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چکیده
موضوع مقالۀ حاضر ،بحثی دربارۀ «عروضی» بودن سعدی ،با به دست دادن معیاری در اینباره و
سپس «استخراج اوزان» و بحث در «خالقیتهای وزنی» در آثار سعدی است .نگارنده ابتدا پس از
پیشنهاد دو معیار برای «عروضی» خواندنِ یک سراینده و بحث دربارۀ شاعران عروضیِ تاریخ شعر
فارسی ،با توجه به دو معیار یادشده ،تمامی اوزان اشعار کلیات سعدی را با جستوجو در متون چاپی
و نیز برخی از نسخ خطی آثار وی احصا و در جدولی ارائه کرده است (ازجمله با بررسی اشعار عربی
مستقل سعدی و نیز اوزان اشعار گلستان و معرفی اوزانی نویافته در گلستان .پیش از این  07وزن
عروضی در مجموع آثار سعدی شناخته شده بود؛ اما در پژوهش حاضر 15 ،وزن عروضی نشان داده
شده است؛ 02 :وزن در سرودههای فارسی و  50وزن در اشعار عربی ،با کسر  0وزن مشترک) .بخش
دوم پژوهش ،به تحلیل خالقیتهای عروضی سعدی در اشعار گلستان اختصاص دارد .عالوه بر کثرت
تعداد اوزان ،ساخت اوزانی تازه با تصرّف در اوزان عرب -که میتوان آنها را «اوزان ایرانیشده»
نامید -و نیز آنچه نگارنده در پیوند بالغت و وزن عروضی اشعار گلستان« ،بالغت موسیقایی»
میخواند ،از دالیلی است که میتوان سعدی را «شاعری عروضی» خواند.
کلیدواژه  :اوزان ایرانیشده ،بالغت موسیقایی ،سعدی ،شاعران عروضی ،وزن شعر.
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 .0مقدّمه
یکی از وجوه ناشناختۀ ابعاد دانش و جنبههای هنری سعدی« ،عروضی بودنِ»
اوست؛ نکتهای که تاکنون از چشم سعدیپژوهان مغفول مانده است .برخی از
پژوهشگران تاکنون به بررسی و برشمردن اوزان شعری برخی از آثار سعدی ،همچون
غزلها و قصاید فارسی وی پرداختهاند؛ امّا به احصای مجموعۀ اوزان شعری سعدی در
تمامی آثارش و از آن مهمتر ،به بحث دربارۀ جایگاه سعدی در زنجیرۀ شاعران
عروضی نپرداختهاند .آنچه در بخش نخست این مقاله برای نخستین بار انجام میشود،
بحثی دربارۀ شاعران عروضی و به دست دادن معیاری در اینباره و سپس بررسی آثار
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سعدی از دو منظر «تعداد اوزان» و «خالقیّتهای وزنی» برای اثبات عروضی بودن
اوست .این نگارنده برای نخستین بار با بررسی سرودههای مستقل عربی سعدی و اوزان
اشعار موجود در گلستان بر مبنای متون چاپی و برخی از نسخ خطی و نیز با بررسی
دوبارۀ دیگر اشعار کلیات او ،در مجموع آثار سعدی 15 ،وزن عروضی احصا کرده
است ( 50وزن در اشعار عربی و  02وزن در سرودههای فارسی ،با کسر دو وزن
مشترک) که در این مقاله در جدولی ارائه شده است .گذشته از اشعار عربی ،اوزانی
نیز در اشعار فارسی گلستان وجود دارند که پژوهندگان ،در زمرۀ اوزان اشعار سعدی
به احصای آنها نپرداختهاند .بخش دوم این مقاله نیز بحث در خالقیتهای عروضی
سعدی ،با به دست دادن نمونههایی از «اوزان ایرانیشده» و همچنین تحلیل و نشان
دادن نمونههای یکی از مهمترین ابعاد تناسب شکل و محتوا در گلستان سعدی ،یعنی
تناسب وزن با محتوای اثر هنری است که میتوان آن را «بالغت موسیقایی» خواند.
 .0-0پرسشهای پژوهش
آنچه نگارنده در این مقاله ،در پی پاسخگفتن بدان برآمده ،آن است که:
 .5ویژگیهای عروضی بودن چیست و به چه کسانی میتوان شاعر عروضی
گفت؟  .0شعرای عروضیِ تاریخ شعر فارسی چه کسانیاند؟  .0مجموعۀ اوزان
عروضی بهکاررفته در تمامی آثار سعدی ،اعم از سرودههای فارسی و عربی او،
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متشکّل از کدام اوزان است؟  .1در آثار سعدی ،کدام «خالقیتهای وزنی» قابل
مشاهده است؟  .1چه نسبت بالغی میان برخی از اوزان بهکاررفته در گلستان با فحوای
سخن سعدی وجود دارد؟  .6آیا سعدی را میتوان شاعری عروضی دانست؟
 .0-0پیشینة پژوهش
در میان پژوهشهای انجامشده دربارۀ سعدی ،هرگز به پژوهشی که به عروضی
بودن وی اشارهای داشته باشد ،برخورد نمیکنیم .از دالیل این امر یکی آن است که
تاکنون به مجموعۀ آثار وی از این منظر نگریسته نشده است و اگر به بحث در اوزان
شعری وی نیز پرداخته شده باشد ،منحصر به یکی از آثار او ،مانند اوزان غزلیات بوده
است (برای نمونه ر.ک :سمیعی .)567-513 :5032 ،نجفی و سمیعی گیالنی نیز به
اوزان مندرج در «نثر» گلستان پرداختهاند (ر.ک :نجفی و سمیعی .)5071 ،ضمناً چنین
پژوهشی مستلزم نگاهی به سیر تحوّل اوزان شعر فارسی برای نشان دادن جایگاه سعدی
در قیاس با دیگر سرایندگان تاریخ ادب فارسی نیز هست .پژوهشهای کسانی چون

الول ساتن ،1مسعود فرزاد ،پرویز ناتل خانلری ،و وحیدیان کامیار نیز منحصر به
استخراج ،گردآوری و طبقهبندی اوزان شعر «فارسی» در دیوانهای مورد بررسی آنها
بوده است و تمامی اوزان موجود در دیوانهای شعری ،از جمله اوزان مربوط به
سرودههای عربی را در بر نمیگیرد .همچنین تعداد اوزان اشعار فارسی سعدی نیز
تاکنون توسط پژوهندگان ،کمتر از تعداد واقعی شمارش شده است (برای نمونه ر.ک:
وحیدیان کامیار .)012 :5013 ،پیش از نگارنده ،حمید حسنی در مقالۀ «سنجش
عروضی اشعار عربی گلستان» ( )5010به بررسی اوزان اشعار عربی گلستان پرداخته؛ امّا
در مقالۀ حاضر به تمامی اوزان ابیات سعدی در گلستان ،اعم از فارسی و عربی پرداخته
شده است .حسنی ،تصرّفات هنری سعدی را در اوزان عربی بررسی نکرده است و نیز
چنانکه در ادامه خواهد آمد ،نگارنده با برخی از رکنبندیهای ایشان همداستان
نیست .در پژوهشهای پیشین مربوط به اوزان شعری آثار سعدی ،کاستیهایی نیز
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وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد .به عقیدۀ نگارنده ،یکی از
پژوهشهای بایسته و زمینههای تفحّصنشده ،بررسی و تحلیل سیر تحوّالت تاریخی
تمامی اوزان شعری موجود در دیوانهای شعرای فارسیزبان ،اعم از اوزان و اشعار
«فارسی» و «عربی» است (مانند بحث در خلّاقیتها و نحوۀ تصرّفات ایرانیان در برخی
از اوزان عرب) .آنچه در بخشی از این مقاله برای نخستین بار انجام میشود ،بررسی
تمامی اشعار سعدی در کلیات او ،از جمله بررسی اوزان اشعار موجود در گلستان و نیز
سروده های عربی سعدی با مراجعه به متون چاپی و نیز برخی از نسخ خطی است .پیش
از این ،امیدوار ( )5030نیز در مقالۀ خود به بحث تأثیر ایرانیان در پیدایش علم عروض
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عربی پرداخته؛ امّا به تصرّفات ایرانیان در اوزان عربی اشارتی نداشته است .از دیگر
تفاوتهای پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین ،تحلیل تناسب بهکارگیری برخی از
اوزان شعری سعدی در گلستان ،در بافت و زمینۀ موضوعی سخن و ایراد کالم به
مقتضای حال است.

