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 چکیده
هاي اجتماعی هشت باب گلستان بررسی و در یازده طبقه کلی، مشتمل بر طبقه شاهان، وزیران، مقاله شخصیتدر این 

زادگان، امیران، امیرزادگان، مقربان دربار؛ طبقه غالمان، کنیـزان، درویشان، اسیران، ندیمان؛ طبقه مردان و پسران؛ ملک
ا، عالمان، بزرگان، حکیمان، صوفیان، فقیهان، خردمندان، عابدان، طبقه زنان و دختران؛ طبقه صاحبان مشاغل؛ طبقه انبی

هاي عارفان؛ طبقه خصمان و دزدان؛ طبقه اشخاص نامعلوم؛ طبقه عامه مردم؛ طبقه دینداران و بددینان و طبقه شخصیت
ع سعدي هاي خاص هستند. در واقهاي عام به مراتب بیش از شخصیتبندي گردیده است. شخصیتتأویل شده تقسیم

شخصیت، به ترتیب طبقه اشخاص نامعلوم  984ها از طریق نام آنها تمایل چندانی ندارد. از مجموع به معرفی شخصیت
درصد، پسران و  7/10درصد، صاحبان مشاغل  6/14درصد، شاهان، وزیران و...  9/18درصد، انبیاء و اولیاء و...  8/21

درصد، دختران و زنان  9/3درصد، عامه مردم  9/6درصد، خصمان و دزدان  3/7درصد، غالمان و کنیزان و...  2/9مردان 
درصد هستند. گفتنی است که ارائه و معرفی  9/0درصد و دینداران و بددینان  7/1هاي تأویل شده درصد، شخصیت 7/3

هاي اجتماعی گیرد. برخی از شخصیتها در گلـستان عمدتـاً از طریـق بیان عمل و گفتار آنها صورت میشـخصیـت
هاي مطرح شده در این حکایات، کنش خاصی ندارند و نویسنده بعضاً به ذکر عنوان عام شخصیت اجتماعی و بیان نکته

اخالقی و تربیتی بسنده کرده است. این ویژگی در باب هشتم گلستان که در آن غالباً با جمالت قصار روبرو هستیم، 
 مشهود است.

 شخصیت اجتماعیگلستان،  :واژگان کلیدي
 

 مقدمه
عبارتند از: موضوع، درونمایه، شخصیت، دیدگاه، صحنه، عناصر موجود در هر داستان، فارغ از اصلی یا فرعی بودنشان 

ها که از آن با عنوان جان داستان یا ستون متن لحن، فضا، زبان، سبک، تکنیک. از این میان، یکی از عناصر محوري داستان
ها پویایی چندانی ندارد و نویسندگان کمتر هاي سنتی و قصه. هر چند این عنصر در داستاناستشود، شخصیت یاد می

توان بررسی و ها، آثار داستانی روایی قدیم را میبه تحول و تغییر آن توجه دارند، در عین حال به لحاظ تنوع شخصیت
نامند. مخلوق شوند را شخصیت مینامه ظاهر میماي که در داستان و نمایشنامه و فیلاشخاص ساخته شده«تحلیل کرد. 

-175: 1377(میرصادقی، » ذهن نویسنده ممکن است انسان نباشد و حیوان و شیء و چیز دیگري را نیز شامل شود
176 .( 

 توان از گلستان سعدي نام برد که عالوه براز میان آثار ارزشمند منثور پارسی که به صورت حکایت و قصه نقل شده، می
هاي بالغی دربردارندة فصاحت و نکات تربیتی و اخالقی است. هر چند کتب دیگري نظیر کلیله و دمنه و مرزبان زیبایی

نامه نیز از جهت نکات بالغی و تربیتی و اخالقی قابل توجه هستند، اما زبان روان و کوتاهی حکایات گلستان، منجر 
متناسب با احوالشان از حکایات دلنشین این کتاب بهره ببرند. شاید  شده که نه تنها قشر تحصیل کرده، بلکه عوام نیز
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بهترین تعبیر براي اوصاف این کتاب، همان عبارت سهل ِممتنع باشد؛ خصوصیتی که به یقین هیچ یک از مقلّدان سعدي 

ل هر یک از آنها، اند. این اثر، داراي خصوصیات منحصر به فردي است که بررسی و تحلیي انجام آن برنیامدهاز عهده
 گردد. هاي شخصیتی خود نویسنده میمنجر به شناخت بهتر کتاب و نیز ویژگی

هاي انسانی (اجتماعی) است که در این مقاله درصدد گیر حکایات گلستان، استفاده از شخصیتهاي چشمیکی از ویژگی
 هاي شخصیتی این حکایات هستیم. بررسی، تحلیل و دسته بندي تیپ

 
 پیشینۀ پژوهش

و شخصیت پردازي در متون مختلف ادب پارسی از جمله بوستان و گلستان سعدي، مقاالت  در خصوص شخصیت
ها و شیوه«، »تهران مخوفتأملی در پیرنگ و شخصیت پردازي «متعددي نگاشته شده که برخی از آنها عبارتند از: 

یت پردازي، توصیف، زاویه دید و تصویر پردازي در بررسی پیرنگ، شخص«، »داشگردهاي شخصیت پردازي در کتاب 
شخصیت و شخصیت «، »مثنوي معنويداستان پردازي و شخصیت پردازي مولوي در «، »نبرد رستم با دیو سپیدداستان 

، »حکایات سعديپردازي در شیوه شخصیت«، »رستم و سهرابتحلیل شخصیت در داستان «، »حدیقه سناییپردازي در 
تحلیل شخصیت در آثار سعدي و تطبیق آن با روانشناسی «، »بوستان سعديهاي خصیت در حکایتبررسی عنصر ش«

هاي اجتماعی بندي شخصیتهاي صورت گرفته، در خصوص تحلیل و طبقهبر اساس بررسی». جورج کلیشناختی 
 اي نگاشته نشده است.گلستان سعدي تا کنون مقاله

 
 شیوة پژوهش 

پس ها و نتیجه گیري است؛ بدین صورت که اي توأم با گردآوري، توصیف، تحلیل دادهابخانهروش پژوهش این مقاله، کت
ها در یازده طبقه کلی دسته بندي شده و سپس هاي اجتماعی هشت باب گلستان، این شخصیتاز استخراج شخصیت

ها مورد تحلیل و شخصیتهاي عام و خاص نیز تفکیک شده و در نهایت با مراجعه به منابع تکمیلی این شخصیت
 اند.   بررسی قرار گرفته

