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 يبخشتیمشروع کردیبا رو یباب اول بوستان سعد يبازخوان
 در گفتمان حکومت 

 *یاتيزهرا ح
 ایران ، تهران ،يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان يفارس اتيزبان و ادب اریاستاد

 فاطمه عربزاده
  رانی، اتهران ،يبهشت ديدانشگاه شه يفارس اتيزبان و ادب يدکتر يدانشجو

 (26/04/1397: رشیپذ ویتار 28/10/1395: افتیدر ویتار) 

 چکیده
منتن   ةرابطن  دین فهم آن با ياشعار باب اول بوستان است که برا هیاز معنا و درونما يبه ابعاد افتنیپژوهش، دست  نیهدف ا
 نین گفتمنان اسنت. در ا   يانتقاد ليمطالعه، تحل نی. روش اافتیشده است، در ديکه در آن تول يو فرهنگ ياجتماع يرا با بسترها

را در زبنان بازتناب    ياجتمناع  يهاياست که نابرابر يکنش اجتماع کیکه متن،  است نیا دياز نکات مورد تأک يکی کرد،یرو
 لين تحل پنردازان هیاز نظر يکی وونياز آن مورد توجه تئو ون ل یيزداتيمشروع ایامر  کیبه  يبخشتيمشروع يهاوهي. شدهديم

زبنان،   يچگونه توانسته اسنت بنا قندرت اقنناع     العهتا نشان دهد متن مورد مط کوشديالگو، منتقد م نیگفتمان است. در ا يانتقاد
 -1اسنت از:   بنه گفتمنان عبنارت    يبخشن  تيمشنروع  يجلنوه دهند. چهنار راهکنار اصنل      رمشنروع يغ این گفتمان را مشروع  کی

دارنند   ياشکال متننوع  وه،يچهار ش نیاز ا کی. هريسازاسطوره -4کردن و  يعقالن -3 ،ياخالق يگذارارزش -2 ،ياعتباربخش
 نین بنه ا  يبخشتيمشروع يهاوهيش دیبا گفتمان حکومت مرتبط است از د ميپژوهش، باب اول بوستان که به طور مستق نیاو در 

بنه   دنيبخشن  تيمشنروع  يبنرا  ياست که در باب اول بوسنتان، روش سنعد   نیپژوهش ا یينها جهيشده است. نت يگفتمان بررس
کردن است و البته با توجه به مخاطب متن که عمدتاا دربنار اسنت،    يناز آن، عقال یيزداتيمشروع ایدر گفتمان حکومت  يامر
هنا را در گفتمنان حکومنت    آن تيخود، مشروع يادبو  يدر پردازش زبان يکه سعد یيها. نمونه گزارهدینمايم يعيطب وهيش نیا
 ،يدر امنور حکمرانن   يرازدار ک،روننق مُلن   يتوجه به مسنافران و بازرگاننان بنرا    ت،يبه رع يدگيعبارتند از: رس کند،يم تيتثب

سنامد برخنوردار   ب نیشنتر ياز ب تين بنه رع  يدگيو بعد، توجه و رسن  ايبودن دن يبا خردمندان و فرزانگان و مانند آن. اما فان يهمراه
 .قرار گرفته است دياز همه مورد تأک شتريب تيظلم به رع زيشده است ن یيزداتيها مشروعکه از آن یيهاگزاره انياست. در م

 .بوستان ،یسعد وون،یون ل ،یبخش تیگفتمان، مشروع یانتقاد لیتحل: یکلیدواژگان 
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 مقدمه

ادي گفتمنان اسنت، تحلينل گفتمنان     شناسي و روش تحليلِ انتقچنانکه معروفب دانش زبان

هناي نقنش،   گرا ریشه دارد و در ایده مرکزي آن بر مؤلفهشناسي نقشمعناي عام در زبانبه

شنود؛ زبنان در توليند معننا نقنش دارد و معننا تحنت تنأثير         معنا، بافنت و نشنانه تأکيند مني    

زبناني محقنق    هايهاي اجتماعي و فرهنگي است و این فرآیند از طریق انتخاب نشانهبافت

ترتينب از تحلينل توصنيفي    شود. رویکردهایي که در تحليل گفتمنان ظهنور کردنند بنه    مي

گفتمان به تحليل انتقادي گفتمان و نظریه گفتمان رسنيدند. در تحلينل توصنيفي گفتمنان،     

عننوان ینک کننش اجتمناعي     کند و آن را بهمحقق متون زباني را در سط  خرد تحليل مي

گيرد، اما در تحليل انتقادي گفتمان، سطوح خرد زباني جاي خود را بنه  در بافت درنظر مي

هناي انتقناديِ مکتنب فرانکفنورت و     گران به پيروي از نظرینه دهد و تحليلبافت کالن مي

هنا ینک فعنال اجتمناعي هسنتند و      هاي فوکنو، معتقدنند آن  گرا و اندیشهجریان پساساخت

هاي اجتماعي در زبنان توليند   چگونه نابرابريشان این است که نشان دهند وظيفه اجتماعي

شنود و بنه آن   شود و چگونه زبنان سنبب توجينه، تثبينت ینا نقند قندرت مني        و بازتوليد مي

 کند.  بخشد یا از آن سلب مشروعيت ميمشروعيت مي

گننران انتقنناديِ گفتمننان، بنناور دارننند متننون بننا شننگردهاي پنهننان زبنناني و بننا    تحليننل

هنا، وظيفنه   شنده دهند و کشف و تبينين اینن طبيعني   وع جلوه ميسازي، خود را مشرطبيعي

پژوهشگران تحليل انتقادي گفتمان است. بندیهي اسنت در اینن روش مطالعناتي، فعالينت      

گر ممکن اسنت موضنع گفتمناني داشنته     علمي بدون سوگيري ممکن نيست و خود تحليل

صنل شنود اینن اسنت کنه      اي که باید از تحليل انتقنادي گفتمنان حا  باشد. درهرحال، نتيجه

چگونه استمرار قدرت، بازتوليد آن و حتي مقاومنت دربرابنر آن در زبنان و کنالم تحقنق      »

گنر انتقنادي   برانگينز خواهند بنود و تحلينل    آید، چالشدستاگر نتيجه درست به«. یابدمي

 هایي مواجه خواهد شد. گر اجتماعي با واکنشعنوان یک کنشگفتمان به
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اسنت کنه   « سناختار قندرت  »بنا  « متن»ر این روش مطالعاتي رابطه کانون توجه محقق د

کننارکرد »کننند، از بننروز و ظهننور منني « اينظننام نشننانه »دارد؛ و در « ماهيننت گفتمنناني »

جاي آنکه در لحظه عمنل  کند، بهرا بازسازي مي« فرهنگ»برخوردار است، « ایدئولوژیک

در طنول تناریو فرهننگ ینک     دارد و « وجنه تناریخي  »کند و شکل انقالبي داشنته باشند،   

پنردازد همچننين   مني « تفسير و تبينين »کند و چون یک علم قطعي نيست به جامعه عمل مي

جناي  اسنت کنه بنه   « عمل اجتمناعي »چون قصد متقاعد کردن دارد، فعاليت علمي او یک 

آورد که بتواند بنين  اي روي مي«نظریه»پردازد و در نهایت به مي« تنظيم قدرت»تخریب به 

هيم رایج قدرت، سلطه، ایدئولوژي، هژموني، جنسيت، نژاد، نظم اجتمناعي و ماننند آن   مفا

 ارتباط درستي برقرار کند. « متن مورد مطالعه»با 

هناي تحلينل   ها در اینن پنژوهش از مينان رویکردهنا و نظرینه     با لحاظ کردن این مؤلفه

بنراي بررسني    2لينوون نظریه تئو ون  1«بخشي در گفتمانمشروعيت»انتقادي گفتمان، بحث 

 باب اول بوستان که با بحث قدرت ارتباط مستقيم دارد، برگزیده شده است.