 .0شاعران عروضیِ تاریخ شعر فارسی
«عروضی» به معنی «عروضدان» و «عالم عروض» است .تلقّی غالب آن است که
کسی را میتوان «عروضی» خواند که دارای تأمّالت عروضی بوده و اثری در علم
عروض تألیف کرده باشد .اگر مالک «عروضدانی» ،پدیدآوردن اثری باشد که
نشاندهندۀ آگاهی مؤلّف نسبت به علم عروض است ،آیا شاعرانی را نیز که آثار آنها
نشاندهندۀ تأمّالت ایشان در اوزان شعری و اشراف ایشان بر اوزان و قواعد عروض
باشد ،میتوان عروضی دانست؟ نگارنده بر آن است که الزمۀ «عروضی بودن» ،نه فقط
دارا بودن اثری در علم عروض و بحث در بحور و اوزان شعر است ،بلکه هر
سرایندهای را نیز که دستکم دارای یکی از این دو ویژگی باشد ،میتوان عروضی
دانست .5 :تعداد اوزان شعری وی در مقایسه با شعرای همعصر و پیش از خود ،از نظر
افزونی دارای جهشی چشمگیر باشد؛  .0تعداد اوزان شعری وی در مقایسه با متوسط
تعداد اوزان شعرای همعصر و پیش از خود بیشتر بوده ،عالوه بر خلق اوزانی تازه،
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دارای خالقیتهایی در بهکارگیری اوزان عروضی نیز باشد که میزان متمایزکنندۀ
آگاهی و اشراف او بر اوزان شعری ،نسبت به سرایندگان همعصر و شعرای پیش از
وی را نشان بدهد 5.البته پیداست که عروضی بودن با این توصیف ،دارای طیفهای
مختلف خواهد بود .در این مقاله نشان داده خواهد شد که سعدی را با توجه به دارا
بودن معیار دوم ،میتوان «عروضی» خواند.
مسعود فرزاد ،اوزان رایج و پرکاربرد تاریخ شعر فارسی را  00وزن (فرزاد،
5013الف) و الول ساتن 02 ،وزن ( )xiv :1976 ،Suttonدانسته است .شمیسا نیز با
به دست دادن فهرستی از  05وزن ،معتقد است که «به اقرب احتماالت ،قریب 32
درصد ،بلکه بیشتر اشعار زبان فارسی» در این  05وزن سروده شدهاند (شمیسا:5031 ،
 .)17-11وحیدیان کامیار نیز با تأیید نظر الول ساتن ،بیش از  31درصد اشعار فارسی را
در  03وزن دانسته است (وحیدیان کامیار .)00 :5013 ،این تعداد ،مربوط به رایجترین
اوزان در همۀ ادوار تاریخ شعر فارسی است و میتوان گفت از ابتدا تا عصر قاجار،
اوزان شعری شعرا بهطور معمول کمتر از  02عدد است ،مگر شاعران عروضی .به بیان
دیگر ،وجود  02وزن و بیش از آن در سرودههای فارسی یک شاعر پیش از عصر
قاجار میتواند ،نشانهای باشد برای تأمّالت عروضی وی .از منظر تعداد اوزان شعری،
با نگاه به پژوهش های کسانی همچون خانلری ،مسعود فرزاد ،وحیدیان کامیار ،کمالی
و نیز پژوهشهای تکمیلی نگارنده ،میتوان گفت .5 :شاعران عروضی پیش از حملۀ
مغول ،از نظر تعداد اوزان ،رودکی ،فرّخی ،مسعود سعد ،انوری و خاقانی هستند
(رودکی با  00وزن ،0مسعود سعد با  00وزن ،5انوری با  02وزن 0و خاقانی با  00وزن

0

 .5اگر بدون در نظر گرفتن تعداد اوزان ،تنها خلق وزنی تازه را معیار عروضیبودن بدانیم ،شاعران بسیاری را
باید عروضی دانست؛ برای نمونه ،شمیسا با تردید ،وزن «فعالتن مفاعلن فعالتن» را از ابتکارات سنایی خوانده
است (شمیسا)3 :5076 ،؛ اما به دلیل کمتر بودن تعداد اوزان شعری وی از متوسط تعداد اوزان شعرای همعصر -
 05وزن ( -ر.ک :وحیدیان کامیار ،)561 :5013 ،نگارنده او را عروضی نمیخواند.
 .0وحیدیان کامیار ،تعداد اوزان رودکی را یکبار ( 01وحیدیان کامیار )65-62 :5072 ،و در کتاب دیگری 06
دانسته است (وحیدیان کامیار .)525-31 :5013 ،در پژوهش اخیر وی ،گذشته از خطاهای متعدد در تشخیص

