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Abstract 
Faced with literary masterpieces, the increasing correlation of sciences based on the 

cognition of language, culture, and society with literature, as a practical platform for 

decryption of the prevalent thoughts in society, has highlighted the requisiteness to 

accompany artistic pleasure with an interdisciplinary approach in order to get 

acquainted with cultural background and try to strengthen the moral and cultural 

infrastructure of society.This is the common theme of Humanities and literature, 

which can be interpreted as Semioethics: The Life cycle care beyond borders. In the 

forthcoming research, "Gulistan" and selected "Javame'al-Hekayat", as two 

prominent books in the category of anecdote, have been analyzed, and with the 

method of quantitative and qualitative analysis of moral signs the following items 

have been concluded:1.By their styles (direct-descriptive or persuasive-warning) and 

less attention to the details of the narrative and 2.By assigning characteristics to the 

characters of the anecdotes, the authors have presented a social and governmental 

view of their times, and a display of the real moral characteristics or an idealistic 

view of morality. 3.The qualitative and quantitative level of attention to Ethics signs 

is such that the authors can be considered as activists with moral and social concerns 

and the works or at least parts of the works, represent the realities of the time. 4. 

Most individual moral signs belong to the range of rationality/ignorance, 

honesty/dishonesty, compassion/ violence. Also, most social moral signs are 

justice/oppression and goodness/ carelessness to people 5. From what is represented 

in the literary masterpieces, it can also be concluded that “people take refuge in 

many lies with different justifications and in different situations”. Although this 

claim does not in any way mean the inherent truth of human, it should make us think 

to restrain mentioned trait to have a more beautiful world or to alleviate human 

suffering. 
 

Keywords:  Gulistan , Javame'al-Hekayat,  Semiotics, Semioethics, Representation 

of Reality. 
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 چکیده
ابزاری کاربردی برای نمایش  عنوانبه ،ادبّیاتبا  جامعه فرهنگ و ،زبان مبتنی بر شناختهای روزافزون دانش ۀرابط

نمایان  در برخورد با آثار مطرح ادبی ای رشته میان هنری را با نگاهی لّذتهمراهی  لزوم ،های اندیشه در جامعه جریان
فرهنگی خود آشنا شد و با تفسیر  ۀپیشینتوان با  می ،قدما شاهکارهای ادبی  مطالعۀ  با چنین رویکردی در .کرده است

 جامعهاخالقی و فرهنگی  زیربنای استحکاما، به نهآبروز  روشو  دلیل یافتناخالقی و اجتماعی و  هاینشانه
 شده تعبیرشناسی اخالق  است که به نشانه ادبّیاتهای علوم انسانی با دانش اشتراک، همان نقطۀ روشاین  .پرداخت

 جوامع ۀو گزید گلستانرو به  پژوهش پیش   ،بر این اساس. ابعادی فراتر از مرزهادر  جریان زندگی: مراقبت از است
 ،اخالقی هاینشانهپرداخته و با روش تحلیل کّمی و کیفی عنوان دو اثر مطرح ادبی به ،الروایاتو لوامع الحکایات

 پرداختنو  تحذیری( -یتوصیفی یا ترغیب -م)مستقی خودسبک مخصوص با  گاننویسند (الف که است نتیجه گرفته
با  ب( نویسندگان ؛اند ارائه کرده دوران خوداجتماعی و حکومتی  وضعّیتاز  بازنمودی ت،روای جزئّیاتکمتر به 

 خود را ۀگرایانآرمان نگاه یااخالقی افراد  خصوصّیاتاز  هاییجنبه، های داستان شخصّیتبه  یهایاختصاص ویژگی
را دارای  گانتوان نویسند است که می تا آن حد ،نودر متیات اخالق میزان کیفی و کّمی (ج ؛اند نمایش گذاشته  به

قلمداد  زمانه هایواقعّیت اییرا بازنم آثارهایی از  بخش حداقلیا  آثاراخالقی و اجتماعی دانست و های نگرانی دل
 خشونت عطوفت/ و صداقتیبی ، صداقت/التجه ت/های عقالنیّ طیفهای اخالقی فردی به بیشترین نشانه( د ؛کرد

از آنچه در  (هـ ؛اختصاص دارندی به مردم توّجهبی ظلم و نیکی/ های اخالقی اجتماعی به عدل/بیشترین نشانهو 
، های گوناگونوضعّیتبا توجیهات مختلف و در  آدمی»توان نتیجه گرفت می ،شاهکارهای ادبی قدما بازنمایی شده

انسان نیست،  ذاتیمعنی حقیقت به هرگز های متون،واقعّیتی برآمده از اّدعاهرچند این «. َبردبسیار به دروغ پناه می
 برای جهانی زیباتر یا کاستن از آالم بشر، این ویژگی را مهار کند. تا داردا باید او را به فکر واامّ 
 

 .واقعّیتشناسی اخالق، بازنمایی شناسی، نشانه، نشانهالروایاتالحکایات و لوامعجوامع، گلستان کلیدی: های هواژ
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 مهمقّد . 1
کمک دانش   بهعالوه بر آن، دانستند؛ امروزه و  پیشینیان زبان را ابزاری برای برقراری ارتباط می

شود که در کسب،  ترین ابزارهای شناخت دانسته میهای گوناگون، زبان از مهم شناختی در حوزه
یکی از  ،رو کند؛ از این ی ایفا مینقش مهّم  تفّکر فرآیندات و اّطالعدهی، پردازش و انتقال  سازمان

هاست که با زبان آن ،ت جامعهتحّوالها و اعتقادات افراد و بررسی  ها برای فهم اندیشه بهترین روش
 .اتشان پیوندی عمیق داردتفّکر

. اند کردهمهم و زیربنایی فرهنگ و تمدن بشری محسوب  عناصرو از  ادبّیات اصلی ۀمادّ  را زبان
که زبان هر خالصه آن. وهر زندگی اجتماعی استفرهنگ نیز، میراث انسانی جوامع مختلف و گ

به نقش  توّجهروست که  از این ؛گذاردانسانی بر نگاهی که به دنیای اطراف خود دارد، تأثیر می
 یابد.می اهّمّیتهای فردی و اجتماعی گیری اندیشهها و رمزگان زبانی در شکلنشانه

ها ر در تولید و تفسیر آنها و عوامل مؤثّ مند نشانهنظام ۀشناسی که معمواًل از آن به مطالعنشانه
 ۀشناسی، فلسفشناسی، روانهای دیگری مانند جامعهتکاملی خود از دانش فرآیندشود، در یاد می

شناسی اجتماعی که به معنای متن در بافت فرهنگی و اجتماعی اخالق و ... بهره گرفته است. نشانه
شناسی های اجتماعی تمرکز دارد. نشانه، رسوم، آداب و رمزگانهوّیتپردازد، بر مواردی مانند می

دنبال مراقبت از  ها بهنشانه ۀلعگرایشی در مطا ۀمنزلای مستقل، بلکه بهعنوان رشتهاخالق نیز نه به
هاست. از شناسانه به نشانهتدریج در حال احیای نگاه ارزشبه ،رو حیات در جهان است؛ از این

د، ای دارویژه توّجهچون این دسته از مطالعات، به نقش فرد در سرنوشت دیگران  ،سویی دیگر
، انتقاد با چنین نگاهیاست که  روشند. یرگتری قرار مییجّد  ۀها مورد مطالعماعی در آنعالئم اجت

گاهی مسئولّیتو  چه باعث رشد کند تا مراقب باشد آنپیدا می بسیاری اهّمّیتبخشی اجتماعی و آ
 ، خود عامل نابودی حیات نشود.است دهشجهان  ۀو توسع

مطالعه و در این مسیر که از شناخت زبان آغاز شده، اندیشه و فرهنگ را با معیار رمزگان زبانی 
به  ناگزیرهای خلق معنی را دریابد، کند تا روشوجو میادامه، عناصر اجتماعی را در متن جست

دهد، بلکه الزم کند و توضیح میها را تبیین میتنها نشانهشناسی نهرسد: نشانهاس میای حّس نقطه
داشته باشد. در  یتوّجهر درخو اجتماعی و اخالقی او نیز حرف وضعّیترفتار انسان و  ۀاست دربار

اش های زبانیحقیقت، راهی که با واکاوی زبان شروع شده است و به بررسی متن و نشانه
 ،شناسینشانه ۀحوز ۀرسد. این توسعمی او ناخواه به شناخت انسان و پیرامون پردازد، خواه می

ذ هنری ا در ترکیبی از التذاامّ  ؛ای اگزیستانسیالیستی با خود به همراه داشته باشدهرچند شاید دلهره
ت با سودمندی  کاربردی برای افراد و اجتماع، به ارتقای کیفیّ  ،است آثار ادبی ۀمطالعکه ناشی از 

گاهی و زندگی انسانی منتهی خواهد شد؛ رشدی که تالش می همراه پذیری را بهمسئولّیتکند آ
 رشد انسانی.هنری و  لّذتو چه چیزی زیباتر از ترکیب  ؛داشته باشد
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 له ئبیان مس .1-1
عنوان بخش بودن به فرهنگی ۀداشته باشیم و هر تعریفی از آن ارائه کنیم، رسان ادبّیاتهر نگاهی به 

اخالقی فرد و جامعه و  خصوصّیات ،نخواهد بود. در حقیقت پوشیچشمکاربردی آن، قابل 
و  نحوۀ زندگیت تاریخی بر فرهنگ و تحّوالثیر أتاجتماعی و سیاسی،  وضعّیتحکومت، 

 .قابل استخراج استآثار ادبی  ادانه یا آرمانی ازدر نگاه نّق  مؤّلفهای  اندیشه
، ادبّیات ۀاز اندیشمندان عرص بسیاریکه  تنگاتنگ است قدرآنو جامعه  ادبّیات این پیوند

گویند. در رویکردی متعادل که نه در تغییرات اجتماعی سخن می آنوضوح از نقش مستقیم  به
 هایویژگی توانمی ای سیاسی تبدیل کند،تقلیل دهد و نه آن را به بیانیه لّذترا در حد  ادبّیات
گاهو در کنار التذاذ هنری  اش ترکیب کردسانهشناجامعه هایآن را با ویژگی ۀسانشنازیبایی کردن  به آ
گاهی  . این رسید ها انسان شناسی، فرهنگ  ، زبانادبّیاتبین  ۀاز رابط که مندر و دغدغهپذیمسئولّیت آ

بهبود رابطه با  ،ها و در نتیجهتواند به بهبود کیفی زندگی انسانمیدست آمده است،  بهو جامعه 
 هستی منجر شود.

