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 چکیده
آن  ،شود ديده مینمايی که  ا نکتۀ متناقضامّمنظر که نگريسته شود، تازگی دارد؛ سخن سعدی از هر 

دانسته و آن را وابسته  ت آن تحواّل ت سبکی را به تحواّل درستی، به ساز که ترين عاملِ سبک مهمّاست که 
؛ شبه، در سخن سعدی تازگیِ چندانی ندارد   اند، يعنی وجه بینیِ شاعر توصیف کرده نمودِ جهان

نکته اينجاست که  .انکار کندرا  بودن او و صاحبِ سبک بودنِ شیوۀ او تواند ويژه حال، کسی هم نمی بااين
يعنی  ؛گیرد میکار هايی است که به به مشبّهٌنیست، بلکه  وجه شبهصِ طرزِ او شده است، آنچه باعث تشخّ

هايی غريب و دور از انتظار عرضه  به مشبّهٌبه مدد  را سنن ادبیۀ شد های معهود و شناخته وجه شبههمان 
ی در پديدآمدنِ سبکِ شخصی مهمّ، عامل بسیار انتظاربودن از بودن و دور کند که همین غريب می

سعدی  آثاردر  غافلگیری، اين ويژگیِ البتّه ؛مانندی به سخن او بخشیده است سعدی است و حالو ت بی
. در اين شود ديده میهای سخن وی  شود و تقريباً در تمام سطوح و اليه به حوزۀ تشبیه محدود نمی
به عنصر خارج طور ويژه  ت تشبیه، بهبا محوريّهای عمدۀ آثار سعدی،  ژگیمقاله، ضمن بررسیِ برخی وي

 شده است. توجّه انتظاربودناز 
 

  .سعدی، وجه شبه، به مشبّهٌتشبیه،  ،سعدی غافلگیری، سبک :یکلیدهای  واژه
                                                           

  a.a.hamidfar@gmail.com                                                             :مسئول ۀنويسند ۀ. رايانام*
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 مهمقدّ .1
های شاعریِ  فارسی در سدۀ سوم هجری، در هر دوره، شیوه ادبیّا تگیری  پس از شکل

ای پديد آمد و با يک يا چند تن از سخنوران بزرگ به بلوغ رسید. بلوغ هر شیوه  ويژه
يند؛ اگرهم خوبی بیارا را بهباعث شد شاعران ادوار بعد نتوانند در آن طرز و طريقه سخن 

اصرار ، بازهم به ادامۀ آن راه يک حوزه ظرفیّتبه سرآمدنِ  توجّهشاعرانی بدون 
اند  يعنی شاعرانی توانسته 1؛اند اند، هرگز در شمار بزرگان ادب فارسی قرار نگرفته داشته

و ضمن   يافته ای تازه رسم و راه که کنند جاودانه فارسی ادب بزرگان رديف در را خود نام

 برخالف سخنی که ابن ؛اند خود را پديد آورده های خاصّ ، شیوهینپیش ادبیّا تبه  توجّه
به همان شیوۀ است که را ملزم دانسته  رأخّگفته و شاعران مت عراعر و الشّالشّقتیبه در  

 (.183: 1383) است خوانده« دار خنده»مان سخن بگويند و شفیعی کدکنی آن را متقدّ
در  خاصّیهای  د هريک از آنان نوآوریده می نشاننگاهی به آثار بزرگان ادب فارسی 

نام آنان در سلک  است ها موجب شده اند که مجموع آن نوآوری سطوح مختلف داشته

 وجه شبهساز در آثار ادبی،  ترين عناصر سبک مهمّا يکی از امّ .قرار گیرد ادبیّا تآوران  نام
وجه يعنی از  ؛(98: 1386شمیسا، بینی شاعران و نثرنويسان است ) است که نمايانگرِ جهان

از جهان  اعمّ، نگاه آنان به جهانکه شود  آشکار می ،گزينند شاعران برمیهايی که  شبه
ترين عناصری  مهمّيکی از  وجه شبه درنتیجه، چگونه بوده است؛ ،بیرون و جهان انديشه

 .دهد نشان میرا شاعر  بودندمقلّ يا سبک است که صاحب
 

 دشواری ایجاد سبک در عصر سعدی .2
 اند؛ سخن تازه گفتن راه دشواری در پیش داشتهدر سدۀ هفتم هجری، شاعران برای 

طبیعت و مدح با رودکی و وصف حماسه با فردوسی و اسدی به اوج رسیده بود،  چراکه

اسعد  الدّينسرايی با فخر اعال رسیده بود، منظومه خی و منوچهری به حدّعنصری و فرّ
بزرگانی همچون  ده بود، شعر عرفانیشيافتنی نائل ان گرگانی و نظامی به کمالی دست

ترتیب  به ،ناصرخسرو و مسعود سعد های خاصّ ديده بود، شیوه خودسنايی و عطار را به 
ی با خاقانی و انوری و سرايی اوج گرفته بودند، قصايد فنّ هدر پیوند خرد و دين و حبسیّ
در هريک  . های پنجم و ششم سر به افالک کشیده بود و... بسیاری ديگر از شاعران سده

های آنان را شکل  بینیِ شاعران، بنیاد سبک شبهی متناسب با جهان  ها، وجوه اين شیوهاز 
 نمود. ای تازه بسیار دشوار می داده بود و به همین دلیل، ايجاد شیوه

، است شد شعر فارسی ازهرنظر به بلوغ و بالندگی رسیده ر میدر زمانی که تصوّا امّ
 ۀای که با هم ای تازه بنیاد نهاد؛ شیوه برآورد و شیوسر  (مولوی البتّهو ) سعدیناگهان 
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آنکه همچون  بیيعنی سعدی  ؛مسیر گذشتگان دانست ۀتوان آن را در ادام اش می تازگی
مسیر سخن را دگرگون کند، توفیق  ،و... سبک هندی وخت،سرايان مکتب واس سخن

 جا باشد!  شايد شگفتی هم همین ؛يافت تا سخن تازه بیافريند
مستلزم تغییر يک يا چند عامل  ،در مضمون و محتوای غزل فارسی تحوّلر و تغیی

ع آن در بافت ارتباطی پديدۀ عشق و بَتَ  اساسی در بافت فرهنگی و اجتماعی غالب، و به
ی تا عصر سعدی، يعنی اوج و کمال تحوّلچنین تغییر و  ؛موقعیت معشوق در جامعه بود

آن به وقوع نپیوست؛ به همین سبب غزل عاشقانه در ها بعد از  غزل عاشقانه و نیز قرن
ت به جريان يکنواخت خويش همراه با اوج و فرودهايی در سطح ادامه داد. بستر سنّ

ناشی از تغییر در  ،وسیلۀ حافظ صور ت گرفت تغییری که در غزل در قرن هشتم به
ظ، در ت فردی حافنتیجۀ ابداعی ناشی از شخصیّ ؛شرايط فرهنگی و اجتماعی نبود

سرايی عاشقانه و عارفانه بود که تا قرن هفتم  پیوند و آمیختگی دو جريان غزل
 (.73: 1384)پورنامداريان،  کردند ش موازی با يکديگر حرکت میوبی کم

 

 تازگي سخن سعدی .3
که مجال پرداختن به باشد بحث  محلّتواند  میجها ت گوناگون سعدی از  ۀتازگی شیو

و خويشاوندان  تشبیه به تنها بناست اينکه با نوشته اين در نیست. مختصر اين در ها آن همۀ
ترين عوامل  ای نیست جز آنکه نخست به يکی از بنیادی شود، چاره نگريستهاين صنعت 

تنها بر تشبیه و استعاره، بلکه بر  شود؛ زيرا اين ويژگی، نه ساز در سخن شیخ اشاره سبک
 های سخن وی سايه افکنده است. سطوح و اليه ۀهم

 سخن تازه ديگری طريق به و پیموده مولوی راه از غیر راهی سعدی گفت بايد آغاز در

های معمولِ  اسلوب از رهايی با را سخن تنگناهای مولوی. است آورده پديد بديع ۀشیو و
 ۀشیو شده، تثبیت قواعد و هنجارها شکستن با ساحا ت ۀهم در و هدرنورديد معنوی و لفظی
ايجاد سبک را نصیب خويش  توفیق ،دگرسان ای زيرکی اب سعدی اامّ ؛است هنهاد بنا را خود

 در توصیف رباعیِ نیکو گفته است: را که صائب تبريزیاين سخن  ای که گونه ؛ بهساخته
توصیفی برای سخن سعدی،  ۀمثاب به توان می، «در رباعی مصرع چارم زند ناخن به دل»

