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  چكيده
اي در  فراتر از مضامين عاشقانه، حامل مفاهيم برجستهي شيرازي غزليات مصلح الدين سعد

هاي خاص و پركـاربرد اشـعار    عالم عرفان است كه جلوة برخي از اين مفاهيم را بايد در واژه
اين . ست»آب«ها كه بسامد قابل توجهي در غزليات سعدي دارد،  وي جست؛ يك از اين واژه

و نيـز در معنـاي   ... هاي ديگري چون آتش، تشنگي، آبگينه، غرقـه، كنـار    واژه به همراه واژه
شود، يكي از خاصترين ويژگيهاي سبك شخصي ر تقابل با آتش تبديل به نماد مياشك كه د

هايي كه در ارتباط با آن مورد بررسي قـرار   به همراه ساير واژه» آب«ة ژوا. سعدي را ميسازد
ليات سعدي را از اينكه درحد عشقي زميني در جهان ظاهر باقي بماننـد، فراتـر   ميگيرند، غز

هايي چون انواع ايهـام،   آرايه. برده و عشقي حقيقي و متعالي در عالم باطن را تصوير ميكنند
تضاد، تشبيه حسي، تشبيه تمثيلي، تشبيه مفـرد و مركـب، لـوازم ايـن تصويرسـازي بـراي       

ها هستند كه در اين ميان، تضـاد ميـان آب و آتـش، و آب و     ژهنمودن مفاهيم پنهان اين وا
در » آب«تشنگي، برترين معاني عرفاني را تصوير ميكنند؛ زيرا نتيجة مقاله نشان ميدهد كه 

غزليات سعدي و در تقابل با تشنه، نماد معشوق، تشنه نماد عاشق و آتش در تقابـل بـا آب،   
سعي ميشود با نظر به سقايت سعدي در سالسـل   در اين مقاله .نماد عشق قرار گرفته است

  در غزليات وي، بـا تحليـل ايـن واژة پركـاربرد و     » آب«جوانمردان و با توجه به جايگاه ويژة 
و در نهايت معناي نمادين آن به عنـوان  » آب«ة ژهاي مرتبط با آن، به مفاهيم پنهان وا واژه

  .افتگيهاي سبك شخصي سعدي در غزليات، دست يژيكي از وي
  

  كلمات كليدي
  هاي مرتبط با آب، عشق عرفاني، تصوير، ظاهر، باطن، نماد غزليات سعدي، آب، واژه 

                                                 
  mohseni@umz.ac.ir دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران.  1
  xeizaran@yahoo.com كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران.  2
  



                                                                              1391 پائيز  – 17شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 302

                   

 

  مقدمه -1
قيم بـا آب مـرتبط هسـتند،    تاستفاده از واژة آب و واژه هايي كـه بطـور مسـتقيم و غيرمسـ    

آثار  در... مختص غزليات سعدي نيست؛ اين واژه درمعاني گوناگوني چون اشك، آبرو، رونق و
ن داشته است كـه بـه   آآنچه نويسندگان اين مقاله را بر. شعرا به شيوة عادي بكار رفته است

ه و مهمتر از آن، كاربردهاي ژه در غزليات سعدي بپردازند، بسامد باالي اين واژبررسي اين وا
به عنـوان يـك كـالن نمـاد در     » آب«واژة . ه و جايگاه خاص آب در غزليات سعدي استژوي

سعدي خوشه هاي تصويري فراوان و متنوعي ميسازد كه همگي در خدمت نماياندن  غزليات
هاي مرتبط با آن قرار دارنـد؛ بنـابراين    مفاهيم معرفتي و پنهان در پس واژة آب و ساير واژه

كلّي بودن زبان سعدي و بيان تصويري در كالم او به مـا ايـن اجـازه را ميدهـد كـه تـأويلي       
مقاله بهيچ وجه نفي  گفتنيست برداشتهاي عرفاني در اين. اشته باشيمعرفاني از غزليات او د

ها و استنباطهاي صاحبنظران از غزليات سعدي نيسـت و همـانطور كـه اسـتاد     ساير ديدگاه
شميسا معتقدند، اگرچه غزل سعدي مشتمل بر مطالب لطيف عاشـقانه اسـت، احيانـا قابـل     

  .)217: ي شعرسبك شناس(. حمل به مضامين عارفانه هم ميباشد
هـايي كـه درارتبـاط بـا آب      هژاساس كار در اين مقاله برمبناي بيت است؛ يعني آب و وا

مورد بررسي قرار ميگيرند، در سطح بيت تحليل ميشوند نه مصرع؛ زيرا كتبـي كـه صـورت    
ها را نشان ميدهند، بر اساس مصرع طبقه بندي ميشوند و اين عمل، هـم يـافتن    هژآماري وا

ه ژظر را دشوار و حتي غيرممكن ميسازد و هم مانع انعكاس كامل معـاني يـك وا  بيت مورد ن
ها استفاده نشده و سـعي   در محور همنشيني كالم ميشود؛ ازين رو در اين مقاله از واژه نامه

ها به كار رفته مورد بررسي ة آب در گسترة غزلها و ابياتي كه اين واژه در آنژشده است كه وا
  .يم پنهان در اين واژه بطور عميقتر و دقيقيتر نمايان شودقرار گيرد تا مفاه

  
  چارچوب مفهومي -2

شش در غزليات، نمايندة ك -چه بطور مستقيم و چه غيرمستقيم–هاي عرفاني سعديديدگاه
اگرچه سـعدي بـه مكتـب عرفـاني     . خصوص عرفان باطنيستدروني سعدي به عالم عرفان، ب

در مدرسة نظامية بغداد، از مشـايخ و عارفـاني چـون     خاصي متعلّق نيست، اما ازآنجا كه وي
شيخ شهاب الدين سهروردي متأثر بوده است؛ ميتوان ادعا كـرد فضـاي معرفتـي و متعـالي     

صـاحبنظران فراوانـي   . برخي ابيات و حتي برخي غزلهاي سـعدي ازيـن امـر ناشـي ميشـود     
سو و عطار و مولـوي   حتي ادوارد براون كه ميان سعدي از يك«اند،  سعدي را صوفي شمرده

ن است كه سخنان سعدي چون آنِ مولوي و عطـار تمـام   آاز سوي ديگر تفاوت ميگذارد و بر
عرفاني نيست، بلكه نيمي هيوالني و نيمي ناسوتيست، از وي در كنار همان دو سخنور چون 
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بـا  «دشـتي معتقـد اسـت كـه سـعدي       .)39: حكمت سـعدي (» دو سرايندة عمدة تصوف نام ميبرد
قـدر   ان و متصوفين در عبوديت به ذات باري تعالي و همچنين در افتـادگي و انسـانيت  عارف

     » .ها را ندارد و هيچ وقت در سـلك تصـوف در نيامـده اسـت    مشترك دارد، ولي سنخ فكر آن

عرفان و تصوف به شـدت  «ايرانشناس برجسته، هانري ماسه معتقد است كه  )39: در قلمرو سعدي(
سازگار  -دهدهمان روحي كه اخالق اجتماعيش را شكل مي –ختة سعديبا روح عملگرا و س

  ) 23: عرفان سعدي(» .است

عالوه بر گرايشهاي عرفاني سعدي، يكي ديگر از نكات مهمـي كـه منحصـر بفـرد بـودن      
جايگاه متعالي و عرفاني آب و كاربردهـاي خـاص آنـرا در غزليـات سـعدي نشـان ميدهـد،        

دي است كه در عصر سعدي گسترش بسـياري بخصـوص در   هاي جوانمر عضويت او در فرقه
وقتي سعدي در بغداد ميزيسته، روزگار شـكوفايي آيـين جـوانمردي در    «. بغداد داشته است

بغداد در اين روزگار پايتخت فتوت و جوانمردي به حساب ميامده است . اين شهر بوده است
دة فتوت را زير نظر خـويش  نهاد پيچيده و در عين حال گستر) 622-575(و خليفه الناصر 

گرفته بوده است و دوستان و نمايندگان در سراسر جهان اسالم از راه چشم و همچشمي، يا 
مـي  » سروال فتـوت «از رهگذر شيفتگي راستين نسبت به اصول فتوت، يكي پس از ديگري 

