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 چکیده:

و  های نقد و سبک شناسی از جایگاهی شعر شاعران با عنایت به رویکردتحلیل ساختار و محتوا

 ها، وشعر، اندیشههای درونی و بیرونی اهمیت خاصی برخوردار است و میتواند مخاطب را به الیه

های سبکی اشعار عربی سعدی روحیات شاعر رهنمون کند. باین منظور در این مقاله مشخصه

 های زبانی سعدی در این اشعارگرفته شده است. ازمهمترین مشخصه شیرازی مورد برسی قرار

جدید ، تجدید در موسیقی های فارسی در قالب عربی، ساخت ترکیب گیری ترکیباتمیتوان بکار

تکلفی شاره کرد. سعدی هنر خود را در بیشعر و لطافت بخشی به سخن از طریق عطف مکرر افعال ا

ما از برخی صنایع میداند و صنایع بدیعی مکلف مانند التزامهای نابهنجار، در شعر او وجود ندارد، ا

اصطالحات اربرد معانی و صورت بسیار معتدل استفاده کرده است. همچنین کلفظی ومعنوی ب

های تصوف امام غزالی است ، بیانگر گرایش خاص وی به عرفان و عرفانی خاص که از شاخصه

سی و تحلیل ویژگیهای سبکی این اشعار، به این سؤاالت پاسخ رضمن بر در این جستار .تصوف دارد

 ار عربی خود نیز، در اشعهای سبک شعریش در زبان فارسیآیا سعدی  از شاخصه  داده میشود:

سبک شاعران عرب تاثیر پذیرفته است؟ شاعر برای بیان احساسات   از شیوه ویا بهره برده است؟ 

 هایی استمداد جسته است؟انه خود به زبان عربی از چه شگردشاعر

 

 سعدی ، سبک شناسی ،اشعار عربی ، تصویرپردازی کلیدی: کلمات
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 مقدمه:

و  هنری هایبر ارزش ، عالوه است رار دادهق و عام خاص توجه را در گذر قرنها مورد سعدی آنچه

 به ایهر خواننده که و گویا است روان او چنان با ژرفا و پر معنای سخن که است او، آن کالم بالغی

 را شیرین نیهر انسا دل او، کام بگیرد و گفتار زیبای بهره تواند از آنخود می و آگاهی فراخور فهم

استوار او  فاخر و سخن از زبان ، ناشیکالم معانی و عمق بر لطافت عالوه سعدی کند. بلند آوازگی

 را رها کرده کالم هنری هایجنبه نه که است در آن وی است. هنر بزرگ دلها را ربوده که است

 . است گراییده تصّنع و تکلّف معنا به کردن با قربانی و نه است

جمع کلّ  این شاعرنامدار شیراز،  عالوه بر زبان فارسی در زبان عربی نیز طبع آزمایی کرده است.

بیت  88بیت عربی و  495بیت بالغ است که از این تعداد  282اشعار عربی و ملمعات سعدی بر 

را در رثای بغداد و  بیت است وآن 92ست که در اومهمترین قصیده سعدی رائیه  .ملمع است

 .است 3ز انواع شعر به نام رثای دولمعتصم باهلل سروده است. وی در این رائیه مبدع نوعی جدید ا

اش در رائیه اگر سعدی را اثری جز قصیده:گویدسعدی می درباره این قصیده پرفسور احسان عباس 

نست بیانگر ارزش فراوان این توابود، تنها همان یک قصیده مینمی ویرانی بغداد به دست مغوالن

انسته است با ذوق تام خویش ترصیعها و قرینه سازیها و سعدی در این اشعار تو  .مجموعه باشد

که شگرد خاص وی در های متوالی افعال ، ر خویش رعایت کند. وی گاه با عطفها را در شعتوازن

کرده است. نظم بخشیدن لطفی خاص در کالم خویش ایجاد و یا تصویر سازی زبان فارسی است ،

های صوتی شگرد خاص سعدی در این اشعار است. سعدی سادگی و روانی را کالم از طریق آرایش به

ش هیز کرده است. وی در قصاید مدحیدر این اشعار را در نظر داشته و پیوسته از ابهام واغالق پر

ید حکمت و نصیحت غاز قصاته است. به جای تغزل و تشبیب در آمدح ونصیحت را در هم آمیخ

ترین، یش دربیان عشق خویش ازخوش آهنگینپردازد.در غزلهاه و سپس به مدح ممدوح میآورد

است. وی در برخی از این اشعار  ترین و اثرگذارترین وزنهای متعارف استفاده کردهروانترین، دلنشین

 د در موسیقی شعراوزانی پایبند به قواعد عروض عربی نبوده است. عملش در واقع نوعی تجدی در

لمصری به خاطر این امر بر گران عرب چون آقای دکتر حسین ااست. هرچند برخی از پژوهش

 اندسعدی خرده گرفته

 پیشینه بحث:روش تحقیق و

روش توصیفی تحلیلی برای بیان سبک شعری سعدی شیرازی مدد  نگارندگان در این جستار از

ورت هایی صرۀ اشعار عربی سعدی پژوهشگفت که درباباید نیزدر باب پیشینه این جستارجسته اند.

آنرا به  نور محمد علی القضاةکه آقای  نقدیة فی اشعارسعدی العربیة قرائهگرفته، ازآن جمله مقاله 

                                                           
 رثای دولتهای نابود شده 3
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رشته تحریر در آورده است ومقاله در رثای بغداد نگاهی به قصاید عربی سعدی که آقای موسی 

های سعدی به ل اهلل میر قادری به نام عاشقانهکتر سید فضومقاله آقای داسوار آن را نگاشته است.

وهمچنین کتاب شعرهای عربی سعدی شیرازی اثر آقای جعفر مؤید شیرازی ، اما در باره زبان تازی 

سبک شعری سعدی در این اشعار  پژوهشی صورت نگرفته که این جستار این امر را برای بیان 

 بخشد.حقق میز رموز موفقیت شیخ شیراز تگوشه ای ا

 سبک شعری اشعار عربی سعدی

 جوید.و زبان اشعارش سود می سعدی در این اشعار از موسیقی و عوامل موسیقی ساز در سبک

وعی موسیقی برد که هر کدام به نبه شیوه مؤثری از عواملی بهره میعالوه بر اوزان عروضی، شاعر 

همحروفیهای آشکار و پنهان، واج آرایی، دهند، عواملی همچون انواع جناس، کالم او را افزایش می

های هماهنگ لفظی در ابیات. استفاده از این عناصر به های مناسب، موازنهتکرار کلمات، تکیه

او پیش از آن که متوجه  گیرد که شنونده یا خواننده شعرای هنرمندانه و زیرکانه صورت میگونه

شود. سعدی در این هماهنگی ولطافت آنها میزیبایی و کار رفته در شعر او شود، مسحور صنایع ب

ر خویش رعایت ها را در شعقرینه سازیها و توازن ها وانسته است با ذوق تام خویش ترصیعاشعار تو

های متوالی افعال ، لطفی خاص در کالم خویش ایجاد و یا تصویر سازی کرده کند. وی گاه با عطف

 تی شگرد خاص سعدی در این اشعار است.های صوظم بخشیدن به کالم از طریق آرایشاست. ن

رسی کرد، سی ویژگیهای هر سبکی بایدآنرا در سه سطح زبانی، ادبی و فکری برراز آنجا که برای بر

 براین  نخست برای برسی ویژگیهای زبانی این اشعار به موارد ذیل میپردازیم:بنا

 سطح زبانی 

 سی قرار داد:ربردر سطح زبانی میتوان شعر سعدی را از چند جهت مورد 

کارگیری ترکیبات فارسی و خلق ترکیبات تازه: وی در این اشعار از برخی ترکیبات که خاص ب _

 5شاعران فارسی گویی و بویژه شاعران سبک عراقی است استفاده کرده است.

 مانندکعبه زیبایی  در :

مُدمتتتتت   یتتتتتا  مالَ  ةةةةة   
َ
ا کعبةةةةةج زیتتتتتز   |ع 

 

تتتتتتترا  ب 
ُ

تتتتتتتعثا و 
ُ

ِبتتتتتتتک  الهتتتتتتتاِئمون  ش  و 
 

کعبه عشق و کعبه زیبایی از ترکیبات فارسی است که شاعر آن را در قالب زبان عربی به کار برده 

 است.

