
  فصلنامة بهار ادب
  87 زمستان – شمارة دوم –سال اول 

 
  شيوه هاي سخنوري در قرآن و تجلّي آن در آثار سعدي

  
              30/11/87: تاريخ دريافت     1دكترمحمد حسن حائري                                                                   
  7/12/87:            تاريخ پذيرش قطعي2 قديري يگانه شبنم                           

  

 :چكيده
در اين نوشتار برآنيم كه اصول پسنديده سخنوري ،چگونگي ترتيـب كالم،رسـاندن             
مقصود و جلب شنونده به درك مطلوب گوينده وپـذيرش آن را، در آيـات كتـاب                 

ي از بيـان و   آسماني قرآن بررسي كنيم و براي درك بهتر اين شيوه هـا ،نمونـه هـاي               
دهيم تا با الگو    قدر شعر تعليمي، را مبنا قرار مي      سخن سعدي ،نماينده برجسته و واال       

 سخن را از ميدان فصاحت و بالغت        قرار دادن شيوه هاي آموزشي پروردگار، گوي      
ايـن   .برباييم و از نعمت بيان و روش هاي مطلوب اداي آن در زندگي  بهره گيـريم 

  :ده استمقاله درسه بند نوشته ش
  . شامل مقدمه و پيشينه موضوع است)بندالف
ت ، بالغـت و زمينـه هـاي    كه شامل بحـث فـصاح   : آداب لفظي سخنوري)بند ب

  .هاستسازنده آن
نرمـي و   ، كه شامل بحث انديـشه پـيش از گفتـار    : آداب معنوي سخنوري)بنـد ج 

 سخن مسالمت آميـز در برابـر كـم خـردان و سـخن گفـتن بـا        ، صالبت در گفتار
  .دريابندگان و نيوشندگان است

  :كليد واژه ها
  سعدي ، قرآن ، بالغت ، فصاحت ،  سخن

                                                 
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطبائي - 1

 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطبائي   - 2
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  :ه مقدم

يل آدمي از  زماني كه زندگي اجتماعي خود را آغاز كرده و جوامع انساني را تـشك        
هنگ كردن خود با اجتماع به سـخن گفـتن پرداختـه    براي بيان  مقاصد و هما داده ،
واره در پي آن  به نيروي اعجاب انگيز كالم پي برد ، هماز آن هنگام كه بشر .است 

خوبي سخن گويد و با قدرت بيان خويش ديگـران را تحـت تـاثير               بوده كه بتواند ب   
لذا در اين راستا  همواره اصول و قواعدي  كه بـدان طريـق در ذهـن                  .  قرار دهد   

  .مخاطب تأثير گذارد را در خاطر داشته است
فـن  (ستين انديشمندي است كه در دو كتـاب برجـسته           نخ) م. ق 326-384(ارسطو  
 مبـاحثي را در آداب نيكـو بيـان داشـتن     poetic ) فن شعر(وRhetoric ) خطابه

  .مقاصد گوينده و اقتضاي حال مخاطب نگاشته است
هاي بزرگ خداوندي است كه براي بازگو كـردن         ان و به تبع آن بيان يكي از نعمت        زب

ظهـار آن چـه در      ها و ا  ش انـسان  ني بلند آموزش و پرور    حقايق ، انتقال مفاهيم و معا     
 .گذرد بهترين ابزار استباطن و احساسات مي

هاي آداب سخنوري را مطـرح كـرده اسـت و در ا هميـت               قرآن كريم بهترين نمونه   
هايي كـه   خن انساني اين نكته را يادآور ميشود كه يكي از مهم ترين نعمت            گفتار و س  

ـ      در پي خلقت به ا نـسان عطـا شـ                 . باشـد درت بيـان در وي مي     ده اسـت، ايجـاد ق
، قـرآن را      خداوند رحمان  "علَّمه البيانَ   * خَلَقَ االنْسانَ   * علَّم القرآنَ   * الرّحمنُ  "

  )1-4الرحمن ،. (تعليم فرمود، انسان را آفريد، و به او بيان را تعليم كرد
وجود آدمي اشـاره كـرده و       سعدي نيز در ابتداي بوستان به اين نعمت پر بركت در            

  :به ستايش خداوند سخن آفرين پرداخته و مي گويد
بـه نـام خـدايي كه جـان آفـريــد       

                                
 سخـن گـفتـن انـدر زبــان آفـريــد       

  )34ص  ، بوستان(                        
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اصولي را مطرح كرده است     خداوند براي بهره گيري مناسب از اين نعمت ،قوانين و           
 و باز بيني سخنان آدمـي مـأمور ميكنـد و            و همچنين فرشتگان الهي را براي نظارت      

كند هيچ سخني را انسان تلفظ نمي     "  ما يلفَظُ من قولٍ اَالّ لَديه رقيب عتيد        " :فرمايدمي
  )18ق ،.(مگر اين كه نزد آن فرشته اي مراقب و آماده براي انجام مأموريت است

از اين آيه در مي يابيم كه ثبت تمامي الفاظ و گفتار آدميان به سـبب اهميـت فـوق                    
بنابر اين در ادامه به بيان       .العاده و نقش مؤثري است كه سخن در زندگي آدمي دارد            

  .مهمترين آداب سخنوري مي پردازيم
  
  :آداب لفظي سخنوري در قرآن و بهره گيري  سعدي از آن )ب
  : فصاحت- 2

ت به فتح اول و به معني آشكار و روشن شدن و در اصـطالح نيكـو سـخن                   فصاح
  1.گفتن و گشاده زبان شدن است

برخي پژوهندگان بر اين عقيده اند كه فصاحت اين اسـت كـه كلمـات درسـت و         
 چنين با دستور زبان همخوان بوده،     مطابق مرسوم و كالم روشن و استوار باشد و هم         

هن به كار برده نشود ، باتعقيد لفظي يعنـي كـاربرد            در آن كلمات غريب و دور از ذ       
  2.كلمات مبهم و تعقيد معنوي يعني اشارات و تخيالت دور از ذهن آميخته نباشد

كه از سوي پروردگـار     )ع(اين معني در قرآن ضمن مأموريت بزرگ حضرت موسي        
كـه وي از خداونـد       براي هدايت فرعون و اطرافيانش فرسـتاده شـد، آمـده اسـت            

  .كه برادرش هارون را به سبب فصاحت گفتارش به ياري او فرستدخواست 

                                                 
  واژه فصاحت.  لغتنامه – 1

   45-44 معاني ، ص – 2
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صدقُني اَنّـي اَخـاف اَن                    " يـ ردء ي عـم ـلهـساناً فَاَرسنّي لم حاَفص واَخي هارونُ ه و

 و برادرم هارون زبانش از من فصيح تر است او را همراه من بفرسـت تـا                  "يكذّبونِ
  )34قصص،. (مي ترسم مرا تكذيب كنند . ياور من باشد و مرا تصديق كند

در قاموس قرآن ذيل شرح اين آيه فصيح به كسي گفته شده است كه كالمش بيـان                 
كننده مقصود و خالي از تعقيد باشد و فصاحت به معني بيـان و خلـوص كـالم از                   

  1.تعقيد است بدان معنا كه هارون سخن را بهتر از موسي بيان مي كرده است
ص شده است كه فصاحت كالم و آشـكارا سـخن گفـتن يكـي از                در اين آيه مشخ   

توان به بيان بهتر و در نتيجه هدايت كـه          مهم سخنوري است كه در سايه آن مي       آداب  
  .هدف متعالي انبياي الهي است دست پيدا كرد