 091ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اشعار فارسی) .فرّخی را نیز با  01وزن (وحیدیان کامیار )502 :5013 ،به دلیل
افزونی تعداد اوزان شعری او نسبت به شعرای همعصر و پیش از خود (جز رودکی) و
نیز ساخت دو وزن تازه 1میتوان از شاعران عروضی دانست .0 .از عصر مغول تا پایان
دورۀ قاجار ،میتوان بیشترین و متنوّعترین اوزان شعر را در آثار مولوی و سپس
خواجو مشاهده کرد (خواجو با  17وزن 1و مولوی با  11وزن در اشعار فارسی و 10
وزن اعم از اشعار فارسی و عربی .)6این دو را با معیار اول و با توجه به جهش چشمگیر
تعداد اوزان ،باید عروضی دانست .دیگر شاعران عروضی پیش از عصر قاجار ،با توجه
به معیار دوم ،اوحدی مراغهای (با  01وزن) ،7جامی (با  03وزن اعم از اوزان اشعار
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فارسی و عربی ،به احصای نگارنده) و بیدل دهلوی (با  00وزن ،ر.ک :کمالی و
همکاران )5011 ،و سلمان ساوجی (از نظر هنرنماییهای وزنی در قصاید مصنوع خود،
اوزان و رکنبندی آنها ،وزنهای  51با  06 ،56با  ،07و  01با  06نیز در حقیقت یک وزن واحد هستند که
بهاشتباه رکنبندی و دو وزن مستقل پنداشته شدهاند .مسعود فرزاد نیز  00وزن را از اشعار رودکی استخراج کرده
است (فرزاد5013 ،ب).
 .5وحیدیان 01 ،وزن را در آثار مسعود سعد تشخیص داده است (وحیدیان کامیار)513 -516 :5013 ،؛ حال
آنکه وزن شمارۀ  03همان وزن شمارۀ  50و وزن شمارۀ  07همان وزن شمارۀ ( 01بیتی از همان قصیده) است که
بهخطا وزنی مستقل پنداشته شدهاست.
 .0تعداد اوزان شعر انوری را  03برشمردهاند (ر.ک :وحیدیان)536 :5013 ،؛ امّا ابوالحسن نجفی وزن تازۀ
دیگری را نیز از دیوان او معرفی کرد« :فعالتن فعالتن فَعَلْ» (به دو چشم تو که تا زندهام /تو خداوندی و من
بندهام) (نجفی.)5031 ،
 .0در اینباره ر.ک وحیدیان کامیار.025-531 :5013 ،
« .1مستفعلن مستفعلن فاعلن» (پیچان درختی نام او نارون )...و «مستفعالتن مفاعالتن» (مجلس بساز ای بهار
پدرام .)...وحیدیان ،وزن این سروده را «مفتعلن فع مفاعلن فع» نوشته است (وحیدیان کامیار.)31 :5072 ،
 .1در سایت گنجور 16 ،وزن برشمرده شده است؛ زیرا وزن «مستفعلن مستفعلن فع» از قلم افتاده است (دربارۀ
این وزن ،ر.ک :شمیسا.)1 :5076 ،
 .6تعداد اوزان مولوی را مسعود فرزاد و بهتبع او شمیسا  11وزن برشمردهاند (فرزاد5013 ،ج؛ شمیسا.)5031 ،
دربارۀ مجموعۀ اوزان فارسی و عربی مولوی ،ر.ک :جاللی.001-005 :5036 ،
 .7وحیدیان به اشتباه  03وزن نوشته است (وحیدیان کامیار ،)065 :5013 ،حالآنکه وزنهای شمارۀ  05و00
یکی هستند.
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ر.ک :وفایی )5035 ،هستند .0 .شعرای عروضی عصر قاجار و مشروطه نیز با توجه به
معیار دوم ،قاآنی با  06وزن (وحیدیان کامیار )103 -106 :5013 ،و ادیبالممالک
فراهانی با  03وزن (همان )163-166 :هستند .1 .در دورۀ معاصر نیز با توجه به معیار
نخست و همچنین ساخت اوزان تازه ،بهترتیب سیمین بهبهانی با  551وزن (همان:
 5)132 -171حسین منزوی با  62وزن (فیروزیان ،)521 :5030 ،الهی قمشهای با 62
وزن 0و ملکالشعرای بهار را با  16وزن (وحیدیان کامیار 0)107-100 :5013 ،میتوان
عروضی دانست.
با این توضیحات میتوان گفت بزرگترین شاعران عروضی تاریخ شعر فارسی
عبارتاند از :الف .براساس معیار نخست :رودکی ،مولوی ،اوحدی مراغهای ،خواجو،
ادیبالممالک ،ملکالشعرای بهار ،الهی قمشهای ،حسین منزوی و سیمین بهبهانی؛ ب.
بر اساس معیار دوم :فرّخی ،مسعود سعد ،خاقانی ،انوری ،سعدی ،سلمان ساوجی،
جامی ،بیدل و قاآنی.1
امّا سعدی نیز با توجه به معیار دوم ،هم از نظر تعداد اوزان و هم آنگونه که نشان
داده خواهد شد ،بنا به خالقیتهای وزنی ،به عقیدۀ نگارنده ،شاعری عروضی است.

 .5وزنِ «فاعالتُ مفاعالتن /فاعالتُ مفاعالتن» (با دو دیدۀ نیمهچرخان ،ساعتم پسری جوان است )...از چشم
ایشان دور مانده است.
 .0وحیدیان وزن «مفاعالتن×( »0ز دور گردون نصیب ماست سربلندی /مگر نسیمی غبار ما را برد به باال» را از
قلم انداخته است (وحیدیان کامیار )117-115 :5013 ،که با احتساب آن 62 ،وزن خواهد شد.
 .0وحیدیان وزن شمارۀ  53را که «مفعول مفاعیل فاعالتن» است به خطا وزن «مستفعلن مستفعلن فعولن» دانسته
است.
 .1باتوجه به تعداد اوزان ،این شعرا نیز قابل توجهاند :فرصتالدوله شیرازی با  00وزن (وحیدیان کامیار:5013 ،
 ،)176 -170فریدون تولّلی با  01وزن (همان102 -107 :؛ اوزان  53با  01 ،02با  01و  00با  00در حقیقت یک
وزن اند که وحیدیان کامیار به خطا اوزانی متفاوت محسوب داشته است) ،عماد خراسانی با  01وزن (همان:
 ،)111 -111امیری فیروزکوهی با  00وزن (همان161-165 :؛ وحیدیان به خطا  00وزن برشمرده است ،چراکه
وزن شمارۀ  50را که قالب آن مستزاد است و با وزن شمارۀ  03یکی است ،دارای وزنی مستقل پنداشته شده
است) و شهریار با  00وزن (همان).
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برای نمونه و در قیاس با دیگر شاعران قبل ،همعصر و بعد از خود ،سعدی در اشعار
فارسی 02 ،وزن و به انضمام اشعار عربی ،مجموعاً  15وزن عروضی به کار برده است؛
حال آنکه این تعداد در اشعار فارسیِ شعرای پیش از او مانند عنصری  53وزن
(وحیدیان ،)551 :5013 ،منوچهری  00وزن (همان ،)501 :فرّخی  01وزن (همان:
 ،)502امیر معزّی  05وزن (همان ،)561 :سنایی  05وزن (همان ،)561 :جمالالدین
عبدالرّزاق  00وزن (همان ،)026 :کمالالدین اسماعیل  05وزن (همان ،)000 :عراقی
 00وزن (همان ،)001 :در اشعار شعرای همعصر او مانند همام تبریزی  56وزن (همان:
 ،)011سیف فرغانی  06وزن (همان )066 :و در اشعار شعرای بزرگ پس از او مانند
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

حافظ  01وزن (جاللی )005 -003 :5036 ،است.
در اینجا پس از توضیحی کوتاه دربارۀ اوزان اشعار مستقل عربی و اوزان اشعار
گلستان ،فهرست وار به تمامی اوزان آثار سعدی خواهیم پرداخت تا پس از آن ،به
بحث دربارۀ خالقیتهای وزنی او بپردازیم.

 .0-0اوزان اشعار سعدی
 .0-0-0اوزان اشعار عربی سعدی
از این بحـور بـود پنج خاصه اهـل عرب را
که آن طویل و مدید و بسیط و وافر و کامل
(هدایت)01 :5011 ،
سعدی با ادبیات عرب بهخوبی آشناست و از آنجاکه بحر طویل ،پرکاربردترین
وزن شعر عرب است ،در اشعار عربیِ گلستان ،درمیان اوزان و بحور خاص عرب ،از
این بحر بیشترین استفاده را داشته است .به احصای نگارنده ،سعدی در اشعار عربی
مستقل خود نیز نُه سرودۀ بلند و پنج بیت مفرد در بحر «طویل» (سعدی،01 :5070 ،
 30 ،61 ،60 ،12 ،12 ،06 ،00 ،01و  ،)511-510هشت سروده و یک بیت مفرد در
بحر «بسیط» (همان 501 ،550،501 ،521 ،32 ،62 ،11 ،00 :و  ،)511چهار سروده و
یک بیت مفرد در بحر «کامل» (همان 502 ،556 ،520 ،11 :و  ،)510سه سروده و دو
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بیت مفرد در بحر «رمل» (همان 500 ،501 :و  ،)510دو سروده و یک بیت مفرد در
بحر «خفیف» (همان 502 ،36 :و  ،)510و یک سروده در بحر «وافر» دارد (همان.)10 :
سعدی بهجز بحر «مَدید» ،در همۀ پنج بحر خاص عرب ،طبعآزمایی کرده است .وی
در مجموع ،در اشعار مستقل عربی خود از هشت وزن استفاده کرده است 5که در این
میان ،پنج وزن با اشعار عربیِ گلستان مشترک (نک:جدول  ،5شمارۀ 53 ،51 ،51 ،50
و  )01و  0وزن منحصر به اشعار مستقل عربی است (نک :جدول  ،5شمارۀ  1 ،5و .)52
در ابیات عربی گلستان نیز از  52وزن بهره برده است که پنج وزن با اشعار مستقل
عربی مشترک و پنج وزن منحصر به گلستان است (نک :جدول  ،5شمارۀ ،51 ،57 ،56
 05و )00؛ بنابراین در کلیات سعدی مجموعاً از  50وزن در اشعار عربی استفاده شده

است :سه وزن منحصر به اشعار مستقل عربی ،پنج وزن منحصر در اشعار عربی گلستان
و پنج وزن مشترک.

