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چکیده
مضامین و محتواهای شعری قابلیت تکرار ،تطور و بازآفرینی دارند و برخی از آنها در
دیوان شاعران مختلف بارها تکرار شدهاند؛ بهگونهای كه مخاطب آشنا با شعر ،با خواندن اشعار
شاعران مختلف یا ابیات و تصاویر شعری یک شاعر خاص ،به سمت اشعار دیگری رهنمون
میشود و بین آنها وجوه مشتركی مییابد .این مقاله با روش توصیفی -تحلیلی به معرفی
گونه های مختلف تکرار در شعر و بررسی عوامل تکرار مضمون و اندیشه در غزلیات سعدی
پرداخته و نتایج تحلیل نشان داد كه سعدی در غزل به دالیل و عوامل مختلفی مثل:
تکرارهای برخاسته از سبک عمومی دوره ،یکسانی حاالت عاطفی ،پروراندن و تأكید بر
اندیشهای خاص ،تد اعی مجدد مضمون به دلیل قافیه و ردیف یکسان ،توجه شاعر به شبکۀ
تناسبات مورد پذیرش شاعران و استفادۀ چندباره از یک منبع و ...مضامین و اندیشهها را
تکرار كرده است .او با خالقیتهایی كه در بازآفرینی و تغییر مضامین داشته ،مانع نشستن
غبار مالل بر برخی از موضوعهای تکراری خود و گذشتگان شده و یکپارچگی و استمرار
اندیشگانی و عاطفی خود را در غزلیات آشکار ساخته است.
كلید واژهها :تصویر ،تکرار ،خالقیت ،غزلیات سعدی ،مضمون.
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Repetition of theme and thoughts and its reasons in Saadi’s
sonnets
Ali Akbar Kamalinahad4 (corresponding Author), Mahdi Dehrami1
Abstract
Repeatable poetic themes and contents, evolution and recreation, and
some of them have been repeated in various poets’ works; so that the
audience is familiar with poetry, by reading various poets or poetic verses
and images of a particular poet, leads to another poets’ poem and find
some common features among them. The purpose of this paper is to study
the repetition in poem and the study of the reasons of repetition themes
and ideas in Saadi's sonnets which has been paid to this issue by analytical
- descriptive approach. The results has showed that The reasons of
repetition of theme and thoughts in Saadi’s sonnets are different; such as
iterations from the general style of the period, the same emotional states,
encouraging a special emphasis on thinking, associated with this content
because of the rhyme and the same row, according to network poet
proportions acceptance of poets and multiple use of a source. he with
creativities in recreation and changing the themes, prevented the dust and
boredom of repeated old issues and on the other hand the integrity and
continuity and emotionality has been shown in his sonnets.
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 -9مقدمه
برای خوانندگانی كه با شعر یک شاعر مأنوس هستند ،بارها اتفاق افتاده است كه با
خواندن یک بیت ،ذهن آنها به سمت ابیات دیگری از شاعران گذشته یا از همان شاعر
رهنمون میشود كه شباهت و یکسانی هایی از حیث تصویر ،مضمون ،واژگان و مباحثی از
این قبیل با بیت حاضر داشته باشند .این تداعیهای معنایی گاه چنان است كه شارحان و
مصحّحان در شرح و تصحیح اشعار یک شاعر ،ابیاتی دیگر از همان شاعر را به عنوان استشهاد
می آورند تا برداشت خود را تأیید نمایند و منتقدان در نقد و تحلیلهای خود و در اثبات
سبکهای شخصی شاعران و سبک عمومی شعر در دورههای مختلف ،برخی از این تکرار
مضامین ،تصاویر ،واژگان و شاكلههای ذهنی شاعران را جزو شاخصههای سبکی یک شاعر یا
ویژگیهای عمومی شعر آن دوره ذكر كردهاند.
همچنین در هر متن ادبی نشانهها ،رمزها ،نظامها ،سنتهای هنری و زبانی ویژهای وجود
دارند كه هویتی ادبی به آ ن میبخشند و میتوان آنها را به دلیل تکرار و بسامد زیاد به عنوان
ویژگیهای ستتتبکی آن آثار قلمداد كرد .از همین روی بررستتتی این تکرارها میتواند یکی از
رویکردهای خوانش متن با شد .هر اثر عالوه بر این كه [بر ا ساس نظریۀ بینامتنیت] با دیگر
آثار گفتمان دارد ،با خود و اجزای خود نیز گفتمانی دارد و نوعی ان سجام درونی را به وجود
میآورد.
اثر هنری وقتی كه به كمال نزدیکتر شود ،گرانبهاتر است و تکرارها در آن راهی هستند
به ستتوی دستتتیابی به كمال ستتخنوری؛ به عبارتی« :در هنر نیز مانند امور دیگر مهم آغاز
كردن نی ست؛ بلکه كامل كردن ا ست (».شعر و هنر ،خانلری ،ص  )11و «هنرمندی كه به
قریحۀ خود اعتماد دارد ،از تکرار بیمی به دل راه نمیدهد؛ زیرا میداند كه با وجود نمونههای
پیشین ،میتواند ارزش و بهای كار خود را ثابت كند(».همانجا) در این خصوص میتوان گفت
بخش عظیمی از معلومات ،ستتخنان ،اندیشتتهها و ستترودههای هنرمند شتتاعر از گذشتتتگان
اوستتت؛ به عبارتی« :هر شتتاعری را باید از دو جنبه بررستتی كرد؛ نخستتت از این رو كه از
معلومات و افکار و ذوق گذشتگان استفاده كرده است و او از آنهاست ،دیگر از نظر خود او و
شخصیت ذاتیش در ادب كه در اینجا دیگر خود و خویشتن اوست (».مقایسۀ افکار متنبّی و
سعدی ،انوار ،ص )351همانگونه كه بسیاری از مضامین شعری سعدی در شعر پیشینیان او
ستتابقه دارد؛ اما این امر موجب تنزّل ستتخن او نگردیده و حتی در بستتیاری از موارد گوی
سبقت از آنان ربوده است؛ چنانکه خود نیز به این نکته اشاره مینماید:
كتته ستتتعتتدی نگویتتد مثتتالی بر آن
نتتگتتفتتتتتنتتد حتترفتتی زبتتانآوران
(كلیات سعدی4) 116 ،

