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چکیده:
تحلیل ساختار و محتوای شعر شاعران با عنایت به رویکردهای نقد و سبک شناسی از جایگاه و
اهمیت خاصی برخوردار است و میتواند مخاطب را به الیههای درونی و بیرونی شعر ،اندیشهها ،و
روحیات شاعر رهنمون کند .باین منظور در این مقاله مشخصههای سبکی اشعار عربی سعدی
شیرازی مورد برسی قرار گرفته شده است .ازمهمترین مشخصههای زبانی سعدی در این اشعار
میتوان بکارگیری ترکیبات فارسی در قالب عربی ،ساخت ترکیبهای جدید  ،تجدید در موسیقی
شعر و لطافت بخشی به سخن از طریق عطف مکرر افعال اشاره کرد .سعدی هنر خود را در بیتکلفی
میداند و صنایع بدیعی مکلف مانند التزامهای نابهنجار ،در شعر او وجود ندارد ،اما از برخی صنایع
لفظی ومعنوی بصورت بسیار معتدل استفاده کرده است .همچنین کاربرد معانی و اصطالحات
عرفانی خاص که از شاخصه های تصوف امام غزالی است  ،بیانگر گرایش خاص وی به عرفان و
تصوف دارد .در این جستار ضمن برر سی و تحلیل ویژگیهای سبکی این اشعار ،به این سؤاالت پاسخ
داده میشود :آیا سعدی از شاخصههای سبک شعریش در زبان فارسی ،در اشعار عربی خود نیز
بهره برده است؟ یا از شیوه و سبک شاعران عرب تاثیر پذیرفته است؟ شاعر برای بیان احساسات
شاعرانه خود به زبان عربی از چه شگردهایی استمداد جسته است؟
کلمات کلیدی :سعدی  ،سبک شناسی ،اشعار عربی  ،تصویرپردازی
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مقدمه:
آنچه سعدی را در گذر قرنها مورد توجه خاص و عام قرار داده است  ،عالوه بر ارزشهای هنری و
بالغی کالم او ،آن است که سخن با ژرفا و پر معنای او چنان روان و گویا است که هر خوانندهای به
فراخور فهم و آگاهی خود میتواند از آن بهره بگیرد و گفتار زیبای او ،کام دل هر انسانی را شیرین
کند .بلند آوازگی سعدی عالوه بر لطافت و عمق معانی کالم ،ناشی از زبان فاخر و سخن استوار او
است که دلها را ربوده است .هنر بزرگ وی در آن است که نه جنبههای هنری کالم را رها کرده
است و نه با قربانی کردن معنا به تکلّف و تصّنع گراییده است .
این شاعرنامدار شیراز ،عالوه بر زبان فارسی در زبان عربی نیز طبع آزمایی کرده است .جمع کلّ
اشعار عربی و ملمعات سعدی بر  282بیت بالغ است که از این تعداد  495بیت عربی و  88بیت
ملمع است .مهمترین قصیده سعدی رائیه اوست که در  92بیت است وآن را در رثای بغداد و
معتصم باهلل سروده است .وی در این رائیه مبدع نوعی جدید از انواع شعر به نام رثای دول 3است.
پرفسور احسان عباس درباره این قصیده سعدی میگوید:اگر سعدی را اثری جز قصیده رائیهاش در
ویرانی بغداد به دست مغوالن نمیبود ،تنها همان یک قصیده میتوانست بیانگر ارزش فراوان این
مجموعه باشد  .سعدی در این اشعار تو انسته است با ذوق تام خویش ترصیعها و قرینه سازیها و
توازنها را در شعر خویش رعایت کند .وی گاه با عطفهای متوالی افعال  ،که شگرد خاص وی در
زبان فارسی است ،لطفی خاص در کالم خویش ایجاد و یا تصویر سازی کرده است .نظم بخشیدن
به کالم از طریق آرایش های صوتی شگرد خاص سعدی در این اشعار است .سعدی سادگی و روانی را
در این اشعار را در نظر داشته و پیوسته از ابهام واغالق پرهیز کرده است .وی در قصاید مدحیش
مدح ونصیحت را در هم آمیخته است .به جای تغزل و تشبیب در آغاز قصاید حکمت و نصیحت
آورده و سپس به مدح ممدوح میپردازد.در غزلهایش دربیان عشق خویش ازخوش آهنگینترین،
روانترین ،دلنشینترین و اثرگذارترین وزنهای متعارف استفاده کرده است .وی در برخی از این اشعار
در اوزانی پایبند به قواعد عروض عربی نبوده است .عملش در واقع نوعی تجدید در موسیقی شعر
است .هرچند برخی از پژوهشگران عرب چون آقای دکتر حسین المصری به خاطر این امر بر
سعدی خرده گرفتهاند
روش تحقیق وپیشینه بحث:
نگارندگان در این جستار از روش توصیفی تحلیلی برای بیان سبک شعری سعدی شیرازی مدد
جسته اند.در باب پیشینه این جستارنیزباید گفت که دربارۀ اشعار عربی سعدی پژوهشهایی صورت
گرفته ،ازآن جمله مقاله قرائه نقدیة فی اشعارسعدی العربیة که آقای نور محمد علی القضاة آنرا به
 3رثای دولتهای نابود شده
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رشته تحریر در آورده است ومقاله در رثای بغداد نگاهی به قصاید عربی سعدی که آقای موسی
اسوار آن را نگاشته است.ومقاله آقای دکتر سید فضل اهلل میر قادری به نام عاشقانههای سعدی به
زبان تازی وهمچنین کتاب شعرهای عربی سعدی شیرازی اثر آقای جعفر مؤید شیرازی  ،اما در باره
سبک شعری سعدی در این اشعار پژوهشی صورت نگرفته که این جستار این امر را برای بیان
گوشه ای از رموز موفقیت شیخ شیراز تحقق میبخشد.
سبک شعری اشعار عربی سعدی
سعدی در این اشعار از موسیقی و عوامل موسیقی ساز در سبک و زبان اشعارش سود میجوید.
عالوه بر اوزان عروضی ،شاعر به شیوه مؤثری از عواملی بهره میبرد که هر کدام به نوعی موسیقی
کالم او را افزایش میدهند ،عواملی همچون انواع جناس ،همحروفیهای آشکار و پنهان ،واج آرایی،
تکرار کلمات ،تکیههای مناسب ،موازنههای هماهنگ لفظی در ابیات .استفاده از این عناصر به
گونهای هنرمندانه و زیرکانه صورت میگیرد که شنونده یا خواننده شعر او پیش از آن که متوجه
صنایع بکار رفته در شعر او شود ،مسحور زیبایی و هماهنگی ولطافت آنها میشود .سعدی در این
اشعار توانسته است با ذوق تام خویش ترصیعها و قرینه سازیها و توازنها را در شعر خویش رعایت
کند .وی گاه با عطف های متوالی افعال  ،لطفی خاص در کالم خویش ایجاد و یا تصویر سازی کرده
است .نظم بخشیدن به کالم از طریق آرایشهای صوتی شگرد خاص سعدی در این اشعار است.
از آنجا که برای برر سی ویژگیهای هر سبکی بایدآنرا در سه سطح زبانی ،ادبی و فکری بررسی کرد،
بنابراین نخست برای برسی ویژگیهای زبانی این اشعار به موارد ذیل میپردازیم:
سطح زبانی
در سطح زبانی میتوان شعر سعدی را از چند جهت مورد بررسی قرار داد:
_ ب کارگیری ترکیبات فارسی و خلق ترکیبات تازه :وی در این اشعار از برخی ترکیبات که خاص
شاعران فارسی گویی و بویژه شاعران سبک عراقی است استفاده کرده است5.
مانندکعبه زیبایی در :
ُ
ُ
َ َ
الهتتتتتتتائمون شتتتتتتتعثا و بتتتتتتترا
و ِبتتتتتتتک
ُدمتتتتت یتتتتتا کعبةةةةةجمال ةةةةة م عزیتتتتتزا|
ِ
کعبه عشق و کعبه زیبایی از ترکیبات فارسی است که شاعر آن را در قالب زبان عربی به کار برده
است.