کند و اين غافلگیری  آثارش را غافلگیر می ۀدر نثر و نظم پذيرفت. سعدی همواره خوانند
آيد. شايد بارزترين نمود اين ويژگی، در  چشم می  در تمام سطوح سخن وی آشکارا به

 :برای نمونه؛ ی باشد که او ساخته استهای منقطع استثناها و تعمیم
 

 دیــز سعــايام شاه ج در هـفتننماند 

 

ست و خلق بر سخنش که بر جمال تو فتنه   
(732: 1385)سعدی،   
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ای را که  منتظر است تا آشوب و فتنه ،مخاطبِ اين شعر با خواندن مصراع نخست
يابد که سعدی با  ا در مصراع دوم درمیبشنود؛ امّ ،گويد سعدی از آن سخن می

کل  تعبیر کرده و ورق را به« عاشقی»از آن به  ،«فتنه» ديگر معنای از نگرفت بهره
در  شود. ترِ سخن می برگردانده است. اين غافلگیری باعث هیجان در خواننده و تأثیرِ ژرف

 شود: ابیا ت زير نیز استثنای منقطع باعث اعجاب خواننده می
 

 ديمـق های سرچشمه دــبخوشی
 یــزن وهـبی آهِ زــج به ودیـنب
 

يتیم چشمِ آبِ زـج آب، دـنمان   
روزنی از دودی رشدیــب رــاگ  

(58: 1381)سعدی،   

زياد است  قدر آن سعدیدر سخن  ،از استثنا يا غیر آن اعمّ ،غافلگیریهای  مصداق

  خواهد؛ ازجمله: جوی چندانی نمیو ها جست که يافتن آن
 راو ت :گفت ،بگذشت برو دلی صاحب. خواند همی قرآن بلند بانگ به آوازی ناخوش
 بهر از: گفت دهی؟ همی خود زحمتِ چرا پس: گفت. هیچ: گفت چند است؟ مشاهره

 .(132: 1377سعدی، ) مخوان خدا بهر از :گفت. خوانم می خدا
 

 تا چه خواهد کرد با من دورِ گیتی زين دو کار
 

یا خونِ من در گردنشدستِ او در گردنم    

(73همان: )  

 رـــــــاث انــايش در یـــــنبین سنّت ز
 

رـــسح نانِ و پیشین وابِـــخ رــمگ   

(126: 1381)سعدی،   

 مـرام نشناســالل از حـه حــک ام ن آن نیــم
 

و حرامـی تـالل است و آب بـو حـشراب با ت   
(752: 1385)سعدی،   

دور از انتظار است که ذهن  قدر آن ،شود ای که انتخاب می در بسیاری موارد هم واژه
اند  رفتهکار چنان استادانه به دارد. اين واژگان آن ق دوباره وامیف و تعمّمخاطب را به توقّ

کنند؛  ابهامی در کالم ايجاد نمی شوند خواننده يکّه بخورد، غالباً باعث می هرچندکه 

 مثال:
 مــد جانــه به لب رسیــک آیا

 

مـد توانــه ز دست شـــآوخ ک   
(1006: 1385)سعدی،   

 کــوش و لبان باريــــار خــگفت
 

کــباری لّــاک جـــا اطیب فـم   

(1002)همان:   

 یــنیست ادگانـافت زــک رفتمــگ
 

؟نیستي راــچ یــبین افتاده وــچ   

(58: 1381)سعدی،   
 

 رارِ هُجوعــودش قــه شب نبــهم
 

 
 

 وعـجا را ز ـل و مح و تَهلیز تَسبی

 (89)همان:                             
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 .(110: 1377سعدی، بردن ) کسی پیش حاجت که به مردن 2پسي در که خاموش  -

پیش از آنکه از اين دريچه به بحث تشبیه در سخن سعدی وارد شويم، يک نکتۀ 
و  بوستانچه در  و ديگر نیز گفتنی است و آن اينکه سعدی همواره، چه در غزل

ای کوبنده به پايان برساند تا تأثیر ماندگاری بر  گونه دارد سخن را به ، قصدگلستان
های سخن او ساری  که گفته شد، در تمام اليه ه، همچنانشیوبگذارد. اين مخاطبش 

 مقاما تبلخی در  الدّينحمیدای است که  يافتۀ شیوه نحوی بلوغ ها، به در حکايت ؛است
ا های سعدی، امّ اندازۀ حکايت ، نه بهضی بلخهای قا مقامه 3.در پیش گرفته است حمیدی

همیشه هم پايانی تأثیرگذار ندارند. حمیدی که عالقۀ  البتّه ؛ندا اببسیار دلکش و جذّ
را با يک يا دو بیتِ تأثیرگذار  هر مقامه، است ای داشته بندی فراوانی به ايجاد چنین پايان

بیا ت پايانی ساختاری تا هدفش از ضربۀ عاطفیِ پايانی برآورده شود. اين ا برد می پايان به
 :شود ها اشاره می دارند که در اينجا تنها به يکی از آنمشابه 

 

 ردــه کـدو چـۀ وارون بــردشِ زمانــتا گ
 ون ازو چه خواستـذّبِ مفتـرخِ نامُهَـتا چ

 

چه کرد وی چه باخت با وی و گردون بدـگیت   
ردـــه کــدو چـــون بـزِ مجنــبختِ ناممیّتا   

(و... 43و  36 ن.ک: ؛ نیز29: 1372، بلخی)  

محوری که در  بودن سخن و نیز ساختار حکايت عتأثیر حمیدی بر سعدی به مسجّ
ايجاد پايان کوبنده و تأثیرگذار برای  بلکه شود؛ نمیهست، محدود  بوستانو  گلستان
سعدی  البتّه ؛وی بر سعدی بوده است های گذاریتأثیرترين  مهمّ يکی از ها، حکايت

 نیاز نداشته . اوو شیوۀ حمیدی را به بلوغ رسانده است گرفتار نشدهگاه به دام تقلید  هیچ

؛ بلکه خودِ داستان را بخشدنافذ  پايانی هايش را الحاقی، حکايت شیبا آوردن بخ است که
اين اشاره بدان  .شوداز چنین پايانی برخوردار که است ای ساخته و پرداخته  گونه به

و بنای  سبب آورده شد که تأکیدی ديگر باشد بر عالقۀ سعدی به عنصر غافلگیری
 رهای وی از ديگران نبوده است.دادن تأثّ بر نشاناين پژوهش نويسندگان 

 

 های سعدی تازگي تشبیه .4
شدن بسیاری از طنزآمیز، هم به سخن سعدی غافلگیریويژگی بايد گفت که باری، 

که دارد، مخاطبان را  انتظاری از دورت با خاصیّ، هم است سخنانش کمک کرده
ها و  نشاند. تشبیه زيادی به جان آنان میکند و سخن را با تأثیر بسیار میزده  شگفت

شايد ر از همین ويژگیِ غافلگیرکنندگی هستند. نیز سخت متأثّ ی سعدیها استعاره
داستان،  ۀا همامّ ؛ها در ايجاد اين ويژگی سهیم باشد وجه شبه بعضاًها يا  به مشبّهٌنوبودن 

افزون بر تازگی، خالف عاد ت نیز ها  شبه وجهها يا  به مشبّهٌاين  .بودن و تازگی نیستنو
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داند که شاعر لبِ سرخ را به  مخاطب می 4،برای مثال، در بیت مشهور وی ؛هستند
هايی همچون لعل و گل و  به مشبّهٌ، یادب سننکند که در  میبهی متناسب تشبیه  مشبّهٌ

چشم »ناگاه  ا سعدی بهاند؛ امّ منظوری به خدمت گرفته شده ياقو ت و... برای چنین
 اينکسازد.  ر میاش را متحیّ دهد و با اين کار، خواننده به قرار می مشبّهٌرا « خروس

 :ر غافلگیریتشبیه و استعاره با عنصهای ديگری از درآمیختن  مثال
 
 

 خــمی وــچ دـــباي ای یـــپیشان را عشق
 

دـــزن یـــم رـــس رـــب سنگ حبیبش تا   
(663: 1381سعدی، )  

 رای دلــر ساعت از مجــن هــناوکِ فريادِ م
 

 بگذرد از چرخِ اطلس همچو سوزن از حرير 
(716)همان:   

 م يک لحظه بی اندامِ اوـکن ر میــبرتاس در ب
 

برد خارپشتم گويیا سوزن در اعضا میچون    
(630)همان:   

