
 

 

(ادب بهاری )فارس نثر و نظمی شناس سبکی تخصص فصلنامه  

 یپژوهش -یعلم

 43ی اپیپ شماره -9318 بهار -اول شماره -دوازدهم سال

 (سعدیشناسی در غزلهای )تحلیل برخی از جنبه های زیبایی  سعدیی صنعت قبا

 (255 -231 )ص

 1زادهمحبوبه مسلمی 

 19زمستان  تاریخ دریافت مقاله:

 19بهار  تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 

 چکیده

سخن در   سادگی و روانی، حسن تركیب الفاظ، پختگی     راز تاثیر و قوّت  سعدی،  غزلیات 

سخن     صیقل  بیان، وقار و قوّت تعبیر و دوری از تکلّی و تعقید در عین توجّه به پرداخت و 

سبا     صد دارد تا منا ست. این مقاله ق شعر و تركیب واژه ها و جمله    ا ساختار  ها در ت درونی 

  توصیفی بررسی نماید   -ه روش تحلیلیمحور همنشینی و جانشینی را در غزلهای سعدی ب   
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 مقدّمه -1

ستان و دیوان او            ستان و گل سعدی در بو سخن  سیاری دربارة كمال جمال  سیهای ب برر

صی،        انجام گرفته و الیه شانده با این و ّصة ظهور ن سعدی را بر من صاحت و بالغت  هایی از ف

نه          گا ند به روش تحلیلی و توصییییفی چ تا  هایی از  تحقیق پیش رو نیز بر آن اسییییت 

 ر غزلهای استاد سخن را تبیین نماید.شناسی در شعار و دثازیبایی

 پیشینۀ پژوهش -2

نامه و نظایر آن در به موازات شهرت فراگیر سعدی، پژوهشها اعم از كتاب و مقاله و پایان   

سیییخنش نیز فراوان اسیییت و همچنان یکی از هزار گفته آمده اسیییت. برخی از آثاری كه       

شابه، نزدیک و یا پیرامون موضوع مقالة      صار عبارتند      موضوعاتی م شده به اخت ضر تالیی  حا

 :از
 كتاب رستاخیز كلمات تالیی شفیعی كدكنی -

 كتاب بیان سعدی )تحلیل بالغی غزلیات( تالیی ابراهیم اقبالی -

 كتاب سخندانی و زیبایی در غزلیات سعدی اثر محمّد روایی -

شییتة امید نو« برخی ظرافتهای بالغی و معنایی پنهان تعلیمی در سییخن سییعدی»مقالة  -

 مجد

از حسییین الیاسییی و « نگاهی به برخی ویژگیها و ظرافتهای اشییعار عربی سییعدی»مقالة  -

 محمّد حسن فؤادیان

 از علی دانشور كیان« ساختهای نحوی غزل سعدی»مقالة  -

 از محمود فتوحی« جادوی نحو در غزل سعدی»مقالة  -

 مهدی نیا از سید محسن« چندگونگی ایهام در غزلیات سعدی»مقالة  -

سین  از ح« سازی زبان در غزلیات سعدی  نقد و تحلیل فرایند برجسته »نامه با عنوان پایان -

 افزایی(سازی به دو گونة هنجارگریزی و قاعدهبهرامی )تحلیل فرایند برجسته

یان   - با عنوان    پا مه  ثار سیییعدی    »نا زاده )بررسیییی از پروین محمّدی « هنجارگریزی در آ

 شناس انگلیسی(سعدی بر اساس نظریة لیی زبانهنجارگریزیهای 

 شناسی سخنعناصر زیبایی -2

ی آثار ادب« زیبایی»و « تاثیر»شییاید مهمترین مباحر ادب، مباحثی باشیید كه به میزان  

را در یک اثر ادبی بدین گونه مطرح كرد كه « تاثیر»و « زیبایی»رسیییدگی میکند. میتوان 
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رد و بیگمان هر اثر ادبی، خواه شییعر و خواه نثر، خواه ببینیم یک اثر ادبی چه عناصییری دا

 كوتاه و خواه بلند از این عناصر برخوردار است: 
 ( طرح كلّی یا محور عمودی.9

 ( اجرای سازندة محور عمودی یا طرح كه عبارتند از بندها یا فقرات یا پاراگرافها.2

 ها.( اجرای سازندة بندها یا فقرات كه عبارتند از جمله3

 های جمله میشود.( اجزای كوچکتر جمله كه عبارت یا پاره4

 های جمله كه كلمات و تركیبات سخن خوانده میشود.( اجرای سازندة عبارت یا پاره7

حال میتوان مسیییالة زیبایی و تاثیر را در یک یک این عناصیییر مورد بررسیییی قرار داد.         

كه آوردن مضمونهای نو و   ( شایان عنایت است  424)رستاخیز كلمات، شفیعی كدكنی: ص   

تصاویر بدیع تنها عامل موفّقیت یک شاعر نیست. ناگفته پیداست كه شاعرانی مانند سعدی       

سبک هندی            شاعران  سبت به  شان ن شعرهای سامد كمتری در  ضامین تازه با ب و حافظ از م

هانه از ااند. بدین ترتیب یکی از رازهای موفّقیت این دو شاعر بزرگ، كاربرد آگ استفاده كرده 

ست.           شده ا شعار و ماندگاری نامهای آنان  شّخا ا ست كه موجب ت ساختهای نحوی زبان ا

 (922)نقد صورتگرایانة غزلیات حافظ، مدرّسی: ص 

گیری از هنجارهای عادی    خالق اثر با جدا كردن كلمات از معنی وضیییعی آنها و با كناره        

ت دسییتور زبان شییعر را كه با   زبان، به كلمات ویژگی داللی جدیدی میبخشیید كه در نهای

شناسی به       دستور زبان هنجار در ژرف  ساخت تفاوت آشکاری دارند، تشکیل میدهد. )از زبان

صفوی:   شود.    31ادبیات،  صِرفِ عدول از هنجار باعر آفرینش ادبی نمی ( باید توجّه كرد كه 

  باشیید.بلکه هر عدولی باید متضییمّن انسییجام و یکپارچگی و همراه با اصییول زیباشییناسییی  

همچنین انحراف از زبان معیار باید از دیدگاههای بالغی بخصیییوص علم بیان قابل توجیه             

سبک   شد. )كلیات  سا: ص      با شمی سی،  صاویر قبلی و فرمها و   39شنا شاعر با ذوب كردن ت  )

موتیفهای قبلی آنها را با زبان شییعر خود زنده میکند و با رفتاری كه با زبان میکند سییبب   

