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 چکیده
آموزي، با بسیاري از آثار ادبی دیگر مشترك است، اما به دلیل تجربهمایۀ مایۀ اجتماعی و بنگلستان سعدي از دید درون

زمینۀ اثر ادبی، با نام اثر و بار عاطفیِ منتقل زمینه، طیف وسیعی از مخاطبان را به خود خوانده است. پستفاوت در پس
وان سخن آغازین متن در ابتدا چه به عننمایاند، و آنشده از آن به مخاطب، که حال و هواي کلی متن را به خواننده می

کند. مخاطبان گلستان، به دلیل دهد و تحدید میشود و انتظار او را از متن ادبی شکل میآید، به مخاطب معرفی میمی
ها آمده، بسیارند، اما نکتۀ قابل توجه چه در حکایتزمینۀ آن و دریافت آسان مطالب و نیز تجارب مشترك بسیار با آنپس

دهد، داراي نقش جنسیتی مردانه دست میه مخاطب مورد نظر سعدي، با توجه به قراینی که متن گلستان بهاین است ک
-گونه رشد شخصیت، تفاوت فردي، و تکامل اجتماعی در شخصیتاند و هیچرانده شدهاست. در گلستان، زنان واپس

زنان نبوده است و در این امر مخاطبان سعدي، ها با شود. در واقع، رويِ سخن سعدي در حکایتسازي آنان دیده نمی
توان از نظر دور اند. در این میان باورهاي خود سعدي را هم نمیترین تأثیر را داشتهکه برآمده از روزگار اویند، مهم

 داشت.
 زمینه، مخاطب، جنسیتگلستان سعدي، پسواژگان کلیدي: 

 
 مقدمه

-مایۀ اثر ادبی را در خود میمایه و درونعناصر تعیین کننده، بستري است که بناز در انتخاب شیوة نقد متون ادبی یکی 

کند. همین رنگ و بو، و حال و هواي اثر که بار عاطفی مثبت یا منفی پرورد و اثر را از حال و هواي ویژه برخوردار می
اشد. مخاطبی که با توجه به این حال و ترینعامل در جذب طیف ویژة مخاطب بتواند مهمکند، میرا به خواننده منتقل می

هوا، شاید کامالً ناخودآگاه دریافته است که در اثري که براي مطالعه برگزیده به انتظار کدام محتوا خواهد نشست و از 
بخشد، و یک طرْفی نخواهد بست.در واقع حال و هواي اثر ادبی انتظار مخاطب را از اثر شکل داده، سمت و سو میکدام
 کند.ار را از اثر ادبی تحدید میانتظ

مایه و خوانده شده و منظور از آن بستري است که انتظار مخاطب را از بنزمینه پسدر این جستار رنگ و بوي اثر ادبی 
مایۀ گلستان سعدي تجربه آموزي است کند. به عنوان مثال بنراستا میچه پدیدآورندة اثر خواسته، هممایۀ اثر با آندرون

شود؛ از جمله در کلیله و دمنه. اما انتظار مخاطب در هاي مختلف، دیده میها و سدهدر آثار ادبی دیگر، در دورهکه 
-برخورد با کلیله و دمنه حتی در بدو امر همان انتظار برانگیخته در مواجهه با گلستان نخواهد بود. این تفاوت در چشم



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ٦۹٦

 
اي دیگر زمینهمایه قرار گرفتهاما پسآموزي بنمعنوي نیز اخالق و تجربهخیزد. در مثنوي اثر برمی زمینۀپس داشت، از

طوري که این تفاوت انتظار از آثاري چون: گلستان و شود؛ بهزمینه، دیگر است، مخاطب نیز دیگر میدارد و چون پس
تر اما گیرد.براي مخاطب آگاهمی کلیله و دمنه و یا مثنوي در مقایسه با گلشن راز از همان نگاه اول به نام این آثار شکل

هاي سبکی آن دوره و نام پدیدآورندة اثر در حکم اي که اثر، مولود آن است و ویژگیمایۀ اثر ادبی، سدهذهن از درونتهی
دهد. درواقع مخاطب اثر ادبی گاه در درك درست کند و به آن حد و مرز میزمینه است که در او انتظار ایجادمیپس
 کند.تر است و در انتخاب اثري براي مطالعه به فراخور حالش عمل می، از منتقدان پیشزمینهپس

چه به عنوان زمینه به مخاطب است. سپس آنشود، نخستین عنصر القاءکنندة پسنامی که براي اثر ادبی برگزیده می
 ه با کدام عوالم آشنا خواهد شد.یابد کجاست که مخاطب درمیکننده است. آنآیدتعییندیباچه یا کالم آغازین می

هاي اجتماع اي را برگزیده که تقریباً همۀ گروهمایهجا که سعدي درونمایه در گلستان سعدي، اجتماعی است.از آندرون
سازي در سعدي سخن او را اندیشی و تناسبتقارن« تر است.در تجربۀ آن با هم شریکند،تعداد خوانندگاناثرش بیش

