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 چکیده
پردازی در كالم سعدی منجر به پیدایش سازی و سخنترین عناصر سخنچرا ساده

و  "سهولت و امتناع"جا از آن با نام ترین گونه و ساخت ادبی میگردد؟ همانکه همههنری

پرداز بزرگ قرن هفتم یاد میکنند. به رغم تکرار، و نظریه خصیصة بارز این شاعر و نویسنده

مملّ و بر خالف اصرار، مخّل نیست! شاید در وهلة نخست، عّلت این امر، بیش از به 

ها به نظر بیاید، كه به تفصیل در طی این های ساده، ساده به كار گرفتن واژهكارگیری واژه

وهش برآنیم تا به بررسی و گشودن یکی از مقال در باب آن سخن خواهیم گفت. در این پژ

 binary) "تقابلهای دوشقّی"رمزگانهای زبانی و شگردهای بیانی سخن سعدی؛ یعنی 

oppositions دو انگاری"( یا" (binarismeو تکرارهای نهان ) شده بپردازیم كه از

 پركاربردترین اسلوبهای سخنوری در زبان ادبی جهان به شمار میرود. 
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 مقدّمه
كار آرایی شعرا در حوزة بدیع لفظی، دو یا چندبار بهمیدانیم كه یکی از روشهای سخن

گون، در واقع ناظر بر گون است. اینکه میگوییم وجوه گونهبردن یک واژه به وجوه گونه

اند، كه حضور همین کرار به دست دادهبندی است كه منتقدان ادبی از آرایة تدسته

ای كه بندی در سخن سعدی، تبدیل به یک طرز خاص در سخنوری او گشته، به گونهدسته

میتوان گفت با نگاه خاصی كه سعدی به این آرایه و وجوه كاربَری آن داشته، از آن 

راحتی زدایی كرده است؛ یعنی مخاطب سعدی، پس از خوانش چندبارة سخن او بهآشنایی

ویژه در حوزة غزل میکوشد تا تکرار را در مسیر یک ممیّزة سبکی یابد كه او، بهدر می

بسازد، طوری كه بتوان گفت یک واژه و در حالت  "شخصیّت"و  "تیپ"ها بیندازد و از واژه

وار است. در این پژوهش، عالوه بر بررسی مقولة تکرار و تر، یک عبارت، سعدیگسترده

ویژه غزل او، گوشة چشمی نیز به عناصر ثابت موجود در ن در سخن سعدی و بههای آگونه

سخن وی خواهیم انداخت؛ عناصری كه میتوان آنها را مصداق همان شخصیّت یا تیپ 

های ادبی برای جلوه بخشیدن به كالم خویش استفاده میکنند دانست. معموالً شعرا از آرایه

 "لفظ"های ادبی مربوط به این رو اصالً نیمی از آرایهای پر بدیهی است و از و این گفته

افتد كه از این نیم دوم هم نیمی با روی كالم می ارتباط دارد، "معنی"است و تنها نیمی با 

و غیره، و تنها آن نیم معدود دیگر است كه جزو  "تضاد"مانند  و به سادگی درک میشود؛

تنگ دارد و فهم آن مستلزم تأنّی و تأمّل است. مکنونات بدایع است و با معنی ارتباط تنگا

چنین ادّعا كرد  "آرایه"و  "صنعت"باز این همه میتوان نظر به تسمیة همة فنون مزبور به 

كه مع هذا میتوان  كه نخستین كاربری آنها همان آراستن و افزودن چیزی به كالم است،

لزوم روایی سخن در سوق استماع  سخن را دست كم بدون غالب آنها نیز گزارد، امّا نظر به

شاعر از افزودن چیزی بر اصل ناگزیر میگردد. در این میان سعدی اّما چنین نیست؛ نخست 

های ادبی رایج و چندانی اینکه در سخن او به نسبت سایر شعرا، الاقل بر روی كار، از آرایه

الم او گشته چندان ای دستمایة خلق و بدع كبهره برده نشده است، و دوم اگر هم آرایه

المثل در موردی عاجل آن را به عنوان نمونه آورد؛ از جمله او از برجسته نیست تا بتوان فی

ای بهره میبرد كه به هیچ روی آن جلوة مقصود را كه به گونه "تکرار"و  "تضاد"دو آرایة 

الم كمک ندارند هیچ تازه تعمّداً نامرئی گشته و به پیدایش ساختار سهولت و امتناع ك

افتد و میکنند، كه در این میان البته نقش تکرار بیشتر است و در مواقعی از تضاد جدا می

 گردد كه در طی بحث بدان خواهیم پرداخت.در مواقعی نیز اعم از آن می
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آنچه در واقع در این پژوهش مورد مداقّه واقع میگردد دو چیز است: یکی تضاد و 

م سعدی كه در بیشتر مواقع ضمن مکرّر شدن گوینده را در ساختهای تقابلی موجود در كال

رسیدن و رساندن به معنی مقصود مدد میرساند، و دیگر تکرار كه جز شمول بر ساختهای 

مندی از كمترین شمار واژه كمک تقابلی در مواضعی، به سخن در القاء مقصود ضمن بهره

اسناد آن ارائه میگردد. این میکند كه همة این دعاوی در ضمن این جُستار آشکار و 

پژوهی و نقد ادبی و دائر ای محضِ متنپژوهش اگرچه روی در دو آرایة ادبی دارد، به گونه

بر افادة معنی است تا بالغت و لفظ و نباید این گمان افکنده گردد كه تأكید آن بر سویة 

ندارد و اگر اجمااًل ای بالغی است. نیز گفتنی است این نگرش به كالم سعدی تقریباً سابقه

بدیعی( بوده است.  -هایی در این زمینه شده با اهدافی دیگر )غالباً برداشت بالغیپژوهش

های تا الوصف در مقام پیشینة این پژوهش گفتنی است به عنوان آنچه كه دارای سویهمع

ی دوگانه فراروی از تقابلها"ای با عنوان حدودی مشترک با این جستار است میتوان از مقاله

یاد كرد كه اگرچه در مواضعی از نظر آبشخور مشتركاتی با این گفتار  "در دیوان حافظ

افتند. از منظری دیگر شاید در هیچ دارد، لیکن در مسیر و هدف از یکدیگر كامالً جدا می

كارگیری این اثری به اندازة كلّیّات سعدی در بافت و ساخت كالم )نثر و نظم( شاهد به

یا دست كم نوع استفادة سعدی از آن نباشیم. میدانیم كه این  "تضادّ"از آرایة بدیعی اندازه 

های معنوی علم بدیع است؛ چندانکه كمتر اثر صنعت با داشتن قیودی از زمرة كارآیه

بهره باشد. امّا تفاوت در نوع برخورد سعدی به نسبت ای را میتوان یافت كه از آن بیادبی

ن است. امّا چگونه این طرز در كالم سعدی نمود دارد و آیا میتوان بدان دیگر سخنوران با آ

از نظرگاه یک طرز خاص نگریست؟ در پاسخ میتوان گفت كه از دو منظر طرز خاّص 

كارگیری و دیگری كاركرد به مثابة یک سعدی مورد نظر ما بوده است: یکی بسیاری به

ای است كه از سوی سعدی به اندازهروش. در مورد نخست مقصود، میزان كاربَری آن 

میتوان ادّعا كرد تقریباً در هر صفحه از كلّیّات او یک مورد بر سیاقی كه مدّ نظر ماست به 

