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 سعدی ، بالغت و طنزش در گلستان
 

 

 اعظم یزدی پوران

 
عمده شهرت گلستان مدیون هنرهای کالمي است که در آن به کار رفته  : چکیده

است. نزدیک به نيمي از کل پژوهش های سعدی شناسي به گلستان اختصاص یافته 

ادیبان و که توجه خاص پژوهشگران را به این اثر بي نظير نشان مي دهد. نه تنها 

صاحب نظران بلکه عامه مردم نيز سخنان سحرانگيز سعدی را مي خوانند، زمزمه مي 

کنند، و از آن لذت مي برند. وجود بيش از چهارصد مثل سایر برگرفته از گلستان 

جایگاه مردمي آن را نشان مي دهد.در این مقاله، کوشش شده است ظرایف و نکته ها 

، با ارایه شواهد، بررسي و تحليل شود. بي گمان، در و شگردهای زباني و ادبي سعدی

  پرتو آشنایي با وجوه هنری سخن سعدی، از حالوت سخن او بيشتر مي توان لذت برد.

از دالیل تاثيرگذاری و همچنين ظرافت کالم سعدی در گلستان بواسطه طنز  یکي

موجود در آن است، که در مقاصد گوناگون و با شگردهای متفاوت ایجاد مي شود. در 

ست که موجب برجسته سازی طنز در ا این راستا، کاربرد بالغت، یکي از روشهایي

يز بيان هدف و فایده طنز، پيشينه پس ارائه تعریف، ن مقاله گلستان ميشود. در این

مختصری از آن در ادبيات فارسي آورده شد. سپس طنز بکار رفته در گلستان مورد 

ارزیابي قرار گرفت. چگونگي استفاده سعدی از صنایع مختلف بالغي، بخصوص صنایع 

بدیعي و فنون بياني، محور اصلي کار است که در این راستا حکایتها و نمونه های مورد 

نظر گلستان را که از لحاظ طنزآميز بودن برجسته تر بودند و بالغت و صنایع ادبي در 

ایجاد آنها نقش موثرتری ایجاد ميکند، مورد ارزیابي قرار گرفت و در خاتمه نيز پس از 

نموداری که نشان دهنده ميزان استفاده از صنایع مختلف بالغي مختلف است، به 

 غي و ادبي برای ایجاد طنز اشاره شده است.هدف استفاده سعدی از فنون بال

 ، صنایع بالغيزیبایي شناسيطنز، سعدی، گلستان،  كلید واژه:

 
 مقدمه
اند. هجو مقابل مدح و به مفهوم عیبی را برشمردن به منظور ، هزل، فکاهه، لطیفه و طنز دانستهطبعی را هجوهای شوخشاخه

اند به طنز و هجو و هزل بپردازند و آن را به معنای واقعی رود. در میان بزرگان ادب پارسی که توانستهمیتمسخر و انتقاد به کار 

  درخشد.می خود به کار برند نام بزرگانی چون سعدی و موالنا و عبید زاکانی بیشتر از همه
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طنزپردازی است.  "خبثیات"ر بخش معروف به ای طنز را به کار گرفته است او دای و هم به طور غیرحرفهسعدی هم به طور حرفه

و غزلیاتش را به خاطر طنز ننوشته است، اما این آثار  "بوستان"و "ای که طنز را برای طنز نوشته است. سعدی گلستانکامال حرفه

رجیعات، گلستان و اند. دربارة آثار متنوع او از شعر و نثر، غزل، مثنوی، بوستان، قصاید و مواعظ، تسرشار از طنز و شوخ طبعی

توان سخن گفت؛ اما آنچه در این مقاله مورد نظر است، بحثی کوتاه در باب کتاب مشهور مجالس، البته از جهات مختلف می

دانان، و رواج اجزائی از آن به صورت گلستان است، آن هم فقط از یك نظر، یعنی یکی از مظاهر نفوذ این کتاب در بین فارسی

 به تدریج برخی از آثار سعدی به همة زبانهای زندة دنیا ترجمه گشت؛ چنان که بنا بر فهرست .میان مردمدر  ”امثال و حکم“

عمده شهرت  سه در کتاب معروف او تنها گلستان پنجاه و پنج بار ترجمه شده و هر ترجمه بارها به چاپ رسیده است. هانری ما

فته است. نزدیك به نیمی از کل پژوهش های سعدی شناسی به گلستان گلستان مدیون هنرهای کالمی است که در آن به کار ر

اختصاص یافته که توجه خاص پژوهشگران را به این اثر بی نظیر نشان می دهد. نه تنها ادیبان و صاحب نظران بلکه عامه مردم نیز 

از چهارصد مثل سایر برگرفته از سخنان سحرانگیز سعدی را می خوانند، زمزمه می کنند، و از آن لذت می برند. وجود بیش 

 گلستان جایگاه مردمی آن را نشان می دهد.

