخرین سالهای امارت( 623 -

گذرانید و او پس از مصالحه با سلطان محمد خوارزمشاه و 

الدین منکبرنی مدارا با پسران او غیاث الدین و جالل

و مخصوصاً  .توانست حکومت خود را در فارس نگه دارد

در اواخر حیات خود با ایجاد مساجد و مدارس و آثار خیر 

با ( 651 - 623)پسرش اتابک ابوبکر . توجه بسیار کند

اصفهان را تسخیر و  633سرداران اوگتای قاآن که در 
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. ویران کرده بودند از در مصالحت در آمد و قبول ایلی کرد

قتلغ  "اوگتای پادشاهی فارس را بدو گذاشت ویرا لقب 

وی این اظهار اطاعت را در عهد هالکو خان . داد "خان

ویرانی و  نیز تجدید نمود و بدین ترتیب فارس را از خطر

ی پناگاهی آن را که به منزله. نابسامانی اوضاع نجات داد

برای بعضی از فاضالن زمان شده بود از مراکز بزرگ ادبی 

-عالوه بر این ابوبکر خرابی. و علمی دوره مغول گردانید

های فارس را نیز مانند پدر مرمت کرد و ابنیه آثار بسیار 

هایی هم که در در سرزمین فارس برجای نهاد ویا جنگ

اطراف خلیج فارس و عمان کردبه توسعه متصرفات 

خویش از حدود بصره تا سواحل هند وعمان و مسقط 

 .(11: 1331،صفا)« توفیق یافت

 سیاست اقتصادی سران مغول: -2-2
پس از مرگ جالل الدین سران مغول با خیال راحت به » 

 "جنتمور "غارت و تسخیر نقاط مختلف مشغول شدند 

رحمانه براستشمار و چپاول مردم نخستین حاکم مغول بی

های سنگینی بر مردم این خطه خراسان پرداخت و مالیات

جنتمور و جانشینان او مو ظف بودند مالیات . تحمیل کرد

سنگینی از مردم بالدیده بگیرند و به خزانه خان مغول 

ولی حق نداشتند که مردم را بکلی از هستی . ارسال دارند

به طور کلی سیاست حکام اقتصادی حکام و . ط کنندساق

حکام غیر  غالباً. فرمانروایان مغول یکسان وهماهنگ نبود

کردند مثالً نظامی از روش معقول و صحیحی پیروی می

جانشین جنتمور طوس وهرات را احیاء کرد  "گرگوز "

های محلی های مغول را به همکاری با فئودالفئودال

در راه احیاء اقتصادی و  هایی قدماندک برانگیخت و اندک 

ولی در مقابل این اقلیت . رشد تمدن خلق برداشته شد

اکثریت سران مغول که به سنن چادر نشینی پایبند بودند 

ورزیدند سیاست و با تمدن شهر نشینی دشمنی می

اجحاف و و زورگویی و برده کردن اهالی بالد و قصبات را 

حمتکش محلی به طور آغاز کردند آنان از مردم ز

 ها آنکردند و خود سرانه بر کشی میغیرمحدود بهره

حیاء زندگی اقتصادی گذشته بستند ودر فکر امالیات می

 .(221: 2ج ،1353،راوندی)نبودند

عصر مغول از جهت تعّدی و تجاوز عُمال و مأمورین به »

ترین ایام تاریخی ایران جان و مال مردم یکی از تاریک

قبل از عهد غازان خان ایلچیان و شحنگان مانند تا ...است

شدند و چون عموم میهمانی ناخوانده مزاحم مردم می

 "چربیان"طبقات مردم از این میهمانان متنفر بودند،

ترین عمال ظلم و جور از این آشفتگی به نفع یعنی پست

کردند و همین که ایلچی یا مزاحم خود استفاده می

او را به جلو انداخته به بیش از  ندشد میدیگران وارد شهر 

-واز هر یک مبلغی می. کردنددویست خانه رجوع می

ی ی کسی که با او میانهگرفتند وباالخره ایلچی را به خانه

سپس از همسایگان زیلو، . کردندخوبی نداشتند وارد می

. گرفتندجامه خواب، غزغان و سایر مایحتاج را به زور می

ن اشیاء صورت امانی داشت معموالً یا و یا اینکه بردن ای

دادنند قابل استفاده کردند یا چیزی که پس میرد نمی

در نتیجه این احوال مردم به خانه سازی و عمران . نبود

که خانه ساخته بودند،  ها آنو . کردندوآبادانی توجه نمی

نهادند تا شاید می ها آناسم گور خانه، رباط و مدرسه بر 

ولی این تدابیر مؤثر . لچیان در امان باشنداز مزاحمت ای

نبود حتی جمعی از مردم درهای خانه خود را برداشتند 

ودر زیر زمین ممر دشواری تعبیه کردند با این حال 

ی مردم را سوراخ ایلچیان به یاری چربیان، دیوار خانه

شدند و تمام مایملک مردم را به یغما کرده به زور وارد می

یچ یک از امرا و وزرا وحکام به فریاد مردم و ه. بردندمی

رفتار ظالمانه مأمورین با مردم تا عهد غازان  .رسیدندنمی

وی با این اعمال ناروا پایان بخشید و . خان ادامه داشت

ساختند و فرش کلیه  ها خانهدستور داد درشهر ایلچی 

، 1352 ،راوندی)«مایحتاج زندگی آنان را تأمین کردند

 .(433-432: 1ق -4ج

 شرح زندگي سعدی: 2-9
المتکلمین  افصحمحقق، ملک الکالم،  ماالماالشیخ...»

