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 دهيچک
-فتبا در تیهو شودیم باعث یژگیو نیا. است یچندبعد و متکثّر یمفهوم تیهو

 شخص رفتار رييتغ در تیهو راتييتغ. باشد داشته متفاوت یهاجلوه گوناگون یها
 گوناگون، یهابافت در واحد یشخص است ممکن اساس، نیا بر. شودیم دهید

 کردیرو مهم یهاجلوه از «یگرید» با مواجهه. دهد بروز یمتفاوت یرفتارها و تیهو
 تياهم مدارا ای خشونت انيم انتخاب ساز،سرنوشت یمواجهه نیا در. است انسان

 و یستیزهم یبرا را راه مدارا و بنددیم «یگرید» بر را فضا خشونت دارد؛ اريبس
-ارهدرب یسعد کردیرو پژوهش، نیا در. کندیم فراهم یزندگ یهاتيظرف از استفاده

 یهاشاخصه از یعاشق و یمعلم. شودیم یبررس مختلف بافت دو در «یگرید» ی
 اتيغزل و معلم یسعد انگرینما ،گلستان یميتعل کتاب. است یسعد تیهو مهم

 «یرگید» یدرباره یسعد کردیرو یمطالعه با .است عاشق یسعد نمایانگر عاشقانه،
 مطالعه آن از یناش یکردهایرو و تیهو در را بافت تفاوت توانیم اثر، دو نیا در

 زا یتندتر اريبس کردیرو معلم، یسعد که شودیم مشخص یبررس نیا در. کرد
  .دارد «یگرید» قبال در عاشق یسعد

 .يگرید ت،یهو ،يسعد اتیغزل ،گلستان ،يسعد: یديکل یهاواژه
 

 مقدمه. 1
 مغوالن ورشی دوم موج که يروزگار ست؛یزیم يدشوار و دهیچیپ روزگار در يسعد

 یماسال نیسرزم سراسر بر را مرگ شوم يهیسا و کرد یرانیو دستخوش را نیزممشرق
 يراب خود ياین يکارهمهین يپروژه اتمام یپ در ز،یچنگ نوادگان که يروزگار گسترد؛
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 مجدّد، يحمله نیا در مغول جرّار لشکر. آمدند دانیم به ،یشرق يهاتمدن کامل فتح
 در یمحل يهاحکومت يماندهیباق د،یکوب هم در شانمستحکم قالع در را انیلیاسماع
 يهاجمو نیا اگرچه. دیبرچ را انیعباس يرپاید خالفت بساط و برد انیم از را رانیا غرب

 يسلغر ابکانات صلح مانیپ لیدل به رازیش افتاد،یم اتفاق يسعد روزگار در ،یرانیو یاپیپ
 مدنت یرانیو یروح بیآس ،حالنیا با. ماند برکنار یرانیو و یناامن از مغول لخانانیا با
 وزگارر از يسعد. افکند هیسا يسعد یزندگ و روزگار بر یاسالم خالفت ينابود و یرانیا

 از یگوناگون يهاجلوه شد، بغداد يهینظام رهسپار و کرد ترک را خود شهر که یجوان
 او به مداراشونده مقام در را یزندگ غربت، در ستنیز و هجرت کرد؛ تجربه را یزندگ

 اتیروح و سفر حاصل که مختلف اقوام و اصناف طبقات، با ینیهمنش ضمن و آموخت
 در اجل خیش که یهنگام رونیازا؛ کرد نیتمر را گرانید کنار در یزندگ بود، يسعد

 کنار در يرایبس يهاآموخته که بود خردمند و پخته یمیحک بازگشت، رازیش به یسالانیم
 سفرکردن و بینش و پرفراز یدوران در ستنیز. بود آورده ارمغان به را سنگگران یاتیتجرب

 ارانروزگ يزبده را او آثار ،يسعد لیبدیب استعداد و نبوغ کنار در رنگارنگ، یجهان در
 يهاظرافت از قیدق یگزارش و حکمت و خرد از یمعدن. کرد انسان حال ترجمان و

 ياچهره او از ،یزبان اعجاز کنار در عوامل نیا است؛ نهفته يسعد آثار در یانسان روابط
 .است ساخته يبشر فرهنگ خیتار در ینشدنفراموش
 گذاشته جابه ما يبرا يماندگار راثیم و نیزرّ برگ پرحادثه، روزگار آن در يسعد

 متفاوت يچهره دو پژوهش نیا در. است مغتنم اریبس آن، از آموختن و یبازخوان که
 يامواجهه شود؛یم یبررس عاشقانه اتیغزل و گلستان در «يگرید» با مواجهه در يسعد

 .است نبوده امروز از ترتیاهمکم يسعد روزگار در که
 

 پژوهش ینهيشيپ. 2
 یبررس را «يگرید» با او يمواجهه ای يسعد آثار در را «تیهو» منحصراً که يامطالعه

 رد يسعد با گلستان در را يسعد که یپژوهش نیهمچن. است نشده انجام باشد، کرده
 با هک کرده یبررس را يسعد يشهیاند در مدارا ،يامقاله. یافته نشد زین بسنجد اتیغزل

 و یاصفهان نصرنک. ) است را مطالعه و تحلیل کرده يسعد آثار یاجتماع علوم دگاهید
 از يشمار به که است شده نگاشته يسعد يدرباره ياریبس آثار البته .(1388 گران،ید

 . شودیم داده ارجاع متن در دارند ارتباط موضوع با که هاآن
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 پژوهش سؤال. 1. 2
   ت؟گذاش شینما به یادب آثار به توجه با را تیهو در بافت ریتأث توانیم چگونه( 1
 دارد؟ ییهاتفاوت چه اتیغزل و گلستان در «يگرید» با يسعد يمواجهه( 2

 
 یمفهوم چارچوب. 3

 بافت و تیهو. 1. 3
 عوامل يمجموعه سازد،یم را «من» چهآن. است متکثّر و يچندبعد یمفهوم تیهو 

 کدامچیه و سازندیم را من تیهو گریدکی کنار در متعدد عوامل نیا است؛ يمتعدد
 یصشخ يهایژگیو از مختلف يهاشاخصه نیا يدامنه. ستندین من تیهو ییتنهابه هاآن

 يهاشاخصه تا پوشش و شیآرا نوع و قامت يبلند صورت، شکل پوست، رنگ چون
 یاجتماع يطبقه و مذهب ،یورزش ای یحزب يهايهوادار ت،یّ قوم ت،یّ مل چون یاجتماع
 هک يساختار سازند؛یم را من تیهو چهارچوب انتهایب يهاشاخصه نیا. است گسترده

 اممکنن را آن لیتکم اجزا از کیهر فقدان و ستین کل يایگو ییتنهابه آن از ییجز چیه
 یقچا چون یشخص يهاشاخصه مثالً رند؛یّمتغ و الیّس یتیهو يهاشاخصه نیا. کندیم
. وندش رییتغ دچار است ممکن پوشش و شیآرا نوع ای پوست یرگیت زانیم ،يالغر ای

 يهامانز در یشخص بسا چه. است ياریبس راتییتغ معرض در زین یاجتماع يهاشاخصه
 تشیّمل یحت ای و کند رییتغ اشیاجتماع يطبقه باشد، داشته گوناگون مذاهب مختلف،

 طیشرا نیا در. شود دگرگون یاسیس يهاییواگرا ای مهاجرت چون ییهادهیپد اثر در
  .دارند قرار ریمتغ و الیّ س يبستر در سازند،یم را تیهو که یگوناگون يهاشاخصه
. ستین هاآن يمساو يهاارزش يکنندهانیب مطلقاً ،یتیهو يهاشاخصه ریّ تغ و تعدد