 سعدی وگلستان

خوانیم که در کاشغر شعر او شهرت داشته است. در این سخنان حق با سعدی است؛ زیرا در حکایتی از باب پنجم آن کتاب نیز می

شود خنیاگران بیتی فارسی را به آواز هشتم هجری در چین متوجه میق( در قرن  337ـ307گذرد که ابن بطوطه )دیری نمی

بعدها آوازة سخن سعدی از مشرق به مغرب زمین رفت. قریب سیصد و پنجاه سال پیش  خوانند که از اشعار سعدی بوده است.می

معرفی سعدی در اروپا مقبول افتاد  ای از گلستان را به زبان فرانسوی انتشار داد. این نخستینبود که آندره دوریه ترجمة گزیده

( فریدریش اسکن باخ آن را به آلمانی ترجمه کرد و در توبینگن به چاپ رسانید. حتی دیری 5371چندان که یك سال بعد )

( که زبان فارسی را در ایران آموخته بود، گلستان را بار دیگر به آلمانی 5335ـ5177نگذشت که آدام اولئاریوس، سیاح آلمانی )

در شهر شلسویگ به چاپ سپرد. این ترجمه در آلمان با چنان حسن استقبالی روبرو شد که بارها به طبع  5311ترجمه کرد و در 

هانری ماسه در کتاب معروف  چنان که بنا بر فهرست ،به تدریج برخی از آثار سعدی به همة زبانهای زندة دنیا ترجمه گشت رسید.

ار ترجمه شده و هر ترجمه بارها به چاپ رسیده است. به عالوه فهرست ترجمة دیگر آثار سعدی و او تنها گلستان پنجاه و پنج ب

شناسی مفصلی تواند تحقیقات مربوط به آنها در زبانهای مختلف، به نقل کتاب ماسه و نیز در شصت سال اخیر، خود موضوع کتاب

شت که دیدرو فیلسوف فرانسوی دربارة گلستان مقاله گفت. دیری نگذجهت از حسن قبول آثار خود سخن نمیشد.سعدی بی

دیوان شرقی و "کرد و گوته در نوشت و ولتر این کتاب را به مطالعه گرفت، بایرون سعدی را با کاتولوس شاعر غنائی روم  قیاس می

مقدمة گلستان زبارتی اع« شرقیات»تحت تأثیر سعدی واقع شد. روکرت دربارة سعدی به آلمانی شعر سرود، هوگو در کتاب  "غربی

سعدی واقعاً "که:  اند و ارنست رنان در ستایش شاعر شیراز سخن گفترا اقتباس کرد. و هر یك به نوعی به سعدی توجه داشته

د.هنوز نخوانهای سقراط و افالطون و دانته و شکسپیر و میلتون و گوته میآثار سعدی را در شمار نوشته "از گویندگان ماست یکی

 آورند و خردمندی جهانی.قدان ادبی سعدی شیراز را در بین شاعران کالسیك ایران، بزرگترین شخصیت ادبی به حساب میهم منت

اند که بیش از چهارصد و پنجاه جمله از کلمات او در میان عموم دربارة نفوذ شکسپیر در زبان انگلیسی و مردم انگلیسی زبان نوشته

آورند. شکسپیر که نده و بافرهنگ قریب به دوهزار عبارت و شعر وی را غالباً در سخنان خود میخوامردم راه یافته و اشخاص درس

نظران است، نقل شده است. در زبان فارسی، سعدی نظیر چنین مقامی را دارد. تأمل در یکی از آثار او )گلستان( این زبانزد صاحب

او به صورت مثل درآمده و شهرت یافته است. درست است که برخی از  کند که تعداد زیادی از جمالت و ابیاتنکته را تأیید می
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شود و احیاناً ممکن است سعدی از آن گونه سخنان پیش از سعدی رواج داشته است یا مضمون آنها در آثار دیگران نیز دیده میاین

و مفاهیم به آن صورتی که سعدی به عبارت  بینیم این مضامینآثار و یا از زبان مردم الهام گرفته باشد، اما در هرحال وقتی می

توان تشخیص کشیده، در بیان مردم فارسی زبان متداول شده است، اثری از حسن قریحه و لطیف بیان او را نیز در رواج آنها می

 داد. ایجاز و رواج سخن در بین مردم صفت اساسی مثل است.