سعدي نيز نه تنها در عبارات و اشعار رساي خـويش بـه عنـوان مشخـصه سـخن                   
اين طور مستقيم و بي پرده      برده است بلكه در ابياتي      اين معني را آشكار ك     شايسته ، 

كند و بر اين باور است كه سخن گفـتن خـارج از             اصل اساسي سخنوري را بيان مي     
پرده ابهام و تعقيد هاي لفظي و معنوي از هنر هاي واال و برجسته گوينده است كـه                  

 معنـا و    در سايه آن مستمع فهم سخن كند و مقصود وي كه همانا پذيرش و استماع              
  :گويدل شود لذا ميپيام است حاص

  
 بيا كه پرده بر انداختم ز صـورت حــال         

                         
 من آن نيم كه سـخن در غـالف خـواهم گفـت              

  )926ص: كليات(                                    
  :گويديتي ديگر خويشتن را خطاب قرار ميدهد و ميو در ب

 دانــي بـگــوي    ميسـعديا چـندان كـه    
                             

ـــار     ـــن  اال  آشـك ــشـايـد گفت ـــق نـ  حــ
   )813همان، ص(                                     

  
  

                                                 
  179ص  . 5جلد .   قاموس قرآن – 1
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  :بالغت - 2
بالغت به فتح اول و به معناي رسـايي ،چيـره زبـاني و شـيوا سـخني اسـت و در                      

راد كالم به مقتضاي  حال و مقـام  اصطالح  علم معاني رسيدن به منتهاي كمال در اي       
   1.مخاطب ، به شرط فصاحت است 

در علم معاني بالغت كالم آن است كه جمله فصيح و براي بيـان مقـصود گوينـده                  
   2.وافي و رسا باشد

امـا متناسـب بـا حـال و          ؛ و به بياني ديگر هر قدر كالم آراسته و پيراسته ادا گردد           
  . ر نخواهد بود موقعيت شنونده نباشد دلنشين و مؤث

بنـدگانش را بـه نيكـو        خداوند در قرآن در زمينه رعايت آداب سخن و طرز بيان ،           
  :گفتن امر مي فرمايد

. بگو سخني بگويند كه بهترين باشد      به بندگانم    "قُل لعبادي يقُولوا الَتّي هي اَحسن     "
  )35اسراء،(
 بودن بـا فـضايل اخالقـي و         تؤامدر تفسير نمونه بهترين از نظر محتوا ،طرز بيان و            

انسان هر اندازه صاحب كمـاالت واال       بدان معنا كه    . هاي انساني بيان شده است    روش
و شأن و مرتبة اجتماعي باشد؛اما روش صحيح و مؤثر بيان را نداند ، مكتب عالي و                 

 نتيجه عكس خواهد     ، منطق نيرومند ،سودي به حال وي ندارد و هدف وي از سخن           
    3.گرددبا طرز بيان او بي تأثير مي حق، داد و سخن

سعدي نيز در بوستان به بزرگاني كه براي بيان عقيده خويش بايكديگر طريق مجادله              
 آداب بالغـت      ؛ كردنـد شم و جنگ ابـراز مي     پيوسته بودند و مقصود خويش را با خ       

  :گويدمي آموزد و مي

                                                 
  . ذيل واژه بالغت . ه  لغتنام– 1
   . 24ص  . 1ج .  فنون بالغت و صناعات ادبي – 2
   .157 ص 12ج .  تفسير نمونه – 3
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 داليـل قــوي بـايـد  و مـعنـوي     

ـ          ويمرا نيز چوگان لعب اسـت و گ
به كلك فصاحت بياني كـه داشـت        
 سر از كوي صورت به معني كـشيد       

                                            

 هــاي گــردن بــه حـــجت قـــوينــه رگ  
 بگفـتنـد اگـر نــيك دانــي  بـگــوي        

 بـر نگاشـت   ها چــو نقـش نگـين         به دل 
 قــلم در سر حـرف دعــوي كـشـيـد       

  )119بوستان ، ص                          (
وي بر اين باور است كه گوينده، بايد هنگامي سخن گفتن آغاز كند كـه از قبـول و       

  :گويدلذا مي.خاطب اطمينان داشته باشد پذيرش قطعي آن از سوي م
 گــاه كـن   بسيـج سخـن گفـتن آن   

                            
 كه دانـي كه در كــار گيـــرد سخــن           

  )175گلستان،ص(                           
  : و نيز 

مـجـال سخـن تا نيـابي مـگــوي      
                          

 چـو مـيـدان نبـيني نـگهــدار گــوي        
  )148بوستان،ص(                            

  . گفتن بيند؛ در گفتار نيكو و شايسته بكوشدگاه كه مصلحتي در سخن اما آن
 اگر چه پيش خردمند خامشي ادب اسـت        

 دم فرو بـسـتن    :  دو چيز طيره عقل است      
                                     

 به وقت مصلحت آن به كـه در سـخن كوشـي              
 به وقت گفتـن و گفـتن بــه وقـت خــاموشي          

  )53گلستان،ص(                                      
  راه هاي ايجاد بالغت

نظران اوضاع و احوال مخاطب و مقدار و ميـزان سـخن در شـرايط     برخي از صاحب 
 ايجاز و اطناب ،گونه     1.خوانندل مهم ايجاد بالغت در گوينده  مي       گوناگون را از مساي   

  بنابر مقتضيات از   هاي مختلف اداي مقصود و بيان معاني ذهني است كه گوينده بليغ           
  2. كند آن استفاده مي

  
                                                 

   .141ص .  معاني – 1
   . 377ص .  المعجم في معابير اشعار العجم – 2
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  :ايجاز) 1-2
 ايجاز در لغت كوتاه كردن است و در اصطالح عبارت است از ايراد لفظ انـدك و                 

 ايجـاز مخـل يـا     :  و بر دو گونه اسـت        1.معني بسيار بي آن كه اختصار مخل باشد       
 كه بنابر تعريف استاد همايي موجب اخالل در معني و سبب ابهـام و تعقيـد                 مردود

كـالم بـدون قـراين لفظـي و معنـوي           زيرا در اين ايجاز حذف پاره هاي        مي گردد   
ايجـازي اسـت كـه       ايجاز مقبول    2.نيز تعبير شده است   » تقصير«باشد و از آن به      مي

مخل معناي مقصود نباشد و در اين صورت داراي ارزش بالغي است و بر دو نـوع                 
ار در لفـظ انـدك       گنجاندن معني بسي   ايجاز قصر  . قصر و ايجاز حذف   ايجاز  : است

ايجاز حذف  .است به نحوي كه حذفي هم در واژه ها و  جمله ها پديد نيامده باشد                 
نيز حاصل حذف بخشي از كالم است به شرطي كه مخل معني نباشد و قرينه هـايي                 

  3.موجود باشد كه محذوف را مشخص كند 
ق و درك    عنايت قرآن به كوتاه گويي و ايجاز مقبول از جهت باال بردن سطح اخال             

ـ     خواننده از پيام الهي است     سزايي در شـنونده   و بسا كه اين اختصار در بيان بگونه ب
ذيـل نمونـه هـايي از آن را    تأثير كند و موجب آساني دريافت مخاطب شود كه در        

  .داريمبيان مي
 سوره نمل از زبان ملكه سبا كه نامه حضرت سليمان را بـه              31و   30خداوند در آيه    
 انَه من سـليمانَ و انَـه بِـسمِ اهللاِ           ":فرمايد  في ميكند چنين مي   يش معر بزرگان قوم خو  
ين نامه از سليمان اسـت و چنـين          ا "اَال تَعلُوا علَي واتوني مسلمينَ    *الّرحمنِ الّرحيم 