مصلح بن عبداهلل بن ( اشرف الدین) الدینابومحمد مشرف

 شاعری ترین بزرگتردید مشرف السعدی الشیرازی بی

که بعد از فردوسی آسمان ادب فارسی را به نور  است

 (514: 1331-صفا)« ... ی خود روشن ساختخیره کننده

از عالمان "سعدی در شیراز در میان خاندانی که ... »

 .بودند والدت یافت "دین

                         ی من عالمان دین بودندلهیهمه قب

 مرا معلم عشق توشاعری آموخت

گویند پدر شیخ مالزم اتابک بوده  "نویسد که دولتشاه می

ته قبول چنین قولی با یعنی اتابک سعد بن زنگی، و الب. "
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سعدی . اشتغال پدر سعدی به علوم شرعیه منافات ندارد

هم از دوران کودکی تحت تربیت پدر قرار گرفت و از 

 :هدایت و نصیحت او بر خوردار گشت

 ینیاو ظاهراً حجر تربیت  :ی یتیم گشتکولی در کود

بعضی اقوال مسعود بن مصلح  همادری خود که بنا ب

الدین شیرازی بود قرار گرفت و الفارسی پدر قطب

مقدمات علوم ادبی و شرعی را در شیراز آموخت و سپس 

: 1331،صفا)«  "...برای اتمام تحصیالت به بغداد رفت

 511و با این حساب سال تولد شیخ ... » (523- 522

میالدی است و همین سال  1114هجری مقارن با سال 

برگزیده و حوادث را هانری ماسه مستشرق معاصر فرانسه 

در باب سال وفات شیخ هم  «.تاریخی هم مؤید آن است

تا  621اختالف شده ولی قلمرو اختالف محدود به سال 

است و قولی را که استاد سعید نفسی مبتنی بر  623

ذی الحجه سال  23مدارک صحیح برگزیده روزسه شنبه 

میالدی  1222قمری هجری مقارن با دهم دسامبر  621

 (52-53: 1366. زائلیخ)« است

از کلمات شیخ پیداست که به تصوف و عرفان اعتقاد ...»

ی متصوفه داخل بوده داشته و شاید رسماً هم در سلسله

ی او و زیارتگاه اهل اند محلی که امروزه مقبرهو نیز گفته

مذهب رسمی و ظاهری او . دل است خانقاهش بوده است

اند که استنباط کردهتسنن است و از بعضی از سخنانش 

آید اشعری است و از آنجه نقل کرده و از کلماتش بر می

و خطابه هم بوده است، چنانکه  که اهل منبر و وعظ

کتاب بوستان و بسیاری از قصاید و غزلیات او بهترین 

 .(11: 1332،فروغی)« رود میمواعظ بشمار 

 آثار سعدی -2-4
آثار منثور تقسیم آثار سعدی به دو دسته آثار منظوم و » 

درحالیکه آثار منثور وی خاصه شاهکارش . شودمی

 :اشعار پارسی و عربی استه گلستان خودآمیخته ب

کارهای در رأس آثار منظوم سعدی یکی از شاه ( 1

 "بالمنازع شعر فارسی قرار داد که در نسخ کهن کلیات، 

نامیده شده و بعدها به بوستان شهرت یافته  "سعدی نامه

این منظومه در اخالق و تربیت و وعظ تحقیق است در ده 

( 5تواضع  ــ( 4عشق  ـ( 3ــ احسان ( 2ــ عدل ( 1: باب

( 11به ــ تو( 2ــ شکر ( 1ــ تربیت ( 3ــ ذکر ( 6ــرضا 

 ــ

 زعهد پدر یاد دارم همی

 که در خردیم لوح و دفتر خرید

 مرا باشد از درد طفالن خبر

 که در طفلی از سر برفتم پدر
 که باران رحمت بروهردمی

 ز بهرم یکی خاتم و زر خرید
 مناجات ختم کتاب 

 :گونه آورده استتاریخ اتمام منظومه را سعدی بدین
 بروز همایون و سال سعید

 ششصد فزون بود پنجاه وپنجز 
 بتاریخ فرّخ میان دو عید

 بردار گنجکه پر در شد این نام

هجری با تمام رسید امّا  655بدین تقدیر کتاب در سال 

تاریخ شروع آن معلوم نیست و تنها از فحوای سخن 

که آن را پیش از  شود میگوینده در آغاز منظومه معلوم 

 ...  بازگشت به فارس سروده

دوم از آثارمنظوم سعدی قصاید عربی  ی مجموعه( 2

بیست مشتمل بر  و اوست که اندکی کمتر از هفتصد

معانی غنایی و مدح نصیحت ویک قصیده مفصل در 

 .مرثیه المستعصم بااهلل است

قصاید فارسی در موعظه و نصیحت و توحید و مدح ( 3

 ...پادشاهان وصدور رجال عهد

قصیده در مرثیه  مرائی که مشتمل است بر چند( 4

با اهلل و ابوبکر بن سعد زنگی و سعد بن ابوبکر و المستعصم

امیر فخرالدین ابی بکر که بعید نیست همان امیر 

فخرالدین حوائجی وزیر باشد و عزالدین احمد بن یوسف 

و یک ترجیع بند بسیار مناسب در مرثیه اتابک سعدبن 

( 3        ترجیعات( 6  ملمعات و مثلثات( 5 .بکرابی

           غزل قدیم( 11  خواتیم( 2   بدایع( 1طیبات 

مفردات ( 14  رباعیات( 13  خبثیات( 12  صاحبیه( 11

 .(613-615: 1331. صفا)«... 

محمدعلی فروغی در کلیات سعدی در مورد نظم و نثر 

نظم و نثر آن بزرگوار ...» سعدی به نکات زیر اشاره دارد

داللت دارد براینکه در آثار پیشینیان تأملی بسزا فرموده و 

از جهت لفظ و معنی از آنان استفاده کرده است و جز این 

گوینده ناچار سخن گفتن را از  هر چهتواند باشد نمی

اند در آموزد و معانی را که آنان پروردهپیشینیان می

و همه باید چنین کنند واگر  اندوزدی خاطر میذخیره
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سرا نخواهد شد، و شیخ سعدی نکنند سخندان و سخن

