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چكیده
برخي عبارات و اشعار گلستان و بوستان سعدي ،عليرغم ظاهري ساده ،انواعي از درهمتنيدگيهاي معنائي
دارند كه با نگاه اول و تكيه بر بالغت مألوف نميتوان به عمق معنائي آنها پي برد .سعدي گاهي ژرف
ساختهاي معنایي را با ایجاد شبكه ارتباطي پيچيده اي از كلمات كه در مواردي با صنایع ادبي هم تقویت
ميشود؛ ایجاد ميكند .تسلط سعدي بر زبان فارسي ،باریک اندیشي او ،آگاهي او از علوم مختلف ،تجربه
هاي زیادي كه در سفر داشته و آشنایي با فرهنگهاي متفاوت از عوامل دیگري است كه سبب ایجاد
معاني پنهان در آثار او گردیده است.
مهمتر آنكه دقت و اهتمام سعدي براي ایجاد اثري تعليمي و آموزنده در روساخت و ژرف ساخت ابيات
پدیدار است كه گاه بر شارحان نيز پوشيده باقي مانده است .در این مقاله تالش شده تا برخي ابيات و
عباراتي كه ظرایف بياني و معنائي پنهان در آنها بر شارحان سخن سعدي پوشيده ماندهاست؛ بازخواني و
معنا شوند.
کلمات کلیدي  :سعدي ،معناي تعليمي ابيات ،شروح گلستان و بوستان ،ظرافتهاي كالمي ،مهارتهاي
بالغي

مقدمه
هر كس به زمان خویشتن بود من سعدي آخرالزّمانم
چنانكه در چكيده ذكر شد ،هدف اصلي این مقاله ،ذكر دقایق و نكاتي از سخن سعدي است كه با
ظرافت خاصي انتخاب شده و حاصل تعمّق در روساخت و ژرفساخت واژههاست .معناها و ظرایفي كه
یا بر اكثر شارحان سخن سعدي پوشيده مانده یا توجه درخوري بدان نكردهاند.
بي شک گلستان و بوستان سعدي از مهمترین آثار تعليمي زبان فارسي بشمار ميرود .زبان شيرین و سهل و
ممتنع سعدي سبب شده است كه مخاطب آثار سعدي با هر سطح از دانش و دقت ادبي بتواند بهره شایسته
اي از آن برگيرد .در این مقاله با شكافتن الیه هاي متفاوت ابيات ،معاني پنهان آنها آشكار خواهد شد.
همچنين خاطرنشان ميسازد كه در هيچ یک از مقاالت و كتابهایي كه دربارة سعدي نوشته شدهاست،
شرح این ابيات و عبارات بگونه اي كه در این مقاله آمده  ،ذكر نگردیدهاند.
جهت سادهتر شدن مطلب ،این ابيات در هفت طبقه دستهبندي شدهاند تا ضمن معناكردن درست آنها،
معلوم شود كه در هر یک از این ظرایف ،سعدي از كدام شگردهاي بالغي براي پرمعناتر كردن كالم
خود استفاده كرده است.
 .1حُسن تعلیلهاي ظريف
مقدمة گلستان با این عبارت آغاز ميشود« :هر نفسي كه فروميرود ،ممدّ حيات است و چون برميآید مفرّح
ذات ،پس در هر نفسي دو نعمت موجود است و بر هر نعمتي شكري واجب.
از دست و زبان كه برآید

كز عهدة شكرش بدرآید؟

اعملوا آل داوود شكراً و قليل من عباديالشكور( ».یوسفي1381 ،ب )94 :

در شروح گلستان نكته تربيتي اي كه از این بيت برداشت شده در خصوص چگونگي از عهده شكر
برآمدن است .ظاهراً معناي عبارات روشنتر از هر شرح و بسطي است و همه بارها و بارها آن را شنيده و
خواندهاند ،در شروح گلستان آمدهاست:
در شرح سودي ذیل این عبارت آمده «...كسي قادر نيست از عهدة شكر حقيقي خدا برآید ،زیرا اگر بر
هر نفسي دو شكر الزم باشد ،پس بر سایر نعمتها چه اندازه شكر الزم است؟» (شرح سودي ،ص)3
«فرورفتن نفس كه ممدّ حيات است و برآمدن آن كه مفرّح ذات ميشود ،هر یک نعمتي است ...بيت نتيجة
قياس خطابي است ،زیرا وقتي كه در هر نفس ما دو نعمت موجود باشد و بعالوه ما از نعمتهاي بيشمار
دیگري بهرهور باشيم ،چگونه ميتوانيم از عهدة شكر خداي تعالي برآیيم و همين بيت اشاره دارد كه شكر،
ممكن است قولي و با زبان ،یا فعلي و با دست و سایر اعضا باشد( ».خزائلي)441 :4399 ،
خطيب رهبر نيز در شرح این بخش به ذكر چند نكتة لغوي و دستوري اكتفا كردهاست.
یوسفي نيز پس از ذكر نكات لغوي و اشاره به تلميحات و غيره چنين گفته« :علما گفتهاند كه در
شبانروزي آدمي بيستوچهار هزار بار نفس بزند .پس در هر شبانروزي آدمي از فضل آفریدگار
بيستوچهار هزار بار خلعت حيات بپوشد ...گوته ،شاعر نامدار آلماني ،نيز با الهام از این سخن سعدي
گفتهاست« :در هر نفسي دو نعمت موجود است :آنگه كه دم فروميرود و آنگه كه برميآید ،تا از این
رفتن و برآمدن شمع حيات فروزان ماند( »...گلستان با شرح یوسفي  ،ص)441
چنانكه مالحظه ميشود در هيچكدام از این شروح ،به این دقيقه اشاره نشدهاست كه چرا از ميان تمام
نعمتهاي جهان ،سعدي «نفس» را انتخاب كرده و چند سطر در باب آن توضيح دادهاست تا به این نكته
برسد كه شكر نعمتهاي الهي ممكن نيست؟!

