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 چکیده 

 

سادگی، شییوایی و  های گوناگون زبانی برای تاثیر سخن خود بر مخاطب بهره برده است. هنرمندی اندرزگوست و از شیوه "سعدی"

های متفاوت بیا توهیب بیب زمینیب و     موزونی گفتار وی آثارش را شهره عام و خاص کرده است. یکی از شگردهای وی استفاده از لحن

در القیا    "سیعدی "بازتاب رنگ عاطفی کالم و نیز اندیشب و موضوعات عینی و ذهنی گوینده اسیت.   toneبافت کالم است. لحن یا 

هیای او بیر   ز انواع لحن ثابت، متغیر، آمرانب، ناهیانب، ستایشی، هشدار آمیز، پدرانب و...استفاده کرده است. تعدد لحین های خود اآموزه

هیای  یابد. لحن بیب گونیب  های زبانی وی دست میگذارد و خواننده نیز با تغییر لحن بب تفاوتمیزان توفیق او در انتقال پیام تاثیر می

بیب بررسیی    "گلسیتان "رود، این مقالب حول موضوع زبان سیعدی در  عنصر اصلی سازنده متن بب شمار میزبانی مربوط است و زبان 

 پردازد.  عامل لحن و انواع گوناگون آن در این اثر تعلیمی می

 

 سعدی، گلستان، لحن، زبان: واژگان کلیدی
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Abstract 
 

Sadi is preacher artist, and he has benefited of various Linguistic forms to impress his audience with his 

words.  Simplicity, eloquense and rhythem of his speech in his works is famous for the elith and  the 

command people . One of  his cunning crafts is using different tones  with the background and context. 

Tone is a reflection of  aspect of words, and objective and subjective topics. This multiplicity of  tones in 

Sadi dissading teachings results in his success as well as praising, alarming, and paternal tones in 

conveying the message, and the reader gains knowledg about the  linguistic diversity in his texts through 

language. Tone is related to types of  language and the language is the original factor in creating the text. 

This article focuses on  Sadi's  language in Golestan, and varity of its tones.  
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 مقدمه:

قرن هفتم هجری، از قرون پرستیز تاریخ ایران بب شمار می رود. بب دنبال حمالت تموچین و تیمور، ایران، عرصب تاخت و تیاز اقیوام   

بسان بالیی آسمانی بر سرزمین ایران فرود آمد و هزاران زن، مرد، کودك، نوهیوان و پییر را بیب     تاتار قرار گرفت. چنگیزخان مغول ،

خواص و عوام را بب صحرا بردنید، زنیان را میردان هیدا     » خاك و خون کشید. در شهر مرو کب مردم بدون مقاومت تسلیم شده بودند

ند و خواهران را از برادران هدا می کردنید و فرزنیدان را از میادران    کردند. ای بسا پری وشان را کب از کنار شوهران بیرون می کشید

می ستدند و از غصب ابکار، پدران و مادران را دل افگار، تمامت مروزیان را بر لشکر و حشیریان قسیمت کردنید آنمیب مجمیل میی       

 (126/ 1: ج 1334هوینی، «.)گویند نفری را از لشکری چهارصد نفر رسیده بود کب بکشتند

ار و قتل و غارت های مغول، یاس و بدبینی در میان ادبا و مورخان و علما ایجاد کرد اما با وهیود هیرج و میرج میداوم شیعرای      کشت

های خود را در اختیار مخاطبان خود قرار توانایی چون سعدی، مولوی و حافظ پا بب عرصب ادب فارسی نهادند و با مدد از هنر، آموزه

 695سیال  هجیری  و متیوفی بیب    606ومحمد مصلح بن عبداهلل معروف بب سعدی شیرازی متولید سیال   دادند. شیخ مشرف الدین اب

 گوید:( شاعر و نویسنده قرن هفت برخاستب از خاندانی دانشمند و دینی بود خود می585-589، 3: ج 1363هجری )صفا، 

 (419: 1386مرا معلم عشق تو شاعری آموخت)سعدی، همب قبیلة من عالمان دین بودند

 

 اما بسیار زود سایب پر مهر پدر از سرش برخاست:

 (80: 1381کب در خردی از سر برفتم پدر)همان،  مرا باشد از درد طفالن خبر

 

نظامییب  شیراز ترك یار و دیار گفت و بیب الدین خوارزمشاه ببالدین برادر هاللویژه سلطان غیاثسعدی پس از حملب و ترکتاز تاتار بب

الیدین  هیوزی دوم و شییخ شیهاب   بین الیدین عبیدالرحمن ابیوالفرج   دستیاری استادان انتخاب شد. وی شاگرد همیال بببغداد رفت و 

المعارف بود، آموزش آنان سبب پیشرفت وی در علیوم دینیی ماننید فقیب، حیدیس، تفسییر و کیالم شید و         سهروردی صاحب عوارف

: مقدمیب ب( از مییان   1364ههاد با روم و هند رفت.)سیعدی، ت و ببسفرهای گوناگونی کرد کب طی آن چهارده نوبت حج پیاده داش

هیای مختلید در نگیارش گلسیتان     شییوه ها ببهای تعلیمی است و او برای انتقال آننثر نظم و سرشار از آموزهبب« گلستان»آثار وی 

ای از علیوم و  ی، ادبیاتی اسیت کیب رشیتب   در میان انواع ادبی، هز  ادبیات تعلیمی است. ادبیات تعلیم« گلستان»است. مبادرت کرده

