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 چکیده

نین طلب توسع بخشیدن به دایره معانی الفاظ و عبارات، همچ فن انبساط کلمه یا عبارت،

تضای حال و تداعی معانی تازه و  نهادن سنگینی بار معنای نامعهود بر دوش واژه ها، به اق

یژگی به عنوان شاخص ترین و گفتار است که تاثیر فراوان بر فصاحت و سالست سخن سعدی

فتار، بر گکالمش دارد. از اینرو وی ضمن عبور آسان از موانع توقف و گریوه های درنگ در 

 غنای زبان و ادبیات می افزاید و زنجیره واژه ها را گسترده تر مینماید.

ررسی و بدر این مقاله واژه ها و ترکیبات بدیع سعدی و گسترش ظرفیتهای معنایی آنها، 

 حلیل شده است.ت

 سعدی، کلیات سعدی، انبساط کلمه و عبارت، بار معنایی کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1

بندی ذوق سعدی شیرازی در سخن، او را بر آن داشته است که در انتخاب الفاظ و ترکیب

کالم از استعمال لغات مهجور و آوردن استعارات و کنایات خشک و بیروح احتراز کند و 

سادگی و فصاحت را بر هر نظر دیگر مقدم دارد و بر اثر همین ویژگیهاست که  رعایت جانب

های سخن منظوم و انشای مزین فارسی است. ترین نمونهآثارش در فصاحت و بالغت، از عالی

دلنشینی و فصاحت کالم  سعدی ریشه در ویژگیها و عوامل متعددی دارد، که مهمترین آنها 

 عبارتند از:

ارزنده و فراوان زندگی و آشنایی دقیق و نکته بینانۀ او از سایر فرهنگها و ( تجربه های 1

 جوامع که محصول سفرهای بسیار اوست؛

( تسلط کامل او بر قواعد زبان و ادب فارسی و عربی و تلفیق استادانه آن دو در زمان و 2

 مکان مناسب و آشنایی با لغات مغولی؛

القی که نتیجه آن نفوذ و گسترش سریع کالمش ( بهره گیری از مضامین تعلیمی و اخ3

 در اطراف و اکناف و تدریس آثارش به عنوان منبع آموزشی در مکتب خانه ها بوده است؛

( به کارگیری ادب عامه و استفاده از تمثیلهای متعدد به مقتضای حال و سخن و تنوع 4

 و هویت بخشی به اشخاص، اصناف و مکانها در آثارش؛

کلف و مبهم گویی که با حذف قابلیت تفسیر پذیری متن، فاصله بین خواننده ( دوری از ت5

 و هنرمند را از بین میبرد؛

و در کنار همه این موارد، ذوق و قریحه ذاتی سعدی مهمترین عامل فصاحت کالم وی 

است، به طوریکه در همان دوران زندگیش و حتی پیش از تصنیف گلستان،  به سخندانی و 

انزد عام و خاص بود و آنچنانکه خود در دیباچه گلستان به آن اشارت دارد، به نکوگویی، زب

 شباهت داشت.«  ذوالفقار علی )ع( در نیام»به « زبان سعدی در کام» باور دوستانش 

یکی از مزایای بزرگ سعدی چه در نظم اشعار و چه در انشای نثر، استقالل او در ایجاد 

و ابداع سبک است و شیخ اجل در این موارد، کمتر گرد مضامین و اختراع ترکیبات لفظی 

تقلید گردیده است. سبک خاص وی در نظم و نثر، شعرا و نویسندگان بسیاری را تحت نفوذ 

فکری و اقتدار کالمی این شاعر شیرین سخن درآورده و بسیاری نیز به استقبال غزلیات و 

 اند. تقلید بوستان و گلستان او پرداخته

زبانان سبب ادبی سعدی بر روح و زبان و وذوق و فکر ملت ایران و عامۀ فارسیاستیالی 

اند و این عنوان مهر تاییدی بر ممتازترین لقب داده« المتکلمینافصح»شده است که او را 
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قریحه خداداد، حسن ویژگی سخن وی، یعنی شفافیت و شیوایی است. غالمحسین یوسفی 

کته یابی، فکر پخته و پرورده و مفاهیم حکیمانه، بیان ذوق، روشن بینی و دل آگاهی و ن

عواطف گوناگون آدمی، و سبک و بیانی در اوج بالغت و قدرت را از موجبات شهرت او دانسته 

صراحت و همواری  (. البته115است )سعدی شناسی، به کوشش کمالی سروستانی، ص 

عاره، مجاز، کنایه و استفاده الفاظ سخن سعدی شیراز، غیر از ابداع واژه و خلق ترکیب نو، است

با معانی متعدد، از جمله جناس تام، ریشه در شگرد خاصتر دارد که میتوان آن را انبساط 

کلمه و عبارت نامید. بدین معنی شاعر هوشمند و زبان آور هر جا که بخواهد دایره معانی 

، طلب تداعی معانی مینماید؛ واژه ها و عبارات را توسع میبخشد و از آنها بیش از معانی معهود

 از همین رو کلمات و عبارات، روان و نرم، در اطاعت کامل سعدی، کنار هم چیده میشوند.