پاسخ اینست كه براساس استدالل سعدي در هر نفس دو نعمت وجود دارد و براي هر نعمت هم كه باید
یكبار شكر گفت؛ پس قاعدتاًدر هربار نفس كشيدن باید دوبار بگوئيم« :خداراشكر» ،ولي عمالً فقط
درهنگام بازدم انسان توانایي صحبت كردن دارد ،پس در هر نفس یكبار بيشتر نميتوان خدا را شكرگفت؛
پس اگر در تمام عمر هم بگوئيم شكر ،فقط نصف تعداد نفسهایمان را شكر گفتهایم ،چه رسد به سایر
نعمتها!
.2ارتباط استوار لغات با هم
در بوستان آمدهاست:
*«زن خوب فرمانبر پارسا

كند مرد درویش را پادشا» (یوسفي  4314 ،الف)413 :

در شرحهاي بوستان زیر این بيت چيزي نيامده ،ولي ارتباط پنهاني شگفتي بين سه صفت مصراع اول و
كل مصراع دوم وجود دارد .معناي بيت این است :اگر مرد درویشي «زن زیباروي فرمانبر پارسا»
داشتهباشد ،احساس پادشاهي ميكند .حال ببينيم سرّ سخن كجاست و چرا نميتوان صفت دیگري را
جانشين آن صفات كرد؟
نخست اینكه پادشاهان از نعمتهاي دنيوي برخوردارند .دوم اینكه پادشاهان براي داشتن حكومتي دلخواه و
آرام ،باید از شورش داخلي در امان باشند و سدیگر ،باید از تعرّض و تجاوز دشمن خارجي نيز محفوظ
بمانند .اما حوزة پادشاهي درویش كجاست؟ بيشک چهاردیواري خانة اوست .اگر درویش زن زیبا
داشتهباشد ،از نعمتهاي دنيوي بهرهمند است .اگر زنش فرمانبر باشد ،از شورش در امان است و اگر پارسا
هم باشد ،از تعرّض دشمن خارجي (مرد بيگانه) نيز محفوظ خواهد بود .پس ميتواند احساس پادشاهي
كند؛ زیرا پادشاه هم همين مزایا را دارد .نكته تربيتي بيت در ژرف ساخت واژه هاي بيت نهفته است؛

سعدي معتقد است كه اگر در زني به صفتهاي نيكوي اخالقي آراسته باشد ،مصاحبت با او نهایت
خرسندي را به همراه دارد .صفت «خوب» عالوه بر زیبارویي اشاره به معناي متخلق بودن به خلق و خوي
پسندیده را نيز دارد.از سویي سعدي این مطلب را به همه انسانها تسري نمي دهد ،فقط درویشي كه قانع
است و زیاده خواه نيست مي تواند به چنين پادشاهي برسد كه این نكته هم قابل تأمل است.
*«ملحد گرسنه در خانة خالي سر خوان

عقل باور نكند كز رمضان اندیشد» (یوسفي  4314 ،الف)18 :