 - 1به منظور رعايت اختصار ،در ارجاعهاي مربوط به غزليات سعدي ،تنها در مورد اول آدرس آمده و در موارد
بعدي ،به ذكر شمارة صفحة كليات وي بسنده شده است.
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از طرفی نیز شاهد هستیم كه بسیاری از مضامین و مفاهیم در سخن خود سعدی بارها
و بارها دستتت به دستتت شتتده و هر بار و در هر موقعیت و جایگاهی با هیأتی و پوشتتشتتی
متفاوت سربركرده است و به عوامل متعدد ،آن مضمون و پیام را مکرر ساخته است.
م سألۀ ا صلی این مقاله آن ا ست كه ن شان دهد عوامل و دالیل تکرار م ضمون در شعر
سعدی چیستند و چرا وی از تکرار سخنان خود چندان ابایی ندارد؟ به یقین شاعری توانا و
خالق چون سعدی ن سبت به تکرار سخنان و م ضامین شعری خود آگاه ا ست و برای آنها
دالیلی پذیرفتنی دارد.
 -6پیشینۀ تحقیق
در زمینۀ بررسی تکرار در شعر یک شاعر و به طور خاص تکرار در شعر سعدی ،تحقیقات
متعددی انجام گرفته است كه از آن جمله میتوان به پژوهش بارانی و نسیمبهار( )4344در
مقالۀ «تکرار در معانی عاطفی و زبان هنری سعدی» اشاره كرد كه پربسامدترین مضامین،
تصاویر ،موسیقی عروضی ،ردیف و قافیه را در شعر سعدی بررسی كردهاند .واعظ و كاردل
ایلواری( )4341نیز در مقالۀ «بررسی تأثیر تکرار در فصاحت بوستان» تأثیر گونههای تکرار
و از آن جمله تکرار مضمون را در بوستان سعدی تحلیل كردهاند .همچنین ابراهیم
قیصرى( )4311در كتاب «قند مکرر» (تکرار مضمون در آثار سعدی) به معرفی برخى از
مضامینی پرداخته كه در بوستان و گلستان سعدی موضوعاً و گاه با عین عبارت تکرار شدهاند.
همچنین نسیمبهار( )4394در پایاننامۀ كارشناسی ارشد خود در دانشگاه سیستان و
بلوچستان با عنوان« :بررسی تکرارهای زبانی و تکرار تصاویر هنری در غزلیات سعدی» ،به
تحلیل و بررسی مضامین ،موسیقی و تصاویر تکرارشونده در غزلیات سعدی پرداخته است.
این تحقیقات اگرچه به جلوههای مختلف تکرار در سخن سعدی پرداختهاند ،اما بنا بر
جستجویی كه انجام شد ،تاكنون دربارۀ تکرار مضامین و اندیشهها و دالیل و عواملی كه باعث
آن شد ه ،تحقیق مستقلی انجام نشده است .در مقالۀ حاضر سعی شده است كه این دالیل
مورد واكاوی قرار گیرند.
 -3تکرار مضامین شعری پیشینیان
اینکه شاعری از مضامین و اندیشههای دیگران بهره بردارد ،فی نفسه موجب ضعف برای
شاعر نیست؛ چرا كه بسیاری از مضامین و مفاهیم هستند كه در حوزۀ شعر و ادب پارسی
د ست به د ست و قرن به قرن منتقل شده ؛ اما از رونق و زیبایی نیفتادهاند و در آیینۀ شعر
هر شاعر با نمود و آب و رنگی تازه جلوه كردهاند و هرگز آن زیبایی و شکوه شان به سبب
ذكر كردن دیگران در گذشته ،خدشهای نپذیرفته است؛ به گفتۀ صائب:
در بند آن مباش كه م ضمون نمانده ا ست
یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت
(دیوان صائب)451 ،
یا به قول حافظ:
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یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب
كز هر زبان كه می شنوم ،نامکرّر ا ست
(دیوان حافظ)39 ،
منتقدین در این زمینه گفتهاند« :در شعر هر ملتی ،مجموعهای قرارداد ادبی وجود دارد
كه شاعران ،ن سل اندر ن سل آن را عمالً پذیرفته اند و سابقۀ تاریخی بع ضی از این قراردادها،
گاه عمری دراز دارد؛ مثالً عا شق گل بودن بلبل ،یا عا شق شمع بودن پروانه .اینها سنتهای
كلی شه شدۀ ادبیات فار سی ا ست (».شاعر آینهها ،شفیعی كدكنی ،ص  )314كه شاعران
مختلف و با بیانها و مهارتهای متفاوت م ضمون آنها را به عبارت ك شیده و با لبا سهایی ویژه
به جلوه درآوردهاند؛ حتی گاه اتفاق میافتد كه شاعری عمداً م ضامین گذ شتگان یا شاعر
دیگری را بازآفرینی میکند تا مهارت و استادی خود را نمایان كند و مسلماً بر سخنسنجان
پوشتتیده نیستتت كه صتترف تقدّم در گفتن یک مضتتمون یا اتحاد در یک مضتتمون ،دلیل بر
برتری كسی نیست؛ چراكه همان سنّتها و مضمونهای كلیشهای ،در دست شاعر مبتکر و در
مواجهه با طبع خالق و جوشان شاعر ،رنگ و رونقی دیگر میگیرد و دیگر كلیشهای نیست.
از طرفی هم مقرر نیستتت كه تمام مفاهیم و موضتتوعات گفته شتتده و ظرافتها و دقایق
سخن در بیان متقدّمان سربركند و برای همیشه فراموش شود .اگر چنین باشد ،هر چه در
زمان پیشتتتر رویم ،تنگناهای ستتخنوری و دشتتواریهای شتتاعری در یافتن مضتتامین تازه و
م فاهیم بدیع پیش خواه ند آ مد و یقی ن ًا م حدودیت های فراوان در یافتن خ یاالت تازه و
مضامین و محتواهای بیسابقه برای شاعران متأخر وجود خواهد داشت.
پس در اینجاستتت كه شتتاعران نواندیش و ستترایندگان هنرمند متأخرتر با بهرهمندی از
سابقۀ ارز شمند و غنی مفاهیم گذ شتگان ،به هر مق صود و م ضمونی با اندی شه و نگاه خود
مینگرند و آن زمینه را با لباستی تازه و منظری متفاوت از گذشتته به جلوهگاه خیال دعوت
میکنند و در بازار ستتخن و ستتخنوری عرضتته مینمایند .و این كار در ستتابقۀ ادبی ما و در
پیشینۀ شعری ما سنتی درازدامن دارد و در سخن سعدی نیز كه از زبدهترین گویندگان و
استادان ملک سخنوری است ،وجود دارد و ما در این پژوهش بدان خواهیم پرداخت.
قبل از این بررسی ابتدا نگاهی به انواع تکرارهای مضمونی در شعر خواهیم داشت:

 -6تکرار و جنبههای مختلف آن
در تحلیل مبحث تکرار ،بر اساس نوع دستهبندی از جهت محدودۀ عمل ،كیفیت هنری
و عوامل ایجاد تکرار ،ما با گستردگی و وسعت بحث روبرو خواهیم بود و میتوان این مقوله را
از منظرهای مختلف نگریست و در دستههای گوناگون تقسیم كرد.
 -9-6تکرار از نظر محدودۀ بررسی:
یکی از دیدگاهها در دستهبندی تکرار ،انواع آن از حیث «محدودۀ تکرار» است كه میتواند
در یک غزل ،یک مجموعه شعر ،همۀ سرودهها و آثار یک شاعر و یا آنکه بین شاعران مختلف
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بررسی شود .بر این اساس در یک نگاه میتوان تکرار را به سه دسته تقسیم كرد:
 -4-4-1تکرار در بافت خرد یک متن(یک شعر ،بیت ،جمله یا حکایت) :در این مورد باید به
این نکته اشاره كرد كه زبان عاطفی در شعر برای نشان دادن و انتقال عواطف شدید ،شگردها
و ویژگیهای خاص خود را دارد و با ترفندهای هنری مختلف تأثیرگذاریش بیشتر میشود .از
جملۀ این شگردها تکرار است .در زبان سادۀ خبری برای فراخواندن كسی ،مثالً میگوییم:
«بیا» ؛ اما در زبان عاطفی و هنری شعر ،هنگامی كه سعدی از طوالنی شدن دوران هجران
یار به تنگ میآید ،با شور و اشتیاق او را فرا میخواند:
ز حد گذشتتت جدایی میان ما ،ای دوستتت
ب یا ب یا كه غالم توم ،ب یا ای دوستتتت
()151
این تکرارها بازتاب طبیعی زبان عاطفی در این بیت سعدی است و بدیهی است كه اگر
از كالم حذف شود ،بخشی از تأثیر عاطفی كالم كاسته میشود.
 -6-9-6تکرار در بافت كالن متن(در یک دیوان ،یا كتاب یا مجموعه آثار شاعر و نویسنده)؛
 -3-9-6تکرار در یک حوزه و ژانر(در یک نوع ادبی یا یک سبک) :در این دو حوزۀ دیگر،
تکرارها را میتوان یا به عنوان تکرار ،تأكید ،تداوم و تطوّر مضامین شاعران پیشین یا مضامین
یک شاعر و نیز از خود دزدی در حوزۀ شعر یک شاعر و یا به عنوان اقتباس ،تضمین ،توارد،
اثرپذیری و بینامتنیت در اشعار چند شاعر در یک دوره یا دورههای مختلف مورد بررسی
قرار داد .اینگونه تکرارها كه در دورههای مختلف شعر فارسی وجود داشته ،میتواند به سه
دلیل اتفاق افتاده باشد:
الف – بر اثر توارد باشد؛ به این معنی كه دو شاعر تحت شرایطی واحد و یک عامل
خارجی و یک احساس ،اشعاری سرودهاند كه مضمون هر دوی آنها یکی است؛
ب – هر دو شاعر از مضامین شایع زمان خود استفاده كرده و مضامین شبیه به هم را به
صورت شعر درآوردهاند؛
ج – شاعر مضمون گیرایی را در شعر شاعر دیگر مییابد و سپس آن را با تعبیر بهتر و
اسلوبی هنریتر عرضه میکند.
در مقایسه ای كه بین مضامین مشترک المتنبی و سعدی انجام گرفته ،بیشتر مضامین
مشترک بین این دو شاعر با شاعران گذشته را از نوع دوم و سوم دانستهاند(.میزان تأثر سعدی
از المتنبی ،محقق ،ص )419
هم از همین نوع تکرار ،تکرار شیوه و سبک شاعران یک دوره یا منطقۀ خاص ا ست؛ این
نکته همان ا ست كه در سبک بازگ شت ادبی شاهد آن ه ستیم .ب سیاری از شاعران دورۀ
بازگشت ،هم در محتوا و هم در وزن و قافیه به نظیرهگویی و استقبال اشعار شاعران گذشته
میپرداختند و به نوعی سبک و شیوه ،وزن و قافیه و م ضمون سخن آنها را تکرار میکردند.
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این نکته را امروزه نیز در ا ستقبال از شعر گذ شتگان شاهد ه ستیم و گاه زبان و
محتوای اثر امروزی و تازه است و وزن و قافیۀ و برخی بخشهای آن تکرار همان وزن و قافیه
و بخشهای شعر گذشتگان است یا تغییراتی كوچک و هنرمندانه در آن ایجاد شده است.
 -6-6تکرار هنری و غیرهنری:
تکرارها را از جهت دیگری نیز میتوان دستتتتهبندی كرد و آن اینکه كدام نوع تکرارها
هنری ه ستند و موجب تعالی سخن می شوند و كدام نوع موجب ضعف سخن شده و از
عیوب آن محسوب میشوند .با نگاهی به كتابهای بالغی قدما میتوان از برخی از اصطالحاتی
كه بهگونهای نشتتاندهندۀ مفید و غیر مفید بودن برخی تکرارهاستتت ،آگاه شتتد .عناصتتری
مانند ردیف ،حاجب ،حروف مشترک قافیه ،قافیۀ درونی و میانی ،تضمین و آرایههای :تکرار،
ردالمطلع ،ردال قاف یه ،تصتتتدیر ،ج ناس تام ،واج آرایی ،طرد و عکس ،استتتلوب م عاد له و
تمث یل(تکرار مضتتتمون) و ...برای نوع اول و نمو نه هایی م ثل :تکرار قاف یه ،حشتتتو قبیح،
تکرارهای ناشی از تنگناها و ضرورتهای وزن و قافیه ،سراقات ادبی ،اطناب و ...برای نوع دوم
محسوب میشوند.
 -3-6تکرار در لفظ یا مضمون و تصویر:
گونه های مختلف تکرار در حوزۀ شعر شعرا یا یکی از اشعار یک شاعر نیز ،خود به دو
دستۀ لفظی و م حتوایی تقسیم میشوند؛ تکرارهای لفظی تکرارهایی هستند كه در قالب
واژهها و تركیبهای لفظی و جنبههای موسیقایی انجام میگیرند .هر شاعر صاحب سبک
معموالً دایرۀ واژههای خاصی دارد و بسامد واژهها در شعر وی متفاوت با شاعران دیگر است.
در واقع یکی از ویژگیهای سبکی كه میتواند فردیت و اصالت سبک شاعر را موجب شود،
دایرۀ واژههای اوست .میتوان گفت« :هنرمند رفتار ذهنی خاصی با برخی كلمات دارد؛ یعنی
معنی خاص یا احساس خاصی را بر آنها حمل میکند ،...برخی نویسندگان به لغات خاصی
عالقه دارند و به بهانههای مختلف آنها را تکرار میکنند(».كلیات سبکشناسی ،شمیسا،
ص)451
همین نکته دربارۀ معانی ،مفاهیم و تصاویر شعری هم صدق میکند و تکرارهای محتوایی
و مضمونی در الیههای عمیقتر شعر انجام میگیرند و ناظر به تأكید بر مفهوم مورد نظر شاعر
هستند كه در قالب وزن و واژههای مختلف به طرق گوناگونی ظاهر میشوند و گاه برخی
محتواها یا معانی و تصاویر شعری ،خاص یک شاعر هستند یا در شعر او تبدیل به یک شاخصۀ
معنایی و بنمایۀ سبکی یا بیانی میشوند.
پرداختن به همۀ موضوعاتی كه پیرامون تکرار و عوامل آن در شعر سعدی قابل بررسی
است ،خارج ا ز محدودۀ یک مقاله است؛ از همین روی موضوع بحث مقالۀ حاضر را در محور
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همین تکرارهای مضمونی محدود كرده و فقط به عوامل و دالیل انجام تکرارهای تصویری و
مضمونی در سطح غزلیات سعدی بسنده كردهایم.
 - 5تکرارهای تصویری و مضمونی در غزلیات سعدی
تکرار مضامین شعری و تصاویر شاعرانه در غزل سعدی كه نمونههای بسیاری از آنها را
میتوانیم برای مثال ذكر كنیم ،دالیل گوناگونی دارند كه در زیر به مهمترین دالیل این
تکرارها اشاره میشود:
 - 9 – 5مضامین و بنمایههای سبکی
تکرارهای سبکی مربوط به م سائل سبکی و دورهای ه ستند كه در شعر یک شاعر یا
شاعران یک دوره تکرار می شوند .در سبک هر دوره ،سل سلهای از مخت صات زبانی و معنایی
بین شتتاعران آن دوره معمول هستتتند .همین مستتأله گاهی باعث میشتتود شتتاعر بنا به
مقتضیات زمان خویش مضمونی یکسان متناسب با مضامین معمول در دورۀ خویش بهكار
گ یرد .از آنجا كه سعدی از شاعران سبک عراقی است ،بسیاری از مضامین موجود در شعر
سبک عراقی در شعر او نیز دیده میشوند و مختصاتی مثل « :ستایش عشق ،فراق ،اعتقاد به
قضا و قدر ،غمگرایی ،توجه به معارف اسالمی و  (» ...سبک شناسی شعر ،شمیسا ،ص)161
در شتتعر ستتعدی بارها تکرار شتتده اند .برای نمونه مضتتمون «بیوفایی و بیتوجهی معشتتوق
ن سبت به عا شق» كه در شعر این دوره ب سیار به چ شم میخورد ،در شعر سعدی نیز ب سامد
باالیی دارد .بارانی و نسیمبهار در تحقیق خود معتقدند« :سعدی در  61غزل خود كه معادل
 45/11درصد از غزلیات وی را تشکیل میدهد ،این مضمون را تکرار كرده است(».تکرار در
معانی عاطفی و زبان هنری غزلیات سعدی ،بارانی و نسیمبهار ،ص )31مثالً در بیتهای زیر:
بود