) در این جستار  109: 1390ذوالفقاري، » ( آموزشی و قابل پذیرش براي عوام و خواص ساخته است.  شفاف، منطقی،
ها که خود سعدي، گلستان را زمینه جذبشان کرده و چه آنها که پسزمینه ومخاطبان، چه آنبراین عقیده هستیم که پس

چه او در اند. به یقین مخاطبان سعدي در آنبوده هاي جنسیتی گلستان دخیلگیريبراي آنان گرد آورده، هردو در جهت
 اند.تأثیر بودهگذارد پرهاي جنسیتی اجتماع آن روزگار به نمایش میسنگ خود ازنقشاثر گران

 
 زمینۀ جستار حاضرپس
و جذب  داشت از اثر ادبی،اي است که انتظارآفرین، تحدید کنندة چشمزمینهتر آوردیم که هر اثر ادبی داراي پسپیش

-زمینه برخوردارند. همانپرورد. درواقع تمام متون روایی از پسمایه را در خود میمایه و بنکنندة مخاطب است و درون

زمینۀ عکس اند. در عکاسی پسزمینهزند، همه دارایپساي که عکاس نقش مینویسی، پرترهگونه که تابلوي نقاشی، خوش
زمینۀ نگاره به طلبد. در نگارگري نیز پسزمینۀ خاص خود را میاي پسپرترهگر نوع کارآمدي عکس است، هر نشان
 کند.گیري انتظار از نگارگر در ذهن مخاطب کمک میشکل

آید بررسی گلستان سعدي از دید چه از عنوان برمینمایاند. آنزمینۀ آن را میعنوان این مقاله، بیش از هرچیز پس   
زمینه نگاه مخاطب را به سمت جزیی از ساختار گلستان ناسی ادبیات نخواهد بود. واژة پسشبالغت،صنایع ادبی و روان

مایۀ اجتماعی آن را در خود پرورانده و مخاطب و جنسیت، دو جزء دیگر در آموزي و درونمایۀ تجربهبرد که بنمی
هاي برشمرده براي زن و مرد در حکایتهاي جنسیتی هایی در باب انواع مخاطب و نقشعنوان، خواننده را منتظر اشاره

 کند. گلستان می
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 کدامین مخاطب؟
شویم: نخست مخاطبانی که صاحب اثر قصد جذب آنان را داشته و متن را رو میدر هر متنی با دو دسته مخاطب روبه

یز ، دو گروه مخاطب چون گلستان ناند. اثري همبراي این دسته گردآورده، دوم آنانی که خود به سمت اثر جذب شده
روزگاران سعدي نیز خود دو گروه هاي بعد تا روزگار ما. هممندان سدهعصران سعدي و دیگري عالقهدارد: یکی هم

اند. اگر بخواهیم زمینه در زمرة مخاطبان گلستان درآمدهاند و گروهی که با پسها که مقصود نظر سعدي بودههستند: آن
هایی در مورد اندیشیکنیم که گویی سعدي، براي مخاطب امروز آن را پرداخته، دچار کج اي نقدگونهگلستان را به

اندازه جامع هست که مخاطب امروز را هم یقین گلستان آنشویم. بههاي گلستان میهاي جنسیتی در حکایتگیريجهت
ک است که گویی معضالت جامعۀ روزگار قدر با جامعۀ امروز شریها آنمایهبا خود همراه کند، حتی در بسیاري ازدرون

-حال مخاطبان مورد نظر سعدي، هم) با این 108: 1379سعدي هیچ تفاوتی با روزگار ما نداشته است. ( جبل عاملی، 

 اند. روزگاران او بوده

 
 جنسیت مخاطبان سعدي در گلستان

هاي بسیار در اي سهل با قایل بودن ظرافتدیباچه را دریابد،راحتی آنتواند بهزمینۀ گلستان، با نامی که همه کس میپس
توانند مأنوسش شوند، از قدر تجربۀ مشترك با آن دارند که به سادگی میاي اجتماعی که خوانندگانش آنمایهآن و درون

شود. یمندان آن مکند و موجب بسیاريِ عالقهسادگی میسر میجمله عواملی است که ارتباط مخاطب را با گلستان را به
خوانی البته شباهت گلستان به مقامات از جمله اسلوب نگارش، ترتیب ابداعی و خالق ابواب هشتگانۀ این کتاب و ناهم

اي حکایات با موضوع و نام بابی که در آن قرار گرفته، درآمیختن ها با روند تاریخ، عدم ارتباط موضوعِی پارهحکایت
دهندة توجه نویسنده به جنبۀ ادبی کتاب و ابراز مهارت در تواند نشانمیشعرو نثر و به کارگیري سجع و توازن، 

-تصنیف می» دوستی « )اما خود سعدي گلستان را در پاسخ به درخواست  601 -600: 1386نثرپردازي باشد. ( خطیبی، 

