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چکیده
سـعدی را افصحالمتکلمیـن و اسـتاد سـخن لقـب دادهانـد و کالم وی را نمونـۀ عالـی سـخن
سـهل ممتنـع دانسـتهاند .ظرایـف و راز و رمزهای بسـیاری در کالم سـعدی ،وی را شایسـتۀ این
القـاب کـرده اسـت؛ از جملـه هنـر گفتگـو و مناظـره .حاضرجوابیهـا و نکتهگوییهـای سـعدی در
غـزل موجـب خلـق ابیاتی شـده کـه بسـیاری از آنها نمونۀ سـخن سـهل ممتنع بشـمار میآیند.
در پژوهـش حاضـر ،ابیاتـی از غـزل سـعدی که بیانگـر دو دیدگاه متفـاوت در قالـب گفتگوی دو
یـا چندنفـره و تکگویـی درونـی هسـتند ،بـرای بررسـی انتخـاب شـدهاند .نمونههـای برگزیـده
غالبـاً وقوعینـد و از لحـاظ محتـوا ،فـرم (زبـان و بالغـت) و طرفیـن گفتگـو قابلیـت بررسـی و
تحلیـل دارنـد .موضـوع غالـب این ابیات ،دفاع سـعدی از عشـق و جمالپرسـتی در قالـب طنز یا
اسـتدالل اسـت .در ایـن نمونهها شـاعر برای اثبـات دیدگاه خود از شـگردهای گوناگـون زبانی و
ادبـی بـرای ایجـاد طنـز ،ایجـاز ،قرینهسـازی و تقابلهـای هنرمندانـه بهره گرفته اسـت.

کلمات کلیدی :سعدی ،غزل ،مناظره ،سبک.
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مقدمه
قـرن هفتـم اگرچـه در تاریـخ ایـران ،دورهای سـیاه و یـادآور حملـة ویرانگـر و خانمانسـوز
مغـول اسـت ،امـا دورهای درخشـان در تاریخ ادبیات ایران بشـمار میرود .شـاعران و نویسـندگان
برجسـتهای چـون موالنـا جاللالدیـن بلخـی در ایـن دوره ظهـور کردنـد .مصلـح بـن عبـداهلل
سـعدی شـیرازی نیز متعلق به این عصر پرآشـوب از تاریخ ایران اسـت .تسـلط کمنظیر سـعدی
بـر زبـان فارسـی ،طبعآزمایـی در انواع گوناگـون ادبی و هنر او در اسـتفادة طبیعـی و هنرمندانه
از شـگردهای زبانـی و بالغـی ،وی را شایسـتة القابی چون اسـتاد سـخن و افصحالمتکلمین کرده
اسـت .سـعدی بحـق اسـتاد غـزل عاشـقانه در تاریـخ ادب فارسـی بشـمار میـرود و همچنانکـه
محققیـن و منتقدیـن ادبـی گفتهانـد "غـزل وی را بایـد نمونـة تمامعیار غزل فارسـی محسـوب
داشـت و از هر سـه جهت زبان و معنی و ادبیات ،معیار فصاحت و بالغت شـمرد( ".سبکشناسـی
شعر ،شمیسـا :ص )216
دربـارة سـبک غـزل سـعدی و بویـژه راز و رمزهـای سـهل ممتنـع بـودن سـخن وی ،آثـاری
برشـتۀ تحریـر درآمـده اسـت ،از جمله کتاب سـعدی از ضیاء موحـد ،و مقاالتی چـون :جادوی