گذشته از اینکه مضامین بسیاری از اشعارش از شعرای 

عرب خاصه از متنبی اقتباس شده پیداست که به 

فردوسی و سنایی و نظامی و انوری و ظهیر فاریابی و 

کلیله و دمنه بهرامشاهی و مقامات حمیدی و مواعظ 

های معتبر ها و کتابخواجه عبداهلل انصاری و منظومه

دیگر فارسی و تازی اعتنای تام داشته است و از بعضی از 

ایشان هم نامبرده است، در گلستان این عبارات دیباچه 

یکی از دوستان در کجاوه انیس من بودی  "فرماید که می

بسیار شبیه است به عبارت آغاز  "و در حجره جلیس 

 "گوید نخستین از مقامات حمیدی که می یمقامه

حکایت کرد مرا دوستی که در حضر مراجلیس و همدم 

بس نامور به  " ی قطعهو  "بود و در سفر انیس هم و غم 

در حکایت دوم از باب اول به  " اند کردهزیر زمین دفن 

المعی از شعرای سده پنجم گفته شده که ی روش قصیده

 :تیکی از ابیاتش این اس

            نوشیروان اگر چه فراوانش گنج بود

 نماند روان جز نان نیک از پی نوشین 

باب هشتم شباهت تام دارد به  های حکمتوبسیاری از 

حکایات کلیله و دمنه مندرج  هایی که در ضمنپند

-زبان دستگاهی از نشانه. (13 - 11: 1332 ،فروغی)است

زبان یعنی هاست، هر یک از ما در کاربرد شخصی 

از . گزینیمها را بر میای از نشانهدرگفتارمان، مجموعه

سخن "ای جوییم وگونههای زبان سود میی از توانپاره

ما . آفرینیمرا می "خود ی ویژهروش بیان  "ویا  "فردی 

کنیم که بنا به هایی استفاده میدر گفتارمان از نشانه

ا تصورهایی در قراردادی از پیش پذیرفته، موجد مدلول ی

ما در زبان هر روزه، بیرون از . شودذهن مخاطب می

سازند نشانه ای را به ی امکانات که قرار دادها میگستره

هدفمان ایجاد ارتباط است و ارتباط  زیرا. بریمکار نمی

مناسبات میان افراد، به . استوار است به قراردادهایی آشنا

اسبات میان معنای نشانه شناسیک در حکم شناخت من

سخن "هر اثر هنری، اما، فراتر از گفتار یا . هاستنشانه

های ای است ازنشانهنه فقط مجموعه. رود می "فردی 

که هر یک بنا به قراردادی از پیش تعیین شده )برگزیده 

ای از بل مجموعه(. سازدهایی در ذهن مخاطب میمدلول

. نیز هست( هایی تازهها و مدلولنشانه)قراردادهای جدید 

یعنی شناخت معانی قراردادی )ها آگاهی به این نشانه

حکم کشف مناسبات راستین میان اثر و  در( ومعانی تازه

ای که در اثر هنری بنا به نشانه. مخاطب آن است

 "کد” رمز یا . رودکار میقراردادی از پیش پذیرفته به

ی اثر این قراردادها فراتر از سخن فردی یا ویژه. نامیممی

که . شودخاص شناخته می "ژانر "بیشتر از راه  و. رودمی

ی "ها نشانهدنیای  "هر اثر . گرفته استاثر در آن جای

آفریند و داللت معنایی خاص خود را ویژه خود را می

هر مدلول در . از این رو واقعیتی است مبهم. کندایجاد می

رو ما و از این . است " تأویلیموردی  "ذهن مخاطب 

 شویمهای گوناگون اثر هنری رو یا رو میهمواره با تاویل

حدود چهل سال ... »( 3(: 131) 1311. احمدی)« ... 

ی که درباره( 1253) وچراغپیش آبرامز در کتاب آینه 

کتابی که امروز به عنوان )ادبیات رمانتیک انگلیسی است 

نوشت که موقعیت متن ( مشهور است"کالسیک "اثری 

عنصر ( 1: توان از مناسبت چهار عنصر شناخترا می ادبی

عنصر ( 2. است مؤلفبیانی، که روشنگر نسبت متن با 

( 3. پراگماتیک، که بیان نسبت متن با خواننده است

. عنصر تقلیدی که بر نسبت میان متن با جهان تکیه دارد

 .است عینی که روشنگر نسبت متن با خود متن عنصر( 4

 ."کسر مستقل است همچون موضوعی ی "

-گمان آبرامز تأکید بر هر یک از این چهار عنصر به پله به

در دوران . های تکامل تاریخی سخن ادبی وابسته است

های دیگر مسلط متن بر جنبه "سویه بیانی "رمانتیک 

سیسم، هنرمند در یزیرا بنا به بینش بنیادین رمانت .بود

-بیان میخود را  "احساسات شخصی  "لحظه آفرینش 

روش . ای است از پیکار درونی هنرمندهر اثر جلوه و. کند

نقد ادبی که ذهن هنرمند را همچون سرچشمه پیدایش 

، نیز ریشه در همین برداشت شناخت میاثر هنری 

توان بر اساس نظر می. ها از اثر هنری داشترمانتیک

ی پراگماتیک آبرامز ادبیات رآلیستی را شکل مسلط جنبه

 "عینی "زیرا هدف آن از تصویرگری دقیق و  .دانست

در بسیاری . واقعیت در رمان، تأثیر نهادن بر خواننده است

از موارد به نیت و هدف دگرگون کردن او نوشته شده 

در حماسه، اما، نسبت آدمی با جهان برجسته است . است

-ها دانسته میاز سایر جنبه تر مهمو در آن سویه تقلیدی 

توان گفت که در نظریه قسیم بندی آبرامز میتبنا به. شود
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یعنی نکته . ادبی مدرن، سویه عینی برتری یافته است

 های جنبهاصلی و مهم مناسبت متن است با خود متن؛ و 

ی سویه. انددیگر به نسبت اهمیت کمتری یافته

پراگماتیک همچنان اعتبار دارد ولی صرفاً از راه بررسی 

ی متن با توان رابطهمی. مناسبت متن با خود متن

سویه تقلیدی، یعنی مناسبت متن با . خواننده را شناخت

در موارد معدودی از )یابد جهان ارزش اندکی می

سویه بیانی یکسر  و( شودمتن به جهان یاد می های داللت

 .(32-31همان، )« .شودبی ارزش دانسته می

 مخاطب و هنرمند  -9-2
شود منش ارتباطی ارائه میای که اثر هنری از لحظه»

یابد و این مستقل است از خواست یا اکراه پدید می

در هر اثر هنری گوهری نایافتنی وجود دارد . اشآورنده

ای کامل بر خود هنرمند و مخاطبش آشکار که به گونه

مانع "کردن اثر رو پنهان "گرایی یا اما این نهان. شودنمی

شود ارتباطی نمی ای رهاثاز تصدیق وجود آن به عنوان 

که از زبان راوی بوف کور گفته بود ... صادق هدایت[ مثالً]