وفای

عهد اصحاب؟
()141

ای سخت كمان سست پیمان

این

سست پیمانا چرا كردی خالف عقل و رای؟

صلح با دشمن اگر با دوستانت جنگ نیست

درد دل با سنگ دل گفتن چه سود؟

()161
باد سردی میتتدمم در آهتتتنتتتت
()114

 - 6 - 5تکرار به دلیل شبکۀ تناسبات در شعر سنتی
منظور از شبکۀ تناسبات آن است كه در تخیل شاعران سنتی برخی واژهها تداعیكنندۀ
واژههای دیگرند ،آنچنان كه اگر شاعر در مصرعی «زلف» را ذكر كند ،تخیل وی در مصرع
دوم یا ادامۀ همان مصراع به سمت واژههایی مانند سلسله یا زنجیر میرود و بهگونهای ضمنی
رابطۀ تشبیهی میسازد یا اگر واژۀ «گنج» در مصرعی بیاید ،تخیل شاعر به سمت ویرانه یا
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جغد كه با آن تناسب دارند ،سوق مییابد .این موضوع موجب قالبی و قراردادی شدن تخیل
شاعران میشود و واژههایی ثابت و حساب شده در كنار یکدیگر قرار میدهد و تصاویری آشنا
میسازد .شرفالدین رامی ،كتاب «انیس العشاق» خود را در همین زمینه نگاشته و تشبیهات
و استعارات شاعران را در مورد اعضای بدن معشوق در نوزده فصل آورده است .شفیعی
كدكنی بعد از آوردن مثالهایی از این كتاب میگوید« :آوردن این مطالب بیشتر برای آن بود
كه دانسته شود ،شاعران در دورههای بعد ،یعنی دورهای كه مؤلف كتاب در آن میزیسته(قرن
هشتم) ،نسبت به صورخیال شاعران چه عقیدۀ منجمد و قالبی شگفتی داشتهاند و حوزۀ
تصویرها را در موضوعات مختلف تا چه اندازه محدود و غیرقابل گسترش تصور میکردهاند .از
نوشتۀ مؤلف چنین دانسته میشود كه شاعران حق ندارند بر این صد صفت[صفت مو] چیزی
بیفزایند(».صورخیال در شعر فارسی ،شفیعی كدكنی ،ص )461
در شبکۀ تداعی سعدی نیز تناسبات قراردادی بین برخی واژهها وجود دارد كه بارها
تکرار شده و تصاویر و مضامینی قراردادی ارائه داده است؛ به عنوان مثال عناصر اربعه یکی
از این مواردی است كه اگر یکی از آنها(آب ،باد ،خاک و آتش) به اقتضای معنا در شعر نیاز
بیاید ،تخیل شاعر در ادامه بهگونهای سیر مییابد كه بتواند یکی از واژههای دیگر را در بیت
بگنجاند .همین موضوع گاه موجب تکرار مضامین یا تصاویری یکسان میشود:
چون خاک شوم ،باد به گو شت بر ساند
امروز چه دانی تو كه در آتش و آبم
() 519
بعد از این باد به گوش تو رستتاند خبرم
آتش خشتتتم تو برد آب من خاک آلود
() 541
البته رعایت این نوع تناسبات موجب انسجام در محور افقی كالم و درهمتنیدگی واژهها
میشود .باز از همی ن نوع است تناسب گیسو و زنجیر كه بارها موجب تکرار مضمون اسارت
عاشق در زنجیر گیسوی معشوق شده است:
در آفاق گتشادهاست؛ ولتیکتن بتستتته استت
از سر زلف تو در پتتای دل متتا زنجتیر
()551
ستلتستلتۀ متتوی دوستت حتلتقتۀ دام بتلتاستت
هر كه در این حلقه نیست ،فارغ از این ماجراست()111
ره بته در از كتوی دوست ،نیست كه بیرون برند
ستتلتتستتلتتۀ پتای جتمتع ،زلتف پتریتشتان اوستت()119
مترغ جتانتم را بته متشتکتیتن ستلتستلته
طتتوق بتر گتردن نتهتادی چتون حتمتام()514
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وقتی شاعر بخواهد در یک بیت ،دو واژه را بگنجاند ،ناگزیر بارها یک معنا حاصل میشود
و تکرار مضمون را به دنبال دارد .از این نوع تکرار است تناسب مگس و شرینی در این ابیات
كه موجب تک رار این مضمون شده كه عاشق ،معشوق را رها نمیکند .تخیل شاعر هنگام وصف
شیرینی معشوق ،به سمت تناسب این واژه با مگس رفته و مضامینی مشابه ارائه شده است:
بتر ختوان تتو ایتن شکر كه میبینم،
بتتیفتتایتدهای متگتس كته متیرانتی()141
شتیتریتن بتضتاعت بر مگس چندان كه تندی میکند،
او بتادبیزن همچنان در دست و متیآیتد متگتس()559
شتیتریتتن بته در نتمتیرود از ختانته بتیرقتیتب
دانتتد شتکر كته دفتع متگس بتادبتیتزن استت()134
ای كته گتفتتتی مترو انتدر پتی خوبان سعدی
چتنتد گتویتی متگس از پیش شکر مینرود()534
هتر كته شتیریتنتی فتروشد ،متشتری بر وی بجوشد
یتا متگس را پتر بتبتنتدد ،یتا عتسل را سر بپوشد()515
این جا شکری هست كه چندین مگسانند
یتا بتوالتعتجتبتی كتایتن همه صاحب هوسانند()513
باز از این نوع استتتت تناستتتب میان «خار و گل»« ،دیوانه و زنجیر»« ،مار و گنج» كه
مضامینی مشابه در غزل سعدی ایجاد كردهاند.
 - 3 – 5یکسانی حاالت عاطفی
عاطفه یا احساس « زمینۀ درونی و معنوی شعر است ،به اعتبار كیفیت برخورد شاعر با
جهان خارج و حوادث پیرامونش(».ادوار شعر فارسی ،شفیعیكدكنی ،ص )91یک شاعر یا
نویسنده در پی آن است كه تراوشات و حاالت درونی ،روحی یا عقاید خویش را به مخاطب
منتقل كند تا بدینوسیله احساسات بالقوۀ مخاطب را به فعلیت برساند .شعر عالم ناخودآگاهی
انسان است و عناصر شعری برخاسته از عواطفی است كه شاعر در لحظۀ سرودن شعر در آن
قرار گرفته است .از همین منظر قرار گرفتن شاعر در موقعیتهای مشابه روحی باعث آفرینش
سخنانی میشود كه از نظر الیههای زبانی یا معنایی شباهتهایی با هم داشته باشند .شاعران
بزرگ و خالق این توانایی را دارند كه مضامین ،تصاویر و به طور كلی عناصر یکسان زبانی را
در شرایط یکسان به شیوههای مختلف بیان كنند كه در هر بار ،چنان این موارد در جامهای
تازه عرضه میشوند كه مخاطب در نگاه نخست به تکراری بودن آنها پی نخواهد برد.
تنوع این عواطف و احساسات به گوناگونی و تنوع زمینههای اندیشه ،حوزههای شعری و
مهارت شاعر بستگی دارد و بیگمان خداوندگار سخن ،سعدی شیرازی ،از این لحاظ در