 
 کلیاتی راجع به داستان، قصه و حکایت 

-پیش از پرداختن به مبـحث اصلـی، در خصوص داستان، قصه، حکایت و تفاوت آنها و همچنین شخصیت و شخصیت
 ند. گردد تا به تبیین بهتر جایگاه شخصیت، در حکایات گلستان کمک کپردازي نکاتی ذکر می

داستان در زبان فارسی به معنی قصه، حکایت، افسانه و سرگذشت به کار رفته است و در ادبیات، اصطالحی عام به «
شود و از سوي دیگر انشعابات مختلف ادبیات داستانی از قبیل آید که از یکسو شامل صور متنوع قصه میشمار می

اي داستان گونه). «212: 1392(داد، » گیردشاخه از ادبیات را دربرمی داستان کوتاه، رمان، داستان بلند و دیگر اقسام این
ادبیات منثور [است] که در برگیرندة روایت تخیلی است. هدف این نوع ادبیات، آموزش یا سرگرم ساختن مخاطب یا هر 

ر تلقی کرد، به هیچ روي هاي داستانی منثوتوان آن را فن یا هنر آفرینش روایتها است. ادبیات داستانی که میدوي آن
هاي اصلی که در شمار ادبیات داستانی هستند، عبارتند از: حکایت، قصه، داستان شود. قالبشعر و نمایش را شامل نمی

 ). 52: 1376(انوشه، » کوتاه و رمان
و بدون طرح، و  قصه و داستان کوتاه مترادف یکدیگر نیستند؛ چرا که قصه روایتی است سادهالبته باید توجه داشت که  

شود. غالباً بر حوادث و توصیف اتکا دارد و خواننده یا شنونده در قصه با غافلگیري و پیچیدگی خاصی روبرو نمی
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شود. حکایت در ادب فارسی از دیرباز اي کوتاه و مختصر است که بصورت نظم یا نثر نوشته میحکایت در لغت قصه«

ی رایج بوده است. در ادب فارسی انواع گوناگون حکایت وجود دارد که به صورت مستقل یا به صورت داستانی فرع
 ).   203: 1392(داد، » ها جنبه تعلیمی دارند؛ مانند گلستان سعديقسمت اعظم این حکایت

توان به شود را میهایی که براي قصه ذکر میهاي سنتی بسیار نزدیک است، بنابراین ویژگیهاي حکایات به قصهویژگی
ـ 4گرایی ـ مطلق3ـ پیرنگ ضعیف 2ـ خرق عادت 1ها از این قرارند: هاي عمدة قصهات نیز تعمیم داد. ویژگـیحکای
ـ نقش سرنوشت محتوم 8ها در سخن گفتن ـ همسانی قهرمان7ـ نامشخص بودن زمان و مکان 6ـ ایستایی 5گرایی کلی

ها به ندرت به فضا و محیط معنوي و ر قصهـ کهنگی. همچنین د11ـ استقالل یافتگی حوادث 10ـ شگفت آوري 9
 شود. ها توجه میاجتماعی و خصوصیت ذهنی و روانی شخصیت

 هاي گوناگونی دارد که عبارتند از: هاي منثور در متون فارسی، صورتشایان ذکر است قصه
 هایی در فنون و رسوم کشورداري؛ ـ قصه1
 ن؛ هایی در شرح احوال و ذکر کرامات عارفاـ  قصه2
 هایی در بیان مفاهیم عرفانی و فلسفی و دینی به وجه تمثیل یا رمزي؛  ـ قصه3
 هاي واقعی و اخالقی آنها در آمیخته است؛ هایی که جنبهـ قصه4
 هایی که جنبۀ تاریخی دارد؛ ـ قصه5
 شود؛ هایی که از زبان حیوانات روایت میـ قصه6
 هایی در باب تعلیم و تربیت؛ ـ قصه7
 هایی که محتواي گوناگون دارد؛ قصهـ 8
 آفریده شده است؛ » هزار و یک شب«هایی که با شیوة ـ قصه9

 هایی که در ارتباط با امثال و حکم فارسی و عربی نقل شده است؛  ـ قصه10
 اند؛  ها عرضه شدههایی که با ساختار و معناي لطیفهـ قصه11
 شاهان و امیران و بازرگانان و مردان و زنان گمنام است.  هایی که حاوي سرگذشت و ماجراهاي ـ قصه12

از میان دوازده صورت قصه که در باال ذکر شد، در حکایات گلستان، مورد سوم و نهم نمودي ندارد، اما سایر صور قصه 
 خورد. ولو در یک حکایت به چشم می

 
 پردازي  کلیاتی راجع به شخصیت و شخصیت

رود به معناي شخص نیست. شخص لفظی لفظ شخصیت که در ادبیات داستانی به کار مینخست باید توجه داشت که 
بریم، اما شخصیت که یکی از عناصر داستانی است، لزوماً انسان هاي واقعی به کار میاست که براي اشاره به انسان

 نیست، بلکه ممکن است یک مکان، شیء، گیاه و... باشد. 
گوید شخصیت اي که میـ نظریه1اند: هاي مربوط به شخصیت را به دو دسته تقسیم کردهظریهنظریه پردازان ادبی، کلیه ن«

» ( اي پدیـدار شـناختی اسـت   گوید شخصـیت پدیـده  اي که میـ نظریه2فقط یکی از اشخاص داستان یا نمایش است و 
شـود  ست نویسنده وارد داستان میدانند که به خوا).  طرفداران نظریه نخست، شخصیت را انسانی می863: 1376انوشه، 

دانند و هر چند این شخصیت کند. طرفداران نظریه دوم، شخصیت را نه منفعل، که پویا میو مطابق با خواستۀ او عمل می

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۲۰٥٦

 
-کند و مسیـر حرکـت خویــش را برمـی   کـند، اما گاه بر اسـاس میـل خویـش عمل میاز طرح کلی داستان پیـروي می

 گزیند.    
گرِ دو موضوع مهم است: یکی مرتبۀ محاکات یا تقلیدي که در بازنمایی وجود دارد؛ و دیگري یانشخصیت ب«

 ).193-192: 1384(مکاریک، » ها در گروِ آن استاي که موجودیت شخصیتسازوکارهاي زبانی
جملۀ این طبقه  توان طبقه بندي کرد. ازها و حکایات را از وجوه مختلف میها، قصههاي موجود در داستانشخصیت

 توان به موارد زیر اشاره کرد: ها میبندي
ـ در هر داستان یک شخصیت اصلی در مرکز داستان قرار دارد که نویسنده سعی دارد توجه خواننده را به آن جلب کند. 1

ک شخصیت گاهی شخصیت اصلی، قهرمان داستان نیز هست که البته الزامی وجود ندارد که این دو ویژگی، همزمان در ی
 وجود داشته باشد. 

