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  درآمد
  
  

ســـعدي ،ســـخن بيرون مگوي از عشـــق  

 سخن عشق است و ديگر قال و قيل است 
 

سعدي، خداوندگار غزل فارسي است و خاستگاه غزلش، عشق است. در غزليات او عشق، 
ها و نقطة مركزي است و دو زيرمجموعة اصلي آن؛ عاشق و معشوق با رويكردها، ويژگي

  يابند.هاي خاص خود نمود ميتجلي
با  آن ةدستاني است كه با رويكرد ويژه به مقولة زبان و پيوند هنرمندانيرهسعدي از چ

ست ا هاي انديشگي خويش به نبوغي شاعرانه دست يافته و حاصلش خلق آثاريظرافت
 فرد، زيبا، هوشمندانه و ماندگار. آثاري كه ريشه در نبوغ زباني، هنري و فكري ويمنحصربه

قابل  مبسوطاي گونههايي متصل است كه بهرد خود به زيرساختدارد و البته هريك از اين موا
  بررسي است.

 كالمي ةويژ ةجويي از همين مقوالت، امكانات زبان شعري را به خدمت گسترسعدي با بهره 
 در هارتم. شودوي مي ةاعي انديشزبان وي تد ترتيب، بدين و آوردميدر خويش معاني و

هاي ويژگي اي فراخ ازلمات و ذوق سليم آميخته با انديشهك تحرك و پويايي الفاظ، پرورش
  كالم اوست.

فاخر  هنري بخشيده و در قالب زبان صتشّخهاي مجرد، او به انديشه توانمند شاعريِ ةقريح
  مراهه هاي زبان و تبديل آن از قوه به فعل،جلوه درآمده است. شناخت توانمندي ادبي به
  فردغزل، انديشه و بيان وي را به وحدت منحصربه گي درانديش از ظرافتگيري با بهره

هاي وي به فراست توان در بسياري از غزلهنري تبديل ساخته است. تأثير اين هنر را مي
  بازيافت.

 هايي، درك آن و روي برتافتن از تمامي پديدهقه گشتن در زيبايي صوري يا ماورايغر

 كه بازتاب آن درنمايد، چنانمي مطلق ره مجازي، امري است كه سعدي را به سوي حقيقت

  يداست.پ روشنيهايش بهغزل
هايش در عالم خاكي دست يافت كه اگرچه نشانه »وحدتي«توان به هاي سعدي ميدر غزل 

هاي ماورايي وي چنان روست كه انديشه همين شود، اما غايت آرماني دارد. ازو مادي يافت مي
 سعدي نمايد.دو گاهي دشوار مي ده شده كه فرق ميان آنجهاني تنيهاي ايندر انديشه

اين  هاي صوري و طبيعي و تأثيرگذاري آن در وجود انساني و تلفيقگيري از زيباييبا وام



  غزليات سعديشرح      دوازده

  

 

كند و بر همين هاي متعالي خود، به سمت كمال انساني حركت ميالت و انديشهتأثير با تأّم
يابد و بر آن است تا در شوق خويش بازميترين صفات را در وجود معاساس است كه عالي

  ها، سر بر آستان تسليم و تعظيم فرود آورد.برابر اين صفات و ويژگي
مندي سعدي از زبان و شگردهاي خاص آن، مفاهيم و ها يعني بهرهاين ويژگي ةمجموع

به بيني وي، غزليات او را معاني متعالي حاصل از تلفيق حكمت و انديشه سعدي و نيز جهان
ناپذير در راستاي بديل تبديل كرده و ما را بر آن داشته تا با شوقي پاياناثري ماندگار و بي

  شناخت او تالش كنيم.
 در اين كتاب كوشيده شده تا با تكيه بر تحقيقات پيشين، به قدر هّمت و توان خود در راستاي

  برداريم.  گام فارسي دبا و زبان رفيع هايقله و استوار هايستون از يكي معرفي و شناخت
دريغ بزرگواراني مرا ياراي خاطر شك در اين راه پرفراز و نشيب، هّمت بليغ و كوشش بيبي

  رسيد. حضور ارجمندشان اين مهم هرگز به سامان نميبوده كه بي
كنم كه مرا از دانش بر اين اساس سپاس خويش را به دكتر محمديوسف نّيري پيشكش مي

مند ساختند و در فراز و نشيب راه مرا همراه بودند. اساتيد گرانمايه؛ دكتر و خرد خويش بهره
علمي  ههاي ارزندلي، دكتر اكبر صيادكوه و دكتر اكبر نحوي نيز مرا از راهنماييكاووس حسن

  مند نموده، وامدار خود ساختند.بهره
نهم و ارج مي بخشي اين شرحهاي استاد گرانمايه، دكتر اصغر دادبه را در زينتتالش
ستايم كه هاي كريمانه جناب آقاي كوروش كمالي را ميهاي بخردانه و سخاوتراهنمايي

  اند. پيوسته مرا مرهون خويش ساخته
اهللا ساغرواني، دريغ جناب لطفهّمت بلند و حمايت بيسامان يافتن نشر اين شرح منوط به 

اصغر محمدخاني است جناب علي گرانقدر درايت انتشارات هرمس و فرهنگور مدير توانمند و با
  نمايم.  كه خالصانه سپاس خويش را بديشان تقديم مي

بوسم و فاخرانه و از سرِ ارادت، شناسانه ميچنين دستان مهربان پدر و مادر دلبندم را حقهم
كار سايم كه خالصانه و دلسوزانه در فراز و نشيب ، دوستان و ياراني ميسر بر آستان خانواده

زدني در ويرايش مثال جناب آقاي ناصر احمدزاده كه با دّقتي زحمات از نيز اند.نموده مرا ياري
چيني و اند و سركار خانم طاهره رمضاني و خانم معصومه بصيري كه در حروفاثر كوشيده

همه را با درايت آرايي كتاب هّمت گماشتند و سركار خانم نرگس قنبري كه انسجام اينصفحه
  سار يزدان پاك پيوسته پويا و مانا بمانند.بادا كه در سايهر عهده داشتند، سپاسگزارم. ب

  تا باد چنين بادا!
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سعدي  ساسبشرح غزليات  سخ ر ا سعدي ةن صحيح  كليات  صورت محمدعلي فروغي به ت
  برحسب ضرورت، به موارد زير پرداخته شده است: و گرفته

شناختي معناي واژه شارات تاريخي، معنا شعار، نامابياها، ا ضي ا هاي ت، تعيين اوزان عرو
 و احاديث موجود در آيات نعوت، و القاب او، صفات و اسماء و معمول هايامن از اعم پروردگار

چون: هم رمزي مفاهيم ،ماعس و نياز مقام، حال، چون:هم صوفيان و عارفان صطالحاتا ها،لغز
ــتان ،رقلند و مي، ميخانه ــص قرآني همچون داس ــفهاي قص ــر ،)(عيوس ــي(ع)خض ، (ع)، موس

ســنايي،  ، همانندجويي محتوايي از آثار پيشــينيانتبيين تضــمين يا بهره ،(ع)ابراهيم و (ع)داوود
اســـتعارات، تمثيالت، اصـــطالحات خاص و امثال و حكم، مفاهيم ديني، ، خاقاني و انوري

مانند  هستي، آدمي وـ اندرزي در غزل، توصيفات اعم از طبيعت، جهان  مفاهيم اخالقي، پندي
 ...)، ها وكشورها، شهرها، منطقه ها، اسامي جغرافيايي (ها و سوگها و رسمياد، جشن، اعاينها

كدام، اشارات نجومي و ها و مناسبات ويژه هرها، فصلها، گياهان، روزها، ماهنام درختان، گل
ها، ها، بتمســـلكها، مذهببو، هاي خوشصـــور فلكي، اســـامي جانوران، عطرها و ماده

شيدنيها و خوردني سيقي و كاربرد آنها، ابزارهاي جنگي، ترجمهانو صطالحات خاص مو  ة، ا
  ... اشعار عربي، اسطوره و نمادها در غزل و

ها مورد بررسي غزل ةچنين به منظور دستيابي به معناي دقيق و سعديانه از ابيات، نسخهم
صحيح محمدعلي فروغي با صحيح ديگر به ت سفي  و يغمايي حبيب از دو ت سين يو دكتر غالمح

شباتفاوت .مقابله گرديد سههتها و  سخه ( هاي موجود ميان اين  كه پس از اين، بدان چنانن
  .بسيار كارگشا بودگاه ها ) در حل دشواريخواهيم پرداخت

 و افكار از شــاعرانمندي آشــكار ســاختن بهرهمنظور ها نيز بهچنين در ذيل ابياتِ غزلهم
  است.آمده از مضامين مشترك سعدي با ديگر شاعران  برخي يكديگر، هايانديشه

  
    هاي فروغي، يغمايي و يوسفينسخه

ساس و پايعدر شرح غزليات سعدي، نسخه تصحيح شده محمد شرح  ةلي فروغي به عنوان ا
 ةنسخمورد استفاده قرار گرفته، اما از آنجا كه برخي ابيات، عبارات و يا كلمات ضبط شده در 

ــاختار از فروغي ــريح معنايي س ــندي و ص ــت برخوردار خاطرپس  درك موجب امر اين و نيس
صراعي از غزليات مي ست از بيت يا م سخه ةگردد، با مقابلنادر صحيح هاين محمدعلي  ةشدت
  ها شده است.سعي در رفع اين دشواري ،فروغي، حبيب يغمايي و غالمحسين يوسفي
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 در كلمات يا و عبارات ابيات، ضبط گاه شد، خواهد مشاهده هامثال شاهد در كهچنان البته
سخ سه در فروغي محمدعلي ةن سخ با مقاي سين و يغمايي حبيب ةن سفي غالمح  و اعتبار از يو

ويژگي  اين از ديگر ةنســـخ دو از هريك نيز گاه و بوده برخوردار زيباتري معنايي ســـاختار
  اند. برخوردار بوده

سخ ةقابل توجه در مقابل ةنكت سه ن صحيح ةاين  شاهد مثالشده (چنانت شاهده كه در  ها م
حبيب يغمايي و  ةآن است كه گزينش و ضبط ابيات، عبارات و يا كلمات در نسخ خواهد شد)

سه با ن سفي در مقاي سين يو صحيح سخةغالمح سيار به يك ةشدت ديگر محمدعلي فروغي، ب
  نزديك و همانند است.

 »گ«و  »ك«هاي موجود در اين سه نسخه، تفاوت حروفي چون در بررسي و ضبط تفاوت
رد توجه نبوده اند، به عنوان تفاوت ضبط موبه جاي يكديگر مورد استفاده قرار گرفته اًكه غالب

ديگر  ةدو نسخبه غالمحسين يوسفي نسبت  ةشدتصحيح ةدر نسخاً است. اين تفاوت را عمدت
  توانيم بازيابيم. ابيات زير از اين نوعند:مي

 :از بدايع 9فروغي: غزل 
  ιگر ماه من برافكند از رخ نقاب را

 

  ιآفتاب را ،برقع فروهلد به جمال
 

  از بدايع  372يوسفي: غزل 
  ιاز رخ نقاب را برافگند ماه منگر 
 

  ιآفتاب را ،برقع فروهلد به جمال
 :از طيبات 36فروغي: غزل و يا:  

  ιتو ملولى و دوستان مشتاق
 

  ιتو گريزان و ما طلبكارت
   :از بدايع 372يوسفي: غزل  

شتاق ستان م   ιتو ملولى و دو
 

 ιطلبگارت    ماتو گريزان و 

 :از طيبات 36فروغي: غزل و يا: 
  ιســـر كه تو دارى اى ســـتمكار وين
 

ـــتــانــت ـــر برود بر آس   ιبس س
   :از بدايع 369يوسفي: غزل  

ــر كه تو دارى اى ــتمگار وين س   ιس
 

نت تا   ιبس ســـر برود بر آســـ
   

*  

ها در ســه نســخه مورد نظر و اســتخراج معاني بر اســاس آن ضــبط اما برخي از اين تفاوت
  داد:گروه مورد بررسي قرار  6توان در را ميها ضبط



  5     هاي فروغي، يغمايي و يوسفي نسخه

 

  فروغي ةتر در نسخضبط دقيق .1

  شقـع شريعت در كه نالم هـك پيشِ وـت از من
  را عمدا قـتل بدارند دوست افـعـم

 مذهب عشق قتل عمد در شده. استفاده »ندارند« ةواژ از »بدارند« ةواژ جايبه يغمايي ةنسخ در
  ست:اكرده  كيدأت نكته اين بر 9 بيت 279 غزل در سعدي كهچنان ،گيرندنمي معشوق بر را عاشق

شنه خون به   ιحاللت باد ،ايسعدي اگر ت
  

ست بر قاتل شريعت ما حكم ني   ιكه در 
    

ضبط يغمايي با واژ ضمون را  »ندارند« ةبنابراين  ست. ابياتي با اين م سعدي نزديك ني به باور 
  هاي سعدي بازيافت:توان در ديگر غزلمي

  ιمطالبت نكندت كس َنبهاى َمبه خون
 

ستان ريزند شد خونى كه دو   ιحالل با
       

  دارد يامىـى و قدّـسرو بگذار كه ق
 ايى راـن رعنـن آمدن و رفتـببي گو

 اعتدال و راستي معنايي نظر از كه شده ضبط »قوامي« ةگونبه »قيامي« يوسفي و يغمايي ضبط در
ساند،مي را ستفاده مورد واژه اين بار يك حتي فروغي ضبط سعدي غزليات دركل اما ر  قرار ا

  است. بسيار قد سروِ توصيف در قيام ةواژ بردن كار به بسامد كهحاليدر ؛است نگرفته
  

  اگرم تو خصم باشي، نروم ز پيش تيرت
  از نشيبت نگريزم باشي، تو سيل وگرم

ضبط شده  »نهيب«و  »صيد«واژگان  »نشيب«و  »سيل«هاي يغمايي و يوسفي به جاي در نسخه
سد؛ چراكه از نظر معنايي دقيق به نظر نمي شد:  ر صورت معناي بيت چنين خواهد  كه در اين 

شي« شكار من با صيد و  شوق من)  كه البته !!!  »من از ترس تو فرار نخواهم كرد ،اگر تو (مع
وب زيباروي كه آن هم شــكاري از نوع محب ،شــكار شــدن ترس و فرار دارد نه شــكار كردن

  عاشق آرزوي او را دارد!
  

  مـولـر مشغــه ذكـش بـنانـچآن
  رداختـه خويشتن پـه ندانم بـك

 »ندارم«برخالف  ،كنده ميدر ضبط فروغي معناي دقيقي ارائ مو نتوان سمبه معناي نشنا »ندانم«
  به معناي نداشتن كه در ضبط يغمايي و يوسفي آمده است.

 5. ط

 20. ب، خ، ق

 29. ط

 30. ط
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  انگيزتها بردى اى ساقى به ساق فتنهدلچه 
  زتـخدان دالويـر زنـدى بـوسه چنـغا بـدري

ضبط يغمايي و يوسفي به جاي  به كار رفته. اين واژه  »انگيزتشهوت«واژه  »انگيزتفتنه«در 
اراي مفهومي بار به كار رفته و همگي نيز د 10در كل غزليات ســعدي به ضــبط فروغي تنها 

  فرومايه است.سخيف و 
ميگسار، محبوب و معشوق  در سه معناي؛ ساقي در غزليات سعدي معموالً ،ديگراز سوي 

ست و شد، الاقل از احترام  ازلي به كار رفته ا صيتش اگر مقدس نبا شخ ساقي و  سعدي  براي 
اقي سكه او را با صفت ساقي سيمتن، ساقي مهوش، ساقي شاهدروي، برخوردار است، چنانبسيار 
از نظر بر ساقي به حيرت و مستي حاصل  ،خواند و بيش از باده و ملميمانند اينها و  رضوان

ساقي از اين واژه شود. بنابراين بعيد به نظر ميل دچار ميّمأاز ت صيف  سعدي در تو سد كه  ر
  بهره جويد.

  
  تــالســدام ب ــةلقـت، حـوى دوســم ــةلـلسـس

  اين ماجراست فارغ ازاين حلقه نيست،  در هركه
به كار رفته. بيرون از حلقه بودن،  »غافل« ةواژ »فارغ«در ضــبط يغمايي و يوســفي به جاي 

  كه درآورد، (چنانمده) رهايي ميكه در ضـــبط يغمايي و يوســـفي آآورد، (چنانغفلت نمي
خاطر ضــبط فروغي آمده). ســعدي نيز اين حلقه را دام بال دانســته كه دوري از آن آســايش 

  آورد.مي
  

  زارت وحشت از وى در دل استـه گر زيبا يار
  تـل اسـاح مقبــدن صبـدادان روى او ديــامـب

  به كار »بر ما هزارش،« كلمات »در وي هزارت،« واژگان جاي به يوســـفي و يغمايي ضـــبط در
ــت. رفته ــاس بر اس ــبط اس ــفي و يغمايي ض محبوب  اگر كه: بود خواهد چنين بيت معناي يوس

شبختي ز شد، اما ديدار او در بامدادان موجب اقبال و خو شت با يباروي از ما در ترس و وح
  است.

