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سبکشناسی رباعیات سعدی
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چکیده
این مقاله بر آن است تا ویژگیهای بالغی و سبکی رباعیات سعدی را بررسی کند .این قالب
شعری ،نسبت به سایر آثار شاعر ،از بسامد چشمگیری برخوردار نیست؛ امّا از آن جهت که وی بخشی
از آرمانها ،آرزوها و احساسات خود را در این قالب بیان کرده ،بررسی و شناخت آن ،حائز اهمیت
است .بهمنظور دستیابی به این امر ،رباعیات این شاعر در سه سطح زبانی ،ادبی و فکری بررسی گردید
و سعی شد عناصر برجسته و سبکساز وی مشخص و اندیشة محوری و روح حاکم بر تاروپود
رباعیات وی نشان داده شود .نکته جالب اینکه ،بخش عمدهای از رباعیات وی ،گویی غزلهای
کوتاهی است که همان اندیشههای حاکم بر غزلیاتش را در ظرفی کوچکتر بیان میکند و بخش
دیگر نیز دربردارندة اندیشههای پند و اندرز او در بوستان و گلستان است .زبان سعدی در این اشعار،
همان زبان غزل است؛ یعنی سهل ممتنع .وی در سرودن این قالب شعری ،برخالف سایر آثار خود،
توانمند نبوده است.
کلیدواژه :رباعی ،سبکشناسی ،سعدی ،شعر قرن هفتم.
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 .1مقدّمه
یکی از عوامل آفرینش زیبایی در سخن ،ایجاز و کوتاهی آن است .برای انتقال
سریع و مؤثر اندیشه ،قوالب مختلف شعری و بهویژه قالب رباعی ،بسیار مناسب است.
«رباعی به سبب کوتاهی قالب ،بیش از هر شکل شعری دیگر در بدیههپردازی ،مورد
استفاده قرار گرفته است» (شمیسا .)819 :8311 ،سعدی نیز مانند سایر شاعران نامدار
ادب فارسی ،در کنار دیگر قالبهای شعری ،در این قالب نیز طبعآزمایی کرده است.
ما در این مقاله درصدد بررسی سبکی این بخش از آثار وی هستیم.
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

 .1-1ضرورت تحقیق
کتابها و مقاالت بسیاری دربارة آثار مختلف سعدی نوشته شده؛ امّا این بخش از
آثار وی مغفول مانده است .با توجه به تحقیق دربارة سایر آثار وی ،نبود پژوهشی
درزمینة رباعیاتش محسوس است.
 .2-1پیشینة تحقیق
دربارة آثار سعدی ،تاکنون مقاالت زیادی نوشته شده؛ امّا دربارة رباعیات او
کاری صورت نگرفته است .همچنین کتابها و مقاالت مختلفی دربارة رباعی و
شاعران رباعیسرا نوشته شده است که از این میان میتوان به مقاالتی مانند «نقد بالغی
و سبکی رباعیات حافظ» ،نوشته مجد (« ،)8363بررسی سبک رباعیات نظامی» ،نوشتة
نوروزی ( )8368و «سبکشناسی رباعیات خاقانی با نگاه بر تأثیرپذیری از خیام»،
نوشتة خسروی ( )8361اشاره کرد؛ امّا هیچیک دربارة رباعیات سعدی نبوده است.

 .2معرفی رباعیات
رباعیات سعدی ،اغلب به دو بخش تقسیم شدهاند .بخش عمدة این رباعیات که
شامل  831رباعی است ،عمدتاً در باب عشق و مغازلهاند و  11رباعی دیگر که ذیل
عنوان «در اخالق و موعظه» آورده شدهاند ،غالباً در همین موضوع هستند و البته
تعدادی رباعی با موضوعات فلسفی ،مدحی ،مرثیه و حسب حال در میان آنها وجود
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دارد .اختصاص یافتن  00درصد از رباعیات به مضامین پند و اندرز ،نشانگر خوی
پنددهندة سعدی است.
خوی سعدیست نصیحت چه کند گر نکند مشــک دارد نتـواند کــه کــنـد پنهانش
(سعدی)169 :8396 ،
به طور کلی ،موضاعات مطرحشده در رباعیات سعدی را میتوان با اندکی تسامح
اینگونه تقسیمبندی کرد :از  033رباعی وی 833 ،رباعی ( 13/13درصد) عاشقانه31 ،
رباعی ( 00/89درصد) پند و اندرز 1 ،رباعی ( 0/39درصد) حسب حال و امور
زندگی 1 ،رباعی ( 0/39درصد) عارفانه 1 ،رباعی ( 0/39درصد) واسوختی 1 ،رباعی
( )3/33خیاموار ،سه رباعی مرثیه ( 8/31درصد) و سه رباعی مدح ( 8/31درصد)
است.

 .0موسیقی بیرونی در رباعیات
یکی از عوامل موسیقیساز در شعر ،موسیقی کناری است« .جلوههای موسیقی
کناری بسیار است و آشکارترین نمونة آن ،قافیه و ردیف است و دیگر تکرارها و
ترصیعها» (شفیعیکدکنی.)860 :8313 ،

 .1-0ساختار قافیه در رباعیات سعدی
الگوی ساختاری هجای قافیه ،در جدول زیر آمده است:
صامت  +مصـوّت

صامت  +مصـوّت

صـــــامت +

صـــامت  +مصـــوّت

صــامت  +مص ـوّت بلنــد +

بلند  +صامت

کوتاه  +صامت

مصوّت بلند

کوتـــاه  +صـــامت +

صامت  +صامت

مانند :خون ،بیرون

مانند :محتمل ،دل

مانند :نیکـو،

صامت

ماننــــد :بردوختــــهانــــد،

نیرو

مانند :جست ،درست
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 .1-1-0رباعیات چهارقافیهای
رباعی به دو شکل سهقافیهای و چهارقافیهای سروده میشود« .رباعی هرچه قدیمتر
باشد ،بیشتر چهار قافیهای است؛ امّا رباعیات جدیدتر بیشتر خصی است؛ یعنی مصرع
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سوم ،قافیه ندارد» (شمیسا« .)061 : 8311 ،در قرن ششم ،تعداد رباعیات چهارقافیهای و
سهقافیهای به هم نزدیک میشود و بعد از این قرن ،شمار رباعیات خصی به نسبتِ قابل
قیاسی ،از رباعیات چهارقافیهای بیشی میگیرد» (شمیسا .)03 :8311 ،سعدی نیز 18
رباعی خود را به این شکل سروده است که با توجه به دورة زندگی وی ،قابلمالحظه
است؛ «زیرا در قرن هفتم ،شمار رباعیات سهقافیهای به طور آشکاری بر رباعیات
چهارقافیهای بیشی گرفت و شمس قیس که در این قرن میزیست ،چند جا تصریح
میکند که در رباعیات تصریع بیت اول الزم داشتهاند» (همان.)03 :
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