ها چه کوتاه و چه باشد. قصهـ شخصیت ایستا: شخصیتی است که در طول داستان بدون تغییر و یا با تغییرات اندك می2
 هاي ایستا دارند.   بلند، عموماً شخصیت

میق باشد و نیز کند. این تغییر ممکن است سطحی یا عـ شخصیت پویا: شخصیتی است که در طول داستان تغییر می3
 ممکن است در جهت ساختن یا تخریب شخصیت باشد.  

شود؛ مانند دیو که جانشین ـ شخصیت تمثیلی: شخصیتی است که جانشین فکر و خلق و خو و خصلت و صفتی می4
 پلیدي است.

 اي است. شود و داراي خصوصیات پیچیدهـ شخصیت جامع: شخصیتی است که در طول زمان متحول می5
توان آن را شناساند و خواننده از برخورد خصیت ساده: شخصیتی است که یک بعدي است و با یک جملۀ ساده میـ ش6

 شود. با او دچار شگفتی نمی
ـ شخصیت شرّیر: شخصیتی است که بدي و پلیدي در وجود او به نمایش گذاشته شود و عملش در تقابل با قهرمان 7

 داستان قرار بگیرد.  
لبی: شخصیتی است که نسخه بدل شخصیت دیگري باشد. شخصیت قالبی هیچ تشخّصی از خود ندارد و ـ شخصیت قا8

 تمام اعمال و رفتارش قابل پیش بینی است.
شود و خصوصیتی جا افتاده دارد. ها ظاهر میاي است که مرتباً در داستانـ شخصیت قراردادي: فرد شناخته شده9

 اند. ر به یکدیگر نزدیکهاي قراردادي و قالبی بسیاشخصیت
 ـ شخصیت مخالف: حریف اصلیِ شخصیت اصلی در داسـتان و به خصوص در نمایشنامه شخصیت مخالف است.  10
هاي مخالف است تا هاي اصلی یا شخصیتـ شخصیت مقابل: شخصیتی است که در تقابل و مقایسه با شخصیت11

 خصوصیت آنها بهتر نشان داده شود. 
 ـ شخصیت نمادین: کسی است که حاصل جمع اعمال و گفتارش خواننده را به چیزي بیشتر از خودش راهنمایی کند. 12
 اي از مردم است. ـ شخصیت نوعی یا تیپ یا تیپیک: نشان دهندة خصوصیات گروه یا طبقه13
-خود را با او در میان می کند و رازهايـ شخصیت همراز: شخصیت فرعی است که شخصیت اصلی به او اعتماد می14

 گذارد. 
تر تشریح و تصویر ـ شخصیت همه جانبه: کسی است که از پیچیدگی و جامعیت برخوردار است و با جزئیات مفصل15
 هاي دیگر داستان است. هاي فردي او ممتازتر از شخصیتشود و خصلتمی
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قی و تربیتی مد نظر است، ممکن است تنها چند نوع ها که بیشتر بیان نکتۀ اخالباید توجه داشت که در حکایات و قصه

 ها مطرح شوند. از این شخصیت
 هاي داستانی از منظر اهمیت در سه درجه قابل تقسیم بندي هستند: شخصیت

ها براي واقعیت بخشیدن به داستان یا اجراي نقشی جزئی در نظر اهمیت و سیاهی لشکر: این شخصیتهاي بیـ نقش1
 شوند. د و پس از آن فراموش میشونگرفته می

ها ممکن است در طرح داستان دگرگونی ایجاد کنند، اما در داستان حضور مداوم هاي فرعی: این شخصیتـ شخصیت2
 ندارند. 

دهیم، داستان کما بیش دربارة آنهاست و توقع داریم هایی هستند که به آنها اهمیت میهاي اصلی: شخصیتـ شخصیت3
 برد. ها و اعمال آنهاست که داستان را پیش میشود و خواستهشان چه میسرانجامکه بدانیم 

 نویسنده ممکن است براي معرفی و ارائۀ شخصیت در داستان از سه شیوه استفاده کند: 
ا ها، آنهها با شرح و توضیح مستقیم. نویسنده با شرح و تحلیل رفتار و اعمال و افکار شخصیتـ ارائۀ صریح شخصیت1

 کند. را به خواننده معرفی می
 ها از طریق عمل آنها با کمی شرح یا بدون آن. ـ ارائۀ شخصیت2
هاي ذهنی و عواطف درونی شخصیت، خواننده ـ ارائۀ درون شخصیت، بی تعبیر و تفسیر. با ارائۀ اعمال و کشمکش3

 شناسد.  غیر مستقیم آن را می
بهتر از طبیعت و رفتار انسانی است و ممکن است نویسنده براي این منظور بخشی از هدف داستان ارائۀ شناخت هر چه 

هاي مختلفی وجود پردازي شیوهگویند. براي شخصیتپردازي میهاي مختلفی استفاده کند که به آن شخصیتاز شیوه
توان به شرح زیر ا میها ردارد که بسته به نوع داستـان و مهارت نویسنده ممکن است متفاوت باشد. بخشی از این شیوه

 برشمرد: 
گیرد که مؤثرترین شکل شخصیت پردازي همین دهند شکل میـ تصویر ذهنی ما از مردم، بر اساس اعمالی که انجام می1

 نوع است. 
هاي داستان از انجام اعمالشان، بخشد. با دانستن انگیزة شخصیتـ انگیزه به اعمال یک شخصیت ارزش اخالقی می2

 تري داشت. آنها شناخت صحیح توان ازمی
 ها را بهتر بشناسند. کند تا شخصیتهاي داستان، به خوانندگان کمک میـ بیان بخشی از گذشتۀ شخصیت3
 شود. ـ شهرت شخصیت داستانی عالوه بر اینکه بخشی از هویت اوست، موجب شناخت خواننده داستان از آن می4
ها از موقعیتی خارج شوند و در موقعیتی دیگري زي این است که شخصیتهاي مؤثر در شخصیت پرداـ یکی از روش5

 شود. گر میشان جلوههاي متفاوتی از شخصیتقرار گیرند. بدین ترتیب جنبه
 کند. تر میهاي داستانی را واقعیها شخصیتها و الگوهاي رفتاري یک فرد بخشی از هویت اوست. عادتـ عادت6
 دهد، التذاذ خواننده را در پی دارد.   نی بر خالف انتظار، در کاري لیاقت از خود نشان میـ وقتی یک شخصیت داستا7
شود خواننده بهتر آن را بشناسد، بلکه امکان بسط هاي داستانی نه تنها موجب میـ بیان عالیق و سالیق شخصیت8