 هاهشاخص نیا. رندیگیم قرار تیاولو در و دارند يشتریب تیاهم هاشاخصه از يشمار معموالً
 محسوب تیهو يرمجموعهیز بازهم هرچند که هستند پازل از يتربزرگ يهاتّکه يمنزله به
  يبندتیاولو حال، نیا با. هستند تیهو يهایژگیو نیترمهم يدهندهشینما شوند،یم

 نیا از. کندیم رییتغ گوناگون یمکان و یزمان طیشرا در و ستین ثابت یتیهو يهاشاخصه
 گسترده یراتییتغ گوناگون يهابافت در و است( contextual) یبافت یمفهوم ت،یهو منظر
 لیذ در ما که است یطیشرا و نهیزم یمعن به و یشناسزبان علم اصطالحات از بافت. دارد

 Situational) یوضع بافت ماست، مدنظر که بافت از ینوع. میکنیم درک را يزیچ آن

Context )و یاجتماع ،ییایجغراف عوامل چون یفرازبان» یعواملمجموعه که شودیم دهینام 
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 مثالً ؛(72: 1392 داد،) «است جهان و زبان انیم متقابل يرابطه یتالق محل که است یفرهنگ
 گرید یبافت در و باشد برتر ياشاخصه مذهب به نسبت ت،یّ مل خاص، یبافت در است ممکن
 نیا از ؛(87: 1387 ،يگودرز) شوندیم ترپررنگ دیتهد در عمدتاً هاتیهو. شود جاجابه
 یطیشرا در و بداند يترمهم يشاخصه را تیّ مل یطیشرا در یشخص است ممکن نگاه

 .دهد يبرتر آن بر را یطبقات قیعال ای یحزب يهايطرفدار
 طیمح را ما يهاتیهو یمعن». دارد تناسب بافت با زین تیهو یمعن ن،یا بر عالوه

 و مانا نسبتبه یمفهوم گرچه تیّجنس مثال يبرا(. 27: 1388 )معلوف، «کندیم نییتع
 ارد؛د مختلف ياعتبارها ای ردیپذیم گوناگون یمعان گوناگون يهابافت در است، داریپا

 ای اهفرصت و ستین معنا کی يدارا مختلف یمکان ای یزمان طیشرا دو در بودنزن مثالً
 بودنیبافت رشیپذ. است مؤثر تیهو کل بر که کندیم جادیا یمتفاوت يهاتیمحدود

 يهابافت در هاتیهو کهنیا. انجامدیم يرفتار و ينظر يتضادها رشیپذ به ت،یهو
 رد ت،یهو از متأثر متعدد يرفتارها رشیپذ يبرا يامقدمه کنند،یم رییتغ مختلف

 ییارهارفت متفاوت بافت دو در تواندیم یکس اساس، نیا بر. است گوناگون يهابافت
 سیخس بزدل، ای شجاع ،یمکان ای یزمان متفاوت طیشرا دو در دهد، بروز متفاوت کامالً

 روه،گ ای شخص يرفتارها آن متعاقب و تیهو فهم. باشد خشن ای مداراجو و بخشنده ای
 .زندیم عمل به دست و ردیگیم شکل آن در تیهو که است یبافت فهم ازمندین

 
 گوناگون یهابافت در یگرید با مواجه. 2. 3

 کرد، مشاهده آن در را یتیهو يهايریگجهت و کردهایرو ریأثتوان تاز مواردي که می
 رب شوند؛یم ساخته تفاوت و شباهت اساس بر هاتیهو. است «يگرید» با مواجهه روش

 است دهکنن نییتع اریبس «يگرید» با من انیم يمرزبند ت،یهو فیتعر يبرا اساس نیا
 (. 5: 1391 نز،یجنک)

 متضاد هگا و متفاوت منافع و خاستگاه و شدیاندینم من مانند که است یکس «يگرید»
 ورفرهادپ) است «يگرید» و «خود» انیم زیتما در یاجتماع یزندگ و یابیتیهو گره. دارد

 با مواجهه روش که ،«يگرید» وجود نه مهم يمسئله درواقع(. 103: 1384 ،یالنیم و
 و است «يگرید» قبال در خشونت ای مدارا انیم شخص انتخاب مواجهه نیا در. اوست

 ادمتض جینتا برآمدن و متفاوت ریمس مودنیپ به کرد،یرو دو نیا از کی هر انتخاب
 بودنیبافت او، با مواجهه و «يگرید» فیتعر در تیهو نییتع تیاهم به توجه با. انجامدیم
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 خصش م،یبدان یبافت یمفهوم کی را تیهو اگر. دارد اریبس تیاهم مواجهه نیا در تیهو
 در ثالم يبرا دارد؛ متضاد گاه و متفاوت يرفتار «يگرید» مقابل در مختلف يهابافت در
. ندیگزیرمب خشن يکردیرو گرید یبافت در و گفتگومدار و انهیمداراجو يکردیرو ،یبافت
 در افتب ریتأث يکنندهانیب گوناگون بافت دو در «يگرید» با يسعد يمواجهه يسهیمقا

 آثار نیهمچن ،يچندبعد و االطرافجامع تیشخص جهت به يسعد. است مواجهه نیا
 مواجهه در آن از برآمده کردیرو و تیهو تفاوت نیا انگرینما یخوببه متفاوت و گوناگون

 اتیلغز با یمیتعل اثر کی عنوان به يسعد گلستان کار نیا يبرا. است «يگرید» با
 .  دشویم یبررس اثر دو نیا در «يگرید» با مواجهه اوصاف و شودیم اسیق او يعاشقانه

 
 یبررس مدل. 3. 3

 ود نیا در عامل چهار اسیق يهیپا بر «يگرید» با مواجهه یبررس يبرا ما مدنظر يالگو
. افتیدر را «يگرید» با مواجهه یچگونگ توانیم عوامل نیا رصدکردن با. است استوار اثر
 مواجهه دکریرو عنوان به خشونت ای مدارا انتخاب بر يابرجسته ریتأث عوامل نیا از کیهر
 :شوندیم یمعرف بیترت به عوامل نیا. دارند «يگرید» با
 هاتفاوت بر هيتک. 1. 3. 3

 ياهقهیسل و هادانسته ها،تجربه ما از کیهر. هاستانسان انیم یعیطب يامسئله ،تفاوت
 یتعال و رفتشیپ شرط شه،یاند تفاوت نیا. میشیاندیم یمتفاوت يهاگونه به و میدار یمختلف
 یزندگ به یگوناگون يهاجلوه انسان، خلقت يظاهر يهاتفاوت آن، بر عالوه. است انسان
 هاتفاوت عمق و زانیم. شودیم زیمتما واناتیح از انسان که هاستتفاوت نیا در است؛ داده
 خابانت حق و اریاخت تحقق يبرا را يشماریب يهافرصت و شده شتریب دیجد روزگار در

 اب ما برخورد روش دارد، تیاهم چهآن است، یعیطب تفاوت وجود. است کرده فراهم انسان
 که يکردیرو. انجامدیم خشونت به آن يسازبرجسته و مدارا به تفاوت رشیپذ. است آن

 خشونت يآستانه   در دهد،یم نشان خطرناک و مخرب ،يرعادیغ را یعیطب يهاتفاوت
 ارکن در تیامن عدم احساس سازنهیزم ،«يگرید» دادننشان متفاوت يبرا تالش. دارد قرار

 .کند لیتبد یدشمن و خطر احساس به را ستنیز هم با فرصت تواندیم و اوست
 یکل نگاه. 2. 3. 3