با وجود آنکه توانایی و جسارت سعدی در بهره مندی از کلمه ها با ایجاد گسترش طیف 

هنوز  معنایی آنها، ستودنی است و در این شگرد، هیچ شاعری را بر او حق تقدمی نیست،

سهل و » پژوهش مستقلی در این حوزه انجام نشده است و دالیل فصاحت، شیوایی و حتی 

بودن سخن او و هنر انبساط ماهرانۀ واژه ها و عبارات، به عنوان یکی از مهمترین « ممتنع 

عوامل ایجاد روانی و  همواری سخن سعدی مورد توجه قرار نگرفته است. مقاالت فراوانی که 

وال و همچنین آثار سعدی به رشته تحریر درآمده است، یا بر مضامین و محتوای درباره اح

آثارش از جنبه های گوناگون تربیتی، اخالقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، عرفانی، داستانی 

و.. ، همچنین مضامین مشترک با آثار شاعران دیگر تاکید دارد، یا در آنها تاثیرپذیری سعدی 

ر گذاری او بر متاخّران مورد بررسی قرار گرفته است و یا آنکه  سبک و از متقدّمان و تاثی

زبان سعدی ) شامل معانی و بیان و بدیع و ...( و نسخه های خطی، شروح آثار و تصحیح آنها 

مورد توجه بوده است. در حوزه سبک و زبان، مقاالت محمود شفیعی در شماره های متعدد 

ا میتوان به عنوان پژوهش ارزنده یاد کرد که در آنها مولف، ر1356مجله ارمغان به سال   2-9

با استناد به گلستان، به معنی لغوی، اصطالحی و کنایی برخی واژه ها و عبارات و همچنین 

برخی ویژگیهای زبانی و سبکی اشاره کرده است و بیشتر به شیوه غالمحسین یوسفی در 

 تحقیقات دیگر در این حوزه عبارتند از: شرح و توضیح بوستان و گلستان عمل کرده است. 

( تحلیلی بر کاربرد هنری فعل در غزلهای سعدی، نعمت اهلل ایران زاده، فصلنامه پژوهش 1

)این مقاله بیشتر جنبه آماری و توصیفی دارد و استفاده ماهرانه  1382، 2های ادبی، شماره 

 سعدی از فعل و بازی با افعال نمایش داده شده است(. 
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 ، ،صدرالحفاظی  سید مهدی ،مختصات زبانی سبک خراسانی در گلستان سعدی( 2

)  1389(، سال سوم، شماره اول، بهار ادب)فصلنامه تخصصی سبکشناسی نظم و نثر فارسی

 گلستان مورد بررسی قرار گرفته است(. مختصات آوایی، لغوی و نحویکه در این مقاله 

، شماره سال هفتم ،پژوهشنامه فرهنگ و ادب ، عزیزه یوسفی،زبان سعدی در غزلیّات( 3

زبان کنایه ای سخن رفته  طرز کاربرد حروف، زبان محاوره ای و) که در آن از  1390، 12

 (.است

 بحث -2

 –واهد، با روش تحقیقی در این جستار، پس از مطالعه در آثار سعدی و استخراج ش

توصیفی، نمونه هایی از خالقیت وی در استعمال واژه ها در معانی جدید و نوآوری او درخلق 

ترکیبات و عبارات تازه آورده شده است که در مجموع گویای هنرنمایی منحصر به فرد این 

 شاعر ساحرسخن در گستره پر رنگ و نگار زبان و ادبیات فارسی است: 

 معانی جدید از واژهاخذ  -2-1

 شکـــــم فربه از لقمــــه های حـــرام            احتشامسرش خـــالی از عقـــل و پر ز 

 (117)کلیات سعدی، ص

 به معنی غرور

 دوست احتشام درویــــش را کـــه نام برد پیش پادشاه            هیهــــات از افتقار من و

 (741)کلیات سعدی، ص

 شکوه و بی نیازی به معنی بزرگی و

 از آن دیــــــو کردنــــد از ایــن آدمی            کمـــیچـــو آن ســـرفرازی نمود این 

 (115)کلیات سعدی، ص 

 به معنی خشوع و فروتنی

  ش سرورانــــخطر بر ــــادند ســــنه            ک از سرانــــد ملـــرآمد به تاییــــس

 (53)کلیات سعدی، ص 

 معنی فرمانبه 

 

http://www.ensani.ir/fa/34679/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/34679/magazine.aspx
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 آمـــــد به جای           بخــــندید و گفــــت ای خــداوند رای  رفتــــهملـــک را دل 

 (53)کلیات سعدی، ص

 به معنی ناآرام، هراسان و نگران

 ای نیک بخت            کـه فـــــردا نگیرد خــدا بر تــو سخت  ســـهلی کنبا خـــلق  تو

 (85)کلیات سعدی، ص 

 نی آسان گیری و مدارابه مع

 عــذر خواست بدیــــن شاهدیکســـی را نظر ســـوی شــاهد رواست             که داند 

 ( 50)کلیات سعدی، ص 

 نسبت، به معنی نیکویی، زیبایی و دلنشینی« ی»با «  شاهدی» 