میان دو  "تقابل"چشم میخورد.  این كاربَری دائرمدار كمرنگ و حتّی محوكردن مسألة 

بودنش در میان  "معنوی"چیز است. در واقع سعدی طوری آن را به كار میگیرد كه دلیل 

سایر صنایع روشنتر میگردد؛ یعنی جهش از ظاهر به باطن تا حدّ تأویل. به نظر میرسد 

گویی و وجوه سهولت و امتناع سخن سعدی این باشد كه با اقتصاد در یکی از ابعاد ساده

گزینی و اقتناع بدانچه هست؛ یعنی كمترین دایرة واژگانی ساختار كالم خود را واژه

زد؛ چه برابر نهادن دو واژة متضادّ یا خواست معنی متضادّ از الزم و ملزوم یک واژه، میپردا

آفرین و از این آفرین است تا واژهآفرینی باشد. در واقع سعدی بیشتر معنیآسانتر از واژه
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روست كه در سخن او چندان به صور خیال بویژه از نوع انتزاعی و غیر تجریدیش بر 

های ن باید به این نکته اشاره كنیم كه تضادّ در سخن سعدی گونهنمیخوریم. در پایا

متفاوتی دارد و همواره دو ركن ذاتاً برابر یکدیگر قرار نمیگیرند، بلکه در مواضعی این 

 .برابری و تقابل از آنها خواسته میشود، كه در متن این جستار بدانها میپردازیم

 متن
وم طبیعی و مرتبطاً موسیقی و هنر تقریبًا امروزه با پژوهشهای صورت گرفته در عل

و از آن جمله پر بدیهی است كه علوم  "مصداق بر قاعده تقدّم دارد"مطمئن هستیم كه 

شناسی هنر كالمی، متأخّر از آثار ادبی و خاصّه در زبان بالغی به عنوان بخشی از زیبایی

پیشتر از آنها، عنصری،  فارسی است. این امر در مورد بزرگانی مانند خاقانی، نظامی و

منوچهری، فرّخی و پستر حافظ و همعصرانش و دیگرانی از این طراز كامالً صادق است، 

لیکن مشخّصاً در مورد سعدی گفتنی است كه كالم او خود جوهرة بالغت و فصاحت است 

المثل با چاشنی فالن زیور لفظی یا معنایی و یا تذویق و اینگونه نیست كه سخن را فی

مان آرایة ادبی به كار ببرد یا برده و یا حتّی تعمّدی در این زمینه داشته باشد. سخن به

سعدی بالغت محض است و نه میتوان در آن پی این و آن صنعت ادبی را گرفت و نه در 

به  "سهل و ممتنع"باب كالمش فالن حکم خاص بالغی را صادر نمود. آنچه هم كه با نام 

لفظی و  -معنایی است و نه جزئی -ی كلّی و غالباً ساختاریدهند حکمكالمش نسبت می

ظاهری. در واقع سعدی رند معنی است، درست به عکس حافظ كه رند لفظ است و این امر 

به ویژه ناشی از دو آرایة ادبی است كه به نظر نمیرسد نگرش سعدی به آنها از قسم نگرش 

های ادبی روا برخی شعرا در باب آرایهدیگر شعرا باشد. در واقع سعدی با آن تعمّدی كه 

میدارند با كالم رفتار نمیکند و اجازه میدهد كه مواردی از این دست تابع معنی باشد نه 

 بالعکس.
 توضیح دو اصطالح

 تضاد  -الف
ای به طول گفتنی است ضدّیّت میان دو چیز و مالزمات فهم آن و وجوه كاربردش سابقه

 در بسیاری از علوم نظیرِنطق دودویی یا باینری دارد. زمان طرح منطق ارسطویی یا م

ای شدههای دقیقاً تعریففرض بر این است كه مرزها و محدوده "منطق"و  "اتریاضیّ"

 همه"مواردی چون  ؛آن مرز میگنجد یا نمیگنجد ةو یک موضوع خاص یا در محدود هست

 "یک صفر یا"، "سفید یا سیاه"، "مرد یا زن"، "زنده یا مرده"، "فانی یا غیرفانی"، "یا هیچ
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 ؛نادرستا ای یا درست است ی. در این علوم هر گزاره"این یا نقیض این" و به طور كلّی:

ها و این باور به سیاه و سفیدها، صفر و یک. "سیاه"یا  است "سفید"های واقعی یا پدیده

. وارسطزمان قدیم و  به یونانِ  كم از آنگردد و می باز به گذشته "دو ارزشی" این نظامِ 

و تردید  با شکّ "دویی دو" كه به ایمانِ دوبت فلسفی ذهنیّای هنگواز ارسطو  پیشالبته 

های موجود ]در . باری هرگاه سخن از كّمیّت و بسامد باشد، آنگاه میتوان دادهنگریستمی

وسیلة هكارگیری آن بای، و بهكلّیّات سعدی[ را مالک و معیاری برای وجود چنین شیوه

شاعری عبقری چون سعدی دانست؛ شاعری كه برای بیان مقاصد و مفاهیم مورد نظرش 

گیرد. در واقع ترین ابزار را به كار میبیند و همواره سادههیچ روی خود را ُمکَلَّف نمیبه

ارسطویی از سوی سعدی و پیش از او، اصحاب علم بالغت، به پهلوی  "یا این یا آنِ"منطقِ 

از آن خلق میشود.  "تضادّ"ای به نام غلتد؛ طوری كه آرایهمی "هم این و هم آن"تسامحِ 

 "قطعیّتِ یکی از آن دو"توضیح این نکته الزم است كه اگرچه منطق ارسطویی دائرمدارِ 

محسوب میشود و احتماالً در  "تُعرَفُ األشیاءُ بِأضْدادِها"است و به نوعی پشتوانة تفکّر 

دو "، "تقابل"،  "تضاد"است با بخش نخست این گفتار؛ یعنی نخستین نگاه ممکن 

ارتباط به نظر برسد، امّا تردیدی نیست كه همین معرّفی بی "تقابل دوشقّی"و  "انگاری

چیزی با متضادّ آن، متضمّن حضور هر دوی آنها با هم در یک حدّ تام است. این بدان 

هم  "گرما"ه بدهیم ناگزیر باید از واژة ارائ "سرما"معنی است كه اگر بخواهیم تعریفی از 

در كالم خود استفاده كنیم، و این امر برای همة امور متضاّد صادق است. در عبارات ادبی 

ها كم از آن به طور صِرف نیست، "موضوعٌ لَهْ "كه هر دو ضدّین حضور دارند غرض تفهیم 

مدلولها است. در واقع در بلکه استفاده از كاربریهای گستردة دالّها و رسیدن به اقشار 

های منطقی گرفته نمیشود. حال های منطقی استفاده میشود امّا نتیجهادبیّات از داده

اینگونه از كاربری در كالم سخنوران مختلف متفاوت است؛ بعضی با واژگان بازی میکنند و 

به همان مدلول نخستین یا سطح آغازین كاربری آنها راضی میشوند؛ طوری كه با 

به سادگی كار را برگزار  "تضاد"سازی عامدانة مورد و محل استفاده از آنها؛ مثالً رجستهب

كند. در میکنند. امّا در میان بعضی دیگر، كه سعدی هم از آن جمله است، وضع فرق می

تر از حدّ نخستین كاربری یک گزاره یا میان این دسته از گویندگان، هدف گسترده

كوشند تا مدلول را سازی ندارند و میقع این دستة دوم قصد برجستهگفتار است، در واپاره

های معنایی و یا تأویل و گشتار در جهت دیگری هدایت كنند؛ جهتی كه همانا با زیرالیه

مرتبط است. اكنون و بر این بنا جای این دعوی هست كه شاید در هیچ اثری به اندازة 

كارگیری این اندازه از آرایة و نظم( شاهد به كلّیّات سعدی در بافت و ساخت كالم )نثر
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، یا كم از آن با این نوع )نوع مزبور( استفادة سعدی نباشیم. میدانیم كه این "تضادّ"بدیعی 

ای را صنعت با داشتن قیودی از زمرة صنایع معنوی علم بدیع است؛ چندانکه كمتر اثر ادبی