 یتیهو يهاشاخصه يهمه يمجموعه من،. است يچندبعد و متکّثر یمفهوم تیهو
 یشینما زا ياصحنه از گرفتنعکس مانند محدود، یعوامل به تکّثر نیا فروکاستن ؛شمیخو
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 ستنیگرن ،یکل نگاه. ستین شینما تیاهم و اتییجز يبازگوکننده قطعاً که است یطوالن
 و هاتفاوت ،ياشهیکل ای رمنعطفیغ نگاه نیا در. است شاخصه کی با شخص تیهو

 یتیهو يشده يسازبرجسته يشاخصه کی با شخص و شودینم دهید یتیهو تکثّر
 به تکثّرم يدهیپد نیا لیتبد و تیهو یرنگارنگ از کاستن کرد،یرو نیا. شودیم یابیارز

 دنید مانع ،یکل نگاه از یناش ياشهیکل و یکل يهايداور. است عوامل از يمحدود
 و حذف یگیهمسا در دن،ینشن و دنیند و شودیم «يگرید» يهاتیقابل و هاتیظرف

 .دارد قرار خشونت
 قتيحق دانستن مطلق. 3. 3. 3

 م،یباش هداشت قتیحق به ترگسترده ینگاه ما هرچقدر. ماست فراگرفت از فراتر قتیحق
 د،رویم ترشیپ هرچه علم که روست نیا از م؛یشویم سردتر آن فراگرفت و حصر به

 میریگب خود تصرف در کامالً را آن و میبدان مطلق را قتیحق ما هرگاه. شودیم ترمتواضع
. میاگشوده خشونت بر را راه و بسته را مدارا يمجرا م،ینده «يگرید» به آن از یسهم و
 خود کنند،یم فیتعر شیخو ادراک و فهم چارچوب در را قتیحق که یتنگ يهانهیس
 که جاآن از «يگرید» طرفه،کی قضاوت نیا در و شمارندیم قتیحق کامل و تام نماد را

 و خشونت قدرآن کودکانه نگاه نیا. است الدفعواجب یباطل ندارد، قتیحق از يابهره
 .است کرده نیننگ و اهیس را بشر اتیح دفتر که بارآورده به یدشمن

 خشونت با نسبت. 4. 3. 3
انتخاب میان خشونت و مدارا وابسته به شرایط است. ممکن است تغییر شرایط، مناسبات 

 دهشکنن اریبس يکردیرو مدارا یگاه. زند برهم را مدارا و خشونت انیم مرز و کنندهنییتع
 ،«يگرید» حذف يبرا الزم خشونت برآوردن از یناتوان لیدلبه که ییکردهایرو بسا چه است؛
 یکینزد خشونت ابزار به محورخشونت یگفتمان هرچقدر. اندشده ییمداراجو از ریناگز

 يدهندهياری عناصر وجود .ابدییم شیافزا خشونت ابراز امکان باشد، داشته يشتریب
 .است یآدم یذات مدارا، برخالف خشونت چراکه شود؛یم آن ابراز سازنهیزم خشونت،

 
 ليتحل و هیتجز. 4

 معلم تیهو ؛گلستان در یسعد. 1. 4
 یاتیکاح باب، آن موضوع با متناسب باب، هر در مؤلف که است یمیتعل یکتاب گلستان
 کنار در انه،خمکتب نظام در ربازید از کتاب نیا. کندیم انیب تیترب و میتعل يبرا آموزنده
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 در گلستان در يسعد(. 75: 1380 ،یدرّان) بود تیترب و میتعل مهم منابع از میکر قرآن
 :ستا ستادهیا راست يسعد قامت بر لیدل چند به میتعل يجامه رد؛یگیم قرار معلم مقام

 بغداد يهینظام یعنی انهیم يهاسده آموزش مرکز نیتربزرگ يآموختهدانش يسعد( 1
 نقش يفایا يبرا را يسعد آن، خاص بیترت و آداب با ه،ینظام طیمح در یزندگ. بود

 .کرد آماده یخوببه معلم
 وا کردیرو نیا داشت؛ معلم و مرشد یاجتماع گاهیجا راز،یش به بازگشت در يسعد( 2

 مدح رد يسعد خاص يوهیش این، بر عالوه. است آشکار یخوببه نیز اشیمیتعل آثار در
 وانعن به شیخو تیهو از او فیتعر دیمؤ است، یمیتعل نکات و اندرز از پر که حاکمان

 (.819: 1393 ،يسعد) داندیم شیخو يخو را «يگرحتینص» يسعد. است معلم
 
 عاشق تیهو ات؛يغزل در یسعد. 2. 4
 «تیهو دو اتحاد يمنزلهبه عشق» ،«عشق یستیچ و تیماه» باب در مطرح يهاهینظر از

 ستنشدست با دلداده دو و است معشوق و عاشق وستنیپ همبه عشق ف،یتعر نیا در. است
 فیبازتعر را تشانیهو عشق، قیطر از عشاق»: رسندیم تازه یتیهو به ن،یشیپ تیهو از
 از ات شوندیم میسه هم با را خود گرید صفات و لیفضا ها،نقش ق،یعال عاشقان. کنندیم

 جازها يگرید به کیهر بسازند؛ مشترک تیهو کی داشت وجود قبالً که يمنفرد تیهو دو
 که فیتعر نیا در(. 23: 1394 هلم،) «کند فایا تشیهو فیتعر در یمهم نقش دهدیم

 نساخت به مشروط آن جادیا و است یاجتماع مشارکت ینوع عشق دارد، کیرمانت ياصبغه
 (.136: 1394 سالومون،) «مشترک تیهو جز ستین يزیچ عشق: »است دیجد یتیهو

 یضبع از معشوق، به دیشد محبت يرو از ش،یخو اریاخت با عاشق عشق، ندیفرا رد
 نیا در. دهدیم معشوق به را شیخو يهافرصت یبعض و کشدیم دست شیخو منافع

 از يسعد اتیغزل. شودیم کاسته «يگرید» نفع به شخص يسوژه از ،یتیهو اشتراک
 نیرتبرجسته» شعرش و بوده عاشق شهیهم يسعد. است عاشقانه شعر يهانمونه نیبهتر
 يسعد يبرا عاشق، تیهو(. 250: 1385 ان،یکاتوز) «است يمجاز و ینیزم عشق مثال

 :است تیوضع نیا يایگو ریز هاينمونه. است بوده برجسته و پررنگ اریبس
 یخوببه او. است عشق او اتیغزل يهیدستما. بود يسعد یشگیهم همراه عشق( 1

 و هامصراع در را خود پرورعشق و يجوجمال و پرنشاط ریضم يمحتوا» توانست
 که ياقّله(. 56: 1384 ،يانور) «کند انیب ابندییم يرینظیب ییالقا قدرت که ییهاتیب
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 از پس»: است بوده دور شاعران دسترس از ده،یرس آن به عاشقانه اتیادب در يسعد
 و شور و یگستاخ آن و محسوس و یانسان عشق آن عاشقانه غزل چیه در گرید ،يسعد

 و یاجتماع يهاشیگرا يسعد اگرچه(. 92: 1378 موحد،) «شودینم دهید کالم النیس
 شقع از تواندینم شاعر که است عشق ریدرگ چنان او اتیغزل دارد، يریچشمگ یاسیس
 شقع موقوف يسعد اتیغزل پندآموز، موارد یاندک جز درواقع. بپردازد گرید یموضوع به

 است تیمیصم و ییسراساده که بانهیاد يهنرمند نه يسعد اتیغزل یاصل یژگیو. است
 (.92: 1386 سا،یشم. نک)
 طُرفه ،(735: 1393 ،يسعد) آوردیم هم همراه را «یجوان و یعاشق» يسعد هرچند ؛(2

 نسخ سررانهیپ عشق از آشکارا و نبوده یجوان يخاصه يسعد يبرا عشق که است آن
 :است سوزان و پرشور یجوان عشق چون او يبرا زین يریپ عشق(. 515: همان) دیگویم