 لـــل اندوخته دارد مگسِ نحــآنَک عس
 

و زنبورمیان راـــنِ تــريــدِ لبِ شیـــشه   
(534همان: )  

 ريشــرپـــهای خاط نـــــرد از سخــــبک
 

شـــه ريــــون درِ خانـــم چـــدرونِ دل   
(81: 1381سعدی، )  

 رـــو سیـــدش چـــنشانه ــرهنـــشقاو ت ب
 

رـه بارگیـــرد و نــــا کـــه بارش رهـــن   
(86همان: )  

تشبیه آسمانِ برين به حرير و آه به » ،«تشبیه پیشانیِ عاشق به میخ»در اين ابیا ت 
سعدی به خارپشت به دلیل پوشیدنِ  تشبیه خودِ»، «گذرد ی که از آن میسوزن

تشبیهِ دل به درِ خانۀ »، «تشبیه کمرِ باريک معشوق به کمرِ باريکِ زنبور»، 5«برتاس
هم تازه  نوعی بههمگی  ،«تشبیهِ آدمِ برهنه به سیر»و « بودن بسیار کوفته از نظرِ ريش

اند،  گرفته تازه نباشند، در بافت و ساختاری که قرار هم اگرهستند، هم خالف عاد ت؛ 
 نمايند. و تازه میاست ه شده دودها ز آن ۀآشنايی از چهر

های عاشقانه  به اين نکته ضروری است که غزل همچون قصیده يا مثنوی توجّه
نیست که سرشار از فنون پیچیدۀ بالغت باشد. اين قالب، قالبی صمیمی است که 

روست  خواهد از احساسا ت و عواطفِ خود سخن بگويد و ازاين واسطۀ آن می سراينده به

وتاز فنون بالغت بشود. بهترين غزل، غزلی است که بتواند با  جوالنگاه تاختکه نبايد 
 را ها، با زبانی نرم و هموار، خواننده ها و استعاره ترين تشبیه ها و ملیح ترين توصیف لطیف

؛ نه غزلی که ، شريک کنداست عاطفیِ شديدی که در جانِ شاعر بوده در حسّ
 (.70-56  :1384پورنامداريان،  ←)عرانه کند فِ شاب را لگدمالِ تکلّاحساسا ت نا
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های سعدی، استفاده از تشبیه و استعاره به افراط نرسیده  بااينکه در بسیاری از غزل
های او  بهرۀ غزل بازهم تا سخنش با انواع فنون بالغی پوشیده نشود،است و او کوشیده 

تان به جای برای مثال، در بوس ؛است گلستانو  بوستاناز تشبیه و استعاره بیش از 
ها کوتاه  شود. اين تمثیل تشبیه و استعاره، غالباً از تمثیل و تشبیه تمثیلی استفاده می

ار و مولوی، چندان فراگیر و بلند نیستند. های رمزیِ عطّ هستند و مانند داستان
 و عيک مصرايک بیت يا در های سخن سعدی، در تأيید سخنی هستند که غالباً  تمثیل

 ها گفته شده است؛ برای مثال: يک سطر پیش از آنيا 
 

 نـــردمِ دوربیـــو مـــشن نصیحت
 دـــکن رمن زيان میـــدِ خـــخداون
 ه نعمت به مسکین دهندـد کــنترس

 اد سختــه افتـــدا کـــبسا زورمن
 د شکستـــردستان نبايـــدلِ زي

 

مِ کینــچ دل تخـــد در هیــنپاشن   
کند گران میچین سر خوشهه بر ــک  

د؟ــم بر دلِ اين نهنــوز آن بارِ غ  
رد بختـــاده را ياوری کــبس افت  

ردستــه روزی شوی زيـــادا کــمب  
(86: 1381سعدی، )  

 وان ـــد جـــی پیشم آمـبه ره در يک
 دــان است و بنـبدو گفتم اين ريسم

 چو بازآمد از عیش و شادی به جای ...
 رد با منشـــب یــان مــنه اين ريسم

 انــلِ دمـست پی دهــبه لطفی که دي
 ردـم ن ای نیکــوازش کــدان را نــبَ

 وزــدانِ يــد است دنــبر آن مَرد کُن
 

وسفندی رواناش گـــ ک در پـیبه ت   
دـا ت گوسفن یــآرد اندر پ یـه مــک  
دِ رایـد و گفت ای خداونــرا ديــم  

گردنشدی است بر ــکه احسان کمن  
انــر پیلبـــه بــی حملــارد همـنی  

و نانِ تو خوَردــکه سگ پاس دارد چ  
رش دو روزـــد زبان بر پنیــه مالـک  

(88همان: )  
 

 اسلوب معادله .5
 المثل، تشبیه تمثیلی، نواع ارسالترين نمودهای همانندی در سخن سعدی، ا مهمّاز 

اند. ذهن  اسلوب معادله ساخته شده يا« مدّعا مَثَل» است که به شکل و... بمرکّ ۀاستعار
دهد تا  رود، غالباً يا تصاوير کوچک را با يکديگر پیوند می ا ت فراتر میسعدی که از جزئیّ

های  يا از آغاز به ساختن همانندی ،آيد دست ها به جمع آن تصويری گسترده از حاصل
ماندن  است که سعدی برای يگانه. اين حربه نیز از دستاويزهايی آورد میروگسترده 

تشبیه يا استعاره، مفرد  دو طرف. هرگاه گرفته استتقلید به خدمت  رهايی ازسخنش و 

ا احتمال اندکی دارد که دو يابد؛ امّ فزونی می ها آن  داشتن و محدود باشند، احتمال سابقه
 ۀتصوير گستردانديشه شده باشند که عیناً يک تصوير گسترده را به  شاعر چنان هم

 ديگری ماننده کرده باشند؛ چنین تواردی نادر است.
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های او را  هايی که دارد، بسیاری از سروده اين وجه از سخن سعدی افزون بر زيبايی
های سخن سعدی  ت اسلوب معادلهیّل سائر کرده است. از اين منظر، اهمّثَبه مَتبديل 

آن است که در بسیاری از اين  ،دارد اهمّیّتای که در اينجا  ا نکتهبسیار فراوان است. امّ
ها در اذهان خوانندگان  بودن بر تثبیت آنها نیز همچنان دور از انتظار دلهاسلوب معا

برای مثال، کسی انتظار ندارد برای تأکید بر اشتیاق فزايندۀ عاشق،  ؛ر بوده استمؤثّ
و «! م بدو دهند گداستگدا اگر همه عال»ی در هنگام وصال، اين جمله را بشنود که حتّ

 . قس علی هذا...

 ن سعدی:خبودن با اسلوب معادله در سهايی از پیوندِ دور از انتظار الاينک مث
 

 هیها ت نترسد خلق سرزنش از سعدی
 

را باران کند انديشه چه نیل در غرقه   
(533: 1385)سعدی،   

 ديمـش دــمقیّ يکباره وــت هـــب ما
 

شست به ماهی و دــآم دام به رغــم   
(545)همان:   

 ريخت من خون رشمهـــک به چشمت
 

مست وردـخ مــغ هــچ خطا قتل وز   
(546)همان:   

 خواب؟ دمــآي ونـچ ،ـرنظ در خیالش
 !سعدی هـرفت رونـــبی دست از یــدل
 

بست... دوستان روی هـب در دـــنشاي   
شست از هـــرفت رـــتی ازــب دـــنیاي  

(547)همان:   

 یـباق همچنان شوق و رــنظ در جمال
 

گداست دهند بدو مـعال همه اگر گدا   
جا( )همان: همان  

 آتش داشتن نتوان پنهان هــسوخت در
 

6درافتاد هـب حکايت و نگفتیم هیچ ما   
(620)همان:   

 

 نیست سعدی جای هست را تو که دوستان ز
 

دـــگنج یــنم در دارـــخري انــمی داــگ   
(622)همان:   

 وجههستند،  سعدی های معادله  اسلوب از کوچکی نمونۀ که موارد اين تمام در تقريباً

 يا سعدی ساخته که است هايی به مشبّهٌ است، شگفت البتّه و تازه آنچه ندارد؛ تازگی شبه

کند، به مستِ  عاشق نمی نصیب را وصالش که معشوقی مستِ چشم تشبیهِ است. برگزيده
 . ريزد نیز غريب است و... ته خون ديگران را میساليعقلی که نادان

نحوی که  به؛ است معادله اسلوب از فراوان استفادۀ پیشگامانِ از، خاقانی از پس سعدی
ويژه سعدی  به دانست؛ شاعر دو اين دار وام همهزا بیش را هندی سبک سرايندگان توان می

