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   القرآن الكرمييفدالالت احلذف 
 
•   فؤاد شيخ الدين عطا. د 
Abstract 

Every language has some distinctive marks that make it 
different form other languages. The Arabic language has 
also many literary characteristics which are not found in 
rest of the languages. Hazf (omission) of word, phrase 
and some time of whole sentence is common in Arabic 
language. Hazfs are also found in the Holy Qur’an at 
many places. This article deals with the Hazf of the 
Qur’an in detail. 

قل ـ يعدل مذكوره نطقاً يكاد حمذوف الكالم ـ يف اللغة العربية على األ
القائل حممد أو حممد : حممد ، تريد : من القائل؟ تقول : فإذا سئلت مثالً . وكتابة

: أقبلت أمس ، أو كيف جتدك؟ تقول: أمس ، تريد : القائل ، أو مىت اقبلت؟ جتيب 
إىل أشباهها من األمثلة اليت تدل داللة واضحة على تفشي . أجدين خبري: خبري، تريد 

: حيذف احلرف والفعل واالسم ورمبا حذفوا مجلة تامة ، قال سيبويه . احلذف يف الكالم
  :فلما حذفوا حرف اجلر عمل الفعل ومثل ذلك قول املتلمس " 

  آليت حب العراق الدهر آكله      واحلب يأكله يف القرية السوس
 )1("دنبئت زيداً يقول ذاك ، أي عن زي: وكما تقول. على حب العراق: يريد

" ليس إال"و " ليس غري"هذا باب حيذف املستثىن فيه استخفافاً وذلك قولك : " وقال
ليس إال ذاك وليس غري ذاك، ولكنهم حذفوا ذلك ختفيفاً واكتفاًء بعلم : كأنه قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  األستاذ املشارك بقسم اللغة العربية، كلية اآلداب جامعة اخلرطوم ـ السودان   •
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 وقد تعرض اجلاحظ لظاهرة احلذف يف اللغة العربية وإن مل يذهب )2("املخاطب ما يعين
يا رسول اهللا إن األنصار : أن املهاجرين قالوا : "... الا ـ يقول إىل بيان أسباا ودال

أتعرفون : قال النيب عليه السالم. قد فضلونا بأم آوونا ونصرونا، وفعلوا بنا ما فعلوا
يريد إن ذلكم شكر . ليس يف احلديث غري هذا". فإن ذلك: "قال. نعم: ذلك هلم؟ قالوا

مر بن عبد العزيز يف حاجة وجعل ميت بقرابة، وكلم رجل من قيس ع: قال. ومكافأة
فإن : مل يزده على أن قال". لعل ذاك: "مث ذكر حاجته فقال". فإن ذاك" :فقال عمر

وعن قيس اخلاريف .... أي إن ذلك كما قلت، ولعل حاجتك تقضى. ذاك، ولعل ذاك
لث عمر، سبق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصلى أبو بكر وث: "أنه مسع علياً يقول

وملا كتب أبو عبيدة جواب . ليس يف احلديث أكثر من هذا". وخبطتنا فتنة فما شاء اهللا
مات : كتاب عمر يف أمر الطاعون، فقرأ عمر الكتاب واسترجع، فقال له املسلمون

  .)3( "ال وكأن قد: "قال. أبو عبيدة
 هو باب: "ويقول عبد القاهر اجلرجاين عن احلذف يف كالم العرب عامة 

دقيق املسلك، لطيف املأخذ، عجيب األمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر 
أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة، أزيد لإلفادة، وجتدك أنطق ما تكون إذا مل 

فقد أشار كما ترى إىل وظائف احلذف أو . )4("تنطق، وأمت ما تكون بياناً إذا مل تنب
وهذا نوع آخر : "فوائد احلذف ولطائفه حيث يقولبل ذهب بعيداً يف بيان  .فوائده

منه ـ يعين من فوائد احلذف ـ وهو أن يكون معك مفعول معلوم مقصود قصده، قد 
علم انه ليس للفعل الذي ذكرت مفعول سواه، بدليل احلال أو ما سبق من الكالم، إال 

ذلك و. يلزم ضمري النفس، لغرض غري الذي مضى/ أنك تطرحه وتتناساه وتدعه
 وختلص له، وتنصرف جبملتها وكما ،الغرض أن تتوفر العناية على إثبات الفعل للفاعل

  :ومثاله قول عمرو بن معدي كرب. هي إليه
  فلو أن قومي أنطقتين رماحهم             نطقت ولكن الرماح أجرت

: فعل متعد ، ومعلوم أنه لو عداه ملا عداه إال إىل ضمري املتكلم حنو" أجرت"
، وأنه ال يتصور أن يكون ههنا شئ آخر يتعدى إليه ، الستحالة "ن الرماح أجرتينولك"

، "ولكن الرماح أجرت غريي: "، مث يقول"فلو أن قومي أنطقتين رماحهم: "أن يقول 
والسبب يف . إال أنك جتد املعىن يلزمك أال تنطق ذا املفعول وال خترجه إىل لفظك
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ف الغرض، وذلك أن الغرض هو أن يثبت أنه ذلك أن تعديتك له توهم ما هو خال
: ولو قال. كان من الرماح إجرار وحبس لأللسن عن النطق، وأن يصحح وجود ذلك

جاز أن يتوهم أنه مل يعن بأن يثبت للرماح إجراراً، بل الذي عناه أن يبني أا " أجرتين"
أضربت : "ن تقولفقد يذكر الفعل كثرياً والغرض منه ذكر املفعول، مثاله أ. أجرته
وأنت ال تنكر أن يكون كان من املخاطب ضرب، وإمنا تنكر أن يكون وقع " زيداً؟

ما " أجرت"فلما كان يف تعدية . الضرب منه على زيد، وأن يستجيز ذلك أو يستطيعه
يوهم ذلك، وقف فلم يعد البتة، ومل ينطق باملفعول، لتخلص العناية إلثبات اإلجرار 

ومن بارع ذلك ونادره، ما ... كان منها ، وتسلم بكليتها لذلك للرماح وتصحيح أنه 
ملا تشاغل أبو بكر : بإسناد، قال" كتاب الشعر" روى املرزباين يف. جتده يف هذه األبيات

إما كلفتموين : ، فقال]فكلموه[الصديق رضي اهللا عنه بأهل الردة، استبطأته األنصار
اهللا ما ذاك عندي وال عند أحد من الناس، أخالق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فو

ولكين واهللا ما أُوتى من مودة لكم وال حسن رأي فيكم ، وكيف ال حنبكم؟ فواهللا ما 
  :وجدت مثالً لنا ولكم إال ما قال طفيل الغنوي لبين جعفر بن كالب 

  بنا نعلنا يف الواطئني فزلت  جزى اهللا عنا جعفراً حني أزلقت
  تالقي الذي القوه منا مللت  و أن أمنـاـأبوا أن ميلونا ، ول

  إىل حجرات أدفأت وأظلت  هم  خلطونا بالنفوس وأجلـأوا
" أجلأوا"، و" مللّت: "فيها حذف مفعول مقصود قصده يف أربعة مواضع قوله 

، إال "أجلأونا إىل حجرات أدفأتنا وأظلتنا"و " مللتنا: "، ألن األصل " أظلت:و" أدفأت:و
رت لك، من أنه يف حد املتناسى، حىت كأن ال قصد إىل مفعول، أن احلال على ما ذك

قد : "وكأن الفعل قد أم أمره فلم يقصد به قصد شئ يقع عليه ، كما يكون إذا قلت 
قد دخله املالل، من غري أن ختص شيئاً، بل ال تزيد على أن : ، تريد أن تقول"مل فالن

  . )5("جتعل املالل من صفته
 اجلرجاين من بيان وجوه احلذف املنتج للداللة، حسن وهذا الذي ذهب إليه

وإن كنا نالحظ غلبة الشعر على أمثلته وشواهده، فال خيفى أن الشاعر رمبا . مستجاد
: وما أظن أنه كان ميكن عمرو بن معدي كرب أن يقول. اجلأته الضرورة إىل احلذف

 حجرات أدفأتنا أجلأونا إىل: "أو ميكن الغنوي أن يقول" ولكن الرماح أجرتين"
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ومهما يكن فإن اجلرجاين غاص . ، وإال ألدى صنيعهما إىل فساد العروض"وأظلتنا
عميقاً يف بيان دالالت احلذف املختلفة ـ وإن كان معظم شواهده متوجهة حلذف 

  .الكلمة املفردة دون غريها من أنواع احلذف ـ فجاء مبا مل يسبق إليه فيما نعلم
كرمي حرفاً أو كلمة أو شبه مجلة أو مجلة تامة، فيما يقع احلذف يف القرآن ال

  :يلي بعض املواضع 

  احلرف: أوالً 
ثراً كذلك يف أيعد احلذف احلريف أقل أنواع احلذف يف القرآن عدداً وأقلها 

  :الشواهد.   بل ال يؤثرـ غالباً ـ يف الداللة،الداللة
إحدى التاءين ،قال  حبذف )6()تظاهرون عليهم باإلمث والعدوان: (قوله تعاىل

فقرأ ابن كثري ) تظاهرون: (واختلفوا يف تشديد الظاء وختفيفها يف قوله: "ابن جماهد
مشددة الظاء بألف، وكذلك يف سورة ) تظَهرون عليهم: (ونافع وأبو عمرو وابن عامر

: أنه خيفف: وروى علي بن نصر، عن أيب عمرو . ]4[ وسورة التحرمي ]4[األحزاب 
وإن : (هنا، ويف التحرمي) تظاهرون: (وقرأ عاصم ومحزة والكسائي). متظاهرون عليه(

تظاهرون : ( وفارقهما عاصم يف اليت يف سورة األحزاب، فقرأ. بالتخفيف) تظاهرا عليه
وقرأ محزة والكسائي بقتح التاء مع التخفيف . برفع التاء مع التخفيف) منهن أمهاتكم 

ن حذف التاء الثانية ساغت لداللة األوىل وذكر النحاس أ.  )7("مثل سورة البقرة
. )8(بإدغام التاء يف الظاء) تظَاهرون(عليها، وكذلك ذكر أن أهل املدينة ومكة يقراون 

بإدغام التاء يف الظاء وإسقاط الف املد، ) تظَهرون( كما ذكر الزخمشري قراءة ثالثة 
  .)9("أي تتعاونون عليهم: مبعىن تتظهرون : "يقول

  إذ يبدو أن أصلها)10()واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام: (وقوله تعاىل
) تساءلون به: (واختلف فيها القراء فقرأ ابن كثري ونافع وابن عامر" تتساءلون"

واختلف عن أيب عمرو . خفيفة) تساءلون به : (وقرأ عاصم ومحزة والكسائي. مشددة
    .)11("إن شئت خففت وإن شئت شددت: وقال عباس عنه ... 

  يف قراءة عاصم ، ويف رواية عبد )12()وأن تصدقوا خري لكم : ( وقوله تعاىل
   .)13(الوهاب عن أيب عمرو
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  )14()وال أن تبدل ن من ازواج: (وقوله تعاىل
  )15()ما لكم ال تناصرون: (وقوله تعاىل
  )16()وإن تظاهرا عليه فإن اهللا هو مواله: (وقوله تعاىل
  )17()ز من الغيظتكاد متي: (وقوله تعاىل
  )18()فقل هل لك إىل أن تزكى: (وقوله تعاىل
  )19()فأنت له تصدى : ( وقوله تعاىل
  )20()فأنت عنه تلهى : ( وقوله تعاىل
  )21()ناراً تلظى : ( وقوله تعاىل

  .وال أثر ـ فيما يبدو ـ لكل هذا احلذف يف دالالت اآلي
  )22()ن اتبعنفإن حاجوك فقل أسلمت وجهي هللا وم: (وقوله تعاىل 

وأحصى ابن جماهد ستة مواضع . )23(حذفت الياء لداللة الكسرة عليها
 وذهب بعضهم إىل )24(حلذف الياء املكسور ما قبلها يف سورة البقرة وحدها

  )25(.جوازاحلذف واإلثبات مع تفضيل احلذف اتباعاً للسنة
واخر أ على أن الياء املعتمدة على نون الوقاية خاصة، كثرياً ما حتذف يف

اآلي، وهي يف الشعر أكثر حذفاً سواء اعتمدت على النون أو مل تعتمد، وسواء اكانت 
  :من شواهد هذا احلذف. ضمرياً أم منقلبة عن اصل

  ومسحت باللثتني عصف اإلمثد  كنواح ريش محامة جندية

  )26(دار لسعدى إذه من هواكا :وقوله

  واكإذ هي من ه: كنواحي ريش محامة ، وأراد : أراد 
: ورمبا حذفوا يف الشعر حرفاً صحيحا عند النداء فيما يسمى بالترخيم 

وليس احلذف لشئ من هذه األمساء الزم منه حلارث ومالك وعامر، وذلك الم "
  :قال مهلهل بن ربيعة . كثروا التسمية ا للرجالأاستعملوها كثرياً يف الشعر و

  )27("ت واألحالمإنا ذوو السورا    يا حار ال جتهل على أشياخنا
  :بل رمبا حذفوا ـ مرمخني ـ يف غري النداء كما يف قول امرئ القيس 

  )28(طريف بن ماٍل ليلة اجلوع واخلصر  لنعم الفىت تعشو إىل ضوء ناره
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  الكلمة املفردة: ثانياً 
  :يعد هذا النوع أكثر أنواع احلذف يف القرآن، من شواهده

 أي غري صراط املغضوب عليهم، اكتفى )29()غري املغضوب عليهم: (قوله تعاىل) 1(
 ويف اآلية ـ على ما )30(باملضاف إليه عن ذكر املضاف وقد دل عليه سياق الكالم

الذين ( صفة للضمري يف ) غري املغضوب عليهم (  وهو أن جتعل ،يبدو ـ وجه آخر
  ، فال حذف يف اآلية على هذا الوجه) أنعمت عليهم 

يف " أن ")31() ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها امسهومن أظلم: (وقوله تعاىل) 2(
من أن يذكر، : موضع نصب على البدل من مساجد ، وجيوز أن يكون التقدير

منعتك أن تفعل، :  أيهما اكثر استعماالً)32(وحروف اخلفض حتذف مع أن لطول الكالم
افض احملذوف؟ النصب على البدل أم تقدير اخل: أم  منعتك من أن تفعل؟ بعبارة أخرى 

 ففي )33()ومينعون املاعون( ـ وإن مل يكن من جنسه ـ : رمبا يرجح الثاين قوله تعاىل
  .مينعون الناس املاعون: اآلية داللة على حذف أحد املفعولني ، إذ التقدير 

الشهر ليس : " قال النحاس)34()فمن شهد منكم الشهر فليصمه: (وقوله تعاىل) 3(
 وزاده )35(..."مان والتقدير فمن شهد منكم املصر يف الشهرمبفعول وإمنا هو ظرف ز

 وعن )36("ال يكون إال كذلك ، ألن الشهر يشهده كل حي فيه: "ابن سيدة بياناً بقوله
فمن شهد : املعىن. نصب الشهر برتع الصفة، ومل ينصبه بوقوع الفعل عليه: "الفراء

  . فكلهم جعل الشهر ظرفاً)37("سفرأي كان حاضراً غري غائب يف : منكم يف الشهر
ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الربمن آمن : (وقوله تعاىل) 4(

 وذهب )39(..."من آمن ولكن الرب بر: وإمنا هو:"قال سيبويه )38()باهللا واليوم اآلخر
على تاويل حذف : "الزخمشري إىل تقدير حمذوف آخر فضالً عن املضاف، يقول

لو كنت ممن يقرا : وعن املربد.  أي بر من آمن، أو يتأول الرب مبعىن ذي الرباملضاف،
وإمنا قال املربد ما قال ألن معظم القراء . )40("بفتح الباء) ولكن الرب: (القرآن لقرأت

  )41(الوجهني الرفع والنصب: قرأوا بالضم ما عدا محزة ورواية حفص عن عاصم
منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر والذين يتوفون : (وقوله تعاىل) 5(

أزواجهم يتربصن، وحذف أزواجهم ألن يف الكالم دليالً : عن البصريني  )42()وشهراً



 
 
 
 
 
 

15 

 

 وهذا أحد مواضع )43(املعىن وأزواج الذين يتوفون يتربصن: وعن الكوفيني ...عليه 
ني رأي الفريقني يف اخلالف بني البصريني والكوفيني فيما الطائل وراءه، فال فرق ب

