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چکيده
در ميان اقسام صنايع بديعي ،كمتر آرايهاي را ميتوان يافت كه ارزشي همپايۀ سجع و موازنه در آفرينش آثار منثور كالسيك
فارسي داشته باشد .نثر موزون و مسجّع بر اساس اين فن شکل ميگيرد ،و نوعي از كالم ادبي محسوب ميشود كه خصيصۀ
اصلي آن ،ايجاد آهنگ و موسيقي براي انتقال هرچه بهترِ معناي متن ،به منظور تأثير بر مخاطب است .سؤال اين است كه «آيا
گلستان سعدي در استفاده از نثر مذكور ،به جز رعايت قواعد مربوط به اين نوع كالم در زبان فارسي ،از مختصّات اين نوع
نوشته در امهات كتب بالغي عربي نيز تبعيت ميكند؟» جواب ما مثبت است .در اين پژوهش ،با استفاده از روش تحقيقِ
توصيفي -تحليلي ،ميزان تطبيق گلستان سعدي با ويژگيهاي نثر موزون و مسجّع در كتب بالغيِ عربي ،با اشارهاي مختصر به
وضعيت علوم بالغي فارسي بررسي ميشود .نتايج نشان ميدهد كه سعدي از ديدگاه علماي بالغت عربي ،در استفاده از
موازين و مختصات نثر موزون و مسجّع بهره ميبرد.
کليدواژهها :گلستان سعدي ،نثر موزون و مسجّع ،فصاحت و بالغت ،بالغت عربي

مقدمه
بسياري از محقّقان در ميان اعراب و ايرانيان ،به گسترش دامنۀ علوم بالغي كمك كردهاند و با ديدگاهي تحليلي و انتقادي ،سعي در
كاربرديكردن مباني و موازين آن علوم در نوشتههاي ادبي داشتهاند .در اين حوزه ،هم در زبان و ادبيات عرب كوششهاي ثمربخشي
انجام گرفته ،و هم در حوزۀ زبان و ادبيات فارسي آثار درخوري تدوين و تأليف شده است .در اين ميان ،تمام تالشهاي محقّقان و
بالغتپژوهان حوزۀ ادبيات عرب از همان آغاز ،در راستاي اثبات اعجاز قرآن كريم از اين ديدگاه بوده است 1و با توجه به مثالهايي كه
از متون منظوم آوردند ،رفتهرفته آن قواعد و مباني را با آثار ادبي نيز مطابقت دادند و همان اصول و قواعد را مبناي فصاحت و بالغت
شناختند و به حوزۀ آثار ادبي نيز منتقل كردند .در ميان اقسام و گونههاي علوم بالغي ،سجع و موازنه يکي از ابزارهاي كارآمد و پركاربرد
بالغيِ علم بديع محسوب ميشود كه قابليت ژرف و ممتازي را در اختيار اديبان و نويسندگان ميگذارد .نثري كه بر پايه سجع و موازنه
شکل ميگيرد ،در عرف اديبان به «نثر موزون و مسجّع» شهرت دارد كه قابليتها و ظرايف آن ،مطمح نظر نويسندگان زيادي تا به امروز
بوده است.
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از سوي ديگر ،برخي از نويسندگان و اديباني كه به ذايقه ادبدانيِ خويش با ارزش نثر موزون و مسجّع و خصوصيات فنّي آن به
نيکي آشنا بودند ،بهترين راه انتقال معنا و مفهوم به مخاطب را استفاده از همين نوع كالم ادبي تشخيص دادند و چون ضرورت اين امر را
احساس كردند ،كلمات و واژههايي را برگزيدند كه نوشته ادبي آنان را از آهنگ گوشنوازِ موسيقيِ الفاظ و كلمات برخوردار سازد .در
واقع ،چنين حالتي ميتوانست به بهترين وجه ممکن ،زبان ادبي را با زبان موسيقي در يك جاي جمع آورد تا به تصويرآفرينيهاي
شگرف بينجامد.
به گفته محققان ،صورتگريِ بالغي و هنري نيز محصول تركيب تمام آرايههاي بالغت است و شاعران و اديبان توانا در اين بخش،
تخيل و الهام را با مهارتهاي ادبي در يكجاي چنان جمع آوردهاند كه حاالت عقالني و استداللهاي دشوار را به سادگي به مخاطب
خويش عرضه كردهاند (ر.ک :تجليل .)170 :1078 ،بعدها بالغيان براي تدوين قواعد مربوط به فصاحت و بالغتِ نثر موزون و مسجع،
به آثار ادبي نويسندگان متبحر در اين زمينه استشهاد كردند و همين امر باعث تثبيت اركان بالغي نثر مذكور از حيث احتوا بر سجع و
موازنه شد .داليل فوق موجب شد تا سجع به عنوان يکي از مهمترين اركان مسلم كالم منثور توجه جدي نويسندگان را در تدوين
آثارشان به جلب كند و اين مسئله بعدها اغلب آثار فني و هنري با مايههاي ادبي ،ديني ،تاريخي 9و اخالقي را فراگرفت و تنها به يك
موضوع خاص محدود نشد.
بيان مسئله ،فرضيه و روش تحقيق
نثر موزون و مسجّع به نوعي كالم ادبي اطالق ميشود كه بسامد عناصر موسيقيايي در آن ،با استفاده از آرايههاي بديع لفظي و بهويژه
سجع و موازنه از حد معمول و عادي بيشتر است و نوعي آهنگ در پايان پارهها و قرينههاي سخن شکل ميگيرد (ر.ک :كزازي:1080 ،
 )49و يا بدان وسيله موسيقي كالم افزوني مييابد (ر.ک :شميسا .)00 :1071 ،به زعم محققان ،گلستان سعدي به واسطه سبك بيان آن كه
تركيبي از ساختارهاي تصويري ،معنايي ،زباني و موسيقايي است ،فاخرترين و زيباترين اثر ادبي موزون و مسجع شناخته ميشود كه
توانسته است در عمق جان و دل خوانندگان نفوذ كند و اين نفوذ معنوي را در طي قرون و اعصار حفظ كند (زرقاني100-131 :1074 ،؛
البرز)11 :1012 ،؛ گويي در گلستان ،موسيقي -سپس تصويرآفريني -به خدمت هنر كلمه در ميآيد تا سعدي بدان وسيله ،هرچه بهتر و
عميقتر بتواند با مخاطب سخنش ارتباط تنگاتنگ برقرار كند.
ميدانيم كه علوم بالغي وسيله سنجش و ارزشگذاري متون ادبي است و محققان با اين ابزارِ كارآمد ميتوانند از عهده تجزيه و تحليل
آثار ادبي بهخوبي برآيند (شميسا .)01 :1081 ،بالغت فارسي نشئتگرفته از بالغت عربي است و سؤال اصلي پژوهش حاضر اين است
كه آيا سعدي در تصنيف گلستان ،به قواعد موجود در امهات كتب بالغت عربي در جهت تعالي جنبههاي هنريِ اثر ادبياش توجه دارد
يا خير؟
فرضيه پژوهش بر اين مبنا استوار است كه نويسنده گلستان ،از آراي بالغتپژوهان بزرگ عرب در تصنيف اين كتاب ،جهت تقويت
ساختار نثر موزون و مسجع بهره ميگيرد و از مختصاتي كه آنان براي نثر موزون و مسجع برشمردهاند ،استفاده ميكند .براي اينکه ميزان
درستي يا نادرستي فرضيه حاضر بررسي شود ،مطابق با محتواي آثار بالغي عربي ،به استشهاد از گلستان سعدي به تصحيح غالمحسين
يوسفي پرداختهايم .براي تبيين موضوع مورد نظر اين پژوهش ،ابتدا مهمترين آثار بالغي عربي را كه در راستاي اثبات اعجاز قرآن كريم تا
عصر سعدي نوشته شده بودند ،بررسي كرديم.
هدف از انجام پژوهش حاضر ،شناختِ ميزان برخورداري نثر موزون و مسجّع گلستان سعدي در حوزه لفظ و معنا ،از منابع بالغي
مهم عربي است .در ادامه ،با استفاده از شيوه پژوهشي توصيف و تحليل به مقايسه گلستان سعدي با شاخصهها و مؤلفههاي اصلي و
ويژگيهاي نثر موزون و مسجع در بالغت عربي ميپردازيم .بايد ذكر كرد بعد از بررسي و بيان ديدگاه بالغيان عرب و جمعبندي
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مطالب آنان ،قسمتهايي از نثر موزون و مسجّع گلستان را كه با آن ديدگاهها مطابقت ميكرد ،برگزيده ،و به عنوان شاهد مثال آوردهايم
و در پايان ،نتيجهگيري را بر اساس همين تطبيق و مقايسه صورت دادهايم.
