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 چکیده:
 محتوا   و  ساختار  خاصی  ژگی و  لیبدل  که  استي  آثار  جمله  ازي  سعد  گلستان  :هدف  وزمینه  
و   محتواۀ  نیزم   در  گاه  دهایتقل  نیا  ؛است  شده  آن  ازی  فراواني  دهایتقل  و  بوده  توجه  مورد  همواره

  است سیاستمدارانی    ازی  فراهان  مقام  قائم  . شود یم   دهی دي  سعد  از  بعد  آثار  ساختار  و  نثر  نوع  در  گاه
  ن یا؛  است  کرده  دیتقل  گلستان  از  خود  تآمنش  نگارش  در  و  داشته  کاملیی  آشنا  کتاب  نیا  با  که

شناخت تشابه و تفاوت  ،  تآمنش  و  گلستان  دری  انیب  ابزارهاي   کاربرد  انیم   سهی مقا  هدف  با  پژوهش
 .است گرفته انجام سبک بیانی سعدي و قائم مقام و شناخت نوع بینامتنیت

  ابزارهاي   ابتدا  که  بیترت  نیا  به؛  ردیگیم   انجامی  لیتحل-یفیتوص  روش  به  قیتحق  نیا :  مطالعه  روش
 و  شودی م ي  ریآمارگ  و  استخراجآت  منش  و  گلستان  در   مجاز  و  هیکنا  ،استعاره  ،هیتشب  شاملی  انیب

میشود  سهیمقا  و   لیتحل  به  شدهمیترسي  نمودارها  براساس  سپس   ن یاي  آمار ۀ  جامع  . پرداخته 
 . است کتاب دو هر ازیی ابتداۀ صفح صد  قیتحق

 ع مسجّ  نثر  دري  ساختاري  هایژگیو  نظر  از  ،اشعار  و  اصطالحات  برعالوه،  کتاب منشآت  در  :هاافتهی
  ي هاهیازجهت کاربرد آرا   شتریقائم مقام ب  . شودیم   ده یدي  سعد  گلستان  از  دیتقلي  هانشانه،  نیز
که در گلستان بکاررفته    یانیب   يهاهیاز آرا  ینموده ول  ت یتبع  يمانند سجع و جناس از سعد  یلفظ

. کنایه در  است  هیدر کاربرد کنا   سعدي و قائم مقام،  انیاختالف م   نیشتری ب.  تبعیت نکرده است
دو اثر است    یتفاوت موضوع  فراوانتري داشته است. این امر بخاطربه منشآت بسامد  گلستان نسبت

 .برد یم  شتریسخن را بسمت ابهام ب یۀسخن واضحتر باشد و کنا کندیم  جابیکه ا
 ه یتشب  بسامد،  کرده  استفادهي  ترگسترده  هاتیتشب  ازي  سعد  با  سهیمقا  در  مقام  قائم  :گیريجهینت
  تر یشب  تآمنش   در  هاهیآرا  ریسا   بهنسبت  هیتشبی  کل  بسامد  ااّم  است  گلستان  از  کمتر  او  اثر  در  غیبل

ی  کلۀ  جینت  ؛است  کمترآت  منش   در  زین  هی کنا  و  مجاز  ،استعارهي  هاهیآرا  کاربرد   نیهمچن  ،است
ی  قیموس  در  و  است  بوده  گلستان  ریثأت  تحتی  درونی  قیموس  نظر  از  شتریب  مقام  قائم  که  است  نیا
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Gulistan  of  Sa’adi  is among the literary  works 
which has always been noticed and imitated to a great extent due to its specific 
features of structure and content. These imitations are sometimes seen in the 
content and other times in the prose and structure of the later works coming 
after Sa’adi.  Qa’im  Maqam  Farahani is a politician who has been quite familiar 
with Gulistan  and has considered it while authorizing his Monsha’at. This 
research has been conducted having the following goals: realizing the depth of 
impact ability of Qa’im Maqam from spiritual music of Gulistan, comparing 
Gulistan and  Monsha’at in the use of rhetorical  figures, recognizing the 
similarities and differences in expression style of Sa’adi and Qa’im Maqam, and 
understanding the type of intertextuality. 
METHODOLOGY: This research has been done in  a descriptive-analytical 
manner. In order to do so, rhetorical figures containing: simile, metaphor, 
kenning, and trop are extracted and counted and then are analyzed and 
compared based on some drawn diagrams. The study area is the first hundred 
pages of Gulistan and Monsha’at. 
FINDINGS: In this book of Qa’im Maqam, in addition to some of Sa’adi’s 
expressions and poems, imitations of structural qualities of Gulistan can be also 
detected in the prose poem. Qa’im Maqam has mostly followed Sa’adi in terms 
of using figures of speech such as rhyming prose and monophony, but he has 
not pursued the expressive rhetorical figures used in Gulistan. The biggest 
difference between Sa’adi and Qa’im Maqam is in the use of kenning. kenning 
has a higher frequency in Gulistan than in Monsha’at. This is due to the 
thematic difference between the two works, which implies the speech to be 
clearer and leads the kenning of the speech to be more ambiguous. 
CONCLUSION: Qa’im Maqam has consumed more extensive similes in 
comparison to Sa’adi. It also seems that he has used less metaphors but more 
similes in general than any other rhetorical figures in his own Monsha’at. Also, 
the use of metaphor, trop, and kenning is spotted less in Monsha’at. The 
general result is that Qa’im Maqam has been influenced by the internal music 
of Gulistan rather than its spiritual music. 
 

DOI: ١٠٫٢٢٠٣٤/bahareadab.٢٠٢٢٫١٥٫٦٣٧٤ 
 

NUMBER OF FIGURES 
0 

 

NUMBER OF TABLES 
 
 

NUMBER OF REFERENCES 
 
 

١٨ ٠ ٦ 

ARTICLE INFO 
 
 
Article History: 
 

Received: ٢٥ May ٢٠٢١ 
Reviewed: ٢٧ June ٢٠٢١ 
Revised: ٠٩ July ٢٠٢١ 
Accepted: ٣٠ August ٢٠٢١ 
 
 
KEYWORDS 
Gulistan, Monsha’at, simile,  
Metaphor, kenning, Trop. 
 