شوق براي  ةبيت هيچ نكت ، دردر اين حالت ست كه ديدار مع بديعي وجود ندارد و بديهي ا
ضبط فروغي آمده، معناي زيباتري به  ساس آنچه كه در  ست، اما بر ا سندكننده ا شق خر  عا

شق و تحملگردد؛ چرا كه بامي منتقل دهواننخ شق عا شدت ع ست؛ يعني:  ز هم بيانگر  وي ا
همه اين ، باتندخويي و يا...) به دليل ( زيبارويت در دل دارياگرچه هزار وحشــت از محبوب 

  ديدار او و روي زيبايش در بامدادان موجب اقبال و خوشبختي است.
                         

 38. ط

 47. ب

 73. ط
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  گويد نظر در صورت خوبان خطاستميآن كه 
  است لـمعني غاف ز ،ي بيندـهم او همين صورت

سفي  ضبط يغمايي و يو ست: در  صرع دوم آمده ا  صورت ز ،همى بيند معنياو همين «در م
بر دي ســعي شــود و ســعهايي كه در امر نظربازي ســعدي آغاز ميتمام گاليه. »غافل اســت

سطحي ضيح و تبيين ظاهربينان و  ست كه آنان تنها ظاهرتو سر همين امر ا شان دارد، بر   اندي
سعدي به گفت ندابينند و از معناي حقيقي غافلماجرا را مي صنع خداوندي را در  ةو  خود اثر 

    كه:بيند و مقصودش معناست و توجه بدان و نه صورت ظاهري؛ چنانين صورت زيبا ميا
  ιچشمى چنان بيند كه هست شاهد ما را نه هر

 

ــنع را آيينه ــتص   ιاى بايد كه بر وى زنگ نيس
  و يا: 

شخص مى سيماى    ιنگرىتو به 
 

  ιمــا در آثــار صـــنع حيرانيم
  و: 

شخص كنند ستان نظر به    ιخودپر
 

ينــان بــپــاك نع رّب هب ـــ نىص   ιا
  نيز: 

شم كوته صورت خوبانچ   ιنظران بر ورق 
 

صنع خدا را   ιخط همى بيند و عارف قلم 
    

  توان ضبط يغمايي و يوسفي را از اين مصرع پذيرفت؟!ميبا اين اوصاف چگونه 
    

  ىـرتــسي نـسـه در او حـــى كــت آدمـاس آن
  تـم اسـو عالـر حشـست دگىـا لطف صورتـي

شو«با به كار رفتن كلمه  ضبط فروغي »ح ست  در  سي ا سان ك معناي بيت چنين خواهد بود: ان
مصــرف در اي زائد و بيكه داراي زيبايي باطن و يا ظاهر باشــد و در غير اين صــورت پديده

استفاده شده كه  »نقش« ةبه جاي اين واژه از كلم يغمايي و يوسفياين عالم است، اما در ضبط 
  داراي معني دقيقي در بيت نيست.

    
  نـر آزار مـى مگـواهـخىـه مــرچـر هـبادرى ـق

  تـى آزار نيسـرقم نهـر فـر بـه گر شمشيـزآنك
ستفاده »مكن« ةواژ از »مگر« ةكلم جايبه يوسفي و يغمايي ضبط در ست، شده ا ساسبر اما ا  ا

 كشيده تصوير به اشسپاريجان و عاشق عشق شدت و صالبت ميزان ديگر بار فروغي، ضبط
 تبديل »آمرانه« عبارتي به شــاعرانه تصــوير اين »مكن« امري ةواژ بردن كار به با كه شــودمي
 خاطرآزرده و رمدنمي او معشوق، سوي از نهادن عاشق فرق بر شمشير با حتي يعني شود.مي
  شود.نمي

 73. ط

 76. ق

 117. ط
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  ن نظير تو نيستـنه خود اندر زمي  
  و نيستـر چون رخ منير تـه قمـك

 در »زمين«استفاده شده است. تقابل  »جهان« ةاز واژ »زمين«جاي يوسفي بهدر ضبط يغمايي و 
سفيدر  »جهان«تر از تقابل ضبط فروغي با قمر يا ماه منطقي با قمر يا ماه  ضبط يغمايي و يو

  رسد.به نظر مي
  

  ركه تماشاى روى چون قمرت كردـه
  تـر مالمـش تيـرد پيـر كـه سپـسين

ستفاده »روي سپرت،« از »سينه قمرت،« جاي به يوسفي و يغمايي ضبط در ست. شده ا  زيبايي ا
شبيه ماه به روي سخه در كه(چنان شودمي ت سخه در كه(چنان سپر نه آمده) فروغي ن  و يغمايي ن

سفي شناختي نظر از سپر چون روي آمده)! يو شناختي و معنا شواري به زيبا  سعدي ادبيات در د
  گنجد!مي
  

  دـاشـبب تـر درسـردم اگـه بكـى كـجنايت
  فراق روى تو چندين بس است حدّ جنايت

ــفي در ــبط يغمايي و يوس ــت، در اين  »نكردم« ةواژ »بكردم« ةبه جاي واژ ض به كار رفته اس
شد، پس حدّ و مجازاتي الزم  شده با صحت آن اثبات  شق جنايتي نكرده و  صورت اگر عا

صرع دوم نيز از نظر معنايي دچار خلل مي گردد، اما اگر جنايتي بكرده نخواهد بود. بنابراين م
شد شامل حال وي خواهد  صورت حدّ و مجازات  شد، در اين  شده با صحت آن اثبات  ، و 

  كه در مصرع دوم بيت و نيز ضبط فروغي آمده است.چنان
        

  كنـورت غيب است وليـص ـةدل آين
  آينه زنگار نباشد رـرط است كه بـش

سخة در سفي ن ست غيب صورت ةآين دل« جاي به يغمايي و يو  چه زيبا صورت در« عبارت »ا
ست. رفته كار به »گفت توان ضي ارتباط در ا صرع عر  توان چه زيبا صورت در« عبارت: با ها،م
 مصرع هر كه چرا ،رودمي بين از مصرع دو معنايي ارتباط يوسفي) و يغمايي (ضبط »وليكن گفت
 را مستقلي معناي تنهاييبه خود ،»وليكن« ژهوا با يكديگر به آنها شدن مشروط و اتصال رغمعلي

  اراده نموده است!
       

 126. ط

 143. ط

 152. ط

 202. ط
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  ستيدوست بستن شرط ن يدر به رو
  دــزنـير مـب  ه درــب  رـس يدـور ببن

 به توجه با اســت. رفته كاربه »دل« كلمة »در« جايهدوم، ب مصــرعدر يغماييو يوســفي نســخةدر
ستنِ كه: بود خواهد چنين بيت معناي فروغي ضبط ست سزاوار يار، رويبه خانه درِ ب  اگر اما ،ني

تا تو در بر  زند (كنايه از عجز و البه)در ميسر بر  با عاشق دهي، انجام را كار اين (معشوق) تو
  او بگشايي.

  اما با توجه به معناي مصرع نخست، سر بر دل زدن از معناي متناسبي برخوردار نيست.
  

  له بودم اوّـعاشق بگشتم ارچه، دانست
  دـدم برآيـازى، شاخ نـز تخم عشقبـك

 در نگشته بردن كار به با كه است آمده »نگشته« واژة »بگشتم« جايبه يغمايي و يوسفي نسخة در
دارد مي اظهار فروغي نسخة اساسبر سعدي كه چرا بود؛ خواهد معنابي »ارچه« ةواژ ،لاوّ مصراع

  رويد.مي پشيماني ةميو تنها عاشقي، بذر از كه دانستممي ابتدا همان از اگرچه شدم اشقع كه:
            

  درد نهانى دل تنگم بسوخت
  ارـق ببود آشكـرمم عشـالج

 درد اينكه به توجه با اســت. آمده »نبود« ةواژ »ببود« ةواژ جاي به يغمايي و يوســفي نســخة در

آورد و عشق را نمي اين اندوه تاب و است تنگ و كوچك او ودل است عشق همان عاشق، نهاني
گردد. عاشــقي او آشــكار ميكند وا فاش ميش ررتنگ ســ د، به ناگزير اين دلســوزدلش مي

  دهد.تناسب معنايي بيشتري را به بيت مي »ببود«بنابراين به كار بردن 
  

  دـق مننـه موافـم، ارچـغ و آب چشـآهِ دري
  ه وانشانمشـآتش عشق آن چنان، نيست ك

شوق،  شم مع سب با آب چ ضبط فرآه دريغ در تنا ادب وغي) از عبارات متداول در زبان و (
  .آيدفارسي است. از سوي ديگر آه است كه از نهاد معشوق از سر حسرت و اندوه برمي

  
  ت ظلماتـسهل باشد صعوب

  گر به دست آيد آب حيوانم
سخة يغمايي به سخة يوسفي  »حكايت« ةواژ »صعوبت«جاي در ن به كار رفته  »شكايت«و در ن

اســت. با توجه به ضــبط فروغي معناي بيت چنين خواهد بود: تحمل دشــواري ظلمات، براي 
  رسيدن به چشمة آب حيات آسان است. 

 234. ط

 283. ب

 297. ط

 326. ق

 416. خ
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، بيت از معناي اســـتواري برخوردار »شـــكايت«ويژه هو ب »حكايت«واژه  بردناما با به كار 
  نخواهد بود.

  
  حسرتده آب ـا را، در ديـد مـبگذاشتن

  شم گناهكارانـگريان چو در قيامت، چ
به كار رفته اســت. به جز اينكه  »گردان« ةكلم »گريان«در نســخة يوســفي و يغمايي به جاي 

ــم گناهكار، مي ــرت، گريان و چش ــبي ميان كلمات ديده، آب حس توان بازيافت، از نظر تناس
سرتي كه ا شم گناهكار به جهت ح ست (ز عملكرد خويش معنايي نيز، چ ضبط دارد، گريان ا

  ضبط يغمايي و يوسفي)!( فروغي) نه گردان
  

  مـاكـوزنـان سـخنـن سـد از مـايـت نيـعجب
  ر بسوزم چو بر آتشم نشانى؟ـاست اگ عجب

ــخة در ــفي نس ــوزم« جايبه يغمايي و يوس ــوزم« ةواژ »بس ــت رفته كار به »نس   . با توجه بهاس
  آورد،ســوزناك خود ســخن به ميان ميكه در مصــرع نخســت شــاعر عاشــق از ســخنان اين

ســخنان  از پرســد كه: تومي خويش معشــوق از حال و اســت ســوخته عشــق درد بنابراين او از
ــوزناك من تعجب ــان مرا اگر اما كني،نمي س ــوزم، به  جدايي آتش از من و كني خاطرپريش بس

  آيي؟شگفت مي
ضبط  سفي و يغماييحال با توجه به  سوزم«؛ يعني يو  معناي بيت چنين خواهد بود كه: »ن

  آيي؟ خاطر كني و من از آتش جدايي نسوزم، به شگفت مياگر مرا پريشان
تضاد معنايي ايجاد   »نسوزم«در حالي كه سوختن عاشق در بيت نخست آشكار است، و 

  آيد.كند، بنابراين اين ضبط درست به نظر نميمي
           

  ف رها كنيمـق تكلّ ـا طريـز تـرخيـب
  ت به دو جو بر بها كنيمـان معرفـدكّ 

بها كردن  . بربه كار رفته اسـت »پر بها«عبارت  »بر بها«نسـخة يوسـفي و يغمايي به جاي  در
يز و معرفت (ظاهري) را كه از آن خمعناي فروختن اســت و مقصــود شــاعر آن اســت كه بربه

ــت كردهبراي خود دكان  ــيمايم، به دو جو (مقدار ناچيز و بيدرس اما با به كار  ،ارزش) بفروش
  گردد.بيت از ساختار معنايي درستي برخوردار نمي »پر بها«بردن 
و  »ب«حروف  بايد به اين نكته نيز اشــاره كرد كه كاتبان در ضــبط نســخه معموالً چهراگ 

ــاس نوع نگارش و خط خويش به جاي يكديگر به كار  »پ« . از اين رو در بردندميرا بر اس
  بوده است. »بر بها«حقيقت اين واژه همان 

 450. ط

 617. ط

 46. ط
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  يغمايي ةتر در نسخضبط دقيق .2

  رَم رانىـرَم خوانى، عدل است اگـفضل است اگ

  زدــريـبگ وـر تـز زجــد آن، كـدانــو نــدر تـق

سخة يغمايي به جاي  صل« ةواژ »قدر«در ن سي كه زجر تحمل مي »و ست، ك كند، به كار رفته ا
يابد كه همان وصل معشوق است. بنابراين قدرداني معشوق عمل و پاداشي دست مي ةبه نتيج

  كند.ه نميئادر برابر تحمل زجر عاشق، معناي زيبايي را ار
  

  مفتولتف ـود زلـق نه بس بـد عشـكمن

  مفتول؟ نه روى نيز بكردى ز دوستاـك

جاي  به  مايي  خة يغ قل« ةواژ »عشـــق«در نســـ ناي دقيقب »ع كه مع ته  كار رف   تري راه 
آيا  يعني نه عشق! شوداسير مي و افتداين عقل است كه به دام عشق مي چرا كه ؛كندتداعي مي

  ...  كه نبودبراي صيد و به دام انداختن عقل ما (و عاشق ساختن ما) گيسوي تابدارت كافي 

  
  يوسفي ةتر در نسخضبط دقيق. 3

  دـان نكنـپريش گهرگزش باد صبا بر

  رو روانش باشىـو تو سـبوستانى كه چ

سفي به جاي  سخة يو ست كه بابه كار ر »خزان« ةواژ »صبا«در ن   از كه توجه به تعريفي فته ا

  وزد.مي صــبح وقت به ... بهار فصــل در آيد مشــرق طرف از كه بادي« يعني: شــود،مي صــبا باد
كشاف اصطالحات الفنون،  ( »... بادي لطيف و خنك است، نسيمي خوش دارد و از او گلها بشكفد

  رسد.ميتر به نظر ، ضبط يوسفي، در راستاي معناي طولي بيت درست)1056 ، ص2ج
  

  فروغي و يغمايي نسخةتر در ضبط دقيق .4

  استست و دردى سوختهبوده دمىوقتى را هركه

  وى راــاهـايــان و هـستـم ةـالــت دارد نـــدوس
سخ سفي به جاي  ةدر ن سوخته«يو سوخته«عبارت  »ستدردي  يك روز «و يا  »ستروزي 

سوخته«به كار رفته.  »ستسوخته سوخته«و يا  »ستروزي  سخ »ستيك روز   ةكه در ن
سبه اين معناست كه مثالً شخصي روزي بر اثر حادثهيوسفي آمده،  ست، اما دردي اي  وخته ا

 187. ب

 584. ط

 22. ب
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ص عاشق بر اثر درد فروغي و يغمايي آمده، بيانگر آن است كه شخ ةدر نسخ سوخته است كه
سوخته  سوخته برد كه پيداست به كاراست. چنانعشق خود  است داراي بار معنايي ن دردي 

ست. سوخته ا سبت به روزي  ست ن شتري ا شاعرانه بي سوخته«در  چنين،هم و  از  »ستدردي 
شده و حال آن كه در تنها معناي متعدي ،سوختن سوخته«اش در نظر گرفته  هر  »ستروزي 

  توان در نظر گرفت. دو معني الزم و متعدي را مي
  

  سخن از عشقش نـگويند مگو سعدى چندي 

  اـهد به دورانـن گوينـد از مـم و بعـگويمى

 ســعدي از پس. »هابســتان«آمده و در ضــبط يوســفي  »هادوران«در ضــبط فروغي و يغمايي 

  گويد:مي خود كه در جايي قول نمود، چنانها نقلدوران در  حكايت عشق او را بايد

  ιز خاك ســعدي شــيراز بوي عشــق آيد
  

  ιمرگ او گرش بويي هزار ســال پس از
  

ها و كند نه به بستانميو اين امر ما را به بقاي عشق سعدي در دوران و روزگاران بعد هدايت 
  هايي ديگر!يا مكان

           

  ى گريختـا خورد و به راهـر قفـصب

  تـه كنجى نشسـب  د وـال ديـل بـعق

  ضـــبط شـــده »در اين روز«عبارت  »عقل بال ديد و«يوســـفي به جاي عبارت  نســـخةدر 
ست روز كدام منظور نيست معلوم كه سين و پيشين بيت نيز و بيت كل اب پيوند در البته و ا  نيز پ
 نيز عقل ديدنبال صـــبر، خوردن قفا همانند كه حالي در نيســـت. برخوردار دقيقي معناي از

 در اين«با ضبط  عالوه بر اين احوال ناخوشايند عاشق است. از عمومي و كلي حالي توصيف
  رود.؛ قفا و بال؛ خورد و ديد، از ميان ميعقللطف تناظر ميان صبر و  »روز

  
  دـم كشيـت بتوانـار مذّلـب

  ت نتوانم شكستعهد محبّ 

ــفي به جاي  ــبط يوس   رفته كه البته در اين حالت عاشــق به كار »نتوانم« ةواژ »بتوانم«در ض
  و مذلت خواري بار تحمل به قادر معمولي دافرا تمام مانند و شـــودنمي مرتكب را خاصـــي هنر

 كه معناي حالي را بشــكند!!! در تمحّب عهد تواندنمي چنينهم او نيســت، البته معشــوق مهريبي

شين و دقيق شق كه شد خواهد پديدار زماني بيت اين دلن ستن خاطر به عا شك  بتواندت محّب عهد ن
  افزايد.بر زيبايي بيت مي »نتوانم«و  »بتوانم«عالوه بر اين، طباق  بار مذلت را بكشد.