 او نزد خواننده شود.  تواند موجب محبوبیتشود. همچنین عالیق یک شخصیت میداستان نیز فراهم می
هاي شخصیت پردازي است که هاي داستانی نیز یکی دیگر از روشهاي ظاهري و جسمانی شخصیتـ ذکر ویژگی9

 چندان مؤثر و جذّاب نیست. 
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پردازي، سه مورد نخست یعنی، اَعمال شخصیت، انگیزة شخصیت از انجام هاي مطرح شده براي شخصیتاز میان روش

 پردازي مؤثرتر هستند. یان گذشتۀ شخصیت، در شخصیتدادن اَعمال و ب
 تواند از طرق مختلف زیر انجام شود: ها نیز، میبه طور کلی آشکارسازي و مشخص کردن ماهیت شخصیت

) توصیف شخصیت افراد 4ها ـ کنش و حرکت شخصیت3ها ـ بیان ذهنیت شخصیت2ها ـ گفتگو و مکالمه شخصیت1
 ) گذراندن اوقات فراغت و... . 8) طرز برخورد و معاشرت 7) آرایش ظاهر 6شش ) نحوة پو5به صورت علنی 

پردازي در این حکایات ضعیف است. ها بسیار متنوع هستند، اما شخصیتهر چند در حکایات گلستان شخصیت
گویند کم حکایـات گلـستان سعـدي از جهت کوتاهی و وحدت موضوع، به آن چه که امروزه به آن داسـتان کوتاه می«

توانند داستان ها و حکایات با همه اهمیت و اعتبارشان به دلیل عدم شخصیت پردازي نمیشباهت نیست، اما این قصه
 ). 2: 1379(مستور، » کوتاه ـ به مفهوم امروزي آن ـ تلقی شوند

 
 هاي اجتماعی گلستانویژگی حکایات و شخصیت

و تربیتی است. به طور کلی حکایت اخالقی براي ترویج اصول مذهبی  عمدة حکایات گلستان، دربردارندة نکات اخالقی
هاي اخالق نوشته شده است و ساختاري ساده و کوتاه دارد. هر نویسنده در قصه و حکایات خود براي بیان و درس

هاي انسانی کند. سعدي نیز در حکایات گلستان از شخصیتهاي گوناگونی استفاده میاغراض خویش از شخصیت
هاي غیر انسانی بسیار هاي حیوانی، طبیعی، فراطبیعی و... بهره برده است و شخصـیت(اجتماعی) بیش از شخصیت

 محدودند. 
 هاي داستانی ممکن است از طرق مختلفی گزینش شوند که عبارتند از: باید توجه داشت که شخصیت

-شده، خود نویسنده، قیاس نویسنده با یکی از شخصیتهاي برگرفته از زندگی، مشاهدة بیگانگان، افراد شناخته اندیشه
هاي مناسب با آن داستان را به نویسنده پیشنهاد هاي داستان و حافظه. البته باید توجه داشت که خود داستان شخصیت

هاي حکایات خود به توان دریافت که سعدي در گزینش شخصیتکند. با تأمل در حکایات گلستان به روشنی میمی
 هاي اجتماعی بهره برده است. هاي گزینش شخصیتاز تمام راه نوعی

هاي اي بپروراند که هم داراي ویژگیگیرد، سعی دارد آن را به گونهقصه نویس هنگامی که شخصیتی را از اجتماع می
بی اجتماعی باشد و هم داراي خصوصیات خود نویسنده که این ویژگی در بسیاري از حکایات گلستان سعدي به خو

 مشهود است. 
هاي مهم این حکایات، زبان به کار رفته در آنهاست. زبان حکایات نسبت به تک تک افراد یکسان است. یک از ویژگی

به عبارت دیگر شخصیت امیر و غالم و عاشق و...، نه به زبانی که متناسب با تیپ و شخصیتشان باشد، بلکه به زبان 
 گویند.  عدي طبقات مختلف جامعه به لحن و سبک نویسنده سخن میگویند. در حکایات سنویسنده سخن می

همچنین باید توجه داشت که نوع ارائۀ شخصیت با زاویه دید ارتباط مستقیم دارد. بدین نحو که اگر راوي اول شخص 
گردد. همچنین لحن راوي در شخصیت پردازي اهمیت باشد، ذهنیت وي که شخصیت اصلی داستان است، آشکار می

-گردد. حتی از طریق لحن راوي میزیادي دارد. انتخاب کلمات و چینش آنها در جمله، موجب تشخّص شخصیت می
هاي مختلف اجتماعی آشکار ساخت. به طور کلی یکی از مؤثرترین توان سطح دانش و تعلق آن شخصیت را به گروه

به عنوان یک «که شخصیت و زاویه دید یکی شود. که شخصیتی در نظر خوانده مهم جلوه کند این است ها براي اینشیوه
قاعدة تجربی هرگاه در داستان از شخصیتی به مثابۀ راوي یا شخصیت با زاویۀ دید استفاده کنیم، اهمیت او بسیار افزایش 
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هاي اصلی ). در بسیاري از حکایات گلستان، راوي (نویسنده) یکی از شخصیت124: 1387(اسکات کارد، » یابدمی

 ان است. داست
هاي موجود در حکایات گلستان در یازده طبقۀ کلی قابل دسته بندي هستند. این طبقات همراه با تحلیل آنها و شخصیت

 گردد. هایی از حکایات ذیالً ذکر میارائۀ نمونه
 

-ط به شخصیتاین طبقه در مجموع مربو شاهان، وزیران، ملک زادگان، امیران، امیر زادگان، مقربان دربار:الف) طبقۀ 
ها نیز نمود چشم گیري دارند. در هاي درباري است و نه تنها در باب نخست (در سیرت پادشاهان) بلکه در سایر باب

دارند و داراي تلون رآي هستند. در مقابل، در اکثر حکایات، وزیران با تدبیر  این حکایات عمدتاً پادشاهان رفتار ظالمانه
هاي بارز حکایات هستند تا پادشاهان را متوجه رفتار نادرستشان کنند. یکی از ویژگیو خردمندند و دائماً در صدد 

گردد. سعـدي نام پوشـی است، اما در مورد برخی از اشخـاص این طبقـه، بعضاً نام پادشاهان و وزیران ذکر می
زاده، یکی از ملوك عجم، یکی  زاده، سرهنگهاي مرتبط با دربار، به دستۀ عام، شامل پادشاه، ملک، وزیر، ملکشخصیت

از ملوك عرب، یکی از جلسا و... و دستۀ خاص، مشتمل بر قارون، عمرو لیث، ملک زوزن، کیخسرو، بزرجمهر، هارون 
 اند. الرّشید، خصیب، اسکندر رومی، اردشیر بابکان، حسن میمندي، سلطان محمد خوارزمشاه و... تقسیم بندي شده

هی فرمان داد. گفت: اي پادشاه بواسطۀ خشمی که تو را بر من است آزارِ خود مجوي. گفت: گناپادشاهی به کشتنِ بی«
 به چه معنی؟ گفت: از براي آن که این عقوبت بر من به یک نََفس بسر آید و بزة آن جاوید بر تو بماند. 

