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 چكیده
شود. این کتاب شهرتی عالمگیر یافته و مولفین بسیاری سععی در تللیعد    سعدی از شاهکارهای نثر فارسی محسوب می گلستان

الدین گورانی، ادیب ایرانی قرن دهعم هجعری    نوشتة شیخ شجاع سنبلستانها،  ترین تللیدها و نظیره اند. یکی از قدیم از آن کرده
، تعهد و تشابه سعاتتاری و محتعوایی   گلستانهای موجود و در دسترس از  قمری و ساکن در آسیای صغیر است. در میان نظیره

هعای   اسعت. تنعا ر در نعا      دیباچه در ده مورد تنظیم شعده بسیار چشمگیر است. ملایسه دو  گلستانبه دیباچه  سنبلستانملدمه 
ها و نحوه نلل آنها،  تشابه و تنا ر موضوعات، تللید محض در عبارات، آمیختگی نظم و نثر، ابیات دیباچهسنبلستان، و  گلستان

لیف. با بررسی این معوارد،  حکایات، تلدیم هر دو کتاب به پادشاه، محل و زمان تالیف، مشوق تالیف و نهایتاً انگیزه و هدف تا
 گیرد. میزان تللید گورانی از شیخ اجلّ به دقت مورد بحث قرار می

 
 ها. شیخ شجاع گورانی، تللید و نظیره، ملایسه دیباچه سنبلستانسعدی،  گلستانواژگان کلیدی: 

 
 مقدمه    .1

تود بر جای گذاشتند و در ایران و  هایی است که آثاری بسیار درتشان از تاریخ ادبیات ایران آراسته به نا  شخصیت
اند. عظمت و محبوبیت این افراد موجعب گشعت تعا بسعیاری در ملعا  تللیعد        جهان موجب سربلندی نا  ایران گشته

ای همسنگ با آن متون را نمایند. به گواه تاریخ ادبیات پارسعی، عمعو  ایعن تللیعدها       برآمده و سعی در آفرینش نظیره
ی نرسیده و از آن شهرت و کیفیت برتوردار نشدند. البته شایسته است که پژوهندگان حعوزه  هرگز به پای نمونه اصل

شناسی در پی شناسایی و معرفی آن تللیدها برآمده یا علل ناکامی آنها و وجوه تمایز و تشعابه آن آثعار بعا نمونعه      متن
ی یعا میعزان موفلیعت آن را بنمایاننعد. در     اصلی را بررسی نمایند و از این رهگذر، ملدار تعهد هر تللید به کتاب اصل

سعدی در نثر دارای بیشترین نظیره و تللید و حتی نلیضعه   گلستانمیان شاهکارهای فارسی، تمسه نظامی در شعر و 
 هستند. 

سععدی اسعت. ایعن ادیعب      گلسعتان الدین گورانی با  اثر شیخ شجاع سنبلستانموضوع این پژوهش ملایسه دیباچه     
باشد و در تالیف تویش هم از حیعث لفعو و هعم از لحعا       می گلستاننویسان  ترین نظیره از قدیم ثمانیساکن بالد ع

 معنا توجه ویژه و آشکاری به شاهکار شیخ اجلّ داشته است.   
، تشابه فراوان دیباچه آن با ملدمعه  1کند ای را به تود جلب می که توجه هر تواننده سنبلستاننکته برجسته درباره     
این موضوع به قطعیعت بعر    گلستانشده و نسخ تطیِ قابل دسترس از  سعدی است. با مطالعه تللیدهای چاپ لستانگ

 سنبلسعتان شباهت دارد. حتی درباره تود  گلستانما ثابت شد که ساتتار دیباچه سنبلستان بیش از هر اثری به ملدمه 
های دیباچه،  چه، به مراتب بیشتر از متن است. در اکثر بخشباید ادعا کرد که میزان تللید گورانی از شیخ اجلّ در دیبا

نمایعد. همعین موضعوع راقعم ایعن       تنظیم می گلستانگورانی ترتیب کلمات و ساتتار و محتوا را مطابق ترتیب ملدمه 
 سطور را بر آن داشت که ملاله حاضر را بنویسد. 

                                                           
1

 کرده است. سنبلستانهای گلستان و  پور مهم نموده و بدین سبب، او اقدام به مقایسه دیباچه احتماالً همین نکته در نظر مهدی 
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 و مولف آن سنبلستانمعرفی  .1.1

نا  شیخ شجاع گورانی است. نا  و نشان پدر و تاندان گورانی به دست نیامده اسعت  تالیف ادیبی گمنا  به  سنبلستان
 اهراً از مرد  همدان بوده که به دالیلی نعامعلو  از آنجعا    تاریخ والدت و وفات او برای ما وجود ندارد.و اطالعی از 

. وی افکنعد معی  -نی بعوده اسعت  که پایتخت دولت عثما -کوچ کرده و رحل اقامت در قسطنطنیه یا استانبول امروزی 
نسبت به شاه سلیمان اول، پادشاه مشهور عثمانی )در این باره بعداً بحث تواهعد شعدا ارادتعی تعا  داشعته و کتعاب       

نماید. نویسنده دارای تمایالت صوفیانه است. وی وقتی به قسطنطنیه  تویش را به نا  او آراسته و تلدیم درگاهش می
شود. شیخ ابیاتی از گورانی، که در تاسف بر عمر رفتعه اسعت،    اهلل صدیلی مواجه می خ فتحرسد با عارفی به نا  شی می

سعدی کتابی بنویسد تا یادگاری در میان ابنای روزگار باشعد. هموسعت    گلستانگوید تا به سبک  بدو میبیند و  را می
ای دنیعوی هعم بعر آن     از ایعن راه، فایعده   نماید تا کتاب را به تحفه، به بارگاه سلطان ببعرد تعا   که به گورانی توصیه می

 مترتب شود.
ساله بوده، در قسعطنطیه تعالیف کعرده     و زمانی که چهل 949را در سال  سنبلستانگورانی  دانیم که می همین اندازه    

 گلسعتان هعای تللیعد از    تعرین نمونعه   یابعد و جعزو قعدیم    تحریر می گلستانسال بعد از تصنیف  293است. این کتاب 
پور، مصحح کتاب، هنگا  حضور در رایزنی فرهنگی ایران در سارایوو به یک نسعخه از ایعن    مهدیشود.  ب میمحسو

یابد و بعد از جستجو، نسخه دیگعری را در کتابخانعه دانشعگاه     کتاب در کتابخانه غازی تسروبیگ آن شهر دست می
 چهارا  –: دو سنبلستان کند.) استانبول پیدا می

دیباچه و ده باب است که عبارتند از: در سیرت پادشاهان، در اتالق درویشان، در اتالق علمعا،  کتاب متشکل از     
در فضیلت قناعت، در فواید تاموشی، در سعخاوت اغنیعا، در بخعل و امسعار، در عشعق و محبعت، در پیعری و در        

، سنبلسعتان مشعترر اسعت.    نگلسعتا با   سنبلستانهای اول، دو ، سو ، چهار ، پنجم، نهم و دهم  تربیت. موضوع باب
نیز به شیوه مسجع و معوزون، البتعه بعا درم امثعال و اشععار و       سنبلستانای از نظم و نثر است.  آمیزه گلستانهمچون 

نوادر و حکایات نوشته شده است. همه ابیات از آن نویسنده است. اشعار کیفیت ضعیفی دارند ولی نثعر گعورانی، در   
او، قابل قبول و نسبتًا توب اسعت. بعه علعت تعالیف کتعاب در دوره زمعانی و محعی          روزگار قیاس با دیگر آثار هم

های برتوردار است که مصحح طی دو سه صفحه بعه برتعی از آنهعا اشعاره نمعوده       جغرافیایی، نثر گورانی از ویژگی
 است.

 
 هدف و ضرورت تحقیق .2.1

نها که در دسترس بودند، اعم از تطعی و چعاپی،   باید گفت که تعداد زیادی از آ گلستانشدة  درباره تللیدهای شناتته
ترینِ آنهاسعت.   از لحا  ساتتار و محتوا، یکی از شبیه سنبلستانرا مطالعه کردیم. پس از تواندن این آثار دریافتیم که 

امر  باشد. همین می گلستانترین تللید به دیباچه  از هر حیث شبیه سنبلستانبه عالوه، با قاطعیت باید گفت که دیباچه 
را در یعک کتعاب دیگعر فارسعی نشعان       گلستانما را واداشت تا به مطالعه درین باب بپردازیم و میزان تاثیرگذاری از 

محمعود   نامعه  شعکایت ، بعه اسعتثنای   سنبلستاندهیم. ضمناً سه نکته بر ضرورت و اهمیت تحلیق افزود. نخست آنکه 
ترین تللید مستلیم )در اصطالح احمد منزوی که بعداً ذکر  مذاتی، تصنیف در قرن نهم که بدان دسترسی نداشتیم، قدی

است. ثانیاً در تارم از مرزهای سیاسی ایران و در قلمرو عثمانی نوشعته شعده و ثالثعاً بعه      گلستانآن تواهد آمدا از 
 یابی نسخ آن و گمنانی مولف هنوز به صورت جدی مورد مطالعه محللان قرار نگرفته است.    دلیل تازه