ه حالت مرده دارند و در زبان روزمرّه به كار میروند و هرگز كسی در بافت   میشود كلماتی ك 

شناسیک ندارد، یکباره زنده میشود و در رستاخیز حاصل از       زبان روزمره بدانها توجّه جمال

شییناسییانة خود را به ما مینمایانند. )رسییتاخیز كلمات، شییفیعی خلّاقیت شییاعر، وجه جمال

رو شوید از رباعیات خیّام تا دیوان ر متن هنری و خلّاق روبه( وقتی شما با ه99كدكنی: ص 

شری، خواهید دید كه آن هنرمند حرفی را       ستة ب سعدی و تمام آثار برج حافظ تا غزلهای 
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ه كننده شد اند و از فرط تکرار خسته كه دیگران حتّی عامّة مردم به كرّات از آن سخن گفته 

 ( 944ا لذّت بردن از آن استقبال میکنیم. )همان: ای صورت نو بخشیده كه ما باست به گونه

سبب می  شد، طرح كلّی و پیوند       آن چه  شتری برخوردار با سعدی از زیبایی بی شود كار 

اجزاء در سییخن اوسییت كه ناشییی از خلّاقیت و ارتباط سییعدی با جامعه اسییت كه حوزة    

فراگیری تناسییبی  مخاطبانش را در همة ادوار در سییطح جهانی گسییترش داده و علّت این  

سّلط          سّلط طرح كلّی بر اجزای جمله و ت سانی بر طرح كلّی و ت سّلط زمینة ان ست كه در ت ا

اجزای جمله بر مفردات بیانی و تناسب و هماهنگی اجزاء در طرح كلّی آثار سعدی است كه 

 غزلیات آنها را در زمرة آثار ادبی كامل قرار داده است. از این رو بررسی ساختار و نظام زبانی

 سعدی برای در  گسترة  معنا دارای اهمیت است.

 شناسی در غزلهای سعدیهای زیباییتحلیل چندگانه -3

برای دستیابی به مفاهیم و معانی نهفته در غزلیات سعدی، ناگزیر از عبور از مرزی عظیم   

هولت، هستیم؛ زبانی كه با همة س  « زبان سعدی »آن هم از گونة « زبان»و دژی فراخ به نام 

های  های پنهانی و نهفته اسییت كه پیش از در  آن، قادر به شییناخت الیه  دربردارندة الیه

ناشناخته و پنهان سخن سعدی نخواهیم شد. زبانی كه سعدی در غزل از آن بهره میگیرد،       

شانه  شتگان          دربرگیرندة ن ساختة گذ صیفی و بر سّنت تو ست كه برخی بر  ها و نظامهایی ا

ی نیز برسییاختة ذهن خلّاق و هنرمندانة اوسییت و از همین روسییت كه اسییتوار اسییت و برخ

شرح        ست. ) شه ا شود و در  آن نیازمند تامّل و اندی چنین تاثیرگذار، ناب و غیرتکراری می

سعدی، نیازكار: ص  سی بویژه غزل،      23غزلیات  شعر فار شکوفایی و اعتالی  ( در دوران اوج 

سعدی و حافظ از چارچوب خود    شعر عادت   شاعرانی همچون  شدة  زدایی كرده ابیاتی  كار 

شتند و       ستورمند و مرتّب زبانی و نحوی كالم را محفوظ دا صورتِ د سرودند كه در آنها هم 

ای در خور توانمندی واالی شیییاعرانة خود در   به موازات همین شیییگرد، دگرگونیهای تازه   

ینیهای هنری آفرسییاختار صییرفی و نحوی و معنایی شییعر ایجاد كردند كه همه به زیبایی  

 منجر و الگویی برای شاعران پس از ایشان شد. 

سیییعدی با رویکرد خاص به مقولة زبان و پیوند هنرمندانة آن با ظرافتهای اندیشیییگی و       

حکمی خویش به نبوغی شاعرانه دست یافته كه حاصلش خلق آثاری است منحصر به فرد،       

 (29زیبا، هوشمندانه و ماندگار.)همان: ص

مقالة حاضییر بر آن اسییت تا با تکیه بر ویژگیهای زبان سییعدی و شیییوة   به همین منظور

بیانی مستقیم و غیر مستقیم در زبان او، عناصر محسوس و ملموس و انتزاعی كه در ساخت 
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صداق با          صویر یا م شی رابطة میان ت صاویر مورد نظر او به كار رفته، به ك مفاهیم و ایجاد ت

آفرینی  ر با نبوغ زبان و اندیشه و هنر سعدی در زیبایی  مفهوم، تداعی معانی و آشنایی بیشت  

به گسترة معنایی غزل او دست یابد. نبوغ شاعرانة سعدی كه ریشه در نبوغ زبانی، هنری و       

ای مبسیوط قابل بررسیی   هایی متّصیل اسیت كه به گونه  فکری وی دارد خود به زیرسیاخت 

 است:

 تلفیق هنری در حوزة زبانی و معنایی -1-3

شه    مهارت سلیم آمیخته با اندی خ ای فرادر پرورش الفاظ، پویایی و تحرّ  كلمات و ذوق 

شییود، از ویژگیهای كالم اوسییت. كه زنجیروار و منظّم از  معنایی به معنای دیگر منتقل می

 (29)شرح غزلهای سعدی، نیازكار: ص

 نفییییییس آشییییناقصّیییة دردم همییییه عییالییم گرفییت             در كیییه نگیییییرد 

 (442)سعدی: 

در بیت باال از طریق تركیب كلمه با كلمات دیگر در محور همنشیییینی و زیر پردة ایهام         

به كار رفته كه در تركیب با  « گرفتن»هنرنمایی كرده اسییت. دو صیییغة مختلی از مصییدر  

ست:   شدن »كلمات دیگر معانی مختلفی از آن قابل دریافت ا م  عال» ،«درد گرفتن: دردمند 

سی گرفتن: تاثیر كردن »، «نفس گرفتن: بند آمدن»، «را گرفتن: احاطه كردن ؛ «نفس در ك

و سیییعدی با این كه قصییید ادای یک مطلب بیش نداشیییته امّا این چنین با ترزبانی، ذهن   

تابی در معنای          نده را میان این كلمات درگیر كرده اسیییت. در نگاه نخسیییت پیی و  خوان

شتر، پرده بر ذهن نقش نمی« گرفت» های دیگری را از روی خواننده پس  بندد ولی تعمّق بی

 میزند.

