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Abstract  

One of the aspects of the literary style tried by Saadi, the great poet of the 

7th century, is his odes. Many years before Saadi steps into the poetry 

arena, ode had reached perfection, and other poets had proceeded in that 

genre. Saadi's poetry is associated with the cadence of elegy, and his 

tendency is more toward lyrics. In this research, we are going to show 

Saadi's art in writing odes according to linguistic Persian concerns. He 

speaks with brevity, and his words are clear and without ambiguity. Elegant 

language is as a result of the Iraqi style, in which old inflections and syntax 

are less used than in the usual complicated ode language. Saadi strings soft 

words in his odes and has no tendency for abbreviations. Mystical themes 

with their special terms merge with his odes. Sometimes, there is a 

colloquial language in his literature. There are also syntactic techniques 

which cause eloquence as well as a specific meter that makes his poems 

soft and consistent. Consonants and vowels in his odes can be pronounced 

easily without diminishing the conceptual weight of the poems. In this 

research, Saadi's odes are examined at phonetic, lexical and syntactic levels 

based on a descriptive and analytic method and with the use of statistical 

tables. 
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 چکيده
پای ب  عرصۀ شاعری  اوها قبل از دورانی ک  سال .سرایی استقصيده ،بی سعدیهای اداز فعاليت ایگوشه 

اما . کردندپيروی میسرایان سلف شعرا از زبان قصيده نهد، زبان قصهيده ب  رشهد و کلال دود رسيده بود و

سههياسههی، فرهرب درباری ،الغ، ت يير یافت و -اثر تحولا  اجتلاعی این شههاعر بگر ، برعصههر ايا  در 

 ذهن شاعران با ،گل اُنس گرفت. در نتيج گردید  مواج سرایی با افول قصيده

ید او قصا  ،پردادت سرایی()قصهيده ب  این ايطۀ کوچک از هررنلایی سهعدی تا برآنيم ،در این پژوهش

واند تو بدون آنک  ب  ايط  سبک شخصی شاعر وارد شویم، آنچ  را می واکاویم های زبانیرا از مرظر لطافت

و  ل ویس  سطح زبانی یعری آوایی،  در هلين راستا،. موجبا  نرمی الفاظ را فراهم آورده باشهد، ناان دهيم

 هایی از پژوهش،در بخش آوردن جدول آماری ایم و بادهکر بررسههیتحليلی -ب  شههيوت توصههيفیرا نحوی، 

 .  ایمتر شدن موضوع داشت سعی در روشن

صامت  .را ب  ددمت گرفت  استاوزان نرم و جویباری  ،بر دقایق زبان فارسی دارد ک  یتسلّط با سعدی

ایجاز  ب  کاهرد.شهوند و چيگی از لطافت شعر نلیظ میبياهتر از نوعی هسهترد ک  برااتی تلفّ ها و مصهوّ

  ب گرفت  وکار نرم را در قصاید ب یاههواژ است. او گوید در عين اال کلامش روشن و بدون ابهامسخن می

و اصطلااا  آن ب  صور  مفرد  هاه. مضامين عرفانی هلراه با واژتلایل نداردف و مادّد کللا  شکل مخفّ
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یابيم. ای را در چيرش ابيا  او میمحاورهشههوند، گاه زبان و ل ا  دیده می اشههعاریا ترکيغ شههده در این 

 اند.شگردهای نحوی ک  موجغ شيوایی ،گليا  سعدی است در قصاید او نيگ راه یافت 

 
 ، زبان ،گل.زبان قصيده سرایی،سعدی، قصيدههای کليدی: واژه

 

 م مقدّ -4

آزمایي و نيروی قصيده یکي از انواع مهمّ شعر فارسي است به این ملاحظه كه عمدة طبع

قالب  ،همچنين .(927و920: 9949، )همایي شودقالب معلوم مياین سخننوری شاعر از 

گردد و با تحولات ط شعر در زبان پارسي از زمان ورود اسلام به ایران محسوب ميمسخلّ

با سادگي زبان سبک خراساني در اشعار شاعراني سرایي قصيدهبسخيار روبرو بوده است. 

فرخي و منوچهری آن را پروردند و گاهي نيز با ، ن كرددشخخخروع بخه بخاليچون رودكي 

شخاعراني چون عنصخری به دامان یکسر مدپ پادشاهان نشست و صورخيالي تکراری را 

 به خود راه داد. 

از سخخادگي به  آناپ بود به همين دليل زبان مورد اسخختقبال شخخاعران مدّ ،این قالب

حملي برای بازگویيِ راسخخختين و كه باید م فنخامخت و صخخخلخابخت روی نهاد و از آن ا

گشت لحني حماسي به خود راسختين ش اعت و قهر و خشم حاكمان زمان خود ميغير

 در ،با ظهور انوری و در سخخبک آبربای انيسخس  گرفت و به اوج اغراق كشخانده شخد. 

 .شتبا انبوهي از اصطلاحات علمي و ن ومي انباشته گ ،شعر خاقاني

 فنون و تمامي علوم و ادبو  شعر هفتم( در آن زیسته )قرنكه سخعدی  در عصخری

، شده سخرازیر تاتار سخمت از ي سخهمیينسخيل ناگهان كه اندبوده كمال اوج در اسخلامي

این  دوره، این در .گرددمي آنها پيشخخرفت مانع ادامة و اندازدمي رونق از را تمامي علوم

شعر مدحي و »و هر چند  افتاد رونق از ارسخي پشخعر  های پيشخينِغالب در سخده قالبِ

های محلي و دربارهای كوچک و وزیران درباری، به سخخخبب و ود بعاخخخي از خاندان
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شخخخاعران این دوره در قصخخخاید ]ليکن[ ایراني در دورة مغول نيز كم و بيش ادامه یافت. 

   .(073: 9944، )غلامرضایي مدحي ابتکاری نداشتند

فاتي كه در نيمة دوم قرن شخخشخخم و و تکلّع يب  عاتتصخخنّهای تکراری و ماخمون

 د كرم ال نوآوری را تنگ مي بود حتي در قرن هفتم گریبانیير سخخنن فارسخخي شخخده

... و های مشکل ساختن قصاید مصنوع، التزامات منتلف، ردیف» ،چنانکه در این عصخر

ق و توانایي مانند سعدی در این ميان با بهن خلاّ كه شاعرانِامری متداول گردید میر آن

نظير و بوق مسخختقيم به  ای پيروی از دییران به ای اد قصخخایدی كاملاز تازه اسخختعداد كم

 .(902: 9ج، 9917 )صفا، «توفيق یابند

قصاید تنها معدودی از و خلاف معاصرانش به ابداع روی آورده  بر اقخلّاین شاعر 

از طرف دییر   سرایي همنواني دارندهای حاكم بر قصيدهتو سخنّبا سخاختار، محتوا  او

سخخبک رقّت الفاظ و لطافت معاني كه از مشخخنّصخخات عمدة اشخخعار این عصخخر و خا  

فاقد  گر ویزبان پندآموز و موعظهكاملاز مشخخهود اسخخت.  ویاسخخت در قصخخاید  عراقي

رود تا سرا به شمار مياستادان قصيده اشعارای است كه از صفات بارز درشختي و طنطنه

در اثنای قصخخاید مدحيّه و اخلاقيّه  او ایي كه سخخبک تغزّلات و تشخخبيهات و مواعظي كه 

خود به كار برده است تفاوت چنداني با غزليات و دییر اشعار او ندارد و از لحاظ سبک 

بان زیرا اولاز ز  ستدارای معيارهای شناخته شدة قصاید سبک خراساني ني مازو زبان، مسلّ

لطيفي دارد و بسخياری از منتصخات زبان كهن و خشخخن فارسخخي قرون ننستين را كنار 

به لحاظ فکری به  ای مدپ و اغراق، حاوی اندرز و موعظه و  ،گذاشخخته اسخخت و ثانياز

 زباني اسخخختعاری و بدیعي دارد ،به لحاظ ادبي ،ای ماخخخامين عرفاني اسخخخت و ثال ازگونه

 .(009 :9947، )شميسا
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 بيان مسأل  و ضرور  تحقيق

رونقي بازار مدپ، شاعران به بيان حالات روحي روی با حملة مغول و بي ،در قرن هفتم

آورند و غم زمانه كه سخنت گریبان مردم را گرفته  به شخخکل غم ه ران معشوق در مي

وران دیابد و زبان سنیين و خشن نشخيند پ  قالب غزل بر قصيده چيرگي ميشخعر مي

 ارسخخيپزبان  اسِت حسخخّ دهد. سخخعدی كه در این موقعيّثير خود قرار ميأقبل را تحت ت

 نقرار گرفته اسخت با زیركي و توش و توان است نایي در زبان و ادب توانست زباني بنيا

نهد كه به گفتة همیان زیر بنای زبان معيار امروز است. در آثار این شاعر بزرگ بررسي 

های  داگانه در قصخخاید صا  ای خالي بررسخخي و تفحّامّ شخخده، ام و كنکاش بسخخيار ان

این مقاله در نظر دارد زبان  و گردداحسخخاس مي های زبانيلطافت ةحيط ،ویژهب سخخعدی

غزلسرای این شاعر شهير قرن هفتم از سنیيني و طبع ثير أقصخاید سخعدی را كه تحت ت

رار شده است  مورد بررسي ق كشانيدههای پيشخين فاصله گرفته و به لطافت هيمنة دوره

 دهد.