 
 ینه پژوهشپیش .3.1

اند )برای فهرست این پژوهشعگران، ر.ر: علّعامی و کیانیعان،     اشاره کرده گلستانشمار زیادی از محللین به تللیدهای 
 گلسعتانواره ا تعلق دارد. امید کارگری در کتاب 8-2، ش 1352ترین آنها به احمد منزوی )وحید،  ا که قدیم91: 1389
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را هعم   سنبلسعتان ه این آثار را برشعمرده و چنعد نظیعره دیگعر از جملعه      ا دوبار1387شناسی، شیراز،  )موسسه سعدی
 التفاصعیل ملعا  و   قعامم  منشعتت قعاآنی،   پریشعان جامی،  بهارستانبا  گلستانمعرفی کرده و البته تاکیدش را بر ملایسه 

 «لسعتان و تارسعتان  گ»هایش وجود دارد کعه عبارتنعد از:    با نظیره گلستانتوللی نهاده است. چند ملاله درباره ملایسه 
ملا   ملایسه سبکی منشتت قامم»ا؛ 1394، 4، ش14نوشتة احمد تاتمی و مجید محسنی وادقانی )نامه فرهنگستان، س

بررسعی تطبیلعی تاثیرپعذیری مجعد     »ا؛ 1389، 2از ذوالفلار عالمی و فریبا کیانیان )فنعون ادبعی، ش   «و گلستان سعدی
بررسی و ملایسه محتعوایی  »ا؛ و 26، ش 1389مشهور )ادبیات فارسی، دتت  تالیف پروین «توافی از گلستان سعدی

 ا.11،  1387، به قلم علیرضا مظفری و رقیه گودرزی، )بهارستان سخن، «و بالغی بهارستان جامی با گلستان سعدی
نبعود.   چنانکه در بخش ملدمه گفته شد، تا چند سال پیش هیچ اطالعی از این اثر و حتی نا  و نشان وی موجعود     

سایه گلسعتان در سنبلسعتان؛ معرفعی    »به دو ملاله:  سنبلستانشده در باب  بعد از دسترسی به این نسخ، تحلیلات انجا 
ملایسه دیباچعه گلسعتان سععدی و    »ا و 1377، 169، )دانشکده ادبیات تبریز، ش«کتاب سنبلستان شیخ شجاع گورانی

ا 1380های ادبی، دانشگاه تربیعت معدرس،    ن همایش پژوهش، )چکیده ملاالت نخستی«سنبلستان شیخ شجاع گورانی
به معرفعی کتعاب    -چنانکه از نامش پیداست -پور، استاد دانشگاه تبریز منحصر شد. پژوهش نخست  اثر محمد مهدی

پردازد. تحلیق دومی هرگز بعه   های زبانی آن می ، نحوه دسترسی به نسخ آن و معرفی مولف و برتی ویژگیسنبلستان
، 1384چاپ نرسید که توضیح آن در پانوشت عنوان ملاله آمد. چند سال پس از نگارش ملعاالت مزبعور و در   مرحله 
توس  انتشارات دانشگاه تبریز نمود و مطالب ملاله نخست را بعا کمعی    سنبلستانپور اقدا  به تصحیح و انتشار  مهدی

 تفصیل در ملدمه تصحیح تود قرار داد. 
و تعاثیر   گلسعتان بعا   سنبلسعتان دشده باید گفت که هیچ تحلیق مستللی درباره ملایسه دیباچه با توجه به مطالب یا    

 سعدی بر گورانی موجود نیست و نوشته حاضر نخستین پژوهش مکتوب در این باره تواهد بود. 
 

 . روش تحقیق4.1
فت. در متن حاضعر مشخصعاً بعه    ای و با رویکرد تحلیلی و توصیفی انجا  گر ملاله حاضر به شیوه اسنادی و کتابخانه

شود. تاکید نویسندگان بر مسامل غیرسعبکی و موضعوعاتی اسعت کعه      پرداتته می سنبلستانو  گلستانملایسه دیباچه 
شعود   ا به اصل متون مربوط میسنبلستانها وجود دارد. برتی مطالب )همانند انتخاب نا   حول محور ساتتار دیباچه

گعردد، در ملالعه    ده و به موضوع تللید گورانی از سعدی در نوشعتن دیباچعه بعاز معی    اما چون در دیباچه از آن یاد ش
های پژوهش واقف بودند امعا بعا ایعن     شود. نویسندگان به رعایت یکدستی در حجم فصل حاضر به بحث گذاشته می

میعت آنهعا   حال، این موضوع بعضاً رعایت نشده و دلیل آن هم، استعداد و  رفیعت متفعاوت موضعوعات و میعزان اه    
، صرفاً به نا  کتاب و شماره صعفحة ایعن   سنبلستانو  گلستانها به  است. مطلب دیگر اینکه به علت تعداد زیاد ارجاع

 دو منبع اکتفا شده است.
 

 بحث .2

هعا و   گعویی اسعت. البتعه تفعاوت     اسالمی، موضوع تللیعد، تتبعع یعا نظیعره     -های رایج در فرهنگ ایرانی یکی از سنت
سه اصطالح و دیگر نظایر آن وجود دارد اما در این تحلیق، با مسامحه )چنانکه معمعوالً نیعز چنعین     تشابهاتی در این

ای بعه   کنیم. در اینجا شاعر یعا نویسعنده   شودا آنها را مترادف یکدیگر و به یک معنیِ واحد فرض می ای اتخاذ می رویه
 «انظیره»ورزد. )انوشه، ذیل  اقدا  می پیروی از فرد مشهوری و اثر یا آثار او به نگارش یا سرایش اثری

گویی و تللید از مباحث مهم در حوزه ادبیات تطبیلی است ولی متاسفانه تعاکنون تحلیعق مسعتلل و جعامعی      نظیره    
های آن تالیف نشده است. ذوالفلاری دالیلی همچعون شعهرت و    درباره کلیه این موضوع و فرعیات و عوامل و انگیزه

هعای ادبعی را    ثر؛ حوادث سیاسی و اجتماعی و معنوی؛ قبول ععا  اثعر؛ و پیعروی از برتعی سعنت     اصالت و گیرایی ا
گعویی آن   گویی دانست. همو معتلد است که شرط اصعلی نظیعره   موجب توجه نویسندگان و شاعران به تللید و نظیره
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گعردد   تعود رعایعت معی    تودی ا البته این شرط به63: 1385است که به حوزه سرقات ادبی منتهی نشود. )ذوالفلاری، 
داشتن نمونه اصلی و صاحب آن، قصعد دارد تعا در برابعر آن قعد علعم کنعد و هنعر         گو، ضمن قبول زیرا مللد یا نظیره

ای  تویش را نشان دهد؛ هر چند که در برابر آن نمونة اصلی ا هار تواضع و فروتنی کند. ضمناً آن سرنمونه به انعدازه 
ای جعز رسعوایی و    بعرداریِ صرعرف، نتیجعه    آشنا اسعت کعه سعرقت ادبعی از آن و کپعی      دوستان مشهور و در نزد ادب

 اعتباری مللد در پی نخواهد داشت. بی
از اواتر عهد سلجوقی، نثر فارسی آن سالمت طبیعی و روانی کال  تود را از دست داد. ورود کلمات نامأنوس و     

ت از مترادفعات و حشعو موجعب اضعمحالل نثعر فارسعی و از       افراط در تزیین کال  با عبارت مرصع و انباشتن جمال
دست رفتن سالمت و سالست آن شد. در روزگار مغوالن، عالوه بر انحطاط مملکت، زوال نثعر پارسعی نیعز شعتاب     

الدین عبداهلل سعدی شیرازی در قرن هفتم، دوباره نثر فارسی را به اوم رساند. )رر: همعایی،   گرفت. اما  هور مصلح
او را در برابر آثاری مصنوع و منشیانه و متکلفانعه   گلستانشود که  ا اهمیت سعدی از آنجا بهتر نمایان می234: 1371

 قرار دهیم و به ملایسه بپردازیم.  تاریخ وصافهمچون 
قا از شاهکارهای نثر فارسی است که از عهعد قعدیم    656اثر سعدی شیرازی )تصنیف در  گلستانکتاب ارجمند     

نسخ تطی فراوان باقیمانده از این اثعر، تعود گویعای     1گویان مواجه شده است. عاصر با اقبال گستردة پارسیتا زمان م
های ناب اتالقی  به علت سبک ممتاز نگارشی و اشتمال بر نکته گلستانباشد. همچنین،  محبوبیت آن در نزد مرد  می

شده است. بر اثر این  های ایران تدریس می تانه مکتبآهنگی کال  و.. از دیرباز به عنوان کتاب درسی در  و نیز توش
هایی بر آن سعاتتند. نکتعه    ها و حتی نلیضه به تللید از این اثر پرداتتند و نظیرهمحبوبیت، شمار زیادی از نویسندگان 

ارادتی تا   و تللید از آن منحصر به سرزمین ایران باقی نماند بلکه در بالد دیگر نیز مرد  گلستاندیگر آنکه محبوبیت 
دادنعد و از لطعایف    را معد نظعر تعویش قعرار معی      گلستانبه این کتاب داشته و حتی دربارها و پادشاهان آن نواحی 

سعرودند و   معی  گلسعتان بردند. افزون بر این، نویسندگان ملیم آن دربارها کتعابی بعه تللیعد از     ها می حکایات آن بهره
 کردند.   نوشتند و به حکا  پیشکش می می
مورد توجه و استفاده عا  و تاص بوده و امیعر و امیرزادگعان مغعول     گلستانبه عنوان مثال، در هندوستان از قدیم     