اگر فقط گفته ميشد «ملحد از رمضان پروائي ندارد» ،نيز معنا كامل بود ،ولي سعدي با آوردن الفاظي
دیگر در مصراع اول ،راه را بر سر هر بهانه و عذر و پرسشي ميبندد! اینگونه كه اگر سؤال مقدّر این باشد
كه :درست است كه «ملحد» است ،ولي چون گرسنه نيست ،حرمت رمضان را حفظ ميكند ،اما سعدي
فكر این پرسش ذهني خواننده را كرده و گفتهاست ملحد گرسنه است .حال ميپرسيم گرسنه هست ،ولي
شاید جایي است كه نميتواند پنهان باشد ،پاسخ ميدهد در خانه است ،نه در كوي و برزن .سپس این سؤال
مطرح ميشود كه شاید در خانة او كسي است كه باعث رودربایستي و عدم غذا خوردن شود ،پاسخ از
پيش دادهشده« :خانه خالي است» .سرانجام ذهن پرسشگر ميگوید :درست است كه گرسنه است و در
خانة خالي هم نشسته ،ولي شاید چيزي براي خوردن ندارد؛ سعدي پاسخ ميدهد :خير سفره هم پهن است.
دیگر راه بر هر حجتي بسته ميشود .آیا واقعا ميتوان باور كرد كه كافري كه گرسنه است و در خانة خالي
سر سفره نشسته ،غذا نخورد و حرمت رمضان را نگهدارد؟!
شاید بتوان گفت این بيت به آرایه استيفا آراسته است و سعدي تمام احتماالت را براي برطرف شدن شک
خواننده مطرح كرده است .نكته حاشيهاي كه در باب ضرورت ورع از بيت درک مي شود بيشتر در
چارچوب ذهن شاعر است كه آنقدر روزه داري در ماه رمضان براي او اهميت داشته است كه آن را به
عنوان مضمون بيتي آورده است.

.3استفادة توأمان از ايجاز و يك صنعت بديعي
در برخي از ابيات سعدي ،ایجاز ظریفي نهفته است؛ بدین معنا كه گاه معناي دو بيت را در یک بيت یا
یک مصراع خالصه ميكند .یعني كلماتي را در یک مصراع مياورد كه بتنهایي بار معنایي دو بيت یا بيشتر
را بر دوش ميكشند .ضمنا همراه با این ایجاز از یک صنعت بدیعي هم استفاده ميكند.
«بخوشيد سرچشمههاي قدیم

نماند آب جز آب چشم یتيم» (یوسفي  4314 ،الف) 81 :

این بيت از ابيات حكایت مربوط به خشكسالي و قحطي دمشق است ،با مطلع:
«چنان قحطسالي شد اندر دمشق

كه یاران فراموش كردند عشق» (یوسفي  4314 ،الف)81 :

در مصراع دوم بيت مورد نظر ،لغت «یتيم» بار معنایي بزرگي را بر دوش ميكشد ،یعني عالوه بر اینكه بار
عاطفي سنگيني دارد ،همزمان كار یک بيت دیگر را نيز انجام ميدهد و سبب ایجاز در بيت گردیده است
بدین معنا كه بجاي آنكه سعدي در یک بيت جداگانه بگوید كه در این قحطي عدهاي مرده بودند ،با
آوردن لغت «یتيم» كار را ساده كرده است .بدیهي است تا پدران نميرند ،كسي یتيم نميشود.
همچنين از صنعت بدیعي «استثناي منقطع» نيز استفاده توامان كردهاست .در مصراع «نماند آب جز آب
چشم یتيم» ،آب چشم یتيم از جنس آب خوردن نيست .چنانكه در تعریف استثناي منقطع گفتهاند« :حكم
یا موردي را از حكم یا موردي مستثني كنند ،بدون اینكه بين آنها سنخيت و همجنسي و مناسبتي كه الزمة
استثناء است ،وجود داشتهباشد و بدین ترتيب آن استثناء عقالً و عرفاً صحيح نباشد( ».شميسا:4314 ،
ص491و.)494از دیدگاه تعليمي نيز ،شاعر اشارهاي غيرمستقيم به رسيدگي به یتيمان دارد كه شاید
تاثيرگذاري آن از پند مستقيم بيشتر باشد.

«نكونام و صاحبدل و حقپرست

خط عارضش خوشتر از خط دست» (یوسفي  4314 ،الف)413 :

در برخي شرحهاي بوستان مطلبي ذیل این بيت نيامده و آنجا كه آمده نيز ،خط دست بهمعناي دستخط
تعبير شدهاست« :خط كه با دست نویسند( ».یوسفي :4314 ،ص ،)343اما مصراع دوم معناي گستردهتري
دارد ،اوال خطّ عارض ممدوح نشاندهندة نوجواني و پسر بودن اوست .دیگر اینكه خطّ دست افزون بر
دستخط ،بمعناي خطوط كف دست نيز ميباشد كه كنایه از بخت و اقبال است؛ پس خوشتر از خطّ دست،
یعني خوشبخت و خوشاقبال هم هست.
بنابراین سعدي با ایجازي شگفت در یک مصراع پنج صفت را ذكر كرده ،بدون اینكه بيت یا بيتهاي
مستقل دیگري را براي بيان آن صفات سروده باشد :پسر جواني كه زیبا و خوشخط و خوشبخت است.
صنعت بدیعي همراه ،عبارتست از ایهام در تركيب «خطّ دست» و نيز جناس بين دو «خط» (دو خط دو
معناي متفاوت دارند).به هر حال مضمون سازیهاي سعدي و استفاده از صفات برجسته نكونام ،صاحبدل و
حقپرست مقدم بر خط عارض و دست خط خواننده را متوجه صفات ممتاز اخالقي شخصيتهاي حكایات
بوستان مي كند.
 -4اشاره به ظرايف علمي و حكمي:
*«سفله چو جاه آمد و سيم و زرش

