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چکیده
سخن سعدی از هر منظر که نگريسته شود ،تازگی دارد؛ امّا نکتۀ متناقضنمايی که ديده میشود ،آن
است که مهمّترين عاملِ سبکساز که بهدرستی ،تحوّال ت سبکی را به تحوّال ت آن وابسته دانسته و آن را
نمودِ جهانبینیِ شاعر توصیف کردهاند ،يعنی وجه شبه ،در سخن سعدی تازگیِ چندانی ندارد؛
بااينحال ،کسی هم نمیتواند ويژهبودنِ شیوۀ او و صاحبِ سبکبودن او را انکار کند .نکته اينجاست که
آنچه باعث تشخّصِ طرزِ او شده است ،وجه شبه نیست ،بلکه مشبّهٌبههايی است که بهکارمیگیرد؛ يعنی
همان وجه شبههای معهود و شناختهشدۀ سنن ادبی را به مدد مشبّهٌبههايی غريب و دور از انتظار عرضه
میکند که همین غريببودن و دور از انتظاربودن ،عامل بسیار مهمّی در پديدآمدنِ سبکِ شخصی
سعدی است و حالو ت بیمانندی به سخن او بخشیده است؛ البتّه اين ويژگیِ غافلگیری ،در آثار سعدی
به حوزۀ تشبیه محدود نمیشود و تقريباً در تمام سطوح و اليههای سخن وی ديده میشود .در اين
مقاله ،ضمن بررسیِ برخی ويژگیهای عمدۀ آثار سعدی ،با محوريّت تشبیه ،بهطور ويژه به عنصر خارج
از انتظاربودن توجّه شده است.
واژههای کلیدی :غافلگیری ،سبک سعدی ،تشبیه ،مشبّهٌبه ،وجه شبه ،سعدی.
* .رايانامۀ نويسندۀ مسئول:

a.a.hamidfar@gmail.com
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 .1مقدّمه
پس از شکلگیری ادبیّا ت فارسی در سدۀ سوم هجری ،در هر دوره ،شیوههای شاعریِ
ويژه ای پديد آمد و با يک يا چند تن از سخنوران بزرگ به بلوغ رسید .بلوغ هر شیوه
باعث شد شاعران ادوار بعد نتوانند در آن طرز و طريقه سخن را بهخوبی بیارايند؛ اگرهم
شاعرانی بدون توجّه به سرآمدنِ ظرفیّت يک حوزه ،بازهم به ادامۀ آن راه اصرار
داشتهاند ،هرگز در شمار بزرگان ادب فارسی قرار نگرفتهاند؛ 1يعنی شاعرانی توانستهاند
نام خود را در رديف بزرگان ادب فارسی جاودانه کنند که راه و رسم تازهای يافته و ضمن
توجّه به ادبیّا ت پیشین ،شیوههای خاصّ خود را پديد آوردهاند؛ برخالف سخنی که ابن
قتیبه در الشّعر و الشّعرا گفته و شاعران متأخّر را ملزم دانسته است که به همان شیوۀ
متقدّمان سخن بگويند و شفیعی کدکنی آن را «خندهدار» خوانده است (.)183 :1383
نگاهی به آثار بزرگان ادب فارسی نشان میدهد هريک از آنان نوآوریهای خاصّی در
سطوح مختلف داشتهاند که مجموع آن نوآوریها موجب شده است نام آنان در سلک
نامآوران ادبیّا ت قرار گیرد .امّا يکی از مهمّترين عناصر سبکساز در آثار ادبی ،وجه شبه
است که نمايانگرِ جهانبینی شاعران و نثرنويسان است (شمیسا)98 :1386 ،؛ يعنی از وجه
شبههايی که شاعران برمیگزينند ،آشکار میشود که نگاه آنان به جهان ،اعمّ از جهان
بیرون و جهان انديشه ،چگونه بوده است؛ درنتیجه ،وجه شبه يکی از مهمّترين عناصری
است که صاحبسبک يا مقلّدبودن شاعر را نشان میدهد.
 .2دشواری ایجاد سبک در عصر سعدی
در سدۀ هفتم هجری ،شاعران برای سخن تازه گفتن راه دشواری در پیش داشتهاند؛
چراکه حماسه با فردوسی و اسدی به اوج رسیده بود ،وصف طبیعت و مدح با رودکی و
عنصری و فرّخی و منوچهری به حدّ اعال رسیده بود ،منظومهسرايی با فخرالدّين اسعد
گرگانی و نظامی به کمالی دستنايافتنی نائل شده بود ،شعر عرفانی بزرگانی همچون
سنايی و عطار را به خود ديده بود ،شیوههای خاصّ ناصرخسرو و مسعود سعد ،بهترتیب
در پیوند خرد و دين و حبسیّهسرايی اوج گرفته بودند ،قصايد فنّی با خاقانی و انوری و
بسیاری ديگر از شاعران سدههای پنجم و ششم سر به افالک کشیده بود و . ...در هريک
از اين شیوهها ،وجوه شبهی متناسب با جهانبینیِ شاعران ،بنیاد سبکهای آنان را شکل
داده بود و به همین دلیل ،ايجاد شیوهای تازه بسیار دشوار مینمود.
امّا در زمانی که تصوّر میشد شعر فارسی ازهرنظر به بلوغ و بالندگی رسیده است،
ناگهان سعدی (و البتّه مولوی) سر برآورد و شیوای تازه بنیاد نهاد؛ شیوهای که با همۀ
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تازگیاش میتوان آن را در ادامۀ مسیر گذشتگان دانست؛ يعنی سعدی بیآنکه همچون
سخنسرايان مکتب واسوخت ،سبک هندی و ،...مسیر سخن را دگرگون کند ،توفیق
يافت تا سخن تازه بیافريند؛ شايد شگفتی هم همینجا باشد!
تغییر و تحوّل در مضمون و محتوای غزل فارسی ،مستلزم تغییر يک يا چند عامل
اساسی در بافت فرهنگی و اجتماعی غالب ،و به تَبَع آن در بافت ارتباطی پديدۀ عشق و
موقعیت معشوق در جامعه بود؛ چنین تغییر و تحوّلی تا عصر سعدی ،يعنی اوج و کمال
غزل عاشقانه و نیز قرنها بعد از آن به وقوع نپیوست؛ به همین سبب غزل عاشقانه در
بستر سنّ ت به جريان يکنواخت خويش همراه با اوج و فرودهايی در سطح ادامه داد.
تغییری که در غزل در قرن هشتم بهوسیلۀ حافظ صور ت گرفت ،ناشی از تغییر در
شرايط فرهنگی و اجتماعی نبود؛ نتیجۀ ابداعی ناشی از شخصیّت فردی حافظ ،در
پیوند و آمیختگی دو جريان غزلسرايی عاشقانه و عارفانه بود که تا قرن هفتم
کموبیش موازی با يکديگر حرکت میکردند (پورنامداريان.)73 :1384 ،

 .3تازگي سخن سعدی
تازگی شیوۀ سعدی از جها ت گوناگون میتواند محلّ بحث باشد که مجال پرداختن به
همۀ آنها در اين مختصر نیست .در اين نوشته با اينکه بناست تنها به تشبیه و خويشاوندان
اين صنعت نگريسته شود ،چاره ای نیست جز آنکه نخست به يکی از بنیادیترين عوامل
سبکساز در سخن شیخ اشاره شود؛ زيرا اين ويژگی ،نهتنها بر تشبیه و استعاره ،بلکه بر
همۀ سطوح و اليههای سخن وی سايه افکنده است.
در آغاز بايد گفت سعدی راهی غیر از راه مولوی پیموده و به طريق ديگری سخن تازه
و شیوۀ بديع پديد آورده است .مولوی تنگناهای سخن را با رهايی از اسلوبهای معمولِ
لفظی و معنوی درنورديده و در همۀ ساحا ت با شکستن هنجارها و قواعد تثبیتشده ،شیوۀ
خود را بنا نهاده است؛ امّا سعدی با زيرکیای دگرسان ،توفیق ايجاد سبک را نصیب خويش
ساخته؛ بهگونهای که اين سخن صائب تبريزی را که در توصیف رباعیِ نیکو گفته است:
«در رباعی مصرع چارم زند ناخن به دل» ،میتوان بهمثابۀ توصیفی برای سخن سعدی،
در نثر و نظم پذيرفت .سعدی همواره خوانندۀ آثارش را غافلگیر میکند و اين غافلگیری
در تمام سطوح سخن وی آشکارا به چشم میآيد .شايد بارزترين نمود اين ويژگی ،در
استثناها و تعمیمهای منقطعی باشد که او ساخته است؛ برای نمونه:
نماند فتنـه در ايام شاه جــز سعــدی