                                                           
ـ این اصطالحات در شعر شاعران رمانتیک کنونی عرب چون ابوالقاسم شابی وشعرای مهجر کاربرد دارد اما نسبت به  5

وجود آنها در شعر سعدی به صراحت میتوان گفت که این اصطالحات را به پیروی از شاعران سبک خراسانی ،به کار 

این است که سعدی در این اشعار تحت تاثیر شاعران جاهلی عرب بوده واین اصطالحات برده است.وقرینه موید این قول 

 در شعر جاهلی کاربرد نداشته است.
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 ومانند وادی عشق در:

مُمستتتاِفُر  یمالُحةةة    تتتا واد 
 
تتترُل م  ل تتتم ی 

 
 ل

 

لتتتتی ُستتتت اِن ارِ تتتتی و ِخلتتتتتی  َل ع  تتتتع  س 
 

 ومانندآیین عشق در:

تتتتتُر فتتتتی  ةةةةجوالسِّ مال حب   بدعتتتتة دیةةةةل 
 

ــوی وان   ــا أهــ ــب وعن فــ ــبر الرقیــ  غضِــ
 

 ومانند دولت فقردر:

ــهِ    ــدر خخطوب ــ ــانخ عونــ ــانَ االنسرــ  إذا کَــ
 

ــوبری     ــی فَطخ ــزولخ الغِن  لِمملِکةة ا الرقةةرا یر
 

 های سرزنش در:وخلق ترکیبهای تازه مانند جام

ة ِفتتتتتی  رار  ستتتتتُوالم  مح  مَة َةةةةةةج  وال 
ُ
 ُکةةةةة 

 

ــدیرا    ــ ــبو مـو ــانَ الحرب یـــ ــو  أذا کـــ  حولـــ
 

 شکیبایی در:های ومانند ویرانه

 لـم یرـزَل مرطَـرخ ا سـی     رُسُومُ اصطِباری
 

ــمحرل تِ     ــت واضــ ــی عرفَــ ــد مها حت ــ  یوهــ
 ج

 ـ اضافه کردن موصوف به صفت:

ةةةة  مَدةع 
َُ ِة واستتتت     َوفةةةة د  فتتتتی ُمِ تتتتیب 

نِتنتتتتتتتی بستتتتتتتواِد شتتتتتتتعر تتتتتتتد فتب  لق 
                        ل 

موال ةةةةةز م مالُبح ةةةةة    مَیزیةةةةةُیمَدةةةةة مَةةةةةةی 

مم مَوَ  ةةةةةة ُجم  ةةةةةةی  مَةةةةةة  جی
ُ
مومُح ةةةةةةَ  

م

 ـ قلب مضاف ومضاف الیه 

ــ ن   ــت  شةةةیاَینل القیةةةودِ کـ  تَفل تَـ
 

 فسرــالَ عرلَــی البرغــدرادِ عرــینَ مــن القَطــر      
 

یا تصویر سازی میکند.  : سعدی با عطف مکرر افعال لطفی خاص در شعرش ایجاد وة عطف افعال

 مانند:

ــل    ــن زرلَ ــفو ع ــع واع ــم وتَواضَ ــد وابتَسِ  جو
 

ــادی     ــ  الصـ  ــع غخلـ  ــکر وانقَـ ــع خَلِیلَـ  وانفَـ
 

 این شیوه خاص سعدی است که در اشعار فارسی از آن بسیار بهره برده است،مانند:

 خـــور وپـــوش بخشـــای وراحـــت ســـان
 

 بهـــر کســـان  ه داری زنگـــه مـــی چـــ   

 )بوستان ،ت فروغی،باب دوم(.

 ومانند:

ــوأخـــافو مِنـــکر و ــو واســـتَغِینخ وأدنـخ  أرجـو

 

 نجــاتیکــه هــم کمنــد بالیــی وهــم کلیــد  

 (.9بیت،419ش ،)غزلیات

 سامد:بة واژه های پر 

راوان استفاده کرده است.در ش به تناسب مقام از یک سری افعال و الفاظ فسعدی در اشعار عربی

بارها استفاده کرده "یبکی بکاءبکی "اش در رثای بغداد برای بیان حزن و اندوه خود از فعل رائیه

را برای بیان ناتوانیش از تحمل مصیبتهای که به دست مغول بر عراق فرود "صبر"واژه  پیوست
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را زیاد تکرار "سکر"ش سخن میگوید, واژه ه است. وآنجا که از عشق و دلدادگیاستعمال کرد ،مدهآ

 ش را به تصویر بکشد. ند تا از این رهگذرعشق و سر مستیکمی

 پیروی از شعرای عرب جاهلی

شعرای عصر جاهلی در قصاید خود از اطالل و دمن یار سخن میگفتند. شعرای عصر اسالمی و اموی 

ند. این شیوه خاص دهای محبوب شروع میکرقصاید خود را با سخن از ویرانهبه تبعیت از آنها 

گیرد و بر آن انقالب د سخریه میاسی این شیوه را به باشعرای عرب بود, تا اینکه ابونواس در عصر عب

(. سعدی در اشعار عربی خود 111آذرشب، صاالدب العربی و تاریخه فی العصر العباسی ،میکند)

 به سبک شعرای قدیم عرب از منزلگه یار سخن میگوید: گرایی کرده وسنت

 ستتتتتتتلمی 
ُ

 قتنی کابتتتتتتتةشتتتتتتتوب منتتتتتتتای 

 حتتتتتتدائُا رو تتتتتتاب النعتتتتتتیم و یُبهتتتتتتا 

حتتتتت ب ک یبهتتتتتا    ومتتتتا  تتتتترب ستتتتلمی ان ی 

ضتتتتتیُا علتتتتتی نبتتتتت   ی تتتتتور حبیُبهتتتتتا                     ت 

فعلی استعمال  های اسمی هستند. و کمتر قافیههای شعری در این اشعار قافیهبیشتر قافیه قافیه:

ه بیت از قافی پنجبیت فقط در 92سروده در مجموع ای که در رثای بغداد شده است. در قصیده

الووعوود و العوهود و عدیم و » های خوش آهنگی چونفعلی استفاده کرده است. در غزلهایش از قافیه

 خورد.قافیه فعلی بچشم می استفاده کرده و کمتر« رحیم و العناکب و العقارب و طیبها و حبیبوها

 ر در اشعار عربی سعدی چند جلوه و نمایش دارد:موسیقی یا آهنگ شعموسیقی شعر سعدی:

 ـ موسیقی بیرونی شعر)وزن عروضی(1

 ـ موسیقی کناری)قافیه(2

هایی که از طریق وحدت یا تضاد صامتها و مصوت های ـ موسیقی داخلی )مجموعه هماهنگی3

 ها یکی ازآن است(.میآید و انواع جناس کلمات یک شعر پدید

 نایعی چون مراعات نظیر، طباق، و......پدید می آید(.ـ موسیقی معنوی)از طریق ص5

ترین وجه تمایز موسیقی اشعار عربی سعدی ،در موسیقی بیرونی ، یعنی تنوع و پویایی چشمگیر

اوزان است. سعدی در این اشعار از اوزان طویل، بسیط ، کامل، وافر، خفیف و رمل استفاده کرده 

قصیده از بحر طویل به خاطراستواری وایقاع وموسیقی  هشتاست. شاعر در مجموع اشعارش در 

 زیبا ودلنشین و گیرایش، استفاده کرده است.آقای حسین المصری درباره غزل:

ستتِقی تتاِدنل ی 
 

لِبتتی ش
 
تتُة ق هتتی ُمنی  ا ُمنت   الُمتتدام 

 

 و  رنتتتدل و  ُخزامتتتیو علتتتی الُ ضتتترِة منثتتتور ل

خاطر بر این مخالف قواعد عروض عربی است و ب میگوید که این غزل در بحررمل مثمن است و

اید گفت که (.درجواب ب181سعدی خرده میگیرد)صالت بین العرب والفرس و الترک،المصری،ص

نسخه های قدیمی کلیات سعدی به این صورت نگاشته شده حال آنکه در این غزل در برخی نسخه

 محمد علی فروغی به صورت:



 لب ـــــــــی مونتَهـــــــــی مونیرـــــــــ خ قَ 
 

ــدامرا ــــــ ــقِی المـو ــادِنَ یرســـــــ  شَـــــــ

فاده کرده است نگاشته شده که بحر رمل مجزوء است. بر  این اساس سعدی از بحر عربی  است

است. اگر نظر آقای المصری را پپذیریم ،یعنی اینکه در بحر رمل عربی بوده  وپایبند قواعد عروض

رده گرفت ، چرا که عمل سعدی یک نوع تجدید در موسیقی شعر اید بر سعدی خمثمن است، نب

 است.

 شاعر برای بیان احساسات شاعرانه خویش( های) شگرد:سطح ادبی 

 :سازیخیال و تصویر

های ذهنی و آشنا نمودن سهمی بسیار مهم در انتقال دریافتخیال از مهمترین عناصر ادبی  و عنصر

بر مبنای  امل بر انگیزنده عاطفه است)نقدشنونده با دنیای ذهن شاعر دارد و در واقع خیال از عو

حرکت و پویایی تصاویر یکی از مهمترین (. 59زیبا شناختی وتاثیرآن بر نقد عربی, غریب، ص

صاویر خود را از میزان صدق عاطفه شاعر است و شاعری که تگری است که بیانگر یژگیهای تصویرو

و احوال گوناگون طبیعت میگیرد شعرش از پویایی بیشتری برخوردار است،  جوانب مختلف حیات

(. 243صشفیعی کدکنی,صور خیال در شعر فارسی ،طبیعت همراه است)زیرا با حرکت و جنبش 

ود در رثای بغداد با استفاده از تشبیه ضمنی سعدی در اشعارش اینگونه است. در مطلع رائیه خ

 آفریند. میگوید:می تصویری بسیار زیبا از حاالت درونی خود

 ال تَجــــریحربرســــتو ب جرفنــــی  المــــدامعر 
 

ــکر     ــی السِ ــتطالَ عرل ــاءو اس ــی المر ــا طَغ فلم 
 

 از کرانه میگذرد. هوردسیالب سر برآ اشکم بستم که دامن نگشاید ولی چون بامژگانم ره بر