  .داللة اآلية
 وحيتمل أن )45( أي فالواجب نصف ما فرضتم)44()فنصف ما فرضتم: (وقوله تعاىل) 6(

  "فعليكم: " يكون احملذوف
  )47(عن قتال فيه )46()يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه: (وقوله تعاىل) 7(
ليس ثواب اهللا : املعىن  )48()ليس بأمانيكم وال أماين أهل الكتاب: (وقوله تعاىل) 8(

  .)49(بامانيكم
 القياس ـ على ما )50()وال حيسنب الذين كفروا سبقوا إم ال يعجزون: (وقوله تعاىل) 9(

والقراءة اجليدة ال حتسنب بالتاء على خماطبة النيب : "...قال الزجاج" أم سبقوا"يبدو ـ 
سنب الذين كفروا، بالياء ووجهها وقد قرأ بعض القراء، وال حي... صلى اهللا عليه وسلم 

وال حيسنب الذين كفروا أن : ضعيف عند أهل العربية إال أا جائزة على أن يكون املعىن
: سبقوا، ألا يف حرف ابن مسعود أم سبقوا، فإذا كانت كذلك فهو مبرتلة قولك

ذين كفروا وال حيسنب قبيل املؤمنني ال: وفيها وجه آخر...حسبت ان أقوم، وحسبت أقوم 
  .فهو كلمة أو كلمتان.  وال يتغري نوع احملذوف مهما اختلف تقديره )51("سبقوا

قرأ ابن وثاب والنخعي : "قال القرطيب )52()أفحكم اجلاهلية يبغون: (وقوله تعاىل) 10(
)بالرفع على معىن يبغونه، فحذف اهلاء كما حذفها أبو النجم يف قوله) أفحكم:  

  علي ذنباً كله مل أصنع    دعيقد أصبحت أم اخليار ت
أفحكم اجلاهلية حكم : وجيوز أن يكون التقدير . فيمن روى كله بالرفع

  )53("يبغونه، فحذف املوصوف
  )55("ال تقولوا آهلتنا ثالثة: " عن الزجاج)54()وال تقولوا ثالثة: (وقوله تعاىل) 11(
ه ويوم القيامة يكون وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موت: (وقوله تعاىل) 12(

 واضح أن تقدير احلذف )57(وما منهم من أحد إال ليؤمنن به: املعىن )56()عليهم شهيداً
  .واهللا أعلم...وما من اهل الكتاب احد إال ليؤمنن : يف اآلية 

وال اختالف : "قال الزجاج  )58()القعدن هلم صراطك املستقيم : ( وقوله تعاىل) 13(
  )59("ضرب زيد الظهر والبطن: حمذوفة ، ومن ذلك قولك" على"بني النحويني يف أن 
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قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب : ( وقوله تعاىل) 14(
أي وجعل منكم من عبد  )60()عليه وجعل منهم القردة واخلنازير وعبد الطاغوت

) لعنه اهللا( فاً على قوله معطو) وعبد الطاغوت( وغري بعيد أن يكون قوله )61(الطاغوت
  .فال حذف

قال  )62()ومن قتله منكم متعمداً فجزاٌء مثل ما قتل من النعم: (وقوله تعاىل) 15(
فعليه جزاء : " فيما ذهب الزخمشري إىل القول)63(..."املعىن فجزاء فعله: ....الكسائي 

 هذا اخلالف هو ورمبا كان سبب.  فجعل احملذوف شبه مجلة)64("مياثل ما قتل من الصيد
) فجزاُء مثِل: (  فقرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو وابن عامر،اختالف القراء أنفسهم

منونة ): فجزاٌء مثلُ: (وقرأ عاصم ومحزة والكسائي). مثل(مضمومة مضافة وخبفض 
  .)65()مثلُ ( مرفوعة، ورفع 

م، ففي الكالم أي وصيد ما علمت: "قال القرطيب )66()وما علمتم: (وقوله تعاىل) 16(
  .)67("إضمار ال بد منه

هل املدينة مردوا على أوممن حولكم من األعراب منافقون ومن : (وقوله تعاىل) 17(
جيوز أن يكون تقديره ومن أهل املدينة قوم مردوا على : "قال النحاس )68()النفاق
املدينة وممن حولكم من األعراب ومن أهل : وربا كان يف اآلية تقدمي وتأخري" النفاق

  .منافقون مردوا على النفاق
شهادة : "التقدير ـ على ما يبدو ـ )69()فآخران يقومان مقامهما: (وقوله تعاىل) 18(

ولني ، وإن ذهب الزخمشري إىل أن احملذوف ما شككتم يف األ" بينكم  رجالن آخران
  .)70("شاهدان" كلمة مفردة وهي 

 اسم كان )71()كان على ربك حتماً مقضياًوإن منكم إال واردها : ( وقوله تعاىل) 19(
  )72(.فيها مضمر أي كان ورودها

  )74(كراهة أن تضلوا )73()أن تضلوا : ( وقوله تعاىل) 20(
  )76(إذ هم ذوو جنوى )75()إذ هم جنوى : ( وقوله تعاىل) 21(
 )77()وإذا رأوك إن يتبعونك إال هزواً أهذا الذي بعث اهللا رسوالً: (وقوله تعاىل) 22(

على ان يف اآلية موضع حذف . )78(حمكي ـ كما يرى الزخمشري ـ بعد القول املضمر
  .أي بعثه اهللا فحذف الضمري وهو شائع يف كالم العرب) بعث اهللا رسوال(آخر
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وملا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من : (وقوله تعاىل) 23(
ا ال نسقي حىت يصدر الرعاء وأبونا شيخ دوم امرأتني تذودان قال ما خطبكما قالت

ففيها حذف مفعول يف أربعة : " قال عبد القاهر)79()فسقى هلما مث توىل إىل الظل. كبري
امرأتني "و= أغنامهم او مواشيهم " وجد عليه أمة من الناس يسقون: "مواضع، إذ املعىن

 ولقد أحسن )80("غنمهما" فسقى هلما= "غنمهما" قالتا ال نسقي"و= غنمهما" تذودان
وجد من دوم امرأتني :" وذاك انه لو قيل: "اجلرجاين تعليل هذا احلذف حيث يقول

، جاز أن يكون مل ينكر الذود من حيث هو ذود، بل من حيث هو "تذودان غنمهما
ما لك : "كما أنك إذا قلت=  ذود غنم، حىت لو كان مكان الغنم إبل مل ينكر الذود

  .)81("اً املنع ال من حيث هو منع، بل من حيث هو منع أخ، كنت منكر"متنع أخاك؟
 عن الزخمشري أن فيها )82()ومن آياته يريكم الربق خوفاً وطمعاً : (وقوله تعاىل) 24(

    .)83( تسمع باملعيدي خري من أن تراه: إنزال الفعل مرتلة املصدر كما يف املثل 
 كراهة )84() فرطت يف جنب اهللاأن تقول نفس يا حسرتا على ما: (وقوله تعاىل) 25(

  .)85(أن تقول
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم يف حياتكم : (وقوله تعاىل) 26(

  .)87("أذهبتم"ناصب الظرف هو القول املضمرقبل  )86()الدنيا 
عن : " وتقديره)88()إذ يتلقى املتلقيان عن اليمني وعن الشمال قعيد: (وقوله تعاىل) 27(

  .)89(اليمني قعيد وعن الشمال قعيد من املتلقيني ، فترك أحدمها لداللة الثاين عليه

  شبه اجلملة: ثالثاً 
عن  )90()فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان( :وقوله تعاىل) 1(

  . ليه أداء إليه بإحسانوع:  وميكن أن يقال)91("والتقدير فعليه اتباع باملعروف: "النحاس
فإن " :قال الزخمشري )92()واتقوا يوما ال جتزي نفس عن نفس شيئاً: (قوله تعاىل) 2(

ومنهم ...ال جتزي فيه : هو حمذوف تقديره: فأين العائد منها إىل املوصوف؟ قلت: قلت
 )93("اتسع فيه فأجرى جمرى املفعول به فحذف اجلار مث حذف الضمري: من يرتل فيقول

التقدير : يف الكالم حذف بني النحويني فيه اختالف، قال البصريون: "قال النحاسو
هذا خطا ال : قال الكسائي" فيه" )94(يوماً ال جتزي فيه نفس عن نفس شيئاً، مث حذف
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: الذي تكلمت زيد، مبعىن تكلمت فيه، قال: ولو جاز هذا جلاز" فيه"جيوز حذف 
وحذف : " وقال الزجاج)95(" نفس، مث حذف اهلاءواتقوا يوماً الجتزيه: ولكن التقدير

أتيتك اليوم وأتيتك يف اليوم، فإذا : مع الظروف حمذوفة، تقول" يف"فيه ههنا سائغ الن 
  :أتيتك فيه، وجيوز أن تقول أتيتكه، قال الشاعر: أضمرت قلت

  )96(قليالً سوى الطعن النهال نوافله  ويوماً شهدناه سليماً وعامراً
  )98(حذفت" عليه" رفعت باالبتداء واخلرب" فعدة ")97()فعدة من أيام أخر:(اىلوقوله تع) 3(
  )100( أي فعليه صيام ثالثة أيام)99()فصيام ثالثة أيام: (وقوله تعاىل) 4(
قرا ابن عباس  )101()ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم: (وقوله تعاىل) 5(

 رمبا دلت هذه )102()كم يف مواسم احلجأن تبتغوا فضالً من رب: (رضي اهللا عنهما
القراءة التفسريية على حرص ابن عباس على إفهام العامة، على ما يف احلذف من مجال 

فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا عند : (وقد دل عليه قوله تعاىل يف اآلية نفسها 
متعلق ) ن ربكمأن تبتغوا فضالً م: (فال يكاد خيفى على أحد أن قوله ) املشعر احلرام
  .مبواسم احلج

  )104(أي فعلى القاتل حترير رقبة )103()فتحرير رقبة: (وقوله تعاىل ) 6(

  اجلملة: رابعاً
  :فيما يلي بعض الشواهد على حذف اجلملة يف القرآن 

اجلالب للباء معىن : " قال الزجاج)105()بسم اهللا الرمحن الرحيم: (قوله تعاىل) 1(
" بدأت" بدأت باسم اهللا الرمحن الرحيم ، إال أنه مل حيتج لذكر : االبتداء، كأنك قلت 

  .)106("ألن احلال تنبئ أنك مبتدئ
يعين : "قال الزخمشري )107()وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون: (قوله تعاىل) 2(

) وما ظلمونا: (فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ظلمونا، فاختصر الكالم حبذفه لداللة 
و بان أخذوا أزيد مما أطلق أن كفروا هذه النعم أظلموا ب:  وعن الرازي )108("عليه
  .قدر ـ كما ترى ـ مجلة تامة على طريقة النحويني  )109("هلم
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ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة هللا مجيعاً وأن اهللا : (وقوله تعاىل) 3(
أي لتبينوا ضرر :  حمذوف"لو"  ذهب بعضهم إىل أن جواب)110()شديد العذاب
  .)111(اختاذهم اآلهلة

ي فصلوا أ نصب على احلال )112()فإن خفتم فرجاالً أو ركباناً: (وقوله تعاىل) 4(
  .فصلوا رجاالً أوركباناً:  يعين ـ بالضرورة ـ )113(رجاالً

 عن )114()وما أنفقتم من نفقة أو نذرمت من نذر فإن اهللا يعلمه: (وقوله تعاىل) 5(
يكون التقدير وما أنفقتم من نفقة فإن اهللا يعلمها وما نذرمت من نذر فإن اهللا : "اسالنح

  .)115(..."يعلمه، مث حذف
:  على حذف اخلرب بتقدير)116()فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان: (وقوله تعاىل) 6(

  .ة السابقةمجلة تامة كما يف اآلي  هذا احملذوف املقدر)117(فرجل وامرأتان يقومون مقامهما
:  قال الزخمشري)118()أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون: (وقوله تعاىل) 7(
  . أصل احملذوف مبتدا وخرب فهو مجلة)119("تزعموم شركاءكم"
 ههنا تقدير مجلة )120()قالوا جزاؤه من وجد يف رحله فهو جزاؤه: (وقوله تعاىل) 8(

  )121(".جزاء سرقته أخذ من وجد يف رحله"طويلة 
نكم يف السرق بالصحة أل: " قال الزجاج)122()قال أنتم شر مكاناً : ( وقوله تعاىل) 9(

  .)123("بيكمأخاكم من أسرقتم 
 قال )124()أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء اهللا هلدى الناس مجيعاً: (وقوله تعاىل) 10(

 بأم ال يؤمنون أفلم يياس الذين آمنوا من إميان هؤالء الذين وصفهم اهللا: "الزجاج
  .)125()"لو يشاء اهللا هلدى الناس مجيعاً: (ألنه قال

: فاألصل: " قال عبد القاهر)126()لو شاء اهللا جلمعهم على اهلدى: (وقوله تعاىل) 11(
  )127("لو شاء اهللا أن جيمعهم على اهلدى جلمعهم

ولو شاء أن : "اً  عن عبد القاهر أيض)128()ولو شاء هلداكم أمجعني : (وقوله تعاىل) 12(
  .)129("إال أن البالغة يف أن يجاء به كذلك حمذوفاً= يهديكم أمجعني هلداكم 

وعدكم اهللا :  عن الزجاج)130()إليه مرجعكم مجيعاً وعد اهللا حقاً: ( وقوله تعاىل) 13(
  . وهذان من مواضع حذف عامل املصدر عند النحويني)131(أحق ذلك حقاً... وعداً 
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:  ذهب القرطيب إىل أن تقديره)132()ميحو اهللا ما يشاء ويثبت: (عاىلوقوله ت) 14(
  . وال خالف يف أن صلة املوصول ههنا مجلة)133(ويثبت ما يشاء

ـ أي بتقدير مجلة فعلية ـ يف مواضع " القول"ذهب بعض العلماء إىل تقدير ) 15(
 وأمناً واختذوا مقام وإذ جعلنا البيت مثابة للناس: (كثرية يف القرآن، منها قوله تعاىل

  .)135(وقلنا اختذوا:  على إرادة القول، أي)134()إبراهيم مصلى
. يف فتح اخلاء وكسرهاا اختلفو) واختذوا من مقام إبراهيم مصلى : ( و يف قوله) 16(

وقرأ . مكسورة اخلاء) واِختذوا: (فقرأ ابن كثري وعاصم وأبو عمرو ومحزة والكسائي
  .)136(مفتوحة اخلاء على اخلرب) ذوا واختَ: ( نافع وابن عامر

ويوم حيشرهم مجيعاً يا معشر اجلن قد استكثرمت من : (ومنها قوله تعاىل) 17(
يا (على احلال ) مجيعاً( نصب بالفعل احملذوف، اي يوم حيشرهم نقول)137()اإلنس

  .)138(...)معشراجلن
فإن : (ما يف قوله تعاىلكما ذهبوا إىل تقدير اجلملة الفعلية يف  جواب الشرط، ك) 18(

وعن  )140(فالزموا أو اختاروا واحدة: عن الزخمشري )139()خفتم أال تعدلوا فواحدة
التقدير فواحدة : أي فانكحوا واحدة وقرأ األعرج بالرفع، قال الكسائي: النحاس
  .مجلة فعلية" تقنع"وال يتغري نوع احملذوف على تقدير الكسائي هذا ، فقوله )141(تقنع

فإن : (بل ذهبوا إىل تقدير جواب الشرط على اجلملة، كما يف قوله تعاىل )19(
، وهي )143(فافعل:  بتقدير)142()استطعت أن تبتغي نفقاً يف االرض أو سلماً يف السماء

  .مجلة فعلية
فبما نقضهم ميثاقهم فعلنا م : كأنه قيل )144()فبما نقضهم ميثاقهم: (وقوله تعاىل) 20(

  .)145(ما فعلنا
 اجلواب احملذوف تقديره )146()ولو ام رضوا ما آتاهم اهللا ورسوله: (وقوله تعاىل) 21(

  .)147("ولو أم رضوا لكان خرياً هلم"عند الزخمشري 
جيوز أن يقدر ما  ")148()فمن هو قائم على كل نفس مبا كسبتأ: (وقوله تعاىل) 22(