 

 . بیان مسأله1

پرسش اصلي تحقيق این است که در بازخواني متن کالسيک ادبني، چنه مينزان بنا تثبينت      

طنور مشنخص در متنني ماننند بوسنتان      ساختار قدرت مواجهيم و چه ميزان با نقد آن؟ و به

هایي سروده شده است، چه شيوه« در عدل و تدبير و رأي»که آشکارا باب اول آن سعدي 

کنار رفتنه اسنت؟ بنراي تحدیند موضنوع،       براي بازتوليد یا بازسازي ساختارهاي قدرت بنه 

شود و تحلينل انتقنادي گفتمنان بنا بررسني      ساختار قدرت در گفتمان حکومت بررسي مي

رود. بنابراین، پرسش نهایي اینن  مت پيش ميبخشي به گفتمان حکوفرآیندهاي مشروعيت

                                                           

1- Legitimation in Discourse  

2- Theo Van Leeuwen 



 1399 بهار، 83شمارة ، 24سال  پژوهی ادبی؛متن 196

بخشي بنه گفتمنان حکومنت در بناب اول بوسنتان سنعدي       است که فرآیندهاي مشروعيت

 کنند؟  عنوان کنش اجتماعي بازتوليد ميها هستند و چه معنایي را بهکدام
 

 . مبنای نظری2

لينوون اسنت. در   چنانکه گفته شد یکي از رویکردهاي تحليل انتقادي گفتمان، الگوي ون 

 -شنناختي هناي جامعنه  کند و بنه مؤلفنه  گر به رابطة زبان و جامعه توجه مياین الگو، تحليل

پردازند تا فعاليت اجتماعي مؤلنف  اند، ميشناختي پنهان شدههاي زبانمعنایي که در مؤلفه

رت توانند بنا قند   عنوان یک عمنل اجتمناعي مني   را از طریق زبان متن بازنمایي کند. متن به

اقننناعيِ زبننان بننه درک خننود از یننک گفتمننان مشننروعيت ببخشنند و آن را بننراي دیگننران 

( 2007) 1«مشنروعيت بخشني در گفتمنان و ارتباطنات    »باورپذیر کند. این نظریه در مقالنة  

 آمده است. 

 ،2اعتبنننار بخشننني -1بخشننني عبنننارت اسنننت از: چهنننار راهکنننار اصنننلي در مشنننروعيت

. اینن فرآینندها کنه    5سنازي اسنطوره -4و  4ي کنردن عقالنن -3، 3گذاري اخالقني ارزش-2 

طور جداگانه یا ترکيبي عمل کنند، عنالوه بنر مشنروعيت بخشني بنه گفتمنان،       توانند بهمي

زدایي کننند. فرآینندهاي فنوق مينان     ممکن است وجه انتقادي داشته و از امري مشروعيت

 نقنناط مننتن را تننرین هنناي توصننيفي و تجننویزي پنهننان هسننتند و معمننوالا برجسننته عبننارت

 گيرند. دربر مي

طور خالصه، اعتبار بخشي به این معنا است که منتن بنا تأیيند گنرفتن از افنراد داراي      به

گذاري اخالقي؛ یعني متن گفتمان خود را بنا  اعتبار به گفتمان خود مشروعيت دهد. ارزش

                                                           

1- Legitimation in Discourse and Communication  

2- Authorization 

3- Moral Evaluation 

4- Rationalization  

5- Mythopoesis 
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خنود   هاي اخالقي پيوند دهد. عقالني کردن؛ روشي است که طي آن متن، گفتمنان ارزش

داري، روشنمندي، تأثيرگنذاري و ماننند آن توجينه     هایي همچون هندف را با تبيين ویژگي

هنایي بچنردازد کنه از    هنا ینا اسنطوره   سازي؛ یعني متن به خلق یا نقل داسنتان کند و اسطوره

طریق آن هویت خود را تثبيت کند. هریک از این چهار فرآینند، اشنکال خردتنري دارنند     

 (.92: 2007اند )ليوون، اول بوستان شرح شدهکه طي بازخواني باب 

 

 . پیشینه پژوهش 3

ها ها، رسالهنامهها، پایاننقد متون ادبي با رویکرد تحليل انتقادي گفتمان در فهرست کتاب

ها بنا رویکنرد   یک از آنهایي دارد، اما هيچ( نمونه1393 -1390هاي اخير )و مقاالتب سال

از نظریه ون ليوون برآمده باشد، انجام نشنده اسنت؛ ماننند    بخشي به گفتمان که مشروعيت

تحليل گفتمان انتقادي رمان دکتر نون که زنش را بيشتر از مصدق دوست دارد به کوشش 

(، بازنمایي نقش زنان در ادبيات جنگ براي کنودک  1390زاده و دیگران )سيدعلي قاسم

(، 1390قنداري و دیگنران )  سنادات م شناسي انتقنادي بنه کوشنش صندیقه    از منظر گفتمان

 تحليل گفتمان انتقنادي هوینت ایرانني در شناهنامه فردوسني بنه کوشنش علني یوسنفي و         

(، کردار گفتماني و اجتماعي در رمان مندار صنفردرجه بنه کوشنش الهنام      1391دیگران )

(، تحليل انتقادي رمان سگ و زمستان بلنند بنه کوشنش مرضنيه بهبهناني و      1391حدادي )

تحليل انتقادي اثري از ابراهيم گلستان به کوشش آتنه پوشننه و مرتضني    (،1392دیگران )

اي از سنایي به کوشنش نجمنه حسنيني    (، تحليل انتقادي گفتمان قصيده1392بابک معين )

هناي مشنایو صنوفيه بنه کوشنش منریم       (، تحليل انتقادي گفتمنان مقامنات  1393سروري )

داینک بنه   اس مربنع ایندئولوژیک ون  ( و تحليل داستان رستم و شنغاد براسن  1393اکبري )

 (. 1393کوشش زهرا حامد شيروان و سيدمهدي زرقاني )
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هاي مورد توجه این نوشته، دو تحلينل انتقنادي گفتمنان از گلسنتان و بوسنتان      پژوهش

سعدي هستند؛ مقاله بررسي و نقد روایي گلستان براساس نظرینه تحلينل انتقنادي گفتمنان،     

بنا   نامه کارشناسي ارشندب مرجنان فردوسني   (، پایان1389) نوشته سيامک صاحبي و دیگران

اي کننه در مقطننع نامننه( و پایننان1389عنننوان تحليننل انتقننادي گفتمننان گلسننتان سننعدي ) 

منظور تکميل این حوزه پژوهشي انجام شد با عننوان تحلينل انتقنادي    کارشناسي ارشد و به

 ( تدوین شده است. 1395زاده )بتوسط فاطمه عر 1گفتمان حکومتي در بوستان سعدي
 

 . تأثیر بافت اجتماعی دوره سعدی در سرایش بوستان 4

اساس تحليل انتقادي گفتمان، توجه به تأثير و تأثر ميان زبان متن و بافنت اجتمناعي اسنت.    

از این رو، باید بافت تاریخي، اجتماعي، فرهنگي و عقيدتي زمان سعدي و سرودن بوستان 

 را مرور کرد.

کودکي خود را در موج اول حمله مغول )چنگيز( گذراند و گلستان  سعدي دوران

را در دوراني که به موج دوم حمله مغول )هوالکو( موسوم است، تأليف کرد. شرایط 

هاي اخالقني، بافنت اجتمناعي و فرهنگني توليند      نابسامان اجتماعي و رواج ناهنجاري

تنوان بنه روننق بنازار     ي مني هاي سنعد هاي گلستان و بوستان است. از خالل نوشتهمتن

متملقان، رواج توطئه و ناجوانمردي و قرباني شده خردمندان جامعنه را مشناهده کنرد    

(. دوره هوالکو مقارن با خالفت عباسيان در بغداد بود و تمنام  46-50: 1378)موحد، 

هاي کوچک فرمنانروایي بنراي بقناي خنود بنه تأیيند       هاي قدرتمند یا سلسلهحکومت

بغداد نياز داشتند. هوالکو با اطنالع از تزلنزل دربنار خالفنت عباسني بنه       رسمي خليفه 

(. این نابودي در بافت مذهبي 318-322: 1381بغداد حمله و آن را نابود کرد )بياني، 

                                                           

 هناي داده تحلينل  در« تمان حکومتي در بوستان سنعدي تحليل انتقادي گف»زاده با عنوان فاطمه عرب نامهپایان نتایج -1