بی بیان کند، اشکهایش را به سیال برای اینکه حزن و اندوه خود را ،سعدی در قالب تشبیه ضمنی

شکهایش شود. سعدی که مانع جاری شدن احال فزونی است و عاجز است از اینتشبیه کرده که در 

 زطبیعت بهره گرفته واز این رهگذر پویایی خاصی به شعرش بخشیده است.گری ابرای این تصویر

 و در بیتی دیگر:

ــــم  الر اسِـــــیاتِ اجووبو   هـــــامـــــررتو بصـو
 

ــخر    ــی الصر ــاءِ عل ــرُِ البوک ــن فَ ــاءر م کخَنسر
 

اندوه خود را به تصویر کشیده, اندوهی که باعن شده که سر به شاعر در تصویری بسیار زیبا اوج 

کوه و بیابان گذارد. او حزن واندوه خود را چنان در قالب الفاظ بیان میکند که با اندکی تامل 

و گری است. وی حزن جای جای رائیه خود در حال تصویر میتوان به عمق آن پی برد. سعدی در

 ایی که بر بغداد فرود آمده چنین به تصویر میکشد:هاندوه و ناتوانی از تحمل مصیبت

ــبر   ــحِی بالصـ  ــا ناصِـ ــی أیـ ــی و زرفرَتـ  درعنِـ
 

ــر    ــی الجرمـ ــودو علـ ــبرک و الکخبـو ــعو صـر أ مروضِـ
 

هنگام که جگرها به لهیب آتش میسوزد ن هایم واگذار. آیا آای که به شکیبایم میخوانی مرا با ناله

 میتوان صبر پیشه کرد.



 

 

 

 

 

 

 26/نگاهی به برخی ویژگیها و ظرافتهای اشعار عربی سعدی

وی در قالب تصویری زیبا مصیبت بغداد رابه اخگری تشبیه کرده است که صبر و تحمل را از وی 

 ربوده است.

خود پرداخته است. وی برای  گری حاالت درونیاز اشیاء حسی به تصویر سعدی با استفاده

صورت محسوس تا از این رهگذر حاالت خود را ببه تصاویر دیداری روی آورده  بهتر گریتصویر

 پیش روی خواننده قرار دهد.

 ش از آن بهره برده ذکر میکنیم:پردازیرا که سعدی در تصویرهایی در اینجا آرایه

حه شاعر در این اشعار از دو نوع استعاره مصرحه و مکنیه بهره برده است . استعاره مصراستعاره: 

 مانند:

نتتتِ ِبِبیتتتِ  ال ه  تتتِد الرِّ تتتات  قع  تتتیِف ِفتتتی م   ع 
 

ستتتتتترِ  تتتتتتِة النب ا ِلباِئب  نی  تتتتتتُِّ التتتتتتدف ع ِجی   و  د 

 مردار دنیا را به گروه کرکسان واگذار.             در کاشانه خشنودی  به زندگانی خرم شادمان باش و

، گروه  ائبة النسردر این بیت )جیف الدنیا، مردار دنیا( استعاره از آمال و آرزوهای دنیوی است و )

 کرکسان( استعاره از انسانهای دنیا دوستی است که دل در گروه دنیا دارند.

لتتتت   ا   بة  لبتتتتدُر اشتتتتتعلُ   تتتتبامتتتتتی   
 

تتتتتةِ 
 
بمتتتتتا فتتتتتی فتتتتتلادی متتتتت  بتتتتتدور  کل

 

 جاست.ام شعله میکشد، زیرا یاد ماههای خیمگی در او هنوز بدر هنگام طلوع ماه، عشق در سینه

 در این بیت )بدور ( استعاره از زیبا رویان است.   

ــحوبا فـــی الجـــو  تمطـــرخ لؤ    أری  لـــؤأًسـو
 

علـــی الـــرَوض  لکـــن  علـــی  کحاصـــب     
 

 بینم که بر باغ مروارید میپاشند.اما بر من به تگرگ میمانند.ابرهایی را بر فراز خویش می

 های باران است.این بیت )لؤلؤ( استعاره از دانه در

 ومانند:

هتتتتتتتتتتتتتی ُمن لِبتتتتتتتتتتتتتیُمنت 
 
تتتتتتتتتتتتتُة ق  ی 

 

ا ستتتتتتتتتتتتِقی الُمتتتتتتتتتتتتدام  تتتتتتتتتتتتاِدنل ی 
 

ش
 

 نوشاند.)آهو استعاره از محبوب است(.وی من وصال آهویی است که شراب مینهایت آرز

 
ل

تتتتمِ  یتتتتاقوبل ولعتتتت  ِبتتتتی السب
 
 ةل وجاجتتتتف

 

تتتتتُر بالُعتتتتت رِ  وان کتتتتتان  لتتتتتی رنتتتتت ل ُی بب
 

لعل خرمهره نیز یافت میشود واگر مرا گناهی باشد پوزش پرده پوشش خواهد  در رشته یاقوت و

 بود.

 یاقوت استعاره از اشعار خوب شاعر و خرمهره استعاره از اشعار بد وی  است.

تتتتِراُل الِیتتتتز ُن فتتتتی التتتتواد نس  َ  ی  تتتتادا  یم 

تتتتتترِ  بادیتتتتتتة   َ  الم   واعلتتتتتتم بتتتتتتانب امتتتتتتا
 

بوُتتتتتک   تتتتیدل یتتتا ابتتتت    تتتتیادی ر ی 
 

 احتتت 

تتتتترِّ محتتتتتتالل التتتتتی التتتتتزاد  وقتتتتتا ُ  الب 
                                     

روی انکه فراهوان در بیابان خرامان میدوند , زنهار که شکاری از کفت نرمد. بدآکه مادامیای صیاد 

 انی است و بیابان پیما به توشه راه نیازمند است.مردان بیاب
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شبیه در این ابیات شاعر مطلوب و خواسته های محبوب را به آهوانی که در حال چریدن هستند ت

استعاره مصرحه  ،به را ذکر کرده است.به این نوع استعارههکرده است و سپس مشبه را حذف و مشب

ی را که ممدوح برای رسیدن به مطلوبش پیش روی ئهاد. همچنین در بیت دوم سختیمرشحه گوین

 دارد، به بادیه تشبیه کرده که این نوع نیز از باب استعاره مصرحه است.

 و استعاره مکنیه مانند:          

تتتتتتتریِة ند ن   تتتتتتت  ُجتتتتتتتُدر الُمست 
 
 بتتتتتتتة  ب  

 

علتتتتی الُعلمتتتتتاِ  الراستتتتت ی   روی الُحبتتتتتر
 

 بر مصیبت دانشمندان استوار اندیشه گریست. مستن ریةدیوارهای  

به را حذف کرده و یکی از لوازم ( استعاره مکنیه است. شاعر مشبهجدر المستن ریةدر این  بیت )

 آن که فعل بکت است را ذکر کرده است.

 ومانند)دیدگان ابر( و )دست عشق( در :

 
 
تتتتتتاجُر   ح   کریمتتتتتتة وِع ُم  لتتتتتتی بالتتتتتتدِّ م 

 

بر وإن بِ لتتتتتت  عتتتتتتیُ  الیمتتتتتتائِم بتتتتتتالق 
 

ادران داغ دیده دامن دامن اشک فرو ریختن باران بخل میورزید اما چشمان مگرچه دیدگان ابر از 

 ریزد.می

َِ  ویلتتتتت  ة  ا تتتتتح   علتتتتتیب یتتتتتُد الیتتتتترا
 

ِ تتتتتتتتتیرا
 
 ق

ُ
تتتتتتتتتزا  ورراُع  تتتتتتتتتبری   ی 

 

 کوتاه.دستان عشق بر من دراز گشت و صبرم را بازوانی است 

ت در جایگاه ای است که شعر او را از نظر کیفیّگونهاشعار عربی سعدی ب : کاربرد تشبیه درتشبیه   

ا دربردارد که بر غنای شعر او . این نوع از شعر سعدی تشبیهات نیکویی رمطلوبی قرار میدهد

ی او فراوان افزاید. وی بیشتر از تشبیهات حسی استفاده میکند و تشبیه ضمنی در اشعار عربمی

 به را به مشبه اضافه میکند:تشبیه بلیغ مشبه دیده میشود ودر

 أال إنّـمــــا الـسـعــــدیـ موشتــــاقخ أهـلِــــهِ
 

یوـطِعــــهو جرـنــــاح تَـشَــــوـقَ طَـیــرکلـــــم 
 

 برد مشتاق )دیدار( خویشان است.او فرمان نمیای که بالش از سعدی مثل پرنده

ـــرَبک   ـــن طَ ــدرانخ مِ ـــاسمِکر والجو ــتو ب   غنّی
 

ـــادی   عــــران لِلـحـر ـــکو کـالبـو تَکـادوتَـرقـخ
 

آواز ساربان به رقک  چون شتری که بامه سر دادم نزدیک بود دیوارها هموقتی به نام تو نغ

 آیند، برقصند.درمی

ب میتتتتاُه العتتتتیِ  فتتتتایددُب   تتتتر 
 
 حرقتتتتة   ف

 

تتت  جتتتوُی التتتدمامی  بتتتالب ر
 
ق ر  کمتتتا احت 

 

شوند  ها چون شکافتهملرفت  همانسان که دوره بر سرشک دیده گشودم  اما سوز سینه ام فزونی گ

 سوزش بیشتر میشود.