 ,Abrams کنید.) ای فلسفی، اخالقی یا دینی را عرضیب طریقی تاثیرگذار و تخیلی نظریبمعارف نظری یا عملی را توصید کند یا بب

-کیاربرد لحین  لحاظ است اما نصایح و تعالیم او بب( سعدی در گلستان، تعلیم و آموزش را در خدمت ادبیات قرار داده39-40: 1970

( انگلیسی است و عبارت از نگیرش و  tone) برگردان واژه« لحن»کند. های گوناگون مخاطب را دچار خستگی و مالمت خاطر نمی

 (128: 1384.)عمران پور،« شودمحتوای پیام است کب از طریق فضاسازی زبان ایجاد میاحساس گوینده یا نویسنده نسبت بب

-سخن مانند معانی اصلی و ضمنی واژه ها، ساختمان همالت، تصاویر توصیفی و صور خیال شیکل میی   لحن با تکیب بر عناصر دیگر

گیرد. در هر اثر ادبی یك یا چند لحن اصلی و تعدادی لحن هزئی و انعکاسی وهود دارد و عیدم درك صیحیح لحین ممکین اسیت      
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ی گوینیده و هیم طیرز تلقیی خواننیده از فضیا و بافیت        خواننده را از درك ساختار سخن مانع گردد. لحن عامل بیان پشیتوانب فکیر  

 برد.توان بب نظام اندیشگانی، منش فردی و اهتماعی گوینده، پیاهتماعی متن است. از طریق شناخت لحن می

 

هیا و ژانرهیای ادبیی    شعرا و نویسندگان برای انتقال اندیشب و احساس و موضوعات عینی و ذهنی عصر خود از قالبمساله پژوهش:

پردازند. سوال تحقییق  های خود میهای گوناگون بب ارسال پیاماند با لحنگیرند و بب تناسب نوع ادبیاتی کب برگزیدهمختلد مدد می

-کند یا از لحنی اصلی و لحین حاضر آن است کب آیا سعدی در گلستان از لحن واحدی کب احتماال عادت گفتاری اوست استفاده می

 گیری کرده یا از لحن های غیر هدی نیز مدد هستب است؟تعلیم تنها از لحن هدی بهره های فرعی؟ آیا وی بب سبب

 

ترین عناصری است کب در فرم و ساختار اثر ادبی هم بب لحاظ شالوده میتن و هیم بیب لحیاظ     زبان از مهماهمیت موضوع پژوهش: 

تر بافیت و میتن نائیل شید.     ادبی می توان بب شناخت دقیقهای اصلی و فرعی هر اثر سبکی تاثیر دارد، بنابرین بب مدد شناخت لحن

کنید و او را از سیایر گوینیدگان متمیایز     های سعدی در گلستان بب شناخت مقاصد و آموزه های تعلیمی وی کمك میشناخت لحن

 سازد.می

 

درآمیدی بیر   »(، 1384ن پیور) از محمدرضیا عمیرا  « ایجاد، تنوع و تغییر و نقش لحن در شعر »: مقاالتی با عنوان: پیشینه پژوهش

 محمید  رضیایی و   نوشیاد از « شیاهنامب  بیر  تکییب  بیا  پییام  انتقال در لحن تأثیر»و(1378از شمس آقاهانی)« لحن محاوره در شعر

 (پیرامون لحن نوشتب شده اما پژوهشی درباره موضوع این مقالب انجام نشده است.1393)یاوری

 

توصییفی و پیژوهش در عوامیل متعیددی      -لحن در گلستان سعدی بب شیوه تحلیلیهای مختلد : دریافت تاثیر گونبهدف تحقیق

چون واژگان، صور خیال، کیفیت هجاها، عادات گفتاری است کب در ایجاد لحن موثرند، در ایین مقالیب در آغیاز بیب تعریید لحین و       

-های برگزیده صرفا مثیال گردد، نمونب های متفاوت با توهب بب عوامل آن اشاره میهای سخن سعدی با لحنسپس ذکر برخی نمونب

  ها توانستب فضا و پیامی متفاوت خلق کند.هایی از سخن او نیست بلکب ههت اثبات آن است کب وی با استفاده از این نوع لحن

 

های فرعی برای تاثیرگیذاری  :فرض پژوهش حاضر آن است کب سعدی از لحن های رسمی و هدی و انواع لحنهای پژوهش فرضیه

های تعلیمی پرداختب و بب اقناع خاطر خواننیده  ر مخاطبان استفاده کرده است و از طریق فضاسازی زبانی بب انتقال اندیشب و آموزهد

 کمك کرده است.
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 کاربرد انواع لحن در گلستان

 سعدی هنرمندی اندرز گوست و بب تأثیر سخنان تعلیمی خویش باور دارد و آن را گنج سعادت می داند:

 (44: 1386اگر قبول کنی گوی بردی از میدان)سعدی،  گنج سعادت نصیحت سعدی استکلید 

 

وی کیمیای سخن خود را بب تناسب مخاطب و کالم، با الحان گوناگون بیان می کند. لحن های مختلد، شیوه پرداخت او را نسیبت  

ب عبارت دیگر لحن سعدی، طرز تلقیی و نگیرش   بب موضوع حکایات و حاالت گوناگون وی را هنگام بیان مقاصدش آشکار می سازد ب

او را تبیین می سازد و با  موضوعات تعالیم وی هماهنگی و مطابقت دارد. تغییر لحن در بافت سخن تیاثیر نهیاده سیبب میی شیود      

 تفاوت های زبانی درك شود و عناصر سبکی )واژگان ، نحو( و معنی شناسی سخن وی آشکار گردد  

 های متغیر اشخاص و حکایات    لحن -2لحن عمومی یا ثابت روایی   -1دو سویب دارد:  سعدی« گلستان»لحن در  

 در واقع لحن ، تحت تأثیر ههان بینی نویسنده یا شاعر دگرگون می شود و شیوه بیان او را با دیگری متفاوت می سازد.