پيشينه پژوهش
غالباً كساني كه در خصوص هنر سجعگويي مطالبي براي ارائه دارند ،به مناسبت از گلستان سعدي نيز ياد كردهاند؛ با وجود اين ،به اذعان
محققان ،درباره سعدي كمتر كاري شايسته نام بزرگ او كردهايم و تحقيقات ما در بارۀ وي -همچنان كه عادت قدما بود -در حد اجمال،
كليگويي و عدم تفکيك دقيق معاني و مصاديق اصطالحات ادبي و نکتههاي بالغي بوده است (حميديان 2 :1074 ،و  .)011اين گفتار
درباره موضوع پژوهش حاضر نيز صدق ميكند .بنابراين ،در موضوع مقاله كمتر محققي كاري درخور انجام داده است .با وجود اين ،در
آثار برخي از محقّقان ،ميزان تطبيق آثار ادبي فارسي با ويژگيهاي نثر موزون و مسجّع عربي مقايسه شده است .في المثل ،بخشي از
كتاب فن نثرِ خطيبي ،به بررسي نثر فارسي و اقسام آن اختصاص دارد؛ امّا گفتني است كه در كتاب مذكور به عنوان شايستهترين كتاب
در اين قلمرو ،تنها اشاراتي كلّي به مايههاي نثر موزون و مسجّع شده است و مؤلف به بررسي تطبيقي مختصّات نثر موزون و مسجّع با
قواعد بالغي زبان عربي به صورت مبسوط نپرداخته است و تالشهاي ديگر محقّقان با نوشتن مقاالتي از قبيل «نثر مسجّع فارسي را
بشناسيم» ،از وحيديان كاميار (وحيديان كاميار ،)88-17 :1082 ،و «تحليلي بر مقدمۀ گلستان سعدي» از سيد مهدي زرقاني (زرقاني،
 ،)101-130 :1074نيز در زمينۀ شناخت نثر موزون و مسجّع مبتني بر كتب بالغي عرب صورت گرفت و آنان هم از راهي ديگر و به
شيوهاي متفاوت به بيان موضوع پرداختند.
وحيديان كاميار ،در بخشي از مقاله ارزشمند خود ،ذيل عنوان «زيباييِ سجع» ،نثر مسجّع فارسي و عربي را با هم تطبيق ميدهد و به
دو مقولۀ جدا از هم در باب مختصّات سجع عربي و فارسي دست مييابد و زرقاني تنها به يك مورد از شرايط سجع خوب ،كه «تبعيت
لفظ از معنا» است ،اشاره ميكند و اين ويژگي در بالغت عربي و فارسي و در باب رعايت موازين سجع يکسان است.
ساير محققان ،از جمله عالمي -كيانيان ( )113-72 :1072و مظفري -گودرزي ( )73-10 :1078و ديگران ،كه سجع را در گلستان
بررسي كردهاند ،تنها به ارائه نموداري از ميزان استفاده نويسنده از انواع سجع و مشتقات آن پرداختهاند و عمالً مقايسهاي چنانكه مرسوم
شيوه ما در مقاله پيش روي بوده است ،با مختصات سجع و اقسام آن در بالغت عربي ترتيب ندادهاند .لذا ما در ادامه به مسئله مقايسه
خصوصيات نثر موزون و مسجع گلستان سعدي با مختصات آن در بالغت عربي ميپردازيم.
بحث
نگارندگان معتقدند كه نثر موزون و خصوصيّات سبکي آن در گلستان سعدي ،بيشتر تابعي است از اصول و موازيني كه در كتب بالغي
عربي تدوين شدهاند .براي درک بهتر موضوع ،و نيز براي اينکه بتوانيم به سؤال مطرحشده در بخش بيان مسئله و پرسشهاي مشابه
پاسخ درخوري ارائه كنيم ،ضروري است كه پس از بررسي ديدگاههاي منتقدان در حوزۀ بالغت عرب ،گفتههاي موزون و مسجّع
سعدي را در گلستان با آن معيارها تطبيق دهيم؛ امّا قبل از آن بهتر است كه نثر موزون و مسجّع و ساختار آن را تا حدودي بشناسيم.
نثر موزون و مسجّع
مبناي كاربرد نثر موزون و مسجّع در ادبيات عرب كه بر اساس آن ،بعدها در ادبيات فارسي نيز به وجود آمد« ،فواصلِ» قرآن مجيد بود.
قرآن ،كه برخي آن را شبيه به شعر ميدانستند 0،داراي آيههايي با لختها و فقرههاي مساوي يا تقريباً مساوي است كه در عرف
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بالغتپژوهان به سجع شهرت دارد و براي اينکه با اين اصطالح در نزد محققانِ آثار ادبي شناخته شود و وجوه تمايز ميان اين دو آشکار
شود ،و براي حرمتنهادن به كالم الهي ،بدان «فواصل» 4اطالق كردهاند.
در اين نوع كالم ،پارهها تقريباً مساوي و يکسان است ،با آوردن الفاظي كه اصطالحاً در محل نقطه پايانيِ قرينه ،با هم از نظر حروف
پاياني مشترکاند و يا بدون اشتراک در نقطه پايانيِ عباراتِ همسان ،از لحاظ وزن برابرند .بعدها با تدّبر بيشتر در قرآن كريم و ارايه اين
توصيف كه «قرآن نه نثر است و نه نظم؛ بلکه قرآن است» (ابنخلدون ،ج110 :1071 ،1.؛ خطيبي 118 :1071 ،به نقل از طه حسين) ،نثر
موزون و مسجع را نوع سومي از كالم دانستند .مبناي چنين اظهار نظري ،بسامد باالي فواصل در قرآن مجيد و فصاحت و بالغتِ متوني
هنري بود كه در آنها سجع به كار رفته بود 1.دقّت در ساختار صوري و معنوي آيات قرآن كريم كه با انسجامي خاص ،اعجاز ،سالست،
جزالت ،متانت ،عذوبت ،تناسب و ارتباط بين اجزا و كليّت قرآن را به وجود آورده است ،و نيز توجه به جنبههاي هنري آثار خالق ادبي،
روزبهروز اين ادعا را تقويت ميكرد .چنين توصيفي مبناي نوعي از سخن ادبي شد كه در زبان و ادبيّات فارسي نثر موزون و مسجّع نام
گرفت كه در آن نيز كالم به قطعاتي متناسب و متوازن تقسيم ميشود و خصيصه اصلي آن ،آهنگ و موسيقي است.
در اين نوع ساختار كالم ،به كيفيت انتخاب و گزينش الفاظ و واژگان از نظر اعتبارِ معنا و مفهوم بيشتر توجه ميشود .از سوي ديگر،
نثر موزون در هيئت ظاهري خود از نظر داشتن سجع مانند قافيه در شعر است؛ امّا چون فاقد وزن عروضي است ،به نثر متمايل ميشود
و بدان ميپيوندد .اينکه سخن ادبي سه مظهر مختلف داشته باشد ،از مختصات زبان فارسي و عربي است؛ با اين تفاوت كه ظهور نثر
مسجّع عربي مولودِ قرآن مجيد است ،امّا نثر مسجع فارسي -به گفته محققان -متأثّر از لحن خسرواني و شعر ملّي عهد ساساني نيز
هست (ر.ک :همايي130 :1041 ،؛ مرادي.)11 :1017 ،
نثر موزون و مسجّع را در سبكشناسي يکي از انواع سبكهاي منثور ميدانند كه آن نيز دو جنبه دارد :نثر موزون مرسل و نثر موزون
فني (ر.ک :شميسا .)14 :1087 ،از ديد سبكشناسان ،نثر موزون در برابر نثر مرسل و فنّي است؛ اما اين نکته به تمامي در بردارنده حق
مطلب نيست و چنانكه گفتيم ،بهتر آن است كه نثر مسجع را قسم سومي از كالم ادبي به شمار آوريم و با توجه به بسامد باال و نقش
ممتاز آن شايسته است كه آن را مستقل بدانيم؛ زيرا دستكم ،در زبان و ادبيّات فارسي ،اين نوع نثر هم مختصات نثر مسجّع عربي را
دارد و هم از ويژگيهاي نثر موزون فارسي بهره گرفته است؛ چنانكه گلستان شاهدي راستين بر اين مدعاي ماست.
علوم بالغی
آثار منظوم و منثور ادبي كه شاهکار در مجموعهاي تلقي ميشوند ،در تدوين قواعد بالغتِ زبانِ آن مجموعه تأثير دارند و نيز موازين
بالغت كه پس از تحقيق و كندوكاو ،براي بسياري از پژوهشگران قطعي شد ،ميتواند در آفرينش آثار ادبي تأثيرگذار باشد 1.اين ارتباطِ
متقابل و دوسويه ،از طرفي سبب تقويت هر دو (علوم بالغي و شاهکارهاي ادبي) ميشود و از طرف ديگر سبب كاهش تدريجي
ضعفها و افزايش ميزان بهرهوري آنها خواهد شد و همين مسئله ارزش كار را دو چندان ميسازد .گفتيم كه علوم بالغي وسيلهاي
ادبي
مناسب براي تعيين معيارها و موازين ادبي است و از اين ديدگاه ميزان ادبيّت سخن در هر نوع نوشتۀ ادبي مشخص ميشود .متون ِ
درجه اوّل نيز باعث ميشود كه قواعد علوم بالغت تثبيت شوند و بدين وسيله ،ميتوان جنبههاي قوت و ضعف استدالالت را بهتر
شناخت .از آن هنگام كه معيار بالغت در زبان عربي ـ بهويژه از قرن دوم هجري به بعد ـ و به تبعِ آن در زبان فارسي ـ از ميانه قرن پنجم
به بعد8ـ تعيين گرديد ،تا وقتي كه كُتبي در اين باره تأليف و تدوين گشت ،اهمّيّت بحث مذكور بيشتر دانسته ميشود.