 مبـــاش نفس هـــوای شهربنـــد
 

کند شکار استخـوان شهـــر سگ   
(664)همان:   
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هندی خوش  سبک سخنوران قمذا به هايش المثل ارسال و ها تمثیل بودنِانتظار از دور که
 توان يافت. های سبک هندی می آمده است و اين ويژگی را در بسیاری از مُدّعامَثَل

 

 تشخیص .6
ساخته است.  که است هايی تشخیص سعدی، سخن شگفتِ و تازه بسیار های جلوه از يکی

بخشی به عناصر طبیعت رخ داده است که هرکدام هم  تدر ادب فارسی، از ديرباز شخصیّ
سخنِ صاحبانشان  انگیزیِ خیال و زيبايی بر و اند نشسته خوش ،خود عصر در و خود جای در

سازی استفاده  های گوناگونی در تشخیص ظرفیّتاز  ،اند. شاعران پیش از سعدی افزوده
بلکه  ؛شود بخشی ختم نمی تها چنان است که سخن به شخصیّ يکی از آن اند که کرده

، صفاتی دارد که به انسانی خاص يا حالت است واره توصیف شده آن عنصری که انسان

گونه نیست که  پذير است و اين بهِ آن، تعیّن مشبّهٌاز آدمی شبیه است و درنتیجه  خاصّی
واره توصیف شده است؛  گفت فالن درخت يا فالن گل يا فالن کوه و... انسان توانتنها ب

 معرفی شده است. خاصّیهای  بلکه همچون انسانی با وجوه و ويژگی
انگیزی در آثار شاعران پیش از سعدی نیز يافت  های خیال های چنین تشخیص نمونه

ها  هم شمار آن و شدهها افزون  اين تشخیص ا در سخن سعدی، هم تشخّصِامّ ؛شود می

 شود: هايی از اين هنرنمايیِ سعدی اشاره می رو به فزونی نهاده است. در ادامه به نمونه
 

 اده استــل چنان به قفا اوفتـــگ هدـــاز خن
 

ۀ عندلیب نیستـــر ز مشغلـــو را خبـــک   
(595)همان:   

 داردـــن دست بـــاز سرِ زلفِ عروسانِ چم
 

ادِ صبا راـو گر دست رسد بـــزلفِ ترِ ــه ســـب   
(524)همان:   

 زنند جان را به ناوک می ،چشمانِ تُرک و ابروان
 

ست اين کمان آن ترکِ تیرانداز را يارب که داده   
(527)همان:   

 ی در چمنــون گل آيـــر چـــسروباالیِ مَنا گ
 

ی کشدـمِ بینايـدر چشــرگس انــخاکِ پايت ن   
(648)همان:   

 ه دريدی گلـه جامـــره زدی بلبل، گــه نعــگ
 

ها رفت آنـــاد بـــادم، از يـــو افتــادِ تــبا ي   
(536)همان:   

 

 لــه و گـــاند الل رو درافتادهــــه پایِ ســـب
 

ن داردـــارِ مـــدِّ نگـــلِ قــر شمايـــمگ   
(628)همان:   

 ست ای هـرنگِ رويش الل ن گويد مرا همــگر چم
 

انِ سوسنشـــکردن زب رونـــد بـــا بايـــاز قف   
(730)همان:   

 اکـــه خـــر از فاقـــر ســـا بـــفشاندش قض
 

اکـــه و دست پــــــد صفت، کیســـمُشَعْبِ   
(86: 1381)سعدی،   
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ها، گل همچون کسی توصیف شده که از فرط خنده به  در نخستین بیت از اين نمونه
ا اين همه امّ ؛کند در مقابل، بلبل به کسی که بیهوده فغان و ناله می پشت افتاده است و

های  در بیت دوم، صبا و گل د.گذار نمی ی( اثرگلمشغله و سروصدای او در معشوق )
در بیت سوم،  ؛اند پذيرفتهنیک و معشوقی را  یعاشق های چمن در ارتباط با يکديگر نقش

کش تشبیه  اند، بلکه به ترکی کمان انسانی نیافتهصِ تشخّ تنها چشم و ابرویِ معشوق،
نرگس در بیت چهارم به نشانۀ فروتنی، خاکِ پایِ معشوق سعدی را توتیای  .اند شده

 ...تا بینايی بیابد کند چشم خود می

 اند. وارگی نشده انسان به محدود و مندند بهره خوبی به تشبیه عنصر از ها، تشخیص اين
کنشگریِ بسیار  اند، يافته یتجلّ واره انسان و گرفته جان سعدی سخنان اين در که عناصری

توان خواننده را مخیّر  دشواری می ملموس و چشمگیری دارند. در اين نوع از تشخیص، به
اين تصاوير از يک يکی را برگزيند و بگويد  «هاستعارۀ تبعیّ»يا  «تشخیص»کرد که بین 

ای ربط  اين عامل به همان نکته 7.اند هتبعیّاستعارۀ اند و از منظری ديگر،  منظر تشخیص

ها  اند و خودِ آن يافتهص االنه تشخّای کنشگرانه و فعّ گونه دارد که گفته شد؛ اين عناصر به
که در  درحالی ؛بیشتری دارند اهمّیّتشود،  ها واقع می دهند يا بر آن از فعلی که انجام می

تا »)مانند  هستند توجّهها در مرکز  ی گزارههایِ معمول در ادب فارسی، گاه تشخیص

بودن،  توجّه ازنظر در مرکزِو در بیشتر موارد، نهاد و گزاره  «(نگريد ابر کی خندد چمن
ها را تشخیص  توان از يک زاويه آن روست که می ای به يکديگر ندارند؛ ازاين برتری

 ه.دانست و از منظری ديگر، استعارۀ تبعیّ
حال، فراوانیِ آن در  اين ويژگی سابقه دارد و منحصر به سعدی نیست؛ بااين البتّه

سبکی او های  توان آن را در شمار ويژگی روی می سخن سعدی، چشمگیر است و ازاين
. اين شیوه که با سعدی پرورده و سعدی را از بنیادگذاران اين طرز دانست گرفتدرنظر

در اين مختصا ت  بدونای که تشخیصی  گونه شده، در شعر حافظ به اوج رسیده است؛ به

 شود. می دشواری يافت ديوان خواجه به
سازد، همچنان همان  را نیز با موضوع اين نوشته مرتبط میای که اين مبحث  نکته

ها را  های آن در آثار سعدی هم نمونه البتّهکه  های معمول در تشخیص غافلگیری است.
مندبودن از  شود، غالباً بهره ای که به عناصر طبیعی داده می ويژگیِ انسانی ،توان يافت می

ای  های ساده باال، کنش دست و پا و چشم و گیسو و ديگر اعضای انسانی، يا دست

يافته در سخن سعدی در بسیاری موارد،  صا عناصر تشخّهمچون نگريستن است؛ امّ
 ت قهقهه به پشت افتاده لی که از شدّکنشی دارند که مخاطب انتظار آن را ندارد؛ گ
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گریِ دور از انتظار و غافلگیرکننده است که  های بارز اين کنش است، يکی از نمونه
 ای به سرودۀ سعدی بخشیده است. ت و هیجان ويژهجذابیّ

 

 کردن تشبیهنو .7
شاعران بزرگِ  های سرودهها در  گفتن تشبیهاتی که سده داند که دوباره سعدی نیک می

 ها باشد، آن از استفاده از ناگزير اگر و است بردن کرمان به زيره اند، کرده گری جلوه پیشین

است  8«و تفضیل اضمار» ها شیوه اين از يکی ؛ندارد ها آن نوکردن و بازآفرينی جز ای چاره
که در ادامه به چند نمونه از  است ها گرفته خود از آن بهره ۀکه سعدی نیز به شیو

 شود: اشاره می آن مصاديق
 

 برگیرند تو کز چشم نآک تو های چشم به
 

داختــــان آسمان ماه رــــب باشد غــــدري   
(541: 1385)سعدی،   

 گويند حکايت به چین صنم عالم همه
 گويد روانت سرو و ختن ماه که رــــه
 

ست... چینی زلفش خم هر در که ماست صنم   
ست بینی صور ت تو باالی و قد از هنوز او  

(605)همان:   

 نه رفتار را روــس ولیکن یــــمان را سرو
 

نیست گفتار را ماه نــــولیک یــــمان را ماه   
(597)همان:   