 

 لحن عمومی یا ثابت روایی گلستان-1

-نثر مسجع ترکیب و بیان شده است، گرچیب سیعدی لحین   متعدد کوتاه و کوتاهتر بب گلستان دارای هشت باب است کب از حکایات 

-تناسب کالم و مخاطب دارد، لحن کلی و ثابت او روایی است و سبك فردی خاص یا فردیت سبکی خیویش و عیادت  های متغیر بب

بر اساس کیفیت کاربرد نظام دستوری و ادبی تدریج در خالل حکایات و لحن روایی او های گفتاری ویژه خود را دارد کب خواننده بب

های مختلد گلستان کب در طول آن تکرار می شیود بیب گونیب عیادت     شود. در واقع واژگان و ترکیبمنحصر بب فرد او با آن آشنا می

مانیدنی  عادت های گفتاری شیوه های بیان هستند، عبارت های مناسب و بیب ییاد   »گفتاری سعدی برای مخاطب او آشنا می شود. 

( برخی از عادات گفتاری وی 23: 1389پین ،«)بخشند.خاصی کب حتی بب معمولی ترین شخصیت ها در داستان حضور و ظهور می

 پردازی اوست عبارتند از:کب هز  شگردهای داستان

 

 استفاده از نقل قول دیگران در آغاز حکایات 1-1

اند، پرسیدند، حکاییت  سعدی است. این گونب حکایات با افعالی چون آورده هایها و خواندهبرخی از حکایات گلستان محصول شنیده

 شود:کنند، شنیدم و...آغاز می

: 1364سیعدی،  «)حکیمی را پرسیدند: از سخاوت و شجاعت کدام بهترست؟ گفت: آن کب را سخاوتست بب شجاعت حاهت نیست.»

میال بیکیران داری    نماینید کیب  یکیی از پادشیاهان گفیتش: همیی    بیود، کنند کب نعمتی وافیر اندوختیب  گدایی هول را حکایت»1(236

پادشیاهی را شینیدم بیب کشیتن     (»274« )مال داری را شنیدم کب بب بخل چنان معروف بود کب حیاتم طیایی در کیرم.   (»268«)و....

                                                           
 های گلستان پرداختب شده است.ذکر صفحب مثالببگلستان، پس از این فقط های مربوط بببرای هلوگیری از تکرار منبع در مثال 1
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ییت کننید کیب دسیت     یکی را از ملوك عجم حکا(»52« )ملك زاده ای را شنیدم کب کوتاه بود و حقیر.(»47«  )اسیری اشارت کرد.

 (138«)آورده اند کب سیب را در آن مدت نفس غالب بود.(»68« )تطاول بب مال رعیت دراز کرده بود.

گیذارد تیا   نمایی و غیر ساختگی بودن متن صحب میطرفی، واقعراوی حکایات گلستان با نقل قول از دیگران بر روایی بودن متن، بی

 نظر مخاطب و اعتماد او را هلب کند.

 

 بیان تجربیات شخصی در آغاز حکایات  2-1

 برخی دیگر از حکایات وی نتیجب تجربیات شخصی اوست:

-155..«)بیودم  ا...علیب نشستبخیز و مولع زهد و پرهیز، شبی در خدمت پدر رحمبدارم کب در ایام طفولیت متعبد بودمی و شبیاد»

تنیی چنید از رونیدگان متفیق سییاحت      (»144«)گفت یا غفور یا رحیم.مالید و میدرویشی را دیدم سر بر آستان کعبب همی(»154

پیاده ای سر و پا برهنب با کیاروان حجیاز   (»147-148«) بودند و شریك رنج و راحت خواستم تا موافقت کنم موافقت نکردند گفتم...

گواهی داده است گفتا بیب صیالحش    پیش یکی از مشایخ گلب کردم کب فالن بب فساد من(»172« )از کوفب بب درآمد و همراه ما شد.

 (189« )خجل کن.

 

 کاربرد ابیات در پایان حکایات 3-1

هیای  یابد. در باب اول، پنجم، ششم، همب حکایات، با شعر بیان می شود، در  هر ییك از بیاب  حکایات گلستان اغلب با شعر پایان می

 در باب هشتم، پایان هفت حکایت بدون شعر است.  یابد ودوم، سوم، چهارم و هفتم تنها یك حکایت با شعر پایان نمی

 

 کاربرد صفت به جای اسم در آغاز حکایات 4-1

« بیرو گیذر کیرد...    صاحبدلیهزار پایی بکشت،  دست و پا بریده ای»(236« )را پرسیدند... حکیمی» (216« )پدر را گفت... فقیهی»

 ( 281« )را دیدم سمین. ابلهی»( 280)

 

 در آغاز حکایات« هر که»یا «  یکی»مبهم  کاربرد ضمیر  5-1

رفتب، عابیدی بیر   یکی بر سر راهی مست خفتب بود و زمام اختیار از دست»حکایات زیادی در گلستان با ضمیر مبهم آغاز می شوند: 

نی چنید خاصیان   یکی از ملوك با ت(»225«)دالن زورآزمایی را دید بب هم برآمد و کد بر دماغ انداختب.وی گذر کرد. یکی از صاحب

یکیی را از  (»324«)یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بیرو بگفیت.  (»266«)در شکارگاهی بب زمستان از عمارت دور افتادند.