که بر جمال تو فتنهست و خلق بر سخنش
(سعدی)732 :1385 ،
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مخاطبِ اين شعر با خواندن مصراع نخست ،منتظر است تا آشوب و فتنهای را که
سعدی از آن سخن میگويد ،بشنود؛ امّا در مصراع دوم درمیيابد که سعدی با
بهرهگرفتن از معنای ديگر «فتنه» ،از آن به «عاشقی» تعبیر کرده و ورق را بهکل
برگردانده است .اين غافلگیری باعث هیجان در خواننده و تأثیرِ ژرفترِ سخن میشود .در
ابیا ت زير نیز استثنای منقطع باعث اعجاب خواننده میشود:
بخوشیــد سرچشمههای قـديم
نبـودی بهجــز آهِ بیـوهزنــی

نمانـد آب ،جـز آبِ چشمِ يتیم
اگــر بــرشدی دودی از روزنی
(سعدی)58 :1381 ،

مصداقهای غافلگیری ،اعمّ از استثنا يا غیر آن ،در سخن سعدی آنقدر زياد است
که يافتن آنها جستوجوی چندانی نمیخواهد؛ ازجمله:
ناخوشآوازی به بانگ بلند قرآن همیخواند .صاحبدلی برو بگذشت ،گفت :تو را
مشاهره چند است؟ گفت :هیچ .گفت :پس چرا زحمتِ خود همیدهی؟ گفت :از بهر
خدا میخوانم .گفت :از بهر خدا مخوان (سعدی.)132 :1377 ،
تا چه خواهد کرد با من دورِ گیتی زين دو کار

دستِ او در گردنم یا خونِ من در گردنش
(همان)73 :

ز سنّت نبینـــــی در ايشــان اثـــــــر

مگــر خـــوابِ پیشین و نانِ سحـــر
(سعدی)126 :1381 ،
شراب با تـو حـالل است و آب بـی تـو حرام
(سعدی)752 :1385 ،

مــن آن نیام کــه حـالل از حــرام نشناسـم

در بسیاری موارد هم واژهای که انتخاب میشود ،آنقدر دور از انتظار است که ذهن
مخاطب را به توقّف و تعمّق دوباره وامیدارد .اين واژگان آنچنان استادانه بهکاررفتهاند
که هرچند باعث میشوند خواننده يکّه بخورد ،غالباً ابهامی در کالم ايجاد نمیکنند؛
مثال:
آیا کــه به لب رسیــد جانــم

آوخ کـــه ز دست شــد توانـم
(سعدی)1006 :1385 ،

گفتــار خــــوش و لبان باريــک

مـا اطیب فـــاک جــلّ باریــک
(همان)1002 :

گــرفتم کــز افتـادگان نیستــی

چــو افتاده بینــی چــرا نیستي؟
(سعدی)58 :1381 ،

همــه شب نبــودش قــرارِ هُجوع

ز تَسبیح و تَهلیل و مـا را ز جـوع
(همان)89 :
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 -خاموش که در پسي 2مردن به که حاجت پیش کسی بردن (سعدی.)110 :1377 ،

پیش از آنکه از اين دريچه به بحث تشبیه در سخن سعدی وارد شويم ،يک نکتۀ
ديگر نیز گفتنی است و آن اينکه سعدی همواره ،چه در غزل و چه در بوستان و
گلستان ،قصد دارد سخن را بهگونه ای کوبنده به پايان برساند تا تأثیر ماندگاری بر
مخاطبش بگذارد .اين شیوه ،همچنانکه گفته شد ،در تمام اليههای سخن او ساری
است؛ در حکايتها ،بهنحوی بلوغيافتۀ شیوهای است که حمیدالدّين بلخی در مقاما ت
حمیدی در پیش گرفته است 3.مقامههای قاضی بلخ ،نه به اندازۀ حکايتهای سعدی ،امّا
بسیار دلکش و جذّاباند؛ البتّه همیشه هم پايانی تأثیرگذار ندارند .حمیدی که عالقۀ
فراوانی به ايجاد چنین پايانبندیای داشته است ،هر مقامه را با يک يا دو بیتِ تأثیرگذار
به پايان میبرد تا هدفش از ضربۀ عاطفیِ پايانی برآورده شود .اين ابیا ت پايانی ساختاری
مشابه دارند که در اينجا تنها به يکی از آنها اشاره میشود:
تا گــردشِ زمانــۀ وارون بـدو چـه کــرد
تا چـرخِ نامُهَـذّبِ مفتـون ازو چه خواست

گیتـی چه باخت با وی و گردون بدو چه کرد
تا بختِ ناممیّــزِ مجنـون بـــدو چــه کـــرد
(بلخی29 :1372 ،؛ نیز ن.ک 36 :و  43و)...

تأثیر حمیدی بر سعدی به مسجّعبودن سخن و نیز ساختار حکايتمحوری که در
گلستان و بوستان هست ،محدود نمیشود؛ بلکه ايجاد پايان کوبنده و تأثیرگذار برای
حکايتها ،يکی از مهمّترين تأثیرگذاریهای وی بر سعدی بوده است؛ البتّه سعدی
هیچگاه به دام تقلید گرفتار نشده و شیوۀ حمیدی را به بلوغ رسانده است .او نیاز نداشته
است که با آوردن بخشی الحاقی ،حکايتهايش را پايانی نافذ بخشد؛ بلکه خودِ داستان را
بهگونهای ساخته و پرداخته است که از چنین پايانی برخوردار شود .اين اشاره بدان
سبب آورده شد که تأکیدی ديگر باشد بر عالقۀ سعدی به عنصر غافلگیری و بنای
نويسندگان اين پژوهش بر نشاندادن تأثّرهای وی از ديگران نبوده است.
 .4تازگي تشبیههای سعدی
باری ،بايد گفت که ويژگی غافلگیری سخن سعدی ،هم به طنزآمیزشدن بسیاری از
سخنانش کمک کرده است ،هم با خاصیّت دور از انتظاری که دارد ،مخاطبان را
شگفتزده میکند و سخن را با تأثیر بسیارزيادی به جان آنان مینشاند .تشبیهها و
استعارههای سعدی نیز سخت متأثّر از همین ويژگیِ غافلگیرکنندگی هستند .شايد
نوبودن مشبّهٌبهها يا بعضاً وجه شبهها در ايجاد اين ويژگی سهیم باشد؛ امّا همۀ داستان،
نوبودن و تازگی نیست .اين مشبّهٌبهها يا وجه شبهها افزون بر تازگی ،خالف عاد ت نیز
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هستند؛ برای مثال ،در بیت مشهور وی 4،مخاطب میداند که شاعر لبِ سرخ را به
مشبّهٌبهی متناسب تشبیه میکند که در سنن ادبی ،مشبّهٌبههايی همچون لعل و گل و
ياقو ت و ...برای چنین منظوری به خدمت گرفته شدهاند؛ امّا سعدی بهناگاه «چشم
خروس» را مشبّهٌبه قرار میدهد و با اين کار ،خوانندهاش را متحیّر میسازد .اينک
مثالهای ديگری از درآمیختن تشبیه و استعاره با عنصر غافلگیری:
عشق را پیشانـــیای بايـــد چــو میــخ
ناوکِ فريادِ مــن هــر ساعت از مجــرای دل
برتاس در بــر میکنـم يک لحظه بی اندامِ او
آنَک عســل اندوخته دارد مگسِ نحـــل
بکــــرد از سخـــــنهای خاطـــرپــريش
شقاو ت بـــرهنــه نشانـــدش چـــو سیـــر