نحـو در غزل سـعدی از محمود فتوحی ،آفاق شـعر سـعدی و حافظ؛ بحثی در سـهولت
و امتناع در شـعر از علیمحمد حقشـناس و شـگردهای هنری سـعدی از کاووس حسنلی.
در آثـار یادشـده ،نکاتـی ارزشـمند دربـارة ظرایـف زبانـی و ادبـی در غـزل سـعدی آمـده اسـت.
گفتگوهـای سـعدی در بوسـتان و بویژه گلسـتان نیز در برخی پژوهشـهای ادبی مـورد توجه قرار
گرفتـه اسـت کـه از آن جملـه میتـوان بکتابهـای مناظـرۀ ادبـی در ادبیات ایـران از نصراهلل
پورجـوادی و بررسـی گفتگوهـای سـعدی در بوسـتان از معصومـه هدهدی اشـاره کـرد .با
اینهمـه تاکنـون توجـه ویـژه و مسـتقلی بـه حاضرجوابیهـا و مناظرههای سـعدی در غزل نشـده
اسـت .بررسـی و تحلیـل ایـن گفتگوهـای هنرمندانه و کشـف ظرایف زبانـی و ادبی آنهـا میتواند
مـا را در شـناختی بهتـر و عمیقتـر از کالم سـعدی و هنـر او در مناظره یـاری دهد.
پیشینۀ مناظره در ادب فارسی
مناظـره یکـی از انـواع ادبـی بشـمار میـرود کـه در آن ،دو شـیء ،حیـوان ،گیـاه یـا انسـان
میکوشـند ضمـن آوردن اسـتدالل ،برتـری خـود را ثابت کننـد .در مناظـره پرسشـها باید حاوی
یـک نکتـۀ قابـل تأمـل و پاسـخها نیـز ظریـف و هنرمندانه باشـند .هـدف از مناظـره غالبـاً بیان
دیدگاههـای متفـاوت دربـارۀ مسـائل فلسـفی ،اخالقـی و اجتماعیسـت .ایرانیـان بیـش از دیگـر
اقـوام بـه مناظـره عالقـه نشـان دادهاند؛ میتـوان گفت این نـوع در ادبیـات بسـیاری از ملل دیده
نمیشـود یـا نادر اسـت( .انـواع ادبـی ،شمیسـا:ص )227
پیشـینۀ مناظـره در ایـران بـه درخت آسـوریک میرسـد .ایـن منظومـۀ پهلوی متأثر از سـبک
آثـار سـومری و بابلیسـت .مناظـره بعدهـا از طریـق ادب پهلـوی وارد ادبیـات عربـی و فارسـی
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شد(.منشـأ مناظرههـای ادبـی ،اذکایـی:ص )1پـس از اسلام مناظـره در سـرودههای شـاعرانی
چـون اسـدی طوسـی ،امیرمعـزی ،انوری ،سـنایی ،نظامی ،عطـار ،سـعدی ،موالنا و حافـظ ادامه
یافـت" .علاوه بـر ایـن ،مناظرههـای متعددی بـه شـکل منظومه های مسـتقل در قالـب مثنوی
از قـرن نهـم بـه بعـد سـروده شـده اسـت( ".واژه نامـۀ هنـر شـاعری ،میرصادقـی )296:در دورۀ
معاصـر نیـز کسـانی چـون پروین اعتصامـی و ملکالشـعرا بهار نمونههـای موفقی از مناظـره را در
قالب شـعر ارائـه دادهاند.
مناظـره در طـول حیـات خـود صورتهـای گوناگونی را تجربه کردهاسـت .این نـوع ادبی گاه به
صـورت کامـل و گاه در قالـب گفتگویـی مناظرهگونـه دیـده میشـود .مناظرههـای کامـل هر یک
سـاختار دقیقی دارند ،با مقدمه شـروع میشـوند ،سـپس طرفین به گفتگو میپردازند و سـرانجام
پیـکار بـا داوری پایـان مییابد .آنچه در ادب فارسـی دوام یافتهاسـت ،گفتگوهـای مناظرهگونه در
سـرودههای شـاعرانی چـون پرویـن اعتصامـی و اقبـال الهوری اسـت( .مناظـرۀ ادبـی در ادبیات
ایـران ،پورجـوادی:ص )35معمـوالً شـاعر در مناظـره از مفاخـره و انـواع شـگردهای ایجـاد طنـز
بـرای دسـتکم گرفتـن حریف و غلبـه بر او بهـره میگیرد.
سعدی و مناظره
اگرچـه غالبـاً از مناظـره در شـعر سـخن گفتهانـد ،بـا ایـن حـال نمونههـای موفـق و کاملی از
مناظـره را در نثـر فارسـی بـه ویـژه در کلیله و دمنه ،مقامات حمیدی و گلسـتان سـعدی میتوان
دیـد؛ حکایاتـی چـون جـدال سـعدی با مدعـی و پسـر مشـتزن در گلسـتان از نمونههای
موفـق مناظـره بشـمار میرونـد .نکتۀ قابـل تأمل در این حکایات اسـتفادۀ سـعدی از شیوهایسـت
کـه تحـت عنـوان روایـت چنـدآوا از آن یـاد میشـود" .بـه ایـن ویژگـی کـه در آن راوی بـا چند
چهـره و صـدای متمایـز و حتی متضاد در روایت پدیدار میشـود ،نخسـتین بـار میخائیل باختین
اشـاره کردهاسـت(".از اشـارتهای دریـا ،توکلـی :ص )124در جدال سـعدی بـا مدعی بعنوان
نمونـهای از روایـت چنـدآوا اسـتداللهای دو طرف مناظره با قـ ّوت و بیانی منطقی مطرح میشـود
و صـدای سـعدی را در پایـان حکایـت از زبـان قاضی میتوان شـنید.
در بوسـتان گفتگوهـا کمتـر حالـت مناظره و بحث دارند و بیشـتر در قالب یـک مکالمۀ دونفره
مطـرح میشـوند .باالتریـن بسـامد گفتگوهـا در بوسـتان متعلـق بـه مکالمـات دوسویهایسـت که
بیشـتر نقـش ارجاعـی دارنـد .در ایـن نقـش ،هدف اطالع رسانیسـت و کمتـر نیاز بـه بحث دیده
میشـود(.گفتگوهای سـعدی،هدهدی:ص )82حکایـت شـمع و پروانـه را در پایـان بـاب سـوم
میتـوان نمونـهای از گفتگوهـای مناظرهگونه در بوسـتان بشـمار آورد.
در غـزل سـعدی گفتگوهـای مناظرهگونـۀ هنرمندانـهای را در قالـب تک بیتی و گاه دو یا سـه
بیت میتـوان دید.
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قرنهاسـت سـعدی یکهتـاز عرصـة غـزل عاشـقانه در ادب فارسـی اسـت و اگرچـه بسـیاری
کوشـیدهاند چون او روان و زالل و صمیمی بسـرایند ،اما شـاعری توفیق و توانایی آن را نداشـته
کـه بـه مقـام و مرتبـة سـعدی در غـزل نزدیک شـود .نهتنهـا تقلید از کالم سـعدی بلکه تفسـیر
مهـارت ایـن اسـتاد سـخن در بکارگیری زبـان غنایی ،کاری دشـوار اسـت.
توجـه خـاص سـعدی بـه نحـو کالم و ترکیـب هنرمندانـة عناصـر زبـان بـا یکدیگـر از دیدگاه
زبانشناسـی قابـل تأمـل اسـت .رومن یاکوبسـن ـ زبانشـناس و نظریهپـرداز روسـی ـ در بحث از
انـواع سـاخت ادبی ،از سـاخت مجا ْزبنیـاد صحبت میکند .این سـاخت بر اصل همجواری اسـتوار
اسـت و تکیـة اصلـی آن بـر محـور همنشـینی و اصل ترکیب اسـت؛ بدیـن معنی کـه در این نوع
سـاخت ،هـر عنصـری را میتـوان به اعتبـار همجوار بودنـش با عنصـری دیگر بجـای آن یا همراه