 کندیم یجوان طبعم همچنان    سرم بر ندینشیم يریپ برف
(486:همان)  

 دعاا نیا يدرباره اگرچه ؛نبود لئقا یپرستجمال و یعاشق در یتیمحدود چیه يسعد( 3
: 1378 موحد،) «ملموس و ینیزم» يسعد اتیغزلعشق در  معموالً اما است، نظر اختالف

 زن هم يسعد اتیغزل در معشوق. است دسترس در و ینیع يموجود زین معشوق و( 88
 ار «يشاهدباز» آن کنار در و کندیم سفارش زنان به عشق به بارها يسعد. مرد هم و است

 يسعد دوران در مذّکر عشق(. 437: 1393 ،يسعد) داندیم «نیتحس» و افتخار موجب زین
 (. 162: 1381 سا،یشم) ستین یخال عشق نیا از زین او اتیغزل و نبود بیعج چندان

 ،عشق اثر در او. است شده عوض عشق اثر بر عاشقان، يهمه مانند زین يسعد تیهو( 4
 است آورده يرو است، متناسب یعاشق با که يشاعر به خاندانش، رسم برخالف

 (.394: 1393 ،يسعد)
 
 اتيغزل و گلستان در «یگرید» با مواجهه یهامؤلفه. 3. 4
 دو در شخص کی متفاوت يکردهایرو تواندیم يسعد اتیغزل و گلستان يمطالعه  

 شخص کی يسعد اگرچه درواقع. کند انیب را واحد يامسئله قبال در مختلف بافت
 را یتمتفاو یتیهو يهاشاخصه کیهر که مختلف، بافت دو در قرارگرفتن اثر بر است،

 .دهدیم انجام متفاوت ییبرخوردها کسان،ی یموضوع قبال در دهند،یقرارم تیاولو در
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 هاتفاوت بر هيتک. 1. 3. 4
 گلستان در هاتفاوت بر هيتک. 1. 1. 3. 4

 نیا .کردیم مشخص را غلط و حیصح که داشت قرار یگاهیجا در معلم ،یسنت میتعل در
 شود، تیتقو سوژه که ییجا باشد، مقتدر و بزرگ معلم يسوژه که شودیم باعث گاهیجا

 هیتک اهتفاوت بر یمیتعل اتیادب منظر نیا از. شد خواهد برجسته و محسوس هاتفاوت
 اصناف و طبقات با و ستهیز غربت در هاسال آنکه با يسعد. کندیم تیتقو را آن و کرده

 داده نشان ار يتند نسبتاً  موضع تفاوت يمسئله به گلستان در بوده، نینشهم گوناگون
 خنس گوناگون يقشرها و مردم مختلف طبقات از بارها که است یکتاب گلستان. است
 . است کرده هیتک هاتفاوت بر یمیتعل اتیادب يوهیش به بازهم اما گفته،

 یطبقات و ینژاد یهاتفاوت -
خشونت سعدي را برانگیخته است. در باب اول  گلستانی در طبقات و ينژاد «دیگريِ»

(. 84: 1384 ،يسعد) شودیم اشاره او ییبدبو و یزشت به و وصف «اهیس» ، غالمیگلستان
 يِ سعد ناپسند ذکر(. 85: همان) شودیم هیتشب دهان بد يبو و نیسرگ به غالم ادامه در

 لیدل به صرفاً او بد يبو و نامتناسب کلیه کنار در غالم، لب و صورت شکل از معلم
 ناپسند یصفت را یاهیس يو زین گرید ییجا در. شودیمی نسبت داده طبقات و ينژاد تفاوت

 ران،یگردهخ به پاسخ در است، بسته یپسرک به دل که همدان یقاض داند؛یم یرناشدنیتطه و
 :کندیم هیتشب یزنگ از یاهیس شستن به را، عشق از شستندست بودن ممتنع و يدشوار

 یاهیس یزنگ از شستن نتوان که      یخواه که چندان مرا کن حتینص
(146: همان)   

 گنن ینوع یاهیس حداقل ای دانسته مشابه یاهیس با نامشروع، یعشق ننگ زین جانیا
 زیبرانگتأمل گلستان در او یاهیس و یزنگ به کاهنده نگاه نیا. است شده خوانده یناشستن
 .است

 یاعتقاد و یمذهب یهاتفاوت -
 نیا و است ينژاد «يِگرید» از ارتندتریبس یمذهب «يِگرید» با معلم يسعد يمواجهه

 قبال رد بسته شدتبه يساختار بر هینظام. باشد داشته شهیر هینظام يهاآموزه در دیشا
 قابل يسعد کردیرو بر نهاد نیا ریتأث و( 322: 1374 ،یالماس) بود شده بنا ینید «يگرید»

 شمناند را انیحیمس و انیزرتشت آشکارا يسعد ،گلستان يبایز يمقدمه در. است مشاهده
 :خواندیم خدا
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 يدار خورفهیوظ ترسا و رـــگب                      بیغ يخزانه از که یمیکر يا»  
  «يدار نظر نیا دشمن با که تو                      رومــمح یکن اــکج را دوستان  

(   49:همان)  
نک. ) دارد وجود هم يمتضاد و متفاوت نقل ت،یب نیا از يسعد منظور يدرباره البته

 و تند کردیرو نیا گر،ید ییجا در. ستین یرفتنیپذکه چندان  (338: 1380 ،یلحسن
 یعرب و یفارس به يسعد شعر تیب دو. شودیم اعمال انیحیمس و انیهودی برابر در خشن

 :باشد توجه و مداقّه محل تواندیم
 است؟ باک چه ،ییشویم مرده يجهود                 است پاک نه ینصران چاه آب گر 
  زِالمَبًرَ وقَــــُشق هِب دُّــــنَسُ اــــُقلن                  بطاهرٍ سَیل الکًِلسِ نُیَعج ُواــقال  

(117: همان)  
 پاک هکآ ریخم: گفتند» :دیگویم انیحیمس و انیهودی یناپاک لیتکم درشعر عربی      
 نیا هب کردیرو نیا. «میکنیم مسدود را مستراح شکاف آن با[ باک چه: ]میگفت ست،ین

 یگیهمسا و( 119: همان) خواندیم «فیشر»نا را انیهودی گلستان ست؛ین محدود هانمونه
 ،تفاوت يمسئله با گلستان زیآمخشونت يمواجهه(. 130: همان) شمردیم بیع را آنان با

 یزندگ گریدکی کنار در یمذهب و ينژاد «يِگرید» ،يسعد يگفته به که ياجامعه در
 «يگرید» طعم خود که يخردمند و روادار انسان از هم آن است؛ بیعج اریبس کنند،یم

 .است دهیچش یطوالن يهاسال در را بودن
 اتيغزل در هاتفاوت بر هيتک. 2. 1. 3. 4

 عشوق،م برابر در کهآن بر عالوه عاشق. شودیم شکسته و کاسته عشق، يمعامله در عاشق
 ندارد يزیچ گرید او. ندیبیم تررنگکم زین را هاتفاوت خود، از کاستن با شود،یم زیناچ
 با و تسین عشق شرط یخودپرست. ابدی تسلط «يگرید» بر بخواهد برآن هیتک با که

 :شود وارد عشق در از تواندینم یکس خواه،تیتمام و بزرگ يسوژه
  ستین امــاصن از رــکمت یـــخودپرست          مباش خود یشکست بت چون ایسعد   

(812: 1393 ،يسعد)  

 یودشکنخ نیچن که یکس. کندیم یقربان را خود نیشیپ تیهو عاشق معشوق، مقابل در  
 :است شسته شیخو یاجتماع وقار و گاهیجا از دست کند،یم