در نوع برخورد سعدی به نسبت دیگر  بهره باشد. اما تفاوتمیتوان یافت كه از آن بی

سخنوران با آن است. میتوان گفت كه از دو منظر طرز خاصّ سعدی مورد نظر ما بوده 

كارگیری و دیگری كاركرد. در مورد نخست مراد میزان كاربَری آن از است: یکی بسیاری به

كلّیّات او یک  ای است كه میتوان ادّعا كرد تقریباً در هر صفحه ازسوی سعدی به اندازه

مورد، بر سیاقی كه مدّ نظر ماست، به چشم میخورد. پس وجه تمایز طرز سعدی با دیگران 

ای بودن تن در این است كه اگرچه استفاده از كاربری نخستین در مواضعی به صرف آرایه

در  -ای در تاریکی، توجّهش رامیدهد و از همان نخستین برخوردِ مخاطب، مانند روشنایی

به خود جلب میکند؛ چنانکه بازخورد  -اندیشندی كه بالغیّون اندیشیده و میجهت

اش را مدیون آن طرز استفاده است، لیکن در زبان و قلم سعدی این وجه از نقش و معنایی

كاركردش به وجهی قابل توجّه كمرنگ و حتّی نامرئی، و تبدیل به ابزار قدرتمندی برای 

شود؛ چندانکه به نظر میرسد رسایی سخن از چیزی الم مینیروبخشیدن به بُنیة بالغی ك

تر آن چیزی كه در مقام آرایة بدیعِی جز داشتن وجه تقابلی مایه میگیرد. به زبان ساده

سازی رابطة اش را در كالم سخنورانی گرفت كه با هدف ایجاد و برجستهتوان پیتضاد می

تر كردن ظاهر و فرم سخن خود ابل توجّهو به نوعی ق میان دو واژة متضاد در ذهن مخاطب

ریز ساختاری ای محو و در عوض پیگونهزدند، در سخن سعدی بهبرای وی بدان دست می

میشود كه كمترین هدفش توجه به تضادها و ابعاد تقابُل است. مثالً در این جمله از 

، «مُفَرِّحِ ذات دآیبر می، مُمِدِّ حیات است و چون رودفرو میهر نَفَسی كه »گلستان: 

نخواهد افتاد؛ یعنی كالم چنان  "برآمدن"و  "فرو رفتن"كسی به دنبال آرایة تضاد میان 

نیست كه این آرایه بخواهد جلوه كند. الزم است به این نکته اشاره كنیم كه تضادّ در سخن 

، بلکه در های متفاوتی دارد و همواره دو ركن ذاتاً برابر یکدیگر قرار نمیگیرندسعدی گونه

 مواضعی این برابری و تقابل از آنها خواسته میشود، كه بدانها خواهیم پرداخت.       

 های متضادباینری اپوزوسیون یا دوگانه -1-الف
در این حوزه گفتنی است كه ارتباط در هر گونه زبانی )چه زبان علم باشد و چه ادب( 

( معموالً قراردادی و برای Binary) دوساختیدارد و این سیستمهای  ایدوگانهساخت 

رفع ابهام است؛ مثالً چراغ قرمز نشانة توقّف و در مقابل چراغ سبز كه نشانة حركت است. 

بار در نیز تذكّر این نکته الزم است كه بحث اِرجاع تفاوت معنایی به تفاوت شکلی، نخستین
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ای معنی "كاشت"یک معنی دارد و  "داشت"زبانشناسی سوسور مطرح شده بود؛ مثالً 

دیگر. ساختگرایان اساس را بر همین تفاوت میگذارند؛ تفاوت دو جفت؛ مانند تفاوت میان 

و از این قبیل. بایست گفت كه اصوالً در ساختگرایی از چند  "ضدّ قهرمان"و  "قهرمان"

( یا تقابلهای Binary Logicاصطالح زیاد استفاده میشود كه یکی از آنها منطق دوگانه )

( است كه در اینجا الزم است دربارة آن توضیحی Binary Oppositionsانه )دوگ

ترین مفهوم در ساختگرایی است؛ زیرا به نظر ساختگرایان، بدهیم. تقابلهای دوگانه بنیادی

اساساً تفکّر انسانی بر این پایه است: بد/ خوب، زشت/ زیبا و غیره. در طبیعت هم چنین 

از این قِسم. بشر در نظام اجتماعی هم از همین منطق است: شب/ روز، گرم/ سرد و 

استفاده میکند: چراغ قرمز/ سبز )نشانة توقّف و حركت( و از اینگونه است همة قوانینی كه 

برابر )مقابل( هم وجود دارد؛ چه طبیعی و چه قراردادی. از این رو باید در آثار ادبی هم به 

ر سخن سعدی یکی از مفاهیم اساسی، تقابل دنبال این تقابلهای دوگانه بود؛ مثالً د

است. این تقابل دوگانه در كلّیّات سعدی انواع و اقسام مختلفی از  "دشمن"و  "دوست"

ساده تا پیچیده دارد و همانگونه كه خواهیم گفت گاهی به ساختاری تناقضی منجر 

ا را یافت، و اصواًل گونه تضادّهمیشود. در تمام علوم ادبی و در كلّ ادبیّات هم میتوان این

ویژه در یکی از عوامل بسیار مهّم در فهم متون همین توجّه به تقابلهای دوگانه است كه به

و  "رستم"آثار روایتی اهمّیّت بسیاری دارد. از این قِسم است گفتن اینکه تقابل میان 

ه ، برخاسته از تقابل میان كیش مهرپرستی و مزداپرستی است، یا چنانک"اسفندیار"

در دیوان حافظ از تقابل میان آدم و  "زاهد"و  "رند"داریوش آشوری میگوید، تقابل میان 

چنانکه در  -، تفکّر غربی1فرشته )كه عشق را نمیداند( نشأت میگیرد. به نظر ژاک دریدا

بد/ خوب، هستی/ نیستی، درست/ نادرست، راست/  همیشه دو قطبی بوده است: -شرق

اُبژه( و از این قبیل. امّا بحث در باب سخن سعدی و نوع حضور  دروغ، ذهن/ عین )سوژه/

تقابلهای دو شقّی در كالم او دقیقاً از این منظر نیست و آنچه در مقام مهمترین اصطالحات 

شکنان آوردیم، از آن رو بود كه نخست آشکار شود كه ساختارگرایان و حتّی ساخت

این گفتار تا كجاها میتواند كشیده شود و خاستگاه این بحث كجاست و دوم اینکه دامنة 

شناسی و غیره( را در بر بگیرد. امّا به حکم خاستگاه های وسیعتری )تأویل، نشانهچه حوزه

هم كه باشد میتوان سخن سعدی را از این منظر مطالعه و بررسی كرد و با توجّه به انبوهی 

دست داد. اكنون به حکم  امثلة آن در گفتار وی شیوه و طرزی خاصی را برای او به

                                                             
1. Jacques Derrida 
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برخاستگی نوع كاربَری ساخت تقابلی از پیشینة تفکّر بشر و هم اندیشة ارسطویی از یک 

طرف و پُررنگ بودن آن در مبحث ساختگرایی و بررسی ساختاری از طرف دیگر، میتوان 

و  هادر مرحلة نخست ارتباط آن دو را با هم و در مرحلة دوم وجه ارتباطشان را با گزاره

 گفتارهای روایی و غیر روایی سعدی دریافت. پاره

اساساً ساخت دو شقّی برای سعدی به یک ابزار بیانی ثابت و یک سبک ویژه تبدیل 

ها خواهیم آورد، تغییر انحنای كاربَری بافت گشته است. تنها تفاوت، چنانکه در میان نمونه

ی است كه یک وجه آن آرایة دودویی سخن از سطح تضادّ ساده و طبیعی به سطح تقابل

 گوید:نام دارد؛ اینکه مثالً در بیتی می "مقابله"
 با تو گر در دوزخم، خرّم هوای زمهریر