سيلي خواهد به ضرورت سرش

آن نشنيدي كه حكيمي چه گفت

مور همان به كه نباشد پرش» (یوسفي  4314 ،ب)448 :

این ابيات در گلستان سعدي پيرامون این نكته اخالقي آمدهاند كه وجود نعمت و قدرت ،براي كسي كه
ظرفيت ندارد ،باعث دردسر است( .رک.یوسفي )314 :4314 ،در شروح دیگر نيز چنين آمدهاست:

«چون آدميزاده ناآزاده خوي و رتبتي و نقدینهاي بدست آرد ،نافرماني آغازد و ناگزیر خود را سزاوار
قفاخوردن سازد ،آیا این سخن بگوشت نرسيدهاست كه افالطون گفته :مورچه را مصلحت آنست كه پر
نداشته باشد تا از خطر ایمن بماند؟» (خطيبرهبر :4391 ،ص)212
« ...چون خدا بخواهد موري را هالک كند ،برایش دو بال ميآفریند( ».خزائلي :4399 ،ص)912
و در شرح قدیميتر گلستان ،شرح سودي نيز درباره مصراع دوم مطلب درخوري نيامدهاست ...« :آن
اشاره به غناي همان حریفست كه سبب قصاص وي گردید :4339( ».ص)884
بجز اشاره مختصر خزائلي دیگران توجهي به ارتباط پر در آوردن مورچه با زیان حاصل از آن نكرده اند.
توضيح اینكه پر داشتن مورچه نشانة مرگ زودرس اوست؛ بهعبارت دیگر مورچههاي نر بيستوچهار
ساعت پيش از جفتگيري پر در مياورند و از این بال درآوردن خوشحالند ،ولي نميدانند كه همين پر
درآوردن بزودي مرگ آنها را بدنبال دارد ،چرا كه بالفاصله پس از جفتگيري ميميرند( .رک
سایتwww.daneshnamehroshd.irقسمت چرخه زندگي مورچگان)
*«ترسم نرسي به كعبه اي اعرابي

كاین ره كه تو ميروي به تركستان است» (یوسفي  4314 ،ب)11 :

ضمن اینكه ژرف ساخت بيت به خواننده این نكته تربيتي را هشدار مي دهد كه رسيدن به هدف تنها با
انتخاب راه درست ممكن است.بيت داراي نكته باریک دیگري نيز هست.
در شرح خزائلي و یوسفي هيچ اشارهاي به دليل انتخاب تركستان نشدهاست و تنها گفتهاند كه...« :ریا
كردن و ظاهر ساختن ،بيراهه است و آدمي را به كعبة مقصود نميرساند( ».خزائلي :4399 ،ص )389در
شرح یوسفي هم تنها اشاره شده كه تركستان ناحيهاي است در آسيا كه از شمال به سيبري ،از مغرب به
دریاي خزر ،از جنوب به افغانستان و هند و از مشرق به مغولستان محدود است( .رک :4314 .ص)321

و خطيب رهبر هم چنين گفتهاست« :اي تازي صحرانشين بيگمان تو بخانه خدا راه نخواهي برد ،چه این
طریق كه تو در پيش گرفتهاي بتركستان ميرسد نه بكعبه :4391( ».ص)483
سودي نيز اشارهاي به گزینش تركستان در مقابل كعبه نميكند و تنها در معناي بيت ميگوید...« :زاهد با
زرق و ریا به حق واصل نميشود ،بلكه رفتهرفته بعدش زیاد ميشود :4339( ».ص)338
انتخاب تركستان(مناطق شماي و شرقي ماوراء النهر را تركستان ميگفته اند رک :معجم البلدان یاقوت
حموي ج 9ص ) 223در تقابل با كعبه ميتواند به دو منظور باشد یكي اینكه تركستان كافرستان بوده و
دیگري دقيقه اي علمي است كه شارحان از كنار آن گذشتهاند و آن اینكه از لحاظ جغرافيایي كعبه در
جنوب غربي شيراز-محل زندگي سعدي -و تركستان در شمال شرقي آن قرار دارد؛ یعني دقيقا
یكصدوهشتاد درجه اختالف دارند كه بيشترین اختالف ممكن از نظر جغرافيایيست؛ چنانكه امروزه نيز در
محاوره ،دو نفر غير همعقيده به یكدیگر ميگویند ،ما با هم صد و هشتاد درجه اختالف داریم!
*«اندرون از طعام خالي دار
تهي از حكمتي به علّت آن