 دم و لعلم بیوفتاد از چشمــــلبت بدي
 

را لورفت لؤــــو قیمت ب یــــسخن بگفت   
(535همان: )  

فاقاً نمودهای اين که اتّ بخشد ساختنِ تشبیه، تازگی بدان میگاهی هم تنها با مضمر
اين موارد  از بسیاری در گرچه است؛ تر لطیف هم تفضیلی مضمرِ از سعدی، سخن در شیوه

 ها: مانند اين نمونه شود؛ به معرفی می مشبّهٌافضل از  ،نیز همچنان به شکل ظريفی مشبه
 

 کاشکی پرده برافتادی از آن منظرِ حُسن
 

نگارستان راد ــــه خلق ببیننــــتا هم   
(533)همان:   

 و رشک آيدم همیــــخوابِ ت با چشمِ نیم
 

رگس و چندان وقاحتشــــهای ن از چشم   
(725)همان:   

 

 جز ديده هیچ دوست نديدم که سعی کرد
 

 
 

 گون شود ن اللهـرۀ مــــرانِ چهــــتا زعف
 (688)همان:                                    

 ويمــــای ببینم گ بنفشهه ــــرجا کــــه
 

ست ه صحرا بردهـــی ز سر ت باد بــــموي   
(1019)همان:   

راه پیشینیان را ادامه داده است که  آنکه مقلّد باشد، بی که گفته شد، سعدی چنان
ها و تصويرهای  بسیاری از تشبیهازجمله ؛ وی دارد نشان از توانايی خاصّ ،اين ويژگی

 سخن او نیز همچنان تازگی دارند. در کهسخن سعدی، يادگار شاعران پیشین هستند 
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ساختن  و مشروط تفضیل و اضمار ابزار از گذشته را کهن تصويرهای و ها تشبیه سعدی
ها  با قیدها و توضیحاتی که بر آن ،رفته استکار به فراوان  ديگران همو... که در سخن 

غافلگیری و دور از در اين موارد هم عنصر  البتّهبخشد که  افزايد، رنگ و بويی تازه می می
 .شود ديده میغالباً  انتظاربودن

 شود: اشاره می ویها در سخن  هايی از اين نوسازی در ادامه به نمونه
 

 یـــــنبین وبشــــمخض انــــرانگشتـــــس
 

بشکست و برپیچید رـــصب دست هــــک   
(546: 1385)سعدی،   

 وصل باغ در تا بگذار ام هــــآشفت گلت رــــب
 

نیست آوايیم بلبل چون کنم یـم بانگی زاغ   
(600)همان:   

 ایـبگش رــــکم هــــبن رــــتکبّ و ناز الهــک
 

گنجد قبا در که نديدم سرو تو ونــچ که   
(621)همان:   

 ستا آهن خود گر که کس با بعدازاين نمانَد دل
 

کشد یـزيباي مغناطیس به چشمت ساحر   
(648)همان:   

 خوردم می نظر ت از دور که بود یــــم نه آن
 

شد می ساغر به ديده از که بود دل ونــخ   
(650)همان:   

 دلی رغــــم بجهد رــــگ غمش دام از عجب
 

دارند خالش ۀـدان با هــــک میل همه اين   
(661)همان:   

 پیشانی ستاره دــــرآيــــب امـب هــــب رــــاگ
 

بنمايند هاش انگشت به دــعی ماه وــــچ   
(674)همان:   

برای ؛ سیار چشمگیر استها ب ها و استعاره تازگی سخن سعدی در اين نوکردن تشبیه
رفته کار را که همواره در جايگاه اضافۀ اقترانی به« دست صبر»، ، در مثال نخستنمونه

گذارد تا آن را  دستِ زورمندی می در کند، آنگاه آن را میتبديل است، به اضافۀ استعاری 
شده دارد؛  گشتانِ خضابآنکه اين دستِ زورمند، سران تر بپیچاند و خُرد بشکند؛ طُرفه

بدين شیوه، شکیبايی را در مقابلِ غمِ عشق، ناتوان و  !زيبارويی استيعنی دستِ 

 دهد. ناکارآمد جلوه می
بار ديگر  يک است، بوده او از پیش فارسیِ ادب در همواره که را تابلويی دوم، مثال در

باغ و گل و بلبل هستند؛ آنگاه يک عنصر غريب را به  ،کشد. عناصر اين تابلو به تصوير می
کند.  که بانگِ زاغ است و بدين شیوه، کل تصوير را دگرگون می زند پیوند میاين تابلو 

. درمجموع، آنچه به تازگیِ سخن افزوده است نیزوايی آ بانگ با بلبل همچنین تقابلِ زاغ

ل بوده است که سعدی با بدر آثار ادبی سابقه داشته، تشبیه معشوق به گل و عاشق به بل
 غافلگیرکننده ساخته است. البتّهو نگاهی از نوعی ديگر، اين تصوير را تازه 



 167/ 24، شمارۀ پیاپي 1398، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 9ادب فارسي، سال 

تنها با قباپوشی درآمیخته، بلکه اين سرو،  در مثال ديگر، تشبیه معشوق به سرو، نه
 کاله و کمر نیز دارد.

ی برای آنکه نشان داده شود معشوق چنان زيبا و دلرباست که حتّدر نمونۀ بعدی، 
( مغناطیسربا ) زيبايیِ او به آهنسازد،  ها را نیز مجذوب و دلدادۀ خويش می دل آهنین

 های خالف عاد تِ سعدی است. به مشبّهٌتشبیه شده است که بازهم از آن 
ای بسیار تازه و  گونه به ،«شرابِ سرخ»به  «اشکِ خونین»در بیت بعدی هم تشبیهِ 
. سعدی در اين آيد نظرنمی که اصالً زيرساخت تشبیهی به تأثیرگذار صور ت پذيرفته است

ای بسازد که مخاطب ضمن  زيبايی تشبیه و يا استعاره تواند به بسیار تواناست و میطرز، 
 .وجود آن نشود توجّهزيبايیِ آن، در نگاه نخست م مندی از بهره

به تشبیهِ  تها که درنهاي ساختن تشبیه المعانی سعدی در نمونۀ بعدی با موقوف
 «دانۀ خال»و  «مرغِ دل»تنیده تبديل شده، تازگی را به ارمغان آورده است.  بِ درهممرکّ

اند که  های عاشقان که چنان به دردِ غمِ عشق خو کرده ا تشبیهِ دلتازگی ندارند؛ امّ

خواهند  به مرغانی که به دلیلِ میلِ فراوان به دانه، نمی ،خواهند از آن رهايی يابند نمی
 ای است. ، تشبیه زيبا و دلکش و تازهدام را ترک کنند

پیشانی  تارهنظر داشتنِ پیشانیِ درخشان، س، نخست معشوق ازدر بیتِ واپسین
که همه آن را به يکديگر  «ماهِ عید فطر»است؛ آنگاه او به  ای تازه خوانده شده که تشبیه

قرصِ ماه و ماهِ کامل در تشبیه شده است. غالباً تشبیهِ معشوق به ماه،  ،دهند نشان می

کرده و او را به ماهِ  توجّه( نمايی انگشتا سعدی به وجه ديگری )امّ ؛بوده است ادبیّا ت
 شبه تشبیه کرده است. يک

برد و بدان طريق، تشبیها ت و  میکار زدايی به ديگری که سعدی برای آشنايی ۀشیو
 .با يکديگر است و تصوير هدهد، درآمیختن دو يا چند تشبی استعاراتش را تازه جلوه می

ا همین تشبیها ت کهن را امّ ؛ای ندارد تشبیه روی زيبا به ماه يا خورشید، هیچ تازگی

دهد که گويی  چنان نوآيین جلوه می سعدی با درآمیختن با ديگر تصاوير و تشبیها ت،
 :مثال؛ بار است چنین تشبیهی ساخته شده است نخستین

 

 است ابـــنق در هــــدوهفت اهــــآن م
 

؟است ابــــخض در دست وریــــح اـــي   
(1012)همان:   

 انــــآسم رــــب جمالت آفتابِ رشک از
 

توست روانـاب ونـــچ ديدم ماه ،ماه رــــه   
(555)همان:   

 گوش در سیمین ۀحلق کند باز رـاگ روی
 

ست پروينی آن و ماهی اين که گويند همه   
(606)همان:   
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 میان بر بست کمر که ای ديده سرو وـــت
 

 
 

 کاله برنهد سر هــــب هـــک اردهــــچ ماه يا
 (843)همان:                                       

 ه شمعِ افق راـــیِ جانت شوم کــــبرخ
 

اـــريّــــدانِ ثــــراغــــرد چــــپیش بمی   
(522همان: )  