 ه اند؟! در می کــرد بیهـــوشانهجرعه ای خوردیم و کار از دســـت رفت            تا چـــه 

 (492)کلیات سعدی، ص 

 به معنی ماده بیهوشی

 ساخت واژه ها و ترکیبهای جدید -2-2

 بسیاری از این واژه ها در فرهنگ لغت هم موجود نیست:

 بنــد کرد            که نتــــوان ســـر کشـــته پیـوند کرد شـــشصواب است پیش از کُ

 (51)کلیات سعدی، ص 

  معنی کشتن خلق  اسم مصدر جدید به

 مریش مرا خــــود دل دردمندیســت ریـــش            تو نیــــزم نمــک بر جــــراحت

 ( 108)کلیات سعدی، ص 

 به معنی مپاش

 خویش            گـــــرفته هـــر یــک یکی راه پیـــشبه افـــتاد  به حکـــم نظـــر در

 ( 60)کلیات سعدی، ص 

 یشرفت و سبقت مصدر مرخم جدید به معنی پ
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  ـــام جوشعــمیــان بســــت و بی اختیارش به دوش            درآورد و شهــــری بر او 

 ( 158)کلیات سعدی، ص 

 به طور گروهی طعنه زننده  و مصدر مرخم جدید

این ترکیب زیبا که تداعیگر و تصویر ساز صحنه فشار و سرزنش جمعی بر یک شخص 

 ثبت نشده است.است، در فرهنگهای لغت 

سعدی، ترکیبات بسیاری را برای اولین بار با پسوندهای مختلف خلق کرده است؛ به عنوان 

مثال آهوانه، بلبالنه، محققانه، تاجیکانه، جرمناک، فریبناک، باغستان، خرماستان، غریبستان 

 1و. ..

 وی حتی پروایی از خلق واژه هایی با شکل نامتعارف نیز ندارد : 

 ندم طـــریق دهـــ کــــداماندو خـــواهند بودن به محشــر، فـــریق            ندانـــم 

 (200)کلیات سعدی، 

 به معنی کدام یک از آن دو آمده است.« کدامان» 

 لق صفات بدیعخ -3-2

 ـــــداخــــته  نشـــاید بـــریـــدن نین             ناســاخته نبــــاید سخــــن گفــــت

 (153)کلیات سعدی، ص 

 به معنی نسنجیده

  ویـــه خندــبود و فرخ ندیده پیـــپس             ویــودک نامجـــنو کـــکایت شــــح

 ( 48)کلیات سعدی، ص  

 به معنی خوش سیرت و خوش طینت

 گوی  پرورده وچــــو دانــــا یکی گوی             ده مــــرده گویحــذر کن ز نــــادان 

 (154)کلیات سعدی، ص 

 به معنی سنجیده« پرورده» به معنی پرگو  و « ده مرده گوی»

 

                                                           
. برای مشاهده مثال های شعری و آدرس دقیق آنها رجوع کنید به  سعدی شناسی، دفتر چهارم، به کوشش  1

 58 -45و زبان فارسی، علی رواقی، کمالی سروستانی،  مقاله سعدی 
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 بغـــــل ها چـــو مــــردار در آفــتاب            هـــرگــــز نیــــازرده آبکشیشـــان 

 ( 179)کلیات سعدی، ص 

یکی از ابتکاری به معنی ناپاک و آلوده، بی طهارت؛ این تصویر آفرینی با چاشنی طنز و کنایه، 

 ترین تصاویر سعدی است.

  فراموش عهــدچو بیچـاره شد پیشــــش آورد مهـــد             که ای ســـست مهــــر 

 (172)کلیات سعدی، ص 

 به معنی سست پیمان

گاه خالقیت سعدی تا بدان پایه پیش میرود که در یک بیت به آفرینش چند ترکیب زیبا 

 میپردازد:

 آگـــنده گوش ز قــــــول نصیحـــتگر             پراگــنده هوشو  عقـــــلپریشـــیده 

 (103)کلیات سعدی، ص 

آگنده گوش » به معنی حواس پرت و  « پراگنده هوش » به معنی  دیوانه ؛ « پریشیده عقل»

به معنی نصیحت ناپذیر؛ و گاه یک مصرع تمام، معادل یک ترکیب وصفی طوالنی است؛ « 

 ن مثال مصرع اول بیت زیر:به عنوا

 به مــــردی ز رســــتم گذشتند و سام              عـــنان باز پیچــانِ نفـــس از حـــرام

 (153)کلیات سعدی، ص 

 عبارات قیدی -4-2

 کـــف دســـت شـــکرانه ماالن به روی همی گفت شولیده دســــتار و مــــوی            

 (116)کلیات سعدی، ص 

 معنی در حالی که کف دستش را به نشان شکر بر چهره میمالید.به 

 معانی کنایی جدید -5-2

 گـــرمی کند با همـــــه خـــلق نــــرمــی کند            تو بیـچــــاره ای با تــــو  گرو

 (113)کلیات سعدی، ص 

 گرمی کردن در اینجا کنایه از تندی کردن، خشونت  و بدخلقی است.