يكـي از   )5 :سـعدي در سالسـل جـوانمردان   (» .انـد  آمـده  پوشيده اند و به سلك پيروان اين آيين در مي
مهمترين پيشه هاي آيين فتوت در عصر سعدي سقايت بوده است و آنچه از اسناد و شواهد 

دكتر شفيعي در مقاله اي تحت . برميايد، سقايت سعدي را در سلك جوانمردان اثبات ميكند
به اين اسناد تاريخي اشاره و تا حدود زيادي سقايت » سعدي در سالسل جوانمردان«عنوان 

قديميترين سندي كه استاد شفيعي در باب سقّايي سعدي معرفي . اثبات كرده اند سعدي را
معـين  . است كه از قديميترين اسناد زندگي سعدي نيز محسـوب ميشـود   شداالزارميكنند، 

و صحب الشيخ شهاب الدين عمـر السـهروردي و   «: الدين جنيد شيرازي مؤلف كتاب ميگويد
مديده حتي رأي الحضر  ةي الماء بيت المقدس و بالد شام مدكان معه في السفينه وقيل كان يسق

 نفحـات االنـس  پس از اين منبـع،   )598: شد االزار( »عليه السالم فأرواه من زالل األفضال و االنعم
و گفتـه  «: جامي قديميترين سنديست كه در اين زمينه معرفي شده  كه در آن آمده اسـت 

» داددم ميـ كـرد و آب بـه مـر   دتي مديد سقّايي ميو بالد شام م اند كه وي در بيت المقدس
و بعد از جامي، دولتشاه سمرقندي در تذكره تصريح كرده اند  )598: نفحات االنس،تصحيح محمود عابـدي (

دوازده ... سي سال به تحصيل علوم و سي سال ديگر به سياحت مشغول بـوده و «كه سعدي 
  ) 152-151: تذكره الشعرا(» ...ته استسال ديگر سقّايي كرده، راه و طريق مردان پيش گرف
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هاي ديگر هـم بـه جايگـاه سـعدي در آيـين       جدا از اسنادي كه بيان شد، در فتوت نامه
طبق آنچه بيان شد به . فتوت اشاره رفته است كه در اين جا نميتوان به همة آنها اشاره كرد

ور قطع تأثير عميقـي  ها سقّايي و سيراب نمودن تشنگان، بطيد كه سالاين نتيجه ميتوان رس
در افكار و اعتقادات سعدي داشته است كه انعكاس آن را آشكارا در غزليات او ميتوان ديد و 

كه سعدي براي اين مايع حياتبخش در بيان مفاهيم متعالي قائل است، پـي   ارزشيبه درك 
هـاي   سـطوره البته به اين امر نيز بايد اشاره كرد كه اهميت آب تقريبا در تمام فـرق و ا . برد

همچنـين در  . ملل مختلف ديده ميشود؛ از جمله اديان زرتشتي، يهودي، مسيحي و اسالمي
هاي ايراني، مصري، هندي و حتي اروپايي وآسيايي در قدر آب و تقـدس آن سـخن    اسطوره

  . 1ن اشاره كردآ رفته است كه براي نمونه ميتوان به چند مورد از
  

  ي مرتبط با آن در غزليات سعدي با نگاه عرفانيو واژه ها» آب«تصويرپردازي  -3-1
  آب و آتش -3-1-1

آب و اتش به عنوان دو عنصر متضاد از عناصر اربعه، دو خصوصيت متمـايز از هـم در عـالم    
طبيعت دارند؛ اما اين دو عنصر در غزليات سعدي، وقتي در طول يك بيـت قـرار ميگيرنـد،    

ام معنا مطابقـت پيـدا ميكنـد و تـداعي     عدر  خاصيتي فراطبيعي مييابند كه با مفهوم عشق
سعدي در بيت زير با درنظرگرفتن تقابل ميان عقل و . كنندة صفات عاشق و معشوق ميشود

و آب به تدبير، در يك سـطح ظـاهري، آب و    ،تشآعشق در جهان معنا و با تشبيه عشق به 
افرونشاندن آتش عشـق  آتش را دو عنصر متضاد درنظر ميگيرد و در سطح برتر، آنگاه كه از ن

به آب عقالنيت سخن ميگويـد، اينـدو را از خاصـيت ذاتيشـان دور سـاخته و بـه خاصـيتي        
  :ديگرگون ازين عناصر اشاره ميكند

ــدبير  ــقت آب تــ ــش عشــ ــر آتــ بــ
      

ــم بـــاز ننشســـت      ــدان كـــه زديـ  چنـ
  )41غزل: غزليات سعدي(

د؛ همانطوركه آتش در اين بيت آب از خاصيت ذاتيش دورشده و آتش را خاموش نميكن
خاصيت خاموش شوندگي خود را از دست داده است، با اين تفاوت كـه آتـش در برابـر آب،    
خاصيت عالي و برتر پيدا كرده است؛ آتشي كه تمام هسـتي عاشـق را ميسـوزاند و خبـر از     

عالمي كه نشاندار وحدت است و همة هسـتي در آن رنـگ ميبـازد، تنهـا     . عالمي ديگر دارد
يكـي از داليلـي كـه سـعدي     . ناشونده آتش است كه نماد عشق محسوب ميشودعنصرفاني 

عشق را به آتش تشبيه ميكند، همين خاصيت سـوزانندگي و نابودكننـدگي آن اسـت؛ زيـرا     
                                                 

  .جموعه مقاالت نگاه قدسي به آب از سيد محمود نبوي و فرهنگ نمادها از ژان شواليهم: براي اطالعات بيشتر در اين زمينه، رجوع شود به.  ١
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سالك طريقت  بايد همواره با آتش دردمندي و سوز پيش رود و در انتهاي سفرش از هرچه 
  :ر جاي ديگر سعدي ميگويدد. هست، حتي از هستي خود بسوزد و فاني شود

      ما بي تو، بـه دل برنـزديم آب صـبوري 

  )217همان، غزل (كه تواند؟ در آتش سوزنده صبوري
در اين بيت نيز كه آتش استعاره از عشق و دردمندي قـرار گرفتـه اسـت، آب نميتوانـد     

ظاهر و آتش را خاموش كند؛ زيرا اين آتش از جنس عالم باالست و صبوري از جنس جهان 
الزم به ذكر است كه واژة . اين، علتي است كه سبب تبدل ذات دو عنصر طبيعي گشته است

بـه  (آب در غزليات سعدي تنها دو بار عاري از اعتبار معنوي است؛ آنگاه كه در برابـر آتـش   
قرار ميگيرد و آنگاه كه در معناي آبـرو و يـا در تركيـب ايـن كلمـه بكـار       ) عنوان نماد عشق

علّت اين امر تقابلي است كه فراتر از تقابل طبيعي بواسطة جهان معنا ميـان اينـدو    ميرود و
  . واژه ايجاد ميشود

  
  آب چشم و آتش  -3-1-2

سعدي عالوه برآنكه در ابيات فراواني اصرار بر آوردن دو واژة آب و آتش بـراي تصويرسـازي   
تر، آب به معناي اشـك را   ژهدو جهان ظاهر و باطن در كنار هم دارد، در يك سطح برتر و وي

در اينگونـه  . تـر جلـوه ميدهـد    در كنار و در تقابل با آتش قرار داده و جهان عشق را عارفانـه 
الزم به بيـان  . ابيات، ديدگاه معرفتي سعدي نسبت به عشق متعالي را مكشوفتر ميتوان ديد

سـيدن بـه   است كه بنيان سخن گفتن در باب عشق عرفاني، دريدن حجاب عـالم ظـاهر و ر  
تنها نشان عشق، حال و صفات . عالم باطنست و عشق را نيز جز به نشان عشق نميتوان ديد

گر در عاشـق، دردمنـدي او تـوأم بـا بيقـراري و زاريسـت؛        عاشقست و مهمترين صفت جلوه
ازينرو كاربرد فراوان سعدي از آب چشم و آب به معناي اشك، براي نماياندن عشـق پنهـان   

بـه   هرگاه سعدي از عشق در غزلياتش سخن ميكند، تنها يـك مشـبه  . تدر وجود عاشق اس
آتشي كه در درون عاشق نهانست و در جهان اينسويي ناديدنيسـت، امـا   . دارد و آن آتشست

آب كه در تضاد ظاهري با آتش، اما همسويگي حقيقي با آن قـرار دارد، نشـانة ديـدني ايـن     
  :ست)عشق(آتش ناديدنيِ درون 
ــ  ــش پنه ــرفتم آت ــداري گ ــر نمي ان خب                                     