 

 پيايرۀ تحقيق:

خواني كامل پژوهش هماین مطالبي كه با موضخخخوع  ،دربارة پيشخخخينة پژوهش مورد نظر

حاخخور زبان لطيف و غزلوار در داشخخته باشخخد یافت نشخخد و  ای بررسخخي در موضخخوع 

در زمينة قصاید ا خالي اسخت. امّ كاملاز این قالب هایبلکه اغلب ویژگي قصخاید سخعدی

انداز ما در این عرصه های او آثاری و ود دارد و به نوعي چشخمسخعدی و یا زبان غزل

 شود:خواهد بود كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي

به بررسي موسيقي  (9912)« موسيقي غزل سعدی» ای با عنواند در مقالهضياء موحّ

و معيارهایي برای لطافت زبان غزل بيان های این شخخخاعر پرداخته و زبان شخخخعر در غزل

ها در قصخخاید سعدی كند كه همين موارد را در این پژوهش برای یافتن برخي لطافتمي

 ایم. در نظر داشته
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بررسخي و مقایسة موسيقي بيروني » مشخهدی و واثق عباسخي در مقالة خود با عنوان

های ا و اوزان غزلنیاهي آماری به بحره (9912) «های سخخخيف فرغاني و سخخخعدیغزل

غزل به صورت آماری به تشابهات و  022سخعدی و سخيف فرغاني داشخته و با مقایسخة 

كه از برخي دادهای این اند. های موسخخيقایي غزليات این دو شخخاعر اشخخاره داشخختهتفاوت

 ایم.مقاله در مقایسه آماری با قصاید یاری  سته

سة موسيقي شعر قصاید سعدی و مقای» مقاله با عنواندر یزدی رضخایي و سيدحا ي

  شوددر مبحث موسيقي شعر هر چهار شاعر وارد مي (9917) «سه شاعر هم روزگارش

اید شناسانه و نه منتقدانه به قصنیاهي سبک ولي به لطافت قصاید تو هي ندارد و صرفاز

 دار است.سعدی، سيف فرغاني، م د همیر و ركن دعوی

برزگر (، و 9911)« بررسخخي عناصخخر موسخيقایي در غزل سخخعدی» در خدیش مقالات

بررسخخي و وه تمایزات و تشخخابهات سخخبکي در » در زاده چیينيخالقي و وحيده نوروز

موسخيقي شعر در » پور.زندوكيلي و داوود زرین (، همچنين9912)« قصخاید عصخر مغول

 (9913)« بلاغت حذف در غزل سعدی» در فتوحي(، 9919)« دو سخوگ سخرودة سعدی

در مورد زبان در غزل سخعدی و یا قصخاید او اشاراتي دارند  مااف بر آنچه كه نام برده 

 لي درحسن( یا 9930) «تحول شخعر فارسخي» موتمنی اسخاتيدی چون هاشخد در كتاب

نيز مواردی از رمز و راز این زبان سهل و ممتنع آمده  (9912) «پژوهي سخعدی فرهنگ»

بكر آنها آمده  نيز ایم و در فهرست منابعهبرد توان از این سخننان بهره اسخت كه در حدّ

 .است

با تمام آنچه بكر شخد  در زمينة قصخاید سخعدی  ای بحث و فحص بسخخيار است، 

قصخخاید كه تحولات محسخخوسخخي را نسخخبت به هر آنچه به عنوان این زبان لطافت بویژه 

 .كنيمميقصيده تا این دوره مرسوم بوده  در آنها مشاهده 
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 های زبانی لطافت آفرین قصاید سعدیویژگی

دهند  در م موع سبب لات تاریني و ا تماعي و تغييراتي كه در طي زمان روی ميتحوّ

شخوند كه در هر عصخر شاعران یا نویسندگان به زباني خا  سنن بیویند و امور و مي

نيسخخت و هر لحظه در زبان امر ثابت و من مدی » مسخخا ل را از دیدگاهي خا  بنیرند

 .(19: 9912، )شفيعي كدكني «حال پویایي و تغييرات تدری ي است

خواستند به فارسي دری شعر گویندگان غير خراساني كه مي ،از قرن شخشخم به بعد

آموختند. تعليم و تربيت به تدریج زبان شخخخعر را از بیوینخد بخه نخاچخار دقایق آن را مي

ها را ثابت و ساخت نحوی زبان را یکسان كرده چندگانیي بيرون آورده و صخورت واهه

 بود. 

ه منشيان قرن ششم و هفتم مبالغو  ع باعث گردید تا شيوه شاعراناین آموزش و تتبّ

ارسي، ر زباني باشد بينابين عربي و فب در ایراد مفردات و تركيبات دشخوار عربي و مبتني

ه عرصه ب سنده گردد  در همين زمان سعدی پاو تركيب عبارات بيشتر تابع معلومات نوی

ي و، بيان معاننهد  او در شعر، به مانند ن ر خود، سبکي نو دارد و این سبک نشخاعری مي

لطيف و ابداعي است در الفاظ ساده و روان و سهل كه در عين حال حا ز  ه وبسخيار تاز

حد اعلای آن است. در قصاید نيز كلامش روشن و بدون ابهام  بهصاحت ف همه شخرایط

های صرفي و نحوی گوید وكهنیيزند. به ای از سخنن مينمي اسخت و در لفافه حرف

   .(902: 9/9ج ،9911 صفا،) شوددیده مي در زبان شعر او بندرت

تردید سعدی طبعي، غزلسرا زبان لطيف او حاصخل سخبک عراقي است. بي ،در واقع

 بیذارد و آن را از صلابت داشخته همين امر باعث شده زبان غزل بر زبان قصيده او تأثير

اید قصخخهای غزل را در  هت لطافت آفریني در اگر بنواهيم ویژگيبه لطافت بکشخخاند. 

ان غزل را زباني زبتوانيم به گفتة مشختر  پژوهشخیران استناد كنيم كه پيیيری كنيم  مي

ها تراش خورده و  ا افتاده دانند ظریف با موسيقي گوشنواز و دقيق كه در طول قرنمي
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زبان غزل در دهد. آیند، پروانه ورود نميها كه در قصيده مياسخت و به بسخياری از واهه

 :توان یافتمشتركي را ميی ویژگيهای حافظ و سعد

های پرهيز از سکته( 0 مطبوعهای ناهای عروضخي گوشنواز و پرهيز از وزنوزن( 9

ها یا پرهيز از شخکل منفف و شکستة كلمه( 9 های به اصخطلاپ ملي وزني حتي سخکته

ها متهایي كه تکرار صاكاربرد واهه( 7 های متوالي كه در قصخيده بسيار معمولند.سخاكن

های پرهيز از كلمه( 3 كنند.آهنیي ای اد ميهای آنها در كنار هم بافت خوشتو مصخخوّ

 .(99 :9912، دهای دشوار )موحّكاربردن ردیف و قافيههپرهيز از ب( 1 نوسأمه ور و نام

سعدی و یا سبک حافظ و قان در مورد غزل محقّ بسخياری ازموارد بكر شخده را كه 

بينيم و آنچه را از اند با امعان نظر و دقت در قصخاید سعدی ميكردهعراقي خاطر نشخان 

 كار گرفتههدر این قالب شخخخعری ب ویرود در زباني كه زبخان غزل قرن هفتم انتظخار مي

بنشخي از عناصری كه باعث لطافت  ،انداز چشخم این از و حد همين درتوان یافت. مي

قان در خصخخو  زبان غزل این حقّزبان قصخخاید او گردیده همان عناصخخری اسخخت كه م

 پردازیم.كه در ادامه به آن مي انددوران برشمرده

 

 های ل ویویژگی

 واژگان

ابزار انتقال معني و اندیشخخه، لفظ اسخخت و شخخاعران و نویسخخندگان برای انتقال اندیشخخة 

مایة واهگان و الفاظ مناسب با معني و اندیشه نياز دارند و سعي شاعرانة خویش به دست

ای را برگزیننخد كخه به لحاظ بار معنایي و  نبة دارنخد از ميخان واهگخان مورد نيخاز، واهه

انیيزی از سخابقة ادبي بيشتری برخوردار باشد تا بتوانند به اتکاء غنای تصخویری و خيال

گمان بي»چنين واهگاني معاني، احسخخاسخخات و عواطف خود را به مناطب منتقل كنند. 