 
*Corresponding Author 
 h-ashouri@iau-tnb.ac.ir 
 (+٢١ ٩٨) ٧٧٠٠٣٣٠١ 

http://www.sabkshenasi.ir/


 103/  مقایسۀ بیانی گلستان سعدي و منشآت قائم مقام فراهانی

 

 مقدمه 
 درگیر یک سو از  ما جامعۀ که است سال  صدوپنجاه به نزدیک است، ما دوران ضرورتهاي  از یکی فرهنگ بازخوانی

 چون است، انتقاد تمرین بازخوانی، است. غیرخودي و خودي  فرهنگهاي  تقابل دیگرگرفتار سوي  از و  نو و سنت
آنهاست.  پذیرش  و گزینش و سنجیدن روش هم و آنهاست فهم براي  کوشش و اکنون و گذشته مبانی از اطالع هم

نیز هست و   مسجّع و ملمّع سادگی درعین که العاده قفو نثر  بعلّت  که  است هفتم  قرن آثار از  سعدي گلستان
به باور بسیاري، گلستان .  همچنین محتواي تعلیمی، در دورة خود و پس از آن مورد توجه گویندگان واقع شده است

نوشته   ) آهنگین ( است که در یک دیباچه و هشت باب به نثر مسجع    تأثیرگذارترین کتاب نثر در ادبیات فارسی
سعدي این کتاب را تلویحاً به .  ستانها و پندهاي اخالقی استهاي آن کوتاه و به شیوة دابیشتر نوشته.  استشده  

سعدي شاعر (   سعدبن ابوبکر زنگی ولیعهد جوان فارس تقدیم و ابراز امیدواري کرد که موردپسند وي واقع شود
 .) 51 -38 ص: عشق و زندگی، کاتوزیان

سعدي در این  .  ن بچشم میخوردویژگی مهم گلستان سعدي، در ارتباطات اجتماعی است که در حکایات و اشعار آ
وي از .  اثر، رئالیسم اجتماعی را بنمایش میگذارد و در قالب حکایت به اندرز غیرمستقیم و گاه مستقیم میپردازد

هاي خود را در  هاي مهمی اندوخته و توشۀ عظیمی از اندوختهحکمایی است که بواسطۀ سفرهاي فراوان تجربه 
این کتاب اقشار مختلف جامعه اعم از شاه، وزیر، درباریان، فقرا، متمولین،    در .  کتاب گلستان بجا گذاشته است

داده تشکیل  و جوامع کامل  آمده  و صاحبان حرَف گرد  پیران  و  آنان سخن کودکان، جوانان  براي  و سعدي  اند 
ر گلستان همچنین سعدي با ذکر هر حکایتی د.  در این کتاب تصویر دقیقی از اوضاع دوران نقش شده است.  میگوید

هاي گوناگون ادبی به منصۀ دستی خود را در شیوههاي خود، مهارت و چیرهبر عرضۀ آموزهکوشیده است عالوه
که هم  سدیبنو ي اقصد داشته «مقاله یجدال با مدع  تیحکا ي با انشا ي گفته شده سعدظهور برساند. براي نمونه، 

به اثبات رساند» (فن نثر   یفارس  اقیبه س  یسینورا در فنّ مقاله   او  ییسازگار باشد و هم توانا   یسی نوداستان  ةویبا ش
 ). 617ص   ی:بیخط ،یدر ادب پارس

قطعات کوتاهی که سعدي در ذیل حکایات گلستان میآورد، شعارهایی اجتماعی است که براي تمامی جوامع انسانی 
و او را متعلّق به جمیع ملّتها و سخنانش را   اندکاربرد دارد؛ بهمین دلیل است که سخنوران غربی وي را ستوده

بینی و عدالت، واقع   جهان آرمانی وي تصویري از عزّتمندي نوع انسان است و مقوالتی چون.  کاربردي میشمرند 
گرایی اصول مهم اندیشۀ وي را تشکیل میدهد. بهمین دلیل اندیشمندان پس از وي، آگاهانه آثار وي را اعتدال 

براي فهم بهتر جهان آرمانی سعدي میتوان به نوشتۀ .  اندها گرفتهو بویژه از کتاب گلستان بهرهمدنظر قرار داده  
پروفسور نوالحسن انصاري با عنوان «شیخ سعدي و تصور او از یک جامعۀ آرمانی (مدینۀ فاضله)» رجوع کرد. وي 

وب و آرمانی باشد («مدینۀ فاضله»  در این نوشتار تأکید میکند: «سعدي معتقد است که جامعه هرچندکه کمال مطل
 ). 170و  169: ص 1باشد) همواره دشمنانی خواهد داشت» (ذکر جمیل سعدي، انصاري، ج

سبک سعدي سهل و ممتنع است یعنی زودفهم و دیریاب که با همه سادگی نمیتوان دعوي مقابله با او داشت و 
سبک سخن سعدي بر روانی .  گر تکرار نخواهد شدگونه که حافظ دیاي نتوانسته سعدي شود؛ همانهیچ سراینده

اي از نثر ساده و مصنوع و مسجّع است و بهمین دلیل داراي جذبۀ  نثر وي آمیخته.  و سالست و جزالت استوار است
نویسی را با صنعتگري آمیخته بدون به قول محمّدجعفر محجوب اولین کسی است که در نثر ساده  .خاصی است

 .) 325 سبک خراسانی در شعر فارسی، محجوب: ص(  فریط بپیمایداینکه راه افراط و ت 
اند گاه از نظر ساختار و گاه در محتوا با توجّه به مقولۀ بینامتنیت، گویندگان هر عصر از متون پیشین بهره گرفته
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ن حکایات اندیشمندان اعصار پس از سعدي نیز با تأثیرپذیري از شکل و فرم گلستا.  انداز آثار پیشین تقلید کرده
. شده است اثر به تقلید از گلستان نگاشته    64  کمپندآموز در قالب نثر مسجع آمیخته با نظم خلق کردند، دست