 .0-0-0اوزان اشعار فارسی و عربی سعدی در گلستان
به احصای نگارنده ،سعدی در اشعار گلستان ،از  06وزن عروضی استفاده کرده
است ( 07وزن مربوط به اشعار فارسی و  52وزن مربوط به اشعار عربی؛ وزن شمارۀ 50
مشترک است .در این میان 02 ،وزن با دیگر آثار او مشترک و شش وزن ویژۀ اشعار
گلستان است (چهار وزن در ابیات عربی و دو وزن در ابیات فارسی) که در هیچیک
از دیگر آثار سعدی به کار نرفتهاند (نک :جدول ،5شمارۀ  07 ،00 ،05 ،51 ،57و .)03
 .1-0-0مجموعة اوزان کلیات سعدی
سعدی در مجموع آثار 02 ،وزن را در اشعار فارسی خود به کار برده است؛ 06
وزن در غزلیات ،0یک وزن در رباعی و  0وزن منحصر به گلستان که در دیگر
 .5شمارههای  56و  02جدول در اشعار عربی ،اوزان مستقلی نیستند و بهترتیب در غزلهایی با وزن شمارههای
 51و  53وجود دارند؛ بنابراین محاسبه نشدهاند.
 .0احمد سمیعی  01وزن عروضی را در غزلیات سعدی برشمرده است (← سمیعی )567-513 :5032 ،چراکه
وزن «فعولن فعولن فعولن فعولن» از چشم ایشان دور مانده است .وحیدیان کامیار نیز با احتساب وزن رباعی ،در
مجموعْ  01وزن شعری در آثار فارسی سعدی برشمرده شده است (← وحیدیان کامیار )003 :5013 ،حالآنکه
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سرودههای فارسی بهکار نرفته است (جدول  ،5شمارۀ  ،07 ،50و  .)03اوزان
بهکاررفته در قطعات ،قصاید و مفردات ،همان اوزان غزلیات است .با توجه به  02وزن
فارسی و  50وزن عربیِ یادشده که در این میان ،دو وزن میان اشعار فارسی و عربی
مشترک است (جدول ،5شمارۀ  5و  ،)50در اشعار کلیات سعدی 15 ،وزن به کار
رفته است .مجموعۀ این وزنها را در جدول زیر میتوان مشاهده کرد .با این توضیح
که در ابیات فارسی ،در صورتی که یک سروده درکنار وزن اصلی ،دارای وزن یا
اوزان تقطیعی نیز بوده باشد ،وزن بیتی که بهعنوان شاهد آمده ،بر اساس «وزن اصلی»
شعر نوشته شده است ،نه وزن تقطیعی بیت مذکور (مثالً «فعالتن فعالتن فعالتن فعلن»،
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

نه «فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن»)؛ امّا اوزان «مفردات عربی» گلستان ،چون سرودهای
مستقل محسوب گردیدهاند ،بر اساس وزن موجود نوشته شدهاند ،نه وزن محتمل اصلی
آنها .اوزان غزلیات با عالمت «غ» ،گلستان با عالمت «گ» ،و اشعار مستقل عربی با
عالمت «عب» ،مشخص شدهاند.
جدول 0
5
0
0
1
1
6

فاعالتن × 1
هرکه معشوقی ندارد ،عمر ضایع میگذارد

غ-
همچنان ناپخته باشد هرکه بر آتـش نجوشـد

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
دیده از دیدارِ خوبـان برگـرفتن مشکلسـت

هرکـــه مـــا را ایـــن نصـــیحت مـــیکنـــد،

فاعالتن فاعالتن فاعلن

بــــــــــــــــــــیحاصلســــــــــــــــــــت

عشــق در دل مانــد و یــار از دســت رفــت

دوســتاند دســتی؛ کــه کــار از دســت رفــت

فاعالتن × 0
یـــــــــا نَـــــــــدیمی قُـــــــ ـمْ تَنَبـــــــ ـهْ

وَاسْــــــــ ـقِنی وَاسْــــــــ ـقِ النــــــــــدامَی

فعالتُ فاعالتن × 0
درِ چشـمْ بامــدادان ،بــه بهشــت برگشــودن
فعالتن × 1

نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشـایی

گ-
عب
غ-گ
غ-گ
عب
غ-گ
غ-گ

ش  05و 00یک وزن اما با دو رکنبندیِ متفاوت است؛ لذا در حقیقت وی  07وزن شعری را در اشعار فارسی
سعدی تشخیص داده است.

سعدی در زنجیرۀ شاعران عروضی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 091
شمع را باید ازین خانه به در بُردن و کشتن
7
1
3
52
55
50
50
51
51
56

تا به همسـایه نگویـد کـه تـو در خانـۀ مـایی

فعالتن فعالتن فعالتن فعلن
بر حـدیثِ مـن و حُسـنِ تـو نیفزایـد کـس

حـــد همینســـت ســـخندانی و زیبــــایی را

فعالتن فعالتن فَعَلُن
دوســت نزدیــکتــر از مــن بــه مــن اســت

وینْــــتْ مشــــکل کــــه مــــن از وی دورم

فعالتن مفاعلن فعلن
روزِ وصـــــلم قـــــرارِ دیـــــدن نیســـــت
* فاعالتن مفاعلن فاعالتن

شــــ ـبِ هجــــــرانم آرمیــــــدن نیســــــت

غ-گ

مــــرا راحــــت از زنــــدگی دوش بــــود

کـــــه آن مـــــاهرویم در آغـــــوش بـــــود

فعولن × 1
اگــــر لــــذّت تــــرک لــــذّت بــــدانی،
* فعولن مفاعیلن فعولن مفاعِلُن

دگـــر شــــهوت نَفْـــس ،لـــذّت نخــــوانی

0

سَــرَی طَیْــفُ مَــنْ یَجلــوا بِطَلْعَتِــهِ الــدجَی

غ-گ

عب

شگفت آمد از بختم که این دولـت از کجـا

گ-
حَسُــنَتْ جَمیــعُ خِصــالِهِ صَــلّوا عَلَیــهِ و آلِــهِ

عب(×
0
گ)-

1

اِن لَــــمْ اَمُــــتْ یَــــوْمَ الــــوَداعِ تَأســــفا

غ-گ

گ-

0

بَلَـ َ الْعُلَــی بِکَمالِـهِ کَشَـفَ الــدجَی بِجَمالِـهِ

عب

یــــا صُــــحاۀُ ارْحَمــــوا تَقَلُّــــبَ سَــــکْرَی

فعولن فعولن فعولن فَعَل

* متفاعلن × 1

غ-گ

5

یــــا مُلــــوکَ الْجَمــــالِ رِفْقــــاً بِأَسْــــرَی

* مُتَفاعِلُن × ( 0یا × )1

غ-گ

التَحْسَـــــبونی فِـــــی الْمَـــــوَدۀِ مُنْصِـــــفا

عب

5

گ-

* مستفعلن متفاعلن فعالتن (مصرع اول :مستفعلن متفاعلن مفعولن)

 .5وزن مصرع دوم «فاعالتن مفاعلن فعالتن» است .رکنِ «فعالتن» از زحافات «فاعالتن» است.
 .0وزن مصراع نخست «فعولن مفاعیلن فعولُ مفاعلن» است .در بحر «طویل» ،رکنِ «فعولُ» از زحافاتِ «فعولن»
است.
 .0دربارۀ دو یا چهار مصراعی بودن این سروده ،به توضیحات بعد (اوزان ایرانیشده) مراجعه کنید .در اشعار
عربی تنها «متفاعلن× »0به کار رفته است .سروده در بحر «کامل» و قسمت پایانی بر وزن «مستفعلن متفاعلن»
است.
 .1وزنِ تقطیعی بیت« ،مستفعلن مستفعلن متفاعلن» است .این بیت مفرد در گلستان ،مطلع یکی از غزلهای عربی
سعدی است و وزن حاضر بر اساس بیتهای دیگر این غزل نوشته شده است .سروده در بحر «کامل» است.