بسیاری این گفته را . نویسداش میکه فقط برای سایه

نکته اینجاست که  امااند، حرف دل خود هدایت دانسته

نسبت به . کرداوبه هررو وبه هر دلیل آثارش را منتشر می

از بی توجهی به  هایش حساس بود وواکنش مخاطب

 "دیگری "راستی تا اثر به  وبه. شدکارش دل آزرده می

ای در سر مؤلف بیشتر شبیه است تا ارائه نشده، به اندیشه

آنجا که اثر با دیگران  تنها. به واقعیتی زیبایی شناسانه

ای که به از هر زاویه. شودارتباط یابد چنان واقعیتی می

ی نیت مؤلف را نکته مثالً)تولید یا پوئسیس اثر بنگرید 

مرکزی بشناسید یا تأثیرشرایط تاریخی و اجتماعی را بر 

سرانجام جایی ناگزیر ...( ذهنیت مؤلف برجسته بدانید یا 

ی ارتباطی اثر از چشم انداز شوید که به این جنبهمی

انکار کردنی نیست . ی رویارویی مخاطب توجه کنیدشیوه

های نوشتاری و قاعدهکه بسیاری از مجازهای بیانی 

های بیان فقط به دلیل اعتبار مخاطب وابسته به نظریه

متون  "این نکته به هیچ رو منحصر به . اندپدیدآمده

-و شعرهای اخالقی نمی ها نامه، مواعظ، پند "آموزشی 

یابیم که بنویسد ودر ذهن ای را میکمتر نویسنده. شود

مخاطبی که . یندای یا مخاطبی آرمانی نیافرخود خواننده

 (323-321، 1334. احمدی) «."متن خطاب به اوست"

پایه استوار  3 برفرآیند پیام رسانی و اندیشه گستری، »

عضو،  3هر یک از این ( رسانه)است؛ پیام، گیرنده، ابزار 

در وجود و ماهیت دو عضو دیگر نقش تعیین کننده دارد؛ 

یعنی  ی مؤلفه دوم،اما نقش اصلی و کانون بر عهده

شرایط روحی، وضعیت فرهنگی، . است( مخاطب)گیرنده 

ها و حضور یا عدم حضور عینی مخاطب، نوع حساسیت

ای، و با کندکه پیام خود را در چه سطح و اندازهتعیین می

به سخن دیگر باید دانست . چه ابزاری به او انتقال دهیم

که مخاطب کیست آنگاه درباره پیام و ابزار کارآمد 

 .ید و تصمیم گرفتاندیش

اثر  صاحباننا آگاهی از دنیای درونی و پیرامون مخاطب،  

-رسانی به خطا میهای پیامرا در انتخاب پیام و شیوه

 .اندازد

شناخت مخاطب، یعنی آگاهی از نیازها، عالیق، ...

 «.فردی و اجتماعی او های نگرشو  ها گرایش

 .(5: 1315،بابایی)

 : مخاطبان سعدی -4-1
سعدی از پادشاهان و سالطین و امرا و : پادشاهان-1

. ملوک ــ به هر عنوان واژه یا مفهومی استفاده کرده است

 گاهکند، دهد، گاهی ستایش میرا پند می ها آنگاهی 

گوید تاریخی است و گاه بین واقعیت و قصه و حکایتی می

پندار ولی در هر صورت ملوک و پادشاهان چه به عنوان 

 :اندچه به عنوانی دیگر از مخاطبان سعدی بوده ممدوح و

یکی از ملوک خراسان، سلطان محمود سبکتگین را »

ی وجود او ریخته و خاک شده، بخواب چنان دیدکه جمله

گردید و چنان در چشم خانه همیمگر چشمان او که هم

سائرحکما از تأویل این فرو مانند مگر . کردنظر همی

هنوز نگران : جا آورد گفت درویشی که شرط خدمت به

 .(131: 1366 ،خزائلی)« ...که ملکش با دگران است است

در حکایت بیست وهشتم گلستان در سیرت پادشاهان 

کند که سعدی این دید انتقادی را به پادشاهان وارد می

ی مغشوش قرن هفتم تواند ناشی از رفتار حکام زمانهمی

 :باشد

ی نشسته بود، ی صحرایدرویشی مجرد به گوشه»

درویش از آنجا که فراغت ملک . پادشاهی بر او بگذشت

را بگوی توقع خدمت از کسی  ملک: گفت... قناعت است 
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دار که توقع نعمت از تو دارد و دیگر بدان که ملوک بهر 

 ...نه رعیت از بهر طاعت ملوک  اند رعیتپاس 

 پادشه پاسبان درویش است

 (211-221همان، )دولت اوست بفّرگر چه نعمت، 

ترین مخاطبانش یعنی ملوک و پادشاهان سعدی پر قدرت

را در ارتباط با زندگی دیگر مخاطبانش چنین پند و اندرز 

 :دهدمی

 ملوک درین سپنج سرای اند نوبتبه 

فروغی، )گریکنون که نوبت توست ای ملک به عدل 

1332 :131 ) 

حاکمان ورهبران  انی انتقادی زیر مخاطبدر قطعه و

 :هستند

 حاکم ظالم به سنان قلم

 کنددزدی بی تیر و کمان می

 له از گرگ نیستگِگله مارا 

 کنداین همه بیداد شبان می

 رسد از وی به خلقآن که زیان می

 کندفهم ندارد که زیان می

 چون نکند رخنه به دیوار باغ

 (233:همان)کنددزد، که ناطور همان می

 :درویشان-2

پردازد سعدی نه فقط فصلی از گلستان را به درویشان می

هایش نیز به این که در حکایات بوستان وبرخی از غزل

جماعت که بخشی ازقدرت اجتماعی و معنوی عصر خود 

دهد وآنان را مردمی پاکدل و حق اند را اختصاص میبوده

 :کندپرست و حقگوی معرفی می

 درویشان رأیخالف راستی باشد خالف 

 ای باید که نور حق در او بینیگرت آیینه

 بنه گر همتی داری سری در پای درویشان

 ...نبینی در همه عالم مگر سیمای درویشان

 (211:1332فروغی،)

 : صوفیان-9
صوفی و زندگی صوفیانه و عارفانه در آثار سعدی مورد 

حکایت بایزید بسطامی و تواضع او در . اندتوجه قرار گرفته

 ی استنخواند ابیات زیر

 قاضی خورد میچو خویشتن نتواند که 

 کند پرهیزکه گفت پیرزن از میوه می

 ضرورتست که بر دیگران بگیرد سخت

: 1332 ،فروغی)رسد به درختروغ گفت که دستش نمید

221). 