با نگاهي منتقدانه به كتب بالغي قديم و جديد فارسي ،ميتوان دريافت كه محققان اين حوزه جز ذكر تعريفي كوتاه و در حدود
معنيكردن چند واژه و بيان چند اصطالح محدود بر پايه آثار برتر منظوم (بيشتر) و منثور (كمتر) ،نگاه نقّادانه و محقّقانهاي به آنچه بيان
كردهاند ،نداشتهاند و از ديد زيباييشناسانه به جزئيات به طور دقيق و همهجانبه نظر نکردهاند؛ فيالمثل اگر به تعاريف سجع كه در
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المعجم في معايير اشعار العجمِ 7شمس قيس (ر.ک :شمس قيس ،)013-011 :1077 ،فنون بالغت و صناعات ادبيِ همايي (ر.ک :همايي،
 ،)41-47 :1081و نگاهي تازه به بديعِ شميسا (ر.ک :شميسا )00-41 :1071 ،ارائه شده است ،با ديدي انتقادي نگريسته شود ،ميتوان
متوجه شد كه نخست ،مثالهايي كه آنان در صنايع لفظي بديع ذكر كردهاند ،بيشتر در سطح واژه و به صورت كامالً مجزا از متن بوده
است و نهايتاً چند بيت شعر را به عنوان شاهد گفتههاي خويش ذكر كردهاند؛ دوم ،هيچ كدام از اين بزرگان چنان كه بايد ،به خصوصيات
و ويژگيهاي سجع و اوصاف ادبيبخشيِ آن نپرداختهاند و عمالً نقدي بر آن ننوشتهاند و عوامل زيبايي آن را در متن به صورت علمي و
بر مبناي نقد ادبي تبيين نکردهاند؛ سوم ،آنان سيماي روشني از نثر موزون و مسجع و جايگاه آن در پديدآوردن اثر ادبي ارائه نکردهاند.
تنها ميتوان گفت كه بر معيار شواهدي كه آن را بر مبناي ذوق 2تکرار كردهاند ،درصدد توضيح چند اصطالح و واژه برآمدهاند! براي
مثال ،اين بزرگان نگفتهاند كه مثالً در متن ادبي خالق و هنري ،سجع از نظر باالبردن ميزان ادبيت اثري چه تأثيري دارد يا اين نکته را
تذكر ندادهاند كه مثالً چه بسا ترک آرايهاي ،هنرمندانهتر از ايراد آن است و به همين دليل مؤلف از آوردن آن صرف نظر ميكند (ر.ک:
حميديان .)011 :1074 ،حتي فراتر از اين ميتوان با قاطعيت چنين گفت كه«قدما هيچگاه به موضوع زيبايي در طرح كلي و عمومي يك
اثر نپرداختهاند و هيچ گاه از زيبايي و تأثير در فقرات يك اثر ادبي سخن به ميان نياوردهاند» (شفيعي كدكني .)42 :1019 ،همين سنت تا
دو دهه پيش بر تحقيقات معاصران نيز غلبه داشت.
اگر مجموعه قواعد علوم بالغي فارسي و تدوين اصول آن ،بر اساس متوني معتبر انجام ميگرفت و اگر هماهنگيها ميان دانشهاي
ادبي با آثار به وجود آمده ،به مانند ادبيات عربي ،در ادبيّات فارسي هم وجود ميداشت ،در فاصلۀ كمتر از دو قرن رواج نثر موزون و
مسجع (حدوداً از قرن ششم تا اواخر قرن هفتم) چنين فساد و انحطاطي در ادبيات ايران به وجود نميآمد؛ امّا كاربرد علوم بالغي در نثر
عربي ،از سدۀ دوم هجري تا اواخر قرن هفتم ،بيش از شش قرن به طول انجاميد و نثر عربي بر مبناي نقد صحيح و اصولي در علوم
بالغت ،همچنان به سوي ترقي سير ميكرد كه بدون ترديد يکي از عوامل اصلي آن ،همين نگرش و بينش انتقادي در حوزه آثار ادبي و
علوم بالغي و تأثير متقابل آندو در يکديگر بوده است.
ـ امهات متون بالغی عرب
عصر جاهلي و قرن اوّل هجري ،دوران پيدايش و نشأت علوم بالغي در زبان عربي است و در ميان عوامل مختلف ،سهم قرآن مجيد
بيش از همه چيز ،در نشأت و پيدايش اين علوم مبرهن و آشکار است .قرن دوم هجري به بعد ،دوران نموّ و پيشرفت علوم بالغي است.
مجموعه اين تالشها در سدههاي بعد نيز ادامه يافت و با توجه به رواج نثر فني در قرن چهارم در ادبيات عرب ،روز به روز بر دامنۀ
گسترش علوم بالغي افزوده شد .پس از تأليف كتاب مشهورِ الصناعتينِ ابوهالل عسکري (م 021 .هـ ،).بهترين اثري كه تا روزگار
سعدي در باب علم بالغت تأليف شد ،دو كتاب داليلاالعجاز و اسرارالبالغه عبدالقاهر جرجاني (م 484 .هـ ).است« .اين دو كتاب،
نخستين كتابهاي مرتب و مدوّن در معاني و بيان شمرده ميشود» (صفا ،)121 :1084 ،كه مورد تمجيد بالغتپژوهان سدههاي بعد از
جمله امام فخر رازي (م 131 .هـ ).در كتاب نهايۀااليجاز في علم البيان قرار گرفت .اساسالبالغه به همراه تفسير ادبي و بالغي كشّاف،
هر دو از عالمه جاراهلل زمخشري (م 107 .هـ ،).نيز ،كتابهاي بسيار سودمندي كه نقد و بررسي در بيشتر بخشهاي آن مشهود است به
نامهاي الجامعالکبير و المثلالسّائر از ابناثير (م 108 .هـ ،).همچنين بخش سوم مفتاحالعلوم از سکاكي خوارزمي (م 191 .هـ ).كه مورد
تلخيص عالمانۀ خطيب قزويني (م 802 .هـ ).به نام تلخيصالمفتاح قرار گرفت ،از جمله كتب ارزشمند بالغي هستند كه به بررسي
مبحث سجع و موازنه و اهميت آن در آثار ادبي پرداختهاند و نگارندگان گوشه چشمي به هر كدام از آثار مذكور در موضوع پژوهش
حاضر داشتهاند.
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دیدگاه بالغتپژوهان عرب در باب سجع
ابوهالل عسکري در باب سجع و موازنه مينويسد« :در رسايل و خطب ،بهتر آن است كه كالم مزدوج باشد نه مسجّع ،البته اگر سجع را
بدون تکلّف بتوان آورد ،پسنديده است؛ ليکن تنافر و تکلّف در بيشتر موارد در سجع راه مييابد» (عسکري ،)112 :1093 ،و در باب
فصاحت لفظ و بالغت معنا مينويسد « :تناسب و زيبايي لفظ ،موجب بالغت معني است؛ پس مدار بالغت گزينش لفظ است و گزينش
لفظ از تأليف آن در كالم دشوارتر است» (همان.)40-09 :
در دورۀ ابوهالل ،به برتري لفظ بر معنا قايل بودند و يا دستكم ،به معنا به اندازه لفظ بدان بها نميدادند .اين نظريه بر نگرش بسياري
از بالغيان آن دوران احاطه داشت ،چنان كه در ادامه به گفته جاحظ نيز در همين رابطه اشاره خواهيم كرد .بدون ترديد «از آنجا كه سخن
آميزهاي از لفظ و معناست ،اين دو عنصرِ تشکيلدهنده همواره مورد توجه علماي بالغت و ناقدان ادبي بوده است .در ادب عربي ،غالب
ناقدان كهن به جدايي لفظ و معنا اعتقاد داشته ،اصالت را به لفظ ميدادند ...امّا عبدالقاهر جرجاني ...اين مبنا را بر هم ريخت و ضمن
تأكيد بر اين كه لفظ و معنا را نميتوان از هم جدا كرد ...،ثابت نمود كه لفظ بيرون از چارچوب معنا و نظمِ كالم نميتواند هيچ مفهومي
داشته باشد كه به اوصافي همچون فصاحت موصوف و متّصف شود» (باقر.)172 :1087 ،
عبدالقاهر بعد از آوردن داليل و نشانههاي بسيار در باب فصاحت و بالغت قرآن كريم و اثبات جنبۀ اعجازآميز آن ،به ذكر اين نکته
ميپردازد كه «همۀ صورتها و جنبههاي معنوي قرآن كريم و در نهايت اعجاز آن ،مربوط به نظم كالم است نه كلمات مفرد آن ،و يا هر
نوع نگرشي به صورت مجزا و مستقل» (جرجاني.)489-418 :1017 ،
به نظر ابناثير ،سجع داراي معيارها و موازيني است ،از اين روي سجع تنها اين نيست كه نويسندهاي دو پاره همسان آورد و يا اعتدال
را در هر دو قرينه رعايت كند و فواصل را بر يك حرف بنا گذارد ،اگر چنين بود ،همۀ اديبان سجعپرداز بودند! بلکه الزم است كه سجع
به بهترين حالت در اثناي كالم و جايي كه اقتضا ميكند ،وارد شود (ابناثير[المثلالسّائر] ،ج ،1.بيتا.)911 :
وي قايل به وجود سه نوع سجع است:
1ـ دو پاره سجع با هم مساوي باشند .اين نوع سجع با پارههاي مساوي ،بهترين نوع سجع است.
9ـ در نوع ديگر ،پاره دوم بلندتر از پاره اول است؛ امّا اين بلندبودن به آن اندازه نيست كه اعتدال را از ميان ببرد.
0ـ در قسم سوم پاره دوم از پاره اول كوتاهتر است و اين نوع در نظر ارباب بالغت ارزش هنري ندارد (ابناثير [الجامعالکبير] ،ج،1.
بيتا.)914-910 :
خطيب قزويني نيز به سه نوع سجع معتقد است:
 -1مختلف در وزن و آن سجع مطرف است ،مانند :آيات 10و  14از سورۀ نوحّ :13مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِّلَهِ وَقَارًا وَقَدْ خَّلَقَكُمْ أَطْوَارًا.