ی همراه است، نیاز به بازنگری در فناورآور  توسعۀ زندگی در عصر جدید که با سرعت سرسام
ها با انسان با خود، با دیگران و با طبیعت را آشکارتر کرده است. رشد و تسهیل ارتباطی انسانرابطۀ 

هایی دربارۀ نوع نگاه تواند نگرانیزمان می ی قلمداد شود، همفناورتواند یکی از مزایای هم که می
رسیدن به  دویدن افراطی آدمی برای ،انسان و جوامع مختلف به دیگران ایجاد کند. از دیگر سو

الجرم به خستگی مفرط منتهی خواهد شد. اینجاست که هنر و  ،زندگی بهتر و آرزوهای بیشتر
گاهی هدفمند از گذشتۀ تاریخی و فرهنگی ادبّیات می تواند به یاری درون ناآرام انسان بشتابد و با آ

با تقوّیت قدرت  ،گاهی مطمئن ایجاد کند. عالوه بر آن تکیه ،خم زندگی و غنی، در مسیر پر پیچ
دادن خود در جایگاه دیگری بهره گرفته، لزوم توّجه و احترام به غیر را  ر ناشی از قرارل، از تصّو تخیّ 

اهّمّیت چنین رویکردی در بازخوانی آثار مطرح ادبی پیشینیان آشکار  ،رو مشّخص کند؛ از این
گاهیخواهد شد. رویکردی که با شناخت انسان از خود و گذشته و نهادین های اجتماعی و ه کردن آ

 قبول مسؤولیت و احترام به دیگری به چراغی برای آینده تبدیل خواهد شد.
و  الحکایات جوامع ۀگزید و نگلستادر نظر دارد به  ،رو  پیش کاربردی-بنیادی پژوهش

را  هاعناصر اخالقی آن ،با روش تحلیل کّمی و کیفی داشته باشد وچنین نگاهی  الروایات لوامع
از کتاب  ،اند و در این انتخابهای قرآن انتخاب شدهآموزهبر اساس این عناصر  .کند تحلیل

شده است. نیز  استفادهتوشیهیکو ایزوتسو  ۀنوشت (1394) دینی در قرآن مجید-مفاهیم اخالقی
نکته الزم اند. ذکر این ها ثبت شدهدر خالل حکایت مؤّلفه یا نهی توصیّ  به توّجهبا برخی از آنها 

بخش زیادی از این فضائل و  ،نیزاندیشمندان غربی  ات مطرح اخالقی  است که بر اساس نظریّ 
 ؛اندهای دین اسالم استخراج شدهیید هستند؛ مگر چند مورد که مستقیمًا از آموزهأرذائل قابل ت

 نوشی و اجرای حدود و تعزیرات.مانند نماز، پرهیز از باده
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 ن قرارند:های پژوهش از ای پرسش
تا چه سطحی مورد  الروایاتو لوامع الحکایاتجوامع ۀگزیدو  گلستاندر های اخالقی  ارزش. 1

 قرار گرفته است؟  توّجه
 الحکایات جوامع ۀگزید و گلستان در ای شیوه و بسامد چه با ،یاخالق یناپسندها و هادهیپسند دامک. 2

 قرار گرفته است؟ توّجهمورد  الروایاتو لوامع
 اجتماعی دانست؟ -یفرهنگ مندانیا دغدغه توان از جمله فعاالن را می انمؤّلفی، تا چه حّد . 3

  اند: بدین شرح در نظر گرفته شده های پژوهشفرضّیهبر این اساس، 
کم بخشی از   یا دست هاواقعّیت، الروایاتو لوامع الحکایاتجوامع ۀگزیدو  گلستان .1

بازنمایی ( به علم یا خرافات توّجه، رواداری، درایتت، )مانند عدالت، امنیّ جامعۀ خود را  های واقعّیت
 د.نکن می

های اخالقی  از ارزش بسیاری، نکات الروایاتو لوامع الحکایاتجوامع ۀگزیدو گلستان در . 2
 خورد. چشم می  به ی، وفاداری، بخشندگی(رنگگویی، یک)مانند راست

 دانست. توّجهاجتماعِی قابل -های فرهنگی توان هنرمندانی با دغدغه را می انمؤلّف. 3
 
 پژوهش ۀ. پیشین1-2

 ۀو گستر اهدافتاکنون تحقیقی با دریافتیم که های دانشگاهی،  گیری پیشینۀ پژوهشبر اساس پی
توان از  های مختلف مبانی نظری، می ا برای آشنایی با حوزهاین پژوهش انجام نشده است؛ امّ 

 در مقطعکه ناهید حیدری  ذکر است پژوهش قابل .بهره گرفتی که در ادامه خواهد آمد، منابع
اخالق و حکمت در  ۀمقایس»و با عنوان  1395کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج در 

برخی به بررسی  ،انجام شده است «جامی بهارستانالروایات عوفی و  لوامعو  الحکایات جوامع
اندوزی و پرداخته و با یافتن مضامین مشترک مانند علمعناصر اخالقی در این دو کتاب 

بندی بیشتری به مضامین اخالقی و دسته توّجهعوفی  است که نتیجه گرفته ،نوازی و اعتدال همانیم
نظر با این ورد و نتایج م فرضّیهاهداف،  روش، آنها در قالب حکایات دارد. تحقیق مذکور در

 پژوهش تفاوت دارد.
 کتاب .الف
 علمی. ،تهران ،ادبّیاتشناسی  آشنایی با نشانه ،(1397)صفوی، کوروش 
 سورۀ مهر. ،تهران ،شناسی مبانی نشانه ،(1397) چندلر، دانیل 
 علمی. ،تهران ،شناسی اجتماعی آشنایی با نشانه ،(1395)ون لیوون، تئو 
 تهران ،شناسی فرهنگی)مجموعه مقاالت( نشانه ،(1396و گروه مترجمان) سجودی، فرزان، 

 علم.
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 نگاه معاصر. ،تهران ،حدیث آرزومندی ،(1389)ملکیان، مصطفی 
 طه. ،تهران ،ترجمۀ هادی صادقی ،اخالق ۀفلسف ،(1392)فرانکنا، ویلیام 
 شناسان. جامعه ،تهران ،شناسی اخالق جامعه ،(1393)حاجیانی، ابراهیم 

 

 مقاله .ب
 دار تا مصلح اجتماعی بر  زن از همسر خانه تحّولالگوی » ۀناصر نیکوبخت و همکاران در مقال

 نظرّیۀاز  استفادهبا « کنیم عادت میو  سووشونهای  شناسی اجتماعی رمان اساس نشانه
های شیوه، هامتن ایهسطوح نحوی، معنایی و اندیش واکاویو با  اجتماعی هلیدی -شناختی نشانه

 .اندیافته هوّیت نمایشبرای را تالش نویسندگان 
  نتیجه « شناسی شعر الفبای درد نشانه» ۀپور در مقالکاظم یوسفمحّمدسهیال فرهنگی و

مانند نمادها، روابط مفهومی  و شناختیهای زیبایینشانه استفاده ازبا  پورقیصر امینکه  اند گرفته
و با شکل و محتوا  ای هماهنگ بینو در شیوه« درد»با یاری از تکرار آوایی و هم ، تلمیح واغراق

 ثیرگذاری بر مخاطب پرداخته است.أبه تار، و آثار عّط  قرآن کریمای بینامتنی با داشتن رابطه
  معناشناختی داستان شیخ صنعان  -نقد نشانه» ۀدر مقالاالسالمی شیخ محّمدشیرزاد طایفی و

با تشخیص نظام های گفتمانی داستان شیخ صنعان پرداخته، نظام ۀمطالعبه « الطیردر منطق
 تبدیل ۀدر متن، شیوشوشی و کنشی  هاینشانهبا بیان  غالب و معنوان نظاگفتمانی هوشمند به

 اند.را توضیح دادهی استعالیی وضعّیتبه  اّولّیهنقصان  وضعّیت
 

 نامهپایان .ج
 شناسی تحلیل تطبیقی نشانه»کارشناسی ارشد خود با عنوان  ۀنامنعیمه موسوی در پایان