 5ـ این اصطالحات در شعر شاعران رمانتیک کنونی عرب چون ابوالقاسم شابی وشعرای مهجر کاربرد دارد اما نسبت به
وجود آنها در شعر سعدی به صراحت میتوان گفت که این اصطالحات را به پیروی از شاعران سبک خراسانی ،به کار
برده است.وقرینه موید این قول این است که سعدی در این اشعار تحت تاثیر شاعران جاهلی عرب بوده واین اصطالحات
در شعر جاهلی کاربرد نداشته است.
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ومانند وادی عشق در:
ُ
ُ
ُ
یمالحةةة م لتتتم یتتترل م ل تتتا
تتاف ُر واد
م ست ِ

ُ
ل
ان ار ِ تتتتی و ِخلتتتتتی
ستتتتعَ علتتتتی ستتتت ِ

ومانندآیین عشق در:
ِّ
والس ُ
تتتتتر فتتتتی دیةةةةلمال حبةةةةج بدعتتتتة

أهــــوی وان غضِــــبر الرقیــــب وعنفــــا

ومانند دولت فقردر:
إذا کَــــانَ االنسرــــانخ عونــــدر خخطوبــــ ِه

یرــزولخ الغِنــی فَطخــوبری لِمملِکةة ا الرقةةرا

وخلق ترکیبهای تازه مانند جامهای سرزنش در:
ُ ُ
ُ
ستتتتتوالمرارة ِفتتتتتی کةةةةة وال َمة َةةةةةةجم
ح

حولـــــو أذا کـــــانَ الحربیـــــبو موـــــدیرا

ومانند ویرانههای شکیبایی در:
رُسُومُ اصطِباری لـم یرـزَل مرطَـرخ ا سـی
ـ اضافه کردن موصوف به صفت:
ُ َ
م
َوفةةةة دَمدةعةةةة فتتتتی ُم ِ تتتتیب ِة واستتتت
بستتتتتتتواد شتتتتتتتعر
لقتتتتتتتد بفت ِنتنتتتتتتتی
ِ
ل

یوهــــدمها حتــــی عرفَــــت واضــــمحرلتِ
ج

ُ
ةةةةیمَدةةةةة َمةةةةةةی ُ
مالبح ةةةةة موال ةةةةةز م
َیزیة
ُ
ُ
ُ
مومح ةةةةةة َ مَةةةةةة یج َمو َ ةةةةةة جم ةةةةةةیمم
م

ـ قلب مضاف ومضاف الیه
کـــ ن شةةةیاَینل القیةةةودِ تَفلتَـــت

فسرــالَ عرلَــی البرغــدرادِ عرــینَ مــن القَطــر

ة عطف افعال  :سعدی با عطف مکرر افعال لطفی خاص در شعرش ایجاد و یا تصویر سازی میکند.
مانند:
جوــد وابتَسِــم وتَواضَــع واعــفو عــن زرلَــل

وانفَـــع خَلِیلَـــکر وانقَـــع غخلـــ الصـــادی

این شیوه خاص سعدی است که در اشعار فارسی از آن بسیار بهره برده است،مانند:
نگـــه مـــی چـــه داری ز بهـــر کســـان
خـــور وپـــوش بخشـــای وراحـــت ســـان
(بوستان ،ت فروغی،باب دوم).
ومانند:
کــه هــم کمنــد بالیــی وهــم کلیــد نجــاتی
أخـــافو مِنـ ـکر وأرجوـــو واسـ ـتَغِینخ وأدنخـــو
(غزلیات ،ش،419بیت.)9
ة واژه های پر بسامد:
سعدی در اشعار عربیش به تناسب مقام از یک سری افعال و الفاظ فراوان استفاده کرده است.در
رائیه اش در رثای بغداد برای بیان حزن و اندوه خود از فعل "بکی یبکی بکاء"بارها استفاده کرده
پیوست واژه "صبر" را برای بیان ناتوانیش از تحمل مصیبتهای که به دست مغول بر عراق فرود
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آمده ،استعمال کرده است .وآنجا که از عشق و دلدادگیش سخن میگوید ,واژه "سکر"را زیاد تکرار
میکند تا از این رهگذرعشق و سر مستیش را به تصویر بکشد.
پیروی از شعرای عرب جاهلی
شعرای عصر جاهلی در قصاید خود از اطالل و دمن یار سخن میگفتند .شعرای عصر اسالمی و اموی
به تبعیت از آنها قصاید خود را با سخن از ویرانههای محبوب شروع میکردند .این شیوه خاص
شعرای عرب بود ,تا اینکه ابونواس در عصر عباسی این شیوه را به باد سخریه میگیرد و بر آن انقالب
میکند(االدب العربی و تاریخه فی العصر العباسی ،آذرشب ،ص .)111سعدی در اشعار عربی خود
سنتگرایی کرده و به سبک شعرای قدیم عرب از منزلگه یار سخن میگوید:
ب
منتتتتتتتای ُ ستتتتتتتلمی شت ب
ومتتتتا ت ب
تتتتر ستتتتلمی ان یحتتتتت ک یبهتتتتتا
تتتتتتوقتنی کابتتتتتتتة
ت ضت ُ
ُ
تتتتیا علتتتتتی نبتتتتت ی تتتتتور ُ
حبیبهتتتتتا
تتتتتدائا رو تتتتتتاب النعتتتتتتیم و ُیبهتتتتتتا
حت
قافیه :بیشتر قافیههای شعری در این اشعار قافیههای اسمی هستند .و کمتر قافیه فعلی استعمال
شده است .در قصیدهای که در رثای بغداد سروده در مجموع  92بیت فقط درپنج بیت از قافیه
فعلی استفاده کرده است .در غزلهایش از قافیههای خوش آهنگی چون« الووعوود و العوهود و عدیم و
رحیم و العناکب و العقارب و طیبها و حبیبوها» استفاده کرده و کمتر قافیه فعلی بچشم میخورد.
موسیقی شعر سعدی:موسیقی یا آهنگ شعر در اشعار عربی سعدی چند جلوه و نمایش دارد:
1ـ موسیقی بیرونی شعر(وزن عروضی)
2ـ موسیقی کناری(قافیه)
3ـ موسیقی داخلی (مجموعه هماهنگی هایی که از طریق وحدت یا تضاد صامتها و مصوت های
کلمات یک شعر پدید میآید و انواع جناسها یکی ازآن است).
5ـ موسیقی معنوی(از طریق صنایعی چون مراعات نظیر ،طباق ،و......پدید می آید).
چشمگیر ترین وجه تمایز موسیقی اشعار عربی سعدی ،در موسیقی بیرونی  ،یعنی تنوع و پویایی
اوزان است .سعدی در این اشعار از اوزان طویل ،بسیط  ،کامل ،وافر ،خفیف و رمل استفاده کرده
است .شاعر در مجموع اشعارش در هشت قصیده از بحر طویل به خاطراستواری وایقاع وموسیقی
زیبا ودلنشین و گیرایش ،استفاده کرده است.آقای حسین المصری درباره غزل:
ل ُ
ُ
ُمنتهتتی ُمنیت ُتة قلبتتی شتتاد لن یستتقی ُ
ضتتترة منثتتتور لو رنتتتد و خزامتتتی
و علتتتی ال
المتتداما
ِ
ِ
ِ
ِ
میگوید که این غزل در بحررمل مثمن است و مخالف قواعد عروض عربی است و باین خاطر بر
سعدی خرده میگیرد(صالت بین العرب والفرس و الترک،المصری،ص.)181درجواب باید گفت که
این غزل در برخی نسخههای قدیمی کلیات سعدی به این صورت نگاشته شده حال آنکه در نسخه
محمد علی فروغی به صورت:

مونتَهـــــــــی مونیرـــــــــ خ قَلبـــــــــی

شَـــــــــادِنَ یرســـــــ ـقِی الموـــــــــدامرا

نگاشته شده که بحر رمل مجزوء است .بر این اساس سعدی از بحر عربی استفاده کرده است
وپایبند قواعد عروض عربی بوده است .اگر نظر آقای المصری را پپذیریم ،یعنی اینکه در بحر رمل
مثمن است ،نباید بر سعدی خ رده گرفت  ،چرا که عمل سعدی یک نوع تجدید در موسیقی شعر
است.
سطح ادبی  (:شگردهای شاعر برای بیان احساسات شاعرانه خویش)
خیال و تصویرسازی:
عنصرخیال از مهمترین عناصر ادبی و سهمی بسیار مهم در انتقال دریافتهای ذهنی و آشنا نمودن
شنونده با دنیای ذهن شاعر دارد و در واقع خیال از عوامل بر انگیزنده عاطفه است(نقد بر مبنای
زیبا شناختی وتاثیرآن بر نقد عربی ,غریب ،ص .)59حرکت و پویایی تصاویر یکی از مهمترین
ویژگیهای تصویرگری است که بیانگر میزان صدق عاطفه شاعر است و شاعری که تصاویر خود را از
جوانب مختلف حیات و احوال گوناگون طبیعت میگیرد شعرش از پویایی بیشتری برخوردار است،
زیرا با حرکت و جنبش طبیعت همراه است(صور خیال در شعر فارسی ،شفیعی کدکنی,ص.)243
سعدی در اشعارش اینگونه است .در مطلع رائیه خود در رثای بغداد با استفاده از تشبیه ضمنی
تصویری بسیار زیبا از حاالت درونی خود میآفریند .میگوید:
فلمــا طَغــی المرــاءو اســتطالَ عرلــی السِــکر
حربرســ ـتو بجرفنــــی المــــدامعر ال تَجــــری
بامژگانم ره بر اشکم بستم که دامن نگشاید ولی چون سیالب سر برآورده از کرانه میگذرد.
سعدی در قالب تشبیه ضمنی ،برای اینکه حزن و اندوه خود را بیان کند ،اشکهایش را به سیالبی
تشبیه کرده که در حال فزونی است و عاجز است از اینکه مانع جاری شدن اشکهایش شود .سعدی
برای این تصویرگری ازطبیعت بهره گرفته واز این رهگذر پویایی خاصی به شعرش بخشیده است.
و در بیتی دیگر:
کخَنسرــاءر مــن فَــرُِ البوکــاءِ علــی الصرــخر
مـــــررتو بصوـــــم الراسِـــــیاتِ اجووبوهـــــا
شاعر در تصویری بسیار زیبا اوج اندوه خود را به تصویر کشیده ,اندوهی که باعن شده که سر به
کوه و بیابان گذارد .او حزن واندوه خود را چنان در قالب الفاظ بیان میکند که با اندکی تامل
میتوان به عمق آن پی برد .سعدی در جای جای رائیه خود در حال تصویرگری است .وی حزن و
اندوه و ناتوانی از تحمل مصیبتهایی که بر بغداد فرود آمده چنین به تصویر میکشد:
أ مروضِـــعو صرـــبرک و الکخبوـــودو علـــی الجرمـــر
أیـــا ناصِـــحِی بالصـــبر درعنِـــی و زرفرَتـــی
ای که به شکیبایم میخوانی مرا با نالههایم واگذار .آیا آن هنگام که جگرها به لهیب آتش میسوزد
میتوان صبر پیشه کرد.

نگاهی به برخی ویژگیها و ظرافتهای اشعار عربی سعدی26/

وی در قالب تصویری زیبا مصیبت بغداد رابه اخگری تشبیه کرده است که صبر و تحمل را از وی
ربوده است.
سعدی با استفاده از اشیاء حسی به تصویرگری حاالت درونی خود پرداخته است .وی برای
تصویرگری بهتر به تصاویر دیداری روی آورده تا از این رهگذر حاالت خود را بصورت محسوس
پیش روی خواننده قرار دهد.
در اینجا آرایههایی را که سعدی در تصویرپردازیش از آن بهره برده ذکر میکنیم:
استعاره :شاعر در این اشعار از دو نوع استعاره مصرحه و مکنیه بهره برده است  .استعاره مصرحه
مانند:
ِّ
تتتد الر تتتا
تهنتتتِ ِب ِبیتتت ِ الع
تتتیف ِفتتتی مقع ِ
ِ
در کاشانه خشنودی به زندگانی خرم شادمان باش و مردار دنیا را به گروه کرکسان واگذار.
در این بیت (جیف الدنیا ،مردار دنیا) استعاره از آمال و آرزوهای دنیوی است و ( ائبة النسر ،گروه
کرکسان) استعاره از انسانهای دنیا دوستی است که دل در گروه دنیا دارند.
ُ
ُ
تتتتة
تتتتبابة
لبتتتتدر اشتتتتتعل
متتتتتی لتتتت ا
بمتتتتتا فتتتتتی فتتتتتلادی متتتتت بتتتتتدور کلت ِ
ف
ب
تتتتتر
تتتتتُّ التتتتتتدنیا ِل ِ
و دع ِجیت ِ
بائبت ِ
تتتتتة النست ِ

در هنگام طلوع ماه ،عشق در سینهام شعله میکشد ،زیرا یاد ماههای خیمگی در او هنوز بجاست.
در این بیت (بدور ) استعاره از زیبا رویان است.
علـــی الـــرَوض لکـــن علـــی کحاصـــب
أری سوـــحوبا فـــی الجـــو تمطـــرخ لؤلـــؤأً
ابرهایی را بر فراز خویش میبینم که بر باغ مروارید میپاشند.اما بر من به تگرگ میمانند.
در این بیت (لؤلؤ) استعاره از دانههای باران است.
ومانند:
ُ
ُ
ُ
ل
ستتتتتتتتتتتتقی المتتتتتتتتتتتتداما
تتتتتتتتتتتتادن ی
ش
ُمنتهتتتتتتتتتتتتتی منیتتتتتتتتتتتتتة ق ِلبتتتتتتتتتتتتتی
ِ
ِ
نهایت آرزوی من وصال آهویی است که شراب مینوشاند(.آهو استعاره از محبوب است).
ل
ل
ل
ُ
فبتتتتی ب
وان کتتتتتان لتتتتتی رنتتتتت ل ُی بب ُ
تتتتتر بالعتتتتت ِر
الستتتتم ِ یتتتتاقوب ولعتتتت وجاجتتتتة
ِ
در رشته یاقوت و لعل خرمهره نیز یافت میشود واگر مرا گناهی باشد پوزش پرده پوشش خواهد
بود.
یاقوت استعاره از اشعار خوب شاعر و خرمهره استعاره از اشعار بد وی است.
ُ
ل
متتتتاداَ ینس ُ
احتتت ر یبوتتتتتک تتتتید یتتتا ابتتتت تتتتیادی
الیتتتتز ُن فتتتتی التتتتوادی
تتتتر ال ِ
ِ
ل
ُ
ب
ِّ
وقتتتتتا البتتتتتر محتتتتتتال التتتتتی التتتتتزاد
واعلتتتتتتم بتتتتتتان امتتتتتتاَ المتتتتتتر ِ بادیتتتتتتة
ای صیاد مادامیکه آ هوان در بیابان خرامان میدوند  ,زنهار که شکاری از کفت نرمد .بدانکه فراروی
مردان بیابانی است و بیابان پیما به توشه راه نیازمند است.
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در این ابیات شاعر مطلوب و خواسته های محبوب را به آهوانی که در حال چریدن هستند تشبیه
کرده است و سپس مشبه را حذف و مشبهبه را ذکر کرده است.به این نوع استعاره ،استعاره مصرحه
مرشحه گویند .همچنین در بیت دوم سختیهائ ی را که ممدوح برای رسیدن به مطلوبش پیش روی
دارد ،به بادیه تشبیه کرده که این نوع نیز از باب استعاره مصرحه است.
و استعاره مکنیه مانند:
ب تتتتتتت ُجت ُ
العلمتتتتتا الراستتتتت ی روی ُ
تتتتتتدر ُ
علتتتتی ُ
الحبتتتتتر
تتتتتتریة ندبتتتتتتتة
المستن ت
ِ
ِ
دیوارهای مستن ریة بر مصیبت دانشمندان استوار اندیشه گریست.
در این بیت (جدر المستن ریة) استعاره مکنیه است .شاعر مشبهبه را حذف کرده و یکی از لوازم
آن که فعل بکت است را ذکر کرده است.
ومانند(دیدگان ابر) و (دست عشق) در :
ِّ ُ
ُ
تتتتتائم بتتتتتتالقبر
وإن ب ِ لتتتتتت عتتتتتتی ُ الیمت
وع کریمتتتتتتة
ِ
محتتتتتتاجر لتتتتتتی بالتتتتتتدم ِ
گرچه دیدگان ابر از ریختن باران بخل میورزید اما چشمان مادران داغ دیده دامن دامن اشک فرو
میریزد.
ُ
ُ
ُ
ب
ورراع تتتتتتتتتبری یتتتتتتتتتزا ق ِ تتتتتتتتتیرا
الیتتتتتراَ ویلتتتتتة
علتتتتتی یتتتتتد
ا تتتتتح
ِ
دستان عشق بر من دراز گشت و صبرم را بازوانی است کوتاه.
تشبیه :کاربرد تشبیه در اشعار عربی سعدی بگونهای است که شعر او را از نظر کیفیّت در جایگاه
مطلوبی قرار میدهد .این نوع از شعر سعدی تشبیهات نیکویی را دربردارد که بر غنای شعر او
می افزاید .وی بیشتر از تشبیهات حسی استفاده میکند و تشبیه ضمنی در اشعار عربی او فراوان
دیده میشود ودر تشبیه بلیغ مشبهبه را به مشبه اضافه میکند:
تَـشَــــوـقَ طَـیــرکلـــــم یوـطِعــــهو جرـنــــاح
أال إنّـمــــا الـسـعــــدیـ موشتــــاقخ أهـلِــــهِ
سعدی مثل پرندهای که بالش از او فرمان نمیبرد مشتاق (دیدار) خویشان است.
تَکـادوتَـرقخــــکو کـالبوـعــــران لِلـحرــــادی
غنّیــتو بـــاسمِکر والجوــدرانخ مِـــن طَـــرَبک
وقتی به نام تو نغمه سر دادم نزدیک بود دیوارها همچون شتری که با آواز ساربان به رقک
درمیآیند ،برقصند.
ُ
ُ
ُ
کمتتتا احترقتتت جتتتوی التتتدمامی بتتتالب ر
میتتتتاه العتتتتی ِ فتتتتایددب حرقتتتتة
ف تتتترب
ره بر سرشک دیده گشودم اما سوز سینه ام فزونی گرفت همانسان که دوملها چون شکافته شوند
سوزش بیشتر میشود.
ُ
ُ
ُ
ُ
ب
ف
ُ
ُ
رؤوو األستتتتاری تتتتتترجح ِمتتتت الستتتت ِر
تتتتوب حتتتتتی کتتتتتِنه
دیتتتتترب کتتتتلوو المت ِ
العتت اری فتتی ُ
التتدجی ُش ُ
کتتِن ُ
ب
ُ
تته ل تستتری
نبتتتتترهم
متتتتترع لتتتتتو عاینتتتتت لیلتتتتتة
لع
ِ