 سعدی شهرت

در همة اقطار عالم نام سعدی، فکر و سخن سعدی معروف است و اهل اندیشه و بینی سعدی تحقق یافته است و غرض آنکه پیش

مندند. بدیهی است موجبات شهرت او متعدد است؛ از آن جمله است: قریحة خداداد، حسن ذوق،  نظران به آثار وی عالقه صاحب

واطف گوناگون آدمی، و سبك و بیانی در اوج یابی، فکر پخته و پرورده و مفاهیم حکیمانه، بیان عآگاهی و نکتهبینی و دلروشن

 بالغت و قدرت...

دربارة آثار متنوع او از شعر و نثر، غزل، مثنوی، بوستان، قصاید و مواعظ، ترجیعات، گلستان و مجالس، البته از جهات مختلف 

تان است، آن هم فقط از یك نظر، توان سخن گفت؛ اما آنچه در این مقاله مورد نظر است، بحثی کوتاه در باب کتاب مشهور گلسمی

در میان مردم. از آثار  "امثال و حکم"دانان، و رواج اجزائی از آن به صورت یعنی یکی از مظاهر نفوذ این کتاب در بین فارسی

از نظران است، نقل شده است. در زبان فارسی، سعدی نظیر چنین مقامی را دارد. تأمل در یکی  مختلف شکسپیر که زبانزد صاحب

کند که تعداد زیادی از جمالت و ابیات او به صورت مثل درآمده و شهرت یافته است.درست آثار او )گلستان( این نکته را تأیید می

شود و احیاناً ممکن گونه سخنان پیش از سعدی رواج داشته است یا مضمون آنها در آثار دیگران نیز دیده میاست که برخی از این

بینیم این مضامین و مفاهیم به آن صورتی که ر و یا از زبان مردم الهام گرفته باشد، اما در هرحال وقتی میاست سعدی از آن آثا

سعدی به عبارت کشیده، در بیان مردم فارسی زبان متداول شده است، اثری از حسن قریحه و لطیف بیان او را نیز در رواج آنها 

 توان تشخیص داد.می

 چرا مَثَل؟

درآید و مردم آن را به کار برند؟ ابوالفضل احمدمیدانی مؤلف کتاب معروف  "مثل"شود که سخنی به صورت چه عواملی موجب می

شود که در دیگر انواع سخن به این حد نیست: ایجاز نویسد که: چهار صفت در مثل جمع میاالمثال از قول ابراهیم نظام میمجمع

سن تشبیه، جودت کنایه، و این نهایت بالغت است.ایجاز و رواج سخن در بین مردم صفت اساسی لفظ، استواری و اصالت معنی، ح

اند و مثل است. به عالوه مثلها انعکاس تجربة قوم و بیان خرد و حکمت مشترك عموم است که طی نسلها به مفهوم آنها پی برده

شود که مفاهیم نی آنکه در امثال ملل مختلف جهان مواردی دیده میاند. دلیل دیگر در تأیید این معآنها را به یکدیگر منتقل کرده

و  هاآنها شبیه یکدیگر است. این گونه شواهد ممکن است فقط از نوع اقتباس نباشد، بلکه نوعی توارد تواند بود، نمودار تجربه

 یافته است، نظیر: های مشترك اقوام گوناگون در مناطق متفاوت که در قالب الفاظ ثبت شده و رواجاندیشه

 دوست، آن دانم که گیرد دست دوست

 در پریشان حالی و درماندگی
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دوست تو کسی است که در شدّت و سختی، مراعات احوال تو را کند، در فراخی "خوانیم: راغب اصفهانی نیز می "محاضرات"که در 

 . "الرخاء مُراعیا فییابی: صدیقك من یرعاك عند شدیده فکلّ تراه نعمت همه را اهلِ مراعات می

 که چون بچة شیرنرپروری

 چو دندان کند تیز، کیفربری

 پروریدیکی بچة گرگ می

 چو پرورده شد، خواجه برهم درید

در کتب عربی نیز حکایتی آمده است که گروهی از عربها کفتاری را برانگیختند. کفتار به خیمة شیخ قبیله وارد شد. شیخ برایش 

کالغی را غذا "گویند: شانید تا جان گرفت. پس روزی شیخ خوابید، کفتار بر او پرید و کُشتش! فرانسویان هم میشیر آورد و به او نو

است، بین ملل و اقوام  "محصول فهم عموم"غرض آنکه بسیار امکان دارد مفاهیم مَثَل که "بده، چشمت را کور خواهد کرد.

