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Abstract
One of the aspects of the literary style tried by Saadi, the great poet of the
7th century, is his odes. Many years before Saadi steps into the poetry
arena, ode had reached perfection, and other poets had proceeded in that
genre. Saadi's poetry is associated with the cadence of elegy, and his
tendency is more toward lyrics. In this research, we are going to show
Saadi's art in writing odes according to linguistic Persian concerns. He
speaks with brevity, and his words are clear and without ambiguity. Elegant
language is as a result of the Iraqi style, in which old inflections and syntax
are less used than in the usual complicated ode language. Saadi strings soft
words in his odes and has no tendency for abbreviations. Mystical themes
with their special terms merge with his odes. Sometimes, there is a
colloquial language in his literature. There are also syntactic techniques
which cause eloquence as well as a specific meter that makes his poems
soft and consistent. Consonants and vowels in his odes can be pronounced
easily without diminishing the conceptual weight of the poems. In this
research, Saadi's odes are examined at phonetic, lexical and syntactic levels
based on a descriptive and analytic method and with the use of statistical
tables.
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(مقالة پژوهشی)
مهدی صادقی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یزد

دکتر یدالله

جلالی 1

دکتر محمّدرضا نجاریان
استادان زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یزد

چکيده
گوشه ای از فعاليتهای ادبی سعدی ،قصيدهسرایی است .سالها قبل از دورانی ک او پای ب عرصۀ شاعری
نهد ،زبان قصهيده ب رشهد و کلال دود رسيده بود و شعرا از زبان قصيدهسرایان سلف پيروی میکردند .اما
در عصههر ايا

این شههاعر بگر  ،بر اثر تحولا

اجتلاعی-سههياسههی ،فرهرب درباری ،الغ ،ت يير یافت و

قصيدهسرایی با افول مواج گردید در نتيج ذهن شاعران با ،گل اُنس گرفت.
در این پژوهش ،برآنيم تا ب این ايطۀ کوچک از هررنلایی سهعدی (قصهيدهسرایی) پردادت  ،قصاید او
را از مرظر لطافتهای زبانی واکاویم و بدون آنک ب ايط سبک شخصی شاعر وارد شویم ،آنچ را میتواند
موجبا

نرمی الفاظ را فراهم آورده باشهد ،ناان دهيم .در هلين راستا ،س سطح زبانی یعری آوایی ،ل وی و

نحوی ،را ب شههيوت توصههيفی-تحليلی بررسههی کردهایم و با آوردن جدول آماری در بخشهایی از پژوهش،
سعی در روشنتر شدن موضوع داشت ایم.
سعدی با تسلّطی ک بر دقایق زبان فارسی دارد ،اوزان نرم و جویباری را ب ددمت گرفت است .صامت
و مصهوّ ها بياهتر از نوعی هسهترد ک برااتی تلفّظ میشهوند و چيگی از لطافت شعر نلیکاهرد .ب ایجاز
سخن میگوید در عين اال کلامش روشن و بدون ابهام است .او واژههای نرم را در قصاید بکار گرفت و ب
شکل مخفّف و مادّد کللا

تلایل ندارد .مضامين عرفانی هلراه با واژهها و اصطلااا
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یا ترکيغ شههده در این اشههعار دیده میشههوند ،گاه زبان و ل ا
شگردهای نحوی ک موجغ شيوایی ،گليا

محاورهای را در چيرش ابيا

او مییابيم.

سعدی است در قصاید او نيگ راه یافت اند.

واژههای کليدی :سعدی ،قصيدهسرایی ،زبان قصيده ،زبان ،گل.

 -4مقدّم
قصيده یکي از انواع مهمّ شعر فارسي است به این ملاحظه كه عمدة طبع آزمایي و نيروی
سخننوری شاعر از این قالب معلوم مي شود (همایي920 :9949 ،و .)927همچنين ،قالب
مسخلّط شعر در زبان پارسي از زمان ورود اسلام به ایران محسوب ميگردد و با تحولات
بسخيار روبرو بوده است .قصيدهسرایي با سادگي زبان سبک خراساني در اشعار شاعراني
چون رودكي شخخخروع بخه بخاليدن كرد ،فرخي و منوچهری آن را پروردند و گاهي نيز با
شخاعراني چون عنصخری به دامان یکسر مدپ پادشاهان نشست و صورخيالي تکراری را
به خود راه داد.
این قالب ،مورد اسخختقبال شخخاعران مدّاپ بود به همين دليل زبان آن از سخخادگي به
فنخامخت و صخخخلخابخت روی نهاد و از آن ا كه باید محملي برای بازگویيِ راسخخختين و
غيرراسختين ش اعت و قهر و خشم حاكمان زمان خود مي گشت لحني حماسي به خود
گرفت و به اوج اغراق كشخانده شخد .سخس