هایي كه در ارا ة عواطف و تنيل خویش دارد و به ازمندییک شخخخاعر، به مناسخخخبت ني

 «ای برخوردار استخاطر داشختن پشختوانة فرهنیي وسخيع، از واهگان وسخيع و گسترده
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های منتلف از لغات و شخخاعراني چون سخخعدی در زمينه .(10: 9912)شخخفيعي كدكني، 

در ارا ه احساسات  كنند و محدودیت دامنة لغات، آنان رااصخطلاحات متعدد استفاده مي

 كند.و عواطف خود دچار مشکل نمي

 

 واژگان عاميان زبان محاوره و 

راند و در این راه از زبان همان مردم نيز یاری سخخعدی از مکنونات دل مردم سخخنن مي

 كنایات و ام ال به محاوره، تو ه زبان به نزدیک شخخدنش و زبان سخخاده بودنگيرد. مي

كوچه و بازار قصاید او را از  هت زباني، روان و از قصاید اسلاف خود متمایز  در رایج

فاصخل بين زبان قصخاید سخبک خراسخاني با غزل سبک  تواند از موارد حدّميو سخاخته 

ق سرایي بوهای شاعران سبک خراساني بویژه در قصيدهاز ویژگيعراقي به شخمار آید. 

ار و دوری از زبان بيرون درب پر طنطنه زبان ادبي فاخر و مشکل پسند آنان در استفاده از

  .بوده است

)آن  داندسعدی مي پيشخرو را انوریمحاوره  در نزدیک شخدن به زبان صخفا اللهببي 

 اثر فارسي سنن سبک تغيير در كه اسخت كسخاني از...  انوری»گوید: مي غزل( و هم در

 شعر در محاوره زبان از استفاده...  در او اهميّت و ه ترینبزرگدارد ...  و آشکاری بيّن

 آن در تازه ایطریقه و درنوشت شعر در را پيشينيان رسوم تمام او بدین ترتيب، و اسخت

 حال آنکه سعدی در قصاید خود نيز از زباني .(011-011: 9، ج9917)صفا، « كرد ابداع

رسد  او خود  مي صخميمي و سخاده زباني به و كند مي عبور فاخر و درشختنا  رسخمي،

 گوید:مي

 
 گخخخخویم نصيحت عخخمر هخخخمه كه دارم دوسخخخخخخت

  

 مسعخخخخخخود الا نشنخخخخخود و كخخنم مخخخخخخلامخخخت یا     
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آن را در  ثيرأتا ت گزیندزباني روان و شيرین برميبا زیركي در راسختای همين منظور 

فرهنگ مردم الهام و مایه  زبان ادبي از زبان و»  ضخخخمن آنکه بهن مناطب ماندگار كند

گردد. زبان ادبي سخخنتي دارد كه حفظ آن از راه تتبع در آثار گيرد و از این راه غني ميمي

ت و پروردن و مایه دادن به آن گذشخختیان ميسخخر اسخخت. اما برای غني سخخاختن این سخخنّ

از هایي نمونه (.73: 9941)سخخميعي،  «گيری از زبان و فرهنگ مردم ب  موثر اسخختهبهر

بر آنچه در فرهنگ فارسخخي عاميانه با تکيه  زبان عاميانه در قصخخاید سخخعدیگيری ه كارب

   :تاليف ابوالحسن ن في با همين عنوان قيد گردیده است

 

 بنخت بلنخد بخایخد و پ  كتف زورمند

 

 بي شخخرطه خا  بر سخخر ملاپ و بادبان 

    (101)سعدی،                               

  

 رود وكار مياست كه در كوچه و بازار به ياز اصطلاحات« چيزی بودنخا  بر سر »

تری بين كلمات و عبارات ادبي و غيرادبي صبنصخو  در زمان سخعدی كه مرز مشنّ

آمده تا چنين عبارتي را به شخخعر خود راه و ود داشخخته  از شخخاعری  سخخور و توانا برمي

 دهد.

 هر كرا خوف و طمع در كخخار نيسخخخت

 

 وز تتخخار ش نبخخاشخخخخدبخخاكخاز خختخخا  

 (190)همان،                                

 .«باكش نباشد»

 صبر چنان غارت كرد بُنهتُر ِ عشخقش 

 

 كه ح اب از حرم راز معما برخاسخخخت 

 (419)همان،                                
 مردم. عامة «بنه و بار» همنشين است واههای كه «بنه»
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 عربی نامأنوسپرهيگ از واژگان 

نویسخخي بوده داني و عربيهای بزرگان علم و ادب در عصخر سخخعدی عربياز ویژگي

اند یا آثار آنها تركيبي از دو است و در اغلب موارد آثار خود را یا به این زبان خلق كرده

چنانچه كلمات عربي قصاید این شاعر بزرگ را با آثار زبان فارسخي و عربي بوده است. 

 هایهدر این زمينه هم اعتدال را رعایت كرده و از واه وی مقایسخخخه كنيم  روزگارشهم

مات گونه كلاین چيدمانبهره برده است.  شخعر بيفزاید عربي در حدی كه به غنای زبان 

 اند.فارسي را به خود گرفته هایهرنگ واه به نحوی است كه در  وار كلمات فارسي

 اییاه كلمات عربي در قصخخاید چنانکه در غزليات او نيز مشخخهود اسخخت اغلب در 

آن چه وی از واهگان، تركيبات و اصخخطلاحات تازی در شخخعر » كار رفته اسخخت.قافيه به

آورد ثقيل و ناهموار نيسخخت بلکه كاربردشخخان به نحوی اسخخت كه فقط املای واهگان، مي

 «لمات فارسي بوی و خوی واهگان دری دارندرسد و كلمات در  وار كتازی به نظر مي

 .(940، 9913زاده، )پورفرج بيگ

 

 بخخه آفتخخاب نمخخانخخد میر بخخه یخخک معني

 امين مشرق و مغرب كه ملک و دین دارند

 كخه من نخه اهل سخخخنن گفتنم درین معني

 

 شخخخود ابصخخخارمخخل او خيره ميأكخخه در تخخ 

 بخخه رای روشخخخن او اعتمخخاد و اسخخختظهخخار

 درین ماخخخمخخارم ندوانيخد بنخه مرد اسخخخ

 (110 همان،)                                   

ا اغلب به دليل وفور شوند  امّعربي در طول ابيات قصخاید نيز مشخاهده مي هایهواه

 اند.نوس شده و غرابت استعمال خود را از دست دادهأكاربرد درآثار دییر، م

 اندتسخخخبي كوه و دریخا و درختان همه در 

 

 فهم كند این اسخخخرار مسخخختمعينخه همخه  

 (141 همان،)                                   
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دارد.  ناهمین هایهكنار هم چيدن واهاز توان شاعر در  تركيبات عربيِ روان، نشخان

ني سرایاني چون خاقاای كه فاصخلة این تركيبات از موارد مشخابه در آثار قصخيدهبه گونه

 كاملاز روشن است. 

 

 دان و مطلع اسخختغيب عزّ و  لّكریم 

 

 گرش بلنخد بنواني و گر به خفيه و راز 

 (111 همان،)                               

روشخن اسخت كه سخعدی دربند خودنمایي نيست و با داشتن تسلط كامل بر عربي، 

نها . اگر تكارگيری واهگان نامأنوس عربي نکرده اسخخخته رواني و لطافت زبان را فدای ب

طور كه در این پژوهش   قصخخاید فارسخخي سخخعدی را مورد نظر و تو ه قرار دهيم همان

برای مناطب  هآوردآنچه او از واهگان، تركيبات و اصخطلاحات زبان عربي در قصایدش 

لغات  كارگيریالبته به نماید.آورد و ثقيل و ناهموار نمياحسخخاس بيیانیي به و ود نمي

برای  طلبد.دی نيز مشهود است و پژوهشي  داگانه ميو تركيبات عربي در غزليات سع

 نمونه:

 

 بخه تماشخخخا روزی گر آیي !اللخه مُعلَیَ

 

 مردمخان از در و بخامت به تماشخخخا آیند 

 (037)همان،                                

 

 ترکيبا 

هایي اسخت كه شخاعران در راستای تازگي زبان و ای اد سخازی یکي از حوزهتركيب

ای به كلمة دییر و ای اد ارتباط و پيوند ميان با اسناد كلمه اند وقيت به آن وارد شدهخلاّ

ر د بنشخخند.زبان را توسخخع مي ،از این طریقاده و آنها تصخخاویری بدیع و شخخیفت ارا ه د

هر شخخاعر بزرگ، در طول روزگار شخخاعری مقداری تركيب تازه در زبان »همين راسخختا 
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شفيعي )« تواند مورد استفادة گویندگان پ  از او قرار گيردآفریند كه ميشعری خود مي

   .(19 :9912، كدكني

ترین نوع تصخویرسخازی در ادب فارسي بر پایة تركيب در اضافات استعاری و رایج

ت به كم ه ایي اس هایهگيرد. تمایل سخعدی بيشتر به استفاده از واهتشخبيهي شخکل مي

لخاني و دیریخاب در بافت كلام قصخخخاید او همين  هخت كمتر بخه كخاربرد تركيبخات طو

 خوریم و هر چه هست تركيباتي ساده و نزدیک به فهم همیان است.برمي

دریای لطف، ارباب شوق، اصحاب فهم، گلیونه شفق، تيغ قهر، دست و پای فهم و 

 .(110 ،بلاغت، زبان فصاحت ) 

 

              بست صبا هر گهری عروسان چمنبر 

 

 برخاست دل دریاكه به غواصخخي ابر از  

 (117)همان،                                                              

 

 ترکيبا  ،گلوار عاشقان 

زبان در قصخاید سعدی از لحن حماسي قصاید سبک خراساني دور گردیده و در عو  

، ویلغدر تحليل زبان از دیدگاه  یابد.بكر عواطف و احسخاسات در آن رنگ بيشتری مي

راوش ت شعر فارسي از ت  كه مطابق  بر سخنّیمخورگاهي به تركيباتي در قصخاید بر مي

ة قابل نکت هسخختند. اما ها بدیعسخخازیادبي او برخاسخخته و گاهي نيز برخي تركيب ةحافظ

ه كاند دسخخخت تركيبات  واز ورود یافتهنآ این شخخخاعردر انتناب و گلچين تخأمل آنکه 

شق، تركيباتي كه در آن عاطفه، شخور و عمناسخبت با تغزل نيسختند. يتر باشخند و بلطيف

سنن از دلدار و معشوق، گل و بلبل،  مال و غمزه و زلف، خط و خال  لوه بيشتری 

كار رفته در قصخخخاید سخخخعدی كه در نیاه اول یادآور غزل از تركيبات اضخخخافي به دارند.