 24. ط، ق

 39. ط

 39. ط
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  زـل بريروى به قتنخست خونم اگر مى

  دـااليـپـام بدهـزى از ديـريـر نـه گــك

  اســتفاده شــده كه معناي دقيقي »رودمي« ةاز واژ »رويمي« ةدر نســخة يوســفي به جاي واژ
بود: اگر  خواهد چنين بيت معناي يغمايي و يفروغ نســـخة اســـاس بر كند.نمي متبادر ذهن به را

كه اگر  ريز و مرا بكش (مرا راحت كن)، چرال خونم را بخواهي بروي و مرا ترك كني، اوّمي
  سختي خواهم مرد).ريخت (و به خواهد چنين نكني، خونم قطره قطره از ديدگانم فرو

         
  دـودى اندر عهـمن آنم ارتو نه آنى كه ب

  دولـع تيكه نكردم ز دوست ،به دوستى

توجه به معناي لغوي اين  استفاده شده كه با »نزول« ةاز واژ »عدول«در ضبط يوسفي به جاي 
  دهد.كلمه: فرود آمدن، پايين آمدن، معناي دقيقي از بيت به دست نمي

     
  ودـدارم بـپن ةه در كيسـنقد هر عقل ك

  وامـرازوى تـد به تـر از هيچ برآمـكمت

 و شده است. با توجه به ضبط فروغي استفاده »عمر« ةاز واژ »عقل«در ضبط يوسفي به جاي 
ــرمايه تمام بود: خواهد چنين بيت نايمع يغمايي ــتم كه عقلي س ــه (در داش  خود گمان و انديش

  يافت. غلبه من عقل بر تو عشق يعني نداشت. اعتباري و وزن و هيچ تو عشق ترازوي در داشتم)
تواند معناي مورد نظر شاعر را كه همان برتري عقل نمي »عمر«در اين صورت به كار بردن 

  كند،  بيان كند.جاي غزلياتش از آن ياد مي بر عشق است و در جاي
    

  مـد سخنـريـد مـب خلق جهاننـن سبـزي

  روى توامـراب دو ابـكش محكه رياضت

سفي به جاي  سخة يو سبب«در ن صرع دوم  »الجرم« ةواژ »زين  ست. در م حرف به كار رفته ا
بدان اشاره شده رع قبل نمايد كه در مصرا بيان مياز نوع تعليلي است و علت امري  »كه«ربط 

ست، در اين حالت نمي (ضبط يوسفي) به معناي ناگزير بهره جست. با  »الجرم«توان از واژه ا
تنها بايد بدان ضــبطي اكتفا ســت آوردن مفهومي درســت، تعليلي و براي به د »كه«وجود اين 

ي دادن امر مصرع نخست علت رو؛ چرا كه در نمايندبدان اشاره مي يوسفينمود كه فروغي و 
  در مصرع دوم توضيح داده شده است.

 276. ط
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  ه خوابـبينم بزآن خيالش را نمى ،نغنويدم
  ان من يك شب غنودى كاشكىـگري ةدـدي
به كار رفته  »همي بينم«و  »بغنوم«كلمات  »بينمنمي«و  »نغنويدم«در نســخة يوســفي به جاي 

ــرع دوم  ــاعر در مص ــت (بغنوم زيرا خيالش را همي بينم به خواب) اما با توجه به آنكه ش اس
دهد) پس چگونه در مصرع نخست كند (يعني امري كه روي نميآرزوي غنودن و خوابيدن مي

  گويد؟از غنودن سخن مي
  
  فروغي و يوسفي نسخةتر در ضبط دقيق. 5

  ود داردـه سـگه چـسپردم، آنچون تشنه جان 
  ؟ ا راـر خاك من گيـآب از دو چشم دادن، ب

ست، او يوسفي آمده  فروغي ضبط در كه »دارد« جايبه يغمايي ضبط در »داري« ةواژ كاربردن به
  از نظر معنايي و دستوري صحيح نيست.

  
  ردـم دوست نميـعاشق صادق به زخ

  مَعين استه ماء ـده كـم بـر مذابـزه
استفاده شده است. با توجه به ضبط فروغي  »نده« ةاز واژ »بده« ةدر ضبط يغمايي به جاي كلم

آن را از معشوق خويش طلب  عاشق صادق چون آب گواراست كه براي مذاب زهر يوسفي، و
خواهد كه زهر مذاب را كه چون آب گواراست به معشوق مي از او يغمايي ضبط در اما كند،مي
ضبط است. بنابراين  ديگر ايگونه صادق عاشق تصوير نخست مصرع در كه حالي در ندهد!!! او

ست  صرع نخ صرع دوم ادعاي م ست؛ چرا كه م شاعرانه برخوردار ني يغمايي از معناي دقيق و 
  كند.را نقض مي

     
  و دوست دارى، آزاد باش و ايمنـسعدى چ
  تـهانـه در جـركـا هـاشد، بـى ببـور دشمن

ضبط فروغي  اساس بر است. شده استفاده »نباشد« ةواژ از »بباشد« ةواژ جاي به يغمايي ضبط در
  بود: خواهد چنين بيت معناي »بباشد« ةواژ با و يوسفي

ــعدي ــوق كه هنگامي س ــت، با معش ــمن تو با جهان ةهم اگر حتي توس ــند، دش   و آزاد باش
  ،»نباشـــد« ةواژ با يغمايي ضـــبط براســـاس اما اســـت، دقيقي و كامل معناي كه باش. آســـوده

 جهان در دشمني هيچ اگر حتي توست، با معشوق كه هنگامي سعدي بود: خواهد چنين بيت معناي
  نيست. برخوردار استواري معناي از بيت پيداست ناگفته كه باش. آسوده و آزاد باشي، نداشته

 7. ب

 86. ط
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  بايددوست نمىرا دنيا، بىـا كه مـحّق
  خاطر، دنيا به چه كار آيد؟ ةبا تفرق

ـــت«و  »دنيا«در نســـخة يغمايي به جاي  ناربي«كلمات  »دوس   به كار رفته اســـت. »او دي
سفي ضبط فروغي و يو ساس  سعدي معتقد بر ا ستي دنيايي كه در آن،  ست كه به را محبوبم  ا

  خاطر دنيا چه ارزشي دارد؟حضور نداشته باشد، شايسته من نيست، براي عاشق پريشان
شته نظر مورد را هالذت و هانعمت ها،زيبايي تمامي دنيا، ةواژ بردن كار به با يعني  همگي و دا

شي تنها ثروت و دينار البته كه كندمي رها يكبارهبه را ست. آن از بخ  از كه شناختي با بنابراين ا
  نمايد.ميفروغي و يوسفي دلنوازتر غزل سعدي داريم، ضبط  در او عشق وشدت عاشق تهّم

  
  د، از من بخل استـگر همه احسان كنرىـديگ

  دــراق آيـه احـر همـود گــوع بـطبـو مــوز ت
به كار رفته اســت. بر اســاس ضــبط فروغي و  »بِِحل« ةواژ »بُخل«در نســخة يغمايي به جاي 

دريغ اگر فرد ديگري به من نيكي كند، من از او نيكي خود را  ، سعدي معتقد است كه :يوسفي
توجهم) اما اگر تو همواره مرا بســوزاني (آزار و اذيت هايش بيدارم (نســبت به او و خوبيمي

  ي است. (هرچه دوست كند، نيكوست).نكني) باز هم برايم شيرين و خواست
عنايي با مصــرع نيســت، اگر چه اما واژه بِحل به معناي حالل كردن اســت كه در تناســب م

ست «ند كه دبرخي معتق شيدم، به او «تواند به معنايمي »از من بحل ا عطايش را به لقايش بخ
  ها ضبط نشده است.به كار رفته باشد، اما چنين معنايي در فرهنگ »... نيازي ندارم و

                 
  اى سست پيوندـاى سخت جف

  رـرفت تقديـن بـى و چنيـرفت
به كار رفته است. سخت جفا اشاره به معشوقي  »كمان« ةواژ »جفاي«جاي در نسخة يغمايي به

سيار ست كه ب شق و مهربي ا ست آزار عا ست معلوم اما ،ا شاره چيزي چه به كمان سخت كه ني  ا
صيفي  از منظور اگر دارد. شد، باز هم تركيب تو شني سخت كمان، معناي كمان ابروان يار با رو

به كار رفته اســت كه شــاعر معتقد  »تقرير« واژة »تقدير« جاينســخه، به چنين در اين ندارد. هم
شت بوده سرنو شوق از نزد وي تقدير و  ست كه رفتن مع ضبط تقرير؛ در معناي بيان  ،ا اما با 

  يافت. كردن و گفتن باز هم به معناي دقيقي دست نخواهيم
  

  كن قصد خواهى هـهرك گو: دركاروان مفلسم من
  بستاند عسسكه  ندانچ برم در مطرب نگذاشت

ساس  بر سخة فروغيا سفي با به كار بردن واژگان و  ن شت«يو ستاند«و  »نگذا معناي بيت  »ب
مالم را گرفت  ةكه مطرب هم اين كاروان هيچ مال و مكنتي ندارم چرا در بود: من خواهد چنين

 278. ب
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، بنابراين به ســراغ هر فرد ديگري كه پاســبان بســتاند و چيزي برايم باقي نگذاشــت تا آن را
  خواهي برو. مي

سخ شاند«و  »نگذشت«يغمايي به جاي اين واژگان از كلمات  ةاما در ن شده كه  »بن ستفاده  ا
  بايد باشـــد كهمعناي درســـتي از بيت ندارد. اگر منظور عبور نكردن مطرب از نزد شـــاعر 

رفت و البته نشـــاندن عســـس نيز مفيد به كار مي »از برم« عبارت »در برم«عبارت به جاي 
  معناي مطلوبي در بيت نيست.

            
  انــرويـاهـد مـمنـار كـتــرفـگ

  ر باشد نه از ذمـنه از مدحش خب
سخة يغمايي به جاي  سب مدح و ذم  »دم« ةكلم »ذم«در ن ست، اما با توجه به تنا به كار رفته ا

  »دم«خبري عاشق از ستايش و سرزنش، به كار بردن سو و معناي طولي بيت، يعني؛ بياز يك
  اي را دربرندارد.مفهوم شاعرانه

       
  ن زادى؟ـه از ماء مَهيـرو آزادى نـگرفتم س

  مايىمكن بيگانگى با ما چو دانستى كه از 
 است ارزشبي آب معناي به مهين ماءِ رفته. كار به »َمعين« ةواژ »َمهين« جاي به يغمايي نسخة در
ست؛ نطفه همان كه سالت/ نيافريديم؟ مقداربي آبي از را شما مگر ،»مَهِينٍ ماءٍ مِن َنخلُُقُكم اََلم «ا  (مر
پست  (انسان) را از چكيدة آبي او نسل سپس .»مَهينٍ ماءٍ من ُسالَلهٍ مِن َنسَلهُ جَعَلَ ُثمَّ « نيز؛ و )20
سجده/ ر فرمود. مقر ستماء معين و . )7( شمه، به معناي آب گوارا سرچ  اين عبارت از قرآن 

، بگو به من خبر دهيد، اگر آب »قُل أَرَءَيُتم إِن أَصـــَبحَ مĤؤُُكم غَوراً َفمَن َيأتِيُكم ِبماءٍ مَعِينٍ« گرفته:
  .)30(ُملك/  [به زمين] فرو رود، چه كسي آب روان برايتان خواهد آورد؟[آشاميدني] شما 

سفي ضبط فروغي و يو سرو آزادي،  ،با توجه به  معناي بيت چنين خواهد بود: گيرم كه تو 
چون ( ارزش) زاده نشدي؟؛ پس حال كه دانستي تو نيز از مايياما مگر از نطفه آدمي (آبي بي
  با من چون بيگانگان رفتار نكن.ما آدميان از نطفه زاده شدي) 

معناچنين خواهد بود: گيرم كه تو ســـرو آزادي، اما مگر از آب  »َمعين«اما با به كار بردن 
  ... كه در اين حالت معناي دقيقي را انتقال نخواهد داد. گوارا زاده نشدي؟

  
  سعدي ثناي تو نتواند به شرح گفت

  ثناي توست خاموشي از ثناي تو حدّ
سخة در ست. »شرط« ةواژ »شرح« جاي به يغمايي ن شاعر بر آن  ةجا كه اراداز آن به كار رفته ا

صيل شرح و تف ست كه با  سعدي قادر ني ست كه:  ستايش و ثناي تو را بگويد، بنابراين اوج  ،ا

 6. ق

 501. ط، ب

 353. ب
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ستن ( تو ستايش از شي گزيدن و دم فروب ست.خامو  ةپس به كار بردن كلم از ثناي ناقص) ا
  واري را دربرندارد.معناي سعدي »شرط«

  
  يغمايي و يوسفي نسخةتر در ضبط دقيق . 6

  د بگذردـر پارسا را كان صنم در پيش مسجـه
  راب راـر ابرو افكند، باطل كند محـچشمش ب

سخ سفي به جاي واژ ةدر ن ست. اگرچه  »خاطر« ةواژ »مســجد« ةيغمايي و يو شده ا ضبط 
در كل  زيبا را تناسب نوعي فروغي ةنسخ در مسجد و پارسا محراب، كلمات ميان النظيرمراعات

 يوسفي زيبايي و غماييي نسخة در شدهضبط واژة يعني ؛»خاطر« پيش در اما نمايد،مي ايجاد بيت
ــناختي ــجد چون معلوم مكاني و جايي اي،نقطه به تعلق عدم و معناش ــ كليت و مس  به يدنبخش

 موجب جا،همه در و پيوسته محبوب ياد كه شودمي موجب امر اين كهچنان ردارد.درب را موضوع
  غفلت پارسا شود. 

    
  ن درازى؟ـتو خود اى شب جدايى چه شبى بدي

  تـت از نهيبـان سعدى بگداخـه جـذر كـبگ
آمده.  »بگدازي، لهيبت«واژگان  »بگداخت، نهيبت«هاي يغمايي و يوســفي به جاي در نســخه

شب جدايي هم جان مي ضبط فروغي آمده، اگرچه از ترس  شود؛ چنان كه در  تواند گداخته 
تر به نظر تر و شــاعرانهاما از آتش و لهيب و حرارت شــب جدايي گداختن و ســوختن، دقيق

  كه در ضبط يغمايي و يوسفي آمده است.رسد؛ چنانمي
       

  د؟ـنكن رـد گـه كنـاى تحمل چــر پـبند ب
  ستانگبين است كه در وى مگسى افتاده

سفي و يغمايي ضبط در صرع جاي به يو ست م صرع نخ   او بر و گفت توان چه شـيرين لب« م
 ةنسخ در البته رسد.مي نظر به ترمناسب مصرع دو عرضي معنايي ارتباط در كه آمده »سياه خال

  تر است.وز زيباتر و دقيقكه هن رفته كار به »شيرين روي« بارتع »شيرين لب« جاي به يوسفي
  

  دـا نكنـن مـاختـب هوس بـكس عيچـهي
  ستمگر آن كس كه به دام هوسى افتاده

ــفي به جاي  به كار رفته.  »كس، بكنندهمه«واژگان  »كس، نكندهيچ«در ضــبط يغمايي و يوس
كه در كند؛ چنانبه دام افتاده نمي عيب و منعِ شـــك، بيكســـي كه خود به دام هوســـي افتاده

  رده منع رطب چون كند؟خوفرهنگ ما متداول است: رطب

 58. ط
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  انِ ضعيف ماندـدل رفت و ديده خون شد و ج
  ان فداى دوستـه كنم جـراى آن كـوآن هم ب

سفي و يغمايي  »فداي«ضبط  ضبط يو ست.  ست ا شان«از نظر قافيه نادر ست كه با قافي »ف  ةا
  ابيات ديگر سازگار است.