تا حبیبش سنگ بـــر ســـر مـــیزنـــد
(سعدی)663 :1381 ،
بگذرد از چرخِ اطلس همچو سوزن از حرير
(همان)716 :
چون خارپشتم گويیا سوزن در اعضا میبرد
(همان)630 :
شهـــدِ لبِ شیــريــنِ تـــو زنبورمیان را
(همان)534 :
درونِ دلـــم چـــون درِ خانــــه ريـــش
(سعدی)81 :1381 ،
نـــه بارش رهـــا کــــرد و نـــه بارگیـر
(همان)86 :

در اين ابیا ت «تشبیه پیشانیِ عاشق به میخ»« ،تشبیه آسمانِ برين به حرير و آه به
سوزنی که از آن میگذرد»« ،تشبیه خودِ سعدی به خارپشت به دلیل پوشیدنِ
برتاس»« ،5تشبیه کمرِ باريک معشوق به کمرِ باريکِ زنبور»« ،تشبیهِ دل به درِ خانۀ
بسیار کوفته از نظرِ ريشبودن» و «تشبیهِ آدمِ برهنه به سیر» ،همگی بهنوعی هم تازه
هستند ،هم خالف عاد ت؛ اگر هم تازه نباشند ،در بافت و ساختاری که قرار گرفتهاند،
آشنايی از چهرۀ آنها زدوده شده است و تازه مینمايند.
توجّه به اين نکته ضروری است که غزل همچون قصیده يا مثنویهای عاشقانه
نیست که سرشار از فنون پیچیدۀ بالغت باشد .اين قالب ،قالبی صمیمی است که
سراينده بهواسطۀ آن میخواهد از احساسا ت و عواطفِ خود سخن بگويد و ازاينروست
که نبايد جوالنگاه تاختوتاز فنون بالغت بشود .بهترين غزل ،غزلی است که بتواند با
لطیفترين توصیفها و ملیحترين تشبیهها و استعارهها ،با زبانی نرم و هموار ،خواننده را
در حسّ عاطفیِ شديدی که در جانِ شاعر بوده است ،شريک کند؛ نه غزلی که
احساسا ت ناب را لگدمالِ تکلّفِ شاعرانه کند (← پورنامداريان.)70-56 :1384 ،
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بااينکه در بسیاری از غزلهای سعدی ،استفاده از تشبیه و استعاره به افراط نرسیده
و او کوشیده است تا سخنش با انواع فنون بالغی پوشیده نشود ،بازهم بهرۀ غزلهای او
از تشبیه و استعاره بیش از بوستان و گلستان است؛ برای مثال ،در بوستان به جای
تشبیه و استعاره ،غالباً از تمثیل و تشبیه تمثیلی استفاده میشود .اين تمثیلها کوتاه
هستند و مانند داستانهای رمزیِ عطّار و مولوی ،چندان فراگیر و بلند نیستند.
تمثیلهای سخن سعدی ،در تأيید سخنی هستند که غالباً در يک بیت يا يک مصراع و
يا يک سطر پیش از آنها گفته شده است؛ برای مثال:
نصیحتشنـــو مـــردمِ دوربیـــن
خداونـــدِ خـــرمن زيان میکنـــد
نترســد کـه نعمت به مسکین دهند
بسا زورمنـــدا کـــه افتــاد سخت
دلِ زيـــردستان نبايـــد شکست
به ره در يکـی پیشم آمـــد جـــوان
بدو گفتم اين ريسمـان است و بنــد
 ...چو بازآمد از عیش و شادی به جای
نه اين ريسمــان مــیبـــرد با منش
به لطفی که ديــدهست پیـلِ دمــان
بَــدان را نــوازش کــن ای نیکمـرد
بر آن مَرد کُنــد است دنــدانِ يــوز

نپاشنــد در هیـــچ دل تخــمِ کین
کــه بر خوشهچین سرگران میکند
وز آن بارِ غــم بر دلِ اين نهنــد؟
بس افتــاده را ياوری کـــرد بخت
مبــادا کـــه روزی شوی زيــردست
(سعدی)86 :1381 ،
به تک در پـیاش گـــوسفندی روان
کــه مـیآرد اندر پــیا ت گوسفنـد
مــرا ديــد و گفت ای خداونـدِ رای
که احسان کمنــدی است بر گردنش
نیـارد همــی حملــه بـــر پیلبــان
که سگ پاس دارد چــو نانِ تو خوَرد
کـه مالــد زبان بر پنیـــرش دو روز
(همان)88 :

 .5اسلوب معادله
از مهمّترين نمودهای همانندی در سخن سعدی ،انواع ارسالالمثل ،تشبیه تمثیلی،
استعارۀ مرکّب و ...است که به شکل «مدّعا مَثَل» يا اسلوب معادله ساخته شدهاند .ذهن
سعدی که از جزئیّا ت فراتر می رود ،غالباً يا تصاوير کوچک را با يکديگر پیوند میدهد تا
تصويری گسترده از حاصلجمع آنها بهدستآيد ،يا از آغاز به ساختن همانندیهای
گسترده رومیآورد .اين حربه نیز از دستاويزهايی است که سعدی برای يگانهماندن
سخنش و رهايی از تقلید به خدمت گرفته است .هرگاه دو طرف تشبیه يا استعاره ،مفرد
و محدود باشند ،احتمال سابقهداشتن آنها فزونی میيابد؛ امّا احتمال اندکی دارد که دو
شاعر چنان هم انديشه شده باشند که عیناً يک تصوير گسترده را به تصوير گستردۀ
ديگری ماننده کرده باشند؛ چنین تواردی نادر است.
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اين وجه از سخن سعدی افزون بر زيبايیهايی که دارد ،بسیاری از سرودههای او را
تبديل به مَثَ ل سائر کرده است .از اين منظر ،اهمّیّت اسلوب معادلههای سخن سعدی
بسیار فراوان است .امّا نکتهای که در اينجا اهمّیّت دارد ،آن است که در بسیاری از اين
اسلوب معادلهها نیز همچنان دور از انتظاربودن بر تثبیت آنها در اذهان خوانندگان
مؤثّر بوده است؛ برای مثال ،کسی انتظار ندارد برای تأکید بر اشتیاق فزايندۀ عاشق،
حتّی در هنگام وصال ،اين جمله را بشنود که «گدا اگر همه عالم بدو دهند گداست»! و
قس علی هذا. ...
اينک مثالهايی از پیوندِ دور از انتظاربودن با اسلوب معادله در سخن سعدی:
سعدی از سرزنش خلق نترسد هیها ت
ما بـــه تــو يکباره مقیّــد شـديم
چشمت به کـــرشمه خون من ريخت
خیالش در نظـر ،چـون آيــدم خواب؟
دلــی از دست بیـــرون رفتـه سعدی!
جمال در نظــر و شوق همچنان باقـی
در سوختــه پنهان نتوان داشتن آتش
ز دوستان که تو را هست جای سعدی نیست
شهربنـــد هـــوای نفس مبـــاش

غرقه در نیل چه انديشه کند باران را
(سعدی)533 :1385 ،
مــرغ به دام آمــد و ماهی به شست
(همان)545 :
وز قتل خطا چــه غــم خـورد مست
(همان)546 :
نشايـــد در بـه روی دوستان بست...
نیايـــد بــاز تیـــر رفتـــه از شست
(همان)547 :
گدا اگر همه عالـم بدو دهند گداست
(همان :همانجا)
6
ما هیچ نگفتیم و حکايت بـه درافتاد
(همان)620 :
گــدا میــان خريـــدار در نمــیگنجـــد
(همان)622 :
سگ شهـــر استخـوان شکار کند
(همان)664 :