 ا رایید خوان یغمییان بنی سعیییبندگ كه            ای ببریزهیتو همچنان دل شهری به غم

 (444)سعدی: 

شگفت     سعدی  سن تركیب و لطی بیان، قدرت قریحة  آور گزینش و زدودگی كلمات و ح

تواند به چنان كسوت زیبایی درآورد كه  معروف و معهود را میاست به حدّی كه هر اندیشة   

سفی: ص  سعدی 991پرتاثیر و پایدار بماند. )كاغذ زر، یو شش      ، از مجموعة  سی به كو شنا

ستانی( در این بیت، همنشینی واژه     سرو ستخدام جلوه می  كمالی  صنعت ا د  كنها از رهگذار 

و حذف به قرینة آن به برای تركیب      یعنی دو مفهوم متفاوت برای یک فعل در دو تركیب     

ست.   ست كه معنای حقیقی  « دلبری كردن»همان « دل بردن»دیگر ا دخالتی در « بردن»ا

اصییطالح معمول و مرسییومی بوده كه  « خوان یغما بردن»معنای تركیب ندارد حال آن كه 
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معنای حقیقی فعل مذكور در آن دخیل اسییت. سییعدی با حذف به قرینة فعل بدون التفات 

 به اصل معنا، از هنجار گذر كرده است.

 تیان برنمیتوانم خاسیییرجییاز س كها چر            اعتییست یک سیینش او   بی  وانمینمیت

 (492)سعدی: 

از دو دیدگاه قابل  « برخاست »با واژة مقابل آن « نشست  »ساختار حاصل از تركیب كلمة   

در این بیت یک تقابل   «برخاسییت»و « نشییسییت »تحلیل اسییت: یکی این كه كاربرد فعل 

 دوم این«. صرف نظر كرد »یعنی « برخاست »و « آرام گرفت»یعنی « نشست  »صوری است؛   

، تقدیم و تاخیری «از سییر جان برنمیتوانم خاسییت»كه در سییاختار دسییتوری عبارت فعلی 

 «نمیتوانم»با وسییاطت فعل كمکی « برخاسییتن»رفته و آن جدایی اجزای فعل پیشییوندی 

ست كه  ستور         ا شد امّا در د شته با ست در زبان محاوره چنین كاربردی دا اگر چه ممکن ا

 معمول نیست.

 یزد میان اهل نشستیها كه بخهیچه فتن            رامان ز پای ننشینییییرو خیییس تور یاگ

 (494)سعدی: 

ن بهره جستدر مقولة آفرینشهای ادبی و هنری، برخورداری از توانهای بالقوّة زبان فراتر از 

ای از قراردادهای از قراردادهای آشنای زبانی، فراگیر و همگانی صورت میگیرد و مجموعه

ای میآفریند كه در صورت دریافت این روابط نوین و رمزهای جدید، های تازهنوین و نشانه

( تقابل 24مخاطب قادر به در  كالم هنرمند خواهد شد. )شرح غزلهای سعدی، نیازكار: ص

های هنری این بیت است. یکی از مضامین شعر ها و معنا با صنعت تشخیا از آفرینشواژه

اند، مایة بسیاری از شاعران است و چه بسیار ابیات كه با این مضمون ساختهفارسی كه دست

است كه در معیت صنعت تشخیا، با فعل « فتنه خاستن»و به تبع آن « فتنه برخاستن»

برد بسیار فراوانی در شعر فارسی دارد و چنان جاگیر شده كه كار« نشستن»مقابل آن یعنی 

غیرمعمول به نظر نمیرسد؛ سعدی نیز از این كاربرد مستثنی نمانده است و با این كه مضمون 

یاد شده را مکرّراً به كار برده، با احاطه و اشراف بر تركیب اجزای كالم، از توان و بار معنایی 

 ل بهره برده است:آن به زیباترین و بهترین شک

 رخاستقیامت ب ستبرخاچو بنشست نه یفت            ستیدی بنشییی بر سعیّدر زمانی به تکل

 (497)سعدی: 

 استیخبرنه یزار فتییییه هییك  ینیییبنش            زانییزییییع   نیییرمییخ   شیییآت  ای

 (493)سعدی: 
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های متن اسیت و برای در  این  نشیانه سیاختار متن ادبی، دربرگیرندة مناسیبات درونی   

های ادبی راه یافت و روابط میان آنها را كشی كرد. با در   ساختار ادبی باید به قلمرو نشانه 

 شود.پذیر میهای دیگر امکانها، در  الیهمناسبات درونی نشانه

 تبریده اسرا سنگ یاد بدانی كه چییفره             نگیت برآیدیر پای به سییاقل اگیییای ع

 (499)سعدی: 

شانه     شینی فعل در قلمرو زبان، از ن ضمیر و جان ست: پیوند  جابجایی  های ادبی این بیت ا

ست.    در تركیب با كلمات دیگر در الیه« سنگ »معنایی واژة  شده ا های زیرین بیت پنهان 

 زاز رهگذار ایهام، معانی دیگری را نی« سنگ بریدن »و « پای به سنگ برآمدن »اصطالحات  

پایش به   »ای انجام دهد تا    در بطن خود دارد. عرفاً از عاقل توقّع نمیرود كه كار نسییینجیده      

استنباط ظاهری از معنای بیت این میشود كه اگر عاقلی پایش به سنگ بخورد «. سنگ آید 

سعدی از   شوق   »، «سنگ »به حقیقت كوهکنی فرهاد پی خواهد برد! مراد  سنگِ مع « دلِ 

ست كه هر عاقلی را   شد یا  « كوه جنون»به ا ضمن آن كه  « آوارة كوه و بیابان»میک میکند 

به معنای كوه تراشییدن و كوه پیمودن هر دو اسیت كه با اسیتفاده از كلمات    « كوه بریدن»

كلیدی یک داسییتان و تلمیح بدان چنین تصییویری رقم میزند؛ دیگر نکتة بیت باال تقدیم و 

در واقع « سیینگیت»در « ت»ر متّصییل تاخیر در اركان جمله یعنی ضییمیر اسییت، ضییمی  

پای  اگر پایت )»است كه شکل درست جمله باید چنین باشد:  « پای»الیه و متعلّق به مضافٌ 

سنگی برآید...  ستقبل    « بدانی»و فعل « تو( به  شین فعل م ست »كه جان ده  ش « خواهی دان

  است.