دبیر و منشی بافراست دورة   ) ق1251/ق1193(   قائم مقام فراهانی.  یکی از این آثار منشآت قائم مقام فراهانی است
از ویژگیهاي او این است که نثر فارسی را از  .  یجاد کرده استقاجار است و اصالحات زیادي در تشکیالت درباري ا

یادداشتهایی (   پردازیهاي زمان خود دور کرد و سبک او خیلی زود جاي روش پیشین را گرفتپیچ و خمها و عبارت
 . ) 1 ص: بر منشات قائم مقام فراهانی، واعظ

جود آورد و چون مقام رفیع دولتی داشت، دیگران تر و زیباتري بواو از شیوة قدیم خیلی به دور افتاد و نثر ساده
  :پوراز صبا تا نیما، آرین (   نیز از سبک و شیوة او پیروي کردند و مراسالت متعدّد او مدتها سرمشق حسن عبارت بود

اي که نثر فارسی در حال انحطاط بود قائم مقام آن را بسمت سادگی و استواري کشاند و الگویی در دوره  ).61  ص
هاي اوست از سبک نثر سعدي تبعیت کرده و نثري  وي در منشآت، که مجموعه نامه.  گویندگان بعدي شدبراي  

مکرر   ي هایسازنهیو قر  لیطو  ي ها و عبارتهاکه پر از جمله  ي . نثر قائم مقام «برخالف اسالف وزیبا پدید آورده است
از جملهخسته  ي و سجعها است،  ترک  ي هاکننده  قر  بیکوتاه  و  م نهیشده  تکرار  بندرت  نامه،  مقام(قائم  شود»یها 

دربارة قائم مقام مینویسد: «نثر او بسیار شیرین و آمیخته به   شناسی نثرسبکشمیسا در    ).195ص  :  اگشتیدر
المثلهاي مردمی و عربیهاي لطیف است. عبارت کوتاه و جاندار دارد که بعضاً موزون و مسجع است،  شعر و ضرب

اي پویا و زنده داده است. در یک کالم قائم مقام سعدي عصر استفاده از مصطلحات مردمی به نثر او وجهه مخصوصاً  
 ).283و  282شناسی نثر، شمیسا: ص خود است» (سبک 

در این مقاله نگارندگان درصدد هستند ابزارهاي بیانی و بسامد آنها را در دو اثر گلستان و منشآت بررسی و مقایسه 
هاي حکومتی خود را به شیوة نثر پردازي نیازي نداشته و نامهائم مقام فراهانی برخالف سعدي به حکایت ق. نمایند

از نظر مضمون در این کتاب، ارتباطی با گلستان نمیبینیم و تنها شیوة نثر است که بصورت .  گلستان نگاشته است
نثر قائم .  تکلف نیز در کار خود نکرده استوي قصد تقلید نداشته بنابراین  .  مسجع و بدون تکلف بیان شده است 

ها جمالت کوتاه در نامه. مقام فاخر بوده و چون خطاب به افراد عالیجاه است از سالست و استواري برخوردار است
باري حاال که به این «  :ها اغلب مباحث حکومتی مطرح شده استدر این نوع نامه . تر استهستند و فهم آنها ساده

رنجه کنند و با یاغی پنجه کنند و در قم مبارك در این باب افتخار دلیر و صاحب شمشیرند، قدم  شدت دالور و
 . ) 111 ص: منشآت، قائم مقام»  ( شما صادر است و شما در هر باب مختار و قادر، والسالم علی مناتبع الهدي 

 
 ضرورت و سابقۀ پژوهش

نامه و یک مقاله انجام گرفته است که بطور مختصر معرفی با گلستان تنها یک پایان  در حوزة مقایسۀ کتاب منشآت
 میشود: 

) 1392«تأثیر سبکی و محتوایی گلستان در آثار مقلدان سعدي با تکیه بر منشآت قائم مقام فراهانی» سلیمی ( 
نامه ضمن بررسی تأثیرپذیري سعدي از کارشناسی ارشد ادبیات فارسی، دانشگاه کاشان. در این پایان  نامۀپایان

نامه مقایسۀ سبک  به  عربی،  استمقامات  شده  پرداخته  گلستان سعدي  با  مقام  قائم  تفاوت .  هاي  بیان  در  وي 
زیرا کتاب سعدي شامل حکایات محتوایی این دو کتاب میگوید: قائم مقام تنها از سبک نثر سعدي پیروي کرده  

ترتیب   در این پژوهش مواردي همچون.  هایی با موضوعات سیاسی و مملکتی استاخالقی و کتاب وي شامل نامه
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و تناسب، مراعات حال خواننده، تناسب نظم و نثر، اختصار و ایجاز، رعایت الفاظ و ویژگیهاي ساختاري همچون 
 . یژگیهاي نحوي و بدیعی و بیانی بررسی شده استتقدیم فعل، فصاحت و بالغت و بسیاري و

نامۀ کارشناسی ارشد ) پایان1390ی» شیروانی ( حوزة ساختار زبان  منشآت قائم مقام در  گلستان سعدي و  سهیمقا«
نامه ضمن بررسی سطح زبانی و سطح نحوي گلستان سعدي و منشآت  ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان. در این پایان

اهانی، نگارنده کوشیده است به بررسی و تحلیل مصادیق سطح ادبی دو اثر مزبور نیز بپردازد. نگارنده قائم مقام فر
 به ذکر مصادیقی در سطح ادبی بسنده کرده، و تحلیل درخور توجهی را براي آنها ذکر نکرده است.