تکرار مضمون و اندیشه و دالیل آن در غزلیات سعدی 434/

سرتاسر ادب پارسی كم نظیر است و همۀ امکانات هنری و قابلیتهای عاطفی خویش را در
پدید آوردن زمینههای مختلف شعری به بهترین وجه به كار گرفته است و این تنوع
زمینه های احساسی و عواطف مشترک با دیگران را بارها به شیوههای مختلف و در لباس
الفاظ و عبارات گوناگون عرضه كرده است .این تکرارها نه تنها موجب ایستایی و ركود شعر
نیست ،بلکه نشان دهندۀ قدرت و هنر شاعر در بازآفرینی مضامین است و باعث طراوت و
پویایی اشعار و گاه تعالی و ارتقای هنری یک مضمون یا تصویر میگردد.
یکی از وجوه هنری یکسانی عاطفه ،انسجام شعر است؛ بدینگونه كه ابیات آن دسته
اشعاری كه در یک حالت عاطفی سروده میشوند ،با هم پیوندهای عمیقی دارند و گاه برخی
مضامین نیز تکرار میشوند .یکی از عوامل انسجام در سطح عمودی شعر سعدی ،همین مسألۀ
یکسانی عاطفی است .به عنوان مثال در غزلی با مطلع:
دوستتتتتان دستی كه كار از دست رفت
ع شق در دل ماند و یار از د ست رفت
()164
سراسر این شعر در مورد از دست رفتن توانایی شاعر به خاطر از دست دادن معشوق
است .این حالت افسوس در سراسر شعر پراكنده شده و برخی عوامل دیگر مثل ردیف مناسب
در این غزل ،این حالت را بیشتر القا میکند و گاه برای تأكید بیشتر بر علت حادثه ،سخن
تکرار شده است؛ آنچنان كه در بیت آخر آمده است:
ع تش تق باز اكنون كه یار از دست رفت
س تعدی تا ب تا یار ع تش تق آس تان ب تود
(همانجا)
این حالتهای یکسان ،موجب میشود برای پرهیز از تکرار كامل ،یک معنا به طرق مختلف
بازآفرینی شود .آنچنانكه در غزلی كه سرشار از حس شادمانی سعدی از دیدن معشوق است،
در هر بیت بهگونهای دیدار معشوق را بر هر چیزی ترجیح میدهد:
دوش آرزوی خواب خوشم بود یک زمان

زآب روان و سب تزه و صح ترا و الل تهزار
ستتعدی دگر به گوشتتۀ وحدت نمیرود

امشب نظر به روی تو از خواب خوشتتتر است
با من مگ تو كه چش تم در احب تاب خوشتر است
خلوت خوش ا ست و صحبت اصحاب خو شتر است

()133 - 131

اینگونه تکرارها در بیشتر غزلیات سعدی دیده میشود .گاه برای نشاندادن یک موضوع
تمثیلهای مختلفی می آورد .در این حالت مفهوم اصلی همۀ ابیات یکسان است؛ اما به طرق
مختلف بیان شده است .آنچنانكه در غزلی با تلمیحات مختلف ،تأكید به این موضوع دارد
كه با دیدن معشوق ،چشم بر همه چیز باید بست:
فتترهتتاد را چتتو بتر رخ شتیتریتن نتظتر فتتتاد،
دودش بتته ستتر درآمتتد و از پتتای درفتتتتاد
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متجتنتون ز جتام طتلتعت لیلی چو مست شد،
فتتارغ ز متتادر و پتتدر و ستتیتتم و زر فتتتاد
رامتیتن چتو اختتتیتار غتم عتشتق ویس كرد،
یتک بتتارگتی جتتدا ز كتتلتاه و كتتمتر فتتتاد
وامق چو كارش از غم عذرا به جان رسید،
كتتارش متتدام بتتا غتتم و آه ستتحتتر فتتتتتاد()111
و در ادامه مقصود خود را از این تلمیحات در تبیین حالت خود بیان میکند:
زیتن گتونته صتد هتزار كس از پیر و از جوان
متستت از شتراب عتشتق چو من بیخبر فتاد
بتتستتیتار كتس شتدنتد استیتر كتمتنتد عتشتق
تتنتهتا نته از بترای متن ایتن شتور و شتر فتتاد
روزی بتته دلتبتری نتظتری كترد چتشتم متن
زان یتک نتظتر مترا دو جتهتان از نتظتر فتتتاد()111 – 119
در راستای عاطفۀ یکسان باید به این نکته نیز توجه داشت كه بسیاری از این شباهتها
برخاسته از تجربۀ واحد است؛ به این صورت كه شاعر در موقعیتهای یکسانی كه قرار میگیرد،
حاالت یکسان عاطفی بر وی غلبه یافته و سخن یکسانی میگوید .از آن جمله است دیدن
معشوق بهگونهای كه رقیب متوجه عشق بازی آنها نشود:
تا نپنداری كه با دیگر ك سم خاطر خوش ا ست

دل پیش تو و دیده به جتتتای دگرستم
نظ ت تر از مدعی ت تان بر تو نمیان ت تدازم
دفع زبتان خصم را تا نشتتوند مطلتتع،