به جانت سوگند ,اگر شب پراکندگیشان را دیده بودی  ,آن نیکرخان در تیرگی شب چونان
ستارگانی درخشان بودند.
سعدی حالت پراکنده شدن دوشیزگان در شب را به حالت حرکت شهابها در تاریکی تشبیه میکند.
وفــــی برــــاطِنی هــ ـمق کلَــــدغ العقــــارب
علـــی هَـــاهوری صرـــبرَ کنَســـج العناکـــب
هاهرم را صبریست چون تنیدههای عنکبوت واندرونم را اندوهی است چون گزش کژدم .در این
بیت شاعر صبرش را در سستی به تار عنکبوت تشبیه کرده و حزن اندوهش رابه نیش کژدم تشبیه
کرده است.
ُ
ب
ُ
تتتتر
ت
ب
تالع
ب
تتتتامر
ت
الم
تتتتار
ت
ن
تتتت
ت
ل
ع
ف
تتتتا
ت
کتم
تتتتتتا
ه
ر
ن
ل
تنتتتتتی
ی
ه
لبتتتتتتی
ق
تتتتتترقة
و ُح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سوز دل من ،مرا به انتشار این شعر تشوی ق کرد همچنانکه آتش درون آتشدان عطر (عود) را منتشر
میکند.
سعدی میگوید همانطورکه آتش مجمر ،بوی عود را منتشر میسازد ،سوز دل مرا به نشر این قصیده
برانگیخت .وی دو هی ت را به هم تشبیه میکند .این نوع تشبیه تنها در سه مورد از اشعار عربی
سعدی یافت شده است و کمی بیش از هفتدرصد اشعار او را بهخود اختصاص داد.
اذا مــــــا اهتــــــز بانــــــاتو القخــــــدوودِ
أکــــاد اطیــــرخ فــــی الجــــو اشــــتیاقا
نزدیک است که از سر دلدادگی پر گشایم آن هنگام که سروباالیان میخرامند.
در این بیت شاعر از تشبیه بلیغ بهره گرفته که قد را به درخت بان که طویل است تشبیه کرده
است.
ُ
ُ
ُ
تتواحی فتتتی ال تتتری
و إن متتتدوا ستتتیُّ اللت
ِ
لتتتتی لهتتتتم فتتتتتی القلتتتت ِ تتتتربة ی ِ
اگر شمشیر نگاه را در غالف کنند آیا زخمی کاری بر دلشان وجود ندارد؟
سعدی در این بیت نگاه را به شمشیر تشبیه کرده است.
وتشبیه ضمنی مانند:
ُ
ب
ت ب
ُ
ُ
وینهتتتتتدَ ال تتتتتری التتتتتد ُ
هتتتتدَ ش تتتتی متتتت مداومتتتتة ُ
وارو بتتتتتالم ِر
الب تتتتا
ِ
ِ
ِ
پیکرم از گریههای بیامان فرو پاشید .آری کرانههای فرسوده را تاب مقاومت در برابر هجوم آب
نیست.
شاعربصورت غیر مستقیم ویرانی خود را به کرانههای تشبیه کرده که موج آنها از هم میپاشد.
ورالبوـــد مـــن شـــوک علـــی فـ ـنَن البوســـر
ورجرنـــــاتو عـــــدنک خخففـــــت بمکـــــاره
بهشتهای جاودان گردبرگرد سختیهاست،شاخههای سبزرا از خار گریزی نیست.
در واقع شاعر بصورت غیر مستقیم جنات را به گل و سختیهای رسیدن به آن را به شوک تشبیه
کرده است.

ُ
ل
کتتتتتت ِلک تن تتتتتتا ِلینتتتتتتة ُهتتتتتتو ِعرقهتتتتتتا

ُ
ُ
تتتاب ا رَ متتتت کتتتتر َِ البتتتت ر
و حستتتت نبت ِ

نهالی که او ریشه اش باشد چنین سر بر میکشد .آری گیاه نیکو از بذر نیکوست.
ل
ب ب
الثعالتتتتتتت ت ُ
ل
ت ضت ف
رجتتتتتتتو فضتتتتتتت ستتتتتتتاد
إن
تتتتتتون ِمنتتتتتتتک ِامحتتتتتتتة
تتتتتترع عیت
ِ
چشمی که به تو امید دوخته باشد تورا زیانی نرساند.آری روبهان را همیشه نگاه امید به شیران بوده
است.
در این بیت شاعر بطور غیر مستقیم ممدوح را به شیر و دشمنان وی را به روبهان تشبیه کرده
است.
سعدی از این نوع تشبیه زیاد بهره برده و در غزلیات فارسی او نمونههای فراوانی یافت میشود.مانند:
مگســی کجــا توانــد کــه بیفکنــد عقــابی
دل من نه مردآن است کـه بـا غمـش برآیـد
(غزلیات،419،بیت)2
کنایه:
ُ
ل
ل ُ
ب
ُ
نزلتتتتتتتتتتته رحتتتتتتتتتتت ِلق تتتتتتتتتتتاد
نزلتتتتتتتتتتة
متتتتتتتتتتا ب ِ دَ ِعند
ِ
إ وم ِ
اللتتتتتتتتتته م ِ
در این بیت مراد شاعر ازاینکه در منزلش باید به روی قاصدان باز باشد ,بخشندگی است که آن را
به صورت کنایه بیان کرده است.
برخی از صنایع ادبی در اشعار :سعدی از موسیقی و عوامل موسیقی ساز در سبک و زبان
اشعارش سود میجوید.عالوه بر اوزان عروضی ،شاعر به شیوه مؤثری از عواملی بهره میبرد که هر
کدام به نوعی موسیقی کالم او را افزایش می دهند ،عواملی همچون انواع جناس ،همحروفیهای
آشکار و پنهان ،واج آرایی ،تکرار کلمات ،تکیههای مناسب ،موازنههای هماهنگ لفظی در ابیات.
استفاده از این عناصر بگونهای هنرمندانه و زیرکانه صورت میگیرد که شنونده یا خواننده شعر او
پیش از آنکه متوجه صنایع بکار رفته در شعر او شود ،مسحور زیبایی و هماهنگی و لطافت آنها
میشود.
مراعات نظیر:
ُ
یتتتد و ال تتتی ِ و الیضتتتا
الب ِ
ب تتت ستتتم ِ
راب ِ
رد عجز به صدر:
تتتتتتام ُرونی بال ب
ُ
تتتتتتبر عنتتتتتتک جتتتتتتعدة
ت
ِ
ومانند:
ابــــاحر درمــــی ثَغــــرَ تَبســــمر ضَــــاحِکاَ
ِّ