 شنیدم که وقت سحرگاه عید

 زگرمابه آمد برون بایزید

 یکی طشت خاکسترش بی خبر

 سر فرو ریختند از سرایی به

 همی گفت شولیده دستار و موی

 کف دست شکرانه ماالن به روی

 که ای نفس من در خور آتشم

 (116: 1361،یوسفی...)به خاکستری روی درهم کشم 

ی و نگاه طنز آمیز به زندگی صوفیانه در غزلی از مجموعه

 :طیبات

 : زاهد، عابد، پارسا-4
 برخیز تا یکسو نهیم این دلق ارزق فام را

 بر باد قالشی دهیم این شرک تقوی نام را 

 کنممی با جوانان خوردنم باری تمنا می

 رد آشام را تا کودکان در پی فتند این پیر د

 رودسعدی مالمت نشنود ور جان درین سر می

: 1332،فروغی)راصوفی گران جانی ببر ساقی بیاور جام 

415 - 414) 

اند و در بوده از دیگر مخاطبان سعدی که در عصر او زیاد

آثار سعدی هم رد پایشان مشخص است زاهدان و عابدان 

عابدی را حکایت کنند که شبی ده من طعام »:اندبوده

بخوردی و تا سحر ختم قرآن بکردی صاحب دلی بشنید 

اگر نیم نانی بخوردی و بخفتی بسیار از این : و گفت

 بودی؛ تر فاضل

 اندرون از طعام خالی دار

 معرفت بینیتا در او نور 

 تهی از حکمتی بعلت آن

 (326: 1366 ،خزائلی)که پُری از طعام تا بینی

 : شاهد، شاهدان-1
بهترین منبع برای مطالعه در شاهد بازی باب پنجم 

مرسوم است "در عشق و جوانی  "گلستان ــ که به باب 

الحُسن بود و ای نادرای را بندهگویند خواجه»: باشدــ می

فروغی، )« ...مودت و دیانت نظری داشت  با وی به سبیل

ساز در یا قاضی و پسر نعل بند.(1332-111-112
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قاضی همدان را حکایت کنند که با »: حکایتی این چنین

نعلبند پسری سر خوش بود و نعل دلش در آتش، 

روزگاری در طلبش متلهف بود و پویان و مترصد و جویان 

سعدی در .(131همان، )« ...و بر حسب واقعه گویان 

دهد که به بوستان در ضمن حکایتی به پدران تعلیم می

مهری و فقر به پسران خود توجه داشته باشند تا بر اثر بی

 :دام شاهد بازان نیفتند

 پسر چون زده بر گذشتش سنین

 زنا محرمان گو فراتر نشین

 بر پنبه آتش نشاید فروخت

 (341 :همان) «...که تا چشم بر هم زنی خانه سوخت

 :عاشق و معشوق -6

غزلیات سعدی همه عاشقانه است و حرف دل خود  

؛ غزل زیر یک نمونه بسیار زیبا و ناب با مضمون سعدی

 : عشق و مغازله

 معلمت همه شوخی و دلبری آموخت

 جفا وناز و عتاب و ستمگری آموخت

 غالم آن لب ضحاک و چشم فتانم

همان، ) «...که کید سحر به ضحاک و سامری آموخت

412-413) 

 :و در رباعیاتش نیز حال و هوای عشق پیداست

 هر چند که هست عالم از خوبان پر

 ی حرموالی من است آن عربی زاده

 گوید مُرکاخر به دهان حلو می

 .(352 :همان)شیرازی و کازرونی ودشتی و لر

 : قاضي-7
 قاضی خورد میچو خویشتن نتواند که 

 ضرورتست که بر دیگران بگیرد سخت

 کند پرهیزگفت پیرزن از میوه می که

: 1332 ،فروغی)رسد به درختدروغ گفت که دستش نمی

ی زیر قاضی و دزد در یک لباس نشان و در قطعه.(221

ی فراوانی نشان دهنده ها آناند و نقد سعدی به داده شده

 :ها بوده استاین رفتار

 دیو اگر صومعه داری کند اندر ملکوت

 طینت ماضی داردهمچو ابلیس همان 

 ناکس است آنکه به دراعه و دستار کس است

 (222 همان،)ی قاضی دارددزد دزد است و گر جامه

مأمور امر به معروف (: داروغه)محتسب و شحنه  -1

 :و نهي از منکر

 هرکس که درست قول و پیمان باشد

 وآن خبث که در طبیعت ثعبان است

 اورا به ازآن نیست که پنهان باشد 

 (251 :همان)اوراچه غم از شحنه و سلطان باشد

 :و موردی دیگر در غزلی دیگر

 با محتسب شهر بگویید که زنهار

 در مجلس ما سنگ مینداز که جام است

 غیرت نگذارد که بگویم که مرا کشت

 (431:همان)«...تا خلق ندانند که معشوقه چه نام است

انتقادی بار و طنزآمیز و رقت معرضو در رباعی زیر 

دستگاه قضا و اوضاع اجتماعی مردم در حکومت ایلخانان 

 :دهدمغول را نشان می

 گویند که دوش شحنگان تتری

 دزدی بگرفتند به صد حیله گری

 بردند میامروز به دار آویختنش 

 (262همان، )گفت رها کن که گریبان ندریمی

 :(دانش آموز)معلم، عالم، فقیه، شاگرد 

ترین و شاید بهتر است گفته شود اصلیاز دیگر مخاطبان  

ی سواد خواندن و نوشتن ـ که مخاطب سعدی ـ بواسطه

فهمیدند و شاید بهترین اشاعه آثار شیخ را بهتر می

پادشاهی پسر را به ادیبی داد و »: اندی آثار او بودهدهنده

این فرزند تواست تربیتش همچنان کن که یکی از : گفت

سالی چند بر او سعی . گفت فرمانبردارم. فرزندان خویش

کرد و بجایی نرسید و پسران ادیب در فضل و بالغت 

ملک، دانشمند را مؤاخذت کرد و معاتبت . منتهی شدند

گفت بر . نیاوردیفرمود که وعده خالف کردی و وفا بجا 

خداوند روی زمین پوشیده نماند که تربیت یکسان  رأی

 .است و طبایع مختلف

 گرچه سیم وزر ز سنگ آید همی

 در همه سنگی نباشد زر و سیم

 برهمه عالم همی تابد سهیل

 - 511 :1366خزائلی، )کند جایی ادیم جایی انبان می

جالینوس، ابلهی را دید دست در گریبان . (513

اگر این دانا : کرد، گفتشمندی زده، بی حرمتی همیدان

 .بودی، کار وی با نادان بدینجا نرسیدی
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 دو عاقل را نباشد کین و پیکار