تا در او نور معرفت بيني
كه پري از طعام تا بيني» (یوسفي  4314 ،ب)48 :

در اكثر شروح این ابيات به حدیث نبوي اشاره شده است كه حكمت در شكمي آگنده از طعام قرار
نميگيرد .و منظور از معرفت ،شناخت حق است( .یوسفي :4314 ،ص)391
در هر كالسي كه این ابيات خوانده ميشود ،برخي اعتراض ميكنند كه مگر نميشود سير بود و دانشمند شد
و موشک به فضا فرستاد! پاسخ اینست كه ایشان در ذهن خود تفاوتي ميان «دانش» و «حكمت و معرفت»
قائل نشدهاند .بلي با شكم پر ميتوان فيزیک و شيمي خواند ،ولي نميتوان به «خردمندي» رسيد .نكتة علمي
سخن ،در این بحث روانشناسي است :روانشناسان (رک :روانشناسي از دیدگاه فروید) در مراحل رشد

انسان ،از مرحلهاي بنام مرحلة دهاني نام ميبرند( )oral stageكه مخصوص دوسال آغازین زندگي است
و كودک عالقه وافري به لذت بردن از طریق دهان خود دارد .حال اگر فردي از نظر جسمي رشد كند،
ولي از نظر خرد (دقت شود خرد ،نه هوش یا دانش) در مرحلة دهاني و كودكي باقي بماند ،در بزرگسالي
نيز شكمپرست خواهدبود؛ بهعبارت دیگر هر كجا فرد شكمپرستي دیدهشد ،حتي اگر عالم هم باشد،
انسان خردمندي نيست( .رک www.daneshnamehroshd.ir.ذیل مبحث مرحله دهاني یا oral
)stage
از لحاظ تعليمي نيز سعدي در این بيت اشارهاي غيرمستقيم به تعليم صوفيان مبني بر جوع و ریاضت نفس
براي دست یافتن به مراتب عالي و رها شدن از مراتب حيواني دارد.
-5واگذاري درك بخشي از معنا به خواننده همراه با داليل ظريف
یكي از مثالهاي این مورد ،همان مثال آغاز گلستان است كه در بخش نخست ذكر شد .از مثالهاي دیگر
ميتوان این ابيات را ذكر كرد:
*«چون نداري كمال و فضل آن به

كه زبان در دهان نگهداري

آدمي را زبان فضيحه كند

جوز بيمغز را سبكساري» (یوسفي  4314 ،ب)431 :

مانند بسياري از دیگر ابيات سعدي ،پيرامون این دو بيت نيز چيزي در كتابهاي شرح گلستان نيامده ،جز
اینكه جوز یعني گردو و سبكساري یعني سبکوزني (خزائلي :4399 ،ص .)333خطيب رهبر هم درباره
این بيت چنين گفتهاست« :چون در دانش بحد تمامي نرسيدهاي ،شایستهاست كه زبان بربندي و سخن
نگویي .انسان را گفتار رسوا ميسازد ،چنانكه گردوي پوک را سبكمغزي( ».خطيب رهبر؛  :4391ص)893
« ...انسان را زبان و گردو را خفت ،رسوا و بياعتبار ميكند( ».سودي :4339 ،ص)438

معناي ظاهري دو بيت هم روشن است ،اما باز نكتة خاص انتخاب سعدي اینجاست كه ارتباط ميان دو
مصراع بيت دوم چيست؟ چرا در تقابل انسان كه با زبان رسوا ميشود ،گردو آمده؟ چرا مثال نگفتهاست:
آدمي را زبان رسوا ميكند و ميوة نارس را رنگ و بوي آن؟ یا هر مثال دیگري.
علّت انتخاب گردو این است كه سعدي ميگوید :گردو حتي اگر بستهدهان هم باشد ،باز بيمغزیش معلوم
خواهدشد (از وزن كم آن) ،اما اي انسان تو گردو نيستي كه اگر دهانت را ببندي هم باز بيمغزیت آشكار
شود ،پس خاموش باش! ،چنانكه مشاهده ميشود بجز گردو مثال دیگري نميتواند بيانگر این رابطه ظریف
باشد.مراعات نظير ظریف بين زبان و سبكساري خواننده را به تفكر وا ميدارد كه صحبت زیاد بي دانش
نشان سبكساري است و این مكث رواني اثر تربيتي مورد نظر سعدي را بر روي خواننده مي گذارد.
*«سه چيز پایدار نماند ،مال بيتجارت و علم بيبحث و ملک بيسياست.
وقتي به لطف گوي و مدارا و مردمي