ُ
تتتتتر
ِل ثتتتتتتر ِة متتتتتتا ناحتتتتتت ا اربتتتتتتة القبت ِ
ُ
وعنتتتتدی ت ل
تتتراَ یستتتتتبی علتتتتی ال ب تتتتبر
ِ
عرسرـــی یرـــرحرمو اهللخ القَتیـــلَ عرلـــی الثغـــر

مقابله:
إن لَیـــــلَ الوصـــــال صوـــــبح مضـــــیء

ورنهــــــارو الفِــــــراق لیــــــلَ بهــــــیم

ومانند:
لَیــــــالِی بوعــــ ـدِهِن مرسرــــــاءو مرــــــوت

وریرــــــومو وصِــــــالِهن صرــــــباحو عِیــــ ـدِ

حسن تعلیل :آوردن علتی ادبی و ادعایی است برای امری ،بگونهای که بتواند خواننده را قانع
کند(ترجمه جواهرالبع ة ،عرفان،ج،2ص)221
مانند:
وهتتتتتتتتتت اکتا ل
ِ
واین نامه ایست که دیگر نامه ای در پی نخواهد داشت،همانا قلم از شرح عشق به شیون آمده است.
ِرستتتتتتتتتتالة بعتتتتتتتتتتد ُه

ب
تتتاتبی
تتترال المتتتتو ِ
دة کت ِ
لقتتتتد تتتتَ ِمتتتت شت ِ

موازنه  :نوعی از بدیع است که در آن تمام کلمات هم وزن هستند اما در روی با هم اختالف دارند.
مانند:
وردراعو النزیـــــــل خَطـــــــب جرزیـــــــل
و فِــــــــراق خ االنــــــــیس داء الــــــــیم
یـــــا وحیـــ ـدرالجمال نفســـــی وحیـــــد

یــــا عرــــدیمر المثــــال قلبــــی عرــــدیم

اغراق:
اکـــــادو إذا تَمشِـــــی لـــــدی تَبرختخـــــرا

اَمـــوتو و اَحیـــی ان مرـــررتر علـــی قَبـــری

آن هنگام که خرامان بر میگذری نزدیک است که جان دهم و آن زمان که بر قبرم گذری زنده
گردم.
ُ
ُ
ُ
یزیتتتتتد علتتتتتی متتتتتد ُ
البحیتتتتتر ِة وال تتتتتزر
معتتتتی فتتتتتی م ِ تتتتیب ِة واستتتتت
و ِ
فتتتتائَ د ِ
اشکهای ریزان من در مصیبت واسط بر مد و جزر دریا فزونی گرفته است.
إالجرمرعـــــتو مـــــن البوکـــــاءِ غَـــــدیرا
لَــــم تَحتَــــبس رکــــب بــــواد موعطِــ ـشک
کاروانی در بیایانی تشنگی زا از حرکت بازنماند جزآنکه ازآب دیده آبگیری فراهم آوردم.
وبرکیــــتو حتـــــی أن َبللــــتو المروقِفـــــا
أوقَفـــــتو راحِلتـــــی بـــــارضک مـــــودعک
مرکبم را در سرزمینی که دوست را بدرود گفتم ،بازداشتم وچنان گریستم که آن جایگاه از اشکم
به نم نشست.
واج آرایی:
غــــدا سرــ ـمرراً بــــینَ االنــــام حرــــدیثخهم

و ذا ســـــمرَیدمی المســـــامع کالســـــمر

ومانند:
یـــا اســـعردر النـــاس مـــا سرـــعری قَـــدرمی

الیــــــــــ ـکر اال ارادر اهللخ اســــــــــــعادِ
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سعدی با تکرار حرف یک نظمی خاص به کالم خویش بخشیده است .نظم بخشیدن به کالم از
طریق آرایشهای صوتی شگرد خاص سعدی است که در اشعار فارسیش نمونههای فراوانی از آن
یافت میشود.
جناس :تشابه دو کلمه با تفاوت در معنی است .شاعراز این صنعت لفظی بسیار استفاده کرده است.
مانند:
ســـواء اذا مـــا مـــت و انقطـــع المونـــی

أمرخـــزَنخ تِةةةبنٍ بعـــدر مروتِـــکر ام تِبةةةر

در این بیت بین (تبن وتبر) جناس مضارع وجود دارد.
لَزمـ ـتواصةةةطِباراً حریـ ـنخ کخنـ ـتو مفارقـ ـاً

وهـــــذا فِـــــراقَ ال یوعـــــالَجو بالصَّةةةةةبرُ

در این بیت میان الصبر واصطبار جناس اشتقاق وجود دارد.
ررکــبو الحِجــاز تجوــوب خ البَةةرَّ فــی طَمرــعک

والباةةةةةةرُّ خَیــــــرخ طَاعرــــــاتِ و اوررادِ

بین دو لفظ ( البرر و البر) جناس محرف وجود دارد.
تخســـائلخنی عمـــا جرـــری یـــومرحَصة ةراهِـــم

وذلـــکر ممـــا ال یرـــدخخلخ فـــی الحَصةةةرا

بین دو لفظ حصر بمعنا محاصره کردن و حصر به معنی شمارش جناس تام وجود دارد.
ومانند:
غـــدا سَةةةمَراً بـــین االنـــام حـــدیثخهم

و ذا ســـمرَ یوـــدمی المرســـامعر کالسَّةةةم

نَفَـــــــرتِ تَجانخبـــــــاً فاصـــــــفَر وردی

فرعةةةةودی ربمــــا یخضَــــر عةةةةودی

در این بیت میان ( عودی فعل امربه معنا بازگرد و عودی به معنا درخت وجود) جناس مستوفی
وجود دارد.
هرگاه دو لفظ متجانس از دو نوع مختلف باشند یعنی اسم و فعل یا اسم وحرف و یا فعل حرف
باشدآن را جناس مستوفی گویند.
لزوم ما الیلزم :بدین معنی که شاعر خود را ملزم به رعایت کردن چند حرف روی کند(همان،ص
)345مانند:
مرـــادامر یرنسرـــرحو الغِـــزالنَ فـــی الـــواَدی
ور اعلَـــم بـــان امـــامر المرـــرءِ برادِیـــ
یرـــا مرـــن تَملـــکر مرـــ لخوفر الـــذینَ غَـــدروا

إحـــذَر یرفوتخـــکر صـــید یرـــا بـــنَ صرـــیاد
ور قَـــاطِعو البرـــر موحتَـــاج إلـــی الـــزادِ
هرـــل یرطمرـ ـَِنح صرـــحیحو العرقـــل بالغَـــادی

َباق:
ور ف
ب
نوائتتتتتتت ُ دهرلیتنتتتتتتتی متتتتتتت قبلهتتتتتتتا
الح تتتتتتتتی یبمتتتتتتتت بعی تتتتتتتتة
ِ
حبر به معنی انسان خردمند است که با السفیه طباق دارد.
ف

نگاهی به برخی ویژگیها و ظرافتهای اشعار عربی سعدی66/

ومانند:
ُ ُ
َ
َ
َ
ح ست ُ
ةةةةجم
تتتتوال ةةةةة ا م فتتتتتی کةةةةة والممة ةة ی م

ُ
حدةةةةةةة مإرا کتتتتتتتان الحبیتتتتتتت ُ ُمتتتتتتتدیرا

م

ساقی که معشوق باشد ،جرعههای تلخ از جام سرزنش ،شیرین به کام مینشیند.
دراین بیت بین( المرارة و حلو) طباق است.
ومانند:
ُ
ُ
ُ
ُ
البقتتتتر
تتتتة
تتتتتته
یتتتتزو الینتتتتی فبتتتتوبی ِل ِ
بوبت ِ
ممل ِ
إرا کتتتتتتتان ا نستتتتتتتان عنتتتتتتتد خ ِ
ِ
ومانند:
ایـــا احمـــدو المعصـــومو لَســـتر بخاســـ کر

و روحوــکر والفــردوسو عُسةةرٌمــعر الیوســر

توریه:مانند لفظ عود در این بیت سعدی:
مرتـــی امتَلَـــ ت کخـــؤوسو الشَـــوق یوغنـــی