های نشانه «مرادی کرمانی و کاترین پاترسون()گزیدۀ آثار هوشنگ  اجتماعی در رمان نوجوان
 ایناز  و بررسی کردهمذکور  ۀآداب معاشرت و طنز در آثار دو نویسند ،هوّیتمانند  را اجتماعی

 .استده از جامعه پرداخته ش تصویر ارائه توضیحبه  ،طریق
 شناسی اجتماعی در  نقد نشانه»کارشناسی ارشد خود با عنوان  ۀناماکبری در پایانفیروزه علی

ۀ در آثار دو نویسند واقعّیت بازنماییبه   «های جالل آل احمد و یوسف ادریسمجموعه داستان
، تصویر درون متنهای انتقادی و نشانه -های اجتماعیمایهدرون به توّجهبا  پردازد و میمذکور 

 دهد.توضیح می است، که در متون بازتاب یافته را جامعه ۀبینانواقع
 

 . مباحث نظری2
 

 شناسینشانه. 2-1
ارائه  مفاهیم مختلفی از نشانه ،پردازد ا مینهها و کارکرد آ به مطالعۀ نشانه که شناسی نشانهدر تاریخ 

در نظر یکدیگر از  ناپذیر تفکیکدال و مدلول را ، (de Saussure Ferdinand) سوسور شده است.
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های همان نظام فرق که با سایر نشانه [...] داندزبان می ۀناپذیر را نشان این پیوند جدایی»و  گیرد می
؛ ی استمتکّ دال و مدلول  به پیوند ذهنی میانای سوسوری  نظام نشانه(. 23: 1394، صفوی) «دارد

 وجهی الگوی سهدر را شناسی  نشانهکه  (Charles Sanders Peirce) یرس چارلز پیکه حال آن
برای  اصلی ۀق فیزیکی یک پدیدتحّق  را نبازنمو یا نشانه ،بخشدانسجام می مفّسرنشانه، موضوع و 

، در ها وارد شده به حوزۀ شناخت نشانهزاویۀ دید انسانی که  ،در نتیجه؛ (30)همان:  داندمی کسی
توان از آن به معنای  که می مفّسر همچنین .(2: 1395، )شعیری شدن نشانه تأثیر خواهد داشتمعنادار

 فرآیندو این د ی دیگر تفسیر شومفّسر کمک به بنشیند وجای موضوع  بهتواند  نشانه یاد کرد، می
 (.8: 1397)اکو،  درپی انجام شودپی

شناسی  نشانه، چارلز ویلیام موریس، یادشدهدر قرن بیستم و در مسیر مطالعاتی میان دو دیدگاه 
و  هر نشانه و معنی اصلی آن( ۀ)رابط شناسی، معنیها(هر نشانه با باقی نشانه ۀ)رابط نحو ۀبه سه حوزرا 

مطالعۀ نشانگی آن را   و کردهتقسیم ثیر آن( أها و کاربران و کاربرد و تمیان نشانه ۀ)رابط کاربردشناسی
 توان) مفّسرچهار جزء نشانه، موضوع،  نیز دارایخود  نشانگی  .(62: 1394)صفوی،  استدانسته 

معنی اشیاء یا   لزومًا دارای مصداق، بهنیز هر نشانه  است وو تفسیرگر  (فهم نشانهتفسیرگر برای 
 (.9: 1397)اکو،  نیستموجود  رویدادهای واقعاً 

ای بودن آن، در کید بر بینارشتهأاین دانش و ت ۀبا توسع (Thomas Sebeok) سیبیاکتوماس 
که تمامی موجودات زنده  پردازدمیهایی تطبیقی نشانه ۀشناسی زیستی، به مطالعچارچوب نشانه

 (.64: 1394)صفوی،  برندکار میبه
معتقد جهان خارج  واقعّیتها و میان نشانه ۀنیز با بررسی رابط (Umberto Eco) امبرتو اکو

. (64است )همان: بیانو  محتواقراردادی میان  ای رابطهپرداخت که ای  نقش نشانه باید به است
در تولید را  نقش فرهنگ اهّمّیت ،شود میپرداخته  مشّخصدر فرهنگی  که خودمحتوا همچنین 

 (.9: 1397)اکو،  کندمی مشّخصنشانه 
 

 

 شناسی اخالقو نشانه شناسی اجتماعینشانه .2-2
ای انتزاعی، رهیافتی کاربردی برای یافتن معنا در  نظرّیهجای  توان به شناسی اجتماعی را می نشانه

کنندۀ نظرگاهی  تواند بیان عبارتی دیگر، این اصطالح می  به ؛(5: 1397)کرس،  رفتار بشر دانست
شناسی  همراه دارد: نشانه  ضمنی نیز بهزمان دو معنی  ا همعقالنی، یعنی دیدگاهی مفهومی باشد؛ امّ 

نظامی اجتماعی را تداعی نخست،  :کند نیز به دو چیز اشاره می «اجتماعی»و اجتماعی. اصطالح 
که با تفسیری ویژه به بررسی روابط زبان و این دوممعنا با فرهنگ باشد و  تواند هم کند که می می

شناسی که  عنوان زبان مایکل هلیدی به (.51-49: 1393، و حسن )هلیدی پردازد فرهنگ اجتماعی می
لیو ون، ون ) است نظرّیهکان اصلی در گسترش و بسط این او از محّر   شناسی اجتماعی نگرۀ نشانه
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شناختی از زبان و رهگذری که از آن  در مقام ارائۀ دلیل برای انتخاب تفسیر جامعه، (18: 1395
  ید:گو طریق معنای زبان را روشن کند، چنین می

ه مسائل خاطر مسائلی خاّص  بلکه به ،دانیم علت این نیست که ما دیگر مسیرها را نامرتبط می
ی فرآیند ،یادگیری .[...] شود ی میآموزشی  مورد عالقۀ ماست که ُبعد اجتماعی هم مهم تلّق 
 ؛محیط  نهادی اجتماعی است ،دهد اجتماعی است؛ محیطی که یادگیری آموزشی در آن رخ می

مثل نظام مدرسه یا  ،شترین معنای هادی در انتزاعییا ن ]...[ مثل کالس درس ،چه نهاد عینی باشد
و فرزند یا معلم و شاگردان  الّدیندانش از طریق روابطی مثل روابط و. ]...[ آموزشی فرآیندی حتّ 

های  وارد بافت ،شوند ها که در نظام ارزش و ایدئولوژی به فرهنگ تعریف می کالسی یا هم
 (.52همان: به نقل از شود ) اجتماعی می

 Theo van) توان به توضیح تئو ون لیوون شناسی اجتماعی، می در میان تعاریف مختلف نشانه

Leeuwen) ،ارجاع داد. وی این دانش را با تمرکز بر کارکرد  شناس هلندی و استاد دانشگاه سیدنیزبان
چگونگی »عبارت دیگر،   به ؛های ترکیب جامعه برای خلق معنا داند بر روش درآمدی می ،ها نشانه

نکتۀ مهمی که لیوون همان . (15)همان:  «شناختی نشانه ۀخلق معنا از رهگذر تعامالت پیچید
بودن این دانش  کند، تأکید وی بر کاربردی بیان می شناسی اجتماعی آشنایی با نشانهابتدای کتاب 

 :است
ای کامل و مستقل نیست. تنها در صورتی  ای محض و حوزه نظرّیهشناسی اجتماعی  نشانه

 ،رو از این ؛کار برده شود  ی بهها و موضوعات خاّص  دهد که در نمونه های خود را نشان می توانایی
ای  رشته این میان .]...[ ها را نیز مّد نظر قرار دهد دیگر حوزه ]...[ همیشه نیازمند این است که

 (.23شناسی اجتماعی است )همان:  های اساسی و بدیهی نشانه همشّخصبودن یکی از 
میالدی  هشتادای است که قدمت آن به اوایل دهۀ  شناسی اخالق نیز عبارت تازه نشانه

ای مستقل نیست؛ بلکه دیدگاه و گرایشی در مطالعات  گردد. این دسته مطالعات، رشته میباز
: 1396)کوبلی،  هدفش مراقبت از حیات در ُبعد جهانی است شود و میشناسی محسوب  نشانه
شناسی یافت. در یونان باستان بقراط فهرستی از  شناسی را در عالمت توان ریشۀ نشانه می (.259
های  ه کرد. جالینوس با احیای آموزهشناختی  بدن تهیّ  مثابۀ نشانه م جهانی و عمومی بیماری را بهیعال

گاهی(  )پیش و آینده)تشخیص(  ، حال)یادکرد( گانۀ گذشته گیری سه جهتبقراط و  ناپذیری علم  جداییآ
 اخالق را گوشزد کرده بود اهّمّیتتر از او نیز بقراط که پیش همچنان ؛ات را مطرح کردو اخالقیّ 

 اهّمّیتشناسی در دانش طب و  در حقیقت بقراط و جالینوس با تدوین عالمت (.260)همان: 
)و در شناسی  و عالمتت( )سالمت حیات و انسانیّ  کردی اخالقی در این حوزه، بین طب و اخالقروی

ها بعد و در نتیجۀ افزایش ارتباطات بین  ه قرنای که البتّ  رابطه؛ ارتباط برقرار کردند شناسی( نتیجه نشانه
شناسی  نشانه پیش الزم تشخیص داده شده است. از ها و قلمروهای طبیعی بیش ها، فرهنگ انسان