جوه مشابهت منشآت و  ). در این مقاله، به و1389«مقایسۀ سبکی منشآت و گلستان سعدي» عالمی و کیانیان ( 
بررسی شده  سجع، ترصیع و موازنه، آیات و احادیث، اشعار، امثال و زبان زنده، گلستان اشاره شده و مواردي مانند

 .و در نهایت نتایج به صورت نمودار نشان داده شده است
 

 بحث و بررسی 
عصار گذشته و مقایسه آنها با آثاري که در  بحث تقلید از آثار ادبی در میان همۀ ملتها وجود دارد و با مطالعۀ آثار ا

این نوع روابط بینامتنی امري طبیعی .  هاي پیشین را مشاهده کرد طول قرون پدید آمده است، میتوان تأثیر نوشته
درواقع آثار هنري و همچنین ادبی در طول روزگار .  ناپذیر هر اثر هنري استبوده و دراصل نیز جزو عناصر جدایی 

اي ارائه داده است که به اي با استفاده از اثر گویندة قبلی کار تازهکدیگر تکامل مییابند و هر گویندهبا تکیه بر ی
براساس دیدگاه بینامتنی هر متنی از متنهاي پیش از  .  هایی از زیرمتن را میتوان در آن مشاهده کردنحوي مایه

با اولین سخن خود به دنیایی بکر و هنوز   اي و بکلی تنهافقط آدم اسطوره«  خود الگوبرداري کرده است و   که 
این سمتبیان از  میتوانست  میشد  نزدیک  بماندناشده  برکنار  دیگر  با سخن  متقابل  ( گیري  گفتگویی، »   منطق 

گرفتن    قابوسنامهدر  .  اي به بینامتنیت اشاره شده است. در کتب فن دبیري و بالغت، بگونه) 126  ص  :تودوروف
 ي به شرطی که در جایی دیگر و با رد گم کردن همراه باشد، مجاز دانسته شده است معنی و مضمون از دیگر

نیز رسیدن به کمال شاعري و نویسندگی منوط به مطالعۀ پیوستۀ آثار    چهار مقاله. در  ) 191  -192  قابوسنامه: ص( 
 ).47-48 چهارمقاله: ص ( پیشینیان شده است 

فنون (   مقصود از آن پیروي از سبک قدما و اسلوب سخن آنهاست  تقلید در فرهنگ ما به معنی پیروي کردن است و
گفتار گوینده و نویسندة دیگري را   اي شیوةنویسنده و گوینده«  ؛ یعنی) 395  ص:  بالغت و صناعات ادبی، همایی

 .) 113 ص 1نقدادبی، زرین کوب، ج: (  »پیش گیرد و بر طریق و منوال او سخن گوید
البته از نگاهی دیگر تقلید نوعی سرقت ادبی هم محسوب میشود؛ اما از نوع ساده و غیرافراطی است که انجام آن 

در دنیاي ادب میتوان بسیاري از آثار تقلیدشده را دید    باوجوداینکه تقلید نقطۀ مقابل خالقیت است،.  مجاز است
که از اثر پیشین بهتر بوده و خالقیت زیادي در آن پدید آمده است؛ ازاینرو تقلید خالقانه در میان ادبا رایج و 

اندازد و خالقیت را میزداید و در حکم تقلید کورکورانه اصالت و وحدت شخصیت را بخطر می«  اما .  پسندیده است
. شاعر و هر هنرمند دیگري براي آفرینش اثر از تشبیه و تقلید ) 2  ص  :پژوهش، آریانپور(   »خودکشی معنوي است

تقلید از هرچیزي همانگونه که هست، شکلی :  استفاده میکند بنابراین هر اثر هنري داراي سه وجه میتواند باشد
باید باشد نقد ادبی، (   جاز و استعاره درنظر گرفته شوددر حالت سوم باید در آن م.  که بنظر میرسد، شکلی که 

. تقلید ادبی غالباً از کارهایی صورت میگیرد که عموم مردم به آنها اقبال کرده و ارزش و ) 259  : ص1ج  زرینکوب،
فهم است؛ بطوریکه بنظر میاید در قرن هفتم  سعدي داراي زبانی پخته و بسیار ساده و همه.  اهمیت آنها آشکار است

به همین زبان فعلی ما صحبت میکند، حال آنکه بیشتر گمان میرود زبان سعدي در زبان فارسی   سعدي درست
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اي به اندازة ایم؛ بنابراین میتوان گفت هیچ شاعر و نویسندهتأثیر گذاشته و درواقع ماییم که به این زبان خو گرفته
هاي  و بقایاي این نفوذ و تأثیر در نوشتهزبانان حکومت نداشته است  سعدي بر زبان و طرز تعبیر و تحریر فارسی

ها به این معنی که کلمه.  هنر سعدي را باید در چگونگی انتخاب واژگان و کاربرد آن جستجو کرد  .مردم پیداست
. اي را میتوان در شعر بکار برد؛ به شرط آنکه در متن مناسب جاي گیردخود به خود شاعرانه نیستند و هر کلمه

 .) 114 ص: سعدي، موحد(   این متنهاستکار شاعر آفریدن 
نگاریهایی ازسوي او به افراد مختلف انجام میگیرد، قائم مقام که همچون سعدي در دستگاه شاهان نفوذ دارد و نامه

مجموعۀ رسائل و   .  ها هنرمندي بخرج داده و اثر ادبی قابل تقدیر پدید آورده استاز نظر نثر و نحوة نگارش نامه
الشعراء  ها و وقفنامه است و محمودخان ملکهاي دوستانه و عهدنامهم، که حاوي چند رساله و نامه منشآت قائم مقا

قائم مقام پیش   .ق در تهران چاپ شده است.ه  1280  اي بر آن نوشته، به اهتمام شاهزاده فرهادمیرزا در سال مقدمه
او   بوده، نه از راه تفنن یا هنرنمایی؛  از همه مرد سیاست و عمل است و نویسندگی او نیز به ایجاب ضرورت کار

قائم مقام به مقدار زیادي از عبارات   .هاي خود را غالباَ سرسري و با عجله انشاء میکرده و قلم میزده استنوشته
اي انشاي خود را بخصوص در مراسالت متکلف و متصنع و مضامین پیچیده و تشبیهات بارد و نابجا کاسته و تا اندازه

ها و عبارتهاي نثر او، برخالف آثار اسالف وي که پر از جمله  .سادگی و گفتار طبیعی نزدیک ساخته استخصوصی به  
ها بندرت تکرار هاي کوتاه ترکیب شده و قرینهکننده است، از جملهسازیهاي مکرر و سجعهاي خستهطویل و قرینه