با ظهور انوری و در سخخبک آبربای اني ،در

شعر خاقاني ،با انبوهي از اصطلاحات علمي و ن ومي انباشته گشت.
در عصخری كه سخعدی در آن زیسته (قرن هفتم) شعر و ادب و تمامي علوم و فنون
اسخلامي در اوج كمال بودهاند كه ناگهان سخيلي سخهمیين از سخمت تاتار سخرازیر شده،
تمامي علوم را از رونق مياندازد و مانع ادامة پيشخخرفت آنها ميگردد .در این دوره ،این
قالبِ غالب در سخدههای پيشخينِ شخعر پارسخي از رونق افتاد و هر چند «شعر مدحي و
درباری ،به سخخخبب و ود بعاخخخي از خاندانهای محلي و دربارهای كوچک و وزیران
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ایراني در دورة مغول نيز كم و بيش ادامه یافت[ .ليکن] شخخخاعران این دوره در قصخخخاید
مدحي ابتکاری نداشتند (غلامرضایي.)073 :9944 ،
ماخمونهای تکراری و تصخنّعات ع يب و تکلّفاتي كه در نيمة دوم قرن شخخشخخم و
حتي در قرن هفتم گریبانیير سخخنن فارسخخي شخخده بود م ال نوآوری را تنگ ميكرد
چنانکه در این عصخر« ،ساختن قصاید مصنوع ،التزامات منتلف ،ردیف های مشکل و ...
امری متداول گردید میر آن كه شاعرانِ توانایي مانند سعدی در این ميان با بهن خلاّق و
اسخختعداد كمنظير و بوق مسخختقيم به ای پيروی از دییران به ای اد قصخخایدی كاملاز تازه
توفيق یابند» (صفا ،9917 ،ج.)902 :9
این شاعر خلّاق بر خلاف معاصرانش به ابداع روی آورده و تنها معدودی از قصاید
او با سخاختار ،محتوا و سخنّتهای حاكم بر قصيدهسرایي همنواني دارند از طرف دییر
رقّت الفاظ و لطافت معاني كه از مش خنّصخخات عمدة اشخخعار این عصخخر و خا

سخخبک

عراقي اسخخت در قصخخاید وی كاملاز مشخخهود اسخخت .زبان پندآموز و موعظهگر وی فاقد
درشختي و طنطنهای است كه از صفات بارز اشعار استادان قصيدهسرا به شمار ميرود تا
ایي كه سخخبک تغزّلات و تشخخبيهات و مواعظي كه او در اثنای قصخخاید مدحيّه و اخلاقيّه
خود به كار برده است تفاوت چنداني با غزليات و دییر اشعار او ندارد و از لحاظ سبک
و زبان ،مسلّماز دارای معيارهای شناخته شدة قصاید سبک خراساني نيست زیرا اولاز زبان
لطيفي دارد و بسخياری از منتصخات زبان كهن و خشخخن فارسخخي قرون ننستين را كنار
گذاشخخته اسخخت و ثانياز ،به لحاظ فکری به ای مدپ و اغراق ،حاوی اندرز و موعظه و
گونهای ماخخخامين عرفاني اسخخخت و ثال از ،به لحاظ ادبي ،زباني اسخخختعاری و بدیعي دارد
(شميسا.)009 :9947 ،
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بيان مسأل و ضرور

تحقيق

در قرن هفتم ،با حملة مغول و بي رونقي بازار مدپ ،شاعران به بيان حالات روحي روی
مي آورند و غم زمانه كه سخنت گریبان مردم را گرفته به شخخکل غم ه ران معشوق در
شخعر مينشخيند پ