گفیت ای  یکی را شنیدم از پیران مربی کب مریدی را همی(»285-286«) ملوك عرب حدیس مجنون لیلی و شورش حال او بگفتند.

کیب در زنیدگانی نیانش    هیر ( »586«)کب در پییش سیخن دیگیران افتید...    هر( »584-546«)کب با بدان نشیند...هر(»450....« )پسر 

 (566«)نخورند...

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی

Պարսից գրականություն և պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի» 

միջազգային արևելագիտական գիտաժողով 

International  Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History 
 

 

 های متغیر اشخاص و حکایات   لحن-2

 1377ولیك، «)هر دورانی دارای لحین و رنیگ خیاص خیویش اسیت.     «: »هردر»نمایاند. بب نظرگیری اثر ادبی را میلحن دوران شکل

گیری و از بیاب در  طلبی و گوشبزیستب بب ویژه از باب در اخالق درویشان بوی اعتزالاز لحن سعدی کب در دوره مغول می   ( 257:

 توان دریافت.سیرت پادشاهان، قهر و غلبب توانگران را بر زیردستان می

می کند، بنابرین ناگزیر از رعاییت هنبیب    همالت و اشعاری کب سعدی بب کار می برد پیام و محصول تجربب وی را بب خواننده منتقل

های اساسی سخن مانند ایجاز یا اطناب، مجاز یا حقیقت و...متناسب با بافت موقعیتی خود و مخاطب و نیوع کیالم اسیت، از سیوی     

دریافیت  دیگر پیام، نگرش و رنگ آمیزی عاطفی سخن خود را کب لحن نامیده می شود از طریق فضاسازی زبان ایجاد می کند تا بب 

و درك درست مقصودش بینجامد. در دو گفتار نظیر هم بب لحاظ واژگان، ترکیبات و ساختار همالت، لحن گوینده ییاریگر مخاطیب   

( از 475« )در هدال سعدی بیا میدعی  »در درك کالم است، زیرا بب مدد آن حالت و احساس و اندیشب گوینده آشکار می شود. مثال 

 توان دست یافت.  نوع تفکر او و حمایت از توانگری میهدیت آنان در استفاده از لحن خاص بب طریق لحن گفت و گوی اشخاص و

لحن بازتاب حالت و مقصود نویسنده یا شاعر از بیان مطلب است، در گفتار، از حاالت چهره و دست و بدن یا آهنگ صیدا مقصیود و   

های کالم نویسنده را شناخت در واقع لحن عنصیر مهیم و سیازنده    اناییها و توشود اما در نوشتار باید ظرفیتلحن گوینده آشکار می

شده امیا در مییان   میناپذیر نوع ادبی خاص شمردهساختار متن است و گرچب در ادبیات کالسیك اروپا وحدت لحن از اصول اهتناب

( سعدی با 218:  1385اند.)سلمی، گرفتبهای متفاوت بهره های سخن از لحنآثار ادبی فارسی شعرا و نویسندگان متناسب با زمینب

مخاطب، لحن خود را با موضیوع  تغییر لحن در بافت نثر و نظم گلستان تاثیر گذاشتب و برای انتقال اندیشب، احساس و تجربب خود بب

ت گلستان، لحنی نوشتار خود مطابقت داده و بر میزان تاثیرپذیری عاطفی و اقناعی کالم خود افزوده است. لحن عمومی راوی حکایا

توان بب درون اشیخاص  با مواههب با لحن می هدی و مقصود او تعلیم دادن است اما لحن های دیگری را نیز می توان بب دست آورد.

 ها و خلق و خوی آنان آگاه شد.ها راه هست و از ویژگیحکایت

، وهیود داشیتب باشید و عیدم درك درسیت لحین      در آثار ادبی ممکن است یك یا چند لحن اصلی و تعدادی لحن هزئی و انعکاسی 

هیای فیردی،   دهنده ویژگیممکن است مخاطب را در درك رابطب میان اهزای اثر و دریافت مفهوم آن دچار اشتباه سازد. لحن نشان

کاربرد لحین  اهتماعی، طبقاتی و سطح سواد گوینده است و بب فراخور موضوعات و مخاطبان انواع گوناگونی دارد. با وهود گوناگونی 

شود. لحین هیای   اندرزگویی سعدی خواننده در شنیدن و خواندن نصیحت های گاه متفاوت و گاه مکرر دچار ماللت و خستگی نمی

گوناگون سعدی هم سبب می شود اشخاص و هم فضای حاکم بر حکایات معرفی شوند اساساً لحن با همب عناصر سبك یعنی زبیان  

های ناگفتب از طرییق زبیان   القای حرف ( لحن نحوه 524: 1364یابد)میرصادقی،وسیقی ارتباط می)واژگان ، نحو( معنی شناسی و م

