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Abstract  

The study and analysis of literary texts with modern scientific approaches 

is a step towards identifying language features, their style and sometimes 

their content in a systematic manner based on figures. One of the ways to 

achieve this goal is to analyze and evaluate works that have a common 

genre, as well as similarities in terms of language and writing. Therefore, 

in the present paper, we are going to analyze and evaluate the historical 

and cultural context on the language of two valuable works of Persian 

literature, Golestan  and Baharestan, by using a descriptive-analytical and 

statistical method, with the interpersonal metafunction in SFL. If Sa’di’s 

Golestan and Jami’s Baharestan have a similarity to the same literary-

intellectual tradition, then the question is how the historical and cultural 

context has an effect on the language of these two works, and also 

modality in these two texts, how much can be a reflection of the cultural 

history of the two texts? Hence, in the present research, about 1500 

chosen clauses have been selected from the joint chapters of these two 

works. According to the findings of this research, the impact of cultural 

context on the language of Golestan and Baharestan is evident and caused 

differences in the writing of these two texts, which is discussed in detail in 

the paper. 
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 نامه كاوش فصلنامة علمي
 42ه، شمار8931پایيز، بيستم سال

 822الي  35صفحات 

 در دو متن گلستان و بهارستان ینمود بافت فرهنگ یسنجش لیتحل
 (ینافردیدر فرانقش ب تّیوجه یه زبانمشّخصبر  دی)با تأک

 

  1 یشانیطاهره ادکتر 
 یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسانادبّیات فارسی  اریاستاد 

 یبرزگر نبیز
 یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسانادبّیات فارسی کارشناسی ارشد  ةدانش آموخت 

 چکیده:
منخد    و نظخا   مشخّص   یو در چارچوب الگوها یعلم نِینو یکردهایبا رو یمتون ادب لیو تحل یبررس

 ةیخ منخد و بخر  ا   روش یآنها به شکل ییِو گاه محتوا یسبک  یزبان یها یژگیو ییاست در جهت شناسا یگام
 نوع ادبخی  یکه دارا تاس یآثار یسنجش یو بررس لیهدف  تحل نیبه ا دنیرس یها از راه یکیآمار و ارقا . 

 میحاضر بخر آن هسخت   ةرو  در مقالنید. از انگارش هستن  ةویاز نظر زبان و ش ییها شباهت نیمشترک و همچن
 یو فرهنگخ  یّینمود بافت تار یِسنجش یِو بررس لیبه تحل یو آمار یلیتحل -یفیتا با استفاده از روش توص
در  ینخافرد یفخرانق  ب  کردیبا رو جامی ارستانو به سعدی گلستان یعنی  یفارس نثربر زبان دو اثر ارزشمند 

 یارتبخا   نیخ افخراد اشخاره دارد. ا   ریارتباط با سا یبه برقرار ینافردیفرانق  ب .میگرا بپرداز نق  یشناس زبان
/ ا صالعخات  افخت ی/ کخا// خخدمات و در  ا صالعاتدادن نظیر  ؛کند یرا دنبال م یمتقابل است که اهداف خاصّ
 .  شوند یاز بند نشان داده م ینوع خاصّ ةلیوس ها به ن نق یکا// خدمات. هرکدا  از ا

 نخدة یتعلصخ  دارنخد نما   یمشابه باًیتقر یفکر -یرا که به سنصت ادب یو بهارستان جام یگلستان سعداگر 
بخر زبخان    یریچه تأث یو فرهنگ یّیاست که بافت تار نیله اأمس میبدان  تیو ترب میتعل یعنی  واحد یگفتمان

 ةیو در آن  دو سخو  شود یمطرح م ینافردیکه در فرانق  ب  تیّوجه یِة زبانمشّصصاست و  تهدو اثر داش نیا
 خیاز تخار  یدهنخده و نمخود   نشخان  تواند یتا چه حد م رندگییه قرار ممورد توجّ -رندهیفرستنده و گ -تعامل 
 بخا دو اثر  شترکم هایاز فصل منتّببند  0011رو  در مقالة حاضر  حدودنیدو اثر باشد؟ از ا نیا یفرهنگ

بخر زبخان گلسختان و     یو نمخود بافخت فرهنگخ    ری ژوه   تأث نیا یها افتهی ب  اند. شده یبررس کردیرو نای
کخه وجخه   نیخ شخده اسخت. از جملخه ا    نیز دو متن نیدر نگارش ا ییها بهارستان آشکار است و سبب تفاوت

 یخبخر  یبخا بنخدها   اسیدر ق یشنهادیو   ی   رسشیامر یاست و بندها یدو اثر  وجه خبر نیبرجسته در ا
تک صدا باشند که  یغالب سبب شده دو متن گلستان و بهارستان  متون تیوجه نی. ااندداشته یکمتر ردکارب
 .عصر است یو فرهنگ یاجتماع  یاسیدر نظا  س صداییتک یِبرتر نیّمب

  ینخافرد بی فخرانق   گخرا  نقخ   شناسخی زبان  یبهارستان جام  یّیتار یبافت فرهنگ کلیدی: واژگان
 .تیّوجه  یگلستان سعد
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 مهمقدّ -0

 یو در چوارچو  الووهوا   يعلمو  نِینوو  یکردهایبا رو يمتون ادب ليو تحل يبررس

و گواه   يسوکک  ،يزبوان  یهوا  يژگو یو یياست در جهت شناسا يمند، گام و نظام مشخّص

 نیو بوه ا  دنيرسو  یها از راه يکیآمار و ارقام.  ةیمند و بر پا روش يآنها به شکل یيِمحتوا

 نيمشوتر  و همننو   نوو  ادبوي   یاست كه دارا یآثار يسنجش يو بررس ليهدف، تحل

حاضور بور آن    ة، در مقالو بر ایون پایوه  نوارش هستند.   ةوياز نظر زبان و ش یيها شکاهت

 یيهوا  قسومت  يقيتطک يبا بررس یو آمار يليتحل -يفيتا با استفاده از روش توص ميهست

در چوارچو    به هوم هسوتند   کیاز گلستان و بهارستان كه از نظر مضمون و محتوا نزد

هوا و   تفواوت  ،ینوافرد ي( و از منظور فورانقش ب  Halliday)یديهل یِگرا نقش يِشناس بانز

را  يفرهنو يخیبافت تار يو به عکارت موقعيّتبافت  ريدو اثر از نظر تأث نیا یها شکاهت

-يصورت مو  يو بافت فرهنو تيّوجه يزبان ةمشخّصامر با در نظر گرفتن  نی. اميبسنج

 . ردگي

ه بووده  گرا مورد توجّنقش ياست كه در زبان شناس یرداز جمله موا يبافت فرهنو

 ،يو فرهنوو  يکو یزيف طيفوه، محو  مؤلّ نیو كوه بوا در نظور گورفتن ا     بيو ترت نیبه ا ؛است

 يصورت و زبان و جهان خوار  بررسو   انيو ارتکاط برقرار كردن م يبر معن یرگذاريتأث

 شناسيزبان. »كنديبه گفتمان م لیآن را تکد ،در بافت. در واقع، قرار گرفتن متن شوديم

هوم دارد كوه از    يسوم یساختار ةیجمله و متن، ال یساختار ةیرا گذشته از دو الگنقش

 يمتن، به عنووان سواخت   بي. ساخت گفتمان از رهوذر تركمكنييم ادیآن به نام گفتمان 

 .  شوديحاصل م يرزبانيكامالً غ يبه عنوان ساخت موقعيّتبا بافت  يكامالً زبان

 ،يخیتار موقعيّترا در بافت  يكه بتوان اثر ادب شوديسکب م فتمانوجود ساخت گ

 هوای هیسورما  و آن را در سونجش بوا كولّ    ميآن قورار دهو   يو ادبو  ياجتماع ،یيايجغراف

 موقعيّوت  بافوت (. 11، ص8912 شونا،، )حو  «ميكنو  يابيزبان ارزش کی يادب ،يفرهنو

از  یبوازنمود  تنهمان گونه كه خود مو  -است  يبازنمود و صورت بالفعل بافت فرهنو

كوه در بافوت    دانود يمو  ياجتماع یاز معنا ایمتن را نمونه یديزبان است. هل ينظام كلّ

و حاصول   طيمحو  ةفورآورد  فیو تعر نیو قرار گرفته باشود. موتن در ا   يمشخّص موقعيّت
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موتن   يژگو یهر و ،نی(. بنابرا8، ص8315هليدی، است) یياز نظام معنا ياپيپ هایانتخا 

 نیو است، نشوان دادن ا  زمتمای گرادر دستور نقش آننه»است  ياز ساختار اجتماع يتابع

 یهافرآینود با به كار گرفته شودن در   يبافت یكاركردها رياست كه چوونه زبان تحت تأث

 (. Widdowson , 2004, p22«)شوديساخته م ياجتماع

اجول اسوت كوه در قورن هفوتم       خيملقّب بوه شو   یگلستان اثر سعد ور،ید یسو از

در قرن نهوم   ه،ینقشکند قتیطر ةفيخل ،يحمن جاماست و بهارستان اثر عکدالرّ ستهیز  يم

قرن هفتم توا نهوم توجّوه     ةدو متن در فاصل نیاز گلستان نوشته شده است. ا ديبه تقل كه

تعلّو  دارنود.    يمشابه کاًیتقر یفکر -ادبي سنّت به و اندداشته تيو ترب ميبه تعل یا ژهیو

 نیو اسوت كوه ا   نیو مسوأله ا  ميبودان  تيو و ترب ميگفتمانِ تعل ندگانیدو اثر را نما نیاگر ا