   .)149("وهأفمن هو ذه الصفة مل يوحد... يقع خرباً للمبتدأ 
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ولو أن قرآناً سريت به اجلبال أو قطعت به االرض او كلم به : (وقوله تعاىل) 23(
للعلماء يف هذه اآلية أقوال منها أن : "قال النحاس )150()املوتى بل هللا األمر مجيعاً

  .)151("التقدير ملا آمنوا: اجلواب حمذوف والتقدير لكان هذا القرآن، وقيل
ذهب  )152()ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته وأن اهللا تواب رحيم: (وقوله تعاىل) 24(

 فيما ذهب الزخمشري إىل بيان )153(النحاس إىل أن اخلرب حمذوف وال تظهره العرب
متروك ، وتركه دال على " لوال"وجواب : "الغرض الداليل والبالغي من احلذف بقوله 

  .)154( "أمر عظيم ال يكتنه، ورب مسكوت عنه ابلغ من منطوق به
أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظاملني : ( ومثله قوله تعاىل) 25(

أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب : عن سعيد األخفش  )155()ذوقوا ما كنتم تكسبون
  .)156(أفضل أم من سعد

 أبواا وسيق الذين اتقوا رم إىل اجلنة زمراً حىت إذا جاءوها وفتحت: (وقوله تعاىل) 26(
واجلواب : " قال النحاس)157()وقال هلم خزنتها سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين

  .)158("حمذوف قال حممد بن يزيد أي سعدوا وحذف اجلواب بليغ يف كالم العرب
وهو نظري : " يقول الزخمشري)159()أفمن شرح اهللا صدره لإلسالم : ( وقوله تعاىل) 27(

: مبتدأ خربه حمذوف تقديره) من... (يف حذف اخلرب ] 9 :مرالز[ )أمن هو قانت(قوله 
  .)160("أمن هو قانت كغريه، وإمنا حذف لداللة الكالم عليه، وهو جري ذكر الكافر قبله

حىت إذا جاءوها وفتحت : (وسألت اخلليل عن قوله جل ذكره : "وعن سيبويه) 28(
) لذين ظلموا إذ يرون العذابولو يرى ا: ( اين جواا؟ وعن قوله جل وعال ) أبواا

يف ) اجلواب(إن العرب قد تترك يف مثل هذا اخلرب: فقال) ولو ترى إذ وقفوا على النار(
  )161("كالمهم ، لعلم املخبر ألي شئ وضع هذا الكالم

ولو : جوابه حمذوف تقديره ): ولوترى إذ وقفوا: (وعن الزخمشري يف قوله تعاىل) 29(
  .)162(اًترى لرايت أمراً شنيع

هي اليت " حىت" )163()وسيق الذين اتقوا رم إىل اجلنة زمراً (وعنه يف قوله تعاىل ) 30(
حتكى بعدها اجلمل واجلملة احملكية بعدها هي الشرطية، إال أن جزاءها حمذوف، وإمنا 

 )164("هل اجلنة، فدل حبذفه على أنه شئ ال حييط به الوصفأحذف ألنه يف صفة ثواب 
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ن أل يف اية اجلودة، وله اشباه يف كالم معاصرينا حني يذهب الرجل إىل وهذا تعلي
  .جل من أن يوصفأمر الفالين األ
ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح : (ويقول عند الكالم على قوله تعاىل) 31(

قبل فتح مكة قبل عز اإلسالم وقوة أهله ودخول الناس يف دين اهللا : " )165()وقاتل
فحذف لوضوح . نفق من بعد الفتحأوقلة احلاجة إىل القتال والنفقة فيه ، ومن أفواجاً 
  .وهذا ـ كما ترى ـ يف غاية الطول)166("الداللة

والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدن ثالثة أشهر : (ويف قوله تعاىل) 32(
  .)168("لة املذكور عليهفعدن ثالثة أشهر فحذف لدال: واملعىن )167()والالئي مل حيضن

حمذوف : "قال الزخمشري )169()كال لو تعلمون علم اليقني: (ويف قوله تعاىل) 33(
كعلمكم ما تستيقنونه : لو تعلمون ما بني أيديكم علم األمر اليقني، أي: اجلواب، يعين

لفعلتم ما ال يوصف وال يكتنه ولكنكم ضالل : من األمور اليت وكلتم بعلمها مهكم
  )170(."جهلة

  :نتائج البحث
  يكثر احلذف يف كالم العرب عامة حىت ال يكاد يقل عن املذكور) 1(
تعرض لظاهرة احلذف يف القرآن الكرمي غري واحد من قدامى الكتـاب ، يعـد يف                ) 2(

  .طليعتهم عبد القاهر اجلرجاين، فهو أول من توسع يف تعليل الظاهرة داللياً وبالغياً
  اقل أنواع احلذف وروداً وال يكاد حيدث أثراً داللياً يف اجلملةيعد احلذف احلريف ) 3(
  يقل ـ كذلك ـ حذف أشباه اجلمل يف القرآن ، وهو قليل األثر يف الداللة) 4(
يكثر حذف الكلمات املفردات ، وحذف اجلمل يف القرآن ، وكال النـوعني لـه               ) 5(

  بعض األثر يف الداللة
  أثره البالغي بالضرورةكل أنواع احلذف يف القرآن له ) 6(

  
  

*****  
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  مصادر االستشهاد يف اللغة العربية
 

  * عبداملاجد ندمي. د
Abstract 

Arabic language is of utmost importance for the 
understanding of the Holy Qur’an, the Hadith and other 
Islamic sciences. The linguists have introduced the 
tradition of inference for the understanding and 
perseverance of Arabic vocabulary, etymology, sentences 
construction and rhetorical styles. This tradition not only 
served the Arabic language but also blocked the way of 
comprehension of the Holy Qur’an other than what the 
Holy Qur’an meant itself. There are three sources of 
inference: 1.The Holy Qur’an, 2. The Hadith, 3. Arabic 
literature, both prose and verse. This article sheds light in 
details on the topic mentioned above. 

 
نزل القرآن الكرمي باللغة العربية، وا تكلم النيب صلى اهللا عليه وسلّم، وفيها 

داملسلمون إىل تعلّمهاو مثّ انتشار اإلسالم يف .نت العلوم الشرعية األوىل؛ فاضطر 
  كان كُلُّ هذا؛ ومضي الفترة الطويلة، ومشول أهل اللغات املختلفة،أقصى األراضي

مثّ التدهور للغة العربية الشريفة لو مل يقم العلماء البارزون من يستوجب سنة التطور 
  . الصحابة مثّ من التابعني باحلفاظ على لغة القرآن

ثروة اللغة العربية املعاصرة للقرآن، واستنبطوا قواعدها حتى  هؤالء، مجع
فاظ على ، قام ا األولون واآلخرون ألنّ احلوضعوا هلا علوماً تسمى بالعلوم العربية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   قسم اللغة العربية، جامعة بنجاب، الهور، األستاذ املساعد *
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﴿إنا :  قال اهللا تعاىلوقد. ال ميكن إخالفه؛هذه اللغة الشريفة أمر موعود من اهللا تعاىل
واملعلوم أنّ الذّكر أي القرآن يف  ]9:سورة احلجر[حنن نزلنا الذّكر وإنا له حلافظون﴾ 

  .استلزمت حفاظة الظرفبكماهلا، اللغة العربية، فحفاظة املظروف 
 علماء القواعد و الدالالت للكلمة والكالم أسس من واقع اللغةوإلثبات 

منهج االستشهاد لئال جيد اخلطأ سبيله إىل اللغة العربية الفصحى؛ فاهتموا اللغة العربية 

يف اللغة  )Literary Testimony(قضية االستشهاد ذا املنهج حتى صارت 
تكمن أمهيته يف كونه أداة و ؛والنحو من القضايا األساسية الّيت ال ميكن اإلغماض عنها

منع من الفساد اللغوي الّذي يؤدي إىل أخطاء ضخمة فادحة يف ااالت العلمية 
والشرعية على السواء عند تفسري القرآن الكرمي و فهم احلديث الشريف واملصادر 

 فالشواهد العربية تزودنا بأصول النحو والصرف واألصوات العربية؛ كما )1(.الدينية
دنا إىل الدالالت اللغوية واالصطالحية للكلمات والتعبريات العربية؛ وهكذا ترش

  .توفّرنا بأساليب العرب يف استخدامها
ا يف االستشهاد يف اللغة العربية؛ ونصوصها صاحلة وإنّ املصادر الّيت يوثق 

القرآن ايد واحلديث النبوي وكالم العرب؛ فعلماء اللغة : أنْ تكون شواهد، هي
ون هذه املصادر الثالثة لالستشهاد أو االحتجاج يف اللغة، وبعضهم العربية يذكر

كتور حممد مسري دكما يقول ال؛  يعدوا أربعة بتقسيم كالم العرب إىل الشعر والنثر
حاديث الشريفة  من األواالستشهاد اليكون ِاالّ بالقرآن الكرمي ومبا صح« : جنيب

  .)2(»موبكالم العرب، شعرهم ونثره
ويف هذه املقالة نلقي الضوء على هذه املصادر وأمهيتها كمصدر من مصادر 

  .االستشهاد يف اللغة العربية
 وقد مضى أننا قد حبثنا حول كلمة االستشهاد لغة واصطالحاً يف مقالة

إىل  فال حاجة  )3(‘‘ يف توضيح الكلمات القرآنيةاالستشهاد بالشعر العريب ودوره’’
أما ملخص ذلك التفصيل فهو .  ـ يف هذه املقالة ـ بكلِّ تلك التفاصيلتكرارها لغةً
؛ هذه هي الكلمات الّيت  الشهادة، واالستشهاد، و الشاهد، والشواهد:أنّ الكلمات

معانيها يف و، " د هش: "من املادة مشتقّة استخدمت يف جمال هذا العلم، وهي كلها 
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: الشاهد، اإلشهاد، و طلب الشهادة: شهاداالست، خرب قاطع: شهادة :اللغة كما يلي
  .شاهدللمجع غري العاقل : الشواهد، ومن يؤدي الشهادة

 ؛ بصيغ خمتلفةيف القرآن الكرميومن اجلدير بالذّكر أنها وردت هذه املادة 
ماضياً ومضارعاً وأمراً، جمرداً :فاعالً ومفعوالً؛ مفرداً ومجعاً؛ فعالً: مصدراً ومشتقاً :امساً
، وأما األبواب األخرى للمزيد )إفعال واستفعال(ومزيداً فيه من البابني ) مسع(ن باب م

من باب ‘‘ التشهد’’وإن استخدمت كلمة . فيه فلم يأت منها كلمة يف القرآن الكرمي
  .ألداء الشهادة يف مصطلحاتنا الدينية، ولكنها مل تستخدم يف القرآن الكرمي) تفعل(

معىن االستشهاد االصطالحي؛ وهو قد يكون لغويا وقد  ويهمنا هنا أن نذكر
اإلتيان بكلمة  «:وأما االستشهاد اللغوي فهو. يكون فكرياً، ومها خمتلفان يف طبيعتهما

 : معرفاً باالحتجاجقال سعيد األفغاين و)4(»عبارة مروية عن العرب الذين حيتج م أو
 استعمال كلمة أو تركيب، بدليل نقلي يراد باالحتجاج هنا إثبات صحة قاعدة، أو«

:  ويف املعجم املفصل يف علوم اللغة )5(»صح سنده إىل عريب فصيح سليم السليقة
عمال كلمة أو مجلة وصحة وضعها أو صحة قاعدة ىف اللغة العربية بدليل تتثبيت اس«

وضع برهان على  فاالستشهاد )6(»نقل ورد من عريب فصيح وذي قرحية بسند صحيح
ويقولُ . عبارة مروية عن املصادر الّيت حيتج اكلمة أو من ا ية لغوية أو حنوية وإثباقض

: إنّ للشواهد وظيفتني أساسيتني«: الدكتور حسن حسن جبل مبيناً وظيفيت االستشهاد
األصوات، والصرف أو الصيغ، والنحو أو : األوىل إثبات واقع اللغة يف مستوياا

أا مأخذ ضوابط اللغة وحدودها، وسنن أهل : والثانية. اللةالتركيب، واملنت والد
ما يؤتى به من الكالم العريب : فاملقصود من الشاهد«:  ويقول)7(.»السليقة فيها

  .)8(»الفصيح ليشهد بصحة نسبة لفظ أو صيغة أو عبارة أو داللة إىل العربية
الفرق بني وقبل أن نغوص يف تفاصيل مصادر االستشهاد جيب أن نتبين من 

ومن امللحوظ أنّ كثرياً من القراء . التمثيل واالقتباس: االستشهاد وبني نظرييه
والكتاب يستعملون اآليات القرآنية واألحاديث النبوية واألشعار الشعرية واألمثال 

كتابام فيطلقون على هذا النوع  السائرة والنصوص النثرية املختلفة يف أحاديثهم أو
 كأا مترادفات ذات )االقتباس( و)والتمثيل( )االستشهاد(: لماتك، من االستعمال
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ن الفرق بني داللة واحدة، بغض النظر إىل فرقهم يف املصطلح العلميوفيما يلي نبي ،
  .هذه املصطلحات

هذا ِمثْله : مساٍو، فيقال: مبعىن) املَثَل(و ) اِملثْل(كلمة التمثيل، مأخوذ من 
سواه وشبهه به  : ومثَّل الشيء بالشيء)9(.وشبهه مبعىن واحٍدومثَله كما يقال ِشبهه 
 مثَّلْت الشيء بالشيء إذا قدرته على قدره، ويكون متثيل .وجعله ِمثْلَه وعلى ِمثاِله
إنّ التمثيل هو اإلتيان بقوٍل ما للشبه بينه وبني األمر الذي . الشيء بالشيء تشبيهاً به
التبعري عنه، ال يشترط فيه أن يكون حجة أو دليالً على األمر يريد املتكلم أو الكاتب 

  .الّذي جيء به
 هو إثبات أو حتديد خالف املثال فإنه قد يأيت لإليضاح، إنّ املقصود بالشاهد

 ويقول .)10(وإيصاله إىل فهم املستفيد، وهو أعم من الشاهد والشاهد أخص منه
والتفريق : الستشهاد أو االحتجاج و التمثيلالدكتور حممد عيد يف قضية التفريق بني ا

وبني ما يندرج حتت " االحتجاج"أو " االستشهاد"يف املادة اللغوية بني ما يندرج حتت 
يعود إىل نوع النص ومن أنتجه، فإذا كان النص من النوع الذي يعترب أساساً " التمثيل"

االستشهاد أو إىل قبيلة من للقواعد شعراً أو نثراً منسوباً إىل شاعر موثّق به يف عصر 
القبائل اليت وثقت لغتها فهو من النوع األول وينبغي تقديسه واحترامه، أما إذا كان 
النص مصنوعاً أو غري موثوق بأن ساقه النحوي نفسه أو ساقه عن ال يتحج بكالمهم، 

:  مث يقول)11(.للقاعدة، وهو غري ملزم، وهدفه اإليضاح والبيان فقط" متثيل"فهو 
اخلالصة أن التمثيل يطلق على ما ليس من كالم العرب من النصوص ـ مبصطلح و«

أما كالم العرب . النحاة ـ متجاوزا عصر التوثيق للغة أو مصنوعاً للبيان واإليضاح
 وما يشتق "االستشهاد واالحتجاج"املوثق ـ من جهة نظر علماء اللغة ـ فريد حتت 

  )12(.» كليهمامنهما مما ينبغي أن حندد املقصود به يف
األخذ : لغة هو النار أو الشعلة من النار، واالقتباس) القَبس(واالقتباس من 

 واالقتباس يف علم البالغة، هو تضمني )13(.واقتبست منه علماً أي استفدته. منها
الكالم منثوره أو منظومه شيئاً من القرآن الكرمي أو احلديث النبوي الشريف من غري 

ويستخدم الناطقون  )14(.ا، وجيوز أن يغير يف األثر املقتبس قليالً داللة على أنه منهم
للداللة على األخذ من كالم اآلخرين شعراً أو نثراً بصورة ) االقتباس(بالعربية اليوم لفظ 

  )15(.عامة ودون االقتصار على األخذ من القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف
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االستشهاد، نبين أنّ االقتباس ووبعد إدراك هذا الفرق بني التمثيل و
األصوات ، وبنية الكلمة، : االستشهاد اللغوي هو االستشهاد يف قضايا لغوية مثل