هُ  تتتتتِن   تتتتی ک  ت  تتتتتوِب ح  ب ُکتتتتلوُو الم  دیتتتتتر 
ُ
  

نتتتتت   لیلتتتتتة نبتتتتتِرهم  متتتتتُرع لتتتتتو عای   لع 
 

تتتت رِ  ح  ب ِمتتتت   السف تتتتترج  ی ت  تتتتار   رُؤوُو األس 

ستتری تتُه ل ت 
ُ

کتتِنب الُعتت اری فتتی التتُدجی ش



رخان در تیرگی شب چونان بودی , آن نیک سوگند, اگر شب پراکندگیشان را دیدهبه جانت 

 ستارگانی درخشان بودند.

 کند.حالت حرکت شهابها در تاریکی تشبیه میگان در شب را به شدن دوشیزسعدی حالت پراکنده 

ــج    ــبرَ کنَسـ ــاهوری صـر ــی هَـ ــب علـ  العناکـ
 

وفــــی برــــاطِنی هــــمق کلَــــدغ  العقــــارب 
 

های عنکبوت واندرونم را اندوهی است چون گزش کژدم. در این صبریست چون تنیده هاهرم را

بیت شاعر صبرش را در سستی به تار عنکبوت تشبیه کرده و حزن اندوهش رابه نیش کژدم تشبیه 

 کرده است.

تتتتتتا تنتتتتتی ِلن  ِره  یب   لبتتتتتتی ه 
 
 و ُحتتتتتترقُة ق

 

تتتتت  نتتتتتاُر 
 
ل ع 

 
الم  تتتتتامِر ِبتالِعبتتتتترِ  کتمتتتتتا ف

 

ق کرد همچنانکه آتش درون آتشدان عطر )عود( را منتشر مرا به انتشار این شعر تشوی ،سوز دل من

 کند.می

سازد، سوز دل مرا به نشر این قصیده ه آتش مجمر، بوی عود را منتشر میکسعدی میگوید همانطور

کند. این نوع تشبیه تنها در سه مورد از اشعار عربی هم تشبیه می. وی دو هی ت را به برانگیخت

 خود اختصاص داد.ا بهدرصد اشعار او رسعدی یافت شده است و کمی بیش از هفت

ــو  اشــــ     ــی الجــ ــرخ فــ ــاد اطیــ  تیاقاأکــ
 

ــدوودِ  اذا ــاتو القخــــ ــز  بانــــ ــا اهتــــ مــــ
 

 نزدیک است که از سر دلدادگی پر گشایم آن هنگام که سروباالیان میخرامند.

است تشبیه کرده در این بیت شاعر از تشبیه بلیغ بهره گرفته که قد را به درخت بان که طویل 

 است.

تتتُدوا ستتتیُّ م 
 

تتتریو إن  
 
  اللتتتواحِی فتتتی ال 

 

تتتتربُة  یِ    لتتتتی   لُهتتتتم فتتتتتی القلتتتتِ    
 

 اگر شمشیر نگاه را در غالف کنند آیا زخمی کاری بر دلشان وجود ندارد؟

 شمشیر تشبیه کرده است.سعدی در این بیت نگاه را به 

 وتشبیه ضمنی مانند:

تتتتِة الُب تتتتا  م   ِ تتتتی متتتت  ُمداو 
 

َ  ش هتتتتدب  ت 
 

وارُو بتتتتتالم رِ  َُ ال تتتتترُی التتتتتدب تتتتتِد ینه  و 
 

ب در برابر هجوم آ وده را تاب مقاومتهای فرسامان فرو پاشید .آری کرانههای بیپیکرم از گریه

 نیست.

 ها از هم میپاشد.های تشبیه کرده که موج آنمستقیم  ویرانی خود را به کرانه صورت غیرشاعرب

ــاره   ــت بمکـــ ــدنک خخف فـــ ــاتو عـــ  ورجرنـــ
 

ــر   ــنَن  البوسـ ــد  مـــن شـــوک  علـــی فـ ورالبـو
 

 های سبزرا از خار گریزی نیست.برگرد سختیهاست،شاخهجاودان گردبهشتهای 

های رسیدن به آن را به شوک تشبیه غیر مستقیم جنات را به گل و سختی صورتدر واقع شاعر ب

 کرده است.



هتتتتتتا
ُ
تتتتتتةل ُهتتتتتتو  ِعرق تتتتتتا  ِلین 

 
ن  تتتتتت ِلک  ت   ک 

 

َِ البتتتت ر تتتتر  و ُحستتتتُ  نبتتتتاِب ا رَ متتتت  ک 
 

 ری گیاه نیکو از بذر نیکوست.آ چنین سر بر میکشد. نهالی که او ریشه اش باشد

تتتتتتتةل  اِمح  ضتتتتتتترفع عیتتتتتتتونل ِمنتتتتتتتک       ت 
 

  ستتتتتتتاد
 

رُجتتتتتتتو فضتتتتتتت  عاِلتتتتتتت   ت  إنب الثب
 

دوخته باشد تورا زیانی نرساند.آری روبهان را همیشه نگاه امید به شیران بوده  امید چشمی که به تو

 است.

به شیر و دشمنان وی را به روبهان تشبیه کرده  طور غیر مستقیم ممدوح رادر این بیت شاعر ب

 است.

 میشود.مانند:های فراوانی یافت برده و در غزلیات فارسی او نمونهسعدی از این نوع تشبیه زیاد بهره 

 دل من نه مردآن است کـه بـا غمـش برآیـد    

 

ــابی     ــد عق ــه بیفکن ــد ک ــا توان ــی کج  مگس

 (2،بیت419)غزلیات،

 کنایه:

تتتتتتتتتتةل 
 
نِزل اللتتتتتتتتتتِه م  َ  ِعند  تتتتتتتتتتا بِ   د  م 

 

تتتتتتتتتتتاد حتتتتتتتتتتت ل ِلُق ب تتتتتتتتتتتُه ر 
ُ
نِزل م  إ  و 

 

گی است که آن را دکه در منزلش باید به روی قاصدان باز باشد, بخشندر این بیت مراد شاعر ازاین

 به صورت کنایه بیان کرده است.

زبان  ساز در سبک و: سعدی از موسیقی و عوامل موسیقی برخی از صنایع ادبی در اشعار

برد که هر به شیوه مؤثری از عواملی بهره میعالوه بر اوزان عروضی، شاعر .جویداشعارش سود می

دهند، عواملی همچون انواع جناس، همحروفیهای وعی موسیقی کالم او را افزایش میکدام به ن

های هماهنگ لفظی در ابیات. موازنههای مناسب، ن، واج آرایی، تکرار کلمات، تکیهآشکار و پنها

نده یا خواننده شعر او گیرد که شنوای هنرمندانه و زیرکانه صورت میگونهاستفاده از این عناصر ب

یبایی و هماهنگی و لطافت آنها کار رفته در شعر او شود، مسحور زپیش از آنکه متوجه صنایع ب

 .شودمی

 مراعات نظیر:

ضتتتا تتتیِ  و الی 
ِّ

تتتُمراِب الِبیتتتِد و ال  تتت  س 
 
 ب  

 

بتتتتتترِ  تتتتتت  ا اربتتتتتتُة الق  اح  تتتتتتا ن  ِة م  ثتتتتتتر 
 
 ِل 

 

 :رد عجز به صدر

تتتتتتعدة نتتتتتتک  ج  تتتتتتبِر ع  تتتتتتاُمُرونی بال ب   ت 
 

ی ب  ستتتتت  َل ی  تتتتبروِعنتتتتدی  تتتترا  علتتتتی ال ب
ُ

 
 

 ومانند:

ــاحِکاَ    ــمر ضَــ ــرَ تَبس ــ ــی ثَغــ ــاحر درمــ  ابــ
 

ــر   ــی الث غـ ــلَ عرلـ ــرحرمو اهللخ القَتیـ ــی یـر عرسـر
 

 مقابله:

ــیء   ــبح  مضـــ ــ ــال  صـو ــلَ الو صـــ  إن  لَیـــ
 

ــیم    ــلَ بهــــ ــراق لیــــ ــارو الفِــــ ورنهــــ



 

 ومانند:

 لَیــــــالِی بوعــــــدِهِن  مرسرــــــاءو مرــــــوت 
 

 وریرــــــومو و صِــــــالِه ن  صرــــــباحو عِیــــــدِ
 

ای که بتواند خواننده را قانع گونهامری، بادبی و ادعایی است برای آوردن علتی  حسن تعلیل:

 (221،ص2عرفان،ج، جواهرالبع ةترجمه )کند

 مانند:

ُه  عتتتتتتتتتتد  ا ل   ِرستتتتتتتتتتالة  ب  هتتتتتتتتتت اِکت   و 
 

دِة کتتتتاِتبی تتتتو  تتتتراِل الم 
 

َب ِمتتتت  ش تتتت تتتتد    ق 
 
 ل

 

          مده است.ت،همانا قلم از شرح عشق به شیون آای در پی نخواهد داشواین نامه ایست که دیگر نامه 

 : نوعی از بدیع است که در آن تمام کلمات هم وزن هستند اما در روی با هم اختالف دارند.موازنه

 مانند:

ــب    ــل  خَطـــــ ــلوردراعو الن زیـــــ ــــ  جرزیـ 

و فِــــــــراق خ االنــــــــیس  داء  الــــــــیم
 

ــد   ــدرالجمال نفســـــی وحیـــ ــا وحیـــ  یـــ
 

ــدیم    ــی عرــ ــال  قلبــ ــدیمر المثــ ــا عرــ یــ
 

 اغراق:

ــرا   ــ ــدی  تَبرختـخ ــی لـــ ــادو إذا تَمشِـــ  اکـــ
 

ــررتر علـــی قَبـــری اَمـــوتو و اَحیـــی ان مـر
 

آن هنگام که خرامان بر میگذری نزدیک است که جان دهم و آن زمان که بر قبرم گذری زنده 

 گردم.