أنــــینخ الورجــــدِ مــــن نَغَمــــاتِ عــــودِ

(دراین بیت توریه مرشحه وجود دارد).
تجاهل العارف:آنست که امری معلوم را بصورت مجهول قلمداد کنیم.به عبارت دیگر ,راجع به
امری که آگاهی داریم خود را به خاطر اغراضی چون؛ مبالغه در مدح ویا ذم ,شور و اشتیاق و یا فخر
و مباهات به ناآگاهی بزنیم(بدیع ،رنجبر،ص.)51سعدی در بیت زیر برای مبالغه در مدح از این نوع
ادبی بهره جسته است.
أقـــدـکر أم غصـــنَ مــــن البــــان ال ادری
أمطلــــعو شــــمسک بــــابو دارکر ام بــــدر
ومانند:
ُ
ُ
ُ
تتتتتة
رقتتتتت
تلتتتتتتوال جبتتتتتتاه العتتتتتتی ِ ِشتتتتتتبه ِهلت ِ
هتتتتت ا ِهتتتتتع العیت ِ
تتتتد َ تحتتتتت ب ِ
ندانم این هالل عید است یا گوشه ای از چشم یار که چونان هالل ماه ازپس نقاب خود را مینماید.
ُ

تشابه اَراف :آنست که متکلم کالم را به چیزی ختم کند که کالم را بدان شروع کرده است و به
دو نوع لفظی و معنوی تقسیم میشود.سعدی در بیت زیر از تشابه اطراف معنوی بهره جسته است.
الـــی غَـــدِ حرشـــرکال یرفِیـــقخ مِـــنَ السرـــکر
ومـــن شَـــربر الخَمـــرَ الـــذی انـــا ذخقتخـــهو
تجرید :یکی از انواع تجرید این است که شاعر شخصیتی از خودش انتزاع نموده و آن را به عنوان
شخصیتی مستقل ،مورد خطاب قرار میدهد(.همان ،ص.)111
مانند:
و یوغسرـــلخ ورجـــه خالعـــالمینَ مِـــنَ العرفـــر
هرــــب ان دارر المولــــکِ تَرجرــــعو عرــــامِرا
و مانند:
سرـــواء اذا مـــا مِـــت و انقَطَـــعر المونـــی

أمخــ ـزَنخ تِــــبنک بعــ ـدر مروتِــ ـکر ام تِبــــر
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تلمیح :ماننداین شعر شاعر:
ورمــــا الشــــعرخ أیــ ـمو اهلل لســ ـتو بمــــدعک

ولَــو کــانَ عنــدی مــا ببابــلَ مــن ســحر

شعر چیست؟به خدا سوگند که گرچه در سخنم همان سحر باشدکه در بابل ،هرگز مرا ادعای
شاعری نیست.
در این بیت شاعر به داستان دو فرشته خدا ،هاروت و ماروت اشاره کرده است (رک 112 :بقره).
حسن مقطع :بدین معنا که شاعر بیت آخر از مدح را نیکو گوید ،چرا که قریب العهدترین بیتی از
اشعاراست که به سمع مستمع میرسد ،و اولی آن است که شاعر سخن خود را با دعا به پایان
رساند(مدارج البالغه ،ص.)55سعدی از این نوع ادبی در اشعار مدحیش بهره برده،آنجا که میگوید:
بحـــق مرـــا جرمـــعر القخـــرآنخ مِـــن آئـــه
الزالَ فـــــی نِعرـــــمک و الحـــــقخ ناِصـــــرهو
پیوسته در ناز و نعمت باد و حق یاریگر او باشد به حق آیاتی که در قرآن جمع شده است.
ب ل
ف
روَ و بنتتتتی یت ُ
تتتره ال تتتتادی
متتتتا اهتتتتتز
التتتتتدنیا ونعم ِتهتتتتتا
یلتتتتت فتتتتتی ستتتتتع ِة
ب

مادامی که باغی به نسیمی میجنبد و مرغان آن نغمه خوانند در سع دنیا و نعمتهایش بیاسایی.
ارسال المثل :چنین است که شاعر در ضمن مطلبی  ،مثلی میاورد یا به مثلی اشاره نماید .مانند
این بیت سعدی:
انمــــــا مرثَــــــلخ الــــــدـنیرا ور زینَتخهرــــــا

ریــــــح تَموــــــرح بآکَــــــامک وراطــــــورادِ

دنیا و زینت آن بادی است که بر تپهها و کوهها گذرد.در این بیت شعر به این مثل :دنیا پنج روز
است اشاره دارد.ومانند:
ُ
ل
ل ُ
ب
ُ
تتتتتتتتتتتاد
منزلتتتتتتتتتتته رحتتتتتتتتتتتت ِلق ت
منزلتتتتتتة
ِ
ومتتتتتتا بتتتتتت ِ دَ عنتتتتتتد اللت ِ
إ و ِ
تتتتته ِ
آدمی را نزد خدا منزلتی نیست مگر انکه منزلش بر میهمان گشاده باشد.شاعر در این بیت به مثل :
سخی دوست خداست (فرهنگ ضرب المثلها ،فرجام ،ص)112اشاره دارد.
تضمین :با مطالع شعر عربی سعدی ،بخوبی میتوان دریافت که او عالوه بر استفادۀ مناسب از
دانش وسیع قرآنی خود در کاربرد و تضمین تعبیرات و تمثیالت تصویری و بالغی از آیات متعدّد
که در پایان به آن میپردازیم ،به شعر شاعران بزرگ عرب نیز نظر داشته و افزون بر وامگیری برخی
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
انسجام در موضوعات متعدّد د ر بافت قصیده و تثبیت اصالت آن انجامیده است؛ گویی شاعر از زبان
و فضایی دیگر نیامده است .از جمل نمونههای ت ثیرپذیری او به تعبیری و یا اشراف به تعبیری
دیگر ،ت سّی او به موتَنَبی ،شاعر بزرگ قرن چهارم ،در دو قصیده است با این دو مطلع:
ورفــــی بــــاطِنی هرــــم کَلَــــدغ العرقــــارب
عرلـــی هـــاهِری صرـــبرَ کَنســـج العرناکِـــب

بر هاهرم شکیبی است به سستی پردۀ عنکبوتان ،در باطنم اندوهی است به سوز نیش کژدمان.
ورکَیــفر خَــالصو القَلــب مِــن یرــدِ سرــالِب
مرتــی جرمرــعر شَــملی بالحربیــب الموغاضِــب
من و آن یار خشمگین کی به هم خواهیم رسید؟ و دل از چنگ دلربا چگونه رهایی یابد.
و از حین وزن و قافیه ،و بعضاً مضمون ،ناهر به قصیدهای معروف از متنّبی است با این مطلع:
ور رودـوا روقــــادی فَهــــور لَحــــظخ الحربائــــب
أعیــــدوا صرــــبراحی فَهــــور عنــــدرالکَواعِب
(متنبّی ،ج )339 :1
بامدادم را ،که در نزد نازنینان نارپستان است و خواب آرامم را ،که به دیدار یاران بازبسته اسـت ،بـه
من برگردانید.
نمون دیگر قصیدهای است از سعدی با این مطلع:
درعرتــــه علــــی تیــ ـهِ الهرــــوی فَاضــــلتِ
عرلــی قَلبــی العوــدوانخ مــن عینَــی التــی
بر دلم از چشمان محبوبی ستم رفته است که او را به بیراه عشق خواند و گمراه کرد
که وزن و قافی آن تائیّ مشهور عمر ابن فارض ،شاعر و صوفی بزرگ را با این مطلع تداعی میکند:
ورک ســی موحیــا مـــن عــن الحوــب جرلــتِ
سرـــقَتنی حومیـــا الحـــب راحـــهو مقلتـــی
بادۀ چشمانم مرا از سروْررتِ عشق سیراب کرد ،حال آنکه جام من رخسار کسی است که از عشق
واالتر است.
همچنین شاعر در بیت زیر:
صرـــحباءو تخحیـــی عِظـــامر المیـــتِ إن نَـــق