 نه دانایی ستیزد با سبکبار

 اگر نادان به وحشت سخت گیرد

 (411 - 412 همان،)  خردمندش به نرمی دل بجوید

ی بی تلمیذ بی ارادت، عاشق بی زر است و رونده»

معرفت، مرغ بی پر و عالم بی عمل، درخت بی بر و زاهد 

 (661همان،) «ی بی دربی علم، خانه

 :متکلم و سخن گوینده -11
ای چند همی گفتم بطریق درجامع بعلبک وقتی کلمه»

ی دل مرده وره از عالم صورت به وعظ با جماعتی افسرده

 ...عالم معنی نبرده 

 فهم سخن چون نکند مستمع

 از متکلم مجویقوت طبع 

 فسحت میدان ارادت بیار

 (311 - 312 همان،)تا بزند مرد سخنگوی گوی

 .صالح نپذیرد سخنشمتکلم را تا کسی عیب نگیرد، 

 مشو غره بر حسن گفتار خویش

 (643 :همان)به تحسین نادان و پندار خویش

 : كدخدا -11

رییس ده، کدخدا و پیر محله و ریش سفید قوم با توجه 

اجتماعی آن روزگار و نقشی که در به سامان و  به ساختار

ی زندگی خود داشت یا نابسامان کردن محیط و محدوده

 "حکایت. در آثار سعدی مورد اشاره قرار گرفته است

 :از بوستان "دهقان در لشکر سلطان

 رییس دهی با پسر در رهی

 گذشتند بر قلب شاهنشهی

 پسر چاوشان دید وتیغ و تبر

 (111: 1361،یوسفی)های زراطلس کمر قباهای

و طنز موجود در قطعه زیر شکواییه یک زن بی سرپرست 

 :و بیوه

 شنیدم که بیوه زنی دردمند

 نهاد میهمی گفت و رخ برزمین 

 هر آن کدخدا را که بر بیوه زن

 .(223 :1332فروغی،)ترحم نباشد زنش بیوه باد 

 : جوانان و پیران-
درحکایات بوستان و چه جوان و پیر در آثار سعدی چه 

ای برای پند و گلستان و چه غزلیات ودیگر آثار دست مایه

ای و تعلیمی و اخالقی بوده است نصیحت و آثار معاشقه

شود، باب ششم اشاره می ها نمونهکه در ادامه به برخی از 

ها در به این تقابل "در ضعف و پیری "گلستان یعنی 

 :داردزندگی جوانان و پیران اشاره 

روزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه بپای »

ضعیف از پس کاروان  پیرمردیای سست مانده، گریوه

چه خسبی که نه جای خفتن است، : آمد و گفتهمی

گفت این نشنیدی . روم که نه پای رفتن است چون: گفتم

رفتن و نشستن به که دویدن و : اند گفتهکه صاحبدالن 

 .گسستن

 مشتاق منزلی مشتابی که ا

 پند من کار بند و صبر آموز

 اسب تازی دوتک رود بشتاب

 .(566: 1366 ،خزایلی)رود شب و روز اشتر آهسته می

 "در حکایت عشق و جوانی  "و طنز سعدی درباب پنجم 

یکی را زنی صاحب جمال جوان در  :حکایت پانزدهم

گذشت و مادر زن فرتوت بعلت کابین در خانه متمکن 

مرد از محاورت او بجان رنجیدی و از مجاورت او . بماند

یکی . چاره ندیدی تا گروه آشنایان بپرسیدنش آمدند

ای در مفارقت یار عزیز؟ گفت نادیدن زن  گفت چگونه

 «...که دیدن مادر زن  آید نمیچنان بر من دشوار 

 (513 ـ 511همان،)

 :...(پدر، فرزند، عیال، برادر و )خانواده  -13
نظام خانواده همچون نظام جامعه درآثار سعدی نمود و 

با سیر وسیاحت و جهانگردی بازتاب  سعدی. جلوه دارند

و غزلیات و قصاید و  گلستانی بوستان، رفتارها رادر آینه

ها و رباعیات و مفردات و هزلیات نشان داده تا قطعه

-مخاطب خود را به درک بهتر از زندگی و با سرگذشت

ای را دیدم برسر گور توانگر زاده»:ت آشنا سازدهای متفاو

ای مناظره در پیوسته که پدر نشسته و با درویش بچه

صندوق تربت پدرم سنگین است و کتابه رنگین فرش 

همان، )« ...رخام انداخته و خشت پیروزه در او ساخته

524) 

 :تاجر -بازرگان -14
سعدی به مشاغل مختلف در آثارش توجه نشان داده 

 :است از جمله بازرگان
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بازرگانی دیدم که صده پنجاه شتر، بار داشت و چهل »

ی ی کیش مرا به حجرهشبی در جزیره. بنده خدمتکار

های پریشان همه شب نیارمید از سخن. آوردخویش در

گفتن که فالن انبارم به ترکستان است و فالن بضاعت به 

ن چیز را ی فالن زمین است و فالهندوستان و این قباله

 ...فالن، ضمین، گاه گفتی

 آن شنید ستی که در صحرای غور...

 بار ساالری بیفتاد از ستور

 گفت چشم تنگ دنیا دار را

 (431 - 432 همان،)یا قناعت پر کند یا خاک گور

 :راهزن –دزد  -11

به وضع ( 11)در حکایتی از باب دوم گلستان حکایت 

و ترسی که کاروانیان از دزدان و حرامیان  ها راهناامن 

 بی خوابیشبی در بیابان مکه از »:کندداشتند اشاره می

دست از : بان را گفتمسر بنهادم و شتر. پای رفتنم نماند

 ...من بدار

اگر . برادر حرم در پیش است و حرامی در پس ای: گفت

یا در ضمن حکایتی  .تی، مردیفو اگر خ بردیرفتی، 

  :بوستان گوید دیگر از

 مردی نماید عسساگر نیک...»