وأما االستشهاد الفكري فهو االستشهاد يف قضايا . وبناء اجلملة، والداللة وغريها
قتصادية فكرية مثل األخبار والوقائع واحلقائق التارخيية واألفكار االجتماعية واال
ولبيان . واألحكام الفقهية  والكالمية وغريها من األفكار واملعاين مثل القضايا األدبية

هذا الفرق بني االستشهاد يف اللغة واالستشهاد يف الفكر يقول الدكتور حممد التوجني 
هو وضع برهاٍن على لغٍة أو فكرة : يف املعجم املفصل يف األدب يف تعريف االستشهاد

 مث يستطرد يف تعريف )16(.ا ذهبت إليه، وإثباته باحلجة، وهو نوعانلتأكيد م
االستشهاد يف اللغة ويبين فيه قضية ما يستشهد به وما ال يستشهد به من كالم 
العرب، وذلك موضوع نتكلّم فيه بالتفصيل فيما بعد، وأما تعريفه لالستشهاد يف اللغة 

ية أو حنوية وإثباا بسوق دليل من عرض قضية لغو: االستشهاد يف اللغة«: فيقول
واشترطوا لالستشهاد أن يكون الشعر من عصر . القرآن أو احلديث، أو الشعر
هـ، أو إضافة قرن آخر إن كان الشاعر أو 150 االحتجاج والذي ميتد حىت سنة

ويدخل يف ذلك القرآن واحلديث والشعر اجلاهلي وشعر . العريب عاش يف قلب البادية
م، وشعر العصر األموي ومطلع من العصر العباسي بال استثناء إال من عدم صدر اإلسال

وإن مل يكن الشاهد من عصر االحتجاج دعي الشاهد مثاالً، . عروبية الشاعر
، وأما يف بيان االستشهاد يف )17(».....لالستئناس ال للربهنة كشعر املتنيب واملعري و
دب على األفكار األدبية فحسب، وال الفكرة فيقتصر صاحب املعجم املفصل يف األ
سوق دليل نثري : االستشهاد يف األدب«: يتجاوز إىل األفكار األخرى؛ فيعرفه بـقوله

وال يشترطون ا زماناً، كم يستشهد . أو شعري إلقامة الدليل على قضية أدبية تعاجلها
املعري، أو أي قضية بشعر الطَّيف من البحتري، أو الصنعة من أيب متام، أو الفلسفة من 

 وكما قلنا أنّ املتون األدبية صاحلة أن تكون شواهد .)18(»أخرى يف أي عصر كان
لألفكار األخرى وال سيما القرآنية واحلديثية ومها مصدرا مجيع األحكام الدينية، 
والشواهد األدبية اجلاهلية مصدر من مصادر أحوال العصر اجلاهلي، وهذا البيان ال 

  .الربهانحيتاج إىل 
بعد هذا التفصيل نتقدم إىل املصادر الثالثة التي هي صاحلة أن تكون اآلن، و

  :مصادر لالستشهاد يف اللغة؛ حسب ما أمجع عليه علماء اللغة، وهي
   .كالم اهللا تعاىل، القرآن الكرمي. 1
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   .  حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم.2
     كالم العرب.3

  :بالتفصيلدر واآلن ندرس هذِه املصا

  كالم اهللا تعاىل: أوالً
كانت فصاحته على ج معجز لكل فصحاء أصل املصادر، هو القرآن الكرمي 

 ِلجميع "األصل األول"هو العرب، فنجد علماء اللغة ينصون صراحة على أنّ القرآن 
مصادر االستشهاد وكانوا يعتقدون أن الشعر دون القرآن يف موطن االستشهاد، ويف 

سورة  [﴾وحور عني﴿ : بناء القاعدة، فالفراء يقول يف إعرابه لقوله تعاىلجمال
 قراءاته كلها و .)19(»والكتاب أعرب، وأقوى يف احلجة من الشعر«] 22:الواقعة
، )20(كانت متواترةً أم آحاداً أم شاذةً، وال خالف بني النحاة فيهيف االستشهاد أسواء 
الحتجاج بالقراءات الشاذّة يف العربية إذا مل وقد أطبق الناس على ا«:  السيوطيويقول

 مثل ذلك احلرف بعينه وإن مل جيز ختالف قياساً معروفاً، بل ولو خالفته حيتج ا يف
القياس عليه كما حيتج بامع على وروده وخمالفته القياس يف ذلك الوارد بعينه وال 

راءة الشاذة ال أعلم فيه ، وما ذكرته من االحتجاج بالقستحوذ ويأىبيقاس عليه حنو ا
دخال إخالفاً بني النحاة وإن اختلف يف االحتجاج ا يف الفقه ومن مث احتج على جواز 
سورة [الم األمر على املضارع املبدوء بتاء اخلطاب بقراءة ﴿فبذلك فليفرحوا﴾ 

كما احتج على ادخاهلا على املبدوء بالنون بالقراءة املتواترة ﴿ولنحمل  ]58: يونس
واحتج على صحة قول من قال إن اهللا أصله اله ] 12: سورة العنكبوت[ياكم﴾ خطا

 ِفي الَِّذي وهو﴿: ، يف اآلية)وهو الذي يف السماء اله ويف األرض اله(مبا قرئ شاذا 
  .)21(»]84: سورة الزخرف[﴾ ِإلَه الْأَرِض وِفي ِإلَه السماء

  محديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّ: ثانياً
يصح االستشهاد به مما ثبت أنه مروي باللفظ، ألنّ كالمه صلى اهللا عليه 
: وسلّم يف املرتبة الثانية بعد كالم اِهللا عز وجلّ، وقد قرر اهللا له هذه املرتبة يف قوله

، ]44:سورة النحل[كَّرونَ﴾﴿وأَنزلْنا ِإلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما نزلَ ِإلَيِهم ولَعلَّهم يتفَ
. وإن كان احلديث مروياً من األعاجم أو املولّدين بألفاظهم فال يصح االستشهاد به

وإما كالمه صلى اهللا عليه وسلّم فيستدل منه مبا ثبت أنه « : وعليه يدلّ قول السيوطي
22(»قاله على اللفظ املروي(.  
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وذلك نادر جداً إمنا «: ؛ كما قاليرى السيوطي أنّ ذلك مل يقع إال قليالً
يوجد يف األحاديث القصارعلى قلة أيضاً فإن غالب األحاديث مروي باملعىن؛ وقد 
تداولتها األعاجم واملولدون قبل تدوينها، فرووها مبا أدت إليه عبارم، فزادوا ونقصوا 

يا على أوجه شىت وقدموا وأخروا وأبدلوا ألفاظاً بألفاٍظ وهلذا ترى احلديث الواحد مرو
  .)23(»بعبارات خمتلفة

وبناًء على ذلك أنكر مجاعة من النحويني على ابن مالك، صاحب األلفية 
وقد  استشهاده باألحاديث على اثبات القواعد الكلية يف لسان العرب، وامتنعوا منه،

  .)24(نقل السيوطي تلك العبارات يف كتابه االقتراح
دمني إن أجازوا االستشهاد باحلديث على الشرط واحلقيقة أنّ النحويني املتق

أن يكون مروياً باللفظ، ولكنهم امتنعوا من االستشهاد باحلديث على إثبات اللغة 
وصرفوا أنفسهم عن احلديث فلم يدرسوه الستنباط آرائهم أو االحتجاج به عليها، 

 ال يوجد فيه غري وقد اجتنبوه يف دراستهم وبذلوا اجلهد يف غريه، فكتاب سيبويه مثالً
. حديث واحد فقط ورد على سبيل التوكيد لغريه من النصوص ال االحتجاج

واألسلوب نفسه يوجد يف مؤلّفات النحو الّيت اتبعت سيبويه وطريقته، ما خرج على 
  .)25(هذا االمجاع، سوى ابن مالك وهو أول من احتج باحلديث

حلديث النبوي كان لعدم الوضوح إنّ سبب امتناع النحاة من االستشهاد با
عن كلمات احلديث أهي كلمات النيب صلى اهللا عليه وسلم أو راٍو من رواة ذلك 

جتويز « : السند، ومنه قول أيب احلسن بن الضائع نقله السيوطي يف كتابه االقتراح
ت الرواية باملعىن هو السبب عندي يف ترك األئمة كسيبويه و غريه االستشهاد على إثبا

اللغة باحلديث واعتمدوا يف ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب ولوال تصريح 
العلماء جبواز النقل باملعىن يف احلديث لكان األوىل يف إثبات فصيح اللغة كالم النيب 

ابن خروف يستشهد : قال«: وفيه.)26(»صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه أفصح العرب
االستظهار والتربك باملروي فحسن وإن كان يرى باحلديث كثرياً فإن كان على وجه 

  .)27(»أن من قبله أغفل شيئاً وجب عليه استدراكه فليس كما رأى
وقد جوز الفريق اآلخر االستشهاد باحلديث الشريف، منهم ابن مالك 

، ومنه قول البدر .)ه395(وابن جني .) ه395(، وممن تقدمه من ابن فارس .)ه672(
 إذ رد على مانعي االستشهاد باحلديث، ومشنعي ابن هيف شرح) .ه828(الدماميين 

وقد أكثر املصنف من االستدالل «: مالك أنه أكثر االستدالل باألحاديث النبوية فيقول
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إن ما استند إليه من ذلك ال يتم له، : باألحاديث النبوية، وشنع أبو حيان عليه وقال
 يوثق بأن ذلك احملتج به لفظه عليه الصالة والسالم لتطرق احتمال الرواية باملعىن، فال

قد أجريت ذلك لبعض مشاخينا فصوب رأي ابن مالك فيما و. احلجةحتى تقوم به 
فعله، بناًء على أن اليقني ليس مبطلوب يف هذا الباب، وإمنا املطلوب غلبة الظن الذي 

مفردات األلفاظ وقوانني هو مناطُ األحكام الشرعية، وكذا ما يتوقّف عليه من نقل 
وال خيفى أنه يغلب على الظن أن ذلك املنقول . األعراب، فالظن يف ذلك كلّه كاٍف

احملتج به مل يبدل، ألن األصل عدم التبديل، ال سيما والتشديد يف الضبط، والتحري يف 
ىن فإمنا هو ومن يقول منهم جبواز النقل باملع. نقل األحاديث، شائع بني النقلية واحملدثني

عنده مبعىن التجويز العقلي الذي ال ينايف وقوع نقيضه، فلذلك تراهم يتحرون يف 
 ويتشددون، مع قوهلم جبواز النقل باملعىن إمنا هو فيما مل يدون وال كتب، وأما الضبط

قال ابن . ما دون وحصل يف بطون الكتب فال جيوز تبديل ألفاظه من غري خالف بينهم
إن هذا اخلالف ال نراه جارياً : الصالح بعد أن ذكر اختالفهم يف نقل احلديث باملعىن

ما نعلم ـ فيما تضمنته بطون الكتب، فليس ألحد أن يغري لفظ وال أجراه الناس ـ في
  .)28(»شيء من كتاب مصنف ويثبت فيه لفظاً آخر

وتدوين األحاديث واألخبار بل وكثري من املرويات، وقع يف الصدر « :قالو
األول قبل فساد اللغة العربية، حني كان كالم أولئك املبدلني ـ على تقدير تبديلهم ـ 

االحتجاج به، وغايته يومئٍذ تبديل لفظ بلفظ يصح االحتجاج به، فال فرق بني يسوغُ 
اجلميع يف صحة االستدالل؛ مث دون ذلك املبدل ـ على تقديرالتبديل ـ ومنع من 

وال يضر توهم ذلك . تغيريه ونقله باملعىن، كما قال ابن الصالح، فبقي حجةً يف بابه
  .)29(»تأخر، واهللا أعلم بالصوابالسابق يف شيء من استدالهلم امل

وخالصة القول أنّ علماء العربية مل يقفوا من االستشهاد باحلديث موقفاً 
فريق امتنع من االستشهاد به : واحداً، بل تفرقوا إزاء االستشهاد به؛ فصاروا فريقني

احلديث باملعىن ظناً أنها مروية باملعىن ال باللّفظ، مستدال بأنّ احملدثني قد أجازوا نقل 
  .دون التقيد باللفظ، وكانوا مل يكونوا مجيعاً من العرب وال من املعنيني بصناعة النحو

وأما الفريق اآلخر فأجاز االستشهاد به؛ حمتجاً بأنّ قسماً من األحاديث 
 آخر دونَ يف وقت متقدٍم الكرمية رويت بلفظ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وقسماً

  . تفسد فيه اللغةمل
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وميكن لنا أنّ نوفّق بني الرأيني بأنّ هناك أنواعاً من األحاديث ال ينبغي 
  :االختالف يف قبول االحتجاج ا، هي

 ما يروى بقصد االستدالل على كمال فصاحته صلى اهللا عليه وسلّم .أ
  .»ارجعن مأزورات غري مأجورات«، »مات حتف أنفه«، »محي الوطيس«: كقوله

ما يروى من األقوال كان يتعبد ا، أو أمر بالتعبد ا كألفاظ التحيات  .ب 
  .والقنوت وكثري من األذكار واألدعية

 ما يروى شاهدا على أنه صلى اهللا عليه وسلم كان خياطب كل قوم .جـ
  .بلغتهم

د ـ األحاديث اليت وردت من طرق متعددة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلّم 
  ...واحتدت ألفاظها

هـ ـ األحاديث الّيت دوا من نشأ يف بيئة عربية مل ينتشر فيها فساد اللغة 
  .كمالك بن أنس، وعبدامللك بن جريج، واإلمام الشافعي

و ـ وما عرف من حال رواته أم ال جييزون رواية احلديث باملعىن كابن 
  .سريين والقاسم بن حممد ورجاء بن حيوه وعلي بن املديين

ذه األنواع الستة، فما دون يف الصدر األول حيتج به ما مل يطعن وما عدا ه
فيه بغلط أو تصحيف أو حتريف من الرواة طعناً قوياً، وما مل جيئ يف رواية شاذة بني 
روايات جارية على املعروف، وأما ما مل يدون يف الصدر األول كاألحاديث املتناثرة يف 

  .)30(ناحية اللغويةالكتب املتأخرة فال تعد حجة من ال

  كالم العرب: ثالثاً
يصح االستشهاد من كالم العرب مبا ثبت عن الفصحاء املوثوق بعربيتهم، 

  .النثر والشعر: بقسميه
العرب كان الكالم بالنسبة هلم وسيلة حليام ومنبعاً لفخرهم، وأساساً   

، واستدلّوا به على لسيادم وشرفهم، فاعتنوا بكالمهم روايةً وحفظاً واستشهدوا به
  .داللة كلمات اللغة، و صحة قواعدها صرفاً وحنواً، حتى امتازوا ذه امليزة
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نثر وشعر، النثر العريب الّذي يستشهد به يف جمال : والكالم العريب نوعان
الدراسات اللغوية يتمثّل يف األمثال وأقوال الفصحاء، وأما ما استشهد به من كالم 

سات اللغوية مجيعها مثل األصوات، والصيغ، والتركيب و الداللة، العرب يف الدرا
وذلك بأنه أسهل من النثر حفظاً، فيتيسر أكثر من أي نوع من األنواع؛ فهو الشعر، 

للمتكلم أو الكاتب االستشهاد به؛ فنظراً إىل هذه احلقيقة جلأ كثري من العلماء إىل نظم 
 نظم القواعد النحوية يف ألفيته، وإىل ذلك أشار العلوم شعراً؛ كما فعل ابن مالك يف

وقد اجتمع الناس على أن املنثور يف كالمهم أكثر، وأقل جيداً «: ابن رشيق وقال
 ألن يف أدناه من زينة الوزن والقافية ما ؛حمفوظاً، وأنّ الشعر أقلّ، وأكثر جيداً حمفوظاً

أكثر ه العرب من جيد املنثور ما تكلمت ب: وقيل«: وقال .)31(»يقارب به جيد املنثور
 وال ضاع من املوزون ؛مما تكلمت به من جيد املوزون، فلم حيفظ من املنثور عشره

  .)32(»عشره
 أساس من أسس االستشهاد اللغوي، ألنه ديوان العربية الّذي حفظ الشعرو

ة ثروا حني مل يكن العرب يعرفون الكتابة وسيلة لتدوين املعارف، فكان الشعر لسهول
حفظه، وحالوة موسيقاه، أقرب الوسائل إىل عقول العرب وقلوم، وكان شعر 

  .)33(اجلاهلية سجالً حيوي معاين ألفاظ اللغة اليت استعملها القرآن
كر الشعر ويقول صاحب املعجم املفصل كر االستشهاد ذُوهلذا نرى أنه ملّا ذُ