عرلــی الثَــری نخقطَــ َ مِــن مِرشَــفِ الحراســی

بادهای که اگر قطره اش از لب باده نوش بر خاک چکد،در استخوان مردگان حیات دمد.
به این بیت ابن فارض نظر داشته است:
لَعـــادت علیـــه الـ ـرخوحو ورانـــتَعرشر الجســـمو
ورلخـــو نَضَـــحوا مِنهـــا ثـــری قَبـــر مریـــت
(المجانی الحدیث ، ،بستانی،ج،3ص)313
ودر بیت زیر:
إذا ورعرظـــ ـتو ورقَلبـــــی جرلمرـــــد قـــــاس
عریــــب عرلــــی ورعــــدوانَ عرلــــی النــــاس
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:
عرـــــار عرلیـــــکر إذا فَعرلـــــتر عرظـــــیم
ال تَنــــهر عرــــن خخلخــــقک ورتــــاتیر مثلَــــهو
از خوی ناپسند که خود بمانند آن را انجام میدهی ،نهی نکن که این امر ننگیست بس بزرگ بر
خودت.
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سطح فکری :عشق و عرفان سعدی :سعدی شاعری است که در محیطی دینی رشد کرد و تحت
تاثیر عرفان و تصوف سهرودی و غزالی بوده است (مجموعه مقاالت واشعار ،فروزانفر،ص .)33مدرسه
نظامیه یکی از مهمترین مدارس تصوف در عالم اسالم بود که شیخ شیراز چند سال در آن حضور
پیدا کرد و شیفته امام غزالی و اندیشه وی شد(االثر العربی فی ادب سعدی،ابراهیم،ص.)23غزالی در
جوانی غرق مسائل فقه،اصول کالم،فن ومناهره بود؛ودر نهایت آیین تصوف را برگزید،از آنجا که
سعدی شاگرد مکتب غزالی بوده شیوه و منش وی در عرفان بر پایه نظریات استادش بود(جایگاه
تصوف و عرفان در اندیشه های سعدی و اثر پذیری او از اندیشه های غزالی ،محسنی نیا،،غفوریان،
ص )151وعظ و یاد آوری سرای باقی وتشویق به جمع آوری زاد برای سرای باقی و عدم رکون به
دنیا از شاخصه های تصوف امام غزالی است که در اشعار سعدی نمود پیدا کرده است .وی حتی در
مرثیه اش در رثای بغداد از آن غافل نبوده وچنین سراییده:
لـــدار غـــد ان کـــانَ ال بـــد مـــن الـ ـذحخر
ا مـــــدخِرَ الـــــدـنیا و تارکَهـــــا اســـــی
و انـــکر یـــا مرغـــرخورو تَجمرـــعو للفخـــر
علـــی المـــرءِ عـــار کَثـــرَۀخ المـــال بعـــدره
فانی دانستن دنیا  :سعدی در قصیده ای که در مدح نور الدین بن صیاد سروده  ،مدح ممدوح
وحکمت را باهم در میامیزد.ممدوح را در قالب این اشعار اندرز میدهد که دنیا جای پایداری نیست
و او را به نیکی کردن وخیر رسانی دعوت میکند .ممدوح را اندرز میدهد که در پیشگاه خدا هیچ
فرقی بین غنی و فقیر نیست.آنجا میگوید:
ُ
ب
ف
ُ
ف
ریتتتتتتتتت تمتتتتتتتتتر ب کتتتتتتتتتاَ و ا تتتتتتتتتواد
یینتهتتتتتتتتا
وانمتتتتتتتتا مثتتتتتتتت التتتتتتتتدنیا و ِ
ُ
ُ ُ
تتتتتتتاد
فتتتتتتتترُ بتتتتتتتتی ُستتتتتتتتقع ولبت
مرمنتتتتتتتتتتز لع
ِ
ار محالتتتتتتتتتة تتتتتتتتتو الع ِ
دنیا و زیور آالت آن چونان بادی است که برتپه ها و کوها میگذرد.بدون هیچ تردیدی جامه زندگی
را از پیکر انسان برر میکنند وآ ن هنگام هیچ فرقی بین غنی و فقیر نیست.به این معنا در بوستان
اشاره کرده است.انجا که میگوید:
کــه دنیــا همــین ســاعتی بــیش نیســت
مـــرا بـــار غـــم بـــر دل ریـــش نیســـت
بـــه یـــک هفتـــه بـــا هـــم برابـــر شـــویم
بــــه دروازه مــــرگ چــــون در شــــویم
(بوستان ،باب اول).
ونیز میگوید:
وگرتنگدســــتی بــــه زنــــدان در اســــت
اگــر ســر افــرازی بــه کیــوان بــر اســت
نمــــیشــــاید از یکدیگرشــــان شــــناخت
چــو خیــل اجــل بــر ســر هــردو تاخــت
(همان ،باب اول)
شاعر حتی در قصیده ای که در رثای بغداد سروده از این معنا غافل نبوده:

ُ
ُ ب ُ ُ
ُ
تتتتتتة ُ
األمتتتتر
عاقبتتتتة
کتتتتان
متتتتا
تتتتروا
نظ
ا
تتتتم
ل
ه
تتتتتتة
تب
ر
عف
ال
متتتتتتر
متتتتتت
تتتتتتأ
بل
ِ
ِ
ِ
ِ
مگر از باالتر از خالفت مرتبتی سراغ داری ؟بنگر که عاقبت چه شد.
بخشش گناهکاران :سعدی ممدوح را به چشمپوشی از لغزشها و بخشایش گناهان سفارش
میکند:
جوــد وابتسِــم و تواضَــع و اعــفو عــن زلــ ک
ل

و انفَـــع خَلیلَـــکر وانقَـــع غخلـــ َ الصـــادِی

بالبی خندان ببخش،فروتن باش و بر لغزش دیگران با دیده کرامت وگذشت بنگر و دوست را بهره
رسان و بر سوز تشنگان آبی بیفشان.
لــدی المــوتِ لــم تخ ـرخج یــداهو سِــوی صِــفر
ورمالـــ ـکو مفتـــــاح الکنـــــوز جمیعِهـــــا
کسی تمام دنیا برای او باشد دست خالی به پیشواز مرگ میرود.وی در گلستان در باب چنین
میگوید:
ولـــیکن نبـــردیم بـــا خـــود بـــه گـــور
گـــــرفتیم عـــــالم بـــــه مـــــردی و زور
(گلستان،ت فروغی ،باب اول.)،
بخشایش:ممدوح را به بخشش و دهش دعوت میکند و بخشش وسخا را فراتر از عبادت میداند:
و روبمـــــا برلَغَـــــت نفـــــس بجرودرتِهـــــا

مــــــا الیوبلغخهــــــا تَهلیــــــلخ عوبــــــادِ

دهش و ببخشش سبب کسب خیرات و توشهای برای آخرت است وارزش آن از عبادت برتر است.در
بوستان در این باب میگوید:
چـــو اســـتادهای دســـت افتـــاده گیـــر
ره نیکمــــــــــــردان آزاده گیــــــــــــر
بــــه از الــــف رکعــــت بــــه هرمنزلــــی
بـــه احساســـی آســـوده کـــردن دلـــی
(همان).
سعدی در اشعار عربیش از عشق الهی خود به زبان رمز سـخن میگویـد .هـرکس کـه غزلیـات او را
می خواند میپندارد که غزلی حسی از سعدی را خوانده است ولی اگر عالم بـه مـذهب سـعدی باشـد
چنین حکمی نخواهد کرد .همچنان که اگر کسی ابن فارض را نشناسد هنگامی که قصـیده خمریـه
او را
ستتت رنا بهتتتا متتت قبتتت ان ُی لتتتا ال ُ
تتترَ
کرالح ِبیتتتتتت ِ ُمدامتتتتتتة
ِ
ِ ِ
تتتتتتربنا علتتتتتتی ِر ِ
ش ِ
ِ
به یاد دوست شراب محبت نوشیدیم و بدان مست شدیم قبل از انکه درخت تاک را بنشانند.
چنین میپندارد که شعر شاعری اباحی را خوانده حال انکه اگر عالم به گوینده آن باشد چنین حکم
نمیکرد.در اشعار عربی سعدی ادلهای است که میتوان بر اساس آن عشق الهی سعدی را به اثبات
رساند.
آنجا که میگوید:

تعــــذرر صرــــمتو العاشــــقینَ فَصرــــاحووا
اســرحوا حــدینَ العشــق مــا امکــن التخقــی

ومـــن صرـــاحر وجـــداً مـــا علیـــه جونـــاحو
وان غَلــــبر الشــــوقخ الشــــدیدو فبــــاحووا