یرس به  عالقۀ پی، (Victoria Welby) از معناشناسی ویکتوریا ولبی برآمدهتوان  اخالق را می
. بر این اساس، (262)همان: ها در دیدگاه موریس دانست  ها و ارزش ات و ارتباط بین نشانهاخالقیّ 
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توان نقش او را در سرنوشت دیگران  نمی ،ناپذیر با دیگران دارد و در نتیجه هر انسان ارتباطی اجتناب
های مورد مطالعه عالئمی اجتماعی هستند که بر اساس ارتباط انسان  نشانه ،نادیده گرفت؛ بنابراین

رو،  شوند؛ از این ها بیان می ها با واژه شوند. این عالمت می مشّخصبا خود، دیگران و جهان 
-ها گوش کند. این تمایل در حقیقت توان گفتت به صداشناسی اخالق تمایل دارد با دقّ  نشانه

کند؛ توانی که شرط اساسی حیات است و قرار است به مطالعاتی با  می مشّخصوشنود را 
گاهی اجتماعی، رفتار مسئوالنه، مشارکت فّع   ،جدی به دیگری توّجهال و موضوعات قدرت انتقاد، آ

 (.266-262)همان:  منزلۀ هدف منتهی شود عنوان وسیله، بلکه به به نه 
 

 

 رمزگان .2-3
در  فرستد، می عنوان گیرندهبه ،انسانی دیگراز طریق زبان به و عنوان فرستنده یک انسان بهپیامی که 

تا گیرنده آن را درک  ها باید به یک زبان باشد این جملهقالب کلماتی در یک یا چند جمله است. 
از  نباشد و مثالً  مانند فارسی و انگلیسی و عربی های مرسومیزباندر قالب  پیامممکن است  کند.

جای زبان، بهتر است بگوییم پیام به ،بنابراین» ؛... استفاده شودایما و اشاره و و  دودبا  نداد عالمت
بیان ای نظام نشانهعنوان رمزگان به از سویپیامی که (. 71: 1394)صفوی،  «به یک رمزگان است

دارای موضوعی است که  ،(33-32: 1391)صفوی،  بداند و هم گیرنده هم فرستنده باید کهشود  می
که  است واقع در جهان خارج از نشانه ۀیرس، تحقق فیزیکی یک پدیدتر گفتیم از نظر پیپیش

و نیز ارتباط  قراردادها ۀآشنایی با مجموع به این تفسیر و تعبیرها کند.نشانه آن را تعبیر و تفسیر می
برای فهم بهتر و  شناسان نشانه به تنوع قراردادها و رمزگان، توّجهبا  .نیاز دارد یکدیگرها با نشانه

در یک  (Daniel Chandler) چندلر اند.های مختلفی ارائه دادهبندیتقسیم انسجام بیشتر،
 رمزگان اجتماعی کند و میمتنی و تفسیری تقسیم  ی،اجتماع ۀمجموعرمزگان را به سه بندی،  دسته

 (.224-223: 1397)چندلر،  داندمیو مرتبط با کاال  رفتاری و بدنی هایرمزگان و شامل زبان گفتار را
دانند، های اجتماعی مهم میواقعّیتگرایان که زبان را در تولید و تداوم ت در دیدگاه ساختدقّ 

رمزگان  ۀمطالعکه نهمچنا ؛کندمی مشّخصشناختی رمزگان زبانی را در مطالعات نشانه اهّمّیت
های فرهنگی اجتماعی از قبیل شغل، پوشش، خوراک و نوشاک، رفتار و ... نیز در یافتن تفاوت

  است. اهّمّیتدارای جوامع 
 

 اخالق. 2-4
به نظر  اامّ های مختلفی از این واژه مطرح شده است؛  اخالق، تعریف ۀدر آثار مکتوب حوز

 ای با یکدیگر داشته باشند.  رسد تفاوت عمده مین
شان را در این حوزه در مکتوباتی با مضامین فلسفی، های دیدگاه که معموالً اندیشمندان مسلمان 

اند، سیر و سلوک بیان کرده بارۀکالمی یا فقهی یا به شکل شرح آیات و روایات و حکایاتی در
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 عَملی ، آندر این نگاه، اخالق انند.دمیمعرفتی درونی  مبتنی بر ،سرشت انسان عنوانبهاخالق را 
شده  درونی او ریشه دارد. این رفتار   ۀدر اعماق اندیش دهد و میانجام طور مداوم بهاست که انسان 

اندیشمندانه انتخاب  راه، ا باید در آغازامّ  ،یابدسرعت بروز میهرچند غالبًا بدون فکر  قبلی و به
طوسی  الّدینکه خواجه نصیر؛ چناننهادینه شودفضیلت  عنواندلیل تکرار به به سپس، شده باشد

 گوید: می
ل به روّیت و فکر اختیار کاری کرده باشد و به تکّلف در آن شروع عادت چنان بود که در اّو 

سهولت  نموده تا به ممارست متواتر و فرسودگی در آن با آن کار إلف گیرد و بعد از إلف  تمام به می
 (.102: 1391شود تا خلقی شود او را ) در میروّیت ازو صا بی

که بایسته است برای نیل  چنانآن فعلیو انجام  هستکه  چنانآن علم به چیزیحکمت را  وی
را به دو بخش علم و عمل تقسیم  آن  و معّرفی به توانایی انسان، توّجهه با به کمال نفس، و البتّ 

به سه  نیزحکمت عملی  است وعلم شامل دو بخش حکمت نظری و عملی  از منظر اوکند.  می
خواجه . شود ، تدبیر منزل و سیاست ُمُدن تقسیم می(فرد  انسان)در رابطه با  گروه تهذیب اخالق

که بر داند  می به چگونگی کسب ٌخلقیعنوان اشرف موجودات، انسان بهاشراف تهذیب اخالق را 
را به کمال  آدمیتمامی رفتار ارادی آدمی جمیل و محمود باشد. این تهذیب که  ،آن اساس

رغم امکان اشرف موجودات  به هایی باشند کهبرترین صناعت مردم است و اگر انسان ،رساند می
توانند به مراتب واالی انسانی با پیروی از این صناعت می ،ای پست حرکت کنندبودن، در رده

 (.48-102: نهما) دست یابند
در مفهومی آن را  دین در ترازوی اخالقبه اخالق، فنایی در کتاب تر ی امروزیدر نگاه

: 1384)فنایی،  دارند و رفتار انسان نقش راهنما تفّکربرای که داند میهایی  ، هنجارها و ارزشگسترده

اخالق فردی دینی،  ۀاندیش ۀحوزدر شود. میبه دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم  این راهنما؛ (51
 انسان سرنوشت حیات اخرویست که  اها و ناپسندهای گفتاری و رفتاری پسندیدهای از  مجموعه

پردازد که از آن می دیگر مردمبا  انسانرفتار  ۀبه حیطاخالق اجتماعی،  . همچنیندهدرا شکل می
 تعبیر شده است. «اسالنّ حق»به 

شناختی یا  با دیدی جامعهو نگریسته دینی هم فرابه اخالق از منظری اندیشمندان غربی 
، نوع اند. بر این اساسدهکررا بررسی فرد یا سرنوشت دیگران  شخصّیتات بر ثیر اخالقیّ أت ،فلسفی

ای ، نتیجهعهده دارد ر ای که فاعل یک عمل هنگام مواجهه با آن عمل ب به وظیفه توّجهرفتار آدمی با 
شود یا فضیلتی که کمال انسان رسیدن به آن ت جامعه حاصل میاکثریّ که از یک رفتار برای فرد یا 

پردازند؛ لذا با رفتار خوب و بد می ۀو توصیمفاهیم تبیین به  ها هاین نظریّ است، تنظیم خواهد شد. 
 آدمی با خدا ۀرابط ۀکنند های تنظیمبه ارتباط انسان با خود یا دیگری، علم اخالق به گستره توّجه

هنجاری های  ه. امروزه نظریّ شودها تقسیم می ، با خود، با طبیعت و با سایر انسانباوران()برای دین
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ها این پرسش ا اشتراک آنگستردگی بسیاری دارد؛ امّ  ،انداخالق که اندیشمندان غربی مطرح کرده
 ؟است که چه رفتاری دارای ارزش اخالقی است

ی مشترک رسید: اّدعاتوان به یک می ،با هر دیدگاهی به اخالق نگریسته شود ،در هر حال
که انسان، کمک کند. هنگامی« از خود فراروی»اخالق آمده است تا به فرد انسانی در مسیر 

به انسانی  رود و میهای وجودش فراتر  تبا عظمت روح از محدودیّ  ،کند اخالقی عمل می
 شود. تر تبدیل می باشکوه

 

 انجام پژوهش ۀی و شیو چارچوب کلّ  .3
های ایجاد  شناسی اجتماعی رویکردی است برای یافتن شیوه تر گفته شد، نشانه گونه که پیش همان

شناسی اخالق رهیافتی است برای  نشانه همچنینشناختی.  از طریق تعامالت نشانه ،معنی در متن
گاهی ۀتوسع به غیر که متون ادبی یکی از بهترین  توّجهبخشی اجتماعی، رفتار مسئوالنه و  فرهنگ آ

ی، ارچوب کلّ عنوان چ ل بر این اساس است. با مبنا قراردادن این دو دیدگاه بهبسترهای تحلی
اند،  به تفکیک نمایش داده شده دومهای بخش  این پژوهش که در جدول توّجههای مورد   نشانه