 (29: 1387است.)اسکولز، 
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 لحن هشدار1-1

 گرچب سعدی در برخی حکایات با ذکر واژگان دالّ بر تنبب و هشدار، اعالم هشدار می کند:  

 (536ب نفعی از تو دارد)اال تا نشنوی مدح سخن گوی              کب اندك مای

 

عمیل آگیاه   پردازد و او را از فرهیام علیم بیی   ولی در حکایاتی چون حکایت زیر بدون ذکر واژه یا اصوات تنبیب بب هشدار مخاطب می

 کند:  می

شید.  کنید در دییده او کشیید و کیور     چب در چشم چارپای میی مردکی را چشم درد خاست پیش بیطار رفت کب دوا کن. بیطار از آن

کب داور بردند، گفت: برو هیچ تاوان نیست اگر این خر نبودی پیش بیطار نرفتی. مقصود ازین سخن آنست تا بدانی کب هرحکومت بب

 (462-461خفت رای منسوب گردد.)نزدیك خردمندان ببآن کب ندامت برد ببناآزموده را کار بزرگ فرماید با

 حن او هشدارآمیزست: در مثال زیر نهی از موضوع نمی کند اما ل

 (522بب دوستی پادشاهان اعتماد نتوان کرد و بر آواز خوش کودکان...)

 

 لحن شرطی و تاکیدی2-1

 سعدی گاه برای تاثیر سخن در مخاطب از ادات شرط کمك می گیرد تا بر نتیجب سخنش تاکید کند:

خسییس، اسیتعداد بیی تربییت دریی  اسیت و تربییت        هوهر اگر در خالب افتد هممنان نفیس است و غبار اگر بب فلك رسد همان 

 (557نامستعد ضایع.)

دانید پیس بیر ایین امیر      استعداد و ناقابل را تربیت پذیر نمیدهد وی هنس بیوی بب نقش وراثت و استعداد ذاتی اهمیت فراوان می

انید  شدت در مقابل تعلیم و تربییت مقیاوم  ورزد. بب نظر وی آنان کب گوهر انسانی و محیط اولیب تربیتشان نامناسب بوده ببتاکید می

 گوید:کند و تخم یقین را ضمیر او می کارد و میپس با ذکر ادات شرط و لحن تاکیدی مخاطب را متقاعد می

 (434تربییییییییییت را در او اثر باشد)           چون بود اصل گوهری قیییابل                          

 (61پرتو نیکان نگیرد هر کب بنیادش بد است                 تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است )                       

 

نشود ها استفادهکند اگر از تجارب و معارف و حکمتتخصص است وی تاکید میاهمیت دادن بببب عقیده او کامیابی هامعب منوط بب

 امید عافیت نخواهد بود:

 (581شناس بنمایی)طبیعتکب نبض را بب  بود موافق عقلامید عافیت آنگب 

 

 کند:های خبری با لحن ویژه نفی موهود میشرطی و هواب شرط در پایان افعال هملب« ی»در مثال زیر با کاربرد 

 (241ای خداوندان نعمت اگر شما را انصاف بودی و ما را قناعت، رسم سوال از ههان برخاستی.)
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 لحن اقناعی3-1

 ی با لحنی اقناعی سعی در نهی از اندیشب های ناپسند درباره دیگران دارد:سعد

کسی مژده پیش انوشیروان عادل آورد گفت شنیدم کب فالن دشمن تو را خدای عزّ وهلّ برداشت گفیت: هییچ شینیدی کیب میرا      »

 (134«)بگذاشت؟

 

 لحن مالمت با مالیمت4-1

کند خواننیده در احسیاس و   ها را با عواطد و احساسات خود همراه میگوید و آنوقتی سعدی از تجربیات خویش در حکایات بازمی

زنیدگی  »کند و پنداری میذاتگیرد و با او همشود و هممون او تحت تاثیر بار عاطفی حاصل از حکایت قرار میعاطفب او شریك می

گوید خواننده ماننید او  خاطره خود را با پدرش بازمی( هنگامی کب 8: 1381گریس،«)کند.دیگری را با معنا و صورت دیگری آغاز می

 گردد:گیرد و از دشیادی کب کرده خجل میتحت تاثیر سخن پدر قرار می

الرحمب نشستب بودم و همب شب دیده یاد دارم کب در طفلی متعبد بودمی و شب خیز و مولع زهد و پرهیز. شبی در خدمت پدر علیب

ای بگیذارد...  دارد کب دوگانبای گرد ما خفتب پدر را گفتم: یکی از اینان سر بر نمیر گرفتب و طایفببرهم نبستب و مصحد عزیز در کنا

 (155گفت: هان پدر تو نیز اگر بخفتی بب کب در پوستین مردم افتی.) 