 :آوریمهستند  چند نمونه مي
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 كخدام عيش در این بوسخخختخان كه باد ا ل

 

 قخخامخخت شخخخمشخخخخادهمي برآورد از بيخ  

 (111 همان،)                                   

 بخخدیع چهره بتخخانيگخرفختخخه راه تمخخاشخخخخا 

 

 ز هر دریچخه نیخه كن كه حور بيني و عين را 

 (110 همان،)                                        

 

 دسخخت تطاولبه عهد ملک وی اندر نماند 

 

 را بازوان سخخمينو  سخخواعد سخخيمينمیر  

 (119 همان،)                                   

 

 مضامين عرفانی

های زبان شعر این دوره ضمن شخناسخي شخعر پارسي در بيان ویژگيمؤلف كتاب سخبک

 این»ه گيرد كدر پایان نتي ه مي آن، هایهبيان نرمي و لطافت زبان و سخخایش یافتیي واه

 ا رواج عرفان و غلبة حالاتتواند بود، امّاگر چه نتي ة تحول طبيعي زبان مي گرگوني،د

 «ثيری مهم داشخخخته اسخخختأپروری نيز در رواني و لطافت زبان شخخخعر تبيني و دلدرون

قصاید  در كنار مدپ، مفاهيم و ماامين عرفاني را در سعدی .(039: 9944، )غلامرضایي

 به صورت مفرد:ار گرفته است، گاه كههای گوناگون ببه عناوین و شيوه

 

 خوفشود ز دلهای دوستان تو خون مي

 

 ر ادهخد بخاز از كمخال لطف تو دل مي 

 (110 همان،)                               

ابقة سنظر از كند كه صخخرفاین معاني را در قالب تركيبي اضخافي ارا ه ميگاهي نيز 

ت كارگيری این مفاهيم در قصيده لطافهاین نوع تركيبات در ادبيات عرفاني پيش از او، ب

 آورد.و رقّتي خا  پدید مي
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 دلند و هوشدر طلبخت بي اربخاب شخخخوق

 

 سخخخرند و پادر صخخخفتت بي اصخخخحاب فهم 

 (417همان،)                                    

    

 معرفخختكشخخختي دریخخای تر  هواسخخخت، 

 

 دلق قلندریعخارف بخه بات شخخخو نخه بخه  

                                        

             نادر آن ك  روی برتابد چوگخان ملخامختز  (493همان،)

 

 كه در راه خدا چون گوی سرتاسر قدم گردد 

 (413)همان،                                      

 

 آنها در قصاید دود کاست مواردی ک  سعدی از بسامد 

ود قصاید خ به بکاهد لطافت شعر از توانسختهایي را كه ميسخعدی بسخياری از ویژگي

راه نداده و یا به صخورت بسخيار حسخاب شده و دقيق در حد اعتدال كه از الزامات زبان 

است. یکي از این موارد تشدید كلمات  گرفتهخدمت به  آید سخهل و ممتنع به شمار مي

های خوریم و از ویژگيميه در قصاید دوران پيشين شعر فارسي بسيار به آن براسخت ك

 شود.آید. این موارد در قصاید سعدی به ندرت دیده ميسبک خراساني به شمار مي

تركي نيز  معمول و اداری هایهاست و بسياری از واههط مغولقرن هفتم دوران تسلّ

ها در غزليات بسياری از شاعران این دوره دیده به زبان فارسخي راه یافته است. این واهه

 .شخود و گروهي از آنها كلماتي اسخت كه استعمال آنها در فارسي استمرار یافته استمي

فظ روی حلطافت شعر را با ميانه ، سعدیقصيده و نکته قابل تو ه آن اسخت كه در غزل

های است و فقط واهه نيز در زبان او بسخيار معتدل تركي هایواهه» همين دليلكند به مي

كار برده است كه بعاي از آنها در فارسي امروز نيز و ود همتداول در عصر خویش را ب

یابيم اغلب از تركي كه در قصاید سعدی مي هایهواه .(014: 9944، )غلامرضخایي «دارد

 های سعدی و حافظ نيز به یاد داریم:زلهمان دست كلماتي هستند كه در غ

 



 414 در قصاید سعدی ،گلوار لطافت

 

 

 

 بر هم زند همي بناگاهي یغماچو خوان 

 

 یغمخخایيزمخخانخخه مخخ ل  عيش بتخخان  

 (421 همان،)                               

 

 هر كرا خوف و طمع در كخخار نيسخخخت

 

 تتخخاربخخاكخش نبخخاشخخخخد وز  خختخخااز  

 (113 همان،)                               

 

 های نحویویژگی

سخعدی از آن دسخت شاعراني است كه قدرت او در حسن تركيب  مله نمایان است و 

اند كه معنای كلام اقتاخخا ا زای كلام در قصخخایدش به همان ترتيبي دنبال هم چيده شخخده

ها در شعر و به طور كلي در هنرهایي كه با كلمه سروكار یکي از مهمترین نکته» كند.مي

 ،)شفيعي كدكني« اسخت  یعني آگاهي از طرز كاربرد ا زای  مله«  مله بلاغت»دارند، 

و ود دارد از  مله وزن  فارسيبر موانعي كه در شعر كلاسيک  ویط تسخلّ .(19: 9912

ات را های كلمبيند واجبندی تا بدان است كه نياز نميعروضي، قافيه و ردیف و مصراع

يار یا به نحو مع زبان این شاعرل شود. د متوسّكوتاه و بلند كند و یا به حشو در كلام خو

 اوشعر  ثيرگذاریأتوان گفت بنشي از تزبان فارسخي بسيار نزدیک است و مي ةنظم پای

 از فنامت و كه پوشخخيده نيسخخت اینیونه سخخنن گفتن خيزد.از سخخاز و كار نحوی برمي

ين شاید هم به مقصخود سخعدی در نصيحت و پند نزدیکتر است.كاهد صخلابت كلام مي

هایي از نحو طبيعي زبان قصخخاید چنين نمونهاین در  گری باعث شخخده تاخوی نصخخيحت

شخخود و در طول یک بيت )با تمام نمي شخخاعرعي سخخنن ادر مصخخر ،. حتي گاهباشخخدكم ن

یابد. این ابيات چنان روان اسخخخت كه هر چند در وزن همان ترتيب زبان گفتار( ادامه مي

 توانند كنار هم نوشته شوند.ای ميصورت  ملهگيرند به عروضي قرار مي
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 آن صخخخانع قخدیم كخه بر فرش كخا نات

 تركيخب آسخخخمخان و طلوع سخخختخارگان

 

 چنخدین هزار صخخخورت الوان نیار كرد 

 از بخخهخخر عخخبرت نظر هوشخخخيخخار كرد

 (414همان،)                                
 

 در رفتن و بخخاز آمخخدن رایخخت منصخخخور

 كوس بشخخخخارت ةتخخا بخخار دگر دمخخدمخخ

 

 ب  فخاتحخه خواندیم و به اخلا  دميدیم 

 و آوای درای شخخختخخران بخخاز شخخخنيخخدیم

 (117همان،)                                    

آن اسخخخت كه در اغلب موارد  در شخخخعر وی،های نظم طبيعي زبان ویژگيدییر از 

 ان امد و قصایدمي نشخاند و همين امر به فهم بيتهمانند ن ر، فعل را در پایان  مله مي

كند. به چينش ا زای  مله در   دور مياز موانع لطافت كلام اسخختكه  لفظي را از تعقيد

 های زیر تو ه كنيد:نمونه

 
 گرددچو مرد رهرو انخدر راه حق ثخابت قدم 

 

 گرددو ود غير حق در چشم توحيدش عدم  

 (113 همان،)                                     
 

 برخاسخخختعلم دولخت نوروز به صخخخحرا 

 

 برخاسخختزحمت لشخخکر سخخرما ز سخخر ما  

 (117 همان،)                                   