ای   مجموعه ۀمطالعاند. در تعیین این عناصر،  متن استخراج شده ۀمعنادهندعنوان عناصر اخالقی  به
شناسی اخالق و نیز  شناسی اجتماعی، نشانه شناسی، نشانه های نشانه ها و مقاالت در حوزه  از کتاب

های   فهرست نشانه ۀ. پس از تهیاند گر بودهیاریاخالق  ۀهای فلسف  های پژوهشگر از کالس  آموزه
ورود  ۀها، برگ  نیاز شامل جدول داده اتی مورداّطالعبانک  Accessافزار   رممورد پژوهش، در ن

ها طراحی شد و پس از طراحی و آزمایش   وجوهای تنظیم گزارش و گزارش  جست ۀات، برگاّطالع
منابع پژوهش و ورود  ۀاصلی که مطالع فرآیندنیاز و رفع نواقص،  اتی مورداّطالعبانک  ۀلیّ اّو 

آغاز شد. با  Accessافزار   گیری در نرم  ، گزارشاّولّیههای   ات بود، آغاز شد. با اتمام ورود دادهاّطالع
آن در بخش نتایج  ۀمنتقل شد که خالص  Excelافزار  های نرم  ها، نتایج به جدول  تکمیل گزارش

 قابل مشاهده است.
 .1های مورد نظر به   شانهتک ن  به  شایان ذکر است برای رعایت قواعد پژوهش، استناد تک

که به ذکر  است ن رعایت شدهامؤّلفتوصیه و نهی مستقیم یا تلویحی  .2های قرآن کریم و   آموزه
 :شود چند نمونه اکتفا می

 )ع(هـود ۀجاثیـه و پنجـاه و نـه سـور ۀقصص، هیجده و نـوزده سـور ۀعدالت: در آیات چهل سور -
حدیـد یکـی از دالیـل ارسـال پیـامبران  ۀسور 25 ۀحکومت ظلم و حکام ظالم مذمت شده و در آی

 رفتار عادالنه با مردم بیان شده است. 
بـرای امـن  عبه دعـای حضـرت ابـراهیم عابراهیم ۀسور 35بقره و  ۀسور 126 ۀامنیت و آرامش: آی -

آباد و مسکونی نقل شـده  ینحل داستانی از سرزمین ۀسور 112 ۀه اختصاص دارد. در آیدادن مکّ قرار
 ت و رزق و روزی فراوان است. های امنیّ   ویژگیرخوردار از بکه 
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عنوان حـاکم جامعـه نـام بـرده شـده   های طالوت بـه  بقره، علم از ویژگی ۀسور 247 ۀتدبیر: در آی -
امور  ۀتدبیرکنند نازعات به فرشتگان   ۀپنج سور ۀتدبیر چنان است که خداوند در آی اهّمّیتاست. نیز 

از آسمان تا زمـین  ،کارهای جهان ۀسجده، تدبیرکنند ۀپنج سور ۀکند و یا خود را در آی  سوگند یاد می
 کند.   می معّرفی

 ۀیازده سور ۀو در آی سزنندگان به حضرت مریم  نساء، تهمت ۀسور 156 ۀگمان بد: در آی تهمت و -
 ۀاند. نیز در آی  ت خداوند قرار گرفتهیا مذمّ پیامبر مورد لعنت  ۀدهندگان ناروا به خانواد  نور نسبت

  اند.  دیگران نهی شده ۀدربار گمان بدآورندگان از  حجرات، ایمان ۀدوازده سور
 

 نگاهی به قلمرو پژوهش. 4
که با دنیای واقعی ارتباط شود گفته میقانه و دارای روایت داستانی به آثار منثور، خاّل  ادبّیات

داستانی، به  ادبّیاتعنوان یکی از اشکال  ه بهقّص نیز (. 22: 1385)میرصادقی، د نداری داشته باش معنی
 (.10: 1384)یونسی،  طور عمده بر حوادث و توصیفات است شود که تأکیدشان بهآثاری اطالق می

ساده و مربوط به جهان کهن  ،لحاظ ساخت صوری و معنوی تی ایران، بهسنّ  ادبّیاتحکایت در 
ای ای تعلیمی یا اندیشهدر آن نکته ؛قبلی است ۀروایتی از قّص  که معموالً ( 202: 1393)شمیسا،  است

 .(206-205)همان:  بد هستند خوب یا خیلی ها یا خیلیشخصّیتو  اخالقی و عرفانی نهفته است
و تکوین  تحّولبه  توّجهبیشتر از  کید بر حوادث و پیام،أه و حکایت، تدر قّص  ،در حقیقت

رنگ  ها دارای پی هقّص  به عبارت دیگر، ؛شود ی در آن دیده نمیپیچیدگی خاّص  ست وها شخصّیت
سعدی و  گلستانباید از  ،ایران ادبّیاتترین مجموعه حکایات از مهمگرا هستند.  یکلّ  وضعیف 

 نام برد. الروایاتو لوامع الحکایاتجوامع
در بخارا و سفرهای فراوان در  اّولّیهعوفی که پس از تحصیالت  محّمدبن  محّمد الّدینسدید

با پیوستن به دربار سلطان  رود،مینابسامان زمانه به الهور  وضعّیتدلیل  خراسان بزرگ، به ۀمنطق
 ۀلیّ ، طرح اّو اواز سوی  الروایاتو لوامع الحکایاتجوامعنگارش کتاب  امرقباجه و  الّدینناصر

 ،سرانجامافتد و  میخیر أت داخلی حکومت به تتحّوال ۀواسطبه آن نگارشا ریزد؛ امّ می را پیکتاب 
سمپایان میق 630حوالی سال  در در  و باب 25هر قسم  ،یابد. این کتاب مشتمل است بر چهار ق 

پانصد و یک از آنجا که کتاب  (.6: 1392)عوفی،  حکایت 113هزارو2مجموع صد باب حاوی 
 و رددامی تعداد بیشتری از حکایات را دربرسعی امیربانو کری به الحکایاتحکایت از جوامع

 آنحالت داستانی بر فضای و  در پی هم آمده حکایات در این کتاب نیز و است،جدیدترین چاپ 
 ، در این پژوهش از آن استفاده شده است.حاکم کردهحاکم 
 ۀ کتابگونه که در دیباچرا آن گلستان، ص به سعدیبن مصلح متخلّ  فه مشّر عبداللّ ابو

)سعدی،  «تی مانده بود]ه[از گل بوستان هنوز بقیّ »آغاز کرده و ق 656گوید، در اردیبهشت  می
های زمان کوتاه نگارش چنین کتابی در کنار تجربه ترساند. مّد که آن را به پایان می (54: 1398
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را به شاخصی ادبی  گلستانرقیب سعدی، و بی شده در حکایات و سبک خاّص  فراوان منعکس
که نویسنده،  گلستاناو.  غنّی کرده است؛ نمایشی از فرهنگ پربار نویسنده و جهان فکری تبدیل 

 شناسی.شناسی و حکومتای است از مردمجلوه ،(57)همان:  داندمراد از نگارش آن را نصیحت می
 

 . بحث5
 

 هاداده .5-1
حکایت از پانصد و یک و  گلستان ۀهای حاصل از مطالعبه بررسی دادهدر این بخش 

-فردی و اجتماعی ۀبه دو دست در این پژوهش های اخالقی. نشانهزیمپردامی الحکایات جوامع
به هر نشانه در  ؛پنج استت کّمی یک تا طیفی با شّد  شامل هر نشانه شود. میتقسیم حکومتی 

و « 2 منفی: نسبتاً »، «3متوسط: »، «4مثبت:  نسبتاً »، «5مثبت:  کامالً » وضعّیتداشتن صورت 
با  مواجههدروغ و  مربوط به طیف راست/ ءاختصاص یافته است. دو مورد استثنا« 1منفی:  کامالً »

اعداد  وضعّیتدروغ مصلحتی است و در دومی  وضعّیت ،3لی عدد است که در اّو  بیگانگان
 «.تسلیم :1»و « انفعال :2»، «تعامل :4»، «مبارزه :5»ند از: ا ترتیب عبارت به

 نمایش داده شده است.زیر  هایجدولشده، نتایج جزئی در به توضیحات ذکر توّجهبا 
 

 های اخالقی فردینشانه. 1 شمارۀ جدول

 اخالقی ۀنشان
  گلستان الحکایاتجوامع ۀگزید

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 13 8 3 13 2 164 15 35 59 34 ییگو/دروغییگو راست

 18 16  16 1 25 12  16 10 ای/ریرنگکی
  15  7 1 66 35 3 52 44 انتیوفاداری/خ

  7  4  25 35 3 36 18 ینکشمانیبه عهد/پ یوفا
  6  5  4 3  52 3 اعتماد/عدم اعتماد

 2 29  14  63 55  19 2  ینکافحل اختالف/اختالف
 3 20    149 116 1 5 2 فریب -یارکت/پنهانیشفاف

 1 4  5 2 8 11  13 13 ینیچسخن -ی راز/افشایرازدار
 6 53  36  79 62 2 44 64 پرهیز از گناه/گناهکاری

 2 33  29  34 46 3 50 24 شرمی  بی-یشخصّیت اصالت/ بی -متانت
  10    5 24 2 2  توز )بودن/نبودن(کینه