 و در حالي كه     جويي نكنيد نسبت به من برتري   .بخشنده مهربان   به نام خداوند    :باشد  مي
  . من آييدسويتسليم حق هستيد ب

                                                 
   . 77ص .  بدايع االفكار في صنايع االشعار – 1
  144 - 142ص .  معاني و بيان – 2
  144-142ص .  معاني – 3
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كه در آن مقصود اصلي بـي هـيچ حـشو و             اعالي ايجاز قصر است      ة اين آيه نمون  

   . زوائدي بيان شده 
، كه بـه نمونـه هـايي از آن اشـاره             نيز در قرآن فراوان به كار رفته         ايجاز حذف اما  
  .كنيممي

و اَتممنَاها   و واعدنَا موسي ثَالثينَ لَيلةً       ":فرمايد سوره اعراف مي   142خداوند در آيه    
تكميـل  )شـب (سپس آن را بـا ده       .  و ما به موسي سي شب وعده گذارديم          "بِعشرٍ  
» عشر«به سبب كاربرد ايجاز ،حذف شده و تنها         » بعشرٍ لَيالٍ « در اين آيه واژه   .نموديم

  .در مي يابد»لَيلةً « ذكر شده است و مخاطب معنا را از واژه قرينه
  : چنين آمده است سوره بقره نيز127 در آيه 

"                    ميعالـس اَنـت نَّـكنّـا ال م نَا تَقَبـباعيلَ رسما و يتن بم دالقَواع براهيما رفَعذ يا و
 هنگامي كه ابراهيم و اسـماعيل پايـه هـاي خانـه كعبـه را بـاال ميبردنـد                    و"العليم

  .پروردگارا از ما بپذير تو شنوا و دانايي):گفتندمي(
حذف شده است كه از     »ربنَّا«پيش از   »يقُوالن  «شود كلمه   ر آيه مالحظه مي   چنان كه د  

  .قرينه هاي پيش از آن معنا را در مي يابيم
جلوگاه وااليي از نمونه هاي استادانه ايـن دو         ،  ويژه باب هشتم  آن      گلستان سعدي ب  

گاه در جمله اي بي آن كه حذفي صورت گيرد مفهوم تمـامي را              .گونه ايجاز است    
خواهد؟گفت آن كـه دلـم چيـزي        نجوري را گفتند دلت چه مي     ر «:آورده و مي گويد   

وگاه در عبارتي كوتاه حكايتي را بيـان كـرده كـه بـه              )  111گلستان ،ص  (. »نخواهد
هنـدويي  : آن جا كه مـي گويـد      .ديگر بيان توان باز گويي آن به اين اختصار نيست           

ه نيـين اسـت بـازي نـه ايـن           تورا كه خان  :حكيمي گفت .نفت اندازي همي آموخت     
   )159همان،ص .( است

 لذت مخاطب در كوتـاه سـخن        وي گاه با حذف كلماتي از گفتار خويش به فهم و          
  :گويدبه عنوان نمونه مي.ياري ميرساند 
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 ملكـداري با ديانت بايد و فرهنگ و هوش       
 پادشاهان پاسبانانند خفتـن شـرط نيـست      

                   

 ند ؟عاقل و هشيار بـاش     مست و غافل كي توا      
 كنـي بيـدار بـاش   يا مكن ،يا چون حراست مي   
)  942كليات،ص (                                 

مست و  :چنان كه از قطعه مذكور در مي يابيم مصرع دوم پيش از حذف چنين بوده                
بـوده  مكن ، )پاسباني يا پادشاهي    (؟و مصرع چهارم ،   )ملكداري كند  (غافل كي تواند  

  .شوداست كه به قرينه دريافته مي
ها و چگونگي عـادات خـوردن شـش         چند سطر به اختصار و رواني ويژگي       وي در   

: گويـد  و مي  كنـد جستن از ايجاز قـصر و حـذف بيـان مي          طائفه از آدميان را با بهره       
و ) كننـد (و زاهدان سـد رمـق       ) خورند(ر  ن نيم سي  حكيمان دير دير خورند و عابدا     

اما قلندران چندان بخورند كه در معده       .جوانان تا طبق برگيرند و پيران تا عرق بكنند        
  )178گلستان،ص( ).نمـاند(و بر سفره روزي كس جاي نفس نماند

  :اطناب)2-2 
معاني اطناب در لغت به معناي دراز گويي و در اصطالح آن است كه الفاظ بيش از                 

  :باشد كه بر دو نوع است 
كه دراز گويي مالل آور و دور از اعتدالي است كه به بـسط              اطناب ممل يا مردود     

 نيز آن گونـه     اطناب مقبول   1.شود تعبير مي  نيز»تطويل«ناپسنديده انجامد و از آن به     
دراز گويي است كه موجب مالل مخاطب نميگـردد و خـود داراي ارزش ادبـي و                 

  2.هنري است
ر قرآن نيز بنابر اقتضاي موقعيت و تأثير گذاري بـر مخاطـب از اطنـاب نـوع دوم                   د

چنان كه در آيه نخست سـوره       از آن ياد شده است      »تفصيل«استفاده شده و با عنوان      
 اين  .  الر  " الــر كتَاب اُحكمت ايتُه ثُم فُصلَت من لَدن حكيمٍ خَبير            ":خوانيمهود مي 

                                                 
   .  378 و 377ص . المعجم في معابير اشعار العجم  –١
   .28ص . الفروق اللغويه  - ٢
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تش استحكام يافته سپس از نزد خداوند حكيم و آگاه شـرح داده             كتابي است كه آيا   

  .شده است
 به معناي متمايز كردن و روشـن سـاختن كـالم و مقابـل               »تفصيل«در قاموس قرآن    

 و به بياني ديگر ،تفصيل آيات به معناي جدا كردن آن ها             1.اجمال به كار رفته است    
روشن شود و در اثر اختالط     از يكديگر است تا معني و مدلول هر يك درجاي خود            

       2.آن ها مختلط نگردد و شرح معارف الهيه و رفع ابهام از آن هاست
جا كه  كي از آداب سخنوري است اما در آن       در باور سعدي نيز اگرچه كوتاه گويي ي       

مـورد قبـول و      كند ؛  فهم مخاطب در زمينه خاصي كمك مي       اطناب و بسط سخن به    
يدن بدين مقصود خود اين شيوه را به كـار گرفتـه            ستايش وي است و گاه براي رس      

» ي  جدال سعدي با مدعي در بيـان تـوانگري و درويـش           « كه نمونه اعالي آن را در       
، شـكايت    به نيازمنـدان و فقـرا      مي يابيم كه پيام وي در آن ،       ) 162گلستان ، ص    (

طـي  ياري رساندن به محتاجان است كـه در          نكردن از گردش گيتي و به توانگران ،       
  .عباراتي گسترده  و مشروح ذكر گرديده

  
  :كار گيري اطنابروش هاي ب

  :ايضاح بعد از اطناب) 1-2-2
 بـه معنـاي آوردن      ايضاح بعـد از اطنـاب        ، نظران  علم معاني    بنا بر تعريف  صاحب    

در ايـن شـيوه نخـست مطلبـي بـه           . توضيح بيشتر جهت روشن كردن مطلب است      
 توجه مخاطب را جلب كرده و او را به شنيدن           شود تا صورت مجمل و مبهم ذكر مي     