 ستوان ایپریش لیع زییجملة پای ییسلس            نیست كه بیرون برندره به در از كوی دوست 

 (488)سعدی: 

ایجاد شییبکة ارتباطی پیچیده از كلمات رهگذار تلفیق عواملی چون اسییتخدام و ایهام و  

شینی فعل در این بیت جای تامّل دارد:     ساختار نحوی و جان  آوردن« سهل ممتنع »تقابل، 

قط عدی فقط و فكالم میتواند نیرومندترین هنرسازه تلقّی شود و بسیاری از شاهکارهای س     

با این هنرسازه قابل توضیح است. همه كس میتواند ساده حرف بزند ولی ساده حرف زدنی      

س   كه وجه جمال شد، بهره    انهشنا شته با سعدی       دا ست و جز  سازه ا شوارترین هنر وری از د

شعبده        سعدی را  سازة  شاید بتوان این هنر بازی در پنهان هیی كس مرد این میدان نیست. 

( بیت باال، بیتی سهل و  999ها نام نهاد. )رستاخیز كلمات، شفیعی كدكنی:   زهكردن هنرسا 

كه با هر یک از « ره»ممتنع از سییعدی با ظاهری بهنجار اسییت. صیینعت اسییتخدام در واژة 
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صراع اوّل معنای جداگانه مییابد،   ست   »افعال م ست به در نی ست »، «ره از كوی دو ، «ره نی

ن هنجار ضمیر یا شناسة فعل حتماً باید مرجع داشته یا به     ؛ در زبا«راهِ بیرون بردن نیست »

فعل مضارع التزامی سوم شخا جمع در بیت به    « بَرَند»قرینة ذهنی قابل تشخیا باشد،   

شخّا؛ كلمة       ضمیر نام ست یعنی فعلی با مرجع  سله   »جای وجه مجهول ا كه پیوند « سل

ده است و نکتة دیگر تقابل بین  رعایت ش « زلی»و « پا»هنری آن از رهگذار ایهام تناسب با  

است كه البته شاید در نخستین نکتة هنری كه در این بیت  « پریشان »و « جمع»های كلمه

 ها باشد.برجسته به نظر رسد همین كلمه

 دل نشان هست درایب شوی یییر غیییوگ            انیییینش دلینی یییم نشییییر پیشیییاگ

 (414)سعدی: 

یابد و منجر بدان میشیییود تا زبان از گونة  ای خاص میعر درونمایههر واژه در كالم شیییا

نظام ایسیییتا و غیر قابل انعطاف به  نیرویی آفریننده، مبتکر و خلّاق در جهت معانی تازه و             

( برجستگی این بیت تکرار كلمات  29جدید تبدیل شود. )شرح غزلیات سعدی، نیازكار: ص   

شینی » شانی »، «ن شان »و « ن سطح كال « ن ست و ایهام تبادر را نیز با ظرافت منعکس   در  م ا

 و در« آرام میکنی»كرده، گوید ای معشییوق اگر نزد من بنشییینی، دل را مینشییانی یعنی   

رهنمون میشییود؛ در عین این كه در الیة « دلنشییین»همین ضییمن ذهن به سییوی صییفت 

شان او می        شق، دلش ن شوق در كنار دل عا شستن مع  یابد چنان زیرین ابراز میدارد كه با ن

 كه حتّی در صورت غیبت او، آن نشان محفوظ است. 

 نیستدرچنگ ودلستابر چنگ گوش مانمزكاین          پندم میدهی كهر انداز ای ییبا زمانی دیگ
 (411)سعدی: 

برخالف آن چه از بوستان و گلستان سعدی توقّع میرود، در غزل سعدی بر خالف عادت،      

ای مشییهود اسییت.  پندگریزی به چشییم میخورد كه در این بیت نمونههای بسیییار از نمونه

آمدِ عادت  پندگریزی، خالف»ای دیگر با عنوان نگارندة سییطور، موضییوع مذكور را در مقاله 

مطرح كرده و به چاپ رسییانده اسییت. مصییراع نخسییت این بیت هم از مقولة    « سییعدی

اسییت كه با تکرار واژه در عناصییر دیگری « دل در چنگ»و « گوش بر چنگ»پندگریزی و 

 سطح كالم و ایجاد توازن واژگانی برجستگی بیت را مضاعی نموده است.

 زیباسازی معنایی با صنعت پارادوکس و تشخیص -2-3

شی       صل بارهای معنایی و ارز شتاری و ادبی، حا شنای همگانی، چه گفتاری، چه نو زبان آ

راست واژه یا رومعنای آن بر اساس در بستر فرهنگی خاص است. به عبارت دیگر، معنای سر
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به آن               به آن، زیرمعناهایی دارد كه  بان و فرهنگ وابسیییته  تاریخی هر ز معنای   »زندگی 

شوری: ص  « عاطفی سعدی گاهی ژرف 99نیز میگویند. )زبانِ باز، آ ساختهای معنایی را با   ( 

شبکة ارتباطی پیچیده  صنایع ادبی هم  ایجاد  ش ای از كلمات كه در مواردی با  ود تقویت می

سعدی، مجد: ص     سخن  ایجاد میکند. )برخی ظرافتهای بالغی و معنایی پنهان تعلیمی در 

انگیزی شعر یعنی پارادوكس حاصل   ( معنای عاطفی در بیت زیر از رهگذار عامل خیال941

 آمده است: 

 اشیراز رزند  هم برآشوب خوشت  كه میترس            خوشت چشم فتنةاز استهشدغوغا  پرشیراز 
 (449)سعدی:

ای كه این بیت برای ذهن ایجاد میکند آن است كه شیراز، كه روزگاری تنها شهر    مشغله 

ای كه توقّع میرود مغول مصون از فتنة مغول در ایران بود، اكنون پرغوغا شده از مصدر فتنه

سعدی بیدرنگ عامل فتنه را     شد امّا  شم خوش »با ست    « چ شوق معرّفی كرده و نگران ا مع

آشییوب »ای قابل تکیه پارادوكس در تركیب از را بر هم زند. نکتهاین آشییوب آرامش شیییر 

سد             « خوش شنا سعدی می شوبی كه  شایند نبوده اما آ شوب خو ست در این كه هیی گاه آ ا

خوشییایند اسییت و در عین حال مایة نگرانی او از این كه شیییراز و اهل آن را بر هم زند و   

 راشد.        همگان را برانگیزد و رقیب یا رقبایی برای او بت

 جایی را دیندیوشتر یخ توور ییه از حضییك            الم برفت و باز آمدیییال در همه عیییخی

 (479)سعدی: 

است كه در آن شاعر با كاربرد   « تشخیا »یکی از عناصر خلّاقانه در شعر كاربرد صنعت    

ی، به  جویی از مفاهیم محسیییوس برای توصییییی مفاهیم انتزاع   بیان غیرمسیییتقیم و بهره 

سعدی خیال خود را چنان به  سازی ذهنی و ادرا  نزدیک پذیری مفهوم انتزاعی میپردازد. 