 را شیخو وقار يکرد کم قـخل انــیم تا عشق به يداد چرا دل! يسعد ندیگو دوستان
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 را شیخو کار نندیب مصلحت گو یهرکس      مــیادهید یینوایب در شتنیخو صالح ما
(805: همان)  

 رس پشت را تعلقات و هایوابستگ يهمه عاشق آن، اثر بر که است یاتفاق عشق
 :معشوق با متحد یتیهو ابد؛ی دست دیجد یتیهو به تا گذاردیم
  اـهمانیپ همه نقض باشد روا تو از بعد بشکس همه عهد دربستم تو دــعه تا

 (390: همان)
 یطبقات و ینژاد تفاوت -
 هجست بهره ينژاد يهاتفاوت از خود يهايسازسعدي در غزلیات، گاهی براي تصویر  

 يبرا مثالً است؛ شده ینیرآفریتصو يبرا ياعرصه هارنگ تفاوت او يبرا. است
 :است گفته نیچن دیسپ یصورت بر اه،یس يمو شیرو رکردنیتصو

 زاده ماه ز بچگانیـــزنگ    شـــیرو بوستان نــگلش در
(599 :همان)   

 را دوگانه يهاتقابل که است همراه يداور ینوع با هاتفاوت وجود نگاه، نیا در  
 : است يدیسپ يسکه ناخوش يرو بلکه ست،ین یاهیس تنها یاهیس. سازدیم

  است خودرنگ که رود چون یحبش از یاهیس       عشق دیفرونشو يسعد دل از مالمت
 (412: همان)

  يهندو رخ از آب هــب برد توان رنگ گر      برد نتوان مالمت به يسعد دل از عشق
 (662 :همان)

 به اشاره .است تأمّل محل مالمت، به یاهیس هیتشب است؛ یعیطب یحبش یاهیس گرچه
 هب نسبت واژه نیا يریکارگبه در یچندان خشونت اما آمده، گوناگون اتیاب در یاهیس
 :است نرفته کار به «يگرید»

  ستین رنگ یاهیس از بعد دگر یترسیم چه از     شد افسانه جهان در يرند به نامت ایسعد
 (433 :همان)

 ییبازنما معکوس صورت به معشوق، يمو ییبایز فیتوص در ،یاهیس با معامله نیا البته  
 :است مدح يستهیشا و ییبایز موجبات یاهیس یعنی است؛ شده
  دنید شانیپر خواب از من به دیآ چه تا  خواب به ندینما تو اهیس زلف شبم هر

 (588 :همان)
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 به هندو يکلمه يریکارگبه نژادها، با مواجهه ينهیزم در یفارس اتیادب سنت بنابر    
 یکاهش و زیطردآم يمواجهه ینوع نیا. است آمده يسعد اتیغزل در نگهبان و غالم یمعن
 :است «يگرید» با

  دوست يهندو يحلقه حشر به تا و من گوش           مرا ردیبپذ گر خود يهندو به دوست
 (426: همان)

  يدوــــهن انــــپاسب دهــــش وانـــیک          تـجمال يهــــسراچ امـــب رـــب
 (661: همان)

 ییبارویز به ترکان. است متفاوت هندوان با ترکان يدرباره اتیغزل در يسعد قضاوت    
 :کندیم اشاره ترک معشوق داشتن به خود يسعد و بودند شهره

  يرازیش ترک دست از من که بردینم            چندان جفا یکس ییختا ترک دست ز
 (638: همان)

 چشم به خشونت و يتند از ییهانشانه د،یآیم ترکان نام که هرجا يسعد اتیغزل در
 عرش در معشوق نیچنهم بودند؛ معروف زین يجنگاور در ییبایز بر عالوه ترکان د؛یآیم

 :است جفاکار و خشن يحد تا و تند يسعد
  زنندیم ناوک به را جان ابروان، و ترک چشمان»

  «را راندازیت ترک آن کمان نیا ستهداد که رب ای 
 (384: همان)

  بردیم ما دل از صبر رفتنش کاندر ستیک آن»
 «بردیم غمای پارس از استآمده خراسان از ترک 

 (457: همان)
 که ستا شده دانشته ينژاد یخصلت د،یآیم يسعد ذهن به ترکان ذکر با که یخشونت     

 تیتقو مخاطب ذهن در را هاتفاوت بر هیتک دارد، يسازگار او يزمانه منطق با گرچه
 .کندیم
 یاعتقاد و یمذهب تفاوت -

 ودشیم باعث نیا. است کرده اریاخت ياتازه مذهب ن،یشیپ تیهو از گذرکردن در عاشق
 همهآن ،گلستان در که يسعد. باشد داشته متفاوت يکردیرو یمذهب «يِگرید» به نسبت

 نهات و است کرده فراموش را تفاوت نیا اتیغزل در کرد،یم يتند یمذهب «يِ گرید» به
 :دهدیم نشان را تند برخورد از نمونه کی
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  ستین اسالمم در بهره بکنم يجهود ور             دــنکن کافر که جور آن مکن ناینازن
 (433: همان)

 چشم هب اتیغزل در یدتیعق يهاتفاوت بر هیتک از ینشان چیه نمونه، نیا از گذشته
 کفر به گرید انیاد روانیپ نه و است شده برده یاسالم يهافرقه از ینام نه د،یآینم

 انیاد گرید اصحاب به است، کرده اریاخت که یعشق مذهب جهت به او .اندشده منسوب
 :گذاردیم احترام دیعقا و

 ستا ینید خود سر به ینیب تو که را یهرکس     قــعش و نـم و نماز و مسلمان و کفر و کافر
 (437: همان)                              

 را شیخو بانگاریز ما و دـــدارن ياهـــقبل     شیخو نید در یکس هر مسلمان و ترسا و گبر
 (385: همان) 

  «یمست و یعاشق و من ،ییپارسا و زهد و تو     را اــم شــبخ يخدا به اــدان هـــیفق يا برو
 (613: همان)

 نگپرر او يبرا دوگانه يهاتقابل دارد؛ هاتفاوت با يتند يمواجهه معلم مقام در يسعد   
 يبرا مقابل در. دهدیم نشان اریبس خشونت ،یمذهب «يِگرید» به نسبت خصوصاً و است
 چنان عاشق ندارد؛ آن به یچندان توجه و ستین يجدّ تفاوت يمسئله عاشق، يسعد
 .ماندینم هاتفاوت يسازبرجسته و ینیخودب يبرا یمجال که است عشق ریدرگ

 یکل نگاه. 2. 3. 4
 گلستان در یکل نگاه. 1. 2. 3. 4
 و اداستعد سطح هر با هرکس نظام نیا در. است همه يبرا کسانی يانسخه ،یسنت میعل

 یکل نگاه تیتقو به کردیرو نیا. ردیگیم قرار آموزش از نوع کی معرض در عالقه،
 که است کرده فراموش را نکته نیا یگاه ،يزنگریر و دقت يهمه با يسعد. انجادیم

 انسکی و همانند یتیهو يشاخصه کی ای شغل کی ت،یجنس کی اعتبار به هاانسان
 چشم به زین هاانسان تیفرد به اعتباردادن و دنیفهم از ییهانمونه گلستان در البته. ستندین
 اهانسان ستنینگریکل سنت در خردمند و دهیادیدن يفرد عنوان به يسعد اما د؛یآیم

 يمصر يرزادهیام دو از يامناظره يسعد دوم، باب تیحکا نیآغاز در :شودیم گرفتار
 يعالمه یکی نیا االمرعاقبت. اندوخت مال يگرید و آموخت علم یکی» که آوردیم