  3.ادامه بحث  عالقه مند كند

                                                 
   .180ص  . 5ج .  قاموس قرآن – 1
   . 262ص  . 2ج .  نثر طوبي – 2
   . 148ص .  معاني –3
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قرآن نيز از اين شيوه سخنوري در برقراري ارتباط با خواننده يا شنونده بهره جـسته                
ـ    و گاه در ابتداي بحث از كلمه اي رده تـا بـدين طريـق    مبهم و نا آشـنا اسـتفاده ك

به عنوان نمونه  در آيـات       .شويق كند   گيري و دقت در باقي مطلب ت      مخاطب را به پي   
ــين  ــدايي ســوره طــارق چن ــارِق":خــوانيمميابت ــسماء و الطَ ــك * و ال ــا اَدري م و

داني كوبنده شـب    د به آسمان و كوبنده شب و تو نمي        سوگن"النََّجم الثَاقب *ماالطَارِق
  )1-3طارق، (.هان ستاره درخشان و شكافنده تاريكيهما.چيست

براي خواننده ناآشنا و مـبهم      »طارق و كوبنده شب   « ه بر مي آيد واژه      چنان كه از آي   
ـ           است اما با توضيحي      شود كـه منظـوراز آن       كه پس از آن آمده بـرايش روشـن مي

  كنـد كـه بـه بـاور        گير شدن تاريكي در آسمان طلوع مي      ستاره ايست كه پس از فرا     
         1. است تعبير شده استسياره زحل كه بسيار پرفروغ و نورانيعده اي از مفسران به 

 توضيح عدد ذكـر ميـشود كـه بـه           صورتبيشتر ب گونه طرز بيان در زبان فارسي       اين
 سعدي نيز بـا بهـره جـستن از          2.گويند، توشيع يا اطناب توشيعي مي     گونه اطناب   اين
گونه اطناب نخست خواننده را اندكي در ابهام رها كرده و سپس با توضيح پـس                اين

بـه عنـوان نمونـه در قطعـات         .  مطلب را در ذهن او مي نـشاند        از آن رنگ وضوح   
  :گويديش ميخو

 جـامـع هفــت چـيـز در يـك روز     
 سير بريان و جوز و ماهي و ماســت        

                     

عـجـب است ار نـمـيـرد آن دابـــه   
 تـخـم مـرغ و جــمـاع و گـرمـابـه     

  )949كليات،ص(                         
  :و يا در ابياتي ديگر مي گويد

  
 دو چـيز است از او بـر رفيقـان حـرام       نامـي كه غايــب شـد اي نيــك        رفيق

                                                 
   .361ص  . 26ج .  تفسير نمونه –١
   . 148ص .  معاني – 2
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 يكـي آن كه مالـش به باطل خورنـد       

                    
 دوم آن كه نـامـش به غيــبت بــرند        

  )161بوستان،ص(                        
  :ذكر خاص بعد از عام) 2-2-2

 ذكر خاص بعد از عام نيز از موارد اطناب شمرده شده است كه در آن گوينده پس                 
مصداق يا مصاديق آن را جهـت آشـكار شـدن مطلـب بـراي                از ذكر مفهوم كلي ،    

تا وي به درك بهتر و همه جانبه تر از موضـوع مـورد بحـث                 كند ؛ ن مي خواننده بيا 
  1.دست يابد

آن طي يك دستور العمل كلي نيكي و احسان به پدر و مادر را تأكيـد                خداوند در قر  
و پرودگار  " و قَضي ربك اَالّ تَعبدوا اال اياه و بِالوالدينِ احسانَا          ":كرده و مي فرمايد   

  )23اسراء،.(تو حكم فرمود كه جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيكويي كنيد
اما خداوند براي درك بهتر بندگان نمونه هايي از          مل است ؛  در اين جا معناي آيه كا     

              :اين نيكويي و احترام را در پرتو پنج دستور جامع و كامل ذكر كرده و مـي فرمايـد   
"   ا اُفما     ".  كم ترين اهانتي به آنان روا مدار       "فَال تَقُل لَه مـرهال تَنه و بـر آنـان     "و

و گفتار لطيف و سنجيده و بزرگوارانه به آنـان          "ا قَوالً معروفَاً   و قُل لَهم   ".فرياد مزن 
  .بگو

هاي تواضع خويش را در برابرشـان از         و بال  "واخفَض لَهما جنَاح الذُّلِّ منَ الرَّحمة     "
غيراً        ". بگستر محبت و لطف   ي صـيانبا را كَمممهارح بقُل ر و بگـو پروردگـارا     " و

مـشمول رحمتـشان قـرار        مـرا در كـوچكي تربيـت كردنـد ،          گونه كـه آنـان    همان
  )24اسراء،.(ده

له و             ": سوره بقره چنين آمده است     98يا در آيه     سـر ـه وكَتالئم اً هللا وود ن كَانَ عـم 
 كـسي كـه دشـمن خـدا و فرشـتگان و             "جِبريلَ و ميكالَ فَانَّ اهللاَ عدواً للكَـافرينَ       

و خداونـد دشـمن كـافران       ) كافر است   ( و ميكاييل باشد ،    فرستادگان او و جبرئيل   

                                                 
   . 151ص .  همان – 1
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 به طور كلي و عام بيـان شـده و پـس از آن  بـراي     »مالئكه«در اين آيه لفظ  .است
عنوان نمونـه هـايي از گـروه فرشـتگان          ب» جبرئيل و ميكائيل     «آگاهي بيشتر مخاطب    

  .معرفي شده است
 :گويدمثال در قطعه اي مي .د  گفتار دارسعدي نيز نمونه هاي بسياري در اين شيوه

نـظر كه با همه داري بـه چـشم بخـشايش          
مـرا دو بـار نـوازش كـن و كـرم فـــرما       

                             

درر كه بـر همه بـاري ز ابــر كـف   كــريم               
يكي به موجب خـدمت يكـي بـه حـق  قـديم             

  )946كليات،ص(                                   
 در اين ابيات سعدي ممدوح را به بخشايندگي و كرامـت مـي سـتايد و از وي در                   

و سپس جداگانـه    كند  دارد كه نخست به طور كلي بيان مي       خواست دو گونه نواخت     
  .                     پردازدبه شرح و توضيح آنها مي

خواهـد مخاطـب را بـه    ين شيوه بياني ،هنگامي است كه مي وي در انقطه اوج سخن  
ند لـذا نخـست سـه گونـه         استثناي غيبت  از متجاهران به فسق و پرده دران آگاه ك           

 .شمارد وسپس به بيان مصاديق آن  مي پردازدغيبت  را بطور عام موجه مي
سه كـس را شـنيدم كـه غيبـت  رواســت            

ـد يكــي پـادشاهــي مــالمــت پـــسن     
دوم پــرده بـر بـي حـيـايـــي مــتــن         
سـوم كــژتــرازوي ناراســت خــــوي     
                                                      

ـــت     ــارم خــطاس ــتي چه ــن در گذش وزي
... كز او بـر دل خـلــــق بينــي گـــزند          

... خويــشتنكــه خــود مــي درد پــــرده بــر
 زفعل بدش هــر چـــه دانـــي بگـــوي         

  )161بوستان،ص(                                
طور كلي فوايد سـفر     ، نخست ب  هاي حكايتي  در گلستان از زبان يكي از شخصيت       وي

اي پـسر فوايـد   : گويده پرداخته و مي  هايي در آن بار   را بيان كرده و سپس به ذكر مثال       
زهت خاطر و جر منافع و ديدن عجايـب و شـنيدن غرايـب و               از ن .سفر بسيار است    