قالب غزل بر قصيده چيرگي ميیابد و زبان سنیين و خشن دوران

حسخخاسِ زبان پارسخخي
قبل را تحت تأثير خود قرار ميدهد .سخخعدی كه در این موقعيّت ّ
قرار گرفته اسخت با زیركي و توش و توان است نایي در زبان و ادب توانست زباني بنيان
نهد كه به گفتة همیان زیر بنای زبان معيار امروز است .در آثار این شاعر بزرگ بررسي
و كنکاش بسخخيار ان ام شخخده ،امّا ای خالي بررسخخي و تفحّصهای داگانه در قصخخاید
سخخعدی بویژه ،حيطة لطافتهای زباني احسخخاس ميگردد و این مقاله در نظر دارد زبان
قصخاید سخعدی را كه تحت تأثير طبع غزلسرای این شاعر شهير قرن هفتم از سنیيني و
هيمنة دورههای پيشخين فاصله گرفته و به لطافت كشانيده شده است مورد بررسي قرار
دهد.
پيايرۀ تحقيق:
دربارة پيشخخخينة پژوهش مورد نظر ،مطالبي كه با موضخخخوع این پژوهش همخواني كامل
داشخخته باشخخد یافت نشخخد و ای بررسخخي در موضخخوع حاخخور زبان لطيف و غزلوار در
قصخاید سخعدی بلکه اغلب ویژگيهای این قالب كاملاز خالي اسخت .امّا در زمينة قصاید
سخعدی و یا زبان غزلهای او آثاری و ود دارد و به نوعي چشخمانداز ما در این عرصه
خواهد بود كه در ادامه به برخي از آنها اشاره ميشود:
ضياء موحّد در مقالهای با عنوان «موسيقي غزل سعدی» ( )9912به بررسي موسيقي
و زبان شخخخعر در غزلهای این شخخخاعر پرداخته و معيارهایي برای لطافت زبان غزل بيان
ميكند كه همين موارد را در این پژوهش برای یافتن برخي لطافتها در قصخخاید سعدی
در نظر داشتهایم.
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مشخهدی و واثق عباسخي در مقالة خود با عنوان «بررسخي و مقایسة موسيقي بيروني
غزلهای سخخخيف فرغاني و سخخخعدی» ( )9912نیاهي آماری به بحرها و اوزان غزلهای
سخعدی و سخيف فرغاني داشخته و با مقایسخة  022غزل به صورت آماری به تشابهات و
تفاوتهای موسخخيقایي غزليات این دو شخخاعر اشخخاره داشخختهاند .كه از برخي دادهای این
مقاله در مقایسه آماری با قصاید یاری ستهایم.
حا يرضخایي و سيدیزدی در مقاله با عنوان «مقایسة موسيقي شعر قصاید سعدی و
سه شاعر هم روزگارش» ( )9917در مبحث موسيقي شعر هر چهار شاعر وارد ميشود
ولي به لطافت قصاید تو هي ندارد و صرفاز نیاهي سبکشناسانه و نه منتقدانه به قصاید
سعدی ،سيف فرغاني ،م د همیر و ركن دعویدار است.
مقالات خدیش در «بررسخخي عناصخخر موسخيقایي در غزل سخخعدی» ( ،)9911و برزگر
خالقي و وحيده نوروززاده چیيني در «بررسخخي و وه تمایزات و تشخخابهات سخخبکي در
قصخاید عصخر مغول» ( ،)9912همچنين زندوكيلي و داوود زرینپور« .موسخيقي شعر در
دو سخوگ سخرودة سعدی» ( ،)9919فتوحي در «بلاغت حذف در غزل سعدی» ()9913
در مورد زبان در غزل سخعدی و یا قصخاید او اشاراتي دارند مااف بر آنچه كه نام برده
شخد در كتابهای اسخاتيدی چون موتمن «تحول شخعر فارسخي» ( )9930یا حسنلي در
«فرهنگ سخعدی پژوهي» ( )9912نيز مواردی از رمز و راز این زبان سهل و ممتنع آمده
اسخت كه در حدّ توان از این سخننان بهره بردهایم و در فهرست منابع نيز بكر آنها آمده
است.
با تمام آنچه بكر شخد در زمينة قصخاید سخعدی ای بحث و فحص بسخخيار است،
بویژه لطافت زبان این قصخخاید كه تحولات محسخخوسخخي را نسخخبت به هر آنچه به عنوان
قصيده تا این دوره مرسوم بوده در آنها مشاهده ميكنيم.