(514)كلّیّات:   

 تو گر در جنّتم، ناخوش شراب سلسبیلبی 
 

ترتیب مقابل چهار چیز تو، جنّت، ناخوش، شراب سلسبیل( بهكه چهار چیز در مصراع نخست )بی

كارگیری آرایة دوم )با تو، دوزخ، خرّم، هوای زمهریر( قرار میگیرد، كه این یک وجه به در مصراع

تضادّ، البته در سطح نخست معنی است. اینکه میگوییم یک وجه از وجوه تقابلی و یک سطح از 

گون سطوح معنی از آن روست كه نخست نظر در معنوی بودن آرایة تضادّ داریم، و دیگر وجوه گونه

ری سعدی را مالک قرار میدهیم. از این گذشته چنانکه خواهیم آورد همین وجوه در گلستان كاربَ

مندی از نوع ادبی نثر و آن هم نثر مسجّعِ آمیخته به شعر، نسبت با دیگر مثابة بهرهسعدی به

  ای جای میگیرد.      بندی جداگانههای سعدی، خود در دستهگفته

 :اینک چند نمونه از گلستان
این نظر داری؟ دشمنتو كه با   

(13: 1382)كلیات سعدی،   

 را كجا كنی محروم دوستان 

 

 

ایموصف تو مانده اولما همچنان در   

(14)همان:   

 رسید عمر آخرمجلس تمام گشت و به  

 

است هنركه سلطان بپسندد  عیبهر   

(15)همان:   

 ها بدین بنده در استگر خود همه عیب 
 

گوی نیکی بُردخُنُک آن كس كه   

(16)همان:   

 چون همی بباید مُرد بدو  نیک 

 

فرست پیش، ز پسكس نیارد ز   

 )همان(

 برگ عیشی به گور خویش فرست 
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خاموشیبه وقت  گفتنو  گفتنبه وقت   

(17)همان:   

 دَم فروبستندو چیز طیرة عقل است:  

 

نم تصنیف كردن كه باد گفتم برای نُزهت ناظران و فُسحت حاضران، كتاب گلستان توا»...

 خریف طیشرا به  ربیعش عیشخزان را بر ورق او دست تطاول نباشد و گردش زمان 

 (.17مبدّل نکند. )همان: 

دوست، دشمنگنهش طاعت و   

(18)همان:   

 هركه در سایة عنایت اوست 
 

اولیتر است كه در  غیبتو ذكر جمیل و دعای خیر و اداء چنین خدمتی، در »...

 (. 18 -19)همان: « .... حضور

را عامای، مصلحت كند بنده خاص  

(19)همان:   

 آفرینحکمت محض است اگر لطف جهان 
 

« نماید. پستبر دامن كوه الوند  بلندپرتوی ندارد و منارة  آفتابپیش  چراغو »...

 )همان(.
ست و پس دیواربست آمدهپای  

 )همان(

 اوّل اندیشـه وانگـهی گفتـار 
 

 (. 19 -20)همان: « كن. زنات بیازمای و آنگه یمرد؛ الوُلوجقَبْلَ  لخروجاقَدِّم »...
 لیک موش است در مصاف پلنگ

(20)همان:   

 موششیر است در گرفتن  گربه 

 

دعایی درویشانكُند در كار   

 )همان(

 روزی به رحمت صاحبدلیمگر  

 

و اصوالً در كمتر آنچه از گلستان آوردیم اندكی از بسیار و مشت نمونة خروار بود، 

ای از این كتاب است كه به چنین تركیباتی از دو ضد بر نمیخوریم؛ چندانکه آوردن صفحه

فقط شاهد مثال از گلستان بیش از چند ده صفحه را به خود اختصاص میدهد. اگر 

های بیشتر بخواهیم نظری كلّی بیفکنیم و به حکم تنگی مجال این گفتار از آوردن نمونه

، باید بگوییم كه جز وجود آرایة تضادّ در متن غالب حکایات گلستان، حکایاتی كه بپرهیزیم

از گونة مناظره است، خود یک تضادّ ساختاری محسوب  "جدال سعدی با مدّعی"مانند 

مثابة كسوتی بر كلّیّت اندام كالم است؛ یعنی میشود؛ وجهی كه از حدّ مقابله گذشته و به

ت یک حکایت از نوع گفتگویی حتّی خفیفتر از مجادله باشد، هرجا ارتباط میان دو شخصیّ

ما شاهد بیش از چند كاربَری تقابلی در مقام ركن ثابت كالم خواهیم بود. در مواضع دیگر 
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كارگیری هم بسامد استفاده از این فنّ بدیعی تابع محتوا و پیام سخن است؛ یعنی میزان به

 به اقتضای وجود مایة وعظ و پند در آنهاست:این شیوه در دو كتاب گلستان و بوستان 

، كه آنجا سالمت بنهد لنگربیند  صُلحو چون  بجهداندر میان آید  خالفعاقل چون »

« آید.می یکسهباید ولیکن می ششسه؛ مُقامر را میاناست و اینجا حالوت در  کرانبر 

 (. 165)كلیات: 

اگرچه  بزرگان خوانتر، و عزّتهخود ب خُلقان جامۀسلطان اگرچه عزیز است،  خلعت»

 )همان(.    « تر.لذّتخود به انبان خُردۀلذیذ است، 

آید و توجّه را به خود جلب میکند كه میبینیم وضوح این طرز كاربَری آنجا به چشم می

در سیرت "حتّی در نامگذاری برخی از بابها نیز مغفولِ شاعر نمانده است؛ مثالً باب 

در ضعف و "برابر باب  "در عشق و جوانی"؛ باب "در اخالق درویشان"اب برابر ب "پادشاهان

ای ها گویای آن است كه خواستة شاعر از آرایه. همین بسیاری كاربرد به گواه نمونه"پیری

مراتب بیش از ای تعمّد همراه بوده، چیزی بهاش از سوی غالب شعرا با گونهكارگیریكه به

ردادن است. در واقع الشّعاع آن قراای كالم را تحتتضادّ و به گونهبرابر هم نشاندن دو واژة م

سعدی ابزار نو و دیگری را برای بیان مضامین نهانی خود ابداع میکند. او این برجستگی را 

ای ممانعت از ریخت و محو میکند و در عوض میکوشد با اقتصاد در خَلق و بدع و به گونه

 ترین الفاظ ارائه دهد. به صورت ایجاز ساختاری با سادهپاش واژه، بلندترین مفاهیم را 

الکَلْبمغلوبٍ یصول عَلَی  کسِنّورِ  

(21)همان:   

 إذا یَئس اإلنسانُ طالَ لسانُهُ 
 

تر آمد مرا زین وی پسندیده دروغملک را روی از این سخن در هم آمد و گفت: آن »...