تفرج بلدان و مجاورت خالن و تحـصيل جـاه و ادب و مزيـد مـال و مكتـسب و                     
  )120گلستان،ص   .(معرفت ياران و تجربت روزگاران

  :ذكر عام پس از خاص) 3-2-2



 بهار ادب                                                                              20

 
ز اين شيوه نيز يكي از موارد اطناب بر شمرده شده است؛ بدين گونه كه سخن پس ا                

عام را براي تكميل سـخن      پردازد و نسبت    جزاي كالم به بيان كلي  موضوع مي       ذكر ا 
  1.گيردبه كار مي

دي      ":گونه كه در قرآن ذيل دعايي از حضرت نوح آمده است          آن الـول ي ورلغفا بر 
چنين پدر و   هم.پروردگارا مرا بيامرز  "و لمن دخَلَ بيتي مؤمناً و للمؤمنينَ و المؤمنَات        

مادرم و تمام كساني را كه با ايمان وارد خانه من شدند و جميع مـردان و زنـان بـا                     
دربخش نخست اين آيه گفتار به صورت خاص آمده و  در پايان          ) 28نوح،.(ايمان را 

  .براي تكميل سخن و عموميت بخشيدن به آن از ذكر كلي و عام استفاده شده است
  :گويدر سخن به كار گرفته و ميناب را دگونه اطسعدي نيز اين

 نــه ســـام و نـريـمــان و افـراسيــاب         
 تــو هـــم دل مبـــند اي خـداونـــد ملــك

                                        

ـــد    ــشيد مـان ــسـري و دارا و جـمـ ـــه ك  ن
 چـو كــس را نــداني كـه جاويـد مـانــد           

    )932كليات،ص(                                
 اين ابيات نخست به طور خاص به مرگ بزرگان پيشين اشاره رفته و سـپس بـه                  در

  :و در بيتي ديگر مي گويد.عموميت آن براي همگان ذكر شده است
 سـردطبايع تر و خشك وگرم است و      

                     
مـركـب ازيـن چـار طـبع است مـرد        

  )177ن ،صبوستا(                        
  :تكرار) 4-2-2

برخـي از پژوهـشگران تكـرار را بـه          .  است    تكرار هاي برجسته اطناب  يكي از روش  
سبب تأكيد ،اهميت دادن به موضوع و يا جلب توجه مخاطب به مسأله و يا اشـاره                 

  2.به ابهام و غموض بحث دانسته اند
هاي مهم كالمـي     از روشها و اسلوب    با دقت در آيات قرآني نيز در مي يابيم كه تكرار          

به طور مثـال در     .است و خداوند براي درك بيشتر مخاطبان بر اين طريق رفته است           
                                                 

   .36ص .  معاني و بيان –١
   . 150ص .  معاني –٢
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سوره الرّحمن به جهت تأكيد در توجه جن و انس بـه نعمـات گونـاگون مـادي و                   
 تكرار شده اسـت ؛كـه       "فَبأيِ آاليِ ربكُما تُكَذبان     " مرتبه آيه  31معنوي پروردگار     

بيـشتر  ها ترغيب كرده و سبب خشوع و خـضوع          ان را به توجه دقيق در اين  نعمت        آن
  .گرددآنان در برابر پروردگار مي

مسأله قيامت با عنوان تازه اي آغاز و براي جلب توجـه    همچنين در سوره الحاقه ،
 "و ما اَدرِيك ماالحاقَّـةُ    *ماالحاقَّةُ*اَلحاقَّةُ  ". مخاطب در سه مرتبه تكرار شده است      

ـ     ، چه روز تحقق يابنده اي است     آن روز تحقق يابنده ،     داني كـه آن روز      و تو چه مي
 )1-3، الحاقة( تحقق يابنده چيست؟

شـرط   ، سعدي نيز اگرچه آن جا كه درباره فصاحت سحبان وائل سخن مـي رانـد  
ـ         فصاحت را تكرار نكردن سخن و آن ر         .     شماردا از جمله آداب نـديمان پادشـاه مي

ي تكــرار نــه تنهــا مــالل آور نيــست؛بلكه امــا گــاه بــه بــاور و )129گلــستان،ص(
پسنديده،شيرين و مطلوب است و نتايج مفيدي را در بردارد كه وي براي تأكيـد در                
هيجان دروني خويش در برابر معشوق ويا جلب توجه مخاطب بـراي درك عـذاب               

  :گويدمثالً مي. ه سخنوري بهره برده استدروني عاشق از اين شيو
  از سوداي جانـان     بي اندازه دارم بر دل     بار

                         
 يبـار ي از دلـي برگيـر       بـار آخر اي بي رحـم        

   )684كليات، ص(                                   
  :گويد اي ديگر در ستايش ممدوح خويش ميو يا در قطعه

 چنين كه هست نمانـد قـرار دولت و ملـك        
  تو باشد دراز چـندان كن      دست دستچـو  
                                              

 كـه هر شبــي را بـي اخـتالف روزي هـست             
 دسـت  تو باشـد اگـر بگـردد         دست دستكـه  

                                     )921همان ، ص (
  ):حشو مليح(اعتراض) 5-2-2
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جمله معترضه يا اعتراض يكي از موارد اطناب است كه بنابر تعريف دكتـر كـزازي                
جمله ايست كه در ميانه سخن آيد به   گونه اي كه ستردن آن بـه پيكـره و معنـاي                      

  1.كلي گزندي نرساند و آن را از روشني و رسايي دور نكند
 حرِّمت  ": سوره مائده  چنين آمده است      3در قرآن نمونه اين گونه جمالت ذيل آيه         

        م نزِيرِ والخ لَحم و مالد يتَةُ ولَيكُم المع             وقُـوذَةُ والم قَـةُ ونخَنالم غَير اهللاِ بِـه ولَ لا اُه
المتَرَديةُ و الَّنطحة و ما اَكَلَ السبع اال ما ذَكَيتُم و ما ذُبِح علَي النُّصبِ و اَن تَستَقسموا                  

شوهم و اخشَونَ اليوم     اليوم يئس الذينَ كَفَروا من دينكُم فَال تَخ        -بِاالزالمِ ذلكُم فسق  
 فَمن اضـطُرَ    -اَكملت لَكُم دينُكُم و اتممت علَيكُم نعمتي و رضيت لَكُم االسالم ديناً           

       َرحيم ف الثمٍ فَانَّ اهللا غَفُورتجانةٍغَيرَ مصخمگوشت مردار و خون و گوشـت        "في م 
ت خفـه شـده و بـه زجـر          خوك و حيواناتي كه به غير نام خدا ذبح شوند و حيوانا           

كشته شده و آن ها كه بر اثر پرت شدن از بلندي بميرند و آن ها كه به ضرب شـاخ                     
آن را  )به موقع   (حيوان ديگري مرده باشند و باقيمانده صيد حيوان درنده مگر آن كه             

قسمت كردن  )نيز(سر ببريد و حيواناتي كه روي بتها ذبح شوند بر شما حرام شده و               
مام اين اعمـال فـسق و گنـاه          وسيله چوبه هاي تير بخت آزمايي ت       گوشت حيوان به  

دين شـما  مـأيوس شـدند پـس از آن هـا              ) نابود كردن ( امروز كافران از      -است  
امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خـود را           . من بترسيد )مخالفت(نهراسيد و از    

ما آن ها كه در حـال        ا -بر شما تكميل نمودم و اسالم را به عنوان آيين شما پذيرفتم           
مانعي نـدارد كـه از      (گرسنگي دستشان به غذاي ديگري نرسد متمايل به گناه نيستند         