مند که خاص سعدي در گلستان است، بهرهدر تلفیق هر مزدوج دقت زیاد میکند و از سجعهاي زیبایی  .  میشود
به اشعار فارسی و عربی و آیات قرآنی و .  المقدور اجتناب میورزدآمیز حتیاز ذکر القاب و تعریفهاي تملق.  میشود

بجا و بموقع   احادیث و اخبار که شیوة نویسندگان سابق است، خیلی کمتر از اسالف خود تمسّک میجوید و بسیار
  .) 65 ص :پوراز صبا تا نیما، آرین( به آنها استشهاد میکند 

 
 ها تحلیل داده

هایی از هاي بیانی تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز در این دو کتاب بررسی شده است که در این بخش با نمونه آرایه
واعی هستند، در بررسی آثار دو نوع تشبیه بلیغ با توجه به اینکه تشبیه و استعاره داراي ان.  آنها به تحلیل میپردازیم

استعاره نیز در دو نوع کلی مصرحه و  .  اضافی و اسنادي تفکیک شده و سایر تشبیهات در یک گروه قرار گرفته اند
نمودارها و شکل بسامد کلی چهار آرایۀ بیانی و نمودار تفکیکی انواع تشبیه و استعاره نشان . مکنیه بررسی میشود

 .  شودداده می
 هاي بیانی در مرتبۀ دوم قرار دارد و بسامد آن به سایر آرایه تشبیه در گلستان سعدي نسبتتشبیه در گلستان:  

است  31 تشبیه.  درصد  نوع  این  بطوریکه  است؛  اضافی  بلیغ  تشبیه  به  متمایل  بیشتر  از کل   58  سعدي  درصد 
ازاینرو باید  .  درصدي دارد  70  یر تشبیهات بسامدبه ساتشبیهات وي را شامل میشود و بطور کلی تشبیه بلیغ نسبت

گفت زبان سعدي متمایل به ایجاز در سخن است و کمتر از تشبیهات غیربلیغ با ذکر ادات و وجه شبه استفاده 
باران «  :اي زیبا از نثر فاخر است تشبیهات بلیغ بسیاري بکار برده استکه نمونه   گلستاناو در دیباچۀ  .  کرده است

. «فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردي بگسترد و دایۀ ابر  ) 3  ص:  گلستان» ( ابش همه را رسیدهرحمت بیحس
درختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق دربر گرفته و .  بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد

 .) 4  ص :همان» (اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاده
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در ابواب نیز مواقعی که چیزي را توصیف میکند تشبیه بلیغ بکار میبرد مانند زمانی که چهرة زیباي نوجوانی از  
اتفاقاً در آن میان جوانی بود میوة عنفوان شبابش نورسیده و سبزة : «طایفۀ دزدان را وصف میکند و چنین میگوید

 . ) 23 ص  :همان» ( گلستان عذارش نودمیده
هایی از تشبیه با ذکر ادات یا وجه شبه را میبینیم که بیشتر براي نقل حکایات و بصورت ساده ونه در ابیات زیر نم

 :  اند؛ درحالیکه تشبیه بلیغ هنریتر بوده و براي زیبایی سخن کاربرد داردبکار رفته
 ): 52 ص : همان(  پسر چون پیل مست اندرآمد

 )62 ص: همان(  و زیبا بگذشتتلخی و خوشی و زشت  /دوران بقا چو باد صحرا بگذشت 
 )81ص: همان، باب دوم گلستان(  در قفا همچو گرگ مردمخوار /در برابر چو گوسپند سلیم 

 )87ص:  همان(  دمی پیدا و دیگر دم نهان است /بگفت احوال ما برق جهان است 
 )96 ص: همان(  پوست بر پوست بود همچو پیاز /آنکه چون پسته دیدمش همه مغز

درصد بسامد   47  هاي بیانیبه سایر آرایه تشبیه در منشآت داراي بسامد زیادي است و نسبت:  تشبیه درمنشآت
هاي حکومتی نوشته شده، قائم مقام دارد که آمار باالیی است اما بدلیل اینکه منشآت اثري است که در قالب نامه
ۀ وي مساوي با سایر تشبیهات است؛  کمتر دربند تکلف و زیبایی بوده است؛ ازاینرو بسامد تشبیهات بلیغ در نوشت

نمونۀ نحوة کاربردهاي تشبیه .  درصد  50  درصد بسامد دارد و کل تشبیهات بلیغ   5/27  بطوریکه تشبیه بلیغ اضافی
 . که در زیر میبینیم نشان از نحوة کاربرد این آرایه است که در مواردي تقلید از سعدي نیز در آن بچشم میخورد 

 . ) 6ص:  منشآت(  »خلق آن سامان بباریدو باران رحمت بر «
 :عبارت زیر برگرفته از غزل سعدي است
 )11، بیت 64  کلیات سعدي، غزل (   بیا و بر دل من بین که کوه الوند است   /فراق یار که پیش تو برگ کاهی نیست  

است و دماوند «فراق یار که پیش تو برگ کاهی نیست، بیا و بر دل بنده و جالیر بین که کوه الوند است البرز  
 . ) 17ص منشآت:(  است»

  » دانا چون طلبۀ عطار است خاموش و هنرنماي«  :این عبارت نیز از گلستان سعدي مایه گرفته است آنجا که میگوید
 .) 286 ص:  گلستان( 

 .) 27ص:  منشآت(  «دیشب که به خانه آمدم خانه را صحن گلزار و کلبه را طبلۀ عطار دیدم»
وي بخشی از سخن سعدي را برداشته و با  .  ها بینامتنیت از نوع تغییر و تبدیل بچشم میخوردنوشتهدر این نوع  

در بینامتنیت صریح حضور آشکار .  بینامتنیت به دو بخش آشکار و پنهان تقسیم میشود.  متن خود پیوند زده است
در بینامتنیت غیرصریح، .  یا بی ارجاع  یک متن در متن دیگر مورد توجه قرار میگیرد از جمله نقل قولهاي با ارجاع