 

 لحن طنزآمیز5-1

-چالش میطبقات مختلد هامعب را بب های نامطلوب رفتار و فساد اخالق فردی وسعدی با استفاده از هنر طنز عدم تناسبات، هنبب

هیا و خوهیای   گونب بیر تردییدهای او در پیذیرش کینش    های دیگر باورها تامل کند و بدینسویبانگیزد تا ببکشاند و مخاطب را برمی

 افزاید:ناپسند می

سر، کسی گفیت: سیعدی   ابلهی را دیدم سمین، خلعتی ثمین در بر و قصب مصری بر سر و مرکبی تازی در زیر و قصبی مصری بر 

 بینی این دیبای مُعلم بب زیر حیوان الیعلم؟ گفتم: خطی زشت است کب بر آب زر نبشتب است...چون می

 بب آدمییی نتوان گفت ماند این حیوان

 مگر دراعب و دستیییار و نقش بیرونش

 بگرد در همب اسباب و ملك و هستی او

 (282-281کب هیچ چیز نبینی حالل هر خونش)

 

سعدی با کاربرد چاشنی طنز، سخن خود را تاثیر می بخشد و از لحن هدی و رسمی خارج می شود تا زشیتی و ناپسیندی رفتیار و    

 باورهای برخی را بب مخاطب بقبوالند:
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کب  زاهدی مهمان پادشاهی بود چون بب طعام بنشستند کمتر از آن خورد کب ارادت او بود و چون بب نماز برخاستند پیش از آن کرد

عادت او ... چون بب مقام خویش آمد سفره خواست تا تناولی کند. پسری صاحب فراست داشیت گفیت: ای پیدر، بیاری بیب مجلیس       

سلطان در طعام نخوردی؟ گفت: در نظر ایشان چیزی نخوردم کب بب کار آید. گفت : نماز را هم قضا کن کب چیزی نکردی کب بب کار 

 (153-154آید.) 

 

 تقادلحن طعن و ان6-1

پردازند، فریب مردم میهای مختلد ببلحن طعنب آمیز سعدی همراه انتقاد، دیدگاه مخاطب را بر دورویان و متظاهران کب در کسوت

 دهد:تغییر می

 (170عابدی را پادشاهی طلب کرد. اندیشید کب داروی بخورم تا ضعید شوم مگر اعتقادی کب دارد در حق من زیادت کند.)

 گوید:بب طعنب میدرباره واعظان 

 (217اندوزند)خویشتن سیم و غلب می  ترك دنیا بب مردم آموزند

 

 اند:درباره پادشاهان، از زبان پارسایی بب طعن و کنایب می گوید خدا را فراموش کرده

 (170پادشاهی پارسایی را دید گفت هیمت از ما یاد آید گفت بلی وقتی کب خدا را فراموش می کنم.)

 

 راف و خجالتلحن اعت7-1

شدن ارزشهای مثبت و منفی و اصالح رفتار است او کیب مسیلمان اسیت    نظر سعدی اعتراف بب خوی و رفتار ناپسند سبب شناختببب

آمییز قهرمیان حکاییت    گونب و خجالیت داند و اصالح آن را نیم دیگر، در حکایت زیر لحن اعترافتشخیص اشتباه را نیمی از توبب می

 آشکار است:

 (156از بزرگان بب محفلی اندر همی ستودند و در اوصاف همیلش مبالغب می کردند سربرآورد و گفت من آنم کب من دانم.) یکی را

 تحمل کرد و گفت ای خوب فرهام  یکی را زشتخویی داد دشنام

 (320کب دانم عیب من چون من ندانی)  بتر زانم کب خواهی گفتن آنی

 (157و زخبس باطنم سرخجلت فتییییاده پیش )  شخصم بب چشم عالمیان خوب منظر است 
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 فلسفی-لحن قیاسی8-1

 ای، دو چیز یا دو شخص متضاد را با هم مقایسب و در مخاطب ایجاد باور می کند کب کدام مورد مرهح است:با انتخاب لحن مقایسب

 بشکست عهد  صحبت اهل طریق را           صاحب دلی بب مدرسب آمد زخانقاه

 تا اختیییار کردی از آن این فریق را           میان عالم و عابد چب فرق بودگفتم 

 (220-219) برد ز موج           وین ههد می کند کب بگیرد غریق رادر میگفت آن گلیم خویش بب

 

 کند:گیری میبب قیاس عمل پسندیده از ناپسند پرداختب سپس نتیجب

 بب ز دانشمیییییییییییند ناپرهیزگار         عام نادان پریشیییییییان روزگار 

 (564-563وین دو چشمش بود و در چاه اوفتاد)         کان بب نابینایی از راه اوفییییتاد

 

 کند:گیری میبا قیاس سرانجام کار افراد را نتیجب

مصیر گشیت و ایین یکیی عزییز مصیر       االمیر یکیی عالمیب    زاده در مصر بودند یکی علم آموخت و دیگری مال اندوخت عاقبتدو امیر

 (242شد.)

کالمی و بیان باورهای کالمی خویش می پیردازد هبرگراییی را تلقیین    -سعدی با گزینش لحن های مناسب بب القا  موضوعات عقلی

 می کند:  

 دو چیز محال عقل است خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن بیش از وقت معلوم

            ا دگر نشود ور هزار نالب و آهییییقض

       (      569-568)بب کفر یا بب شکایت بر آید از دهنی

    

 لحن سوال و جواب9-1

نتیجیب  دهد تا با گیرفتن پاسیخ بیب   سعدی با طرح همالت پرسشی در دیالوگ قهرمانان حکایات مخاطب را در حالت تعلیق قرار می

 مطلوب دست یابد:

پرسیدند چگونب رسیدی بدین منزلت در علوم؟ گفت بدان کب هرچب ندانستم از پرسییدن  امام مرشد محمد غزالی را رحمب اهلل علیب 

 (581آن ننگ نداشتم.)

 (515عاقلی را پرسیدند نیکبخت کیست و بدبختی چیست؟ گفت نیکبخت آن کب خورد و کشت و بدبخت آن کب مرد و هشت.)