صر االحتجاج والذي ميتد واشترطوا لالستشهاد أن يكون الشعر من ع: يف األدب فيه
. أو إضافة قرن آخر إن كان الشاعر أو العريب عاش يف قلب البادية. هـ150حىت سنة 

ويدخل يف ذلك القرآن واحلديث والشعر اجلاهلي وشعر صدر اإلسالم وشعر العصر 
وإن مل . األموي، ومطلع من العصر العباسي بال استثناء إال من عدم عروبية الشاعر

شاهد من عصر االحتجاج دعي الشاهد مثاالً، لالستئناس ال للربهنة كشعر يكن ال
  .)34(غريمهااملتنيب واملعري و

وألنّ اهلدف من الشاهد اإلثبات والتحديد فضرب أئمة اللغة نطاقاً ومعياراً، 
فقد قسم العلماُء الشعراَء : )35(فقد قسموا الشعر إىل عصور والشعراء إىل طبقات

الشعراء اجلاهليون، وهم قبل اإلسالم، كامرئ ): الطبقة األوىل: (طبقاتعلى أربع 
): الطّبقة الثّانية.(القيس، واألعشى، والنابغة الذّبياينّ، وزهري، وطرفة وغريهم
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املخضرمون، وهم الذين أدركوا اجلاهلية واإلسالم، كلَبيد، وحسان، وخنساء، وكعب 
املتقدمون، ويقال هلم اإلسالميون، وهم الذين ): لثةالطّبقة الثّا(بن زهري رضي اهللا عنهم 

كانوا يف صدر اإلسالم، كجرير، والفرزدق، والقطامي، وذي الرمة، والعجاج، 
املولَّدون، ويقال هلم املُحدثون، وهم من بعدهم إىل زماننا، ): الرابعة. (وكثريون غريهم

يقول . م، والبحتري وابن الروميكبشار بن برد،وأيب العتاهية، وأيب نواس، وأيب متا
وأما . يستشهد بشعرمها إمجاعاً) األوليان(فالطّبقتان «: )36(البغدادي عن هذه الطّبقات

وأما الرابعة فالصحيح أنه ال يستشهد ...فالصحيح صحة االستشهاد بكالمها) الثالثة (
  .»بكالمها مطلقاً
 يسلم من الوقوع يف خطأ كر أنّ أحداً من هؤالء الشعراء ملذّ بالجيدرو

شعري، أحصاه عليه النقّاد، وحاولوا أن يربروا له مسمياً ذلك اخلطأ الشعري الضرورة 
  .الشعرية، فيجوز للشاعر أن يستخدمها دون حرج

أنه جيوز يف الشعر ما ال جيوز «: فقال‘‘الكتاب’’ :وقد بينه سيبويه يف كتابه
 ينصرف، يشبهونه مبا ينصرف من األمساء، وحذف ما ال يف الكالم، من صرف ما ال

، وأورد سيبويه بعد هذا جمموعة )37(»حيذف، يشبهونه مبا قد حذف، واستعمل حمذوفاً
من الشواهد على هذه الضرورات اليت جتوز للشاعر دون الناثر فكان منا أمثلة على 

يريد ) نواح ريش(، و)ماحلما(يريد ) احلَمى(حذف بعض املقاطع من أواخر الكلم، مثل 
؛ وأمثلة على إشباع مقاطع ال تشبع، أو صرف بعض كلمات غري )نواحي ريش(

وليس شيء يضطرون إليه إال وهم حياولون به «: منصرفة، أو مهز ما ال يهمز، مثّ يقول
  .»وجهاً، وما جيوز يف الشعر أكثر من أن أذكره لك هنا
ببيت من شعر ) الكشاف(بقرة من وقد استشهد الزخمشري يف تفسري أوائل ال

وهو وإن كان محدثاً ال يستشهد بشعره يف اللغة فهو من «: أيب متام احلماسي، وقال
الدليل عليه : أال ترى إىل قول العلماء. علماء العربية، فأجعل ما يقوله مبرتلة ما يرويه

  .»بيت احلماسة، فيقنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه
قال احملقّق التفتازاين ردا «: زانة األدب ولب لباب لسان العربويف مقدمة خ

ليس بسديد، بل هو بعمل : على قول الزخمشري بأنه مبرتلة نقل احلديث باملعىن، فيقول
الرواي أشبه، وهو ال يوجب السماع، إال ممن كان من علماء العربية املوثوق بعربيتهم، 
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فإن استؤنس به ومل جيعل دليالً، مل يرد عليه ما ذكر وال فالظاهر أنه ال خيالف مقتضاها، 
ما قيل، من أنه لو فتح هذا الباب لزم االستدالل بكلّ ما وقع يف كالم من علماء 

وقد خطّأوا املتنيب وأبا . احملدثني كاحلريري وأضرابه، واحلجة فيما رووه ال فيما رأوه
  .)38(»ر يف شروح تلك الدواوينمتام والبحتري يف أشياء كثرية كما هو مسطو

ويف ضوء هذا التفصيل نرى أنّ علماء اللغة والنحو قد سلكوا طرقاً خمتلفة يف 
االستشهاد بالشعر قد توسع بعضهم أن استشهد بقول املولّدين وكلِّ من أجاد القول، 

  .و بعضهم اآلخر أصر على التقيد بالطّبقات الثّالث األوىل
  

*****  
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Glimpses of the Poetic Elements 

in the Prose of Golestan 
Dr. Muhammad Nasir * 

Abstract 

Abū-Mohammad Mosleh al-Dīn bin Abdollāh Sa’di 
Shīrāzī, was one of the most famous and celebrated 
literary figures of medieval age. He is one of the rare 
and gifted poets who had an equal authority on prose 
writing as well. Most probably he traveled around the 
Muslim world of that age and produced some magical 
and miraculous poetic and prose works. His prose 
work, named Golestan, which he completed in 1258 
AD, is still considered among the best prose books 
written ever. To many literary critics, Golestan is the 
perfect example of delightful and enchanting poetic 
Persian prose. In this article, some glimpses of the 
poetic elements of Golestan have been presented which 
assert the claim of the lovers of Sa’di, and more over 
reflect the grandeur of Golestan. 
 
Sa’di Shirazi (سعدی شيرازی) (691 -606 AH/ 1213- 1291 AD), 

the sweet poet, the preacher of morality, the messenger of virtues, the 
nightingale of medieval age and the foremost Persian literary figure, is 
widely acknowledged not only for the excellence of his prose and 
poetry, but also largely respected for the intensity of his social beliefs 
and communal ideas. 

The writers and literary critics have called him with different 
names (Safa: p. 584/3; Mastaufi: p. 825; Jami: p. 105; Daulatshah: p. 131; Hedayat: 
p. 125) but everybody without any exception has praised his distinction 
and accepted his eminence. Furthermore it is almost certain that he 
belonged to a religious family(1) and lost his father in early childhood. 
(Daulatshah: p. 131) (2) 

                                                                                                 
*  Associate Professor Persian, Oriental College, University of the Punjab, Lahore 
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Sa’di’s Premium works 
His premium works are Bustan (بوستان) (The Orchard) 

completed in 1257 AD and Golestan (گلستان) (The Rose Garden) 
concluded in 1258 AD. Bustan is completely in verse and Golestan is 
mostly in prose and contains stories and personal anecdotes. The text 
is interspersed with beautiful verses, containing recommendations, 
suggestions, and amusing experiences. Sa’di reflects profound and 
rational awareness of the ridiculousness of human nature. He has 
shown great expertise in writing his most celebrated book, Golestan. 
He is well aware of its prominence and rightly proud of that. As he 
says: 

Of  what use will be a dish of roses to you 
Take one page from this rose garden of mine 
A rose only lives for five or six days 
The joy from my rose garden always stays (3) 

An unusual and eccentric combination of human compassion 
and pessimism displayed in his works, together with a tendency to 
avoid rigidity, make him the most emblematic and loveable Persian 
writer and poet. 
Golestan 

In Golestan, the unmatched simplicity and miraculous fluency 
of Sa’di’s prose touches the heart of readers. Golestan speaks of 
Sa’di’s greatness. Had he not written anything else besides Golestan, 
he would have been remembered with same grandeur. (Khatib Rahbar: 
p.10) He paints the beautiful images which can not be found elsewhere. 
At the same time he never goes beyond the mind-set of an ordinary 
man. His prose style is known as effortless but unfeasible to 
reproduce.(4)  He goes on explaining his personal experiences quite 
sensibly and smoothly. Jawad Hadidi says that countless flowers have 
blossomed at the grave of Sa’di and its fragrance has captured the 
hearts and minds of the whole world and moreover ignited the flame 
of love in their soul.  (Hadidi, 309) Gholam Hossein Yusufi calls it the 
essence of centuries, and the most beloved book in Iran, Afghanistan, 
Sub-Continent, Central Asia, Tajikistan and Minor Asia. Even after 
centuries its freshness has never faded and its fragrance has never 
diminished. (Yusufi: p. 20). Its effortlessness, fluency, competence and 
capability can not be questioned. Foroughi calls it the most beautiful 
Persian prose work ever produced. (Foroughi: p. 21) The foreword of 
Golestan is such a stunning case in point. (5)   
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Poetic Elements in Golestan 
The Golestan is marked as the perfect example of poetic 

Persian prose. Such beautiful poetic prose has yet to be produced in 
any other language of the world. Eloquence is the feature of his 
wonderful style. Besides this, smoothness, easiness, expressiveness, 
clearness, firmness, abridgment, delicacy and befitting humor are the 
trademark of his unique approach. All poetic essentials e.g. Allusion, 
Ambiguity, Amphiboly, Amplification, Antithesis, Full Rhyme, Internal 
Rhyme, Leonine Rhyme, Kenning, Metaphor, Metonymy, Paradox, 
Periphrasis, Pun, Rhetoric, Satire and Simile etc grant a sublime and 
awesome brilliance and beauty to the prose of Sa’di. He speaks loudly 
and with splendor which leaves his listener astonished.  

Sa’di has acquires a unique style. Surprisingly, he is able to 
deliver most complicated meanings in the simplest possible form. We 
don’t find even a single thorny word or a knotty sentence in Golestan. 
(Zarrin Kub: p. 78) Here we’re quoting some examples of each poetic 
element to prove our claim, preferably ignoring the verses and 
selecting only from prose of Golestan.  
Simile 

A figure of speech in which a direct comparison between two 
unlike things occurs is called Simile (تشبيہ). The comparison is 
indicated by some connectives. (Karimi: p. 124; Mir Sadeghi: pp. 66-70; 
Abid: p. 139; Khan: p. 51; Razi: p. 306; Shafiee Kadkani: pp. 53-55) Simile is the 
basic and foremost element of the poetic imagery and Sa’di has 
utilized this element to almost perfection. On each and every leaf of 
his Golestan, such stunning fresh petals and colorful flowers are seen 
but here we are contented with the following: 

 )173گلستان، ص ( اول در خداوند خشم افتد آتش خشم 
 The fire of anger first smolders him who has given cause 

for it.  
Sa’di paints and resembles the anger with fire. What a simile! 

A true reflection of this cursed sentiment and what a way to endorse 
your advice! 

 )152ص (پژمريدہ گل هوس  بريدہ و بيخ نشاطش 
 The root of cheerfulness had been cut and the roses of 

his lust were withered. 
Sa’di’s imagination is beyond any border. The root of 

joyfulness and the rose of countenance are emaciated. After such 
imagery there’s no need to say that the blind wishes of the rosy days 
of youth are shrunken and the thorny time of old age has grabbed and 
gripped each and every thing. 
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 )150ص(من وزن آن سخن ندارد ترازوی عقل چندين سخن کہ بگفتی در  
 All the words thou hast uttered, weighed in the scales of 

my wisdom, are not equivalent to the maxim. 
To weigh the talk or sayings in the scale of knowledge or 

understanding is again a beautiful simile which conveys the mind set 
of Sa’di to a great deal and moreover puts the readers in a different 
state of mind.   

 )187ص( بر کشد، نبی و ولی سر در کشد تيغ قهرگر  
 When God draws the sword of anger, prophets and 

saints draw in their heads down. 
Who acquires the nerves and guts to come across the sword of 

Allah Almighty’s wrath! Even the pious prophets and the 
sanctimonious saints find themselves feeble and tattered and they 
draw their heads back and pull their faces down!   

 )١٨۴ص(زنبور بی عسل بہ :  ماند؟ گفتبہ چہعالم بی عمل : يکی را گفتند 
 One being asked what an educated person without 

practice bears a resemblance to, replied: A bee 
without honey. 

What a spectacular sentence and what a breathtaking simile! A 
learned man is just like a bee that just goes on stinging and making 
noise and does not provide honey or any sort of benefit. And 
befittingly she is disliked by everybody. This is the characteristic 
aspect of Sa’di’s similes that he paints the factual feelings and true 
way of thinking in the most appropriate way. 
 

دانا چو طبلٔہ عطار است خاموش و هنر نمای و نادان چو طبل غازی بلند ٓاواز و ميان  
 )180ص (تهی

 A scholar is noiseless like the perfumer’s casket but 
demonstrates his endeavors, whilst an ignorant is loud-
voiced and intrinsically empty like a war-drum. 

It is one of the most fêted sentences of Golestan that gives spot 
on view of Sa’di’s un-questionable mastery of Persian language. All 
four basic elements of simile are there to shun any dust of doubt. The 
sublime language, straight forward style and unbelievable imagination 
collectively guide the Persian language to the unknown heights.  
Metaphor 

Metaphor (استعارہ) is a figure of speech in which one thing is 
expressed in terms of another. In other words Metaphor is a mean of 
comparing two things that are essentially unlike. (Karimi: p. 87; Abid: p. 
255; Khan: p. 40; Shamisa (A): p. 187) 

 )168ص(در گذرانيد اسب مبالغہ ت رسانيد و از حد قياس ما قاضی چون سخن بدين غاي 
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 When the Qazi had thus far extended his annotations and 
had caused the horse of his articulacy to roam beyond 
the limits of our expectation. 

Metaphor is the next step to condensed simile and better 
known as the Spirit of Simile. Our poet-writer has shown tremendous 
effort to put the sentiments of his soul into his writings. Roaming of 
the horse of expectations beyond the limit of expectations precisely 
replicates what he desires to reveal. 

وی خالص نيابد چنگ عقوبت دشمن گرفتار است کہ هر جا رود، از بد خوی در دست  
 )174ص(

 An ill-humoured man is imprisoned in the hands of an enemy, 
from the grasp of whose punishment he cannot be delivered 
wherever he may go. 

To the belief of Sa’di, an ill natured person can never enjoy the 
autonomy of mind. Actually he is the prisoner of his own attitude. And 
nobody can get away from himself. 

 )55ص(من از بی جمالی سر بر نگيرد عروس فکر ديگر  
 The bride of thoughts can, for short of loveliness, not 

raise her head. 
Just get closer to the heart of Sa’di. The Bride of Imagination 

seems to be ugly and she does not want to unveil her face. This is an 
exceptional illustration of Metaphor and Personification. 

 )164ص(سوارند و نمی رانند مرکب استطاعت بر  
 They are mounted on the steed of ability but do not use 

it. 
There are some people who are riding the steed of ability and 

enjoying every opportunity and authority to do a lot for the betterment 
of ordinary people but they are not using their dominance 
optimistically and Sa’di has every right to express disapproval of such 
selfish people. 

 )188ص  (؟گران ٓافريدہ اند چون کند کہ بشنودگوش ارادت ٓان را کہ  
 How can he hear whose ear of sincerity has been 

created deaf? 
The one who has no passion to do something better can never 

rewarded, which gives an idea about Sa’di’s firm faith in fortune and 
fate. One can disagree with his belief and maxim but here he is with 
all his thoughts and ideas. 

 )164ص( تميزان نهند صاحب بر سينٔہ دست جفا 
  They place hands of violence upon men of piety and 

discretion. 
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There are some people who do not tolerate the poor and treat 
them with the hands of violence. Sa’di, just like a modern day human 
rights activist, comes out in the favour of underprivileged people and 
strongly condemns the well-off class of society. 

 )120ص( بہ کہ بازوی سخت بازوی بخت 
 The arm of fortune is better than the arm of strength. 