هنري را میتوان از اینگونه موارد -سرقتهاي ادبی.  حضور پنهان یک متن در متن دیگر مورد بررسی قرار میگیرد
مهمترین اشکال این نوع .  در بینامتنیت ضمنی، مرجع متن به دالیل ادبی معلوم نیست اما صریح هم نیست.  شمرد

بینامتنی .  است...  رات، تلمیحات وبینامتنیت، کنایات، اشا تنها کسانی که به متن اول آگاهی دارند، متوجه این 
- 67ص :  گانۀ بینامتنیت ژنت و بخشهایی از نظریۀ بالغت اسالمی، صباغیبررسی تطبیقی محورهاي سه(   میشوند

قصد پنهان کردن آن را    . این نوع بینامتنیت آشکار و صریح است و تقلید کامالً در آن هویدا است؛ یعنی مؤلف) 62
 . هاي سعدي آشناست و از این طریق سواد خود را بیشتر به رخ میکشدندارد و در واقع نشان میدهد وي با نوشته
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تا «  :مانند تشبیه شوق به شعله و او به گل بهشت.  در این کتاب نیز تشبیه بلیغ براي توصیفات هنري کاربرد دارد
: همان (   . «او گل بهشت مخمر در آب حیوان است») 7ص:  منشآت(   »مهر از سر نامه گرفتم شعلۀ شوق سرکش شد

 . ) 17ص
هاي دیگري را در این عبارات میبینیم که غالباً توصیفاتی است از ارتباط او با سایرین که در میان اخبار و نمونه 

واقعی آمده است نس  :گزارشات  و  نامی که مشکتر  بهترین وقتی و خوشترین وجهی «نامه  بود در  خۀ خط دلبر 
 . ) 26ص : همان( رسید»

  نگار چون نسیم باغ بهار بر آنجا خواهد گذشت» «خوشا نواحی بغداد و جاي فضل و هنر که موکب مسعود وقایع
 . ) 6ص : همان( 

 .)57ص: همان(  «این نوکرك قرمساق خودم مثل علم یزید بر پا ایستاده، گویی ابریست که از پیش قمري نرود»
 استعاره 

استعاره بیشتر در زیباشناسی کاربرد دارد و در متونی چون گلستان و منشآت انتظار نمیرود فراوانی داشته باشد 
 . در اینجا به بررسی این آرایه در دو اثر پرداخته میشود. مگر در مواردي که اقتضاي سخن ایجاب کند

از   درصد است.   21  این چهار آرایه در جایگاه سوم قرار دارد و تنها  بسامد استعاره در میاناستعاره در گلستان:  
 76  در مقایسۀ این دو نوع استعاره، استعارة مکنیه به مصرحه.  درصد مربوط به استعارة مکنیه است  16  این مقدار

ستان بطوریکه در بخش کنایه خواهد آمد بسامد کنایه در گل  درصد است که زبان کنایی سعدي را نشان میدهد،
 . فراوانی بیشتري دارد

 
 هاي استعارهنمونه

در این ابیات سعدي دنیا را تشبیه به دیواري نموده که نباید به آن تکیه داد. از طرف دیگر دنیا را همچون موجودي 
همچنین جان را موجودي تصور نموده که میتواند از بدن بیرون .  قاتل تصویر نموده که قادر به کشتن مردم است

 : در اینجا منظور تعلیمی دارد و جنبۀ زیباشناسی و توصیف موردنظر نیست. برود
 که بسیار کس چون تو پرورد و کشت  /مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت 
 )18 ص: گلستان(  چه بر تخت مردن چه بر روي خاك  /چو آهنگ رفتن کند جان پاك 

گرفته شده   درنظر  درختی  بعنوان  تبار  نیز  عبارات  این  دارددر  ریشه  در  .  که  اقتضاي سخن  به  بیانات  نوع  این 
 :محاورات نیز بکار میرود

نسل فساد اینان منقطع کردن و بیخ تبار ایشان برآوردن که آتش نشاندن و اخگر گذاشتن و افعی کشتن و بچه «
 . ) 23 ص :همان( نگاه داشتن کار خردمندان نیست»

شده که دست دارد و اعضاي بدن نیز جاندار پنداشته شده و  همچنین است در این ابیات که اجل موجودي تصویر  
 : مورد خطاب هستند

 اي دو چشمم  وداع سر بکنید /کوس رحلت بکوفت دست اجل 
 )31 ص:همان(   همه تودیع یکدگر بکنید /اي کف دست و ساعد و بازو 

فراش باد صبا را گفته تا «    :در این عبارت نیز فرش زمردي با استعارة مصرحه بجاي گیاهان سبز بکار رفته است
 .) 5 ص: همان(  »فرش زمردي بگسترد

درصد بسامد دارد و از   22  قائم مقام از استعاره چندان بهره نبرده و این آرایه در اثر او تنهااستعاره در منشآت:  
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را که از شخصی عزیز رسیده    اي درصد مربوط به استعارة مکنیه است. وي در این عبارت نامه  20  این مقدار نیز
 . ) 64ص : منشآت(  «قیمۀ کریمه بود یا قصیدة فریده یا کاروان شکر از مصر به تبریز آمد»  :چنین توصیف میکند

«حاشا که از زمان :  اند که نقش خیال دوست بر آنها حک شده استدر این عبارات، دیده و دل صفحاتی فرض شده
شما گذشته یا نقش خیال و آرزوي وصال از دیده و و دل محو گشته مفارقت صوري تا حال یک نفس بی یاد  

 .) 27ص  : همان(  باشد»
 :دامن سؤال، ابواب رحمت در عبارات زیر استعارة مکنیه است

به طرزي بر دامن سوال چنگ میزد   آمدرسم و آیین چنین بود که هر وقت از حجت قوم بتنگ می  ... «موسی را  
باز بود») 39ص:  همان(  که گاهی برق جاللش میسوخت و گاه پاسخ عنایت میشنید»  . «ابواب رحمت کریمانه 

 . ) 41ص: همان( 
 .  همچنین است، اسیر شدن تدبیر در پنجۀ تقدیر که استعارة مکنیه درمورد تدبیر و تقدیر بکار رفته است