 کسنیارد به شب خفتن از دزد، 

 :مشت زن -11
مشت زنی را حکایت کنند که از دهر مخالف به فغان »

 شکایت. آمده بود و حلق فراخ از دست تنگ بجان رسیده

« ...پیش پدر برد و اجازت خواست که عزم سفر دارم

 .(435 :همان)

 :(بیطار)دامپزشک  -17

پیش بیطاری رفت که . مردکی را چشم درد خواست»

ی کرد در دیدهبیطار آنچه در چشم چهارپایان می. دواکن

او هیچ  بر: گفت. حکومت به داور برند. او کشید و کور شد

اگر این خر نبودی پیش بیطار . تاوان نیست

 .(521 - 522 ،: همان)«...نرفتی
 

 :منجم -11

مرد بیگانه را دید با زن او یکی . منجمی به خانه درآمد»

. بهم بنشسته دشنام و سقط گفت، فتنه و آشوب برخاست

 :صاحبدلی که بر او واقف بود گفت

 تو بر اوج فلک چه دانی چیست

 (421:همان)که ندانی که در سرایت کیست

 :صیاد -13
طاقت . صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد»

آمد و دام از دستش در  ماهی بر او غالب. حفظ آن نداشت

 (434 -433همان، )« .. .ربود و برفت

 (علیل)معلول  -22
صاحبدلی بر او . ای هزار پایی را بکشتدست پا بریده»

با هزار پایی که داشت چون . سبحان اهلل: بگذشت و گفت

« ...اجلش فرا رسید از بیدست و پای گریختن نتوانست

 (434: همان)

 :نادان ـ جاهل .21
نادان را به از خاموشی نیست و اگر این مصلحت »

 (642همان،)« بدانستی نادان نبودی

 :روستایي .22

خرافی را مورد  های اندیشهو در حکایت زیر از بوستان 

 :دهدطعن قرار می

 یکی روستایی سقط شد خرش

 علم کرد و بر تاک بستان سرش

 جهان دیده پیری برو برگذشت

 دشتچنین گفت خندان به ناطور 

 حمار کائنمپندار جان پدر 

 کند دفع چشم بد از کشتزار

 که این دفع چوب ازسروگوش خویش

 (311:همان)...کرد تا ناتوان مرد و ریشنمی

 (:پزشک)طبیب  -29

 طبیبی را حکایت کرد پیری

 گردد سرم چو آسیاییکه می

 نه گوشی فهمم را نه هوشی

 (251:همان)نه دستی ماند جهدم را نه پایی

 :هنرمند  -24

 

 جوانی هنرمند و فرزانه بود

 که در وعظ چاالک و مردانه بود

 نکونام و صاحب دل و حق پرست

 از خط دست تر خوشخط عارضش 

 ستقوی در بالغات و در نحو چُ
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 یکی را بگفتم ز صاحبدالن

 درست ولی حرف ابجد نگفتی

 (344 - 346همان،)«...که دندان پیشین ندارد فالن

 حاجي -21

 چیست تا حاجی عنان از کعبه بر پیچد مغیالن

 ان باشدنیخسک در راه مشتاقان بساط پر

 ندارد باتو بازاری مگر شوریده اسراری

 :همان) ...که مهرش در میان جان و مهرش بردهان باشد

425) 

 :میهمان  .21

سعدی زبان به مذمت کسانی که به نام میهمان، روزهای »

-کنند میسایش میی میزبان سلب آمتمادی از خانواده

 :گویدگشاید و می

 چو نفسمیهمان گر چه عزیز است ولی هم

 (451: 1331،راوندی)سازد اگر آید و بیرون نرودخفته می

 :اران و حادثه جویانعیّ  -27
در بوستان حکایتی دارد با این "در رضا"در باب پنجم 

 :آغاز

 مرا در سپاهان یکی یار بود

 که جنگاور و شوخ و عیار بود

 مدامش به خون دست و خنجر خضاب

 131: 1361،یوسفی)«...بر آتش دل خصم از چون کباب

- 136). 

 :فمعرّ  -21
معرفی کننده در مجالس و محافل و کسی که تعیین جا )

 (گفتمی ها آنو محل واردین را به 

 دستای تنگفقیهی کهن جامه

 در ایوان قاضی به صف بر نشست

 نگه کرد قاضی دراو تیز تیز

 معرّف گرفت آستینشکه خیز

 ندانی که برتر مقام تو نیست

 (112 - 121 :همان)فرو تر نشین یا برو یا بایست

 :ارعطّ -23
 :در غزلی با این ابیات

 هر پای که در خانه فرو رفت به گنجی

 دیگر همه عمرش سربازار نباشد

 عطار که در عین گالب است عجب نیست

 گر وقت بهارش سر گلزار نباشد

 ی سعدیمردم همه دانند که در نامه

 (422: همان)ی عطار نباشدمشکی است که در کلبه

  :دیوانه .92

 :در غزلی با این مطلع و بیت

 دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل است

 ....حاصل است کند بیهرکه مارا این نصیحت می

 باش تا دیوانه گویندم همه فرزانگان

تو گویی عاقل است ترک جان نتوان گرفتن تا 

 (436 - 433:همان....)

 :خواجه -91

 دگریمچون ما و شما مقارب یک»

 ی هم ندریمبه زان نبود که پرده

 ای خواجه تو عیب من مگو تا من نیز

 (261 :همان)عیب تو نگویم که یک از یک بتریم

 :ساقي -92

ی بار معنایی که دارد بیشتر دیده ها به واسطهدر غزل 

 :شودمی

 باز از شراب دوشین در سر خمار دارم

 ...وز باغ وصل جانان گل در کنار دارم 

 ساقی بیار جامی کز زهد توبه کردم

 (525 :همان) ...مطرب بزن نوایی کز توبه عار دارم 

 :نمؤذّ -99
هم در حکایات گلستان و هم بوستان و هم در غزلیات 

 :استفاده شده مثالً در غزل زیر

 این شب که چون روز شد دانم نمی

 کسی باز داند که با هوش بود

 (523 :همان) نماند آن تحمل که سرپوش بود

 :بمتقلّ  -94
 ی نازمتقلب درون جامه

 (555 :همان)....چه خبر دارد از شبان دراز 

 :ساربان -91

 :با مصرا ع هایی از یک غزل 

 مؤذن غلط کرد بانگ نماز

 مگر هم چو من مست و مدهوش بود

 بگفتیم و دشمن بدانست و دوست
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 آهسته ران کارام جان در محمل است ساربان