باشد كه در كمند قبول آوري دلي

وقتي بقهر كوش كه صد كوزة نبات

گهگه چنان بكار نياید كه حنظلي» (یوسفي  4314 ،ب) 433:

نكته مغفول مانده در كتابهاي شرح گلستان ارتباط دو بيت با جملة نثر و سپس رابطة نبات و حنظل با بيت
نخست شعر است .در شروح چنين آمدهاست...« :سياست و تدبير اجتماعي حكم ميكند كه لطف و قهر با
هم آميخته شود و هر كدام در مورد خود بهكارميآید( .خزائلي :4399 ،ص )134و در نيز« :گاهي نيز با
خشونت و درشتي سخن بگوي ،زیرا در برخي اوقات صد كوزة نبات آن فایده را نتواند داشت كه یک
هندوانه ابوجهل( ».یوسفي :4314 ،ص. )848در نسخه خطيب رهبر اصال این ابيات نيامدهاست!
این دو بيت در تكميل «ملک بيسياست» آمدهاند« .ملک بيسياست» یعني حكومتي كه در آن سختگيري
وجود ندارد .سعدي پيشبيني كرده كه خواننده خواهدپرسيد :چرا باید در حكومت سختگيري كرد و

ميزان آن چقدر باید باشد و مگر سعدي طرفدار زورگویي است؟! در دو بيت بعد خواننده قانع ميشود كه
اگر كسي نياز به حنظل داشت ،نباید به او با دلرحمي نبات داد؛ پس گاهي «تلخي مشكل را حل ميكند،
نه شيریني» و نكتة ظریف دیگر اینكه سعدي «صد كوزة نبات» را در مقابل «یک دانه حنظل» قرار
دادهاست؛ یعني در حكومت كردن صد حجم بزرگ لطف و مدارا الزم است و یک ذرة كوچک تندي
و سختگيري .اكنون خواننده قانع ميشود كه سعدي موافق زورگویي و استبداد در حكومت نيست بلكه
این نكته را تعليم مي دهد كه دلهاي سختي كه با كمند مدارا و لطف به اطاعت در نمي آید را باید با
سختگيري تابع كرد تا موجب زیان نگردد.

-6غافلگیريهاي زباني:
*«شوربختان به آرزو خواهند
گر نبيند به روز شبپره چشم
راست خواهي هزار چشم چنان

مقبالن را زوال نعمت و جاه
چشمة آفتاب را چه گناه
كور بهتر كه آفتاب سياه» (یوسفي  4314 ،ب)13 :

بيت دوم را چنين معنا كردهاند :اضافة مقلوب است ،یعني «شبپره چشم» را «چشم شبپره» پنداشتهاند و
دليل گمراهي شارحان ،لغت چشم است كه باعث شده آن را فاعل مصراع بپندارند( .رک.خزائلي:4399 ،
ص )291یوسفي هم در شرح این بيت گفتهاست« :اگر چشم خفاش در روز نميبيند( »...یوسفي:4314 ،
ص )283خطيب رهبر نيز «شبپره چشم» را اضافه مقلوب دانسته و بر این اساس معنا كردهاست.
(رک :4391.ص)11

حال آنكه چشم مفعول است ،یعني معناي مصراع این است كه «اگر شبپره در روز چشم را نبيند.»...
كافيست بجاي چشم ،لغت دیگري را در بيت بگذاریم ،غافلگيري دستوري برطرف خواهدشد .مثال
بگویيم :گر نبيند به روز شبپره نور ،شكي نيست كه مصراع را بگونهاي معنا خواهيم كرد كه «نور» مفعول
باشد ،نه فاعل یعني «اگر شبپره در روز ،نور را نبيند»؛ در كتاب دستور تاریخي زبان فارسي درباره زبان
متون ادبي تا قرن هفتم چنين آمدهاست« :در زبان این دورهها موارد متعددي دیده ميشود كه مفعول صریح
بدون حرف نشانه «را» بكاررفتهاست و اینگونه استعمال در نظم بسيار متداول است ...مثال این مورد در
نظم و نثر فراوان است و غالبا تشخيص فاعل از مفعول ،تنها از روي سياق عبارت و معني آن ممكن است،
نه از ساختمان جمله( ».خانلري :4331 ،ص293و )291ضمن آنكه ندیدن چشم كنایه از كوري و تاریكي
مفرط است .چنانكه ضربالمثل «چشم ،چشم را نميبيند» نيز جهت همين منظور بكار رفته است؛ در
مصراع مورد نظر نيز ،شبپره «چشم» را نميبيند.
-7درهم تنیدگیهاي تصويري از طريق ارتباط گسترده و ظريف کلمات باهم:
در كتابهاي بالغي ،تصویرسازي را در حوزة فنون بياني قرارداده و گفتهاند كه تشبيه و استعاره و مجاز و
كنایه ،باعث تصویرسازي در كالم ميشوند ،اما نوع دیگري از تصویرسازي نيز هست كه به نظر نویسندة
این مقاله ،ارتباطي با فنون بياني ندارد ،بلكه صرفا از چيدن مناسب كلمات در كنار هم شكل ميگيرد .در
بيتي كه منسوب بفردوسي است ( ولي در شاهنامه دیده نميشود)این نوع تصویرسازي بكار رفته :
پي گفتگو مجلس آراستند