       
  ردـاورد و ببـبي  وـام تـاد خاكى ز ُمقـب

  ارى هستّطع ةآب هر طيب كه در كلب
سفي به جاي كلم ضبط يغمايي و يو ست. طبله را  »طبله« ةاز واژ »كلبه« ةدر  شده ا ستفاده  ا

بوي خوش نهند. از اين دانند كه در آن ار ميار، بويدان و طبل عّطكوچك، سلة عّط ةصندوقچ
تري به نسبت يغمايي و يوسفي ضبط شده، داراي معني مطلوب ةار كه در نسخعّط ةروي، طبل

  .كه در نسخه فروغي آمده ار استعّط ةكلب
    

  دـويـت گـرو روانـن و سـاه ختـه مــركــه
  ستاالى تو صورت بينىـد و بـوز از قـاو هن

مايي و يوســـفي  مدر ضـــبط يغ جاي كل مده »رخ« ةواژ »قد« ةبه  ـــت.  آ   ماه ختن رااس
آمده است  ضبط يغمايي و يوسفي كه دربه باال نسبت داد، چنان را سرو و قد) نه (و  رخ به بايد

  است. فروغي آمده ضبط كه دركه ماه ختن را به قد نسبت داد، چنانو نه آن
  

  ιروي گفتم كــه در جهــان بنهم
  

ــنــدگــي آزادگــردم از قــيــد    ιب
  ιكه نه بيرون پارس منزل هســـت  

  
  ιشام و روم است و بصره و بغداد

ــي   ــم ــم ن ــن   ιدارددســــت از دام
  

ـــخاك شيراز و آب رك ـــنابـ   ιادـ
به كار رفته اســت، در اين  »نيســت« ةواژ »هســت« ةبه جاي واژ ضــبط يغمايي و يوســفي در  

شينصورت  سين آن معناي زيباتري را ارائ با توجه به بيت پي سر ه ميو پ شوق از  كند كه مع
گونه نيست كه زم، ايندستيابي به آزادگي، گفتم كه در جهان به سفر بپردا گويد: برايگاليه مي

هاي شــام و روم و ســرزمين پارس براي من جاي اقامتي نباشــد، بلكه ســرزميندر خارج از 
گير شيراز و ) وجود دارد، اما خاك دامن ه آزادزيستي مناقامت من و البتبراي  بصره و بغداد (

  كند.آب ركناباد مرا رها نمي
اي آن اســت كه در فروغي به معندر ضــبط  »هســتكه نه بيرون پارس منزل «اما عبارت 

در اين صورت مغاير ؛ كه ندارد پارس جايي براي زيستن و اقامت من وجودبيرون از سرزمين 
كند. هاي شام و روم و بصره و بغداد را معرفي ميدوم خواهد بود كه سرزمينبا معناي مصرع 

صرع را در  »كه نه«اما اگر  ست كهمگر اين«اين م سجام معني كنيم، آن »گونه ني گاه بيت از ان
   معنايي برخوردار خواهد شد.
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  ه گفت: هر چه ببينى ز خاطرت برود؟ـك
  داردـپن و ـه سهـد كـن شـام يقيـرا تمـم

سخة در سفي ن ست آمده »نبيني« ةواژ »ببيني« جايبه يغمايي و يو ساس بر كه ا  از« ساير: لَثَم ا
  .است تري برخوردارعملي و تردقيق نايمع از »برفت ديده از كه هرآن برود دل

    
  دـوان دوخت كه معشوق نبينـچشم عاشق نت

  دـبر گل نسرايوان بست كه ـل نتـلبـاى بـپ
 منظور به و آمده فروغي ضبط در »نتبس پاي« جاي به يوسفي و يغمايي ضبط در كه »بستن ناي«

با مفهوم كلي بيت مبني بر ايجاد مانع براي حذر از عشق، بيشتر  است، راه صوت و آواز بستن
  در ضبط فروغي در تناسب است. ضمن آنكه پاي بستن مانع سرودن نيست! »پاي بستن«از 
  

  تو را در بوستان بايد كه پيش سرو بنشينى
  ه باغبان گويد كه ديگر سرو ننشانمـرنـوگ

به كار رفته اســت. با وجود  »ننشــيني« ةكلم »بنشــيني«در نســخة يوســفي و يغمايي به جاي 
دارد كه در خالف آن صــورت، محبوب خود را از امري برحذر مي، عاشــق، »وگرنه« عبارت

شاتفاقي مي سروايافتد كه خو ست. اگر محبوب  ستان در كنار ند ني سعدي در بو قد و رعناي 
سروهاي ديگر  شتن  سروِ قدش، باغبان را از كا ضبط فروغي)، زيبايي  شيند ( سرو بن درختان 

سعدي نبايد نااميد مي سروقد  سروها را با زيبايي خويش در سازد. پس محبوب  قدر ديگر 
نظر باغبان بكاهد. (ضــبط يغمايي و يوســفي). بنابراين ضــبط يوســفي و يغمايي از معناي 

  سعدي در بيتي ديگر در اين مضمون آورده: تري برخوردار است.دقيق

  ιبيني كه سرو را ز لب جوي بركَنند ιيك بامداد اگر بخرامي به بوستان
  

  

  ن دريـام از جهانيان بر دل تنگ مبسته
  كس، گوشة چشم خاطريتا نكنم به هيچ

 كالم فصاحت از است. رفته كار به »ايبسته« كلمة »امبسته« جاي به يغمايي و يوسفي نسخة در
 همان در من واژة به توجه با فروغي) (ضــبط »امبســته« ةواژ در را »ام« كه اســت دور به ســعدي
 صحيح »ام« رفتن كار به يافت،مي تغيير »خود« به »من« ةواژ اگر شايد .برد كار به تكراربه مصرع

 غيرت كهآن ضــمن اســت، تردقيق يوســفي و يغمايي ضــبط در »ايبســته« اما رســيد،مي نظر به
  بنگرد. جز از او به ديگري عاشق كه دهدينم اجازه معشوق
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  ιفيروزروز آن كه تو بر وي گذر كني  ιصــباح آن كه تو بر وي نظر كنيخفر
  ιچو بر سر خاكم گذر كني ،آري كني  ιگفتي كه دير و زود به حالت نظر كنم

  اســت رفته كار به »نظر گذر،« واژگان »گذر نظر،« كلمات جاي به يغمايي و يوســفي نســخة در
  رسد.تر به نظر ميدقيق يغمايي و يوسفي ضبط غزل، 9 بيت در قافيه همين تكرار به توجه با كه

  

  
  

  ιجهـد كن تـا بـازيـابي همرهـان خويش را  ιاي از كاروانماندهآلوده واپساي كه خواب
خداي ند مردان  ند و فرمود   ιل نصيحت گوي نفس خويش رااي فقيه! اوّ  ιراســـتي كرد

توجه به كه با  به كار رفته است »پيش« ةواژ »خويش« ةدر نسخة يوسفي و يغمايي به جاي كلم
  رسد.تر به نظر ميدقيق يوسفي و يغماييغزل، ضبط  9تكرار همين قافيه در بيت 
         

  م حلقه بر سندان زندئه داـهرك
  ح بابـد فتـناگهش روزى بپاش

 كه با توجه به معناي به كار رفته است »بباشد« ةواژ »بپاشد« جايبه يغمايي و يوسفي نسخة در
سته هركه بيت: شاده رويش به خانه درِ روزي بزند، را ايخانه درِ پيو وََلجَّ اً َمن قَرَعَ باب« ،شودمي گ

 كه كرد اشاره نيز نكته اين به بايد اگرچه ؛رسدمي نظر به تردرست يغمايي و يوسفي ضبط ،»وََلجَ
سخه ضبط در كاتبان ساس  »گ« و »ك« و نيز »پ« و »ب« حروف الًمعمو ن  و نوع نگارشرا بر ا

شد «همان  واژه اين حقيقت در رو اين از .بردندمي كار به يكديگر جايبه خويش خط بوده  »ببا
  است.

  
   ست مزخرف عبادت سعدىىـه صورتـن

  اشـد نّقـكنه مىـه بر در گرمابـكانـچن
سفي و يغمايي به جاي  سخة يو ست »عبارت« ةكلم »عبادت«در ن ضبط  به كار رفته ا كه البته 

ست و دقيق همان  سفي و يغماييدر سخة يو ضبط فروغي  ن ست كه در پاورقي  ست. گفتني ا ا
  نيز آمده است كه: عبارت درست است.

  
  رمى وليكـشىـوليت ز بـزنم الف از رجمى

  نفس خود را كرده فاجر چون زن چنگى منم
سفي و يغمايي به جاي كلمات  سخة يو به كار رفته  »حاجز، ُحبلي«واژگان  »چنگيفاجر، «در ن

كنم، شرمي ادعاي مردانيت مياز روي بي من شد: خواهد چنين بيت معناي اساس اين بر و است
  شوم.طلبد) پنهان ميمي را چيزي لحظه هر (و است آبستن زني چون كه  خود نفس سر پشت اما
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 زيباتري برخوردار معناي از يتب يغمايي، و يوسفي نسخة در »حُبلي حاجز،« ضبط با بنابراين
شــود كه در صــورت ختم مي »آ«ت بلند . از ســوي ديگر قافيه ديگر ابيات به مصــوّشــودمي

  رود.(ختم به مصوت بلند اي) اين نظم نيز از بين مي »چنگي«قافيه استفاده از 
  

  هِنيك قدم برخالف نفس ِب 
  ادهـــداى ننهـال خـدر خي

ــاي«كلمات  »بنه، خيال«در نســخة يوســفي و يغمايي به جاي كلمات  به كار رفته  »پليد، رض
شــود و گاه در مصــرع نخســت، معناي جمله كامل مي. اگر ضــبط فروغي را بپذيرم، آناســت

يوسفي و يغمايي، هر دو مصرع در فاقد معنا خواهد بود. اما با پذيرش ضبط  الًمصرع دوم كام
  ه خواهند نمود.ئاي كاملي را ارامتداد يگديگر معنا
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  غزل در سعدي زبان
  
  

  ضرورت آشنايي با زبان
ــت ــعدي، ناگزير از عبور از مرزي عظيم و براي دس يابي به مفاهيم و معاني نهفته در غزليات س

هســتيم؛ زباني كه با همة ســهولت،  »زبان ســعدي«آن هم از گونة  »زبان«دژي فراخ به نام 
 ناشناخته هاياليه شناخت به قادر آن، درك از پيش كه است نهفته و پنهاني هاياليه دربردارندة

 دربرگيرندة د،گيرمي بهره آن از غزل در سعدي كه زباني شد. نخواهيم سعدي سخن پنهان و
استوار است و برخي  گذشتگان برساختة و توصيفي سنت بر برخي كه است هايينظام و هانشانه

ــت كه چنين تأثيرگذار، ناب و  ــت و از همين روس ــاختة ذهن خلّاق و هنرمندانة اوس نيز برس
  ل و انديشه است.نيز نيازمند تأّم شود و درك آنغيرتكراري مي

ــي قرار گيرند، بنابراين ها بايد به گونة مجموعهجا كه پديدهاز آن ــاختمند مورد بررس اي س
ــاختن قوانين دروني نظام پديده ــكار س ــلي تحقيق، آش ــت؛ نظامي كه از درون، هنر اص هاس

ست.  شد و تكامل يك اثر را پديد آورده ا سن،  ←(ملزومات ر سي . از اين)1376:11ياكوب رو برر
  ساختار و نظام زباني غزليات سعدي نيز براي درك گسترة معنا در غزل داراي اهميت است.

ستين در ترديدبي  ستيابي از پيش گام، نخ  و نظري هايتئوري شناخت و متن محتواي به د
سنده، يا شاعر عملي ست وي بيان و زبان نوي ضوع به كه ا سترة شاعر، فكريِ محتواي و مو  گ

 از ناگزير سعدي، غزليات معنايي ةگستر به دستيابي براي نيز، جهت همين به بخشد.مي معنايي
سعدي از اين ها و عملكرد آن و نيز بهرهشاخص وي، زباني هايويژگي شناخت مندي هنري 

  گستره هستيم. 
شانه بر تكيه با منظور، همين به سين  بياني شيوة شناخت آن، هايويژگي و سعدي زبان شنا

 انتزاعي عناصر نيز و ملموس و محسوس عناصر با آشنايي سعدي، درزبان غيرمستقيم و مستقيم
 يا و تصــوير ميان رابطه كشــف غزل، در ســعدي نظر مورد تصــاوير ايجاد و مفاهيم ســاخت در

 عرفاني و انتزاعي عناصر و محسوس عناصر در معاني تداعي سعدي، سخن در مفهوم با مصداق
شنايي نيز و شگي و زباني نبوغ با آ سترة به تا برآنيم سعدي، هنري و اندي سي گ شنا  غزل در معنا

  سعدي دست يابيم.
  

  شناسي زباننشانه
شانه واژگاني تعريف در شاره خود از غير موضوعي به بتواند كه ايپديده هر كه آمده شناسين  ا

شانه نمايد، شانه و )15:1386 صفوي،( آيد.مي شمار به )sign( ن سين سبت يافتن ادبي، شنا  ميان منا
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 از است مناسبتي كشف حقيقت در خود اين و شودمي استناد بدان كالم در كه است مدلولي و دال
 ديگر، بياني به است. گرفته شكل مخاطب ذهن در كه آنچه و شده هئارا نويسنده انديشة در آنچه
 امكان ادبي توصيف يا تصوير هر به كه است اصلي قراردادهاي شناخت حقيقت، در شناسينشانه

 اختياري« باشـــند. اختياري كامالً توانندمي هانشـــانه اين كند.مي هئارا »ديگر معناي« پروراندن
  ).27:1380(دينه سن،  ».باشد معنايي هر نشانگر تواندمي اينشانه هر اينكه يعني نشانه بودن

ــتگاهي ،زبان ــانه از دس ــتنش   و گيردمي بهره زبان هايتوان از ايپاره از نيز فرد هر و هاس
 منظور به امر اين آفريند؛مي را »خود ويژه بيان روش« يا و »فردي ســبك يا ســخن« ايگونهبه

 به معاني، بر تأكيد با خود ذهني مفاهيم انتقال نيز و آشـــنا قراردادهاي بر تكيه با ارتباط ايجاد
 بالقوة هايتوان از برخورداري هنري، و ادبي هايآفرينش مقولة در اما ،گيردمي صورت ديگران

 و گيردمي صـــورت همگاني و فراگير ،زباني آشـــناي قراردادهاي از جســـتن بهره از فراتر زبان
شانه و نوين قراردادهاي از ايمجموعه  روابط اين دريافت صورت در كه آفريندمي ايتازه هاين

 در صورت، اين غير در و شد خواهد هنرمند كالم درك به قادر مخاطب جديد، رمزهاي و نوين
 عبارت واژه يك معناي« :كه بپذيريم اگر ماند.مي باقي كالم ظواهر درك و اثر نخســتين هاياليه

ست  ديگر هاياليه ويژگي و زبان آن شناخت بنابراين ،)45:1381 ،هريس( »زبان در آن كاربرد از ا
ـــد. خواهد برخوردار اهميّت از آن  دالي مدلول هر و يابدمي تازه ،مدلولي دال، هر زبان، در ش
   دريافت: وضوح هب توانمي را پيوند اين زير ويرتص در كهچنان ديگر؛ مدلولي براي شودمي

  
  

  
  
  
  
  
  
  

ــانه ــاعر و پيچيدگي آن، قادر به خلق نش هاي جديد از از آنجا كه ذهن خلّاق هنرمند و ش
معناي زباني «نيز:  و است خود خاص معنايي داللت دربرگيرندة يك هر كه است مختلفي مفاهيم

  ».سازدها مرتبط مياي از روابط مبتني است كه آن را به ساير واژهاي به شبكة پيچيدهواژه هر
 كشف شناسي و نيز، مخاطب براي گريز از رويارويي با واقعيتي مبهم، ناگزير از نشانه)45(همان، 
ساختار متن ذهن در گرفته شكل هايمدلول و دال از گوناگون معاني داللت ست.   ادبي  مؤلف ا

شانه برگيرندةدر  قلمرو هاي متن است و براي درك اين ساختار ادبي بايد بهمناسبات دروني ن
دروني  مناســـبات درك با كرد. كشـــف را آنها ميان دروني روابط و يافت راه ادبي هاينشـــانه

  شود.پذير ميسهل و امكانهاي ديگر، ها، درك اليهنشانه
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ساس اين بر سنده يا و شاعر ا ست قادر نوي صر تركيبي هايتوان« از جوييبهره با ا   »زبان عنا

تركيب اين عناصر و ايجاد عناصري جديد  در خود انديشة ابتكار نيز و ــشمار است كه بي ــ
ــة و كالم جديد، زاوية اين از و يابد خاص معنايي داللت به راهي نويافته، و  خويش ذهني انديش
 معاني داللت و هانشانه گسترة براساس هانشانه اين شناخت عدم نهد. ميان در خود مخاطب با را
   افكند. خواهد خطا به مفاهيم درك در را ما نويسنده، و شاعر هر

سان بين رابطة« ست. دوجانبه و فعال ايرابطه زبان، و ان  كه ميزان همان به ديگر، عبارت به ا
 كه است ايوسيله زبان كه چرا ؛گذاردمي تأثير زبان بر نيز انسان گذارد،مي تأثير انسان بر زبان
ــتفاده با توانمي ــائل بيان به آن از اس  تأثيرپذيري پرداخت. بيرون و درون دنياي به مربوط مس