 ةآید آن است كه در طول ابيات و زن يربسخيار به چشخم مي در نیاه ننسخت،آنچه 

 عال،اف تعداد زیاد شدن و باگيرد بهره مي و عطف مکرر افعال های گوناگونيكلام از فعل

 زبان به و دور رسمي زبان از را شخعر زبان مطلب شخوند  اینسخاده مي و كوتاه ها مله

و از آن خا كه در مفهوم فعل، نوعي حركت و روپ و زندگي  كنخدمي نزدیخک محخاوره

 .بنشيده است نيز زبان قصایدش به نوعي ترنم و تحر  درو ود دارد  همين امر 

 



 411 در قصاید سعدی ،گلوار لطافت

 

 

 

 خواهيتلني كه ميوابم گوی و ز رم كن به هر  
 

 كخه دشخخخنخام از لب لعلت به شخخخيرین تر دعا ماند 

 (147 همان،)                                             

ي حروف از خود هيچ معنخایي ندارند كه باعث شخخخوند هنرمند در تنینا بخه طور كلّ

-3: 9914، پيشه)نوپ  قرار گيرد و از طرفي ظرفيتي بالا برای حمل معاني منتلف دارند

. گيردصورت ميخا  و زیركانه  بسياراز حروف  ةاسختفاددر قصخاید مورد بحث،  .(1

در حقيقت یکي از اسرار مهم رسایي و شيوایي زبان فارسي را گستردگي معاني حروف 

اند كه گویندگان و نویسندگان توانای ما در كاربرد آن استادی نموده اضافه و ربط دانسته

، )خطيب رهبر اندزند عرضخخه داشخخته امة ای ازی كه با اع از پهلو ميو سخخنن را در 

 دادن ربط یا كردن وابسخخته بر علاوه از این عناصخخر قصخخایددر سخخعدی  .یازدهم( :9947

 همچنين ای از كلام عاطفي و معنایي ظریف هایتفاوت ایپاره بيان برای ،كلام ا زای

آن  دریافت و در  و مفهوم بيت با ارتباط ریبرقرا ها مله كوتاه شخخدن   باگيردبهره مي

 .  شودمي ساده بسيار برای مناطب

بخه چند نمونه از رفتار هوشخخخمندانه وی با حروف كه من ر به كوتاهي  مله و در 

 كنيم:نتي ه نزدیکي به زبان گفتار و لطافت كلام گردیده اشاره مي

 

   «در برابر» به معنای با:

 نيکخخان نکو بخخابخخدان بخخد بخخاش و  بخخا

 

  خای گخل گخل بخاش و  ای خارخار 

 (113 همان،)                               
 «به سبب»از: به معنای 

 تو بر دل پخای پيل اسخخخت زعخدو را ك

 

 بخزن تخخا بخيخخدقخش فرزین نبخخاشخخخخد 

 (140همان،)                                
 «ولي»و: در معنای 

 مخخدارتو نيز غخخایخخت امکخخان از او دریغ 

 

 این بكر  خاودان ماند وكخه او نمخانخد  

 (141 همان،)                               
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ای و ود دارد كه از فارسخخخي برای  اییاه ضخخخمایر آزادی و انعطاف ویژه در زبان

همچنين « ضخخمير لغزان»گردد و از آن با عنوان های نحوی محسخخوب مي اب ایي ةمقول

های سخخعدی ميزان قابل بسخخامد رقص ضخخمير در غزل»یاد شخخده اسخخت. « رقص ضخخمير»

ه شود كه بای ميتو هي را به خود اختصخا  داده اسخت تا آن ا كه تبدیل به مشخنصه

ویژگي مأنوس شود تا معنای متن را كند و خواننده باید با این سعدی اختصا  پيدا مي

 كار بسته است.هسعدی این شيوه را در قصاید نيز ب .(917 :9913، )فتوحي« دریابد

 
 عخا زنخخد دسخخختاز  شدیوی كخه خلق عخالم

 راه خخخدای را ةغخم نخيسخخخخت زخم خورد

 

 عا ز در آنکه چون شخخود از دسخخت وی رها  

 دواكنخخد  شدردی چخخه خوش بود كخخه حبيب

 (417 سعدی،)                                      

گيری از سخاختارهای نحوی خاصي است كه دییر شاعران بهرهدر  هنر سخعدیگاه 

ا رمنتقدان در شعر این شاعر از موضوعاتي است كه نظر « حذف» اند بدان تو ه نداشخته

ای است كه در ها از مقولهدر شخعر و به خصخو  غزل او حذفكند. به خود  لب مي

 ةعين حال شخخاخصخخ های هنری و درحذف از نادسخختورمندی» نماید گفتار هم رخ مي

های ب ا و ای ازهای دور از حذف .(739 :9913، )فتوحي «سخخبکي غزل سخخعدی اسخخت

 اب شخاعر گردد مي كلام رواني و لطافت و زیبایي مو ب كه اسخت عواملي از یکي ابهام،

 ودشنب كه را كلام از هایيقسمت او. كندمي سهيم متن قرا ت در را خواننده تکنيک این

 یابد مي در را آن خود ضخمير در خواننده و آوردنمي و ود به موضخوع اصخل در خللي

 .كندمي سهيم معنا گسترش در را خواننده واسطه این به و كندمي حذف

 

 خدای یوسخخخف صخخخدیق را عزیز نکرد

 

 كرداریرویي، ليکن بخه خوببخه خوب 

 (173 سعدی،)                             

 ليکن به خوب كرداری ]عزیز كرد[.
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 حذف فعل سوگند و دعا:

 

 رب به صخدق سخينة پيران راستیوی یا

 

 مردان آشخخخنخخا رب بخخه آب دیخخدة یخخا 

 (417 همان،)                               
 .دهم[]تو را قسم مي

سخعدی را كه شعر سبک عراقي را به زبان طبيعي و  عامل دییری كه نه تنها اشخعار

روزمره نزدیک كرده سخليقه خا  شاعران این سبک و توانایي آنان در كاربرد واهگان و 

همنشخخخين كردن آنها بر طبق الیوی عادی زبان بوده اسخخخت. امری كه بوق فاخرپسخخخند 

ستن از نحو و داده است و این دوری  شخاعران مکتب خراسخان ظاهراز ا ازه آن را نمي

زبان رسمي و ادبيِ وابسته به دربار به ویژه در زبان قصاید سعدی به نوعي تازگي دارد. 

حذف حروف اضخافه و ربط نيز علاوه بر ای از در سنن مو ب نزدیک شدن نحو زبان 

به نحو زبان محاوره گردیده و به  هت رواني و سخخرعت انتقال كلام، خود از  اوقصخخاید 

 گردد.ان محسوب ميموارد تلطيف زب

 حذف حروف اضافه و ربط

 

 یار آن بود كه مال و تن و  ان فدا كند

 

 تا در سخخخبيل دوسخخخت به پایان برد وفا 

  ان ]را[ فدا كند  /   وفا ]را[ به پایان برد 

 

 بمرد و هيچ نبرد آنکخخه  مع كرد و ننورد

 

 تواني، هان!بنور، ببنش، بخده، ای كخه مي 

 (همان ا)                                        

 بده ]و[ ببنش ]و[ ربنو

آورد گاه به واسخخخطة فعل و  ز معاني منتلفي كه سخخخعدی از دل حروف بيرون مي

آوریم ميان ای كه مياندازد. در نمونهاليه فاصخخخله ميحرف ربط ميان معطوف و معطوف
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)فعل و « دهد و»اليه اسخت به واسطة معطوفكه « نيکنواه»در نقش مفعولي و « بدخواه»

 حرف ربط( فاصله انداخته است.

 

 یارب بقای عمر دهش تا به قهر و لطف             

 

 را نيکنواهرا  زا دهخخد و  بخخدخخخواه 

 (117)همان،                                
سبک تکرار افعال از مواردی اسخت كه هر چند در سخبک خراسخاني مرسوم بود در 

ا تکرار كلمات به دلایل بدیعي و موسخخخيقایي همچنان عيب محسخخخوب گردید  امّعراقي 

 نحوی تکرار سعدی، غزل در سبکي های بارزاز مشخنصخه»ادامه یافت. برخي معتقدند: 

 ،)نظری «دارد مستقيم ارتباط بلاغت، با دییر سوی از و زبان دستور با سویي از كه است

9912 :071).   