شخصیت در دو زمان ها داده شده است. کارکردهاي مثبت این نام حکایتهاي بیکند. این واژه در گلستان به شخصیت
انیس بودن، همنشینی، نشاط مالعبت داشتن، بساط مداعبت « فراغت و گرفتاري متفاوت است. در هنگام فراغت، از او 

-) انتظار می 79: 1387احمدي، » ( گستردن، حمیم بودن، همراهی، چشمِ دیدنِ هنرِ دوست داشتن، ایجاد انبساط خاطر 

صیحت کردنِ دوست، همدردي، توصیه به صرف نظر کردن از عشق، مالمت کردن، ن« رود و در زمان گرفتاري،از او 
بازوي دوست بودن، نیازردن دوست، مصلحت ندیدنِ درون دوست به مالمت خراشیدن، زبان تعرض نداشتن، توصیه 

آزار خاطر به اندك نفعی « رود. کارکردهاي منفی دوست شامل: همان ) انتظار می» ( کردن دوست براي انجام کاري 
» وفایی دوست دوست رواداشتن، احتمال دوست شدن دشمن را و دشمن شدن دوست را، نگفتن راز با دوست عزیز، بی

وري جنسی نمی شود. در که از او بهرهباشد.دوست، با غالم، شاهد و معشوق فرق اساسی دارد و آن این( همان ) می
ترین کارکرد شاهد و معشوق ( وگاه غالم جنسیت مرد اشاره دارد، مهمکه در گلستان سعدي، جداي از غالم که به حالی

جا که چنین هاي گلستان، آنتواند هم مرد باشد و هم زن. اما در حکایت) تمتع جنسی است و شاهد و معشوق می
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زیبد را میوري جنسی ماند. یعنی او که بهرهکارکردي در نظر باشد دیگر براي مصلحت اندیشی و راي زنی جایی نمی

-زده شدههاي گلستان واپسآید. به همین دلیل، زنان در حکایتورزي نمیدیگر به کار اصالح روزگار و تدبر و اندیشه

...، براي بسیاري از مطالب گلستان دو « که در این کارکرد رقیبان بسیار دارند. وري جنسی و هم ایندلیل بهرهاند، هم به
» ( کی هدف ظاهري آن و دوم نوع تأثیر آن بر مخاطب که مورد نظر نویسنده است. نوع هدف قابل تصور است: ی

روي که کند و از آنتصنیف می» دوستان « ) سعدي گلستان را به سبب پاسخ به اصرار  96: 1389رحمانی و همکاران، 
گیرد، تنها به کار قرار میوري جنسی که مورد بهرهترین نقش جنسیتی زنان در گلستان، کارکرد جنسی است و آنمهم

آید، روي سخن سعدي با زنان نبوده است و او، مخاطب زن را در نظر نداشته. از طرفی دوست، داراي عیش می
گلستان سه « بندي مخاطبان گلستان آمده است: کار است. در باب گروهشخصیتی است که در تنگی و فراخیِ زندگی به

هاي دوم تا چهارم پادشاهان، درویشان و عموم مردم. باب اول براي پادشاهان و باب کند:دسته مخاطب کلی را معرفی می
 همان) ». ( هاي مختلفی داشته باشند توانند مخاطبها میبراي درویشان و عموم مردم. سایر باب

جا ها نبوده. آنان آن ناماند، روي سخن سعدي تنها با دارندگگذاري شدهها نامکه در گلستان بابرسد با اینبه نظر می   
ها به کار است؛ جا که از پادشاه گفته، براي همۀ گروهگران نیز هست و آنکه از درویشان گفته، روي سخنش با توان

چراکه پادشاه نماد قدرت و نفوذ است و ممکن است هرکس در تعامل با فرد صاحب نفوذي قرار بگیرد، که در این حال 
گري صاحب قدرت و نفوذ است که او براي به نوا او را بیاموزد. مثالً از دید دریوزه، هر توان الزم است نوع رفتار با

هرروي خوانندة امروز گلستان، ممکن استبه دلیل نزدیک شدن باید نوع برخورد با صاحب مکنت را بیاموزد. بهشدن، می
 ها نشود.زدگی زنان در حکایتواپسهاي جنسیتی زن و مرد به یکدیگر در جامعۀ امروز، چندان متوجه نقش

 
 جایگاه و نقش جنسیتی مردان در گلستان

ها، غیر از یکی دو مورد از از کارکرد جنسیتی در گلستان به عنوان کارکردي مشترك میان زن و مردکه بگذریم، بقیۀ نقش
ها مربوط به طبقه  بیشترین تیپشود.ها روایت میها و شخصیتها با حضور تیپآن مردان است. در گلستان،حکایت

هاي خاص دارند. شخصیتآفرینی گلستان را عهدههان، خلفا و شاهزادگان است. مردان، سهم عمدة نقش پادشا
هاي اجتماعی آن زمان را دربر ها تقریباً تمام گروهها و تیپبا ذکر نام، جز یک مورد، همه مردند. و شخصیت