 091ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مَـــــــنْ دا یُحَـــــــدلثُنی و زُم الْعـــــــیسُ
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* مستفعالتن مفاعالتن

مــــا لِلْغَریــــبِ سِــــوَی الْغَریــــبِ اَنــــیسُ

[عب]

0

اِنْ لَــــ ـمْ اَکُــــ ـنْ راکِــــ ـبَ الْمَواشــــــی

اَسْــــــعَی لَکُــــــمْ حامِــــــلَ الْغَواشــــــی

گ

* مفاعلن فعالتن ،مستفعلن فعالتن /مستفعلن فعالتن ،متفاعلن فعالتن
51

(وزن اصلی :مستفعلن فاعالتن × )0

0

إدا رأیـ ـتَ اَثیمـ ـاً ،کُـ ـنْ ســـاتِراً و حَلیمـ ـاً
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گ
یــا مــن تُقَــبلحُ اَمْــری ،لِــمَ التَمُــرُّ کَریمــاً؟

* مستفعلن فاعلن ،مستفعلن فعلن (وزن اصلی :مستفعلن فاعلن × )0
أَلْحَمْـــــدُ لِلّـــــهِ رَبل الْعـــــالَمینَ عَلَـــــی

1

مـــا دَر مِـــنْ نِعْمَـــۀم عَـــز اسْـــمُهُ و َ عَــــال

* مستفعلن فَعِلُن × 0
دانــی چــه گفــت مــرا آن بلبــل ســحری؟

تو خود چه آدمیـی؟ کـز دوق بـیخبـری؟د
مَــــــنْ دَا الـــــــذی جَـــــــس الْمَثـــــــانی

مستفعلن × 1
یـــــا مَعْشَـــ ـرَ الْخُلّـــــانِ قولـــــوا لِلْمُعـــــا

عب
غ-

مستفعلن مستفعالتن (یا «مستفعلن مستفعلن فع»)
سَــــــمْعی اِلَــــــی حُسْــــــنِ الْاَغــــــانی

گ-

فـــی لَسْـــتَ تَـــدْرِی مـــا بِقَلْـــبِ الْموجَـــعِ

مستفعلن × 1

گ-
[عب]
گ
گ
غ-گ

در رفــتنِ جــان از بــدن ،گوینــد هــر نــوعی

من خود به چشمِ خویشـتن دیـدم کـه جـانم

1
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخن
* مفاعِلَتُن مَفاعِلَتُن فعولن

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیرود

گ-

اِدا نَهِـــــ ـقَ الْخَطیـــــ ـبُ ابوالْفَـــــــوارِس

لَـــ ـهُ شَـــ ـغَبص یَهُـــــد اصْـــ ـطَخْرَ فـــــارِس

عب

مفاعلن فعالتن × 0
بــه راه بادیــه رفــتن ،بــه از نشســتن باطــل

کـه گــر مــراد نیــابم ،بـه قــدر وســع بکوشــم

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

غ
غ-گ

 .5وزن اصلی این بیت نیز در حقیقت همان «متفاعلن×( »0وزن شمارۀ  )51و در بحر «کامل» است؛ امّا از آنجا که
در گلستان ،این بیت به صورت مفرد به کار رفته است ،آن را وزنی مستقل محسوب کردهایم ،وگرنه سعدی در
اشعار مستقل عربی ،وزن مذکور را در غزلی با وزن «متفاعلن× »0به کار برده است (نک:سعدی.)11 :5070 ،
 .0این بیت در گلستان مفرد است؛ بنابر این ،وزن آن را اصلی محسوب کردهایم.
 .0وزن مصراع اول« ،مفاعلن فعالتن ،مستفعلن فعالتن» و وزن مصراع دوم« ،مستفعلن فعالتن ،متفاعلن فعالتن»
است .این سروده در بحر «مجتثّ» با وزن پایۀ «مستفعلن فاعالتن× »0است.
 .1وزن پایۀ بحر «بسیط» ،در عروض عرب« ،مستفعلن فاعلن× »0است؛ امّا وزن شمارۀ  02مربوط به اشعار فارسی
است که «مستفعلن فعلن× »0وزن اصلی است.
 .1مصرع دوم بر وزن «مفاعِلَتُن مفاعیلن فعولن» است .در بحر «وافر»« ،مفاعیلن» از زحافاتِ رکنِ «مفاعِلَتُن» است.

سعدی در زنجیرۀ شاعران عروضی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 097
جــزای آنکــه نگفتــیم شــکر روز وصــال،
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شـــب فــــراق نخفتــــیم الجــــرم ز خیــــال

مفاعیلن مفاعیلن فعولن
بــــه آخــــر دوســــتی نتْــــوان بریــــدن

بــــه اوّل خــــود نمــــیبایســــت پیوســــت

مفاعیلن × 1
تو با این حُسن نتوانی که روی از خلقْ درپوشی

که همچون آفتاب از جام و حور از جامه پیدایی

مفتعلن فاعالتُ مفتعلن فَع
بختِ جوان دارد آنکـه بـا تـو قـرین اسـت

پیـــر نباشـــد کـــه در بهشـــت بـ ـرین اســـت

مفتعلن فاعلن × 0
سلس ـلۀ مــوی دوســت ،حلقــۀ دام بالســت

هرکــه در ایــن حلقــه نیســت ،فــارغ ازیــن

مفتعلن مفاعلن × 0

ماجراست

گفــتم اگــر نبینمــت ،مهــر فرامشــم شــود

مــیروی و مقــابلی ،غایــب و در تصــوّری

مفتعلن مفتعلن فاعلن
گَلّــــۀ مــــا را گِلــــه از گــــرگ نیســــت

ایــن همــه بیــدادْ شــبان مــیکنــدد (قطعــات)

مفعولُ فاعالتُ مفاعیلُ فاعلن
با دوست ،کُنج فقر بهشت است و بوسـتان

بی دوست ،خـاک بـر سـر جـاه و تـوانگری

مفعولُ فاعالتن × 0
بگــذار تــا بگــرییم ،چــون ابــر در بهــاران

کــز ســنی گریــه خیــزد روز وداع یــاران

مفعولُ مفاعلن فعولن
دیـــــر آمـــــدی ای نگـــــار سرمســـــت

زودت نـــــــدهیم دامـــــــن از دســـــــت

در حلقـــــــۀ کـــــــارزار جـــــــان دادن،

بهتـــــر کـــــه گـــــریختن بـــــه نـــــامردی

مفعول مفاعلن مفاعیلن
مفعولُ مفاعیلُ فعولُن
از دســــــت و زبــــــان کـــــه برآیــــــد؟

کــــز عهــــدۀ شــــکرش بــــهدر آیــــد؟

مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
بخت آن نکند با من سرگشته که یک روز

هـــمخانـــۀ مـــن باشـــی و همســـایه ندانـــد

گویی رگ جان میگسلد زخمۀ ناسـازش

نـــاخوشتـــر از آوازۀ مـــرگ پـــدر آوازش

مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیلن
مفعولُ مفاعیلن × 0
گوینــد تمنّــایی از دوســت بکــن ســعدی