 )4غــزل (نگــاه مينكنــي آب چشــم پيــدا را   
                                            

در بيت باال عاشق از اينكه مخاطب او از عشقش بيخبر است، گله دارد؛ زيـرا معتقدسـت   
سوز اين آتش در بيقـراري عاشـق و گريـة     كه اگرچه عشق، آتشيست پنهان در درون او، اما

در يك نگاه تكميلي اين نتيجه را ميتوان گرفت كه اگرچه آب و آتش . مدامش جلوه گرست
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مربوط به دو جهان متفاوتند، اما هردو در خدمت يك مفهوم متعالي قرار دارند؛ آتش مفهوم 
  .انتزاعي عشق را تصوير ميكند و آب مفهوم حسي آن را

از واژة آب چشم به تنهايي و بدون واژة آتش استفاده ميكند، اشـاره هـاي    هرگاه سعدي
   صريحتري به دو سطح پيدايي و ناپيدايي عشق دارد و به طورغيرمسـتقيم واژة آتـش را مـد 

ه در دل دارد بواسـطة آب چشـمش اشـاره    چدر بيت زير سعدي به آشكار بودن آن. نظر دارد
مفهوم عشق را كه همواره در غزليات سـعدي  » ز پنهانرا«و » ماجراي دل«ميكند و با بيان 

قيما با آب چشم كه نشان عشق در تازينرو از يك طرف، مس. به آتش تشبيه شده القا ميكند
  :جهان ظاهرست مواجهيم و از طرف ديگر، مضمرا با آتش كه نماد عشق دردآلودست

 صــبر هــم ســودي نــدارد كــĤب چشــم
                                        مـــاجراي دل نميگفـــتم بـــه خلـــق  

 )241غــــزل (راز پنهـــان آشــــكارا ميكنــــد  
 )270غــزل (آب چشــمم ترجمــاني ميكنــد  

  

سعدي در غزليات، بيتي دارد كه ميتوان ادعا كرد بيش از ساير ابيـات او بـه نهـان و ظـاهر     
ند و سعدي در بيت زير صريحا آب چشم را بيروني و آتش را دروني ميخوا. عشق اشاره دارد

براي بيان مفهوم عشق از تشبيه يا استعاره كمك نميگيرد كه اين امر به اثبات نمادين بودن 
  :     اين دو واژه بيشتر كمك ميكند

 جماعتي بـه همـين آب چشـم بيرونـي
  

   )89غزل (نظر كنند و ندانند كĤتشم در توست 
  آب چشم -3-1-3

يبا در همة ابياتي كه در آنها از گريستن سـخن ميگويـد، بـه جـاي اشـك از آب      سعدي تقر
بايد ديد كه اين كاربرد در شيراز معروف بوده است يا اصرار سعدي به . چشم استفاده ميكند

    . آوردن اين تركيب، مربوط به شـيوة خـاص او در كـاربرد آب و تـأثير پيشـة سـقايت اسـت       
آب در كـاربرد آب چشـم مطـرح اسـت، كثـرت و خاصـيت        اي كه بطور خاص دربـارة  نكته

سـعدي در بيـت زيـر، آب    . مصـداق پيـدا ميكنـد   » سيل«و » باران«ويرانگري آبست كه در 
چشمش را كه در فراق يار بي امان ميبارد، در كثرت بارش، مضمرا به باران تشبيه ميكنـد و  

  :تصوير بديعي ارائه ميدهد
 با سـاربان بگوئيـد احـوال آب چشـمم

  

 )411غـزل  (تا بر شتر نبندد محمل به روز بـاران 
 

در بيت ديگر، قدرت ناشي از كثرت آب چشم را مورد توجه قرار ميدهد و از اين قـدرت،  
از ابيات اينچنيني كه در طول مقاله بيـان خواهـد گشـت، ايـن نكتـه      . ي ميكندتاظهار شگف

ميشود؛ آب چشـمي كـه   دريافت ميشود كه در سخن سعدي نوعي تفاخر به آب چشم ديده 
در كثرت، قدرت گرداندن سنگ آسيا و سـوراخ كـردن آن را دارد و حتـي از تيشـة فرهـاد      

البته اين نكته را نيز بايد در نظر داشت، قدرتي كه سعدي براي آب . كاريتر و اثرگذارتر است
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چشم خود ميبيند تنها به دليل كثرت باريدن نيست، بلكه به دليل قدرت عشقي اسـت كـه   
  :ر نهاد عاشق پنهانست و اشك، آن پنهاني را آشكار ميكندد

دل سنگت اي دوست به آب چشم سعدي
  

 )519غزل (آسيايي كه بگردد اگر نگردد عجبست
ابياتي كه در آنها اشك، زمين را تر و سنگ را سوراخ ميكند و سعدي اشـك خـود را در   

اسـتفاده شـده   » آب ديـده «از  سفتن سنگ، برتر از تيشة فرهاد ميخواند، به جاي آب چشم
است و به نظر ميرسد كه سعدي ميان ايندو تفاوتي قائل نيست و تقريبا به طور مساوي آنها 

  :را در غزلياتش بكار برده است
 اي كه فرهاد چگونه سنگ سفتي نشنيده

  
 نه چو سنگ آستانت كه به آب ديده سـفتم 

 )369غزل (
  آب ديده و آتش -3-2-3

ان شد، سعدي تفاوت خاصي ميان آب چشم و آب ديده قائـل نيسـت، امـا    چنانكه پيشتر بي
در . طور جداگانه تحليل ميشـود بردهاي سعدي از آب، اين عنوان ببراي نشان دادن انواع كار

ذيلِ عنوان آب و آتش، به رابطة تطابق و تضاد ايـن دو واژه در عـالم معنـا اشـاره شـد و در      
سعدي در دو بيت .  ي عشق مورد بررسي قرار گرفتبخش آب چشم، دو سطح پيدايي و نهان

او از يك طـرف، آب و آتـش را در   . متوالي زير، اين دو مفهوم را دركنار هم جمع كرده است
دارد؛ و از طرف ديگر، صريحا به يخدمت يك معنا قرار ميدهد و تضاد ظاهري ميانشان را برم

ميرسد كه كه اينـدو بيـت يكـديگر را    در ظاهر به نظر . تضاد عميق ميان ايندو اشاره ميكند
نقض ميكنند، آنچه اين تناقض را نفي ميكند، دو كاربرد مستقل و متفاوت اما همسو در اين 

  :ابيات است
ــق ــش عش ــخن در آت ــتم س ــي نگف  م
 آب و آتـــــش خـــــالف يكدگرنـــــد

  

ــاز  ــدة غمــــ ــت آب ديــــ ــا نگفــــ  تــــ
 )310غـــزل (نشـــنيديم عشـــق و صـــبر انبـــاز

  

دو سطح پيدايي و نهاني عشقند، اما در بيت دوم، ايـن دو  در بيت اول، آب و آتش نشانة 
واژه مضمرا به صبر و عشق تشبيه ميشوند كه به ضرورت با يكديگر متضـادند؛ زيـرا عشـق،    

بنابراين ميبينيم كه آتش در . آتشي خاموش ناشونده است كه به آب صبوري فرو نمينشيند
آنچـه بيـان شـد نشـان از وحـدت       .هر دو بيت نماد عشقست و تنها نقش آب تغيير ميكنـد 

فكري سعدي در دو كاربرد متفاوت از آب و آتش دارد كـه در ابيـات يـاد شـده در كنـارهم      
  .جمع شده اند

در اكثـر ابيـات   . جايگاه آب ديده در غزليات سعدي بدون واژة آتش نيز قابـل تأملسـت   
كه پرده از عشـق   اشاره ميكند؛ آبي) اشك(اينچنيني، سعدي به مفهوم پرده دري آب ديده 
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سعدي در اين ابيات، مستقيما و صريحا از غمازي آب ديده در . برميدارد) آتش پنهان(درون 
جهان ظاهر سخن ميگويد و اگرچه واژة آتش مسـتقيما بيـان نميشـود امـا كـاربرد تركيـب       

  :، نشاندهندة  حضور معنوي آتشست كه از نظر صورت محذوفست نه معنا»حديث عشق«
پيـدا نكردمـي بـر خلـقحديث عشق تو

  