 يال اصول ؤسو  وور، یكرده است؟ بوه عکوارت د   يراتييقرن چه تغ نیگفتمان در طول چند

بر زبوان   یريتأث چهاز دو اثر  کیهر يخیتار ياست كه بافت فرهنو نیپژوهش حاضر ا

از علولِ تفواوت    يکی تواند يم ريتأث نیا ایاست؟ و آ افتهیآثار داشته و چوونه نمود  نیا

 باشد؟   سندهیدو نو نینوارش و سکک ا

  ژوه  ةنیشی  -0-2

 ةدربوار  یا سهیو مقا يو به صورت سنجش کردیرو نیبا ا يذكر است پژوهش انیشا

بوه   ،بر متن گلستان و بهارستان انجام نشده اسوت. در اداموه   يفرهنو يخیبافت تار ريتأث

 -به آن كه در متون مختلف صورت گرفتوه  کینزد ایو  کردیرو نیها با ا پژوهش يبرخ

 :گردد ياشاره م ،است

گلسووتان و  ةسوویو مقا يو بررسوو ليووتحل» ةنامووانیوودر پا یخسوورو ديسووع .8

. اسوت  كورده  سوه یمقا شوناختي از منظر سوکک  را گلستان و بهارستان ،(8915)«بهارستان

 يبررسو  يو سکک ادب يسکک زبان ،یاز نظر سکک فکر بيدو اثر را به ترت نیا خسروی

در  يو جوام  یو افکوار سوعد   اتیو نظر ليلبه تح یدر فصل سکک فکر یكرده است. و

بزرگوان و   ه،يصووف  خیمشا شان،یاز جمله، شاهان، درو يمختلف اجتماع یها پيمورد ت

از آدا  و  یاريبس نيپرداخته است و همنن ور،ید یاز گروه ها يليحکما، عاشقان و خ
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 زيو ن ينكرده است. در فصل زبا ليرا نقد و تحل يو شئون اجتماع يرسوم از منظر اخالق

سوکک مرسول،    یهوا  يژگو یگلستان و بهارستان از جملوه و  يسکک یها يژگیو ليبه تحل

بوه   يادبو  یهوا  هیو از آرا یاريبس يپرداخته است. در فصل ادب يو سکک فنّ نينابيسکک ب

اسوتعاره و   ه،يكار رفته در متن گلستان و بهارستان همنون انووا  سوجع، جنوا،، تشوک    

 هسندیگفت نو توان يم حاتيتوض نیشده است. با ا دادنشان  يادب یها هیاز آرا یاريبس

 بافت بر متن نشده است.   ريو تأث شناسيوجه وارد حوزة زبانچينامه به هانیپا نیدر ا

از نظور   یبا گلستان سوعد  يبهارستان جام ةسیمقا» ةنامپایاندر  يكوروش كرم .2

پرداخته است  يو جام یو آثار سعد يزندگ يابتدا به بررس ،(8911)«انيب وةيو ش يمعان

كورده،   سوه یمشوتر  مقا  یهوا و سپس بهارستان و گلستان را در نظم، نثر و در موضوو  

 کورد یرو ن،ینموده اسوت. بنوابرا   انيدو اثر ب نیرا در ا ثیو احاد اتیآ ،ینکاتِ دستور

 مقالة حاضر است. کردیاثر متفاوت از رو نیپژوهش در ا

گلسوتان بور اسوا،     یوي و نقد روا يبررس» ةمقال در ورانیو د يصاحک امکيس .9

 ليووتحل»گلسووتان را از منظوورِ   تیووروا ،(8913«)گفتمووان یانتقوواد ليووتحل ةیوونظر

 نیو و روش موورد نظور در ا   کورد یكوه رو  يدر حال ،كرده است يبررس «ِگفتمان یانتقاد

 کورد یبوا رو  ،گفتموان  ليو حل. در تیگفتموان اسوت و نوه انتقواد     يِزبوان  ليو پژوهش تحل

عوامل بيرون از موتن، یعنوي    ور،ید یسو روابط درون متن و از سو کیاز  يشناخت زبان

گفتمان مورد نظر است؛ امّوا   ليو تحل يتي، فرهنوي، اجتماعي و ... در بررسبافت موقعيّ

رانووي چووون  ا  متفکّ یآرا ةپایوو بوور كووه – یانتقوواد کووردیگفتمووان بووا رو ليوودر تحل

 Michel)و ميشول فوكوو   (Michel Pecheux)پشوو  ل، ميشو (Jacques Derrida)دریودا 

Foucault)    و بوووویژه اندیشووومنداني چوووون ون دایوووک(Van Duke)  و نوووورمن

بور مطالعوات فرهنووي،     ديو بوا تأك  -یدياست و نه هل (Norman Fairclough)فركالف

هوای كوالن؛ یعنوي، تواریخ،     اجتماعي و سياسي، در توليود و فهوم موتن، عوامول بافوت     

 حگفتموان را سوط  . در واقع، اگر تحليول  شود يم نييتک ایو  يایدئولو ی و قدرت، بررس

رسواند و در  توصيف بدانيم، تحليل انتقادی گفتمان، آن را به سطح تفسوير و تکيوين موي   
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گفتمان موورد   ليانوا  تحل ریاز سا شيو قدرت ب یدئولو یگفتمان، نقد ا یانتقاد ليتحل

 ه قرار دارد.توجّ

فعل در گلستان؛  يشناختسکک يبررس» ةدر مقال انياله اليل و زادهيمنش يمجتک .4

انووا    ي(. بوه بررسو  8939«)منود نظوام  گورای نقوش  کردیآن با رو يمير از حوزة تعلمتأثّ

 يدر متن گلستان پو  یسعد هنریِ سکک به تا اندگلستان و بسامد آن پرداخته یهافرآیند

بووا  سووهیدر مقا يولوو ،شوووديمحسووو  موو نهيشووياز منووابع مهووم در پ قالووهم نیووبکرنوود. ا

 انجام نشده است. يبهارستان ِجام

در  يگفتموان حکوومت  » ةدر مقالو  يملک مرزبان و مرجوان فردوسو   هيفق نینسر .5

 ،نداپرداخته ياز منظر گفتمان حکومت یگلستان سعد يبه بررس ،(8938)«یگلستان سعد

 يبه بهارستان نشده، گفتمان حکومت يهنوشتار، افزون بر آن كه توجّ نیكه در ا يدر حال

 در آن كاربست نداشته است.   تيّهوج يشده و بررس يدر گلستان بررس

بووا  یجوودال سووعد  تیووگفتمووان حکا ليووتحل» ةمقالوودر  يگرجوو يمصووطف .1

؛ اسوت پرداختوه   یگلسوتان سوعد   یهوا  تیاز حکا يکی يفقط به بررس ،(8919)«يعمدّ

 مقالة حاضر است.   کردیمتفاوت از رو زيپژوهش ن کردیرو

كوه بوه    بردياثر نام م 14از  ،(8911«)گلستان مقلّدان» ةمقال درخدابنده  نینسر .1

 . رديصورت گ ایسهیآنکه مقاياند؛ ب از گلستان نوشته شده ديتقل

فعل در  يشناخت سکک ليو تحل يبررس» ةدر مقال فيو نرگس نظ يشانیطاهره ا . 1

هوای  فعل را در غوزل  ،(8934)«گرا نقش يشناخت زبان کردیبا رو یسعد يميتعل یها غزل

پوژوهش   نیو در ااند. گرا مورد بررسي قرار دادهشناسي نقشتعليمي سعدی از منظر زبان

مقالوه اسوت و همنوون     نیو در ا دهیو كامالً متفاوت از متوون برگز  يمتن مورد بررس زين

 متن نشده است.   ليدر تحل تيّكاربست وجه ريبه تأث یا اشاره نيشيپ قاتيتحق

دانشوور   نيميس يتيّو شخص يسکک هایيژگیو يبررس» ةطاهره ایشاني در مقال .3

گورا بوه اسوتخرا     شناسي نقشبا استفاده از زبان ،(8939«)نقشورا شناسيزبان کردیبا رو

اگرچوه   زيو موتن ن  نیو در ا های سککي و شخصيّتي سيمين دانشور پرداخته است.ویژگي

 داست،يطور كه از نام مقاله پ امّا همان شود؛ يم دهیمورد نظر د کردیدر رو ياند  اشتراك
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 يبوه بررسو   ،مقالوه  نیو شوده اسوت. در ا   يپژوهش حاضر بررسو  باكامالً متفاوت  يمتن

حوال آنکوه در مقالوة     ،معاصر پرداختوه شوده   یا سندهینو يتيّو شخص يسکک یها يژگیو

 بافت بر متن مورد نظر بوده است.  ريحاضر تأث

 انیرضوو  نيحسو  و زعفرانلوو  ایكرد زعفرانلو، كامکوز هيزاده، عال فردو، آقاگل .81

بوا كاربسوت    ،(8931«)گورا  نقوش  کردیداستان براسا، فعل با رو يشناس سکک» ةدر مقال

به كار رفته در چند داستان كوتواه   یها انوا  فعل يگرا و بررس مند نقش نظام يشناس زبان

-نیو . از اانود بررسي كردهرا  سندهیدو نو نیطرز فکر ا ت،یداجالل آل احمد و صادق ه

 رياند؛ توأث  كرده يپژوهش را بررس نیمتفاوت از متن ا يمتن سندگانیبر آنکه نورو، افزون

نشوده اسوت و فقوط     يبررسو  دهیو در متون برگز تيّفة وجهبر مؤلّ ديبافت بر متن با تأك

 است.   کسانی رگرا با مقالة حاض نقش يشناس زبان يعنیپژوهش  کردیرو

 نیو موورد نظور در ا   کورد یآثوار بوا رو   نیو از ا کی چيدر ه ،شود يمشاهده م هك چنان