 451فصلرامۀ عللی کاوشنام  ،سال بيست و یکم ،زمستان  ،4911شلارت 14

ویژگیهای زبانی لطافت آفرین قصاید سعدی
تحوّلات تاریني و ا تماعي و تغييراتي كه در طي زمان روی ميدهند در م موع سبب
ميشخوند كه در هر عصخر شاعران یا نویسندگان به زباني خا
مسخخا ل را از دیدگاهي خا

سنن بیویند و امور و

بنیرند «زبان امر ثابت و من مدی نيسخخت و هر لحظه در

حال پویایي و تغييرات تدری ي است» (شفيعي كدكني.)19 :9912 ،
از قرن شخشخم به بعد ،گویندگان غير خراساني كه مي خواستند به فارسي دری شعر
بیوینخد بخه نخاچخار دقایق آن را ميآموختند .تعليم و تربيت به تدریج زبان شخخخعر را از
چندگانیي بيرون آورده و صخورت واههها را ثابت و ساخت نحوی زبان را یکسان كرده
بود.
این آموزش و تتبّع باعث گردید تا شيوه شاعران و منشيان قرن ششم و هفتم مبالغه
در ایراد مفردات و تركيبات دشخوار عربي و مبتني بر زباني باشد بينابين عربي و فارسي،
و تركيب عبارات بيشتر تابع معلومات نویسنده گردد در همين زمان سعدی پا به عرصه
شخاعری مينهد او در شعر ،به مانند ن ر خود ،سبکي نو دارد و این سبک نو ،بيان معاني
بسخيار تازه و لطيف و ابداعي است در الفاظ ساده و روان و سهل كه در عين حال حا ز
همه شخرایط فصاحت به حد اعلای آن است .در قصاید نيز كلامش روشن و بدون ابهام
اسخت و در لفافه حرف نميزند .به ای از سخنن ميگوید وكهنیيهای صرفي و نحوی
در زبان شعر او بندرت دیده ميشود (صفا ،9911 ،ج.)902 :9/9
در واقع ،زبان لطيف او حاصخل سخبک عراقي است .بيتردید سعدی طبعي ،غزلسرا
داشخته همين امر باعث شده زبان غزل بر زبان قصيده او تأثير بیذارد و آن را از صلابت
به لطافت بکشخخاند .اگر بنواهيم ویژگيهای غزل را در هت لطافت آفریني در قص خاید
پيیيری كنيم ميتوانيم به گفتة مشختر پژوهشخیران استناد كنيم كه زبان غزل را زباني
ميدانند ظریف با موسيقي گوشنواز و دقيق كه در طول قرن ها تراش خورده و ا افتاده
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اسخت و به بسخياری از واههها كه در قصيده ميآیند ،پروانه ورود نميدهد .در زبان غزل
حافظ و سعدی ویژگيهای مشتركي را ميتوان یافت:
 )9وزنهای عروضخي گوشنواز و پرهيز از وزنهای نامطبوع  )0پرهيز از سکتههای
وزني حتي سخکتههای به اصخطلاپ ملي  )9پرهيز از شخکل منفف و شکستة كلمهها یا
سخاكنهای متوالي كه در قصخيده بسيار معمولند )7 .كاربرد واهههایي كه تکرار صامتها
و مصخخوّتهای آنها در كنار هم بافت خوشآهنیي ای اد ميكنند )3 .پرهيز از كلمههای
مه ور و نامأنوس  )1پرهيز از بهكاربردن ردیف و قافيههای دشوار (موحّد.)99 :9912 ،
موارد بكر شخده را كه بسخياری از محقّقان در مورد غزل حافظ و سعدی و یا سبک
عراقي خاطر نشخان كردهاند با امعان نظر و دقت در قصخاید سعدی ميبينيم و آنچه را از
زبخان غزل قرن هفتم انتظخار ميرود در زباني كه وی در این قالب شخخخعری بهكار گرفته
ميتوان یافت .در همين حد و از این چشخم انداز ،بنشخي از عناصری كه باعث لطافت
زبان قصخخاید او گردیده همان عناصخخری اسخخت كه محقّقان در خصخخو