 (184لقمان را گفتند ادب از کب آموختی؟ گفت : از بی ادبان.)
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 لحن آمرانه و ناهیانه:10-1

همالت ساده اخباری دال بر لحن خطابی و اخباری است و ذکر همالت امری با افعال مثبت و منفی بیر لحین هیدایتگر و در عیین     

او معتقد است گرچب ممکن است نصایح در برخی موثر نباشد اما متاثر از قرآن کریم امیر  کند. حال آمرانب و ناصح گوینده داللت می

(آنمب بر عهده توست ابیالغ کین اگیر نپذیرفتنید بیر تیو       446« )بلّ  ما علیك فان لم تقبلوا ما علیك» کند کب انجام وظیفب کن: می

 حرهی نیست.

 (447خواهی و پند)هرچب دانی ز نیك             گرچب دانی کب نشنوند بگوی

 

 کند:بیان میرغم این لحن آمرانب همان موضوع را با لحن ناهیانب اما گاه علی

 کب دانی کب در وی نخواهد گرفت  کسی را نصیحت مگو ای شگفت

 

 کند:بر سر فعل منظور خود را اثبات یا نفی می«می»یا «  نی»در برخی از حکایات افزودن یا عدم کاربرد پیشوند نفی 

 (256مبر حاهت بب نزدیك ترش روی                   کب از خوی بدش فرسوده گردی)

 

و « علم از بهر دین پیروردن اسیت   »بب عنوان ناصح گاه امر بب چیزی می کند و گاه نهی از آن. وی آمرانب بیان می کند کب :  سعدی

میال از بهیر آسیایش عمیر اسیت نیب عمیر از بهیر گیرد کیردن           »( و ییا:  519«)نب از بهر دنیا خیوردن :» مخاطب را باز می دارد کب 

 شمارد:در میان دو هملب امری را مردود یا مقبول می« نب»د نفی( در این شیوه بیان، از قی515«)مال.

( مراد از نزول قرآن تحصیل سیرت خوب اسیت نیب ترتییل سیورت     515مال از بهر آسایش عمر است نب عمر از بهر گرد کردن مال.)

 (575مکتوب.)

 

 11-1لحن افسوس و تاسف:

وصفی متوالی در سخن بلندای تاسد و غم و اندوه را با کندی گویی بیب  سعدی در برخی حکایات، با کاربرد هجاهای بلند و همالت 

 خواننده القا  کرده است:

پیرمردی حکایت کند کب دختری خواستب بود و حجره بب گیل آراسیتب و بیب خلیوت بیا او      

بنشستب و دیده و دل درو بستب و شبهای دراز نخفتی و بذلب ها و لطیفب ها گفتی باشد کب 

 (414.)موانست پذیرد..

 لحن حسرت و افسوس در حکایت زیر در هجاهای بلند زیر احساس می شود:

یاد دارم کب در ایام هوانی گذر داشتم بب کویی و نظر با روییی در تمیوزی کیب حیرورش....     

(371) 
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 (421ای سست مانده.....)پای گریوهروزی بب غرور هوانی سخت رانده بودم و شبانگاه بب

 

 12-1لحن هیجانی:

 گذارد:رخی حکایات دیگر با استفاده از همالت و هجاهای کوتاه و حذف افعال هیجان و شتاب را بب نمایش میدر ب

یکی دوستی را کب زمان ها ندیده بود گفت: کجایی کب مشتاق بوده ام. گفت: مشیتاقی بیب   

 (349کب ملولی.)

 

 لحن پدرانه13-1

 کند:ذکر واژه هانان بب دریافت لحن مشفقانب پدر کمك می

حکیمی پسران را پند همی داد کب هانان پدر هنر آموزید کب ملك و دولت دنیا اعتماد را نشاید و زر و سیم در سفر بر محل 

 (434خطر است.)

 ها متمایزست:در ابیات زیر لحن سخن سعدی پدرانب و از سایر لحن

 ندپسری را پدر وصیت کرد                     کای هوان بخت یادگیر این پ

 (453هر کب با اهل خود وفا نکند                    نشود دوست روی و دولتمند)

 

هیای گونیاگون اسیتفاده کنید     سعدی اندرز گوست و طبیعی است کب برای در گرفتن کالمش در ذهن و روان مخاطب باید از لحین 

بیاب و دربیاره طبقیات مختلید تقسییم کیرده.       توانند باشند چنان کیب خیود گلسیتان را در هشیت     مخاطبان او از هر طبقب ای می

 پادشاهان، درویشان ...