 گوناگون مشترك باشد.

 مثل درگلستان

گونه پیدا کرده از چه قبیل است. شهرت و رواج سخنان او که از حاال ببینیم سخنان سعدی در گلستان که حالت مثَل یا مثل

شدن آنها نمودار آن است که کالم « فاش لالستعمال»روزگار قدیم بر زبان مردم جاری شده است و هنوز رواج دارد و به تعبیر قدما 

را داشته که در شمار امثال و حکم مردم ایران درآید. کلمات و امثال سایر سعدی نیز واجد چنین  او شرایط و مزایا و نیروی آن

صفتی است؛ مثالً مقدمة سعدی بر گلستان آنقدر پرمعنی و از لحاظ بیان قوی است که هر جملة آن شهرت و نفوذی خاص پیدا 

منّت خدای را عزّوجلّ که طاعتش "ود تأثیر داشته است: کرده و شاید همین مقدمه نیز در ترویج و معروفیت کتاب در حد خ

آید، مفرّح ذات. پس در هر رود، ممدّ حیات است و چون برمیموجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نَفَسی که فرو می

حاوی امثال و حکم  سخنان مشهور سعدی از لحاظ مفهوم و معنی یا"نَفسی دو نعمت موجودست و برهرنعمتی، شکری واجب ....

ها و دریافتهای خود اوست که پیشینیان است که وی چکیدة آنها را در الفاظی دلنشین و مؤثر بیان کرده است، و یا حاصل تجربه

همه کس "آموز است که در طی قرون و نسلها جلب توجه عموم را کرده و زبانزد شده است؛ نظیر: چندان سنجیده و پرمغز و عبرت

 ."د به کمال نماید و فرزند خود جمالرا عقل خو

گذرد که سخنان زبده و اما شهرت و رواج سخن که الزمة امثال و حکم است در مورد کالم سعدی محتاج به گفتگو نیست. قرنها می

ه نظر خوانان از عارف و عامی و عالی و دانی جاری است؛ چنان که این خصیصگویان و فارسیو بر زبان فارسی پرمغز و موجز ا

گونه که سعدی آن را های دنیا، به خصوص آندیگران را نیز به خود جلب کرده است.گلستان سعدی نموداری است از فراز و نشیب

اند؛ بنابراین باید نحوة تلقی و برخورد آنان را با هرچیز نیز لمس و تجربه کرده است و پیشینیان و مردم عصر وی با آن روبرو بوده

خوان در ایران و افغانستان و آسیای صغیر مل در این صفحات نمودار نفوذ کالم سعدی در افواه و افکار مردم فارسیدر نظر داشت. تأ

 قارة هندوستان تواند بود:و شبه
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 ـ آتش سوزان نکند با سپند آنچه کند دود دل دردمند

 ت.ـ آتش نشاندن و اخگر گذاشتن و افعی کشتن و بچه نگه داشتن، کار خردمندان نیس

 ـ آن را که حساب پاك است، از محاسب چه باك است؟

 ـ آن که بر دینار دسترس ندارد، در همه دنیا کس ندارد...

 طنز تعريف

  کردن، فسوس کسی زشتیهای و کردن مسخره جویی، عیب بیشتر میشود برداشت طنز لغوی معنی از آنچه

 واژه طنز.خندیدن کسی بر کردن، عیب داشتن، افسوس ، است آمده چنین طنز واژه ذیل دهخدا لغتنامه در .است برشمردن را"

 اطالق ادبی نشان و استهزاء به طعنه، و تهکم آثارو از دست آن به ادب اصطالح در و استهزاء و تمسخر معنی به است عربی ای

 هدف غایت آنخنده در که کمدی خالف بر .میپردازد جامعه و فرد مفاسد و نادرستیها، زشتیها، عیبها، دستمایه با که میشود

 ( 5733،73:ا دهخد)"میباشد،
 

 فارسي ادبيات در طنز پيشينه

 در میدانیم، که همانطور چراکه میدانند، عرب ادبیات و فرهنگ با ما آشنایی محصول را فارسی ادبیات در طنز وجود بسیاری،