 -9يا سجع متوازي است ،مانند آيات  10و  14از سورۀ غاشيه :فِيهَا سُرُرٌ ّمَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ ّمَوْضُوعَةٌ.
 -0اگر در دو قرينه نيز چندين سجع تکرار شود ،ترصيع خواهد بود :مانند قول حريري :فهو يطبع األسجاع بجواهر لفظه ،و يقرع
األسماع بزواجر وعظه (ر.ک :خطيب قزويني .)921 :1494 ،سپس در بيان شروط سجع و موازنه مينويسد :از جمله عوامل
زيبايي در سجع و موازنه آن است كه دو قرينه از نظر معنا متفاوت و از لحاظ تساوي واژگان يکسان باشند ،مانند آيات 97-03
از سورۀ واقعه :فِي سِدْرٍ ّمَخْضُودٍ وَطَّلْحٍ ّمَنضُودٍ وَظِّلٍ ّمَمْدُودٍ (همان.)928 :
گلستان سعدي
گلستان سعدي محصول هنرنمايي سعدي و استاديِ مسلّم او در سخن است .بر همين اساس ،برخي از محقّقان آن را زيباترين كتاب نثر
فارسي از لحاظ نثر موزون و مسجع ميدانند (ر.ک :سعدي :1081 ،بيستويك؛ موحد 114 :1080 ،به بعد) .هنگامي كه سعدي نثر
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موزون را در گلستان مورد استفاده قرار داد ،تقريباً نزديك به دو قرن از استعمال آن در متون منثور گذشته بود .هر نوع هنرنمايي در
ادبيات عرب ،به فاصله يك قرن بعد ،در ادبيات فارسي رايج و متداول ميشده است (ر.ک :حريري .)42-10 :1070 ،بسياري از مباني
زيباييشناسي در ادبيات عرب و در سده چهارم تثبيت شده بود و «در اين دوره استعمال سجع ،صنايع لفظي و ديگر تکلّفات در نثر
عربي ،به پايهاي رسيد كه علماي بالغت و بياني كه در گذشته ،سخن از نفي و رد سجع ميگفتند ،ناگزير آن را نخست از اساليب و
سپس از اركان اصلي بالغت به شمار آوردند» (خطيبي.)118 :1071 ،
به اعتقاد نگارندگان ،سعدي به عنوان نويسندهاي اليق كه با مجموعه ادبيات و نقدهاي بالغيان عرب آشنايي داشت ،نميتوانست از
آراي بزرگان ادبي اين حوزه در تصنيف آثار ادبياش بينصيب بوده باشد؛ هرچند محققان ديگري خالف اين نظر برداشت كنند (ر.ک:
موحد .)112 :1080 ،همچنين سعدي با آثار ادبي بسياري از شاعران و اديبان تواناي عرب مأنوس بود و از آنها بسيار چيزها در خاطر
داشت (ر.ک :زرين كوب ،)79 :1070 ،و ترديدي وجود ندارد كه خواه ناخواه تحت تأثير بالغت نيکوي آنان بوده است .درست است
كه گلستان سعدي داراي نثري ساده ،موزون ،مسجع و آهنگين است؛ امّا سهلِ ممتنع نيز است .استفادۀ درست و بجا ،مناسب و روشمند
از موازنه و سجع در اين ميان نقشي برجسته دارد .در روزگار سعدي ،بيشتر نويسندگان به شدت شيفتۀ زبان عربي و كاربرد اصطالحات
و امثال و اشعار آن بودند و از الفاظ پيچيدۀ آن زبان و مختصات مربوط بدان بهرهها ميگرفتند .سعدي با تتبع در كتب بالغي متوجه
چنين نقصهايي بوده است .لذا وي در نگارش گلستان از سليقه و عُرف زمان دوري ميجويد و خود راهي نو بر ميگزيند .او از ذوق
هنرياش نصيب ميبرد و همه جا به اقتضاي كالم توجه ميكند و بنابراين ،در گلستانش هم نثر مسجع ميآورد ،هم ساده و بيوزن و
سجع ،يعني نثر مرسل و هم نثري آميخته از اين دو و اعتدالي مطبوع و موزون به آن ميبخشد (سعدي.)07 :1074 ،
دور بودن از محيط ايران و درک اين حقيقت كه حفظ زبان فارسي از واجبات است و در عين حال ،اين ديدگاه با تزئين زبان نيز هيچ
منافاتي ندارد ،و ميتوان با همان ابزارهاي كارآمد زبان فارسي و آميزش مقداري از موازين مهم بالغي عرب هم اين كار را انجام داد ،به
غناي بيشتر گلستان ميانجامد .سعدي نسبت به معاصرانش شناخت بيشتري از قواعد فصاحت و بالغت داشت و اگر كساني همچون
وصافالحضره ،بعدها نثر فارسي را به پايه تفريط و امالل كشيدند (بهار1314/0 :1081 ،ـ ،)1310او نثر را از افتادن به ورطه تباهي نجات
داد و بدان جان و كالبدي دوباره بخشيد.
سجع گلستان
پيش از پرداختن به مسئله سجع در گلستان ،به ترتيب تاريخي ،ابتدا ديدگاه منتقدان و بالغيون عرب را به طور خالصه مرور ميكنيم،
سپس بر مبناي آن ،در هر قسمت به ذكر شاهد /شواهد از گلستان ميپردازيم.
ابوهالل عسکري به طور خالصه در باب سجع و بالغت چنين مينويسد:
1ـ «اگر سجع را بدون تکلف بياورند ،پسنديده است» (عسکري.)112 :1093 ،
9ـ «فصاحت و بالغت بيشتر در حوزۀ لفظ است ،نه معنا» (عسکري.)40-49 :1093 ،
هر دو ويژگي در گلستان سعدي نمود بارزي دارد با اين تفاوت كه فصاحت و بالغت وي ،هر دو حوزه لفظ و معني را به طور
مساوي پوشش ميدهد .در نگارش بيشتر قسمتهاي گلستان ،رهايي از قيد تصنّع مطمح نظر نويسنده است و شايد در اين ميان نيازي
به آوردن شاهد مثال هم نباشيم؛ چرا كه بيشترِ متن موزون و مسجّع كتاب از اين لحاظ قابل ذكر است؛ اما نمونه را به ذكر يك مورد اكتفا
ميكنيم:
ـ «عابد طعامـ[ـهاي] لطيف خوردن گرفت و كسوتـ[ـهاي] نظيف پوشيدن ،و از فواكه و مشموم و حالو[ا]ت تمتع يافتن و
در جمال غالم و كنيزک نگريستن و حکما گفتهاند :زلف خوبان زنجير پاي عقل است و دام مرغ زيرک» (گلستان.)131 :
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در مثال مذكور ،فعل شروعِ « گرفتن» ،بيان را از هر نظر ساده و طبيعي نشان ميدهد .كاربرد جمالت موزون نيز به حالوت آن
ميافزايد و جمالت كوتاه سبب رواني در معنا ميشود .اشاره به مثل در بهترين حالتِ ممکن ،باعث رونق در جمال اسلوب و كمال
معنيِ چنين بياناتي ميشود و بر اين اساس ،مقصود نويسنده با استفاده از الفاظي پخته ،ساده ،خوشآهنگ و سنجيده به سادهترين نحوِ
ممکن به خواننده منتقل ميشود.