 )557غـزل  (گر آب ديده نكردي به گريه غمازي
  

 عشق چه حاحت كه بر زبـان آري حديث
  

 )347غزل (حال خونين نبشته صورت به آب ديدة
  

 حاجت چهو عشق حديث بگويم كه نخواستم
  

 )373غزل (زردم چهرة سرخم بگفت و ديدة كه آب

  آب و تشنه -3-3-1
سعدي بواسطة سالها . ز آب، در بادي امر به ذهن ميرسد، رفع تشنگيستاولين مفهومي كه ا

ساقيگري و سيراب نمودن تشنگان و چشيدن طعم تشنگي در سفرها، دركي عميق و همـه  
مسـأله تشـنگي در روانشناسـي    «: استاد شفيعي ميگويد. جانبه از دو واژة آب و تشنگي دارد

صـي او از جملـه سـفرهاي دور و دراز او در    شعر سعدي ميتواند  در مسائلي از زندگي خصو
بيابانهاي خشك و بي آب و علف ريشه داشته باشـد، ولـي بيگمـان بخـش عظيمـي از ايـن       

سـعدي در سالسـل   (» .ويژگي محصول پيشـة سـقايي سـعدي و ورودش در سـلك جوانمردانسـت     

عاشق و (عشق سعدي وقتي دو واژة تشنه و آب را يكجا بكار ميبرد، طرفين ميدان  )4:جوانمردان
طلب كه اولين وادي سلوك محسـوب ميشـود، بـا    . را در اين دو واژه تصوير ميكند) معشوق

. بيقراري، سوز و زاري همراهست كه نشان از نهايت اشـتياق عاشـق در طلـب معشـوق دارد    
سعدي در نمودن اين مفاهيم، با توجه بـه ارادتـي كـه بـه آب دارد و قـدرتي كـه بـراي آن        

هـا   در اغلب ابياتي كه اين واژه. واژة آب و تشنه، و گاه تشنگي استفاده ميكندقائلست، از دو 
) معشوق(اي را ترسيم ميكند كه در نهايت طلبِ آب  نها بكار رفته، سعدي، تصوير تشنهآدر 

اين معنا گاه مستقيما از سوي سـعدي بيـان و گـاه از فحـواي كـالم دريافـت       . جان ميدهد
  :ميشود

 عجل بــه آبديــده باشــي تشــنه مســت
  

  )72غزل (جان به جانان همچنان مستعجلست 
در اين بيت، سعدي با استفاده از تشبيه تمثيلي، عاشقي را كـه طالـب معشوقسـت، بـه     
تشنه اي كه طالب آبست همانند ميكند كه وجـه شـبه در تمـام ابيـات اينچنينـي، نهايـت       

حي اين مفاهيم ميپردازد و در جاي ديگر، سعدي به بيان تلوي. اشتياق و بيقراري در طلبست
  :با تشبيه پنهان، آب را به معشوق و تشنگي را به اشتياق عاشق تشبيه ميكند

 بيا كـه دمبـدمت يـاد ميشـود هرچنـد
  

  )276غزل (كه ياد آب بجز تشنگي نيفزايد 
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نگاهي فراتر از نگرش تمثيلي به بيت ناظر اين امرسـت كـه سـعدي آب را نـه يـادآور و      
ه عين معشوق، تشنه را عـين عاشـق و تشـنگي را عـين اشـتياق طالـب       به معشوق، ك مشبه
هـاي حسـي و ملمـوس تشـنه و آب، و      ازينرو ميتوان ادعا كرد كه سعدي ميان واژه. ميداند

براي نمونـه، سـعدي در ابيـات زيـر، آب،     . مفاهيم انتزاعي عاشق و معشوق، يكساني قائلست
. اي بـدليل ورود واژة سـراب ارائـه ميدهـد     زهسراب و تشنه را باهم بكار ميگيرد و تصوير تـا 

بنـابراين سـراب در برابـر آب    . سراب در تقابل با آب قرار دارد، اين موهوم و آن حقيقيسـت 
بـه حسـاب آورد، معشـوق    » نماد«كه بايد فراتر از تشبيه و استعاره آن را ) معشوق حقيقي(

معشوقسـت؛ بـه همـين     سعدي در بيت زير، خود را عاشقي ميخواند كـه منتظـر  . زمينيست
  :دليل هركه را ميبيند، گمان ميكند كه معشوقست

هركـــه بازآيـــد ز در پنـــدارم اوســـت
  

  )26غزل (تشنه مسكين آب پندارد سراب 
در يك نگاه سطحي، ممكنست كسي ادعـا كنـد كـه سـراب، هركسـي غيـر از معشـوقِ        

، سعدي در اشـتياق  سعديست كه آن هم ميتواند معشوق زميني باشد؛ اما از ديدگاه عرفاني
كاربرد سعدي از واژة سراب بـراي  . معشوقيست كه همگان در برابرش موهوم و غيرحقيقيند

نشاندهندة نگاه سعدي به وجودي متعالي ) غير از معشوق مورد نظر سعدي(ارائة تصويرِ غير 
  .و حقيقيست، مفهومي كه در تقابل ميان آب و سراب به روشني ديده ميشود

اي  دي بار ديگر در يك تشبيه تمثيلي، معشـوق را آب و عاشـق را تشـنه   در بيت زير سع
ميخواند كه در فراق ميميرد؛ با اين تفاوت كه اين بار براي عاشق و معشوق مصاديق حقيقي 

تقريبا در تمام ابياتي كه سعدي با اين دو واژه تصويرسازي ميكند، تشبيه، مضمر يـا  . مياورد
  :شنگيِ اشتياق به معشوق جان ميدهدتمثيليست و عاشق همواره در ت

 چه سود آب فرات آنگه كه جان تشنه بيـرون شـد
 

 چو مجنون بر كنار افتاد ليلي  با ميان آيد
 )287غزل (

جدا از مفاهيم نمادين آب كه مورد بررسي قرار گرفت، در برخـي از ابيـات، ايـن جنبـة     
از بي آبيي تأكيد شده كه مصـاديق  در اينگونه ابيات، بر تشنگي ناشي . نمادين ديده نميشود

قدر مسلم در اين ابيات اينست كه آب و تشنه نمـاد عاشـق و   . مختلفي ميتواند داشته باشد
معشوق نيستند، آب، چيزيست كه در جامعه مفقودست و تشنه كسيست كه آن را ميجويد؛ 

  :سعدي در بيت زير، پس از بيان حال خفتگان و آسودگان ميگويد
 نميبـــرد خـــوابمـــا را همـــه شـــب

 در باديــــــه تشــــــنگان بمردنــــــد
 

 اي خفتـــــــة روزگـــــــار دريـــــــاب
 )26غـــزل (وز حلّـــه بـــه كوفـــه ميـــرود آب
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با توجه به آنچه بيان شد، سعدي از يـك طـرف واژة تشـنه و آب را نمـادي از عاشـق و      
هاي انتقـادي و شـكوه آميـز، و نشـان      معشوق قرار ميدهد و از طرف ديگر براي بيان انديشه

از مصاديق آن ميتواند باشد، از اين .. دهايي كه علم حقيقي، معرفت، دين، خرد ودادن كمبو
دو واژه استفاده ميكند؛ بخصوص در بيت زير كه سعدي با كنايه زدن به فضلفروشان كه جز 

  :به قصد ثواب و نه در راه خدا نيكي نميكنند، طلب آب ميكند
ــي ــه آب ــرد ب ــنه ميگي ــت تش ــه دس  ك

 

ــر ثـــ    ــل آخـ ــدان فضـ ــزل (وابيخداونـ  )520غـ
 

  و تشنه) به معني شراب(آب  -3-3-2
گاهي سعدي در ارتباط ميان دو واژة آب و تشنه، آب را به معني شراب درنظر ميگيـرد كـه   
در سطح ظاهري كالم، تشنگي ميل مفرط يك شرابخواره به شرابسـت و در نگـاه متعـالي و    

براين آب با صـفت اشـارة آن،   فرامتني، اشتياق طالبيست كه در طلب معشوق بيقرارست؛ بنا
اي  انعكاس دهندة عشقي متعاليست كه عاشق در طلبش، در تشنگي مفرط و بيتاب كننـده 

سـيراب  ) پير طريقت(بسر ميبرد كه جز به مدد ساقي آن عشق )  اشتياق در طلب معشوق(
  :نميشود