چون خیل تو صد باشد و خصم تو هـــزار خـود را به هـــالک میســپاری هشدار
تـــا بتــــوانی برآور از خصـــم دمـــــار

چون جــــنگ ندانی آشـتی عیــب مدار
(سعدی)133 :8396 ،

 .2-1-0بهکاربردن ذال معجم در قافیه
سعدی در رباعیات خود ،تنها در یک مورد ذال معجم به کار برده است .جالب
اینکه وی در غزلیات خود چنین قصوری نداشته است (ر.ک :حمیدیان.)813 :8313 ،
چـون صـورت خویشتن در آیینه بدید

وان کـام و دهــان و لـب و دندان لذیذ

میگـفت چـنانکه میتوانست شـنید

بس جان به لب آمد که بدین لب نرسید
(سعدی)913 :8396 ،

 .4ردیف در رباعیات سعدی
«رباعی از همان زمان پیدایش ،بهصورت مردّف بوده است و کمتر رباعی خوب و
موفقی در زبان فارسی میتوان یافت که بدون ردیف باشد» (شفیعیکدکنی:8313 ،
 .)811در بررسیهای انجامشده در  033رباعی سعدی 11 ،رباعی وی مردّف است که
از این میان 91 ،مورد ردیف فعلی است 1 ،مورد ردیف اسمی و  0مورد حرف.
سادگی بیان سعدی باعث شده ردیفهای او اغلب کوتاه و ساده بوده ،تکرار داشته
باشند .بهعنوان مثال ،فعل ربطی «است»  1بار و فعل «باشد»  6بار بهعنوان ردیف به کار
رفته است .ردیفهای سعدی معموالً شامل حرف «را» ،ضمایر منفصل ،مانند «من»،
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«من و تو» و اسمهایی چون دشمن ،دیده ،پدر و فعلهایی از قبیل است ،بیا ،بگذشت،
میگردد ،میگذرد ،کرد ،نتوانکرد ،دانند ،میخواهند ،بود و ...است.
سعدی هم رباعی مردّف سهمصرعی دارد و هم رباعی مردّف کامل 89 .رباعی
مردّف وی دارای چهار قافیه و بقیه دارای سه ردیف است.

 .5سطح زبانی
 .1-5الیه لغوی
میتوان گفت مهمترین عامل شناخت و بررسی سبک هر شاعر یا نویسنده ،بررسی
سطح واژگانی است« .واژهها عالوه بر انتقال معنی و ایدهها ،حامل نشانههای
متمایزکننده هستند و شناخت نظام واژهگزینی و نوع واژههای مسلّط بر متن ،یک
ضرورت سبکشناختی است» (فتوحی .)099 :8363 ،با استفاده از واژههای بهکاررفته
در هر اثر میتوان به داللتهای واژگانی و اندیشة حاکم بر ذهن نویسنده ،محسوس یا
ذهنی بودن اثر وی و درنتیجه ،تاریکی و روشنی اثر وی پی برد.
از نظر واژگانی ،اغلب واژگان بهکاررفته در رباعیات سعدی ،مربوط به حوزة
تغزّلی است .رمزگان مربوط به حوزة شریعت ،سیاست و تص ّوف در شعر وی بسامد
چندانی ندارد؛ زیرا سعدی حتّی برای بیان مقاصد عارفانة خود ،از رمزگان تغزّلی بهره
برده است.
 .2-5رمزگان تغزلی
لعل ،لب ،بوسه ،کنار ،دیده ،چشم ،نرگس ،روی ،عارضگلبو ،طلعت آفتابنور،
مو ،زلف ،کمند ،نظر ،صاحبنظر ،بت ،دلبر ،صنم ،پری ،حور ،راحت جان ،ترک،
خال ،خط ،ریش ،خون روان ،قد ،باال ،سرو روان ،سرو سهی ،یار ،دلبر ،آرام دل،
پادشاه ،طلب ،شمشادتن ،ماه ،مه ،آفتاب ،آتش روی ،یار ،خورشیدرخ ،ارغوان،
بنفشه ،صنم ،مجنون ،لیلی ،فرهاد ،شیرینلب ،لبحلو ،تیر جفا ،یار بدخو ،خون
ریختن ،یار ذلیل ،یار عزیز ،تُرک ،پسر لشکری ،حبیب ،طبیب ،وصل ،هجر ،دل
کباب ،دلسخت ،بستان رخ ،دست وفا و مایة ناز .

 074ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .0-5رمزگان نهاد شریعت
بهشت ،دوزخ ،دنیا ،آخرت ،فردوس برین ،ملک رحمان ،شیطان،گناه ،مسخ شدن،
غازی ،شهادت ،قاضی ،شاهد ،فتوی شرع ،مذهب ،شرع محمد ،توبه ،نماز شام ،فتوا،
عقل ،خرد.
 .4-5رمزگان خراباتی
مست و سرمست ( 3بار) ،شراب ،الم ( 8بار) ،شادی ( 3بار) ،جام ( 3بار) ،شوخ (3
بار) ،سر باختن ( 3بار) .از سوی دیگر ،غالب واژگان بهکاررفته در رباعیات وی،
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

مربوط به حوزة محسوسات هستند و همین امر سبب محسوس و ملموس بودن رباعیات
وی شده است.
هــر ســـاعتم اندرون بجوشـــد خـون را

وآگــاهــی نیســـت مـــردم بیــــرون را

اال مگر آنکـــه روی لیـــلی دیدهســت

دانـــد که چه درد میکشــد مجــنون را
(سعدی)999 :8396 ،

این امر در غالب رباعیات سعدی مشهود است و در بخش ادبی و مباحث مربوط به
تشبیه و استعارهها نیز مشخص میشود.