 نیز خود هجاگویان زبان تیغ از شمشیر، بر عالوه یکدیگر با خصومت و جنگ آنهاهنگام و بودند توانمندی شاعران عرب قبایل بیشتر

 فارسی ادبیات در هجایی شعر سرودن. باشد داشته میتوانست که دریی پرده و هتاکی دلیل به هجو که بسا چه و میکردند استفاده

 تا میداد رخ اتفاق این باید چرا که کردهاند ناراحتی ابراز حتی ای عدهطنز با سال بیست آمدن از پس اعراب با ارتباط نتیجه را

 نتیجه در و هجوگویی صرف را خود نبوغ آنها و گردد آلوده هجو به ... و خاقانی سوزنی، سنایی، همچون ما، بزرگان برخی زبان

 . کنند شخصی های خواهی کین

 وکارش سر که است این نیز دلیلیش میخورد چشم به اقوام همة میان در و نمیشود، محدود خاصی سرزمین یا و قوم به طنز مقوله

 ،... الخ و باشد نهاده نشیب به رو جامعه نباشد،اوضاع مراد مطابق شرایط که هنگامی طبعاً .است انسان احساسات و درونیات با

 طنز نیز اعراب با ما آشنایی از پیش .میشود گشوده نیز سنجان نکته و ظریفان وزبان داشت خواهد همراه به را انتقاد و اعتراض

 هجایی شعر صورت به که فارسی، زبان به مانده باقی طنز های نمونه نخستین از اما.است رفته بین از البته که است وجودداشته

 و کم نیز شاعران دیگر آثار در .دارد ای گزنده و تند بسیار زبان که است سمرقندی سوزنی چهارم قرن معروف هجوگوی اما .است

 درمثنوی موالنا تأمل درخور هزلهای و گلستان در سعدی نیشدار پندهای با هفتم قرن در اینکه تا برمیخوریم طنز پای رد به بیش

 را فارسی ادبیات در طنز های نمونه بهترین واز میآیند در میدان به حافظ و عبید چون نوابغی نیز هشتم قرن در .میشویم مواجه

 طنز به اختصاص کامالً که هستند آثاری دسته یك :اند دسته دو فارسی ادبیات در طنزآمیز :گفت باید کل در. میآورند بوجود

 با آنها اثنای در ولی نیست طنز آنها موضوع که آثاریند دیگر دسته و زاکانی عبید االشراف اخالق و دلگشا رساله جمله دارند،از

 . است نمونه این از خود سعدی گلستان میخوریم،که بر طنزآمیز یاابیات و قطعات حکایات،
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 گلستان در پردازی طنز

 دید باید اما .است کشیده تصویر به هست که آنگونه را پیرامونیش محیط آن در که میشود دانسته او واقعی دنیای سعدی گلستان

 ما تا است گرفته بکار را ابزاری چه و کند معرفی ما به را ... و اخالقی رذایل تضادها،اختالفات، از پر ای جامعه توانسته چگونه او که

 اندك گلستان در موجود طنز آنکه یا و است طنزی هرگونه فاقد گلستان گذشتگان، از نظربرخی به . بگیریم ای بهره و راببریم

 وجود است  رنان، ارنست چون بزرگی نویسنده شده سعدی گلستان تأثیرگذاری باعث که عواملی مهمترین از یکی آنکه حال است،

 ظنز زان طنزپردا ردیف در را او و کند می مقایسه رومی طنزپرداز با را سعدی گلستان، استخواندن آن در ظریف طنزآمیز نکات

 . میدهد جای فرانسه طنز طالئی قرن را گلستان برخی اینکه دلیل شاید سعدی، فاخر
 

 گلستان طنز سازی برجسته در بالغت تأثير

 فرقی هدف، نه و است وسیله آن در خنده طنزکه با ندارد، خنداندن جز هدفی که جوك، فرنگیها قول به یا فکاهه و لطیفه غالباًبین

 در طنزآمیزگلستان، حکایات .باشد ندن خندا گلستان طنز از هدف که باشیم داشته انتظار بایدما ( 5733،77:ا دهخد)نمیگذاریم

 این جز چیزی نیز سعدی هدف و وامیدارد تفکر به را ما که است صورتی به باشند داشته همراه به است ممکن که لبخندی کنار