آموتتند. بویژه در دوران حکومت گورکعانی، امثعال    که در آن دیار حکومت داشتند، از آن شیوة زندگی و رفتار را می
قا عنایعت مخصوصعی بعه ایعن اثعر       1118 -1027زیعب )  قا و فرزاندانش و همچنین اورنگ 1014 -949اکبرشاه )

در  گلسعتان سعال پعیش    150از ارزش زیادی برتوردار بود. تعا حعدود    گلستانارزشمند داشتند. در بالد عثمانی نیز 
شد و سالطین عثمانی اشععار و حکابعات آن را از بعر داشعتند. )رضعازاده شعفق،        های آن دیار تدریس می تانه مکتب
در دربار عثمانی و نزد مرد  آن دیار، تعالیف چنعدین نظیعره از     گلستاندیگر برای اثبات محبوبیت  ا شاهد65: 1316

 زبان عثمانی است.   این کتاب از سوی ملیمان آن بالد و اتحاف آن به شاهان ترر
برد و آنها  مللد سعدی و آثارشان نا  می 32به چاپ رسانده، از  وحیداحمد منزوی در سلسه ملاالتی که در مجله     

هستند. شماری مسجع و موزون هستند و نویسنده آنها  گلستاندهد. گروهی تللید مستلیم از  را در سه دسته جای می
هسعتند امعا تعود بعدان اعتعراف       گلسعتان اذعان دارد و گروهی دیگر که بعه نحعوی تحعت تعاثیر      گلستانبه تللید از 

اسعت و   گلستانهم تللید مستلیم از  سنبلستانل اشکال است زیرا بندی مح ا این تلسیم167: 1352کنند.)منزوی،  نمی
هعا را در   هم نویسنده آن معترف به تللید از شاهکار سعدی شیرازی. بنابراین بهتر است که با کمی تسامح، کلیه نظیره

 بندی منزوی را ادغا  نمود. دو گروه تللید مستلیم و غیرمستلیم جای داد و دسته اول و دو  تلسیم
 

   سنبلستانو  گلستانمقایسه دیباچه  .3

                                                           
 -46: 1385نحوی، البته آثار منظوم سعدی نیز با چنین اقبالی برخوردار بودند و از همان قدیم در چهارگوشه بالد اسالم، آوازه شاعری سعدی پیچیده بود. ) 1

 شود.  شیخ اجلّ پرهیز می آثار منظوم( اما چون موضوع مقاله صرفاً به گلستان اختصاص دارد، از بحث درباره مقبولیت 56
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باید گفت که مولف آن یک رویه کلی را اتخاذ نموده است؛ بدین ترتیب که با حفو تعهد بعه   سنبلستاندرباره دیباچه 
بیافزاید. شاید هدف  گلستان، عمدتاً قصد دارد تا کال  سعدی را بس  دهد و بر شاخ و برگ جمالت گلستانساتتار 

ای دارد. به زعم ما در  را از ساحت یک مللد صررف برهاند و چنین بنمایاند که او هم حرف تازه وی آن بوده که تود
این راه، حتی از جعل روایت، بویژه ماجرای تالیف کتاب، هم ابایی ندارد. به هر روی، حاصل کعار گعورانی تصعنیف    

 باشد. می گلستانترین تللید از ملدمه  ای است که شبیه دیباچه
 

 های دو کتاب ام.   ن1.2
نوشعتند، در گعزینش نعا      گلستانهمانگونه که در ساتتار یا محتوا یا هر دو، آثار تود را به تللید از  گلستانمللدین 

هعایی کعه از    توجعه داشعتند. در نظیعره   « گلسعتان »آثارشان هم، معموالً، به تناسب  اهری یا معنایی عنوان انتخابی بعا  
آهنگی از طریق برقراری انواع سجع )متعوازی؛ متعوازی،    فاده شده است، رعایت همکلمات فارسی برای نامگذاری است
اکبعر   )جامی و علی بهارستاناکبر فراهانیا،  )میرزا قاسم کرمانی و علی تارستانشود.  مطرفا با واژه گلستان دیده می

 نگارسعتان لعویا،  )محمدمومن عرشی اکبرآبادی، محمعد بعن حعافو، منشعی حکعیم و منعت ده       شکرستانفراهانیا، 
)قعره فضعلی و شعفیق     نخلسعتان ، سنبلسعتان )شیخ فوزی موستاری و محمعد فعوزیا،    بلبلستانالدین جوینیا،  )معین
نگارا از ایعن قبیعل هسعتند. دربعاره      )محمد فوزی مشهور به مفتی ادرنه و میرزا ابراهیم مدایح ملستانآبادیا و  اورنگ

روضه )میرزا آقاتان کرمانیا،  رضوانتوجه شده است؛ چنانکه در عناوین  اسامی عربی هم به تشابه یا ترادف معنایی
تان هدایتا و... معنای باغ و گلستان مندرم اسعت. البتعه ایعن رویعه      )رضاقلی المحبین ریاض)مجد توافیا و  تلد

 )محمعود ذاتعی   نامعه  شعکایت )محمعد بیعدوازی عبعداللهیا،     عشعق و محبعت  شود چنانکعه   گاهی مواقع رعایت نمی
 )مالقاری گیالنی کاشانیا و... از شرای  یادشده برتوردار نیستند. العاقلین انیسنیشابوریا، 

گزیند که سجعی مطرّف بعا واژه   را برای متن تویش بر می« سنبلستان»گورانی از این قاعده مستثنی نیست. او نا      
عبدالرحمن جامی )نگارش  بهارستانقا و  735الدین جوینی )نگارش در  معین نگارستاندارد. قبل از وی، « گلستان»

 در انتخاب نا ، به مسئله سجع و تناسب آوایی توجه داشتند.   -و بعد از او نیز تعداد زیادی از مللدین –قا  892در 
هعای چعاپی تانبابعا     راقم این سطور در حد جستجوی تویش )مراجعه به فهرست نسخ تطی و فهرسعت کتعاب      

های معتبر کشور )ملی، مجلس و مراکز علمی مهما بعدین نتیجعه رسعید کعه شعیخ شعجاع        ابخانهمشار و نیز سایت کت
را بر یک اثر نهاده است. از این دیدگاه نیز کار او قابل « سنبلستان»نخستین فرد در تاریخ ادبیات ایران است که عنوان 

نوان، یکی به تامعه محمعود میعرزا، پسعر     با همین ع گلستانتوجه و انتخابش بدیع است. بعد از وی، دو نظیره دیگر 
قا وجعود دارد کعه کتعاب دو  منظعو       1296فتحعلی شاه قاجار و نیز، تصنیف هرگوپال منشی، از ادبای هند)متوفی 

 است.
در ماجرای تعالیف   گلستانکند. وی، در تللیدی آشکار از روایت  مولف در دیباچه چندین بار نا  کتاب را ذکر می    

، دسعته سعنبل و   «گلسعتان »آیعد، بعه جعای گعل و انتخعاب       هنگا  که به همراه شیخ از باغ بعه تانعه معی   داستان و آن 
 گزیند.   را برمی« سنبلستان»

را فعراهم   دامنیی گیو و ریحیان و سینبو و ضییمران     بامدادن که تاطر بازآمدن بر رای نشستن غالب آمد دیدمش 
برای نزهت نا ران و فسحت حاضران کتاب گلستانی توانم تصنیف آورده... گفتم گل بستان را.. وفامی نباشد.... گفتم 

 کردن..
 بععه چععه کععار آیععدت ز گععل طبلععی    

 
 از گلسععععتان مععععن ببععععر ورقععععی...  

 ا54: گلستان)                      
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ا ر سینبو آورد و در پعیش فلیعر نهعاد. گفعتم      ای سنبو دستهبامداد که برتاستیم و به تانه آمدیم یکی از متعللان من 
وفا مبندید. اما برای تاطر منیر شیخ و ارمغعان آسعتانه    اند دل در بی بلایی نیست و فصل تزان را وفایی، و حکما گفته

 عالی کتابی توان تصنیف کرد و نامش سنبلستان نهادن...
 چععه کععار آیععد تععرا گلععزار و بسععتان    

 
 بیعععا برگعععی ببعععر زیعععن سنبلسعععتان... 

 ا8 -7: سنبلستان)                 
یعنی سنبل را مد نظعر قعرار داده    گلستان«ِ دامن گل»شود که گورانی یکی از عناصر موجود در عبارت  مالحظه می    

 و نا  کتاب را بر اساس آن انتخاب کرده است.
 