.6کلمات با بسامد در رباعیات سعدی
از سوی دیگر ،برخی کلمات (اسم ،ضمیر و فعل) در رباعیات وی با بسامد زیاد به
کار رفتهاند که نشاندهندة نظام فکری شاعر است.
 .1-6ضمیر «تو»
ضمیر «تو» حدود  839بار در رباعیات سعدی به کار رفته است که نسبت به تعداد
رباعیات ،پربسامد است .سعدی ،پیوسته با ضمیر «تو» محبوبش را مورد خطاب قرار
میدهد؛ گویا معشوق ،پیوسته در حضور وی است و میان آنها گفتوگوست.
من با دگـــری دســت به پیمــان ندهم

دانـم کـه نیوفــتد حـــریف از تــو بههم

دل بر تو نهم کـه راحــت جـــان منی

ور زانکـه دل از تــو برکـنم بر کـه نهم؟
(همان)911 :
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 .2-6ضمیر «من»
ضمیر «من» در برابر ضمیر «تو»  93بار به کار رفته است که بیشتر در بیان حاالت
عاشق است .بسامد کمتر این ضمیر نسبت به ضمیر «تو» ،نشانگر تمرکز و توجه شاعر به
معشوق و در میانه ندیدن خویش است.
آن یار که عهـــد دوســـتاری بشکســـت

مـیرفــت و منش گـرفته دامان در دست

میگفـــت دگــــرباره به خــــوابم بینی

پنداشـت که بعــد از آن مرا خوابی هست
(همان)999 :

 .0-6بهکارگیری گستردة اعضای بدن در رباعی
توجه به اندام معشوق و بهکارگیری آن در رباعیات وی مانند غزلهایش قابل
مالحظه است .برای مثال ،واژة دست  36بار ،واژة سر  06بار ،واژة چشم و دیده
هرکدام  81بار ،واژة دل  00بار و صورتهای مختلف دهان و دهن  83بار در رباعیات
وی به کار رفتهاند .این واژگان اغلب باهمآیی داشته ،در برخی موارد به شکل ایهام با
سایر عناصر تناسب دارند .خالقیت شاعر در انتخاب ،ترکیب و تلفیق واژگان در محور
همنشینی زبان ،تناسب معنایی و لفظیِ دلپذیری را ایجاد میکند و میتواند یکی از
مهمترین ویژگیهای شعر باشد (تفرجی یگانه.)831 :8361 ،
ســـرو از قـــدت اندازة بــاال بردست

بحـــــر از دهـــنت لـؤلـؤ الال بردسـت

هرجــــا که بنفشـــهای ببــینـم گویم

مــویی ز ســرت باد به صحـرا بردسـت
(سعدی) 991 :8396 ،

گـــر دولت و بخــــت باشـد و روزبهــی

در پــــای تو ســــر ببازم ای سـرو سهی

سهل اســت که من در قدمت خـاک شوم

ترســـم کـــه تو پــای بر سـر مـن ننهی
(همان) 918 :
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 .7الیة نحوی
خص سبکی یا شناخت بهتر سبک
در الیة نحوی ،ویژگی خاصی که سبب تش ّ
رباعی سعدی باشد ،دیده نمیشود .البته همین امر ،نشاندهندة ساختار نحوی مناسب یا
همان شیوة سهل ممتنع شاعر است.

 .8فصاحت و بالغت
«کالم فصیح و بلیغ کالمی است که موجب تهییج و تسکین درونی ،شادی یا غم
و ...در شنونده میشود» (اشرفزاده .)03 :8313 ،تنافر حروف ،مخالفت با قیاس،
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

غرابت استعمال و کراهت در سمع ،از اوصاف مخل (فصاحت کلمه) است .عیوبی
دیگر هم هست که کالم را از پایگاه فصاحت فرو میآورد؛ همچون تنافرکلمات،
ضعف تألیف ،کثرت تکرار و تتابع اضافات .در کالم سعدی نیز با دقت و سختگیری
میتوان برخی از این ایرادات را وارد دانست؛ اما تعداد آنها بسیار ناچیز است.
 .1-8غرابت استعمال
آن است که کلمه در کالم بهندرت به کار رفته و نامأنوس باشد (تجلیل:8311 ،
.)9
آن خـــال حســـن که دیدمی خـالی شد

وان لعـبـــت بـا جمـــال جمّــــالی شد

چــــال زنخـــش که جـان درو میآسود

تـا ریـــش بـرآورد ســــیهچــــالی شد
(سعدی) 918 :8396 ،

یـرلیـــغ ده ای خســــرو خـوبان جهـان

تا پیـش قــــدت چـنگ زند سرو روان

تا کــی برم از دســت جفـــای تو قـالن

نــی شـــرع محمدست نــی یاسـة خان
(همان)911 :

 .2-8مخالفت با قیاس
آن است که استعمال کلمه برخالفِ موازین دستوری و صرفی صورت گیرد
(تجلیل)1 :8311 ،؛ مانند جمع بستن «غم» با «ان»:

سبکشناسی رباعیات سعدی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 077

روزی گفـــتی شـــبی کنــم دلشـــادت

وز بنـــد غمـــــان خـــود کــنم آزادت
(سعدی)991 :8396 ،

گــــر کـــام دل از زمــانه تصـویر کنی

بیفــــایـده خــــود را ز غمان پیر کنی
(همان)913 :

 .0-8تنافر حروف
هشـــیار سری بود ز ســودای تو مسـت

خوش آنکه ز روی تو دلش رفت ز دست

بیتو همه هیـچ نیســت در ملک وجود

ور هیـچ نباشــد چو تو هسـتی همه هست
(همان)991 :

در سطح کالم نیز عدول خارج از هنجاری که بهوضوح به چشم بخورد ،دیده
نمیشود.