خاطرم با جمع و خاطر جای دیگر میشتتود

()531
تا خصتتتم نداند كه تو را مینگرستتتتم
()595
تا نگوی ند كه من با تو نظر می بازم
()611
دیده به ستتوی دیگری دارم و دل به ستتوی او

()611
دل و جانم به تو مشتتتغول و نظر در چپ و راستتتت
تا نداننتتد حریفتتان كه تو منظور منی
()114
یا آنگاه كه شاعر از دیدن معشوق سیر نمیشود ،تصاویر یکسانی استفاده میکند و خود را
مانند فرد مستسقی میداند:
سیر نتوان شدن از دیدن مهرافزایت
همچو مستسقی بر چشمۀ نوشین زالل
()116
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من از تو سیر نگردم كه صاحب استسقا

نه ممکن استتت كه هرگز رسد به سیرابی

()549
باز از همین نوع است تجربۀ فصل بهار كه شاعر مخاطب را به تماشای آن فرامیخواند:
هن گام نشتتتتاط و روز صتتتحراستتتتت
بوی گتتل و بتتانتتگ مرغ برختتاستتتتت
()144
بگشای در ستتتتتتتترای بستتتتتتتتتان
برخیتتتز كتتته متتتیرود زمستتتتتتتان
()616
گفتم ای غافل نبینی كوه با چندین وقار

همچو طفالن دامنش پر ارغوان و یاسمین

()611
بهار آمد كه هر ساعت رود خاطر به بستانی

به غلغل در سماع آیند هر مرغی به دستانی

()144
 - 6 – 5قافیه و ردیف یکسان و تداعی معانی یکسان در ذهن شاعر
از ویژگیهای قافیه آن استتت كه موجب تداعی مضتتامین میشتتود؛ در این باره گفته اند:
«یکی از بزرگترین خصتتوصتتیات قافیه مس تألۀ تداعی معانی استتت و این موضتتوع خاصتتیت
طبیعی ذهن انسان است كه از هر كلمهای مفهومی را و با هر مفهومی یک سلسله مفاهیم
دیگر را كه بدان پیوستگی دارند ،تداعی میکند( ».موسیقی شعر ،شفیعی كدكنی ،ص )94
بنابراین وجود برخی از شباهتها در شعرهایی كه به یک وزن و قافیه هستند ،ناشی از قدرت
اجبار قافیه است .در هدایت مجدد تخیل شاعر به یک سمت و سو .گاهی این موضوع باعث
از خود دزدی یا تداوم و تکرار یک مضمون در چند بیت یک شاعر میشود .مثالً در غزلیاتی
كه قافیۀ مشترک دارند ،مضامین زیر تکرار شدهاند:
حقه همان كیمیاست وین مس ما زر شود
گر نگهی دوستتتتوار بر طرف ما كنی،
()533
گتتتتویتتتتند روی سرخ تو سعدی چه زرد كرد؟

اكتستیتر عتشتق بتر مسم افتاد و زر شدم

()599
***
گر متفرق شود خاک من اندر جهان / ،باد نیارد ربود گرد من از كوی دوست()153
فردا كه خاک مرده به حشر آدمی كنند / ،ای باد خاک من مطلب جز به كوی دوست(همانجا)
***
حکم آن چه تو فرمایی ،من بندۀ فرمانم()611
با وصل نمیپیچم ،وز هجر نمینالم
ور برانتتی ،مطیتتع فرمانتتم()614
گتر بخوانتتی ،مقیتتم درگتتاهم
خواهی به لطفم گو بخوان ،خواهی به قهرم گو بران  /طوعاً و كرهاً بندهام ،ناچار فرمان
میبرم()541
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نه فراموشیم از ذكر تو خاموش نشاند

***
كه در اندیشۀ اوصاف تو حیران بودم()541

كمال حسن رویت را صفت كردن نمیدانم  /كه حیران باز میمانم چه داند گفت حیرانی()144

در این مواقع شاعر مضمون و معنایی را كه در ذهن او رسوب یافته است ،بار دیگر
فرامیخواند و در ساختار تازه ای بازآفرینی میکند .به عنوان مثال این مضمون كه «زهر از
دست دوست بهتر از نوش و حلواست» بارها در اشعاری كه «حلوا» در جایگاه قافیه قرار
گرفته ،تکرار شده است .در غزلیات سعدی هشتبار این واژه در جایگاه قافیه قرار گرفته كه
شش مورد آن همین مضمون بهگونهای بازآفرینی شده است؛ از جمله:
چ نان به ذوق ارادت خورم كه حلوا را
به دو ستی كه اگر زهر با شد از د ستت،
()341
از روی شما صبر نه صبر است كه زهر است

وز دست شما زهر نه زهر است كه حلواست

()111
تو را كه گفت كه حلوا دهم به دست رقیب؟

به دست خویشتنم زهر ده كه حلوایی استتتت

()151
تو خواهی آ ستین اف شان و خواهی روی درهم كش

مگس جایی ن تخواهد رفتن از دكان ح تل توایی

()654
گاهی نیز تکرار قافیه موجب تکرار كامل واژهها و محتوای مصرع میشود .در دو
غزل كه به یک وزن و قافیه سروده شدهاند ،برخی مصراعها تکرار كامل شدهاند .در غزل
نخست آمده است:
آمتدی وه كته چته متشتتتاق و پریشان بودم

ت ت تا ب ت ترف ت تت ت تی ز ب ترم ،ص تورت ب تیج تان ب تودم

سعدی از جور فراقت همه روز این میگفت

عتهتد بتشتکتستتتی و متن بر سر پیمان بودم

()541
در غزل دوم آمده است:
عتهتد بتشتکستی و من بر سر پیمان بودم
خترم آن روز كته بتازآیتی و ستعدی گوید

شتاكتر نتعتمتت و پتروردۀ احتستان بودم
آم تدی وه ك ته چه مشتاق و پریشان بودم

()541 – 544
در دو غزل دیگر كه به یک وزن و قافیه و یک حال و هواست ،باز شاهد تکرار هستیم:
هر چه پسند شماست ،بر ه مهعالم حرام
تا دل از آن تو شد ،دیده فرو دوختم
() 594
ما به تو پرداختیم ،خانه و هرچ اندر اوست