 است. شده پژوهش حاضر استفاده
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ویژه ایران تأثير قابل توجهي داشنت و بنراي مثنال، باعنث     و عقيدتي جوامع مسلمان به

بينان  (. بنه 23: 1390يدا کنند )شنيميزو،  شد مذهب تشيع در کنار مذهب تسنن قدرت پ

دیگر، تزلزل در ساختارهاي اجتماعي، سياسني، فرهنگني و عقيندتي مؤلفنه مهنم اینن       

هاي تاریخي و ادبي قابل ها از خالل همه کتابدوره است. فهرست این قبيل نابساماني

ان مشاهده است؛ از جمله: تقابل روحيه صحراگردي مغوالن بدوي با شهرنشيني ایرانين 

متمدن، تحقير ایرانيان از سوي مغوالن و وحشني خوانندن مغنوالن از سنوي ایرانينان،      

 هننناي قنننومي و فرهنگننني کنننندي تعامنننل مغنننوالن و ایرانينننان بنننه سنننبب سنننوگيري

(، فقنندان اصننول و مقننررات انتصنناب در دربننار، تصنناحب  43-61: 1381)پرگنناري، 

طلبان، کناهش حنس   فعتطلبان و مننامان از سوي فرصتجایگاه خردمندان و صاحب

دوستي و جایگزین شدن آن با تمایالت مذهب، رواج اندیشنه جبرگرایني بنراي    وطن

(، نابود شدن کشاورزي، قتل عنام  80-94: 3، ج 1373ها )صفا، التيام کشتارها و حمله

ها و گریختن و کشته شدن (، ویران شدن کتابخانه182نيروي مولد و کارآمد )همان: 

هنناي محلنني، رواج سننعایت و هنناي بننزر  و حکومننتزوال خاننندانعلمنناء و ادبنناء، 

 هننا هننا و توطئننهتضننریب در ميننان دولتمننردان، قتننل وزیننران ایراننني بننه سننبب دسيسننه 

عننوان مراکنز   (، جایگزین شدن دربارهناي سنلطنتي بنه   11-70: 1388)اقبال آشتياني، 

د، نابودي بسنياري از  هاي محدودي از افراها یا حلقهفرهنگي و ادبي و هنري با خانقاه

متون علمي و ادبي به سبب از بين رفتن مراکنز علمني و فرهنگني، فقندان حماینت از      

گرداني از عالمان دین و متشرعان ها، رويعالمان و ادیبان و از دست رفتن جایگاه آن

و به نقل از فردوسني،   437: 1388به سبب فساد مالي و روي آوردن به صوفيان )غني، 

عننوان ایندئولوژي غالنب بنه سنبب توجينه       (، پذیرفتن کالم اشنعري بنه  76-70: 1389

ها با قضا و قدر الهي و کمک به مغوالن براي مشنروعيت دادن  ها و نابسامانيآشفتگي

(، محدود شدن داننش بنه علنوم    221: 1390هاي خود )دشتي، به کشتارها و غارتگري
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عارف زندگي با هنجارهناي  هاي نامتالهي با رشد نهضت صوفيه، جایگزین شدن شکل

هنایي ماننند   هاي مختلف صوفيان و پدید آمندن گنروه  اجتماعي به سبب پيدایش فرقه

نشنيني و افننزایش  قلنندران و دراوینش، رواج بنندفهمي از دینن بنه سننبب رواج خانقناه     

(، توجه خاص به تهذیب اخالق و 329: 1390مصرف حشيش و مخدرات مشابه )لين، 

توجهي به شعرا و نویسندگان توجه به متصوفه و مشایو و بي تزکيه نفس و در پي آن،

منآبي،  آلود و رواج صوفي( و مانند آن. حضور این فضاي یأس28: 1355)هخامنشي، 

زهدفروشي، ریا و سودجویي باعث افنزایش قندرت سياسني علمناي دینن، زاهندان و       

اصران سعدي هم توان در کالم معصوفيان در جامعه شد و بازتاب آن را به روشني مي

 مشاهده کرد. 

آوري خود آشنکارا از حملنه مغنول و اوضناع اجتمناعي      آنکه با قدرت زبانسعدي بي

هنایي کنه در اینن زميننه ارائنه شنده بنه        شود. تحلينل عصر خود انتقاد کند از وطن دور مي

(. اینن  42-59: 1383دهند )فنوالدي،   کار و جبرگنراي سنعدي ارجناع مني    روحيه محافظه

آزاري و دوري طلبني، کنم  ز با اندیشه جبرگرایي و توصيه فرهنگ ایراني به صل روحيه ني

 (.197: 1386از مواضع هالک پيوند داده شده است )گرجي، 

توان به شکل دیگري طرح کرد؛ فوالدي در اینجا یکي از مسائل پژوهش حاضر را مي

صنل از آن دینده   معتقد است در آثار سعدي بازتاب روشنني از حملنه مغنول و ویرانني حا    

توانند بنه غيناب نشنانه     شود، اما نصيحت حاکمان و مردمان بنراي رعاینت اخنالق مني    نمي

داللت کند؛ یعني گفتمان حکومتي در وجه آشکار کالم تأیيد و در وجه پنهان کنالم نقند   

زدایني منواجهيم. اینن مسنأله     بخشني و مشنروعيت  شود و ما با هنر دو عمنل مشنروعيت   مي

بخشني  ل انتقادي گفتمان حکومت از طریق واکاوي فرآیندهاي مشروعيتتواند با تحليمي

 تر شود.به گفتمان روشن
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گلستان و بوستان شاهکارهایي هستند که در زمان اتابکان فارس نوشنته و بنه سنعد بنن     

هاي حکومنت مرکنزي و   اند. در خالل آشوبزنگي و پسرش، ابوبکر بن سعد تقدیم شده

شدند یا از طریق مندارا بنا مغنوالن خنود را از     ي یا نابود ميهاي محلحمله مغول، حکومت

کردنند. اتابکنان سنلغري نينز از زمنان سنلجوقيان بنا سناختار         مي آسيب این حمالت حفظ

اي از حکومننت را بنننا نهنناده بودننند کننه در آن آمننوزش و تربيننت   اي خننود، شننيوهقبيلننه

توانسنتند  شدند که مني رخوردار ميتدریج از مقامي بگرفتند و بهعهده ميشاهزادگان را به

به استقالل دست یابند. فراگير شدن حملنه مغنول مقنارن حکومنت ابنوبکر بنن سنعد پنس         

 هن.ق( است. 624-660اتابک سعد بن زنگي )

آید که شيراز در قرن هاي مربوط به دوران اتابکان و امراي فارس برمينگارياز تاریو

ننند حضنور چشنمگير قندرت دینني و تعنداد       هفتم مجمعني از تضنادهاي آشنکار بنود؛ ما    

شمار مراکز آن که در کنار فسق، ریا، فساد، دزدي، شاهدبازي، فقر، ناداني و ماننند آن  بي

کنوب،  شنود )زرینن  برانگيز بود. این کشمکش در اغلب متون این دوره مشاهده ميچالش

لنف و پنس از   هناي مخت سال اقامت در بغداد و سرزمين 30(. سعدي بعد از 14-13: 1386

هنن.ق بنه شنيراز بازگشنت. بوسنتان ینا        655هاي فارس فرونشسنت در سنال   آنکه آشفتگي

شود. تاریو اتمنام  دار محسوب مينامه در مجموعة کليات سعدي نخستين اثر تاریوسعدي

سنعد اسنت.   هن.ق، اواخر دوران حکومنت اتابنک ابنوبکربن    655یا تدوین این کتاب سال 

سنال نوشنت و بنه اتابنک ابنوبکر و       گلسنتان را بنا فاصنلة ینک     سعدي، بوستان و همچنين

 ابوبکر تقدیم کرد. پسرش سعدبن

توان به دليل اي تعلمي در بحر متقارت است. انتخاب این بحر را ميبوستان منظومه

هماهنگ کردن این اثر با توقع و عادات معاصران سعدي و سنت شعر فارسي دانست. 