 )51ص: همان(  تدبیر اسیر آمد در پنجۀ تقدیر  ۀ آن زلفچون دل که اسیر آمد در حلق
در همۀ این موارد بیش از آنکه جنبۀ زیباشناسی مطرح باشد اقتضاي سخن تعلیمی و حکمی است که استعاره را 

 .ایجاد نموده و توصیفی استتیکی بشمار نمیرود
 

 مجاز 
یعی کاربرد دارد؛ ازاینرو فارغ از نگاه استتیک میتوان هایی است که در بیانات روزمره نیز بطور طبمجاز از جمله آرایه 
 . آن را بررسی نمود

 
مؤید    بطوریکه اعداد یا واژگانی.  درصدي دارد و اغلب از نوع کثرت است  13  این آرایه بسامدمجاز در گلستان:  

 :اي خر و هزار چشمطویله: مانند. تعداد زیاد از چیزي در شعر یا عبارت ذکر میشود
 )20 ص:  گلستان(  اي خر بههمچنان از طویله  /اسب تازي وگر ضعیف بود 

 چشمۀ آفتاب را چه گناه  /پره چشم گر نبیند به روز شب
 )25 ص: همان(  کور بهتر که آفتاب سیاه /راست خواهی هزار چشم چنان 

در مواردي نیز میتوان با درنظر گرفتن نسبتها به سخن مجازي پی برد مانند این بیت که نسبت موش و گربه و  
 : پلنگ را نشان میدهد که هر سه مجاز از موجوداتی در حد کوچک متوسط و بزرگ هستند 

 )13 ص: همان(   لیک موش است در مصاف پلنگ /گربه شیر است در گرفتن موش 
 

در عبارات زیر مجاز .  درصد بسامد دارد  9  این آرایه در منشآت چندان کاربردي ندارد و تنهانشآت:  مجاز در م
«بستن پیمانهاي شکسته موقوف به اشارت   :انامل مجاز از دست، است.  جزو از کل و قلت و کثرت دیده میشود

 . ) 6ص :  منشآت(  انامل فیض شامل بوده»
«سگشان صد هزار بار بر این دوستهاي نادان :  و یک بزغاله مجاز قلت استدر این عبارات نیز، صد هزار مجاز کثرت  

. «از ) 17ص:  همان(   . «من به سر خودت از بس بدم شایستۀ صدهزار چندانم») 7ص:  همان(   شرف دارد».  ..منحوس
به این مملکت وارد شده برسید و بپرسید اگر یک بزغاله از خراسان به خارج  روزي که حضرت ولیعهد روحی فداه

 .) 77ص:  همان(  رفته باشد بنده را نفط بزنید و بسوزانید»
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 کنایه
. بر جنبۀ زیبایی، حکم ایجاز در سخن را داردهایی است که بطور عادي در زبان جاري میشود و عالوهکنایه از آرایه

از ه تأثیر میگذاردپوشیده سخن گفتن  در .  نرهاي گویندگانی است که بطور غیرمستقیم بر خواننده و مخاطب 
 . اینجا به بررسی این آرایه در دو اثر میپردازیم

درصد   35  هاي بیانی با بسامداین آرایه در گلستان سعدي بسامد زیادي دارد و در میان آرایهکنایه در گلستان:  
هاي کاربردي وي از نوع رایج است و تشخیص آن مشکل کنایه.  بیشتر استدیده میشود که از تشبیه و استعاره  

 : در شعر زیر، گردن افراختن کنایه از گردنگشی کردن یا دعوي نمودن است. نیست
 ) 13 ص :گلستان(  خویشتن را به گردن اندازد  /هر که گردن به دعوي افرازد 

 :کنایه از ناراحت شدن است »وي درهم آوردنر« کنایه از بخشش و » از سر خون گذشتن« در عبارات زیر
 )17 ص: همان(ملک روي از این سخن درهم آورد» . ....«ملک را رحمت آمد و از سر خون او گذشت

«تو نیز اگر بخفتی به که در پوستین   :در پوستین خلق افتادن در معنی غیبت کردن است که اکنون بکار نمیرود
 ) 84 ص: همان (  خلق افتی»

زادة شجاع با سپاهیان این سعدي نیز از قول ملک  تشبیه مردان به زنان بدلیل عدم شجاعت، امروزه نیز رایج است.
شیدن کنایه جامۀ زنان پو  کنایه را بکار میبرد که در معنی تحقیر بکار رفته و سپاه را به این وسیله تهییج میکند.

  «اي مردان بکوشید یا جامۀ زنان بپوشید»   :از در جایگاه زنان قرار گرفتن است که براي مردان مایۀ ننگ است
 . ) 21 ص: همان( 

 : ستارة بلند تافتن کنایه از بخت بلند است
 )22 ص: همان(  میتافت ستاره بلندي  /باالي سرش ز هوشمندي 

 : ردندست بر سینه بودن کنایه از خدمت کسی ک
 )68 ص: همان(  به از دست بر سینه پیش امیر /به دست آهن تفته کردن خمیر 

کنایه از کاسبی است که کارش را خوب انجام نمیدهد و مشتري    »دوبار در جایی دیده نشدن«   در بیت زیر نیز
 . مطربی که صدا و آواز خوبی ندارد کسی براي بار دوم از وي دعوت نمیکند. ثابت ندارد

 )99 ص: همان(  کس دو بارش ندیده در یک جاي  /سراي دور ازین خجستهمطربی 
-وفور کنایات در گلستان که اغلب در حکایات دیده میشود، لطف سخن سعدي را بیشتر نموده و وي را از مستقیم

 .آشنا و بدون تکلف بکار برده و فهم آن مشکلی ندارد گویی برحذر داشته ضمن اینکه کنایاتی
درصد است که   22  قائم مقام کمتر از سعدي از کنایه استفاده کرده است. این آرایه در منشآتکنایه در منشآت:  