   . خداوند آمرزنده و مهربان است)گوشت هاي ممنوع خورند
از روز مهمـي   در ميان حكم تحريم يازده چيز ، آن گونه كه در آيه مشخص شده ؛

دير است،سخن گفته شده و سپس بـار        كه بنا بر نظر تمامي مفسران شيعه روز عيد غ         
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ديگر مسائل مربوط به گوشت هاي حرام و حكم صـورت اضـطرار ذكـر گرديـده                 
  1.است
گونه جمالت در اشعار فارسـي بنـابر موقعيـت و هـدف گوينـده درسـتايش و                  اين

  :گونه كه سعدي گويدآن.دعا ، هشدار و تأكيد به كار ميرورد   ،، نفرين بزرگداشت
  -كـه بـركنـده بــاد      -چشـم بـد انديش  

 ور هـنـري داري و هـفـتـــاد عـيـــب        
                                      

ـــر    ـــرش در نـظـ ـــد هـنـ ـــب نـمــاي  عـي
 دوســـت نـبـيـنـــد بــه جـــز آن يــك هنـــر 

 ) 136گلستان،ص (                                   
  :و يا در بيتي ديگر مي گويد

بـزرگـان جـور بـيـنــي     نـخـواهـي كـز   
 اگـر طـاقـت  نـداري صـدمــت پـيـــل      

                             

  بـه خـردان بــر بـبخـشاي      –  عـزيـز مـن     -  
 چـرا بـايـد كـه بــر مــوران نـهــي پــاي          

  )951كليات،ص (                                   
به منظور نفرين و تأكيد آمـده       » منعزيز  «و  » بركنده باد «ر ابيات ذكر شده جمالت    د

  . است و سبب اطناب و در پي آن تأثير بيشتر بر مخاطب مي شود
  :سؤال بالغي) 3-2

به شيوه اي است كـه انتقـال   ) Rhetoric question(در علم معاني سوال بالغي 
پيام به طرز غير  مستقيم و مؤثرتر است و هدف از كاربردجمله پرسـشي بـه جـاي                   

اين گونه جمالت توجه    .  و عاطفي در اين علم تأثير بيشتر كالم است           اخباري،امري
 سوي گوينده به تفكر و تعمق       خواننده را به ماهيت موضوع جلب مي كند و او را از           

  2. مي نمايددعوت
ان نيز استفاده از    يكي از اين شيوه هاي قرآني براي بيان حقيقت و آگاه كردن مخاطب            

ا طرح سؤال آمادگي پذيرش مطلبي را در مخاطـب          خداوند ب .هاستاين گونه پرسش  
. به وجود مي آورد تا او بتواند به درستي مطلب مورد نظر را تجزيه و تحليـل كنـد                  

                                                 
   . 271 – 258ص  . 3ج .  تفسير نمونه – 1
   .121 و 120ص .  معاني –٢
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 درك انديـشه هـاي شايـسته فـراهم          ها در  زمينه را براي برانگيختگي انسان     اين شيوه 

  .كندمي
 210مانند آيـه    . تگاه اين شيوه در قرآن براي توبيخ و مالمت كافران به كاررفته اس            

سوره بقره كه خداوند در آن كافران  بـه خـود و گرونـدگان بـه شـيطان را مـورد                      
  :بازخواست قرار داده و مي فرمايد

 پـس از   (آيـا اينـان     "هل ينظُرُونَ اال اَن ياتيهم اهللاُ في ظُلَلٍ من الَغَمامِ و المالئكَـةُ            "
ند كه خداوند و فرشتگان در ابرهاي سايه        باز انتظار دار  )نشانه هاي روشن پروردگار   

افكن به سوي آنان بيايند؟در اين آيه خداوند برآن است كه با ايجاد پرسـش ذهـن                 
  .آنان را براي پذيرش واقعيت و ديدن نشانه هاي پروردگار روشن كند

گاه اين پرسش ها براي دعوت مخاطبان به تأمل و انديشيدن است كه نمونـه آن را                 
ها وي در نماياندن ناتواني و عجز بت      مي بينيم كه    ) ع( شكني  ابراهيم     در ماجراي بت  

  :به بت پرستان سرزمين خويش فرمود
ن        *اَفَتَعبدونَ من دونِ اهللاِ ماال ينفَعكُم شَيئَاً و ال يضُرُُكُم           " ونَ مـد ا تَعبـمل لَكُم و اُف

ودي بـراي   ا مي پرستيد كه نه كمترين س      چيزي ر  ، آيا جز خدا  "دونِ اهللاِ اَفَال تَعقلُون   
آنچـه غيـر از خـدا پرسـتش             رساند؟ اف بر شما بـاد و بـر          شما دارد و نه زياني مي     

  آيا انديشه نمي كنيد؟. كنيد مي
اسـتفهام انكـاري و     برجسته ترين پرسش هايي كه خداوند در قرآن مطرح مي كنـد             

  . است تقريري
گوينده مفهوم جمله خبري را در نظر دارد         پرسشي است كه در آن        استفهام انكاري 

و خواهان آن است كه مخاطب به آن پرسش پاسخ دهد بدون آن كه به واقع انتظـار                  
ـ        . اشدشنيدن پاسخي را داشته ب     شود تـا مخاطـب     به كاربردن اين شـيوه موجـب مي

باورهاي خويش را مورد ترديد و بازنگري قرار دهد و اندكي بـه تأمـل و انديـشه                  
  .پردازد
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سوره نمل ضمن برشمردن نعمات خداوند      )60-64(ه عنوان نمونه قرآن ذيل آيات       ب
ءاله "پنج مرتبه استفهام انكاري     ..ها و گياهان و   لق آسمانها و زمين ، رودها كوه      و خ 

  .ا معبودي با خداست ؟ را تكرار ميكند  آي"مع اهللاِ
 تركيب آسمان و    ، سعدي نيز در شمارش نعمات باري تعالي و آفرينش ترتيب زمين          

هاي بر و بحر ، با استفاده از اين شيوه ،عجز و نـاتواني آدميـان را در شـكر و          ويژگي
  :كند ، در قالب استفهام انكاري بيان ميستايش پروردگار 

 فضل خـداي را كـه توانـد شـمار كـرد؟           
ـــد  ـــا بيافري ـــدين هـــزار منظـــر زيب  چن

                                               

 ...يا كيست آن كه شـكر يكـي از هـزار كـرد؟              
 تــا كيـــست كـــو نظـــر ز ســـر اعتبـــاركرد؟

  )797كليات،ص (                                    
ير پروردگـار در دلهـاي بنـدگان        وي در پرسشي ديگر در خصوص پيوند مهر  فراگ         

  :گويدمي
 كيست آن كش سر پيوند تو در خاطر نيست         

              
  نظـر با تـو نـدارد مـگـرش ناظـر نيـست؟        يا  

  )458همان، ص(                                    
مخاطـب در آن بـه       نيز پرسشي است كه بنابر تعريف  علم معاني ،         استفهام تقريري   

  . كندول گوينده اقرار ميصحت ق

زمـر   سـوره    36 خداونـد در آيـه       ها بـسيار اسـت مـثالً       در قرآن نيز اينگونه پرسش    
و با ايـن    آيا خداوند براي بنده اش كافي نيست؟" اَليس اهللاُ بِكَاف عبده":فرمايدمي

طرز بيان به ايمان آورندگان دلگرمي و ثبات قدم مي بخشد و يا آن گاه كه ابـراهيم                  
خداونـد بـه او    چگونگي زنده كردن مردگـان را از پروردگـارش جويـا شـد ؛    )ع(