 داراي زبان يابد.مي تجلي او زباني توليدات در باشــد، كه ايگونه و ميزان هر به دنيا از انســان
ــت مختلفي معنايي زواياي ــي فقط كه اس ــودمي متجلي ما بر گفتمان قالب در آن از بخش   ».ش
  .)18-20 :1350(شعيري،

ــيك متون مفاهيم درك براي ــر و كالس ــنايي زني و معاص ــنده كالم محتواي با آش   يا و نويس
ــاعر ــود؛مي كرده ياد »مولف نيت« به آن از كه ش ــانزبان كهچنان ش ــناس ــانمعني و ش ــناس   ش
ناگزير به  »در زماني«و يا محور  »ــــ توصيفي همزماني« محور دو براساس نمايند،مي پيشنهاد
  حركتيم:
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ـــ همزماني«در مطالعه  تنها به بررسي واحدهاي نظام زبان در يك مقطع زماني  »توصيفي ـ
مامي به تغيير معني در طول ز جه نميپردازيم و در چنين شـــرايطي  عة ن تو طال با م كنيم و 

هاي گوناگون معاني واحدهاي نظام زباني را مورد ســـير تغييرات زماني و داللت »زمانيدر«
. اين امر ما را به درك صحيح از واژگان و معاني در )18: 1380احمدي،  ←( دهيم.كنكاش قرار مي

مايد، چنانطول حيات خويش ره مي با داللت معنايي خويش در طول  »رند«كه مثالً واژه ن
صر، كاربرد  سعدي و حافظ و نيز دوران معا سنايي،  شاعران گوناگوني چون  زمان در ديوان 

هاي متفاوتي بنديدر طول زمان ما با دسته«ويژه خود را داشته است و اين همان معناست كه: 
 (همان: »اند.د طرح شدهكاركرد خاص خوشويم كه هر يك به دليل ها رويارو مياز انواع نشانه

شانه  .)29 صحيح از نوع درون زباني يا برون بنابراين ن سي واژگان ما را به داللت معنايي  شنا
ورقي فرض كن، يك روي در تو، «  آمده: مقاالت شـــمسكه در نمايد و چنانراه مي 1زباني

سوي تو بود، خواندي، آن  ست، آن روي كه  سوي يك روي در يار، يا در هر كه ه روي كه 
  .)128: 1369، تبريزي( »يار است هم ببايد خواندن

ساروت از آن ياد مي  ست كه ناتالي  شكار  «كند: اين همان معنا شاعرانه يك اثر، آ سوية 
هاي شاعرانة زبان مايه. بنابراين براي كشف بن)31: 1380(احمدي،  ».كنندة عنصر ناديدني آن است
شانه شاعري ناگزير از ن شانههر  شاعريم؛ ن سي زبان خاص آن  اي كه در حقيقت رويكرد شنا

اي است كه مرز ميان زبان كالمي و زبان دهد و اين همان نكتهشاعر به زبان را به ما نشان مي
آنچه كه ميزان توانمندي شــاعر و اقبال عمومي به وي و  نمايد.هنري و شــاعرانه را تعيين مي

شعري؛ آهنگ، وزنزند، عالومانايي اثرش را رقم مي صاوير، توانمندي  ه بر قدرت قواعد  و ت
هاي زبان معيار اي نســبي از نظام نشــانهبه كارجويي او از زبان ادبي اســت؛ زباني كه به گونه

ست ست كه از يك معنا به معناهاي بي متمايز ا . در حقيقت هر كندشمار گذر ميو از اين رو
شـــود تا زبان از گونة نظام يابد و منجر بدان مياي خاص ميمايهواژه در كالم شـــاعر درون

ايســـتا و غيرقابل انعطاف به نيرويي آفريننده، مبتكر و خالّق در جهت معاني تازه و جديد 
  تبديل شود.

ستور زبان پديد مي ساختاري موجود در يك متن ادبي فراتر از مقوله روابط د آيند روابط 
و دســـتوري موجود در يك اثر ادبي فراتر رفته،  و به همين دليل اگر از ســـطح معاني زباني

  يابيم. نظر نويسنده يا شاعر دست مي مورد معناي به صورت آن در بيابيم، را موجود ادبي روابط
ها و زبان معيار نگردد، اگر شاعر قادر به بر هم زدن قوانين حاكم بر ارتباط معمولي انديشه

ين روست كه شناخت كاركردهاي متن ادبي راه را بر تواند به آفرينش معنا دست يازد. از انمي
هايي سر و كار حاصل آن كه در يك اثر ادبي ما با نشانه«گشايد. فهم معنا و كالم شاعرانه مي

هاي زباني، اند و روي اين نشانههاي زباني جاي لفظ را در زبان گرفتهداريم كه در آنها، نشانه
                                                

 ل اشـــاره به چيزي در جهان خارج از؛ عمداللت برون زبانيهاي زبان و ؛ توضـــيح به كمك واژهداللت درون زباني. 1
  زبان است.
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اي آمده و با آن نشـــانه رابطه داللتي تازه يك معناي تازهاعم از دال، مدلول و داللت زباني، 
كلي از هكه آثار زباني و آثار ادبي ب گفت بايد اينشـــانه پيدا كرده اســـت. پس از نظر محتواي

  .)162 :1382شناس،(حق ».يكديگر متمايزند
است،  شناسي نظام زباني و بياني مطرحشناسي و نشانهانگارة مهم ديگري كه در مقوله زبان

بستر فرهنگي خاصي است كه آن واژه و يا نشانه در آن رشد نموده، بار معنايي خاص خويش 
زبان آشــناي همگاني، چه گفتاري، چه نوشــتاري و ادبي، حاصــل بارهاي «دهد. را انتقال مي

ستِ واژه يا  سر را ست... به عبارت ديگر، معناي  ستر فرهنگي خاص ا شي در ب معنايي و ارز
ناي آن به آن، ) Denotation( رو مع ته  نگ وابســـ بان و فره تاريخي هر ز ندگي  ـــاس ز براس

به آن  كه  هايي دارد  نا عاطفي«زيرمع ناي  ند. چنين واژهنيز مي »مع هاي گوي نا مل مع حا اي 
ست از تجربه ست كه بازتابي ا سيِ تو در تويي ا سا ستيِ فردي و قومياح شوري، . .هاي زي (آ

1387 :66(.  
ها ها، انديشهدامنة واژگاني هر شاعر يا نويسنده براساس برداشتو بدين ترتيب است كه  

ــندة ديگر متفاوت ميو ابتكارات خالقانه ــاعر يا نويس ــترة واژگاني ش گردد و اين اش با گس
گردد اي تبديل مينمايد و اصوالً به پديدهـــ انديشگي هنرمندان را تعيين مي تفاوت مرز زباني

ــطه ــنده را مورد  اش قادر خواهيمكه به واس ــاعر يا نويس ــطح توانمندي و هنرمندي ش بود س
شويم، هرگونه دريافت كلي هنگامي كه به طور عملي درگير متن اثري مي«بررسي قرار دهيم. 

ــت، اما درك واژهما از متن منوط به درك عبارات و واژه ها نيز خود در گرو درك كليت هاس
ــت كه در اينجا با چرخه ــت. بديهي اس ــناخت اثر رو مياي متعددي روبههمتن اس ــويم: ش ش

صل مي شناخت زندگي او حا ساية  سنده در  شناخت نوي شناخت زندگي او منوط به  شود و 
ها هاســت و درك عبارات و واژهآثار وي اســت. درك كليت اثر در گرو درك عبارات و واژه

  .)25: 1386(امامي،  ».شود؛ كه اين نيز چرخة ديگري استنيز بدون درك كليت اثر دانسته نمي
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هاي انديشگي و ِحكمي با رويكرد خاص به مقولة زبان و پيوند هنرمندانة آن با ظرافت سعدي

 ،فرد، زيبابهخويش به نبوغي شــاعرانه دســت يافته كه حاصــلش خلق آثاري اســت منحصــر
  . و ماندگار هوشمندانه

هنري و فكري وي دارد و البته هريك از اين  ي كه ريشــه در نبوغ زباني،اانهنبوغي شــاعر
اي مبسوط قابل بررسي است. سعدي با گونههايي متصل است كه بهزيرساخت موارد خود به

ــترة ويژة كالمي و معاني جويي از همين مقوالت، بهره ــعري را به خدمت گس امكانات زبان ش
  نمايد.آشكار ميوي را ه آورد و بدين ترتيب، زبان وي تداعي انديشخويش درمي

 اي فراخمهارت در پرورش الفاظ، پويايي و تحرك كلمات و ذوق سـليم آميخته با انديشـه
ست و اين ويژگي از ،دشومي منتقل ديگر معاني به معنايي منظم از و زنجيروار كه هاي كالم او
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ستنكته سخت ظريف ا سدي در مزمورات داوديمعنايي در اين زنجيرة  .اي  چنين به  مرموزات ا
ست:  شده ا شيده  صوير ك سي، برس تا «ت شنو تا بداني، بدان تا بكني، بكن تا بروي، برو تا بر ب

بيابي، بياب تا گم شوي، گم شو تا يافته شوي، يافته گرد تا بشناسي، بشناس تا دوست داري، 
  .)44: 1381الدين رازي، (نجم »... دوست دار تا دوست شوي

ست.  ستگي دوسويه و چندسويي دارد، فراوان ا از اين دست زنجيرة معاني كه هر معني واب
ست: نيز آمده  البالغهنهجدر  ستقيم «ا ستقِيمُ قَلُبهُ حّتي ي ستقَيم َقْلبُهُ و ال َي ستقيمُ ايمانُ َعبدٍ حّتي ي الي

  . )184: 1368، البالغهنهج( ».لساُنهُ
گردد كه از آن با عنوان منجر به پيدايش شاهكاري مي هاي ياد شده در كالم سعدي،ويژگي

هاي خاص اند. او براي نيل بدين مقصــود از نشــانهدر زبان ســعدي ياد كرده »ســهل و ممتنع«
ست  شاراتي زباني ا ستعاري، تمثيلي، تلويحي يا ا ست. زبان ا سته ا شعارش بهره ج كالمي در ا

توصــيف در وســعت واژگان را به ذهن و  كه به واســطة آن ســعدي مفاهيم انتزاعي و غيرقابل
  سازد. ادراك نزديك مي

  خالقيت هنري سعدي بايد به دو پرسش پاسخ داد: ةبنابراين در حوز
  خواهد در قالب اشعار نغز خويش به خواننده انتقال دهد؟سعدي چه پيامي را مي .1
  جويد؟ براي انتقال اين پيام يا مفهوم از چه ابزار هنري و يا مصاديقي بهره مي .2
  

شناسي زبان ةبيني سعدي و نيز مقولترديد بايد با اشراف بر جهانپاسخ به اين دو پرسش بي
اي پر از رمز و راز اســت. شــاعر با زبان رابطه ةرابط«وي صــورت گيرد. اين گونه اســت كه: 

شعري خود مي شاعر هنگامي به شود. يعني كمال  سد كه جهان ذهني او در زبان او متجلي  ر
و يا بهتر بگوييم ) 194:1373(موحد، ».زبان او جهان او را نشــان دهد نه اينكه آن را توصــيف كند

شان مي سخن آر، از «گويد: دهد. موالنا ميخود او را ن سي او را در  شنا آدمي را خواهي كه ب
  .)40: 1362مولوي،( ».سخن او، او را بداني

ــريح فرموده اين (ع) نيز دراميرالمؤمنين  ، البالغهنهج( ».هِســاِنِل حتََت ءٌخبوالمرءُ َم«اند: باره تص
1368 :432(.  

  
  تمثيل و اشاره

متوالي به تمثيل  ســت كه ســعدي گاه در يك غزل به گونةاي ات تمثيل و اشــاره به گونهاهمي
  :گيردپرداخته و گاه نيز در ابيات مياني غزل از آن بهره مي

مار درنمى به طو يث عشـــق  جدحد   ιگن
 

  ιگنجــدبيــان دوســــت بـه گفتــار درنمى
  ιســـماع انس كه ديوانگان از آن مســـتند 

 

  ιگنجــدبــه ســـمع مردم هشـــيــار درنمى
  ιرت نشـــود عاشـــقى و مســـتورىميســـّ  

 

مىار خّم ةورع بــه خــانــ ن نجــددر   ιگ
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  ιتنگ در دل ســت يارنشــســته خفرا چنان
 

  ιگنجــدكــه بيش زحمــت اغيــار درنمى
  ιتو را چنان كه تويى من صـــفت ندانم كرد 

 

بازار درنمى به  مه  جا جدكه عرض    ιگن
ندهم  يده دل  به صـــورت هيچ آفر   ιدگر 

 

  ιگنجــدكــه بــا تو صـــورت ديوار درنمى
سكين را؟خبر كه مى  شب رقيب م    ιدهد ام

 

ي به زاو جدغار درنمى ةكه ســـگ    ιگن
بار بوَ  به  گل  خار بودچو    ιد همنشـــين 

 

مى ن بود خــار در كنــار  نجــدچو در    ιگ
  ιدو دوست ميان در است شوق و ارادت چنان 

 

  ιگنجدكه ســـعى دشـــمن خونخوار درنمى
  ιســـر ةكنم كه ديدبه چشـــم دل نظرت مى 

 

علــ ـــ برق ش مى ةز  ن نجــدديــدار در   ιگ
  ιنيست سعدي جاى هست را تو كه دوستانز 

 

  ιگــنــجــدگــدا مــيــان خــريــدار درنــمــى
   

  )469-470: 1376 (سعدي،

از تمثيل به انتقال مطلب موردنظر خود به  گرفتنچنين اســـت ابيات زير كه ســـعدي با بهره 
  پردازد:خواننده مي

يد عشـــق مالمت از دل عدي فرو نشـــو   ιســـ
  

  ιكه خود رنگ است ،از حبشي چون رودسياهي
  )438: 1376 (سعدي،  

  
  ιل استَثهمان َم تو روي من از حديث صبر

  
شير صبر طفل به    ιاز كنار مادر خويش كه 

  )536 (همان:  
  

مستعارمنه با  ةكند، رابطديگري كه درباره كاربرد تمثيل در آثار سعدي جلب نظر مي ةنكت«
ستعار در ممثل يا مستعارله  ب يا تمثيلي است. هرچهمرّكبه با مشبه در تشبيه و مشبه تمثيلي ةا

 پيوند شوند، منطبق همديگر بر بيشتر مشبه، و مستعارله با بهمشبه و مستعارمنه لوازم يا ياتجزئ
  .)249: 1386(صياد كوه،  ».بود خواهد بيشتر تناسب اين رعايت نتيجه در سخن زيبايي و استوارتر

  
يار هم قدار  ند هيچم ندا   ιكسنفس چون من 

  
شك اوفتد قيمت بداند آب راماهي كه بر    ιخ

  )414: 1376 (سعدي،  
  

 يازد كهزبان تلويحي يا اشاراتي سعدي براي نيل بدين مقصود به خلق تصاويري دست مي

اشــتباه و يا به را خواننده تواندمي تفاســير، و رتعابي در آن، هايويژگي شــناخت عدم صــورت در
ستنباط شود كه گوينده به تلقي مي در علم بالغت نيز، تمثيل، مجازي هاي متفاوت برانگيزد.ا

  آورد، اما مقصودش امر ديگري است.وسيلة آن سخن را به زبان مي
 تشخص ن زبان تمثيلي يا اشارتي در آثار عرفاني نمود يافته ورداين ويژگي، يعني به كار ب

بدمي بان همين خاص ويژگي از ناشـــي نيز امر اين و يا فاني ز ـــت آن ةويژ حاالت و عر   اس
تداول، نمي گان م مات و واژ لب كل قا حاالت و ويژگيكه در  به توصـــيف    هاي آنتوان 

  پرداخت! 
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يل، فاهيم تمث يان ملموس و مادي زبان به را انتزاعي عقالني م ند.مي ب ـــت اين از ك  كه روس
 در تصــويرآفريني به نمادين متعارف يا و غيرمتعارف معلولي و علت رابطة و تلويحي خصــلت

  گردد.مي مفاهيم آن درك در ابهام موجب خود و انجامدمي عرفاني غزل
  

  ، علتزبان اشارتي؛ ويژگي
سامح بتوان ويژگي زبان را در بيان مفاهيم انتزاعي دربرگيرندة دو كليت ست شايد با ت  .1: دان

  مستقيمبيان غير .2 بيان مستقيم
ستقيم، د صورت بيان مطلب به گونة م سوس  مفاهيمر  انتزاعي در قالب واژگان و كلمات مح

بيان خواهد شد. در اين حالت شاعر با ظرف محدود (واژگان و كلمات) و گستردگي مظروف 
  رو خواهد شد.(مفاهيم)، روبه

جويي از مفاهيم بيان غيرمســـتقيم و بهره بردندر صـــورت و يا حالت دوم؛ يعني به كار 
سازي ذهني و قابل وصف و هيم انتزاعي به دليل نزديكتمثيلي و محسوس براي توصيف مفا