 .9سطح ادبی
رباعیات سعدی ،مانند غزلیاتش دارای زیبایی ذاتی است؛ امّا فاصلة بسیار زیادی با
هم دارند.گویی رباعیات وی غزلهای ناتمامی بودهاند که هنگام کمحوصلگی شاعر
سروده شدهاند .در این رباعیات ،از ظرایف بدیعی که در غزلیات او دیده میشود ،خبر
چندانی نیست .به هر حال« ،یکی از اسرار زیبایی آثار کسانی چون سعدی ،در
توانمندی و مهارت آنان بر زبان است؛ بهگونهای که بدون استفاده از عناصر خیال هم
میتوانند زیبایی بیافرینند» (فرشیدورد.)83 :8391 ،
«شعر وی سهل و ممتنع است و همان طورکه درمورد این نوع شعر گفتهاند ،چنین
شعری از آرایهها یا بازیهای بیدردانه ،چون قلب کل و قلب مستوی ،ذوبحرین،
توشیح و تشریع و ...خالی است و تمامی آرایهها در این نوع شعر در حدّ اعتدال و با
بسامدی اندک به کار میرود (حمیدیان .)083 :8313 ،حسنش این است که زبان وی
در این رباعیات ،ابزار انتقال مفهوم است .ا و ذهن مخاطب را با ازدحام صنایع ادبی و
تصاویر پیچیده ،درگیر فهم و کشف معنا نمیکند؛ بلکه با همان زبان ساده و مستقیم،
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مخاطب را جذب مینماید؛ از این رو سعدی سعی میکند به جایِ انباشت کلمات در
محور جانشینی ،بار آن را به محور همنشینی منتقل کند.
 .1-9تشبیه
در  033رباعی سعدی ،حدود  18تشبیه به کار رفته است که نسبت به تعداد
رباعیات ،میزان قابل توجهی است .از میان این تشبیهات 08 ،تشبیه مرسل و مفصّل80 ،
تشبیه مرسل و مجمل 83 ،تشبیه بلیغ اسنادی و  01تشبیه بلیغ اضافی است .همان طورکه
مالحظه میشود ،بیشترین میزان ،مربوط به تشبیهات بلیغ اضافی است؛ یعنی تشبیهاتی
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

که ادات تشبیه و وجه شبه در آنها محذوف است که این شیوه با ساختار کوتاه این
قالب شعری ،هماهنگی دارد .پیشتر گفتیم که کالم او ملموس و محسوس است که با
بررسی تشبیهات وی نیز میبینیم تمام تشبیهات مجمل و مفصّل رباعیات ،محسوس به
محسوس هستند .از میان تشبیهات بلیغ اسنادی 88 ،مورد ،محسوس به محسوس و یک
مورد ،معقول به محسوس است 1 .مورد از تشبیهات بلیغ اضافی نیز محسوس به
محسوس و  88مورد ،معقول به محسوس است.
از این میان 00 ،مورد از مشبهها اعضای بدن هستند که در آنها شاعر رخ (طلعت،
روی ،عارض) ،قد ،دل ،دیده و خال محبوب را به سرو ،قمر ،خورشید ،آفتاب ،حور،
جوی ،شکر ،نقطه و ...مانند کرده است.
ترسـم کـه ببینی رخ همچون قمــرت

کــس بــاز نـــیاید دگـــر اندر نظــرت
(سعدی)999 :8396 ،

بر آتــش رخســار تو دلهــای کباب

از بـــس که بســوخــت دود بـرمـیآید
(همان)913 :

شایان ذکر است ،سعدی به ساختن تشبیه مضمر و تفضیل ،عالقه داشته است .این
شیوه از تشبیه ،در رباعیات سایر شاعران کمتر دیده میشود (ر.ک :توپه:8361 ،
 ،) 399بهویژه آنگاه که سخن از قامت معشوق در میان است:
وه وه که قیامت است این قامت راست

با سـرو نباشد این لطـافت که تراست

سبکشناسی رباعیات سعدی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 079

شاید که تو دیگر به زیارت نروی

تا مرده نگـوید که قیــامت برخاست
(سعدی)991 :8396 ،

ســـرو از قـــدت انـدازه بـاال بردسـت

بحــر از دهــنت لـؤلــؤ الال بـردســت

هرجــــا که بنفشــــهای ببیـنم گــویم

مویی ز ســرت باد به صحــرا بردست
(همان)

 .2-9استعاره
در رباعیات سعدی ،استعاره نیز در حد اعتدال به کار رفته است .بنیاد بیشتر
استعارههای وی بر امور محسوس و دسترس ذهن است« .وجه امتیاز زبان سعدی این
است که سادگی با استعارهها و مجازهایی نزدیک به ذهن و با مالزمههایی توأم است
که به شعر او رعنایی و تأثیر می بخشد» (دشتی .)080 :8333 ،از حدود  33استعارة
بهکاررفته در رباعیات 03 ،مورد استعارة مکنیه است .استعارههای مکنیه بهکاررفته غالب ًا
از نوع تشخیص یا جاندارانگاری است و تنها دو مورد تشخیص نیست:
بر خـاک فکن قطرهای از آب دو لعـل

تا بـوموبـر زمـــانه جــــان آرد بــار
(سعدی)11 :8396 ،

و بقیه استعارههای مکنیه ،تشخیص است:
مقـراض به دشمنی ســرش برمیداشت

پـــروانه به دوســتیـش در پـــا میمـرد
(همان)996 :

استعارههای مکنیة بهکاررفته در این رباعیات ،اغلب از نوع اسنادی است .استعارة
مکنیة اضافی بهندرت یافت میشود ( 9مورد) و این امر ،ناشی از زبان شعری سعدی
است که گرایش چندانی به ترکیب کلمات و پیچیدگی کالم ندارد.
باشــد که به دست خـویش خونم ریزی

تا جــــان بدهـم دامن مقصود به دست
(همان)991 :

 81مورد از استعارهها مصرحه بوده که غالباً مرتبط با معشوق و زیباییهای وی
است.
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ماهــا همه شیــرینی و لطف و نمکی