زبان غزل این

دوران برشمردهاند كه در ادامه به آن ميپردازیم.
ویژگیهای ل وی
واژگان
ابزار انتقال معني و اندیشخخه ،لفظ اسخخت و شخخاعران و نویسخخندگان برای انتقال اندیشخخة
شاعرانة خویش به دستمایة واهگان و الفاظ مناسب با معني و اندیشه نياز دارند و سعي
دارنخد از ميخان واهگخان مورد نيخاز ،واههای را برگزیننخد كخه به لحاظ بار معنایي و نبة
تصخویری و خيالانیيزی از سخابقة ادبي بيشتری برخوردار باشد تا بتوانند به اتکاء غنای
چنين واهگاني معاني ،احسخخاسخخات و عواطف خود را به مناطب منتقل كنند« .بيگمان
یک شخخخاعر ،به مناسخخخبت نيازمندیهایي كه در ارا ة عواطف و تنيل خویش دارد و به
خاطر داشختن پشختوانة فرهنیي وسخيع ،از واهگان وسخيع و گستردهای برخوردار است»
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(شخخفيعي كدكني .)10 :9912 ،شخخاعراني چون سخخعدی در زمينههای منتلف از لغات و
اصخطلاحات متعدد استفاده ميكنند و محدودیت دامنة لغات ،آنان را در ارا ه احساسات
و عواطف خود دچار مشکل نميكند.
زبان محاوره و واژگان عاميان
سخخعدی از مکنونات دل مردم سخخنن ميراند و در این راه از زبان همان مردم نيز یاری
ميگيرد .سخخاده بودن زبان و نزدیک شخخدنش به زبان محاوره ،تو ه به ام ال و كنایات
رایج در كوچه و بازار قصاید او را از هت زباني ،روان و از قصاید اسلاف خود متمایز
سخاخته و ميتواند از موارد حدّ فاصخل بين زبان قصخاید سخبک خراسخاني با غزل سبک
عراقي به شخمار آید .از ویژگيهای شاعران سبک خراساني بویژه در قصيدهسرایي بوق
فاخر و مشکل پسند آنان در استفاده از زبان ادبي پر طنطنه و دوری از زبان بيرون دربار
بوده است.
ببي الله صخفا در نزدیک شخدن به زبان محاوره انوری را پيشخرو سعدی ميداند (آن
هم در غزل) و ميگوید« :انوری  ...از كسخاني اسخت كه در تغيير سبک سنن فارسي اثر
بيّن و آشکاری دارد  ...بزرگترین و ه اهميّت او در  ...استفاده از زبان محاوره در شعر
اسخت و او بدین ترتيب ،تمام رسوم پيشينيان را در شعر درنوشت و طریقهای تازه در آن
ابداع كرد» (صفا ،9917 ،ج .)011-011 :9حال آنکه سعدی در قصاید خود نيز از زباني
رسخمي ،درشختنا و فاخر عبور مي كند و به زباني سخاده و صخميمي مي رسد او خود
ميگوید:
دوسخخخخخخت دارم كه هخخخمه عخخمر نصيحت گخخخخویم

یا مخخخخخخلامخخخت كخخنم و نشنخخخخخود الا مسعخخخخخخود

لطافت ،گلوار در قصاید سعدی 414

در راسختای همين منظور با زیركي زباني روان و شيرین برميگزیند تا تأثير آن را در
بهن مناطب ماندگار كند ضخخخمن آنکه «زبان ادبي از زبان و فرهنگ مردم الهام و مایه
ميگيرد و از این راه غني ميگردد .زبان ادبي سخخنتي دارد كه حفظ آن از راه تتبع در آثار
گذشخختیان ميسخخر اسخخت .اما برای غني سخخاختن این س خنّت و پروردن و مایه دادن به آن
بهرهگيری از زبان و فرهنگ مردم ب

موثر اسخخت» (سخخميعي .)73 :9941 ،نمونههایي از

به كارگيری زبان عاميانه در قصخخاید سخخعدی با تکيه بر آنچه در فرهنگ فارسخخي عاميانه
تاليف ابوالحسن ن في با همين عنوان قيد گردیده است:
بنخت بلنخد بخایخد و پ

كتف زورمند

بي شخخرطه خا بر سخخر ملاپ و بادبان
(سعدی)101 ،

«خا بر سر چيزی بودن» از اصطلاحاتي است كه در كوچه و بازار بهكار ميرود و
بنصخو

در زمان سخعدی كه مرز مشنّصتری بين كلمات و عبارات ادبي و غيرادبي

و ود داشخخته از شخخاعری سخخور و توانا برميآمده تا چنين عبارتي را به شخخعر خود راه
دهد.
هر كرا خوف و طمع در كخخار نيسخخخت

از خختخخا بخخاكخش نبخخاشخخخخد وز تتخخار
(همان)190 ،

«باكش نباشد».
تُر ِ عشخقش بُنه صبر چنان غارت كرد

كه ح اب از حرم راز معما برخاسخخخت
(همان)419 ،

«بنه» كه واههای است همنشين «بار و بنه» عامة مردم.