مثالي كه در پي ميآيد ،به راحتي نشان ميدهد كه سعدي با به كار گرفتن اصطالحات عرفاني رايج در آن روزگاران ،چگونه درويش
واقعي را در كالمي زيبا و آهنگين ،بدون هيچ نوع تکلّف و تصنّعي معرفي ميكند .ايجاز عبارات سخن سعدي آنگاه مشهودتر ميشود
كه بدانيم هر كدام از اصطالحات عرفانيِ به كار رفته در متن ذيل ،حاوي معاني بسيار عميقي است و سعدي تمام معاني موجود در اين
اصطالحات را با هم تلفيق كرده ،و در الفاظي مناسب حکايات و بيان مواعظ و حکم بيان نموده است:
ـ «طريق درويشان ذكرست و شکر و خدمت و طاعت [و ايثار] و قناعت و توحيد و توكّل و تسليم و تحمّل .هر كه بدين
صفتها موصوف است[به حقيقت]درويش است اگر چه در قباست ،اما هرزهگردي بينماز ،هواپرستِ هوسباز كه روزها به
شب آرد در بند شهوت و شبها روز كند در خواب غفلت[و]بخورد هر چه در ميان آيد و بگويد هر چه بر زبان آيد ،رندست
اگر چه در عباست» (گلستان.)138 :
بالغتپژوهان بزرگي از قبيل جاحظ نيز -مانند ابوهالل -فصاحت و بالغت را به حوزۀ لفظ منتسب ميكردند نه معنا .بسياري از
منتقدان ديگر هم تا قبل از روزگار عبدالقاهر جرجاني چنين ميانديشيدند و ميگفتند« :فصاحت و بالغت مربوط به لفظ است و معاني
در راه افتاده است و عرب و غير عرب آن را ميشناسد؛ لذا فصاحت و بالغت در اقامۀ وزن و گزينش الفاظ مناسب و متناسب با طبع
نمود دارد و شعر(كالم ادبي) نوعي صناعت ،رنگرزي و نقاشي است»( 11احمد بدوي ،بيتا)131 :؛ امّا شواهد بسياري در گلستان خالف
اين ادعا را تأييد ميكند؛ چون سعدي نيز سعي دارد كه در بيشتر جمالت ،الفاظي نيکو را براي معنايي عالي به كار گيرد و اينکه زبان در
گلستان به سادگي ميگرايد و آرايش در آن معتدل است ،بيشتر به جهت علوّ معني است و مشهور است كه گويند :سخن بديع نياز به
آرايه ندارد .اگر معنا و لفظ و اهميت آن دو و ميزان ارزش آنها را بر مبناي تناسب و انسجام بسنجيم ،ميتوان گفت كه گلستان چنين
عيبي را كه سخني در آن بر اين ميزان نباشد ،ندارد يا نسبت آن اندک و ناچيز است .ولي اگر منظور آن است كه معنا پست و حقير است
و در عين حال با الفاظي زيبا بيان ميشود ،ميتوان پند حکيمانه زير را درباره عشق مذكر به عنوان مثال بيان كرد:
ـ «دانشمندي را ديدم به كسي مبتال شده و رازش برمال افتاده .جور فراوان بردي و تحمّل بيكران كردي ...و حکيمان گويند:
دل بر مجاهده نهادن آسانتر است كه چشم از مشاهده برگرفتن» (گلستان.)108 :
در گلستان بر اساس ديدگاه عبدالقاهر كه معتقد است«:اعجاز (قرآن) در نظم و تأليف آيات است» (جرجاني،)418-489 :1017 ،
ميتوان موارد بسياري ديد كه جمله در محور همنشيني ،به طور رسا و همراه با انسجامي سخت برازنده تركيب شده است و نشان
ميدهد كه سعدي نيز بر مقتضاي اين نوع معيار بالغت ميانديشيده است .براي مثال ،عبارت ذيل در محور همنشيني ،از فصاحت و
بالغت برخوردار است .تمثيلي بديع و زيبا ،در چند لفظ و عبارت ،معنايي بسيار به خواننده منتقل ميكند كه ميتوان آن را تأويل كرد و
بر دامنۀ آن افزود .آري« ،آنجا كه سخن رنگ روايت و حکايت و تمثيل ميگيرد ،معموالً سجع به كار ميرود» (غالمرضايي:1077 ،
.)079
ـ «مجلس واعظ چون كلبۀ بزاز است؛ آن جا تا نقدي ندهي ،بضاعتي نستاني و اين جا تا ارادتي نياوري ،سعادتي نبري» (گلستان:
.)134
گاهي اين نوع توازن و تناسب واژگاني را در كل حکايت از ابتدا تا پايان ،ميتوان ديد؛ يعني سعدي در عين رعايت سجع و موازنه
در گلستان ،تالش دارد با گزينش بهترين واژگان در محور افقي كلمات ،به فصاحت لفظ و بالغت معنا بيفزايد .در مثال ذيل ،او با ارائۀ
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توصيفي كوتاه و ايراد كوچكترين مکالمه ميان دو نفر ،معنايي بسيار جمع كرده است و اگر كار مصنف در اين زمينه با مقلّدان وي
تطبيق داده شود ،هنر وي بيشتر آشکار خواهد شد .براي مثال در بهارستان جامي چنين آمده است:
«در مجلس كسري ،سه كس از حکما جمع آمدند :فيلسوف روم و حکيم هند و بزرجمهر .سخن به اينجا رسيد كه سختترين
چيزها چيست؟ رومي گفت :پيري و سستي با ناداري و تنگدستي .هندي گفت :تن بيمار با اندوه بسيار .بزرجمهر گفت :نزديکي اجل با
دوري از حسن عمل .همه به قول بزرجمهر رضا دادند و از قول خويش بازآمدند» (جامي.)01 :1012 ،
در جمالت حکيمانه مذكور ،موازنۀ همساني برقرار است و اگر مثالً جامي تالش ميكرد به سبب ارزش معنوي سخن بزرجمهر،
ترصيع در بين كلمات گفتار او برقرار شود ،به نوعي جدا از آنکه نشان ميداد كه وي به سخن بزرجمهر اعتقاد دارد ،ارزش كالم خود را
نيز در آن زمينه بخصوص ثابت مينمود .به هر حال ،سعدي ميگويد:
ـ «دو برادر يکي خدمت سلطان كردي و ديگر به سعي بازو نان خوردي .باري توانگر گفت درويش را :چرا خدمت نکني تا
از مشقّت كار كردن برهي؟ گفت :تو چرا كار نکني تا از مذلت خدمت رهايي يابي؟ كه حکما گفتهاند :نان خود خوردن و
نشستن به از كمر زرين به خدمت بستن» (گلستان.)70 :
و يا در شاهد مثال زير ،دو نوع گرايش متفاوت و به ظاهر متناقضِ هم را در جملهاي موجز اينگونه بيان ميدارد:
ـ «دو اميرزاده در مصر بودند :يکي علم آموخت و[آن]دگر مال اندوخت» (گلستان.)132 ،
اين مورد اختصاص به نثر موزون و مسجع ندارد و در بيشتر جمالت گلستان نمونه اين نوع فصاحت و بالغت را ميتوان ديد .بر اين
اساس اگر سعدي جملهاي غير موزون را هم در هيئت تركيبي آن ،هم در محور همنشيني زيبا ببيند و هم از نظر لفظ و معنا رسا و سالم
تشخيص بدهد ،هيچ گاه درصدد آرايۀ همراه با تکلف و تصنّع آن برنخواهد آمد و راز موفقيت سعدي در توجّه وي به همين نکتۀ
اساسي است (ر.ک :حميديان .)011 :1074 ،براي نمونه در شاهد مثال ذيل دقت كنيد:
ـ «خواهندۀ مغربي در صف بزازان حلب ميگفت :اي خداوندان نعمت ،اگر شما را انصاف بودي و ما را قناعت ،رسم سؤال
از جهان برخاستي» (گلستان.)132 :
اين عامل بيش از هر چيز مرهون توفيق سعدي در قدرت شاعري اوست .وي بر خالف برخي از نويسندگان متون ادبي معاصرِ
خويش ،به عنايت به اينکه شاعري توانا و خلّاق نيز هست ،هرگز نميتواند نسبت به قرار دادن كلمات مسجع در كالم ،به نحوي بسيار
طبيعي و به دور از تکلّف و تصنّع بيتفاوت بماند و نقش برجسته آن را ناديده انگارد و لذا به گونهاي مؤثر و دلنشين ،وجود سجع را
آنگاه كه سبب رونق بيشتر و زيبايي افزونتر لفظ و معنا شود ،براي آفرينش متن ادبي هنري ،الزم و ضروري ميشناسد .وجود همين
عوامل ،سبب خلق اثر بديع گلستان از نظر خيال(تصويرآفريني) ،زبان و موسيقي شده است.
ابناثير وجود چهار شرط را در آوردن سجع و موازنه الزم ميداند و رعايت آن را به نويسنده توصيه ميكند:
1ـ اختياركردن الفاظ بسيار مناسب در كالم؛
9ـ تركيب كلمات در اثناي جمله در بهترين حالت ممکن؛
0ـ متابعت لفظ از معنا ،و عکس آن صحيح نيست؛
19

4ـ داللت هر كدام از قرينههاي كالم مسجّع بر معنايي متفاوت (ابناثير [المثلالسائر] ،ج ،1 .بيتا.)911 :

ويژگيهاي  1و  9را در اكثر عبارات موزون و مسجّع سعدي به وضوح ميتوان يافت و در واقع ،بسياري از پارههاي مسجّع نثر
گلستان از اين لحاظ قابل بررسي است .كلمات زيبا ،تركيبات فصيح همراه با صراحت لفظ ،بالغت معنا ،انسجام قوي و ايجاد تناسب در
كل مجموعه ،تا حدودي مرهون رعايت خصايص ويژگيهاي مذكور ( 1و  )9در زبان و بيان سعدي است ،به طوري كه الفاظ و عبارات
از تنافر و تکلّف و تعسّف و تصنّع و تعقيد و ساير خصوصيات منفي كالم ادبي به دور است.
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در باب ويژگي سوم ،اين توضيح كوتاه ضروري است كه در آثاري شبيه به مقامات حميدي« ،سير حوادث و فراتر از آن ،نوع مضامين
مطرحشده تا حدود زيادي ،تابع منطق سجعپردازي افراطي است ...آنچه در (اين نوع آثار) محوريت دارد ،نه معاني از پيش تعريفشده؛
بلکه هنر سجعآفريني است و تکليف معاني را هم سجعها معلوم ميكنند» (زرقاني ،)110 :1074 ،امّا در بيان سعدي ،لفظ تابع معناست.