ِة واستتتتت    مِعتتتتی فتتتتتی ُمِ تتتتیب  َُ د  فتتتتاِئ  و 
 

ِة وال تتتتتزر زیتتتتتُد علتتتتتی متتتتتد الُبحیتتتتتر  ی 
 

 اشکهای ریزان من در مصیبت واسط بر مد و جزر دریا فزونی گرفته است. 

 لَــــم تَحتَــــب س رکــــب  ب ــــواد  موعطِــــشک
 

ــاءِ   ــن البوکـــ ــتو مـــ ــدیرا إالجرمرعـــ  غَـــ

 کاروانی در بیایانی تشنگی زا از حرکت بازنماند جزآنکه ازآب دیده آبگیری فراهم آوردم.

ــود عک   ــارضک مـــ ــی بـــ ــتو راحِلتـــ  أوقَفـــ
 

ــــی أن َبللـــــتو المروقِفـــــا وبرکیـــــتو حتـ 
 

بدرود گفتم، بازداشتم وچنان گریستم که آن جایگاه از اشکم مرکبم را در سرزمینی که دوست را 

 به نم نشست.

 واج آرایی:

ــدیثخهم  ــام  حرــ ــینَ االنــ ــمرراً بــ ــدا سرــ  غــ
 

ــمر  ــ ــامع کالسـ  ــمرَیدمی المســـ و ذا ســـ
 

 ومانند:

ــا  ــدرمی   یـ ــعری قَـ ــا سـر ــاس  مـ ــعردر النـ  اسـ
 

ــعادِ الیــــــــــــکر اال ارادر اهللخ اســــــــــ
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ظم بخشیدن به کالم از سعدی با تکرار حرف یک نظمی خاص به کالم خویش بخشیده است. ن

ن های فراوانی از آش نمونهست که در اشعار فارسیهای صوتی شگرد خاص سعدی اطریق آرایش

 میشود. یافت

 تشابه دو کلمه با تفاوت در معنی است. شاعراز این صنعت لفظی بسیار استفاده کرده است. جناس:

 مانند:

 ســـواء  اذا مـــا مـــت  و انقطـــع المونـــی     
 

ــزَنخ ــکر ام  تِةةةبنٍ أمرخـ ــدر مروتِـ تِبةةةربعـ
 

 )تبن وتبر( جناس مضارع وجود دارد.در این بیت بین 

ــاً اصةةةطِباراًلَز مـــتو  حریـــنخ کخنـــتو مفارقـ
 

بالصَّةةةةةبرُوهـــــذا فِـــــراقَ ال یوعـــــالَجو 
 

 در این بیت میان الصبر واصطبار جناس اشتقاق وجود دارد.

ــوب خ   ــاز  تجو ــبو الحِج ــعک  البَةةرَّررک ــی طَمر  ف
 

ــاتِ و اوررادِ  والباةةةةةةرُّ ــرخ طَاعرــــ خَیــــ
 

 بین دو لفظ ) البرر و الب ر( جناس محرف وجود دارد.

ــری یـــومر ــا جـر  هِـــم حَصةةةراتخســـائلخنی عمـ 
 

ــی   ــدخخلخ فـ ــا ال یـر ــکر ممـ  الحَصةةةرا وذلـ
 

 حصر بمعنا محاصره کردن و حصر به معنی شمارش جناس تام وجود دارد. بین دو لفظ

 ومانند:

 بـــین االنـــام حـــدیثخهم   سَةةةمَراً غـــدا

ــفَر  وردی  ــاً فاصـــــ ــرتِ تَجانخبـــــ  نَفَـــــ
 

ــامعر ک   ــدمی المرسـ ــمرَ یـو  السَّةةةمو ذا سـ

ــر   عةةةةودیفر ــا یخضَــ                             عةةةةودیرب مــ
 

در این بیت میان ) عودی فعل امربه معنا بازگرد و عودی به معنا درخت وجود( جناس مستوفی 

 وجود دارد.

باشند یعنی اسم و فعل یا اسم وحرف و یا فعل حرف  هرگاه دو لفظ متجانس از دو نوع مختلف

 باشدآن را جناس مستوفی گویند.

ص همان،بدین معنی که شاعر خود را ملزم به رعایت کردن چند حرف روی کند) یلزم:ال لزوم ما

 (مانند:345

ــادامر ــواَدی   مـر ــی الـ ــزالنَ فـ ــر حو الغِـ  یرنسـر

ــم  ــ  ور اعلَـ ــامر    المـر ــان     امـ ــ بـ   رءِ برادِیـ

ــدروا    ــذینَ غَـ ــ لخوفر الـ  ــکر مـر ــن تَملـ  ــا مـر  یـر
 

ــذَر ــی اد  إحـ ــنَ صـر ــا بـ ــید  یـر ــکر  صـ  یرفوتـخ

ــر  موحتَـــاج    إلـــی الـــز ادِ      ور قَـــاطِعو  البـر

ــادی  ــل  بالغَـ ــحیحو العرقـ ــَِنح صـر ــل یرطمـر  هـر

 َباق:

 و  ر ف الِح تتتتتتتتی   یبمتتتتتتتت  ب بعی تتتتتتتتة  
                           

لیتنتتتتتتتی متتتتتتت ف قبلهتتتتتتتا نوائتتتتتتت  ُ دهر 

 حبر به معنی انسان خردمند است که با السفیه طباق دارد.



 

 

 

 

 

 

 66/نگاهی به برخی ویژگیها و ظرافتهای اشعار عربی سعدی

 ومانند:

ستتتتتوُ  مفتتتتتی  الَ ةةةةة ا   مح  وال 
ُ
ممُکةةةةة  مَة َةةةةةةجی

م

اُحدةةةةةةة  م بیتتتتتتتُ  ُمتتتتتتتدیر   إرا کتتتتتتتان  الح 
 

 نشیند.های تلخ از جام سرزنش، شیرین به کام میساقی که معشوق باشد، جرعه

 ( طباق است.المرارة و حلودراین بیت بین) 

 ومانند:

 کتتتتتتتان  ا نستتتتتتتاُن عنتتتتتتتد  ُخبوِبتتتتتتتِه  إرا
 

ُبتتتتوبی ِلممِل تتتتِة البقتتتترِ 
 
 الینتتتتی ف

ُ
تتتتزو  ی 

 

 ومانند:

 ایـــا احمـــدو المعصـــومو لَســـتر بخاســـرک    
 

الیوســر مــعرعُسةةرٌو روحوــکر والفــردوسو  
 

 مانند لفظ عود در این بیت سعدی:توریه:

ــی    ــوق  یوغنـ ــؤوسو الشَـ ــ ت کـخ ــی امتَلَـ  مرتـ
 

ــودِ    ــاتِ عــ ــن نَغَمــ ــدِ مــ ــینخ الورجــ أنــ
 

 )دراین بیت توریه مرشحه وجود دارد(.

صورت مجهول قلمداد کنیم.به عبارت دیگر, راجع به آنست که امری معلوم را بتجاهل العارف:

امری که آگاهی داریم خود را به خاطر اغراضی چون؛ مبالغه در مدح ویا ذم, شور و اشتیاق و یا فخر 

(.سعدی در بیت زیر برای مبالغه در مدح از این نوع 51،صو مباهات به ناآگاهی بزنیم)بدیع ،رنجبر

 ادبی بهره جسته است.