نه مـــاه زمـــین که آفتـــاب فلکـــی
(همان)913 :

در چشـم من آمــد آن سهی سرو بلند

بربــود دلم ز دســت و در پای افکند
(همان)910 :

 .0-9تمثیل و اسلوب معادله
سعدی در شعر ،اهل استدالل و منطق است؛ حتّی بسیاری از اشعار غنایی او از
گزارههای منطقی خالی نیست .گویا وی بر خود الزم میداند که مخاطبانش را اقناع
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

کند و برای رسیدن به این منظور ،از صنایع مختلفی بهره میگیرد که از آن میان
میتوان به تمثیل و اسلوب معادله اشاره کرد .این ویژگی ،بهویژه در رباعیات پندآموز
او بیشتر به چشم میخورد ( 83مورد).
آن کس که خطای خویش بیند که رواست

تقریر مکن صواب نزدش که خطـاست

آن روی نمــایدش که در طــینت اوست

آییـــنة کـــج جمــــال ننمـاید راســت
(همان)138 :

گر در همه شهـر یک ســر نیشتر است

در پـای کسی رود که درویشتر است

با این همــه راســـتی که میــزان دارد

میلـش طـــرفی بود که آن بیشــتر است
(همان)138 :

مـــا را به چـــه روی از تو صـبوری باشد

یــا طــــاقـت دوســـــتی و دوری باشد

جـــایی که درخــت گـــل سـوری باشد

جــوشـــیدن بلبــــالن ضـــروری باشد
(همان)918 :

 .4-9ایهام
ایهام آن است که «لفظی بیاورند که دارای دو معنی نزدیک و دور از ذهن باشد و
آن را طوری به کار ببرند که شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل شود»
(همایی .)096 :8313 ،سعدی از این آرایه نیز در رباعیات خود بهره برده است .وی

سبکشناسی رباعیات سعدی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 081

حدود  01بار از اشکال مختلف ایهام استفاده کرده که اغلب آنها ایهام تناسب است.
بیشتر ایهامهای وی ،زودیاب و ملموس است.
ایهام تناسب:
خــال سیهــش بود که خونم میریخت

ریـش آمد و رویش همه چون خـال بکرد
(سعدی)913 :8396 ،

نی خــود دهنش چــرا نگویم نقطــیست

خـــط دایـرهای کشــیده پیرامـــونش
(همان)911 :

ایهام تناسب تلمیحی:
«آن است که واژهای در یکی از معانی ،با کلمه یا کلمات دیگری تناسب تلمیحی
ایجاد کند» (شمیسا.)833 :8313،
مـــن بنـــدة بـاالی تو شـمشــاد تنم

فـرهـاد تو شـیریندهـن خوشسخنم
(سعدی)919 :8396 ،

ایهام تضاد:
ایهام تضاد آن است که «معنی غایب (دور) با معنی کلمه یا کلماتی از کالم ،رابطة
تضاد داشته باشد» (شمیسا.)838 :8313 ،
نه هــــرکـه ســــتم بر دگـــری بتواند

بیباک چنـانکـــه مــیرود مـیراند

پیداست که امـــــر و نهـی تا کی ماند

ناچــــار زمـــــــانه داد خـــود بسـتاند
(سعدی)133 :8396 ،

واژة «داد» در معنی فعلی خود ،با فعل «ستاندن» تضاد دارد.
ایهام تبادر:
واژهای از کالم ،واژة دیگری را که با آن تقریباً همشکل یا همصداست ،به ذهن
متبادر کند (شمیسا.)833 :8313 ،
ای ســرو روان و راحت نفس و روان

هرچــند که غــــایبی ،فرامـوش نیی
(سعدی)139 :8396 ،
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«نفس» در خوانشی دیگر ،نَفَس را به ذهن متبادر میکند که با سایر کلمات،
تناسب دارد.
ایهام ترجمه:
در ایهام ترجمه ،دو لغت که مترادف هماند ،به دو معنی مختلف به کار میروند
(شمیسا.)838 :8313 ،
منـــدیـش کـــه آن دم غــم جانم باشد

گر دســـت تو در خـــون روانــم باشد

(سعدی)913 :8396 ،
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

 .5-9تلمیح
در این رباعیات ،تلمیحات سعدی به داستان حضرت سلیمان و عشاق معروف ادب
فارسی ،یعنی لیلی و مجنون و فرهاد و شیرین محدود میشود .درباره «شیرین» ،فقط در
معنی ایهامی به شیرین در مفهوم معشوق فرهاد اشاره دارد و بیشتر در ترکیباتی چون
لب شیرین ،شیریندهن (دو بار) و شیریننفس به کار رفته است .همانطور که می-
دانیم« ،تا قرن ششم ،یعنی سبک خراسانی ،اساطیر ایرانی رواج دارد؛ امّا از قرن ششم به
بعد ،یعنی سبک عراقی ،اساطیر ایرانی عقب رانده شده و تلمیحات اسالمی ،استیالی
تمام مییابند .بزرگترین شاعر قرن هفتم که از تلمیحات اسالمی ،استفادة شایانی
کرده است ،موالنا جاللالدین بلخی است...؛ امّا در همین قرن بهوسیلة سعدی و حافظ،
تلمیحات هم مانند لغات و اوزان ،پالوده میشوند و فقط تلمیحات اسالمی مشهور،
چون قصة موسی و سلیمان و امثالهم و یا داستانهای عاشقانة معروف ،چون لیلی و
مجنون مطرح میشوند» (شمیسا.)00 :8319 ،
با زندهدالن نشــین و صـــادقنفســـان

حــــق دشـمن خود مکن به تعلیم کسان

خواهی که بر از ملک سلیمان بخوری

آزار بـــه انـــدرون مـــــوری مرســـان
(سعدی)131 :8396 ،

 .6-9جناس

سبکشناسی رباعیات سعدی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 080

سعدی در رباعیات ،به ساختن جناس تام عالقهمند است؛ بهویژه با واژههای «سر» و
«دست».
ای دسـت تو آتـش زده در خــرمـن من

تو دسـت نمیگــــذاری از دامــــن من
(همان)911 :