هر چه پسند شماست ،بر همه عالم حرام

(همانجا)
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 - 5 – 5نظام اندیشگانی و عقیدهای
اندیشۀ شاعر بیان عقیده ،نظر و جهانبینی او در مورد یک موضوع است .ژرژ
پوله(ت ،4411.م4444 .میالدی) ،منتقد بلژیکی معتقد است« :هر نویسنده خود دارای
اصل«میاندیشم» است؛ تفکری كه وجود او را به عنوان نویسنده ثابت میکند و همین نقطۀ
آغاز را باید یافت .پس هر تحقیق ،جستجوی یک راز و یک منشأ و یک لحظۀ نخستین است
كه پیش از «لحظۀ دوم» الهام گفتاری واقع میشود( ».نقد ادبی در قرن بیستم ،تادیه،
ص ) 411بر اساس این نظر نوعی دیدگاه اندیشگانی در وجود هر هنرمندی وجود دارد كه
اصل و اساس هنر او را شکل داده و گفتار او را سامان میدهد .نظام اندیشگانی و ژرفنگری
شاعر موجب میشود اندیشه ای خاص در شعر شاعر تکرار شود؛ چراكه شاعر گاه با نگریستن
به پدیدههای مختلف ،باز اندیشه ای واحد را از آنها استخراج میکند .برخی معتقدند:
«اندیشمند آگاه تابع نظام فلسفی ،ژرفنگر و متأمل باشد ،به عمق مسائلی كه آموخته ،پی
ببرد و خود اهل نظر گردد . ...جملۀ اندیشمندان ،با نظامی فلسفی ،یا نظامهایی فلسفی آشنا
میشوند؛ اما در میان آنها شمار معدود اهل نظر میگردند و اهل ابتکار(» .مقدمه حکایت شعر،
دادبه ،صص  )31-14و قطعاً در این میان شاعران نیز اهل اندیشه و آگاهیاند و از زمرۀ آن
دسته از اندیشمندانی هستند كه بر نظامهای اندیشهای واقفند و برخی از آنها نیز در همان
شمار معدود و از اهالی نظر و اندیشهاند .پس در میان سخنانی كه میگویند ،تکرار آن اندیشه
و اعتقاد و یادكرد مکرّر آن باور بروز خواهد كرد.
برخی محققان به تناقض در برخی اندیشههای سعدی در گلستان اشاره داشتهاند.
(ر.ک .قلمرو سعدی ،دشتی ،صص )131 - 111این تناقضات گاهی در غزلیات سعدی نیز
مشاهده میشود .از جمله آنکه در چند غزل معتقد است وصال تلخی هجران را از بین میبرد؛
اما باز در غزلیاتی دیگر معتقد است وصال نیز نمیتواند تلخی هجران را مرهم بگذارد:
ز من حکایت هجران مپرس در شب وصل
عتاب كیست كه در خلوت رضا گنجد
()114
چه حکایت از فراقت كه نداشتم؛ ولیکن
تو چو روی باز كردی ،در ماجرا ببستی
()661
صل ت تح ف ترام ت توش كن ت تد م تاج ت ترا
لیک ت تن اگ ت تر دور وصال ت تی ب ت تود،
()346
متفاوت با این عقاید در غزلهای دیگر میگوید:
سعدی ز فراق تو نه آن رنج كشیده است
كز شادی وصل تو فرامش كند آن را
()116
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ور نی ت تز جراح ت تت به دوا ب ت تاز هم آید،

آزردهام از فتتتت تراق چتتتت تونانتتتتتتت تک
وز غایتتتتتتتتت تشنتتتتتتتتگی كه بردم،

از جای جراحت نتوان برد نشان را
(همانجا)
دل بتتتتتتاز نمیدهتتتتتتد وصتتتتتتالم
در حلق نتتتتتتتتتتمیرود زاللتتتتتتتتتتم
()611

 -9-5-5جبرگرایی
صرف نظر از این موارد اندک ،نظام اندیشگانی سعدی در بسیاری از اشعار موجب تکرار
اندیشههای یکسان شده است .بعضی اندیشهها انسانی ،اخالقی و عمومی هستند و به شخص
یا دوره ای خاص اختصاص ندارند و در كالم سعدی نیز چون بسیاری دیگر از شعرا جلوه
كرده اند .باید توجه داشت اندیشه در بطن شعر و زیرساخت آن قرار دارد؛ هر چند كه ظاهر
كالم متفاوت باشد ،اما باز ممکن است اندیشهای واحد را پرورانده باشد .اعتقاد به مکتب
اشعری و جبرگرایی سعدی یکی از اندیشههایی است كه با جهانبینی شاعر گره خورده و
همین امر موجب شده بارها در برابر موانع و مشکالت پیش رو این اندیشه را برای تسلی دل
خود بیان كند:
سعدی قلم به سختی رفته استتتت و نیکبختی

سعدی چو گرفتار شدی ،تن به قضا ده
گ ت توین ت تد نظ ت تر چ ت ترا نبست ت تی
ای خواجتت ته برو كه جهد انستتتتتت تان
ظاهر آن استتت كه با ستتابقۀ حکم ازل
سعدی چتتتتو حریتتتتف ناگزیر است،
چشم اگر با دوست داری ،گوش با دشمن مکن

پس هر چه پیشت آید ،گردن بنه قضا را

()344
دریا در و مرجان بود و هول و مخافت
()169
تت تا مشغتتتت تله و ختتتت تطر نباشتتتت تد؟
با تیتتتت تر قضتتتت تا سپتتتت تر نبت تاشت تد
()141
جهد سودی نکند تن به قضا دردادم
()596
تن در ده و چشم در قضا كن
()636
تیرباران قضا را جز رضا جوشن مکن
(همانجا)

 -6-5-5از مخلوق به خالق پیبردن
همچنین این اندیشۀ دینی و عرفانی كه« :میتوان از مظاهر آفرینش به آفریننده پی برد».
و به قول نظامی« :بلی در طبع هر دانندهای هست  /كه با گردنده گردانندهای
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هست»(بخش ،3در توفیق شناخت) چنان با عقاید و باورهای سعدی آمیخته است كه
حتی در غزلیات او و در توصیفات عاشقانۀ او هنگام مشاهدۀ معشوق نیز دیده میشود:
متا در آثتار صنع حتیتترانتیتم()614
ت تو ب ته س تی تم تای ش تخ تص مینگری
باور مکن كه صورت او عقل من ببرد
گر دیگران به منظر زیب ت تا نظر كنن تد،

عقل من آن ببرد كه صورتنگار اوست
ما را نظر به قدرت پروردگار اوست
()111

من نه آن صورتپرستم كز تمنای تو مستم

هوش من دانی كه برده است آن كه صورت مینگارد

()191
از آب و گل چنین صورت كه دیده است؟

تعالی

خالق

االنسان من طین
()611

 - 4 – 5تکرار به دلیل پشتوانۀ مشترک از یک مأخذ و منبع
در هر دوره مضامین ،اندیشهها و سنتهای ادبی گذشته گنجینههایی هستند كه شاعران
متأخر میتوانند با بهرهگرفتن از آنها ،شعر خویش را غنا بخشند .با تأمل در غزلیات سعدی
میتوان متوجه شد بسیاری از تکرارهای او به دلیل استفاده و بهرهگیری او از آیات قرآن،
داستانها ،ضربالمثلها و ...است .در این باره گفتهاند« :تلقی سعدی از سرگذشت پیشینیان و
بخصوص قصص اسالمی ،نه چیزی است در حد ناخودآگاه جمعی از آنگونه كه یونگ معتقد
است و نه در پایۀ صور مثالی و اسطورههای باستانی ،كه زبان حال كلیتی مبهم باشد به دور
از تپشهای حیات انسان تاریخی؛ بلکه آنچه كه سعدی از این قصهها دریافته و در عاطفۀ
شاعرانۀ خویش احساس كرده ،مجموعۀ زندهای است كه وی به عنوان انسانی معتقد به
جهانبینی اسالمی ،هر كدام از آنها را گرهگشای گوشهای از زندگی عملی انسانها یافته و با
این گمان ،از پارهای از این قصهها در حوزههای مختلف شعری سود جسته است(».جلوههای
شاعرانۀ قصص اسالمی در شعر سعدی ،یاحقی ،ص  )313در این موارد مأخذ اندیشهای،
عاطفی و ...شاعر میتواند یک مثل مشهور یا یک آیۀ قرآن و یک حدیث مأثور باشد كه به
صورت تلمیح ،اقتباس ،تضمین و ...چندین بار استفاده شده است .به عنوان مثال مضمون
داستان حضرت خضر(ع) و آب حیات:
گفتی لب چشتتمۀ حیات استت ()115
لبتتتهتتتای تو خضر اگر بدیدی،
چون خ ضر دید آن لب جانبخش دلفریب،