و خردمندان  خبثیی این بر بود و بنا مصلحتیكه تو گفتی كه روی آن در  راست

 )همان(.« .انگیزفتنه راستیبه كه  آمیزمصلحت دروغیاند گفته

ویژه در گلستان گفتنی است اینکه از نکتة دیگری كه در مورد این طرز كاربری به

آنجاكه نوع نثر گلستان مسجّع است، غالباً دو شقّ متقابل در جایگاه سجع مینشیند و چون 

های واپسین گفتارهاست، هرجا كه شاعر وجوه متضاد را ر مسجّع بر پارهبار معنایی در نث

به وجه  متقابلای خواست خود را از وجه در این بخش از گزاره جای میدهد به گونه

تغییر میدهد، خاصّه در مواضعی كه مخاطِب فرضیِ دروِن متن را هم با خود یار  متداعی

 میکند.
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 دلق؛ این آلودخاک، شاهد صالح درویشو  است زراندود، كلوخ توانگر فاسق»

 (.159)همان: « ، مرصّع.فرعون ریشاست مرقّع و آن  موسی

 دهلبا غلبة  بربطسخن ببندد شگفت مدار كه آواز  اجالفرا كه در زمرة  خردمندی»

 (.155)همان: « فرومانَد. سیر گنداز  عنبر بویبر نیاید و 

رسد، همان  فلکاگر به  غبارت و اس نفیسافتد همچنان  خالباگر در  جوهر»

، ضایع. خاكستر نَسَبی عالی تربیت نامستعدّ، دریغ است و تربیتاستعداد بی. خسیس

برابر است،  خاکنَفْس خود هنری ندارد با جوهر عِلْوی است، ولیکن چون به آتشدارد كه 

 (.156)همان: « است كه آن خود خاصیّت وی است. نینه از  شکرو قیمت 

یست گفت كه سعدی طوری واژگان را در نظام نحوی كالم خود به كار میگیرد كه نیز با

ای كه ممکن است بیرون از آن نظام با هم تقابلی نداشته باشند، درون ساختار حتّی دو واژه

كالم از نظر معنایی مقابل یکدیگر قرار بگیرند. در این زمینه گفتنی است كه بعضی از 

 "تضادّ"و جز آنکه  شاخة آن، بدیع نیز این نکته را متذكّر شدهاصحاب علم بالغت و خاصه 

اند، با تأكید بر آنچه مدّ نظر ماست، این آرایه را از های معنوی سخن دانستهرا جزو آرایه

آورند؛ از جمله عالمّه همایی میگوید: به حساب می "تناسب"و  "النظیرمراعات"مقولة 

صنعت مطابقه و تضادّ را قسمی جداگانه از صنایع بدیع  توضیح آنکه بعضی علمای بدیع،»...

اند، به این مالحظه كه ممکن است نشمرده و آن را داخل مراعات نظیر و تناسب قرار داده

اشیاء متضادّ را نیز از نظر ادبی داخل امور متناسب قرار بدهیم؛ زیراكه ممکن است از 

گویند اشیاء به ن سبب است كه میشنیدن چیزی ضدّ آن نیز به ذهن خطور كند، و بدی

، و باز به همین جهت است كه تضادّ را "وَ بِضِدِّها تَتَبَیَّن األشیاء"ضدّ خود شناخته میشود؛ 

 انتقال افکارو  تداعی معانیهم از نوع تناسب و مالزمت در فلسفه یکی از اسباب 

 (. 274 -275: 1377)همایی، « اند.شمرده

بندی كرده و هركدام ( دستهcategoryبدیعی را از نظر الگو ) هاینیز شمیسا كه آرایه

تجنیس،  روشتسجیع،  روشبا نامی خاصّ قرار داده است ) "روش"از آنها را داخل یک 

ای در بحث و آورد، و طی تبصرهتناسب می "روش"تکرار و غیره(، تضادّ را جزو  روش

 كلمات باشد، در این بیت:تضادّ ممکن است بین الزمة معنی »بررسی آن میگوید: 
 یک روز نگه كن كه بر این كنگره خشتیم

(824: 1382)كلّیّات سعدی،   

 چون مرغ بر این كنگره تا كی بتوان خواند 
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و الزمة  "بودنزنده"بین الزمة معنی خشت و مرغ تضادّ است؛ زیرا الزمة معنی مرغ 

تضادّ بحثی معنایی است » افزاید كه:بودن است. شمیسا همچنین میمرده "خشت"معنی 

و الزم نیست كه بین دو لفظ متقابل، به لحاظ دستوری مطابقت صرف باشد و مثالً هر دو 

فعل ماضی باشند یا هر دو اسم باشند، امّا در صورت مطابقت، كالم فصیحتر است. تضاّد 

(contrastاز مسائل اساسی ادبیات است و در بسیاری از آثار بزرگ ادبی مدار بر )  ّتضاد

( یا انسان و درون او، و یا انسان antagonist( با ضدّ قهرمان )protagonistقهرمان )

و طبیعت و از این قبیل است. تضادّ بدیعی در حقیقت مینیاتوری از این مختصّة مهم سبک 

 (.118 -119: 1381)شمیسا، « ادبی است.

باً با هدف ما از این جستار كند كه تقریفشاركی در این زمینه به نکتة جالبی اشاره می

به معنای  جهش ذهن از معنایی»افزاید: همسو است. او پس از ارائة تعریفی از این آرایه می

انگیزد. البته بیان هنری و تخیّل شرط تحقّق مقابل و متضاّد آن احساس خاصّی را بر می

: 1379اركی، )فش« این امر است و صِرف كنار هم قراردادن كلمات متضادّ كافی نیست.

ای نیست كه میتواند مصداق گفتة ما آورد تنها نمونهای كه شمیسا از سعدی می(. نمونه91

قرار بگیرد، بلکه مطابق آنچه پیشتر گفتیم با تغییر بسامد از نثر به نظم، تقریباً در بیشتر 

ز موارد های سعدی به چشم میخورد. پیشتر به این نکته اشاره كردیم كه در بسیاری اگزاره

طبعاً میان دو واژه تضادّی نیست، ولی سعدی طوری آن دو را به كار میبرد كه مفهوم 

 تقابلی را الزمة آن میکند. در اینجا به چند نمونه اشاره میکنیم:

نشویم دستبرود،  سرنداند كه گَرَم می  

(575: 1382)كلّیّات سعدی،   

 دوش میگفت كه سعدی غم ما هیچ ندارد 
 

گویمتو  چوگانها كاندر خم نه منم تن  

 )همان(

خوبانهمه بر من چه زنی زخم فراق ای مه    
 

یمسپرگو بزن جان من، تکه ما   

(574)همان:   

میزند معشوق شمشیرگر به    

 

بایست گفت كه این تضادّ در تسمیة آنان وجود دارد و اصاًل  "چهار آخشیج"در مورد 

ت آنها دقیقاً از گونة ضدّیّتی است كه در به معنی ضدّ است، ولی ضدّیّ "آخشیج"واژة 

های چند بیت فوق میبینیم؛ یعنی ضدّیّتی قراردادی و برساخته. تضادّی كه از تناسب واژه

آیند كه غالباً با هم می "آتش"و  "خاک"و  "آب"و  "باد"مایه میگیرد؛ اینکه مثالً معمواًل 

ردن آنها یا كم از آن دوتای آنها با در مواردی عامدانه است، ولی در موارد بسیاری هم آو

هم كامالً ناخودآگاهانه است، و تصادفاً در یک بیت بر حسب ضرورت تداعی و اقتضای 
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 "آتش"و  "خاک"انتقال معنی آورده میشوند. به هر روی لفظًا هیچ تضادّی میان مثالً 

شمشیر و "وجود ندارد و آنچه هست به حوزة كاربَری آنها مربوط میشود؛ درست مانند 

و از این قِسم. این قِسم تضادّ بر اساس یک  "گوی و چوگان"و  "دست و پا"و  "سپر

شدن معنی شکل میگیرد. قرارداد معنایی برای انسجام ساختار سخن و كمک به پرورده

 برای نمونه سعدی در ابیات:

افشانیم... سرفشانـنـد و مـا  زر  

بُـستـانیممـا تـمـاشـاكنان   

حیرانیم... ـار صُـنـعآثـمــا در   

عـزیــز نـتـوانـیم یـارتَـرک   

(575)همان:   

 ...دوستان در هوای صحبت یار 

 كنند میوهچشمان نظر به ...تنگ

 مینگری سیمای شخصتو به 

 عزیز بتـوان گفـت جان...تَرک 

 

و  "آثار صُنع"را برابر "سیمای شخص"، "بُستان"را برابر  "میوه"، "سر"را برابر  "زر"

بر حسب قرارداد شعر غنایی قرار داده است. در واقع این برابری را  "یار"را برابر  "جان"

معنی كالم است كه برجسته میکند و این ساخت در فضای كالم غنایی است كه شکل 

مقابل  زرای مثالً هرگز میگیرد، وگرنه بیرون از این ساخت و فضا و بدون ارادة چنان معنی

عدی پا را از این هم فراتر میگذارد و به لفظ قانع نمیشود و دست به قرار نمیگیرد. س سر

های معنایی آنها نیز میبَرَد. آنجاكه به اقتضای كالم، گفتارها و الزمهایجاد تقابل میان پاره

الزم معنایی یک گزاره را با دیگری در یک بیت یا حتی یک مصراع مقابل هم قرار میدهد. 