تقريباً در تمام اين موارد که نمونۀ کوچکی از اسلوب معادلههای سعدی هستند ،وجه
شبه تازگی ندارد؛ آنچه تازه و البتّه شگفت است ،مشبّهٌبههايی است که سعدی ساخته يا
برگزيده است .تشبیهِ چشم مستِ معشوقی که وصالش را نصیب عاشق نمیکند ،به مستِ
اليعقلی که نادانسته خون ديگران را میريزد نیز غريب است و. ...
سعدی پس از خاقانی ،از پیشگامانِ استفادۀ فراوان از اسلوب معادله است؛ بهنحوی که
میتوان سرايندگان سبک هندی را بیشازهمه وامدار اين دو شاعر دانست؛ بهويژه سعدی
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که دور از انتظاربودنِ تمثیلها و ارسالالمثلهايش به مذاق سخنوران سبک هندی خوش
آمده است و اين ويژگی را در بسیاری از مُدّعامَثَلهای سبک هندی میتوان يافت.
 .6تشخیص
يکی از جلوههای بسیار تازه و شگفتِ سخن سعدی ،تشخیصهايی است که ساخته است.
در ادب فارسی ،از ديرباز شخصیّتبخشی به عناصر طبیعت رخ داده است که هرکدام هم
در جای خود و در عصر خود ،خوش نشستهاند و بر زيبايی و خیالانگیزیِ سخنِ صاحبانشان
افزودهاند .شاعران پیش از سعدی ،از ظرفیّتهای گوناگونی در تشخیصسازی استفاده
کردهاند که يکی از آنها چنان است که سخن به شخصیّتبخشی ختم نمیشود؛ بلکه
آن عنصری که انسانواره توصیف شده است  ،صفاتی دارد که به انسانی خاص يا حالت
خاصّی از آدمی شبیه است و درنتیجه مشبّهٌبهِ آن ،تعیّنپذير است و اينگونه نیست که
تنها بتوان گفت فالن درخت يا فالن گل يا فالن کوه و ...انسانواره توصیف شده است؛
بلکه همچون انسانی با وجوه و ويژگیهای خاصّی معرفی شده است.
نمونههای چنین تشخیصهای خیالانگیزی در آثار شاعران پیش از سعدی نیز يافت
میشود؛ امّا در سخن سعدی ،هم تشخّصِ اين تشخیصها افزون شده و هم شمار آنها
رو به فزونی نهاده است .در ادامه به نمونههايی از اين هنرنمايیِ سعدی اشاره میشود:
از خنـــده گـــل چنان به قفا اوفتــاده است

کـــو را خبـــر ز مشغلـــۀ عندلیب نیست
(همان)595 :
بـــه ســرِ زلفِ تـــو گر دست رسد بـادِ صبا را
(همان)524 :
يارب که دادهست اين کمان آن ترکِ تیرانداز را
(همان)527 :
خاکِ پايت نــرگس انــدر چشـمِ بینايـی کشد
(همان)648 :
با يــادِ تــو افتـــادم ،از يـــاد بـــرفت آنها
(همان)536 :

بـــه پایِ ســــرو درافتادهاند اللـــه و گــل

مگـــر شمايــلِ قـــدِّ نگـــارِ مـــن دارد
(همان)628 :
از قفـــا بايـــد بـــرونکردن زبـــانِ سوسنش
(همان)730 :
مُشَعْبِـــد صفت ،کیســــــه و دست پـــاک
(سعدی)86 :1381 ،

از سرِ زلفِ عروسانِ چمـــن دست بـــدارد
چشمانِ تُرک و ابروان ،جان را به ناوک میزنند
سروباالیِ مَنا گـــر چـــون گل آيــی در چمن
گــه نعــره زدی بلبل ،گـــه جامـه دريدی گل

گر چمــن گويد مرا همرنگِ رويش اللـهایست
فشاندش قضـــا بـــر ســـر از فاقـــه خـــاک

 /164شیوۀ تشبیهسازی سعدی

در نخستین بیت از اين نمونهها ،گل همچون کسی توصیف شده که از فرط خنده به
پشت افتاده است و در مقابل ،بلبل به کسی که بیهوده فغان و ناله میکند؛ امّا اين همه
مشغله و سروصدای او در معشوق (گل) اثری نمیگذارد .در بیت دوم ،صبا و گلهای
چمن در ارتباط با يکديگر نقشهای عاشقی و معشوقی را نیک پذيرفتهاند؛ در بیت سوم،
چشم و ابرویِ معشوق ،تنها تشخّصِ انسانی نیافتهاند ،بلکه به ترکی کمانکش تشبیه
شدهاند .نرگس در بیت چهارم به نشانۀ فروتنی ،خاکِ پایِ معشوق سعدی را توتیای
چشم خود میکند تا بینايی بیابد...
اين تشخیصها ،از عنصر تشبیه بهخوبی بهرهمندند و محدود به انسانوارگی نشدهاند.
عناصری که در اين سخنان سعدی جان گرفته و انسانواره تجلّی يافتهاند ،کنشگریِ بسیار
ملموس و چشمگیری دارند .در اين نوع از تشخیص ،بهدشواری میتوان خواننده را مخیّر
کرد که بین «تشخیص» يا «استعارۀ تبعیّه» يکی را برگزيند و بگويد اين تصاوير از يک
منظر تشخیصاند و از منظری ديگر ،استعارۀ تبعیّهاند 7.اين عامل به همان نکتهای ربط
دارد که گفته شد؛ اين عناصر بهگونهای کنشگرانه و فعّاالنه تشخّص يافتهاند و خودِ آنها
از فعلی که انجام میدهند يا بر آنها واقع میشود ،اهمّیّت بیشتری دارند؛ درحالیکه در
تشخیصهایِ معمول در ادب فارسی ،گاهی گزارهها در مرکز توجّه هستند (مانند «تا
نگريد ابر کی خندد چمن») و در بیشتر موارد ،نهاد و گزاره ازنظر در مرکزِ توجّهبودن،
برتریای به يکديگر ندارند؛ ازاينروست که میتوان از يک زاويه آنها را تشخیص
دانست و از منظری ديگر ،استعارۀ تبعیّه.
البتّه اين ويژگی سابقه دارد و منحصر به سعدی نیست؛ بااينحال ،فراوانیِ آن در
سخن سعدی ،چشمگیر است و ازاينروی میتوان آن را در شمار ويژگیهای سبکی او
درنظرگرفت و سعدی را از بنیادگذاران اين طرز دانست .اين شیوه که با سعدی پرورده
شده ،در شعر حافظ به اوج رسیده است؛ بهگونهای که تشخیصی بدون اين مختصا ت در
ديوان خواجه بهدشواری يافت میشود.
نکتهای که اين مبحث را نیز با موضوع اين نوشته مرتبط میسازد ،همچنان همان
غافلگیری است .در تشخیصهای معمول که البتّه در آثار سعدی هم نمونههای آنها را
میتوان يافت ،ويژگیِ انسانیای که به عناصر طبیعی داده میشود ،غالباً بهرهمندبودن از
دست و پا و چشم و گیسو و ديگر اعضای انسانی ،يا دستباال ،کنشهای سادهای
همچون نگريستن است؛ امّا عناصر تشخّصيافته در سخن سعدی در بسیاری موارد،
کنشی دارند که مخاطب انتظار آن را ندارد؛ گلی که از شدّ ت قهقهه به پشت افتاده
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است ،يکی از نمونههای بارز اين کنشگریِ دور از انتظار و غافلگیرکننده است که
جذابیّت و هیجان ويژهای به سرودۀ سعدی بخشیده است.
 .7نوکردن تشبیه
سعدی نیک میداند که دوبارهگفتن تشبیهاتی که سدهها در سرودههای شاعران بزرگِ
پیشین جلوهگری کردهاند ،زيره به کرمان بردن است و اگر ناگزير از استفاده از آنها باشد،
چارهای جز بازآفرينی و نوکردن آنها ندارد؛ يکی از اين شیوهها «اضمار و تفضیل» 8است
که سعدی نیز به شیوۀ خود از آن بهرهها گرفته است که در ادامه به چند نمونه از
مصاديق آن اشاره میشود:
به چشمهای تو کآن چشم کز تو برگیرند
همه عالم صنم چین به حکايت گويند
هــــر که ماه ختن و سرو روانت گويد
سرو را مانــــی ولیکن ســرو را رفتار نه
لبت بديــــدم و لعلم بیوفتاد از چشم