هاي وي نیز از نوع مکنیه است میتوان گفت زبان او نیز با توجه به اینکه استعاره  به اندازة کاربرد استعاره است.
گویی است که البته اقتضاي سخن نیز درنظر گرفته شده است. مانند عبارات همچون سعدي متمایل به پوشیده

آب بر روي کار آمدن کنایه از سروسامان گرفتن، تیغ جدال آخته .  زیر که دربارة مسائل مملکتی صحبت میشود
 : شدن کنایه از درگرفتن جنگ است

. «تیغ جدال بین المسلمین آخته ) 6ص:  منشآت(   ي کار آن حدود بیارید»«وقت آن است که بار دیگر آبی بر رو
 . ) 7ص:  همان(  نگردد»

برخی کنایات را از فحواي سخن باید دریافت زیرا کنایاتی رایج نیستند مانند اینکه در توصیف شب چنین گفته 
 : است
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 )19 ص: همان( ز شب یک نیمه چون فرزند عمران       دگر نیمه ز شب فرزند آذر 
 :همچنین است این مصراع که منظورش این است که در ذات او نیست

 .) 25ص: همان(   چیزي نخواستم که در آب و گل تو نیست
 

 هاي بیانی در گلستان سعديبسامد آرایه  .1نمودار
ان مجازي  هاي بیانی بسامد بیشتري دارد و درمقابل زبنمودار کلی: این نمودار نشان میدهد کنایه در میان آرایه.  الف

 .   چندان موردنظر سعدي نبوده است
 

 
 

نیز بنوعی داراي   نمودار تفکیکی: این نمودار زبان کنایی سعدي را آشکارتر نشان میدهد؛ زیرا استعارة مکنیه.  ب
 .  ها بیشتر استزبانی رمزي است که جمع بسامد این دو در میان سایر آرایه

 

 
 هاي بیانی در منشآت بسامد آرایه. 2 نمودار                   
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کنایه و استعاره در یک سطح   .هاستهاي نمودار نشانگر بسامد باالي تشبیه دربرابر سایر آرایهنمودار کلی: داده.  الف
 .هستند و مجاز بسامد بسیار کمی دارد

 

 
 

نمودار تفکیکی: در این نمودار بسامد باالي استعارة مصرحه دربرابر مکنیه و همچنین کنایه مشخص میشود، .  ب
 .  درنتیجه زبان قائم مقام بیشتر به صراحت گرایش دارد

 

 
 انی در گلستان و منشآت هاي بیمقایسۀ بسامد آرایه. 3 نمودار 

 
با این تفاوت که در  .  نمودار کلی: این نمودار مؤید شباهت تقریبی تشبیه و استعاره در گلستان و منشآت است.  الف

منشآت تشبیه بسامد باالتري از گلستان دارد و در گلستان استعاره بیشتر بسامد دارد ولی درمورد مجاز و کنایه 
 . رابري دربرابر منشآت داردهر دو مورد گلستان بسامد دوب
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نمودار تفکیکی: این نمودار بیانگر این است که غیر از استعارة مکنیه که تقریباً بسامد یکسانی دارد، در سایر  .  ب
در بخش تشبیه، بسامد بلیغ اضافی در گلستان  .  درصدي میان دو گوینده است  50  موارد اختالف فراوان حدود

تر بودن  این نتیجه گستردگی و ساده.  بیشتر است ولی بلیغ اسنادي و سایر تشبیهات در منشآت دوبرابر بیشتر است
 زبان تشبیهی قائم مقام را نشان میدهد.

 

 
 

 گیري نتیجه
اثر نشان میدهد سعدي در کاربرد استعارهنمودار مقایسه از قائم مقام پیشی گرفته و اي این دو  ، مجاز و کنایه 

نتیجۀ این پژوهش نشان میدهد زبان سعدي بیشتر  .  درعوض قائم مقام از تشبیهات بیشتري استفاده کرده است
و چنانکه در    گویی و کنایه و ایجاز است ولی قائم مقام براي تبیین مطالب تشبیه را میپسنددمتمایل به پوشیده

بیشترین اختالف میان این دو، در کاربرد کنایه .  سعدي از تشبیه بلیغ استفاده نموده استمتن گفتیم کمتر از  
است که دلیل آن تفاوت موضوعی دو اثر است که ایجاب میکند سخن واضحتر باشد و کنایه سخن را بسمت ابهام 
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بسامد بیشتري است ولی   ها، در کاربرد تشبیه بلیغ اضافی، سعدي داراي در مقایسۀ تفکیکی آرایه.  بیشتر میبرد
به قائم مقام حدود دوبرابر از تشبیه بلیغ اسنادي و سایر تشبیهات استفاده نموده که حاکی از سادگی بیان او نسبت 

نتیجۀ کلی این است که قائم مقام ضمن استفاده از برخی واژگان و ترکیبات و اشعار و عبارات سعدي،  .  سعدي است
هاي لفظی مانند سجع و جناس از سعدي تبعیت  است، بیشتر ازجهت کاربرد آرایه  که نشانگر توجه وي به گلستان

هاي بیانی که در گلستان بکار رفته تبعیت نکرده است اما نحوة بیان وي و آوردن عباراتی نموده است ولی از آرایه 
 . با استفاده از علم بیان، با سخن سعدي همخوانی دارد

 
 نویسندگان  مشارکت

آزاد واحد دانشگاه    انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و زبان  دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این
  طراح  و داشته عهده بر را رساله این راهنمایی سرکار خانم دکتر هنگامه آشوري . است شده استخراج تهران شمال 

  تنظیم   و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  سپیده اسکندري سرکار خانم  .  اندبوده  مطالعه  این  اصلی
 راهنماییهاي  و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیزسرکار خانم دکتر مهرانگیز اوحدي  .  اند  داشته  نقش  نهایی  متن

  سه   هر  مشارکت  و   تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا   را  پژوهش  این  مشاور  نقش  تخصصی،
 .است بوده پژوهشگر

 
 قدردانی  و تشکر

 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان
 این   کیفی   ارتقاء  و  انجام  در  را  نویسندگان  رساله که  داوران  هیئت   و  آزاد اسالمی واحد تهران شمال   دانشگاه  انسانی

 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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