ادراك كردن پديده يا حادثة غيرمحسوس و انتزاعي، مخاطب قادر به درك مفهومي گسترده و 
غيرانتزاعي در قالب و تصــويري ملموس و محســوس خواهد شــد كه ميان آنها رابطه علّي و 

  معلولي وجود دارد. 
قابل  ةاطب قادر به درك توصيف خواهد بود، اما نكتطبيعي است كه در اين حالت ذهن مخ

سوس براي نزديكّمأت صر مح ست كه به جهت به كارگرفتن عنا سازي و ادراك مفهوم ل آن ا
انتزاعي، در معرض تعابير و تفاســير مختلف از يك تصــوير يا يك تعبير قرار خواهيم گرفت؛  

ــاعران  كه مثالًچنان ــعر ش ــراب، مي و باده موجود در ش اي را هر يك از مخاطبان به گونهش
  نمايند.تفسير و تعبير مي

  
    
  

  

  

  

  

هايي است كه معموالً شاعران و نويسندگان يوة بياني غيرمستقيم، يكي از راهش بردنبه كار 
فاني خويش از آن بهره مي جارب نظري و عملي عر يان ت ند.براي ب نان مفهوم جوي ها و آ
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ــطالح ــويرهاي تمثيلي مي هاي زبان همگاني و عمومياص نمايند و بدان رنگ را تبديل به تص
 به ماه و گل چهره زيبايي و جمال سرو، به قد زيبايي مثالً كه چنان دهند؛مي نمادين يا و انتزاعي

  گردد.مي بدّلم ساقي به محبوب و شراب از حاصل مستي به ادراك از حاصل شور و شوق و
پذير يافته، بلكه در اين حالت سخن بر سر آن نيست كه يك مفهوم انتزاعي، صفاتي تجسم 

شود. و القا ميفت و ادراك آن مفهوم، تصويري خلق به مناسبت رابطة بيشتر با مخاطب و دريا
گيرد و طبيعت اطراف شاعر ميز شود، ابزارهاي خود را اه تصوير ميچاز همين روست كه آن

صوّبردن  كاربه ستچنين ابزاري تنها ظرف ت صوّ ،ر ا شاعر نه مظروف ت ست كه  ر. از همين رو
  كه مقصودش نه اين ظرف كه مظروف آن است: كنداقرار مي

  ιپرســـتم كز تمّناي تو مســـتممن نه آن صـــورت
  

  ιنگاردمي صورت كه آن ست؟برده كه داني من هوش
  )471: 1376 (سعدي،  

 ιستقدرتى قلم در نيست، تو در من فكرت
 

توانــد كــاو ـــورتى چنين ب گيختن ص ن  ιا
  )581 (همان: 

سبب مي سبّب به  سالك دارد كه از م سيّال  شاره به معرفت  رود و در يك حال كه بيت ا
  ماند.باقي نمي

  اي از نوع مجاز است. در اين حالت رابطه ميان تصوير و يا مصداق با مفهوم؛ رابطه
ــت، مي ــاعران به گونبنابر آنچه گذش ــعر ش ــارتي را در ش ــة زبان اش ــيص زير  ةتوان خص

  بندي نمود:تقسيم
  

ــانه گرفتنبهره  .1  ــاعر از نش ــعر، منجر به كليت ش ها، نمادها، زبان تمثيلي و رمزگون در ش
متضاد و رابطة ها، پيوندهاي صفات وجود پارادوكس .شودهاي شعر ميبخشيدن به ويژگي

است. اين همان امري است كه مثالً در غزليات سعدي، او را در عين ، از اين نوع ميان آنها
شحال مي شادمان و خو سارت،  سوي ميل ميا شق بدان  ست عا نمايد كه يابيم، گويي خوا
  در اسارت معشوق خويش باشد:

  ιگريزدكمندت ب سعدي آن نيست كه هرگز ز
  

  ιزجدايي ترخوش تو بند در كه بدانســـت كه
  )600 (همان:                                                                                                                       

  
در اين بيت توأماني آزادي و اسارت به تصوير كشيده شده است، مثل هستي و نيستي. 

سو عين  شق از يك ست. ع سويي در يك زمان و مكان واحد عين آزادي ا سارت و از  ا
  حافظ نيز بر همين اعتقاد است: 

شادمفاش مي   ιگويم و از گفتة خود دل
  

ندة هان آزادم ب   ιعشـــقم و از هردو ج
  ) 289 :1378(حافظ،                                                                                                              

  
اسارت به عشق و معشوق عين آزادي و از خود رهيدگي است و شرط اصلي چنين مقامي 

  ...خويش گير كمِ ،جانبازي و نيستي و كمِ خود گرفتن است؛ اگر مرد عشقي
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ســياليت بخشــيدن به مفاهيم و شــكســتن حد و مرز لفظي واژگان كه خود منجر به ايهام و  .2
است. اين امر بدان هدف صورت  اشعار گونه اين هايويژگي ديگر از شود،مي كالم در ابهام
ست تا به پديدهمي شاعر بر آن ا ساس ذوق و لذت خويش و نيز گيرد كه  ها و مفاهيم بر ا

ستنباط دروني صوفي و ا ست كه مثالً چهرة رند،  شد. چنين ا اش از امور، معنا و هوّيت بخ
  يابد.پارسا، زاهد، رقيب و محتسب در اشعار شاعران هريك به نوعي تجلي و تبلور مي

ند بدان يان گو  پارســــا   ιجميع 
  

  ιكه ســعدي توبه كرد از پارســايي
  ιناقوس و ناى و مرزَ و مرَخ از چنان  

  
يايىنمى هد ر كه از ز   ιترســـم 
  )599: 1376 (سعدي،                                                                                                

  
، گيرنديكي از داليلي كه شــاعران به هنگام ســخن گفتن از زبان نمادين يا تمثيلي بهره مي

ــگاه،  ــت در حالتي كه بيان آن براي محرمان پيش ــرار از نامحرمان اس ــتن اس مكتوم نگاه داش
نماياند و باطن ظاهر كالم مطلبي جز مقصود اصلي را مينمايد و از اين روست كه ضروري مي

صلي را. اين همان نكته صود ا ست كه در كالم مق شارت عبارت و عبارت «آمده: سوانح اي ا ا
   .)5: 1359 ي،(غزال »اشارت
اكثر كالم خداي تعالي و كالم انبياء «نيز بدين مسئله اشاره شده است:  رسائل اخوان الصفادر 

از اشرار مخفي بماند و آن  ي از اسرار به مقصد آن كهقاويل حكما، رمزهايي است براي سرو ا
دانند. از آنجا كه قلوب و خواطري وجود جز خداوند تعالي و راســخان در علم نميرا  اســرار

صالرا برنمي آن معاني دارد كه فهم سالم فرمود:  ةتابد، پيامبر عليه ال كلّموا الناس علي قدر «و ال
   .)343 :1376، الصفااخوان( ».عقولهم

  
  
  
  
  

تر و لذت ادبي فراتر حاصل از بيان يابي به تأثير بيشتر و عميقگاه نيز شاعر در صدد دست
ستقيم معنا و پيام و نيز  ستغيرم شش ذهني مخاطب براي د شف حقيقت تالش و كو يابي و ك

ست. اين نيز خود دليلي ديگر مبني بر  موجود در كالم و ماندگاري و مانايي آن در ذهن وي ا
  گردد.ح در زبان شاعر ميبيان غيرمستقيم و توسل به تميثل و تلوي
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ست. بر  سي به  عنوان ابزاري هنري بوده ا سعدي، احياگر زبان فار به باور برخي، زبان فاخر 
ــت كه گفتة رنه ــاس اس ــداق حقيقي  ةآثار گرانمايولك دربارة زبان در همين اس ــعدي مص س

گفت هر اثر ادبي توان زبان به معناي واقعي كلمه، مصـــالح هنرمند ادبي اســـت. مي«يابد: مي
  .)194: 1373(وارن، ».گزينشي از زباني معين است

ست، شده هئارا زبان براي كه گوناگوني تعاريف در ساسرب زبان براي برخي ا  هايويژگي ا
 يا صدّيقان« آمده: باره اين در شطحيات شرح در اند.شده قائل هاييبنديتقسيم آن، در موجود

ست: يكي  را صادقان صحو، بدان علوم معارف گويند و يكي زبانِ تمكين و سه زبان ا زبان 
 زبانِ  امّا گويند، شـطحيات و اشـارت و رمز بدان و سـكر زبانِ يكي و گويند توحيد علوم بدان

ــكور معارف، ــت مش ــوص اهل پيشِ نيس ــكور توحيد، زبانِ و علما از خص ــت مش  پيشِ  نيس
 و نمايند مجهول مشابهات بواطن از كه ندارد راه ايشان نزد سكر زبانِ ليكن علم، اهل خصوصِ

ست صوفيانِ زبان اين ست م شكات رؤيت در كه را شارت آن از چو اند.افتاده غيب م  كنند، ا
  ».كنند ها كه گفتم بديشــان قصــدها و ضــرببدين طعن و برآورند نفير كنند، قيامت بدان علما

  .)56-55: 1374(روزبهان بقلي، 
توان افق زباني و يا هندســة زباني ســعدي را به دو شــاخص: بندي كلي ميدر يك تقســيم

  بندي نمود.تقسيم زبان دلو  زبان حس
سير عالم محسوسات است، صاحب اين زبان با زبان حس:  صورتي از عقالنيتي است كه ا

. )51: 1386ري، نّي ←(گيرد عالم محسوسات سر و كار دارد و براساس قراردادي وضعي شكل مي
  بندي محسوسات از آن ياد شد:اين ابيات از همان نوعي است كه در تقسيم ةنمون

  ιسعديا عقد ثريا مگر امشب بگسيخت
  

شب به گريبان افق برمي   ιشدورنه هر 
  )488: 1376 (سعدي،  

ري، نّي(همان زباني است كه صورت الهامات دروني و حاالت تو بر توي باطني است.  زبان دل:
شد و با دلها مي. اين زبان از دل)53: 1386 شود كه پيوندد و در جايگاهي پديدار ميها ميجو

شود و با زبان پديده يا موجودي ديگر به سخن شاعر از سخن گفتن به زبان خود خاموش مي
با عنوان مي بان  حال«پردازد. از اين ز بان  ياد كرده »ز يانگر احوال دروني نيز  ند و آن را ب ا

دانند. زبان دل و حال، انديشه يا خواست يا حالتي است كه انسان در دل دارد، ولي شخص مي
يان نمي بارت ب قال به لفظ و ع بان  بان حال را گوياتر از ز كه برخي ز ـــت  ند و چنين اس ك

  . )137: 1249(ميداني،  ».المقال لسانِ نِم نَيأبلسان الحال «دانند؛ مي
  هجويري نيز اين مضمون را چنين آورده:

  ιحُ مِن لســانيِلســانُ الحالِ افصــَ 
  

سؤالِك ترجماني َصمتي عن    ιوَ 
  )523: 1384(هجويري،                                                                             

سنده از زبان  شاعر يا نوي سخن  سن، جان، فاعلدر اين حالت،  شق، ح هايي چون عقل، ع
صبا، آب و باد و  سيم  شب و روز، ن شتگان،  شق، حيوان و نبات، افالك و فر شم، غم، عا چ

  آيد:خاك و آتش، علم و عدل و بخت و... به زبان مي
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به عجز  در ره جان فتمياو    ι:گ
  

لك عرصـــ ما مات ةكاي    ιكرا
پيــاده   خون  يزداز  خ   ιاي چــه 

  
ماتاي بر رخ تو هزار    ιشــــه 

نت ار توان كرد   جا به  قا و    ιح
  

قات جان مال به هزار    ι... با تو 
  )421 :1376 (سعدي،                                                                             

  ιاگر بديدي خضـــرهاي تو لب
  

ستگفتي شمه حيات ا   ι: لب چ
  )431 (همان:                                                                                       

  ιدلفريب آن لب جانبخش ديد خضــر چون
  

شم ه:ك گفتا ست ةآب چ   ιحيوان دهان تو
  )432 (همان:  

ـــت  ι گريست:مي خوش خوش و گفتمي عاشقي تل اس قا نان  جا كه  يد  ـــا ياس   ιجان ب
  )438 (همان:  

   ι :گفتشربتي ز خون دلم نوش كرد و  غم
  

  ιم استاين شادي كسي كه در اين دور خر
  )439 (همان:  

   ι نشنيدم: وعقل  دخداون بگفت بسي
  

ست و سنگ كه مده خوبان غمزة به دل كه   ιسبو
  )445 (همان:  

  ιمعزول است و فرمانيش نيستگفت:   ιپرسيدم ز عشق عقلماجراي 
  )455 (همان:                                                                                                  

   ι"آري؟اي نميميوه" گفت كسي سرو به
  

  ι"دســـتندآزادگان تهي "كه: جواب داد 
  )493 (همان:  

ست چه آيا  ι؟گفتچه  من چشم درخيال روى تو  دانى ست؟ روزههمه اينكه جا   ιبا نَم ا
  )439 (همان: 

   ι :با من گفتبه كرشمه  چشمش
 

  ιدر نرگس مست من چه آهوست؟
  )445 (همان:                                                                                               

  
  ي در غزل سعديشناسييزيبا

 پردازد و در يك كليت آنزيبايي و انواع آن مي فلسفه است كه به اي ازشناسي شاخهزيبايي
ست) و  و دارد وجود زيبا طبيعت در كه (آنچه طبيعي زيبايي شاخه دو به را سان ني ساختة ان بر

  كند. هاي هنرمند و حاصل تخّيل آنهاست) تقسيم ميزيبايي هنري (آنچه كه برساختة انسان
ــاخه ــيقي، پيكرتراشــيهاي مختلف همچون نقاشــيهنر نيز دربرگيرندة ش ادبيات  و ، موس

 شعر:بندي فلسفي، ادبيات دربرگيرنده دو زير شاخة اصلي خود؛ باشد و البته در اين تقسيممي
مات موزون و  بايي از طريق كل جاد زي مات  نثر:يعني هنر اي بايي از طريق كل جاد زي هنر اي

كه در  پيرامون زيبايي (پيش از اين تقسيم بندي فلسفي  ناموزون است، اما حقيقت آن است كه
صــورت گرفته)، حقيقت زيبايي وجود داشــته و  قرن هجدهم توســط كانت، فيلســوف آلماني

 يس، دومينيك مك آيور لوپس،بر ،(گاتاند. بردهاند، لذت ميانگاشتهه خود زيبا ميچها نيز از آنانسان
1385: 42(.  
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ستم  سوي قرن بي سنده و متفكر فران ستي آناتول فرانس، نوي ست كه ما هرگز به در معتقد ا
ها به نداي دل ةمنخواهيم دانســت كه چرا يك شــيء زيباســت و بنابر قول ويل دورانت؛ ه

ه ئپرســـد و از اين روســـت كه ارادهند، ولي كمتر مغزي از علت آن ميميزيبايي گوش فرا
شناسي وجود يياما در مباني فلسفي زيبا، اي نيستتعريفي منسجم و دقيق از زيبايي كار ساده

ــكوه، تنوع يا  ــادگي، عظمت و ش ــافي، س ــراحت، پاكي و ص ــني و ص ــفاتي از قبيل: روش ص
ــب اجزاء، هماهنگي و قرينه ــازي در پديدهگوناگوني وزن، نظم و ترتيب، تناس اي، آن را به س
فلسـفي، غزليات سـعدي از  ةپديده زيبا و دلپسـند تبديل خواهد سـاخت. براسـاس اين نظري

  شناسي قابل بحث و بررسي.ييزيبامنظر برخوردار است و از صفت زيبايي 
چنان كه ارســطو نيز معتقد اســت؛ زيبايي هماهنگي و تناســب و نظم اجزا در كلِ به هم 
پيوسـته اسـت و در بخشـي از نظريه هنر يا ماهيت هنر نيز بر آن اسـت كه هدف هنر، غير از 

  .)19 ان:(همنمايش ظاهر اشياء، بيان معاني باطني آنهاست. 
ست كه متكي ب شد. هم ربرترين هنرها، هنري ا سات با سا نان كه برترين لذات، چعقل و اح

  شود.لذت عقالني است و آن لذتي است كه از ادراك يك اثر هنري حاصل مي
ــاره مي ــوپنهاور به نكته ظريفي پيرامون مقوله زيبايي اش نمايند؛ از در اين مقوله كانت و ش

ــفتي اســت كه موجب مي ــود دارندة آن قطع نظر از فوايد و منافعش ديدگاه آنان زيبايي ص ش
خوشــايند گردد و در انســان ســير و شــهودي غير ارادي و حالتي خوش، دور از نفع و ســود 

  .)42 (همان: ».شودبدون نياز به مفهومي خاص موجب التذاذ همگان ميزيبا  «برانگيزد: 
صل از درك زيبايي همان مقوله شهود حا سير و  ست كه در آثار عرفا و بزرگان اين  اي ا