ــدر   ــابو دار کر ام بــ ــمسک بــ ــعو شــ  أمطلــ
 

أقــــدـکر أم غصــــنَ مــــن البــــان ال ادری
 

 ومانند:

 العیتتتتتِد  َ تحتتتتت   ُبرِقتتتتت   
ُ

  هتتتتت ا ِهتتتتتع 
 

لتتتتتتواُل  تتتتتتةِ ت 
 
جبتتتتتتاُه العتتتتتتیِ  ِشتتتتتتبه   ِهل

 

 نماید.را می ودپس نقاب خندانم این هالل عید است یا گوشه ای از چشم یار که چونان هالل ماه از

آنست که متکلم کالم را به چیزی ختم کند که کالم را بدان شروع کرده است  و به  تشابه اَراف:

 شابه اطراف معنوی بهره جسته است.دو نوع لفظی و معنوی تقسیم میشود.سعدی در بیت زیر از ت

ــهو   ــا ذخقتـخ ــذی انـ ــرَ الـ  ــر بر الخَمـ ــن شَـ  ومـ
 

ــکر    ــنَ السـر ــقخ مِـ ــرکال یرفِیـ ــدِ حرشـ ــی غَـ الـ
 

عنوان  آن را به یکی از انواع تجرید این است که شاعر شخصیتی از خودش انتزاع نموده وتجرید:

 (.111شخصیتی مستقل، مورد خطاب قرار میدهد.)همان، ص

 مانند:

ــامِرا    ــعو عرــ ــکِ تَرجرــ ــب ان  دارر المولــ  هرــ
 

ــر     ــنَ العرفـ ــالمینَ مِـ ــه خالعـ ــلخ ورجـ و یوغسـر
 

 و مانند:

 اذا مـــا مِـــت  و انقَطَـــعر المونـــی     سرـــواء  
 

أمخــــزَنخ تِــــبنک بعــــدر مروتِــــکر ام تِبــــر
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 ماننداین شعر شاعر:تلمیح: 

 ورمــــا الشــــعرخ أیــــمو اهلل  لســــتو ب مــــد عک 
 

ــا     ــدی م ــانَ عن ــو ک ــحر   ولَ ــن س ــلَ م ب باب 
 

شعر چیست؟به خدا سوگند که گرچه در سخنم همان سحر باشدکه در بابل، هرگز مرا ادعای 

 شاعری نیست.

  .بقره( 112)رک:  در این بیت شاعر به داستان دو فرشته خدا، هاروت و ماروت اشاره کرده است

از  که قریب العهدترین بیتی: بدین معنا که شاعر بیت آخر از مدح را نیکو گوید، چرا حسن مقطع

را با دعا به پایان  رسد، و اولی آن است که شاعر سخن خوداشعاراست که به سمع مستمع می

 ش بهره برده،آنجا که میگوید:از این نوع ادبی در اشعار مدحی (.سعدی55ص ،مدارج البالغهرساند)

ــقخ   ــمک و الحـــ ــ ــی نِعـر ــرهوالزالَ فـــ  ناِصـــ
 

ــن آئـــه      ــرآنخ مِـ ــعر القـخ ــا جرمـ ــق  مـر بحـ
 

 به حق آیاتی که در قرآن جمع شده است. گر او باشدسته در ناز و نعمت باد و حق یاریپیو

ِتهتتتتتا نیا ونعم  ِة التتتتتدف تتتتتع    یلتتتتت   فتتتتتی س 
 

تتتتادی
ب

یتتتترُه ال  تتتتی    نب
 

َل و  تتتتزب رو متتتتا اهت 
 

 هایش بیاسایی.نغمه خوانند در سع  دنیا و نعمت جنبد و مرغان آنبه نسیمی می دامی که باغیما

ورد یا به مثلی اشاره نماید. مانند که شاعر در ضمن مطلبی ، مثلی میا: چنین است ارسال المثل

 سعدی: این بیت

ــا  ــدـنیرا ور ز ینَتخهرــــ ــلخ الــــ ــا مرثَــــ  ان مــــ
 

ر یــــــح  تَموــــــرح بآکَــــــامک وراطــــــورادِ   
 

ها گذرد.در این بیت شعر به این مثل: دنیا پنج روز هها و کوزینت آن بادی است که بر تپهدنیا و 

 دارد.ومانند:است اشاره 

تتتتتتةل 
 
َ  عنتتتتتتد  اللتتتتتتِه منِزل  ومتتتتتتا  بتتتتتتِ   د 

 

تتتتتتتتتتتتاِد  حتتتتتتتتتتتت ل ِلُق ب تتتتتتتتتتتُه ر 
ُ
منِزل إ و 

 

آدمی را نزد خدا منزلتی نیست مگر انکه منزلش بر میهمان گشاده باشد.شاعر در این بیت به مثل : 

 (اشاره دارد.112ص،فرجام ها ،فرهنگ ضرب المثلسخی دوست خداست )

مناسب از  توان دریافت که او عالوه بر استفادۀبا مطالع  شعر عربی سعدی، بخوبی می :تضمین

 دانش وسیع قرآنی خود در کاربرد و تضمین تعبیرات و تمثیالت تصویری و بالغی از آیات متعدّد

گیری برخی رب نیز نظر داشته و افزون بر وامبزرگ ع ، به شعر شاعرانکه در پایان به آن میپردازیم

مضامین و درج تعابیر و بدایع  لفظی و بیانی  آنان، حتی در اختیار وزن و قافی  قصایدی چند، تحت 

ت ثیر آنان بوده است. اشرافِ او بر شعر شاعران بزرگ عرب به وسعت دایرۀ لغوی او و حسن انتقال و 

ر بافت قصیده و تثبیت اصالت آن انجامیده است؛ گویی شاعر از زبان انسجام در موضوعات متعدّد د

های ت ثیرپذیری او به تعبیری و یا اشراف به تعبیری و فضایی دیگر نیامده است. از جمل  نمونه

 دیگر، ت سّی او به موتَنَب ی، شاعر بزرگ قرن چهارم، در دو قصیده است با این دو مطلع:

ــج   ــبرَ کَنسـ ــاهِری صـر ــی هـ ــب العرنا عرلـ  کِـ
 

ورفــــی بــــاطِنی هرــــم  کَلَــــدغ  العرقــــار ب 



 

 .بر هاهرم شکیبی است به سستی پردۀ عنکبوتان، در باطنم اندوهی است به سوز نیش کژدمان

ــب     ــب  الموغاضِ ــملی ب الحرب ی ــعر شَ ــی جرمر  مرت
 

ورکَیــفر خَــالصو القَلــب  مِــن یرــدِ سرــالِب      
 

 .          من و آن یار خشمگین کی به هم خواهیم رسید؟ و دل از چنگ دلربا چگونه رهایی یابد

 لع:ی معروف از متنّبی است با این مطاو از حین وزن و قافیه، و بعضاً مضمون، ناهر به قصیده

ــدرالکَواعِب   ــور عنــ ــبراحی فَهــ ــدوا صرــ  أعیــ
 

ــب   ــظخ الحربائــ ــور لَحــ ــادی فَهــ  ور رودـوا روقــ

 (339: 1متنبّی، ج )

را، که به دیدار یاران بازبسته اسـت، بـه   امدادم را، که در نزد نازنینان نارپستان است و خواب آرامم ب

 من برگردانید.

 ای است از سعدی با این مطلع:نمون  دیگر قصیده

ـدوانخ مــن عینَــی ال تــی       عرلــی قَلبــی العـو
 

ــل تِ  ــوی فَاضــ ــهِ الهرــ ــی تیــ ــه علــ درعرتــ
 

 محبوبی ستم رفته است که او را به بیراه  عشق خواند و گمراه کردبر دلم از چشمان 

 کند:فی بزرگ را با این مطلع تداعی میکه وزن و قافی  آن تائیّ  مشهور عمر ابن فار ض، شاعر و صو

ــی    ــهو مقلتـ ــب  راحـ ــا الحـ ــقَتنی حومیـ   سـر
 

ــتِ    ور ـب  جرلـ  ـا مـــن عــن  الحـو ک ســی موحیـ 
 

بادۀ چشمانم مرا از سروْررتِ عشق سیراب کرد، حال آنکه جام من رخسار کسی است که از عشق 

 .واالتر است

 یر:همچنین شاعر در بیت ز
 

ــامر  ــی عِظـ ــحباءو تخحیـ ــق صـر ــتِ إن نَـ المیـ  
 

ــی    ــفِ الحراس ــن مِرشَ ــ َ مِ ــری نخقطَ ــی الثَ عرل

 ش از لب باده نوش بر خاک چکد،در استخوان مردگان حیات دمد.ای که اگر قطره اباده

 به این بیت ابن فارض نظر داشته است:

ــ   ــری قَبـ ــا ثـ ــحوا مِنهـ ــو نَضَـ ــت ورلـخ  ر  مریـ 
 

ــمو  ــتَعرشر الج سـ ــرخوحو ورانـ ــه الـ ــادت علیـ  لَعـ

 (313،ص3بستانی،جالمجانی الحدیث ، ،)

        زیر:     ودر بیت

 عریــــب  عرلــــی  ورعــــدوانَ عرلــــی الن ــــاس 
 

ــــد  قـــــاس إذا ورعرظـــــتو   ورقَلبـــــی جرلمـر

 اگر پند دهم وخود پند نگیرم وسنگدلی پیشه گیرم، بر مردم ستم کرده ام وبر من ننگ است.