جز دوست نخواهم کرد از دوسـت تمنّـایی

مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فَعَل (رباعی)
گر در همـه شـهر ،یـک سـر نیشـتر اسـت،

غ-گ
غ-گ
غ-گ
غ-گ
غ-گ
غ-گ
غ-گ
غ
غ-گ
غ-گ
گ
گ -غ
گ
غ
رباعی

در پــای کســی رود کــه درویــشتــر اســتد

-گ

 099ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1خالقیتهای سعدی در اوزان عروضی
گفتیم که بنابه دومین معیار ،گذشـته از بیشـتر بـودن تعـداد اوزان از متوسـط تعـداد
اوزان شعرای همعصر ،ویژگی دیگر برای عروضیدانستن یک سـراینده آن اسـت کـه
دست به خلق اوزانی تـازه زده باشـد یـا خالقیـتهـایی را بتـوان در آثـار او یافـت کـه
نشاندهندۀ میزان متمایزکنندۀ آگاهی و اشراف او بر اوزان شعری ،نسبت به سرایندگان
همعصر و شعرای پیش از وی باشد.
 .0-1سعدی و «اوزانِ ایرانیشده»
برخالف شعر فارسی ،در شعر عرب بهواسطۀ وجود «زحافات» و «عِلَل» (ر.ک:
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

قهرمانی مقبل )5012،وزنهای متحداالرکان و نیز اوزان متناوباالرکانی که در آنها
رکنهای متناظر مصرعها یا نیممصرعهای بیت ،از نظر هجایی عیناً متقارن باشد ،وجود
ند ارد .برخی از شاعران خلّاق ایرانی ،با تصرّف در بعضی از اوزان بحور خاص عرب،
وزنهای تازه و متقارنی پدید آوردهاند که نگارنده آنها را «اوزان ایرانیشده» مینامد.
اوزان ایرانیشده یا متحداالرکاناند یا متناوباالرکان که به دو شکل ساخته شدهاند:
 .0-0-1در سرودههای فارسی

الف .متناوباالرکان :مصرعها و نیممصرعها دارای تناظر کامل ارکان و تقارن کامل
هجایی هستند.
ب .متحداالرکان :تعداد رکنها در هر مصراع ،زوج و بیش از دو رکن است (1 ،1
و.)...
 .0-0-1در سرودههای عربی

الف .متناوباالرکان :اوزان غیرمثمّن غیر متناوباالرکان به اوزان مثمّن
متناوباالرکان تبدیل شدهاند.
ب .متحداالرکان :اوزان مربّع یا مسدّس متحداالرکان با افزودن تعداد رکنها ،به اوزان
مثمّن یا حتی بزرگتر تبدیل شدهاند.

سعدی در زنجیرۀ شاعران عروضی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 098

پیش از ارائۀ نمونههایی از «اوزان ایرانیشده» در آثار سعدی ،الزم است برای
روشنتر شدن موضوع ،نمونهای از این مسئله بیان شود:
از مصادیق اوزان ایرانیشده ،این مصراع است که یکبار در منبعی کهن و با زبان
و روایتی عربی و بار دیگر در متنی مربوط به چند قرن بعد به زبان فارسی با روایتی
دیگرگون آمده است ،با دکر این توضیح که متن فارسی کتاب ،ترجمهگونهای از
همان متن عربی است :نویسندۀ السیره النّبویّه مشهور به سیرۀ ابنهشام در توصیف غزوۀ
احد و حفاظت امام علی(ع) از جان پیامبر اکرم(ص) ،ندایی را که دربارۀ «دوالفقار» از
آسمان برخاست ،اینگونه نقل میکند« :نادی مُنادٍ یومَ اُحُد :ال سیفَ إلّا دوالفقارَ وَ ال
فَتَی إلّا علی» (ابنهشام .)61 :5152 ،این جمله ،صورت اصلی این عبارت است که
بدین شکل در میان ایرانیان شایع و شهره شده و در سیرت رسولاهلل ،اثر ابواسحاق
همدانی آمده است« :ال فتی الّا علی ،ال سیف الّا دوالفقار» (همدانی .)011 :5010 ،به
عقیدۀ نگارنده ،این نمونهای از تصرّفات ایرانیان است که وزن اصلی عبارت عربی را
که «مستفعلن مستفعلن متفاعلن مستفعلن» و در بحر «کامل» عرب است ،با جابهجایی
عبارت ،به وزن مشهور «فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن» (بحر رمل) تبدیل کردهاند.
سعدی در گلستان ،بیتی مفرد دارد که نگارنده آن را از مصادیق اوزان ایرانـیشـده
از نوع دوم (اوزان عربی) میداند:
یا من تُقَـبلحُ اَمْـری ،لِـمَ التَمُـرُّ کَریمـاً؟
إدا رأیتَ اَثیمـاً ،کُـنْ سـاتِراً و حَلیمـاً
وزن مصراع اول« ،مفاعلن فعالتن ،مستفعلن فعالتن» و وزن مصراع دوم« ،مسـتفعلن
فعالتن ،متفاعلن فعالتن» است .این سـروده در بحـر «مجتـثّ» اسـت کـه وزن پایـه ،امّـا
غیرمستعمل آن در شعر عرب« ،مستفعلن فاعالتن فاعالتن» است .نکته اینجاست کـه در
شعر عرب ،بحر مجتث هرگز بهصورت مثمّن به کار نمـیرود و کـاربرد آن همیشـه بـه
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شکل مربّع است؛ امّا جالب است که سـعدی ایـن وزن را بـه شـکل متنـاوباالرکـان و
مثمّن به کار برده است.
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نمونۀ دیگر ،بحر «کامل» است که از تکرار رکن «متفاعلن» پدید میآید و در شـعر
عرب یا مربّع است یا مسدّس و شکل مثمّن آن در شعر قدمای عرب وجـود نـدارد؛ امّـا
ایرانیان با تصرّف در این وزن ،آن را به زیبایی در بحرِ مُثَمن (چهار بار «مُتَفاعِلن» در هر
مصراع) بهکار بردهاند و وزنی با دایرۀ موسـیقایی کـاملی پدیـد آوردهانـد .کهـنتـرین
نمونههای شعر فارسـی کـه نگارنـده در بحـر «کامـل مـثمّن» مـیشناسـد ،از امیرخسـرو
دهلــوی (م  701ه.ق) و اوحــدی مراغــی (م  701ه.ق) اســت (نــک :وحیــدیان کامیــار،
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

 011 :5010و  .)011امّا در گلستان سعدی ،دو بیت پرسشخیز وجود دارد کـه آیـا بـه
شکل مثمّن سروده شدهاند یا مربّع؟ نکته این است که اگر مثمّن بودن آنها را بپذیریم،
باید سعدی را نخستین شاعر ایرانی دانست که این بحر را اینگونه به کار برده است:
بَلَ َ الْعُلَی بِکَمالِهِ کَشَفَ الـدجَی بِجَمالِـهِ

حَسُنَتْ جَمیعُ خِصـالِهِ صَـلّوا عَلَیـهِ و آلِـهِ
(سعدی5015 ،ب)12 :

یــا لَیْ ـتَ قَبْ ـلَ مَنِیتــی یَوْم ـاً اَفــوزُ بِمُنْیَتــی

نَهْ ـرت تُالطِ ـمُ رُکْبَتــی و اَظَ ـلُّ اَمْلَ ـأُ قِرْبَتــی
(همان)551 :