The arm of luck provides more strength than anything else. 
This is the bitter fact of life. Yet again, the sentence exhibits the rigid 
faith of Sa’di in fortune and fate. 
Personification 

Personification (تشخيص) is to personify simple and ordinary 
things. The writer or poet lives in a dreamland where he can talk with 
every tiny particle of the universe. (Mir Sadeghi: p. 70; Shafiee Kadkani: pp. 
149-156; Shamisa (A): p. 175; Shariat: p. 54; Radfar: p.  359/1) 

 )61ص  (خواب بوديشان تاخت، کہ بر سر انخستين دشمنی  
 The first enemy who attacked them was sleep. 

Sa’adi personifies the sleep and exposes it as the very first 
enemy who attacked and made them unconscious. 

 )66ص  (دست اجل بکوفت رحلتکوس  
 The hand of death has struck the drum of departure. 

The writer goes on personifying the horrible death. No one can 
stay back when so ever death beats the drum of departure. We are 
bound to follow the vicious order, whenever deadly death calls the day 
off.  

 )180ص ( دست زن گربز کہ مرد عاجز در است گرفتار چنان عقل در دست نفس 
 Intelligence may become enslaved to lust like a feeble 

man in the hands of an artful woman. 
Here he personifies wisdom and intellect that is captive to lust. 

And then reminds us of a feeble person who is enslaved in the hands 
of a crafty woman.  

 )55ص ( شد از خرمی راست پشت دو تای فلک 
 The back of the bent sky became flat with joy. 

To speak or to blame the sky, taking it as the fate decider, has 
been an old tradition. Following that old tale, the writer personifies the 
old sky whose bent back flattened with joy.  

 )55ص  (فرزند زاد مادر اّيام راتا چو تو  
 When dame nature brought forth a child like thee. 

Here the writer personifies the time as Mother Nature that 
gives birth to some proud sons of the soil. 

 )166ص  ( افالس عنان از کف تقویٰ بستاند 
 Poverty snatches the reins from the hands of piety. 
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Here we see the twofold example of personification. Poverty 
has been personified. She snatches the reins from the hands of pity. 
The writer is of the view that poverty doesn’t allow anybody to remain 
pious or at the right track for long. One may disagree with Sa’di but 
the principal statement is there for your denial or acceptance.  
Kenning 

Kenning )کنايہ(  is derived from the verb [Kenna], meaning “to 
know, or recognize”. It is compound words or phrases with some 
metaphorical value or it suggests associations without distracting 
attention from the essential statement. (Karimi: p. 81; Razi: p. 306; 
Shafiee Kadkani: pp. 53-55; Mir Sadeghi: pp. 220-221; Simadad: pp. 
250-251) 

 )146ص  (بہ آب تدبير فرو نشانيم کہ هنوز اندک است آتش فتنہ 
 Whilst the fire of chaos is yet blazing low, perchance snuff 

out it with the water of stratagem. 
The Fire of Disorder and Water of Stratagem are two 

wonderful similes but the full sentence is an exceptional kenning 
which truly replicates the individuality of this great writer.   

 )113ص(از دست رفتہ بود  درويش عنان طاقت 
 Dervish lost the reins of patience from his hands. 

The rein of patience is a beautiful simile but to mislay it from 
hands could be marked as an inventive kenning. 

 )98ص ( وبخت بلندت ياوری کرد خار از پای بہ در ٓامد 
 Thy thorn was extracted from thy foot and thy high luck 

has aided thee. 
Yet again, the extraction of thorn from the foot is just an 

ordinary report, but the complete sentence opens the doors of 
imagination and the eventual product is an innovative kenning. 

 )49ص  (دندان سگ و دهان مردم ببستندٓانان کہ بہ کنج عافيت نشستند،  
 Those who have sat down in the corner of safety have 

bound the teeth of dogs and tongues of men.   
To fasten the teeth of dogs and to tie the tongues of men is a 

straightforward declaration but the whole sentence reminds us of the 
mind’s eyes of Sa’adi.  

 )138ص  (ی داردريش در دست ديگرهر کہ دل پيش دلبری دارد،  
 Who has his heart with a dearly loved person, has his 

beard in another’s hand. 
To give the beard in other’s hand is a famous kenning which is 

frequently used even in our society as well. But Sa’di has given it 
some fresh meanings.  

 



 9

Pun 
Pun ) جناس(  is to play upon words or phrases that are either 

identical or similar in sound, but suggesting two or more meanings 
simultaneously. (Karimi: p. 104; Homai: p. 50/1; Mir Sadeghi: pp. 52-53; Radfar: 
pp. 303-310) 

The beauty of Pun can not be admired in translator’s work and 
could be appreciated by the native speakers only, because the identical 
or similar sounds can not be created even in true translation. So just 
enjoy the poetic lyricism, melody, harmony and composition of some 
unforgettable prose lines. 

 )89ص  (دانم کہ من آنممن  
 I am such as I recognize myself to be. 

 )70ص  (؟ استباک است، از محاسبہ چہ  پاکٓان را کہ حساب 
 But what has he to fear whose account of the conscience is 

clear? 
 )159ص ( فراموش کردند علم ُاو حلمبہ اعتماد  

 Trusting in his kindness, neglected their studies. 
 )184ص  (رهزن است و عابد با طمع زنمرد بی مرّوت  

 A man without virility is a woman and an avaricious 
devote is a highway robber. 

 )78ص (بار خاطر باشم نہ يار شاطر در خدمت درويشان  
 Be of service to men and not an encumbrance. 

 )59ص (مت مہتر، بہ قيمت بہتر  بہ قانہ هر چہ 
 Neither is everything bigger in stature higher in price. 

Allusion 
An implicit or explicit reference to a real or fictitious people, 

event or work of literature which is outside of the work to be rich is 
named Allusion (تلميح). (Raza Nejad: pp. 491-492; Shari’at: pp. 65-66; Radfar: 
pp. 410-411; Shamisa: p. 5; Homai: pp. 328-331; Kazzazi: pp. 110-112; Razi: p. 
377; Mir Sadeghi: p. 83) Here are some evidences of Allusion from 
Golestan: 

گفتن ايشان نيز اعتماد نماند بہ دروغی موسوم شدند، بہ راست برادارن يوسف چون  
 )186گلستان، ص (

 Seest thou not how the brothers of Joseph became noted 
for deception, and no faith in their authenticity remained. 

This sentence strikes a chord and reminds us of the famous 
story of Joseph, described in all Semitic religions, and even in Holy 
Quran. The brothers of Joseph, son of the prophet Jacob, and prophet 
himself, threw him in a dark well and then he could escape with the 
help of some strangers who sold him in the slave market of Egypt. 
Later he became the emperor of Egypt.   



 10

 )117ص(در کرم حاتم طايی  معروف بود کہ چنانمالداری را شنيدم کہ بہ بخل  
 I heard about a well-off man who was as well known for 

his covetousness as Hatem Tai for his bounteousness. 
Hatem Tai is person mostly known for his generosity. Here the 

writer talks about him to reflect greediness and covetousness of a 
miser. This is not only an example of allusion but also an antithesis or 
contrast. 

 )121ص(ٓاب از جريان و مرغ از طيران باز دارد حنجرٔہ داودی خوش ٓاوازی کہ بہ  
 One with a sweet voice, who retains, with a David-like 

throat, water from flowing and birds from soaring. 
Allah Almighty blessed David, the prophet, with miraculous 

voice and pointing him out has become a common allusion to admire 
somebody’s voice. 

 )183ص (است مرصع ريش فرعون  است مرقع و ٓان  دلق موسیاين 
 The latter is the patched garment of Moses and the 

former is the bejeweled beard of Pharaoh. 
All Semitic religions have told the tale of Moses, the prophet, 

and Pharaoh, the emperor of Egypt who claimed to be god. It has also 
been described in detail by the Holy Quran.  

 )181ص( بفروشند تا چہ خرند يوسف 
 They sell Joseph but what do ‘they buy’? 

The writer is just reminding us of the famous tale of Joseph, 
the prophet. Those who were not aware of his worth sold him in the 
slave market of Egypt for some coins. Sa’di ridicules them and their 
“wisdom”. 

نکو دارد شکم ماهی ارادت بی چون يکی را از تخت پادشاهی فرود ٓارد و ديگری را در  
 )187ص(

 The will of the Inscrutable brings down one from the royal 
throne, and protects the other in the belly of a fish. 

Here is a glimpse of another tale related to Yunus, the prophet, 
described in Quran. 

را استخوانی نينداختی سگ اصحاب الکهف  را بہ لقمہ ای ننواختی و گربٔہ بوهريرہ 
 )117ص(

 He would not give a morsel of bread to the kitten of Abu 
Harirah or throw a bone to the dog of the companions of 
the cave. 

The famous tale of the Companions of Cave has also been 
described in detail in Holy Quran. 
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Rhyme 
 Rhyme is use of matching sounds, generally accented vowels, 
of words at the end. But the rhyming words are not always at the 
terminal ones. 

When the final accented vowels of the rhyming words and all 
succeeding sounds are identical, while the preceding sounds are 
different, it is called Complete Rhyme. 
 Internal Rhyme occurs when two or more words rhyme 
within a single line of verse.  

Leonine Rhyme is a form of Internal Rhyme in which the 
word before caesura rhymes with the last word of the line of the verse. 
(Karimi: pp. 49, 79, 83,117; Homai p. 50/1; Mir Sadeghi: p. 54; Radfar: p. 304/1) 

Like Pun, Rhyme can only be admired by the native speakers. 
The melodious sounds just do the magic and readers or listeners can 
not get away from it.  

نہ يارای ، نہ زهرٔہ خندہ جفای او گرفتار بہ دست  دختران دوشيزہ وپسران پاکيزہجمعی  
 )155ص  (گفتار

 A number of innocent boys and little maidens suffered 
from the hand of his tyranny, venturing neither to laugh 
nor to speak. 

 )177ص  ( در مجادلہ چست، در معاملہ درستنہ هر کہ 
 Not everyone who is brisk in dispute is correct in 

business.  
 )67ص  ( ندارم کہ جامہٓارمدامن از کجا  

 Whence can I, who have no robe, bring a skirt? 
 )151ص  (نعيم مقيم برسيدمو بدين اليم برهيدم ذاب الحمد هللا کہ ازان ع 

 Praise be to Allah for having been delivered from that 
wretched torment, and attained this permanent blessing. 

، و ديگر  اندوخت و نخورديکی ٓان کہ: سعی بی فايدہ کردندو رنج بيهودہ بردند دو کس  
 )170ص  (ردٓاموخت و نکٓان کہ 

 Two men took useless trouble and strove without any 
profit, when one of them accumulated property without 
enjoying it, and the other learnt without practising what he 
had learnt. 

 )162ص (پای ارادت شکستہ  است و توانگر را  دست قدرت بستہدرويش را 
 The hand of power of dervishes to do good was tied and 

that the foot of the intention of wealthy men to do good 
was broken. 

 )165ص (ريگ بيابان ُدر شود چشم گدايان ُپر شود محال عقل است کہ اگر  
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 It is according to common sense an impossibility to satisfy 
beggars even if the sand of the desert were to be 
transmuted into pearls. 

Paradox 
 Paradox (متناقض نمايی) is a statement that is apparently self 
contradictory, but contains a truth below the surface. (Karimi: p. 95; 
Chenari: p. 13) 
 It is generally supposed that Paradox is used to convey an 
irrational and unjustifiable speech. And a logical statement can not be 
taken as Paradox. But Alex Preminger, an eminent literary reviewer, 
is of the view that apparently an unreal and illusory statement could 
be termed as Paradox even if established actual and reasonable after 
profound investigation. (Preminger: p. 598) Joseph Shipley, another 
prominent literary critic, has delivered a similar point of view. (Shipley: 
p. 1970) 

 )90ص (!دورموينت مشکل کہ من از وی : دوست نزديک تر از من بہ من است 
 The Friend is nearer to me than my self, but it is 

even more strange that I am far from him. 
The friend is closer to me than my soul but still I find myself 

away from him. What a beautiful expression of an immortal love! This 
saying of Sa’di has become a proverb of Persian language. 

 )90ص  (!در کنار من و من مهجورم؟: چہ کنم؟ با کہ توان گفت کہ او 
 What am I to do? To whom can it be said that he is in my 

arms, but I am exiled from him. 
A similar spot on illustration of Paradox, beloved is in his 

arms but he still finds himself exiled and deprived.  
 )178ص ( است در هالک خويش ، ياِر دشمن با قوی دالوری کندضعيفی کہ 

 A weak man trying to show his prowess off against a 
strong one is the friend of his foe to encompass his own 
destruction. 

To be enemy’s friend is again a true example of Paradox. 
 )98ص  (کہ رنج خاطرست، ار هست ور نيست: باليی زين جهان آشوب تر نيست 

 There is no greater calamity than worldly goods, both 
their possession and their want are grieves. 

The world of wisdom lies beneath these few words. There is 
nothing worse than this materialistic world. This is the sole source of 
calamity, whether it is in some one’s possession or even when some 
one is deprived of it. 

 )134ص (هم در تو گريزم، ار گريزم : بعد از تو مالذ و ملجٔای نيست 
 After thee I have neither refuge nor asylum, to thee alone 

I shall flee if I flee. 
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There is no refuge apart from your kind self. If I flee away 
from you, I’ll be escaping towards yourself. 

 تو بہ گفتن اندر ٓايی و مرا سخن بماند: عجب است با وجودت کہ وجود من بماند 
 )135ص(

 It is a marvel that with thy existence mine remains, 
that when thou speakest words to me remain. 

What a way to pour out your sentiments! An astonishing 
example of Paradox! Being with your beloved is to waive out your 
own self. And when the beloved speaks out, you find yourself deaf 
and dumb. 
Antithesis 

Antithesis is a contrast or opposition in meaning, when an 
author places a pair of words, phrases, clauses or sentences side by 
side in contrast and opposition, and his aim is to balance an idea 
against another to mutual intensification of both. (Karimi: 33, Mir 
Sadeghi: 246; Mahjub: 65; Radfar 273/2; Razi: 344; Homai (A): 273) Antithesis 
provides beauty and lyricism. 

 )188ص  ( پادشاہ بد فرجام بہ ازگدای نيک انجام 
 A mendicant with a good end is better than an emperor 

with a bad end. 
 )113ص (اندکی دليل بسياری است و مشتی نمودار خرواری  

 A little indicates much and a handful is a sample of 
a donkey load. 

 )171ص (رحم ٓاوردن بر بدان ستم است بر نيکان  
 To have mercy upon the bad is to injure the good. 

 )190ص  ( شيرينیر قاضيان را بہُکند گردد مگترشی همہ کس را دندان بہ  
 The teeth of all men are blunted by sourness, but those of the Judges 

by sweetness. 
 )175ص  (سير بہ نانی  قانع است وگرسنہ با جهانی حريص 

 A greedy person will still be hungry with the whole world, 
whilst a contented man will be satisfied with one bread. 

 )179ص ( است نادان تر از خود جدل کند تا بدانند کہ داناست، بدانند کہ داناهر کہ با  
 Whenever a man disputes with one who is more learned 

than himself to make people know of his learning, they will 
know that he is ignorant. 

 )176ص  (ر آيد، دير نپايدهر چہ زود ب 
 Whatever takes place quickly does not remain for long. 

Synonyms 
If some words of almost the same meanings are brought 

together, it gives a pleasing effect to the writing. (Reza Nejad: p. 428; 
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Radfar: p. 780/2) Sa’di brings synonyms to create beauty and produce 
rhythm and melody in his wonderful prose.  

Golestan is the most refined form of Persian prose… the 
perpetual splendor distinguishes Golestan among thousands of 
Persian prose works of medieval age. He brings out synonyms with 
utmost magnificence and brilliance. (Anwari: p. 26)    

ترش روی، تلخ گفتار، بد خوی، مردم آزار، گدا طبع، معلم کتابی را ديدم در ديار مغرب،  
 )155ص (ناپرهيزگار 

 I saw a schoolmaster in the Maghreb country, who was 
sour-faced, of uncouth speech, ill-humoured, 
troublesome to the people, of a beggarly nature and 
without self-restraint. 

رنج می ديد و تند، ترش روی، تهيدست، بد خوی؛ جور جفا عقد نکاحش بستند با جوانی  
 )151ص( می کشيد و عنا

 She was given in marriage to a young man who was 
violent, ill-humoured and empty-handed. She suffered 
much from his bad temper and tyrannical behaviour, 
and experienced the miseries of penury. 