  :عرض كـرد ) ع(گر ايمان نياورده اي؟و پس از آن ابراهيم  م" اَولَم تُؤمن":فرمود

  )260بقره،.(چرا ولي مي خواهم قلبم آرامش يابد" بلي وليكن ليطمئنَّ قَلبِي״ 
  :گويدندگي به پيشگاه خالق متعال ميسعدي نيز در ذكر مطلق عبوديت و ب
 كهن شود همه كس را به روزگــار  ارادت     

 يشـگـاه قبـولـت  گـرم جـواز نباشد بـه پ    
                                                   

 مگر مرا كه همان عشق اول اسـت و  زيــادت             
 كـجـا روم كه نـمـيـرم بر آستـان عـبــادت؟       

  )413همان، ص (                                     
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 روم و  باشم  جايي نمي    را نداشته بدان معني كه اگر پروانه و جواز ورود به درگاه تو            

  .سايم برآستان عبادت و بندگي تو سر مي
ه هر دو استفهام را با هـم جمـع ميكنـد و بـدين               وي در ابياتي به شيوه اي هنرمندان      

  :گويدترتيب تأثير بسزايي را در مخاطب بر جاي ميگذارد و مي
 آنچه عيبست كه در صـورت زيبـاي تـو هـست؟            

اي مـنست ؟    تـوكـجا نالـي ازين خـار كه درپـ
 وان چه سحرست كه در غمزه فتـان تـو نيـست؟             

  يا چه غـم داري ازيـن درد كه برجان تو نيست؟
  )464همان،ص (                                   

 آداب معنوي سخنوري در قرآن و بهره گيري سعدي از آن )ج
    :گفتنانديشه پيش از سخن  - 1

لـذا  .چه در انديشه است به گفتار مي آيد       بدان معنا كه آن   .رجمان ضمير است    سخن ت 
انديشه پيش از گفتار سبب باالبردن كيفيت آن و نشانه ميـزان خردمنـدي و حـد و                  

  .حدود ادراك و ادب آدمي است
ـ      خداوند در قرآن ايمان آورندگان را تهي از سخنا         شمارد و از   ن باطل و بي اساس مي

نِ اللّغـوِ         ":فرمايد و مي  داردنه انديشه و اعمال بيهوده دور مي      وهر گ  ـم عـالَـذين هو 
  .آنان از لغو و بيهودگي رويگردانند"معرِضُون

  :سعدي نيز با همين باور ميگويد 
ــشر  ـــا بــ ـــند و گـوي ـــم خمـوش  بـهاي

چو مردم سـخن گفـت بايـد بـه هــوش             
  به نطـق اسـت و عقـل آدمـي زاده فـاش             

                                                    

 زبـان بــستـه بـهتــر كــه گويــا بـه شــر              
ـــوش  ـــم خـم ــون بـهاي ـــدن چ ـــرنه ش   وگ
ــاش  ــادان مب ـــوي ن ـــي ســخن گ  چـــو طوط

   )155بوستان،ص(                                   
ر بناي ديوار   زيشمارد و آن را     تين عامل ايجاد بالغت در كالم مي      وي انديشه را نخس   
  :گويد سخن ميداند و مي

 اول انـديـشه وانـگـهــي گـفتــار     
  

 ست و پــس ديــوارپـــاي بــست آمـــد  
  )56گلستان،ص(                            

  :گويدبازگشت آن به دهان ميشمارد و ميوي سبب انديشه پيش از گفتار را عدم 
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 سخـن گفته دگر باز نيايـد بـه دهـن         
 يـشه نبـايد كـردن   زماني دگر اند    تـا

                            

 اول انديشه كند مـرد كـه عاقـل باشـد            
 كـه چـرا گفتم و انديـشه باطـل باشـد         

  )931كليات ،ص(                          
ن گفتن سبب شرمـساري پـس از        وي بر اين باور است كه اندكي تفكر پيش از سخ          

رگمهر حكيم را مي ستايد و از زبان وي         گردد لذا بطيء بودن و كند سخني بز       آن نمي 
انديشه كردن كه چه گويم به از پـشيماني خـوردن كـه             :در سبب اين امر مي گويد       

  .چرا گفتم
ـــن   ـــر كه ـــرورده پي سـخـــندان پ
 مــــزن بــي تـــأمل بــه گـفتـــار دم
 بــه نطــق آدمــي بهترســت از دواب 
                                              

ـــن     ـــويد سخ ــه بگ ــشـد آن گ  بـيندي
 ؟نكـو گو وگـر ديــر گـويي چـه غـم          

 دواب از تو بـه گــر نگـويي صــواب          
  )56گلستان ،ص(                           

  :نرمي و صالبت در گفتار - 2
 و  شماردو نرمي را بهترين آداب سخنوري مي      خداوند براي صراحت در حق ، مدارا        

ـ            اي پـذيرش گفتـار از سـوي مردمـان          بيان نيكو و شايسته را از لوازم و بايـسته ه
  :فرمايد را به نيك سخني سفارش كرده و ميشمارد و همگانمي
نيـز مؤمنـان در آيـات       ) 83بقره،.( با مردمان نيك سخن گوييد     "قَولُوا للنَاسِ حسنَا  "

اخـالق   بـا سـعه صـدر ،   بسياري از جدال باطل منع شده اند و جدال احسن همراه   
گونه كه در آيه اي بيان حقايق       آن. ائماً به آنان توصيه شده است      و ترك دشنام د    نيكو

 اُدع الـي    ".امر شـده اسـت    )ص(پند و اندرز تؤام با گفتار شايسته و نيكو به پيامبر            
 بـا حكمـت و      "نَسبيلِ ربك بِالحكَمةِ و الموعظَةِ الحسنَة و جادلهم بِالَتي هي احـس           

ها به طريقي كه نيكوتر اسـت        راه پروردگارت دعوت نما و با آن       اندرز نيكو به سوي   
  )125نحل،.(استدالل و مناظره كن
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فَقُوالً لَه قَوالً لَينَـا     *اذهبا الي فرعونَ انِّه طَغي      ": نيز خطاب به حضرت موسي گفت       

اما به نرمي بـا او  . ويد كه طغيان كرده استبه سوي فرعون بر  "لَعلَه يتَذَّكَرُ اَو يخشي   
  )هود . 44 و 43(.سخن گوييد شايد متذكر شود يا از خدا بترسد

 قبـول سـخن حـق مـؤثرتر از          سعدي نيز در پي دستور الهي، مدارا در گفتار را در          
  :گويدخشونت ميشمارد و مي

چـو پـرخـاش بـيـني تـحمل بيـار      
 لطافت كن آن جا كـه بيــني ستيــز         

  شيرين زباني و لطـف و خوشـي       بـه
                                              

كــه ســهلـي بـبـنـدد در كــارزار       
نـبـرد  قــز نــرم را تـيـغ  تــيــز        
 تـوانـــي كـه پيـلي به مـويي كـشي      

  )123گلستان،ص(                        
بيش ازحد گرفتن وحشت آرد و لطف بـي وقـت هيبـت             خشم  : سعدي نيز ميگويد    

نه چندان درشتي كن كه از تو سير گردند و نه چندان نرمي كه بـر تـو دليـر                    . ببرد  
  )173همان ص (.شوند

 وقتي به حلم گوي و مدارا و مـردمي       
 وقتي به قهر گوي كه صد كوزه نبات       

                                   