ان، امیران، وزرا، علما، درویشان، گدایان، غالمان، کنیزان، صاحبان مشاغل، گیرد: شاهان، خلفا، شاهزادگمی
ستاید. بالهت شان را میطور که حسنکند، همانجویی میتندي از مردانعیبتوانگران و بزرگان .سعدي با

راهم ها، موجبات پنددهی را فها ) ي مرد حکایتها ( یا تیپمردان در گلستان بسیار است اصالً شخصیت
پارسایی بر یکی از ) «  461: 1364سعدي، » ( درد خاست، پیش بیطار رفت ... مردکی را چشم« اند: کرده

اي را دست و پاي استوار بسته عقوبت همی کرد. گفت: اي پسر...، شکر خداوندان نعمت گذر کرد که بنده
اي قیامت به از تو باشد و شرمساري جاي آرو چندین جفا بر وي مپسند نباید که فردنعمت باري، تعالی، به

توانگري بخیل را پسري رنجور بود. نیکخواهان گفتندش: مصلحت آن است که ختم ) «  464همان: » ( بري. 
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تر است... صاحبدلی بشنید و گفت:ختمش قرآن کنی ازبهر وي یا بذل قربانی. ... گفت: مصحف مهجور اولی

اي را نعمت پارسازاده)«  426همان: » ( ن است و زر در میان جان. به علت آن اختیار آمد که قرآن برسر زبا
الجمله، نماند از سایر معاصی، منکري که نکرد... باري، کران... به دست افتاد؛ فسق و فجور آغاز کرد... فیبی

به نصیحتش گفتم: اي فرزند دخل آب روان است و عیش آسیاي گردان...گفت: راحت عاجل به تشویش 
جل منغص کردن خالف رأي خردمند است. ...تا پس از مدتی آنچه اندیشۀ من بود از نکبت حالش، محنت آ

 ) 447ـ  443همان: » ( هم برمی دوخت و لقمه لقمه همی اندوخت. پاره بهبه صورت بدیدم که پاره
تی به این مهم در طرازان خود نسبت به مسایل تربیتی و اخالقی عنایتی ویژه داشته و حسعدي از میان هم«    

) اما زنان را در این میان نیز راه نداده و  153: 1385صدرالحفاظی، » ( مدح پادشاهان نیز توجه کرده است. 
هایش به زنان نداده است. سازيدیده که سهم درخوري در شخصیتقدر در حاشیه میگویی آنان را آن
دهد، او که دانا و زیبند. اما او که اندرز میمیها، سرزنش و نصیحت را هاي مرد حکایتبسیاري از نقش

یکی را شنیدم از پیران مربی که مریدي را همی گفت: اي پسر، « دانشمند است نیز، زن نیست و مرد است: 
 450همان: » ( ده بودي به مقام از مالئکه درگذشتی. ست اگر به روزيچندان که تعلق خاطر آدمیزاد به روزي

یک را آزاد یدند: چندین درخت نامور که خداي، عزّ و جلّ آفریده است و برومند. هیچحکیمی را پرس) « 
اند مگر سرو را... گفت: هر درختی را ثمره معین است که به وقتی معلوم به وجود آن تازه آید و گاهی نخوانده

همان: » ( ادگان. به عدم آن پژمرده شود و سرو را هیچ از این نیست و همه وقتی خوش است و این صفت آز
یکی را از بزرگان ائمه پسري وفات یافت. پرسیدند که بر صندوق گورش چه نویسیم؟ گفت: ) « 607ـ  606

ها نوشتن که به روزگار سوده آیات کتاب مجید را عزّت و شرف بیش از آن است که روا باشد بر چنین جاي
 ند این بیت کفایت است:گردد و خالیق بر او گذرند... اگر به ضرورت چیزي هم نویس

 وه که هرگه که  سبزه در  بستان     بدمیدي چه خوش شدي دل من

 »بگذر اي دوست تا به وقت بـهار  سبزه  بینی دمیده  بر گل  من  
) 463ـ  462( همان:   

که را سخاوت است به شجاعت حکیمی را پرسیدند: از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است؟ گفت: آن« 
-گردانند و زنان نقشهاي محوري در گلستان را مردهامیترین نقش) پس مهم 236همان: » (  حاجت نیست.