-نینشده است. از ا یا سهیو مقا يسنجش ليو تحل يپژوهش، گلستان و بهارستان بررس

 گفت پژوهش حاضر تاكنون انجام نشده است.   توان يرو م

 

  ژوه  ینظر یمبان -2

با انتشار كتا   8315گرا در سال  گرا و به تکع آن دستور زبان نقش نقش يشناس زبان

نظوام   ةژیو ساخت و» وی. شد مطرح یديهل کلیط ماتوسّ «8گرابر دستور نقش ایمقدمه»

كوه آن زبوان در    دانود  يمو  یا یو فورد  ياجتماع یازهايهر زبان را متناسب با ن یدستور

دسوتور   ن،ی(. بنوابرا 31ص ،8931زاده، )آقاگول «است آمده  دیجهت برطرف كردن آنها پد

سوت كوه ماننود    گرا نقوش  يشناس زبان مهمّ یها از شاخه يکی یديمند هل نظام یگرا نقش

صوورت و نحووِ زبوان بوه نقوش       یدر آن، بوه جوا   یوي گرا نقش کردیرو یها شاخه ریسا

بافوت  »و « 2يزبوان  فتبا»در ارتکاط با  يزبان یها و داده شود، يداده م تيّآن اهمّ يِارتکاط

 ،8911 م،رمقودّ يدب«)4زدوده بافوت »نه بوه طوور مسوتقل و     و شوند يم يبررس« 9يرزبانيغ

 (.  49ص

 دربارة زبان دارد:  یمهم نظر یمند، چهار ادّعا نظام یگرا دستور نقش
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 است؛ اديبن كاربرد زبان نقش .8

 است؛   يساختن معن یزبان برا یها نقش .2

كوار   بوه  ،قرار دارنود كوه در آن   ييو اجتماع يفرهنو افتب ريزبان تحت تأث يمعان .9

   شوند؛ يبرده م

  یو از طر يمعنو  جواد یا فرآینود است؛  يشناخت نشانه یفرآیندكاربرد زبان  فرآیند .4

 (. Eggins, 2004, p3انتخا )

كوه زبوان در برطورف كوردن آنهوا دارد، در       يو نقشو  ازهوا ينكوه  بواور دارد   یديهل

 يدهو  سوازمان  نیاديبن یها بر اسا، سه معنا زبان ةو هم هستندمختلف مشابه  یها زمان

و انتقوال   طيدر  محو  ةفو يكوه و   5يشوانیسه معنا عکارتند از: فرانقش اند نی. اشوند يم

 یانسوان بوه برقورار    ازيو ن ةكننود  كه برطرف ینافرديرا بر عهده دارد؛ فرانقش ب اطّالعات

كواربرد   ةكننود  نيفورانقش تضوم  این است.  ورانیبر د یرگذاريافراد و تأث ریارتکاط با سا

 1ياسوت. فورانقش متنو    يروابوط اجتمواع   ميو تنظ تيحفظ، تثک ،یزبان در مورد برقرار

 ( است.  ینافرديو ب يشوانی)انديدو نقش قکل ةدهند وندينقش زبان در واقع پ نيسوم

 ةلياسوت. بوه وسو    يزبان و بافت ارتکاط انيارتکاط م یمسئول برقراراخير نقش  نیا

و بوه شوکل    بخشود  يو وحدت م تيّموضوع يكالم ةدیزبان به پد ،ارتکاط نیا یاربرقر

 یهوا  از جملوه  یا متن از مجموعه زینقش موجب تما نیا ،. در واقعآورد  يدر م اميپ کی

 (.  21ص ،8911 ،یو نامربوط است )مهاجر و نکو يتصادف

 انمختلوف زبو   ینقوش اجوزا   ،یديو هل یگرا گفت در دستور نقش توان يم ن،یبنابرا

را بور عهوده    يمختلفو  یهوا  گوناگون نقش یها اجزا در فرانقش نیمورد توجّه است و ا

 يو معنو  يتعوامل  يمعنو  ،یا گوزاره  يمعن گرِ انيب ب،يكه به ترت  سه فرانقش نی. ارنديگ يم

بوه   یقالب سواختار  ؛شوند يم یپرداز عکارت ،دستور -وا گان ةیزبان هستند، در ال يمتن

 .  ابندی يوقو  م ،ینوشتار -یيآوا ةیدر ال ،امو سرانج رنديگ يخود م

 ،زموان  طوور هوم   بوه  -اسوت  ليو كه واحد تحل- 1مند، هر بند در دستور نظام ن،یبنابرا

د مقالة حاضر قصود دار  نکهیاست. با توجّه به ا يو متن يتعامل ،یا گزاره يِحاملِ سه معن
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مورد نظر بپردازد، در اداموه، تنهوا بوه     یها داده ليبه تحل ینافرديدر چارچو  فرانقش ب

 پرداخت. ميفرانقش خواه نیشرح ا

متقابول   يارتکواط  ،نیو افراد اشاره دارد. ا ریارتکاط با سا یبه برقرار ینافرديب فرانقش

 افوت یو در / كواال/ خودمات  اطّالعوات دادن  :كند ياهداف خاص را دنکال ماین است كه 

از بنود نشوان داده    ينو  خاصّو  ةليوس ها به نقش نی/ كاال/ خدمات. هركدام از ااطّالعات

بنود   کیو و ممکون اسوت    سوت ين کیو  به کیو  يقطع ةرابطها این ارتکاطه . الکتّشوند يم

 (.  41-52صص ،8911 ،یچند نقش باشد)مهاجر و نکو یدارا

پرسشور، پاسوخوو و... اسوت و    ينقش ارتکاط کی یفرد دارا ،يارتکاط زبان کیدر 

كوه   یيهوا  نقوش در ارتکواط   نیو . ارديو گ يافراد در نظر م ریسا یهم برا يمکمّل یها نقش

دو نقوش   يارتکواط  دادیو رو کیو . افوراد حاضور در   كنند رييتغ توانند يم ستندين هیسو کی

ه بوه  با توجّ . پس،«كننده درخواست»و « كننده ارائه» :باشند  داشته توانند يم يارتکاط ةعمد

 .میدار هیپا ياهداف ارتکاط كه ذكر شد چهار نقش ارتکاط

 ینافرديب ینقش گفتارها 8- 2 جدول

 اطّالعات كاال و خدمات يارتکاط یها نقش

 3خکر 1شنهاديپ ارائه

88پرسش 81امر درخواست
 

 

 يكالمو  ،يكونش ارتکواط   نیا ای شود، يدرخواست م ایكه ارائه  یزيه به آن چتوجّ با

 یهوا  و كونش  يارتکواط  یهوا  نقش نیكاال(. ا ای)خدمات يركالميغ ای( و اطّالعاتاست)

نقوش  : شوند يم مشخّصبند  يساختار وجه ةليوس  به یدستور  و یدر سطوح وا  يكالم

/ شونهاد يپ و ی/ با وجه امرینقش امر ؛يسش/ وجه پرينقش پرسش ؛ی/ وجه خکریخکر

 .  یشنهاديپ

 ميو نمود آن در وجه مسوتق  ينقش ارتکاط انيارتکاط م نیا یريگ شکل كه يدر صورت

اسوت؛   نشان يو ب يصورت نوع ،كه در واقع مينام يم «ميمستق یكنش گفتار»باشد آن را 

و  ياجتمواع  عوامول خواصّ  وجوود   ست،ين ميوجه مستق ينقش ارتکاط ةرابط شهيا همامّ
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ناهماهنو    ياز وجهو  ،يكنش كالمو  کیكاربرد  یافراد براكه  شود يموجب م يموقعيّت

اسوت؛   ميرمسوتق يدار و غ نشوان  یا رابطوه  یرا كوه دارا  يكنش كالمو  نيچن .استفاده كنند

 ةیدو سووو ،وجوووه فعوول ي)همووان(. در بررسووميخوان يموو «ميرمسووتقيغ یكوونش گفتووار»

 است: ریوجوه به شرح ز نی. ارنديگ يم راره قتوجّ ( موردرندهيتعامل)فرستنده و گ

اسوت، فرسوتنده    یصداسوت. تعامول خکور    و تک هیسو کی: تنها تعامل یوجه خکر 

. كنود  يمو  افوت یآن را در يدخالت خاصّ چيبدون ه رندهيو گ كند يرا عرضه م اطّالعات

 قرار دارد. یيایتعامل در حداقل پو نیا

درخواسوت   او، از از مخاطوب  يفرستنده بوا سوؤال   ي: در تعامل پرسشيپرسش وجه

 .دهد يبه آن پاسخ م ،و مخاطب با استفاده از ذهن خود كند يم اطّالعات ةارائ

انجام نودادن   ای یانجام كار ،است كه در آن فرستنده به مخاطب ي: تعاملیامر وجه

 نیو . اكنود  يرد مو  ایو آن را قکوول   ،خود موقعيّتمطاب   رندهي. گدهد يرا دستور م یكار

 است. هیدوسو زيتعامل ن

 و در مقابل كند يخدمات را عرضه م ایكاال  فرستنده ،تعامل نی: در ایشنهاديپ وجه

 یهور دو سوو   ،نوو  تعامول   نی. در ادهد يخود پاسخ او را م موقعيّتمطاب   رندهيگ نيز

 ،8913 ووران، یو د یي)اعالدانسوت  هیدوسو يآن را تعامل توان يتعامل شركت دارند و م

 (.  8-2صص

از وجووه فعول در    ريو غ ، چيوزی ینافرديب فرانقشدر  تياست وجه یادآوری انیشا

دربارة وجه فعول   «ل امروزدستور مفصّ»فرد در  دياست. خسرو فرش يدستور زبان فارس

از آن است كه بر اِخکوار و احتموال و امور و     ایجنکه ایوجه فعل، صورت »نوشته است: 