 ام ساقي بيـار آن آب را زاندازه بيرون تشنه
 

 صـحاب را اول مرا سيراب كن وانگه بـده ا 
 )8غزل (

ة اصحاب و ساقي، خواننده را به مفهوم شـراب رهبـري ميكنـد، امـا     ژسعدي با آوردن وا
كـه اشـاره بـه جهـان     » اين«كه اشارة نمادينيست به جهان معنا در برابر » آن«صفت اشارة 

نشـاندهندة ايـن نكتـه    » آن«واژة . ر و واالتري به كالم سعدي ميدهـد تماديست، معناي فرا
. هر آبي منظور نظر سعدي نيست و تشنگي سعدي نيز متعلق به جهاني ديگرسـت  است كه

استفاده ميكند، سند اين ادعا » آب باده«شايد بتوان بيت زير را كه سعدي در آن از تركيب 
  :به حساب آورد

ــاقي  اال اي تـــــرك آتشـــــروي ســـ
 

 )669غــزل (بــه آب بــاده عقــل از مــن فروشــوي
                                                      

نميتوان گفت كه باده به آب تشبيه شده است؛ اين تركيب حامل معناي فراتـري در معنـاي   
بودن با آب از مالزمات باده و جنس آنست، اما باده نيازي به همراه . ست)عشق(نمادين آب 

كه در بسـياري از اشـعار عارفانـه،    » ترك آتشروي ساقي«با توجه به واژة آتش در . آب ندارد
رمز معشوق و گاه واسطة ميان عاشق و معشوق قرار ميگيرد، ميتوان به اين نتيجه رسيد كه 
آب به عنوان نماد عشق، در تقابل با عقل قرار گرفته و بايد آن را از وجـود عاشـق بزدايـد؛ و    
آتش نه نماد عشق، كه در تقابل ظاهري و باطني با آب، با مسامحه اي نماد غم و رنجي كـه  



  311/در غزليات سعدي» آب«تصويرپردازي 
 

 

ايـن مفهـوم در بيـت    . حاصل رخوت و دوري از عشقست نه دردمندي توأم با طريقت عاشق
  :زير و با تشبيه غم به آتش، روشنتر بيان ميشود

 ســاقي ســيمتن چــه خســبي خيــز
 

 )316غـــزل (آب شـــادي بـــر آتـــش غـــم ريـــز 
                                                     

نكتة مهم در ابيات يادشده اينست كه آتش، تنها وقتي در معناي نمادين عشق بكـار نرفتـه   
  .كه در كنار آب به معناي شراب قرار گرفته است

  آب و آبگينه   -3-4
ا بـراي ملمـوس نمايانـدن    در بررسي دو واژة آب و تشنه، گفته شد كه سعدي اين دو واژه ر

اينبار سعدي آب را در همان جايگاه نمـادين و  . ارتباط ميان عاشق و معشوق بكار برده است
  :در كنار آبگينه، با تصويري تازه بكار ميگيرد

 در روي تـــو ســـرّ ِصـــنعِ بيچـــون
 

 ) 44غـــزل (چـــون آب در آبگينـــه پيداســـت
                                                            

سعدي در اين بيت به مفهوم شگرفي در مذهب عشق اشاره ميكند و ميان ظاهر و باطن، 
او حجاب ميان دنيـاي بـرون و درون، عـالم جسـم و روح را بـه      . نهايت يكتايي قائل ميشود

آب در آبگينه آنچنان پيداست كـه  . تنكي حجاب ميان آب درون آبگينه با عالم ماده ميداند
به بيان ديگر، حجاب ميان آب و دنياي بيـرون،  . اي در كار نيست و همه آبست آبگينه گويي

وس نمـودن وجـود   مـ سعدي به مدد تشبيه حسي و بـراي مل . از آشكارگي بسيار، ناپيداست
در صـورت معشـوق   . اثر، نشـان از اثرآفـرين دارد  . حقيقي معشوق ازين مثال استفاده ميكند

  :ه عين معشوقست هويداست؛ چنانكه آب از پشت آبگينه پيداستكمالِ سرّ اثرآفرين ك) اثر(
 در آبگينه اش آبي كه گر قيـاس كنـي

 

  )356غزل ( ني آب كدامست و آبگينه كدامندا
  آب و غرقه و كنار -3-5

، آب بـه عنـوان   در تصاويري كه از مفهوم آب و واژه هاي مرتبط با آن نموده و بررسـي شـد  
نمودي از جهان عشق و حتي خود معشوق، همواره اسـتقالل نمـادين خـود را حفـظ كـرده      

سعدي اينبار واژه هاي غرقـه و كنـار را مـالزم آب قـرار ميدهـد و تصـوير تـازه اي از        . است
در اين تصـوير، مخاطـب سـعدي مدعيانينـد كـه شـاعر را طعـن        . مفهومي عرفاني مينمايد

بـه بيـان روشـنتر، مـدعيان و سـرزنش      . از نظر سعدي، خود قابل طعنند ميكنند؛ حال آنكه
آب ) سـاحل (كنندگيان، اهل سالمت ظاهريند و از حقيقت عشق بيخبرند؛ ازينـرو در كنـار   

اي دامن به آن بسـپارند، ادعـاي عاشـقي ميكننـد؛ امـا عاشـقان        بي آنكه ذره) مجاز از دريا(
  .ان عشق، خاموش اما عارف حقيقيندحقيقي، غرقه گشتگانيند كه برخالف مدعي

 كجايي اي كه طعنّت كني و طعنه زني
 

 )25غـزل  (و ما اوفتـاده در غرقـاب   تو بر كناري
                                      

 اي مــدعي كــه ميگــذري بــر كنــار آب
 

 )55غـزل  (ايم نداني چه حالتسـت  ما را كه غرقه
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طالـب  . ترين مرتبة عشق و طريقت سالك اشاره ميكنـد ، به باال»غرقه«سعدي با آوردن واژة 
معشوق چون از هرچه هست فرد شود، در مرتبـة نهـايي طريقـت، قـدم در دريـاي نيسـتي       
مينهد و كلّ هستيش را در وحدانيت معشوق ميبازد و چنان در وجود معشوق غرق و محـو  

  .ميشود كه اثر و خبري از او باقي نميماند
نار و غرقاب دارد، همان درياي عطار و موالناست كه نماد عشق بيان سعدي از آبي كه ك

و وحدت در سلوك عارفانه است؛ اما اصرار سـعدي بـر آوردن آب كـه جـنس دريـا و اصـل       
آنگاه كه به دريا نظر دارد هم، عمدا از واژة آب ند كه سعدي آنست، ما را به اين نكته ميكشا

ل جايگاه خاص آب در غزليات سـعدي دانسـت و   اين امر را ميتوان هم بدلي. استفاده ميكند
نكتة قابل توجه ديگر در تصوير آب، غرقه و كنار، تفاخر . هم بدليل كليت آب نسبت به دريا

هموارة سعدي در جهان عاشقانه است كه در اينجا، تفاخر به غرقه بودن در برابـر آسـودگان   
نـد ميخوانـد كـه در گسـترة     سعدي همواره در غزليات، خود را عاشقي دردم. مورد نظرست

طـور  غرقـه اي نيازمنـد منجيسـت، سـعدي ب    ناپيداكرانة عشق غرق شده است و اگرچه هـر  
غيرمستقيم، غرقه را نجات يافتة حقيقي و آسوده را غرقة حقيقي ميخوانـد؛ معنـايي كـه در    

دليـل تفـاخر سـعدي نيـز در     . عالم معنا نسبت به جهان ماده تبـدل ذاتـي معنـايي مييابـد    
نست؛ او خود را بحقيقت، نجات يافته ميداند و مدعياني را كه ظنّ آسـودگي و عاشـقي   همي

  .دارند، بحقيقت نيازمند نجات
  ، غرقه و كنار)در معناي اشك(آب  -3-5-2

نگـاه  سعدي آ. چنانكه گذشت، امور در جهان معنا خصوصيات ذاتي خود را از دست ميدهند
بـا واژه هـاي كنـار و غرقـه بكـار      ) ان ظـاهر نشان عشـق در جهـ  (آب را در معناي اشك كه 

اي ميخوانـد كـه بـه     ها توجه دارد و خـود را حقيقتـا غرقـه    ميگيرد، به معناي ذاتي اين واژه
با غرقـه و آب ايهـام   ) ساحل(ساحل نجات چشم دارد، اما اين لب و كنار كه در معناي دوم 
عشوق باشد؛ ازينرو اين غرقه تناسب ميسازند، عالوه بر كنار آسودگي، ميتواند ساحل وصال م