لذا اگر بداند كه جملهاي بدون اين كه نياز به آرايش داشته باشد ،در معنا كامل و رساست ،آن را با همان الفاظ ساده و بدون رعايت
سجع و موازنه ميآورد ،چنانكه در باب مثال «خواهندۀ مغربي» ذكر شد .مثال ذيل هم در پارههايش ،داراي خصيصۀ متابعتِ لفظ از
معناست .اگر معنا نياز به آرايه داشته باشد ،آن را ميآورد؛ در غير اين صورت كالم در حالت طبيعياش ثابت ميماند:
ـ «يکي از پادشاهان عابدي را پرسيد كه اوقات عزيزت چون ميگذرد؟ گفت :همه شب در مناجات و سحر در دعاي
حاجات و همه روز در بند اخراجات» (گلستان.)133 :
ـ «...گفتا سخني با من چرا نگويي كه هم از حلقه درويشانم؛ بلکه حلقه به گوش ايشانم .آنگه به قوت استيناسِ محبوب از
ميان تالطم امواجِ محبت سر برآورد و گفت( »...:گلستان.)172 :
در رابطه با شرط شماره  ،4هم ابناثير و هم خطيب قزويني شرط موازنه و سجع را در آن ديدهاند كه پارههاي سجع بايد معنايي
متفاوت از هم داشته باشند ،امّا نمونههايي از قرينههاي سجع در گلستان وجود دارد كه هر دو از نظر معنا يکسان است و با شرط فوق در
ديدگاه ابناثير سازگار نيست و ترديدي وجود ندارد كه از نظر بالغيان اين عامل به عنوان نقصي فاحش در اثر سعدي قابل بحث است؛
زيرا به هر حال ،تکرار به نوعي سبب تطويل ميشود كه در عرف بالغت ناپسند است؛ مگر اين كه از ديدگاه اطناب بگوييم كه اين نوع
از تکرار معنا در جهتِ تأكيد آن است كه اين نيز ميتواند توجيهي براي اين نوع شگرد نويسندگي نويسنده اديب قلمداد شود .در مثال
زير ،پارههاي سوم و چهارم از نظر معنا يکسان است و هر دو به معناي ترک وطن كردن و غربت را اختيار كردن ،آمده است:
ـ «يکي را از ملوک عجم حکايت كنند كه دست تطاول به مال رعيت دراز كرده بود و جور و اذيت آغاز كرده [تا به جايي كه]
خلق از مکايد ظلمش به جهان برفتند و از كربت جورش راه غربت گرفتند» (گلستان.)10 :
امّا گاهي اين نقص را با آوردن تمثيلي شبيه به اسلوب معادله جبران ميكند:
ـ «حکما گفتهاند :زلف خوبان زنجير پاي عقل است و دام مرغ زيرک» (گلستان.)131 :
در عين حال كه بسياري از پارههاي سجع داراي معنايي متفاوت هستند ،آنچه آن دو را به هم پيوند ميزند ،توازني زيباست با آوردن
كلماتي مسجّع ،براي مثال:
ـ «عابد به شهر درآمد و سرابستان خاص ملك بدو پرداختند :مقامي دلگشاي ،روانآساي ...همچنين در عقب او غالمي
بديعالجمال ،لطيفاالعتدال كه زور بازوي جمالش پنجه تقوي شکسته بود و دست قوت صاحبدالن بر كتف بسته»
(گلستان.)131 ،
از طرف ديگر ،ابناثير رعايت سه نوع شرط را در قرينههاي مسجع الزم ميداند:
1ـ دو پاره سجع با هم مساوي باشند .نيز (ر.ک :خطيب قزويني)921 :1494 ،
9ـ پاره دوم بلندتر از پاره اوّل باشد.
0ـ پاره دوم كوتاهتر باشد و اين مورد در نظر ارباب بالغت نيکو نيست(.ابناثير [الجامعالکبير] ،ج ،1.بيتا.)910-914 :
در خصوص نوع اول كه هم موازنه در ميان دو قرينه باشد و هم سجع در پايان قرينهها ،ابناثير و خطيب قزويني آن را از نشانههاي
فصاحت و بالغت ميدانند ،و نمونههاي بسياري را از اين دست ميتوان در گلستان يافت ،براي مثال ،شواهد زير درخور ذكرند:
ـ «ايزد تعالي و تقدس خطۀ پاک شيراز را به هيبت حاكمان عادل و همت عالمان عامل تا زمان قيامت در امان سالمت نگه
دارد» (گلستان.)19 :

بررسي تطبيقي گلستان سعدي با مختصات نثر موزون و مسجّع در بالغت عربي /

ـ «من آنم كه من دانم» (گلستان.)72 :
ـ «مگر در زمستان كه محجوب است و محبوب» (گلستان.)22 ،
ـ «گفت :چه خسبي كه نه جاي خفتن است؟ گفتم :چون روم كه نه پاي رفتن است؟» (گلستان.)111 ،
ـ «فالن انبازم به تركستان است و فالن بضاعت به هندوستان» (گلستان.)118 ،
ـ «خرقه ابرار پوشند و لقمه ادرار فروشند» (گلستان.)110 ،
ـ «نيکبخت آن كه خورد و كشت و بدبخت آن كه مرد و هشت» (گلستان.)112 ،
ـ «توانگري به قناعت به از توانگري به بضاعت» (گلستان.)181 ،
ـ «شيطان با مخلصان برنميآيد و سلطان با مفلسان» (گلستان.)171 ،
بسامد اين نوع سجع در گلستان ،نسبت به نوع دوم ،بيشتر است و بسياري از قرينههاي موزون و مسجّع گلستان ،داراي پارههاي
مساوياند و حدوداً از نظر هجا نيز برابرند .جالب است كه اين افزوني در پارۀ دوم ،دستكم از دو هجا بيشتر است و اين طور نيست كه
مثالً افزوني پاره دوم سجع ،در يك هجا باشد.
در برخي شواهد مثال ،تعداد كلمات پارۀ اوّل ،به ظاهر از پارۀ دوم بيشتر است؛ امّا بايد توجه داشت كه گاهي در پارۀ دوم حذف به
قرينه روي ميدهد ،لذا ميتوان با جاي نهادنِ بخشِ حذفشده و آوردن آن در تقدير ،به راحتي متوجه تناسب و توازن دو پاره شد .مثال
زير در همين باره است و در پاره دوم ،عبارتِ [(نصيحت از دشمن)] حذف شده است كه در وقت بررسيِ جمله از ديدگاه سجع ،بايد
در جاي خود نهاده شود و فعل نيز به صورت تركيبيِ«نصيحتپذيرفتن» و «نصيحتشنيدن» است كه معنا پيدا ميكند:
ـ «نصيحت از دشمن پذيرفتن خطاست و ليکن[(نصيحت از دشمن)] شنيدن رواست» (گلستان.)180 :
در باب سجع نوع دوم بايد گفت كه اين نمونه در گلستان نسبت به نوع اول بسامد بيشتري دارد؛ زيرا به اندازه آن متکلفانه نيست و
نويسنده راحتتر ميتواند آن را در ضمن كالم خويش بياورد .مثالهايي از اين قبيل:
ـ « ...گفت :تا مصيبت دو نشود :يکي نقصان مايه و ديگر شماتت همسايه» (گلستان.)197 ،
ـ «درويش را دست قدرت بسته است و توانگر را پاي ارادت شکسته» (گلستان.)119 ،
ـ «پس عبادت اينان به قبول نزديكتر است كه جمعاند و حاضر ،نه پريشان و پراكندهخاطر» (گلستان.)110 ،
در همين نوع سجع ،گاهي هنرنمايي شگرفي از سعدي مشهود ميشود ،بدين نحو كه سعدي دو پاره را به وسيله سجع به هم
ميپيوندد كه اولين قرينه از دومين قرينه كوتاهتر است و دومين نيز خود داراي پارههاي همسان از نظر سجع است و گاهي موازنه هم در
آن مشهود است .گمان ميرود ايجاد اين نوع سجع ،بيشتر با روح زبان فارسي سازگار باشد .براي مثال ،عبارت زير داراي اين خصيصه
است:
 «تيغ زبان بركشيد و اسب فصاحت در ميدان وقاحت جهانيد» (گلستان.)114 :در مثال مذكور« ،اسب فصاحت در ميدان وقاحت جهانيد» ،به عنوان پاره دوم ،از «تيغِ زبان بركشيد» به عنوان پارۀ اول ،بلندتر آمده
است و با سجع اين دو قرينه به هم پيوستهاند؛ امّا در عين حال« ،اسب فصاحت» و «ميدان وقاحت» نيز داراي سجعاند.
وقتي از منظر شرط سوم به سجع و موازنه در گلستان دقّت شود ،از اين نوع سجع در گلستان نشاني نيست .پيش از اين گفتيم كه
علوم بالغي و شاهکارهاي درجه اول نظم و نثر ،در هم تأثيري متقابل دارند .اگر به مباحث علوم بالغي فارسي نگريسته شود ،در هيچ
كدام شرطي مبني بر اين كه پارۀ اوّل سجع نبايد از پارۀ دوم بلندتر باشد ،وجود ندارد .حقيقتِ شايان ذكر آن است كه بگوييم :سعدي با
علوم بالغي در حوزه ادبيات عرب آشنايي داشته است.
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سعدي طي  04سال سفر خود به كشورهاي اسالمي (ر.ک :همايي131 :1041 ،؛ زرينكوب ،)79 :1070 ،با ادبيات عربي آشنايي پيدا
كرد .زبان ساده و در عين حال منسجم و استوار و سختۀ سعدي نتيجه چند عامل است :زبان ساده را بعد از سفر از شيراز و بازگشت به
آن شهر همچنان حفظ ميكند و تحت اسلوب قرآن كريم به بيان ماجراها و مسائل مربوط به جامعه در گلستان ميپردازد .از طرف ديگر
موازين بالغي ادبيات عرب را در نثر فارسي به بهترين شکل ممکن جاي ميدهد .از ظرايف و امکانات بالغي در حوزه زبان فارسي بهره
ميگيرد و حتي آن را به حوزه ادبيات عرب نيز ميكشاند (ر.ک :موحد )117 :1080 ،و استعداد ذاتي خويش را در راهي به كار ميبرد
كه منجر به آفرينش بديعترين و هنريترين اثر منثور فارسي در نوع خود ميشود و مجموعه عوامل مذكور از خودِ وي شخصيتي ممتاز،
انديشهور و هنرمند به تمام معني كلمه ميسازند (ماسه .)009 :1012 ،ميتوان گفت اين ميزان از توفيق او در آفرينش گلستان ،مرهون
نگاه تيز و نافذ او در ساختار صوري و معنوي قرآن كريم( )10و نيز منطبق با اصولي بوده است كه در كتب ادبي و بالغيِ عربي ،در باب
نثر موزون و مسجّع طبيعي و به دور از تکلّف نوشته شدهاند (ر.ک :عالمي و كيانيان .)21 :1072 ،البته آثار ادبي فارسي نيز در اين ميان
در جهت ايجاد هويت و سبك خاص سعدي تأثير داشته است .همين عوامل سبب شد كه سعدي برخالف اسلوب رايج عهد خود كه
متکلّفانه و مصنوع بود ،صرفنظر كرده و همان شيوۀ ساده تأثيرگذار بر مخاطب را در پيش گيرد.