 تشابه و تناظر موضوعات   .2.2
مبنعای شعرایطی    هعای کتعاب بعر    آرایی دیباچعه  به رغم تفاوت فعلی در شمار صفحات دو دیباچه، اگر تایپ و صفحه

شد. علت این برابری در آن است که گورانی سعی کرده از  شد، حجم صفحات دو اثر تلریباً برابر می یکسان انجا  می
از چنعد   گلسعتان تنظیم نماید. به عبارتی دیگر، ملدمعه   گلستاناش را متنا ر با ملدمه  لحا  موضوعی، اجزای دیباچه

 آورده است.  سنبلستانها را، با اندکی دتل و تصرف، در  خشبخش کلّی تشکیل شده و شیخ شجاع آن ب
هعا پعانزده موضعوع     انعد. در ایعن قسعمت    یابیم که هر دو از هجده موضوع تشکیل شده با ملایسه دو دیباچه در می    

 یعنعی: بسعیج   گلسعتان یکسان است. فل  هر کدا ، در سه بخش با هم تفاوت دارند. سه داسعتان   گلستانبا  سنبلستان
رسانی انسعان )ابعر و بعاد و معه و تورشعید و فلعک در کارنعد...ا؛ داسعتان          افالر و موجودات برای کمک به روزی

نعدارد. در   سنبلسعتان بزرگمهر؛ و تفاتر و فروتنی توامان سعدی )نخلبندی دانم ولعی نعه در گلسعتان...ا مععادلی در     
تلق و عتاب و سختگیری بر انبیا؛ پاداش تداوند بعه  دریغ تدا به عامه  یعنی: محبت بی سنبلستانملابل، سه موضوع 

ها در  نیست. این افزایش و کاهش گلستانرهروان طریق؛ و پرورش اجزا و اعضای وجود انسان برای عبادت تدا در 
 ملابل هم رخ نداده و لذا ترتیب تنا ر موضوعات کمی بهم ریخته است. 

 ستانسنبلو  گلستانهای  ترتیب موضوعی دیباچه -1جدول 
 سنبلستان گلستان ردیف

 ایضاً آغاز با نا  تدا 1
 ایضاً لزو  شکر نعمت حق و ناسپاسی مرد  2
 ایضاً رحمت و ستاری تداوند 3
بسععیج عععالم آفععرینش بععرای کمععک بععه     4

 رسانی انسان روزی
دریغ تدا به عامه تلق و عتعاب   محبت بی

 و سختگیری بر انبیا
 ند به رهروان طریق  پاداش تداو نعت حضرت محمد )صا 5
پرورش اجزا و اعضای وجود انسان بعرای   کر  و عفو تداوند در حدیث نبوی 6

 عبادت تدا
 نعت حضرت محمد )صا عد  شناتت و معرفت مطلق تداوند 7
داستان کر  و عفو تداوند در حعق جعوان    داستان صاحبدل مستغرق در مشاهدت 8

 فاجر یهودی
اقلیم فارس و  مدح پادشاه همراه با ستایش 9

 تفاتر به سخنوری تویش
 عد  شناتت و معرفت مطلق تداوند

نشعینی و تعرر گفتعار،     قصه دال بر عزلعت  10
ورود دوست قدیمی و درتواسعت وی از  

 داستان صاحبدل مستغرق در مشاهدت
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 سعدی برای نوشتن الخ.
مدح پادشعاه همعراه بعا سعتایش سعرزمین       مدح پادشاه در پایان قصه فوق 11

 طنطیه و اذغان به نلص کال  تویشقسن
مععدح مجععدد پادشععاه و ا هععار تجالععت از  12

 تحفه ناچیز تویش
نشعینی و تعرر گفتعار،     قصه دال بر عزلعت 

مواجهه با شیخ و درتواست وی از سعدی 
 برای نوشتن الخ.

درتواست از پادشاه برای عفو درویشعانی   13
 چون او

 مدح پادشاه در پایان قصه فوق

مععدح مجععدد پادشععاه و ا هععار تجالععت از  بزرگمهر و بطیء الکال  بودن ویداستان  14
 تحفه ناچیز تویش  

ا هار توأمعان تواضعع و تفعاتر در ملابعل      15
 پادشاه

درتواست از پادشاه برای عفو درویشعانی  
 چون او

 بیان اهداف تالیف بیان اهداف تالیف 16
 تانسنبلسذکر فهرست ابواب  گلستانذکر فهرست ابواب  17
 بیان تاریخ تصنیف بیان تاریخ تصنیف 18

 
ها تفاوت تاصی ندارد مگر نا  ممدوحین و اقلعیم پادشعاهی آنعان کعه سععدی از       غیر از موارد فوق، باقی قسمت    

قا  974 -899قا  و شعیخ شعجاع از سعلطان سعلیمان قعانونی )      658  -591اتابک سعد بوبکر زنگی حاکم فعارس) 
 کند. انی و پایتختش قسطنطنیه، یاد میپادشاه امپراتوری عثم

    
 .      تقلید محض در عبارات3.2

تعداد جمالت و چینش  ها، گورانی حتی در در تکمیل مطالب بخش پیش باید افزود که عالوه بر تنا ر و تشابه بخش
وعی است که در ملایسعه  تللید کرده و این مشهودترین موض گلستاناجزای آنها و نیز انتخاب واژگان، کامالً از ملدمه 

، همواره در سایه تللید از سععدی قعرار   سنبلستانشود. گورانی از ابتدا تا انتهای ملدمه  ساتتار این دو دیباچه دیده می
 شود. شد اما برای نمونه به یک مورد استناد می داشته است. اگر قرار بر ذکر همه موارد بود، حجم ملاله بسیار زیاد می

ر بندگان و حواشی تدمتی متعین است که ]اگر[ در ادای برتی از آن تهاون و تکاسل روا دارنعد در  بر هر یک از سای
معرض تطاب آیند و در محل عتاب، مگر بر این طایفه درویشان که شکر نعمت بزرگان واجب است و ذکعر جمیعل   

 ا54: گلستانو دعای تیر. )
که در ادای آن تکاسل جایز نبود و اگر تنافری بعرود معاتبعب    سنبلستان: بر هر یک از بوّاب و حواشی تدمتی متعین،

 ا9: سنبلستانشوند؛ مگر این طایفه فلرا، که شکر نعمت بزرگان و دعای دولت پادشاهان بر ایشان واجب است. )
 المثل به جعای  شود که گورانی در برتی کلمات حتی زحمت جایگزینی واژگان را به تود نداده و فی مالحظه می    
هعای   بعه ماننعد آرایعه    –را قرار داده است. در برتی عبارات دیگر نیعز  » معاتبب شوند»، عبارت «در محل عتاب ]آیند»

در متنش نشانده است. جملعه   گلستانآهنگ و حتی گاهی تکراری را به تنا ر  های هم واژه -موازنه و ترصیع در شعر
از ایعن دسعت عبعارات و     سنبلسعتان جعای دیباچعه    جعای  فوق مصداق مشتی از تروار و اندکی از بسیار اسعت و در 

 بازد.  شود؛ امری که در متن کتاب، اندکی رنگ می جمالت دیده می
 

 .    آمیختگی نظم و نثر4.2
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سعدی درآمیختن شعر و نثر است. یعنی اینکه اصل رساله منثور است )نثری که مسعجع اسعت    گلستانهای  از ویژگی
تحعت   گلسعتان بالی آن از ابیات فارسی یا عربی استفاده شده است. سعدی در تصنیف و رنگ شاعرانه داردا و در ال

ا البته این سعبک  584: 1386نویسی قرار داشته و این ویژگی را از آن آثار اتخاذ کرده است.)تطیبی،  تاثیر سنت ملامه
، گلسعتان ین آنهاست. امعا  احمد غزالی یکی از مشهورتر سوانحنگارش پیش از سعدی در ادب فارسی وجود داشته و 

گیرد. این شیوه سعدی آنچنعان   یابد و مورد تتبع و تللید تعداد زیادی از اهل ادب قرار می تود، شهرت عالمگیری می
شود که تعدادی از آیندگانِ او، نه به عنوان تللیعد از شعیوه ملامعات، بلکعه بعه       در ذهن و ضمیر اهل ادب جایگیر می

بعه عنعوان یکعی از     سنبلسعتان نماینعد. نویسعنده    ، اقدا  به تلق آثاری با این ویژگی مینگلستاعنوان پیروی از سبک 
سعدی از ایعن شعیوه اقتفعا نمعوده اسعت. البتعه آوردن ابیعات در تعالل نثعر، منحصعر بعه             گلستانترین مللدان  قدیم

تللیعد گعورانی از سععدی در    ایشان هم وجود دارد ولی ملدار    های دو متن مزبور نیست بلکه در سراسر متون دیباچه
 شود. این موضوع، در دیباچه بیشتر از متن دیده می

با متون دیگر متفاوت اسعت.   گلستاندر اینجا ذکر یک نکته ضرورت دارد. عبادیان معتلد است که کارکرد نظم در     
شود که نثعر بعه    ب میاشعار در تدمت نظم قرار دارد و جزمی از کلیت منسجم متن است. وجود آنها سب گلستاندر  

سمت جلو حرکت کند و از موقعیتی به موقعیت دیگر برسد. حال آنکه در متون دیگر، ابیات همچون بخشی مجعزا و  
با ارتباطی ضعیف )و گاه، بدون هیچ ارتباط منطلیا از قسمت نثر قرار دارند و بدین دلیل، در توانش متن، توقعف و  

 ا  103: 1372دیان، شود.)عبا در انسجا  اثر تلل ایجاد می
 سنبلسعتان توان چنین امری را با قاطعیعت پعذیرفت. دسعتکم در معورد دیباچعه       نظر مزبور محل انتلاد است و نمی    

آورده و اشععار در   گلسعتان بالنعلِ دیباچعه   چنین ادعایی صحت ندارد زیرا مولف، این بخش از کتابش را طابق النعل 
د. دیگر اینکه در کلیه متون تعلیمی، هدف مولف نه تفنن و سعرگرمی بلکعه   تدمت متن و دارای قدرت پیشبرد هستن