 به من که زندیم طعنه ریفق برادر به ثروتمند برادر. «مصر زیعز گرید آن و گشت عصر
 يا»: دیگویم عالِم برادر پس. يبماند فقر در تو و دمیرس سلطنت به ثروتم يواسطه
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 تو و علم، یعنی افتمی غمبرانیپ راثیم که کرد دیبایم شیب مرا ،يبار نعمت شکر برادر،
 (. 109: 1384 ،يسعد) «مصر ملک یعنی هامان و فرعون راثیم

 یوعن هامان، و فرعون ای هارون و یموس به نسبتشان و حاکمان و عالمان يبندمیتقس
 هب بلکه است؛ نشده گفته حاکم برادر يتعد ای ظلم يدرباره يزیچ. است یکل نگاه

 .است شده شمرده فرعون دارراثیم ،یتیهو يشاخصه کی و یاجتماع يطبقه يواسطه
. اندهشد منسوب خسّت و بخل به معموالً و است آمده اریبس گلستان در بازرگانان ذکر
 از نوشدارو طلب به رد پاسخ در که کندیم تیحکا را مجروح يجوانمرد نمونه يبرا

 :دیگویم بازرگان
  یکاست جان از و يافزود تن در            یخواست منّت به دونان از هرچه

 (112: همان)
 زین ،برد «شیخو يحجره به شیک يرهیجز در» را يسعد که یبازرگان تیحکا در ای

 يسوداگرانه و بلندپروازانه يهاشهیاند فیتوص در يسعد. دارد وجود نگاه نیا يپا رد
 را، اداریدن مرد تنگ چشم: »دیگویم او به پاسخ در و کندیم استفاده «ایماخول» از بازرگان

 حرص طمع، نماد بازرگان اتیحکا نیا در(. 117: همان) «گور خاک ای پرکند قناعت ای
 .شودیم یمعرف خسّت و

 در و دهیبرگز جوان یزن که کندیم تیروا را يریپ داستان ششم، باب از یتیحکا در
 از ياریبس صفات انیب از پس. دیگویم جوانان نکوهش و رانیپ یخوب از شیبرا حجله

 يتضامق به نه کنند یزندگان ادب و عقل به رانیپ»: دیگویم جوانان يبد و رانیپ یخوب
 جهل نماد را جوان و عقل نماد را ریپ که یکل نگاه نیا(. 150: همان) «یجوان و جهل

 دل ات است رفته کار به( جوان) «يگرید» طرد و حذف يبرا ر،یپ جانب از اتفاقاً  داند،یم
 سر رد را دختر چه ندارد؛ يریتأث البته که شود داده پوشش رمردیپ ضعف و نرم دختر

 ،يروترش تند،» درآمد یجوان عقد به و شد جدا ریپ از سرانجام. است گرید ییهوا
. بود خشنود و یراض جوان داشتن بر در از جفا و جور آن در و «يبدخو و دستیته
 نه دکنیم رد را رمردیپ حرف دختر اگر و است یکل نگاه همان شده انیب مکرّر که يزیچ
 به را جوان دختر یانسان عتیطب و يخو که است جوانان به او یکل نگاه با مقابله سر از

 . است ساخته زانیگر لرزان، رمردیپ از و لیما جوان مرد
 يهمه با انگلست. است یکل نگاه با مرتبط مقوالت از زین زنان به گلستان یمنف نگاه
 ینفم نگاه و ستین دور به شاعر یزندگ دوران راتیتأث از ،يسعد يخردمند و يبلندنظر
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 با اوتسخ و است تباه زنان با مشورت: »کندیم تیتقو و دیبازتول منعکس، را زنان به
 مفسدان با سخاوت به زنان با مشورت يناپسند هیتشب(. 179: همان) «گناه مفسدان

 .است گلستان در زن خِرد و مقام خفّت يدهندهنشان
 جانیا(. 185: همان) «رهزن طمع با عابد و است زن مرّوتیب مرد» که میخوانیم باز،  
 به باشد، عاطل مروّت يهیرایپ از يمرد اگر دیگویم و داندیم مرّوت به را يمرد زین

 هک است یکل ینگاه هم نیا. ستین يابهره مروّت از را زنان و ابدییم تنّزل زن يمرتبه
 گلستان در یکل نگاه ياعال ينمونه. بود خواهد «يگرید» عنوان به زن حذف آن یتال

 کی يخطا و داندیم يداور مالک را شاخصه کی آشکارا يسعد که ستجاآن ،يسعد
 :سدینویم یتیهو يشاخصه آن دارندگان يهمه يپا به را تن

 را مِه نه ماند تــمنزل را کِه هـــن              ردـک یدانشیب یکی یقوم از چو
  را؟ ده گاوان هـــــهم دــــیاالیب            خوارعلف در يگاو که یستدهیند

 (. 88: همان)
 اتيغزل در یکل نگاه . 2. 2. 3. 4

 يراب زین معشوق اتیخصوص. است دهیپسند انسانشمارانعاشق، معشوق را از میان بی
 يجد منافات یکل نگاه با معشوق، ییکتای و تیفرد به توجه نیا. ستین کسچیه هیشب او

 تیرسم به را او يفرد يهاتفاوت و ندیبیم همه از متفاوت را معشوق عاشق،. دارد
 که تاس زن به یمنف نگاه ،یفارس کیکالس اتیادب در یکل نگاه مهم ينمونه. شناسدیم

 او جز دارد، معشوق به که یعشق يهمه با شاعر. دارد انعکاس زین يسعد اتیغزل در
 :کندیم قضاوت یاجتماع مرسوم يهامالک با را زنان گرید

  را دوزدل ناوک مردان کردند سپر جان       چم،زنمیبرپ يرو مالمت سنگ از من گر
 (385: 1393 ،يسعد)

 مـکش مردوار نه گر زنم دوست يجفا        ستین يمرد رگشتیس جفا به دوستان ز
 (558: همان) 

 ن،یا از بدتر. شودیم یمعرف عشق بار دنیکش از ناتوان يموجود زن هانمونه نیا در
 آثار و شاعر دوران منطق در گرچه که شمردیم زین ییوفایب از ينماد را زن يسعد

 :سدریم نظر به بیعج عاشقانه اتیغزل در است، اریبس ییهانمونه نیچن اشیمیتعل
  زنم که مردم نه تو يوفا ز بگردم گر             زندیبرخ من کردن جفا به گر زن و مرد

 (560: همان)



 (34پياپی) 1396، زمستان 4ی شماره ،9 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ــــــــــــ  92

 

 صنافا و قشرها یکل نگاه با بارها يسعد. است ارپررنگیبس گلستان در یکل نگاه
 در. است شده تکرار شدّت با زین زنان يباره در نگاه نیا و کرده قضاوت را مختلف

 شودیم شناخته دقتبه «يِگرید» عنوان به معشوق رود؛یم انیم از یکل نگاه نیا اتیغزل
 تنها .بشناسد تیرسم به و ندیبب را «يگرید» يهاتفاوت تا کوشدیم دالنههم عاشق و

 در هبلک ست؛ین عاشق تیهو تابع که است زن به نگاه ات،یغزل در یکل نگاه ينمونه
 .دارد شهیر یاجتماع بافت و یادب يهاسنت

 قتيحق دانستنمطلق. 3. 3. 4
 گلستان در قتيحق دانستنمطلق. 1. 3. 3. 4

 قتیحق را شیهاگفته دهد،یم یاخالق يهاآموزه گلستان در معلم نقش در که يسعد
 نگاه نیا از. تاس استوار یفرضشیپ نیچن اساس بر یسنت میتعل نظام. کندیم یتلق مطلق
 با تا داندیم( 109: 1384 ،يسعد) «امبرانیپ راثیم» را علم گفتمان يسعد که است