 و در اداموه،  .«كنود يداللوت مو   وریامور د ي( و بعضي)ترجّديو ام ديكأو ت يآرزو و تمنّ

و دو وجوه را   يكه چهار وجه را متصورّف و اصول   ردگييفعل شش وجه در نظر م یابر

 ،یوجوه امور   -9 ،يوجه التزامو  -2 ،یوجه اخکار -8: »بدین شرح ؛نامد يمتصرّف م ريغ

و وجووه  یمتصوورّف عکارتنوود از: وجووه مصوودر   ريوو. دو وجووه غیديوووجووه تأك -4

 (.  911: 8912 دورد،ي)فرش«يوصف
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 ،یديو هل یگورا  اشاره شد؛ در دستور زبان نقش ،نیاز ا شيچنانکه پ ور،ید یسو از

نوه بوه    و شووند  يم يبررس «يرزبانيبافت غ»و  «يبافت زبان»در ارتکاط با  يزبان یها داده

 «. زدوده بافت»طور مستقل و 

 82يشوناخت  نشوانه  -ياجتمواع  يمند، زبوان نظوام   نظام یگرا در واقع، در دستور نقش

و از  (Thompson, 2004, p 35هاسوت)  تودرتو از انتخوا   يزبان، هم نظام يعنی ؛است

آن را با توجّوه بوه    دیبا يعنی ؛ستيجدا نهم و ...  يخیتار ،ياجتماع ،يفرهنو یها جنکه

 كرد.   ليتحل ،بافت

 يدر چوه بوافت   كوه  نیا .گذارند يم ريمند تأث نظام یها بر انتخا متعدّدی  يعوامل بافت

در هور   ميبدان دیمؤثّر است. در واقع، با «چوونه گفتن»و  «چه گفتن»بر  میيگو يسخن م

دوطرفوه اسوت؛    یرگوذار يتأث نیو ه ا. الکتّمیيو چه بوو ميچوونه زبان را استفاده كن يبافت

 (. Thompson, 2004, p8-9خود در ساخت بافت نقش دارد)  ةبه نوب زيزبان ن يعنی

 یيهوا  كه چه جنکوه  آن ست: نخشود يم ديبافت تأك  ةبر دو نکته دربار ،دستور نیدر ا

بافوت  » یهوا  جنکوه   ةهم رای)زشود يم انیاز بافت بر كاربرد زبان مؤثّر است و در متن نما

از بافت بور   يمشخّص  ةكه هر جنک م آن(؛ و دوستين رگذاريبر كاربرد زبان تأث «89يموقعيّت

بور كواربرد    هكو  يموقعيّتاز بافت  یيها . آن جنکهگذارد يم رياز كاربرد زبان تأث يچه بخش

(، رود يكوه زبوان در آن بوه كوار مو      يبالفصل طيو مح طیشرا يعنیاست) رگذاريزبان تأث

  .(Eggins, 2004, p9)شود يم دهينام 84«اقيس»

بر حسب كاربرد است و خود از سه بخوش   يزبان یها گونهتفکيک در واقع،  اق،يس

 ريو افوراد درگ  ای 81«عامالن سخن»محتوا و موضو  كالم؛  ای 85«نهيزم»شده است:  ليتشک

 يدهو  سوازمان  ي، كوه بوه چووونو   81«انيو ب  ةويشو »آنها؛ و  انيو روابط م يدر كنش كالم

 ,Thompsonآن اشاره دارد) یها سازه نشيبودن آن( و چ ینوشتار ای یكالم)مثالً گفتار

2004, p40ةسوه مؤلّفو   وور، ید انيو بوه ب  سازند؛ يرا م اقيدر كنار هم س  سه مؤلّفه نی(. ا  

هستند كه در زبان بازنمود  يموقعيّتاز بافت  یيها جنکه ان،يب  ةويسخن و ش مالنعا نه،يزم

 .  ابندیيم
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آن را وجوه اشوترا     تووان  يمو  ،ينووع باسوت و   اقيتر از سكالن ي، مفهوم81« انر»

 اقيسو »(  انور برابور اسوت بوا     Thompsonتامپسون)  ةمختلف دانست. به گفت یها اقيس

. تامپسوون  كنود  يرا دنکوال مو   يمتن چه هودف  کیكه  این يعنی؛ [«يهدف]فرهنو ةعالو به

ماننود پارچوه اسوت و  انور      اقيسو »: دهد يم حيتوض گونه نیا يمفهوم  انر را با ذكر مثال

 ميزن يبرش م ينيّمع موقعيّت یو برا يطور كه پارچه را به هدف خاصّ همان مانند لکا،؛

)ها( را در اقيسو  زيو  انور ن  م،يكنو  يمو  يخاصّو  موقعيّوت  یمناسب برا يبه لکاس لیو تکد

كووار  ، بووهمشووخّص يِهوودف ارتکوواط  کیووبووه  يابيدسووت یخوواص بوورا  یالووهووا

بافوت  »اشاره بوه   یواقع، برا(. از مفهوم  انر در Thompson, 2004, p 43-44)«رديگ يم

 ,Eggins)«شود يبر زبان استفاده م يبافت فرهنو ريتأث فيتوص یبرا» يعنی ،83«يفرهنو

2004, p9 .) 

: سود ینو موي  گورا نقوش  يشناس زبان اصلي پرداز هینظر ،يبافت فرهنو» یمعنا انيب در

تور در مقابول    گسوترده  یا نوه يزم بالفصل است، امّا پس طيتنها مح موقعيّتاگرچه بافت »

 يِآن. هر نو  بافت واقع يِشود: بافت فرهنو ريبا توجّه به آن تفس يستیهست كه متن با

آورده اسوت   دیو كوه موتن را پد   ای وهيو شو  الن،عوام  نوه، يخواص از زم  يکيترك ،موقعيّت

 ای زهاياز چ یا و مجموعه تيّبلکه كل ست؛ين نظم يو ب ربط يب یها يژگیاز و یا مجموعه

اموور را در   نیو . موردم ا شووند  يجموع مو   وریکود یبا  ،در فرهن  ،است كه نوعاً یامور

 ،8939و حسون،   یديو هل«)همان فرهنو  اسوت   نیا .دهند يخاص انجام م یها مناسکت

 (.  825ص

بور   یرگوذار يتأث ،يو فرهنوو  يکیزيف طيمح» باید ،شده كه ارائه  يفیه به تعاربا توجّ

 فیو تعر را اركان مهومّ « صورت و زبان و جهان خار  انيو ارتکاط برقرار كردن م يمعن

 ريکوه توأث  نیتوجّوه بوه ا   با (.25ص ،8939و حسن،  یديبه شمار آورد)هل يبافت فرهنو

 يو فرهنو يخیابتدا به بافت تار در ادامة بحث، الزم است ،شود يم يبافت بر متن بررس

دو اثور   نیا ليو سپس به تحل ميداشته باش یا در زمان نوارش گلستان و بهارستان اشاره

 .میپرداز يبافت بر متن م ريگرا و تأث نقش يشناس زبان کردیبا رو
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 )گلستان و بهارستان(در دو متن یو فرهنگ یّیبافت تار یها یژگیو -3

ل اسوت. بوه نظور    در نووارش گلسوتان قابول تأمّو     يبا حکمرانان زنو یروابط سعد

بوا    نيلو عنووان اوّ  بوه  « پادشاهان رتيدر س»روابط، نوارش  نيهم یدر راستا رسد يم

 ةيو در نظام یسوعد  ليتحصو  زيو و ن هاشیو درو هيبا صوف یصورت گرفته و رابطة سعد

در حال گسترش بوده،  هيصوف ةشیكه اند یا ه قرار گرفته است. در دورهمورد توجّ ادبغد

 نیو اسوت. بوه ا   شده يم شانیو واعظان و درو رانياو با پ یيباعث آشنا یسعد یسفرها

بوه عنووان    «شانیدر اخالق درو»ت نوارشِ علّ تواند يم یيرخدادها نيوجود چن بيترت

 گلستان باشد. يِبا ، در كتا  اخالق نيدوم

دربوار   يبا اهوال  يكند ارتکاط چندانياقتضا م يجام يعرفان تيّشخص ور،ید یسو از

 يکو یوقت تقورّ  و نزد   نيبه سالط ،«رخصت»با استفاده از آدا   یا ونداشته باشد؛ امّ

(، ونلوهوا یگوسوفندان)آق قو  ديسوپ  مورزادگان،يت یدربارها»تنواتن  با  يدارد. او ارتکاط

عارفانِ  ،ير خانقاهتفکّ خیكه در تار يدر حال ،داشته است« و زرداران هندوستان يعثمان

مخوالف   شوه همي اگرو  انددربار و صاحکان زر و زور سازش نداشته يبا اهال« سوته دل»

آنهوا   ةدربوار  یهورو  لیو مانجيوب  انکوه  چن ؛انود نکووده  زنيو  موافقشان ،اندنکوده انیدربار

را به عودل   شانی( نکند و تا تواند اني)= سالطشانیا ياد  آن بود كه پشتوان» :سدینو يم

 (.  14ص ،8911 ،یهرو لیما«)و از  لم منع كند دیفرما

كوه   یبا حاكمان متفاوت بوده است؛ به طور یيارویدر رو شانیواقع، روشِ درو در

. زنود يو حاكمان بپره ادارانيكه از صحکت با دن دانستند يآن م را در قتیشرط طر يبرخ

از مغوول بوود كوه در     شيپ رانیا انيو خانقاه انيصوف ياسيس ةیبر نظر يروش مکتن نیا

 انيصووف  ،دگرگوون شود و عمومواً    ،هینقشکند انِر عرفتفکّ ةدر حوز ،يعصر جام يحوال