 اصلی پیام که دارد انتظار مخاطبش از اما میکند، بیان مطایبه و شوخی با همراه را مطلب مواقع بسیاری در سعدی گرچه .نیست

 مردی حکایت، این در .میآورد طنزآمیزی شکل به را افراد در بد خوی و خلق شدن نهادینه یتیحکا در نمونه برای .دریابد اورا

 میکند عمل آنگونه یعنی میکند، رفتار آمیز خشونت بسیار عروس با برخورد دوزدر کفش .است داده دوزی کفش به را خود دختر

 بلکه نیست، مزاح و تفریح و تنهاخنداندن داستان، آن بیان از شهدف اما .بود شده نهادینه طبعش در و بود اش پیشه اقتضای که

   بردار او از جد و بگذار گفتارهزل این نگفتم مزاحت به:میگوید درپایانش چنانکه برساند؛ مخاطب به را پیامش میخواهد

 (503 گلستان،ص)

 تا برویم گلستان سراغ به است آور طنزخنده که ذهنیت این با نباید نیز و نیست مخاطب خنداندن تنها هزل آوردن از هدف پس

 خود نویسندگان از میگویدیکی فرانسوی طنزپردازان با سعدی مقایسه از پس رنان ارنست .شود آن طنز از ما درست دریافت مانع

 معایب و مفاسد آن با که مالیمی طنز لحن میبخشد، جان حکایاتش به که ظرافتی و جذابیت او، ناپذیر خالل ثاقب رای .ماست

 میتوان بنابراین. میدارد عزیز ما چشم به را او است، نادر بسیار زمین مشرق در که هایی شایستگی این میکند،همه انتقاد را جامعه

 و نیست ثابت مختلف اشعار و حکایات جمالت، در نیز این البته .است بالغی کاربردعناصر بخاطر گلستان طنز از بخشی که گفت

 در دیگری عامل بلکه نباشد آن در رفته بکار استعارة یا و تشبیه ایهام، بخاطر موجود طنز بیت یا حکایت یك در است مثالًممکن

 از قسمتی بین این در و سازند طنزآمیز را متن تا میدهند هم دست در دست مختلف عوامل گاهی حتی و باشد دخیل طنز ایجاد

 بگیریم متن از را آنها اگر که است شده استفاده بالغی صنایع از طوری نیز مواردی در ولی .باشد بالغی عناصر و بالغت بواسطة آن

 لفظی صنایع که هرچند .باشد نداشته لطفی مخاطب برای آن بساخواندن چه و میدهد دست از را خود بودن طنزآمیز ماهیت

 همچون معنوی صنایع با مقایسة در لیکن اند، شده مطلب گشتن طنزآمیز موجب موارد برخی در ... و جناس،سجع همچون

 چشم به بیشتر بسیار معنوی صنایع از استفاده طنزبا ایجاد و دارند کمتری اهمیت زمینه، این در ... و ایهام استعاره، تشبیه،

 تنها لفظی صنایع بواسطة طنز ایجاد و است بوده معنوی صنایع روی بر تأکید نیزبیشترین اینجا در دلیل همین به . میخورد

 .است  کرده استفاده درگلستان طنز ایجاد برای بالغیی روشهای چه از سعدی دید باید حال .است شده ذکر مورد درچند

 الفاظ و كلمات قلب و جابجايي

 در که برجسته، موارد برخی به اینجا در... و عکس و طرد کل، یا بعض قلب جناس، انواع یعنی است؛ بالغات بازی شامل بخش این

 .میکنیم اشاره است، شده طنز ایجاد روش این با آنها
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 مركب جناس

 (517 ص ،)همان"ت.اس این نه بازی است، نیین خانه که را تو : گفت حکیمی"

 القرينه اعنات يا المزدوج تضمين

 شـبان  ".اسـت  جملـه  هر حشو در سجع تقابل و جمله دو آخر فعل در قافیه رعایت وسیلة به جمله یاچند دو کردن هماهنگ آن و

 از کی(ی.77 ان،صهم)". رفت همی غارت میرودوبه طهارت به که برداشت رفیق ابریق توفیق، بی دزد که خفته حصاری پای به گه

 در .میکنـد  اسـتفاده  جایگـاه  مناسبترین در و نحو ین بهتر به ها واژه از یعنی کلماتست؛ احضار قدرت سعدی، کالم بارز ویژگیهای