  آوري دلـي   باشد كه در كمنــد قبــول        
 گه گه چنان  به كار نيايـد كـه حنظلـي           

  )170همان،ص(                            
  :سخن مسالمت آميز در برابر كم خردان - 3

قرآن همواره به مؤمنان و دانايان تأكيد كرده است كه سخنان ناپسند كـم خـردان را       
 اَعمالُنَـا و لَكُـم       لَنَـا  ":بي پاسخ گذارند و يا طريق مدارا و مـسالمت پـيش گيرنـد             

 اعمال ما از آن ماست و اعمال شـما از آن          "اَعمالَكُم سالم علَيكُم ال نَبتَغي الجاهلين     
  )55قصص،. (بر شما ،ما طالب جاهالن نيستيم)وداع(سالم . خودتان 

سعدي نيز بر اين نكته تأكيد مي كند كه تنها كم خردانند كه در برابر گفتار زشت و                  
ن و شـعور آنـان ايـن    مقابله به مثل مي كنند و روابط انسان ها را بنابر شـأ  ،ناپسند 

  :كندگونه ترسيم مي
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دو عاقل را نباشــد كـين و پيــكار          
اگر نادان به وحـشت سـخت گويـد        
دو صاحـبدل نگـــه دارنـد مــويي       
وگر بر هــر دو جانــب جاهالنــند        
                                              

ــسار     ــا سبـك ـــزد ب ـــي ستي ــه داناي ن
خردمنــدش بــه نرمــي دل بجويــد   
هميـــدون سركـــشي وآزرم جـــويي
ــسالننـد  ـــاشد بگـ ـــير ب ـــر زنج اگ

  )129همان، ص(                         
ري خردمندانه در برابـر     وي در حكايتي كوتاه اما گويا و روشن به حلم و خويشتندا           

گونـه و سـرد     دشنام نادانان ميپردازد و خاموش كردن خشم آنـان را بـا پاسـخي آب              
  :گويدپيشنهاد مي كند و مي

ـــي را ـــنام يـك ـــي داد دشـ زشتخــوي
زانـم كـه خـواهـي گـفتــن آنـي   بـتـر

                                                  

فرجــام تحمــل كــرد و گفــت اي خــوب   
كـه دانم عيــب مـن چـون مـن نـداني           

  )129همان،ص (                         
فرو خوردن عقيده خويش در برابر بت پرستان و  وي در حكايت سفر به هندوستان ،

خويش را به نرمـي و      را نوعي از خردمندي مي شمارد و سخن         »گبران پازند خوان    «
 :گويدكند و در سبب كار خويش ميمدارا بيان مي

كـه مـرد ار چه دانـا و صاحــبدل اسـت         
فرومانـدم از چـاره همچــون غـريــــق       
چو بيني كه جاهل به كيــن انــدر اسـت           

                                      

ـــاهل اســت     ــشـان ج ــي دان ـــك ب ـــه نزدي ب
ـــق  ـــدم  طـريـ ـــدارا نـدي ـــرون از مــ  بـ
ـــدر اســت  ـــن ان ــسليم و لي ــه تـ ـــت ب سالم

   )178بوستان،ص(                                   
                          

  :سخن گفتن با دريابندگان ونيوشندگان - 4
ـ   خداوند سخن گفتن پيامبران وهدايتگران را  با اين جماعت            شمارد دلمرده بيهوده مي

 حق  و آنان را مرده و كر و كور خطاب  ميكند و خطاب به پيامبر خويش پذيرندگان                
 :را مستعدان و مستمعان شايسته ميشمارد و ميفرمايد
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ادي       *انَّك ال تُسمع الموتي و ال تُسمع الصم الُدعاء اذَا ولّوا مدبِرينَ           " بِهـ ا اَنـت مـ و

تـو نمـي تـواني      "  العميِ عن ضَاللَتهِم ان تُسمع اال من يؤمنُ بِاياتنَا فَهم مـسلمونَ           
نت را به گوش مردگـان برسـاني و نمـي تـواني كـران را هنگـامي كـه روي                              سخ

و نيز نمـي تـواني كـوران را از گمراهـي            !برمي گردانند و پشت مي كنند صدا كني       
تو تنها مي تواني سخن خود را به گوش كساني برساني كه آمـاده پـذيرش                .برهاني  

  )81و 80 ، نمل(.ايمان به آيات ما هستند و در برابر حق تسليمند
بر اين اساس دانايان و ياد گيرندگان را درك كننده سخنان حق و راستي مي شمارد                

  :و مي فرمايد
  )269بقره،.(جز صاحبان مغز متذكر نمي شوند"ما يذكَرُ اال اُولُو اَاللَباب"

مـرده و راه از     افـسرده دل  بـا قـومي     «سعدي نيز در نگرفتن سخنش در جامع بعلبك         
تعبير كرده  »تربيت ستوران وآينه داري در محلت كوران        « را به »معنا نبرده صورت به   

    .خواند كه از دور سخني را با آنان زمزمه مـي كننـد            و آنان را نزديكان بي بصري مي      
  )90  گلستان،ص(

   :889حكايت ص : نيز 
از هــــزاران در يـكـــي گيـــرد سمــــاع  
  آشـنـايــان ره بـديـــن مـعــني برنــــد   

 ا نســوزد بـر نيايــد بـــوي عــــود         تـ
                                              

 زان كه هـر كـس مــحرم اســرار  نـيــست            
 در  ســراي خــاص  بـار عـــام  نـيــست          
  پختـه دانـد كايـن سخـن بـا خـام نـيــست         

  )889كليات،ص(                                    
ـ         ف وي صاحبدالن را   شمارد و تنهـا روي سـخن       هم كننده سخن و نيوشنده پنـدها مي

  :خويش با آنان دارد وگويد
 سخـن را روي بــا صـاحــبدالن اســت         

                           
ـــرم      ـــه مـح ـــرم اال ب ـــند از حــ  نـگـوي

)  ص882همان،(                                      
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 عقل پيشگان و انديشه ورزان، از واعظان بي جان و مردگان نيز سخن               به عقيده وي  
فريـاد   مي نيوشند و از زبان بي زبان آنان كه توان دست از گل بـرآوردن ندارنـد ،                 

  .واحسرتا را در مي يابند 
 دهان مرده به معني سخن همـي گويــد        

كه زينـهار به دنـيا و مـال غـره مبـاش  
 اگر چه نيست به صـورت زبـان گفتـارش           

 بخواهدت به ضـرورت گذاشـت يكبـارش       
 )857همان،ص(                                

  
  نتيجه 

در اين مقال در پي تبيين آداب سخنوري در قـرآن و بازتـاب آن در آثـار سـعدي                    
 و قواعدي پيروي كند و كالم       بوديم و اكنون در يافتيم كه گوينده بايد از چه اصول          

مند قصود ،شنونده را به درك آن عالق      را به چه ترتيبي بگويد كه عالوه بر رساندن م         
  .سازد و او را آماده پذيرش سخن خود كند

بر اساس آيات قرآني ،كالم و بيان موهبتي آسماني است كه از سوي پروردگـار بـه                 
امان يافته تر آنان آيين و قواعدي در        بندگان عطا گرديده و براي بهره مندي بهتر و س         

ايـن آداب را در      ، قرآن ترسيم شده است و سعدي نماينده برجسته اشـعار تعليمـي           
قالب زبان ادبي گلستان ،بوستان،غزليات و مواعظ ارائه داشته و با سـخنان خـويش               

  .مخاطب را تحت تأثير قرار داده و نيكو سخن گفتن را به آنان آموخته است
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