دوران بقـا چو بـاد صحـرا 
 بگذشت

تلخی و خوشی و زشت و زیبا  
 بگذشت

 در گــردن او بمـاند و بـر مـا بگذشت   پنداشت ستمگر که جفا بر ما کرد 
 ). 81-80: 1387(سعدي، » [ملک را نصیحت او سودمند آمد و از سرِ خون او بگذشت]

گفتند و بزرجمهر که مهترِ ایشان بود خاموش بود. گفتند: گروهی حکما در حضرت کسري به مصلحتی در سخن می«
بینم که گویی؟ گفت: وزرا بر مثالِ اطبااند و طبیب دارو ندهد جز سقیم را. پس چون میاین بحث سخن نمی چرا با ما در

 رايِ شما بر صواب است مرا بر سِر آن [سخن] گفتن حکمت نباشد. 
 مرا در وي سخـن گفتن نشایـد  فضـولی مـن برآیدچو کاري بی

 » اگر خاموش بنشینم گناه است  و گر بینم که نابینا و چاه است
 ).83: 1387(سعدي،                                                                        

 
شدن در اکثر حکایات، به جز خدمتگزاري و مورد ظلم واقع غالمان، کنیزان، درویـشان، اسیران، ندیمان:ب) طبقۀ 

هاي مرتبط با این طبقه در دو دستۀ عام که شامل درویش، ندما، غالم، شخصیتشود. کنش خاصی از ایشان دیده نمی
زاده، بندیان و... هستند و دستۀ خاص که شامل دو شخصیت خصیب و کنیز، زیر دستان، سائل، اقارب درویش، درویش

ت: یکی به معناي اند. شایان ذکر است که درویش در حکایات گلستان داراي دو معنا اسایا است، تقسیم بندي شده
 شود. شود و درویش به معناي انسان وارسته که مشمول طبقۀ علما، بزرگان و... میتهیدست که مشمول این طبقه می

گفت: اي خداوندانِ نعمت، اگر شما را انصاف بودي و ما را قناعت، رسمِ خواهندة مغربی در صف بزّازانِ حلب می«
 سؤال از جهان برخاستی. 
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 کــه وراي تــو هیـچ نعمـت نیست  ت توانــگرم گـــردان اي قنـــاع

 » هر که را صبر نیست حکمت نیست  کُنـجِ صبــر اختیارِ لقمـان است
 ).109: 1387(سعدي،                                                                              

 
هاي این طبقه نیز در حکایات گلستان، نمود چشم گیري دارند و بسامد استفاده از شخصیت ج) طبقۀ مردان و پسران:

عام مانند: شاگرد استاد کشتی گیر، دو برادر، پسر زاهد، پدر، کودك، پیرمرد، جوانمرد، یار مالح، شاهد، جوان و... بیشتر 
 . زال، رستم، مجنون و  آزر است هاي خاص این طبقه شاملهاي خاص در این طبقه است. شخصیتاز شخصیت

مهمان پیري بودم در دیار بکرِ بِکر که مالِ فراوان داشت و فرزند خوبروي. شبی حکایت کرد که مرا در عمرِ [خویش] «
بجز این فرزند نبوده است. درختی در این وادي زیارتگاه است که مردمان به حاجت خواستن آن جا روند. شبها[ي] دراز 

گفت: چه بودي ام تا مرا این فرزند بخشیده است. شنیدم که پسر با رفیقان آهسته همیخت به حق بنالیدهدر آن پاي در
 گر من آن درخت بدانستمی کجاست تا دعا کردمی و پدرم بمردي. 

 خواجه شادي کنان که پسرم عاقل است و پسر طعنه زنان که پدر[م] فرتوت. 
 ی ســوي تربـت پـدرتنکنــ  سالها بـر تـو بگـذرد کـه گذار 
 » تا همان چشم داري از پسرت  تو بجاي پدر چه کردي خیـر؟

 ).151: 1387(سعدي،                                                                         
 

شود و بسامد استفاده این طبقه نیز مانند طبقۀ مردان و پسران به دو دستۀ خاص و عام تقسیم می د) طبقۀ زنان و دختران:
هاي خاص به مراتب بیشتر است. در مجموع این طبقه از طبقاتی است که هاي عام در این طبقه، از شخصیتاز شخصیت

ن، دختر، مادر زن، پیرزن، زیبارو، مادر، صنم، هاي عام این طبقه مانند: زکمتر در حکایات گلستان نمود دارد. شخصیت
 هاي خاص، مانند: همسر لوط، حفصه، زینب و لیلی هستند.   مادرِ مادر، بیوه و... و شخصیت

یکی را زنی صاحب جمال درگذشت و مادر زنِ فرتوت بعلّت کابین در خانه متمکّن بماند. مرد از محاورت وي بجان «
اي در مفارقت یارِ اره ندیدي؛ تا گروهی آشنایان به پرسیدن آمدندش. یکی گفتا: چگونهرنجیدي و از مجاورت او چ

 نماید که دیدنِ مادر زن. عزیز؟ گفت: نادیدنِ زن بر من چنان دشوار نمی
 گنـج برداشتند و مــار بمـاند  گُـل بتـاراج رفت و خـار بمـاند 

 دشمنان دیدن  خوشتر از رويِ  دیـده بـر تـارك سنـان دیـدن
 »تا یکی دشمنـت نبـاید دیـد  واجب است از هزار دوست برید

 ).141: 1387(سعدي،                                                                  
 

به اند. همۀ صاحبان مشاغل از طبقات قابل توجه هستند که در حکایات گلستان مطرح شده هـ) طبقۀ صاحبان مشاغل:
اند، نظیر: ملّاح، حرّاث، کیمیاگر، بازرگان، خطیب، شتربان، مطرب، مؤذن، قاضی، کفشدوز، طبیب، صورت عام ذکر شده

بقّال، قصاب، خارکن، دهقان، صیاد، غواص، حکم انداز، شاعر، منجم و... . شایان ذکر است که صاحبان مشاغل لزوماً 
 ان یک پیشه (خصوصاً در ابیات)، اکتفا شده است. کنش خاصی ندارند و از آنها تنها به ذکر عنو
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بقّالی را درمی چند بر صوفیان گرد آمده بود در واسط. هر روز مطالبت کردي و سخنها[ي] با خشونت گفتی. اصحاب «