 محض اثبات و اطالق به و بداند دور شک دسترس از مقدس، مقوالت به آن وندزدنیپ
 لستانگ در «شد گمراه دینشن را ما حق حرف هرکس» که نکته نیا ادیز تکرار. کند کینزد

 ای: دارد دوجو ریمس سه اند،مطلق قتیحق که گلستان میتعال مقابل در. است اریبس زین
 دنیشک از پس و کندینم عمل ابتدا در ای شود؛یم مندسعادت و کندیم عمل آن به شنونده
 رب و شنودینم ای و دیآیم خط سر بر و بردیم یپ آن اصالت به ها،عقوبت و هامرارت

 .شودیم نابود دنینشن آن اثر
 يسودا در که است یجوان زنمشت داستان ،گلستان در کردیرو نیا واضح ينمونه

 سفر نیا در پسر. کندیم مهاجرت شیخو نیسرزم از پدر، حینصا برخالف و بهتر یزندگ
 يابودن يآستانه در یچارگیب فرط از گاهآن سرانجام، کشد؛یم اریبس يبالها وار،سهیاود

 حینصا پدر مجدد، دارید در. گرددیم باز شیخو نیسرزم به اقبال و بخت مدد به است،
 میعلت قتیحق به رنج، همهآن دنیکش از پس که کندیم دییتأ پسر و يادآوری را نیآغاز
 بردن از پس اکنون که شماردیم گنج را پدر ییابتدا يهاحرف پسر. است برده یپ پدر
 کمیب ارتکر که خردمند، پدر یانیپا يجمله. است افتهی دست آن به زین خود اریبس رنج

 یمیتعل اتیادب در قتیحق اطالق يایگو است، تیحکا آغاز در شیهاجمله کاست و
 يفرودها و فراز همه آن(. 125: همان) «ينگرد ولع گردِ طمع نیبد تا! زنهار»: است

 دییتأ را آن درتق با تنها و نگذاشته پدر حینصا بودنمطلق قتیحق بر يریتأث چیه داستان،
 اریسب راثیم یجوان که است هفتم باب از یتیحکا الگو، نیا گرید ينمونه. است کرده
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 باد و عقل» که کرد حتینص را او يسعد. گذراندیم نوش و شیع به عمر و بود افتهی
 از زین يسعد. نکرد گوش در حتینص نیا جوان اما ؛«بگذار لعب و لهو و ریگ شیپ

 اثر يو سرد آهن در من گرم دم و ردیپذینم حتینص که دمید»: شد دیناام او حتینص
 :بگرداندم مصاحبت از يرو و کردم مناصحت ترک کند،ینم

 بند اندر اوفتاده ياـــدوپ به           ینیب سر رهیخ هــک دــباش زود
  دانشمند ثـــیحد دمــینشن           غیدر که زندیم دست بر دست

 (157: همان)
 و ختدویم هم به پارهپاره» و افتاد یوزگیدر به د،ینشن «دانشمند» ثیحد که زین جوان  

 (.157: همان) «اندوختیم لقمهلقمه
 اعتبار بود، هینظام يآموختهدانش که يسعد يبرا یعلم يهانظام مراتبسلسله

 نیچن یکرس و دهدینم یکس هر به یندگینما ياجازه م،یتعل صدق نظام. داشت ياریبس
 :گذاردینم همگان اریاخت در را ارزش با

  دانشمند شیپ شرع يمسئله کهچنان          است معلوم آزمودهمصاف شیپ نبرد،
 (161: همان)

 و کندیم نییتب یخوببه زین را خود يژهیو گاهیجا يسعد م،یتعل مراتبسلسه نیا در  
 دارد، روا دیترد او میتعل ریناپذتخلف قِیحقا بودنمطلق در «يگرید» اگر که دهدیم تذکر

 :شد خواهد حذف
  است خار گرانید چشم در و يسعد است گل       است بیع تربزرگ عداوت چشم به هنر

 (128: همان)
 و نظروتهک ند،ینستا و رندینپذ را کتابش که یکسان زین گلستان «الکتابخاتمه» در

 زیآمتبیط و است زیانگطرب يسعد گفتار غالب»: خواندیم دلصاحب را ندگانشیستا
 ،دالنصاحب روشن يرأ بر کنیول...  گردد دراز طعن زبان علت نیبد را نظرانکوته و

  (.191: همان...« ) نماند دهیپوش ،که روي سخن با ایشان است
 هب» چون لحدمُ يفرد با يامناظره در که است آمده «معتبر یعالم» از گرید یتیحکا
 مرا ود؛شینم و ستین معتقد» من علم به او: گفت و کرد ترک را گفتگو «امدین بر حجت

 حاصل؟ چه او کفر دنیشن به
   ینده جوابش که: جوابش است آن         ینره زو خبر و قرآن به که کس آن     

 (129: همان)
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 بر يکردیرو گفتن، سخن به «يگرید» ندانستن قیال و گفتگو منطق از دورشدن نیا
 .است طرد و حذف جهت در و مدارا خالف

 اتيغزل در قتيحق دانستنمطلق .2. 3. 3. 4
 رگید که دارد یارزش چنان عشق او نظر از. داندیم قتیحق نیتربزرگ را عشق يسعد

 نیا» و دارد پاس را قتیحق نیا دیبا است زنده تا و اعتبارندیب آن با سهیمقا در زهایچ
 :«ننهد باز را افتهی نِیقی

  است لیق و قال گرید و است عشق سخن      يسعد عشق، از يمگو رونــیب نــسخ
 (414: 1393 ،يسعد)

  م؟گفتار انـــزب ددـببن هــک لـــاج رــمگ    هاتیه کنم؟ بس تو عشق تیحکا از من
 (551: همان)

 هم آن نشان دارد؛ تام ياعتقاد آن قتیحق به و داندیم نیبرتر را خود عشق عاشق
 به حاضر یحت و شودینم آزرده معشوق، راه در ییجفا چیه دنیکش از که است نیا

 :هست زین خود جان فداکردن
  دیآیم کمان و دست آن از که مــبدان رــگ       يرو مـبگردان رـیت از من که هلل حاش

 (506: همان)
 تبهاسخون منش چو صد نظرکی او دنید       غـیدریب نظرش در غیت به دمــبزنن گر
  ماست جان از تردوست دوست، که نباشد فیح     دوست وصل طلب در ما جان برود گر

 (400: همان)
 نیا از و است نگرمطلق عاشقانه، اتیغزل بزرگ قتیحق نیا با مواجهه در يسعد

 ارزشیب و گذاردیم ناشنوده را پنددهندگان حتینص و کنندگانمالمت سخن منظر
 :شماردیم

 پندم دهدیم که مناصح رغم به دهـب          عشق يباده جام سرمست یساق اریب

  فرزندم حسابیب من که يبگو پدر          الـعق حتینص رمیپذ که مـین آن من
 (546: همان)

 تند یبانز هستند، عشق منکر که یکسان برابر در يسعد عشق، قتیحق دانستنمطلق اثر بر
 : ندکیم روروبه یحذف يکردیرو با خود يدهیعق نداشتنباور لیدل به را «يگرید» و دارد
  دـــکنیم یگران ردـــیمینم رگ           دــکنیم یزندگان او یـب هــک هر     

(486: همان)  
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 است پرستنفس دواب ندارد هرکه        رـخاط تعلق يایروحان تو چو با
  است کبست تلخ دهان در شکرشین        ندارد عشق ذوق که يسعد منکر

 (404: همان)
 اتیلغز و گلستان. است مشهود يسعد اتیغزل و گلستان در قتیحق دانستنمطلق

 منکر که یکسان و نگرندمطلق -عشق و میتعل - خود يمحور ارزش به نسبت هردو
 .شوندیم مواجه یحذف کردیرو با شوند، ارزش نیا یینماقتیحق
 خشونت با نسبت.  4. 3. 4
 خشونت با گلستان نسبت. 1. 4. 3. 4