افســـوس که در پـای تو ای سـرو روان

ســر میرود و بــیتو به ســر مینرود
(همان)913 :

گر دســت دهـــد دولـت ایام وصــــال

ور سـر برود در سـر ســـودای محـــال
(همان)911 :

برخی جناسهای دیگر
جناس قلب:
تا بتـــوانی بــرآور از خصـــــم دمــار

چــــون جنــگ ندانی آشـتی عیب مدار
(همان)133 :

جناس اختالف در مص ّوت کوتاه:
ای غـایب چشم و حـاضر دل چونی؟

ای شـاخـــه گل شکفته در گل چونی؟
(همان)139 :

جناس پسوند (ریشه):
امــــروز که عهـد توســت نیکویی کن

کیـن ده همه وقـت ازآن دهقانی نیست
(همان)130 :

جناس مضارع:
گر بر سـر پیکـــان برود طــالب دوست

حقّا که هنــــوز م ّنت دوسـت بر اوست
(همان)138 :

حسنتعلیل:
فـــرزانه رضــــای نفـــس رعـنا نکند

تا خــــیره نگــــردد و تمـنـّـــا نکند
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ابریـــق اگـر آب تـا به گــردن نکنی

بیـرون شـدن از کـــوزه تمــنّا نکند
(همان)133 :

این ریــــش تو سخــــت زود برمـیآید

گــــرچــه نــه مـــــــراد بود برمیآید

بر آتـــش رخســـار تو دلهــای کـباب

از بــس که بســــوخت دود برمیآید
(همان)913 :

در مــــرد چو بد نگـــه کنـــی زن بینی

حـق باطــــل و نیکخـواه دشمن بینی

نقـــش خــود توست هرچه در من بینی

با شمــع درآ کـــه خـــانه روشن بینی

سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

(همان)139 :

 .13بینامتنیت
«خوانندگان متون ،از آغاز آفرینشِ اولین اثر مکتوب تا ظهور نظریههای نوین
ادبی ،پیدایش آثار ادبی ارزشمند و خالقیتهای هنری را به الهامات آسمانی و
ماورایی منسوب میدانستند» (اوحدی )8 :8313 ،و «بنیان هر اثر را به یکی از خدایان
یا نیرویی ماورایی نسبت میدادند» (افالطون)103 :8313،؛ امّا در دورههای جدید ،با
پیدایش روشهای نوین نقد ،شیوة بررسی و تحلیل متن ،دستخوش تغییراتی شد؛ یکی
از این دیدگاهها نقد بینامتنی است« .بر پایة اصل اساسی بینامتنیت ،هیچ متنی بدون
پیشمتن نیست و متنها همواره بر پایة متنهای گذشته برپا میشوند .همچنین هیچ
متن ،جریان یا اندیشهای ،اتفاقی و بدون گذشته خلق نمیشود؛ بلکه همیشه چیزی یا
چیزهایی وجود داشته است .انسان هیچ چیز از هیچ نمیتواند بسازد؛ بلکه باید
تصویری (خیالی یا واقعی) از متنی وجود داشته باشد» (نامور مطلق.)01 :8363،
در رباعیات سعدی ،فقط در دو سه مورد ،تأثیرپذیری از خیام دیده میشود و بهجز
آن ،تأثیرپذیری دیگری ندارد؛ امّا تشابه مضمون بین رباعیات و غزلیات خود او قابل
تأمل است .درخصوص تأثیرگذاری نیز تشابهاتی بین شعر حافظ و سعدی یافت
میشود.
نمونة تشابه مضمون رباعی و غزل خودش:

سبکشناسی رباعیات سعدی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 085

صــــد بار بگفـــتم به غــــالمان درت

تـا آیـــــنه دیگــــــر نگــــذارنـد برت

ترسم که ببینی رخ همچــــون قمـرت

کـــــس بـــــازنیـاید دگـر اندر نظـرت
(همان)999 :

تو در آینه نگهکن که چه دلبری ولیکن

تو که خویشـتن ببیـنی نظرت به ما نباشد
(همان)8/063 :8313 ،

نمونة تشابه مضمون رباعی سعدی و غزل حافظ:
خـیزم بروم چـو صــــبر نامحتمل است

جـان در قدمـــش کنم که آرام دل است

و اقرار کـــنم برابر دشمــن و دوسـت

کانکس که مرا بکشـت از من بحل است
(همان)991 :8396 ،

قتــیل عشـق تو شد حافظ غریب ولی

به خاک ما گذری کن که خون مات حالل
(حافظ)383 :8319 ،

نمونة تشابه مضمون رباعی خیام و رباعی سعدی:
آن کیســت که دل نهــاد و فارغ بنشست

پنداشــت که مهــــلتی و تأخیری هست

گـــو میـــخ مـزن که خیـمه میباید کند

گـــو رخـــت منــه که بار میباید بست
(سعدی)138 :8396 ،

گر شــــاخ بقـــا ز بیخ بختت رسته است

ور بر تــــن تو عمـــر لباسی چست است

در خیمـــه تن که ســــایبانیسـت تو را

هان تکیه مکن که چارمیخش سست است
(خیام)11 :8361 ،

مـــاهی امـــید عمـــرم از شسـت برفت

بیفـــایده عمـــرم چو شــب مست برفت

عمـــری کــه ازو دمــی به جـــانی ارزد

افســـوس که رایگــــانم از دســت برفت
(سعدی)130 :8396 ،

افســـوس که نامـــه جـــوانی طــی شد

وان تـــــازهبهـــــار زندگـــانی دی شد

آن مـرغ طــرب که نام او بود شــــباب

افســـوس ندانـــم که کی آمد کی شد
(خیام)13 :8361 ،
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 .11سطح فکری
محوریترین موضوع مطرحشده در رباعیات سعدی ،ابتدا عشق و مباحث مرتبط
به آن و سپس پند و اندرز است .جز برخی از رباعیات که آشکارا عرفانی است ،سایر
رباعیات ،عاشقانه  -عارفانه است .در این نوع رباعیات ،ویژگیها و صفات فرابشری،
اغلب با ویژگیهای انسانی درهم میآمیزد.
 .1-11تسلیم در برابر خواست دوست
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