سادگی و روانی در رفت و آمد بین عوالم برای یافتن محضری خوش تصوّر كرده كه در یک    

آن ذهن تمركزی بر این مسییاله ندارد كه اصییالً نمیتوان برای خیال بُعد و حجم و شییکلی   

به این كه به هیات شییخصییی صییاحب تمییز درآید كه در تردّد و  صییورت بسییت چه رسیید

گاهی خوش است كه از حضور معشوق نمیتواند خوشتر یافت. در      تفحّا برای یافتن اقامت

پذیر یافته تا برای دریافت و ادرا  آن با مخاطب ارتباط بیشتری  واقع خیال، صفاتی تجسّم  

 برقرار شود.

 بان استایهیر سیییدی به زییییكه خورش            بینند فهرییین طیل اییییداوندان عقیییخ

 (482)سعدی: 
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وجود پارادوكسها، پیوندهای صفات متّضاد و رابطة میان آنها، منجر به كلیّت بخشیدن به     

انگیزی شییعر و به چالش  ویژگیهای شییعر میشییود. در بیت باال نیز پارادوكس، عامل خیال 

خود در صییورت ایجاد مانع در برابر خورشییید ایجاد كشیییدن ذهن اسییت در این كه سییایه 

 بان پناه آورد؟ كدام عقلمیشود و چگونه تواند بود كه خورشیدی از خورشید دیگر به سایه     

 ای را تصوّر كند؟  میتواند چنین طرفه

 اهیور من گییینی بر گییتنی نبیییوز رس            شمت رفته بایاز گردی از دسیترسم چو ب

 (979)سعدی: 

در تقابل و همنشینی قرار گرفته و برجستگی مینماید  « رفته باشم»و « بازگردی»كلمات 

چنان كه با نگاه سیطی این تقابل چنین دریافتنی اسیت كه شیاید با برگشیتن تو من دیگر     

صل گروه فعلی  رفته ست رفتن »ام، با این مالحظه كه در ا صدر    « از د «  رفتن»صرفاً برای م

 به كار رفته است.« ازگشتنب»برای تقابل با 

 سازی در سطح زبانی و نحوی  زیبایی -2-3

سعدی از حذف به قرینة لفظی یا معنوی، ایجاز در كالم، تکرار واژگان به     ستفادة هنری  ا

شتر، عطی مکرّر كلمات برای ایجاد توازن     سیقیایی كردن كالم و ایجاد زیبایی بی منظور مو

و همنوایی میان واژگان در جمالت و نیز رعایت ترتیب اجزای جمله و تناسییب میان آنها تا  

عرش را به نثر تبدیل میسازد، از ویژگیهای بالغت جمله در غزلیات سعدی بدان جایی كه ش

( امّا گاهی هم برای دور كردن سییخن از  39اسییت. )شییرح غزلیات سییعدی، نیازكار: ص    

های مختلی ادبی، از یکنواختی و یکدسیییتی و حفظ خلّاقیت و تازگی شیییعر خود، در حوزه

سازی زبان یعنی نامتعار    ساختن كالم بهره برده  شگردهای ادبی و هنری  ف و غیرمعمولی 

 است: 

 بیدار آمده است چشمخوابم اندر  ییبرفتتا              آلود توتا نپنداری كه بعد از چشم خواب

 (499)سعدی: 

هاسیت.  گریز از سیاختار   آن چه در نبوغ هنری سیعدی اهمّیت دارد، هنری كردن پدیده 

شینی فعل در بیت باال م  سعدی كه بر تمام       منطقی كالم و جان شاعری مانند  ست.  شهود ا

شراف دارد چگونه میتواند     ریزه سی و حتّی عربی احاطه و ا صرفی و نحوی زبان فار كاریهای 

با حرف ربط   نایی          « تا »هر دو مصیییراع را  بانی مع طة ز چه راب غاز كند و چنین جمالتی  آ

شعر او         ست كه در  شن ا سعدی رو شنایان به زبان  نقا تکرار حرف  منطقی دارند؟! برای آ

ربط و آوردن دو جملة پیرو بدون ذكر جملة پایه یا حتّی حذف به قرینة ذهنی، وارد نیست  
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شگفتی  ست كه از حرف    بلکه این یک نوع  دو نقش و دو مفهوم كامالً متفاوت « تا»سازی ا

از ادات تحذیر و به معنای     « تا »اراده كرده كه ارتباطی به هم نمییابند، در مصیییراع اوّل       

و بدین ترتیب « از وقتی كه»سییت و در مصییراع دوم، حرف ربط اسییت و به معنی  «مبادا»

جملة ناتمامی وجود ندارد و این امر تنها یک به هم ریختگی منطقی صییوری اسییت. مورد  

 چشییم»زدایی میتوان مطرح كرد، تضییاد در دو تركیب وصییفی دیگر كه از دیدگاه آشیینایی

شم بیدار »و « آلودخواب ست كه « چ ستگی می  ا سوم   به همراه اجزای دیگر كالم برج یابد. 

 است.« ایرفته»ماضی ساده همراه باء تاكید با ماضی نقلی « برفتی»جانشینی فعل 

 نتییازم مسکیییان بسییییج نوردیییو ان            میرون كنییت بییییز دلیییك رمزم دایییع

 (794)سعدی: 

دسییتکاریهای نحوی چنین به نظر میرسیید شییاعر از  با نوآوری در روابط منطقی كالم و  

نظر كرده شییروع به ذمّ او میکند امّا پیش از تکمیل ذمّ همه چیز عشییق و معشییوق صییرف 

ای جایگاه معشییوق را برخالف توقّع خواننده، ناگهان در كالم تغییر مسیییر میدهد و با جمله

برای معشوق نمیخواهد و قصد   استوارتر میدارد مانند بیت فوق كه ظاهراً دیگر در دل جایی

بیرون كردن او را از دل دارد امّا در جملة بیت بعد با چرخشیییی اسیییتادانه گرایش خود را         

شوق در نظر گرفته و آن     ست و جای برتر برای مع تغییر داده تا اثبات كند دل جای كمی ا

نکتة انحرافی دیگر اسیت كه  « دلت»در « ت»اسیت ضیمن این كه ضیمیر متّصیل     « جان»

شد در              شته با صد جبران آن دا شده و ق شاعر مرتکب خطایی  شاید  صّور میکند  خوانند ت

صطالح   سی درآوردن »ا ضمیر      « چیزی را از دلِ ك صّل به جای  ضمیر مت حال آن كه این 

صل مفعولی   ست و در نهایت آن چه موجب التذاذ مخاطب از این  « تو را»منف به كار رفته ا

س    بیت می سن تعلیل زیبایی ا شوق بر دل و جان    شود ح سعدی برای جای دادن مع ت كه 

 خویش آورده است.