خواند و از دید هیچ زنی را با نام نمی» لیلی « این دلیل است که جز هاي فرعی و گاه قابل حذف دارند. به
آمده، در حکایت برمیکه هر زن دیگري از عهدة اجراي نقش مورد اشاره نشانه شناسی، این امر یعنی این

کرد ( همۀ زنان به یک اي این است که: اگر زن دیگري هم بود همین کار را میمعنی ضمنی چنین نشانه
« کند: جا که راوي، خود او است، حتی از همسر خود با این عنوان یاد میجا که سعدي آناند ). تابدانگونه

توان برآن بود ) البته می 202ـ  201همان: » ( درآورد...  که داشت به نکاح من دختريیکی از رؤساي حلب... 
حسینی » ( سعدي... با مهارت و توانمندي، عیوب و نقایص و نارسائیهاي ازدواج را تصویر کرده است... « که 
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کند به سادگی شناسی و تأویل، توجه را به خود معطوف میچه از دید نشانه) اما آن 83: 1373کازرونی، 
شود . ازدواج و ها بخش مهم زندگی محسوب میهایی است که روزگار سپري شده با آنز شخصیتگذشتن ا

سال قبل  60یا  50چه در رسد برخالف آنگرفته و به نظر میانتخاب همسر به سادگی و به سرعت انجاممی
سادگی اولین  رایج بوده است، در زمان سعدي طالق و ازدواج مجدد هم براي زن و هم براي مرد به همان

همسرگزینی و نخستین ازدواج بوده است. و سعدي در این حکایت و چندي دیگر ( حکایت دوم و نهم از 
اي است از عدم قدر آسان از این امر سخن رانده که نشانهباب ششم، حکایت چهل و پنجم از باب دوم )آن

 منع طالق، از دید عرف و فرهنگ آن روزگار. 
گردد.در هنر زنان، به مخاطبی که سعدي براي تصنیف گلستانش در نظر گرفته باز میراندگی این واپس   

هاي نامهچه امروز در بسیاري از فیلمبینیم. آنهفتم امروز ایران، بازگشتی به آن روزگار در تصویر زن می
بهاتر تر و بیي اندكبینیم، زنی پیش پا افتاده است که مطالباتش حتی از زنان روزگار سعداي ایرانی میگیشه

 اند. است. از این دید هنرمندان ما و شاید زنان، به آن روزگار بازگشته
دنیاي گلستان مملو از مردان است که گویی تنها براي بقاي نسل به زنان نیاز دارند که حتی فرزندپروري نیز 

رنگ را شکل داده ها که پیحکایتشود .عناصر مشترك میکننده براي مردان معرفی آور و تباهکاري یأس
کند که مخاطب سعدي، است، از جمله تقابل و تضاد نیروهاي خیر و شر و هماره شر رسانی زنان، ثابت می

جا که سخن از زن به میان آمده، مخاطب دهد که آندست نمیاي بهها هیچ قرینهاند و حکایتهرگز زنان نبوده
اندیشی براي مردان ها نیز غرض از بخشیدن نقشی به زنان، صالححکایت هم زنان بوده باشند. در آن معدود

ها، زن را به تنهایی نیاورده و همواره در کنار او مردي وجود دارد که بوده است؛ چراکه در این دست حکایت
شناسی، این نمط به نیازمندي و عدم استقالل زن در دوران سعدي صاحب نقش اصلی است. از دیدنشانه

 اند .ها نیز زنان مخاطب سعدي نبودهدارد که حتی در این حکایتره دارد و معلوم میاشا

 
 رشد نایافتگی جنسیتی زن در گلستان

وسه حکایت گلستان، به زن اشاره رفته است، که گاه این یادکرد تنها در حد یک واژة ( خنثی) است، و در سی
هاي گلستان، یا نقش همسري است تی زن در حکایتاي است در خوارداشت مقام زن. نقش جنسیگاه جمله

البته گاه نیز براي نمایاندن نفوذ پدر در خانواده از نقش ». زن به مزد « یا مادري است یا کنیزي است و یا 
براي زنان استفاده شده است. جز یک » خواهر « و» دختران دوشیزه « بار از واژة فرزندي او سخن رفته و یک

» قحبۀ پیر از نابکاري چه کند که توبه نکند و شحنۀ معزول از مردم آزاري؟ « بۀ زن سخن رفته:مورد که از تو
هاي جنسیتی او به چشم ) در هیچ موردي رشد و ارتقاء زن و به دنبال آن تکامل نقش 605: 1364(سعدي، 

هایل بود... طایفه  یکی از ملوك را مرضی« اند:خورد. حتی زنان گلستان در مهرورزیمادرانه عیبناكنمی
حکماي یونان متفق شدند که مراین درد را دوایی نیست مگر زهره آدمی... دهقان پسري یافتند... پدرش را و 
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پسر سر سوي آسمان برد و تبسم  .کران خشنود گردانید... جالد قصد کردمادرش را بخواند و به نعمت بی

ت؟ گفت: ناز فرزند بر پدران و مادران باشد و کرد. ملک پرسیدش که در این حالت چه جاي خندیدن اس
دعوي پیش قاضی برند و داد از پادشه خواهند. اکنون پدر و مادر به علت حطام دنیا مرا به خون در سپردند... 