 ا یا دو مدلول را برابر یکدیگر مینشاند؛ مثالً در ابیات:دو فض تربه بیان ساده
 هرچـه ما را لـقـب نـهنـد آنـیـم...

 در هـمـه عـمـر از آن پـشیمانـیم...

 )همان(

 ...بنـده را نـام خــویشـتـن نـبُـوَد 

 ...هرچه گفتیم جز حکایت دوست
  

مثالً در بیت نیست، بلکه  سپرو  شمشیرو  چوگانو  گویدیگر خبری حتّی از 

و در  -سازی افعالبا گزاره -"هرچه ما را لقب نهند"را مقابل  "نام خویشتن"نخستین 

با استفاده از  "حکایت دوست"روی را روبه "هرچه گفتیم"مصراع نخست بیت دوم، 

ساختی استثنائی )با استفاده از جز( قرار میدهد. و امّا این الزمة معنایی را كه میگوییم در 

 ت و مانند آن بهتر میتوان تشخیص داد:این بی
 انـد كـه مـا صیـد الغـریمچنـدان فتـاده

 (574)همان: 

 سعدی! تو كیستی كه در این حلقة كمند 
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آید، واضح است به میان می "صید الغر"در كنار  "اندچندان فتاده"كه وقتی سخن از 

 است، یا در بیت: "فربگی"كه الزمة معنایی گزارة نخستین 
 یادت چـو شِـکَر كُنَـد دهانم

(672)همان:   

 ام عیشگر تلخ كنی به دوری 
 

برابر ِشکَر قرار گرفته، و خود شِکَر الزمة معنایِی  "زهر"كه الزمة معنایی تلخ، یعنی 

است كه هر دوی آنها )زهر و شیرین( در كالم نیامده است. به عالوه این تلخی،  "شیرین"

 تجریدی؛ یعنی حال و هوای دوری و جدایی )فراق( است.  صفت یک امر انتزاعی و غیر

 تکرار -ب
كار آرایی شعرا در حوزة بدیع لفظی، دو یا چندبار بهمیدانیم كه یکی از روشهای سخن

گون در واقع ناظر بر گون است. اینکه میگوییم وجوه گونهبردن یک واژه به وجوه گونه

اند، كه حضور همین تکرار به دست داده بندی است كه منتقدان ادبی از آرایةدسته

ای كه بندی در سخن سعدی تبدیل به یک طرز خاص در سخنوری او گشته؛ به گونهدسته

میتوان گفت با نگاه خاصی كه سعدی به این آرایه و وجوه كاربَری آن داشته از آن 

راحتی زدایی كرده است؛ یعنی مخاطب سعدی پس از خوانش چندبارة سخن او بهآشنایی

ویژه در حوزة غزل میکوشد تا تکرار را در مسیر یک ممیّزة سبکی یابد كه او بهدر می

بسازد؛ طوری كه بتوان گفت یک واژه و در حالت  "شخصیت"و  "تیپ"ها بیندازد و از واژه

پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره كنیم كه وار است. تر، یک عبارت، سعدیگسترده

رار در سخن ادیبانی كه خالق چند اثر هستند امری طبیعی و بدیهی است، های تکگونه

آید كه تعدّد و حجم آثارشان مانع از منتها از آن رو در آثار برخی از آنها به چشم نمی

گنجاندن آنها در یک مجلّد واحد میشود؛ مثالً در میان هر چند اثر از یکی از شعرایی چون 

خسرو، سنایی و غیره میتوان به وجوه مشترک لفظی و معنایی خاقانی، نظامی، عطّار، ناصر

دست یافت، لیکن از آنجا كه آن آثار از هم جدا افتاده است وجوه مزبور چندان برجسته و 

راحتی میتوانیم به قابل توجّه نیست. برای نمونه اگر چند اثر از ناصرخسرو را بخوانیم به

در آنها پی ببریم، امّا از آنجاكه اثرها از یکدیگر  های تکرار شدة لفظی و معنایی موجودرگه

كلّیّات "جدا هستند، این تکرار جلوة چندانی ندارد. ولی در سخن سعدی كه تحت عنوان 

راحتی میتوانیم به گردآوری گشته است و ما با یک مجموعة واحد مواجهیم، به "سعدی

توان آن را بررسی كرد به چشم حضور عناصر مکرّر پی ببریم؛ یعنی این تکرار، طوری كه ب

آید. این سخن البته ناقض آنکه گفتیم سعدی عناصر مکرّر را چنان به كار میگیرد كه می
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كامالً نامرئی و نا برخورَنده مینماید نیست كه از خودمان بپرسیم اگر نامرئی است پس 

عنی كه وقتی ایم!! موضوع دقیقاً نوع كاربَری است؛ به این مچگونه ما متوجّه آن گشته

تردید با هدف در چشم آمدن انجام شاعری از آرایة تکرار استفاده میکند، او این كار را بی

میدهد، امّا چنانچه در سخن شاعری به وجود تکرار پی ببریم و حال آنکه معنِی غالب به ما 

در  اجازه ندهد كه در همان سطح بایستیم، با توجّه به اینکه تکرار یک آرایة لفظی است،

آن صورت جز اینکه باید بگوییم شاعر آن را ماهرانه در تار و پود سخن جای داده است، 

درک این نکته نیز ضروری است كه عمد و قصدی نیز از سوی او برای یک بازی لفظی 

ساده در كار نبوده، و آن وقت انبوهی مصداق و نمونه را باید به حساب هدف دیگری كه ما 

میگوییم  -پردازیدر مقام یک شگرد سخن -"برای بهتر گزاردن معنی تکرار نامرئی،"بدان 

دست و دارای نظم و تناوب است. سعدی گذاشت. تکرار در سخن سعدی كامالً هموار و یک

خبر است. این گونه كاربُرد كه معمول زبان سعدی گشته است هم از آن خبر دارد و هم بی

تقسیم میشود. بایست گفت كه در نوع تکرار  "معنوی"و  "لفظی"به طور كلّی به دو دستة 

لفظی مرزبندی مشخّصی میان آثار سعدی نیست، لیکن در نوع معنایی و مضمونی آن، آثار 

بندی میشود؛ یعنی وجوه معنایی مکرّر دسته "غنایی"و  "تعلیمی"سعدی به دو قِسم 

هم در گلستان  "ای متضادهدوگانه"( اثر دارد. مثالً تکرار Genreارتباط تنگاتنگی با نوع )

به چشم میخورَد هم در بوستان، هم در غزلیّات و هم در سایر آثار سعدی، ولی تکرار  

طوالنی بودن شب "فقط در آثار تعلیمی و تکرارِ  "در خدمتِ آدمی بودنِ كائنات"معنیِ 

 فقط در آثار غنایی به چشم میخورد.  "فراق

 تکرار مضمون یا توازی معنی

 ام تکرار در سخن سعدی تکرار مضمون یا توازی معنی است؛ از قبیل:یکی از اقس

 برتری مجاورت با معشوق بر تماشا و تفرّج طبیعت:        -1
 به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را