 



 129/انبساط کلمات و خلق عبارات در کالم سعدی شیرازی

 

 غــــبارش بیفشــــان و خـــارش بکن پدر مرده را ســـــایه بر ســـر فکــــن            

 (80)کلیات سعدی، ص 

 در این بیت، هر دو کنایه از محبت کردن و مهر ورزیدن است.«  غبار افشاندن و خار کندن» 

  مرد گرمـــش غـــرض زین حـــدیث آن که گفتار نرم            چـــو آب اســــت برآتـ

 (129)کلیات سعدی، ص 

  مرد گرم،  کنایه از مرد خشمگین و عصبانی است.

 بیـــازار حلق چـــو اندر ســــری بینـــــی آزار خلق            به شمشـــــیر تیــــزش 

 (98)کلیات سعدی، ص 

 در این بیت ، کنایه از کشتن و به قتل رساندن آمده است.« آزردن حلق»

 سترش طیف معانیگ -6-2

 ( کاربرد فعل الزم در معنی متعدی1

 از آســــیب چشــــم بدش بپرهـــــیز نگــــه دار یـــا رب به چشـــم خودش            

 (40)کلیات سعدی، ص 

 با بار معنایی فعل امر ) بپرهیزان یا دور دار(  آمده است.« بپرهیز»

 (  کاربرد فعل ماضی  در معنی امری2

 !            ندانســـته بهتــــر که دشمن  چه گفت بخــــفت بگـــفتا خمـــوش ای برادر!

 (161)کلیات سعدی، ص 

 در معنی فعل امر بخواب به کار رفته است.« بخفت»در این بیت، 

 ( کاربرد فعل امر در معنی فعل امر دیگر3

  مخفتکه ای زنده چون هســت امکـــان گفت            لـــب از ذکر چون مــرده بر هم 

 (182)کلیات سعدی، ص 

 ( کاربرد فعل معلوم در معنی مجهول4

 حــــال و بگـــــردید رنگ  بشــــورید ز هـــولم در آن جـــای تــاریک رنـگ            

 (199)کلیات سعدی، ص 

 وریده و آشفته شد.یعنی ش« بشورید»
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 ( کاربرد اسم به جای صفت5

  پیرامنش لقهــح انـــــروهی سگــــگ            راهنشـــــتار و پیــــی آلوده دســــق

 (138)کلیات سعدی، ص 

 در معنی حلقه زده « حلقه» 

 ( تبدیل فعل مرکب به فعل مرکب کوتاهتر6

  ن برکشندـــیر کیـــار شمشـــــبه پیک            ندــر کشـــسدگر ـــادا که بر یکــــمب

 ( 47)کلیات سعدی، ص 

 به جای سرکشی کردن« سر کشیدن»

  ان ندیدــرمــــز فیدن ــــرکشـــسره             دـان ندیــــید و درمــــانی بپیچــــزم

 (164)کلیات سعدی، ص 

 طیف معنایی آنها گسترشبهره مندی از تنوع  ظرفیتهای معنایی واژه ها  و  -7-2

 گوش داشتن 

 ســراویل کهـــلیـش در مـــرد پــوش             گوشســــوی مـــرد ندارد اگــــر زن 

 ( 163)کلیات سعدی، ص 

 ، مطیع بودن  است.«گوش داشتن» در اینجا مقصود از 

 که آغـــوش رومـــی در آغـوش داشت             گــوش داشتز فـــرمانبــرانم کســـی 

 (47)کلیات سعدی، ص )

 به معنی  مراقب بودن و زیر نظر گرفتن آمده است.« گوش داشتن» 

 تو این شهـر نیک مردان را             زدســـت ظـــالم بد دیــن و کافر غمّاز  گوش دارکه 

 (488دی، ص )کلیات سع

 در اینجا به معنی نگهبانی و پاسداری و محافظت است.« گوش داشتن»

  گـــوش کـــنچـــنگ آر و با دیگران نـــوش کــن            نه بر فضـــله دیگـــران  به

 ( 88)کلیات سعدی، ص 

 به معنی منتظر بودن، توجه کردن، چشم دوختن و طمع ورزیدن آمده است.« گوش کردن» 



 131/انبساط کلمات و خلق عبارات در کالم سعدی شیرازی

 

 کـــه اول ســـگ نفــس خاموش کـرد             گــــوش کـردی ســـیرت آدمـــی کس

 (145)کلیات سعدی، ص 

 با بار معنایی مالزم شدن، عمل کردن و پیش گرفتن همراه گشته است.«  گوش کردن» 

 گـوش باشبرآشفـــت عــــابد که خـــاموش باش            تو مــــرد زبــــان نیستی ، 

 (82لیات سعدی، ص )ک

 به معنی ساکت و شنونده بودن است.« گوش بودن»