 .است ساخته برجسته را کالمش طنز لغات، مناسب بسیار چیدن نیز  نمونه این

 وعكس طرد

 .تکرارکنند برعکس دیگر مصراعی در را پاره دو آن و کنند تقسیم پاره دو به را مصراعی

 و ربـود  در کفـش  از دام و آمـد  غالـب  او بر ماهی .نداشت آن ضبط قوت .افتاد دام در قوی ماهیی را ضعیف صیادی که شنیدم" 

 (557 گلستان،ص)  ."برفت

 تضاد

 و درگذشـت  جمـال  صـاحب  زنـی  را یکی"باشند هم ضد و عکس معنی نظر از کلمات یعنی باشد، تضاد لفظ چند یا دو معنی بین

 ( 13 ادبی،ص صناعات و بالغت فنون) " .بماند متمکن خانه در کابین علت به فرتوت مادرزن

 پارادوكس

 . شود متناقض ظاهر به غریب معنای به منجر تضاد که است وقتی آن و نماست، متناقض یا پارادوکس ادبیات در تضاد مهمترین"

 (553 ،ص بدیع به تازه نگاهی. )است توجیه قابل استعاره و مجاز به توسل ادبی مذهبی، رفانی، ع توجیهات با تناقضات این اما

 اغراق و مبالغه

 بالغت )فنون باشد استعاره و تشبیه که حاصل توصیفی در تأکید و افراط یعنی بیانی مبالغة .باشد تأکید و افراط آن در که توصیفی

 است. )گلستان،561 گلستان طنز سازی برجسته در بالغت تأثيرطنز اصلی ویژگیهای از یکی اغراق (501ادبی،ص صناعات و

 (531ص 

 اقتباس

 اقتبـاس  قصد به باشد معلوم که بیاورند نثر و نظم در چنان و بگیرند معروفی بیت یا مجید اهلل کالم از آیتی یا حدیثی که است آن

  .سرقت نه و است

  نکو مرد سرای در بد زن"

 او دوزخ عالم این در هم

 بد ین زنهار قر از زینهار

 (500 ان،صهم)"النّار عذاب ربنا وقنا

  تمثيل ارسال يا مثل

 گرفتار دیدش روز چند از پس.داد نعمتی را مراو عزوجل خدای تا کرد دعا، شده اندر ریگ به برهنگی از دید را دروشی( ع) موسی

 ،قصاصـش  ریختـه  کسی خون و کرده عربده و است خورده خمر :گفتند است؟ حالت چه را این گفت .آمده گرد براو انبوه خلقی و

 (551 ان،صهم) . کنند همی
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  گلستان طنز سازی برجسته در بالغت تأثير

 بترس سودا این کوشیدر چه نادان ای گفتش حکیمی" .دارند داستانی منشأ اینکه یا و هستند داستان صورت به نیز تمثیلها برخی

 (533 ص همان،)". ازبهایم بیاموز خاموشی گفتارتو تو از بهایم الیمنیاموزد لوم از

 مخصوصـاً  کـه  اهمیتـی  و گذشـته  در موقعیتمنجمـان  بـه  دقت با . میشود انتقاد منجم از ظریف بسیار تعریضی با حکایت این در

 .ندانـد  دیگـری  دانـم  من چنانکه خانه این بد و نیك."میبریم پی بیشتر رفته کار به طنز ظرافت به بودند قائل آنها برای پادشاهان

 (570 ان،صگلست).منی توهمسایه آنکه جز به :گفتم،ندارد عیبی هیچ

 گلستان طنزپردازی در بالغي صنايع كاربرد ميزان

 و نشـاند  مـی  لـب  به را لبخندی میکند، بیان را مطلبی که کالمی یعنی آن، جدید معنی در طنز است، طنز گلستان در سعدی کالم

 است سعدی نثر خاص ویژگیهای. میگیرد بهره بالغت و بدیعی صنایع از طنزی چنین بیان برای سعدی .وامیدارد تأمل به را مخاطب

 جامعـه  شرایط وقتی سو، یك از که گرفت نتیجه میتوان و .آید می چشم کمتربه مشهورند طنز به ادبیات در که دیگری متون در که

 تفکر و جامعه که چرا ندارد، مکان شفاف و صریح صورت به مسائل برخی کردن بیان وحتی میگیرد او از را شفاف و صریح بیان امکان

 بـه  را آنها که است ناگزیر هنرمند میشنود، محسوب و تاب نوعی به و نیست پذیرا را مطالبی چنین صریح شدن عنوان آن در موجود