آموزش و تعالی مخاطبانش است)در قسمت انگیزه و هعدف از اهعداف سععدی و گعورانی سعخن تعواهیم گفعتا.        
ولف بنابراین او مجال یا توجیهی برای تفنن ندارد بلکه ابیات باید در تدمت متن و کالً، ساتتار کالن متن و هدف م

باشند. نکته دیگر اینکه گورانی، همانند سعدی، ابیات کتابش را تود سروده است. وقتی فعردی بعرای معتن تعویش     
هعای   جوید، مسلماً بر انسجا  و هماهنگی قسعمت  سراید و از استشهاد به اشعار دیگران بهره نمی ابیات اتتصاصی می

 افزاید. نثر و نظم اثر تویش می
رداتتن به آن اهمیت دارد، تخلص شاعریِ گورانی است. متاسفانه مصحح کتاب پی بعه ایعن   دیگر موضوعی که پ     

باشد. ما اطالع دقیلی نداریم که وی واقعا شاعر بعوده و احتمعاال    نکته نبرده است که گورانی دارای تخلص شعری می
لّ تخلص داشته، تواسعته بعه   دیوان شعری داشته که برای تود تخلص برگزیده است یا صرفاً به تاطر آنکه شیخ اج

 تخلص اوست.  « شجاعی»و « شجاع»او تشبّه کند. هرچه هست، 
 از شجاع این سخن نیوش به جان

 
 کععه ره ایععن اسععت بععر در جانععان    

 ا6: سنبلستان)              
 ا تکرار گشته است.  138و  5این تخلص در دو موضع در دیباچه و متن)صص: 

 
 ها و نحوه نقو آنها ابیات دیباچه.     5.2
، سنبلسعتان و در  80 گلسعتان تعدادی بیت در تالل متن درم آمده که تعداد آنهعا در   گلستانبه تللید از  سنبلستاندر 
هعا در   باشعند. تععداد بیشعتر بیعت     فارسی و بلیه، عربعی معی   سنبلستانبیت  99و  گلستانبیت از  74بیت است.  101

ناشی از تالشی است که گورانی همواره در جهت شاخ و برگ دادن به کال  سعدی دارد. او در  ، به زعم ما،سنبلستان
 طی دیباچه و حتی ابواب متن، سعی دارد اثبات نماید که یک مللد محض نیست و دارای تالقیت است.  

 ه است:  ا آمد53)ص  گلستان، تماماً از آن تود شاعر است. در انتهای گلستان، همچون سنبلستانابیات 
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تما  شد کتاب گلستان، واهلل المستعان، و به توفیق باری، عزّ اسمه، درین جمله چنان که رسم مولفان اسعت، از شععر   
 متلدمان به طریق استعارت تلفیلی نرفت.  

 
در این نسعخه چنانکعه   »نویسد:  نماید. گورانی در آترین حکایت کتابش می در این قول نیز او از سعدی تللید می    

ا اینکه شاعر همعه ابیعات معتن را از اشععار     138: سنبلستان«)عادت مصنفان است از سخن شاعران ماضی تحریر نشد.
ی شعر پارسی است و «الشعرا تاتم»تود آورده، بیانگر تللید محضِ او از سعدی در این زمینه است. وگرنه جامی که 

و »نیاز از شعر شاعران دیگعر ندانسعته اسعت:     تود را بی بهارستانملامی واال و مهارت زیادی در شعرگویی دارد، در 
« هرچه از ملولة نظم گذشته و به نا می منسوب نگشته، زادة طبع مُحرّر این رساله و نتیجة فکر ملرّر این ملاله است.

 ا81: 1390)جامی، 
نخسعت آنکعه شعیخ شعجاع      نماید. دو نکته جلب توجه می گلستانبا ملدمه  سنبلستانهنگا  ملایسه ابیات دیباچه     

است. منظور ما این است که مثالً اگر سعدی در دیباچعه، ضعمن مطلبعی     گلستانکند که افزون بر  گاهی ابیاتی نلل می
دو بیت آورده، گورانی آن را در سه بیت نلل کرده است. عکس این قضیه نیز برقعرار وجعود دارد. معثالً شعیخ اجعلّ      

بیعت   15 سنبلسعتان بیت آورده که نظیعر آن در   12نشینی،  ه و قصد بر عزلتابیات پس از بخش تاسف بر عمر گذشت
 است.  

افزایعد کعه    در آن است که گاهی گورانی بر متن ابیاتی را می گلستانبا  سنبلستانهای دیباچه  یکی دیگر از تفاوت    
ه اسعت کعه عاکفعان کعبعه     آمعد  گلستان، آن قسمت بدون بیت نلل شده است. به عنوان نمونه، در گلستاندر دیباچه 

شوند. هیچ بیتی در تایید مطلب مزبور در آنجا وجعود نعدارد. امعا گعورانی دو      جالل به عد  شناتت تود معترف می
 کند که: بیت در این باره نلل می

 دانعد ز تورشعید    تبر ذره چه معی 
 که روز و شب بود انعدر جعوارش   

 

 ندانعد سعرّ او جععز نجعم و ناهیععد    
 بعه تاییعد  سعادت گیسوش گردد 

 ا4: سنبلستان)  
وجود ندارد، طبیعتاً  گلستانگاهی نیز شیخ شجاع در مواضعی به شعر استناد کرده که چون بخش نثر مشابه آن در     

 نظیر آن شعر هم در آنجا نیست.
ای بعه   الععاده  نثر دیباچه تعهد فوقدر آن است که گورانی در قسمت  گلستانو  سنبلستانهای  تفاوت دیگر دیباچه    

، گلسعتان نماید اما در بعضی ابیات، به صورت یا مضمون اشعار  قلم سعدی دارد و جانب تنا ر و تشابه را رعایت می
ندارند. دو مورد  گلستانکند. به همین دلیل اشعار او در قسمت ملدمه، چندان تشابهی به ابیات دیباچه  کمتر توجه می
 شود: به عنوان ملایسه، ذکر می از این اشعار،

 آمده است که:   گلستاندر     
 از دسععت و زبععان کععه برآیععد  

     
 کععز عهععده شععکرش بععه در آیععد  

 ا49: گلستان)       
     
 چنین است: سنبلستاننظیر آن در     

 برشماری گر به اععداد کعف دریعا و ریعگ    
  

 تعوان شعمرد  شکر نعمتهای او از صد یکعی ن  
 ا1: سنبلستان)                                   

 در وصف حضرت محمد )صا: گلستانیا این ابیات     
 بلععععععغ العلععععععی بکمالععععععه   
 حسععععنت جمیععععع تصععععاله     
 کشععععف الععععدجی بجمالععععه  

 صععععععلوا علیععععععه و آلععععععه 
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 ا50: گلستان)           
 رسی ترجمه نموده است:که گورانی کال  سعدی را به فا    

 بععر فععوق عععال رفتععه محمععد بععه کمععالش     
 نیکوست همه هیئت و هم تعوی و تصعالش   

    

 شد کشف  عال  شعب بعدعت بعه معالش         
 صلوات و دععا بعاد بعه جعان و تعن آلعش      

 ا3: سنبلستان)                                
است که هرگز قابل قیاس نیستند. سعدی شاعری است  نکته پایانی این بخش، ملایسه کیفیت اشعار این دو مولف    

مایعه اسعت؛    شود اما گورانی در این زمینعه شعاعری بسعیار کعم     های شعر فارسی محسوب می که در نظم نیز جزو قله
بسیار سست و معشوش و پر از اغالط امالیی اسعت و گعاه   »اعتلاد دارد که بخشی از ابیات  سنبلستانچنانکه مصحح 
: نعها بعا   سنبلسعتان انعدازد.)  نویسان و کاتبعان معی   طر. البته وی بخشی از این ضعف را به گردن نسخهموجب مالل تا

شود که، نه بخشی از ابیات، بل قریب بعه اتفعاق آنهعا دارای ضععف مفعرط تعالیف        مطالعه ابیات گورانی مشخص می
 کنیم. هستند. برای نمونه، ابیات زیر را بررسی می

    چععو امکععان گفتععار باشععد بگععو    
 کععه بععاد اجععل بععر وجععودت وزد     

 

 چعععه از قصعععة نیعععک باشعععد نکعععو   
 کعععردن در آن د  سعععزد سعععخن قطعععع
 ا7: سنبلستان)                   

 
« کعه »و استفاده از « نکوتر»به جای « نکو»شود. آوردن  های فاحش و سخافت کال  دیده می در همین دو بیت غل     

 از این دست هستند.« کردن سخن قطع»و ترکیب تنک و نازل « چو/ آنگاه که»به جای 
 

 .   حكایات  6.2
پنج روایت: صاحبدلی که سر به جیب مراقبت فرو برده بود؛ گنهکاری بنعدگان و شعر  تداونعد از     گلستاندر ملدمه 

الکعال  بعودن    ؛ و بطعیء گلسعتان ؛ معاجرای تعالیف   «گرلی توشعبوی در حمعا  روزی  »عفو ننمودن آنها؛ داستان منظو  
هعایی وجعود    شود اما درباره بلیه موارد تفاوت تکرار می سنبلستانبزرجمهر آمده است. روایت نخست عیناً در دیباچه 

 دارد که به شرح ذیل است.  
بعا تغییعر   « گعل توشعبوی  »باشد. دیگعر اینکعه داسعتان     می سنبلستانمهمترین تفاوت، عد  ذکر قصه بزرجمهر در     