 بر احسان گوشبدین دو مصرع آخر که ختم خواهم کرد             امید هست به تحسین  و 

 (502)کلیات سعدی، ص                                                                               

 امیدواریبه معنی انتظار و  

 خاک و خاک شدن 

 خاک آفــــریدت خــــداوند پاک            پــــس ای بنده افـتادگی کن چو  خــــاکز 

 (115)کلیات سعدی، ص 

 به معنی گِل ، غبار و گرد 

 شد  خاک بنـــده ای پـاک شد            کـــه در پـــای کمـــتر کسی خـــاکـداناز این 

 (135)کلیات سعدی، ص )

 به معنی خوار و ذلیل« خاک»در معنی کنایی دنیای پست و بی اعتبار و « خاکدان» 

 ما بگــــذری            به جــــان عــــزیزان کـــه یــاد آوری  خـــاکاال ای کـــــه بر 

 (135)کلیات سعدی، ص 

 به معنی گور و مزار

 بوده است هــم خـــاک دگــی سعــدی او را چه غم             که در زن خــاک شدکه گر 

 (135)کلیات سعدی، ص 

 فروتن و خاضع و افتاده«: خاک»مردن  و نابود شدن// « : خاک شدن»

 دیار خویش را  بینیخواب خوش  گو دگر درماند ماند            ل ـدر گ ، پایغربت خاکهر که را در 

 (811)کلیات سعدی، ص 

 به معنی سرزمین و دیار
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 من زنده به تاثیر هوای لب توست             سازگـــاری نکند آب و هـــوای دگــرم   خـاک

 (824)کلیات سعدی، ص 

 در معنی مجازی جسم  و وجود

ـورتشیراز چــو دیبای منقـش دیدم            وان خــاک   و شاهد که بر آن دیبا بود  همه ص

 زحمــت خویش نمی خواهد بر رهگذرت نشیند سعــدی             خاکبر کهغم آن نیست 

 ( 569)کلیات سعدی، ص 

 به معنی زمین      

 پریشان 

 امروز گنجــینه چســت            که فــردا کلــیدش نه در دسـت توست  پریشـــان کـن

 ( 79)کلیات سعدی، ص 

 به معنی ببخش و عطا کن

 هر چه هست پریشــان مکنمالمـــت کنی گفتـــش ای بــاد دست            به یــک ره 

 (83)کلیات سعدی، ص 

 به معنی هدر نده و اسراف نکن

 وقت خویش پریشـــان مکــنهـــم مکـــش            به تـندی  دربه ســندان دلی روی 

 (193)کلیات سعدی، ص 

 به معنی تباه  و ضایع نکن

 زین پریشـان که گفت  پریشـــان مشــودید و گفــــت ای دالرام جفـــت            بخــن

 ( 125)کلیات سعدی، ص 

، به معنی بیهوده «پریشان گفتن»به معنی ناراحت و آزرده خاطر شدن  و «  پریشان شدن»

 گویی است،

  پریشـان کندچو خــواهد که ملــک تو ویـــران کند            نخــست از تـــو خلـــقی 

 ( 181)کلیات سعدی، ص 

 به معنی دور سازد و پراکنده کند.

 در این ابیات به خوبی قابل مالحظه هست.« پریشان»استفاده از طیف معنایی گسترده 



 133/انبساط کلمات و خلق عبارات در کالم سعدی شیرازی

 

 خراب 

 ر چو چنگ باز مـــی لعـل رنگ            ســر چنگــــی از خواب در  خـــرابحـــریفان 

 (121)کلیات سعدی، ص 

 «.مست»

   خرابــــردم شکـــر دید و عنـــاب و شمـع و شراب            ده از نعـــمت آبـــاد و مـ

 (121)کلیات سعدی، ص 

 .1خوشدل و شادمان

 ار بر گـرفت جـــورت در امید به یـــک ب       کرد       خرابعشقـــت بنای عقـل به کلی 

 (748)کلیات سعدی، ص 

 «.ویران»

  خــرابشـــور کاگــــر کشــور آبــــاد بیند به خــواب            کــه دارد دل اهـــــل 

 ( 42)کلیات سعدی، ص 

 خراب به معنی غمگین و رنجور.

 انـــدرون راب خــــبــه از نیکــــنامی    نکــو ســـیرتی بــی تکـــلف بــــرون         

 ( 143)کلیات سعدی، ص 

 بد، تباه،ناپسند، زشت، پست 

 خراب نج اندر گتاریـکی در است            لـولـو انـــدر بحـــــر و  بهچشمـــه حــــیوان 

 (565)کلیات سعدی، ص 

 ویرانه ، خرابی

 بلندی 

 ســـت شد هاز آن یافـــت کــو پست شد            در نیسـتی کــــوفـت تــا  بلنــــدی

 ( 115)کلیات سعدی، ص 

 به معنی  بلندمرتبگی و واالمنزلتی

                                                           
 خراب در این بیت، در معنی غیر مقصود شاعر ) ویران( با واژه آباد، ایهام تضاد دارد. -1
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 قــــرار  بلنـــدیچــو سیالب ریـــزان که در کوهســـار            نگــــیرد همــــی بر 

 (  84)کلیات سعدی، ص 

 وهبه معنی قله، تپه و ک

 مجـــوی  بلنــــدی بــــاید بلنـــدیت به گــــردن فتــد سرکـــش تند خوی            

 ( 116)کلیات سعدی، ص 

دوم در معنی تکبر و خود پسندی به کار « بلندی»اول به معنی عزت وسربلندی و « بلندی»

ره گرفته است، رفته است. در این بیت موجز و بلیغ، شاعر بسیار هنرمندانه از جناس تام به

را استادانه در کنار هم ولی تقابل هم قرار داده، « بلندی» با این توضیح که دو معنای واژه 

 هر دو معنی مثبت و منفی واژه را در نظر داشته است.