 به این بیت ابواالسود دؤلی نظر دارد که میگوید:

ــهو    ــاتیر مثلَــ ــقک ورتــ ــن خخلخــ ــهر عرــ  ال تَنــ
 

ــیم     ــتر عرظـــ ــکر إذا فَعرلـــ ــار  عرلیـــ ــ عـر
 

آن را انجام میدهی، نهی نکن که این امر ننگیست بس بزرگ بر  از خوی ناپسند که خود بمانند

 خودت.
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:عشق و عرفان سعدی: سعدی شاعری است که در محیطی دینی رشد کرد و تحت سطح فکری

(. مدرسه 33و غزالی بوده است )مجموعه مقاالت واشعار ،فروزانفر،ص تاثیر عرفان و تصوف سهرودی

نظامیه یکی از مهمترین مدارس تصوف در عالم اسالم بود که شیخ شیراز چند سال در آن حضور 

غزالی در .(23صابراهیم،االثر العربی فی ادب سعدی،پیدا کرد و شیفته امام غزالی و اندیشه وی شد)

فقه،اصول کالم،فن ومناهره بود؛ودر نهایت آیین تصوف را برگزید،از آنجا که جوانی غرق مسائل 

سعدی شاگرد مکتب غزالی بوده شیوه و منش وی در عرفان بر پایه نظریات استادش بود)جایگاه 

غفوریان، ،، محسنی نیا،تصوف و عرفان در اندیشه های سعدی و اثر پذیری او از اندیشه های غزالی

آوری سرای باقی وتشویق به جمع آوری زاد برای سرای باقی و عدم رکون به وعظ و یاد (151ص

یدا کرده است. وی حتی در زالی است که در اشعار سعدی نمود پدنیا از شاخصه های تصوف امام غ

 مرثیه اش در رثای بغداد از آن غافل نبوده وچنین سراییده:

ــدـ  ــد خِرَ الـــ ــی نیا و تا مـــ ــا اســـ  ارکَهـــ

ــدره   ــال  بعـ ــرَۀخ المـ ــار  کَثـ ــرءِ عـ ــی المـ  علـ
 

ــذحخر  ــن الـ ــد  مـ ــانَ ال بـ ــد  ان کـ  لـــدار غـ

ــر     ــعو للفخـ ــرخورو  تَجمـر ــا    مرغـ ــکر یـ                  و انـ 
 

مدح ممدوح  : سعدی در قصیده ای که در مدح نور الدین بن صیاد سروده ،فانی دانستن دنیا

دهد که دنیا جای پایداری نیست ح را در قالب این اشعار اندرز میمیزد.ممدووحکمت را باهم در میا

گاه خدا هیچ به نیکی کردن وخیر رسانی دعوت میکند. ممدوح را اندرز میدهد که در پیشو او را 

 فرقی بین غنی و فقیر نیست.آنجا  میگوید:

نیا و یینِتهتتتتتتتتا  التتتتتتتتدف
ُ

ثتتتتتتتت  متتتتتتتتا م   وانب

عل  حالتتتتتتتتتة   تتتتتتتتتوُ  الُعمِرمنتتتتتتتتتتز   ار   م 
 

َ  و ا تتتتتتتتتواد  ریتتتتتتتتتُ  تمتتتتتتتتترف ب کتتتتتتتتتا

بتتتتتتتتاِد 
ُ
ع   ول ُ  بتتتتتتتتی  ُستتتتتتتتق     فتتتتتتتتر

مه زندگی دنیا و زیور آالت آن چونان بادی است که برتپه ها و کوها میگذرد.بدون هیچ تردیدی جا

وستان ن هنگام هیچ فرقی بین غنی و فقیر نیست.به این معنا در بپیکر انسان برر میکنند وآرا از 

 گوید:اشاره کرده است.انجا که می

ــم  ــار غـ ــرا بـ ــت  مـ ــش نیسـ ــر دل ریـ  بـ

ــویم    ــون در شــ ــرگ چــ ــه دروازه مــ  بــ
 

ــت     ــیش نیس ــاعتی ب ــین س ــا هم ــه دنی  ک

 بـــه یـــک هفتـــه بـــا هـــم برابـــر شـــویم 

 )بوستان، باب اول(.

 گوید:ونیز می

ــر افــراز   ــر س ــر اســت   اگ ــه کیــوان ب  ی ب

ــت       ــردو تاخ ــر ه ــر س ــل ب ــل اج ــو خی  چ

 

 وگرتنگدســــتی بــــه زنــــدان در اســــت 

 از یکدیگرشــــان شــــناخت شــــایدنمــــی

 ()همان، باب اول

 شاعر حتی در قصیده ای که در رثای بغداد سروده از این معنا غافل نبوده:



تتتتتتة   تتتتتتِة ُرتب 
 
تتتتتتُأ متتتتتت   متتتتتتِر الِ عف

ُ
   بل

 

تتتتروا
ُ

نظ
ُ
تتتتمب ا

ُ
ل متتتتا کتتتتان  عاقبتتتتة  األمتتتترِ  ه 

 

 باالتر از خالفت مرتبتی سراغ داری ؟بنگر که عاقبت چه شد.مگر از 

ها و بخشایش گناهان سفارش : سعدی ممدوح را به چشمپوشی از لغزشکارانبخشش گناه

 میکند:

ــلک    ــن زل ــفو ع ــع و اع ــم و تواضَ ــد وابتسِ  جو
 

ــکر   ــع خَلیلَـ ــادِی و انفَـ ــ َ الصـ ــع غخلـ وانقَـ
 

دوست را بهره ا دیده کرامت وگذشت بنگر و بر لغزش دیگران ب بالبی خندان ببخش،فروتن باش و

 رسان و بر سوز تشنگان آبی بیفشان.

 ورمالـــــکو مفتـــــاح  الکنـــــوز  جمیعِهـــــا
 

ــفرلــدی المــوتِ لــم تخــرخ ــوی صِ ج یــداهو سِ
 

واز مرگ میرود.وی در گلستان در باب چنین یا برای او باشد دست خالی به پیشکسی تمام دن

 میگوید:

ــردی و زور  ــه مـــ ــالم بـــ  گـــــرفتیم عـــ

 

ــور     ــه گـ ــود بـ ــا خـ ــردیم بـ ــیکن نبـ  ولـ

 (.باب اول، )گلستان،ت فروغی،

 داند:بخشش وسخا را فراتر از عبادت می :ممدوح را به بخشش و دهش دعوت میکند وبخشایش

ــا   ــس  بجرودرتِهـــ ــت نفـــ ــا برلَغَـــ  و روب مـــ
 

ــادِ   ــلخ عوب ــــ ــا تَهلیــــ ــا الیوبل غخهــــ  مــــ

ی آخرت است وارزش آن از عبادت برتر است.در اای برهش و ببخشش سبب کسب خیرات و توشهد

 بوستان در این باب میگوید:

 گیــــــــــــرمــــــــــــردان آزاده ره نیک

 بـــه احساســـی آســـوده کـــردن دلـــی    

 

ــتاده   ــو اسـ ــر  چـ ــاده گیـ ــت افتـ  ای دسـ

ــی  ــه هرمنزلــ ــت بــ ــف رکعــ ــه از الــ  بــ

 )همان(.

میگویـد. هـرکس کـه غزلیـات او را     ش از عشق الهی خود به زبان رمز سـخن  اشعار عربیسعدی در 

خواند میپندارد که غزلی حسی از سعدی را خوانده است ولی اگر عالم بـه مـذهب سـعدی باشـد     می

چنین حکمی نخواهد کرد. همچنان که اگر کسی ابن فارض را نشناسد هنگامی که قصـیده خمریـه   

 او را 

تتتتتتة ِبیتتتتتتِ  ُمدام  تتتتتتی ِرکِرالح 
 
ل ا ع  تتتتتتِربن 

 
 ش

 

 َُ تتتر
 
تتتا  ال 

 
بتتتِ  ان ُی ل

 
تتتا ِمتتت  ق ا ِبه  تتتِ رن   س 

 

 به یاد دوست شراب محبت نوشیدیم و بدان مست شدیم قبل از انکه درخت تاک را بنشانند.

گوینده آن باشد چنین حکم  شاعری اباحی را خوانده حال انکه اگر عالم بهپندارد که شعر چنین می

ن عشق الهی سعدی را به اثبات ای است که میتوان بر اساس آنمیکرد.در اشعار عربی سعدی ادله

 رساند.

 گوید:آنجا که می



 تعــــذ رر صرــــمتو العاشــــقینَ فَصرــــاحووا   

ــدینَ   ــرحوا ح ــی  اس ــن التخق ــا امک ــق  م  العش
 

ــاحو    ــه جونـ ــا علیـ ــداً مـ ــاحر وجـ ــن صـر  ومـ

ــاحووا   ــدیدو فبــ ــوقخ الشــ ــبر الشــ  وان غَلــ

سعدی در این اشعاراز دلدادگانی سخن میگوید که به خاطر شوق به دیدار محبوب، عشق خویش را 

ان عشق الهی سعدی در توقرینه می  ن یکی است بر اساس اینهاهر ساختند و معشوقه جمله آنا

 نور محمد علی القضاة، ُة نقدیةل فی اشعار سعدی ال یرایی العربیةئقرا. )ش را اشکار کرداشعار عربی

 سراید:سعدی در بیت آخرهمین غزل چنین می(.همچنین 3ص

ــــعدیو موشـــــتاَقخ اهلـــــهِ   أال ان مـــــا السـر
 

تَشَـــوـقَ   طَیـــرک    لـــم یوطِعـــهو جرنَـــاح     
 

عارفان و مریدان را اهل اهلل  فرزندان نیست بلکه مراد عرفاء و متصوفه و در تصوفو زن  ،مراد از اهل

 نامند.می

 قرآن وحدیث در آیینه شعر سعدی:

شاعران ونویسندگان با استفاده از آیات و احادین عالوه بر آنکه قرآن معیار فصاحت وبالغت است و 

توانائی خود را در سخنوری به نمایش میگذارند،با استشهاد به قرآن و سخن معصوم تاثیر سخن 

خویش را افزون میکنند؛ زیرا استشهاد به قرآن خاصیت قانع کنندگی و پذیرش مخاطب 

ری که در ه برتضمین قصاید شععالو(.29صآیین،است)شگردهای استفاده سعدی از آیات،مجد،

ی به آن بخشیده وزینت ابوی تازه ای دارند،آیات نورانی قرآن کریم رنگ وقصاید سعدی جایگاه ویژه

هر عنصری به  ایست که قبل از هر چیز ومفاهیم قرآنی در ابیات به اندازهتجلی  اند.بخش آن شده

مندی سعدی از کتاب آسمانی قرآن کامال رهبیات آن پرتو افشانی میکند. بهچشم آمده و در اکثر ا

بیان مضمون و  صورت استشهاد، اقتباس،اش از قرآن وحدین بوی در اشعار عربی .ابتکاری است

 های قرآنی بهره برده است.گیری از واژهبهره

  ن تتتتتتِ برحمتتتتتتته متتتتتت  حبتتتتتتة  شتتتتتت را
 

ی بقدرتتتتتتِه متتتتتت  نببتتتتتة  رجتتتتتتع ستتتتتو 
 

ة  )سوره نحل 5آیه شاعر از 
ب  ان  ِم إ ُنبإ س  نإ ِ

إ
ا  اْل

 
ل ( برای بیان ورنَفْسک ورمراسرو اهرا﴿سوره شمس3( وخ 

 معنای مورد نظر خویش بهره برده است. و اقتباس مانند:

ــا  ــ ــو  مـر ــن لَغـــ ــل  مِـــ ــی العراقِـــ  عرلـــ

ــا     ــلَ إذا خـــــــ ــن  الجاهـــــــ  لکـــــــ
  

ــا  ــر  کِرامـــــــــــــ  وی إذا مـــــــــــــ

  طَبرنــــــــــی قلــــــــــتو سرــــــــــالمرا
                                                

 سوره فرقان)وإذا مرحوا باللغو مرحوا کراما( اقتباس کرده است. ومانند:  32که شاعر از ایه 

 ورمـــا کـــانَ قلبـــی غیـــرَ موجتنـــب  الهـــوی
 

ــتِ   ــ ــالغرور و دلـ  ــی بـــ ــه عینـــ  فدل تـــ

اهما ب غرورک( اقتباس کرده است. وتضمین آیات قران مانند این سوره اعراف) فَدل  22 که شاعر از آی 

 بیت سعدی :

بتتتتتوا رُهتتتتتم ی  تتتتتوروا و یلع 
 

ُبتتتتتوا ر ت   و  ان ع 
 

عمتتتتِة عاتتتتتِ    عتتتت  م 
ل

تتتتُی 
ُ

ِلتتتتی ِبتتتتک  ش
 
ف
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 .(معارج)فَذَرْهومْ یرخخوضخوا وریرلْعربوواسوره  52که تضمینی است از آیه 

 ومانند:

تتتتتب ب اللتتتتته  م ِلتتتتتُّ  وعتتتتتدِه  حس   فتتتتتع ت 

رامتتتتتتتِة والِب تتتتتتترِ 
 
ِبتتتتتتتانب لهتتتتتتتم دار  ال 

 

 سوره ابراهیم است. 53که تضمین آیه 

 ومانند:

ــدی إن کنـــتر عامـــلَ صـــالحک   رربحـــتر الهـو
 

ــر   ــی خخسـ ــر إنکر فـ ــن ورالعصـ ــم تَکـخ ورإن لـ
 

سعدی در این اشعار پیوسته در حال  پردازی:ابتکار در تصویر رعایت اقتضای حال و

اندوهش را از این مصیبت و در ای که در رثای بغداد سروده حزن و زی است.  در قصیدهتصویرپردا

کشد. وی برای این منظور از محیط عرب برای غزلهایش حاالت عشق و دلدادگیش را به تصویر می

این تصویر پردازی استفاده کرده تا خواننده عرب زبان هنگام خواندن آن احساس غربت نکند.در 

 بیت زیر:

تتتتُمراُب البیتتتتِد وال تتتتیِ  والیضتتتتا تتتت  س 
 
 ب 

 ل

بتتتتتتر تتتتتت    اربتتتتتتُة الق  اح   ل ثتتتتتترِة متتتتتتا ن 
 

روید درخت بید،شیح وغضا)که در سرزمینهای عربی می شاعر در این بیت با نسبت دادن گریه به سه

اندوهش را به بهترین شکل تصویر کرده است. وبدون شک اگر برای و عرب باآن آشنایی دارد( حزن 

 یافت.رفت در این امر توفیق چندانی نمیاین تصویر پردازی از محیط خود کمک میگ

 ودر بیت:

ــر     ــن حرر یــ ــمو مِــ ــدرو أنعرــ ــیسر الص ــ  الَــ
 

بو أصــــلَبو مِــــن حردِیــــدِ  فَکَیــــفر القَلــــ
   

تشبیه دست و صورت سینه به حریر در لطافت وتشبیه قلب به آهن و یا سنگ از قدیم االیام 

متداول بوده و چیز تازه ای نیست. اما نبوغ شیخ شیراز با استفاده از همزه استفهام در مصرع اول که 

ین نوع تشبیه و تصویر پردازی را از به معنای تقریر ودر مصرع دوم که معنای تعجب وانکار است، ا

 ابتذال خارج کرده وصورت تازه ای بدان بخشیده است. ومانند این بیت:

 وســــاقخ حبیبــــی حــــینَ شــــم رَ ذیلَــــهو
 

کَـــــرخدن  حرریـــــرک مومتَـــــلک ورررقَ الـــــوردِ
 

دامن باال زند آستینی است از حریر، آکنده از گلبرگهای سرخ گل.تشبه ساق دوست آن هنگام که 

های سرخ یک ر این تشبیه با اضافه کردن گلبرگساق به حریر در لطافت مالوف است اما شاعر د

 تازگی بدان بخشیده که آن را از حالت مالوف خارج میسازد.

  نتیجه:

 فارسی طبع آزمایی کرده است. هنر بزرگـ سعدی شاعریست که هم در زبان عربی وهم در زبان 

 و تصّنع کلّفت معنا به کردن با قربانی و نه را رها کرده کالم هنری هایهجنب نه که است در آن وی
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که سخنش رنگ آنبی ،زای زبان برده استدر غزل نهایت استفاده را از عوامل موسیقی.است گراییده

در مخمصه گوید و اصراری ندارد که با رد. بسیار ساده و روان سخن میبگیتکلف و تصنع به خود 

های از برخی آرایه ابیاتهای ادبی و صنایع شعری استفاده کند. اما در برخی قرار دادن خود از آرایه

 از این رهگذر توجه خواننده را به معنای شعرش جلب کند.  را بیاراید و ادبی بهره جسته تاکالم خود

گری حاالت درونی خود پرداخته است. وی برای برای این استفاده از اشیاء حسی به تصویرـ با 

تصویرگری به  دنبال محیط پیرامون خود رفته و برای انتقال حس خود به تصاویر دیداری روی 

 آورده تا از این رهگذر حاالت خود را به صورت محسوس پیش روی خواننده قرار دهد.

کار برده وآن رابه ای شعری خود در زبان فارسی را بطرزی زیبا بهخصوصیت ـ در این اشعار برخی

 بهترین شکل ممکن به زبان عربی بیان کرده است. 

ترین وجه تمایز موسیقی اشعار عربی سعدی ،در موسیقی بیرونی ، یعنی تنوع و پویایی ـ چشمگیر

فر، خفیف و رمل استفاده کرده اوزان است. سعدی در این اشعار از اوزان طویل، بسیط ، کامل، وا

قصیده از بحر طویل به خاطراستواری وایقاع وموسیقی  هشتاست. شاعر در مجموع اشعارش در 

زیبا ودلنشین و گیرایش، استفاده کرده است.در این اشعار بیشتر از قافیه های خوش آهنگ اسمی 

 استفاده کرده وقافیه فعلی کاربرد زیادی ندارد. 

به خوبی میتوان دریافت که او عالوه بر استفاده از دانش وسیع قرآنی، به شعر  اشعار اینبا مطالعه ـ 

شاعران بزرگ عرب نیز نظر داشته و افزون بر وامگیری برخی مضامین و درج تعابیر در برگزیدن 

وزن و قافیه چند قصیده، تحت ت ثیر آنان بوده. اشراف او بر شعر شاعران عرب به وسعت دایرۀ لغوی 

 و حسن انتقال و انسجام در موضوعات متعدد در بافت قصیده و تثبیت اصالت آن انجامیده است.  او

ـ نخستین منبع الهام بخش او در این اشعار قرآن مجیداست . بهره مندی سعدی از کتاب آسمانی 

وی در این اشعار از  .قرآن کامال ابتکاری است و با جلوه های دلنشین در اثارش جلوه گری میکند

قرآن وحدین به صورت استشهاد، اقتباس، بیان مضمون و بهره گیری از واژه های قرآنی بهره برده 

 است.
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