ا گاه تکرار در سط   مله ایم امّ را در  ای خود آورده هسخط  واج و واهتکرار در 

في ا تعریامّ  ،پذیرد. این مقوله اگر چه به موازنه و مماثله بسخيار نزدیک استصخورت مي

در تکرار »گردد. عوامل نحوی زبان بررسخخي مي ةمسخختقل برای خود دارد و زیر م موع

كند، بهن مصرع دوم، اولي را تداعي مي های نحوی بنش یاالیوی نحوی چون ویژگي

سخخخازی نحوی اسخخخت و مخانند هر برد. تکرار نحوی، قرینخهت مياز این دریخافخت لخذّ

، اميار)وحيدیان ك «كيد همراه استأسخازی دییری زیباست. علاوه بر این تکرار با تقرینه

م  به بينيهای بسخخخياری از این نوع تکرار را در قصخخخاید سخخخعدی مينمونخه .(4: 9941

 كه چينش ا زای  مله در هر دو مصرع قرینه است. طوری

 ارباب شوق در طلبت بي دلند و هوش

 

 اصخحاب فهم در صخفتت بي سرند و پا 

 (131 سعدی،)                             

 

 گاهي سخخموم قهر تو همدسخخت با خزان

 

 گخاهي نسخخخيم لطف تو همراه با صخخخبا 

 (131 همان،)                               
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كند و آن مطرپ مي« تناظر نحوی»ای را تحت عنوان شخخناسخخان نکتهیکي از سخخعدی

: 9949، د)موحّ ای تداعي از نوع تاخخاد اسخختگونه ،ای نحوی اسخخت كه در واقعگزاره

یر ن با ییدیپرداخته كه الفاظ در آ این شاعردر این مبحث به تناظرهایي در غزل  .(942

ا در معنا مترادف هسخختند. این رفتار متفاوت با نحو، در مناطب در تاخخاد قرار دارند امّ

منه و هيای   و به گونهشوددر قصخاید او نيز دیده ميكه  كندنوعي تکانه زباني ای اد مي

ن آميز خود نيازی به ایدر قصاید نصيحت ویو چنانکه گذشت  زبان را كاسختهصخلابت 

 و بيشتر به لطافت گرایيده است. دیدهمقوله ن

 

 تببسخخام دسخخت فتنه ایّ ،به روزگار تو

 

 بیشخخخادبخه یمن تو در اقبخال بر  هان  

 (413 سعدی،)                             

ا در ساختار  مله، معنایي مشابه در ظاهر با هم متااد هستند امّ« بیشاد»و « ببست»

 كنند.را القا مي

 
 بنشستلدش به تحسّر كه خُچه هوایي اسخت 

 

 برخاست چه زميني اسخت كه چرخش به تولاّ 

 (419 همان،)                                       
اند و دو كلمة متااد هستند كه در  مله معنایي مشابه یافته« برخاست»و « بنشست»

 كنند.هر دو  مله مفهوم خرمي و دلسذیری هوا و محيط را برای مناطب تداعي مي

 

 های آواییویژگی

 وزن عروضي

شاعر و سس   ةانتناب وزن شخعر، گذشخته از ارتباط آن با موضوع و درونمایه از قریح

گيرد و بر مبنای گرایش او به هر بحر و ملاحظات بوقي و عاطفي شخاعر سخرچشمه مي

توان در مورد روحيات و موزوني طبع صخخخاحب اثر به نتای ي رسخخخيد. در ادامه وزن مي
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آوریم كه به ابعان همیان سرآمدان توضيحي در مورد اوزان غزليات سعدی و حافظ مي

كنيم آیند و سس  اوزان قصاید سعدی را بررسي ميسرایي ادب فارسي به شمار ميغزل

دیوان حافظ كه در تمام  تر گردد. بررسيتا نرمي و لطافت اوزان قصخاید سخعدی نمایان

ن عناصخر غزلوار در اشخعار خود شخهره است  نشان دوران شخعر فارسخي به گلچين كرد

رمل، م تث و ماخارع( به ترتيب مورد نظر این شاعر خوش بحر دهد كه سخه وزن )مي

 .(31-91: 9917، سيف بوده است )ر : بوق در غزل

 

 بحر ماارع بحر م تث بحر رمل حافظ هایتعداد كل غزل

717 949 994 19 

 09/91 94/07 47/93 بسامد نسبت به كل:

های سعدی را در بحرهای رمل، هزج، م تث در بررسي آماری، اوزان پركاربرد غزل

رحمي و در گفتیوهای سخخعدی با محبوب و شخخکایت از بي»اند كه و ماخخارع دانسخخته

 كار رفته اسخخت، یعني همانخبرند بهاعتنایي او و در پاسخخخ به آنان كه از عشخخق او بيبي

احساسات دروني گوینده را با صداقت و سوز نهفته بيان زباني كه عواطف شخنصخي و 

 .(033: 9911، )خدیش «كندمي

 

 بحر ماارع بحر م تث بحر هزج بحر رمل سعدیهای تعداد كل غزل

111 093 932 901 13 

 17/99 92/91 33/09 11/92 بسامد

 پردازان كهن در شخخعر خود لحني حماسخخي دارند كه در بحرهایدر مقابل، قصخخيده

 بيعتيطی اراد سراست وسعدی بيش از هر چيز غزل اشعرشان نيز بازتاب یافته است. امّ

ه یابيم  بحری كبحری مانند ر ز نمي در قصخخاید او اثری از دليل همين به خيالسردازانه،
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 رودترین این اوزان به شخخمار ميدر ميان اوزان پركاربرد در شخخعر فارسخخي، یکي از ثقيل

از اوزاني بهره  سته كه در غزل كاربرد دارند. به طور  ( و بيشختر 911: 9904، )خانلری

، كدكني)شخخفيعي و ملایم اسخخت«  ویباری»كلي شخخاهکارهای سخخعدی اغلب در اوزان 

9911 :41).   

بنصخخخو  وزن  م تخخث یخخابيم كخخه بحردرمي ،در بررسخخخي اوزان قصخخخایخخد او

مناسخخب اسخخت  نيمي از  غم و کایتشخخ و درد بيان كه برای «فعلنمفاعلنفعلاتنمفاعلن»

و همانطور  شدهبار تکرار  01. این وزن در قصاید سعدی شودميهای او را شامل قصيده

ن بحر ای های بارزمشنصه از. ای داشته استكه دیدیم  حافظ نيز به این بحر تو ه ویژه

 عروضي، آهنیين بودن و خوش نوایي آن است.

 فعلاتن(مفاعلنفعلاتنبحر م تث م من منبون )مفاعلن

 

 اگر مطالعه خواهد كسي بهشت برین را

 

 بيخا مطخالعخه كن گو به نو بهار زمين را 

 (411سعدی،)                               

 بحر م تث م من منبون محذوف )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن(

 

 بخه هيچ یخار مخده خاطر و به هيچ دیار

 

 ربسخخيا كه برّ و بحر فراخ اسخخت و آدمي 

 (129)همان،                                

 ترمناسب ایاسطوره و اندیشمندانه بيان برای و است خفيف غمي مو د» رمل بحر 

 و فراق و ه ر و گله بيان برای عموماز ( و در غزليات34 :9911ج، )سرا «رسدمي نظر به

 یکي از و بعد از بحر م تثشخخود بار تکرار مي 1دارد  در قصخخاید سخخعدی  كاربرد مرثيه

 پركاربردترین اوزان است.
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 فاعلان(فاعلاتنبحر رمل مسدس مقصور )فاعلاتن

 بخخ  بخخیخخردیخخد و بخخیخخردد روزگخخار

 

 دل بخخه دنخيخخا در نخبخنخخدد هوشخخخيخخار 

 (190سعدی،)                               

بحر ماارع و زحافات آن است كه در قصاید سعدی  ،یکي دییر از اوزان  ویباری

بار تکرار گردیده. نمونة آن بحر ماارع م من اخرب مکفوف مقصور )مفعول فاعلات  1

 .مفاعيل فاعلان(

 

 این منتي بر اهخل زمين بود از آسخخخمان

 

 وین رحمخت خدای  هان بود بر  هان 

 (103 همان،)                               

قصاید مورد تو ه سعدی بوده، بحر هزج است. اوزان  دییری كه به نسبت دربحر  

( این 47: 9911، است)وحيدیان كاميار عاشخقانه یا بنشآرام ماخامين این بحر مناسخب

 قصيدة او را شامل گردیده. 3بحر و زحافات آن 

 مفاعيلن(مفاعيلنمفاعيلنهزج م من سالم )مفاعيلن

 
 ثخابخت قدم گردد چو مرد رهرو انخدر راه حق

 

 و ود غير حق در چشخخم توحيدش عدم گردد 

 (413 سعدی،)                                      
 .هزج م من اخرب مکفوف مقصور )مفعول مفاعيل مفاعيل مفاعيل(

 

 آمخخدن رایخخت منصخخخوردر رفتن و بخخاز

 

 ب  فخاتحه خواندیم به اخلا  دميدیم 

 (107)همان،                                
بحر بار،  9بحر خفيف  شود.سایر بحرها به نسبت بسيار كمتر در قصاید او دیده مي

بحر  7بينيم كه اند. ميبار تکرار گردیده 9بحر سریع و بار  0بحر منسرپ بار،  0متقارب 

پركاربرد قصخخاید وی همان بحرهای هسخختند كه در غزل حافظ و سخخعدی نيز بيشخخترین 
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 نهعاشقا اند و ظرفيت بيان احساسات و عواطفبه خود اختصخا  دادهبسخامد تکرار را 

 را دارند.