اسنت  اي اخالقني منورد توجنه بنوده     اي سنرودن منظومنه  بحر متقارب در نزد قدما بنر 

گرایانه نسبت به جامعه سرود سعدي کتاب بوستان را با نگاهي آرمان(. 70-78)همان، 
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را « تفکنر اتوپينایي  »و در آن، جامعه را آن طور که بایند باشند، ترسنيم کنرد. پيشنينة      

ورۀ اسنالمي،  وجنو کنرد. در د  توان در کتب قوانين و جمهورینت افالطنون جسنت   مي

اندیشه مدینه فاضله اسالمي مطرح شد که با تکيه بر برتري انسان بر کل خلقت، کمال 

دانند. سنعدي در ادامنة اینن     جامعه را خداگونه شدن انسان و همبسنتگي مسنلمين مني   

تنرین محنور   کنند و عندالت را اصنلي   شهر خود را در بوستان ترسنيم مني  مسير، آرمان

 (.8-11: 1386دهد )موسوي، يتحقق اتوپياي خود قرار م

هاي بوستان سعدي به ترتيب عبارت است از: باب اول؛ در عندل و تندبير و   عنوان باب

رأي، باب دوم؛ در احسان، باب سوم؛ در عشق و مستي و شنور، بناب چهنارم؛ در تواضنع،     

باب پنجم؛ در رضا، باب ششم؛ در قناعت، بناب هفنتم؛ در عنالم تربينت، بناب هشنتم؛ در       

 بر عافيت، باب نهم؛ در توبه و راه صواب و باب دهم؛ در مناجات و ختم و کتاب.  شکر 

مخاطب سعدي در بوستان غير از باب اول، ناشناس است، اما در بناب اول مخاطنب را   

توان اتابک ابوبکر دانست؛ زیرا سخن پيرامون اصول کشورداري و رعایت عدل است. مي

کننند دهاي صننری  در بنناب اول دوري مننيآميننز و پنننهمچنننين سننعدي از سننخن تحکننم 

هاي داستان، شناهان، وزینران و حکنام روزگنار     ( و شخصيت70-78: 1386کوب، )زرین

 گوید.هستند که سعدي از زبان آنان سخن مي

هنا حقنایق تلنو اجتمناعي و مظنالم      با نگاهي دقيق به باب اول و حکایاتي که سعدي در آن

دریافت او با وجود نزدیکي به سنالطين و امنرا، عملکنرد     توانکند، ميحکمرانان را تصویر مي

صنورتي اسنت کنه    کند. انتقادات سعدي به شيوۀ کشورداري حکامِ زمان خود بهآنان را نقد مي

دهندۀ ثابت بون سنازمان و محنيط اجتمناعي    در عصر حاضر نيز صادق است. این امر شاید نشان

 (.99-122: 1387)پاک مهر،ما از روزگار سعدي تا امروز است 

نگرش سعدي در بوستان به اصالح شيوه کشورداري در زمان خود در عين جانبنداري  

توان دالیلي برشمرد؛ مانند اینکه سعدي پنرورده نظنام   از حکومت است و براي این امر مي
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هناي سياسني و   قدرت بود یا اینکه در نظامينه بغنداد آمنوزش دینده و تحنت تنأثير آمنوزه       

هاي غزالني کنه براسناس آن منذهب     ن نظام قرار داشت؛ مانندب اندیشهاجتماعي حاکم بر آ

مانند، امنا بایند جاننب     شود و حکومت با مال رعيت پایدار مني توسط حکومت تحکيم مي

 انصاف با رعایا را نگاه داشت )همان(.
 

 بخشی به گفتمان حکومت در باب اول بوستان  . فرآیندهای مشروعیت5

بخشي بنه  گفته شد، چهار راهکار شناخته شده در مشروعيت چنانکه در بخش مبناي نظري

سازي است. هریک گذاري اخالقي، عقالني کردن و اسطورهگفتمان، اعتباربخشي، ارزش

هناي خردتنر قابنل تعرینف هسنتند کنه اینن بخنش از پنژوهش          از این راهکارهنا در روش 

هناي آن تنظنيم   وانبراساس تحليل باب اول بوستان در تقسيمات چهارگاننه فنوق و زیرعنن   

 شده است.  

 

 بخشی به گفتمان حکومت با اعتبار بخشیمشروعیت .5-1

ها در طول تاریو بنراي مشنروعيت بخشنيدن بنه خنود و سنلب مشنروعيت از        همه گفتمان

انند و هرگناه در اینن سنتيز از ابزارهناي گفتمناني بهنره        هاي مخالف مبارزه کنرده گفتمان

مقندري کنه در برابنر مشنروعيت      هناي انند. پرسنش  یافتنه اند به پيروزي بيشتري دست برده

چرا باید از اینن شنيوه   »و « چرا باید این کار را انجام داد؟»گفتمان قرار دارد، این است که 

شخص ینا فنالن منبنع    کننده این است که چون فالنهاي قانعیکي از پاسو«. استفاده کرد؟

اعتباربخشني از طنرق مختلفني تحقنق      (.94: 2007گویند )لينوون،   داراي اعتبار چننين مني  

 اند. هاي آن در بوستان سعدي بازیابي شدهیابد که نمونهمي
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 1شخصی . اعتبار5-1-1

شود و گوینده براي بخشي از طریق استناد به قدرت فرد معتبر ایجاد ميگاه مشروعيت

متقاعد کردن مخاطب نسبت به درستي سخن خود آن را مطابق نظر یک شخص موثق 

آورد دسنت مني  خواند و البته آن شخص هم اعتبار خود را از نهادهاي اجتماعي بنه مي

 مشنروعيت  بنراي  سنعدي  مثال، (. براي94: 2007که در آن قرار گرفته است )ليوون، 

 شنيرویه  و پروینز  خسرو تاریخي هايشخصيت به «رعيت به رسيدگي» امر به بخشيدن

 :دهدمي ارجاع

 

 فنت گ شنيرویه  بنه  خسنرو  کنه  شنيدم

 کننني نيننت هرچننه تننا بنناش بننرآن
 

 بخفت زدیدن چشمش که دمدرآن 

 کنننني رعينننت صنننالح در نظنننر
 

  (239 و 238 بيت) 

 

امري است که مشروعيت نندارد و سنعدي اینن    « فرار از ميدان جنگ»در مثالي دیگر، 

 کند: زدایي را با استناد به قول گرگين محقق ميمشروعيت

 

 ویشخ فرزند به گرگينگفتخوشچه

 گرینز  خواهي جست زنان اگرچون
 

 کننيش و پيکننار قربننان بربسننت چننو 

 مریننز جنگنني مننردان آب مننرو
 

 ( 1063و  1062 بيت) 
 

 

 

                                                           

1- Personal Authorization 
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 1تخصصی . اعتبار5-1-2

تواند مخاطب را به داننش و تخصنص ارجناع    گفتمان براي مشروعيت بخشيدن به خود مي

س. اسنتناد بنه داننش    دهد؛ مانند منسوب کردن سخن به یک دانشنمند ینا پزشنک سرشننا    

هاي دانشنگاهي، اعتبنار خنود را    تواند صری  یا ضمني باشد، چنانکه بسياري از گفتمانمي

 (.95: 2007کنند )ليوون، اي از یک دانشمند کسب مياز طریق نقل گزاره

هنایي انتزاعني و کلني ماننند     مطابق با گفتمان حکومتي بوستان، اصحاب دانش، گنروه 

هستند. براي نمونه، سعدي بنراي مشنروعيت دادن    دمندان و مانند آنحکيمان، دانایان، خر

، کننش  «توجه به مسنافران و بازرگاننان موجنب روننق ملنک و دینار اسنت       »به این امر که 

 دهد: بزرگان را مورد استناد قراد مي

 

 پرورنننند جنننانبنننه مسنننافر بزرگنننان
 

 برنننند عننالم  بننه  نکنننویي نننام  کننه  
 

 (261 بيت)

 

 یابد: با ارجاع به قول حکيمان مشروعيت مي« مور حکمرانيرازداري در ا»یا 

 

 داشننت پوشننيده راز ایننن دل در ملننک

 راز زننندان خردمننند، اي اسننت دل
 

تداشن  نيوشنيده  حکيمنان  قنول  که   

بنناز زنجيننر بننه نياینند گفتنني چننو  
 

 (373 و 372 بيت)

 