گفتا كه آب چشتتمۀ حیوان دهان تو استت

()111
گر بر این چاه زنخدان تو ره بردی خضر،

بینیاز آمدی از چشتتتمۀ حیوان دیدن
()636
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ند یدم آبی و خاكی بدین ل طا فت و پاكی

تو آب چشتتتمۀ حیوان و خاک غالیه بویی

()654
آب حیات من است خاک سر كوی دوست

گر دو جهان خرمی ا ست ،ما و غم روی دو ست

()153
شاعر بر پایۀ داستان خضر(ع) و آب حیات ،دهان معشوق را به چشمۀ آب زندگانی مانند
كرده اس ت .به تعبیر دیگر داستان خضر(ع) را در كانون تصویر شعری خود قرار داده و بارها
از آن استفاده كرده است .یا اشاره به داستان حضرت یوسف(ع) بارها باعث تکرار شده است:
دریغ باشد یوسف به هر چه بفروشی
وفای یار به دنیا و دین مده سعدی
()646
متتا یوستتتتف خود ن م ی فروشتتت یم

تو ستتتیم ستتت یاه خود ن گه دار()516

از این دست هستند تلمیح به آیات قرآن ،داستانهایی مانند لیلی و مجنون و خسرو و
شیرین و ...كه بارها در شعر سعدی باعث تکرار مضمون یا تصویرها شدهاند.
 - 3 – 5روحیۀ اجتماعی سعدی
بازتاب حوادث و واقعیتهای اجتماعی یک دوره نیز عاملی ا ست كه موجب تکرار سخن
میشتتود و مستتلماً در كالم ستتعدی هم كه در میان مردم حضتتوری همیشتتگی داشتتته و با
گروههای مختلف اجتماع در آمیزش بوده استتت ،بازتابی از این حوادث و واقعیتها را شتتاهد
ه ستیم و م ضامین آن تکرار خواهند شد؛ چراكه« :خ صلت اجتماعی سعدی در آفرینش
هنری او كاركردی روشتتن دارد و غزلهای او را از از بیان یک احستتاس فردی بیرون برده و
بدان رنگ اجتماعی زده استتت(».دیگرگونه خوانی متون گذشتتته ،حستتنلی ،ص  )431به
عنوان مثال سعدی مخالفت و اعتراض خود را ن سبت به زاهدان ریایی كه جزوی از واقعیت
جامعۀ آن دوره بودهاند ،ابراز داشته است:
غاف ت تل از صوفی ت تان شاه ت تدب ت تاز
محت تسب در قف ت تای رن ت تدان اس ت تت
()555
به در نمیرود از خان گه یکی هشتتت یار

كه پیش شحنه بگویدكه صوفیان م ستند

()543
گ تر آن ح تل توا ب ته دس تت ص توف تی افتد،

ختتداتتترستتی نتتبتتاشتد روز غتارت
()145

از ستتر صتتوفتتی ستتالتوس دوتتایتی بتركتش

كاندر این ره ادب آن است كتتتته یکتا آیند

()515
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برخی معتقدند« :اگر ویژگیهای تولیدی جامعه ای كه شتتکلدهندۀ طبقات آن جامعه از
جمله هنر است ،تغییری نکرده باشد ،معموالً مسائل فکری و اندیشهها هیچ تفاوتی نمیکند
یا تفاوت چ شمگیری نخواهد دا شت ...در اینگونه موارد واقعیتهای اجتماعی را میتوان مانند
معنایی دانستتت كه به بافت موقعیتی متن مدد میرستتاند .به عبارت دیگر معنای متن مورد
نظر تا حدی با ارجاع به این واقعیتهای اجتماعی حا صل می شود؛ بنابراین متونی كه در یک
دوره ه ستند ،به نوعی ارتباطهای محکمی با هم دارند و برخی م ضامین آن متون در سایۀ
فرهنگ آن زمان و مکان معنا مییابد(».ارتباط برونمتنی و درونمتنی غزلیات ستتتعدی و
عماد فقیه كرمانی ،خلیلی جهاتیغ و دهرامی ،صص  )91 - 99در این خ صوص باید به این
نکته نیز توجه كرد كه سعدی م ضامین دورۀ خود را با خالقیتها و هنرنماییهایی كه ن شان
داده ،از نظر ادبی هنرمندانهتر از شاعران دیگر ارائه كرده است(.ر.ک .همان)41 - 46 :
 - 4نتیجه
سعدی در غزلیات خود بسیاری از مضامین و اندیشهها را بارها تکرار كرده است؛ بهگونهای
كه با خواندن ابیاتی از شعر او ذهن مخاطب به سمت ابیات دیگری رهنمون میشود .این
تکرارها به دالیل مختلفی صورت گرفتهاند .برخی از آنها برخاسته از خصایص و ویژگیهای
سبکی شعر عراقی است كه به اقتضای آن ،شاعر برخی مضامین را مانند شاعران دیگر این
سبک تکرار كرده است .روحیۀ اجتماعی سعدی نیز دلیل دیگری است كه شاعر به نقد مسائل
اجتماعی بپردازد و بارها موضوعی را در شعر تکرار كند .دلیل دیگر نظام منسجم اندیشگانی
و عقیده ای شاعر است كه موجب شده بر پایۀ آن ،شاعر در برابر تجربیات مختلف رویکرد
واحدی كه برگرفته از اندیشه ای خاص است ،اتخاذ كند .برخی از تکرارهای شعر او نیز به
دلیل قرارگیری شاعر در حاالت عاطفی یکسان و تجربۀ حوادث مشابه است كه موجب شده
سخنانی مشابه بیان كند .در تکرار مضامین شعر او ،قافیه و ردیف نیز نقش دارند؛ چرا كه
این دو عنصر موجب تداعی مضامینی یکسان كه گاه از نظر لفظ نیز كامالً یکسان است ،در
ذهن شاعر میشود .از دالیل دیگر تکرار مضمون در شعر او استفاده از پشتوانهای یکسان برای
بیان معانی یا آرایش كالم است .شبکۀ تناسبات نیز ذهن شاعر را به سمت مضامین مشابه
سیر داده است؛ چراكه شاعر برای رعایت تناسب ،ناگزیر است برخی واژگان را در بیت
بهكارگیرد و همین امر معنایی مشابه را در ذهن او ارائه داده است.
منابع و مآخذ
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