 

 بحر هزج بحر ماارع بحر رمل بحر م تث سعدی صایدق كل تعداد

31 01 1 1 3 

 7/1 0/93 0/93 71 بسامد

گونه بر هم خوردن وزن و حتي سخخکته خفيف بر ننوردیم و به هيچ این اشخخعاردر 

شفاف این اشعار در اصل اوزان  افزوني لطافت در قصخاید اسخت.این رواني وزن باعث 

در ننستين برخورد، نظام ایقاعي آن بر شنونده یا قرا ت كننده به روشني »یعني هسختند 

   .(914: 9911، )شفيعي كدكني «شودمياحساس 

 

 قافي 

. سخخخعدی آفرینش موسخخخيقي كناری شخخخعر را برعهده دارد ةقافيه همراه با ردیف، وظيف

را در های معمول عصر خود، كلمات و واههسرای پيشين و همشخاعران قصخيده خلافبر

كند و به های طولاني، سنیين و یا تركيبي پرهيز مي. او از واههنشانده استقافيه   اییاه

 افزاید.این واسطه بر رواني و لطافت قصاید خود مي

ر  اییاه قافية های منتلف كلمات كه داز صخخخورت این شخخخاعر فحل طرز گزینش

 :آوریمدر ادامه ميرا  و بعاي از انواع آنها قصاید خود نشانده

 

 اسم:

 نمود هلالك اسخت آنکه به انیشت مي

 

 مخانخخد دهخخانكز ابروان تو انیشخخخت بر  

 (143 سعدی،)                             
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 فعل:

 ال مخخال پيش آیخخدگخخرت هزار بخخدیع

 

 سسارمببين و بیذر و خاطر به هيچ ك   

 (112 همان،)                               
 صفت:

 صخخخوفي بخدميد ةبوی آلودگي از خرقخ

 

 برخاسخخت دانا ةسخخوز دیوانیي از سخخين 

 (113 همان،)                               

 حرف:

 راشکر و سساس و منت و عزت خدای 

 

 كبریخخاپخخروردگخخار خلق و خخخداونخخد  

 (131 همان،)                               
 ضمير:

 علم دولت نوروز به صخخحرا برخاسخخت

 

 برخاست مازحمت لشخکر سخرما ز سر  

 (117 همان،)                               

: 9919، گيرد. )حميدیانهایي كه آهنگ خوشخخخي ندارد، بهره نمياز قافيه» سخخخعدی

های حرف و ضمير و قيد قصخاید وی دو سخيلابي و در صورتاغلب واهگان قافيه  .(12

یک سخخيلابي هسخختند كه بر لطافت شخخعر افزوده ضخخمن آنکه در همين قصخخاید معدود، 

ین ترین و رساترها روانزیرا مصوتبينيم  ها را در  اییاه حرف قافيه بسيار ميمصوت

ه مصخخخوت ختم شخخخوند. زماني كه یک بيت بها هسخخختند كه مو ب نرمي كلام ميواج

تواند صخدا را متناسخب با آهنگ شعر امتداد دهد و صوت به شکل شخود، خواننده ميمي

   (.079: 9919تری پنش گردد )پارساپور، نرم

ای اسخخخت كه تا اندازهگاهي او از وزن و آهنگ، آدر تركيب كلمات و  ویمهخارت 

ه هایي را بید خویش واههدهد تا در  اییاه قافية قصاميداني وسخيع در انتناب به او مي

شخخخود و خوش ميخخدمخت گيرد كخه حروف آنها بویژه حروف قافية آنها راحت تلفظ 

قصاید او حروف ث، چ، ب،  ،  ،  در بررسي كلمات قافيه .آهنگ و گوشخنواز است
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د و به عک ، قصاید او در اغلب موارد، منتوم به حروف رسا و شخط، ظ، غ، ق دیده ن

سرا حروفي را كه در ل، م، الف، ت، ز، ه، ب اسخت. این شاعر سرهآهنیين ی، ن، د، ر، 

 ی لغاتودر قصخخاید  آهنگ و تلفظ ناسخخاز، خشخخن و ناملایم یافته، به كار نبرده اسخخت.

م ل: ) ها را به كار برده اسخختنامأنوس و عربي كم اسخخت و گاهي به ضخخرورت قافيه آن

 .والسّما، الدّعا، المسا، هبا، عصا، اتي، فلا(

 

 دیفر

ه ا شعر را بقصخاید مرّدف سخعدی زیاد نيسخت و به اقتاای سنن از ردیف بهره برده امّ

ها سسارد. ردیفگردد نميردیف بر شخاعر تحميل مي ةدسخت تداعي معاني كه به واسخط

كند. ای اسخخت كه محدودیتي برای شخخعر ای اد نميعموما كوتاه،  مع و  ور و به گونه

در انتناب »برد  همچنين ر اسخخمي و فعلي را به كار نميهای طولاني و دشخخواردیف وی

ردیف همواره بخه علخت و ودی ردیف تو خه دارد  یعني، به این كه ردیف باید هم به 

شعر وحدت و یکسارچیي بيشتری ببنشد و هم بر موسيقي و گوشنوازی آن بيفزاید. او 

، )حميدیان« راز ردیف و نقش ظریف و مهم آن را در شخخخعر بخه خوبي دریافته اسخخخت

9919 :12).   

به فارسخي سخروده، چهارده قصخخيده مردف است كه از آن  ویای كه قصخيده 31از 

ار كه)كه یکي ضمير است( ب ميان، ده ردیف فعلي، دو ردیف حرفي و دو ردیف اسخمي

، كوتاه، سخاده و بيشتر فارسي است و تنها در یک مورد نيزهای ردیفاین اسخت.  گرفته

 به كار گرفته است. ردیف اسمي عربي

 

 حرف ضمير اسم فعل در قصاید ردیفم موع كل 

97 92 9 9 0 

 01/97 97/4 97/4 70/49 بسامد
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ای به فعل كه سخخعدی در ردیف قصخخاید خود تو ه ویژه مؤیّد آنسخخت دول فوق 

بسياری از  ملات او كه معمولاز یک  گفته شخد داشخته و همانطور كه در بنش نحو نيز 

دهند به طور طبيعي و مانند كلام روزمره به فعل ختم مصخخخراع یخا بيخت را شخخخکخل مي

ا های فعلي بيشترین گرایش ردر غزليات نيز به ردیف ویشایان بكر است كه  .شوندمي

شم ش سرایان قرن پن م وهای فعلي متکلّف كه در اشخعار قصخيدهالبته نه آن ردیفدارد 

 عریِزبان شخخ لطافتسخخادگي و  در پي احيای وبينيم كه به كلي از آن فاصخخله گرفته مي

 .و احيای آن فاای روان و ملموس است شعر فارسي قرون ننست

آهنیين بودن  گاهي بر هماهنیي حروف در قافيه و ردیفاین شاعر خوش بوق با 

 و نون( در قافيه و ردیفهماهنیي )الف  یکي از موارد بهتنها اسخخخت.  افزوده قصخخخاید

 تو ه كنيد:

 

 كخدام بخاغ بخه دیخدار دوسخخختخان مخاند

 

 كسخخي بهشخخت نیوید به بوسخختان ماند 

 (193 همان،)                               

 

 سعدی قصایدهای درونی تراسغ

شود، و با آن مي شخعر مياني موسخيقي سخبب غنای تمهيداتي و رموز از اسختفاده با شخاعر

كند  نقش واهه و ارتباط آن با الفاظ مي القا را شخخعر از ناشخخي عواطف و احسخخاسخخات

های شاعر بسيار مؤثّر است. در بعاي موارد نيز م اورش در سخاماندهي افکار و اندیشه

. به تحت تأثير افکار و عقاید خود با بعاي از تعبيرات ان  و الفت بيشتری دارد شخاعر

خویش با كلمات خلق، گرایانه ندیشه بشردوستانه و انسان، سعدی به واسطه اعنوان م ال

  .(1: 9944)مظفر،  دود و درد آشناست

كار گرفته در قصخاید، بيشتر اوزان  ویباری و نرم را به اوهمانطور كه اشخاره شخد 

پذیر نيسخختند، از ت ان  حروف بيشخختر ها ت زیهچون مصخخراع»اسخخت كه در این اوزان 
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گاهي كلمات را نه برای انتقال  او .(19:9911)شخخخفيعي كدكني، « توان كمک گرفتمي

گيرد و از كلمات سخخاده و مفاهيم، بلکه برای آراسخختن صخخوری كلام خود به خدمت مي

متخداول و هموار و یکنواخخت برای ای خاد انواع منتلف  ناس و سخخخ ع و افزودن بر 

يز به كلمات مه ور و كند. وی در این عرصخخه نها اسخختفاده ميهای صخخوتي بيتزیبایي

 شود.خشن و دشوار متوسل نمي

 

 آراییواج

ي موسخخيقي ها در آثار ادبي،مصخخوّت و هااز صخخامت یک هر  م ال، دارند. به عنوان خاصخخّ

و تركيبات متشخخکل از این  «س ش،»های سخخایشخخي مانند صخخامت كه ملایمتي و نرمي

شود. مشاهده نمي« گ، ت، پ» انف ارییا « ن م،»ای های غنهها دارند، در صامتصامت

 دارند ميانه حالت بعاخي و سخنیين پ  برخي از الفاظ شخيرین و لطيف، برخي غليظ و

 موارد، این از یک هر از حاصخخخل عواطف همچنين .(37-79: 9990، خخانلری :)ر 

به ا ر و یا صلابت لطافت توانندمي هاتو مصوّ آرایي نيز صخامتدر واج متفاوت اسخت.