زدایني از  جهاندیده، شنخص منورد اعتمناد دیگنري اسنت کنه قنول او در مشنروعيت        

 بخشد: به گفتمان حکومتي بوستان اعتبار مي« توجهي به مشکالت جمعيبي»

                                                           

1- Expert Authorization 
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 بوالهنننوس اي گفنننتش ايجهاندینننده

 ننار  بنه  بسنوزد  شنهري  کنه  پسندي
 

 بنس؟  و بنود  خویشتنغم خود را تو 

 کنننار؟ بننر بننود سننرایت وگرچننه
 

 ( 634 و 632 بيت)

 

را « يهمراهني حکومنت بنا خردمنندي و فرزانگن     »بزرگان روشنندل نيکبخنت نينز    

 کنند:  کنند و حکومت موردنظر سعدي را معتبر ميتوصيه مي

 

 نيکبخننننننت روشننننننندل بزرگننننننان
 

 تخننت و بردننند تنناج فرزانگنني بننه 
 

 (698 بيت)

 

اهتمام شاه به بخشندگي و توجه به فاني بنودن  »اي در عجم همين طریق، شوریدهبه

 کند:  را در گفتمان حکومتي بوستان تأیيد مي« دنيا

 

 عجنننم در ايشنننوریده گفنننت چننننين

 بخنت  و بمانندي  جنم  بر ملک اگر

 آوري چننگ  بنه  قنارون  گننج  اگر
 

 جنم  ملنک  وارع اي کنه  کسري به 

 تخنت؟  و تاجشدي ميسر را چون تو

 بننري بخشنني، آنچننه مگننر نماننند
 

 (826 تا 824 بيت) 

 1الگوهای عمل . اعتبار5-1-3

آینند. در فرآینند   بينرون مني   ايهاي همسان یا از شهرت رسانههاي الگو از دل گروهگروه

کنند که غالبنا برسناخته   هایي پيروي مياعتباربخشي از طریق الگوهاي عمل، مردم از نمونه

حسنني نگنو ینه    »(. براي مثال در ادبيات کودک، 95: 2007هاي معتبر است )ليوون، رسانه
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ا بنا  الگویي عملي است که براي ترغيب کودکان به نظافت ساخته شنده اسنت ین   « گلدسته

بنراي کودکنان   « دنيا آمداي فقير بهشخص مشهور در خانواده فالن»تکرار این مضمون که 

اي در منتن  (. البته برسناختن الگنوي رسنانه   1391کند )سجودي، درآمد الگوسازي ميکم

 شود.  بوستان سعدي یافت نمي

 

 1غیرشخص . اعتبار5-1-4

هنا  هنا ینا عنادت   ها، خط مشني ياستاعتبار غيرشخصي از قوانين، عرف، آداب و رسوم، س

گنویم چنون سننت اینن را     منن اینن را مني   »هنایي از قبينل   آید. گفتمان با بيان گنزاره برمي

دهند  و مانند آن به خود مشروعيت مني « کنندقوانين این گفته من را تأیيد مي»یا « گویدمي

بخنش  ت(. در گفتمان حکومتي بوسنتان، حکنم شنرع بهتنرین مشنروعي     96: 2007)ليوون، 

 اي قوي است:  مؤلفه« ضروري بودن همه اوامر و نواهي شرع»است و 

 

 خطاسنت  خنوردن آبشنرع  بنرحکم نه

 هننالک بننر دهنند فتننوي شننرع کننرا
 

 رواسنت  برینزي  فتوي به خون وگر 

 بنناک کشننتنش ز نننداري تننا اال
 

 (447 و 446 بيت) 
 

 2عرفی . اعتبار5-1-5
انجنام   شنه ياسنت کنه منا هم    يزين چ نین چنون ا » میيگنو يمن « چرا»گاه در پاسو به پرسش 

روش،  نین گفتمنان از ا  افتنین  تين . مقبول«مین اانجام داده طورنیا شهيچون هم» ای ،«ميدهيم
 يشخصن  رين غ يو اعتباربخشن  يعمل يالگوها يبا اعتباربخش ندیفرآ نیاست. ا ياعتبار عرف
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در منتن   يارجناع  ني. چنن دهند يو عنرف و قنانون ارجناع من     تبه سن رایدارد؛ ز يپوشانهم
 (.95: 2007 وون،ي)ل ستيبوستان قابل استناد ن

 

 1یسازاعتبارِ انطباق و همرنگ. 5-1-6
چنون  : »دیگويم« چرا»در پاسو به پرسشِ  يسازانطباق و همرنگ قیاز طر دنياعتبار بخش

 نیا ندیفرآ نیپنهان ا اميپ ؛«کننديم نيچون اغلب مردم چن» ای «کننديعمل م طورنیهمه ا

. يعمنل کنن   طنور نيهم دیتو هم با کننديعمل م طورنیمردم ا شتريب ایه چون همه است ک
 ختگنان يگنروه فره  این حاکم قنانون   ایاست و حاکم شرع  یيصداتک که یيهادر گفتمان

 این  شنود يمن  دهین کمتر د يارجاع به جامعه کنون کنند،يم نييامور را تع ينادرست ای يدرست
محنور بنه عامنه ارجناع     سنام  بتنوان گفنت در متنون نخبنه     بنا ت  دی. شنا شودينم دهیاصال د

 (.95-97: 2007 وون،ي)ل شودينم
 

 گذاری اخالقیبخشی به گفتمان حکومت با فرآیند ارزشمشروعیت .5-2

هناي  کنننده هسنتند و بيشنتر از اعتباربخشني    هناي اخالقني تعينين   در این فرآیند ارزش

اند. در بعضي منوارد،  دليل بنا شدهشخصي، غيرشخصي، عرفي و مانند آن بر توجيه و 

دهنند کنه بنين اخنالق،     هاي اخالقني را نشنان مني   هایي مانند خوب یا بد ارزشصفت

گنذاري اخالقني بنا    شناسي و لذت شنناور هسنتند، امنا در بيشنتر منوارد، ارزش     زیبایي

خورد کنه صنراحت ندارنند و محنل     هاي اخالقي پيوند ميگفتمان مشخصي از ارزش

ها به مفاهيمي مانند سالم، عنادي، طبيعني، مفيند و ماننند آن     این ارزش چالش هستند.

مانند و به همين سبب از نظامي که اشاره دارند که به یک توده یخي پنهان در آب مي

هنا، گفتمنان   ها را تفسير کند، جندا هسنتند. اینن ارزش   اي آنبتواند با سط  هوشيارانه

کنند. در نتيجنه بنراي شنناخت اینن ننوع      مي هایي عمومي تبدیلاخالقي را به انگيزش

                                                           

1- The Authority of Conformity 
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گنر  شنناختي وجنود نندارد. در مقنام ینک تحلينل      هاي اخالقي، ابزارهناي زبنان  ارزش

هنا را از طرینق داننش عمنومي فرهننگ ینا حنس مشنترک         تنوان آن گفتمان فقط مني 

گنننذاري اخالقننني، تحلينننل گفتمنننان فرهنگننني تشنننخيص داد. در بازشناسننني ارزش

نگناران  . تناریو دهند هناي گفتمنان تناریخي مني    را بنه پنژوهش  شناسانه جاي خود زبان

 (.98: 2007)ليوون،  هاي مورد تأکيد را نشان دهندتوانند زمينهاجتماعي و فرهنگي مي

 

 1گذاری اخالقی با صفاتارزش .5-2-1

هاي اعمنال و اشنياء توجنه    ها تخصيصي و اسنادي هستند و هم به ویژگيبسياري از ارزش

 دهنند کنه بنه حنوزه    هاي اخالقني را ازطرینق اصنطالحاتي ارائنه مني     ونمایهکنند هم درمي

هاي کاربردي و عملي آميخته اسنت و نموننه   کنند؛ ستایشي که با جنبهها داللت ميارزش

هناي اخالقني   آن، صفاتي مانند سبز یا طالیي یا خن ک )خوشایند( است. این صفات ارزش

در برابنر بحنث و جندل از آن حفاظنت کننند       کوشنند دهنند و مني  را غيرمستقيم نشان مني 

هنایي ماننند ینک امنر طالیني      بخشي با بيان گنزاره (. این نوع مشروعيت98: 2007)ليوون، 