 خرده 

 چون دست یافت            درون بـــــزرگـــــان به آتـــش بتافت  خـرده بد اندیـــش بر

 (48)کلیات سعدی، ص 

 به معنی عیب و نقص کوچک و گناه اندک

 ه تــــوان آتـــش افــروختن            پــــس آن گـــه درخت کهـن سوختن خـــردبه 

 ( 48)کلیات سعدی، ص 

 به معنی ریزه چوب

 زر ز دنــــدان گـــاز            بیفــــتد به شمعـــــش بجـــویند بـازخـــــرده وگـــر 

 ( 151)کلیات سعدی، ص 

 براده طال  به معنی

 زبان آوران 

 رســــته بود  زبــــان آورانچو سعـــدی که چـندی زبان بسته بود            ز طعـــــن 

 (156)کلیات سعدی، ص 

 به معنی طعنه زنندگان، عیب جویان

 پیـــش آن بی زبان  رفتـــه از هـــر مکــــان            تضــــرع کــــنان زبـــان آوران

 (178)کلیات سعدی، ص 



 135/انبساط کلمات و خلق عبارات در کالم سعدی شیرازی

 

 به معنی بزرگان و نام آوران و سرشناسان

 کــــــاردان            حکیمـــــی سخــــنگوی بســـیار دان  ریزبــــان آوبــزرگــــی 

 (66)کلیات سعدی، ص 

 به معنی سخنور، خطیب

 مورد استفاده استاد سخن بوده است.« زبان آور» در این ابیات معانی مترداف و متضاد کلمه 

 فتنه 

 باشد سرش            میـــازار و بیــــرون کــــن از کشورش  فتـــنه غــــریبی کـــه پر

 (44)کلیات سعدی، ص 

 به معنی نیت و افکار پلید

 بر خـــد و خال            به خــــواب انـــــدرش پـــایبند خیال  فتنــــه به بیداریـــش

 (:100)کلیات سعدی، ص 

 به معنی شیفته و مجذوب

 در پــــارس دیگـــر نشان             نبـیند مگــــــر قـــــامت مهــــوشان فتنه کس از 

 (54)کلیات سعدی، ص 

 به معنی حادثه بد

 زگـــار            بیا و مــــی لعـــــل نوشــــین بیـــار رو فتـــنهچــــه می خسبی ای 

 ( 55)کلیات سعدی، ص 

 به معنی محبوب و معشوق زیباروی

 شوخ و شوخی 

 ش بنـــیاد تقـــوا خـراب شـــوخـــیجمــــالی گـــــرو بـــرده از آفـــتاب            ز 

 (104)کلیات سعدی، ص 

 شکر الفاظ و مهی الله بنا گـوش            ســروی سمـن اندام و بتی حور سرشتی  شوخی

 (854سعدی، ص  )کلیات

 خمیده اند  شوخی با قامت بلـــند صــــنوبر خــــرامشان            ســـرو بلند و کـاج به

 (  761)کلیات سعدی، ص 
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 یست ما شوخییکـــی گفـــتش این خـانه خلق نیست            کــه چــیزی دهندت به 

 (105)کلیات سعدی، ص 

 و عیّــار بود  وخشــــ د            که جــــنگــاور وبومـــرا در ســـپاهـان یکـــی یــــار 

 (136)کلیات سعدی، ص 

ده کرده آنگونه که مالحظه میشود، سعدی به اقتضای حال،  معانی متضاد از یک واژه ارا

یت بست و در در بیت اول و دوم، به معنی دلبری، دلفریبی و عشوه گری ا« شوخی»است؛ 

 ده است.سوم و چهارم، به معنی گستاخی و در بیت آخر به معنی دالور و جنگجو و جسور آم

 دعا 

، اما گاه  1با آنکه سعدی در بسیاری موارد واژه دشنام را مقابل و متضاد دعا قرار داده است

 دعا را به معنای دشنام و نفرین گرفته است:

 دعا ـــان از او بر همـــه روز نیـکــــــان از او در بــــال             به شـــب دســـت پاک

 (72)کلیات سعدی، ص 

 در بیشتر شواهد شعری،  دعا به معنی درخواست نیکی برای کسی آمده است:

 ـــایه پـاینده دار گـــــوی ایـــن دولتـــــم بنده وار            خــــدایا تو ایــــن سدعا