 شود:   همراه می  -و با همان وزن و قافیه –ت )لوکیشنا کاراکتر و موقعی
 گلععی توشععبوی در حمععا  روزی 
 رسید از دست محبعوبی بعه دسعتم   
 بدو گفعتم کعه مشعکی یعا عبیعری     
 کععه از بععوی دالویععز تععو مسععتم   
 بگفتععا مععن گلععی نععاچیز بععود     
 ولععیکن مععدتی بععا گععل نشسععتم   
 کمععال همنشععین بععر مععن اثععر کععرد
 وگرنه من همان تعاکم کعه هسعتم   

 ا51: گلستان)             

 بععه دسععت افتععاد چععوبی از دکععانم    
 کععه بُععد طعععم نبععاتش در دهععانم    
 بععدو گفععتم نبععاتی یععا تععو شععهدی   
 کععه از ذوق تععو شععد شععیرین زبععانم 

 بگفععت آن چععوب بیععدی بععود  امععا    
 آمیععز شععد ایععن جسععم و جععانم نبععات

 کمعععالش در معععن تیعععره اثعععر کعععرد
 وگرنعععه در حلیلعععت معععن همعععانم 

 ا5: سنبلستان)             
شعود. بعه    هعایی دیعده معی    ، تفاوتگلستاندر ماجرای تالیف کتاب، به رغم پایبندی مولف به ساتتار کلی روایت     

شعود. دیگعر    جایگزین شخصیت دوست معی  اهلل صدیلی دهد. شیخی به نا  فتح جای فصل بهار، قصه در پاییز رخ می
بنعدد.   آید و شروع نخستین فصل کتاب به جعای بعاغ، در تانعه صعورت معی      همراه گورانی به تانه میآنکه، شیخ به 
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 گلسعتان آورد که روایت  گلی را برای گورانی و مرادش می دسته« یکی از متعللان»ای به نا   همچنین، شخصیت فرعی
 فاقد این سکانس و شخصیت است.

 سنبلسعتان ند از عفو آنها در هر دو اثر، حدیث پیغمبر است. اما داستان منبع داستان گنهکاری بندگان و شر  تداو    
کند که یک جوان پارسعای   اتبار بنی اسرامیل نلل می»تفاوت دارد. در روایت جدید، پیامبر تود از  گلستانبه کلی با 

انلاه دور شد. روزی در یهودی بیست سال عزلت گزیده بود و ترر لذت دنیا کرده بود. اما به دا  شیطان افتاد و از ت
کند که موهایش سپید شده است. قصد توبه دارد اما از تداوند شرمگین است. سرانجا ، هعاتفی آواز   آینه مشاهده می

 ا3: سنبلستاناش پذیرفته شده است.) دهد که توبه می
 

 .  تقدیم هر دو کتاب به پادشاه  7.2
یسندگان قدیم، اثر تود را به ارباب قدرت و حکومعت تلعدیم   هم سعدی و هم گورانی، بنا بر سنتی رایج در میان نو

را به یکی از امرای اتابکان فارس به نا  سعد  گلستانسازند. سعدی  کنند و حاصل زحمات تویش را به نا  او می می
 ند.  ک کند. گورانی نیز اثر تویش را پیشکش درگاه سلطان سلیمان، امپراتور عثمانی، می بن ابوبکر زنگی تلدیم می

گورانی از سعدی در هنگا  مدح و اتحاف کتاب بعه   -هم در ساتتار و هم در محتوا -ترین تللیدهای یکی از شبیه    
گیرد. در هر دو اثر، دو بار نا  ممدوح آمده است. سعدی هنگعامی کعه    ممدوحش)بویژه در نوبت نخستینا شکل می

 داند: پادشاه را عامل این قبول سخن میبیند، همنشینی با  ذکر جمیل تود را در افواه عوا  می
ذکر جمیل سعدی که در افواه عوا  افتاده است و صیت سخنش که در بسی  زمین منتشر گشته است و قصب الجیب 

تورند و رقعه منشتتش که چون کاغذ زر میبرند بعر کمعال فضعل و بالغعت او حمعل       حدیثش که چون کاغذ زر می
طب دایره زمان و قایم ملا  سلیمان و ناصر اهل و شاهنشعاه معظعم، اتابعک اعظعم،     نتوان کرد بلکه تداوند جهان و ق

مظفر الدنیا و الدین، ابوبکر سعد بن زنگی،  ل اهلل تعالی فی ارضه، رب ارض عنه و ارضه، به عین عنایت نظر کعرده  
اند کعه النعاس    بت او گراییدهاست و تحسین بلیغ فرموده و ارادت صامق نموده، الجر  کافّة انا ، تاصه و عوا  به مح

 علی دین ملوکهم.
 زانگه که مرا بر معن مسعکین نظرسعت   

 گر تود همه عیبها بدین بنعده درسعت      
 

 آثعععار  از آفتعععاب مشعععهورتر اسعععت  
 هر عیب که سلطان بپسندد هنعر اسعت  

 ا51: گلستان)          
دارد. گورانی در همعین موضعع و بعا الفعا ی کعامالً      « حامد پادشاه اسال  اببَدَ مُلکُهُدر م»در اینجا عنوان  سنبلستانمتن 

 نویسد: مشابه و البته با ا هار فروتنی در ملابل شیخ اجلّ، می
ذکر قلیل شجاع گورانی که در افواه عوا  نیفتاده و صیت سخنش که در فضای زمبن نرفته و قصب الجیعب حعدیثش   

ده و رقعة منشتتش اگر چه چون کاغذ زر است کسی نبعرده و کمعال هنعر و فصعاحت او در     که هنوز کسی تفکّه نکر
دلها اثر نکرده، مدح شاه جهانی و مظهر لطف یزدانی و قطب زمانی و ناصر ایمانی و سهیل یمعانی، پادشعاه معظعم و    

لرض، چون توانم کعرد. مگعر بعه    جاه مکر ، سلیمان ثانی  ل اهلل فی الغبراء، رب انصره علی االعدا و انظره بعین ا جم
عنایت نظر او منظور شود و تحسین فرماید و ارادت صدق نماید که بعد از آن کافه انا  از تواص و عوا  به موجعب  

 به چشم محبت درو نگرند.« الناس علی دین ملوکهم»
 شهنشه گر نظر بکند به این نظم معن غمخعور       

عیععوب ار جملگععی در مععن شععود  ععاهر چععه  
     باکستم

 شععود آثععار مععن مشععهورتر از آثععار مععاه و تععور 
 که سلطان چون پسندد، عیب باشد از هنعر بهتعر  

 ا5-4، سنبلستان)                     
تطعه پعار   »و گعورانی  « اقلعیم فعارس  »و بعد از ایراد این جمالت، هر دو به تمجیعد از مرلعک پادشاهی)سععدی        

 پردازند. پادشاه می و مجدداً«ا قسطنطنی
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ها قرار دارد و در واقع، اتحاف و پیشکش کتاب به پادشاه و نعا  مخلدعد    موضع دو  مدح در قسمت انتهای دیباچه    
 اوست.

مانده بود که کتاب گلستان تما  شعد و تمعا  آنگعه شعود بعه حلیلعت کعه         ...فی الجمله از گل بستان هنوز بلیتی باقی
پناه و سایه کردگار و پرتولطف پروردگار... ابوبکر سعد بن زنگی و...، و بعه کرشعمه    شاه جهانپسندیده آید در بارگاه 

 ا54: گلستانلطف تداوندی مطالعه فرماید. )
 

 شجاع گورانی در اینجا نیز تللیدی تما  از سعدی نموده است:
کمال حلیلی آن د  رسد کعه در ایعوان    مانده بود که کتاب سنبلستان تما  شد و به الجمله هنوز از تزان بلیتی باقی فی

 ا8پناه کشور دستگاه... سلطان سلیمان.. به گوشة نظر عنایت او منظور شود. )سنبلستان:  سعادت
اش بعر معتن کتعاب، در تشعخیص ممعدوح       و هم در ملدمعه « سنبلستاندر  گلستانسایه »مصحح کتاب، هم در ملاله 

شاه سلیمان ثانی، بیستمین شاه امپراتوری عثمانی را ممعدوح شعجاع   گورانی دچار سهو فاحشی شده بدین ترتیب که 
دانسته است. در حالی که سلیمان اول مشهور به سلیمان قانونی یا سلیمان محتشم، دهمین شاه این سلسعله معاصعر و   

ارت از باشعد. ایعن عبع    در دیباچه کتاب می« سلیمان ثانی»است. علت این اشتباه، وجود لفو  سنبلستانممدوح مولف 
باشد که ممدوح، تعالیِ حضعرت سعلیمان )عا در شعوکت و قعدرت       و نا ر به این می« شهید ثانی»ملوله اللابی چون 

وارث ملعک  »است و از جنس اسامی نیست. گورانی در ذکر این للعب بعه سععدی توجعه داشعته کعه ممعدوحش را        
هجری قمری است که مصادف  949الیف کتاب دانسته است. ضمناً به تصریح مولف در پایان دیباچه، سال ت« سلیمان