ن از تعنّت وي پریشان خاطر همی بودند [و از تحمل چاره نبود]. صاحبدلی در آن میان گفت: نَفس را به طعام وعده داد
 ترست که بقّال را [به درم]. آسان

-ترك احسان خواجه اولی
 تر

 کاحتـمال جفـاي بـوابان  

 »که تقاضاي زشت قصابان  به تمنّـاي گوشت مردن به 
 ).112: 1387(سعدي،                                                                                        

 
از طبقات پر بسامد در حکایات  انبیا، عالمان، بزرگان، حکیمان، صوفیان، فقیهان، خردمندان، عابدان، عارفان:و) طبقۀ 

گلستان است، به نحوي که پس از اشخاص نامعلوم، این طبقه از لحاظ بسامد در مرتبۀ دوم قرار دارد. این طبقه نیز شامل 
زاهد، دانشمند، صوفی، فیلسوفان، یکی از فضال، پرهیزگاران، هاي عام نظیر: شوریده، علما، فقیه، مرید، شخصیت

هاي خاص نظیر: ذوالنون مصري، عبدالقادر گیالنی، پیامبر(ع)، یعقوب (ع)، لقمان حکیم، اولوااللباب و... و شخصیت
د. شایان ذکر باشابوالفرج ابن جـوزي، ابوهریره، حاتم طائی، موسی (ع)، جالینوس، سحبان وائل، ابراهیم (ع) و... می

اي اخالقی و تربیتی بهره برده است و کنش خاصی از این طبقه شاهد است سعدي از این طبقه بیشتر براي بیان نکته
 نیستیم.  

 هندویی نفط اندازي همی آموخت. حکیمی گفت: تو را که خانه نیین است، بازي نه این است. «
 »که نه نیکوش جواب است، مگويوانچه دانی   تا ندانی که سخن عینِ صواب است مگوي

 ).159: 1387(سعدي،                                                                                                              
حالل  ستاندیکی [را] از علماي راسخ پرسیدند که چه  فرمایی در نانِ وقف؟ گفت: اگر نان از بهرِ جمعیت خاطر می«

 نشیند، حرام. است و اگر جمع از بهرِ نان می
 »صاحبدالن، نه کُنجِ عبادت براي نان  اندنان از براي کُنجِ عبادت گرفته

 ).103-102: 1387(سعدي،                                                                                                     
 

هنگامی که یک کتاب، دربردارندة نکات اخالقی و تعلیمی است، طبیعتاً مؤلف، در خصوص  خصمان و دزدان:ز) طبقۀ 
کند. پس طبیعی است که سعدي، حکایاتی را از این طبقه ذکر اشرار و دشمنان براي هوشیاري مخاطب مطالبی را بیان می

شود که  عام شامل: دشمن، و دستۀ عام و خاص تقیسم میهاي آنها را بیان کند. این طبقه نیز به دکند و بعضاً ویژگی
طایفۀ دزدان، طایفۀ اوباش، حرامی، متعنتان، شیاد، بد اندیش، بدگویان، ظالمان و... و خاص شامل: دزدان خفاجه است. 

من در باب هشتم که عمدتاً نکات اخالقی به صورت جمالت قصار آمده است، سعدي از دو قشر، صریحاً به عنوان دش
 کند: یاد می

 حلم و زاهد بی عمل. دو کس دشمنِ ملک و دینند: پادشاه بی«
 »که خدا را نبود بندة فرمانبردار  بر سرِ ملک مباد آن ملک فرمانده 

 ).    173: 1387(سعدي،                                                                                                   
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هاي اجتماعی در گلستان از آنِ این طبقه است که طبیعتاً تنها شامل باالترین بسامد شخصیت اشخاص نامعلوم:ح) طبقۀ 
 توجه داشت که اشخاص نامعلوم نیز به سه دسته قابل تفکیک هستند: شود. باید هاي عام میشخصیت

اي، یکی از دوستان، یکی از متعلمان، یکی از شخصی، فالن، طایفهـ اشخاصی که به صورت مبهم از آنها یاد شده مانند: 1
 ستمدیدگان و...

ن که هست مضاعف کنید که مالزِم درگاه یکی از ملوك عرب [شنیدم] متعلّقان دیوان را فرمود که مرسومِ فالن را چندا«
است و مترصد فرمان و سایر خدمتگاران به لهو و لعب مشغول و در اداي خدمت متهاوِن. صاحبدلی بشنید [و] گفت: 

 علّوِ درجات بندگان [به درگاه] حق تعالی همین مثال دارد. 
 د بلطف نگاه سیم هر آینه در وي کن  دو بامداد اگر آید کسی به خدمت شاه 

 »که ناامیــد نگردنــد از آستــانِ اله  امیـد هسـت پرستنـدگانِ مخلـص را

 ).78: 1387(سعدي،                                                                                                 
عاصیان، نیکان،  از آنان استفاده کرده مانند: دانا، ـ اشخاصی که نویسنده با بیان یکی از صفات آنها، در حکایات2

 هنران، فرومایه، بیمار، مست، گمشده و... . ناتراشیده، مدعی، خامان، مستمع، بی
 ادبان؛ هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمدي از فعل آن احتراز کردمی.لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی«

 کزان پنـدي نگیـرد صـاحبِ هوش  نگوینـد از ســرِ بازیچــه حـرفی 

 »بخـوانی، آیـدش بازیچـه در گوش  و گر صد باب حکمت پیِش نادان
 ).95: 1387(سعدي،                            

اگر آن صفت ذکر دهند که ـ اشخاصی که با آوردن صفت همراه اسم، یک عبارت متناقض دربارة شخصیت را شکل می3
گونه توان آن اسم را جزء یکی از ده طبقۀ دیگر قرار داد. عمدتاً در باب هشتم شاهد این ترکیبات متنـاقضشد، مینمی

 عمل، عابد با طمع، عالم ناپرهیزگار، رونده بی مـعرفـت، تلمیذ بی ارادت و... . هستیم؛ نظیر: فقیه مردم آزار، عالم بی
، تحصیلِ سیرت خوب است نه ترتیلِ سورت مکتوب. عامیِ متعبد پیاده رفته [است] و عالمِ متهاون مراد از نزول قرآن« 

 سوارِ خفته. عاصی که دست بردارد به از عابد که در سر دارد. 
 »بهتـر ز فقیـه مـردم آزار  سرهنگ لطیف خوي دلدار 

 ).184: 1387(سعدي،                                                                                              
 

هاي عام است، نظیر: این طبقه از طبقات کم بسامد در حکایات گلستان است و تنها شامل شخصیت ط)طبقۀ عامۀ مردم:
 بنی آدم، مردم، حجاج، اهل زمین، همسایه، مردم قریه و... . 