به جهت فراخواندن حاكموان بوه    ایبه ثروت و مکنت و  افتنیبه جهت دست  ینقشکند

 (.11ص همان،)رفتندیپذ يو فتوح و نذور دربار را م اند برده يبه دربار م یعدل رو

از « روضوه » نيلو اوّ ،اسوت  يصووف  ،كوه خوود   يجام ياسينورش س نيهم براسا،

 «تیراه هودا  نوان يدورب»و  هيصووف  خیاز سخنان و احووال مشوا   يتیرا به روا بهارستانش

احووال   يدر چووونو »سووم را   ةرا به امثوال و حکوم و روضو    نيدوم و اختصاص داده
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انود،   افتهی یشتريقدرت ب يجام ةدر دور هيصوف ،نوشته است. در واقع «پادشاهان و خلفا

 شوان یروضه را بوه درو  نیبلکه ا ،روضه به شاهان نپرداخته نيلكه در اوّ یاست به طور

دارد و آن حکومت ِ در حال ِ انقورا  ِ   زين یورید ليفاق دلاتّ نیاختصاص داده است. ا

 هوا بوه علموا و خانقواه    يتوجّوه چنودان   وور ی( كوه د 89-85همان، صصاست) انیموريت

است و به شاهان جز در قالب  يصوف ،خود ياست كه جام نیا زيسوم ن لدلي .اند نداشته

بوه   يکو یدر نزد« رخصوت »از آدا   ياگر جام يرخصت توجّه ندارد. به عکارت استِيس

شوده   میتقود  یكه كتا  بهارسوتان بوه و   یموريت نيبخصوص سلطان حس - انيحکومت

شومردن فرقوة    تیو ورا در اول اش يمسولک  يصوف ميتوان ياستفاده كرده باشد باز م -است

 . ميها مالحظه كن روضه یِبند حاكمان در عنوان تِيّبه حاكم هيصوف

نظور و   م،يكنو  يرا بررس یو گلستان و سعد ميكه  بوردان ورید یرا به آن سو یرو

 دیكه به عقا ميكن يرا مالحظه م انيو رابطة آنها با حکومت شانیدربارة درو یِسعد دگاهید

 به طور مثال:   ؛گردد يقکل از مغول باز م انِيخانقاه

هور   ،يگفت: بلو  د؟یآ يم ادیاز ما  نتيگفت: ه د،یرا د یياز پادشاهان پارسا يکی»

 (.32ص ،8911 ،یسعد«)كنم يرا فراموش م یوقت كه خدا

 :ای و

در  یيرا در بهشوت و پارسوا   يپادشواه  دیو خووا  د ه دالن باز جملة صاحب يکی»

 نیو سکب دركات ِآن كه مردم بخالف ا ستيچ نیكه موجب ِ درجات ِ ا ديدوزخ. پرس

پارسوا بوه    نیدر بهشت است و ا ،شانیپادشاه به ارادتِ درو نیندا آمد ا ؟پنداشتند يهم

 (.جاهمان«)در دوزخ ،پادشاهان تقرّ ِ

اسوالم و   نیو و قصود دارد د  كنود  يمو  انتيصو  دیعقا ةشد نهیاجل از نظام نهاد خيش

، «خودا »همنوون   يكنود. اصوطالحات   مياش تحک را در ذهن خواننده دهیپسند یها تيترب

نظوام    در متن درواقع ما را به ينیو ضدّ د ينیاساساً هر نو  اصطالح د« اسالم»و « كافر»

 یهوا  كوه وا ه  سوت ين نیو هوا ا نآ تياهمّ. »دهد يم سوقدهندگان  انتقال یو باورها دیعقا

هسوتند كوه    یآنها افکار ،... درواقعشوند يم انيهستند كه درواقع برابر و معادل ب يخاصّ

 (.  18ص ،8939حسن،  و یديهل«)شوند انيبلند ب یبا صدا توانند يم
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اسوتفاده  « عابود »و  «شیو درو»، «زاهود »، «پارسا» هایدر گلستان خود از وا ه یسعد

 نیو ا ،بيو ترت نیو خوود را دارد. بوه ا   و داللت خاصّ یيه هر كدام بار معناكه الکتّ كند يم

نکووده اسوت؛    ينو یتنها از آنِ عالم د ينیو قدرت د اتيّادب دهدينشان م يگسترة وا گان

و  ينو یقودرت د  نیو ا ،از مسوجد و خانقواه   و شیاز زاهد و درو يمتفاوت هایبلکه گروه

 جوه يبتووان نت  دیشوا  ،«زاهود » يِمنف یيتوجّه به بار معنا بااند و  را در دست داشته ياسيس

 از مسجد بوده است.   شيخانقاه ب يکطل گرفت قدرت

 سونده ینو نیو ا دیو . عقاكنود  يمو  انتيص خود دیعقا ةشد نهیاز نظام نهاد زين يجام   

بهارسوتان در   نينخسوت  ةاسوت. او در روضو   زيو برانو توجّه هینقشکند ةدر مورد فرق بویژه

 االتیو سووم را بوه پادشواهان ا    ةكوه روضو   حوالي در  سود؛ ینو يمو  شوان یخصوص درو

بوا موضوو     یگلسوتان سوعد   از سووی دیوور،  . ستين يتصادف نیو ا دهد ياختصاص م

 يولو  ،در گلسوتان بوه حکوموت اسوت     یتوجّوه سوعد   ني. نخستشود يپادشاهان آغاز م

است. او در قسمت دوم  شانیو درو هيصوف انیجر ياز نظر جام اهتمامه و توجّ نينخست

 نخست نوشته است:   ةاز روض

 ،يویسورما  يو بو  ياز مفلسو  یا بوا بنوده   اموت يق یفوردا  يتعال یخکر است خدا در»

 ی: آردیو گو ؟يشوناخت  يه مو عارف را در فوالن محلّو   ایفالن دانشمند  :كه دیشرمنده گو

جالوب توجّوه   (. 1ص ،8941 ،ي)جوام «دميبخش یتو را به و :فرمان رسد كه ؛شناختم يم

 كنود  يهرات نقل مو  رياز پ ،صفحه از بهارستان نيدر هممطلب  نیاز ا شياست كه پ این

 یا توا بهوره   دیو آر ادیو ه را بو  شوان ینوام ا  ديو اگر نتوان دیريگ ادی يسخن یرياز هر پ»كه: 

 )همان(. «ديابی

در علوم و   خیسخنان مشا: »سدینو يم خیسخنان مشا ةروضه دربار نياو در آغاز هم

منظوور   ،(. قطعواً 5ص ،)هموان «يتعوال  یخدا یاز لشکرها ستا یلشکر ،معرفت راسخ

 يعلووم تجربو   وور ید ایو  کیزيف ایدانشمندان علم نجوم مشایخ علم و معرفت، از  يامج

 .سدینو يف متصوّ انِی( و جرعتی)شر نید خِیاو از مشابلکه  ،نکوده

شوهر   دانويم  . چنانکه موي گذارد يم «شانیدر اخالق درو»نام با  دوم را  یچرا سعد

در دست زهّاد بوده است. همه جا پر از خانقاه و مسجد و صومعه بووده؛   آن زمان رازيش
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از زهد حکوموت   شيا در باطن آن فس  گه گاه بامّ ، اهر شهر تحت حکومت زهد بود

كوه   خواهود  يمو  ،ددر اثر خوو  یسعد ،بيترت نیبه ا .(84ص ،8913كو ، نیداشت)زرّ

 یمودار  در اخوالق  يفصول  ها ياخالق يبمحيط  نیقشر زده باشد. او در ا نیهم به ا يکينه

 گشوده است.

(، سونده ی)نویسعدكوه عوواملي همنوون خوود     گفوت   دیبا ،یدربارة گلستان سعد

ممودوحِ  او،   ،یموردم، دوسوتان سوعد   شامل و مخاطکان ) ،يرسم نید ،ياسيحکومت س

موتن   نیو ا نوان یآفر و عرفا( عامالن و نقش انيصوف-2عان متشرّ-8:ينید انيمتولّ ان،يدولت

(، حکومووت سووندهی)نويجامخووود  ،يدر خصوووص بهارسووتان جووام   امّوواهسووتند. 