 )155ص (پارسايی سليم، نيک مرد، حليم  دادند، مصلحیمکتب وی بہ  
 The school was given to a corrector, who happened to be 

a religious, meek, good and wise man. 
 )164ص (متکبر، مغرور، ُمعجب، نفور، مشتغل مال و نعمت، مفتتن جاہ و ثروت مشتی  

 A handful of proud, arrogant, conceited and 
abominable fellows intent upon accumulating 
property and money. 

 اسالم، عالم عادل، مٔويد، مظفر، منصور، مالک ازمٔہ انام، حامی ثغورحضرت پادشاہ  
 )168ص  (وارث ملک سليمان، اعدل ملوک زمان، مظفر الدنيا والدين

 His Majesty Emperor of the world who is aided by Devine 
grace, conqueror, possessor of authority among 
nations, defender of the frontiers of Islam, heir of 
the realm of Solomon, the most righteous of the 
kings of the period, Muzaffar-ud-dunia wa uddin. 

Conclusion 
There is nothing more appropriate than to conclude this article 

with couple of quotes from Ali Dashti, one of the foremost Persian 
literary critics of 20th century. He writes down:  

Golestan is a magnificent book, its poetic prose is simply 
superb, brilliant and matchless. That is why it is unquestionably the 
most illustrious Persian book over the past seven centuries. Its 
effortlessness and precision is just phenomenal. (Dashti: pp. 229-230) 
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The deep study of Golestan reflects the face of a mature, 
knowledgeable and experienced person who has noted down 
interesting tales and impressive quotes during his long journeys. Now 
he intends to transfer his knowledge and wisdom to the future 
generations in most amicable way. (Dashti: p. 233) 

 

*****  
 

Notes 
  قبيلہ ی من عالمان دين بودندہ هم(1)

   )200بوستان، ص(مرا معلم عشق تو شاعری ٓاموخت 
   من آنگہ سر تاجور داشتم (2)

    کہ سر در کنار پدر داشتم
      مرا باشد از درد طفالن خبر
  )     105بوستان، ص  (کہ در طفلی از سر برفتم پدر

   (3) Translated by Richard Francis Burton (1821-1890)  
   بہ چہ کار آيدت ز گل طبقی  

  از گلستان من ببر ورقی
  گل همين پنج روز و شش باشد
 )54گلستان، ص ( وين گلستان هميشہ خوش باشد 

   سهل الممتنع (4)
ت و بہ شکر اندرش مزيد نعمت۔ هر منت خدای عز و جل را طاعتش موجب قربت اس (5)

  نفسی کہ فرو می رود 
ممد حيات است و چون بر می آيد مفرح ذات۔ پس در هر نفسی دو نعمت موجود است، و 

  )49گلستان، ص (بر هر نعمتی شکری واجب۔ 
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Glimpses of the Poetic Elements 

in the Prose of Golestan 
Dr. Muhammad Nasir * 

Abstract 

Abū-Mohammad Mosleh al-Dīn bin Abdollāh Sa’di 
Shīrāzī, was one of the most famous and celebrated 
literary figures of medieval age. He is one of the rare 
and gifted poets who had an equal authority on prose 
writing as well. Most probably he traveled around the 
Muslim world of that age and produced some magical 
and miraculous poetic and prose works. His prose 
work, named Golestan, which he completed in 1258 
AD, is still considered among the best prose books 
written ever. To many literary critics, Golestan is the 
perfect example of delightful and enchanting poetic 
Persian prose. In this article, some glimpses of the 
poetic elements of Golestan have been presented which 
assert the claim of the lovers of Sa’di, and more over 
reflect the grandeur of Golestan. 
 
Sa’di Shirazi (سعدی شيرازی) (691 -606 AH/ 1213- 1291 AD), 

the sweet poet, the preacher of morality, the messenger of virtues, the 
nightingale of medieval age and the foremost Persian literary figure, is 
widely acknowledged not only for the excellence of his prose and 
poetry, but also largely respected for the intensity of his social beliefs 
and communal ideas. 

The writers and literary critics have called him with different 
names (Safa: p. 584/3; Mastaufi: p. 825; Jami: p. 105; Daulatshah: p. 131; Hedayat: 
p. 125) but everybody without any exception has praised his distinction 
and accepted his eminence. Furthermore it is almost certain that he 
belonged to a religious family(1) and lost his father in early childhood. 
(Daulatshah: p. 131) (2) 

                                                                                                 
*  Associate Professor Persian, Oriental College, University of the Punjab, Lahore 
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Sa’di’s Premium works 
His premium works are Bustan (بوستان) (The Orchard) 

completed in 1257 AD and Golestan (گلستان) (The Rose Garden) 
concluded in 1258 AD. Bustan is completely in verse and Golestan is 
mostly in prose and contains stories and personal anecdotes. The text 
is interspersed with beautiful verses, containing recommendations, 
suggestions, and amusing experiences. Sa’di reflects profound and 
rational awareness of the ridiculousness of human nature. He has 
shown great expertise in writing his most celebrated book, Golestan. 
He is well aware of its prominence and rightly proud of that. As he 
says: 

Of  what use will be a dish of roses to you 
Take one page from this rose garden of mine 
A rose only lives for five or six days 
The joy from my rose garden always stays (3) 

An unusual and eccentric combination of human compassion 
and pessimism displayed in his works, together with a tendency to 
avoid rigidity, make him the most emblematic and loveable Persian 
writer and poet. 
Golestan 

In Golestan, the unmatched simplicity and miraculous fluency 
of Sa’di’s prose touches the heart of readers. Golestan speaks of 
Sa’di’s greatness. Had he not written anything else besides Golestan, 
he would have been remembered with same grandeur. (Khatib Rahbar: 
p.10) He paints the beautiful images which can not be found elsewhere. 
At the same time he never goes beyond the mind-set of an ordinary 
man. His prose style is known as effortless but unfeasible to 
reproduce.(4)  He goes on explaining his personal experiences quite 
sensibly and smoothly. Jawad Hadidi says that countless flowers have 
blossomed at the grave of Sa’di and its fragrance has captured the 
hearts and minds of the whole world and moreover ignited the flame 
of love in their soul.  (Hadidi, 309) Gholam Hossein Yusufi calls it the 
essence of centuries, and the most beloved book in Iran, Afghanistan, 
Sub-Continent, Central Asia, Tajikistan and Minor Asia. Even after 
centuries its freshness has never faded and its fragrance has never 
diminished. (Yusufi: p. 20). Its effortlessness, fluency, competence and 
capability can not be questioned. Foroughi calls it the most beautiful 
Persian prose work ever produced. (Foroughi: p. 21) The foreword of 
Golestan is such a stunning case in point. (5)   
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Poetic Elements in Golestan 
The Golestan is marked as the perfect example of poetic 

Persian prose. Such beautiful poetic prose has yet to be produced in 
any other language of the world. Eloquence is the feature of his 
wonderful style. Besides this, smoothness, easiness, expressiveness, 
clearness, firmness, abridgment, delicacy and befitting humor are the 
trademark of his unique approach. All poetic essentials e.g. Allusion, 
Ambiguity, Amphiboly, Amplification, Antithesis, Full Rhyme, Internal 
Rhyme, Leonine Rhyme, Kenning, Metaphor, Metonymy, Paradox, 
Periphrasis, Pun, Rhetoric, Satire and Simile etc grant a sublime and 
awesome brilliance and beauty to the prose of Sa’di. He speaks loudly 
and with splendor which leaves his listener astonished.  

Sa’di has acquires a unique style. Surprisingly, he is able to 
deliver most complicated meanings in the simplest possible form. We 
don’t find even a single thorny word or a knotty sentence in Golestan. 
(Zarrin Kub: p. 78) Here we’re quoting some examples of each poetic 
element to prove our claim, preferably ignoring the verses and 
selecting only from prose of Golestan.  
Simile 

A figure of speech in which a direct comparison between two 
unlike things occurs is called Simile (تشبيہ). The comparison is 
indicated by some connectives. (Karimi: p. 124; Mir Sadeghi: pp. 66-70; 
Abid: p. 139; Khan: p. 51; Razi: p. 306; Shafiee Kadkani: pp. 53-55) Simile is the 
basic and foremost element of the poetic imagery and Sa’di has 
utilized this element to almost perfection. On each and every leaf of 
his Golestan, such stunning fresh petals and colorful flowers are seen 
but here we are contented with the following: 

 )173گلستان، ص ( اول در خداوند خشم افتد آتش خشم 
 The fire of anger first smolders him who has given cause 

for it.  
Sa’di paints and resembles the anger with fire. What a simile! 

A true reflection of this cursed sentiment and what a way to endorse 
your advice! 

 )152ص (پژمريدہ گل هوس  بريدہ و بيخ نشاطش 
 The root of cheerfulness had been cut and the roses of 

his lust were withered. 
Sa’di’s imagination is beyond any border. The root of 

joyfulness and the rose of countenance are emaciated. After such 
imagery there’s no need to say that the blind wishes of the rosy days 
of youth are shrunken and the thorny time of old age has grabbed and 
gripped each and every thing. 
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 )150ص(من وزن آن سخن ندارد ترازوی عقل چندين سخن کہ بگفتی در  
 All the words thou hast uttered, weighed in the scales of 

my wisdom, are not equivalent to the maxim. 
To weigh the talk or sayings in the scale of knowledge or 

understanding is again a beautiful simile which conveys the mind set 
of Sa’di to a great deal and moreover puts the readers in a different 
state of mind.   

 )187ص( بر کشد، نبی و ولی سر در کشد تيغ قهرگر  
 When God draws the sword of anger, prophets and 

saints draw in their heads down. 
Who acquires the nerves and guts to come across the sword of 

Allah Almighty’s wrath! Even the pious prophets and the 
sanctimonious saints find themselves feeble and tattered and they 
draw their heads back and pull their faces down!   

 )١٨۴ص(زنبور بی عسل بہ :  ماند؟ گفتبہ چہعالم بی عمل : يکی را گفتند 
 One being asked what an educated person without 

practice bears a resemblance to, replied: A bee 
without honey. 

What a spectacular sentence and what a breathtaking simile! A 
learned man is just like a bee that just goes on stinging and making 
noise and does not provide honey or any sort of benefit. And 
befittingly she is disliked by everybody. This is the characteristic 
aspect of Sa’di’s similes that he paints the factual feelings and true 
way of thinking in the most appropriate way. 
 

دانا چو طبلٔہ عطار است خاموش و هنر نمای و نادان چو طبل غازی بلند ٓاواز و ميان  
 )180ص (تهی

 A scholar is noiseless like the perfumer’s casket but 
demonstrates his endeavors, whilst an ignorant is loud-
voiced and intrinsically empty like a war-drum. 

It is one of the most fêted sentences of Golestan that gives spot 
on view of Sa’di’s un-questionable mastery of Persian language. All 
four basic elements of simile are there to shun any dust of doubt. The 
sublime language, straight forward style and unbelievable imagination 
collectively guide the Persian language to the unknown heights.  
Metaphor 

Metaphor (استعارہ) is a figure of speech in which one thing is 
expressed in terms of another. In other words Metaphor is a mean of 
comparing two things that are essentially unlike. (Karimi: p. 87; Abid: p. 
255; Khan: p. 40; Shamisa (A): p. 187) 

 )168ص(در گذرانيد اسب مبالغہ ت رسانيد و از حد قياس ما قاضی چون سخن بدين غاي 
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 When the Qazi had thus far extended his annotations and 
had caused the horse of his articulacy to roam beyond 
the limits of our expectation. 

Metaphor is the next step to condensed simile and better 
known as the Spirit of Simile. Our poet-writer has shown tremendous 
effort to put the sentiments of his soul into his writings. Roaming of 
the horse of expectations beyond the limit of expectations precisely 
replicates what he desires to reveal. 

وی خالص نيابد چنگ عقوبت دشمن گرفتار است کہ هر جا رود، از بد خوی در دست  
 )174ص(

 An ill-humoured man is imprisoned in the hands of an enemy, 
from the grasp of whose punishment he cannot be delivered 
wherever he may go. 

To the belief of Sa’di, an ill natured person can never enjoy the 
autonomy of mind. Actually he is the prisoner of his own attitude. And 
nobody can get away from himself. 

 )55ص(من از بی جمالی سر بر نگيرد عروس فکر ديگر  
 The bride of thoughts can, for short of loveliness, not 

raise her head. 
Just get closer to the heart of Sa’di. The Bride of Imagination 

seems to be ugly and she does not want to unveil her face. This is an 
exceptional illustration of Metaphor and Personification. 

 )164ص(سوارند و نمی رانند مرکب استطاعت بر  
 They are mounted on the steed of ability but do not use 

it. 
There are some people who are riding the steed of ability and 

enjoying every opportunity and authority to do a lot for the betterment 
of ordinary people but they are not using their dominance 
optimistically and Sa’di has every right to express disapproval of such 
selfish people. 

 )188ص  (؟گران ٓافريدہ اند چون کند کہ بشنودگوش ارادت ٓان را کہ  
 How can he hear whose ear of sincerity has been 

created deaf? 
The one who has no passion to do something better can never 

rewarded, which gives an idea about Sa’di’s firm faith in fortune and 
fate. One can disagree with his belief and maxim but here he is with 
all his thoughts and ideas. 

 )164ص( تميزان نهند صاحب بر سينٔہ دست جفا 
  They place hands of violence upon men of piety and 

discretion. 
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There are some people who do not tolerate the poor and treat 
them with the hands of violence. Sa’di, just like a modern day human 
rights activist, comes out in the favour of underprivileged people and 
strongly condemns the well-off class of society. 

 )120ص( بہ کہ بازوی سخت بازوی بخت 
 The arm of fortune is better than the arm of strength. 

The arm of luck provides more strength than anything else. 
This is the bitter fact of life. Yet again, the sentence exhibits the rigid 
faith of Sa’di in fortune and fate. 
Personification 

Personification (تشخيص) is to personify simple and ordinary 
things. The writer or poet lives in a dreamland where he can talk with 
every tiny particle of the universe. (Mir Sadeghi: p. 70; Shafiee Kadkani: pp. 
149-156; Shamisa (A): p. 175; Shariat: p. 54; Radfar: p.  359/1) 

 )61ص  (خواب بوديشان تاخت، کہ بر سر انخستين دشمنی  
 The first enemy who attacked them was sleep. 

Sa’adi personifies the sleep and exposes it as the very first 
enemy who attacked and made them unconscious. 

 )66ص  (دست اجل بکوفت رحلتکوس  
 The hand of death has struck the drum of departure. 

The writer goes on personifying the horrible death. No one can 
stay back when so ever death beats the drum of departure. We are 
bound to follow the vicious order, whenever deadly death calls the day 
off.  

 )180ص ( دست زن گربز کہ مرد عاجز در است گرفتار چنان عقل در دست نفس 
 Intelligence may become enslaved to lust like a feeble 

man in the hands of an artful woman. 
Here he personifies wisdom and intellect that is captive to lust. 

And then reminds us of a feeble person who is enslaved in the hands 
of a crafty woman.  

 )55ص ( شد از خرمی راست پشت دو تای فلک 
 The back of the bent sky became flat with joy. 

To speak or to blame the sky, taking it as the fate decider, has 
been an old tradition. Following that old tale, the writer personifies the 
old sky whose bent back flattened with joy.  

 )55ص  (فرزند زاد مادر اّيام راتا چو تو  
 When dame nature brought forth a child like thee. 

Here the writer personifies the time as Mother Nature that 
gives birth to some proud sons of the soil. 

 )166ص  ( افالس عنان از کف تقویٰ بستاند 
 Poverty snatches the reins from the hands of piety. 
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Here we see the twofold example of personification. Poverty 
has been personified. She snatches the reins from the hands of pity. 
The writer is of the view that poverty doesn’t allow anybody to remain 
pious or at the right track for long. One may disagree with Sa’di but 
the principal statement is there for your denial or acceptance.  
Kenning 

Kenning )کنايہ(  is derived from the verb [Kenna], meaning “to 
know, or recognize”. It is compound words or phrases with some 
metaphorical value or it suggests associations without distracting 
attention from the essential statement. (Karimi: p. 81; Razi: p. 306; 
Shafiee Kadkani: pp. 53-55; Mir Sadeghi: pp. 220-221; Simadad: pp. 
250-251) 

 )146ص  (بہ آب تدبير فرو نشانيم کہ هنوز اندک است آتش فتنہ 
 Whilst the fire of chaos is yet blazing low, perchance snuff 

out it with the water of stratagem. 
The Fire of Disorder and Water of Stratagem are two 

wonderful similes but the full sentence is an exceptional kenning 
which truly replicates the individuality of this great writer.   