سالی نزاع میان پیادگانِ حجاج افتاده بود و داعی در آن سفر هم پیاده بود. انصاف در سر و روي هم فتادیم و داد فسوق «
ون] عرصۀ شطرنج بسر [چگفت: یا لَلعجب! پیادة عاج و جدال بدادیم. کجاوه نشینی را دیدیم که با عدیلِ خویش می

 شود که بود و پیادگانِ حاج بادیه بسر بردند و بتر شدند؟ شود یعنی به ازان میبرَد فرزین میمی
 دردکـو پوستیــنِ خلـق به آزار مـی  از من بگـوي حــاجیِ مـردم گـزاي را  

 »بردخورد و بـار میبیچـاره خـار می  حاجی تو نیستی شترست از براي آنک
 ).159: 1387(سعدي،                            
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هر چند این طبقه کمترین میزان بسامد را دارد اما از این منظر که سعدي در روزگار  ي) طبقۀ دینداران و بددینان:

هاي مختلف چه در سفر و چه در حضر، حشر و نشر داشته، حائز خویش نه تنها با مسلمانان بلکه با مردمانی از کیش
 موحد، زندیق، مسلمان، جهود، ملحد و گبر. اهمیت است و در حکایات خود از این اقشار نیز بهره برده است، نظیر: 

در عقد بیعِ سرایی متردد بودم. جهودي گفت: بخر که من کدخداي قدیم این محلّتم و نیک و بد این خانه چنان که من «
 جز آن که تو همسایۀ منی. دانم دیگري نداند. هیچ عیبی ندارد. [گفتم]: ب

 ده درم سیــمِ کـــم عیـــار ارزد  ست  اي را که چون تو همسایهخانه

 »که پس از مــرگ تــو هـزار ارزد  لیــــکن امیـــدوار بایـــد بـــود
 ).130: 1387(سعدي،                            

 
تـوان آنها را جزء ده دستۀ مراد از این طبـقه اشـخاصـی هستند که در ظاهر می هاي تأویل شده:ك) طبقۀ شخصیـت

هایی هـستند، به صراحت مطرح شده در نظر گرفـت، اما پـس از مطـالعۀ حکـایاتی که داراي چنـین شـخصیـت
باشد، نظیر دوست هایی خالف ظاهرش مییابیم که شخصیت مورد نظر داراي ویژگینویسنده یا از فحواي کالم در می

دارد که فرد قدرتمند اگر به زیردستان خود ظلم کند و آنها به در حکایت ششم باب اول، که نویسنده صراحتاً اشعار می
 ظاهر اظهار دوستی کنند، پس از ناتوانی از قدرت همان دوستان، دشمنان اصلی وي هستند. 

یابیم که آن شخص صالح نبوده است؛ زیرا زمانی صالح درمیدر حکایت بیست و یکم باب اول پس از مطالعۀ رفتار فرد 
 آید. شود، صالح درصدد انتقام از لشکري برمیکه لشکري از سمتش عزل می

به جاي اینکه نظر قاضی مطابق فرمان شریعت و عدالت باشد مطابق خواستۀ سلطان  در حکایت بیست و دوم باب سوم
 است.

دهد و در غیاب پاشاه رفتاري ل ریاکار است: در نزد سلطان خود را زاهد نشان میدر حکایت ششم باب دوم زاهد در اص
 دهد. متفاوت از خود بروز می

در حکایت پانزدهم باب دوم، فرد پارسا نیز ریاکار بوده؛ چرا که ظاهري نیک و باطنی پلید داشته و به همین دلیل به 
 دوزخ رفته است.  

 دهد. یاکار درصدد جلب نظر پادشاه بوده و جان خود را بر سر این کار از دست میدر حکایت هفدهم باب دوم، عابد ر
در حکایت بیست و ششم باب دوم، فردي که به عنوان عابد معرفی شده، اصالً عابد نیست؛ چرا که از احوال بندگان 

 کند. حقیقی خدا مطلع نیست و به بندگان حقیقی نیز خرده گیري می
یابیم که عابد بیشتر اوقات به فکر مخارج زندگی است تا خلوت با از قرائن متنی در میباب دوم، در حکایت سی و یکم 
 توان عنوان عابد را به چنین شخصی اطالق کرد.  خداي خویش. لذا نمی

شخصیتی ریاکار است که در بیشه و دور از خلق به خداوند توجه دارد، اما با در حکایت سی و دوم باب دوم، عابد، 
 دهد. دیدن سراي پادشاه قرار از کف می

پردازد: یکی متکلّمان که به هاي متظاهر میدر حکایت سی و هفتم باب دوم صراحتاً نویسنده به نقد دو دسته از شخصیت
توان به چنین افرادي گویند عامل نیستند و دیگري عالمان که رفتارشان مانند متکلمان است. پس نمیآنچه که به خلق می

 کلم یا عالم اطالق کرد. مت
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در حکایت سی و هشتم باب دوم، رفتار عابد متناسب با شخصیت عابدان حقیقی نیست. عابدان حقیقی از سر استخفاف 

 نگرند. به هیچ یک از بندگان خدا نمی
 مقرري نیست.در حکایت یازدهم باب سوم رفتار عالم با عالم بودنش منافات دارد؛ چرا که عالم حقیقی در صدد افزایش 

   گدا شخصی است که داراي ظاهري بینوا، اما در واقع متمول است. در حکایت بیست و یکم باب سوم 
در حکایت چهارم باب چهارم شخصیتی که با عنوان عالم از آن یاد شده است از نظر جالینوس، نه عالم، که نادان است؛ 

 کرد. چرا که اگر عالم بود با نادان مناظره نمی
کند که به دنیا توجهی ندارد، اما قدرت نفسانی بر تقوایش غالب شده حکایت سوم باب پنجم، پارسا گرچه تظاهر میدر 

 است. 
در حکایت نوزدهم باب پانزدهم رفتار قاضی همدان در شأن یکی قاضی نیست و اطالق عنوان قاضی بر چنین شخصیتی 

 باشد.  سزاوار نمی
 

 
 »گلستان سعديهاي اجتماعی جدول شخصیت«

 درصد تعداد هاي خاصشخصیت هاي عامشخصیت طبقۀ کلی
شاهان، وزیران، 

زادگان، ملک
امیران، امیرزادگان، 

 مقربان دربار  

زاده، دو پادشاه، پادشاه، وزیر، ملک
زاده، یکی از ملوك عجم، یکی سرهنگ

از ملوك عرب، یکی از جلسا، 
سرهنگ،  یکی از ملوك نواحی، 
وزراي نوشروان،  ملوك پیشین، امراي 

 ... خواجهدولت، دو 

محمود سبکتگین، نوشیروان، هرمز، 
حجاج یوسف، قارون، عمرو لیث، ملک 

الرّشید، زوزن، کیخسرو، بزرجمهر، هارون
خصیب، اسکندر رومی، اردشیر بابکان، 
حسن میمندي، سلطان محمد 
خوارزمشاه، اتابک ابوبکربن سعد بن 

 زنگی، فرعون، جمشید، فریدون. 
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غالمان، کنیزان، 
درویشان، اسیران، 

 ندیمان

اسیر، درویش، ندما، غالم، کنیز، 
زیردسـتان، سایل، اقارب درویـش، 

 بندیان...زاده، درویـش

 3/7 72 خصیب، ایاز. 