اش، عين ماندن در كنار و كناري كه اميدش را دارد، عين غرقه  بودن سعدي در آب دو ديده
  :بودن در درياي عشقست

 در آب دو ديـــــده از تـــــو غـــــرقم
 

ــار دارم و ــب و كنــ ــد لــ ــزل (اميــ  )390غــ
  
  
  
 

  )يا دهان(و لب ) آب حيات، آب زندگاني، آب حيوان(آب   -3-6-1
اي در  كه آب را از معناي كلّي آن خارج و خـاص ميكنـد، كـاربرد تـازه    » آب حيات« كاربرد

غزليات سعدي نيست؛ اما بررسي اين واژه در كنار واژه هاي مرتبط با آن، جلـوه گـر همـان    
ازينرو، اگرچه تشبيه لب و دهان معشوق به . معناي نمادين آب در جهان معرفتي سعديست
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. بيان آن بـدليل ارتباطيسـت كـه ايـن واژه بـا معشـوق دارد      آب، تشبيه شايعيست، اهميت 
همراه بـا  ) آب حيات، آب زندگاني، آب حيوان(سعدي دو گونه از آب حيات و مترادفات آن 

در بيت زيـر، دهـان معشـوق حـاوي آب     . واژه هاي لب يا دهان معشوق تصويرسازي ميكند
لمـات روايـت شـده، آب دهـان     حياتست و از آنجا كه جايگاه اين آب، در درون چاهي در ظ

  :معشوق در دهان او تصويري از آب حيات در تاريكيست
 اي كĤب زندگاني من در دهـان توسـت

 

 )56غـزل  (تير هالك ظاهر من در كمان توسـت 
 

سعدي به اعتبار اينكه كلّ وجود معشوق حياتبخش عاشقست، مضمرا، آب دهـان يـار را   
بيت زير، نه آب دهان معشوق، بلكـه خـود دهـان    به آب حيات تشبيه ميكند؛ در حاليكه در 

. يار را به آب حيوان تشبيه ميكند و ميان آب حيوان و لب معشـوق يكسـاني قائـل ميشـود    
سعدي حقيقت آب حيات را جز در وجود معشوق نميبيند و برين امر تأكيد ميكند كه اگـر  

  :جست) يقينشاني از معشوق حق(آب حياتي در جهانست، بايد آن را در لب معشوق 
 دلم گرد لب لعلـت سـكندروار ميگـردد

 
 نگويي كĤخر اي مسكين فراز آب حيوان آي

 )493غزل (

 چون خضر ديد آن لب جانبخش دلفروز
 

 )57غزل (گفتا كه آب چشمة حيوان دهان توست

  و خاك) آب حيات، آب زندگاني، آب حيوان(آب  -2 -3-6
، كاربرد خاصتري از همكناري »خاك«كنار واژة  استفاده از واژة آب حيات و مترادفات آن در

ميسازد؛ زيرا سعدي بار ديگر خاصيت طبيعي امور را در عالمي وراي  اين واژه با لب معشوق
در  ايـن  . عالم جسم، زير و زبر ميكند و خاصيت تازه اي به واسطة عشق بـه آنهـا ميبخشـد   

سـعدي ايـن بـار، در بيـان     . كاربرد، آب در مفهوم آب حيات و خاك، خاك كوي معشوقست
حياتبخشي وجود معشوق، فراتر رفته و لب و دهان وي نه، كه خاك آستان و كوي او را آب 

تضاد جنسيتي ميان آب و خاك، به اعتبار عشق، يكسان دانسـته ميشـود و   . حيات ميخواند
  :اين يكساني در تشبيهي پنهان جلوه مييابد
 آب حيات منست خاك سر كوي دوست

 

 هان خرّميست ما و غم روي دوسـت گر دو ج
 

در مذهب عشق متعالي، اصالت و هستي حقيقي، ازان معشوقسـت و دو جهـان در نگـاه    
عاشق، در برابر اين عظمت، ناچيز؛ ازينرو مرگ عاشق اگر در طريق معشـوق باشـد، زنـدگي    

عاشق ابدي اوست و سعدي براي ارائة تصوير اين مفهوم، به اين معني اشاره ميكند كه مرگ 
  :بر خاك آستان معشوق، عين نوشيدن آب حياتست

 من آب زندگاني بعـد از تـو مينخـواهم
 

                                          )150غـزل  (بگذار تـا بميـرم بـر خـاك آسـتانت     
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در اين سخنِ سعدي كه از معشوق ميخواهد اگر اجازة وصل نميدهد، الاقل بگذارد كه بر 
جـان دادن در راه  (، زيركيي نهفته اسـت؛ زيـرا آنچـه عاشـق ميطلبـد      خاك آستانش بميرد

و با خـاك آسـتان معشـوق يكسـان      ، عين وصالست كه در واژة آب زندگاني نهفته)معشوق
  .دانسته شده است

و خاك، خاك شرابخانه را به جـاي خـاك   ) آب حيات(سعدي جايي در تطابق ميان آب 
قـرار ميدهـد و   ) تشـبيه تفضـيلي  (برتـر از آن  آستان معشوق، مشبه به آب حيـات و حتـي   

گفتنيست كاربرد شراب و . بالفاصله در بيت بعدي، خود شراب را به آب حيات تشبيه ميكند
شرابخانه در غزليات سعدي، برخالف غزلهاي شعراي ديگر بسـامد پـاييني دارد، امـا مفهـوم     

در بيت زير، خاك شرابخانه بـه  . نمادگونة اين دو واژه گه گاه مورد استفادة وي قرار ميگيرد
اعتبار شراب، چونان آب حيات، زندگي بخشست؛ همانطور كه خاك آستان معشوق به اعتبار 

  :وجود معشوق زندگيبخش عاشقست
 بستان كه پيش دانا دهندت جان مي به گر

 آن كوزه بـر كفـم نـه كـĤب حيـات دارد     
 

ــرابخانه   ــاك شـ ــتر خـ ــات خوشـ  زآب حيـ
 )492غـزل  (ناردانـه  هم طعم نار دارد هـم رنـگ  

 

با توجه به تأويالت عرفاني كه از شراب و لوازم آن در متون عرفاني و در ارتباط با عاشق 
و معشوق وجود دارد، دور از ذهن نيست كه شراب را تأويلي از معشوق بـدانيم كـه در نظـر    

كـه در   براي اين منظور ميتوان به ابياتي توجه كـرد . سعدي آب حيات نه، كه برتر از آنست
آنها آب حيات به تنهايي بكار رفته و به چيزي تشبيه نشده است؛ به همـين دليـل ميتـوان    

در حقيقت، هر آنچه در اين بخش بيـان شـد،   . واژة آب را در مفهوم نمادينش بهتر شناخت
سـعدي در نمايانـدن   . مقدمه ايست براي رسيدن به مفهوم نمادين آب حيات در عالم معنـا 

واژه از منظر عشق متعالي و عارفانـه، همـة هسـتي معشـوق را آب حيـات      كمال مفهوم اين 
ميخواند، اما اساس اين يكساني را بر تشابه ميان آب حيات و آب دهان يار و يا تضـاد ميـان   

وجود معشوق بدليل ازليت و يكتايي، تنها حقيقت مطلق جهانست . آب و خاك قرار نميدهد
يك نگاه فرامتني، معشوق را مضمرا به آب حيـات   سعدي در. و زندگي هر وجودي به اوست

  :تشبيه نميكند، بلكه او را خود آب حيات ميخواند
  

 بوي بهشت ميدمد ما به عذاب در گـرو
 

 )453غزل (خويشتن كشان آب حيات ميرود ما تن

 من از كجا و تمنـاي وصـل تـو ز كجـا
 

 )365غـزل  (اگرچه آب حياتي هالك خود جسـتم 
 

 سـت بـدان شـيرينييارب آن آب حيات
 

                                       )643غـزل  (يارب آن سرو روانست بـدان چـاالكي  
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كلّيترين مفهومي كه سعدي بر واژة آب حيـات حمـل ميكنـد، عشقسـت و تنهـا يكبـار       
  :چنين جايگاهي را براي آب حيات در غزليات او ميبينيم