(381)كلّیّات، غزلیّات:   

همبیا كه وقت بهار است تا من و تو به   

 

دالن كوی دلبر استصحرا و باغ زنده  

(840)همان:   

 ابنای روزگار به صحرا روند و باغ 

 

 ما را كه تو منظوری خاطر نرود جایی

(606)همان:   

 هركس به تماشایی رفتند به صحرایی 

 

 هرجا كه تویی تفرّج آنجاست

(399)همان:   

 ما را سر باغ و بوستان نیست 

 

 های راه عشق( رفتن:به استقبال تیر و كمان معشوق )سختی -2
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ام نشّاب رازند، اِستادهمی گر وی به تیرم  

(383)همان:   

 من صید وحشی نیستم در بند جان خویشتن 
 

 آرزویم میکند كآماج باشم تیر را
(384)همان:   

تنچون كمان در بازو آرد سرو قد سیم   
 

 بدعهدی معشوق یا خُلف وعدة او: -3
دل چرا برداشتی؟آخر ای بدعهد سنگین  

رداشتیای ناخورده شمشیر جفا بجرعه  

(616)همان:   

 ره دل ز ما برداشتیپیمانا به یکسُست 

 گفته بودی با تو در خواهم  كشیدن جام وصل
 

پیوندمبرید مِهر و وفا یار سُست  

 هنوز بر سر پیمان و عهد و سوگندم

(546)همان:   

 شکست عهد مودّت نگار دلبندم 

 اگرچه مِهر بُریدی و عهد بشکستی
 

قش وفا كه بُرد؟باز از نگین عهد تو ن  
(456)همان:   

 بازت ندانم از سر پیمان ما كه بُرد؟ 
 

، "در خدمتِ آدمی بودن كائنات"و همچنین است تکرار مضامین مختلفی چون: 

، "قدر لطفِ دیگران را دانستن"، "ناپذیری ذات نامستعدّتربیت"، "طوالنی بودن شب فراق"

برتری خلقت زیبا بر "، "ران نشدنآلودة منّت دیگ"، "زشتی صورت از زشتی سیرت"

، "برتری هنر بر گوهر"، "برتری جَدّ بر جِدّ"، "رزق مقسوم و اجل محتوم"، "خلعت دیبا

، "دست كم نگرفتن دشمن"، "عملرجحان عِلمِ با عمل بر علم بی"، "سکوت برابر نادان"

، "خبر دادن بیرون از درون"، "به داده رضا دادن"، "تن دادن به قضای عشق"

اعتنایی بی"، "فخر به سخن"، "های راه عشقلزوم تحمّل دشواری"، "پندناپذیری عاشق"

، "بلندی از افتادگی یافتن"، "سختی عشق در اِفالس"، "یگانگی معشوق"، "معشوق

و مضامین مشترک موجود در حکایات مشترک هر  "رضایت به گرفتاری در كمند عشق"

دهد تا لستان و بوستان كه گنجایی این گفتار اجازه نمیگانة گگانه و دَهیک از ابواب هشت

 برای همة آنها نمونه بیاوریم. 

نکتة جالب این است كه سعدی در بیشتر موارد مضامین مشترک را با یک لفظ ارائه 

 "بلندی یافتن از افتادگی"كرده و در واقع باز دست به تکرار زده است؛ مثالً برای مضمون 

 گوید: می
آسمانش به عیّوق بُردبه مِهر   

(287)كلّیّات، بوستان:   

 چو شبنم بیفتاد مسکین و خُرد 
 

 مِهرم به جان رسید و به عیّوق بر شدم
(545)همان، غزلیّات:   

 چون شبنم اوفتاده بُدم پیش آفتاب 
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 طور تمثیل قانع نشدن طمّاع به پر نشدن چاه با شبنم:همین
 پر نشود؛ همچنان كه چاه به شبنم

(141ان، گلستان: )هم  

 دیدة اهل طمع به نعمت دنیا 
 

 نه هرگز پُر شود چاه به شبنم

(753)همان، مواعظ، قصاید فارسی:   

 نه چشم طامع از دنیا شود سیر 
 

 های دیگر از این نوع تکرار )دو به دو(:نمونه
 تو خود بیا كه دگر هیچ در نمیباید

(502)همان، غزلیّات:   

كه دوستان بینی؟چه ارمغانی از آن به    
 

 چه از این به ارمغانی كه تو خویشتن بیایی؟

(604)همان:   

 تو چه ارمغانی آری كه به دوستان فرستی؟ 
 

 به راه بادیه داند قدر آب زالل

(532)همان:   

 تو بر كنار فراتی ندانی این معنی 
 

 تو قدر آب چه دانی كه در كنار فراتی؟

(612)همان:   

الْفَلَواتكْباً تَهیمُ فِیسَلِ المَصانِعُ رَ   
 

 گر بر آن دست و كمان چشم اوفتد نخجیر را

(384)همان:   

رود تا در كمند افتد به پای خویشتنمی   
 

 كه هركه را تو بگیری ز خویشتن برهانی

(656)همان:   

 به پای خویشتن آیند عاشقان به كمندت 
 

ایم، چه باشد شکست ما؟ما خود شکسته  

(390)همان:   

ا چون خودی درافکن اگر پنجه میکنیب   
 

 محتاج نیست پنجه كه با ما درافکنی
(650)همان:   

ایمبا مدّعی بگوی كه ما خود شکسته   
 

 های تکرار مضامین مشترک به لفظی دیگر )دو به دو(:نمونه
بیند و عارف قلم صنع خدا راخط همی  

(382)همان:   

نظران بر ورق صورت خوبانچشم كوته   
 

در آثار صنع حیرانیمما   

(575)همان:   

نگریتو به سیمای شخص می   
 

 چرا نظر نکنی یار سروباال را؟

(381)همان:   

 به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی 
 

 گو ببین آمدن و رفتن رعنایی را

(389)همان:   

 سرو بگذار كه قدّی و قیامی دارد 
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 "های متضادّدوگانه"تکرار 
رارهای موجود در سخن سعدی كه به بخش نخست این جُستار نیز از دیگر اقسام تک 

به  های متضادّ است كه بسامد باالیی دارد. این گونه از تکرارمربوط میشود، تکرار دوگانه

راحتی توجّه كسی را به خود جلب نمیکند؛ چون از سطح توزیع یکسانی در سرتاسر سخن 

های متضاد در این موضع ظور از دوگانهمند است. نخست باید بگوییم كه منسعدی بهره

همان است كه پیشتر آوردیم؛ یعنی دو واژه با بار معنایی مخالف یکدیگر كه همواره با هم 

در یک عبارت، یک مصراع و یا یک بیت و گاهی هم در صورت طوالنی بودن قالب سخن 

بندی دو قِسم دسته كار میروند. این گونه از تکرار خود بهچند بار در طول ارائة كالم به

و غیره  "غم و شادی"، "شب و روز"، "دوست و دشمن"هایی مانند میشود: نخست گونه

را پیدا كرده است، و دیگر آنهایی كه وجودشان  "شخصیّت"كه در كالم سعدی حُکم 

مرهون نوع ادبی سخن و قالب آن نیست و بسامد چندانی هم ندارد. این كاربرد اخیر ظاهرًا 

چ عمدی نیست و در مواضعی هم كه ظّن التزام میرود چنان در بافت سخن خوش تابع هی

پردازی بدیعی؛ یعنی این ای لفظنشسته كه گویی فقط به اقتضای كالم است نه گونه

ای ویژه از واژه را انتخاب میکند نه هاست كه گونهجریانِ روانِ كنار هم قرارگرفتن واژه

 گوینده.  