در مثال نخست، غیر از تجاهلی که به نشانۀ شگفتی در سخن ايجاد شده است، 

ا ده است؛ امّکرند، سخن را بسیار زيبا ا که نماد زيبايی یهاي به مشبّهٌتشبیهِ معشوق به 
( کردن سرانگشت خضاب و داشتن بُرقع) آدمی صفا ت دادن نسبت در بیشتر سخن تازگی و تجذابیّ

  ها شده است. کردن تشبیه و تازگیِ آن باعث غريب جلوهبه ماه و حوری است که 
هیچ تازگی ندارد، همچنین است تشبیه ابروی  البتّه «آفتابِ جمال»دوم،  در بیت

حساد تِ به هیئتِ ابرویِ معشوق درآمدن، به ا اينکه الغریِ ماهِ نو و دوست به ماهِ نو؛ امّ

دستاوردِ تازۀ اين  نکتۀ غريبی است که سانِ معشوق نسبت داده شود، او به زيبايیِ آفتاب
ضمن اينکه در اين  ها ايجاد شده است. بودن تشبیه المعانی اثر موقوفدر  وتصوير است 

آنکه قلبی در کار باشد، ماهِ نو به ابروی يار تشبیه شده است که اين نکته هم  مورد، بی
 نمايد. يب میرغ

هم در اثر گوشوارۀ او به خوشۀ پروين  ماه وزيبايی و تازگیِ تشبیهِ صور تِ معشوق به 

به  مشبّهٌهای مشبه با  نیز از ترکیبِ ويژگی بعدیهاست. بیت  بودن تشبیه المعانی موقوف
 .استها عاملِ اصلیِ تازگی در اين سخن  ايجاد شده است و همچنان ارتباط تشبیه

سعدی با ه نخست آنک ؛تشبیه است، زيبايی فراوانی دارددر بیت آخر نیز که تشبیه
شدنِ ثريا با  برای معشوق به مضمحلرا شدنِ خود  بودنِ قربانیيک تشبیهِ تمثیلی، روا

يّا که امری محتوم است؛ آنگاه، خورشید را به شمع و ثرکند  تشبیه میبرآمدنِ خورشید 

 9.کند را به چراغدان تشبیه می
و بسته به  شناسد نمی ومرزیحدّنوکردن تشبیه و استعاره که اشاره شد،  همچنان

ا با امّ ؛يابد. در اينجا به چند مورد اشاره شد ع و گوناگونی متفاوتی میتوان گوينده، تنوّ
های ديگری نیز يافت که شیخ با استعانت از  توان شیوه می ،جو در سخن سعدیو جست

اين  او گاهی .سود و کهن، تصاويری تازه بسازدپ از تشبیها ت دست است ها توانسته آن

 :انجام داده است ،رفتهکار تر به پیش کار را با پشیمانی از تشبیهی که
 
 

 آفتابی که حضور و غیبت افتد مثلتو نه 
 

 دگران روند و آيند و تو همچنان که هستی 
(856)همان:   

 ماه یـــول مانی هـــم هـــب گفتن وانـــت
 

هست دهان نـــريـــشی نـــچنی دارمـــنپن   
(590)همان:   
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 خويش روشن رای ز نپسندم غلط اين من
 

 
 

 

 10ماند کان و بحر به گويم تو دست و طبع که
 (955)همان:                                        

 ؛دهد آمیز جلوه می سخن را اغراق است،که ممکن ها تاآنجا سعدی در نوکردن تشبیه

عنصر اغراق که در بعضی اقسام شعر »انجامد.  شدن سخن وی نمی ا اين کار به نامطبوعامّ
مانند  سبب حسن و جمال بی های عاشقانه به نمايد، در غزل نامطبوع و ناسازگار می

 ت سبب شدّ قراری بسیار شديد عاشق در فراق يار به معشوق از نگاه عاشق، و اندوه و بی
وجود اغراقی که در اين قبیل با(. 56: 1384پورنامداريان، « )افتد عشق، بسیار خوش می

چنینی در آثار  های اين ها وجود دارد و توانمندی سعدی در اين شیوه، در نمونه نوکردن

 .شود ديده میوی، کمتر عنصر غافلگیری 
 

 نجوم .8
، تادفاق افاتّشعر فارسی طور گسترده در  بهويژه در سدۀ ششم  که به تیتحوّالترين  مهمّاز 

 توجّه، مکه به سخنان پیشینیان اشراف داشته. سعدی بوددرآمیختن شعر با دانش نجوم 
از اين است شده و استادانه توانسته  ادبیّا تجای دانشِ نجوم در  هجا و ناب هکاربردهای ب

 :نمونهگیرد؛  برای افزودن به زيبايی سخنش بهره ظرفیّت
 

 نمکماه است رويت يا ملَک قند است لعلت يا 
 

ر برکندــپیک ر از دوــر تا فلک مهـبنمای پیک   
(665: 1385)سعدی،   

 رـــاب و قمـــازارِ آفتـــقِ بـــرفت رونـــب
 

و مشتری آموختــانِ تـــه دکـــاز آنکه ره ب   
(541)همان:   

 و نیستــــــایِ رویِ تـــری را بهــــــمشت
 

دار تـــريـــی خـــن مفلســـديـــن بـــم   
(543)همان:   

 دـــرنـــان نگـــری چنــــــل و مشتـــزح
 

 دــــــاه کنـــن نگـــی از زمیـــه يکـــک
 

 لـــــمح زرگـــدر ت ای بــــــۀ قـــايـــپ 
 

 لــــــریّ و زحــــه مشتـــل بـــه تأمّـــب
 (1089)همان:                                      

 رانتــــــاهِ اختــــــده شــــــر شـــاکـــچ
  

 التـــۀ جمـــراچــــــامِ ســــــر بــــــب
 

ویــــــگِ کـــده ســـرِ فلکت شــــــشی   
  

 دویــــانِ هنـــاسبـده پـــوان شــــــکی
 (920همان: )                                       

 آفتابر ـــه داری سنبله بـــدم کـــو را ديـتا ت
 

ران بماند از اشکِ چون پروينِ منـآسمان حی   
(835)همان:   

 ی سايه فکندـــدرخـا طلعتِ خورشیـــرکجــه
 

ربسته چو جوزا برخاستــه کمـــبیدلی خست   
(946)همان:   
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 ه شبـــام هم هـــم باز نهاده نشستـــدو چش
 

ريّا راــــکنم ث ه میـــدين و نگـــو فرقـــچ   
(523)همان:   

 لـــد محـــايــر جُست بـــــدرِ هنـــه قـــب
 

ون زُحلـــن چـــی مکـــدیّ و نحســـبلن   
(120: 1381)سعدی،   

 مـــم در وی عظیــــــشِ خشــرفت آتــــگ
 

وزا دو نیمـــو جـــردن چــسرش خواست ک   
(70)همان:   

 ادـــی نهــــــاهـــر در تبــــــزرگیش ســـب
 

ادـــی نهــــــم در سیاهــــــارد قلـــطعُ   
(86)همان:   

ای  گونه آيد، سعدی سخت ابا دارد از اينکه به که از اين چند نمونه هم برمی چنان

گیرد که خواننده در مواجهه با آن احساس کند با کار دانش نجوم را در سخنش به
روست و بايد به مدد شرح و توضیح معنی را دريابد. در تمام موارد به  معمايی دشوار روبه

کم برای  کند که دست اشاره می عناصر مرتبط با علم نجومای از  وجه و ويژگی
بودن و  یدولختکیوان،  و نحسی د. بلندی و تیرگیمعاصرانش بسیار روشن باش

های آشکاری  ويژگی ،دست بودنِ عطارد و... به بودن جوزا، عظمت مشتری، قلم کمربسته

های بسیار دلکشی ساخته  دادن همین وجوه، تشبیهقرار تند که سعدی نیز با دستاويزهس
و  انتظاربودن از دورهمان وجه  نیزکه آشکار است، در بیشتر اين موارد  است. چنان

شده به جوزا، تشبیهِ کیوان به پاسبانِ  نیمیهِ سرِ دو. تشبوجود داردغافلگیرکنندگی 
بیش دور و کمهمگی  ، دهد و... سیمايی که بر بامِ سراچۀ جمالِ معشوق نگهبانی می سیه

 ند.ا از انتظار مخاطب
 

 سعدی تشبیهاتنگاه آماری به غافلگیری در  .9

مواردی شبیه به آنچه در اين مقاله آورده علیه در  فقٌدادن آمار دقیق و متّ دست بااينکه به