چـون دل ز هوای دوسـت نتوان پرداخت

درمانش تحمل است و سـر پیشانداخت

یا ترک گــــل لعـــل همی بایــد گـفت

یا با الــــم خــــار همـــی باید سـاخت
(سعدی)999 :8396 ،

س عدی در رباعی دیگر ،مرگ در راه عشق را از شهادتی که برای رسیدن به بهشت
باشد ،برترمیداند.
غــــازی ز پی شهـادت اندر تکوپوست

وان را که غم تو کشت فاضلتر ازوست

فـــردای قیـــامت ایــــن بدان کی مـاند

کان کشتة دشمن است و آن کشتة دوست
(همان)991 :

 .2-11مرگ یا وصل
عاشق ،مرگ را بر زندگی بدون محبوب ترجیح میدهد و آرزویش جان دادن در
کنار معشوق و به دست اوست .او آرزو دارد مقتول دست معشوق باشد یا در پای وی
جان بسپارد.
شبهـــا گذرد که دیـــده نتوانم بسـت

مردم همه از خـواب و من از فکر تو مست

باشد که به دسـت خـویش خـونم ریزی

تــا جـــان بدهم دامـــن مقصـود به دست
(همان)991 :

 .0-11بیهودگی توبه از عشق
در خــــرقة توبـــه آمـــدم روزی چـند

چشـمم به دهــان واعـظ و گوش به پند

سبکشناسی رباعیات سعدی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 087

ناگـــاه بدیدم آن سهـــی ســــرو بلنـد

وز یــــاد برفــــتم سخـــن دانشـــمند
(همان)910 :

 .4-11نظربازی
هرگــــه که نظـــر بر گـل رویت فکـنم

خواهم که چو نرگـس مژه برهم نزنم

ور بیتـو مــــیان ارغــــوان و سمــــنم

بنـشینم و چـــون بنفشــه سـر برنکنم
(همان)919 :

 .5-11محرمان و نامحرمان عشق
آن درد نـــدارم کــــه طـــبیبان دانــند

یا مـوی خـوش و روی نکـو میخواهند

مــــا را غــــم روی آشــنایی کشتست

ایـــن حـال نبـــاید کـه غـــریبان دانند
(همان)910 :

 .6-11شاهد در رباعیات
در برخی از رباعیات سعدی ،معشوق ،شاهد است( 1رباعی) .این مضمون در سایر
آثار سعدی نیز دیده میشود .بیشتر به دو جنبة آن در شعر توجه شده است .8 :لشکری
بودن معشوق؛  .0ریش (خط) معشوق.
این ریـــش تو سخـــت زود بـــرمیآید

گرچـه نه مـــــراد بـــود بـــر میآید

بر آتــــش رخســــار تو دلهـای کباب

از بـس که بسوخت دود بــرمیآید
(همان)913 :

و گاه معشوقِ مذکّر لشکری است:
ای کـودک لشــکری که لشــکرشکنی

تا کــی دل ما چـو قــلب کافر شکنی؟

آن را کــــه تو تـــازیـانه بر ســر شکنی

به زانکــــه ببــینی و عــــنان برشـکنی
(همان)913 :

 .7-11جذب یا انجذاب
عشق ،رابطهای دوسویه است؛ امّا شروع عشق از جانب کیست؟ آیا کشش معشوق،
اصل است یا کوشش عاشق .برخی آیات و روایات ،بیانگر این مطلباند که شروع

 088ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عشق از جانب معشوق است« .خواست معشوق ،عاشق را پیش از خواست عاشق بود
معشوق را؛ بلک ناز و کرشمه معشوقانه عاشق را میرسد» (نجم رازی.)36 :8316 ،
درحقیقت ،ناز و اشارتهای معشوق ،سبب کشش و به کمند افتادن عاشق میشود.
«یحبّهم و یحبّونه 1».سعدی در رباعیات خود ،همانگونه که مضامینی مرتبط با کوشش
عاشق دارد ،مضامینی نیز دربارة کشش معشوق آورده است.
گــویند مــرو در پـــی آن سـرو بلند

انگشــــتنمـــای خـــلق بودن تا چند؟

بیفایده پنـــدم مـــده ای دانشــــمند

مــن چون نروم کـه میبرندم به کمــند؟

سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

(سعدی)910 :8396 ،
پس از مضامین عاشقانه و جلوههای گوناگون آن در رباعیات سعدی ،مضامین
اخالقی و پند و اندرز ،بخش عمدة اندیشة سعدی را تشکیل میدهد .این مضامین را
میتوان در عنوانهای تقسیمبندی کرد:
 .8-11رباعیات فلسفی(خیاموار)
داد طـــرب از عمـــــر بــــده تــا برود

تــــا مــــاه برآیـــد و ثــــریـّـــا برود

ور خواب گران شود بخســبیم به صبح

چنــدانکــه نمـــاز چاشـت از ما برود
(همان)133 :

 .9-11توجه به سالمت
تدبیر صـواب از دل خـــوش باید جست

سـرمـــایة عـــافیت کفاف است نخست

شمشـــیر قــــوی نیاید از بـازوی سست

یعــــنی ز دل شکســــته تدبیـر درست
(همان)138 :

 .13-11تأثیر نداشتن نصیحت در نادان
آن کس که خطای خویش بیند که رواست

تقریر مکن صواب نزدش که خطاست

آن روی نمـــایدش که در طــینت اوســت

آییـنة کـــــج ،جمــــال ننماید راست
(همان)

 .8مائده13 :
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 .11-11بداقبالی انسان درویش
گر در همه شهـر یک سر نیشـتر است

در پای کسی رود که درویشتر است

با اینهمـــه راســـتی که میـــزان دارد

میلش طـــرفی بود که آن بیشتر است
(همان)

 .12-11تغییرناپذیری سرنوشت
باالی قضــــای رفته فــــرمــانی نیسـت

چــون درد اجـل گرفت ،درمانی نیسـت

امــروز که عهـد توســت نیکـــوییکن

کاین ده همــه وقـت از آن دهقانی نیست
(همان)