گیر، دو برادر، مرد، شاگرد استاد کشتی مردان و پسران
پسر زاهد، پدر، کودك، پیرمرد، 
جوانمرد، یار مالح، شاهد، جوان، 

 برادران یوسف (ع)...

 2/9 91 زال، رستم، مجنون، آزر.

خواهر، خاتون، زن، دختر، مادر زن،  زنان و دختران
پیرزن، زیبارو، مادر، صنم، مادرِ مادر، 

 بیوه... 

 7/3 37 همسر لوط، حفصه، زینب، لیلی. 

لشکري، سپاه، راعی، صاحب دیوان،  صاحبان مشاغل
پاسبان، محتسب، گازران، دربان، 

پیلبان، قاصد، خدمتگاران، توانگران،  
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 گیر، ملّاح، حرّاث،استاد کشتی

کیمیاگر، بازرگان، خطیب، شتربان، 
مطرب، مؤذن، قاضی، کفشدوز، طبیب، 
بقّال، قصاب، خارکن، دهقان، صیاد، 
غواص، حکم انداز، شاعر، منجم، 

 معلم، ادیب، بیطار، دهخدا، نقاش...
عالمان، انبیا، 

بزرگان، حکیمان، 
صوفیان، فقیهان، 
خردمندان،  عابدان، 

 عارفان

حکما، خردمندان، پارسا، درویش، 
آزادگان، صاحبدل، بزرگان، عابد، 
عارفان، رونده، صلحا، پیر طریقت، 
یکی از مشایخ، شوریده، علما، فقیه، 
مرید، زاهد، دانشمند، صوفی، 
فیلسوفان، یکی از فضال، پرهیزگاران، 

 اولوااللباب، نبی، ولی...

یونس (ع)، ذوالنون مصري، عبدالقادر 
ع)، یعقوب (ع)، لقمان گیالنی، پیامبر(

حکیم، ابوالفرج ابن جوزي، ابوهریره، 
حاتم طائی، موسی (ع)، جالینوس، 
سحبان وائل، ابراهیم (ع)، یوسف (ع)، 

 محمد غزالی، داود (ع). 
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دشمن، طایفۀ دزدان، طایفۀ اوباش،  خصمان و دزدان
حرامی، متعنتان، شیاد، بد اندیش، 

حلم، دو بی بدگویان، ظالمان، پادشاه
عمل، قلندریان، هندو، زاهد بی

 خونخواران...

 9/6 68 دزدان خفاجه. 

اي، یکی از یکی، فالن، شخصی، طایفه اشخاص نامعلوم
دوستان، یکی از متعلمان، یکی از 
ستمدیدگان، پیشینیان، صاحب گلیم، 

عاصیان،  زبردستان، معشوق، دانا،
نیکان، ناتراشیده،  مدعی، خامان، 

هنران، فرومایه، بیمار، مستـمع، بی
مست، گمشده، نابینا، مسافران، اعرابی، 
دست و پاي بریده، مشت زن، صاحب 
میوه، کجاوه نشین، هندو، اقارب، 
جاهالن، سخن چین، حریص، سست 

تربیت، طالب روزي، بازو، اجالف، بی
عمل، سرهنگ صاحب جاه، زاهد بی

لطیف خوي، میزبان کریم النفس، 
ن حجاز،  فقیه مردم آزار، عالم تشنگا

عمل، عابد با طمع، عالم بی

 215 8/21 
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 ناپرهیزگار... 

رعیت، بنی آدم، خلق، مردم، حجاج،  عامۀ مردم
کدخدا، اهل زمین، همسایه، مردم 

 قریه، عامی...

 39 9/3 

موحد، زندیق، مسلمان، جهود، ملحد،  دینداران و بددینان
  گبر، مسلمانان.

 9 9/0 

هاي شخصیت
 تأویل شده

دوست، صالح، قاضی، زاهد، پارسا، 
عابد،  متکلّمان، عالم، گدا، قاضی 

  همدان...

 17 7/1 

 100 984    جمع
 

 گیري نتیجه
گیرد. این عنصر در حکایات گلستان شخصیت عاملی است که تمام عوامل دیگر حکایت بر اساس آن شکل و انسجام می

هـاي  ها، حکایات قابل بررسی نیستند. سعدي عمدتاً از شخصـیت در نظر گرفتن شخصیت به نحوي بارز است که بدون
انسانی در حکایات گلستان، به جز حکایت چهلم باب دوم و حکایت چهل و ششم باب دوم، استفاده کرده است. بسامد 

-بکارگیري و پرداخت این شخصیتهاي اجتماعی عالوه بر اینکه توانایی ذهنی نویسنده را در باالي استفاده از شخصیت
دهد، به نوعی بیانگر رابطه سعدي با شخصیت هاي اجتماعی مختلف در سفر و حضر است. از نکـات قابـل   ها نشان می

ها نظیر خصیب در حکایـت سـی و   توان به این نکته اشاره کرد که برخی از شخصیت ها میتوجه در پرداخت شخصیت
-ت است: نخـست نقش غـالم و سپس نقش پادشاه. از مجموع یازده طبقه شخصـیت نهم باب اول داراي دو نقش متفاو

درصـد، شـاهان،    9/18درصـد، انبیـاء و اولیـاء و...     8/21هاي اجتماعی مشخص شده، به ترتیب طبقۀ اشخاص نامعلوم 
درصـد،   3/7.. درصـد، غالمـان و کنیـزان و.    2/9درصد، پسران و مردان  7/10درصد، صاحبان مشاغل  6/14وزیران و... 

درصد و  7/1درصد، شخصیت هاي تأویل شده  7/3درصد، دختران و زنان  9/3درصد، عامۀ مردم  9/6خصمان و دزدان 
 اند. هاي حکایات گلستان سعدي را به خود اختصاص دادهدرصد از میزان شخصیت 9/0دینداران و بددینان 
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