بیت نخست که در تصحیحات و متنهای معتبر چـاپی -هماننـد تصـحیح یوسـفی و
فروغی -و نیز برخی از نسخ خطـی بـه صـورت یـک بیـت آمـده ،0در برخـی از دیگـر
نسخههای خطی و متون دیگر به شکل دو بیت (چهار مصراع) آمده است:
 .5بیت «إدا رأیت »...در متون چاپی و نیز نسخههای خطی چستربیتی و شمارۀ  0172و  0175مجلس و چاپ
سنگی کلیات به تصحیح شوریده به صورت یک بیت و در ترجمۀ التین گلستان به شکل دو بیت آمده است.
نسخههای کتابخانۀ مرکزی (701ق) ،کتابخانۀ ملی (711ق) ،شمارههای  0170و  7770مجلس این بیت را
ندارند .نکتۀ دیگر ،کاربرد «متفاعلن» به جای «مستفعلن» است که آن را نیز باید از تصرّفات سعدی بدانیم؛ زیرا
در شعر عرب ،رکن «متفاعلن» در بحر مجتث به کار نمیرود؛ زیرا از زحافات «مستفعلن» نیست.
 .0بیت «بل العلی »...در نسخههای کتابخانۀ مرکزی (701ق) ،چستربیتی (700ق) ،شمارههای( 0172اوایل قرن
هشتم) و  0170مجلس (121ق) و گلستان منسوب به خط یاقوت ،به صورت یک بیت و در نسخههای کتابخانۀ
ملّی (711ق) ،نسخههای شماره  0175و  7770مجلس ،چاپ سنگی کلیات به تصحیح شوریده و نیز ترجمۀ
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بَلَــــ َ الْعُلَــــی بِکَمالِــــهِ

کَشَـ ـفَ الـــدجَی بِجَمالِـ ـهِ

حَسُــنَتْ جَمیــعُ خِصــالِهِ

صَـــــلّوا عَلَیـــــهِ و آلِـــــهِ

اگر مثمّنبودن این بیتها را بنا بـه ضـبط مشـهور بپـذیریم ،سـعدی نخسـتین کسـی
خواهد بود که بحر «کامل» را به شکل مثمّن سروده است.
جالب است که در سرودهای عربی از سعدی که در بحر «رمل مثمن» سروده شـده،
از آنجا که بحر «رمل» در شعر عرب بهصورت «مجـزو » ،یعنـی مربـع بـهکـار مـیرود،
پژوهشگری عرب به نام حسین المصری بر سعدی خرده گرفته استد برخی با ارجاع به
نسخۀ فروغی ،ضبط صحیح متن را بهصـورت مجـزو محتمـل دانسـتهانـد و در فرضـی
دیگر آن را نوعی «تجدید در موسیقی شعر» شمردهاند (الیاسـی و فؤادیـان-61 :5031 ،
 )66که مطابق فرضیۀ این نگارنده دربارۀ اوزان ایرانیشده ،مورد اخیر را باید پـذیرفت؛
هرچند این مسئله ،حاصل تصرّف کاتبان ایرانی بوده باشد ،نه خود سعدید

 .0-1بالغت موسیقایی در اشعار گلستان
برای نشاندادن توانمندیهای متمایزکنندۀ سعدی در شناخت و تسلط بر اوزان
شعری ،مهمترین شکل خالقیتهای وزنی سعدی را نه در خلق اوزانی تازه ،بلکه باید
در جای دیگری جستوجو کرد .در اینجا به تحلیل بیتهایی از گلستان میپردازیم
که نشاندهندۀ تناسب شکل و محتوا در گلستان هستند که الزمۀ این امر ،اشراف
سعدی بر عروض فارسی و عربی و قوانین بالغت و دقت و توان وی در انتخاب وزنی
متناسب با فضای داستان است:

التین گلستان و مقدمۀ غزلیات شمس در نسخۀ قونیه (مولوی :5016 ،شصتودو) به صورت دو بیت آمده است.
بیت «یالیت قبل »...نیز در نسخههای شمارۀ  0172و  0175مجلس و نیز شمارۀ ( 7770برخالف بیت «بل
العلی ،)»...کلیات به تصحیح شوریده (برخالف بیت «بل العلی ،)»...بهصورت یک بیت و در نسخۀ چستربیتی
(برخالف بیت «بل العلی )»...و ترجمۀ التین گلستان بهصورت دو بیت آمده است (در نسخۀ شمارۀ 0170
مجلس دو داستان با یکدیگر خلط شده و بیت وجود ندارد .نسخۀ کتابخانۀ ملی 711ق حکایت را ندارد .نسخۀ
دانشگاه تهران مورخ 701ق نیز فاقد بیت است).
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«دانی چه گفـت مـرا ،آن بلبـلِ سـحری؟

تو خود چه آدمیی کـز عشـق بـیخبـری؟

اشتر به شعر عرب ،در حالتست و طـرب

گــر دوق نیســت تــورا ،کژطبــع جــانوری»

(سعدی)37 :5015 ،
از زمرۀ دقایق هنری گلستان ،بهکارگیری اوزانی در بحور خاص شعر عرب است
که سعدی بنا به اصول بالغی ،در این اوزان ،اشعاری فارسی سروده است؛ از جمله این
بیتها که در بحر «بسیط» ،از بحور خاص عرب ،سروده شدهاند و دو بیت آغازین
یکی از غزلهای سعدی نیز هستند (سعدی .)160 :5010 ،در این داستان گلستان ،چون
از «سفرِ حجاز» و «آواز کودکِ عرب» و «به رقص آمدن شتر» سخن رفته است،
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

سعدی با رعایت اصل بالغی ایراد سخن به مقتضای موضوع ،از بحری مخصوص شعر
عرب و از میان اوزان متعدد آن نیز از متناسبترین وزن طربانگیز آن ،یعنی «مستفعلُن
فَعِلُن ،مستفعلن فَعِلُن» استفاده کرده است.
سعدی در جای دیگری نیز هنگامی که سخن عرب تشنه در بیابان را نقل میکند،
از بحر «کامل» (تکرارِ مُتَفاعِلُن) استفاده میکند که بحری مخصوص عرب است.
پیداست که بهکارگیری وزنی فارسی در شعری از زبان یک اعرابی ،نمیتوانست
اینگونه بلی باشد:
«یا لَیْتَ قَبْلَ مَنِیتی یَوْماً اَفوزُ بِمُنْیَتی

نَهْــرت تُالطِــمُ رُکْبَتــی و اَظَــلُّ اَمْلَــأُ
قِرْبَتی»

(همان)551 :

«نه به اشتر بر سوارم ،نه چو اشتر زیر بـارم

نه خداوند رعیّت ،نه غالم شهریارم

غــم موجــود و پریشــانی معــدوم نــدارم

نفسی میزنم آسوده و عمری میگذارم»

(همان)30 :
ضبط این دو بیت ،هم در نسخههای خطی متفاوت است و هم مصحّحان متون
چاپی (همانند فروغی ،یوسفی و مصفّا) به ضبط واحدی در اینباره نرسیدهاند؛ به این
دلیل که قاعدۀ وزنی موجود در این شعر ،توسّط کاتبان آنگونه که باید دریافته نشده
است .به عقیدۀ نگارنده ،چون حکایت دربارۀ پیادهای سر و پا برهنه است که با کاروان
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حجاز از کوفه به در آمده است و این دو بیت را زمزمه میکند ،بهخاطر توصیف
فضای بادیۀ عرب ،سعدی به اقتضای بالغت ،از جوازات و قواعد خاص شعر عرب در
شعر فارسی استفاده کرده است 5 .از آنجا که کاتبان نسخههای خطی ،وزن این دو بیت
را آشفته پنداشتهاند ،در آن تغییراتی داده بودهاند تا ترتیب رکنها مطابق قواعد
عروضی شعر فارسی شود و این ،کار مصحّحان گلستان را در عصر حاضر نیز دشوار
کرده است .نکتۀ مهم و هنری دیگر آن است که در ادامۀ حکایت ،این پیاده بر بالین
توانگرِ اشترسوار که اجلش فرارسیده ،میآید و میگوید« :ما بهسختی بِنَمردیم و تو بر
بُختی بمُردی» (همان .)30 :نکتۀ هنری این است که این جملۀ منثور نیز موزون و بر
وزن «فاعالتن فعالتن فعالتن فاعالتن» است؛ یعنی بر همان وزن دو بیت گذشته.
«گویی رگِ جان میگُسِلَد زخمۀ ناسـازش
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ناخوشتر از آوازۀ مرگِ پدر آوازش»
(همان)31 :