های سایشي اگر ها یا صامتتركيب وا ي متشخکل از مصوت و ،القا كنندبهن مناطب 

سعدی در قصاید خود بيشتر از این نوع  كاهند به قصخيده وارد شخوند از صلابت آن مي

 برد:حروف و صداها بهره مي

 «:آ»هم صدایي 

 

 آن روی بين كه حسخخن بسوشخخيد ماه را

 

 خخخال سخخخيخخاه را ةو آن دام زلف و دانخخ 

 (119 سعدی،)                             

بار تکرار صخخدای )الف( گویا صخخخلای دعوت برآورده و  1سخخعدی در این بيت با  

ت بلند راه خرو ي ظ این مصوّ. چون هنیام تلفّخواندمي معشخوق همیان را به تماشخا

 بکشد. تواند صدای خود را كاملازباز است و فرد مي دهان كاملاز
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 :«ش»تکرار حرف 

 

 ميلش از شام به شيراز به خسرو مانست

 

 شخخيرین ز شخخکر باز آمد ةكه به اندیشخخ 

 (149 همان،)                               

  

موسيقي موا ي در بيت پدید آورده است « س»در كنار « ش»تکرار شش بار حرف 

 به شيراز همنوان است. كه با شور و سرمستي، هي ان و اشتياق سعدی در بازگشت

كيد بر مفهوم، انتقال احساس و افزایش أسخعدی با بكاوت شخاعرانه در انتقال معنا، ت

موسخخيقي از نغمه حروف تا حد امکان و اعتدال بهره گرفته و بر لطافت قصخخاید خود با 

 های نرم افزوده است.يری واجگكارهب

 
 سخم یکران سخلطان را در این ميدان كسي بيند

 

 پيشخخخاني كند چون ميخ و همچون نعل خمكه  

 (111 همان،)                                       

 
تکرار حرف )نون( به ویژه نون ساكن در این بيت حركت اسب را در بهن مناطب 

گيرد از بزرگي و شکوه در كنار آن قرار مي« ميم»كند و همچنين وقتي صدای تداعي مي

 .كندسوار حکایت مي

های صخخوتي را با دقت فراوان رعایت كرده و همين اسخخت كه منحني»در شخخعر  او 

ترین خصلت سعدی است. مهم شعر او را به حالت اموا ي آرام و ملایم و زیبا درآورده

ها را در ها و توازنسازیموزوني آن اسخت. وی با بوق تام خویش توانسخته است قرینه

 .(922: 9944، )غلامرضایي« شعر بهتر از هر شاعر دییر رعایت كند
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 جراس

ای آوایي اسخخخت كه در زبان ادبي ارزش موسخخخيقایي دارد و از آن ا كه به  ناس پدیده

شود. ثير بيشختر سخنن در بهن مناطب ميأكند، باعث تتر شخدن كلام كمک ميآهنیين

هخا اسخخخت، به طوری كه كلمات روش ت ني  مبتني بر نزدیکي هر چخه بيشخخختر وا »

 .(71: 9911، )شخميسا « ن  بودن آنها به بهن متبادر شخودبه نظر آیند، یا هم ن  هم

آرایي و تکرار كمتر ها مانند واجبسامد  ناس از دییر آرایه ،در قصخاید سخعدیهر چند 

شي پوتواند در اختيار شعر قرار دهد چشماو هرگز از ظرفيتي كه این صخنعت مي  اسخت

رین مهمت  است بهره گرفتهر زیباسخازی ابيات قصخاید نکرده و به حد اعتدال از  ناس د

اسختفاده از كلمات سخلي  و شيوا و دوری كردن از كلمات  هااین  ناسخصخيصخة در 

 ایبه گونه صنایع از مه ور و نامأنوس و بيیانه از بهن اسخت. در اغلب موارد اسختفاده

و ه مت كه آن از پيش او شعر خواننده یا شنونده كه گيردمي صورت زیركانه و هنرمندانه

 شود.مي آنها ولطافت هماهنیي و زیبایي مسحور شود، شعر در رفته كاربه صنایع

  ناس شبه اشتقاق در مصرع اول و  ناس ناقص افزایشي در مصرع دوم:

 
 و نف  دینخخار و دین و دنييدرم چخخه بخخاشخخخد و 

 

 دهد هر چه هسخخت هيچ انیار دوسخخت دسخختچو  

 (119 همان،)                                             

  ناس ناقص افزایشي و اختلافي: 

 

 یپيروز باغِنوروزی نسخخخيم  بادِای  بيار

 

 ندما ما یاركخه بویِ عنبرآميزش به بویِ  

 (147 همان،)                               

 ب: ناس مركّ

 بخه چنخد روز دگر كخافتاب گرم شخخخود

 

 سخخخایة بانو  بانسخخخایخهمقرِّ عيش بود  

 (111 سعدی،)                             
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گيرد، در هایي كه تحت عنوان موسخخيقي دروني مورد بررسخخي قرار ميبسخخياری از آرایه

حقيقت زیرم موعه آرایه تکرار اسخخت  انواع  ناس، ردّ الع ز علي الصخخدر، ردّ الصخخدر 

ای از آنچه در لطافت زبان قصخخخاید سخخخعدی به نمونه علي الع ز، طرد و عک  و ... كه

 . كردیممؤثر افتاده در بنشهای منتلف این پژوهش از  مله تکرار نحوی اشاره 

 

 گيرینتيج 

زبان سعدی در نیاه اول سهل و در كنکاش برای یافتن آنچه هنرهای زباني سعدی باید 

 توانمي كلي بندی مع در نماید.دانسخخت و به شخخعر او  اودانیي بنشخخيده  ممتنع مي

گری خویش، دانسخخته معنایي و خوی نصخخيحت ظرایف بهتر هرچه القای برای وی گفت

 .زباني لطيف را به خدمت گرفته است كه با قصاید پيش از خود متمایز است

گراید  كارگيری هيچ عنصری از عناصر شعری به افراط و تفریط نميهدر ب این شاعر

ا ر ویپرداز، زبان قصخخخاید دوره و طبع لطيف و موزون و غزل با این حال تغيير سخخخبک

ثير قرار داده  فنامت و صلابت زبان قصاید،  ای خود را به زباني نرم و لطيف أتحت ت

ا ها یكلمه ةف و شکستد، منفّهای قصخاید او سخایش یافته از شخکل مشدّزیرا واهه داده

فاصخخخله گرفته زیادی  وس تا حدّنأهای مه ور و نامهخای متوالي همچنين كلمهسخخخاكن

ها و هنيز واه .بينيم. كلمات و اصخخخطلاحات زبان محاوره را گاه در شخخخعر او مياسخخخت

ارد را و و معنوی با خود مفاهيم و ماخخامين غير ملموس كه عرفاني تركيبات عاشخخقانه و

كه در سبک خراساني  اند  همين امر لحن حماسي را از قصاید سعدی زدودهشخعر كرده

 رد نظر بوده است.مو

نظم پایة زبان در اغلب موارد  رنگ باخته وكخاربردهای نحوی كهن در قصخخخاید او 

 اوفخارسخخخي یخا همان نحو معيار رعایت گردیده كه از رموز سخخخهل و ممتنع بودن كلام 

های نحوی مؤثر در القای معني و بسخياری از خصخایص و گردد،  اب ایيمحسخوب مي

حروف و رقص  ة، كاربردهای ویژو ای از حذفار فعل، تکر هخای نحوی چونانویژگي
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 با بارتباط مناط برقراری به و كندمي نزدیک پایه نظم به را زبان قصاید ضمير و ... كه

 افزاید.بر شيریني و لطافت زبان قصاید او مي رساند ومي یاری متن

های وزني در قصاید او  ایي ندارد سکته ،كندمطبوع پرهيز ميهای ناسعدی از وزن

و بيشخختر از اوزاني بهره  سخخته كه در غزل كاربرد دارند اوزاني  ویباری و ملایم چون 

 وامناسب است و حدود نيمي از قصاید  غم و شخکایت و درد بيان كه برای م تث بحر

ند كستفاده ميهای معمول برای قافيه ادر این بحر سروده شده است. او از كلمات و واهه

گردد. سعدی با زیركي هایي عموماز سخاده و آهنیين كه مو ب لطافت شعر ميو ردیف

 آهنگ نهایت استفاده را برده است.خوش زیبا و ها برای ای اد بافتيتو مصوّ از صامت

اند  قان به آن اشاره كردهبكر گردید و بسياری عوامل كه  سته و گرینته محقّ آنچه

گفت كه  توانقصخاید سعدی از صلابت به لطافت كشانيده است، بنابر این ميزبان را در 

قصخاید وی در لطافت بيان به غزلهای او نزدیک گردیده و زمينة تناسب زبان با مامون 

 را فراهم آورده است. پرداز وینصيحت وو خوی لطيف  قصاید
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