 کی يضااع را آدم یبن» که يسعد. شودیم دیارشدیبس گاه گلستان در یکیزیف خشونت
. شمردیم زیناچ و ارزشیب را انیآدم جان یآسانبه گاه( 66: 1384 ،يسعد) «داندیم کریپ

 :دیگویم ثروتمند یمخنث يدرباره نمونه يبرا
  کشت دینبا عوض را يتتر             را مخنث آن بکشد تتر گر

 (114: همان)
 ههمواج در زین گرید ییجا يو. داندیم حالل را او خون شدنختهیر يسعد بیترت نیبد
 :است هنبشت زر آب به که است زشت یخط چون»: دیگویم دارد، اریبس دولت که یابله با
 رونشیب نقش و دستار و دراعه رـــمگ        وانیح نیا ماند گفت نتوان یــــآدم هــب

  خونش جز حالل ینینب زیچچـــیه که        او یهست و ملک و اسباب همه در تو نگر
 (  119: همان)

 نعمت سزاوار را او کهآن اعتبار به شمرد،یم حالل را یکس خون يسعد هم باز
 زین کالمش خشونت کنار، به يسعد قضاوت. دیآینم خوشش او از و داندینم

 ییهاهیتوص دشمن با مواجهه يدرباره گلستان هشتم باب در يسعد .است زیبرانگتأمل
فیلسوف سیاسی  ،(103: 1381 جو،حق) یاولیماک حینصا ادآوری که کندیم خشن

 نیا جز يو مقصود د،ینما یدوست و دیآ طاعت در که فیضع یدشمن» فلورانسی است:
 آتش که ماند آن به شماردیم ریحق را کوچک دشمن که هر و گردد يقو یدشمن ستین

 :گذاردیم مهمل را اندک
 سوخت جهان شد بلند چو کآتش         تـکش توانیم وــچ شــبک امروز

 «دوخت توانیم ریت به که نـدشم         را انـــکم دــکن زه هــک ذارـــمگ
 (171: همان) 
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 ،«يگرید» که شودیم دهید نوبت چند در. است اریبس گلستان در زین یزبان خشونت
 ثالً م خورد؛یم برچسب زشت ییهانسبت با کند؛ینم عمل ای فکر يراو مانند که یکس
 :دیگویم يپرخور مذلت و مضّرت انیب در

  يخوار اریبس کشدیم نیز سگ که       يارخواریبس یــمردم گر مکن      
 (111: همان)

 :دیوگیم ناصحان انتقاد به پاسخ در یقاض قول از پسر، بندنعل و یقاض داستان در  
  دیال سگ که دــکن اوتـــتف هـچ       را مـغیض ردهــب دـیص در پنجه     

 (146: همان)
 و خشونت ینوع باشد، داشته قرار يراو که یموضع هر در ،«يگرید» خواندن سگ

 انیب گلستان در تیترب و میتعل يدرباره را خود يهاشهیاند يسعد. است یزبان يتند
 میلتع الزم جزو را خشونت مغرب، در خانهمکتب معلم داستان در نمونه يبرا. است کرده

 ییپارسا و مهربان یمعلم از بهتر آموزش يبرا او نگاه از خشن، رتیوسید معلم. داندیم
 :است نتخشو و جور محتاج پدرانه، محبت از شیب تیترب و میتعل او نگاه از. است میسل

 بازار در کودکان بازند خرسک       آزاریب ودـــب چو مـــمعل ادـاست     
(156: همان)   

 خشونت با اتيغزل نسبت .2. 4. 3. 4
 جان و دارد عاشق خون در دست ؛، گاه تند و خشن استيسعد اتیغزلمعشوق در 

 :شودیم همراه يزیخونر و خشونت با معشوق، يمایس رونیا از ؛داندیم بهایب را دلداده
 (434: 1393 ،يسعد) «ستین دنیبرکش غیت حاجت/ يدار عاشقان خون در دست»
 (499: همان) «دیشا اوست مراد چون کنیول/  ختیر سببیب يسعد خون دینشا»

 ینوع شود،یم مندزبان یسپاه اصطالحات و ادوات با معشوق يهایژگیو وصف کهنیهم
 : ستا خشونت انگرینما بازهم دارد، یهاتیتوج گرچه کردیرو نیا.دهدیم بازتاب را خشونت

 من يموزره ترک دیبرکش جفا غیت       عتاب نیکم ز تا عقل دست از سپر شد    
 (473: همان)

 انیم یلیحا بیرق. شودیم اعمال «بیرق» به نسبت يسعد اتیغزل خشونت نیتندتر
 طاقت معشوق، راه در يپاکباز همهآن با عاشق که است یهیبد و است معشوق و عاشق
 :باشد نداشته را بیرق جور
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  رسد چه اهرمن به تا نبرد ره فرشته          ما خلوت يماجرا در که ستیک بیرق    
 (462: همان)

 يسپر چون ستادهیا خصم شیپ       ناهموار بـیرق دست هــب قـح

  يبصریب تـدس به باشد فیح        یـخوب نـیبد يانهییآ هــک زان
 (628: همان)

 مواجهه گرید يرو «يگرید» با مواجهه نیا. داندیم بصریب و اهرمن را بیرق يسعد
. سدریم اوج به بیرق قبال در و است یکالم ،يسعد اتیغزل خشونت. است معشوق با

 خشونت اعمال يبرا را فضا قت،یحق دانستنمطلق و یکل نگاه ها،برتفاوت هیتک با گلستان
 به زشیآمخشونت کردیرو و معلم يسعد تند زبان. است کرده فراهم «يگرید» برابر در

 کی اب تنها خشن يمواجهه ،يسعد اتیغزل در. کندیم دیتهد را «يگرید» م،یتعل يمقوله
 دهید «يگرید» حذف از ینشان نه بیرق از ریغ به. ردیگیم شکل ب،یرق ،«يگرید» از نوع

 . شودیم خشن و تند زبان نه و شودیم
 

 یريگجهينت. 5
 يرفتارها متفاوت يهاگاهیجا در است، شخص کی گرچه يسعد شد، داده نشان کهچنان

 کردیرو ستد،یایم معلم گاهیجا در که یوقت. دهدیم انجام را گوناگون افراد مانند مختلف
 يکردیرو د،یگویم سخن عاشق زبان از یوقت و زتریآمخشونت «يگرید» با مواجهه به او

 ممفهو تیهو. است تیهو یبافت تیخاص يبازگو ت،یوضع نیا. دارد ترانهیمداراجو
 کهنانچ شوند؛یم مؤثرتر و ترپررنگ آن از ییهاشاخصه بافت، هر در که است يمتکثّر

 در تنقرارگرف اساس بر. مینیبیم را عاشق يسعد ات،یغزل در و معلم يسعد ،گلستان در
 الً کام «يگرید» با مواجهه یعنی ثابت، يامسئله يدرباره يسعد کردیرو ها،بافت نیا

 شناخته تیسمر به هاتفاوت ینوع به شود، رفتهیپذ تیهو بودنیبافت یوقت .است متفاوت
 شونتخ يبرا نهیزم و شودیم رد قتیحق دانستنمطلق و یکل نگاه صورت نیدرا شود؛یم

 «يگرید» رشیپذ تینها در و گفتگو مدارا، بر را راه خودخودبه هانیا شود؛یم محدود
 يهیاس در جز نیا و است یزندگ يهاتیظرف از بردنبهره ،«يگرید» با ستنیز. دیگشایم

 .ستین ریپذامکان رشیپذ و مدارا
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