 

 لحن ستایشی14-1

پردازد و ضمن توهب بب قداست پروردگار نیوعی صیمیمیت حیاکی از بنیدگی و عبودییت را در      ستایش خدا میسعدی در دیباچب بب

 گذارد:سخن خود بب نمایش می

 ( 3-4بب شکراندرش مزید نعمت.)منت خدای را عزّ و هلّ کب طاعتش موهب قربتست و 

 دهد:وی سپس لحن ستایشی خود را بب مناهات پیوند می

 گبر و ترسا وظیفب خور داری            ای کریمی کب از خزانب غیب

 (6تو کب با دشمن این نظر داری )           دوستان را کجا کنی محروم
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 لحن مناجات:15-1

شکر و سپاس و نیز اظهار عجز و خاکساری در برابر خداوند است. در این حالت کالم گوینیده در  مناهات راز و نیاز گفتن و گاه بیان 

کمال لطافت و با بیانی نرم و فروتنانب و آکنده از احساس بیان می شود. دیباچب گلستان سرشار از لحین مناهیات اسیت سیعدی بیا      

 اه می برد:بیانی سرشار از عاطفب و احساس توام با تضرع بب درگاه الهی پن

 

 عذر بب درگاه خدای آورد  بنده همان بب کب ز تقصیر خویش

 (5کس نتواند کب بب های آورد )          ور نب سزاوار خداونیییییییدیش   

 

 لحن استرحام آمیز:16-1

 کند:کند یا از خطای خویش طلب غفران میدهد و از بزرگی طلب بخشایش میگاه لحن استرحام آمیز بب کالم خود می

درویشی را دیدم سر بر آستان کعبب همی مالید و می گفت یا غفور یا رحیم تو دانی کیب از  

 ظلوم و ههول چب آید

 عذر تقصیر خدمت آوردم           کب ندارم بب طاعت استظهار

 (144عاصیان از گناه توبب کنند           عارفان از عبادت استغفار)

 

 لحن توصیفی17-1

 پردازد:کارگیری این لحن بب وصد و بیان هزئیات افراد و اشیا  و صحنب هایی کب دیده میسعدی با بب 

 (28-29«)موضعی خوش و خرّم و درختان درهم گفتی کب خرده مینا بر خاکش ریختب و عقد ثریا از تارکش آویختب» 

 حاالت روحی گروهی از مردم را در هامع بعلبك چنین توصید می کند:

طریق وعظ با هماعتی افسرده ، دل مرده، ره از عالم صورت بب عالم معنی نبرده دیدم کب نفسیم در نمیی گییرد و    همی گفتم بب »

 (162-163« )آتشم در هیزم تر اثر نمی کند

 

 نتیجه گیری

هیدف وی   سعدی بب فراخور کالم و حال مخاطب آن برای تاثیرگذاری و انتقال پیام های خود از لحن های گوناگون بهره برده است.

گیرد. لحن عمومی و ثابت وی لحنیی رواییی و دارای   از نگارش گلستان تعلیم است اما او تنها از لحن یکسان و یك نواخت مدد نمی

های سبکی فردی است با این حال از آن رو کب وی در کتاب خویش از طبقات اهتماعی مختلد سیخن گفتیب از شیگردهایی    ویژگی

هیای  کوشید از لحین  تاثیر را در القای مقاصد تعلیمی خود در مخاطبان خود بیب هیای نهید، بنیابرین میی     گیرد کب حداکثر بهره می

بافیت  تیوان از طرییق لحین بیب    های هشتگانب کتاب او میی گوناگون و متغیر و فرعی متناسب با حال مخاطب استفاده کند. در بخش
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اسیازی زبیانی و واژگیان و هجاهیا تیاثیر سیخن او را دریافت.گرچیب        درونی و محتوا یا نظام اندیشب سعدی پی برد و هم از طریق فض

 کند اما هدف وی پند و اندرز است و اسباب آموزش:سعدی با لحن های متفاوت مطالب خود را بیان می

 

 سر بردیمروزگاری در این بب  ما نصیحت بب های خود کردیم

 (611باشد و بس)بر رسوالن پیام               گر نیاید بب گوش رغبییت کس

 

 فهرست منابع

 ، عناصر داستان، ترهمب فرزانب طاهری ، تهران، نشر مرکز1387اسکولز، رابرت 

 ، سبك و لحن در داستان، ترهمب نیلوفر اربابی، چاپ  اول، اهواز، رسش1389پین، هانی 

 دوم، تهران، انتشارات بامداد ، چاپ1، تاریخ ههانگشا، ج 1334هوینی، عطاملك عالالدین بن محمدبن شمس الدین محمد، 

 ، بوستان، تصحیح غالمحسین یوسفی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات خوارزمی1381سعدی، مشرف الدین مصلح بن عبداهلل، 

 ، کلیات، بر اساس تصحیح فروغی، تهران، نشر فراروی 1386، ------------------------سعدی،

 ستان، بب کوشش خلیل خطیب رهبر، چاپ سوم، تهران، انتشارات صفی علیشاه، گل1364، ------------------------سعدی،

 ، چاپ ششم، تهران، انتشارات فردوسی3، تاریخ ادبیات در ایران ج1363صفا، ذبیح اهلل، 

 ، ادبیات و بازتاب آن، ترهمب بهروز عزب دفتری، چاپ اول، تهران، نشر قطره1381گریس، ویلیام هوزف، 

 ، عناصر داستان، تهران، نشر هما.1364میرصادقی، همال، 

 ، تاریخ نقد هدید، هلد اول، ترهمب سعید ارباب شیرانی، چاپ دوم، تهران، نشر نیلوفر1377ولك، رنب، 

M.H.Abrams. (1970) A Glossary of Literary Terms, 3rd
.ed. ,pp.39-40 

 مقاالت:

 شاهنامب، پژوهش نامب علوم انسانی، هنبب های طنز و تغییر لحن در 1385سلمی ، عباس، بهار 

 10و 9( عوامل ایجاد، تغییر و تنوع و نقش لحن در شعر، فصل نامب پژوهش های ادبی شماره 1384عمران پور، محمدرضا )پاییز و زمستان 
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