آن بـکار بـرد .سـاختار شـعر سـعدی اصالتـاً مجازبنیاد اسـت .این سـاختار از ویژگیهای اساسـی
آثـار روایی اسـت( .آفاق شـعر سـعدی و حافظ ،حقشـناس :صـص  )40-41سـاخت مجازبنیاد و
بیان روایی در سـادگی و روانی شـعر سـعدی و ارتباط آن با مخاطب تأثیر بسـیار داشـته اسـت.
همچنیـن اسـتفاده از بیـان روایـی ،واقعنمایـی غـزل سـعدی و جنبة رئالیسـتی و وقوعـی آن را
تقویـت میکنـد .نمونههـای هنرمندانـهای از گفتگـوی سـعدی بـا یـار ،مالمتگـران و عیبجویـان،
دوسـتان و غیـره را در قالـب بیـان روایی میتـوان دید.
در پژوهـش حاضـر 145بیـت از گفتگوهـای مناظرهگونـه در غـزل سـعدی ،بـرای بررسـی و
تحلیـل انتخـاب شـده اسـت .ویژگـی بـارز ابیـات برگزیـده ایـن اسـت کـه دو طـرف گفتگـو ـ
مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم ـ در مقابـل یکدیگـر قـرار گرفتهانـد و دو دیـدگاه متفـاوت را بصورتـی
هنرمندانـه بیـان میکننـد .در ایـن نمونـه هـا گاه رفتـار یا بـاور یکـی از طرفیـن ،جایگزین کالم
شـده اسـت؛ ماننـد آنچـه در ابیـات زیـر میبینیم:
تــو کان شــهد و نباتــی ،شــکر چــه میخواهی؟
شــنیدهام کــه تــو را التمــاس شــعر رهیســت
(غزلیات سعدی ،غزل )637
***
تــو گمــان نیک بــردی که مــن این گنــاه دارم
که نه روی خوب دیدن گنه اســت پیش ســعدی
(همان)391 ،
برای بررسی دقیقتر ،ابیات برگزیده به دو بخش تقسیم شدهاند:
الف) مناظرۀ دو یا چندنفره
ب) مناظره در قالب تکگویی درونی
الف) مناظرۀ دو یا چندنفره
قـدرت سـخنوری سـعدی و تلاش وی بـرای دفـاع از دیدگاههـای خـود نسـبت بـه عشـق و
جمالپرسـتی موجـب شـده در غـزل توجـه ویـژهای بـه گفتگوهـای مناظرهگونه داشتهباشـد .از
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 145نمونـۀ برگزیـده در غـزل سـعدی 131 ،مـورد مناظـره بیـن دو یـا چنـد نفر اسـت .در این
ابیـات بجـز یـک مـورد کـه بـه گفتگـوی گوینـدهای ناشـناس بـا سـرو اختصـاص دارد ،در دیگر
نمونههـا ،سـعدی در یـک سـوی مناظره قرار دارد و در سـوی دیگـر به ترتیب ناصـح عیبجو ،یار،
منتقـدان جمالپرسـتی ،گفتـه یـا بـاوری رایـج ،عقـل و رقیـب قرار گرفتهاسـت.
 )1پاسخ سعدی به ناصحان عیبجو ،منتقدان جمالپرستی و گفته یا باوری رایج
در میـان مناظرههـای دو یا چندنفره در غزل سـعدی ،بیشـترین تعداد ( 82مـورد) به گفتگوی
سـعدی بـا ناصـح ،مالمتگـر ،عیبجـو و بیخبرانـی کـه دعوت بـه ترک جمالپرسـتی ،عشـق و یار
میکننـد ،اختصـاص دارد .ایـن گفتگوهـا بیانگر تقابل نگاه سـعدی بـا برخی دیدگاههـا و باورهای
رایـج اسـت .در تمـام ایـن ابیـات ،تنهـا در یک مـورد دیگران به سـعدی پاسـخ میدهنـد .در این
یـک مـورد نیـز تلمیح به داسـتان حضـرت یوسـف(ع) ،بیانگر ناآگاهـی این دسـته و برحق بودن
سـعدی است:
گــر بگویــم همــه گوینــد ضاللیســت قدیم
بــوی پیراهــن گمکــردۀ خــود میشــنوم
(همان)431:
در  81مـورد دیگـر ،این سـعدی اسـت کـه به دیگران پاسـخ میدهد .موضـوع این ابیات غالبـاً مواردی
اسـت چـون :پایـداری در عشـق ،دفـاع از عشـقورزی و جمالپرسـتی ،پندناپذیـری عاشـق و تقابـل
پارسـایی بـا عشـق .در بسـیاری از ایـن ابیـات ،سـعدی میکوشـد بـا بیـان دیـدگاه خویـش همـراه با
اسـتدالل ،بـه دفـاع از خـود در برابـر مخالفان و منتقدان جمالپرسـتی بپـردازد .از این رو بسـیاری از
ایـن گفتگوهـا را میتـوان نوعی مناظـره در غزل بشـمار آورد:
کزیــن هــوا و طبیعــت چــرا نیایــی بــاز
عــوام خلــق مالمــت کننــد ســعدی را
بــه عمــر خــود نبــری نــام پارســایی بــاز
اگــر حــاوت مســتی بدانــی ای هشــیار
(همــان ،غــزل )312
ابیـات برگزیـده را میتـوان در دو بخـش محتـوا و فـرم مـورد بررسـی قـرار داد کـه در ادامه بـدان پرداخته
میشود.
محتوا و درونمایه
سـعدی عشـق را فصـل انسـان از دیگـر موجـودات میدانـد و در پاسـخ بـه منتقـدان عشـق و
جمالپرسـتی بارهـا ایـن نکتـه را یـادآور میشـود:
کآدمی نیسـت که میلش به پریرویان نیست
عیــب ســعدی مکــن ای خواجــه اگــر آدمیی
(همـان :غـزل )123
از دیـدگاه سـعدی ،جمالپرسـتی بایـد بـه دور از هوا و هـوس و آیینهای برای دیـدن صنع صانع
باشـد .از دیگر سـو ،جمالپرسـت حقیقی کسـی اسـت کـه زیبایـی را در تمامـی آفریدهها درک و
سـتایش کنـد .سـعدی بارهـا بر تفـاوت نگاه خـود با هواپرسـتان و مدعیـان جمالپرسـتی تأکید
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میکند :
نهی اســـت نـــه این نظـــر که ما راســـت
گوینـــد نظـــر بـــه روی خوبـــان
چـــون آب در آبگینـــه پیداســـت
ســـر صنـــع بیچـــون
در روی تـــو
ّ
تـــا چشـــم نبینـــدت بجـــز راســـت
چشـــم چـــپ خویشـــتن بـــرآرم
(همان)44 :
سعدی میل به زیبایی را نیز چون عشق ورزیدن برای انسان ،امری ذاتی و ناگزیر میداند:
هرچــه گویــی چــاره دانــم کــرد جــز تقدیــر را
ای کــه گفتــی دیــده از دیــدار بترویــان بدوز
(هامن)10 :
سـعدی در گفتگـو بـا ناصـح عیبجـو و مالمتگـر بیخبـر از عشـق ،غالبـاً از طنـز و کنایـه بـرای
پاسـخگویی بهـره میگیـرد .یکـی از شـیوههای ایجـاد طنـز ،آوردن "دلیـل عکـس" اسـت؛
بدیـن معنـی کـه " بـرای مطلبـی دلیـل و توجیهـی بیاورنـد که خلاف انتظـار و عـرف و عادت
باشـد(".نگاهی تـازه بـه بدیـع ،شمیسـا:ص )180نمـود ایـن طنـز را بویـژه در فتواهای عاشـقانة
سـعدی میتـوان دید:
کــه گفــت در رخ زیبــا حــال نیســت نظــر؟