نشستند و گفتند و برخاستند

كلمات مصرع دوم در محور همنشيني ،بگونهاي قرارگرفتهاند كه بنحوي حالت تعجيل و شتابزدگي را
تصویر كرده و آن را به خواننده منتقل مينماید ،حال آنكه هيچ تشبيه و استعارهاي هم در بيت وجود ندارد.

سعدي نيز از این نوع فضاسازیها و تصویرسازیها فراوان دارد:
*«شنيدم كه در بزم تركان مست

مریدي دف و چنگ مطرب شكست

چو چنگش كشيدند حالي به موي

غالمان و چون دف زدندش به روي

شب از درد چوگان و سيلي نخفت

دگر روز پيرش به تعليم گفت

نخواهي كه باشي چو دف رويریش

چو چنگ اي برادر سر انداز پيش» (یوسفي  4314 ،الف) 481:

در نگاهي گذرا از روي ابيات متوجه نخواهيم شد كه سعدي در بيت نخست چه صحنة هولانگيز و
ترسناكي را فراهم كرده است ،صحنهاي كه بواسطة آن انتظار داریم در ابيات بعدي اتفاق خشني بيفتد و
ميافتد (مرید ضرب و جرح ميشود) ،اما این فضا چگونه ترسيم شده است؟
ابتدا از لغت «تركان» آغاز ميكنيم :چرا سعدي نگفته است« :شنيدم كه در بزم مردان مست ».یا هر لغت
دیگري به جز تركان؟ پاسخ اینست كه تركان «مغولهاي عصر سعدي» دو صفت داشتند-4 :كافر بودهاند.
-2آدمكش بودهاند .پس تا اینجا فضا كمي دهشتآلود شد ،با عدهاي كه هم كافرند و هم قاتل مواجهيم،
سپس مستي حاصل از شراب را هم به آن افزودهاست!! چه بسيار كسان كه تندخو نيستند ،اما ممكن است
بر اثر مستي ،رفتارهایي خشن كنند ،چه رسد به كساني كه آدمكش و كافرند ،مست هم كه باشند ،انتظار
اتفاق مهيبتري را خواهيم داشت .لغت «بزم» بار معنایي فراواني را به دوش ميكشد ،زیرا تركان مست در
مجلس شادي و شادخواري و موسيقي نشستهاند و غرق در هيجانند كه ناگهان كسي دف و چنگ مطرب
را ميشكند ،اینجاست كه خواننده انتظار دارد ،كار مرید با حركتي تند پاسخ داده شود .براي درک بهتر
فرض كنيد مصراع بجاي آنكه هست ،اینگونه بود« :شنيدم كه در نزد مردان مست» ،چقدر زیبایي معنا
سقوط ميكرد؟! از لحاظ تعليمي تاثير نهایي و مهمي كه سبب ميگردد پند تربيتي پير یا در واقع سعدي اثر

كند همدلي پير با مرید است كه از «اي برادر» دریافت ميشود  .در واقع ندا به غرض تحبيب و همدلي
است.
*«چنان قحطسالي شد اندر دمشق

كه یاران فراموش كردند عشق

چنان آسمان بر زمين شد بخيل

كه لب تر نكردند ذرع و نخيل

بخوشيد سرچشمههاي قدیم

نماند آب جز آب چشم یتيم

نبودي بجز آه بيوهزني

اگر برشدي دودي از روزني

نه در دشت سبزه نه در باغ شخ

ملخ بوستان خورد و مردم ملخ» (یوسفي  4314 ،الف) 81:

در اینجا نيز تصویر ارائه شده از خشكسالي دمشق ،زیباتر از نگاه اوليه به ابيات است ،زیبائيي كه پس از
تأمل بيشتر برروي كلمات خود را مينمایانند:
در بيت اول  ،بار معنایي فراواني برروي عشق است ،انسانها در تنگنا و مشكالت آخرین چيزي را كه از
یاد ميبرند ،مهرباني و محبت است.
اگر در قحطي هم لقمهناني به كف افتد ،باز آن را به عزیزان خود ایثار ميكنند؛ حال این قحطي چنان
سخت شده كه هركسي فقط به فكر خود است و تمام روابط دوستي و عشقي بریده شده .آن هم از جانب
یاران كه كارشان عشقورزي است ،نه از سوي مردم عادي .یعني حتي یاران هم كه اهل محبتند ،محبت را
از یاد بردهاند .با این توضيح قيد «چنان» نيز در ابتداي بيت ،زیبایي و استحكام حضور خود را بيشتر نشان
ميدهد .زیرا در زبان فارسي پس از قيد «چنان» ،باید اتفاق مهمي بيفتد.