 بیـان  تـر  ظریـف  را خـود  مطلب اینکه بر عالوه تا بگیرد بکار ادبی، صنایع دیگر و تعریض پاردوکس، ایهام، استعاره، پوشش در و طنز

عمده شهرت گلستان مدیون هنرهای کالمی است که در آن به کار رفته است.  .بماند امان در نیز گیری خرده و سوءظن از باشد کرده

کل پژوهش های سعدی شناسی به گلستان اختصاص یافته که توجه خاص پژوهشگران را به این اثر بی نظیر نشان  نزدیك به نیمی از

می دهد. نه تنها ادیبان و صاحب نظران بلکه عامه مردم نیز سخنان سحرانگیز سعدی را می خوانند، زمزمه می کنند، و از آن لذت می 

در این مقاله، کوشش شده است ظرایف  .ه از گلستان جایگاه مردمی آن را نشان می دهدبرند. وجود بیش از چهارصد مثل سایر برگرفت

شود. بی گمان، در پرتـو آشـنایی بـا وجـوه هنـری سـخن        ، با ارایه شواهد، بررسی و تحلیلو نکته ها و شگردهای زبانی و ادبی سعدی

 .وت سخن او بیشتر می توان لذت بردسعدی، از حال

 

  

  گيرینتيجه 

 پژوهش این.است شده اشاره طنز ایجاد اصلی محور بیانی، فنون و بدیعی صنایع بخصوص بالغی، مختلف صنایع از سعدی استفاده

 در ادبی صنایع و بالغت و بودند تر برجسته بودن ادبیات در آن از مختصری پیشینة طنز، فایده و هدف بیان نیز تعریف، ارائة پس

 راستا،صنایع این در . میشود ایجاد متفاوت شگردهای با و گوناگون مقاصدکه در است، آن میکند،در ایجاد مؤثرتری نقش آنها ایجاد

 در رفته بکار طنز سپس .شد آورده فارسی برای ادبی و بالغی فنون از سعدی استفاده هدف به است، مختلف بالغی مختلف

ها به  تجربة قوم و بیان خرد و حکمت مشترك عموم است که طی نسل به عالوه مثلها انعکاس. گرفت قرار ارزیابی مورد گلستان

. سخنان سعدی در "اندمردم غالباً خود محق"گوید: اند. از این رو ولتر میاند و آنها را به یکدیگر منتقل کردهمفهوم آنها پی برده

است. شهرت و رواج سخنان او که از روزگار قدیم بر زبان مردم جاری شده است و  گونه پیدا کردهحالت مثَل یا مثلگلستان که 

شدن آنها نمودار آن است که کالم او شرایط و مزایا و نیروی آن را داشته که در  "فاش لالستعمال"هنوز رواج دارد و به تعبیر قدما 

م و معنی یا حاوی امثال و حکم پیشینیان است که وی سخنان مشهور سعدی از لحاظ مفهو.شمار امثال و حکم مردم ایران درآید

ها و دریافتهای خود اوست که چندان سنجیده و پرمغز چکیدة آنها را در الفاظی دلنشین و مؤثر بیان کرده است، و یا حاصل تجربه

 .زد شده است آموز است که در طی قرون و نسلها جلب توجه عموم را کرده و زبانو عبرت
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گذرد که سخنان زبده رواج سخن که الزمة امثال و حکم است در مورد کالم سعدی محتاج به گفتگو نیست. قرنها می اما شهرت و 

خوانان از عارف و عامی و عالی و دانی جاری است؛ چنان که این خصیصه نظر گویان و فارسیو پرمغز و موجز او بر زبان فارسی

گی استفاده سعدی از صنایع مختلف بالغی، بخصوص صنایع بدیعی و فنون بیانی، چگونت . دیگران را نیز به خود جلب کرده اس

محور اصلی کار است که در این راستا حکایتها و نمونه های مورد نظر گلستان را که از لحاظ طنزآمیز بودن برجسته تر بودند و 

قرار گرفت و در خاتمه نیز پس از نموداری که نشان بالغت و صنایع ادبی در ایجاد آنها نقش موثرتری ایجاد میکند، مورد ارزیابی 

دهنده میزان استفاده از صنایع مختلف بالغی مختلف است، به هدف استفاده سعدی از فنون بالغی و ادبی برای ایجاد طنز اشاره 

 .شده است
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ــران،  ته

 فـردوس، 

ــاپ  چـ

 .ششم

 

 

 

 