11 40 دشمنی-تعصبانیّ عفو/ -صلح-مهربانی
8 

7 25
7 

91 2 74  10
5 

1 
10 3 45 43 2 94 55 بداخالقی/رفتاری(/ ینیکو)منش

8 
 98 3 

  33  47 4 15 14 1 10 34 یادوستیا/ دنی( دنیاعتباریب-ییاعتنای)ب
12 99 /خساستیبخشندگ

1 
8 42 35 7 71 1 48 5 

 2 20  24 1 10 22 3 15 10 َپستی-عزت نفس/حقارت
 5 20  31 3 2 18 1 7 11 کاری طمع-قانع)بودن/نبودن(

 3 34  13  16 17  6 5 اّدعا-یی/غروراّدعابی -عتواض
 1 9  36  7 11  58 34 احتیاطی نگری/بی آینده-کاری محافظه

  6  7 1 1   10 16 یاری/خودخواهکفدا
 1 16  35 1 3 2  63 53 معرفتی بی-یتوّجهیهمراهی/ب-اریی

 2 3  17 1 1   20 12 یتوّجه دلسوزی/بی-همدلی
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 5 54  33 1 32 34  92 60 عذرخواهی/توهین-احترام
 1 13  4  8 2  5 4 یتوّجهیو نزدیکان/ب الّدینبه و یکین

  10  39  9 29  61 36 یقدرشناسی/ناسپاس-یسپاسگزار
  9  23 1 11 10  47 36 یبزرگواری/ناجوانمرد-یجوانمرد

  22 1 19  3 69 1 39 37 شجاعت/ترس
 2 55  13 2 31 23 2 42 16 انصافی طلبی/بی حق-انصاف

  1  1  8 7  1 6 خواری سب حالل/حرامک
 1 8  18 1 3 4  23 24 کسب تجربه /تنبلی-اراده-تالش

21 97 هنر/جهل-فضل -علم
8 

1 27 70 1 24
1 

 80 1 
  2  3  2 1 1 38 7 پذیری/خودرأیی  مشورت

 3 20 1 47  4 7 1 46 16 پذیری/پندناپذیری و عبرت نصیحت
)رعایت/عدم( -)باوری/ناباوری( خدا

 احکام
52 53 3 9 23 2 83 1 28 1 

  13  53 1 22 25 1 62 74 لیتعج-صبریقرار/ بی -صبر
  3  27  2 1  6 13 یپرحرف/سکوت

  4  36 1 6 4 1 95 44 خامی -یلوحباتجربگی/ساده -استیک
    3    1 29 32 )بودن/نبودن(نواز مهمان

 1 13  1  20 8   1 حسود )نبودن/بودن(
 4 8  2  42     نوشیپرهیز از شراب/باده

 2 9    19 12  2 1 تهمت و گمان بد )نداشتن/داشتن(
  9    3 4 1 1  چاپلوس )نبودن/بودن(

 1 3  1  1 3    فضول )نبودن/بودن(
  25  2  21     مالمت نکردن/مالمتگری

 1 4 1 2  12    5 اسراف نکردن/مسرف بودن
 3 11  1  23     پشیمانی و سود داشتن آن

 1 22  9 1 2 3  1 11 جوییپوشی/عیب عیب
  2  15   3  29 30 پشیمانی از گناه و توبه
    4 1    5 19 توکل و اعتماد به خدا

 1   1 6 1 2    سببی/ َنَسبی
  15  1  3 2 1 1  ظاهر بین )بودن/ نبودن(

  2  8       غنیمت شمردن عمر
  9  1       افسوس عمر

  8  18       ( سخن اندیشه به-دقت در-اهّمّیت)
  2  10       حفظ تعادل و تناسب در رفتار

  11  7       قدر خود دانستن -شناسیموقعیت
  11  3       با عمل اّدعاتناسب حرف و 

  4  4       بینیخوشحسن ظن داشتن و 
 14 1  6 3      خوری/پرخوریکم

 2 4  6       پذیری تربیت-تربیت کردن
  1   5 2  1 3 31 مواجهه با بیگانگان

 

 های اخالقی اجتماعی و حکومتینشانه .2ل شمارۀ جدو 

 اخالقی ۀنشان
 گلستان الحکایاتجوامع ۀگزید

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
18 43 1 44 32 عدالت/ظلم

2 
 14  29  

  1  1  2 1 1 4 2 یت، آرامش/ناامنیامن
 1 2  5  11 5 1 21 8 یریتدب ر/بییتدب

  1    4 2  7  ینظم/آشفتگی اجتماع
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         2 1 ود اجتماعیکنشاط/ر
  1  1  2 2  10 4 رانی یو-آسایش/ فقر-آبادی-رفاه

      1 2  1 1 ضیبرابری/تبع
    3  3    1 لتحّم عدم -رواداری/تعصب

  2  1  7 4 2 11 5 باارزش)بودن/نبودن( مردم 
 3 14 1 20 1 8 3 5 40 20 ی( به زیردستان و مردمتوّجه )نیکی/بی

    3  1   1  ج خرافهیترو/علم و فرهنگ ارزشمندی
    4      19 اجرای حدود و تعزیرات

  2    6    5 استقالل رای حاکم
  1  3  9     بدبینی افراطی حاکم

      2     احتکار
  1    1     تقلب در کاسبی

  2         رشوه
  1  3       )حقیر نشمردن/شمردن( دشمن

    5       اتحاد
 2   3       کار را به کاردان سپردن

     3     1 ت حاکم به ابهّ  ۀتوصی
     6 1    2 حاکم به نکونامی/نکوهش بدنامی ۀتوصی

     1 1  1  2 گانگان یمواجهه با ب
 

دلیل  ا بهها ذکر نشده؛ امّ (، در جدول107)در مجموع  دلیل بسامد کمتر اخالقی فردی به ۀبیست توصیتوضیح: 
ندادن بـه  اهّمّیتنکردن سخن دیگران،  ند از: قطعا عبارت این بیست توصیهاند؛ ها در محاسبات اعمال شدهآن اهّمّیت

ت احسان نگذاشتن، کار امـروز بـه فـردا نیفکنـدن، نکشیدن از پرسش، عدم تکرار اشتباه، منّ  خجالتقضاوت مردم، 
 ندیـدن، پرهیـز از دوسـتی نااهـل، رعایـت حـّق  نکـردن تـا بـدی همراه سفر نرفتن، بدیبه مخلوق، بیکردن  خدمت

نـدادن،  بسـتن بـرای دل یـدهنکردن از مرگ دشـمن یـا غـم دیگـران، د ت دانستن، شادیهمسایگی، قدر نعمت و عافیّ 
اطاعـت از  و نکـردن بـر دشـمن بودن، رحم بودن، در جوانی پاکاز دشمن، خبر بد ندادن، نقدپذیر نپذیرفتن نصیحت
 سلطان.

 

 ها. تحلیل داده5-2
 

  الروایاتو لوامع جوامع الحکایات ۀگزید .5-2-1
ات درصد، اخالقیّ  56 مورد، حدود 3030شده،  فردی یافت ۀنشان 5397اخالق فردی: از . 1

نیز توصیفی هستند. بیشتر جمالت  جمله 2069، توضیحی و جمله 1677. شودمشاهده میمثبت 
تعداد  نیزهای اخالقی ندارند؛ ی به ویژگیمشّخصی هستند و اشارۀ هوّیتتوضیحی شامل عناصر 

 ،بنابراین ؛دخورچشم می بهنهی اخالقی  63 و نکوهش 57درخواست،  102توصیه یا امر،  223
 ای قرار دارند.های توصیهدرصد در دستۀ جمله19حدود  مربوط به این بخش، ۀجمل 2554از 

منشی اشاره طلبی و نیک، بخشندگی، مهربانی، صلحگراییی فردی  مثبت بیشتر به علمهانشانه
کاری، طلبی، خشونت، دشمنی، پنهانهای فردی  منفی به جنگکه بیشتر نشانهدارند؛ در حالی

 .اندگویی پرداختهکاری و دروغفریب
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درصد، به  44مورد، حدود  255شده  یافت ۀنشان 572حکومتی: از  -اخالق اجتماعی. 2
درصد جمالت در 30لۀ مربوط به این بخش نیز حدود جم 518های پسندیده اشاره دارد. از  ویژگی

های اجتماعی پسندیده بیشتر به عدالت، نیکی به نشانهای قرار دارند. دستۀ جمالت توصیه
و  تدبیریبا اختالف بسیار، به بیسپس های ناپسند این بخش به ظلم و نشانه وزیردستان و تدبیر 

 ی به زیردستان اشاره دارند.توّجهبی
خشونت  -عطوفت طیف هاینشانه زیاد تعداد شود،می دهدی خوبی به تدقّ  کمی با که اینکته. 3

خشونت  -های بخش مثبت طیف مهربانینشانه. ظلم در دو سمت مثبت و منفی است -عدالتو 
های منفی  ، مقابل نشانهتوصیف( 87)شامل  تکرار 165ها دارد، با پسندیده ۀکه سومین رتبه را در دست

همچنین قرار دارد. توصیف(  195)شامل  تکرار 348ناپسندها دارد، با  ۀل را در دستاّو  ۀآن، که رتب
های منفی ، مقابل نشانهتوصیف( 35)شامل  تکرار 77ظلم با  -های مثبت طیف عدالتاست نشانه