 (50)کلیات سعدی، ص 

جالب آنکه  سعدی، معانی متضاد از واژه دعا را در یک بیت نیز گنجانده است؛ به عنوان 

نی نفرین آمده مثال در بیت زیر دعا در مصرع اول، به معنی طلب خیر و در مصرع دوم به مع

  2است:

 ن در پیـت ســـتمـدیــدگـــا دعــــایویـــت             دعــــایکجـــا دستگــــیرت 

 (64)کلیات سعدی، ص 

 

 

                                                           
(// دشنام که می دهد دعا 645من دعا گویم اگر تو همه دشنام دهی)کلیات سعدی، به عنوان مثال: -1

 (154سعدی،( //چو دشنام گویی دعا نشنوی )کلیات 685کن)سعدی،
 سعدی در چندین جا از دعای بد نیز یاد کرده است و بر بار معنایی منفی دعا نیز تاکید نموده است: -2

 (61چه نیکی طمع دارد آن بی صفا   که باشد دعای بدش در قفا )کلیات سعدی، 
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 پراکنده 

 از روزگـــار  جمـــــع دار             کـــه جمعـــیتت باشـــد پـــراکـندگـــــاندرون 

 ( 87)کلیات سعدی، ص 

معنی  بیچارگان و نیازمندان است که در اینجا در معنی غیر مقصود شاعر به « پراکندگان»

 ایهام تضاد زیبا برقرار نموده است.« جمع»)متفرق( با واژه 

  پراگنده گویگشـــت از آن عیبجـوی            برآشفــــت و گفــــت ای  پراگـــنده دل

 (83)کلیات سعدی، ص 

 به معنی  بیهوده گوی« پراگنده گوی»و   به معنی  آزرده خاطر« پراکنده دل»

 پست 

 پست  ای ســـــــرو بلنــــد بوســــتـانـــی            در پیــــش درخـــــت قـــامتت

 (812)کلیات سعدی، ص 

 به معنی کوتاه

 پست  به عــــزت هر آن کـــو فروتر نشــست            به خـــــواری بیفتــــد ز بـاال به

 (119)کلیات سعدی، ص 

 به معنی ذلت، مرتبه پایین

 پست  آورد مـــــرد جهــــاندیده دســــت            چـــه گفــــت ای خــداوند باال و بر

 (121)کلیات سعدی، ص 

 به معنای زمین

 نیستی 

 جــــان دادن عاشــــقان نجــات است             ردنــدا نیســـــتی سعــــدی غــــــم

 ( 576)کلیات سعدی، ص 

 به معنی مرگ، نابودی، هالک

 در ده            چــــاره با سخـــت بـــازوان این است  نیســـتیـسعـــدیا تــــن بـــه 

 (738 )کلیات سعدی، ص

 به معنی خضوع و تسلیم
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 دیگـــری شد هــالک             تو را هســت بط را ز طــوفان چه بـاک  نیســتیگــر از 

 (58)کلیات سعدی، ص 

 به معنی فقر و نداری

 مردانه باشنیستی  مکن در بر هستیبا یار آشنا شد گو زخود بیگانه باش            تکیه  هر که

 (822)کلیات سعدی، ص 

 به معنی خود را نادیده گرفتن

 سرگران 

 است و این نیم مسـت سرگـــران اشــارت کنان ایــن و آن را به دســـت            که آن 

 ( 158)کلیات سعدی، ص 

 به معنی مست بی اختیار

 می کند  سرگرانخــــداوند خـــرمن زیــــان مـی کند             کــــه بر خوشـه چین 

 ( 86)کلیات سعدی، ص 

 به معنی تکبر و بی اعتنایی

 قاصد 

  رودعنانم می کف کز روممیقاصد ره نه  وین            نشنوممی کسو اندرز  نغنومسحر میتا  شب

 (871)کلیات سعدی، ص 

 قاصد به معنی آگاهانه و اختیاری.

  ردـــدار مـــبه دی دـــــاصـقتیم ـــبرف            را نوردــوک صحـــند سالـــن و چـــم

 (36)کلیات سعدی، ص

 قید به معنی درحالی که قصد کرده بودیم و تصمیم داشتیم.

نمونه های انبساط کلمه و عبارت در کالم سعدی بسیار است که به برخی از آن در این 

مجال اندک اشاره شد. سعدی با این شیوه هنری، عالوه بر توسع ظرفیتهای پنهان زبانی، بر 

معانی متضاد را با هنرمندی، بر عهده یک دامنه زبان فارسی افزوده است. وی حتی گاه بار 

واژه نهاده است.  مالحظه می شود شعرش، به سبب رعایت وزن عروضی و همچنین محتوای 

 روایی،  بیش از نثر وی، بستر استفاده از فن گسترش طیف معنایی الفاظ و عبارات بوده است.
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رکیبات ری از لغات و تروانی، همواری و جریان سخن سعدی تا به حدی است که دامنه بسیا

و  است، رسیده است. کلمات« کم کوشی » کالمش تا به دنیای ارتباطی امروز که عصر 

..  به قدری و .« پدرانه»، «هنرپیشه»، «داروخانه»، «سرمایه دار» ، «دکّه» ترکیباتی مثل 