 كنونم آب حياتي به حلق تشنه فرو كـن
 

)512غزل (ديده بشويي كه بميرم به آب آنگهي نه

عاشق از شدت دردمندي و اشتياق به معشوق در حال جان كندنست، همانند كسي كـه  
تشنه، پـيش از مـرگ خواهـان نوشـيدن جرعـه اي از آب      . از فرط تشنگي در حال مرگست

حيـات،   در ظاهرِ اين بيت تناقض و زيركيي نهفته است؛ زيرا پـس از خـوردن آب  . حياتست
بنابراين آب حيات كه پيشتر نماد معشـوق دانسـته شـده، در ايـن     . مرگي دركار نخواهد بود

بيت نماد عشق قرار ميگيرد؛ زيرا عاشق، آب حيـات را از معشـوق ميطلبـد و چونـان ابيـات      
پيشين، معشوق را آب حيات نميخواند؛ ازاينرو آب حياتي كه اميدست بـه عاشـق خورانـده    

  .شود، عشق است
  آب و گل  -3-7

تقريبا در تمامي ابياتي كه سعدي در آنها از دو واژة آب و گل استفاده كرده، بـه جسـمانيت   
به عبارت ديگر، سعدي در توصيف كمـال معشـوق، جنبـة روحـاني     . انسان اشاره شده است

وجود او را در برابر جسمانيت وجود معشوق قرار ميدهد و با اظهار شگفتي از جمـال وصـف   
در ابيـات اينچنينـي كـه    . و فرازميني او، در وجود خاكي معشوق انكار ايجاد ميكندناشدني 

  :تنها در يك مورد، سعدي از وجود جسماني خود سخن ميگويد
 در دل من مهر تو بود،پيش از آب و گل من

 
 با خود آوردم از آنجا نه به خـود بربسـتم  

 )367غزل (

  :ده ميشودرجحان روح و باطن بر جسم و ظاهر انسان دي
 نگويم آب و گلست آن وجـود روحـاني

 گلي همچنان كه ساير خلق اگر تو آب و
 

 بـــدين كمـــال نباشـــد جمـــال انســـاني
ــر بـــه آب حيـــواني گـــل بهشـــت مخمـ 

 )616غزل (

 كـه ديدسـت از آب و گل چنين صورت
 

ــين   ــن طـ ــان مـ ــالق االنسـ ــالي خـ  تعـ
 )457غزل (

، زمينـي نبـودن معشوقسـت؛ زيـرا جمـال      مهمترين نكته اي كه در اين ابيات ديده ميشـود 
ظاهري معشوق در برابر جمال باطني او مورد نفي قرار ميگيرد و سعدي معشـوقش را همـه   

... شاعران در توصيف جمال ظاهري، با استفاده از آرايه هاي اسـتعاره، تشـبيه و  . روح ميبيند
جـه قـرار گرفتـه، زيبـايي     اما آنچه در اين ابيـات مـورد تو  . زيباترين تصاوير را ارائه ميدهند

سعدي حتي از تشبيه براي وصف زيبايي معشوق استفاده نميكند؛ زيرا . معنويست نه صوري
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معشوق او در اين ابيات ظاهر جسماني ندارد كه چشم و خط و خالش را بستايد؛ بخصـوص  
  :در بيت زير كه سعدي صريحا به وجود غيرمادي معشوق اشاره ميكند

 سرشته اي ز اين گلاي نه ا فرشته تو خود
 

و عنبـري  يل تو ز مشـك گر خلق از آب و گ 
 )551غزل (

  آب و خوي -3-8
ه ژدر كنار آب استفاده ميكند، اما از آنجـا كـه ايـن وا   ) عرق(سعدي تنها يكبار از واژة خوي 

اهميت بسيار زيادي در ارتباط با معشوق دارد و واژة آب نيز در مفهوم آب حيات بكار رفتـه  
  :اينجا مورد توجه قرار ميگيرد است، در

 خوي عذار تو بر خاك تيره مـي افتـاد
 

ــت   ــانور ميگش ــرده از آن آب ج ــود م  وج
 )132غزل (

و عرق معشوق يكساني قائـل ميشـود، اگرچـه    ) آب حيات(در بيت باال سعدي ميان آب 
 ممكنست به عقيدة برخي، اين كالم نوعي تشبيه پنهان باشـد؛ امـا نگـاه سـعدي بـه آب در     

ارتباط با معشوق، فراتر از ادعاي شباهتست، حتي يكسـانيي كـه سـعدي ميـان واژة آب بـه      
 -نه خوي هر انساني بـا توجـه بـه جنسـيت عـرق از آب     –مفهوم آب حيات و خوي معشوق 

برقرار ميكند فراتر از يكساني در استعاره و مجازست؛ يكساني ميان صورت و بـاطن در ارائـة   
ين امر الزمست به جمله اي در تاريخ بيهقي اشاره كرد كـه بـه   براي بررسي ا. يك معنيست

در داستان هـارون الرشـيد و دو زاهـد،    . خوبي بيانگر مفهوم اين يكساني از منظر عرفانيست
هارون به نزد دو صوفي معروف مكه ميرود، يكي از آندو به نام ابن سماك كه عارف حقيقـي  

برداريد ايـن آتـش از   « : هد، چنين ميگويدداستانست، چون هارون كيسه اي زر پيشش مين
صوفي داستان، زر را به  )517: تاريخ بيهقي(» پيشم كه همكنون ما و سراي و محلّت سوخته شويم

آتش تشبيه نميكند، در نگاه او زر دنيا جز آتش نيست؛ چشمان حقيقت بين صوفي، معنـي  
يكند، نه به جهان مادي كـه  سعدي نيز آنگاه كه از معشوق سخن م. و باطن زر را ديده است

بنابراين وقتـي سـعدي   . به عالم معني نظر دارد و معشوق را درنهايت و كمال چوني مينگرد
خوي معشوق را آبي حياتبخش ميخواند، قصد تشبيه ندارد، او بر اين امر يقـين كامـل دارد   

ي آن يكتا كه آب رخ معشوق، مرده را زنده ميكند؛ زيرا زندگي دو جهان در گرو حيات حقيق
  .معشوق حقيقيست و اوست كه زنده ميكند و ميميراند

  آب و نيلوفر -3-9
ه را در كنار هم بكار ميبرد كـه در هـر سـه بـار از تشـبيه مركـب       ژسعدي سه بار اين دو وا

در تصويري كه سعدي از آب و نيلوفر ميسـازد،  . استفاده ميكند و هدف، توصيف معشوقست
كه آب، معشوق و نيلوفر، ججاب معشوقست؛ يعني سـعدي بـار   اين نكته بسيار اهميت دارد 
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ديگر معناي نمادين آب را بكار ميگيرد و براي نشان دادن معشوقِ همواره پنهان از نظـر، بـا   
  :آب و نيلوفر تصويرسازي ميكند

ــغ ــر در ميـ ــوفر در آب و مهـ ــو نيلـ  چـ
 

ــت  ــاب پرنيانســ ــرخ در نقــ ــزل (پريــ  )81غــ
 

بيند اجهانت چو نرگس را نظر بودي گل اگر
 

 چـو نيلـوفردر آبسـتي    رخسـارش  رنگ ز شرم
 )526غزل (

نكتة قابل توجه در تأويالت عرفاني اين ابيات نهفته است؛ تطابق ميان معشوق زمينـي و  
معشوق زمينيِ سعدي در حجاب پرنياني است كـه در كبـودي همچـون گـل     . معشوق الهي

عشوق الهي نيز از چشم جهانيان همواره م. نيلوفر، و خود معشوق در نهايت تنزّه چون آبست
در حجابست، مگر آنگاه كه چشم معنابين عاشقان و سالكان طريقت با دريدن ايـن حجـاب،   
به وجود حقيقي معشوق بيننده شود؛ عالوه برين، اصل هر صفت مطهري كه در جهان و در 

جـودي كـه   وجود كائنات موجودست، به ذات خداوند راجعست و از طرف ديگـر، پـاكترين و  
انعكاس دهندة ظهور صفات نيك است و خود خاصيت پاك كنندگي دارد، آبست كه سعدي 
در غزلياتش آن را نماد معشوق قرار ميدهد و در آرزوي روزيست كه معشوق را بيپرده ديدار 

  :ازاينرو در بيت زير ميگويد. كند
 ر در آبـت ديـدمي  در گلستان، يا چو نيلوفچون سمنچوگل در بوستان،يا آه اگر وقتي