ها در صدر دیگر، هم طیف مثبت این نشانه به عبارت ؛توصیف( 177)شامل  تکرار 225آن با 
وتی تفا ،از سوی دیگرهای منفی. های مثبت قرار دارند و هم طیف منفی آنها در صدر نشانه نشانه
کاری و پنهان -تشفافیّ »و  «افکنی و بدگوییاختالف»های طیفمثبت و منفی دار بین دو سر معنی
 وضعّیتتوان به تصویری از می ،هاشود. با این توصیفات و تحلیل سایر نشانهدیده می «کاری فریب

عوفی تالش چندانی  محّمد الّدینو حکومت رسید؛ تصویری که سدید آن ات افرادجامعه و اخالقیّ 
 نشان داده است.ها را ا توصیفاتی واضح آنو بیشتر با عباراتی مستقیم ی نداردبرای بیان ضمنی آن 

برابر  های اخالقی فردی حدود دهمجموع نشانه (الف الروایاتو لوامع جوامع الحکایاتدر . 4
 پنجم کّل حدود یکای جمالت توصیه (ب ؛حکومتی است -های اخالقی اجتماعیمجموع نشانه

تفاوت  هانکوهیدهها و مجموع تعداد پسندیده (پ ؛های اخالقی استجمالت مرتبط با نشانه
های آن حکومتی از پسندیده -ناپسندهای اخالق اجتماعی ،فراوانی با هم ندارند و از سوی دیگر

ای داشته ویژه توّجهکرد که نویسنده به زیست اخالقی افراد  اّدعاتوان می ،بیشتر است؛ بنابراین
از تصویر  همچنینتر دانست. را پررنگ مؤّلفاخالقی  -کنشگری  فرهنگی ۀاست و شاید بتوان جنب

توان موضع سطور، از جامعه و حکومت ارائه کرده است، می در بینچندان مطلوب که نویسنده نه
را از کنشگران اجتماعی نیز  مؤّلفتوان طور نسبی مشاهده کرد؛ لذا میاجتماع به دربارۀاو را 

  قلمداد کرد.
 

  گلستان .5-2-2
 خصوصّیاتدرصد، به  53مورد، حدود  1427شده،  فردی یافت ۀنشان 2680اخالق فردی: از . 1

 312جملۀ مربوط به این بخش، تعداد  2101از  .(الحکایاتجوامعمشابه  )تقریباً  اندمثبت پرداخته
 750خورد. چشم مینهی اخالقی در متن به  87نکوهش و  197 ت،درخواس 32 ر،توصیه یا ام

بیشتر جمالت توضیحی با داللت ضمنی  چوننیز توصیفی هستند.  جمله 723، توضیحی و جمله
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ای های توصیهدرصد جمالت در دستۀ جمله65حدود  ،به توصیه و امر و نهی اخالقی اشاره دارند
گرایی و های فردی  مثبت به علمبیشترین نشانه .(الحکایاتجوامعسه برابر  )تقریباً  گیرندمیقرار 
 ،که تقریباً اخالقی، ایمان و بخشندگی اختصاص دارندمنشی و نیکوکاری و خوشدوستی، نیک علم

ت های فردی  منفی به خشونت و عصبانیّ که بیشترین نشانه؛ در حالیاست الحکایاتجوامعمشابه 
و با  اندانصافی و ستم پرداختهخیری، جهل و بیبدرفتاری و بیطلبی، بداخالقی و و جنگ

 اشتراک چندانی ندارند. الحکایاتجوامعهای فردی  منفی  نشانهپربسامدترین 
، حدود مورد 77شده  اجتماعی و حکومتی  یافت ۀنشان 140حکومتی: از -یاخالق اجتماع. 2

لۀ جم 146از  .(الحکایاتجوامعدرصد بیشتر از 10) پسندیده اشاره دارند خصوصّیاتبه  درصد، 55
که دو برابر تعداد  ای قرار دارنددرصد در دستۀ جمالت توصیه62مربوط به این بخش نیز حدود 

های اجتماعی  مثبت به نیکی به زیردستان و عدالت و بیشترین نشانه است. الحکایاتجوامع
مشابه  تقریباً  ،که از این نظر اندپرداختهبیشترین ناپسندها هم به طیف منفی همین دو نشانه 

 است. الحکایات جوامع
های اخالقی ها، وجود تعادل نسبی در حدود نیمی از ویژگیل در جدول نشانهقابل تأمّ  ۀنکت. 3

چند طیف مانند  .شوداین همگنی کمتر مشاهده می جوامع الحکایاتکه در  فردی است
پذیری، ایمان، صبر، ستم، نصیحت-بدی، انصاف-نیکیخشونت، -جهالت، عطوفت-تعقالنیّ 

ای کمتر از ه در بازهدارند و بقیّ  بیشتریت بسامد پاکی و عّف اعتنایی به دنیا، متانت، چشمقناعت، بی
ی مشابه را مشاهده وضعّیتتوان حکومتی نیز می-تکرار قرار دارند. در بخش اخالق اجتماعی چهل

تکرار نسبتًا مشابهی  ،خصوصّیاتۀ و بقیّ  زیاد یزیردستان بسامددو طیف عدالت و نیکی به  ؛کرد
 مؤّلفاخالقی که برای  هاینشانهاز  بخشآن  دتوانمی نکتهت در این دقّ  به بیانی دیگر،؛ دارند

 نمایان کند.، اند داشتهبیشتری  اهّمّیت
ای برابر جمالت توصیه حدود سه) گلستان درصد جمالت65برخالف کتاب پیشین، . 4
 ؛یافت گلستان ۀتوان در دیباچرا می این مطلب دلیل احتمالی .کننده هستندتوصیه (الحکایات جوامع

کند و یکی از دوستان با شنیدن واقعه نشینی اختیار میرفته، گوشه زمانی که سعدی در اندوه روزگار  
از نصیحت!  تر مهم الزامیو چه  ؛بمانند ساکتنباید  هنگام لزومخردمندان که دهد ر میبه او تذکّ 
 .سعدینقشی ماندگار از  عنوانبهنصیحتی 

حکومتی  -ات اجتماعیهای اخالقی فردی از اخالقیّ همانند کتاب پیشین، تعداد نشانه. 5
ها و مجموع تعداد  پسندیده همچنینبرابر است.  حدود بیست گلستانبیشتر است. این تفاوت در 

کرد  اّدعاتوان ، میالحکایاتجوامع مؤّلفهمانند  ،بنابراین ؛ندارندها تفاوت زیادی با هم نکوهیده
. عالوه بر آنچه گفته است ها ارزش واالیی قائل بودهنیز برای زیست اخالقی انسان گلستان مؤّلف

اخالقی جامعه  وضعّیت دربارۀرا  مؤّلفتوان موضع می ،شده از جامعه به تصویر ارائه توّجهشد، با 
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مراتب ه بهو البتّ  الحکایات جوامع ۀاو را همانند نویسند ،بنابراین ؛حدودی دریافتو حکومت تا 
  معضالت اجتماعی قلمداد کرد. ۀدغدغ باکنشگرانی  جزوتوان میتر از وی، بیشتر و صریح

ها توصیه فراوانهای فراوان اخالقی و درصد ، تحلیل نشانهگلستان ۀبه مطالب دیباچ توّجهبا . 6
، عناصری را که مؤّلفتوان گفت دهد، میتعلیمی قرار می ادبّیات ۀرا در دست آنها که و نکوهش

ذهنی خود  اهّمّیتدلیل  تواند بهاند، بیان کرده است. این نیاز میمردم نیاز بیشتری به یادآوری داشته
ر سعدی، در شه، هرچند آرمانماها در جامعه. به باور دلیل فقدان آن نشانهنویسنده باشد یا به

ها، توصیف برخی ها و نکوهشتوصیه زیادا از تکرار ها نمایان است، امّ از حکایت تعدادی
های اخالقی مانند خشونت و نامهربانی و بداخالقی و وجود تعداد کمی نکات اخالقی  ویژگی

باشد،  ای فاضلهمدینهکه در پی نمایش بیش و پیش از آن گلستانگفت سعدی در توان متناقض، می
ها و و با نکوهش نمایش دهد ،چه جریان داردآن تاروی خالیق های بگیرد روبآیینه کندمیتالش 
به این پرسش نیز خالی از  توّجهسو،  ز دیگرا های فراوان به وجدان خوانندگان تلنگری بزند.توصیه

ق و نگارش آیا به نصیحت و توصیه به رعایت اخال ،مناسب اخالقی وضعّیتدر لطف نیست که 
ات فقدان اخالقیّ  وضعّیتکرد در  اّدعاتوان ل نیازی هست؟ اگر پاسخ، منفی باشد، میکتابی مفّص 

های اخالقی و ستایش فضایل و نکوهش رذایل توصیه برای، بزرگان و مصلحان به آن یتوّجه کمیا 
 .ورزندی میاهتمام جّد 

 

 ایمقایسهجدول  .5-2-3
 

  های اخالقی تعدادی نشانه ۀ. مقایس3ل شمارۀ جدو 

 گلستان الحکایات جوامع موضوع
درص تعداد درصد تعداد

 د

 های اخالقینشانه
 53 1427 56  3030 پسندیده فردی

 47 1253 44 2367 ناپسند

 55 77 44 255 پسندیده حکومتی-اجتماعی
 45 63 56 317 ناپسند

 های اخالقیجمع نشانه
 53 1504 55 3285 پسندیده
 47 1316 45 2684 ناپسند

 35 778 79 2435 توصیفی تعداد جمالت
 65 1469 21 637 ایتوصیه

 