به علّت كابین در خانه  فرتوتو مادرزن  درگذشت جوانال جمیکی را زنی صاحب»

و مرد از محاورت او به جان رنجیدی و از مجاورت او چاره ندیدی تا گروهی  بمانْدمتمّکن 

زن  نادیدنای در مفارقت یار عزیز؟ گفت: آشنایان به پرسیدن آمدندش. یکی گفتا چگونه

 (. 114یّات، گلستان: )كلّ« مادرزن. دیدنبر من چنان دشخوار نیست كه 

 "دوست و دشمن"توان به های متضاد در كالم سعدی میاز پركاربردترین دوگانه

اشاره كرد كه  "لطف و قهر"، "مَست و هشیار"، "روز و شب"، "صورت و معنی"ویژه(، )به

 میتوان برای هركدام صدها نمونه آورد:

 
 همه شاهدان به صورت، تو به صورت و معانی

(576)همان:    

 دل عارفان ربودند و قرار پارسایان 
 

 نتواند كه ببیند مگر اهل نظرت

(395)همان:   

 باز گویم نه كه این صورت و معنی كه تو راست 
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 گیرینتیجه
های كاربَریِ ساختهای دوگانه در بر اساس آنچه گفته شد، و هم بسامد باالی نمونه

كه اوّالً سعدی شناختی كافی از آبشخور تمامت گفتار سعدی، میتوان چنین نتیجه گرفت 

تضادّ یعنی طبیعت و وجود آن در ذات َمظهَر ناطقش یعنی انسان داشته است؛ اینکه او 

چگونه از ضدّ چیزی میتواند آن را بشناسد و تعریف و تبیین كند؛ ثانیاً او به نیکی پی بُرده 

د خود كمک گرفت؛ یعنی در همان بود كه چگونه میتوان از اینگونه تقابُلها برای ادای مقصو

دهی دوگانه استفاده میکند كه جهت شناخت ضدّ با ضدّ. سعدی با چنان مهارتی از ساخت

نه تنها از الیة صِرفِ دودویی آن میگذرد و آن را نشانة ساخت و طرز سخنسرایی خود 

و به  میکند، بلکه رنگ و لعاب ضدّیّت و برجستگی این كارآیة بدیعی را از آن میگیرد

ای در بافت سخن محوش میکند كه در مواضع بسیاری مخاطب اصالً متوجّه مقولة گونه

تکرار نمیشود. در واقع سعدی با این شگرد، هم سادگی ساختار كالم خود را تضمین 

 میکند و هم هنرش را در نامرئی نگهداشتن تکرار به نمایش میگذارد.     

داشتن صورت سخن و برداشتن موانع اده نگهترتیب میتوان گفت كه سعدی با سبدین

وری خود را به طراز تکرار و تقابل فهم كالم از سر راه اندیشة مخاطب، طوری طرز سخن

آراید كه نه انسجام سخنش بر هم میریزد و نه شناوری و تنیدگی كالمش دستخوش می

ز سهولت و امتناع تزلزل میگردد. شاید پیشترها هم به این نکته اشاره كرده باشیم كه را

های ساده، كارگیری واژهسخن سعدی، كه هنوز درک درستی از آن وجود ندارد، بیش از به

ویژه بدیع، هاست. در كارگاه سخنوری سعدی، حتّی فنون بالغت و بهكارگیری واژهساده به

اندیشیده سخن در بوتة ساخت و تركیب اجزاء سخنش گداخته میشود. او همانگونه كه می

هیچ وجه درگیر نظام نحوی كالم و اینکه كجا شاخ و برگ خیال را گفته است و بهیم

 بدَوانَد نبوده است.   

 منابع

 نیا، اصفهان، نشر فردا.، ترجمة هلن اولیاییبوطیقا ،1386ارسطو،  -1

، ترجمة كتایون شهپر راد، تهران، نشر مفهوم ادبیّات، 1387تودوروف، تزوتان،  -2

 قطره.

، ترجمة عاطفه طاهایی، تهران، نشر نظریۀ ادبیّات، 1385ـــــــــــــــــــــ، ــ -3

 اختران.



 1398 پاییز /45 پیاپی شمارهسبک شناسی نظم و نثر فارسی/  /440

 

، به كوشش محمّد قزوینی دیوان حافظ، 1369الدّین محمد، حافظ شیرازی، شمس -4

 و قاسم غنی، تهران، نشر زوّار.

، به كوشش محمّدعلی فروغی، کلّّیات سعدی، 1382بن عبداهلل، سعدی، مصلح -5

 هران، نشر ققنوس.ت

 ، تهران، نشر آگه.موسیقی شعر ،1381شفیعی كدكنی، محمّدرضا،  -6

 ، تهران، نشر فردوس.نگاهی تازه به بدیع، 1381شمیسا، سیروس،  -7

 ، تهران، نشر میترا.نقد ادبی، 1388ــــــــــــــــــــ،  -8

الزّمان ، به كوشش بدیعدیوان، 1379ابراهیم، عطّار نیشابوری، فریدالدّین محمّدبن -9

 فروزانفر، تهران، نشر نگاه.

، به نامهمصیبت، 1386ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  -10

 كوشش محمّدرضا شفیعی كدكنی، تهران، نشر سخن.

یف، آ. برتلس، ، به كوشش ر. علیشاهنامۀ فردوسی، 1965فردوسی، ابوالقاسم،  -11

 ف، تحت نظر ع. نوشین، جلد چهارم، مسکو، آكادمی علوم اتحاد شوروی.م. عثمانو

، به كوشش مهدی نوریان، دیوان مسعود سعد، 1364مسعود سعد سلمان،  -12

 اصفهان، نشر كمال.

 ، تهران، نشر طرح نو.سعدی، 1378موحّد، ضیاء،  -13

، با یزیکلّّیات شمس تبر، 1378محمد، الدّین محمدبنمولوی بلخی، جالل -14

 ، تهران، نشر امیركبیر. 3و1الزّمان فروزانفر، جتصحیحات و حواشی بدیع

، به كوشش سعید حمیدیان، گنجینه، 1385یوسف، بنای، الیاسنظامی گنجه -15

 تهران، نشر قطره.

 ، تهران، نشر هما.فنون بالغت و صناعات ادبی، 1377الدّین، همایی، جالل -16

 .، تهران، نشر همامعانی و بیان، 1374ــــــ، ــــــــــــــــــ -17

 



 441/كلّیّات  در سعدی گفتاری شیوة دو ،"تکرار و تضادّ" به نگرشی

 

Investigating “Antithesis and Repetition”, Two Narrative 

Devices Used by Sa’di in Kollyyat 

Gholamhosein Sharifi Veldani1, Tahereh KHoshhal 

Dastjerdi2, Mortaza Abbasi3 

Abstract  

Nowadays, most attributes given to the expressive mode of Sa’adi’s 

works all are under the shadow of the ease and abstainer of his words; 

attributes fluency, sweetness, rhetoric, eloquence, freshness, firmness, 

innovation, etc. but ease and abstainer is not the only characteristics of 

Sa’adi’s words. In other words, this characteristics has not been achieved 

in vain and some factors have been at work to create such a result. In the 

present study, it has been tried that using a bulk of pieces of evidnce and 

instances available in Kollyyat of Sa’adi, two expressive characteristics 

of his words, i.e. comparative antithesis and invisible repetition can be 

investigated in order that this result that how Sa’adi at the maximum of 

ease expresses his ideas that others have could not reproduce an 

equivalent. In other words, it can be thought that description of “ease and 

abstainer” is not the very sense of Sa’adi’s words, but this characteristics 

is its nature and has inevitably originates from his mode f expression 

because it has been only “structure” and “meaning”  that have motivated 

critics and literary researchers to describe such an attribute and the aim 

of the present study is to find that characteristic and the invisible 

eloquence of Sa’adi’s words as the belongings  of that characteristics.  

Keywords: Sa’adi, rhetoric, repetition, opposition, structure, reading. 
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