 لؤلؤ را تیت برفیین بگفتی و قیمیییسخ             میییلم بیوفتاد از چشیییلبت بدیدم و لع

 (474)سعدی: 

های خارجی بهره گرفته تا فراتر از معنای لغوی این گاه سعدی از عناصر طبیعی و پدیده  

سیر میکند. به     ها و واژگان، بنمایه شة او  صفاتی بدانها دهد كه در جغرافیای اندی كیفیات و 

صورت ابزار لغوی او میگردند تا با      بیانی دیگر گاه واژه سر، روی و  هایی همچون دل، چشم، 

تمسیییّک بدانها به بیان افکار ناب و باورهای اندیشیییمندانة خویش در شیییعر دسیییت یازد.   

با به كارگیری این واژگان بیانگر خلّاقیت هنری او گستردگی هستة معنایی در زبان سعدی    
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سعدی، نیازكار: ص        شرح غزلیات  ست. ) صة غزل ا سعدی یا بر  89در عر ( كلمات در زبان 

اساس آن چه كه سنّت شعر فارسی است، قابلیت توصی پیدا میکند و یا بر اساس عواطی و 

سانی و نقش و رابطه     سات ان سا سان پیدا میکند،  اح شخّا مییابند. )همان( در  ای كه با ان ت

یت   عل »و « لب »این ب مات دیگر         « لؤلؤ»و « ل با كل هام  نه در زیر پردة ای ماهرا با گزینش 

به معنای اشییک خونین، « چشییم»با « لعل»از نظر رنگ، « لعل»با « لب»یابد.  ارتباط می

 و« لعل»آن جا كه مروارید دندان را یاد میآورد، « لؤلؤ»با « سیییخن»، «سیییخن»و « لب»

ارزش بی»نیز در دو معنا قابل دریافت است یکی  « از چشم افتادن لعل »، «قیمت»و « لؤلؤ»

و  یابد، در مصراع بعد هماهنگی می « قیمت برفت»كه با « شدن لعل در مقابل لب معشوق  

 با دیدن لب معشوق.« از چشم فرو افتادن قطرة اشک»دیگر 

 تاق بر در استیدة مشیدی كه دییباز آم             تی كنانیخشم رفتة ما آش بهاش آن ییك

 (493)سعدی: 

صورت   شخّا دادن به زبان و به قول  گرایان روسی از عوامل خارج كردن زبان  از عوامل ت

شفیعی كدكنی:         ستاخیز كلمات،  ست. )ر ساختن تركیبات ا از حالت اعتیادی آن، یکی هم 

سمی 28 سمی و وصفی تازه و بدیع از مجاری        سازی و وصفی  ( ا سازی، یا ساخت تركیبات ا

سع     زیبایی ست كه  ست.  سازی نحوی ا آن به »دی در طی این طریق نیز هنرمندی نموده ا

ست      گروه یک « خشم رفتة ما  ست. همچنین ا سم ا در « به خشم رفتة ما »وصفی به جای ا

 بیت زیر. 

 پر انداختیم اگر جنگ استیا سیبیا كه م            ام؟یتة ما را كه میبرد پیغییم رفییبه خش

 (499)سعدی: 

 زاغ بانکی میکنم چون بلبل آواییم نیست            لییدر باغ وصام بگذار تا تهیبر گلت آشف

 (744)سعدی: 

كه ساخته و پرداختة سعدی است یک تركیب اسمی است و « زاغ بانکی»اصطالح زیبای 

را در مقابل آن « آواییبلبل»ای آمده كه ذهن خود به خود تركیب جملة بعد از آن به گونه

مصراع نخست میتواند به دو جمله تعلّق یابد با دو معنای در « بگذار»فعل .قرار میدهد 

یعنی مرا با آشفتگی بر گل رویت به حال خود رها كن، و « ام بگذاربر گلت آشفته»مختلی: 

یعنی اجازه بده زاغ بانکی كنم، و البته كاربرد « بگذار تا در باغ وصل زاغ بانکی میکنم»یا 

 نیز جای توجّه دارد.« بکنم»می یعنی به جای وجه التزا« میکنم»وجه اخباری 

 



 273شناسی در غزلهای سعدی( /های زیباییقبای صنعت سعدی )تحلیل برخی از جنبه

 
 

   

 عهدوسوگندیناقض كهباز دانستم  نتكنو            پیمانیم و عهدخود كه حافظبار از  نمودی چند

 (949)سعدی: 

در این بیت هم دو تركیب اسمی وجود دارد كه اگر در زبان معمول به كار رود به صورت   

و « ناقضِ عهد و سوگند »و « حافظِ عهد و پیمان»الیه خوانده میشود یعنی  مضاف و مضافٌ  

 سعدی با سکون مضاف در هر دو تركیب، آن را به هیات تركیب اسمی آورده است.

 ا قدر جان هستیازاری است كانجییینه ب            ن جانانییوی وطیییك كهدی ییییبرو سع

 (414)سعدی:  

هدفمند از هنجارها و قواعد حاكم بر سییعدی با اسییتفاده از اختیارات شییاعری و انحراف  

«  وطَن»زبان معیار و عروض شعر فارسی، به جهت حفظ سالمت وزن شعر، هجای اضافه در 

ای كه این واژه حتماً باید با طای مسییکون خوانده شییود  را به تسییکین به كار برده به گونه

هارتش در وگرنه وزن دچار خلل میشییود. البته باید یادآور شیید كه فصییاحت سییعدی و م   

سخنوری مانع از آن میشود كه چنین ضعفی در اشعارش مکّرر شود و این امر در سخن او        

 بسیار به ندرت اتّفاق افتاده است.