، «ز»، «ر»های  )قافیها ت سعدی شود تعدادی از غزلیّ در اينجا تالش می ،شده، دشوار است

فلگیرکننده تشبیها ت غا شمار و شوند گرفتهدرنظر آماری جامعۀ عنوان به «(شین» و «سین»
 .(742-703: 1385سعدی،  ←در آنها نشان داده شود )
شود که غافلگیری تنها در  ، بازهم بر اين نکته تأکید میيادشدهپیش از نگاه به آمار 

زند. برخی  او موج میهای گوناگونِ آثار  تشبیها ت سخن سعدی نیست و در سطوح و اليه

ا به هم ندارند؛ امّی يک تشبیه حکايا ت منظوم و منثور او، حتّ ا ت سعدی و برخیغزلیّ
، تقريباً حکايتی گلستاندر  ها مشاهده کرد. غافلگیری را در آنتوان  های ديگر می گونه

، به مقاما ت حمیدیبا  گلستاننیست که با غافلگیری عجین نشده باشد که در مقايسۀ 
اتی که نتايج در غزلیّ ا ت هم اين عامل بسامد فراوانی دارد.در غزلیّ اين نکته اشاره شد.
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ا اند، امّ ابیا ت فراوانی وجود دارد که غافلگیرکنندهآيد،  میدر ادامه ها  بررسی آماری آن
 تشبیه ندارند؛ ازجمله:

 

 زدــــــــی خیــــی ز معدنــــر متاعـــه
 

 شکر از مصر و سعدی از شیراز 
(719)همان:   

 من دورِ گیتی زين دو کار کرد با تا چه خواهد
 

 دست او در گردنم يا خون من در گردنش 
(730)همان:   

 ردمـــــــــدِ مــــــــساله پن همه دیـــسع
 

د گوشـــکن ود نمیــــد و خـــــــگوي می   
(737)همان:  

و تشبیها ت  شمرده سعدی های سروده از غزل 57 در موجود های تشبیه زير، جدول در
اگر تشبیها تِ ابداعی خود سعدی ه البتّ ؛اند غافلگیرکننده نیز جداگانه نشان داده شده

های  شماری، اضافه يابد؛ زيرا در اين همه د، درصد غافلگیری افزايش میشودرنظرگرفته 

اند.  آمدهشمار اند، به پیشین سخنوران میراث آشکارا که نیز پربسامدی تشبیها ت و تشبیهی
کم ده درصد به شمار  شدند، دست های تشبیهی ناديده گرفته می ی اگر فقط اضافهحتّ

ها  اسلوب معادله و بمرکّ تشبیها ت ديگر، سويی از شد. می افزوده غافلگیرکننده تشبیها ت
اند که در اين حوزه، غلبه با عنصر غافلگیری است و تقريباً موارد نادری  نیز شمرده شده
 کننده نیستند.، غافلگیرديوان سعدیبِ های مرکّ ها و تشبیه از اسلوب معادله

های جامعۀ  هريک از غزلبرای پرهیز از اطناب، در ادامه تنها به تعداد تشبیها ت 

 شود: آماری و تعداد تشبیها ت غافلگیرکنندۀ آنها اشاره می
 

تعداد  شمارۀ غزل

 تشبیها ت

تشبیها ت 

 غافلگیرکننده

تعداد  شمارۀ غزل

 تشبیها ت

تشبیها ت 

 غافلگیرکننده

324 11 2 325 0 0 

326 4 2 327 4 1 

328 0 0 329 2 0 

330 1 0 331 1 0 

332 2 1 333 0 0 

334 2 0 335 4 2 

336 1 1 337 1 0 

338 5 3 339 5 2 

340 2 0 341 3 2 

342 9 3 343 2 0 

344 2 1 345 2 0 

346 2 1 347 3 1 

348 5 0 349 1 1 

350 2 1 351 2 1 
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352 2 1 353 3 1 

354 9 4 355 4 0 

356 1 0 357 3 0 

358 3 1 359 7 2 

360 0 0 361 3 1 

362 4 2 363 1 0 

364 4 0 365 3 1 

366 8 2 367 4 0 

368 9 4 369 4 0 

370 2 2 371 4 2 

372 2 1 373 2 1 

374 2 0 375 1 1 

376 1 1 377 4 2 

378 4 3 379 2 2 

380 2 0 381 0 0 
 

 5/33درصد:         59غافلگیرانه:         176کل: 
 

 شیوۀ سعدی توصیف کلّي .10
فی ساز معرّ ترين عامل سبک مهمّمثابۀ   به شبه وجههای ادبی،  در بسیاری از آثار و بررسی

 :گويد شمیسا میهمین است؛ نیز حق  البتّهگرفته است که  شده و مبنای بررسی قرار
بینی و وسعت  ن جهانچون وجه شبه مبیّ ؛ترين بحث تشبیه است مهمّ ،بحث وجه شبه

تقلید شاعر  يا وآورین توجّهم که است شبه وجه مبنایبر شعر نقد در و است شاعر لتخیّ
؛ زيرا تغییر فراوان دارد اهمّیّتبه وجه شبه  توجّه ،شناسی چنین در سبکشويم. هم می

جديدی  سبکِ هر در که معنی اين به ؛هاست شبه وجه در تحوّل و تغییر حقیقت در ها سبک
 (.98: 1386) شود به رابطه ايجاد می مشبّهٌعنوان مشبه و  ی بها بین اشیا و امور تازه

همۀ بارۀ به آنچه در اين بخش دربارۀ سعدی گفته شد، اين سخن شمیسا در توجّهبا
ی بزرگ در اين زمینه يواقع استثنا درکه الّا سعدی ، استدرست سبک  صاحبشاعران 

رسند،  نظرمی نو به کم دست يا ،هستند نو کامالً هايش استعاره و ها تشبیه اينکه با زيرا ؛است
های سعدی  نداشته است؛ بلکه آنچه در تشبیه شبه وجهدر حوزۀ  خاصّیتقريباً نوآوری 

گیرد.  می  خدمت به آفريند يا است که می انتظاری از غريب و دور های به مشبّهٌتازگی دارد، 
د در تمام ترين ويژگی سخن سعدی در حوزۀ استعاره و تشبیه، و شاي مهمّ ،اين ويژگی

های سالم به ديواری  دندان، تشبیهِ اين بیتدر های سخن او باشد؛ برای مثال  زمینه
 وجه شبها هم تازگی دارد؛ امّ و هم شگفت است جنس نقره، باهايی  شده از خشت ساخته
 تازه نیست:( پیوستگی)سفیدی و در آن 
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 ایـن داشت جــرَم در دهه دُــدو رَست
 

 
 

 ه پایـخشتِ سیمین بواری از ـو ديـچ
 (50: 1381)سعدی،                             

 شبه وجهآنچه بیش از  های آثار سعدی، در اين تشبیه، مانند بسیاری از ديگر تشبیه

 به است. مشبّهٌتازگی دارد، 
 زند و موج می سعدیهای تشبیهی و استعاری در سخن  انواع اضافه از منظری ديگر،

زيبا و هنرمندانه بسازد؛ وانسته است تصاوير بسیارت ،ظرفیّتخوبی با استفاده از اين  به او
داری در  تازگیِ صوری و معنايیِ معنی ندر ت به ،شبه وجهحیث بررسی در حوزۀ ا ازامّ

حاصل شده ای افزون بر آنچه تا اينجا  و اگر بررسی شوند، نتیجه شود يافت میها  آن

 :آمد؛ گرچه در زيبايی همانند ندارند؛ نمونهاست، به دست نخواهد 
 

 نِ دلـدامه در ــتو آويخت ودایـخارِ س

 

ه اطرافِ گلستان گذرمـه بــد کــم آيـننگ   
(771: 1385)سعدی،   

 آبله کرد نشاط پایِه چنان ـن خارِ عشقت

 

وَدَمــروایِ گلستان بُــزه و پــرِ سبـه سـک   
(769)همان:   

 دــگوي یـم صیادِ غمتدر کفِ ـدی انـسع

 

ه کشتن ده و مفروش مراـده، بـام، بن دهـبن   
(532 همان:)  

 ست ا هــانداخت شـغِ دورانــتیر ــــاگ

 

ست؟ا هنوز آخته رِ دورانــشمشیه ــن   

(80 :1381)سعدی،   
 

  نتیجه .11
های مختلفِ  گونه بندی بازخوانیِ آثار شیخ و دسته کوشیده شد تا بادر اين مقاله  

های اين فنون در آثار او اشاره  ترين ويژگی مهمّساختارهای بالغی در سخنان وی، به 
 :از اين قرار است، نوشتههای اين  ترين يافته مهمّ شود.