 مخاطکان): و هیكشور، فرقة نقشکند ي( رسمهاینی)دنی(، دياسيس یها )حکومتياسيس

فرق كوه درواقوع    وریو د هینقشکند ةفرق وخيو ش انيممدوح  او، صوف ،يمردم، پسر جام

موردان( عوامالن و    عان و دولوت متشورّ  انود،  داده يمو  ليرا تشوک  ينو یِ د انياز متولّ يبخش

  .هستندتن  نانیآفر نقش

در  رازيشوهر شو   گوذارد؟  يمو  «شوان یدر اخالق درو»نام با  دوم را  یا چرا سعدامّ

دست زهّاد بوده است. همه جا پر از خانقاه و مسجد و صومعه بوده؛  اهر شوهر تحوت   

از زهود حکوموت داشوت)ر. .     شيگواه بو  ا در باطن آن فسو  گوه  حکومت زهد بود امّ

هم به  يکيكه نه خواهد يدر اثر خود م یسعد بيترت نی(، به ا84ص ،8913كو ،  نیزرّ

 گشوده است.   یمدار در اخالق يفصل ها ياخالق يب نیقشر زده باشد. او در ا نیا

داده و  یبود كه مکتوب هورات را در خوود جوا     یشهر رازيبر خالف ششهر هرات 

 دنيو (. بال252ص ،8918منفورد،   يرا در خود پروراند)فرهان يحمن جامعکدالرّ نینورالدّ

 .سدیبنو یاريشهر باعث شد كتب بس نیدر ا يجام
 

 هاداده لیتحل -0

 منتّب یها قسمت یا سهیمقا لیتحل -0-0

دو اثر، با  اوّل گلستان   کاچهی: دیها انجام پژوهش حاضر، چند بند از قسمت یبرا

و روضة سوم بهارستان كه در موضو  پرداختن به پادشاهان مشتر  هسوتند، بوا  دوم   
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اشترا  دارنود،   شانیبهارستان كه در موضو  پرداختن به درو نيگلستان و روضه نخست

 يكه در موضو  پرداختن به عشو  و عاشوق   ستانبا  پنجم گلستان و روضه پنجم بهار

از اتمام كار سخن گفته است از موتن خاتموه،    سندهیكه در آن نو یيهستند و بندها يکی

 يشناسو  زبوان  کردیبند از منظر رو 8411 ،يمتن انتخاب 41انتخا  شده كه در مجمو  از 

انود.   شوده  يررس( بيو بافت فرهنو تيِ وجه ية زبانمشخّص) یديهل گرای نقش مندِ نظام

 نیو منتخوب ا  یها در قسمت تيّوجه ليمودارها ابتدا به تحلجداول و ن  در ادامه با ارائه

 پرداخت. ميدو متن خواه

بووده اسوت.    يفارسو  اتيو در زبوان و ادب  کينثر كالسو  یها از سنّت کاچهید نوارش

و در  حواً یتلو یينووارش در جوا   زةيانو انيآثارشان، در كنار ب یدر ابتدا يو جام یسعد

و  هوا  یگوذار  ها با استفاده از ارزش . مفاخرهپردازند يم زيصراحتاً به مفاخره ن ورید یيجا

مشواهده   ریو كوه در نموودار ز   . چنوان رديو گ يمو  صوورت  تر یقو یخکر یبندها فيتوص

در  یياز بنودها  ها یگذار و ارزش فيها و توص مفاخره انيدر ب سنده،یدو نو نیا شود؛ يم

% 38گلسوتان و   کاچهید يِ% از قسمت انتخاب31كه  یاند به طور استفاده كرده یوجه خکر

 .استوجه نواشته شده  نیدر ا ،بهارستان کاچةید يِاز قسمت انتخاب

 
 گلستان و بهارستان ةکاچیدر دو د تيدرصد وجه سةیمقا -5-8نمودار

در  یكه وجه امور  یرن  است به طور كم اريفعل بس وریكاربرد وجوه د کاچهید در

 % بوده است.1بهارستان  کاچةی% و در د4گلستان  کاچةید

 وجه پيشنهادی وجه پرسشي وجه امری وجه خکری

90% 

4% 4% 0% 

91% 

8% 0% 
0 

 بهارستان گلستان
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 .يورق بکر من گلستان از(: 2-84) ←: گلستانمثال

 (یجه امر)و

 )رحمت خداوند متعال بر او باد(يتعال اهللهُمَحِرَ(: 8-88) ←: بهارستان مثال

 (یشنهاديوجه پ)                                              

با  -دارد تیحکا 48پادشاهان كه  رتيدر س-با  اوّل گلستان  سةیو مقا يدر بررس

نصفت  یها وهين مكه متضمّ التیباغستان حکومت و ا یها شکوفه انيدر ب-روضة سوم 

 تيو رأ، حاكم سندگانیكه نو مينيب يم -و حکمت است تیحکا 83و عدالت و شامل 

جهوانِ   ةدربوار  شترياند و ب نواشته حتيو نص ميتعل یرا برا ياتیاند و حکا را نشانه گرفته

 شوود  يكوه صوحکت از حکوموت مو     يزموان  ،اند. درواقوع  مقوله سخن رانده نیا يِکیزيف

 یيفاق افتادن رخودادها در خصوص اتّ يو جام سعدی و است پادشاه ،گركنش نیتر مهم

 .است پادشاه غالکش گركه كنش ندیگو يسخن م

شوده ابتودا بسوامد و     ليو بنود تحل  8511از  ميكن يمالحظه م 5-2چنانکه در نمودار 

% 31شوده و سوپس درصود نشوان داده شود.       مشخّصاز وجوه  کیبندها با هر يفراوان

 ةدر روضو  ي% وجووه فعلو  31 طور نياست. هم یدر با  اوّل گلستان، خکر يوجوه فعل

كوه صوحکت از    يهنووام  سونده یهر دو نو ،بيترت نیاست. به ا یخکر زيسوم بهارستان ن

 3و قورن   1. در واقع در قورن  ستندين یيقائل به چندصداوجه  چيبه ه شود يحکومت م

با آن ندارد؛ بلکوه در   یيگفتوو چيه سندهیقرار گرفته است كه نو يواهیحکومت در جا

 .  كند يم انيخود را ب اتیحکمت و حکا ،يگزارش یيبندها

 ،تیراه هودا  نوان يو دورب شوان یاوّل را بوه درو  تیو اولو ،خود ردر نوارش اث يجام

 ةدر فصل سوم دربوار  كهنواشته  ،مانیسوم از احوال كر ةاختصاص داده است. در روض

 ،در قرن نهمكه  گرفت جهينت توان يم ،يبنوعاز اینها قلم برده است.  به  دست  ،پادشاهان

ن بوا  كتوا  خوود را    ياوّل یكه سعد يجام نکوده است؛ در حال خيش تیپادشاه در اولو

% 8و  يدر وجه پرسش وری% د4 ،ی% از آن در وجه امر4كه  به پادشاهان اختصاص داده
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 ي% را بوه  وجوه پرسشو   4و  ،ی% را به وجه امر1 ينوشته است؛ جام یشنهاديدر وجه پ

 است.  اختصاص داده

 
 در با  اوّل گلستان و روضة سوم بهارستان تيوجه سةیمقا -5-2 نمودار

موورد نظور    اطّالعات( سندهیفرستنده)نو یشنهاديو پ يپرسش ،یدر كاربرد وجه امر

خود( و با استفاده از ذهن خوود بوه    موقعيّت)متناسب با رندهيو گ كند يخود را عرضه م

 یيسه نوو  وجوه، موتن بوه تعامول و چندصودا       نیدر ا ،بيترت نی. به ادهد يآن پاسخ م

 یآنها را از نظر آموار  توان ياند  است و نم اريبا  و روضه بس نیدر ا هتّكه الک رسد يم

 متن اثرگذار دانست. تيدر سکک و كلّ ريو تأث

اسوت بوا روضوة     تیو حکا 41و شوامل   شوان یبا  دوم گلستان كه در اخوالق درو 

 نياز بسوات  نياحیو در نشور ر »روضوه   نیو . عنووان ا گوردد  يمو  سهیبهارستان مقا نينخست

 دیو حکمت اسوت. با  99 ةو دربردارند «تیبارگاه وال نانيو صدرنش تیراه هدا نانيدورب

 يدر برخ يرخدادها پرداخته امّا جام انيوار به ب با  داستان نیدر ا یتوجّه داشت سعد

كوتاه را بوا   یيها نکرده؛ بلکه متن تیرا در ساختار رعا تیمتن قالب حکا یها از قسمت

 عنوان حکمت نوشته است. به طور مثال:

سنّت كدام است و فور  كودام؟ فرموود: كوه      :كه دنديپرس -ه، سرُّدّقُ - دیزیبا از

 .صحکت موال ،است و فر يتر  دن ،سنّت

 (ی)مثنو

 ت و فرضم سؤالاز سنّ يكن يم  كه در شر  خداوندان حال یا

 وجه پيشنهادی وجه پرسشي وجه امری وجه خکری

90% 

4% 4% 1% 

90% 

8% 1% 
0 

 بهارستان گلستان
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 نووافتی اور  مولور  راه قوف  تافتن اوويد رخ ز دنووت آموسنّ

 (3ص ،8941 ،ي)جام  

هوا را   بهره برده كه آن حکموت  یيها و قالب ها یپرداز تيّاز شخص يگاه يه جاملکتّا

 كرده است. به طور نمونه: کینزد تیبه قالب حکا

برفوت.   ایهلأمغر  به جهت مس خیاز مشا يکی شيپ -هدّ، سرُّقُ - یمصر ذالنّون»

 یرا رو نیو ا ،یاموزيو ب نیو آخر نيلعلم اوّ یا اگر آمده ؟ایگفت: بهر چه آمده خيآن ش

او  يل گوام برگرفتو  آنجا كه اوّ یيكه او را جو یا خال  داند و اگر آمده ،همه نی. استين

 «.خود آنجا بود

 (ي)رباع

 گمان داشتمت ،خود ريس تیاغدر     پنداشتمت ،شیبرون ز خو شيپ  نیز

 متوست بوذاشتودر قدم نخوووكان    موودان يآن ،موافتیرا وووون كه توواكن

 (1و  1صص ،)همان 

بوا  دوم گلسوتان و    ی% بندها32قسمت،   نیمربوط به ا تيوجهبر اسا، نمودار 

 ةیوجه براسا، نظر نیاست كه كاربرد ا ی% روضة نخست از بهارستان در وجه خکر14

 یامور  ،يامّا در وجوه پرسشو  دهد؛ ينشان م یيایمند نقشورا، تعامل را در حداقل پو نظام

% وجوه  5و  ی% وجوه امور  2با  ی. در واقع سعدشود يم ستهحداقل شک نیا یشنهاديو پ

داشوته   يسوع  یشنهادي% وجه پ8و  ي% وجه پرسش1 ،ی% وجه امر1با  يو جام يپرسش

تحوت   ،موتن  تيّكل ،حال عيندر  .عا  قرار دهندالشّ متن را تحت یيصدا تک یدر موارد

 8511)،يمشوترك  یهوا نمونه لِيبر اسا،ِ تحل هایريدرصدگ نیاست. ا یوجه خکر ريتأث

 شده است. ليكه از دو كتا  انتخا  و تحلبند( است 
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 بهارستان نيدر با  دوم گلستان و روضة نخست تيوجه سةیمقا -5-9 نمودار