 ر طیب كه در كلبة عطّاری هستییآب ه            اورد و ببردییبی توام یییاكی ز مقیییباد خ

 (419)سعدی: 

و  «بیاورد»و « آب»، «خا »، «باد»كلمات  زبان شییعر در بیت باال با همنشییینی و تقابل

«  جلوه»و « ارزش»و « آبرو»به معنای   « آب»ذهن را به تردّد میان آنها وا میدارد.     « ببرد»

 شده امّا در اصل  « بیاورد»همنشین  « ببرد»آمده تا با دیگر عناصر هماهنگی داشته باشد و    

و « بروی چیزی را بردنآ»به معنای   « آبِ چیزی را بردن»بخشیییی اسیییت از فعل مركّب    

صطالح      « چیزی را از ارزش و جلوه انداختن» ست كه ا ست. قابل یادآوری ا چیزی را آب »ا

 است.« از دست رفتن یا از بین رفتن چیزی»در زبان محاوره به معنای « بردن

 تا گفت فالنیدر باز نمایی كه دعیییآن ق            ایی در دلبند به رویمیب ار نگشییای رقی

 (793عدی: )س

ها ظاهراً شییرطی اسییت امّا رعایت توالی و تتابع سییاختاری و معنایی جمله و جزای جمله

اگر رقیب در دلبند »شییرط نشییده اسییت یعنی خواننده توقّع دارد جواب این شییرط را كه  

در مصییراع دوم بیابد امّا به جای هر گونه خطّ و نشییان كشیییدن، سیییر نزولی و  « نگشییاید

. تقابل  «الاقل به دلبند بازنمای كه فالن دعایت گفت»سییت بدین حد كه ملتمسییانه یافته ا

سعدی یعنی     شینی آنها و دوپهلوگویی  شودن »دو فعل و همن كه از « باز نمودن»و « در گ
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های زیرین نظر صییوری تکلیی آنها روشیین اسییت امّا با كنار گذاشییتن الیة ظاهری، در الیه

شییوده شییود كه رقیب در مسیییر آن قرار گرفته و خلّاقیتهای دیگر نهفته اسییت. دری باید گ

ست كه دست كم روزنی باز گردد كه دعایی بدو رسد و شقّ دیگر          ضی ا شاعر به این حد را

را تلقّی كنیم كه در « بازگو كردن و نشان دادن »معنای « باز نمودن»قضیه این است كه از   

ا الاقل بازگو میکنی این صییورت معنا عکس میشییود یعنی از رقیب درخواسییت میکند كه آی

یابد امّا دعایت میگوید؟ و صییورت سییومی كه میتوان از  كه فالن كس اگر اذن حضییور نمی

ستنباط كرد این كه فعل   شایی »بیت ا ضارع      « نگ شین م ضارع التزامی منفی جان صیغة م به 

شده و فعل   ست به جای وجه امری یعنی  « باز نمایی»اخباری منفی   باز»نیز وجه اخباری ا

 «:برسان»در بیت زیر به جای « برسانی»مانند  «نما

 ای یاریییانی دعیییدیم را برسیییار قیییی            انیان رویین روحییاد اگر به گلشیییای ب

 (789)سعدی: 

 بر نباشدیتی بمیرم و تو را خییكه ز دوس            دوستان است و نه شرط مهربانی طریقنه 

 (739)سعدی: 

مایة سییخن خود را از فرهنگ مردم گرفته اسییت و در عین حال با رعایت سییعدی پایه و 

فاصلة زبان شعر و زبان محاوره، با اتّخاذ اصطالحات و عباراتی كه بر زبان عامه جاری است،     

صطالح        ست. مانند ا ساخته ا شکلی بدیع  صرّفی در آنها نموده   «از دوستی مردن »دخل و ت

صطالحات   شنگی/خنده/گریه و ...      »عامیانة در بیت باال كه بر پایة ا سرما/گرما/ گرسنگی/ت از 

ساخته شده است. دیگر نکتة قابل تامّل این بیت، آهنگ آن است كه با وجود روانی     « مردن

خورد و آن ای در بیت باال به چشیییم و گوش می   و خطّ منحنی در غزلهای سیییعدی، زاویه   

ست كه بر حرف   صراع دو « و»توقّفی ا سکته   بعد از بمیرم در م شده و  ای در آهنگ م ایجاد 

 ایجاد كرده است.

 ل تا میکندیییت هیراد اوسییییون مییچ             اشییو مبییییراد ما نباشد گییییر میییگ

 (779)سعدی: 

رها »و « گذاشییتن»كه در بیت یاد شییده به معنی « هلیدن»از مصییدر « هل»فعل امر 

سعدی و در     « اجازه دادن»و « كردن شاید در زمان  ست كه  به كار رفته، جزو افعال كهنی ا

روزگار كنونی در بعضی گویشها وجود داشته و كاربرد افعال كهن و یا منسوخ به شکلی كه       

ست به عنوا  سعدی نمیکاهد     خالی از هر خلل ا شگرد ادبی، نه تنها از ارزش بیان و زبان  ن 



 277شناسی در غزلهای سعدی( /های زیباییقبای صنعت سعدی )تحلیل برخی از جنبه

 
 

   

كاریها و ویژگیهای نو و كهنة زبان در شعر نیز سوق میدهد. فعل    بلکه توجّه را به سوی ریزه 

 نماید.نیز یاد كردنی می« تصوّر كن»و « فرض كن»جایگزین و به معنای « گو»امر 

 داییت روان بیاسییرده را ز نسیمیییكه م             بس واست و مهربانی  لییبه تو میزنده را  نه

 (797)سعدی: 

سیییعدی در زبان غزل برای روی برتافتن از قالب امری سیییخن كه غالبًا روی در مالل و        

ناخوشایندی مخاطب دارد و از دیگر سوی وقوف به اهمّیت امری كه خود میخواهد آن را با    

كار بر         به  گذارد، عالوه بر  یان ب بارات و     مخاطب در م باتی در كالم خود، از ع بارات اث دن ع

سبت به پارة دوم كالم        سو ذهن مخاطب را ن سلبی نیز بهره میگیرد تا از یک  كه  –صفات 

كنجکاو نماید و از سییوی دیگر، ضییمن نفی صییفات و یا كرداری    –غالباً جنبة اثباتی دارد 

منفی، جنبة مثبت ارزشییی آن را نیز به خواننده یادآور شییود و سییرانجام در مسیییر غایی    

شرح غزلیات         ساند. ) سالت ارجمند خویش را به انجام ر صح ر تعلیمی به عنوان حکیمی نا

بیت، در نگاه نخسییت، ذهن به ( در سییاختار معنایی و منطقی این 99سییعدی، نیازكار: ص

شود كه مقصود سعدی آن است كه نه زنده نه مرده، میل و كششی به سوی این كشیده می

ست ذهن و زبان را از حالت خمول و       صدد ا سعدی كه همواره در  سوی محبوب ندارد ولی 

سالت    صراع بعد چنان      شعر را از ك ست و تکراری درآورد، بیدرنگ در م ضامین یکد باری م

رده م»یر مسیییر میدهد كه ژرفای بیت حظّ بیشییتری به ذهن میرسییاند آن جا كه گوید تغی

ساید    سیم او میآ ستی كه    « هم از ن سیر نادر یعنی با یک پارادوكس بجا نه تنها گمان را از م

در آغاز بدان رهنمون شیده بود بیرون میآورد بلکه آن را در وادی دیگری سیرگردان میکند   

سایش روان مرد »كه آن  ست. برای ذهن تداعی روان مرده ممکن نیست زیرا كه مرده   « هآ ا

یعنی بدون روح و روان و این كه روان در چه عوالمی سیییر و ثبات دارد و نسیییم و شییمیم  

معشیییوق تا كجای ناكجا میرسییید كه عالم ارواح نیز از آن بهره مییابند، اغراق و عدولی از           

 هنجار بس گرانمایه است!