ترديدي نيست كه از جمله داليل اصلي موفقيّت سعدي ،مدد گرفتن از ذوق فطري خويش در شناخت سخن فصيح و بليغ است.
برخي از نويسندگان تنها به آوردن چند سجع و پارهاي از اقوال موزون در بطن كالم هنري كفايت كردهاند و هيچ نگاهي به كليّت متن و
نظم كالم نداشتهاند كه مثالً :آيا در اين بخش از سخن الزم است سجع آورده شود يا خير؟ از موازنه بهره گرفت يا نه؟ اصوالً در حيطۀ
نظم كالم ،تا چه اندازه اديب مجاز به استفاده از صنايع لفظي و معنوي براي آرايش سخن خود خواهد بود؟ و بايد در باب ديگر مباني و
اصول بالغت نيز به همين ميزان و حتي بيشتر هم وسواس داشت و به اغراض بالغي و مقاصد ادبي آرايهها به نيکي توجه كرد .اين در
حالي است كه سعدي در حوزه ساختار تصويرهاي مخيّل ،ساختار معنايي و ساختار زباني و موسيقايي ،به شدت تحت تأثير قرآن مجيد
و آراي بالغيان عربي است كه در باب فصاحت و بالغت قرآن مجيد بحث مستوفايي كردهاند .آيا گلستان امروزه ميتواند سرمشقي براي
نويسندگان متون بالغي و بهويژه در حوزه بديع ،براي معرفي جنبههاي زيباييشناسانه سخن ادبي باشد؟
به گمان نگارنده ،الزم است محققان ضمن توجه دوباره به مسايل علوم بالغي ،ساختار زيباييشناسانه گلستان را با عنايت به نثر
موزون و مسجّع ،دوباره بسنجند تا بتوانند قواعد و ضوابطي علمي و كارآمد براي تعيين معيار فصاحت و بالغت در زبان فارسي نيز
استخراج كنند .از اين رو ،براي سنجش ميزان فصاحت و بالغت در گلستان سعدي ،نگاهي نقّادانه به كتب بالغي عربي و فارسي و فراتر
از آن در خود گلستان الزامي است .آشنايي سعدي با موازين بالغت دو زبان عربي و فارسي ،و انعکاس بسياري از معاني ،مضامين و
قصص قرآن كريم 14و سپس دواوين شعراي عرب ،از جمله ديوان متنبّي در كليات سعدي 11،به استعداد ذاتي و طبع وقّاد او در آفرينش
آثار ادبي مدد ميرسانند .او در عين حال با تبعيت از نظريهها و نقدهاي بسيار اصولي و مطابق با موازين علميِ بالغتِ ادبيات عرب به
نحو شايستهاي ،مباني و موازين هر دو زبان را با هم تلفيق كرده ،و از عهدۀ اين كار به نيکي برآمده است .در اين جا بحث را خاتمه
ميدهيم و شروع بحث در باب بررسي تطبيقي كتب بالغي فارسي ـ بهويژه بديع ـ را با گلستان سعدي براي تدوين قواعدي در باب
زيباييشناسي موضوع ،به مطالعات بعدي موكول ميكنيم.
استنتاج نهایی
مبتني بر موارد مطرحشده بر اساس موضوع مقاله و بر مبناي آنچه در متن اين پژوهش بيان گرديد ،ميتوان به نکات زير به عنوان
نتيجۀ بحث دقت كرد:
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ـ از آنجا كه در كتب بديع فارسي تا عصر سعدي ،به اغراض بالغي و مقاصد ادبي سجع و موازنه توجه نشده است و بالغيون
درصدد نقد زيباييشناسي آن برنيامدهاند ،نميتوان در تأثيرپذيري سعدي از بالغت عربي كه نقدهاي بسيار خوبي بر مبحث مذكور
داشتهاند ،شك كرد .در واقع ،كتب بالغي فارسي فاقد هر نوع ديد انتقادي و زيباييشناسانه به مسئله موازنه و سجع است و لذا عمالً
مورد استفاده سعدي براي تصنيف گلستان قرار نگرفتهاند.
ـ نگاه سعدي به نثر موزون و مسجّع ،نگاهي هنري ،خلّاقانه و اديبانه است و بر پايـۀ معيارهـاي فصـاحت و بالغـت موجـود در قـرآن
كريم ،و مبتني بر نظريههاي «فصاحت لفظِ» ابوهالل عسکري و بالغيون ديگر و نيز «نظم كالمِ» عبدالقاهر جرجاني شکل گرفته است.
 سعدي اثر خويش را با موازين سجع و موازنه در علوم بالغي عرب تطبيق داده است .نميتـوان گفـت كـه مجموعـۀ ايـن هنرهـا درگلستان ،به طور طبيعي با آن دسته از موازين علوم بالغت عربي تطبيق دارد؛ زيرا چنين احتمالي بسيار ضعيف و غير عالمانه است.
ـ سعدي به نحوۀ بيان -به ويژه -آفرينش اثر ادبي بر پايه سجع و موازنه اهميت ميدهد؛ زيرا كيفيت بيان ميتواند در ميـزان ژرفـا و غنـاي
معنا و مفهوم سخن و ايجاد مطلوب هنريِ «آن» بسيار مؤثر باشد؛ چنانكه در قرآن كريم نيز همين مسئله يکي از جنبههـاي مهـم اعجـاز
اين كتاب آسماني محسوب ميشود.
ـ از جمله اهداف سعدي در پرداختن بيشتر قسمتهاي گلستان به نثر موزون و مسجّع ،انتقال هر چه بهترِ مفـاهيم كتـاب بـه مخاطـب از
رهگذر همين نوع كالم ادبي بوده است تا ضمن انتقال پيام هنري به خواننده ،مخاطـب بـا موسـيقي كلمـات و تصـويرآفريني آنهـا نيـز
مأنوس شود و حس اقناع وي بيش از پيش برانگيخته شود.
پینوشتها
« -1غايت علم بالغت ،از ديدگاه متخصّصان اين فن ،فهم و درک كيفيت اعجاز قرآن مجيد است»(ر.ک :عسکري.)0 :1093 ،
 -9نويسنده تاريخ وصاف ميگويد كه قصد وي از تأليف تاريخ ،اظهار بالغت و قدرتنمـايي در سـخنپـردازي و ايـراد سـجع و آوردن
انواع صور خيال و به كاربردن علوم بالغي در انشاپردازي بوده است و نه (صرفاً) بيان «اخبار و آثار» (ر.ک :آيتي.)14 :1089 ،
 -0آياتي از قبيل آيه  01سوره صافات« :وَيَقُولُونَ أَئِنَا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ» نشان ميدهد كه عرب جاهلي نثر قـرآن را از نـوع شـعر
ميدانست .برخي محققان عرب ،يکي از داليل فضيلت نثر بر نظم را ،نثر قرآن مجيد ميدانند(ر.ک :ابناثير[الجامعالکبير] ،ج ،1 .بـيتـا80 :
به بعد)؛ در نثر ،الفاظ تابع معاني است (ر.ک :قلقشندي.)17-11/1 :1043 ،
 -4خفاجي (م 411 .هـ ).در سرّالفصاحه در باب تفاوت سجع با فاصله مينويسد« :سجع آن است كـه در آن معنـي تـابع لفـظ باشـد؛ در
حالي كه در فواصل ،لفظ تابع معني است» (خفاجي.)981/1 :1212 ،
 -1براي مثال ،رک :سورههاي مباركه مريم و الرّحمن.
 -1براي مثال :ر.ک :خطيبي142. :1071 ،
 -8ترجمانالبالغه رادوياني اولين كتابي است كه در علم بالغت به زبان فارسي در دست است (ر.ک :صفا.)129 :1084 ،
 -7كتبي نظير ترجمانالبالغه و حدايقالسحر ،فاقد جنبههاي علمياند و به هيچ وجه اهميت المعجم را در بحـث انتقـادي در بـاب سـجع
ندارند .فروزانفر در باب حدايقالسحر مينويسد« :كتاب مزبور هر چند بدان جهت كه بر اشعار بعضي متقدمين مشـتمل ...و مهـم اسـت؛
ليکن از جهت علمي چندان مهم نيست .چه وطواط بعضي محسنات را به يکديگر خلط كرده ،و گاهي مثال را با تعريف ،مطـابق نيـاورده
است» (فروزانفر.)091 :1073 ،
 -2اين در حالي است كه بالغيان در ادبيات عرب ،حتي در فصيحترين نوع شعر به زعمِ خود شاعران ،انتقادهايي كردهاند از جملـه انتقـاد
ابوبکر باقالني بر بهترين شعر بحتري با مطلعِ:
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أهالً بذلكم الخيال المقبّل

فعّل الذي نهواه أو لَم يفعّلِ
(ديوان ،ج)1841 ،0 .