به درك  بديل  ما ت هاني ميادب  عاني عظيم و پيچيده و ن به اعجاب، لذت م شـــود و آنان را 
و درك معاني عقلي و عملي و لذت حيرت  حاصــل از تناســب، لذت حاصــل از نظم عقالني

  اندازد؛ چنان كه در آثار سعدي نيز به نيكي هويداست. مي
زيبايي و  صوري ويژگي عمده: بخش دو به را سعدي اشعار در موجود زيبايي ويژگي بتوان اگر

ها خود دربرگيرندة تقســيمات تقســيم نمود؛ هريك از اين ويژگي صــوري زيباييويژگي غير
شيخ ميمي متعددي سي كالم و غزليات  رفيع و  ةتوان نمودهاي آن را به گونشوند كه در برر

شرط عقالني و محك زيبايي  .عالي بازيافت صوري كه با ظاهر كالم در ارتباطيم،  در ويژگي 
   توان در سه گزينة تناسب، يكپارچگي و روشني يا وضوح بازيافت:كالم را مي
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توان آن را در ساختار و توان در سخن سعدي بازيافت و هم ميمياعتدال و تناسب را هم 
شيخ كمتر مي سراغ گرفت كه اينكتركيب كالمش يافت. در غزل   توان از واژگان و تركيباتي 

صنايع و فنون  هبرد به كار معاني درخور را بنمايند. الفاظ مهجور ما زبان در قرن چند از پس و از 
داب سخنداني است و روشني و وضوح كالم را جويد كه شايسته آبدان حد بهره ميبالغي تا 
ـــه ـــازد. حتي در بهرهدار نميخدش تدال و س مات و دانش خويش نيز راه اع جويي از معلو

  است. بردهروي را برگزيده است و از اصطالحات فني و غريب كمتر بهره ميانه
شه و نمود و صوري با نوآوري و تنوع در در زيبايي غير  روييم.روبه ظهور آن در كالماندي

صوري و غير سعدي از تركيب اين زيبايي  سعدي به هنر زباني يا نبوغ زباني  صوري در كالم 
  اند.تشكيل شده صداقتو  سهولت، صراحت سه عنصر اصلييابيم كه خود از دست مي

  
و در همان مقولة سهل و ممتنعي است كه پيوسته در كالم شيخ از آن ياد شده است  سهولت

تكلف ميان انديشة شاعرانة سعدي و بيان فصيح و حقيقت به معناي ايجاد رابطة مستقيم و بي
رســاي زباني او و در نهايت نيز انتقال آن به مخاطب اســت كه خود دربرگيرندة زيبايي فني 

صر  سه عن شامل  ست و آن نيز  صور  آهنگ كالمو  بالغت زباني، صور خيالكالم ا ست.  ا
 غزليات در از انواع كنايه، مجاز، تشبيه و استعاره در كالم است كه بردنبهره  خيال خود شامل

  از: عبارتند آن هاينمونه از برخي است. دسترسي قابل فراواني به وضوح و وي

  ιاز آن ساعت كه ديدم گوشوارش
  

  ιســـت پروينز چشـــمانم بيفتاده
  )588: 1376 (سعدي،                                                                                        

شم فتادن، كنايه از  ست و از چ ضيلي ا شبيه تف شه پروين، ت شوق بر خو شواره مع كه برتري گو
  مقداري است.اعتباري و بيبي

  ιرددااز ســرِ زلفِ عروســان چمن دســت ب
  

سرِ  صبا رابه  سد باد  ست ر   ιزلف تو گر د
  )413 (همان:  

ستعار ه، عروسان چمن مكنّي ةدر اين بيت نيز سرِ زلف مجاز جزء به كل، زلف عروسان چمن ا
  ه است.مكنّي ةها و دست رسيدن باد صبا، استعارحه از گلمصر ةاستعار

ـــديم ّد ش باره مقي به تو يك   ιما 
  

  ιمرغ به دام آمد و ماهي به شست
  )425 (همان:                                                                                         

  ب تمثيلي است.به و بيت داراي تشبيه مرّكمصرع نخست مشبه و مصرع دوم مشبه
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  چنين است ابيات:
  ιگر همه عالم بدو دهند، گداســتاگدا   ιجمال در نظر و شوق همچنان باقي

  )427: 1376 (سعدي،  
  ιستاينقطه عقيقين داننخپسته هنوزت خود

  
  كشد مينايي پرگار قضا ردشتا ِگ باش

  )487 (همان:
 و شده تشبيه اينقطه به خود كه دهاني و است محبوب دهان از حهمصر ةاستعار خندان هپست

ست و همراهي نقطه و گرد و پرگار و سبي عقيقين گرديده ا صفت ن سوب به  شيدن  من فعل ك
  النظير اين همه گرديده است.مراعات

صويرسازي كه ديگري عنصر از گفتن سخن سهل در سعدي ست نيز بهره ت ، يعني گيردمي ا
 سازي ذهني آن با خلق تصوير، مفهوم انتزاعي را به آسانيبراي شفافيت بيشتر كالم و نزديك

  دهد:ابيات تمثيلي وي روي مي در غالباً بندد؛ اين هنرمنديمي نقش مخاطب ذهن در
  ιداني چه ذوق دارد؟ غايب يار ديدار

  
ــنه   ιاي بباردابري كه در بيابان بر تش

  )471 (همان:                                                                                                              
  ιداني؟چه بر ســـر آيد از اين شـــوق غالبم، 

  
سر آمد از پر خويشهمان   ιچه مورچه را بر 

  )536 (همان:  
  ιمرده روان باز آمد راســـت گويي به تنِ  ιساعتي كز درم آن سرو روان باز آمد

  )488 (همان:  
هايي چون دايرة لغات و واژگان مورد اســـتفاده شـــاعر، اما بالغت زباني نيز زيرشـــاخه

   شود.را كه همان بالغت جمله است، شامل ميتركيبات و تناسب اجزاي جمله يا كالم 
 به واژگان تكرار كالم، در ايجاز معنوي، يا لفظي قرينه به حذف از ســـعدي هنري ةاســـتفاد

ــيقيايي منظور ــتر، زيبايي ايجاد و كالم كردن موس  و توازن ايجاد براي كلمات مكرر عطف بيش
 بدان تا آنها ميان تناســب و جمله اجزاي ترتيب رعايت نيز و جمالت در واژگان ميان همنوايي

ــازد، ازرا به نثر تبديل مي شــعرش كه جايي ــعدي ويژگي س هايي بالغت جمله در غزليات س
  كه:است؛ چنان

خدان دالويزت  ιانگيزتها بردي اي ساقي به ساق فتنهچه دل ندي بر زن ـــه چ غا بوس   ιدري
  )425 (همان:  

  معنوي به زيبايي در آن صورت گرفته است و نيز: ةكه حذف فعل به قرين
شان چه ؟دل كدام اگفت  ιايگفتم لب تو را كه دل من تو برده   ιبرد؟ كه ؟كجا ؟كي ؟ن

  )474: همان(  
كار  با به  يت زير نيز ســـعدي  عبارات كوتاه چند جمله خلق نموده و منظور نظر  بردندر ب

  خويش را بيان نموده است:
بايي برآميزي و بگريزي و مايي و بر   ιبن

  
شّكفغان از قهر لطف   ιرآميزتاندود و زهر 

  )425: همان(  
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  ιسپردي غم دست به و ببردي دل و بشدي
  

  ιشــب و روز در خيالي و ندانمت كجايي
  )599: همان(  

  ιهوش از من روممي و آييمي  ιشوي فراموشرفتي و نمي
  )534: همان(                                                                                   

  و يا تكرار عبارت در ابيات زير:
  ιنتوانم تو از صبر من و كرد تواني من از صبر تو  ιافتد فراق روزي گر كه دارممي دوست چنانت

  )564: همان(  
  ιجان ماست از تردوست دوست كه نباشد حيف  ιدوستگر برود جان ما در طلب وصل 

  )428: همان(  
قه  ιلعجبواايم اينت بما با توايم و با تو نه قه بر دريمدر حل با تو و چون حل   ιايم 

  )573: همان(  
  ιت شكست و من نشكستمحريف عهد مودّ

  
بريــدم ن من  بريــد و  يخ ارادت  ب   ιخليــل 

سم به روي تو گويم از آن زمان كه      ιبرفتيق
  

نديدم كه روي درنكشـــيدم   ιكه هيچ روي 
  )551: همان(  

  چنين است عطف مكرر كلمات در ابيات زير:هم
ستمديده ز من پرس   ιسوزِ ِ دلِ يعقوبِ 

  
ــوخته داند ــوختگان، س   ιكاندوهِ دلِ س

  )489: همان(  
ست سحر بويِ زلفِ يارِ من ا سيم    ιمگر ن

  
  ιقرارِ من اســـتكه راحتِ دلِ رنجورِ بي

  )442: همان(  

توان تناسـب اجزاي جمله را تا بدان حد بازيافت كه گويي سـعدي شـعر در ابيات زير نيز مي
  نگارد:سرايد كه كالم منثور مينمي

  ιتر شدمساكن شود، بديدم و مشتاق  ιگفتم: ببينمش، مگرم درد اشتياق
  )549: همان(                                                                                                       

تر خوش خواب اثر وبر اســـت خوش چشـــمت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   اس

نت طعم ها ـــت ترخوش ناب شـــكر از د   ιاس
  )437: همان( 

ــتم از اوّ   ιمهر و وفاييل كه تو بيمن ندانس
  

  ιكه ببندي و نپايي  هاز آن ِبعهد نابســـتن 
  )600: همان(  

  
صر  سه عن سيقي بيرونيدر بخش آهنگ كالم نيز با  شعر  مو ضي  شعر كه همان وزن عرو

ها و يا همان قافيه و رديف كه تناســـب حروف پاياني مصـــراع كناري موســـيقياســـت، 
ها ها و مصــوتهاي ميان صــامتكه مجموعه تناســب موســيقي داخليهاســت و نيز مصــراع

شين  اي و چون تكرار حروف آ، اوهم ست، روبه روييم. همانند تكرار دلن صراع و بيت ا در م
  (حرف ش) در اين بيت: /Ŝ/ واج
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  ιو شاهد و شمع و شراب و شيريني است شب
  

ــتان بيني ــب كه دوس ــت چنين ش   ιغنيمت اس
  )645: همان(  

  در بيت: »آ«و يا تكرار مصوت بلند 
شم غمِ   ιزمانه خورم يا فراق يار ك
  

ــم بار كدام ندارم كه طاقتي به   ι؟كش
  )560: همان(                              

شنونده« سيقي خود به  ست با مو شعرهاي ناب نخ ست.  شعر ا صر جادويي  سيقي، عن  مو
 ».كندموسيقي را موسيقي زبان او آشكار مي شوند نه با معاني آنها... عشق سعدي بهمنتقل مي

  .)195: 1373(موحد،
  چنين است تكرار صامت شين در بيت زير:

  ιگرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم  ιآغوش شاهد شكرم در يك امشبي كه
  )553: همان(  

  كشد:چنين به تصوير مي گلستانسعدي عشق به موسيقي را خود در 
باشـــد آواز نرم حزين   ιچه خوش 

  
ـــت صـــبوح فان مس   ιبه گوش حري

  ιبهْ از روي خوب اســـت آواز خوش  
  

ست نفس حظّ آن كه   ιروح قوت اين و ا
  )114: همان(                                                                                                                  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
بايي  به زي نان اجزاي كالم  يب مي وچ نه ترك ندا كه اراهنرم ند  يل منطقي براي  ةئشـــو دل

سئله سعديم سوي  سوب مياز مقوله ،اي از  خواننده پيش از بيان  د كه گوييشوبديهياتي مح
  دانسته:سعدي، آن را از پيش مي

ــر به گوش آيد   ιتو را حكايت ما مختص
  

شنه نمي سيرابكه حال ت   ιداني اي گل 
  )420: 1376 (سعدي،  

  ιست به يك جاي مقيمآن پاي گرفته سرو از
  

ــاق آيد ــرمش از آن س   ιكه اگر با تو رود ش
  )515: همان(  
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شمداني از بهر چه معني، خاك پايت مي   ιنبا
  

  ιتا تو را ننشـــيند از من بر دل نازك غباري
  )620: همان(  

ــر فوق در اين ابيات، منجر بدان مي ةبه كارجويي هنرمندان ــود كه خواننده بيعناص هيچ ش
  زحمتي به سوي منظور مورد نظر شاعر هدايت شود.

 ةنيز دو عنصر برجسته و مهم در زبان سعدي است كه سعدي به واسط صداقت و صراحت
  گويد.انديشد، سخن ميآنها به بيان نظريات خويش پيرامون هر آنچه بدان مي

ــراحت ــداقت تا بدان اين ص يابد كه او حتي خود را به نقد جايي در آثار وي نمود ميو ص
شيند و درمي ست و صورت ن صداقت ا شدار خود خلوص، به عدول از آنچه  دهد و به مي ه

  پردازد:گري مينصيحت
  ιخود نخواست مصلحت جست، دوست دل كههر ιچراست وصالت ميل ،عاشقي اگر سعدي

  )429: همان(  
سيد در وي  ιعشقي ز خود برون شو، گر مرد راه سعدي   ιكز خود قدم برون زد ،كان كس ر

  )478: همان(   
  ιتر استتحصيل كام دل به تكاپوي خوش  ιجفا نبرده چه داني تو قدر يار؟ !سعدي

  )437: همان(  
  ιتـار اوسـدگـداونـه راي خـد كـنـد آن كـعب  ιخويش نه حظّ ،سعدي رضاي دوست طلب كن

  )446: همان(  
  ιصبر كن سعدي دار ونگه دوست رضاي

  
ــت ــتي نبود ناله و نفير از دوس   ιكه دوس

  )447: همان(  
سعديا سِ  !الف مزن    ιحر گيرشعر تو خود 

  
  ιجادوي دوست ر نخواهد خريد غمزةْحسِ 
  )450: همان(  

فت يد گ با جان ب يا ترك  عد   ιســـ
  

شت ،دلكه به يك ست نتوان دا   ιدو دو
  )459: 1376 (سعدي،  

شان از اهميّ  ورزيصدق و كيدي همچون راست خواهي، به حقيقتأبه كار بردن عبارات ت ت ن
  اين امر و نيز تبيين راه درست و حقيقي در نظر وي است:

ــت خواهي  ــيفته ميراس   ιگردانيتو مرا ش
  

نه من مي به چنين روز  عالم    ιگردمگرد 
  )548: همان(  

  ιتو باالي به سروي ماند اينراستي گويم 
  

  ιزيبــاي تو ةنيــايــد چهردر عبــارت مي
  )591: همان(  

  ιمثل اين روي و نشــايد كه به كس بنمايي  ιپنهان دارند كه است حالل نه خواهي راست
  )598: همان(  

  ιهر آن كســـت كه ببيند روا بود كه بگويد
  

شت بديدم به  ستيكه من به ستي و در   ιرا
  )605: همان(  
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  ιهمه عمربه راســـتي من نديدم 
  

به ســـرو بر قمري يدي    ιگر تو د
  )616: همان(                                                                                          

  ιسر از من تافتن بودي صوابراستي خواهي 
  

  ιگر چو كژبينان به چشم ناصوابت ديدمي
  )636: همان(  

  ιدايـردان خـد مـو فرمودنراستي كردند 
  

  ιگوي نفس خويش باشل نصيحتاي فقيه اوّ
  )785: همان(  

ستيخالف  شان را شد خالف راي دروي   ιبا
  

  ιبنه گر هّمتي داري سري در پاي درويشان
  )802: همان(  

  ιارادت و صدق به كنم دعوي كه رواست مرا
  

  ιكه هيچ در همه عالم به دوســت برنگزيدم
  )552: همان(  

  ιبه صدقگر نشنوي  گر بشنوي نصيحت و
  

  ιبر رسول نباشد جز بالغ ،گفتيم و
  )797: همان(  

 ل و فراخواندنصراحت و شفافيت او نسبت به مسائ زا برگرفته نيز وي تعليمي هايآموزه برخي
  هاست:بدان

  ιكه اوبه حقيقت دوست نباشد 
  

ـــت فراموش كند در بال   ιدوس
  )411: همان(            

سي؛ با حركت در نظام زيبايي سي ييروييم كه منجر به ايجاد لذت زيباگويايي روبهشنا شنا
 درك با زيبا پديدة با رويارويي از پس مخاطب كه معناســت بدين ســخن اين گردد.مي از متن
ــفافّيت،  مفاهيم ــب، ش ــامل مواردي چون: هماهنگي، تجانس، تناس زيبايي در آن پديده كه ش

ست، ناخودآگاه زيبايي را جذب نمود صل اين اتحاد ه، با آن يكي ميهمگوني و... ا شود. حا
 زبان و ديد زاوية بودن متفاوت و غيرمتعارف بود. خواهد مخاطب براي شناسيييزيبا لذت نيز

سنده يا شاعر ست. امر اين در ثرؤم عوامل از نوي نمايش  به زير گونة به توانمي را روند اين ا
  درآورد:
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مخاطب فرصــتي براي ابهام، ناســازگاري و عدم تجانس در پديدة روياروي در اين حالت 
اي ژرف فرا خواهد گرفت، اما شـــناســـي او را به گونهيييابد و تنها لذت زيبانميخويش باز

  1مقولة لذت و انواع آن خود قابل بحث و بررسي است.
ب با آن و لذت زيبا، تالقي و اتحاد مخاط شـــناســـي يعني وجود پديدةزيبايي ونداين ر

شـناسـي حاصـل از آن با رعايت اصـول هماهنگي، تجانس، تناسـب و ... در غزليات زيبايي
ست. شاهده ا ارزش هنري و  ةتوان درباربه طور كلي با دو رويكرد متفاوت مي سعدي قابل م

سي و يا رجوع زيبايي سي يك اثر به كنكاش پرداخت؛ يكي از طريق ارجاع به ادراك ح شنا
شانه سانه و قابل فهم بدون در نظر گرفتن موقعيت تاريخي كه اين آثار در به قراردادهاي ن شنا

ي ادراك توان فرا تاريخي عمل نموده، با تكيه بر نيروآنها شــكل گرفته و يا به زباني ديگر مي
انساني خويش با اثري روياروي شويم كه قضاوت به دست آمده از آن بر مبناي كاركرد ذهن 
 ما، ذوق و ســليقه و نيز ميزان اطالعات علمي ما نســبت به مفاهيم موجود در اثر خواهد بود.
اما رويكرد دوم فراادراك حسي و با تكيه بر سنجش شرايط تاريخي پيدايي اثر به بررسي اين 

: 1386احمدي،  ←(نمايد. شــك درك بهتر اثر را منوط به تعبير و تفســير ميپردازد و بيار ميآث
387 (.  