حــال نیســت کــه بــر دوســتان حــرام کننــد
(غزلیــات ســعدی ،غــزل )251

از صـدر اسلام تاکنـون در تاریـخ ،همـواره بـه مـوازات دیـن حقیقـی ،دیـن رسـمی نیـز وجـود
داشـته اسـت .حقیقـت دین اسلام مبتنی بـر آموزهها و سـنت پیامبر گرامی اسلام (ص) و اهل
بیت آن حضرت اسـت .در مقابل ،دین رسـمی برداشـتی از اسلام اسـت که در جامعه و بصورت
رسـمی رواج دارد .بزرگانـی چـون سـعدی و حافـظ بـا بـاور و ایمـان به دیـن حقیقـی ،از دین و
مذهـب عشـق در تقابل بـا دین رسـمی سـخن میگویند:
فتــوی مــن نمــاز کنیــد
بــر او نمــرده بــه
هر آن کســی که درین حلقه نیســت زنده به عشــق
ّ
(دیــوان حافــظ ،ص )165
***
توبــه گوینــدم از اندیشــة معشــوق بکــن

هرگــز ایــن توبه نباشــد کــه گناهیســت عظیم
(غزلیات سعدی ،غزل )431

فرم و صورت
یکـی از شـگردهای قابلتوجـه در غـزل سـعدی بویـژه در گفتگـو بـا ناصـح ،عیبجـو و مالمتگر،
اسـتفاده از زوجهـای متقابـل و قرینهسـازی ناشـی از آنهاسـت .تقابلهـای دوگانه در زبانشناسـی،
نشانهشناسـی و مکتـب سـاختارگرایی مـورد توجـه قـرار میگیرنـد" .به گفتۀ سوسـور یـک نظام
زبانـی ،زنجیرهـای از تفاوتهـای آواییسـت کـه بـا زنجیرهـای از تفاوتهـای محتوایـی ترکیـب
شدهاسـت( ".راهنمـای نظریـۀ ادبـی معـاصر ،سـلدن:ص  )160تقابلهـای دوگانـه را در سـطوح
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مختلـف و بـا کارکردهـای گوناگـون دینی ،فلسـفی ،زبانـی ،ادبـی ،فرهنگی ،سیاسـی و اجتماعی
میتـوان بررسـی کرد(.بررسـی تقابلهـای دوگانـه در غـزل حافظ ،نبیلـو :ص )70
در غـزل سـعدی ،مبنـای شـکلگیری بسـیاری از گفتگوهـا بـر تقابـل و تضـاد لفظـی ،معنایـی
و ادبـی اسـتوار اسـت .کاربـرد بسـیار انـواع تضـاد و تقابـل در گفتگـوی سـعدی بـا ناصحـان و
مالمتگـران ،موجـب تناسـب و هماهنگـی محتوا بـا فرم در به تصویر کشـیدن تفـاوت و تقابل دو
دیدگاه شـده اسـت.
کارکـرد هنرمندانـة تضـاد در ایـن ابیـات ،آن را از یـک آرایـة سـاده فراتـر بـرده و گاه نیـز
زمینهسـاز طنـز ادبـی در جملـه شـده اسـت:
عــوام عیــب کننــدم کــه عاشــقی همــه عمر

کــدام عیب که ســعدی خــود این هنــر دارد
(غزلیــات ســعدی ،غــزل )168

مـن خـود این پیـدا همیگویم که پنهـان گفتهاند
عیبجویانـم حکایـت پیـش جانـان گفتهانـد
گر بگفتنـدی که مجموعم پریشـان گفتهاند
پیش از این گویند کز عشـقت پریشان است حال
(همان)223 :
بـا توجـه بـه پیونـد نزدیـک تقابـل و طنـز و نکتهگویی در غـزل سـعدی میتوان گفت "بسـیاری
از طنزهـای سـعدی محصـول کنار هـم نهـادن جملههای متعارض اسـت( ".سـعدی ،موحد :ص
)166
یکـی دیگـر از شـگردهای ادبی که اسـتاد سـخن بـرای پاسـخگویی بـه مالمتگـران از آن بهره
میبـرد قلـب مطلـب یـا طـرد و عکـس اسـت .قلب مطلـب در اصطلاح ادبی آن اسـت کـه چند
واژة مصـراع اول ،بعینـه یـا بـا مختصـر تغییری در مصراع دوم تکرار شـود و مضمونـی نو و هنری
ایجـاد کنـد .در اکثـر کتـب سـنتی ،قلب مطلب نـام دیگر طـرد و عکس یا تبدیل و عکس اسـت.
(نگاهـی تـازه بـه بدیـع ،شمیسـا )169 :سـعدی را بحـق باید اسـتاد اسـتفاده از این شـگرد ادبی
دانست:
پیش از این گویند سـعدی دوست میدارد تو را

بیش از آنت دوست میدارم که ایشان گفتهاند
(غزلیـات سـعدی ،غـزل )223

ای کــه گفتی دل بشــوی از مهر یــار مهربان

من دل از مهرش نمیشویم تو دست از من بشوی
(همــان)631 :

سعدی در این ابیات با استفاده از قلب مطلب ،از کالم و استدالل ناصح و مالمتگر برای اثبات نظر
خویش و تأثیرگذاری بیشتر بهره میگیرد .استفاده از این شگرد ادبی عالوه بر تقویت استدالل،
بر ارزش هنری کالم نیز میافزاید .همچنین سعدی از تکرار هنرمندانة کلمات همراه با تضادها
و تقابلهای لفظی و معنایی برای بیان دیدگاه متفاوت خود در این ابیات  ،بخوبی بهره میگیرد:
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جماعتــی کــه نظــر را حــرام میگوینــد

نظــر حــرام بکردنــد و خــون خلــق حــال
(همان)347 :

کــه گفــت در رخ زیبــا نظــر خطــا باشــد

خطــا بــود کــه نبیننــد روی زیبــا را
(همان)4 :