« ...چار پایان بار برپشتند و ما را بر دل است

 .(436ـ433:همان)

خوابی پای شبی در بیابان مکه از بی»: حکایت گلستان که

رفتنم نماند سر بنهادم و شتربان را گفتم دست از من 

که بنا به توان و این و. (32ـ  33 :همان) «....بدار 

مقتضای امر و سعی بر عدم تکرار حرف دیگران، مخاطبان 

هایی بیشتر خواستیم مثالسعدی مرور شدند که اگر می

وریم باید کل آثار شیخ را اینجا به شهادت بیاوریم که بیا

گزینی و گزیده رفت و بهجز اطاله کالم به راه دیگری نمی

کنیم و این فصل را وصل می دهیمنویسی را مدعا قرار می

 .نشینیمبه بخش نتیجه و آنرا به پایان می

 نتیجه گیری  -1
مخاطبان هم روزگار : شود کهاز آنچه گفته شد نتیجه می

های  شیخ مصلح الدینسعدی شیرازی بهترین داننده

از حیث پایگاه اجتماعی و نوع  ها آنو  معنای آثارش بودند

: اندهای مختلفی بودهدریافت متفاوت و شامل گروه

، مشت زن، پادشاه، وزیر، جوان، پیر، معشوقعاشق، 

صوفی، زاهد، مفلس، قاضی، معلم، جنگاور، مست، 

اند و در ها مخاطبان سعدی بودهی اینهمه... ، محتسب

اند اند، و همه آن کسانی بودهزندگی سعدی حضور داشته

آثار سعدی بجا مانده است و  ها آنکه در آثارش ردپایی از 

اخالقی و قلبی ـ عاطفی و نیازهای خوانندگان  مسائلبا 

ومخاطبانش پیوند خورده است یعنی سعدی شرایط 

 .دانست که در چه موقعیتی هستندروحی آنان را می

های سوز مغول، وضعیت اخالقی ملتی خانمانحمله

همه و همه به نوعی در آثار  ها آنهای مغلوب و حساسیت

گر زندگی آنان در سعدی روایت. شیخ شیراز نمود دارند

-ها و غمی هجوم قوم مغول بوده و صدمات و شادیزمانه

با سیر در عالم و با چشم بینا و  سعدی .های ناشی از آن

کرد دید و آنان را حکایت میآگاهش مخاطبانش را می

کرد، آثارش ایت مییعنی خودشان را برای خودشان حک

بسیاری از  سعدی. تبلور زندگی قرن هفتمی است

مجازهای بیانی وزبانی را برای ارتباط بیشتر با مخاطبانش 

آفریده بکار برده و اثرش را برای خطاب به مخاطب می

آن مخاطب یک نفر باشد که برایش مدحی  چهاست، 

تا با او برآمده باشد، گفته یا معشوقی که از در مغازله

این آگاهی نسبت به ..  .دادجمعی که پند و اندرزشان می

و  ها غمهای روحی و روانی، از لحاظ کشش)دنیای درون 

و ( عاشقانه احساساتها، ها، ترسجدلها، اندوه، ها شادی

روابط، امنیت، مسکن، شغل، خانواده، نیاز )دنیای بیرون 

ندو ک، هنر سعدی را بیشتر آشکار می...(جسمی و های

-اش را نسبت به محیط پیرامونش نشان میهوشمندی

ذکر  "بپذیریم سخن سعدی را مبنی بر اینکه اگر. دهد

جمیل سعدی که در افواه عوام افتاده است، و صیت 

پس مادر عصر  "....سخنش که در بسیط زمین رفته و

ایم و های گوناگون آثار سعدی، روبرو بودهسعدی با تأویل

های دست به دست شدن و دهان به همین یکی از علت

گو نیست، سعدی زیاده .دهان شدن اشعار و آثاراو است

استاد مسلم سخندانی . شودزبانی درکارش پیدا نمی حشو

دانان و ادیبان سخن بسیاری از بزرگان و زبان این. است

از لحاظ . معاصر است که در جای خود به آن اشاراتی شد

زبانان است یا بهتر است  ی فارسیفرم زبانی نیز شهره

دانست چه چیزی را ننویسد و بگوییم سعدی می

-های مخاطبانش را مطرح کرده از نیازنیاز سعدی.نگوید

های روحی گرفته تا جسمانی از روابط خانوادگی و تربیت 

ها تا ها و کاروانفردی تا تربیت اجتماعی، از امنیت جاده

تعدد موضوعات ی این نشان دهنده کهکوچه و خیابان، 

ی رعایت توسع ماندگاری آثارش بواسطه .در آثار اوست

زبانی و تکنیکی است که حد واسط تکلف و ساده نویسی 

کسانی که قرون بعد سعی بر تقلید از او را . باشدمی

دهد که سعدی به رمزگان زبانی اند نیز نشان میداشته

بان قبل از خود اشراف کامل داشت و از پالودگی آن به ز

ها و نثر خاص خودش رسید که همان زبان قصاید و غزل

گلستان و نظم بوستان استو ماندگاری و شهرتش در بین 

های بعد او را به یکی از پنج شاعر و اش و زمانمردم زمانه

 .ادیب و سخندان پارسی زبانان تبدیل کرده است

                                 اگر در سرای سعادت کس است "

 "زگفتار سعدیش حرفی بس است 

 :منابع و مآخذ

 .232نشرمرکز،حقیقت و زیبایی، ، (1334. )، بابکاحمدی

، نشر مرکز، ساختار وتاویل متن، (1311. )، بابکاحمدی

131. 
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، انتشارات تاریخ ادبیات ایران، (1361)براون، ادوارد 

 .مروارید

انتشارات ، سازمان شرح گلستان، (1366. )، محمدخزائلی

 .جاویدان

-تاریخ جهان، (1335)، .محمد، قزوینی. جوینی، محمد

 .دنیای کتاب ناشر، 1 ج، گشا

 2 و 1 ج، تاریخ اجتماعی ایران، (1353. )راوندی، مرتضی

 ، انتشارات امیرکبیر3 و

 و 1 ق 4 ج، تاریخ اجتماعی ایران، (1352.)ـــــــــــــ
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