سازي را دربردارد آور است؛ و مانند آن، نوعي طبيعيبرانگيز است، یا تهوعاست، یا نفرت

 گونه است.  کند که طبيعتاا اینو مخاطب را متقاعد مي

گذاري بسيار استفاده کالسيک و به ویژه نوع ادبيات تعليمي از این شيوه ارزشادبيات 

اي دیگنر را بنراي مشنروعيت    کند. در بوستان سعدي هم شاعر حتي هنگامي کنه شنيوه  مي

کنند و بنار ارزشني    گيرد از صنفات اخالقني اسنتفاده مني    کار ميبخشيدن به سخن خود به

کشورداري موردنظر خود را با آوردن صفتي در  يوهکند. در بيتي شکالم خود را بيشتر مي

 کند:جایگاه مبتدا توجيه مي

 

                                                           

1- Adjectives 
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 زن و منننرد آسنننایش کنننه آن خننننک
 

 خویشنننتن  آراینننش بنننر گزینننند 
 

  (521 بيت) 

 

اي از صننفات پسننندیده بننه در بيتنني دیگننر ذهننن مخاطننب را بننا نسننبت دادن مجموعننه

کنند کنه تنا انتهناي منتن،      مي سمتي هدایتشخصيت مورد تأیيد خود از ابتداي حکایت به

 رود: عملکرد این شخصيت زیر سؤال نمي

 

 روم و تاجيننک و تننرک و دیننده عننرب

 اندوختنننه داننننش و گشنننته جهنننان

 درخنت  تنناور  چنون  قوي هيکل به
 

 علنوم  پناکش  نفنس  در جنس هر ز 

 آموختننه صننحبت و کننرده سننفر

 سخت بر  بي مانده فرو وليکن
 

 ( 313تا  311)بيت  

 

 منفني  ارزشي بار سعدي که خوردمي چشم به نيز هایينمونه بوستان تابيا ميان در

 صنفات  طرینق  از ینا  منفني  گذاريارزش این دهد؛مي قرار خود اندرزگویي وسيلة را

عبننارت دیگننر،  شننود. بننه منني منتقننل ضننداخالقي اعمننال وصننف یننا ضننداخالقي

 کند:زدایي ميمشروعيت

 

 فقينننه منننن در رنجينننده کنننرد نگنننه

 رفيق اي استساحلبر ارچهمرد که
 

 سنننفيه انننندر عاقنننل کنننردن نگنننه 

 غریننننق دوسننننتانش و نياسنننناید
 

 (623و  622)بيت  
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 1اسیبا ق یاخالق یگذار. ارزش5-2-2

مقایسه بنا گفتمنان مشنروع ینا غينر      -هاي اخالقي، قياس هاي بيان ارزشیگر از روشیکي د

هناي  چون شبيه فعاليت»ت که این اس« چرا»است. در این فرآیند، پاسو به پرسش  -مشروع

هنایي نيسنت کنه بنا     چنون شنبيه فعالينت   »ینا  « گفتماني دیگري است که مشنروعيت دارنند  

مقایسه، گاه آشکار است گاه پنهان؛ مانند قياس کردن مدرسنه  «. ها همراه هستندضدارزش

 (.99: 2007با خانه یا مقایسه دانشگاه با پادگان )ليوون، 

تعليمي اساس قياس، یک مشبه، ملموس و محسنوس اسنت،    از آنجا که در بيشتر متون

در بيتني کنه طني آن، خشنم سنلطان و       کمتر با قياس گفتماني مواجه هسنتيم. بنراي مثنال،   

کند، سعدي مخالفت خود با این نوع رفتنار را  صدور حکم هنگام عصبانيت را سرزنش مي

 دهد:از طریق تشبيه این کار به شکستن گوهري ارزشمند نشان مي

 

 کسنني گننناه بننر آینندت خشننم چننو

 شکسنت  بدخشنان  لعل است سهل که
 

 بسننني عقوبنننت در کننننش تأمنننل 

 بسنننت بنننار دگنننر نيایننند شکسنننته
 

 ( 309و  308)بيت  
 

 بخشی به گفتمان حکومت با فرآیند عقالنی کردنمشروعیت .5-3

زميننه قنرار دارد و در فرآینند عقالنني     گذاري اخالقي، عقالنيت در پنس در فرآیند ارزش

عبنارت دیگنر، عقالنني کنردن     نحوي ضمني و پوشيده حضور دارد. بهکردن نيز اخالق به

بخشني نندارد. در اینن فرآینند دو     هاي اخالقني کنارکرد مشنروعيت   بدون ارجاع به ارزش

گونه اصلي قابل تشخيص است؛ مشروعيت بخشي از طریق عقالني کنردن ابنزاري کنه بنا     

بخشني از  شنود و مشنروعيت  یک عمنل محقنق مني   ارجاع به اهداف، کاربردها و تأثيرات 

                                                           

1- Analogies 



 1399 بهار، 83شمارة ، 24سال  پژوهی ادبی؛متن 212

دهند و از دیگنر راهکارهناي    طریق عقالني کردن نظري که به نظم طبيعي امور ارجاع مني 

 (.100-101: 2007تر است )ليوون، سازي صری طبيعي
 

 1عقالنی کردن ابزاری .5-3-1

شنود ینا   کارگرفتنه مني  یک گفتمان با توضي  اهداف یک عمل یا ابزاري که براي آن بنه 

دهد. به همين سبب، عقالنني کنردن ابنزاري    دنبال دارد به آن مشروعيت ميتأثيراتي که به

 شود:در دو نوع بازشناسي مي

: در این فرآینند هندفي کنه داراي ارزش باشند و منردم آگاهاننه ینا        2هدف محوري -الف

دن یک گفتمان گيرد. در عقالني کرناآگاهانه آن را قبول داشته باشند مورد توجه قرار مي

عننوان فاعنل هدفمنند بينان شنود، سنچس       با توجيه اهداف آن، نخست باید عامليت فنرد بنه  

 هدفداري عمل تبيين شود.

یابند  پذیرد، مشروعيت مي: در این فرآیند، عمل با روشي که انجام مي3محوريوسيله -ب

سنتفاده از و ماننند آن   وسيله، از طریق، بنا ا و عامل اهميت چنداني ندارد. تعبيرهایي مانند به

 روند.کار ميجا بهدر این

شنود  : گاه عقالني کردن یک عمل با توجيه تأثيرات آن عمل محقق مي4تأثيرمحوري -ج

 (.100-101: 2007)ليوون، 

هاي دلخواه خود بيشتر از ارجاع به تأثير کارهنا  سعدي در فرآیند عقالني کردن گزاره

کنند. اینن تنأثير در صنورتي کنه      کرد افراد را گوشزد ميکند و بيشتر تأثير عملاستفاده مي

 او حقيقت شود. درزدایي ميمثبت یا منفي باشد، آن عمل مشروع شده یا از آن مشروعيت

. کندمي تأکيد آن نتيجة بر باشد داشته توجه عمل انجام ابزار یا عمل خود به اینکه از بيشتر
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شنود کنه تنأثير آن    فتناري مناسنب معرفني مني    در این نمونه، توجه به دهقان به این دلينل ر 

 کارایي بهتر دهقان است: 

 

 خننویش بهننر از کننن دهقننان مراعننات
 

 بنيش  کنار  کند دلخوش مزدور که 
 

 ( 237 )بيت 

 

دارد؛ زیرا تنأثير نارضنایتي   یا در بيتي دیگر، شاه را از ظلم به مردم زیردست برحذر مي

 داند: مي و ویراني حاصل از آن مينظا ها را بيشتر از حملهمردم و نفرین آن

 

 زن شمشننننير مننننرد کننننند خرابنننني

 برفروخننت زنننيبيننوه کننه چراغنني
 

 زن و طفننل دل دود کننه چنننداننننه 

 بسوخت شهري که باشي دیده بسي
 

 ( 245و  244)بيت  

 

اي براي حکومتي با آرامنش  عنوان شيوهو در مثال آخر، سعدي مالیمت با دشمن را به

 کند: ها مشروع مينظر خود را با استناد به تأثير مهرباني در انسان داند وو موفقيت مي

 