 .10-11شکیبایی هنگام مشکالت
نه هـــرکه زمـــــانه کــــار او دربــندد

فـــــریاد و جـــــزع بر آسمــان پیوندد

بسیارکسـا که اندرونــش چــون رعــد

مــینالد و چـــون بـــرق لبش میخندد
(همان)130 :

 .14-11پرهیز از ظلم به زیردستان
ظـــلم از دل و دســــت ملـک نیرو ببرد

عــــــادل ز زمــــــانه نــام نیکــو ببرد

گـــر تقـــویت ملـک بری ملـــک بری

ور تــو نکـــنی ،هر کـــه کــند او ببرد
(همان)

 .15-11پرهیز از همنشین ناشایست
نـــادان همــــهجا با همــهکـس آمیزد

چـــون غـرقه به هرچه دید دست آویزد

با مـــردم زشـــتنـام همـــراه مــباش

کــــز صحــبت دیگـــدان سیاهی خیزد
(همان)

 .16-11باقیماندن نام و کار نیک
عنقــــا بشــــد و فـــرّ هماییــش بماند

زیبنــده تخــــت پادشـــاییش بمــاند

گــر مـه بگـــرفت ،صبح صادق بدمید

ور شمـع برفــت ،روشـــناییش بمـاند
(همان)133 :
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 .17-11توجه به درویشان به وقت توانگری
خـــود را ز شــــراب کبر مدهوش کند

نه هـــرکــه طـــراز جامه بر دوش کند

بــدعهـــد بود کـــه یـار درویشــــی را

در حــال توانگــــری فـــرامــوش کند
(همان)

 .18-11پرهیز از تسلیم شدن برابر هوای نفس
فـــرزانه رضــــای نفــــس رعـــنا نکند

تــا خیــــره نگـــــردد و تمــــنّا نکند

ابریــــق اگــر آب تا به گــــردن نکنی

بیــرون شـــدن از لولـــه تقاضــا نکند
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(همان)
 .19-11مرثیه
ای یار کجـــایی کــه در آغــــوش نهای

و امشــب بر ما نشـسته چون دوش نهای

ای ســرو روان و راحـت نفــــس و روان

هرچـــند که غــــایبی ،فرامـــوش نهای
(همان)139 :

 .23-11مضامین عارفانه
مردان نه بهشـت و رنگوبــو میخواهند

یـا مــوی خـوش و روی نکو میخواهند

یــاری دارند مثــــل و مــانـندش نیست

در دنیـی و آخــرت هــم او میخواهند
(همان)910 :

 .21-11حسب حال (امور زندگی)
بوی بغــلت میرود از پـــارس به کیـش

همســـایه به جـان آمد و بیگانه و خویش

و اســـتاد تو را از بغـــل گـــنده خویش

بوی تو چـو مشـک و زعفران باشد پیش
(همان)131 :

چون مــا و شـــما مقــــارب یکــدگریم

بـــه زان نبـــود کــه پــردة هــم ندریم

ای خواجه تو عیب مــن مگـو تا مـن نیـز

عیب تـو نگــویم که یـکازیـک بتریم
(همان)
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 .22-11دعوت به بادهنوشی
گـــر آدمــیی بــــادة گــــلرنگ بخــور

بر نـــــالة نـــــای و نغمـه چـنگ بخور

گر بنگ خوری چو سنگ مـانی بر جای

یکباره چو بنگ میخوری ،سنگ بخور
(همان)133 :

 .20-11پرهیز از ستیز با خصم قوی
چون خـیل تو صد باشد و خصم تو هزار

خــود را به هــالک میسـپاری هشدار

تا بتــــوانی بـرآور از خصــــم دمـــــار

چــون جـنگ ندانی ،آشـتی عیـب مدار
(همان)

 .24-11اندیشیدن پیش از عمل
بشـــنو به ارادت سخــــن پیـــر کهــن

تا کـــار جهـــــان را تو بـدانی سر و بن

خـواهی که کسـی را نرسد بر تو سخن

تو خـود بنگــر آنچه نه نیکــوست مکن
(همان)131 :

 .25-11دعوت به نیکی به وقت توانایی
امـــروز کـــه دستـــگاه داری و تــــوان

بیخــــی کــــه ب ِر سعـــادت آرد بنشان

پیــش از تو از آنِ دگــــری بود جهـــان

بعـد از تـــو از آنِ دگــری باشــد هان
(همان)

 .26-11لزوم وجود نظام حسن و قبح در جهان
گر سنــگ همه لعــــل بدخشــان بودی

پس قیمـت سنگ و لعـل یکسان بودی

گر در همه چـــاهی آب حــیوان بودی

دریـافـتنـش بـر همــــه آســــان بودی
(همان)139 :

نتیجهگیری
براساس بررسیهای انجامشده از نظر موسیقی ،با توجه به کثرت رباعیات
سهقافیهای میتوان گفت سعدی متناسب با سبک دوره و سیر تحوّل رباعی پیش رفته
است .در سطح لغوی ،اغلب واژهای بهکاررفته در رباعیات ،مربوط به حوزة واژگان
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تغزّلی است .واژههایی که وی در این رباعیات برمیگزیند ،مربوط به حوزة
محسوسات است و به همین دلیل ،تصاویر حاصل از این گزینشها در سطح ادبی،
کامالً ملموس و عینی هستند .وی خالق کلمهتصویرهایی زیباست و همین امر سبب
میشود که مخاطبان شعرش برای درک و فهم شعر وی نیاز به بسیار اندیشیدن نداشته
باشند .بیشتر رباعیات سعدی ،گویی غزلهایی هستند که در دو بیت سروده شدهاند.
وی هرچند در سرودن این نوع شعر نیز موفق بوده است ،شکوه رباعیاتش متناسب با
دیگر آثارش نیست .بررسی سطح فکری وی در این قالب شعری نشان میدهد که
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سعدی از یک نظام فکری منسجم برخوردار است .اندیشههای تغزّل و وعظ وی
پیوسته در اشعارش تکرار میشوند و همان اندیشههایی هستند که بر سایر آثارش نیز
حاکماند.
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