دريــــغ باشد بــــر ماه آسمان انــــداخت
(سعدی)541 :1385 ،
صنم ماست که در هر خم زلفش چینیست...
او هنوز از قد و باالی تو صور ت بینیست
(همان)605 :
ماه را مانــــی ولیکــــن ماه را گفتار نیست
(همان)597 :
سخن بگفتــــی و قیمت بــــرفت لؤلو را
(همان)535 :

گاهی هم تنها با مضمرساختنِ تشبیه ،تازگی بدان میبخشد که اتّفاقاً نمودهای اين
شیوه در سخن سعدی ،از مضمرِ تفضیلی هم لطیفتر است؛ گرچه در بسیاری از اين موارد
نیز همچنان به شکل ظريفی مشبه ،افضل از مشبّهٌبه معرفی میشود؛ مانند اين نمونهها:
کاشکی پرده برافتادی از آن منظرِ حُسن

تا همــــه خلق ببیننــــد نگارستان را
(همان)533 :
از چشمهای نــــرگس و چندان وقاحتش
(همان)725 :

جز ديده هیچ دوست نديدم که سعی کرد

تا زعفــــرانِ چهــــرۀ مـن اللهگون شود
(همان)688 :
مويــــی ز سر ت باد بـــه صحرا بردهست
(همان)1019 :

با چشمِ نیمخوابِ تــــو رشک آيدم همی

هــــرجا کــــه بنفشهای ببینم گــــويم

چنانکه گفته شد ،سعدی بیآنکه مقلّد باشد ،راه پیشینیان را ادامه داده است که
اين ويژگی ،نشان از توانايی خاصّ وی دارد؛ ازجمله بسیاری از تشبیهها و تصويرهای
سخن سعدی ،يادگار شاعران پیشین هستند که در سخن او نیز همچنان تازگی دارند.
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سعدی تشبیهها و تصويرهای کهن را گذشته از ابزار اضمار و تفضیل و مشروطساختن
و ...که در سخن ديگران هم فراوان بهکاررفته است ،با قیدها و توضیحاتی که بر آنها
میافزايد ،رنگ و بويی تازه میبخشد که البتّه در اين موارد هم عنصر غافلگیری و دور از
انتظاربودن غالباً ديده میشود.
در ادامه به نمونههايی از اين نوسازیها در سخن وی اشاره میشود:
ســـــرانگشتــــان مخضــــوبش نبینـــــی
بــــر گلت آشفتــــهام بگذار تا در باغ وصل
کــاله ناز و تکبّــــر بنــــه کمــــر بگشـای
دل نمانَد بعدازاين با کس که گر خود آهن است
آن نه مــــی بود که دور از نظر ت میخوردم
عجب از دام غمش گــــر بجهد مــــرغ دلی
اگــــر بــــه بـام بــــرآيــــد ستارهپیشانی

کــــه دست صبـــر برپیچید و بشکست
(سعدی)546 :1385 ،
زاغبانگی مـیکنم چون بلبلآوايیم نیست
(همان)600 :
که چــون تو سرو نديدم که در قبا گنجد
(همان)621 :
ساحر چشمت به مغناطیس زيبايـی کشد
(همان)648 :
خــون دل بود که از ديده به ساغر میشد
(همان)650 :
اين همه میل کــــه با دانـۀ خالش دارند
(همان)661 :
چــــو ماه عیــد به انگشتهاش بنمايند
(همان)674 :

تازگی سخن سعدی در اين نوکردن تشبیهها و استعارهها بسیار چشمگیر است؛ برای
نمونه ،در مثال نخست« ،دست صبر» را که همواره در جايگاه اضافۀ اقترانی بهکاررفته
است ،به اضافۀ استعاری تبديل میکند ،آنگاه آن را در دستِ زورمندی میگذارد تا آن را
بپیچاند و خُرد بشکند؛ طُرفهتر آنکه اين دستِ زورمند ،سرانگشتانِ خضابشده دارد؛
يعنی دستِ زيبارويی است! بدين شیوه ،شکیبايی را در مقابلِ غمِ عشق ،ناتوان و
ناکارآمد جلوه میدهد.
در مثال دوم ،تابلويی را که همواره در ادب فارسیِ پیش از او بوده است ،يک بار ديگر
به تصوير میکشد .عناصر اين تابلو ،باغ و گل و بلبل هستند؛ آنگاه يک عنصر غريب را به
اين تابلو پیوند میزند که بانگِ زاغ است و بدين شیوه ،کل تصوير را دگرگون میکند.
همچنین تقابلِ زاغبانگ با بلبلآوايی نیز به تازگیِ سخن افزوده است .درمجموع ،آنچه
در آثار ادبی سابقه داشته ،تشبیه معشوق به گل و عاشق به بلبل بوده است که سعدی با
نگاهی از نوعی ديگر ،اين تصوير را تازه و البتّه غافلگیرکننده ساخته است.
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در مثال ديگر ،تشبیه معشوق به سرو ،نهتنها با قباپوشی درآمیخته ،بلکه اين سرو،
کاله و کمر نیز دارد.
در نمونۀ بعدی ،برای آنکه نشان داده شود معشوق چنان زيبا و دلرباست که حتّی
آهنیندلها را نیز مجذوب و دلدادۀ خويش میسازد ،زيبايیِ او به آهنربا (مغناطیس)
تشبیه شده است که بازهم از آن مشبّهٌبههای خالف عاد تِ سعدی است.
در بیت بعدی هم تشبیهِ «اشکِ خونین» به «شرابِ سرخ» ،بهگونهای بسیار تازه و
تأثیرگذار صور ت پذيرفته است که اصالً زيرساخت تشبیهی بهنظرنمیآيد .سعدی در اين
طرز ،بسیار تواناست و میتواند بهزيبايی تشبیه و يا استعارهای بسازد که مخاطب ضمن
بهرهمندی از زيبايیِ آن ،در نگاه نخست متوجّه وجود آن نشود.
سعدی در نمونۀ بعدی با موقوفالمعانیساختن تشبیهها که درنهايت به تشبیهِ
مرکّبِ درهمتنیده تبديل شده ،تازگی را به ارمغان آورده است« .مرغِ دل» و «دانۀ خال»
تازگی ندارند؛ امّا تشبیهِ دلهای عاشقان که چنان به دردِ غمِ عشق خو کردهاند که
نمیخواهند از آن رهايی يابند ،به مرغانی که به دلیلِ میلِ فراوان به دانه ،نمیخواهند
دام را ترک کنند ،تشبیه زيبا و دلکش و تازهای است.
در بیتِ واپسین ،نخست معشوق ازنظر داشتنِ پیشانیِ درخشان ،ستارهپیشانی
خوانده شده که تشبیه تازهای است؛ آنگاه او به «ماهِ عید فطر» که همه آن را به يکديگر
نشان میدهند ،تشبیه شده است .غالباً تشبیهِ معشوق به ماه ،قرصِ ماه و ماهِ کامل در
ادبیّا ت بوده است؛ امّا سعدی به وجه ديگری (انگشتنمايی) توجّه کرده و او را به ماهِ
يکشبه تشبیه کرده است.
شیوۀ ديگری که سعدی برای آشنايیزدايی بهکارمیبرد و بدان طريق ،تشبیها ت و
استعاراتش را تازه جلوه میدهد ،درآمیختن دو يا چند تشبیه و تصوير با يکديگر است.
تشبیه روی زيبا به ماه يا خورشید ،هیچ تازگیای ندارد؛ امّا همین تشبیها ت کهن را
سعدی با درآمیختن با ديگر تصاوير و تشبیها ت ،چنان نوآيین جلوه میدهد که گويی
نخستینبار است چنین تشبیهی ساخته شده است؛ مثال:
آن مــــاه دوهفتــــه در نقـــاب است
از رشک آفتابِ جمالت بــــر آسمــــان
روی اگـر باز کند حلقۀ سیمین در گوش

يـــا حــــوری دست در خضــــاب است؟
(همان)1012 :
هــــر ماه ،ماه ديدم چـــون ابـروان توست
(همان)555 :
همه گويند که اين ماهی و آن پروينیست
(همان)606 :
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تـــو سرو ديدهای که کمر بست بر میان
برخــــیِ جانت شوم کـــه شمعِ افق را