تشبیه و خويشاوندان اين صنعت، همان  ۀترين ويژگی سخن سعدی در حوز مهمّشايد   -
را مقصد  شبه وجهگیری از عنصر غافلگیری باشد؛ سعدی به جای اينکه دنیای  بهره

هايی خالف  به مشبّهٌشده را بر  های معمول و شناخته شبه وجهدهد، همان  تشبیه قرار

 سخنی تازه به ارمغان آورده است. شیوه، انتظار حمل کرده و بدين

وجه ا ؛ امّخوريم های تازه برمی شبه وجهجو در سخنان سعدی، کمتر به و با جست  -
 .های کهن را با عنصر غافلگیری همراه ساخته و سخنی سهلِ ممتنع ارائه کرده است شبه

المثل، تشبیه  گیری از اسلوب معادله در قالب انواع ارسال بهرهدر سخن سعدی   -
شد، بخشی که در مقام تأيیدگر در اين  که گفته زياد است و همچنانتمثیلی و... بسیار

سعدی  شود، در بیشتر موارد، بسیار دور از انتظار و شگفت است. ساختارها آورده می
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 ل سائرثَبه مَهای خويش را  ها و بیت گیری از اين شیوه، بسیاری از مصراع توانسته با بهره
عدی، او را به يکی از همین عامل، در کنار فراوانیِ اين ساختار در سخنِ سکند. تبديل 

 های سخن در سبک هندی بدل کرده است. سرمشق

 برگزيدنِاستفادۀ سعدی از دانش نجوم متعادل و طبیعی است و او توفیق يافته با   -
، شبه وجهدر جايگاه ها و صور فلکی و غیره،  ها و سیاره های ستاره آشناترين ويژگی

و اين عامل را که از داليلِ دشواریِ  جذاب بسازد البتّههايی گويا و  ها و استعاره تشبیه
ساختن سخن و  ای برای رنگین مايه های پیشینیان بوده است، به دست سخن در سروده

 .انگیزیِ آن بدل کند افزودن بر زيبايی و خیال

های سخن سعدی که عاملِ تازگیِ سخن وی در حوزۀ استعاره و  ترين ويژگی مهمّاز   -
ها در بافت  آوردن آن المعانی ها و موقوف ها و تشبیه ت، تزاحم استعارهتشبیه نیز بوده اس

سخن است. سعدی با اين شیوه، از مجموع چند تشبیه و استعارۀ غالباً آشنا، تصويری 
 ی، گَردِ آشنايی را ازکلّ که تازگی اين تصوير ای گونه ؛ بهآورد تازه پديد می البتّهی و کلّ

 زدايد. می آشنایِ سخن نیز چهرۀ اجزای

ترين  مهمّگیرد که شايد  های مختلفی بهره می ها از شیوه کردن تشبیهسعدی در نو  -
ندامت از تشبیه ساختن،  ساختن، مضمر و تفضیلیراهکارهای او برای اين کار، مضمر

اين  البتّه ؛دباش ها کردن تشبیهد، مقیّها ساختنِ تشبیه المعانی ، موقوفپیشین و ارتقای آن
های  به مشبّهٌن به را تغییر دهد و از هما مشبّهٌکه نخواهد برد  کارمی را زمانی به شیوه

های غريب استفاده کرده است، ديگر نیازی  به مشبّهٌگیرد. هرگاه از آن شده بهره  شناخته
 خود نو شده است. به اين ترفندها نبوده و سخن خودبه

صِ ويژه بخشیدن به تشخیص باشد؛ های سعدی، تشخّ ترين نوآوری مهمّاز  ديگر يکی  -
وارگیِ  ، چیزی بیش از انساناست هايی که او ساخته که در بسیاری از تشخیص ای گونه به

صِ بشری يافته، سخت کنشگر و شود و آن عنصری که تشخّ روح ديده می خشک و بی

های  کند. در اين تشخیص تأثیرگذار است و مخاطب را در غم يا شادی خود شريک می
ه قائل شد و با تغییرِ زاويۀ ديد، توان به استعارۀ تبعیّ دشواری می يافته، به صتشخّ

های پیشین در  ها فراتر از بسیاری از نمونه وارگی تشخیص را از دور خارج کرد. اين انسان
توان به تشخیص و از منظری ديگر، به  ها از يک منظر می ادب فارسی هستند که در آن

گاه، رجحانی بر ديگری يک از اين دو نظر شايد هیچ که ای گونه ؛ بهشدقائل  هاستعارۀ تبعیّ

 د.نداشته باش
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پردازی  سازی و استعاره سرانجام اينکه وجه غافلگیری، در تمام شگردهای تشبیه  -
 های دور از انتظار است. به مشبّهٌترين نمود آن، گزينش  مهمّگر است که  سعدی جلوه

 

 نوشت پي
گفتند. اين  بیش به همان سبک کهن قصیده میو ی و اديب صابر( کممعزّهنوز کسانی )مثالً » .1

 (.107: 1382)شمیسا، « ی ندارندمهمّشاعران معدودند و نقش 

.ک: ناست )« پسی»ها  بدل  آمده است، متن برخی نسخه« به گرسنگی مردن»در تصحیح يوسفی  .2
 (.624: 1377سعدی، 

های سخن سعدی  ها و تفاو ت به مشابهت« نسیم گلستان ار وطبلۀ عطّ»ای با عنوان  همايی در مقاله .3
جانبۀ سعدی بر قاضی بلخ تأکید کرده  ای روشمند به برتریِ همه بلخی پرداخته و به شیوه الدّينو حمید

مقاما ت تر از آن است که با  ويژه در سجع و جناس، بسیار متعالی که شیوۀ سعدی، به ه استو نشان داد
های بیهوده در  اظیا اين نوع لفّامّ ؛های سعدی هرگز زائد نیستند و جناس؛ سجع ه شودسنجید حمیدی

 (.1388همايی،  ←مقاما ت حمیدی بسیار زياد است )

 روس ـــودۀ خــه گفتۀ بیهـــرداشتن بــب           لب بر لبی چو چشمِ خروس ابلهی بوَد  .4

 (722: 1385و  146: 1377 )سعدی،                                                                     

نوعی صوف است که از برتاس )واليتی در ترکستان( »رفته است که کار برتاس به معنای برتاسی به .5
 )دهخدا(.« آورند می

  اين بیت از مواردی است که مَثَل در مصراع نخست قرار گرفته است. .6

؛ بدين معنی که مثالً در قائل شد هاستعارۀ تبعیّتوان به وجود تشخیص يا  ها می در بسیاری از جمله .7
توان گفت در قالب تشخیص، ابر و چمن  می ،«خندد از اين گريه چمن گريد و می ابر می»جملۀ 
توان از منظری ديگر هم به سخن  ا میاند و به وجود تشخیص قائل شد؛ امّ واره توصیف شده انسان

و « باريدن»که در معنای ای هستند  ههای تبعیّ استعاره ،«گريستن»و « خنديدن»نگريست و گفت 
 اند. رفتهکار به« شدنرو تازه»

توان تا ابد از دلِ  کردنِ تشبیه، می ی همچون مضمر يا تفضیلی يا مشروطا با ترفندهای قديمی .8
رم و های چها روی، اگر مثالً اين شیوه در آثار شاعران سده تشبیها ت کهن، تشبیهِ تازه برکشید؛ ازاين

کند. سخن  ، محدوديتی برای سعدی و ديگر سرايندگانِ پس از او ايجاد نمیاست پنجم و ششم هم بوده
اينجاست که يک شاعر بتواند اين اضمار و تفضیل و... را به طريقی متفاو ت با ديگران ايجاد کند که 

 خوبی از عهدۀ چنین کاری برآمده است. سعدی به

که  ؛ همچناناست ، دستاويزِ ساختن اين تشبیه شدهغدان بیشتر بودهمع از چراغ و چرااينکه نورِ ش .9
 حافظ نیز از اين تقابل بهره برده است:

 (3: 1320)حافظ،  چراغِ مرده کجا شمعِ آفتاب کجا؟     ز رویِ دوست دلِ دشمنان چه دريابد 
 ای است به بیت زير از انوری: گونه کنايه .10

 (135: 1376دل و دست خـدايـگـان بـاشـد )انوری،  گر دل و دست بحر و کان باشد        
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