 

 .شاخص در جمله بر اساس داللت مستقیم یا ضمنی ۀها: تعداد کلمواحد اعداد سطرهای نشانه
 .های اخالقیدارای نشانه ۀتعداد جملواحد اعداد سطرهای تعداد جمالت: 
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 نتیجه .6
 بامعنی در این دو کتاب، جدول زیر به دست آمد. کلمات   تقریبیبا تعیین تعداد . 1

 

 های اخالقی  . درصد نشانه4ل شمارۀ جدو 
 درصد تقریبی اخالق ۀهای حوزتعداد نشانه تعداد حدودی کلمات  شرح

 4 5965 140،000 جوامع الحکایات
 8 2820 36،000  گلستان

 

دهد. های اخالقی نشان میرا به آموزه گلستان مؤّلفی جّد  توّجهت در اعداد ستون درصد، دقّ 
کرد  اّدعاتوان تعداد زیادی از کلمات در جمالت، نام و فعل و ضمیر و ... هستند، می چون
ی توّجهعنوان توصیف، توصیه، نکوهش یا توضیح اخالقی نیز عدد قابل درصد کلمات بهچهار
 .گلستاندرصد در  چه رسد به هشت ؛است

حکایات و اهتمام بیشتر به مفهوم پیام مورد نظر و با  جزئّیاتکمتر به  توّجهنویسندگان با . 2
ها یا راوی یا آنشده از زبان  های مطرحها یا توصیههای حکایت شخصّیتهای اخالقی ذکر ویژگی

 اخالقی افراد و جامعه و حکومت و وضعّیتدر پوشش ابیات و احادیث داخل متن، تصویری از 
به  توّجهبا  ،الحکایاتجوامع ۀنویسنداند. ها ارائه کردهبودن انسانمدارنگاه آرمانی نسبت به اخالق

ای منتقدانه و با شیوه گلستان ۀبودن کتاب، با بیانی مستقیم و توصیفی و نویسند تاریخی ۀجنب
فردی و اجتماعی در  های ناظر به اخالقتعداد نشانه اند. نیز به این کار پرداخته تحذیری-ترغیبی

دانست  توّجهاخالقی و اجتماعی  قابل  هاینگرانیرا دارای  انمؤّلفتوان  است که می آن حدمتون تا 
 ات زمانه.نمایی از واقعیّ ها را نیز بازهایی از آن کم بخش  و آثار یا دست

های اخالقی  های اخالقی  فردی نسبت به تعداد نشانهتعداد نشانه توّجهتفاوت قابل . 3
ی نویسندگان به زیست اخالقی  افراد است؛ در جّد  توّجهدلیل  حکومتی، احتمااًل به -اجتماعی

ت به دقّ با برتری دارد.  آنان دیدگاه اجتماعی براصالح افراد  ۀهای آنها دربارگویی نگرانی ،حقیقت
ات در آن زمان، مند اخالقیّ دغدغه فردتوان درک کرد که چرا می ،ای که در پی خواهد آمد سه نکته

 (الفبه معضالت حکومت کمتر پرداخته است:  و نخستین هدفش اصالح اخالق رفتار افراد بوده
تا بتواند باعث  است نهادینه شدهعنوان یک دانش، دیرزمانی نیست که مطرح و شناسی بهجامعه

 ۀمثاب ها بهشده از انسان تشکیل ،عنوان یک کلجامعه به( ب ؛فرهیختگان به جامعه شود ۀنگاه ویژ
پیشینیان به حاکم و در نتیجه  (؛جخواهد شد منجر کلبه اصالح  ،جزء بهبوداست و  اجزای آن کل

 .داشتند گونهس و الهیمقّد  ینگاه حکومت،
رویکردهای : اهتمام ورزیدبررسی متون کهن نیز  نشده در پرداختهمعمواًل  زوایایتوان به می. 4
با متون  مواجههاست در  ایستهش، نقدهابودن این نوع نوبه  توّجهبانه و خرافی. با ، متعّص تیجنسیّ 
 حمل نکرد.اخالقی نویسنده ای را بر بیداشت و هر نشانه توّجهکرد؛ به زمانه  رفتار بااحتیاطکهن 

 گوید،گرایی تکوینی می ساخت نظرّیۀر د (Lucien Goldmann) بر اساس آنچه لوسین گلدمن
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ها تواند در تبیین چرایی وجود این نشانهط بر او و زمانه میبینی مسلّ و جهان مؤّلف ۀبه طبق توّجه
که است گیرانه، جدول زیر تنظیم شده سخت نسبتاً به این موارد و با نگاهی  توّجهیاریگر باشد. با 

 مشاهده کرد. گلستان مؤّلفهای توان میزان رواداری را در اندیشهمی
 

  های باورهای خرافی و متعصبانه . تعداد نشانه5ل شمارۀ جدو 
 تعصب نژادی تعصب دینی باور خرافی تیباور جنسیّ  شرح

 3 24 18 29 الحکایاتجوامع
 3 6 1 6 گلستان

 

 را که در دو کتاب بررسی شده ت اخالقی  فردیاز مجموع خصوصیّ  بخش زیادیتوان می.5
ذکر شده است. تعداد  بعدیدر جدول  هاآ که تعداد جای دادبه شرح زیری کلّ  ۀدر چند دست ،است

 ثیری ندارد.أنهایی این بخش ت ۀاند، در نتیجبندی جای نگرفتهها که در این دستهسایر نشانه
انت، یا، وفاداری/ خی/ ریرنگ کی، ییگو/ دروغییگو های راستشامل ویژگی صداقتی:بی /صداقت

 -بدگویی -توطئه -انگیزیفتنه -ینکافشفاعت / اختالف -، حل اختالفینکشمانیبه عهد/ پ یوفا
 ب در کاسبی.با عمل، تقلّ  اّدعا، تهمت، تناسب حرف و یارکبیفر -یارکت/ پنهانیغیبت، شفاف

یعتتوّجه بی-ایمانیبی/ایمان دینی و توکل به بی -داریکاری، دینگناه -دامنیشامل پاک :ی به شر
 خدا.

نکردن سخن  احترامی، قطعبی -وقاحت، احترام -شامل وقار ی:شخصّیتبی/شخصّیتو  متانت
 غرور. -حقارت و تواضع -ت نفسناجوانمردی، عّز  -ناسپاسی، جوانمردی-دیگران، سپاسگزاری

 بدی. -دلی و نیکوییسنگ -شامل مهربانی خشونت و بدی:/نیکیعطوفت و 
 و نزدیکان الّدینی و نیکی به وتوّجهبی -معرفتی، همدلیبی -شامل یاری ی:توّجهبی/یاری

 کاری.طمع -دنیادوستی، قناعت -اعتنایی به دنیاشامل بی دنیادوستی:/قناعت
 پرحرفی. -تعجیل و سکوت -شامل صبر و قرار صبری:بی /صبر

 خامی -جهل و کیاست -شامل علم و فضل جهالت:/عقالنیت
 

 های اخالقی مهم بندی کلی نشانه . دسته6ل شمارۀ جدو 
 عقالنیت عطوفت یاری صبر شخصّیت ایمان بخشندگی صداقت

+ - + - + - + - + - + - + - + - 

406
 944
 307
 130
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 613
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 643
 735
 192
 

    

را  تعدادسمت منفی طیف صداقت، یعنی دروغ و ریا، بیشترین  ،است مشّخصطور که  همان
را به خود اختصاص داده است؛  (3 ۀشمار)جدول  رذایل اخالقی از کّل  چهارمداراست و حدود یک

از کل فضایل اخالقی است. از  دهمکه سمت مثبت آن، یعنی صداقت و راستی، حدود یکدرحالی
مراتب  به، (دروغ و ریا) های سمت منفی این طیفها، تعداد نشانهبرخالف سایر طیف سو، دیگر



 125/ 25، پیاپی 1401، بهار 1، شمارۀ 11پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت، سال 

از آنچه رسد نظر می به ،بنابراین؛ است (رنگیراستگویی و یک) های سمت مثبتتعداد نشانه بیشتر از
انسان در شرایط مختلف و به »که  توان نتیجه گرفتمی ،است در آثار ادبی مشهور بازنمایی شده

های استخراج شده از واقعّیتبر اساس  اّدعا. هرچند این «َبرددالیل متفاوت، بسیار به دروغ پناه می
برای  دارد کهفکر وابه او را الزم است ا امّ  معنی حقیقت وجودی انسان نیست،متون است و به

نظر  به که منفی مهار شود تخصوصیّ است این  نیازبشر،  آالمزیباتر یا کاستن از  جهانی داشتن
گاهانه و . باشداخالق و قانون  ،برای این کار بهترین ابزاررسد می در زندگی اجتماعی با رعایت آ
در زندگی شدن اخالق، همیار بود و  توان در نهادینهمی ،قانون  برآمده از خرد جمعی ۀی منتقدانحتّ 

گاهانفردی با  جا که و آن ؛زدود روح و جان ۀآیینرا از  هانکوهیدهتوان می ،اخالقی زیست   ۀانتخاب آ
گاه آید، آزادی نیز رخ میمیان می سخن از انتخاب به نماید؛ یعنی زیست اخالقی در فضایی آزاد و آ

 .ممکن است
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