يا ماه چــــارده کـــه بــــه سر برنهد کاله
(همان)843 :
پیش بمیــــرد چــــراغــــدانِ ثــــريّـــا
(همان)522 :

در مثال نخست ،غیر از تجاهلی که به نشانۀ شگفتی در سخن ايجاد شده است،
تشبیهِ معشوق به مشبّهٌبههايی که نماد زيبايیاند ،سخن را بسیار زيبا کرده است؛ امّا
جذابیّت و تازگی سخن بیشتر در نسبتدادن صفا ت آدمی (بُرقع داشتن و سرانگشت خضابکردن)
به ماه و حوری است که باعث غريب جلوهکردن تشبیه و تازگیِ آنها شده است.
در بیت دوم« ،آفتابِ جمال» البتّه هیچ تازگی ندارد ،همچنین است تشبیه ابروی
دوست به ماهِ نو؛ امّا اينکه الغریِ ماهِ نو و به هیئتِ ابرویِ معشوق درآمدن ،به حساد تِ
او به زيبايیِ آفتابسانِ معشوق نسبت داده شود ،نکتۀ غريبی است که دستاوردِ تازۀ اين
تصوير است و در اثر موقوفالمعانیبودن تشبیهها ايجاد شده است .ضمن اينکه در اين
مورد ،بی آنکه قلبی در کار باشد ،ماهِ نو به ابروی يار تشبیه شده است که اين نکته هم
غريب مینمايد.
زيبايی و تازگیِ تشبیهِ صور تِ معشوق به ماه و گوشوارۀ او به خوشۀ پروين هم در اثر
موقوفالمعانیبودن تشبیههاست .بیت بعدی نیز از ترکیبِ ويژگیهای مشبه با مشبّهٌبه
ايجاد شده است و همچنان ارتباط تشبیهها عاملِ اصلیِ تازگی در اين سخن است.
بیت آخر نیز که تشبیهدرتشبیه است ،زيبايی فراوانی دارد؛ نخست آنکه سعدی با
يک تشبیهِ تمثیلی ،روابودنِ قربانیشدنِ خود را برای معشوق به مضمحلشدنِ ثريا با
برآمدنِ خورشید تشبیه میکند که امری محتوم است؛ آنگاه ،خورشید را به شمع و ثريّا
9
را به چراغدان تشبیه میکند.
همچنانکه اشاره شد ،نوکردن تشبیه و استعاره حدّومرزی نمیشناسد و بسته به
توان گوينده ،تنوّع و گوناگونی متفاوتی میيابد .در اينجا به چند مورد اشاره شد؛ امّا با
جستوجو در سخن سعدی ،میتوان شیوههای ديگری نیز يافت که شیخ با استعانت از
آنها توانسته است از تشبیها ت دستپسود و کهن ،تصاويری تازه بسازد .او گاهی اين
کار را با پشیمانی از تشبیهی که پیشتر بهکاررفته ،انجام داده است:
تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد
تـــوان گفتن بـــه مـــه مانی ولـــی ماه

دگران روند و آيند و تو همچنان که هستی
(همان)856 :
نپنـــدارم چنیـــن شیـــريـــندهان هست
(همان)590 :
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من اين غلط نپسندم ز رای روشن خويش
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که طبع و دست تو گويم به بحر و کان ماند
(همان)955 :

سعدی در نوکردن تشبیهها تاآنجاکه ممکن است ،سخن را اغراقآمیز جلوه میدهد؛
امّا اين کار به نامطبوعشدن سخن وی نمیانجامد« .عنصر اغراق که در بعضی اقسام شعر
نامطبوع و ناسازگار مینمايد ،در غزلهای عاشقانه بهسبب حسن و جمال بیمانند
معشوق از نگاه عاشق ،و اندوه و بیقراری بسیار شديد عاشق در فراق يار بهسبب شدّ ت
عشق ،بسیار خوش میافتد» (پورنامداريان .)56 :1384 ،باوجود اغراقی که در اين قبیل
نوکردنها وجود دارد و توانمندی سعدی در اين شیوه ،در نمونههای اينچنینی در آثار
وی ،کمتر عنصر غافلگیری ديده میشود.
 .8نجوم
از مهمّترين تحوّالتی که بهويژه در سدۀ ششم بهطور گسترده در شعر فارسی اتّفاق افتاد،
درآمیختن شعر با دانش نجوم بود .سعدی که به سخنان پیشینیان اشراف داشته ،متوجّه
کاربردهای بهجا و نابهجای دانشِ نجوم در ادبیّا ت شده و استادانه توانسته است از اين
ظرفیّت برای افزودن به زيبايی سخنش بهره گیرد؛ نمونه:
ماه است رويت يا ملَک قند است لعلت يا نمک

بنمای پیکـر تا فلک مهــر از دو پیکــر برکند
(سعدی)665 :1385 ،
از آنکه ره بـــه دکـــانِ تــو مشتری آموخت
(همان)541 :
مـــن بـــديـــن مفلســـی خـــريـــدار ت
(همان)543 :
پـــايـــۀ قــــــدر ت ای بـــزرگمحـــــل

کـــه يکـــی از زمیـــن نگـــاه کنــــــد

بـــه تأمّـــل بـــه مشتــــریّ و زحــــــل
(همان)1089 :
شیــــــرِ فلکت شـــده ســـگِ کــــــوی

بــــــر بــــــامِ ســــــراچـــۀ جمـــالت

کیــــــوان شـــده پـاسبـــانِ هنــــدوی
(همان)920 :
آسمان حیـران بماند از اشکِ چون پروينِ من
(همان)835 :
بیدلی خستـــه کمــربسته چو جوزا برخاست
(همان)946 :

بـــرفت رونـــقِ بـــازارِ آفتـــاب و قمـــر
مشتــــــری را بهـــایِ رویِ تــــــو نیست
زحـــل و مشتــــــری چنـــان نگـــرنـــد

چـــاکـــر شــــــده شــــــاهِ اختــــــرانت

تا تـو را ديـــدم کـــه داری سنبله بـــر آفتاب
هــرکجـــا طلعتِ خورشیـدرخـــی سايه فکند

 /170شیوۀ تشبیهسازی سعدی

دو چشـــم باز نهاده نشستـــهام همـــه شب
بـــه قـــدرِ هنـــــر جُست بــايـــد محـــل
گــــرفت آتــشِ خشــــــم در وی عظیـــم
بـــزرگیش ســــــر در تبـــاهــــــی نهـــاد

چـــو فرقـــدين و نگـــه میکنم ثــــريّا را
(همان)523 :
بلنـــدیّ و نحســـی مکـــن چـــون زُحل
(سعدی)120 :1381 ،
سرش خواست کــردن چـــو جـــوزا دو نیم
(همان)70 :
عُطـــارد قلــــــم در سیاهــــــی نهـــاد
(همان)86 :