سعدی در این اشعاراز دلدادگانی سخن میگوید که به خاطر شوق به دیدار محبوب ،عشق خویش را
هاهر ساختند و معشوقه جمله آنان یکی است بر اساس این قرینه میتوان عشق الهی سعدی در
ل
ُ
اشعار عربیش را اشکار کرد( .قرائة نقدیة فی اشعار سعدی ال یرایی العربیة ،نور محمد علی القضاة
ص.)3همچنین سعدی در بیت آخرهمین غزل چنین میسراید:
تَشَـــوـقَ طَیـــرک لـــم یوطِعـــهو جرنَـــاح
أال انمـــــا السرـــــعدیو موشـــــتاَقخ اهلــــهِ
مراد از اهل ،زن و فرزندان نیست بلکه مراد عرفاء و متصوفه و در تصوف عارفان و مریدان را اهل اهلل
مینامند.
قرآن وحدیث در آیینه شعر سعدی:
عالوه بر آنکه قرآن معیار فصاحت وبالغت است و شاعران ونویسندگان با استفاده از آیات و احادین
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
است(شگردهای استفاده سعدی از آیات،مجد،آیین،ص.)29عالوه برتضمین قصاید شعری که در
قصاید سعدی جایگاه ویژهای دارند،آیات نورانی قرآن کریم رنگ و بوی تازهای به آن بخشیده وزینت
بخش آن شدهاند .تجلی مفاهیم قرآنی در ابیات به اندازهایست که قبل از هر چیز و هر عنصری به
چشم آمده و در اکثر ابیات آن پرتو افشانی میکند .بهرهمندی سعدی از کتاب آسمانی قرآن کامال
ابتکاری است .وی در اشعار عربیاش از قرآن وحدین بصورت استشهاد ،اقتباس ،بیان مضمون و
بهرهگیری از واژههای قرآنی بهره برده است.
بقدرتتتتتته متتتتتت نببتتتتتة رجتتتتتتع
ستتتتتوی
ن تتتتتتِ برحمتتتتتتته متتتتتت حبتتتتتتة شتتتتتت را
ِ
ُإ
إ إ
اْلنسان ِم إ نببة) و3سوره شمس﴿ورنَفْسک ورمراسرواهرا) برای بیان
شاعر از آیه  5سوره نحل(خلا ِ
معنای مورد نظر خویش بهره برده است .و اقتباس مانند:
وی إذا مـــــــــــــــر کِرامـــــــــــــــا
مرـــــا عرلـــــی العراقِـــــل مِـــــن لَغـــــو
طَبرنــــــــــی قلــــــــ ـتو سرــــــــــالمرا
لکـــــــــن الجاهـــــــــلَ إذا خـــــــــا
که شاعر از ایه  32سوره فرقان(وإذا مرحوا باللغو مرحوا کراما) اقتباس کرده است .ومانند:
فدلتـــــه عینـــــی بـــــالغرور و دلـــــ ِ
ت
ورمـــا کـــانَ قلبـــی غیــرَ موجتنـــب الهـــوی
که شاعر از آی  22سوره اعراف( فَدل اهما بغرورک) اقتباس کرده است .وتضمین آیات قران مانند این
بیت سعدی :
ُ ُل
ُ
ف ِلتتتتی ِبتتتتک شتتتتی عتتتت م
و ان عت ُبتتتتتوا ررهتتتتتم ی تتتتتوروا و یلعبتتتتتوا
ِ
عمتتتتة عاتتتتت ِ
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که تضمینی است از آیه  52سوره معارج(فَذَرْهومْ یرخخوضخوا وریرلْعربووا).
ومانند:
ب
وعتتتتتده
فتتتتتع تحستتتتتب اللتتتتته م ِلتتتتتُّ
ِ
ب
تتتتتتتر
والب
تتتتتتتان لهتتتتتتتم دار ال
ِب
ِ
رامتتتتتتتة ِ
ِ
که تضمین آیه  53سوره ابراهیم است.
ومانند:
رربحـ ـتر الهوـــدی إن کنـ ـتر عامـ ـلَ صـــال ک
ح

ورإن لـــم تَکخـــن ورالعصـــرإنکر فـــی خخســـر

رعایت اقتضای حال و ابتکار در تصویرپردازی :سعدی در این اشعار پیوسته در حال
تصویرپردازی است .در قصیدهای که در رثای بغداد سروده حزن و اندوهش را از این مصیبت و در
غزلهایش حاالت عشق و دلدادگیش را به تصویر میکشد .وی برای این منظور از محیط عرب برای
این تصویر پردازی استفاده کرده تا خواننده عرب زبان هنگام خواندن آن احساس غربت نکند.در
بیت زیر:
ُ
ُ ُ
اربتتتتتتة القبتتتتتتر
تتتتترة متتتتتتا ناحتتتتتت
تتتد وال تتتتی ِ والیضتتتتا
ل ثت ِ
ب تتتت ستتتتمراب البیت ِ

ل

شاعر در این بیت با نسبت دادن گریه به سه درخت بید،شیح وغضا(که در سرزمینهای عربی میروید
و عرب باآن آشنایی دارد) حزن اندوهش را به بهترین شکل تصویر کرده است .وبدون شک اگر برای
این تصویر پردازی از محیط خود کمک میگرفت در این امر توفیق چندانی نمییافت.
ودر بیت:
فَکَیـــفر القَلـــبو أصــ ـلَبو مِــــن حردِیــ ـدِ
الَــــیسر الصــــدرو أنعرــــمو مِــــن حرریــــر
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
به معنای تقریر ودر مصرع دوم که معنای تعجب وانکار است ،این نوع تشبیه و تصویر پردازی را از
ابتذال خارج کرده وصورت تازه ای بدان بخشیده است .ومانند این بیت:
کَــــرخدن حرریــــرک مومتَــــلک ورررقَ الـــــوردِ
وســــاقخ حبیبــــی حــــینَ شــــمرَ ذیلَــ ـهو
ساق دوست آن هنگام که دامن باال زند آستینی است از حریر ،آکنده از گلبرگهای سرخ گل.تشبه
ساق به حریر در لطافت مالوف است اما شاعر در این تشبیه با اضافه کردن گلبرگهای سرخ یک
تازگی بدان بخشیده که آن را از حالت مالوف خارج میسازد.
نتیجه:
ـ سعدی شاعریست که هم در زبان عربی وهم در زبان فارسی طبع آزمایی کرده است .هنر بزرگ
وی در آن است که نه جنبههای هنری کالم را رها کرده و نه با قربانی کردن معنا به تکلّف و تصّنع
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گراییده است.در غزل نهایت استفاده را از عوامل موسیقیزای زبان برده است ،بیآنکه سخنش رنگ
تکلف و تصنع به خود بگیرد .بسیار ساده و روان سخن میگوید و اصراری ندارد که با در مخمصه
قرار دادن خود از آرایههای ادبی و صنایع شعری استفاده کند .اما در برخی ابیات از برخی آرایههای
ادبی بهره جسته تاکالم خود را بیاراید و از این رهگذر توجه خواننده را به معنای شعرش جلب کند.
ـ با استفاده از اشیاء حسی به تصویرگری حاالت درونی خود پرداخته است .وی برای برای این
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.
ـ در این اشعار برخی خصوصیتهای شعری خود در زبان فارسی را بطرزی زیبا بکار برده وآن رابه
بهترین شکل ممکن به زبان عربی بیان کرده است.
ـ چشمگیر ترین وجه تمایز موسیقی اشعار عربی سعدی ،در موسیقی بیرونی  ،یعنی تنوع و پویایی
اوزان است .سعدی در این اشعار از اوزان طویل ،بسیط  ،کامل ،وافر ،خفیف و رمل استفاده کرده
است .شاعر در مجموع اشعارش در هشت قصیده از بحر طویل به خاطراستواری وایقاع وموسیقی
زیبا ودلنشین و گیرایش ،استفاده کرده است.در این اشعار بیشتر از قافیه های خوش آهنگ اسمی
استفاده کرده وقافیه فعلی کاربرد زیادی ندارد.
ـ با مطالعه این اشعار به خوبی میتوان دریافت که او عالوه بر استفاده از دانش وسیع قرآنی ،به شعر
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
او و حسن انتقال و انسجام در موضوعات متعدد در بافت قصیده و تثبیت اصالت آن انجامیده است.
ـ نخستین منبع الهام بخش او در این اشعار قرآن مجیداست  .بهره مندی سعدی از کتاب آسمانی
قرآن کامال ابتکاری است و با جلوه های دلنشین در اثارش جلوه گری میکند .وی در این اشعار از
قرآن وحدین به صورت استشهاد ،اقتباس ،بیان مضمون و بهره گیری از واژه های قرآنی بهره برده
است.
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