 )601غزل (

عرفـا معتقدنـد كـه تـا سـالك از      . نكتة قابل توجه ديگر، رابطة ميان نيلوفر و آسمانسـت 
حجاب هفت آسمان بر نشود و به آسمان علّيين نرسد، نميتواند حقيقت خداوند را چنان كه 

رين هست ببيند، چنانكه پيامبر در شب معراج با دريدن پـردة زمـين و آسـمان بـه نزديكتـ     
كـه در  ) معشوق زمينـي (بنابراين نظر به شباهت ميان معشوقي . نزديكي با حق تعالي رسيد

و حقيقـت  ) تصوير آب در نيلوفر، معشوق در حجـاب پرنيـان  (حجاب پرنيان نيلوفر رنگست 
معشوق الهي در آن سوي آسمان و جهان معنا، ارتباط ظاهري و معنايي ميـان آب و نيلـوفر   

  . روشنتر ميشود
  آب در تركيب آبرو -3-10

ديگر موجد تصوير  هاي ژهتا اينجا در مورد مفاهيمي سخن گفته شد كه واژة آب به همراه وا
. ة تركيبي آب ديده ميشود، صرف نظر كـرد ژشده است؛ اما نميتوان از برخي نكات كه در وا

نيـز  » آب رو«ست كه البته ميتوان به صورت جداگانـه،  » آبرو«تركيبي،  كلماتيكي از اين 
ه زماني استفاده ميكند كـه عاشـق در برابـر معشـوق قـرار      ژسعدي از اين وا. نوشت و خواند

تنها جايي كه واژة آب اعتبار خود را در غزليات سعدي از دست ميدهد، در تركيـب  . ميگيرد
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عاشق حقيقي زماني كه . آبروست؛ زيرا آب رو در تقابل با معشوق و حتي عاشق قرار ميگيرد
معشوق قرار ميگيرد، همة هستيش را در پاي معشوق از دست ميدهد، بي اختياري در برابر 

آبرو از آنِ نيكنامانسـت و عاشـقان   . كامل عاشق در برابر معشوق، با داشتن آبرو منافات دارد
حقيقي در شور عشق و رسوايي، بدنام جهانند و نبايد در طريقت معشوق بـه نـام و نشـان و    

واژة آب آنگاه كه در تركيب آبرو بكار رفتـه اسـت، در برابـر معشـوق      ازاينرو. آبرو بينديشند
  :ارزش متعالي خود را نزد سعدي از دست ميدهد و با آب جوي برابر ميشود

خاك پايش بوسه خواهم داد آبم گو ببـر
 

 آبروي مهربانان پـيش معشـوق آب جوسـت   
 )88غزل (

هر كه با مستان نشيند ترك مستوري كند
 

ــروي ني ــات اب جوســتآب ــان در خراب  كنام
 )92غزل (

نه آبروي كه گر خون دل بخواهي ريخت
 

 )82غزل (موافقت نكنم، آن كنم كه فرمانست

در پايان اين مقاله الزمست به نكاتي اشاره كرد كـه در ارتبـاط بـا آب اگرنـه بـه انـدازة       
ت، هماننـد صـفاني   اي قابل اهميتسـ  ه تا اندازهژبخشهاي پيشين، اما در بررسي خاص اين وا

كه سعدي به صورت اضافه با واژة آب همراه ميكند، چون آب شيرين، آب روشن، آب صافي، 
در ايـن تركيبهـا سـه گونـة     . آب حسرت، آب صـبوري، آب غيـرت، آب گريـان و آب شـوق    

اي ماننـد   مفهومي وجود دارد؛ يك گونه همانند آب تلخ، معناي خاص شراب ميدهد و گونـه 
. وشن و آب صافي كه وصف خود آبست؛ آبي كه خوردني، زالل و گواراستآب شيرين، آب ر

در اين ميان، مهمترين تركيبهايي كه بار معنايي بيشتري نسبت به سايرين دارند، تركيباتي 
چون آب حسرت، آب صبوري، آب غيرت، آب گريان و آب شوقند كه در آنهـا  قصـد شـاعر    

هوم اشك، با صفاتي كـه بـه همـراه آن ميايـد،     آب در اين تركيبها به مف. توصيف آب نيست
نوعي اضافة اقتراني ميسازد؛ يعني اشكي كه از روي حسرت، صبوري، غيرت و شوق ريختـه  

عاشقي كه از فراق معشوق و در غم هجران او . ميشود كه نشاندهندة وصف احوال عاشقست
طريقـت سـالك    همواره در احوال گوناگون ميگريد، صـفتي كـه در سـلوك عارفانـه نيـز بـا      

براي نمونه در ابيـات زيـر،   . هاي طلب راستين و حقيقي محسوب ميشود توأمست و از نشانه
  :حاالت عاشق، متغير اما صفت گريستن ثابتست

بگذاشـتند مـا را در ديـده آب حسـرت
 

 )450غـزل  (گريان چو در قيامت چشم گناهكاران
 

ما بي تـو بـه دل برنـزديم آب صـبوري
 

 )571غـزل  (دل بنهاديم بـه دوري چون سنگدالن 
 

آب شــوق از چشــم ســعدي ميــرود
 

 الجرم چـون شـعر ميايـد سـخن تـر ميشـود      
 )571غزل (



  319/در غزليات سعدي» آب«تصويرپردازي 
 

 

  نتيجه
در غزليات سعدي، نمايانگر نقـش نمـادين ايـن واژه در جهـان معرفتـي      » آب«ة ژبررسي وا
طـه بـا   سعدي با تصويرسازيهايي كه بخصوص بواسطة انواع تشبيه و ايهـام در راب . سعديست

آب و واژه هاي مرتبط با آن كرده است، به تبيين دو جهان اينسويي و آنسويي، عـالم ظـاهر   
پرداخته و به واژة آب بعنوان كالن نمـاد در غزليـات، تشـخص ويـژة     ) روح(و باطن ) جسم(

در اين ميان، تصاوير آب و آتش، و آب و تشنه را ميتوان بنياد اعتقـاد  . سبكي بخشيده است
آتش در تقابـل بـا آب، نمـاد عشقسـت و     . از آب در جهان معناگرانة او دانست فكري سعدي

ايندو در يك تصوير واحد، نماياننـدة دو جهـان مـادي و معنـوي و جلـوة دو سـطح پيـدا و        
همچنـين آب در كنـار واژة تشـنه، نمـاد معشـوق و تشـنه، نمـاد عاشـق         . ناپيداي عشـقند 

آب حمل ميكند، آب در معناي اشكست كه  خاصترين معنايي كه سعدي بر واژة. مشتاقست
بكار ميگيرد؛ برترين اثر عشق و واالترين نشـان  » آب ديده«و » آب چشم«آن را در تركيب 

عاشقي كه در سلوك عارفانه و در تعريف دردمندي عاشـق طريقـت، از خصوصـيات بـارز و     
ت و اشك عاشق نمود عشقيست كه در درون عاشـق نهانسـ  . ضروري سالك محسوب ميشود

كـاربرد سـعدي از وازه هـاي كنـار و غرقـه،      . اين عشق پنهان، با واژة آتش ملموس ميشـود 
و اسـتفاده از آب در تركيبهـايي چـون آب شـوق، آب     » آب«در كنار .. آبگينه، گل، خاك و 
و تصاويري كه در طي مقالـه مـورد بررسـي قـرار گرفتـه       لغاتو ساير ... حسرت، آب حيات

ساختن مفهوم عشق در دو جهان مادي و عرفانيسـت، عشـقي    است، همه در جهت ملموس
فراتر از مفهوم زميني و جسـماني آن، عشـقي كـه حقيقـت و معنـي دو جهانسـت، مـوطن        

دستاورد ديگري كه . اصليش را در عالم باال و نشان و جلوة آن را در جهان خاكي بايد جست
آب و خوشـه هـاي تصـويري    از كلّ مقاله بدست مييايد اينست كه سعدي با كـالن تصـوير   

مرتبط با آن، انديشه هاي دروني خود را وصف ميكند و در قالـب تـابلويي بـه معـرض ديـد      
خوانندگان اشعارش قرار ميدهد؛ گويي سعدي با اين شگرد، ميـان جـان و جهـان پيونـدي     

  .عاشقانه برقرار ميكند
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