 «يدر عش  و جووان »با  پنجم گلستان  سةیو مقا يدر بررس 9-4با توجّه به نمودار

ت و حال بلکالن چمون ِ عشو  و محکّو    ریدر تقر»با روضة پنجم  -دارد تیحکا 21كه -

 ،اسوت  تیو حکموت و حکا  88كوه شوامل   « بال پروانوان انجمنِ شوق و موّدت حرقت

% 11است)گلسوتان   یوجه خکر زيروضه ن وبا   نیكه وجه غالب در ا ميكن يمالحظه م

%، بهارسوتان  1: گلسوتان  یوجه امور  - وریِاستفاده از وجوه د زاني%( و م15و بهارستان 

 هوا  سونده یاز نو کی چيكه ه دهد يان منش -%5%، بهارستان 1: گلستان ي%؛ وجه پرسش81

 اند.   اند  متن نداشته یيایكاستنِ پو یبرا يتالش

انود و بوه    قلم زده يميتعل اتيّدر حوزة ادب ،اند بوده يبه سنّت ادب ديّآنها مق ،در واقع

 جینتوا  نیو از ا يانود. برخو   بووده  کنود یپا يزبان فارس کيكالس اتيّمتن در ادب یيصدا تک

و  يوسوف ی نيگذشته همنون غالمحسو  ةاگرچه ممکن است در آثار پژوهشوران برجست

 کورد یو بوا رو  يجه بوه صوورت علمو   ينت نیاست كه ا نیشود؛ امّا تفاوت بارز ا دهی... د

 محقّقان است. نینظرات ا دیّمؤ جهياستنتا  شده و در نت یا رشته نيب

 وجه پيشنهادی وجه پرسشي وجه امری وجه خکری

92% 

2% 5% 0 

84% 

8% 6% 1% 

 بهارستان گلستان
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 در با  پنجم گلستان و روضة پنجم بهارستان تيوجه سةیمقا -5-4نمودار

 ميكنو  يمشاهده م ،پردازد يخاتمة گلستان و بهارستان م سةیكه به مقا 5-5در نمودار 

 اند. استفاده كرده یوجه خکر يعنیاز وجه غالب  زيقسمت ن نیدر ا سندهیهر دو نو

 
 

 در خاتمة گلستان و بهارستان تيّوجه سةیمقا -5-5نمودار

 

 ِگلستان و بهارستان یکلص یها ها و شباهت فاوتت -0-2

منتخب گلسوتان و بهارسوتان    هایدر قسمت تيّوجه يكلّ ةسیمکحث، به مقا نیا در

كه وجه غالب در هور دو   دهدينشان م تيّوجه یآمار ليو تحل 9-8. جدول میپرداز يم

 .اندبه هم بوده کینزد يشاخصة سکک نیدر ا ، هر دو اثرنیاست. بنابرا یوجه خکر ،متن

 منتخب گلستان و بهارستان هایدر قسمت تيّوجه سةیمقا  -5-8جدول

 تیوجه
وجوه در قسمتهای  درصد کاربست

 منتّب گلستان

درصد کاربست وجوه در 

 قسمتهای منتّب بهارستان

 وجه پيشنهادی وجه پرسشي وجه امری وجه خکری

87% 

6% 6% 0 

85% 

10% 5% 0 

 بهارستان گلستان

 وجه پيشنهادی وجه پرسشي وجه امری وجه خکری

100% 

0 0 0 

100% 

0 0 0 

 بهارستان گلستان
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 تیوجه
وجوه در قسمتهای  درصد کاربست

 منتّب گلستان

درصد کاربست وجوه در 

 قسمتهای منتّب بهارستان

 % 11 % 13 وجه خکری

 % 1 % 4 وجه امری

 % 4 % 5 وجه پرسشي

 %82/1 %21/1 وجه پيشنهادی

 

بووده   رگوذار يتأث تيّو بودن متن در انتخا  نو  وجه يميگفت تعل توان يواقع، م در
بووده   رگوذار يتأث تيّو در انتخا  نوو  وجه  ينورش نيكه داشتن چن بيترت نیاست؛ به ا
مطواب  بوا    يشوده وجهو   يسع يميدو متن تعل نیه به هدف نوارشِ ابا توجّ يعنیاست، 

 ياصول  هوای را از جملوه شاخصوه   یوجوه خکور   ینورش استفاده شود و بسامد باال نیا
 سککِ دو متن در نظر گرفت.  

دو اثور در   نیو كوه در ا  دهود ينشان م وریبسامد اند  ِوجوهِ د زانيم ،حال نيدر ع
پرداخته اسوت، چنود   « انسان»به  مشخّصكه به طور عام و  ياخالق یدهایو نکا دیِبا انيب

تعامول انود ِ موتن و     زانيو م رغالب نکوده كه نشوانو  صدایيوجه بر تک چيبه ه یيصدا
 مخاطب است.  
 یيصودا  توک  يدر دو اثر به صورت وعظ و خطابه كه نووع  يميتعل شةیاند ،در واقع
 هوا، بنودی تیو بوه سواختار حکا   یدر مورد سوعد  يفنون ادب نیشده است. ا انيب هستند

مناسوب خوود بووده     وواه یكوالم در جا  جازیا تیدر خالل نثرش و رعا اتياستفاده از اب
 زيو بهارسوتان ن  هوای هر با  گلستان و روضه یها به انتخا  نام توان يباره م نیدرااست)
   (.ه داشتتوجّ

فاصوله گرفتوه    سوعدی  ازگلسوتانِ  بهارسوتان،  ساختارِ در متن كردن تربا ساده يجام
داشوته در   ياكتفوا كورده و سوع    يميتعل شةیاست و در نوارش متن خود تنها به غلکة اند

 كند.   انيب ده،یديآننه را الزم م اخالقورطة معنا و  نیا
و  يدر بافوت اجتمواع   سونده یكوه نو  ميابیو يبا استفاده از نو  وجه در هر بنود درمو  

امور چوونوه اثورش را     نیه به ابا مخاطب داشته و با توجّ يِزمانة خود چه تعامل يخیتار



 __________________________________________________________________  
 881      در دو متن گلستان و بهارستان ينمود بافت فرهنو يسنجش ليتحل

 

 

 تِيّو بر نو  وجه ديو با تأك راگنقش شناسيبا استفاده از زبان ن،یكرده است. بنابرا فيتأل
بور آن، و نوو     يو فرهنوو  يخیتار طيمح یِرگذاريبه تاث توان يگفتمان، م کیهر بند در 
 .افتیصورت و زبان و جهانِ خار  دست  انيارتکاط م

 

 یرگیجهی. نت6

 بر متن  يو فرهنو يخیو بافت تار تيِ وجه يانوة زبومشخّص لويو تحل يوبررس در

پوژوهش كوه اگور گلسوتان      نیو در پاسخ به پرسش ا ،يو بهارستان جام یگلستان سعد

 ندةینما ،تعلّ  دارند يمشابه کاًیتقر یفکر -يرا كه به سنّت ادب يو بهارستان جام یسعد

بر زبوان   یريچه تأث يو فرهنو يخیبافت تار ،ميبدان تيو ترب ميتعل يعنیواحد  يگفتمان

 ینوافرد يكوه در فورانقش ب   تيّو وجه يِة زبوان مشخّصو كوه   نیدو اثر داشته است و ا نیا

 خیاز توار  یدهنوده و نموود   نشان تواند يتا چه حدّ م شود يگرا مطرح م نقش يشناس زبان

 گفت: توان يدو اثر باشد؟ م نیا يفرهنو

 یشونهاد يو پ يپرسش ،یاست و وجوه امر یدو متن، وجه غالب، وجه خکر نیا در

بافوت در انتخوا  نوو      ،داشوته اسوت. در واقوع    یوجه كاربست كمتر نیبا ا ا،يدر ق

 ر بوده است.  مؤثّ تيّوجه

نشانور حودّاقل   يوجه نيچن ،ینافردبي فرانقش در گرانقش مندِنظام ةیبر اسا، نظر

 ،دو اثر نیمتن در ا یيایپو ،یوجه خکر یِبا كاربست حدّاكثر ،نیامتن است. بنابر یيایپو

 توانود  يدو گفتموان شوده كوه مو     نیا یيصدا كه سکب تک دهيحالت خود رس نیبه كمتر

باشد. به طوور مثوال،    زين يو فرهنو ياجتماع ،ياسيغالب در نظام س صدایيمتأثّر از تک

ه شواه  مورد توجّ زيه گاه نافتادند و الکتّيناصح به زندان م رانِیبا پادشاه، وز یيارویدر رو

 كورده  يم نييناصح را تع ریپادشاه بوده كه سرنوشت وز نیا ،در هر حال. گرفتند يقرار م

 است.  