همچنانکـه دیدهمیشـود در مصـرع نخسـت ایـن ابیات ،غالبـاً افعـال گوناگون از مصـدر "گفتن"
آمـده اسـت؛ افعالـی نظیـر "گوینـد ،گفتی ،کـه گفت؟ ،مگـوی ،گفتهانـد و گفتند" .کاربـرد قابل
توجـه ایـن افعـال ،بیانگـر رایج و شـایع بـودن برخـی باورهـا و دیدگاهها در جامعه اسـت:
میگویــم و بعــد از مــن گوینــد بــه دورانهــا
گویند مگو سـعدی چندین سخن از عشقش
(همــان)24:
در گفتگـوی سـعدی بـا مالمتگـران و ناصحـان کاربـرد واژههایی چون حلال ،حرام ،خطـا ،گناه
و فتـوا جلـب توجـه میکنـد.از آن جـا کـه سـعدی شـاعری اجتماعـی ،نامخـواه ،دوسـتدار خلق
و پایبنـد شـریعت اسـت ،نمیتوانـد نسـبت بـه مالمـت و انتقـاد دیگـران در بـاب جمالپرسـتی
بیاعتنـا باشـد؛ از ایـن رو غالبـاً میکوشـد جمالپرسـتی خـود را بـا فقـه و شـریعت تطبیق دهد؛
خلاف همشـهری رنـد و نامسـتیزش ـ حافـظ ـ کـه اعتنایی بـه عیبجویـان و مالمتگـران ندارد:
تــا بدانــی کــه بــه چندیــن هنــر آراســتهام
عاشــق و رنــد و نظربــازم و میگویــم فــاش
(دیوان حافظ ،ص )212
از دیگـر شـگردهای ادبـی کـه سـعدی در ایـن گفتگوهـا از آنها بهـره میگیـرد ،میتوان بـه ایهام،
تمثیـل و تلمیـح اشـاره کـرد .کارکـرد خـاص این شـگردها آن اسـت کـه موجب ایجـاز در کالم
شـده و شـاعر را از ادامـة بحـث و گفتگـو بینیـاز میکند:
ایهام:
مــر خداونــد عقــل و دانــش را
تمثیل:

عیــب مــا گــو مکــن کــه نادانیــم
(غزلیات سعدی ،غزل )439

کودکــی گفتا تو پیــری با خردمندان نشــین
بــا جوانــان راه صحــرا برگرفتــم بامــداد
همچــو طفالن دامنــش پُرارغوان و یاســمین
گفتــم ای غافــل نبینی کــوه با چندیــن وقار
(همــان)476 :
وجـود ایـن تمثیلهای اسـتداللی با کارکـردی هنری در گفتگوهای سـعدی در غـزل ،انتقال معنا
را آسـانتر و اسـتوارتر میکنـد( .بررسـی فـرم و شـگردهای بالغـی و زبانـی در دو غـزل متفاوت از
سـعدی ،حسنلی)26 :
تلمیح:
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حدیــث عشــق اگــر گویــی گنــاه اســت

گنـــاه اول ز حـــوا بـــود و آدم
(غزلیات سعدی ،غزل )353

سـعدی بـرای تقویـت اسـتدالل خود و برای دفـاع از خویش بصورتـی موجز و مؤثـر ،از اقتباس و
تلمیـح بـه آیـات قرآن بهـره میگیـرد و در برابر عیبجویان با اسـتناد به سـورة یوسـف (ع) چنین
میآورد:
کــه جهــل پیــش خردمند عــذر نادان اســت
مــرا هــر آینــه خامــوش بــودن اولیتــر
کــه هرچه نقل کنند از بشــر در امکان اســت
بــر ُئ نفســی و ال اُز ّکیهــا
و مــا ا ُ ّ
(همان)82 :
عشـق و جمالپرسـتی سـعدی و در معـرض مالمـت بودنـش موجـب شـده در غـزل وی توجـه
ویـژهای بـه داسـتان زندگـی حضـرت یوسـف (ع) دیده شـود.
یکـی از نمودهـای سـخن سـهل ممتنع در غزل سـعدی ،وجود ابیاتی اسـت که عـاری از صور
خیـال ،امـا در اوج زیبایـی و فصاحتنـد" .منتقـدان غربی چنین شـعری را شـعر ایـده (poetry
 )of ideaو نیـز ( )poetry of statementمینامنـد .مـا برای بحث دربارة آن ،اصطالح "شـعر
گفتـاری" را بـکار میبریـم .در شـعر گفتـاری بـار تمـام صنایـع بدیعـی بـه دوش کالم و اندیشـه
اسـت .شـاعری میتوانـد چنیـن شـعرهایی بنویسـد کـه تسـلط کامـل بـر زبـان و آگاهی فـراوان
از ظرفیتهـا و ریزهکاریهـای آن داشـته باشـد تـا اندیشـة خـود را شـاعرانه بیـان کند( ".سـعدی،
موحـد :ص )164
در گفتگـوی سـعدی بـا ناصحـان و مالمتگران نیـز نمونههـای هنرمندانهای از شـعر گفتاری را
میتـوان دید:
تــا میــان خلق کــم کــردی وقار خویــش را؟
دوستان گویند سعدی دل چرا دادی به عشق
هر کســی گــو مصلحت بیننــد کار خویش را
مـا صلاح خویشـتن در بینوایـی دیدهایـم
(غزلیات سعدی ،غزل )13
در ابیـات فـوق ترکیـب جملات پرسشـی ،خبـری و امـری بصورتـی هنرمندانـه  ،بیانگر تسـلط
سـعدی بـر امکانـات و ظرایـف زبان فارسـی اسـت“ .ظرافتهـای سـعدی گاه در اسـتفاده از افعال
اسـت ،گاه در اسـتفادۀ خـاص او از ضمایـر؛ گاهـی با حـروف اضافه بـازی میکند و گاه بـا واژهها.
گاهـی نیـز در مضمونهـای رایج دسـتی میبرد و شـیوۀ بیـان آنهـا را تغییـر میدهد(".پژوهش در
سـبک شـخصی سـعدی ،محمـدی )335 :حاصـل ایـن هنرنماییهـا ،سـبک خـاص و بـی ماننـد
سـعدی در غزل اسـت.
 )2گفتگو با یار
از  145مناظـرۀ برگزیـده در غـزل سـعدی 45 ،مـورد به گفتگوی شـاعر با یـار اختصاص دارد.
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موضـوع ایـن ابیات سـتایش معشـوق ،زیبایـی و خودبینـی و بیاعتنایی یار ،غیرت عاشـق ،طلب
وصـال ،ناگزیری عشـق ،تسـلیم در برابر یار و ناپایداری در عشـق اسـت.
در ایـن ابیـات ،نمونههـای وقوعـی بسـیار دیـده میشـود؛ ایـن نمونههـا گاه از یـک بیـت فراتر
رفتـه و نوعـی غزلداسـتان را بوجـود میآورنـد:
بـه یـک نفـس کـه برآمیخـت یـار بـا اغیـار
به خنده گفت که من شمع جمعم ای سعدی