وزن این بیت ،اندکی عجیب مینماید« :مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ مفاعیلن»؛ امّا با
اندکی دقت درمییابیم که سعدی برای حفظ جنبۀ بالغت متن ،به اقتضای «موضوع»
که سخن از «زخمۀ ناساز» و «آوازی ناخوش» است ،از وزنی «ناخوش» با آهنگی
«ناساز» استفاده کرده است؛ اما نکتۀ جالب آن است که نباید پنداشت که وزن اخیر،
وزنی غیرمعمول و تازه است .این وزن در میان شعرای سبک خراسانی و آدربایجانی،
همچون سنایی ،انوری ،خاقانی و اثیرالدین اخسیکتی شناختهشده و مستعمل بوده است؛
امّا کاربرد آن از سدۀ هفتم تقریباً منسوخ میشود و در کلیات سعدی نیز تنها همین

 .5وزن اصلی بیت ،در بحر «رَمَلِ مَخبون» است؛ یعنی« :فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن» (وزن مصرع سوم)؛ امّا
سعدی برخالف قواعد عروض فارسی ،عالوه بر رکن نخست ،در دیگر رکنها نیز به جای «فعالتن»« ،فاعالتن»
و نیز «فَعَالتُ» به کار برده است .در شعر عرب که البته وزن اصلی آن «فاعالتن× »1است ،به کار رفتن این
زحافات ،رایج است.
 .0در ضبط مصفّا ،به جای «بِمُردی»« ،مُردی» آمده که هم از نظر وزنی و هم از نظر نحوی ،ضبط یوسفی بر آن
رجحان دارد .در پژوهش نجفی (پارههای موزون گلستان) به وزن این عبارت اشارهای نشده است.
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یکبار به کار رفته است .پژوهشگران ،این وزن را در زمرۀ اوزان فارسی اشعار سعدی
محسوب نداشتهاند.
«إدا رأی ـتُ اَثیم ـاً ،کُ ـنْ ســاتِراً و حَلیم ـاً

یا من تُقَبلحُ اَمْری ،لِمَ التَمُرُّ کَریمـاً؟»

(همان)521 :
این بیت در بحر «مُجتث» (با وزن پایۀ «مستفعلن فاعالتن ،مستفعلن فاعالتن») است:
«مفاعلن فعالتن /مستفعلن فعالتن -مستفعلن فعالتن /متفاعلن فعالتن» .وزن اخیر ،از
ابداعات سعدی و از زمرۀ «اوزان ایرانیشده» است .در این داستان ،این بیت از زبان
«مست» خطاب به «عابد» بیان میشود و طمأنینۀ وزن ،مکثی که بین دو لَخت هر مصراع
سال دهم ـ پاییز و زمستان  8931ـ شمارة بیستم

وجود دارد و در نهایت ،ریتم لنی وزن اصلی بحر مجتث ،متناسب با لحن انسانی
مست میتواند بود.
اِنْ لَــــمْ اَکُــــنْ راکِــــبَ الْمَواشــــی

اَسْــــعَی لَکُــــمْ حامِــــلَ الْغَواشــــی

(همان)17 :
وزنِ این بیت« ،مستفعالتن مفاعالتن» است .حسنی آن را به «فعلن فعولن ،فعولُ
فعلن» رکنبندی کرده است (حسنی )560 :5010 ،که نگارنده با وی همداستان نیست.
از آنجا که در متنِ حکایت ،سخن از «تنی چند از روندگان» و نیز «قدرت و سرعت»
است ،مضمون بیت هم که سخن از سواره (راکب) است ،وزنی میطلبد که القای
حرکت و سرعت کند.
در ششمین حکایت باب نخست گلستان که سخن از یکی «از ملوک عجم» است
که «دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود» ،آنجا که «به مجلس او در ،کتاب
شاهنامه همی خواندند در زوال مملکت ضحّاک و عهد فریدون» ،سعدی برای نقل
نخستین پند وزیر به ملک ،از میان وزنهای متعدد ،هشیارانه وزن شاهنامه را برگزیده
است:
همان به کـه لشـکر بـه جـان پـروری

کــه ســلطان بــه لشــکر کنــد ســروری
(همان)61 :
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 .1نتیجهگیری
نگارنده بر آن است که داشتن یکی از این دو معیار را میتوان شاخصۀ عروضی
بودن یک سراینده دانست .5 :جهش چشمگیر تعداد اوزان شعری؛  .0برتری عددی
اوزان در مقایسه با متوسط تعداد اوزان شعرای همعصر و پیش از وی ،به همراه خلق
اوزان تازه یا خالقیتهای وزنی ممیّز .بر این اساس ،مهمترین شاعران عروضی تاریخ
شعر فارسی عبارتاند از :رودکی ،مولوی ،اوحدی مراغهای ،خواجو ،ادیبالممالک،
ملکالشعرای بهار ،الهی قمشهای ،حسین منزوی و سیمین بهبهانی (بر اساس معیار
نخست) و فرّخی سیستانی ،مسعود سعد ،خاقانی ،انوری ،سعدی ،سلمان ساوجی،
جامی ،بیدل و قاآنی (بر اساس معیار دوم) .برخی از مهمترین نتایج بررسی آثار سعدی
از منظر این دو معیار بدین قرار است :سعدی جز در بحر مدید ،در تمامی دیگر بحور
خاص عرب (طویل ،بسیط ،وافر و کامل) آثاری خلق کرده است .وی در اشعار مستقل
عربی خود از هشت وزن استفاده کرده است .در ابیات عربی گلستان نیز از ده وزن
بهره برده است که پنج وزن با اشعار مستقل عربی مشترک و پنج وزن منحصر به
گلستان است .بنابراین در کلیات سعدی مجموعاً از  50وزن در اشعار عربی استفاده
شده است .سعدی در اشعار فارسی و عربی گلستان نیز از  06وزن عروضی استفاده
کرده که  02وزن با دیگر آثار او مشترک و  6وزن ویژۀ اشعار گلستان است .با توجه
به وجود دو وزن مشترک میان اشعار فارسی و عربی ،در اشعار کلیات سعدی مجموعاً
 15وزن به کار رفته است 50 :وزن در اشعار عربی و  02وزن در اشعار فارسی ( 06وزن
در غزلیات و نیز قصاید ،قطعات و مفردات ،یک وزن در رباعی و سه وزن در اشعار
فارسی گلستان).
در این مقاله نشان داده شد که هم تعداد اوزان شعری سعدی از متوسط تعداد اوزان
شعرای همعصر او بیشتر است و هم دارای خالقیتهایی عروضی است که نشاندهندۀ
میزان متمایزکنندۀ آگاهی و اشراف او بر اوزان شعری ،نسبت به سرایندگان همعصر و
شعرای پیش از خود است :الف .با تصرّف در اوزان شعری عرب ،دست به خلق اوزان
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تازه زده است (اوزان ایرانیشده)؛ ب .بنا به «بالغت موسیقایی» ،متناسب با زمینۀ
موضوعی حکایات گلستان ،از متناسبترین اوزان شعری ممکن بهره برده است و
اینها به گمان نگارنده ،دلیلی است بر عروضی بودن سعدی.
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