 ) 110ـ  109همان: » ( 
ن پیام و گاه، حضور زن در متن گلستان، به واسطۀ تکمیل معناي پارة دیگر متن است؛ براي بهتر پذیرفته شد   

اندرز اصلی، مخاطب در یک پاره به دلیل نقص زنان، ازآنان پرهیز داده شده و در پارة دیگر متن، از نابکار 
همان : » ( مشورت با زنان تباه است و سخاوت با مفسدان گناه. « دیگري در مقابل زن نام برده شده است:

مروت مرد بی) «  560همان: » ( ز با زن گربز... عقل در دست نفس چنان گرفتار است که مرد عاج) « ...  552
خواسته به زنان اندرز دهد که در امر ) به یقین سعدي نمی 577همان: » ( زن است و عابد با طمع رهزن 

جنسان خود مشاوره نگیرند! معناي تلویحی این جمله این است که براي زنان روزگار سعدي، مهمی، از هم
 شده است. یافت نمی موردي براي مشورت خواستن

فقط یک اسم است با صفاتی کلی که به او اسناد داده شده، بدون مرزبندي و » زن « ها، در واقع در این عبارت
گوید،هیچ جاکه از تأثیر تربیت میباشد. حتی آنشدن، و داراي رشد و تکامل شخصیتی نیز نمیاستثناء قایل 

« نتیجه:هم در حد چند واژة بیمورد به آموزش زنان اشاره نشده آناثري از تربیت زنان نیست. جز در یک 
معلم کتّابی دیدم در دیار مغرب ترشروي، ... جمعی پسران پاکیزه و دختران دوشیزه به دست جفاي او گرفتار، 

شود، کوتاه است و گاه اگر چیزي جز هاي زن شنیده می) جمالتی که از شخصیت 440ـ  439همان: ... » ( 
پیرمردي حکایت کند که دختري « وسته در آن است در جهت ذکر صفتی رده پایین در مراتب تکامل است: پ

ها گفتی؛ باشد که مؤانست پذیرد و وحشت نگیرد؛ از ها و لطیفهخواسته بود... دیده و دل در او بسته... بذله
.. که حق صحبت بداند... مشفق و گفتم: بخت بلندت یار بود... که به صحبت پیري افتادي پخته، .جمله می

راي، سرتیز، سبک پاي  مهربان، خوش طبع و شیرین زبان. ... نه گرفتار آمدي به دست جوانی، معجب، خیره
که هر دم هوسی پزد... هر شب جایی خسبد و هر روز یاري گیرد. ... گفت: ... گمان بردم که دلش بر قید من 

گفتی در ترازوي عقل من وزن آن سخن ندارد که وقتی شنیدم از قابلۀ آمد... ناگه... گفت: چندین سخن که ب
خویش که گفت: زن جوان را اگر تیري در پهلو نشیند به که پیري. ... امکان موافقت نبود و به مفارقت 

کشید و شکر نعمت حق دست... رنج و عنا میانجامید. ... عقد نکاحش بستند با جوانی تند و ترشروي، تهی
« ... آیند:ها در چنین زمانی به سخن درمی) و یا زنان در حکایت 418ـ  413همان: » ( گفت... می همچنان

گفت: آخر یکی از مسلمانان چراغی فرا راه من دارید. زنی همچونابینایی که شبی در وحل افتاده بود و می
و اشاره به » زن « ) گاه واژة  218همان: » ( فارجه بشنید و گفت: تو که چراغ نبینی به چراغ چه بینی؟ ... 

یکی از « شود: یابد، و شخصیت مرد حکایت، مورد سرزنش واقع مینقش جنسیتی او کارکرد تأدیبی می
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صاحبدالن زورآزمایی را دید به هم برآمده و کف بر دماغ انداخته. گفت: این را چه حالت است؟ گفتند: فالن 

 آرد.دارد و طاقت سخنی نمین سنگ برمیدشنام دادش. گفت: این فرومایه هزار م
 »الف سرپنجگی و دعوي مردي بگذار         عاجز نفس فرومایه چه مردي چه زنی 

) 225( همان:    
سپاه دشمن بسیار بود... پسر نعره زد و گفت: اي مردان بکوشید یا جامه زنان بپوشید. ... هم در آن روز « ...    

چشمش ببوسید... تا ولیعهد خویش کرد. برادران حسد بردند و زهر در  بر دشمن ظفر یافتند. ملک سرو
گفت: مرا چون )« ...  56ـ  55همان: » ( طعامش کردند. خواهر از غرفه بدید دریچه برهم زد. پسر دریافت... 

 دیگران فضل و ادبی نیست... به یک بیت از من قناعت کنید. ...

 
 »همچون عزبم بر در حمام زنان               من گرسنه در برابرم سفره نان        

 ) 215ـ  214( همان:    
یکی از پسران هارون الرشید پیش پدر آمد که فالن ) «  40همان: » ( گه زن کن. ات را بیازماي و آنمردي« ... 