چنانکه از اين چند نمونه هم برمیآيد ،سعدی سخت ابا دارد از اينکه بهگونهای
دانش نجوم را در سخنش بهکارگیرد که خواننده در مواجهه با آن احساس کند با
معمايی دشوار روبه روست و بايد به مدد شرح و توضیح معنی را دريابد .در تمام موارد به
وجه و ويژگیای از عناصر مرتبط با علم نجوم اشاره میکند که دستکم برای
معاصرانش بسیار روشن باشد .بلندی و تیرگی و نحسی کیوان ،دولختیبودن و
کمربستهبودن جوزا ،عظمت مشتری ،قلمبهدست بودنِ عطارد و ،...ويژگیهای آشکاری
هستند که سعدی نیز با دستاويز قراردادن همین وجوه ،تشبیههای بسیار دلکشی ساخته
است .چنانکه آشکار است ،در بیشتر اين موارد نیز همان وجه دور از انتظاربودن و
غافلگیرکنندگی وجود دارد .تشبیهِ سرِ دونیمشده به جوزا ،تشبیهِ کیوان به پاسبانِ
سیهسیمايی که بر بامِ سراچۀ جمالِ معشوق نگهبانی میدهد و ، ...همگی کموبیش دور
از انتظار مخاطباند.
 .9نگاه آماری به غافلگیری در تشبیهات سعدی
بااينکه بهدستدادن آمار دقیق و متّفقٌعلیه در مواردی شبیه به آنچه در اين مقاله آورده
شده ،دشوار است ،در اينجا تالش میشود تعدادی از غزلیّا ت سعدی (قافیههای «ر»« ،ز»،
«سین» و «شین») بهعنوان جامعۀ آماری درنظرگرفته شوند و شمار تشبیها ت غافلگیرکننده
در آنها نشان داده شود (← سعدی.)742-703 :1385 ،
پیش از نگاه به آمار يادشده ،بازهم بر اين نکته تأکید میشود که غافلگیری تنها در
تشبیها ت سخن سعدی نیست و در سطوح و اليههای گوناگونِ آثار او موج میزند .برخی
غزلیّا ت سعدی و برخی حکايا ت منظوم و منثور او ،حتّی يک تشبیه هم ندارند؛ امّا به
گونههای ديگر میتوان غافلگیری را در آنها مشاهده کرد .در گلستان ،تقريباً حکايتی
نیست که با غافلگیری عجین نشده باشد که در مقايسۀ گلستان با مقاما ت حمیدی ،به
اين نکته اشاره شد .در غزلیّا ت هم اين عامل بسامد فراوانی دارد .در غزلیّاتی که نتايج
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بررسی آماری آنها در ادامه میآيد ،ابیا ت فراوانی وجود دارد که غافلگیرکنندهاند ،امّا
تشبیه ندارند؛ ازجمله:
هـــر متاعــــی ز معدنــــی خیــــــــزد
تا چه خواهد کرد با من دورِ گیتی زين دو کار
سعـــدی همهساله پنــــــــدِ مـــــــــردم

شکر از مصر و سعدی از شیراز
(همان)719 :
دست او در گردنم يا خون من در گردنش
(همان)730 :
میگويـــــــد و خــــود نمیکنـــد گوش
(همان)737:

در جدول زير ،تشبیههای موجود در  57غزل از سرودههای سعدی شمرده و تشبیها ت
غافلگیرکننده نیز جداگانه نشان داده شدهاند؛ البتّه اگر تشبیها تِ ابداعی خود سعدی
درنظرگرفته شود ،درصد غافلگیری افزايش میيابد؛ زيرا در اين همهشماری ،اضافههای
تشبیهی و تشبیها ت پربسامدی نیز که آشکارا میراث سخنوران پیشیناند ،بهشمارآمدهاند.
حتّی اگر فقط اضافههای تشبیهی ناديده گرفته میشدند ،دستکم ده درصد به شمار
تشبیها ت غافلگیرکننده افزوده میشد .از سويی ديگر ،تشبیها ت مرکّب و اسلوب معادلهها
نیز شمرده شده اند که در اين حوزه ،غلبه با عنصر غافلگیری است و تقريباً موارد نادری
از اسلوب معادلهها و تشبیههای مرکّبِ ديوان سعدی ،غافلگیرکننده نیستند.
برای پرهیز از اطناب ،در ادامه تنها به تعداد تشبیها ت هريک از غزلهای جامعۀ
آماری و تعداد تشبیها ت غافلگیرکنندۀ آنها اشاره میشود:
شمارۀ غزل

تعداد
تشبیها ت

تشبیها ت
غافلگیرکننده

شمارۀ غزل

تعداد
تشبیها ت

تشبیها ت
غافلگیرکننده

324

11

2

325

0

0

326

4

2

327

4

1

328

0

0

329

2

0

330

1

0

331

1

0

332

2

1

333

0

0

334

2

0

335

4

2

336

1

1

337

1

0

338

5

3

339

5

2

340

2

0

341

3

2

342

9

3

343

2

0

344

2

1

345

2

0

346

2

1

347

3

1

348

5

0

349

1

1

350

2

1

351

2

1
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352

2

1

353

3

1

354

9

4

355

4

0

356

1

0

357

3

0

358

3

1

359

7

2

360

0

0

361

3

1

362

4

2

363

1

0

364

4

0

365

3

1

366

8

2

367

4

0

368

9

4

369

4

0

370

2

2

371

4

2

372

2

1

373

2

1

374

2

0

375

1

1

376

1

1

377

4

2

378

4

3

379

2

2

380

2

0

381

0

0

کل176 :

غافلگیرانه59 :

درصد33/5 :

 .10توصیف کلّي شیوۀ سعدی
در بسیاری از آثار و بررسیهای ادبی ،وجه شبه به مثابۀ مهمّترين عامل سبکساز معرّفی
شده و مبنای بررسی قرار گرفته است که البتّه حق نیز همین است؛ شمیسا میگويد:
بحث وجه شبه ،مهمّترين بحث تشبیه است؛ چون وجه شبه مبیّن جهانبینی و وسعت
تخیّل شاعر است و در نقد شعر برمبنای وجه شبه است که متوجّه نوآوری يا تقلید شاعر
میشويم .همچنین در سبکشناسی ،توجّه به وجه شبه اهمّیّت فراوان دارد؛ زيرا تغییر
سبکها در حقیقت تغییر و تحوّل در وجه شبههاست؛ به اين معنی که در هر سبکِ جديدی
بین اشیا و امور تازهای بهعنوان مشبه و مشبّهٌبه رابطه ايجاد میشود (.)98 :1386

باتوجّه به آنچه در اين بخش دربارۀ سعدی گفته شد ،اين سخن شمیسا دربارۀ همۀ
شاعران صاحبسبک درست است ،الّا سعدی که در واقع استثنايی بزرگ در اين زمینه
است؛ زيرا با اينکه تشبیهها و استعارههايش کامالً نو هستند ،يا دستکم نو بهنظرمیرسند،
تقريباً نوآوری خاصّی در حوزۀ وجه شبه نداشته است؛ بلکه آنچه در تشبیههای سعدی
تازگی دارد ،مشبّهٌبههای غريب و دور از انتظاری است که میآفريند يا بهخدمت میگیرد.
اين ويژگی ،مهمّترين ويژگی سخن سعدی در حوزۀ استعاره و تشبیه ،و شايد در تمام
زمینههای سخن او باشد؛ برای مثال در اين بیت ،تشبیهِ دندانهای سالم به ديواری
ساختهشده از خشتهايی با جنس نقره ،هم شگفت است و هم تازگی دارد؛ امّا وجه شبه
در آن (سفیدی و پیوستگی) تازه نیست:
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دو رَستــه دُرَم در دهــن داشت جـای

چـو ديـواری از خشتِ سیمین بـه پای
(سعدی)50 :1381 ،

در اين تشبیه ،مانند بسیاری از ديگر تشبیههای آثار سعدی ،آنچه بیش از وجه شبه
تازگی دارد ،مشبّهٌبه است.
از منظری ديگر ،انواع اضافههای تشبیهی و استعاری در سخن سعدی موج میزند و
او بهخوبی با استفاده از اين ظرفیّت ،توانسته است تصاوير بسیارزيبا و هنرمندانه بسازد؛
امّا ازحیث بررسی در حوزۀ وجه شبه ،بهندر ت تازگیِ صوری و معنايیِ معنیداری در
آنها يافت میشود و اگر بررسی شوند ،نتیجهای افزون بر آنچه تا اينجا حاصل شده
است ،به دست نخواهد آمد؛ گرچه در زيبايی همانند ندارند؛ نمونه:
خارِ سـودای تو آويختــه در دامـنِ دل

ننگـم آيــد کــه بـه اطرافِ گلستان گذرم
(سعدی)771 :1385 ،

خارِ عشقت نـه چنان پایِ نشاط آبله کرد

کـه سـرِ سبــزه و پــروایِ گلستان بُــوَدَم
(همان)769 :

سعـدی انـدر کفِ صیادِ غمت مـیگويــد

بنـدهام ،بنـده ،بـه کشتن ده و مفروش مرا
(همان)532 :