 برینننز در خسنننک جنننايبنننه را عننندو
 

 تيننز دننندان کننند کننند احسننان کننه 
 

 (997)بيت  

 

هنا در انجنام کارهایشنان را    بعد از توجه به تأثير اعمال، سعدي هدف یا ابنزار انسنان  

دانند  دف سلطنت را رسيدن به نام نيک ميداند؛ هدليلي براي رد یا تأیيد کارهایشان مي

مقابننل؛ یعننني فرآیننند   کننند. در سننویه رسننيدن بننه آن را عنندل معرفنني منني   و وسننيله
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رسيدن  گيرد و ظلم را شيوهزدایي، گردآوردن مال در جایگاه هدف قرار ميمشروعيت

 کند:به این هدف مطرح مي

 

 خننویش افتنناد بننه در نظننر حکننم بننه

 بنننرد نيکنننو ننننام تنننا عننندل یکننني

 کنرد  خنویش  سيرت عاطفت یکي
 

 پننيش راه یکنني یننک، هننر گرفتننند 

 آورد گننرد مننال تننا ظلننم یکنني

 کننرد درویننش تيمننار و داد درم
 

 ( 668تا  666)بيت  

 

کند که هدف هر دو گروه در مثالي دیگر، عملکرد لشکریان پير و جوان را مقایسه مي

 کنند:  هدف را دنبال مي شکست دشمن است، اما هر گروه با توجه به شرایط خود این

 

 پننننناي ز روینننننين بنيننننناد آرنننننند در
 

 راي بننه پيننران و نيننروي بننه جوانننان 
 

 ( 1017)بيت  

 

کند، اما اینن بنار   در ادامه سعدي بار دیگر شکست دشمن را به عنوان هدف مطرح مي

 دهد:  دو راه براي رسيدن به یک هدف پيش پاي مخاطب قرار مي

 

 دسنننتکوتننناه خنننواه بننند دو مينننان

 دار ل مشنغو  نيرننگ  بنه  را یکي... 

 سننتيز گيننرد پننيش دشننمني اگننر

 دشنننمنش بنننا گينننر دوسنننتي بنننرو
 

 نشسننت ایمننن باشنند فرزانگنني نننه 

 دمننار هسننتي ز بننرآور را دگننر

 بریننز خننونش تنندبير شمشننير بننه

 تننش  بنر  پينرهن  شنود  زنندان  که
 

 (1085تا 1081) 
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 1عقالنی کردن نظری .5-3-2

شنني بننر اینکننه آیننا عمننل بننه لحنناظ اخالقنني بخدر عقالننني کننردن نظننري، مشننروعيت

 ها اسنت متقاعدکننده است یا هدفمند و مؤثر، بنا نشده، بلکه مهم، درستي سرشت آن

 (The Way Things Are) سننازي . بنننابراین، عقالننني کننردن نظننري بننه طبيعنني

 تر است. نزدیک

 ؛ یعنني گفتمنان، ینک   2تعرینف  -1سه راهکار عقالني کردن نظري عبنارت اسنت از:   

« بنزر  شندن  »، «مدرسنه رفنتن  »عمل را براساس عمل دیگر تعریف کند؛ چنانکه بگویيم 

زینرا انجنام اینن    »توضي  دهد کنه  « چرا»؛ یعني گفتمان در پاسو به پرسش 3تبيين-2است. 

؛ یعنني گفتمنان براسناس    4بينيپيش-3و « گران استکار به این شيوه مناسب طبيعت کنش

کنند و بنراي مثنال بگویند: اگنر کنودک شنما در روز اول         بينيتجربه، نتيجه عمل را پيش

 (.103-105: 2007کشد )ليوون، کند، نگران نباشيد، زیاد طول نميمدرسه گریه مي

کننند:  به دو ننوع دیگنر از عقالنني کنردن نظنري نينز اشناره مني         6و الکمن 5برگر

ردي و هناي کنارب  . در عقالني کنردن تجربني، گویننده دربناره جنبنه     8و علمي 7تجربي

دهد و در عقالني کردن عملي، گویننده برمبنناي علمنيِ    گرایانه عمل توضي  ميواقع

شنوند و هنم نظنام    کند که هم علوم مندرن در اینن فرآینند لحناظ مني     عمل تأکيد مي

 (100-101: 2007و به نقل از ليوون،  112: 1966عمومي دانش )برگر و الکمن، 

                                                           

1- Theorical Rationalization 

2- Definition 

3- Explanation 

4- Prediction 

5- Berger 

6- Luckmann 

7- Experiential 

8- Scientific 
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هناي بوسنتان   ساخت حکاینت توان در ژرفهاي بسياري ميدر مفهوم تبيين، نمونه

یافت، اما مثالي که بتواند در ینک بينت سنازوکار اینن فرآینند را نشنان دهند، تعنداد         

 محدودي دارد: 

 

 زیننننننند الابننننننالي سننننننفرکردگان
 

 نيننند دولننت و ملننک پننروده کننه 
 

 ( 355)بيت  

 

ي زنندگ  هناي حکاینت، طبيعنت و قاعنده    در این بيت سعدي از زبان یکي از شخصيت

گري است. یا در بيتي دیگر پادشناهان داراي تندبير و شنکوه    نظمي و الابابيمسافران را بي

 کند:  را افرادي صبور توصيف مي

 

 شنننننکوه و راي و فرمنننننان خداونننننند

 تهننني تحمنننل از غنننرور پنننر سنننر
 

 سنننتوه نگنننردد منننردم غوغننناي ز 

 شاهنشنننهي تننناج بنننود حنننرامش
 

 ( 441و  440)بيت  

 

توان در طرح شباهت مينان  زمان سعدي را ميتون تعليميِ همتعریف در م کاربرد شيوه

دانند  امور دنيایي و کارهاي معنوي یافت. وقتي سعدي عبادت را همان خدمت به خلق مني 

 کند:  در حقيقت رسيدگي به مردم را با عمل مشروعي مانند عبادت برجسته مي

 

 نيسننت  خلننق  خنندمت بجننز  عبننادت

 بناش  خنویش  سنلطاني  تخنت  بر تو
 

 نيسننت دلننق و سننجاده و تسننبي  بننه 

 بناش  دروینش  پناکيزه  اخنالق  به
 

 (544و  543)بيت  
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بينني  در ميان راهکارهاي موجود در فرآیند عقالني کردن نظري، سعدي بيشتر از پيش

 بيشنتر  کند. همچنين در ميان تمام فرآیندهاي مطرح شده از سوي ليوون سعدياستفاده مي

 اسنتفاده  منورد  خنود  آراء بنه  بخشيمشروعيت ابزار عنوان به را شيوه این فرآیندها سایر از

 .  دهدمي قرار

در ابيات سعدي مطرح است، فناني بنودن دنينا و     بيني آیندهاز ميان آنچه به عنوان پيش

 کند:  ها به سوي قيامت بيشتر از همه خودنمایي ميرهسچار شدن انسان

 

 بکنن  خناري  اسنت  دسنت  کنه  کنونت

 هننور و پننروین و منناه بسنني بتابنند
 

 کفنن؟  از دست تو برآري کي دگر 

 گننور بننالين ز برنننداري سننر کننه
 

 (809و  808)بيت  

 

 دهد: و در بيتي دیگر مخاطب را براي دیدن سرانجام اعمالش بيم مي

 

 بشنننوي اگننر اسننت جننايبننه نصننيحت

 خسننروي بننرد داور بننه فننردا کننه
 

 قننوي کتننف بننه مننيفگن ضننعيفان 

 جننوي نيننرزد پيشننت کننه گنندایي
 

 ( 694و  693)بيت 

 

 نهنننند دینننوان کنننه فنننردا کنننه کنننن
 

 نهنننند احسنننان مقننندار بنننه مننننازل 
 

 (564)بيت 

 

انند. از جملنه ننابودي    در ابيات دیگر موضوعات متنوعي با اینن فرآینند مشنروع شنده    

 کشور بر اثر ظلم حکومت:  
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 رینننش خلنننق دل تنننواني تنننا مکنننن
 