 )113ص(از دست رفتہ بود  درويش عنان طاقت 
 Dervish lost the reins of patience from his hands. 

The rein of patience is a beautiful simile but to mislay it from 
hands could be marked as an inventive kenning. 

 )98ص ( وبخت بلندت ياوری کرد خار از پای بہ در ٓامد 
 Thy thorn was extracted from thy foot and thy high luck 

has aided thee. 
Yet again, the extraction of thorn from the foot is just an 

ordinary report, but the complete sentence opens the doors of 
imagination and the eventual product is an innovative kenning. 

 )49ص  (دندان سگ و دهان مردم ببستندٓانان کہ بہ کنج عافيت نشستند،  
 Those who have sat down in the corner of safety have 

bound the teeth of dogs and tongues of men.   
To fasten the teeth of dogs and to tie the tongues of men is a 

straightforward declaration but the whole sentence reminds us of the 
mind’s eyes of Sa’adi.  

 )138ص  (ی داردريش در دست ديگرهر کہ دل پيش دلبری دارد،  
 Who has his heart with a dearly loved person, has his 

beard in another’s hand. 
To give the beard in other’s hand is a famous kenning which is 

frequently used even in our society as well. But Sa’di has given it 
some fresh meanings.  
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Pun 
Pun ) جناس(  is to play upon words or phrases that are either 

identical or similar in sound, but suggesting two or more meanings 
simultaneously. (Karimi: p. 104; Homai: p. 50/1; Mir Sadeghi: pp. 52-53; Radfar: 
pp. 303-310) 

The beauty of Pun can not be admired in translator’s work and 
could be appreciated by the native speakers only, because the identical 
or similar sounds can not be created even in true translation. So just 
enjoy the poetic lyricism, melody, harmony and composition of some 
unforgettable prose lines. 

 )89ص  (دانم کہ من آنممن  
 I am such as I recognize myself to be. 

 )70ص  (؟ استباک است، از محاسبہ چہ  پاکٓان را کہ حساب 
 But what has he to fear whose account of the conscience is 

clear? 
 )159ص ( فراموش کردند علم ُاو حلمبہ اعتماد  

 Trusting in his kindness, neglected their studies. 
 )184ص  (رهزن است و عابد با طمع زنمرد بی مرّوت  

 A man without virility is a woman and an avaricious 
devote is a highway robber. 

 )78ص (بار خاطر باشم نہ يار شاطر در خدمت درويشان  
 Be of service to men and not an encumbrance. 

 )59ص (مت مہتر، بہ قيمت بہتر  بہ قانہ هر چہ 
 Neither is everything bigger in stature higher in price. 

Allusion 
An implicit or explicit reference to a real or fictitious people, 

event or work of literature which is outside of the work to be rich is 
named Allusion (تلميح). (Raza Nejad: pp. 491-492; Shari’at: pp. 65-66; Radfar: 
pp. 410-411; Shamisa: p. 5; Homai: pp. 328-331; Kazzazi: pp. 110-112; Razi: p. 
377; Mir Sadeghi: p. 83) Here are some evidences of Allusion from 
Golestan: 

گفتن ايشان نيز اعتماد نماند بہ دروغی موسوم شدند، بہ راست برادارن يوسف چون  
 )186گلستان، ص (

 Seest thou not how the brothers of Joseph became noted 
for deception, and no faith in their authenticity remained. 

This sentence strikes a chord and reminds us of the famous 
story of Joseph, described in all Semitic religions, and even in Holy 
Quran. The brothers of Joseph, son of the prophet Jacob, and prophet 
himself, threw him in a dark well and then he could escape with the 
help of some strangers who sold him in the slave market of Egypt. 
Later he became the emperor of Egypt.   
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 )117ص(در کرم حاتم طايی  معروف بود کہ چنانمالداری را شنيدم کہ بہ بخل  
 I heard about a well-off man who was as well known for 

his covetousness as Hatem Tai for his bounteousness. 
Hatem Tai is person mostly known for his generosity. Here the 

writer talks about him to reflect greediness and covetousness of a 
miser. This is not only an example of allusion but also an antithesis or 
contrast. 

 )121ص(ٓاب از جريان و مرغ از طيران باز دارد حنجرٔہ داودی خوش ٓاوازی کہ بہ  
 One with a sweet voice, who retains, with a David-like 

throat, water from flowing and birds from soaring. 
Allah Almighty blessed David, the prophet, with miraculous 

voice and pointing him out has become a common allusion to admire 
somebody’s voice. 

 )183ص (است مرصع ريش فرعون  است مرقع و ٓان  دلق موسیاين 
 The latter is the patched garment of Moses and the 

former is the bejeweled beard of Pharaoh. 
All Semitic religions have told the tale of Moses, the prophet, 

and Pharaoh, the emperor of Egypt who claimed to be god. It has also 
been described in detail by the Holy Quran.  

 )181ص( بفروشند تا چہ خرند يوسف 
 They sell Joseph but what do ‘they buy’? 

The writer is just reminding us of the famous tale of Joseph, 
the prophet. Those who were not aware of his worth sold him in the 
slave market of Egypt for some coins. Sa’di ridicules them and their 
“wisdom”. 

نکو دارد شکم ماهی ارادت بی چون يکی را از تخت پادشاهی فرود ٓارد و ديگری را در  
 )187ص(

 The will of the Inscrutable brings down one from the royal 
throne, and protects the other in the belly of a fish. 

Here is a glimpse of another tale related to Yunus, the prophet, 
described in Quran. 

را استخوانی نينداختی سگ اصحاب الکهف  را بہ لقمہ ای ننواختی و گربٔہ بوهريرہ 
 )117ص(

 He would not give a morsel of bread to the kitten of Abu 
Harirah or throw a bone to the dog of the companions of 
the cave. 

The famous tale of the Companions of Cave has also been 
described in detail in Holy Quran. 
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Rhyme 
 Rhyme is use of matching sounds, generally accented vowels, 
of words at the end. But the rhyming words are not always at the 
terminal ones. 

When the final accented vowels of the rhyming words and all 
succeeding sounds are identical, while the preceding sounds are 
different, it is called Complete Rhyme. 
 Internal Rhyme occurs when two or more words rhyme 
within a single line of verse.  

Leonine Rhyme is a form of Internal Rhyme in which the 
word before caesura rhymes with the last word of the line of the verse. 
(Karimi: pp. 49, 79, 83,117; Homai p. 50/1; Mir Sadeghi: p. 54; Radfar: p. 304/1) 

Like Pun, Rhyme can only be admired by the native speakers. 
The melodious sounds just do the magic and readers or listeners can 
not get away from it.  

نہ يارای ، نہ زهرٔہ خندہ جفای او گرفتار بہ دست  دختران دوشيزہ وپسران پاکيزہجمعی  
 )155ص  (گفتار

 A number of innocent boys and little maidens suffered 
from the hand of his tyranny, venturing neither to laugh 
nor to speak. 

 )177ص  ( در مجادلہ چست، در معاملہ درستنہ هر کہ 
 Not everyone who is brisk in dispute is correct in 

business.  
 )67ص  ( ندارم کہ جامہٓارمدامن از کجا  

 Whence can I, who have no robe, bring a skirt? 
 )151ص  (نعيم مقيم برسيدمو بدين اليم برهيدم ذاب الحمد هللا کہ ازان ع 

 Praise be to Allah for having been delivered from that 
wretched torment, and attained this permanent blessing. 

، و ديگر  اندوخت و نخورديکی ٓان کہ: سعی بی فايدہ کردندو رنج بيهودہ بردند دو کس  
 )170ص  (ردٓاموخت و نکٓان کہ 

 Two men took useless trouble and strove without any 
profit, when one of them accumulated property without 
enjoying it, and the other learnt without practising what he 
had learnt. 

 )162ص (پای ارادت شکستہ  است و توانگر را  دست قدرت بستہدرويش را 
 The hand of power of dervishes to do good was tied and 

that the foot of the intention of wealthy men to do good 
was broken. 

 )165ص (ريگ بيابان ُدر شود چشم گدايان ُپر شود محال عقل است کہ اگر  
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 It is according to common sense an impossibility to satisfy 
beggars even if the sand of the desert were to be 
transmuted into pearls. 

Paradox 
 Paradox (متناقض نمايی) is a statement that is apparently self 
contradictory, but contains a truth below the surface. (Karimi: p. 95; 
Chenari: p. 13) 
 It is generally supposed that Paradox is used to convey an 
irrational and unjustifiable speech. And a logical statement can not be 
taken as Paradox. But Alex Preminger, an eminent literary reviewer, 
is of the view that apparently an unreal and illusory statement could 
be termed as Paradox even if established actual and reasonable after 
profound investigation. (Preminger: p. 598) Joseph Shipley, another 
prominent literary critic, has delivered a similar point of view. (Shipley: 
p. 1970) 

 )90ص (!دورموينت مشکل کہ من از وی : دوست نزديک تر از من بہ من است 
 The Friend is nearer to me than my self, but it is 

even more strange that I am far from him. 
The friend is closer to me than my soul but still I find myself 

away from him. What a beautiful expression of an immortal love! This 
saying of Sa’di has become a proverb of Persian language. 

 )90ص  (!در کنار من و من مهجورم؟: چہ کنم؟ با کہ توان گفت کہ او 
 What am I to do? To whom can it be said that he is in my 

arms, but I am exiled from him. 
A similar spot on illustration of Paradox, beloved is in his 

arms but he still finds himself exiled and deprived.  
 )178ص ( است در هالک خويش ، ياِر دشمن با قوی دالوری کندضعيفی کہ 

 A weak man trying to show his prowess off against a 
strong one is the friend of his foe to encompass his own 
destruction. 

To be enemy’s friend is again a true example of Paradox. 
 )98ص  (کہ رنج خاطرست، ار هست ور نيست: باليی زين جهان آشوب تر نيست 

 There is no greater calamity than worldly goods, both 
their possession and their want are grieves. 

The world of wisdom lies beneath these few words. There is 
nothing worse than this materialistic world. This is the sole source of 
calamity, whether it is in some one’s possession or even when some 
one is deprived of it. 

 )134ص (هم در تو گريزم، ار گريزم : بعد از تو مالذ و ملجٔای نيست 
 After thee I have neither refuge nor asylum, to thee alone 

I shall flee if I flee. 
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There is no refuge apart from your kind self. If I flee away 
from you, I’ll be escaping towards yourself. 

 تو بہ گفتن اندر ٓايی و مرا سخن بماند: عجب است با وجودت کہ وجود من بماند 
 )135ص(

 It is a marvel that with thy existence mine remains, 
that when thou speakest words to me remain. 

What a way to pour out your sentiments! An astonishing 
example of Paradox! Being with your beloved is to waive out your 
own self. And when the beloved speaks out, you find yourself deaf 
and dumb. 
Antithesis 

Antithesis is a contrast or opposition in meaning, when an 
author places a pair of words, phrases, clauses or sentences side by 
side in contrast and opposition, and his aim is to balance an idea 
against another to mutual intensification of both. (Karimi: 33, Mir 
Sadeghi: 246; Mahjub: 65; Radfar 273/2; Razi: 344; Homai (A): 273) Antithesis 
provides beauty and lyricism. 

 )188ص  ( پادشاہ بد فرجام بہ ازگدای نيک انجام 
 A mendicant with a good end is better than an emperor 

with a bad end. 
 )113ص (اندکی دليل بسياری است و مشتی نمودار خرواری  

 A little indicates much and a handful is a sample of 
a donkey load. 

 )171ص (رحم ٓاوردن بر بدان ستم است بر نيکان  
 To have mercy upon the bad is to injure the good. 

 )190ص  ( شيرينیر قاضيان را بہُکند گردد مگترشی همہ کس را دندان بہ  
 The teeth of all men are blunted by sourness, but those of the Judges 

by sweetness. 
 )175ص  (سير بہ نانی  قانع است وگرسنہ با جهانی حريص 

 A greedy person will still be hungry with the whole world, 
whilst a contented man will be satisfied with one bread. 

 )179ص ( است نادان تر از خود جدل کند تا بدانند کہ داناست، بدانند کہ داناهر کہ با  
 Whenever a man disputes with one who is more learned 

than himself to make people know of his learning, they will 
know that he is ignorant. 

 )176ص  (ر آيد، دير نپايدهر چہ زود ب 
 Whatever takes place quickly does not remain for long. 

Synonyms 
If some words of almost the same meanings are brought 

together, it gives a pleasing effect to the writing. (Reza Nejad: p. 428; 
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Radfar: p. 780/2) Sa’di brings synonyms to create beauty and produce 
rhythm and melody in his wonderful prose.  

Golestan is the most refined form of Persian prose… the 
perpetual splendor distinguishes Golestan among thousands of 
Persian prose works of medieval age. He brings out synonyms with 
utmost magnificence and brilliance. (Anwari: p. 26)    

ترش روی، تلخ گفتار، بد خوی، مردم آزار، گدا طبع، معلم کتابی را ديدم در ديار مغرب،  
 )155ص (ناپرهيزگار 

 I saw a schoolmaster in the Maghreb country, who was 
sour-faced, of uncouth speech, ill-humoured, 
troublesome to the people, of a beggarly nature and 
without self-restraint. 

رنج می ديد و تند، ترش روی، تهيدست، بد خوی؛ جور جفا عقد نکاحش بستند با جوانی  
 )151ص( می کشيد و عنا

 She was given in marriage to a young man who was 
violent, ill-humoured and empty-handed. She suffered 
much from his bad temper and tyrannical behaviour, 
and experienced the miseries of penury. 

 )155ص (پارسايی سليم، نيک مرد، حليم  دادند، مصلحیمکتب وی بہ  
 The school was given to a corrector, who happened to be 

a religious, meek, good and wise man. 
 )164ص (متکبر، مغرور، ُمعجب، نفور، مشتغل مال و نعمت، مفتتن جاہ و ثروت مشتی  

 A handful of proud, arrogant, conceited and 
abominable fellows intent upon accumulating 
property and money. 

 اسالم، عالم عادل، مٔويد، مظفر، منصور، مالک ازمٔہ انام، حامی ثغورحضرت پادشاہ  
 )168ص  (وارث ملک سليمان، اعدل ملوک زمان، مظفر الدنيا والدين

 His Majesty Emperor of the world who is aided by Devine 
grace, conqueror, possessor of authority among 
nations, defender of the frontiers of Islam, heir of 
the realm of Solomon, the most righteous of the 
kings of the period, Muzaffar-ud-dunia wa uddin. 

Conclusion 
There is nothing more appropriate than to conclude this article 

with couple of quotes from Ali Dashti, one of the foremost Persian 
literary critics of 20th century. He writes down:  

Golestan is a magnificent book, its poetic prose is simply 
superb, brilliant and matchless. That is why it is unquestionably the 
most illustrious Persian book over the past seven centuries. Its 
effortlessness and precision is just phenomenal. (Dashti: pp. 229-230) 
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The deep study of Golestan reflects the face of a mature, 
knowledgeable and experienced person who has noted down 
interesting tales and impressive quotes during his long journeys. Now 
he intends to transfer his knowledge and wisdom to the future 
generations in most amicable way. (Dashti: p. 233) 

 

*****  
 

Notes 
  قبيلہ ی من عالمان دين بودندہ هم(1)

   )200بوستان، ص(مرا معلم عشق تو شاعری ٓاموخت 
   من آنگہ سر تاجور داشتم (2)

    کہ سر در کنار پدر داشتم
      مرا باشد از درد طفالن خبر
  )     105بوستان، ص  (کہ در طفلی از سر برفتم پدر

   (3) Translated by Richard Francis Burton (1821-1890)  
   بہ چہ کار آيدت ز گل طبقی  

  از گلستان من ببر ورقی
  گل همين پنج روز و شش باشد
 )54گلستان، ص ( وين گلستان هميشہ خوش باشد 

   سهل الممتنع (4)
ت و بہ شکر اندرش مزيد نعمت۔ هر منت خدای عز و جل را طاعتش موجب قربت اس (5)

  نفسی کہ فرو می رود 
ممد حيات است و چون بر می آيد مفرح ذات۔ پس در هر نفسی دو نعمت موجود است، و 

  )49گلستان، ص (بر هر نعمتی شکری واجب۔ 
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