اگــــر تیــغِ دورانـش انداختــهاست

نــه شمشیــرِ دوران هنوز آختهاست؟
(سعدی)80 :1381 ،

 .11نتیجه
در اين مقاله کوشیده شد تا با بازخوانیِ آثار شیخ و دستهبندی گونههای مختلفِ
ساختارهای بالغی در سخنان وی ،به مهمّترين ويژگیهای اين فنون در آثار او اشاره
شود .مهمّترين يافتههای اين نوشته ،از اين قرار است:
 شايد مهمّترين ويژگی سخن سعدی در حوزۀ تشبیه و خويشاوندان اين صنعت ،همانبهرهگیری از عنصر غافلگیری باشد؛ سعدی به جای اينکه دنیای وجه شبه را مقصد
تشبیه قرار دهد ،همان وجه شبههای معمول و شناختهشده را بر مشبّهٌبههايی خالف
انتظار حمل کرده و بدينشیوه ،سخنی تازه به ارمغان آورده است.
 با جستوجو در سخنان سعدی ،کمتر به وجه شبههای تازه برمیخوريم؛ امّا وجهشبههای کهن را با عنصر غافلگیری همراه ساخته و سخنی سهلِ ممتنع ارائه کرده است.
 در سخن سعدی بهرهگیری از اسلوب معادله در قالب انواع ارسالالمثل ،تشبیهتمثیلی و ...بسیارزياد است و همچنانکه گفته شد ،بخشی که در مقام تأيیدگر در اين
ساختارها آورده می شود ،در بیشتر موارد ،بسیار دور از انتظار و شگفت است .سعدی
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توانسته با بهرهگیری از اين شیوه ،بسیاری از مصراعها و بیتهای خويش را به مَثَل سائر
تبديل کند .همین عامل ،در کنار فراوانیِ اين ساختار در سخنِ سعدی ،او را به يکی از
سرمشقهای سخن در سبک هندی بدل کرده است.
 استفادۀ سعدی از دانش نجوم متعادل و طبیعی است و او توفیق يافته با برگزيدنِآشناترين ويژگیهای ستارهها و سیارهها و صور فلکی و غیره ،در جايگاه وجه شبه،
تشبیهها و استعارههايی گويا و البتّه جذاب بسازد و اين عامل را که از داليلِ دشواریِ
سخن در سرودههای پیشینیان بوده است ،به دستمايهای برای رنگینساختن سخن و
افزودن بر زيبايی و خیالانگیزیِ آن بدل کند.
 از مهمّترين ويژگیهای سخن سعدی که عاملِ تازگیِ سخن وی در حوزۀ استعاره وتشبیه نیز بوده است ،تزاحم استعارهها و تشبیهها و موقوفالمعانیآوردن آنها در بافت
سخن است .سعدی با اين شیوه ،از مجموع چند تشبیه و استعارۀ غالباً آشنا ،تصويری
کلّی و البتّه تازه پديد میآورد؛ بهگونهایکه تازگی اين تصوير کلّی ،گَردِ آشنايی را از
چهرۀ اجزای آشنایِ سخن نیز میزدايد.
 سعدی در نوکردن تشبیهها از شیوههای مختلفی بهره میگیرد که شايد مهمّترينراهکارهای او برای اين کار ،مضمرساختن ،مضمر و تفضیلیساختن ،ندامت از تشبیه
پیشین و ارتقای آن ،موقوفالمعانیساختنِ تشبیهها ،مقیّدکردن تشبیهها باشد؛ البتّه اين
شیوه را زمانی بهکارمیبرد که نخواهد مشبّهٌبه را تغییر دهد و از همان مشبّهٌبههای
شناختهشده بهره گیرد .هرگاه از آن مشبّهٌبههای غريب استفاده کرده است ،ديگر نیازی
به اين ترفندها نبوده و سخن خودبهخود نو شده است.
 يکی ديگر از مهمّترين نوآوریهای سعدی ،تشخّصِ ويژه بخشیدن به تشخیص باشد؛بهگونهایکه در بسیاری از تشخیصهايی که او ساخته است ،چیزی بیش از انسانوارگیِ
خشک و بیروح ديده میشود و آن عنصری که تشخّصِ بشری يافته ،سخت کنشگر و
تأثیرگذار است و مخاطب را در غم يا شادی خود شريک میکند .در اين تشخیصهای
تشخّصيافته ،بهدشواری میتوان به استعارۀ تبعیّه قائل شد و با تغییرِ زاويۀ ديد،
تشخیص را از دور خارج کرد .اين انسانوارگیها فراتر از بسیاری از نمونههای پیشین در
ادب فارسی هستند که در آنها از يک منظر میتوان به تشخیص و از منظری ديگر ،به
استعارۀ تبعیّه قائل شد؛ بهگونهایکه شايد هیچيک از اين دو نظرگاه ،رجحانی بر ديگری
نداشته باشد.
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 سرانجام اينکه وجه غافلگیری ،در تمام شگردهای تشبیهسازی و استعارهپردازیسعدی جلوهگر است که مهمّترين نمود آن ،گزينش مشبّهٌبههای دور از انتظار است.
پينوشت
« .1هنوز کسانی (مثالً معزّی و اديب صابر) کموبیش به همان سبک کهن قصیده میگفتند .اين
شاعران معدودند و نقش مهمّی ندارند» (شمیسا.)107 :1382 ،
 .2در تصحیح يوسفی «به گرسنگی مردن» آمده است ،متن برخی نسخهبدلها «پسی» است (ن.ک:
سعدی.)624 :1377 ،
 .3همايی در مقالهای با عنوان «طبلۀ عطّار و نسیم گلستان» به مشابهتها و تفاو تهای سخن سعدی
و حمیدالدّين بلخی پرداخته و به شیوهای روشمند به برتریِ همهجانبۀ سعدی بر قاضی بلخ تأکید کرده
و نشان داده است که شیوۀ سعدی ،بهويژه در سجع و جناس ،بسیار متعالیتر از آن است که با مقاما ت
حمیدی سنجیده شود؛ سجع و جناسهای سعدی هرگز زائد نیستند؛ امّا اين نوع لفّاظیهای بیهوده در
مقاما ت حمیدی بسیار زياد است (← همايی.)1388 ،
بــرداشتن بـــه گفتۀ بیهــودۀ خـــروس
 .4لب بر لبی چو چشمِ خروس ابلهی بوَد
(سعدی 146 :1377 ،و )722 :1385
 .5برتاس به معنای برتاسی بهکاررفته است که «نوعی صوف است که از برتاس (واليتی در ترکستان)
میآورند» (دهخدا).
 .6اين بیت از مواردی است که مَثَل در مصراع نخست قرار گرفته است.
 .7در بسیاری از جملهها میتوان به وجود تشخیص يا استعارۀ تبعیّه قائل شد؛ بدين معنی که مثالً در
جملۀ «ابر میگريد و میخندد از اين گريه چمن» ،میتوان گفت در قالب تشخیص ،ابر و چمن
انسانواره توصیف شدهاند و به وجود تشخیص قائل شد؛ امّا میتوان از منظری ديگر هم به سخن
نگريست و گفت «خنديدن» و «گريستن» ،استعارههای تبعیّهای هستند که در معنای «باريدن» و
«تازهروشدن» بهکاررفتهاند.
 .8با ترفندهای قديمیای همچون مضمر يا تفضیلی يا مشروطکردنِ تشبیه ،میتوان تا ابد از دلِ
تشبیها ت کهن ،تشبیهِ تازه برکشید؛ ازاينروی ،اگر مثالً اين شیوه در آثار شاعران سدههای چهارم و
پنجم و ششم هم بوده است  ،محدوديتی برای سعدی و ديگر سرايندگانِ پس از او ايجاد نمیکند .سخن
اينجاست که يک شاعر بتواند اين اضمار و تفضیل و ...را به طريقی متفاو ت با ديگران ايجاد کند که
سعدی بهخوبی از عهدۀ چنین کاری برآمده است.
 .9اينکه نورِ شمع از چراغ و چراغدان بیشتر بوده ،دستاويزِ ساختن اين تشبیه شده است؛ همچنانکه
حافظ نیز از اين تقابل بهره برده است:
ز رویِ دوست دلِ دشمنان چه دريابد چراغِ مرده کجا شمعِ آفتاب کجا؟ (حافظ)3 :1320 ،
 .10کنايهگونهای است به بیت زير از انوری:
دل و دست خـدايـگـان بـاشـد (انوری)135 :1376 ،
گر دل و دست بحر و کان باشد
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