  
                                                

و  بيشتر فيلسوفان [همچون مالصدراي شيرازي و حكيم قايني] برآنند كه لذّت، دريافتي است ماليم با طبع و آن خير«. 1
ــت و الم مقابل آن ــيم62: 1386(نّيري، »كمال طبع اس ــي و عقلي تقس ــاس آن را به گونة لذت حس بندي ) و بر همين اس

سي نمينموده سي فراتر از امور مادي و ح رود، اما لذت عقالني مربوط به لذّت قوة عاقله يا نفس اند و برآنند كه لذات ح
هاي حسي ندارد. مالصدراي شيرازي بر اين نكته نظر دارد باهتي با لذتملكي در ادراك امور آسماني و حقاني است و ش

شود. ارزش ميي نزد او بيهاي حّسيابد كه لذّت دنيا و لذّتهاي مثالي و ناب معنوي دست ميكه عارف به مراتبي از لذّت
  . سعدي نيز در اين مقوله، بر همين باور است:(همان)

ذّت چون بود محبوب خوش ιلذّتى دارند هريك ،روى خوش و آواز خوش  ιآواز رابنگر كـه ـل
  )415: 1376 (سعدي، 

  هاي عقلي است.كه بيانگر كمال معشوق و لذّت

 ιتر از زهر فراقت بايدشربتى تلخ
 

 ιتا كند لذّت وصل تو فراموش مرا
  )417: همان(  

ــت عاقل از، لذتبى ιار و غم ببرـاده بيـده، بـه بگير و مى بـخرق ــانُهعيش بى خبر اس  ιش
  )580: همان(                                                                                                               

ست كند بوى حقيقت روزى سرت م  ιگر 
 

حان نرود له و ري گل و ال به  نت  ندرو  ιا
 

  )507: همان(                                                                                                             
ستهكه به لذّت شارت دارد كه از بند نفس و هواي آن ر شدههاي مثالي و عقلي اهل اهللا ا ست زنده  و اند و با او اند و به دو

سوي او م ست كه از لذّتيبراي او و به  سخن گفته هاي ويژهزيند. اين همان لذّت ترك لذّت ا سعدي از آن  ست كه  اي ا
  است:

گر لــذتِ نىترك لــذّ ا   ιت بــدا
 

لذّ دگر شـــهوتِ   ιت نخوانىنفس 
 

 )806: همان(
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يابيم كه در هر دو حالت نيز براســـاس ميزان اطالعات و ذوق خود به نتايجي دســـت مي

  تاكنون دربارة سعدي و آثارش به نگارش درآمده است.
  
  شاعري سعدي در غزلنبوغ 

  گيرد:در غزل سعدي درخور توجه و اهميّت است، در سه زير گروه اصلي قرار مي كه چهآن
سته ازنبوغ فكري و معنايي سعدي در غزل:   .1 شه اين نبوغ فكري برخا ست كه اندي اي ا

ــعدي در كالم خويش از آن ياري مي ــبت به امري مطلع و س جويد تا مخاطبش را نس
  .تداعي معاني در غزل سعدي) ←(آگاه سازد. 

  
سعدي در غزل:  .2 صرنبوغ زباني و زبان آفريني  جمال يا  نبوغ زباني او نيز خود از عنا

ستي و  سخن گفتن و نيز را شكارا  ضوح و آ شني و و سعدي در غزل، رو زيبايي كالم 
  در بيت: كه مثالًمند است. چنانصداقت بهره

نه هادهآيي تاب ن ـــتاي پيش آف   ιاست؟ جبين شعاع يا خيمه آن در بر  ιس
    )443: 1376 (سعدي،                                                                                         

شاني زيبايي شنايي و پي شبيه آفتابي به آن رو شق آيينه، در آن بازتاب كه شده ت  را عا
 العارفتجاهل به رندي با كل، داناي عنوان به شـــاعر حال عين در و ســـاخته خود محو

 زده، آگاهينا به را خود آفتاب، به محبوب زيبايي مرسوم و صوري تشبيه ضمن و پرداخته
برخوردار از سه  كه كالمي بيان ضمن يعني يابد.درمي كه است زيبايي اين حقيقت از متحير
انديشه و تفكري به خواننده نيز  ةكنندمنتقل است، زبان در راستي و وضوح زيبايي، عنصر

  باشد. مي
  

سعدي .3 سعدي در غزل«يا   »شگرد ادبي«  در غزل: نبوغ هنري  ساختن زبان    »هنري 
زدايي كالم از عادت غيرمعمولي ســاختن كالم؛ يعني آشــنازدايي و و يعني نامتعارف
  ذهن خواننده.

  
شوند و به همان شوند. مفاهيم تكراري ميآشنا ميدر زندگي هر روزه، همه چيز متعارف و 

گردد، اما ما نســبت به آنها تكراري و يكنواخت مي ها و كنشميزان، درك ما نســبت به پديده
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سوق ميدر يك اثر هنري، پديده سوي نامتعارف بودن  شتاب ها به  سير  يابند و هر چه اين 
تر خواهد بود تا جايي كه به تر و پديدة خلق شــده شــگرفخود گيرد، اثر هنري بيشــتري به

گردد براي مانايي ديرپاي آن سازد و نيز عاملي ميآساني مخاطبان را جذب و شيفته خود مي
  هاي مختلف بشر! اثر در ميان نسل

ب نيســت. شــگرد هنري او در ســاختار غزل، موج اغزل ســعدي نيز از اين قاعده مســتثن
شه شعاري ناب در تلفيق با اندي ست پديداري ا ست؛ از همين رو شده ا هاي ظريف و حكيمانه 

شيم، اما در غزل ناب او، كه حتي اگر عبارتي، واژه شنيده با اي و كالمي را پيش از اين بارها 
شنازدايي از واژگان و اين عبارت و كالم، تازه و نو مي شاعرانه او در حكم آ نمايد چون بيان 

  هاست.اصر زباني و تصاوير و انگارهعن
سخن روبه شيخ با ظهور جمال ذاتي در  شي از كالم  شيخ روزبهان در در بخ ستيم.  رو ه

 معتقد اســت كه جمال انســان ذاتي اســت و زيبايي طبيعت، طراوت فعل الهي: عبهرالعاشــقين
سن، از طراوت ف« صيّت انوار تجلّي ذاتي دارد و ديگر چيزها، ح سان خا سن ان   ».عل داردح

  .)42: 1380، (روزبهان بقلي شيرازي
هاي ادبي در شـــعر نوعي ها و صـــنعتجويي از آرايهبنابراين شـــايد بتوان گفت كه بهره 

شاعران با زيبايي مطلق روبه ست، اما در كالم برخي  سعدي كه طراوت فعل ا روييم همچون 
  كالمش داراي زيبايي ذاتي است.

مدهاز   ιم باد صبااي نفس خر يار آ با!برِ    ι اي مرح
  )411: 1376سعدي، (                                                                                           

ها نيز عالوه بر برخورداري از اين زيبايي ذاتي، با بهره جســـتن از در برخي از ابيات غزل
  آفريند.شگرد هنري مي هاي ادبي،آرايه
سعدي مورد اهمّيآن ست؛ هنري كردن پديدهچه كه در نبوغ هنري  ست و اين امر در ت ا ها

سعدي با بهره شبيهاز جويي غزل  ستعارات، مجازها و كنايهت ستها، ا فاده از انواع ها و غالباً با ا
  گيرد.صورت مي هاايهام

به  خواننده را و ساخته متمايز ديگران به نسبت غزل در را سعدي كالم كه هاييويژگي از يكي
خوانش نخستين، خود را آشكار هايي است كه در جويي او از آرايهآورد، گونة بهرهشگفتي مي

گردد گردد و خود عاملي ميل، اين هنر و شگرد شاعري آشكار ميّمأنمايد، اما با اندكي تنمي
  معناي مورد نظر او. فرد ساختن آن عبارت در كالم شيخ  و نيز تلفيق آن بابهبراي منحصر

نگري و شـــناخت عميق از اند، كه تنها با ژرفها با ظرافت به كار رفتهگاه چنان اين آرايه
يان كالم ســـعدي امكان پذيرند. اين امر را مي توان يكي از نكات كليدي در زبان و نحوه ب

  شوند:كه در ابيات زير ديده ميچنان ساخت هنري غزل تلقي نمود،ژرف
  ιست سخن گفتن شيرين پيشتهجاى خند

 

ِش Ĥك شيرين چو بخندى برود از    ιكرتب 
  )424: همان( 
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در اين بيت ايهام به: شاهزادة ارمني معشوقة خسرو پرويز و نيز مزه شيرين و  ضدّ شيرين 
شيرين تلخ دارد، از سوي ديگر  شكر يا آب  شيرين، آبِ آميخته به  نيز داراي ايهام به: آبروي 

ست.  صرشكر نوش ا ستعارة م ست و در معناي نيز ا شوق ا سرو«حه از لب مع شوق خ با  »مع
شوق  »شيرين« شيرين (مع ست تا بگويد كه اگر  شاعر در اين بيت بر آن ا سب دارد.  ايهام تنا

شاعر) سخن بگويد، ماية خنده و تمسخر مي قتي زيرا و ،شودخسرو) در حضور تو (معشوق 
به شــيريني و  و يا: برد.ارد كه آبروي شــيرين را ميبهايت ميتو بخندي، چنان طراوتي از لب

  شود...دلنشيني پيش تو سخن گفتن، ماية خنده و تمسخر مي
  

مر ق فتــاب و  نق بــازار آ   ιبرفــت رو
 

شترى آموخته از آن كه ره ب   ιدكان تو م
  )423: 1376 (سعدي، 

افتادن آفتاب و ماه ن تشبيه تفضيلي، بر آن است كه از رواج بردشاعر در اين بيت با به كار 
شوق و از سوي درا در برابر زيبايي مع شد؛ از ديگر  صوير ك ستارانش به ت شتري و خوا ياد م

شتري واژه ضى در معني بزرگ م ست و آن را قا سعد اكبر ا سى كه  شم ستاره منظومه  ترين 
  گويند، با آفتاب و قمر داراي ايهام تناسب است.فلك نيز مي

  
شم كوته صورچ   ιت خوباننظران بر ورق 

 

  ιعارف قلم صــنع خدا را ،خط همى بيند و
  )413: همان( 

ست«بيت به معناي  ةاولي معناي در خط ست كه در  »صورت و بناگوش ةموي نازك و نور ا
  »نوشتهدست«در اليه دوم كالم، به معني ه است، اما درببه كار  معني همين به را آن شاعر نيز بيت

  دارد و البته منظور نظر شاعر نيست. تناسب ايهام قلم و ورق با كه است
  ιخلق دارند نگه خاطر را بيگانه مردم
 

ــتان ما بيازردند يار خويش را   ιدوس
  )416 :همان( 

به كار رفته، اما در ارتباط با بيگانه  داراي ايهام تضاد  »خود و خويشتن«در معناي  خويش
شنا«در معناي  سب ست. هم»آ شنا) داراي ايهام تنا چنين در ارتباط با يار نيز در همين معنا (آ

همزمان به سه معناي متفاوت اشاره  نةيك واژه، به گو بردناست. بدين ترتيب شاعر با به كار 
  نمايد كه البته معناي نخست مورد نظر است.مي

شبى كز عمر ما تاراج يك   ιشد لحظه بود اين يا 
 

لب نان  كام را ،بر لبى ما همچ ته    ιنابرگرف
  )416: همان( 

ــيدن«كنايه از  كام برنگرفتن ــود نرس ــت كه معناي مورد نظر در بيت  »به منظور و مقص اس
  لب، داراي ايهام تناسب در معناي دهان است. حضور واژه ةاست، اما به واسط

  ι :غم شربتى ز خون دلم نوش كرد و گفت
 

سى كه در شادى ك ستم ين دور خرا اين    ιا
  )439: همان( 
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ــاعر در اين بيت مي ــيد و گفت كه اين جام را به ش گويد كه غم جامي از خون دلم را نوش
سي مي ست. بنابراين از واژه سالمتي ك شاد ا شم كه در اين روزگار    »روزگار«معناي  دورنو

دهد كه با را مي »حلقة شــراب خواران«معناي  »دور« اما در اليه ديگر معنايي ،شــوداراده مي
  كند.ايهام تناسب برقرار مي »نوش كردن و شادي كسي گفتن«

تش  يزاناي آ عز من    ιخر
  

  ιبنشين كه هزار فتنه برخاست
 )427: 1376 (سعدي،       

هاي بزرگ را آتش نگويد: اي كسي كه هستي انسامي شاعر خطاب به محبوب خويش
در  بنشين ةآشوب برپا كرده است. در اين حالت واژاي، بنشين كه قدوباالي تو هزار فتنه و زده

و  »فروكش كردن« معني آتش با ارتباط در و دهدمي »نشستن پا از« معني معشوق، ارتباط با
  شود.استخدام برقرار مي ةدهد و ميان اين دو آرايمي »خاموش شدن«

ستان سبزه بر اطراف گل ست  شاهد ا   ιگر 
 

  ιاستتر روى خوشبر عارضين شاهد گل
  )437: همان( 

در معني  »عارضين«و در ارتباط با  »چمن«در اين بيت در رابطه با صحرا در معني سبزه كه 
  شود.دهد و ميان آنها  آراية استخدام برقرار ميمعنا مي »موي تازه رسته«

بر ديــدپــ ـــعــدى ِن ةاى  مىس خرا ب گر    ιه ا
   

  ιتر اســتدرت خاككه به صــد منزلت از خاك 
  )438: همان( 

ــد منزلت«در اين بيت نيز  ــعدي«در رابطه با  »به ص و در  »ارج و مقام«در معني  »ديدة س
  به كار رفته است. »دفعه و مرتبه«در معني  »خاك درِ يار«ارتباط با 

ـــد مگر آهوى ختن بود   ιقاص
 

  ιمشك در ميان است ةكش ناف
  )441: همان(                    

رسان آهويِ مشكِ ختن بود كه نافه مشك (كنايه اين نامه اًمعناي بيت چنين است كه: حتم
نافه در كمر آهوي  به معناي »در ميان اســـت«از نامه) را در كمر جاي داده. بنابراين عبارت 

سوي ديگر به ست و از  سطختن ا ست كه  ةآراي ةوا صد ا شال و كمربند قا ستخدام؛ به معناي  ا
  شود.نامه در آن گذاشته مي

  ιنيست كه بيرون برند كوى دوست، از در هب ره
 

ــل ــلس ــت ةس ــان اوس   ιپاى جمع، زلف پريش
  )446: همان( 

جا گويد كه: از كوي معشوق راهي به بيرون نيست تا كساني كه عاشق شده و بدانشاعر مي
بندد اند، بتوانند بيرون بروند، زلف پريشان معشوق نيز همچون زنجيري پاي عاشقان را ميآمده

شان او پاي جمعيت خاطر را مي شان ميو يا زلف پري شقان را پري در  »سلسله«كند. بندد و عا
اســـت و  »پيچ و تاب«به معني  »زلف«و در ارتباط با  »بند و زنجير«به معني  »پا«با رابطه 

شان« در رابطه با جمع (مردم) به معني  »درهم و برهم بودن«به معني  »زلف«در ارتباط با  »پري
  است. »مضطرب بودن«