هعای   سعال بععد و بعین سعال     125قا است. سلیمان دو  حدود  974 -926با دوره پادشاهی طوالنی سلیمان قانونی )
ا همچنین گعورانی در جعایی دیگعر    101و  59 -51: 1385کرد. )رر: احمدیاقی،   قمری حکومت می 1102تا  1100
کند که دقیلاً اسامی پدران و شاهان قبعل   ترتیب: سلیم، بایزید، محمد و مراد عنوان می ا نا  پدران سلطان را به8)ص 

از سلیمان قانونی هستند و پدران سلیمان دو  به ترتیب: محمد، ابراهیم؛ مراد و عثمان نا  دارند. سعلیمان قعانونی بعه    
ان و ادب فارسعی بعود. او تعود شععر     رغم حملة چندباره به ایران برای گسترش متصرفات عثمانی، بسیار شیفته زبع 

کرد. در آن دوره آثعار زیعادی بعه زبعان فارسعی بعه تشعویق او یعا بعه نعامش تعالیف             تخلص می« محبی»سرود و  می
 ا99: 1354و تسروشاهی،  182: 1369شدند.)ریاحی، 

 
 .    محو و زمان تالیف  8.2

اش در شبی بهاری در باغی تعر    دوست دیرینه کند که به اتفاق چنین نلل می گلستانسعدی در توضیح محل تالیف 
آید. سعدی با دیعدن ایعن    چیند و به نزدش می کند. بامداد فردا دوستش دامنی گل و ریحان برای سعدی می بیتوته می

گوید که این گلها زودگذر و فناپذیر هستند و قصد آن دارد که کتابی ماندگار تالیف نماید  دسته گل به یار تویش می
تطاول زمان را بر او آسیبی نباشد. دوست شیخ از تصمیم سعدی بسیار توشحال شده و او را بعه انجعا  آن    که دست

آورد و بلیه را قبل از پایان فصل  نماید. شیخ اجلّ فصلی از آن کتاب را در همان روز به نگارش در می کار ترغیب می
 ا55- 52: گلستانرساند. ) بهار به اتما  می

شجاع مشابه داستان فوق است. در این روایت، مولف بعا شعیخ تعویش در روزی پعاییزی بعه بعاغی       روایت شیخ     
نهعد.   گردند. یکی از متعللان مولف دسته گلی در پیش او می روند. بامدادان مولف آن دو تن به تانه باز می دلکش می

ر همعان روز بخشعی از کتعاب نوشعته     الجمله د کند. فی گورانی با دیدن این دسته گل همان سخن سعدی را تکرار می
 ا8 -6: سنبلستانشود. ) شود و تتمه اثر قبل از اتما  فصل تزان تحریر می می
شعود. درسعت اسعت کعه      دیده معی  سنبلستانسازی در این قسمت از  و داستان« جعل»به نظر ما رنگی از تکلف و     

نمایعد امعا لزومعی نعدارد کعه محعل و        را می ستانگلگورانی به اصرار پیر تویش قصد تالیف کتابی در سبک و سیاق 
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لوحانعه در   نمایعد و تللیعدی سعاده    باشد. در واقع، این شباهت، طبیعی نمی گلستانهم مانند  سنبلستانروایت نگارش 
 این میان اتفاق افتاده است.  

 تویش دهد اما وی گورانی قصد داشت با تغییراتی جزمی در روایت تویش فضایی جدید و باورپذیر به داستان     
و تبدیل بهار به تزان، مبتدیانه اقدا  به جعل داستان کرده و البتعه  « یکی از متعللان»با افزودن شخصیت سومی به نا  

 در ا هار و اثبات نوآوری و باورپذیری داستان موفق نبوده است.
 

 .    مشوق تالیف  9.2
ست اما چون در دیباچعه آمعده و دیباچعه هعا محعل ذکعر       این فصل و نیز فصل بعدی، در واقع، به اصل متن مربوط ا

گونعه   شود. هم سعدی و هم گورانی در ابتعدا هعیچ   اند، در ملاله بدانها پرداتته می مشوق و انگیزه و هدف تالیف بوده
ای بعرای آتعرت    تمایلی به تالیف کتاب نداشتند بلکه با تاسف از عمری که به آسانی از دسعت رفتعه و در آن توشعه   

 تواستند تا بدین طریق باقی عمر را سپری نمایند: تته نشده، قصد عزلت نمودند و میاندو
 ا6: سنبلستاندرین د  که فلیر درین غم بود  و  گفتم عزلتی گیر  و عمر در عزلت به سر بر . )

دیعده   تورد  و سنگ سراچة دل را بعه المعاس آب   کرده تاسف می کرد  و بر عمر تلف یک شب تامل ایا  گذشته می
هعای پریشعان    سفتم... مصلحت آن دید  که در نشیمن عزلت نشینم و دامن از صحبت فراهم چینم و دفتر از گفتعه  می

 ا53 -52: گلستانبعد پریشان نگویم.) بشویم و من
تبرانعه دوسعتی دیرینعه و     با شیخ شجاع تفاوت دارد. سعدی بر اثعر ورود بعی   گلستاناما مشوق سعدی در تالیف     
شعود. سعپس    حوصلگی سعدی مواجه می نماید. البته این دوست در ابتدا با بی اقدا  می گلستاناری او بر نگارش پافش

رساند. بعد از آن است که به سعدی  نشینی را به سمع آن دوست می عز  جز  سعدی مبنی بر گوشه« متعللان»یکی از 
تجربیاتش را به رشته تحریر کشد. شیخ اجلّ نهایتاً بعه  نماید که این حالت را ترر نموده و حاصل اوقات و  اصرار می

 دهد. درتواست دوستش پاسخ مثبت می
الجمله زبان از مکالمه او در کشیدن قوت نداشتم و روی از محاوره او گردانیدن مروت ندانستم که یار موافق بعود   فی

 ا  53: گلستانو ارادت صادق.)
یب قرن هشتما نیز بسیار شبیه حکایعت سععدی اسعت و در آنجعا هعم      از مجد توافی، اد روضه تلدقصه تالیف     

رود و در آنجا یکی از یعاران   گردد و.. تا اینکه به اصرار دوستی به بوستانی می ها سفر به وطن بازمی مجد بعد از مدت
نویسد.  ویش را میکند و لطف کال  سعدی در نویسنده تاثیر کرده و او هم اثر ت را به همراه داشته، باز می گلستانکه 

ملبول عا  و تاص بوده و اینکعه تعوافی آن را    گلستانا اینکه حدود صد سال بعد از سعدی، 9 -4: 1345)توافی، 
 سازد نیز جای تامل دارد. موصوف می« سهل ممتنع»به صفت 

شعده   عمرِ سپری اهلل صدیلی است. شجاع مشغول تواندن ابیاتی در تاسف اما مشوق گورانی فردی به نا  شیخ فتح    
بنویسید  گلستانکند که کتابی همچون  پسندد و به وی پیشنهاد می رسد، ابیات شجاع را می است که ناگاه شیخ سر می

ا هیچ اطالع تاریخی از ایعن شعیخ موجعود نیسعت. هرچعه      6: سنبلستانتا در میان ابنای روزگار یادگاری باشد و... . )
گورانی نیز به وی ارادتی تما  داشته که موافلت شیخ در تالیف کتاب را بعر   هست،  اهراً جزو مشایخ طریلت بوده و

دهد. همین شیخ به اتفعاق گعورانی شعبی را     ا ترجیح می7مخالفت یکی از متعللانش مبنی بر دشواری این کار)همان: 
 است. گلستانکند و ادامه داستان که شبیه  در باغ بیتوته می

 
 .   انگیزه و هدف تالیف  10.2

 ای در ابتدای متن بیاورند. محتوای این بخش شامل   در سنت نگارش متون کهن، معموالً رسم بر آن بوده که دیباچه
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نعت تداوند، حضرت رسول)صا، تلفای اربعه و سپس، شرح حال مولف و ذکر انگیزه تعالیف اسعت. کمتعر معتن     
ریخی نویسندگان چنین بوده که اگر انگیزه و منثوری است که در آن از انگیزه های تالیف سخن نرود. گویا ذهنیت تا

هدف تود از تالیف اثر را بیان نکنند، کارشان بیهوده تواهد بود. زیرا اساس تللت مترتب بر فایعده و غعایتی اسعت    
آمیعزد و   پس آفرینش آنها نیز باید بنا بر ضرورت و هدفی باشد. غالبا این هدف غایی با انگیعزه آغعازین معتن در معی    

ا انگیزه و هدف سعدی و گورانی از تالیف 2: 1392پور آالشتی و تلیلی،  بیند. )حسین ف متن را تدارر میسبب تالی
 در دو بخش شخصی و عمومی قابل بحث است.   سنبلستانو  گلستان

 
 الف( جنبه عام

 نویسد: می گلستانسعدی در دیباچه 
ف کردن کعه بعاد تعزان را بعر ورق او دسعت      گفتم: برای نزهت نا ران و فسحت حاضران کتاب گلستانی توانم تصی

 ا54: گلستانتطاول نباشد و گردش زمان عیش ربیع آن را به طیش تریف مبدل نکند.)

البته کال  سعدی نا ر به هدف عا  اوست. گشادگی تاطر حاضران آن جمع و ترمی احوال کسانی که در آینعده      
 این متن را تواهند تواند.  