 د بنماید:بعی متداول و امروزی به نظر میرسند که گویا احتمال انتساب آنها به قرن هفتم کمی

 ن بــر او پایبند دیــــدم بلند            تنــــی چــند مسکـــی دکّــــهبه ره بر یکــــی 

 (193)کلیات سعدی، ص 

  دارسرمایهود و ــــه بــــوی دستگــــق            یارــــام او بختـــــتری نـــد اخــــبلن

 (140)کلیات سعدی، ص 

 دی ســـتاننـد سعـــ داروخـــــانـــهچـــنان سقــــمونیای شکّـــــرآلـــود            ز 

 (623)کلیات سعدی، ص 

  امهــر پیشــــهنذشت آن ـــبه دل برگ             امهــــرو شد به اندیشـــی سر فـــبـش

 (137)کلیات سعدی، ص 

 ر دین برادری داست گوش دار            بیگــــانگـی مـــورز که  پــدرانهزنهـــار پند من 

 (754)کلیات سعدی، ص 

 نتیجه گیری -3

توانمندی و خالقیت ذاتی سعدی در اخذ معانی و مفاهیم غیر معمول از کلمات معمول 

که باعث روانی و سالست کالمش شده است، یکی از شاخصترین ویژگیهای زبانی وی است 

بر مسندی دست نیافتنی در این جایگاه نشانده است. نکته مهم آنکه این موارد از که او را 

دالیل عمدۀ زیبایی شناسانۀ کالم بوده و میزان و نحوه بهره گیری از شگرد واژه سازی و 

ترکیب آفرینی، تعیین کننده هنر و سبک شخصی افراد و معیاری برای ارزشیابی و تمییز 

ان از یکدیگر محسوب میگردد و  استفاده غیر هنرمندانه از این جایگاه سخنوران و سخندان

عوامل نیز همچون سایر ابزارهای بیان هنری، آسیبهای جدی به ساختار زبان و ادب فارسی 

وارد نموده است و تاثیرات منفی آن به وفور و به ویژه در میان نویسندگان و شاعران قبل از 

راین خلق هر واژه و ترکیب و عبارتی را نمیتوان دوره بازگشت قابل مشاهده است. بناب
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با وجود  1و ...« دورنگیدن»، «فرنگیدن»، «پلنگیدن»هنرآفرینی تصور کرد و واژه هایی چون 

تازگی، وصله های ناهمگونی به نظر می رسند که بر پیکره رنگارنگ زبان و ادب فارسی خوش 

 نمی نشینند و جنبۀ تصنعی میگیرند.

و پیچهای  نوآوری ذهنی و زبانی به سعدی این توانایی را داده است تا در تنگناهای کالم

یر متداول بر غذهنی، واژه ها را از منابع مختلف گزینش نموده و با بارگزاری معنا و مفهومی 

ه و واژه ای خاص، کلمات را چون ریسمانی محکم و بی هیچ گرهی به یکدیگر پیوند داد

 ی و سالست کالم، بر غنای ترکیبها و کلمه ها نیز بیفزاید. عالوه بر روان

، «انبوست» جلوه گاه روانی و فصاحت سخن سعدی و آفرینش واژه ها و ترکیبات نو در 

و  به سبب منظوم بودن در قالب مثنوی و تقیّد به وزن عروضی و همچنین روایی بودن

عنایی مستفاده از فن گسترش طیف حکایت مداری متن، بیش از آثار دیگر وی است و بستر ا

این موجود الفاظ و عبارات وصفی، فعلی و قیدی را بیشتر فراهم نموده است. از شواهد و قر

ن به در مجموع سخن سعدی چنین بر می آید که وی در بسیاری از موارد، با توسع بخشید

وده است. استادی ران نمبار معنایی الفاظ، نارسایی واژه ها را در ادای مطلب و انتقال پیام، جب

ی یک واژه سعدی در مواردی نمود بیشتری مییابد که وی نه تنها معانی نزدیک به هم را برا

صنعت جناس  استفاده کرده است، که گاه آگاهانه در یک بیت برای واژه یکسان با استفاده از

ضای حال و سخن، اقت تام، تقابل معانی آنها را نیز در نظر داشته است. با توجه به بافت کالم و

کشف معانی ضمنی خاص سعدی، کار دشواری نیست. شاعر سخنور، با نبوغ و هوشمندی 

ه کلمات و تمام، هاله ای از معانی نامعهود و نامعمول را بسیار طبیعی و دلنشین، بر عهد

 ش قرار دادهعبارات نهاده و درک و دریافت معانی متنوع و مختلف را بر ذمه خوانندگان آثار

غنای آن  واست و با این شیوه، عالوه بر آشکار نمودن ظرفیتهای نهفته زبان، بر توانایی 

 افزوده است. 

 

 

 

 

 

                                                           
 وارد است.. طرزی افشار، مشهور به ساختن مصادر و ترکیبات جعلی بوده و دیوان وی مشحون از این م 1
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