مبتني بر دانشهاي بالغي ،از جمله فن بديع بوده است (ر.ک :باقالني.)938-931 :1437 ،
 -13خطيب قزويني ،ابناثير و ديگر بالغتپژوهان عرب ،به «فواصل» قرآن مجيد سجع هم گفتهاند (خطيب قزويني.)927 :1494 ،
 -11ناقدان ادبي و از جمله احمد بدوي ،اين سخن مشهور جاحظ را در باب برتري لفظ بر معنا روايت كردهاند كـه گفتـه بـود« :المَعاانِي
ّمَطروحةٌ فِي الطّريق؛ يَعرِفُها العَجَميّ و العَربيّ ،وَ البَدَويّ وَ القَرَويّ؛ إنّما الشأنُ فِي إقاّمةِ الوَزن وَ تمييزِ الّلّفِِ وَ سُهولةِ المَخرَ وَ فِي ِِّّة الطّباع وَ
جَودة الّسَبک؛ فإنّما الشّعرُ ِِناعةٌ وَ ضَربٌ ّمِن الّصِبغِ وَ جِنسٌ ّمِنَ التّّصويرِ» (احمد بدوي ،بي تا.)131 :
 -19خطيب قزويني نيز با ابناثير همعقيده است (ر.ک :خطيب قزويني.)921 :1494 ،
 -10ر.ک :زرقاني100.-131 :1074 ،
 -14امّا «تأثيرپذيري او از قرآن هنرمندانه و با دخل و تصرّف هنري است» (زرقاني.)109 :1074 ،
 -11ر.ک :محقق ،مهدي( .)1007متنبّي و سعدي ،راهنماي كتاب ،سال دوم ،شماره  ،9ص .907-990
منابع
 .1قرآن کریم ،ترجمه استاد محمدمهدي فوالدوند.
 .9آيتي ،عبدالمحمد ( .)1089تحرير تاريخ وصاف ،چ ،9تهران :مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي (پژوهشگاه).
 .0ابناثير ،نصراهللبن محمد (بيتا) .الجاّمع الكبير في ِناعةالمنظوم ّمن الكالم و المنثور ،تّقيق الدكتور ّمّصطفي جواد و الدكتور جمياّل
سعد ،المجّلد اول ،بغدادّ :مطبعةالمجمع العّلمي العراقي.
 .4ـــــــــــــــــــــــــــ (بيتا) .المثّلالّسائر في أدب الكاتب و الشاعر ،قدّمه و عّلقه احمد حوفي و بادوي طباناه ،المجّلاد اول،
القّسم األول ،قاهرة :دار نهضة ّمّصر لّلطبع و النشر.
 .1ابنخلدون ،عبدالرحمن ( .)1071مقدمۀ ابنخلدون ،ترجمـۀ محمـد پـروين گنابـادي ،چ  ،11ج  ،1تهـران :علمـي و فرهنگـي
يازدهم.
 .1احمد بدوي ،احمد (بيتا) .عبدالقاهر جرجاني و جهوده فيالبالغةالعربيه ،قاهرةّ :مكتبة ّمّصر.
 .8البرز ،پرويز ( .)1012آهنگ گلستان ،مجله علوم انساني دانشگاه الزهراء ،شماره  0و  ،4تابستان ،ص .12-11

 .7باقر ،عليرضا ( .)1087بررسي موضوع لفظ و معنا در دو كتاب الصناعتين و داليـلاالعجـاز ،مجلـۀ دانشـکده ادبيـات و علـوم
انساني دانشگاه تهران ،پاييز ،ص .934-172
 .2باقالني ،ابوبکر ( .)1437اعجازالقرآن ،بيروت :عالمالكتب.
 .13بحتري ،ابوعباده الوليد (1214م) .ديوان البّتري ،شرحه و التعّليق عّليه :حّسن كاّمّل ِيرفي ،دارالمعارف بمّصر ،المجّلد الثالث.
 .11بهار ،محمد تقي ( .)1081سبكشناسي ،ج 0ـ ،9چ  ،2تهران :فردوس.
 .19تجليل ،جليل ( .)1078شرح درد اشتياق :مجموعه مقاالت با رويکرد زيباييشناسي و بالغي ،تهران :انتشارات سروش.
 .10جامي ،نورالدين عبدالرحمن ( .)1012بهارستان جامي ،به اهتمام ي .اديب ،تهران :صابر.
 .14جرجاني ،عبدالقاهر ( .)1017دالئلاالعجاز فيالقرآن ،ترجمه سيد محمد رادمنش ،مشهد :آستان قدس رضوي.
 .11حريري ،فارس ابراهيمي ( .)1070مقامهنويسي در ادبيات فارسي و تأثير مقامات عربي در آن ،چ  ،9تهران :دانشگاه تهران.
 .11حميديان ،سعيد ( .)1074سعدي در غزل ،چ  ،9تهران :نشر قطره.

بررسي تطبيقي گلستان سعدي با مختصات نثر موزون و مسجّع در بالغت عربي /

 .18خطيب قزويني ،جاللالدّين محمد ( .)1494االيضاح في عّلومالبالغه ،وضع حواشيه ابراهيم شمسالدين ،بيروت :دارالكتبالعّلميه.
 .17خطيبي ،حسين ( .)1071فن نثر در ادب پارسي ،چ  ،0تهران :زوّار.
 .12خفاجي ،ابومحمد عبداهلل ( .)1212سرّالفّصاحهِّّ ،ه :عبدالمتعال الّصعيدي ،المجّلاد االول ،بياروتّ :مكتباة و ّمطبعاة ّمّمادعّلي
ِبيح و اوالده.
 .93زرقاني ،سيد مهدي ( .)1074تحليلي بر مقدمۀ گلستان سعدي ،نشريۀ دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشـگاه تبريـز ،سـال ،47
شمارۀ مسلسل  ،121پاييز ،ص .101-130
 .91زرين كوب ،عبدالحسين ( .)1070حديث خوش سعدي :درباره زندگي و انديشه سعدي ،چ ،0تهران :نشر سخن.
 .99سعدي ،مصلح بن عبداهلل ( .)1081كليات سعدي ،مصحح محمدعلي فروغي ،چ ،4تهران :نشر ققنوس.
 .90ــــــــــــــــــــــــ .)1074( .گلستان سعدي ،تصحيح غالمحسين يوسفي ،چ ،8تهران :نشر خوارزمي.
 .94شفيعي كدكني ،محمدرضا (« .)1019مقدمه اي كوتاه بر مباحث طويل بالغت» ،مجله خرد و كوشش ،شـماره  11و  ،19بهـار و
تابستان ،ص .87 -48
 .91شمس قيس ،محمد بن قيس ( .)1077المعجم في معايير اشعارالعجم ،مصحح عبدالوهاب قزويني ـ مدرس رضـوي -سـيروس
شميسا ،تهران :انتشارات علم.
 .91شميسا ،سيروس ( .)1081بيان ،چ  1از ويرايش  ،9تهران ،انتشارات فردوس.
 .98ــــــــــــــــ ( .)1087سبكشناسي نثر ،چ  ،0تهران :نشر ميترا.
 .97ــــــــــــــــ ( .)1071نگاهي تازه به بديع ،چ  0از ويرايش  ،9تهران :نشر ميترا.
 .92صفا ،ذبيحاهلل ( .)1084تاريخ ادبيّات ايران (خالصۀ جلد اول و دوم) ،چ  ،14تهران :انتشارات ققنوس.
 .03عسکري ،ابوهالل ( .)1093الّصناعتين (الكتابه و الشعر) ،الطبعهاالوليّ ،مطبعه ّمّمود بک الكائنه.
 .01عالمي ،ذوالفقار و كيانيان ،فريبا (« .)1072مقايسه سبکي منشآت قائم مقام و گلسـتان سـعدي» ،فنـون ادبـي ،دانشـگاه اصـفهان،
سال دوم ،شماره ( ،1پياپي ،)9بهار و تابستان ،ص .113 -72
 .09غالمرضايي ،محمد ( .)1077سبكشناسي نثرهاي صوفيانه :از اوايل قرن پنجم تا اوايل قرن هشـتم (كليـات) ،تهـران :انتشـارات
دانشگاه شهيد بهشتي.
 .00فروزانفر ،بديعالزمان ( .)1073سخن و سخنوران ،چ ،1تهران :خوارزمي.
 .04قلقشندي ،ابوعباس احمد (1043ق)ِ .بحاألعشي ،طُبع بمطبعه دارالكتب المّصرية بالقاهرة ،الجزءاألول.
 .01كزازي ،مير جاللالدين ( .)1080زيباشناسي سخن پارسي :بديع ،چ ،9تهران :نشر مركز.
 .01ماسه ،هانري ( .)1012تحقيق درباره سعدي ،ترجمه محمدحسن مهدوي اردبيلي و غالمحسين يوسـفي ،چ ،9تهـران :انتشـارات
توس.
 .08مرادي ،محمدرضا ( .)1017گذري بر نثر و نظم فارسي ،مازندران :دانشگاه مازندران.
 .07مظفري ،عليرضا و گودرزي ،رقيه (« .)1078بررسي و مقايسه محتوايي و بالغي بهارستان جامي بـا گلسـتان سـعدي» ،فصـلنامه
ادبيات فارسي ،سال چهارم ،شماره  ،11بهار و تابستان ،ص .73-10
 .02موحد ،ضياء ( .)1080سعدي ،تهران :نشر طرح نو.
 .43وحيديان كاميار ،تقي (« .)1082نثر مسجع فارسي را بشناسيم» ،نامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسي ،سال چهـارم ،شـمارۀ سـوم،
پاييز ،ص .88-17
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 .41همايي ،جاللالدين ( .)1081فنون بالغت و صناعات ادبي ،چ  ،7تهران :هما.
 .49ــــــــــــــــــ (« .)1041گلستان سعدي» ،مجلۀ يغما ،سال پانزدهم ،شمارۀ سوم ،شماره مسلسل ،118 :ص .130-28