در بيت دوم نيز ،لب تر نكردن یک معناي اوليه دارد ،یعني مرطوب نبودن و یک معناي كنایي كه اتفاقا
این معناست كه بيت را زیباتر ميكند .لب تر نكردن كنایه از درخواست نكردن است :ميگوید آسمان
آنقدر بخيل بود كه نه ذرع(كه آب فراوان ميخواهد) و نه درخت خرما(كه آب كم ميخواهد) ،در آسمان
آن جوانمردي را نميدیدند كه قطرهاي آب از او خواهش كنند .شرح زیبایي بيت سوم در قسمتهاي پيشين
همين مقاله داده شد و در اینجا اضافه ميكنيم كه سرچشمههاي قدیم یعني سرچشمههاي ازلي،
سرچشمههایي كه هميشه جوشيدهاند و تناسب آن با چشم یتيم یعني اشک یتيمان نيز از روز ازل
ميجوشيده كه این بار احساسي بيت را بيشتر ميكند .سخن از آب چشم یتيم و آه بيوه زن همان طور كه
گفته شد در الیه هاي پنهان بيت مخاطب را متوجه قشر آسيب پذیر ميكند .به جاي دود حاصل از پخت و
پز آه از روزن خانه برميآید .این معادله هاي عاطفي بيت ،پند اخالقي مورد نظر سعدي را در نهاد خواننده
دروني ميكند.
اما در بيت پنجم یک پایانبندي شگفتانگيز از كل تصویر قحطي ارائه شده :عموما قحطي به دو صورت
روي ميدهد :یا باران نميبارد یا باران باریده ،ولي آفات و حشراتي مانند ملخ به مزارع حمله كردهاست .در
بيت اول سخن از خشكسالي نوع اول است ،یعني باران نباریده؛ در بيت آخر ميگوید :همزمان قحطي نوع
دوم هم بروز كرده ،یعني همزمان كه باران نيامده ،ملخها نيز مزارع موجود را خوردهاند و اینجاست كه
تصویر به اوج خود ميرسد :قحطي در قحطي!
نتیجهگیري:
در این مقاله با ارائه سيزده نمونه ،ظرایفي از اشعار سعدي مطرح شد كه در نگاه اول به الیههاي پنهان
معنایي و زیبایيهاي بالغي آن نميتوان پي برد و شارحان نيز چندان اشارهاي بدانها نداشتهاند؛ این الیههاي

پنهان كه نمودار توجه و دقت سعدي در كاربرد واژهها و حساسيت وي در گزینشهایش است ،ذیل هفت
دسته بيان شدند كه عبارت بودند از:
 -4حسن تعليلهاي ظریف -2ارتباط استوار لغات با هم -3استفاده توأمان از ایجاز و یک صنعت بدیعي
 -9اشاره به ظرایف علمي و حكمي -8واگذاري درک بخشي از معنا به خواننده همراه با دالیل ظریف
 -1غافلگيریهاي زباني  -3درهمتنيدگيهاي تصویري از طریق ارتباط گسترده و طریف كلمات با هم.
سعدي همواره هدف خود را از تاليف كه پند اخالقي و تعليم و تربيت است ،مد نظر داشته و در رو
ساخت یا ژرف ساخت ابيات مطرح كرده است.
فهرست منابع و مآخذ:

خزائلي ،محمد ،)4311( ،شرح بوستان ،تهران :سازمان انتشارات جاویدان.

 ،)4399( ،----- ،-----شرح گلستان ،تهران :موسسه انتشارات علمي.

خطيب رهبر ،خليل ،)4391( ،گلستان ،تهران :بنگاه مطبوعاتي صفيعليشاه.

خوشطينت ،حيدر ،زینالعابدین چاوشي و علياكبر كاظمي ،)4339( ،شرح سودي بر گلستان سعدي،
تبریز :مركز نشر فرهنگي بهترین.

شميسا ،سيروس ،)4314( ،نگاهي تازه به بدیع ،تهران :انتشارات فردوس.

ناتل خانلري ،پرویز ،)4331( ،دستور تاریخي زبان فارسي ،انتشارات توس.

یوسفي ،غالمحسين ،)4314( ،بوستان سعدي ،تهران ،انتشارات خوارزمي.

 ،)4314( ،-------- ،-----گلستان سعدي.-------------- ،----- ،
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