بســی نمانــد کــه غیــرت وجــود مــن بکشــد
مــرا از آن چــه کــه پروانه خویشــتن بکشــد؟
(همان)208 :

اگرچــه ســرو نباشــد بــراو گل ســوری
بـه گریـه گفتمـش ای سـروقد سـیماندام
کــه خوبمنظــری و دلفریــب منظــوری
درشـتخویی و بدعهـدی از تـو نپسـندند
حدیــث عاشــقی و مفلســی و مهجــوری
ز چنـد گونـه سـخن رفـت و در میـان آمـد
میانتهــی و فراوانســخن چــو طنبــوری
بـه خنده گفت که سـعدی سـخن دراز مکن
مــرا ازیــن چــه کــه چــون آفتــاب مهجــوری
چو سـایه هیچکس است آدمی که هیچش نیست
(همان)573:
توجـه بـه قابلیتهـای زبـان عامیانه کـه در ابیات فوق دیده میشـود ،از مشـخصههای سـبکی آثار
سـعدی و یکی از رموز سـهل ممتنع بودن سـخن اوسـت.
در  45مـورد گفتگـوی مناظـره ماننـد سـعدی بـا یـار 14 ،مـورد پاسـخ یـار بـه سـعدی را
دربرمیگیـرد .ایـن پاسـخها غالبـاً طنزآمیـز و نشـانۀ بـی اعتنایی  ،اسـتغنا و نکتهگویی یار اسـت:
گفتــم از جــورت بریــزم خــون خویــش
گفتــم آتــش درزنــم آفــاق را

گفــت خــون خویشــتن در گردنــت
گفــت ســعدی درنگیــرد بــا منــت
(همان)144 :

گفتــم لــب تــو را کــه دل مــن تــو بــردهای

گفتا کدام دل ،چه نشان ،کی ،کجا ،که برد؟
(همان)175 :

گفــت دعــا به خــود بکن گــر به نیــاز میکنی
دی بــه امیــد گفتمــش داعــی دولــت تــوام
(همان)622 :
در حقیقـت سـعدی بـه یـار اجـازه میدهـد تـا با طنـز و اسـتغنا و غـرور با او سـخن بگویـد و در
مناظـره غالـب باشـد ،خلاف آنچـه در مناظـرۀ سـعدی بـا مالمتگـران و عیبجویـان دیدیم.
آوردن جملات پرسشـی بـه صـورت پـی در پـی در مصـرع "گفتـا کـدام دل ،چه نشـان ،کی،
کجـا ،کـه بـرد؟" از لحاظ ادبی قابل توجه اسـت .در غزل سـعدی " یکـی از زیباترین و مؤثرترین
سـاختارهای جملات پرسشـی بالغـی ،طرح پرسشـهای پـی در پی با ضرباهنگ چکشـی اسـت
کـه علاوه بـر اغـراق گوینـده در تجاهلالعـارف  ،مخاطـب را سرگشـته و تسـلیم میگردانـد".
(منظورشناسـی جملات پرسشـی در غزلیـات سـعدی ،باقری خلیلـی و محمودی نوسـر)51 :
در گفتگـوی سـعدی بـا یـار نیز تضـاد و تقابلهای لفظـی و معنایـی و قرینهسـازیها جلب توجه
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میکند :
فرمــان برمــت جانــا بنشــینم و برخیــزم
گفتــی به غمم بنشــین یا از ســر جــان بگذر
(همان)401 :
بیت فوق ،نمونه ای درخشان از حذف و ایجازهای سعدی در غزل نیز بشمار میرود.
از خــاک بیشــتر نــه کــه از خــاک کمتریــم
گفتــی ز خــاک بیشــترند اهــل عشــق مــن
(همــان)437:
در بیـت فـوق ،سـعدی از سـه آرایـة تضـاد ،قلـب مطلـب و اسـلوبالحکیم بصورتـی هنرمندانه و
طبیعـی بهـره گرفتـه اسـت .پایانبنـدی بیـت بـا واژة "کمتریـم" در حکـم ضربـة نهایی اسـت و
خواننـده را غافلگیـر میکند.
سـعدی اسـتاد اسـتفاده از انـواع جنـاس اسـت و "بنیانگـذار شـعری اسـت کـه بـدون نیـاز به
موسـیقی اضافـی ،شـنیدنی اسـت .غـزل او را میتـوان چـون آهنگـی مـوزون و گوشنـواز زمزمه
کـرد و حتـی بـدون توجه بـه معنای کلمههـا و گزارههـا احساسـی را تجربه کرد که از موسـیقی
ناب[میتـوان دریافـت]( ”.موسـیقی غزل سـعدی ،موحـد :ص )17
در گفتگوی سعدی با یار نیز نمونههای هنرمندانهای از انواع جناس را میتوان دید:

روزی بــه زنخدانــت گفتــم ب ـ ِه ســیمینی

گفــت ار نظــری داری ما را بــه از این بینی
(غزلیات سعدی ،غزل )624

بــه یکــی لطیفــه گفتــی ببــرم هــزار دل را

نــه چنــان لطیف باشــد که دلی نــگاه داری
(همان)571 :

پرســید کــه چونــی ز غــم و درد جدایــی

گفتـم نـه چنانم که تـوان گفت کـه چونم
(همان)422 :

آن کام برنیامــد ،ترســم کــه دم برآیــد
گفتــی بــه کام روزی بــا تــو دمــی بــرآرم
(همان)283 :
در دو بیـت فـوق علاوه بـر جنـاس ،تقابلهـای دوگانـه بیـن "دل بـردن" بـا "نگهداشـتن دل"
و "هـزار دل" بـا "یـک دل" از سـویی و "دمـی بـا یـار بـرآوردن" بـا "دم برآمـدن (مـردن)" از
سـوی دیگـر ،بـر ارزش ادبـی ابیـات افـزوده اسـت .پایانبنـدی ایـن دو بیـت نیـز غیرمنتظـره و
غافلگیرکننـده اسـت.
در گفتگـوی سـعدی بـا یـار نمونههـای هنرمندانـهای از شـعر گفتـاری را نیـز میتـوان دیـد؛
ابیاتـی کـه نمونـة سـخن سـهل ممتنـع بشـمار میروند:

جـواب دادی و گفتی که من خوشـم بیتو
پیــام دادم و گفتــم بیــا خوشــم میــدار
(همان)484 :
ایجـاز هنرمندانـهای کـه در ابیـات فـوق دیـده میشـود ،قابـل تأمـل اسـت؛ ایجـازی کـه حاصل
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آشـنایی بـا ظرایـف و قابلیتهـای زبان فارسـی و توانایی گنجانـدن مفهومی گسـترده در جملهای
کوتـاه اسـت؛ هنـری که سـعدی را بحـق باید اسـتاد آن بشـمار آورد .بر این اسـاس میتوان گفت
"مهمتریـن جنبـهای کـه غـزل سـعدی دارد ،جـادوی کالم بینظیـرش اسـت؛ در کوتاهگویـی،
شـیرینگویی و روانگویـی همتـا نـدارد؛ نوعـی سـبک بسـیار شـیرین و رقـص کالم( "...چهـار
سـخنگوی وجـدان ایران ،اسلامی ندوشـن :ص )147
سـعدی در گفتگـو بـا یـار نیـز از طنـز و نکتهگویـی بهـره میگیـرد .در ایـن میـان ،تصاویـر
طنزآمیـز وی بـا "بوسـه" قابـل توجـه اسـت:

ســعدی به بوسـهای ز لبت میهمان توست
گفتنـــد میهمانـــی عشّ ـــاق میکنـــی
(همان)57 :
از سـوی دیگـر در گفتگـوی سـعدی با یـار نیز نمونههایـی از فتواهـای شـاعرانه را در قالب بیانی
طنزآمیـز میتـوان دیـد .آشـناییزدایی و نـگاه متفـاوت شـاعر در ایـن ابیـات ،ایجـاد طنـز کرده
است:
نـــه حـــرام اســـت در رخ تـــو نظـــر
ز مـن بپرس که فتوا دهم به مذهب عشـق

کـــه حرام اســـت چشـــم بـــر دگری
(همان)556 :
نظــر بــه روی تــو شــاید کــه بــر دوام کنند
(همان)251 :

ب) تکگویی درونی
تکگویـی درونـی یکـی از اصطالحـات رایـج در ادبیـات داسـتانی اسـت و در مبحـث شـیوۀ
روایـت و زاویـة دیـد از آن صحبـت میشـود" .تکگویـی درونـی گفتگویـی اسـت کـه در ذهـن
شـخصیت داسـتان جریـان دارد .در ایـن شـیوة بازگویی ،اندیشـه و احسـاس شـخصیت در زاویة
دیـد اول شـخص بیـان میشـود( ".واژهنامـة هنـر داستاننویسـی ،میرصادقی و ذوالقـدر :ص )79
در تکگویـی درونـی خواننـده مسـتقیماً در جریان احساسـات ،تجربهها و دغدغههای شـخصیت
داسـتان قـرار میگیرد.
از آنجـا کـه یکـی از ویژگیهـای غزل سـعدی بهره گرفتن از بیان روایی اسـت ،میتـوان در مورد
شـیوة روایـت و انـواع زاویة دید در غزل سـعدی پژوهشـی مسـتقل انجام داد .با توجـه به موضوع
بحـث ،از  145مـورد گفتگـوی هنرمندانـه در غـزل سـعدی15 ،مـورد در قالب تکگویـی درونی
و گفتگـوی شـاعر بـا خـود اسـت .ایـن ابیـات بیانگر آن اسـت که سـعدی نیـز گاه در باب عشـق
ورزیـدن و پیامدهـای آن ،گرفتـار کشـمکش درونی میشـود؛ ناگفته پیداسـت در این کشـمکش،
غالباً عشق پیروز است.
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ســـعدیا در قفـــای دوســـت مـــرو
میـــل از اینجانـــب اختیاری نیســـت

چـــه کنـــم؟ میبـــرد بـــه اکراهـــم
کهربـــا را بگـــو کـــه مـــن کاهـــم
(غزلیات سعدی ،غزل )429

تیـــر نظـــر بیفکنـــد افراســـیاب را
ســعدی نگفتمــت که مرو در کمند عشــق؟
(همان)9 :
پاسـخی کـه سـعدی در بیت فـوق به خود و بصورتی غیرمسـتقیم بـه مالمتگران میدهـد ،یادآور
ایـن بیت حافظ اسـت:
به تیز غمزه صیدش کرد چشم آن کمانابرو
اگرچــه مــرغ زیرک بود حافــظ در هواداری
(دیوان حافظ ،غزل )412
تقابـل نـگاه سـعدی بـا باورهـا و دیدگاههـای رایـج نسـبت بـه عشـق و جمالپرسـتی در ایـن
ابیـات بصورتـی هنرمندانـه به تصویر کشـیده شـده اسـت؛ بعبـارت دیگـر در این نمونهها شـاهد
جـدال سـعدی بـا مالمتگـران درونـی و بیرونـی هسـتیم .سـعدی نیـز مانند هـر انسـانی و بویژه
هـر متفکـری بـا برخـی کشمکشـها و تناقضهـای درونـی درگیر اسـت .روحیـة نامخـواه و پایبند
شـریعت او موجـب میشـود گاه خـود نیـز بـا مالمتگـران و ناصحـان همـراه شـود و خویشـتن را
دعـوت بـه پرهیز از عشـق و جمالپرسـتی کنـد و البته غالباً بـا همان دالیل و منطقی که پاسـخ
مالمتگـران را میدهـد ،بـه خـود نیز پاسـخ دهد:
تو هم این مگوی سعدی که نظر گناه باشد

گنــه اســت برگرفتن نظــر از چنین جمالی
(غزلیات سعدی ،غزل )593

همچنیـن میتـوان گفـت سـعدی بجـای آنکـه همـواره ناصحـان و عیبجویـان را طـرف خطـاب
و جـدل قـرار دهـد ،گاه بظاهـر خـود را مخاطـب قـرار میدهـد ،امـا در حقیقـت روی سـخنش
بـا عیبجویـان اسـت .سـعدی در ایـن خطابهـا یـا پاسـخ منتقـدان خویـش را میدهـد یـا جهـت
پیشـگیری ،از دیـدگاه خـود در برابـر انتقـادات احتمالـی دفـاع میکنـد.
گاه تکگوییهـای درونـی سـعدی بـا آرایـة رجـوع همـراه میشـود؛ بدیـن معنـی کـه شـاعر به
سـخن سـابق خـود رجوع کـرده و آن را ،ضمن ایجـاد مضمونی نـو ،رد یا اصالح میکنـد( .نگاهی
تـازه بـه بدیـع ،شمیسـا :ص  )128بسـامد قابـل توجـه ایـن آرایـه در غـزل سـعدی نسـبت بـه
شـاعران دیگـر ،بیانگـر کشمکشـهای درونی شـاعر در باب عشـق اسـت:

گفتـــم بزنـــم بـــر آتـــش آبـــی

وین آتـــش دل نـــه جای آب اســـت
(غزلیات سعدی ،غزل )52
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باز گویم که عیان است ،چه حاجت به بیانم؟
گاه گویــم کــه بنالــم ز پریشــانی حالــم
(همان)417 :
در تکگوییهای درونی سـعدی در غزل ،همچنانکه دیدهشـد گاه مخاطب تنها سـعدی اسـت؛
گاه نیـز یـار و سـعدی هـر دو مـورد خطاب قـرار میگیرند .بعبارت دیگر شـاعر در خلـوت خود ،با
یـار غایـب از نظـر گفتگـو میکنـد .در پژوهش حاضر ده مـورد از این ابیات که به بیـان دو دیدگاه
متفـاوت پرداختـه ،انتخـاب شـده اسـت .موضوع این ابیات سـتایش یـار ،غیرت عاشـق ،ناگزیری
عشـق ،انـدوه فـراق ،درد عشـق و تقابل زهد با پارسـایی اسـت .در این نمونهها نیز کشمکشـهای
درونـی سـعدی را در قالب آرایة رجـوع میتوان دید:
بارها گفتهام این روی به هر کس منمای
باز گویم نه که این صورت و معنی که تو راست
گفتــم ایــن درد عشــق پنهــان را
بــاز گفتــم چــه حاجــت اســت بــه قــول

تــا تأمــل نکنــد دیــدة هــر بیبصــرت
نتوانــد کــه ببینــد مگــر اهــل نظــرت
(غزلیات سعدی ،غزل )35

بــه تــو گویــم کــه هــم تــو درمانــی
کــه تــو خــود در دلــی و میدانــی
(همان)610 :

گــر جوهری بــه از جان ممکن بــود تو آنی
میگفتمــت کــه جانــی دیگــر دریغــم آیــد
(همان)613:
بیـان سـاده ،روان و صمیمـی و نزدیکـی بـه زبـان محـاوره کـه از ویژگیهـای تکگویـی درونـی
اسـت ،در ایـن ابیـات نیـز دیـده میشـود .از اینرو نمونههـای هنرمندانهای از شـعر گفتـاری را در
ایـن تکگوییهـا میتـوان دید:
چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی
گفتــه بــودم چو بیایــی غم دل با تــو بگویم
(همان)509 :
همچنین نمونههای درخشانی از قرینهسازیها و تقابلهای هنری در این ابیات دیده میشود:
در روی تــو گفتــم ســخنی چنــد بگویــم

رو بــاز گشــادی و در نطــق ببســتی
(همــان)524 :

بــه روی خــوب ولیکن تــو چشــم میبندی
هــزار بــار بگفتــم کــه چشــم نگشــایم
(همــان)537 :
بیـت اخیـر نمونـهای از "فصـل" بشـمار میرود .در این شـگرد ادبـی ،جمله در مصـراع اول ناقص
میمانـد و در مصـراع دوم بصورتـی هنرمندانه کامل میشـود( .حد همین اسـت ،حقوقی )31 :این
ویژگـی از مشـخصههای سـبکی شـعر سـعدی اسـت و بویـژه در غزل وی غالبـاً با آشـناییزدایی
و غافلگیـر کـردن مخاطب همراه میشـود.
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نتیج ه
در پژوهش حاضر  145مورد از گفتگوهای مناظرهگونۀ سعدی در غزل برگزیده شده است.
آنچه در این ابیات قابل توجه است ،بیان دو دیدگاه متفاوت در قالب گفتگوست .غالب این نمونهها
به جدال سعدی با ناصح مالمتگر و عیبجو اختصاص دارد .موضوع این ابیات ،غالباً پایداری در
عشق ،پندناپذیری عاشق ،ناگزیری عشق و تقابل پارسایی با عشق است .بیشترین تالش سعدی
را برای دفاع از دیدگاههای خود نسبت به عشق و جمالپرستی در قالب طنز یا استدالل و تطبیق
دیدگاه خود با فقه و شریعت ،در این ابیات میتوان دید؛ از اینرو کاربرد واژههایی چون حالل،
حرام ،گناه ،خطا و فتوا در این نمونهها قابل توجه است 45 .مورد از ابیات برگزیده ،گفتگوی
سعدی با یار را در بر میگیرد و موضوع آنها غالباً ستایش یار ،پاکبازی ،ناگزیری عشق ،تسلیم و
رضا در برابر یار و زیبایی و خودبینی معشوق است.
 14مـورد از نمونههـای برگزیـده بـه تکگویـی درونـی سـعدی اختصـاص دارد .کاربرد بسـیار
آرایـۀ رجـوع در ایـن نمونههـا بیانگـر دغدغههـا و کشمکشـهای درونـی سـعدی در باب عشـق و
جمالپرسـتی اسـت.
در گفتگوهـای هنرمندانـۀ سـعدی در غـزل ،ویژگیهـای فرمـی و معنایـی مشـترکی را میتوان
دیـد؛ از جملـه بهـره گرفتـن از انـواع شـگردهای ایجـاد طنـز ،پیوندهای هنـری بیـن کلمات در
قالـب قرینهسـازیها ،تضادهـا و تقابلهـای دوگانـه ،قلـب مطلب ،انواع جناسـها و تناسـبهای لفظی
و معنایـی .همچنیـن بکارگیـری شـگردهایی چـون انـواع حذفهـای لفظـی و معنـوی ،تلمیـح و
ایهـام در ایـن ابیـات ،موجـب ایجـاز کالم شـده اسـت .زبـان سـاده و روان و صمیمـی ،بیـان
زنـده و واقعنمـا همـراه بـا ذکـر جزئیـات عاشـقانه موجـب شـده در نمونههـای مـورد بررسـی،
ابیـات وقوعـی کـه گاه نیـز بـه غزل-داسـتان نزدیـک میشـوند ،بسـیار دیـده شـود .همچنیـن
پایانبندیهـای غافلگیرکننـده و دور از انتظـار در بسـیاری از ایـن ابیات ،بیانگر تسـلط سـعدی بر
زبـان فارسـی و آشـنایی بـا کارکردهـا و قابلیتهای ایـن زبان در حـوزۀ نحو و کاربـرد واژهها بویژه
افعـال اسـت؛ ویژگیهایـی کـه ایـن شـاعر را بحـق شایسـتۀ لقب اسـتاد سـخن کرده اسـت.
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