 خنویش  بنيو  کنيمي کنيمي گر و 
 

 ( 224)بيت  
 

 کند: شوري و لشکري سرانجام انتصاب کارگزاران نامناسب را گوشزد ميیا در امور ک
 

 شننناس منننعم مننرد دهنني گننر عمننل

 دوش بنه  گنردن  برد فرو مفلس چو
 

 هننراس سنلطان  ز ننندارد مفلنس  کنه  

 خننروش جننز درگننر برنياینند او از
 

 ( 278و  277)بيت  
 

 اراسنننننته بایننننند مملکنننننت گنننننرت
 

 نوخواسنننته بنننه معظنننم کنننار منننده 
 

 ( 1050)بيت  
 

 شنننکار در پسنننر باشننند پنننرورده چنننو
 

 کننارزار آینندش پننيش چننو نترسنند 
 

 ( 1056)بيت  
 

 کند:بيني ميیا نتيجه جنگ و عملکرد سچاهيان را پيش
 

 ینننار نباشنننند یننناران کنننه بينننني چنننو
 

 شننمار غنيمننت مينندان ز هزیمننت 
 

 ( 1068)بيت  
 

 امينننر در شنننود عاصننني کنننه سنننچاهي

 سنننچاس را خنننود سننناالر ندانسنننت
 

 مگيننننر بخننندمت  تنننواني  تنننا  ورا 

 هنراس  غندرش  ز ندارد هم را تو
 

  (1105و  1104 بيت) 
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 پردازی بخشی به گفتمان حکومت با فرآیند اسطوره. مشروعیت5-4

هناي  شنود. بنراي مثنال، در قصنه    گویي محقنق مني  بخشي گاه از طریق قصهمشروعيت

ریافنت  اخالقي، قهرمنان بنراي انجنام عمنل اجتمناعي کنه مشنروعيت دارد، پناداش د        

هناي  گنردد و ینا در قصنه   کند یا اینکه داستان به نظم طبيعني و قنانون اولينه بنازمي    مي

شود اگر از هنجارها پيروي نکنيد، چه اتفاقي براي شنما رخ خواهند   پندآموز گفته مي

گوید (. سجودي در ترجمه و شرح این فرآیند مي107: 2007داد و مانند آن )ليوون، 

بخشي است؛ چون با حجم تاریخي همنراه  فرآیند مشروعيت ترینپردازي قوياسطوره

است. توليد قصه براي بقاي یک گفتمان ضروري است و در ایجاد نظم ننوین بایند از   

سازي کرد و نشان داد کنه نظنم تنازه ینک امنر حنادع       طریق تاریو و اسطوره هویت

ریخي، بننا  هاي مختلف تنا نيست و مشروعيت آن از پيش بنا نهاده شده است. در دوره

هنا منورد توجنه قنرار     هناي مختلفني از داسنتان   هناي مسنلط، بخنش   به تفاوت گفتمنان 

هناي  اصلي جامعه است، اسنطوره  ةگرایي دغدغاي که مليگيرند؛ چنانکه در دورهمي

هناي  اي دیگر بنراي مشنروعيت بخشنيدن بنه گفتمنان     شود و در دورهملي بازتوليد مي

تواننند از طرینق   هنا مني  شود. اسنطوره بي رجوع ميهاي مذهدیني و عقيدتي به داستان

پردزاي هاي نوین توليد شوند و برخورداي از تاریو کهن، تنها ضرورت اسطورهرسانه

 .1بخشي نيستبراي مشروعيت

انند. در  سازي دو نوع اسطوره و قصه موردبررسي قرار گرفتهدر بررسي فرآیند اسطوره

اي که سنعدي بنراي بينان    وقایع تاریخي یا اسطوره ها واي به شخصيتهاي اسطورهداستان

ها را بنه صنورت مطلنوب خنود بازتوليند کنرده،       ها استفاده کرده و آنمقصود خود از آن

شنود و سنعدي داسنتان زنندگي     اي دیني بازتوليند مني  شود. در حکایتي، اسطورهتوجه مي

لني بنراي صنبر    حضرت یوسف و رسيدن او به مقام عزیزي مصر در طول یک سنال را دلي 

                                                           

 1399شهر کتاب.  .يگفتمان، مدرس: فرزان سجود ليتحل يارگاه آموزشدر ک سندهینو يهاادداشتیگرفته از بر -1
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(. در حکاینت  334و  333کنند )بينت   ها معرفي ميشاه در شناخت افراد هنگام انتصاب آن

عنوان فنردي بنا افکنار و عمنل درسنت      مرزبان ستمگر با زاهد، سعدي قهرمان داستان را به

کند که در جامعه خنود محبنوب اسنت و در مقابنل، ضندقهرماِن سنتمکاري بنا        معرفي مي

اعمنال اینن دو    هاي موردنظر خنود را در نتيجنه  گيرد. سعدي ارزشر مياعمالي ناپسند قرا

وضنوح  ( یا در حکایت برادر ظالم و عادل که بنه 5991تا  569کند )بيت شخصيت بيان مي

عمل نينک   شود، برادر عادلي که نتيجهتقابل نيکي و بدي از عنوان حکایت نيز آشکار مي

هنایش ملکنش را از   کنه کنه در پاینان بيندادگري    او آباداني ملکش است و برادر ظنالم او  

  (.687تا  457دهد )بيت دست مي

 

 گیرینتیجه

 توان به این صورت خالصه کرد: هاي این پژوهش را مينتایج حاصل از داده

* سعدي از ميان پنج فرآیند مطرح شده از سوي ون ليوون، بيشتر از فرآیند عقالني کردن 

مخاطب این باب، پادشاهان و شاهزادگان و محتواي آن؛ یعنني   کند. با توجه بهاستفاده مي

 رسد بهترین شيوه براي اقناع مخاطب است.آداب کشورداري به نظر مي

اند؛ ابتدا فناني بنودن دنينا و بعند از آن،     هایي که در این باب مشروع شده* در ميان گزاره

هنا  هنایي کنه از آن  ارهتوجه و رسنيدگي بنه رعينت بيشنتر بسنامد را دارنند و در مينان گنز        

 زدایي شده ظلم به رعيت بيشتر از همه مورد تأکيد قرار گرفته است.مشروعيت

هاي حاضر در این منتن و بنا توجنه    گيري سعدي در مقابل شخصيت* در نگاهي به موضع

هننا دارد، جانبننداري او از حکومننت و هننایي کننه او سننعي در مشنروع کننردن آن بنه گننزاره 

هنایي کنه خبنر    گيرد و یا حکایتها تعلق مياي که به آنپسندیده حکومتيان است. صفات

طورکلي گروه اجتماعي مقابل حکومنت  از سرانجام نيک پادشاهان عادل دارد. رعيت و به

 در بيشتر این متن موضوع صحبت سعدي نيستند. 
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 کناري و کوشنش  برد، محافظه توان با کمک این رویکرد به آن پيدیگري که مي * نکته

سعدي در جانبداري مستقيم از گروهي خناص در جامعنه اسنت. او در بيشنتر ابينات بنراي       

هاي تناریخي و منذهبي کنه در زمنان او حضنور      مشروع کردن سخنان خود یا به شخصيت

با صفات کلي مانند دانا و خردمند که متعلق به گروه یا  دهد یا به افراديندارند، ارجاع مي

 کند.  قشر خاصي نيستند، اشاره مي
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 تهران: مرکز نشر دانشگاهي.   .2و  1

هاي سياسي و حکنومتي سنعدي در بوسنتان و گلسنتان.     (. اندیشه1387) مهر، عمران.پاک

 .99-122. 58. ش پژوهشنامة علوم انساني

علوم انساني  نشریة. ایلخانان(. چاو نماد بحران در سياست دیني 1381) پرگاري، صال .

 .43-61. 43. ش دانشگاه الزهرا

 هتمام مهدي ماحوزي. تهران: زوار.. به اقلمرو سعدی(. 1390) دشتي، علي.

 . تهران: سخن.حدیث خوش سعدی(. 1386) .کوب، عبدالحسينزرین
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 . تهران: فردوسي.11چ  .1. ب 3. ج تاریا ادبیات در ایران(. 1373) اهلل.بي ، ذصفا
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تاریا عصر حاف  زتاریا فارس و مضافات و ایاالت مجاور (. 1388) .غني، قاسم

 . تهران: زوار. در قرن هشتم(
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