 خدمت قبول یا نه قبول؟ كه چهمرا از آن             ولییخدمتت مشغ به ام اینکمن ایستاده

 (999)سعدی: 

ساختار نحوی كالم در بیت فوق نمونه    ستکاری در  ست كه با ایجاد  د ای از خالف عادت ا

فقط به افزودن عالمت نفی فعل  « قبول نیست »فضای نو و راهی تازه، به جای آوردن جملة  

را جایگزین كرده كه این شیوه در برخی گویشها « نه قبول»كرده و  به بخشی از جمله اكتفا

 هم مرسوم است.
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 تیود نام زشیینش تاه بود یییم اندیشییاوّل            یتر ببندقوواه یین خییییم آزاد كیییخواه

 (999)سعدی: 

صل      صل به جای منف ضمیر متّ شه بود »و « خواهیم آزاد كن»كاربرد  ، با حذف «اوّلم اندی

شانة مفعول    ب ضافٌ « من را آزاد كن»خشی از جمله یعنی ن شة من »الیه یا عالمت م  و« اندی

یت از مصیییادیق        عال و جمالت و فشیییردگی كالم در این ب عدّد و تراكم اف افزون بر این ت

 زدایی به شمار میآید.آشنایی

             وصالت كردم بهمن كه روی از همه عالم 

 نان كز همه خلق غافلمییر توام چییمفتک            همه چیز غایبم كزنان ییل توام چیمشتغ

 (931)سعدی: 

صیل خود را در      شورهای عربی و گذراندن جوانی و دوران تح سعدی در ك اقامت طوالنی 

ستعمال واژه  شتی،     آن اقطار، به ا ست. )د شانیده ا سلّط بر  999: 9374های تازیش ك ( و با ت

در بکارگیری كلمات و اصییطالحات عربی برای سییعدی در این زبان، تصییرّف و دسییتکاری 

تزیین گهگاه شعرش كاری معمول است و از درج كلمات نامتداول عربی در فارسی اجتناب    

صیع كلمة     ست. در بیت باال جهت برقراری تر سب  « مفتکر»نکرده ا شتغل »را به تنا به « م

 «.مُوَسوِس»كار برده است یا در بیت بعد كلمة 

 ور ما ره نبرد موسوسیییر حضیییتا به س            ره بند كنییی را گو در حجادمة سراییخ

 (929)سعدی: 

سمی    بهره صطالحات مربوط به زبان محاوره و یا گویش و تركیب آن در زبان ر گیری از ا

ست. در این بیت واژة        سعدی ا به معنی زیاد و نه « پُر»شعر از دیگر مصادیق زیبایی سخن 

به كار رفته كه چنین كاربردی      « مکن»به عنوان قید برای فعل    « و لبریز لبالب  »به معنی  

سی هم از          سمی فار ستور زبان ر ست و در د صفهانی همچنان معمول ا در گویش یزدی و ا

نش،  پرخوری، پررویی، پرت»تركیب این كلمه با كلمات دیگر اقسام صفت ساخته شده مانند 

 ...«.  پرغلط و 

 نتیجه -5

شییمول كه خصییایل زبان و كالم و آثار فاخرش بر جهانیان سییعدی شییاعری اسییت جهان

سخن ندارد امّا دنیایی از         سادگی و روانی كالمش جای  شیوایی و فریبایی،  شیده نیست.  پو

سعدی، عوالمی فراختر به        شعر و نثر  شتر در  ست. غور بی بدایع ناگفته در خود جای داده ا

ست،      روی خواننده و مخاطب و محقّ سهل و ممتنع ا شاید و همان گونه كه كالمش  ق میگ
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سییخنی او نیز سییهل مینماید امّا ممتنع اسییت. سییعدی با تمام چیرگی بر  وصییی شیییرین

صنایع اكتفا كرده و بار    كاریهای زبان و شعر و تعدّد مصادیق زیبایی  ریزه شناسی، به حدّاقلّ 

هایی  در این بررسی كوشیده شد شمّه تمام این صنایع را بر دوش كالم و اندیشه نهاده است.

های چندگانة زبان و اندیشییه و معنا در سییخن سییعدی در هر بیت از  ها و ظرافتاز زیبایی

سعدی با تركیبی از            شد كه  شان داده  شود و ن شم آورده  شواهد مثال غزلیات او پیش چ

ای زهبا آمی شگردهای آن، خواننده را امان نداده از كشی یک شگرد نفس راحتی بکشد بلکه

از روشیییهای متعدّد، ذهن و فکر او را هر بار با تمركز بر بیت و واداشیییتن به مکر و تاّمل            

شی الیه    شتر، از التذاذی عمیقتر در ك سی بهره   های دیگر زیباییبی س   شنا ساخته ا ت. مند 

چنان كه تحلیلها مینماید، فنون زیبایی ظاهری و باطنی كالم سییعدی در یک بیت كمتر از 

صرفی و نحوی، پنهان كردن پیوندهای هنری       دو  صرّفات  ست از دخل و ت ست و آمیغی ا نی

شینی واژه   واژگان در زیر پرده صنعت ایهام، تقابل و همن ستخدام،    های  صنعت ا ها در قالب 

ایجاد تركیبات و اصیییطالحات جدید، فراهنجاری معنایی با عناصیییری مانند تشیییخیا و       

سیر   شبیه به ذم، كاربرد جابجای      پارادوكس، پندگریزی، تغییر م شیوة مدح  صود به  در مق

ضییمایر متّصییل و منفصییل و تقدیم و تاخیر اجزای كالم در سییطح كلمه و جمله و سییاخت 

تركیبات اسییمی و وصییفی كه دا ماً ذهن را به چالش كشیییده در وادی تامل وامیدارد تا با   

 های شعرش، احساس رضایت و شعی مضاعی دریافت شود. كشی الیه
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