 ) 130همان: » ( زاده مرا دشنام مادر داد. ... سرهنگ
گونگی تفریح در این دوران سخن جم و ششم، از خوي جوانان و گونهها و در باب پنالي حکایتدر البه    

رفته، در باب ششم (در ضعف و پیري )، در مورد انتخاب همسر به تفاوت سنی زیاد اشاره شده، اما در باب 
خورد. سعدي،همین سفارش را هم، به مخاطب هایی به چشم نمیپنجم ( در عشق و جوانی )، چنین توصیه

ورز از کرده است؛ چراکه پس از حکایت یک پیر در بند زن جوان، در حکایتی دیگر پیري اندیشه مرد گلستان
 429ـ  428) و قرینۀ دیگر در حکایت بعد است. ( همان:  427پرهیزد. ( همان: فرجامِ زنِ جوان خواستن می

گلستان امکان مقایسه و ) سعدي اشاره به پیر پرهیزنده را بین دو حکایت بدفرجام آورده تا مخاطب مرد 
 انتخاب داشته باشد.

« هایی وجود دارد از این دست: شود به عوض آن، حکایتواري دیده نمیدر گلستان، رضایتمندي از عیال
جوانی چست، لطیف، ... در حلقه عشرت ما بود که در دلش از هیچ نوعی غم نیامدي... روزگاري برآمد... بعد 

اي گونهرزندان خاسته و بیخ نشاطش بریده و گل هوس پژمریده، پرسیدمش چهاز آن دیدمش زن خواسته و ف
) از این هم فراتر  423ـ  422همان: » ( و چه حالت است؟ گفت: تا کودکان بیاوردم، دگر کودکی نکردم. ... 

 دارد:بندي به عیال، عابد را هم از سیر در ملکوت بازمیآن است که پاي
 ال         دیـگر آسودگی مبند خیالاي گرفتار پـاي بـنـدعـی

 غم فرزند و نان و جامه و قوت         بازت آرد ز سیر در ملـکوت  

 سـازم         که به شب با خـداي پردازمهمـهروز اتفـاق می 

 بندم         چه خورد بامـداد فرزندم؟شب چـو عـقد نماز می  
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 ) 205ـ  204( همان: 

یکی از رفیقان شکایت روز نامساعد « شود: مردان می» هواخواهی غربت « نیز اندوه عیال، موجب گریز و     
آرم و بارها در دلم آمد که به اقلیمی به نزد من آورد که کفاف اندك دارم و عیال بسیار و طاقت بار فاقه نمی

قفاي من بخندند و سعی مرا در حق عیال بر عدم  دیگر نقل کنم... باز از شماتت اعدا براندیشم که به طعنه در
 ) 90همان: » ( مروت حمل کنند... 

یکی را زنی صاحب جمال و جوان « در این حکایت هم به رسم و آیینی خاص اشاره رفته است:     
درگذشت و مادرزن فرتوت به علت کابین در خانه متمکن بماند و مرد از محاورت او به جان رنجیدي و از 

اي در مفارقت یار عزیز؟ گفت: نادیدن زن بر من چنان اورت او چاره ندیدي، ... یکی گفتا: چگونهمج
 ) 369همان: » ( دشخوار نیست که دیدن مادر زن. 

بخواست تنها زنی است که با نام در گلستان از او یاد شده. البته در این لخت هم نامی آمده: » لیلی «    

که نام دخترك و اعتبار بخشیدن ) هم نامی آمده، که بیشتر از این 428( همان: . دخترکی خوبروي گوهر نام..
با احترام قرین بوده » لیلی « به او با ذکر نام مطرح باشد، ضرورت شعري در میان بوده است. شاید یادکرد از

و [ لیلی ] نظر یکی را از ملوك عرب، حدیث مجنون لیلی و شورش حال او بگفتند... ملک در هیئت ا« باشد: 
کرد، ... در نظرش حقیر آمد، ... مجنون به فراست دریافت، گفت از دریچۀ چشم مجنون باید در جمال لیلی 

) البته در مورد سخن مجنون، ذهن،  388ـ  385همان: »( نظر کردن تا سرّ مشاهدة او بر تو تجلی کند. 
داري کرده ا این بیان، بیشتر از علو طبع خود جانبکه مجنون بتواند داشته باشد و آن اینبرداشت دوگانه می

 است تا از لیلی. 
است. در واقع غرض اصلی، اشاره به عجز زنان نبوده بلکه زن، در حکایت، نماد ضعف و ناتوانی » زن « گاه 

 چه به مراقبت نیاز دارد:  نمادي است براي همۀ آن

 غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنیوکیل است بر خزاین باد     چه کهاي... فرشته
 ) 569( همان:  

 ها، به کمک زنان انجام گرفته است:ها و بیهدگیحاصلیو گاه اشاره به بی
 نالید                      پیرزن صندلش همی مالید... پیرمردي ز نزع می

)       413( همان:   
 ، توصیه شده:سرکشی به خانواده، و نه یادآوري وظایف مرد در قبال همسر

 منجمی به خانه درآمد، بیگانه را دید با زن او به هم نشسته، ... صاحبدلی که بر این واقف بود، گفت:« 
 » تو بر اوج فلک چه دانی چیست     که ندانی که در سرایت کیست