 گوید: می سنبلستانیباچه اما  گورانی در د    
اما برای تاطر منیر شیخ و ارمغان آستانه عالی کتابی توان تصنیف کرد و نامش سنبلستان نهادن.... امید که از باد علیم 

 ا8: سنبلستانبخل بر برگ او قوت اثیر نباشد و زمستان انفاس به زمهریر ترر، مهجور نگردد.)
شود اما گعورانی در معورد تعود     طمینان درباره اقبال عا  به کتاب او دیده مینکته جالب اینکه در کال  سعدی نوعی ا

شود یا تیر. به همین دلیل بعا وجهعی تمنعایی و دععایی سعخن       با استلبال مخاطبان مواجه می سنبلستانشک دارد که 
دانعد کعه    را معی امعا ایعن   « را مشتری بسعیارند  گلستان»گوید. او تود به برتری مطلق کال  سعدی واقف است که  می

ا او اعتلاد دارد که اگر اقبال عامی بعه کتعابش وجعود نداشعته     8: سنبلستان«)هم ضایع نخواهد شد. سنبلستان»حداقل، 
 شوند که آن را بخوانند. باشد اما حداقل عده قلیلی بافت می

 
 ب( جنبه شخصی

 کند:   سعدی انگیزه تالیف تود را چنین بیان می
از نوادر و امثال و شعر و حکایات و سیر ملور ماضی رحمهعم اهلل در ایعن کتعاب درم     ای چند بطریق اتتصار کلمه

 کردیم و برتی از عمر گرانمایه بر او ترم. موجب تصنیف این کتاب این بود و باهلل التوفیق.
 بمانععد سععالها ایععن نظععم و ترتیععب 
 غرض نلشی است کز ما بعاز مانعد  

 مگععر صععاحبدلی روزی برحمععت     
 

 تععار افتععاده جععایی ز مععا هععر ذره 
 بیععنم بلععایی  کععه گیتععی را نمععی  

 کنععد در کععار درویشععان دعععایی   
 ا57-56: گلستان)              

 
 گوید: اما گورانی اهداف بیشتری دارد. او در یک جا می    

 ز بهعععر تربیعععت تعععالیف کعععرد 
 

 کععه باشععد طالبععان را ایععن توسععل 
 ا11: سنبلستان)               

 
کند، شگفت است. او پس از ترغیب گورانی به تعالیفی کتعابی    اهلل صدیلی هم می ای که شیخ فتح گذاری البته هدف    
گوید که شاید این کتاب موجب ترفیع درجه تو در نزد سلطان شعود، هعر چنعد کعه معراد       ، به او می«گلستانمناسب »
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ا این دیالوگ از آن جهعت شعگفت اسعت    7: سنبلستانت است! )بردن به گوشه عزل گورانی از قبول پیشنهاد شیخ، پناه
دارنعد امعا در    که معموالً سالکان و مبتدیان گوشه چشمی به دنیا و مناصبش دارند و مشایخ آنان را از این کار باز معی 

 دهد.  اینجا عکس قضیه رخ می
 

 سنبلستانو  گلستانانگیزه و هدف تالیف  -2جدول 
 انگیزه و هدف عام هدف شخصی انگیزه و نام کتاب

 نزهت نا ران و فسحت حاضران ماندن یادگاری برای تود  باقی گلستان
ای از نوادر و امثال و شععر و   تالیف مجموعه

 حکایات و سیر ملور
 اطاعت امر شیخ   سنبلستان

 تلرب به سلطان و ترفیع ملا 
 تربیت طالبان

 
بعه پایعان    سععدی شعاعر عشعق و زنعدگی    لد یک نظر از مولف کتاب این فصل را با طرح یک موضوع جانبی و ن    
انجعا  داده اسعت. اصعطالح    « مغالطه در قصد»بریم. او اعتلاد دارد که سعدی در بیان انگیره و هدف تالیف، نوعی  می

آن، علتی  کند و به جای دادن کاری را پنهان می مزبور بدان معناست که فردی، بنا به دالیلی، قصد اصلی تود از انجا 
« تعواهش یعک دوسعت   »ا به بعاور نویسعنده مزبعور،    86: 1379کند.)تندان،  غیرحلیلی را به عنوان هدف معرفی می

سعدی این اثر را به اقتضای طبع و تواهش درون تود نوشته »واداشته باشد.  گلستانتواند او را به نوشتن کتاب  نمی
ا 38 -21: 1385کاتوزیعان،   همعایون «)یکی از دوسعتان نوشعت.  گوید به تواهش  است نه اینکه، آنچنان که سعدی می

 زیرا هر هنرمند همواره دغدغه آن دارد که یادگاری از او باقی بماند و سعدی نیز از این ملوله مستثنی نیست. 
را « انگیعزه و هعدف تعالیف   »و « مشعوق تعالیف  »نماید. نخست آنکه منتلد مبحث  این نظر به سه دلیل درست نمی    

ایم. ثانیاً، استدالل منتلد بعرای اثبعات ایعن     نموده و این موضوعی است که در همین ملاله، جداگانه توضیح داده تل 
مدعا چیست  به هر حال برای اثبات باید به تود متن رجوع کرد. در دیباچه، سعدی داستان ورود و اصعرار دوسعت   

کید دارد. مگر اینکه آن روایت را جعلی و ساتته تا« تواهش دوست»قدیمش را آورده که تما  آن روایت بر صحت 
تخیل سعدی بدانیم که به هیج وجه سندی درین باب موجود نیست. ثالثاً سعدی در انتهای کتاب به مطلب مورد نظر 

 اشاره کرده است.« به یادگار ماندن اثر هنری»منتلد یعنی 
 

 گیری نتیجه    .4

 شود: زیر حاصل می با توجه به مطالب مندرم در متن ملاله، نتایج
سعدی تللید کند. البته او یعک رویعه    گلستانگورانی در تالیف دیباچه مستلیماً تواسته از ساتتار و الفا  دیباچه  

کلی دارد بدین ترتیب که برای آنکه بخواهد تود را از تللید محض نجات دهد، معموالً بر شاخ و برگ جمالتعش و  
تعر یعا بیشعتر از مطالعب      طعوالنی  سنبلسعتان موال جمالت و تعداد ابیات دیباچه افزاید. به همین علت، مع عباراتش می

 هد. ، کاهش میگلستاناست. البته گاهی نیز مطالب تود را در قیاس با  گلستان

تشعابه و تنعا ر   سنبلسعتان،  و  گلسعتان هعای   شود که عبارتند از: تنا ر در نعا   ملایسه دو دیباچه شامل ده مورد می 
ها و نحوه نلل آنها، حکایعات، تلعدیم هعر دو     محض در عبارات، آمیختگی نظم و نثر، ابیات دیباچه موضوعات، تللید

 کتاب به پادشاه، محل و زمان تالیف، مشوق تالیف و نهایتاً انگیزه و هدف تالیف.  

گر نیز این نعا  را  را در تللید از سعدی بر اثر تود نهاده و بعد از او دو نویسنده دی سنبلستانگورانی اولین بار نا   
 هایشان گذاشتند.   بر نظیره
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 است.   گلستاندر پانزده مورد شبیه  سنبلستانهر دو دیباچه از لحا  موضوعی، دارای هجده بخش هستند که  

هعا در دیباچعه او،    شیخ شجاع در انتخاب واژگان بسیار ملید به تللید از سعدی است. بیشترین تغییرهعا و تفعاوت   
اسعت. گعاهی گعورانی اشععار      گلستانبیشتر از  سنبلستانحکایات است. حتی تعداد ابیات دیباچه مربوط به ابیات و 

کنعد. او نیعز چعون سععدی، همعه ابیعات کتعاب را بعه          کند و گاهی جانب تنا ر را رعایت نمعی  سعدی را ترجمه می
انی و تعلیعدات  هعای فعاحش دسعتوری و زبع     دهد. کیفیت شعرش نازل و دارای غل   ای تودش اتتصاص می سروده

 محتوایی است.

گورانی به احتمال بسیار زیاد درباره چگونگی تالیف اثر تویش، با کمی دتل و تصرف، داستان سعدی را جععل   
 تواند واقعیت داشته باشد. کرده و روایت او نمی

 اهلل صدیلی. ، دوست وی است و مشوق گورانی، شیخ طریلت او، شیخ فتحگلستانمشوق سعدی در سرودن  

مانعدن   هر دو نویسنده در نگارش آثار تود دارای اهداف شخصی و عمومی بودند. اهداف و انگیزه سععدی بعاقی   
ای از نوادر و امثال و شعر  یادگاری برای تود )شخصیا و نزهت نا ران و فسحت حاضران به عالوة تالیف مجموعه

ل اطاعت امر شیخ و نیز تلعرب بعه سعلطان و    های گورانی شام و حکایات و سیر ملور است )عا ا و اهداف و انگیزه
 شود. ترفیع ملا  )شخصیا و تربیت طالبان )عا ا می

شعود کعه یکعی از چشعم      و تامل در آن به دو نکته دیگعر اشعاره معی    سنبلستانعالوه بر ملایسه، با بازتوانی متن  
ی شعاعر اسعت و ایعن از آنجعا     پورا دور مانده و در دومی، دچار اشتباه شده است. نخست آنکه گوران مصحح )مهدی

استفاده کرده اسعت. ثانیعاً   « شجاعی»و « شجاع»شود که در چند موضع در دیباچه و تاتمه کتاب از تخلص  دانسته می
مصحح ممدوح گورانی را سلطان سلیمان دو  دانسته که درست نیسعت و سعلیمان اول مشعهور بعه سعلیمان قعانونی       

 ممدوح گورانی است.  
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