و  ياجتمواع  هاییبنددر خصوص طکقه سندهیدو نو نیا يدر نظام اجتماع نيهمنن

ه قورار  مورد توجّ رامتشرّعان، مترسّالن و شاعران  شان،یطکقة درو شتريب ،یطکقات دربار

در  یيصودا توک  يعنی. كنديمعادله صدق م نيهم زين فرهنوي نظام خصوص در. اندداده
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و عالموان   نیو در خصوص د يو جام یحاكم بوده است و سعد زين يقالب نظام فرهنو

 یانتقواد  یوجه به نوشتار چياند. آنها به هرفتاركرده گونهنيعارفان هم ایعرفان و  ،ينید

و فالن رفتارش بووده   شیاند به فالن درو وارد كرده یاند و اگر نقد نپرداخته نیدربارة د

 عرفان.   ایو  نیاست  و نه د

 ميافتیو گلستان و بهارستان در يِو فرهنو يخیبافت تار ليبا تحل ،در پژوهش حاضر

در  ياسو يبوه نظوام س   سوندگان ینوواهِ نو  نياست و همو  يتينظام شاه و رع ،ياسينظام س

ود دارد كوه در  در عش  وجو  يدر عرفان، و نظام عاش  و معشوق یو شاگرد دنظام ِاستا

 بوده است.  رگذاريزبانِ هر دو اثر تأث

 كنود ياستفاده مو « عابد»و  «شیدرو»، «زاهد»، «پارسا» هایدر گلستان از وا ه یسعد

گسوترة   نیو ا بيو ترت نیو خوود را دارد. بوه ا   و داللت خاصّ یيه هر كدام بار معناكه الکتّ

نکووده اسوت بلکوه     ينو یتنهوا از آن عوالم د   ينیو قدرت د اتيّادب دهدينشان م يگانوا 

 ياسو يو گاه س ينیقدرت د نیاز مسجد و خانقاه ا ش،یاز زاهد و درو يمتفاوت هایگروه

گرفوت   جوه يبتووان نت  دیشوا « زاهود » يِمنفو  معنوایي  بار به هتوجّ با. اندرا در دست داشته

 بوده است.  شیزمان، در حال افزا نیخانقاه از مسجد در ا يابیقدرت

روا   نيموذاهب و همننو   یدوران؛ آزاد نیو در ا ينو یحال نکود تعصّکات د نيع در

در دورة  یيهوا  یآزاد نيوجود چن رسديداشته است. به نظر م يمنا ره و گفتوو را در پ

 اتیو بتوانند با كاربسوت حکا  يو جام یباعث شده است سعد انیموريت زيو ن انيلخانیا

 نینکنند. ا فيهمنون قابوسنامه تأل يميصرفاً تعل ياز ساختار گفتوو استفاده كنند و متن

در  يچنودان  ريتوأث اند؛ امّوا   هفته در آن بهره بردهن یو گفتوو تیدو، اگرچه از قالب حکا

 .اند اوردهيمتن به وجود ن یيمتن با خواننده و چندصدا شتريتعامل ب

اسوت   نیو عصر بوده، ا يخیتار طیدو متن كه متأثّر از شرا نیتفاوت نوارش ا ورید

درآمد، امّا به هور حوال    انيلخانیا يِلیمغول در امان ماند و به ا ةكه هرچند فار، از حمل

و غارت شده بودند، قورار گرفتوه    رانیكه و يرانیبالد ا ورید ريثأتحت ت ،ياز نظر فرهنو

جوه  موا شياز پو  شيزهد بود؛ در باطن با فس  ب ريشهر كه تحت تأث نیا بيترت نیو به ا

هر و تركسوتان و  و ماوراءالنّ رانیا تختیشهر هرات در سدة نهم پا در عين حال،. دیگرد
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اسوت.   آموده يعصر به حسا  مو  يفرهنو هایواهاز پناه يغر  هندوستان بوده و بنوع

از علووم و عالموان، باعوث     انیموريت لخوش و استقکا یآ  و هوا ةبه عالو طیشرا نیا

بودنود   سانینوخیو تار انيمنش شتريمکتب ب نیاگرچه حاصل ا - رون  مکتب هرات شد

 تا شاعران.  

 چرخيوده اسوت؛  بوه انتقواد    ياز جوام  شيب یگفت قلم سعد توان يم ،بيترت نیبه ا

گفتوة لقموان كوه گفوت اد  از      ایو در محضر شاه و  اكاریچنانکه دربارة حضور زاهد ر

 ایو در دعوت به داشتن رفتوار   شتريب يجاما قلم امّ كند؛يم یيفرساقلم آموزد،يم ادبان يب

 .دآیيچون جود و كرم)روضة چهارم( به نوارش درم ایصهيخص
 

 :هاادداشتی

1- An Introduction To Funcional Grammar 
2- co-text 
3- context 

4- .decontextualized 

5- deational function 
6- Textual function 
7- Clause  
8- offer 
9- statement 
10- command 
11- question 
12-  Socio-Semiotic System 
13- Context of Situation 
14- Register 
15- Field 
16- Tenor 
17- Mode 
18- Genre 
19- Cultural Context 

 

 

 

 و مآخذ منابع

 ها:الف( کتاب
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و  يانتشوارات علمو   ،تهوران  ،یگفتمان انتقاد ليتحل ،(8931زاده، فردو،) آقاگل -8

 .يفرهنو

 .  یمركز يكتا  فروش ،(، بهارستان، تهران8941حمن)عکدالرّ ،يجام -2

 ،يشو یدسوتور زا  نیو تکو شیدايپ ؛ینظر يشناس زبان ،(8911د)محمّ م،رمقدّيدب -9

 سمت. ، انتشاراتتهران ،م با اصالحاتچاپ دو ،دوّم راستیو

 ،توه يت و مدرندر گذرگاه سنّ يزبان و اد  فارس ،(8912د)محمّعلي شنا،،ح  -4

 آگه. ، نشرتهران

 ةشو یو اند يزندگ ة)درباریخوش سعد ثیحد ،(8913)نيعکدالحس كو ، نیزرّ -5

 سخن. ، نشر(، تهرانیسعد

نشور   ،مشوهد  ،يشناسو  فرهن  اصطالحات زبوان  ،(8913)ليجلديّس ان،يساغروان -1

 نما.

 سخن. ، نشرل امروز، تهراندستور مفصّ ،(8912ورد، خسرو)ديفرش -1

   انیموريو فرهن  در عصر زوال ت استيس ونديپ ،(8918)یدومنفرد، مه يفرهان -1

 .يانجمن آثار و مفاخر فرهنو ،تهران ان،یو  هور صفو

، تهوران  ،يوسفی نيغالمحس حي(، گلستان، تصح8911مصلح بن عکداهلل) ،یسعد -3

 .يخوارزم انتشارات

 طرح نو. ، انتشاراتتهران ،يجام ،(8911)بينج ،یهرو لیما -81

 يافتيو شوعر؛ ره  يشناسو  زبوان  یبوه سوو   ،(8911)ید نکومهاجر، مهران و محمّ -88

 مركز. ، نشرنقشورا، تهران

و  يشانیطاهره ا ةزبان، بافت و متن، ترجم ،(8939حسن) هيرق کل،یما ،یديهل -82

 .يعلم ، انتشاراتتهران زاده، يمنش يمجتک

 مقا/ت:ب( 

   ،(8931)انیرضو نيحس ایوزولو، كامکورد زعفرانوك هوعالي ردو،،وف زاده،لوآقاگ -8

نظوم و نثور    يصو تخصّ ة، فصولنام «گورا  نقش کردیداستان براسا، فعل: رو شناسيسکک»

 .25-249ل، صص اوّ ةمار)بهار اد (، سال چهارم، شيپارس
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دانشوور   نيميس يتيّو شخص يسکک یها يژگیو يبررس» ،(8939طاهره) ،يشانیا -2

 .83-94، صص83 ةمارشناخت، ش ، زبان«گرانقش يشناس زبان کردیبا رو

فعول در   يشناخت سکک ليو تحل يبررس» ،(8934)فينظ و نرگس---------- -9

 ،يمو يتعل اتيّو ادب ةنام پژوهش ،«گرانقش يشناس زبان کردیبا رو یسعد يميتعل یها غزل

 .38-881، صص25 ةشمار

دورة  ،يفارس اتيّ، آموزش زبان و ادب«مقلّدان گلستان» ،(8911)نیخدابنده، نسر -4

 .4-88، صص8 ةشمار کم،یو  ستيب

در  يگفتموان حکوومت  » ،(8938)يمرجوان فردوسو  و  نیمرزبان، نسور ملک ههيفق -5

 .1-41، صص21 ةمارش ،ياسيعلوم س ةپژوهشنام ،«یگلستان سعد

و نقود   يبررسو » ،(8913)يلو نسترن تووكّ  ياحفلّ یدهادمحمّ امک،يس ،يصاحک -1

 ،يفارسو  اتيّو ، پژوهش زبان و ادب«گفتمان یانتقاد ليتحل ةیگلستان بر اسا، نظر یيروا

 .813-849، صص1 ةمارش

فعول در گلسوتان؛    يشناختسکک يبررس» ،(8934)انياله اليل ،يمجتک زاده،يمنش -1

 ،يزبوان  جسوتارهای  ةدوماهنام ،«مندنظام گراینقش کردیآن با رو يمير از حوزة تعلمتأثّ

 .253-213، صص1 ةمار، ش1 ةورد

 ها:نامهج(  ایان

-انیو پا ،گلستان و بهارستان ةسیو مقا يو بررس ليتحل ،(8915)ديسع ،یخسرو -8

 واحد دزفول. يدانشواه آزاد اسالم ،يفارس اتيّارشد زبان و ادب يكارشناس ةنام

 ،يافعوال زبوان فارسو    یيمعنوا  ینحوو  یبنود  طکقوه  ،(8913)ادتالسّ میمر ان،ياثيغ -2

 .يو مطالعات فرهنو يپژوهشواه علوم انسان ،ارشد يكارشناس ةنام انیپا

و  ياز نظور معوان   یبهارسوتان و گلسوتان سوعد    ةسیمقا ،(8911)كوروش ،يكرم -9

واحود   يدانشواه آزاد اسالم ،يفارس اتيّارشد زبان و ادب يكارشناس ةنامانیپا ،انيب وةيش

 تهران مركز.

 د( منابع /تین:
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