)  325( همان:   
 در این حکایت نیز روي سخن با مردان است:
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 اگر وقت والدت مار زاینـد        زنـان باردار اي مـرد هشیار       

 ازآن بهتر به نزدیک خردمند              کـه فرزندان ناهموار زایند
 ) 455( همان: 

وقتی به جهل جوانی « تنها در یک حکایت از حق مادر سخن رفته و از عاطفۀ مادر سخنی به میان نیامده: 
-همی گفت: مگر خردي فراموش کردي که درشتی میآزرده به کنجی نشست و گریان بانگ بر مادر زدم. دل

 ترین جمله از زبان یک زن، در گلستان است!) این حکیمانه 425همان: » ( کنی... 
وچهارم از باب دوم،به خواندن خطبۀ ویکم از باب اول و حکایت سیچونحکایت چهلهایی همدر قسمت

وپنجم و سر با کنیزکان است. در حکایت چهلعقد براي کنیز اشاره نشده و این تفاوت نقش جنسیتی هم
هم، هیچ  وششم باب دوم، به نقش مؤثر پدر درزندگی دختران اشاره شده است. در این دو حکایتچهل
اي در دست نیست که مخاطب سعدي را زنان بدانیم بلکه سعدي تنها براي بیان مقصود خود به مخاطب قرینه

 دیده است.داده و هرگز زنان را در میان نمیمورد نظرش، به زنان نقشی در حکایت 
 

 گیرينتیجه
زمینه از سوي مخاطب گاهی یک شود. دریافت پسزمینه به سوي متن جذب میمخاطب اثر ادبی، ابتدا با پس

کند و در تحدید دریافت درونی و حسی است. یعنی او بیشتر با نام اثر ادبی به سوي آن کششی احساس می
کند. گلستان سعدي اثر ادبی پرمخاطبی است که با تر از منتقدان عمل میتر و منصفگاه منطقیانتظارش از اثر 

هاي جنسیتی خاص داشته است. مخاطب امروز اغلب متوجه گیريها، جهتسازي در حکایتشخصیت
و مخاطبی تر شده هاي جنسیتی زنان و مردان کمشود؛ چراکه امروزه تفاوت نقشها نمیمردمدار بودن حکایت

بینیم راندگی چه در گلستان مییقین آنقدر تحدید شده که جز حسن نبیند. اما بهکه منصف است انتظارش آن
هایی که زن در آن ردپایی دارد، زدگی بسیار زیاد زنان است. با تحلیلی که در متن جستار آمد، حکایتو واپس

اند. همین گزینش مخاطب، آن سعدي غیر مردان هم بوده دهد که مخاطبان مورد نظرِدست نمیاي بههیچ قرینه
چه از نقش جنسیتی مردان برداشت هاي جنسیتی گلستان مؤثر بوده. آنگیريهم نه مخاطب امروز، در جهت

طوري که زده تصویر کرده بهاغراق و بدون عصبیت است. اما زنان را در حاشیه و واپسشود، تصویري بیمی
 حتی عاطفۀ مادري را هم نستوده است.در سرتاسر گلستان 

سعدي در میان همانندان خود به مسایل تربیتی و اخالقی عنایتی ویژه داشته و به این مهم در مدح پادشاهان 
دیده که سهم قدر در حاشیه مینیز توجه کرده است، اما زنان را در این میان راه نداده و گویی آنان را آن

براي زنان قائل نشده است. سعدي در پی رفع نیاز مخاطبانش بوده است.  هایشسازيدرخوري در شخصیت
ها آمده به تناسب نیاز جامعه بوده و اگر ذکري از زنان در میان نیست مخاطب سعدي این چه در حکایتآن

درخواست را نداشته و خود سعدي نیز در پی ایجاد چنین کششی از جانب مخاطب نبوده؛ چراکه خود نیز به 
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هاي مهم زندگی در گلستان فروغ پارهرا از جلوة بیدرخور و روبه تکامل زنان قایل نبوده است. این نقش
اعتنایی از همسر چه روایت کرده بوده است یا نه، با بیکه سعدي خود قهرمان آننظر از اینیابیم: صرفدرمی

زند و مهر فرزند به والدین خبري نیست، کند ( دختر تاجر حلب ) و در گلستان از مهر مادر به فرخود یاد می
طالق و ازدواج مجدد براي زن و مرد آسان و بدون شماتت جامعه تصویر شده و دوران جوانی با تنوع در 

واري جز تصویري پردغدغه و زدایندة شادمانی، تصویر تفریح در مقابل تعهد به همسر قرار گرفته و از عیال
 بینیم. دیگري نمی

-هاي جنسیتی گلستان بودهگیريترین عامل در جهتعدي که نمایندة جامعۀ روزگار اویند، مهممخاطبان س   

گسترد، این مخاطبان مردانند و البته تفکر و باور سعدي اند و با توجه به قراینی که متن گلستان فراروي ما می
 پذیرد.نمیاي که جزیی از آن بوده، جداییاز جامعه

 
 نامهکتاب
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