 411فصلرامۀ عللی کاوشنام  ،سال بيست و یکم ،زمستان  ،4911شلارت 14

پرهيگ از واژگان عربی نامأنوس
از ویژگيهای بزرگان علم و ادب در عصخر سخخعدی عربيداني و عربينویسخخي بوده
است و در اغلب موارد آثار خود را یا به این زبان خلق كردهاند یا آثار آنها تركيبي از دو
زبان فارسخي و عربي بوده است .چنانچه كلمات عربي قصاید این شاعر بزرگ را با آثار
همروزگارش مقایسخخخه كنيم وی در این زمينه هم اعتدال را رعایت كرده و از واهههای
عربي در حدی كه به غنای زبان شخعر بيفزاید بهره برده است .چيدمان اینگونه كلمات
در وار كلمات فارسي به نحوی است كه رنگ واهههای فارسي را به خود گرفتهاند.
كلمات عربي در قصخخاید چنانکه در غزليات او نيز مشخخهود اسخخت اغلب در اییاه
قافيه بهكار رفته اسخخت« .آن چه وی از واهگان ،تركيبات و اصخخطلاحات تازی در شخخعر
ميآورد ثقيل و ناهموار نيسخخت بلکه كاربردشخخان به نحوی اسخخت كه فقط املای واهگان،
تازی به نظر ميرسد و كلمات در وار كلمات فارسي بوی و خوی واهگان دری دارند»
(پورفرج بيگزاده.)940 ،9913 ،
بخخه آفتخخاب نمخخانخخد میر بخخه یخخک معني

كخخه در تخأمخخل او خيره ميشخخخود ابصخخخار

امين مشرق و مغرب كه ملک و دین دارند

بخخه رای روشخخخن او اعتمخخاد و اسخخختظهخخار

كخه من نخه اهل سخخخنن گفتنم درین معني

نخه مرد اسخخخب دوانيخدنم درین ماخخخمخخار
(همان)110 ،

واهههای عربي در طول ابيات قصخاید نيز مشخاهده ميشوند امّا اغلب به دليل وفور
كاربرد درآثار دییر ،مأنوس شده و غرابت استعمال خود را از دست دادهاند.
كوه و دریخا و درختان همه در تسخخخبي اند

نخه همخه مسخخختمعي فهم كند این اسخخخرار
(همان)141 ،

لطافت ،گلوار در قصاید سعدی 419

تركيبات عربيِ روان ،نشخان از توان شاعر در كنار هم چيدن واهههای ناهمین دارد.
به گونهای كه فاصخلة این تركيبات از موارد مشخابه در آثار قصخيدهسرایاني چون خاقاني
كاملاز روشن است.
كریم عزّ و لّ غيبدان و مطلع اسخخت

گرش بلنخد بنواني و گر به خفيه و راز
(همان)111 ،

روشخن اسخت كه سخعدی دربند خودنمایي نيست و با داشتن تسلط كامل بر عربي،
رواني و لطافت زبان را فدای به كارگيری واهگان نامأنوس عربي نکرده اسخخخت .اگر تنها
قصخخاید فارسخخي سخخعدی را مورد نظر و تو ه قرار دهيم همان طور كه در این پژوهش
آنچه او از واهگان ،تركيبات و اصخطلاحات زبان عربي در قصایدش آورده برای مناطب
احسخخاس بيیانیي به و ود نميآورد و ثقيل و ناهموار نمينماید .البته بهكارگيری لغات
و تركيبات عربي در غزليات سعدی نيز مشهود است و پژوهشي داگانه ميطلبد .برای
نمونه:
یَعلَمُ اللخه! گر آیي بخه تماشخخخا روزی

مردمخان از در و بخامت به تماشخخخا آیند
(همان)037 ،

ترکيبا
تركيبسخازی یکي از حوزههایي اسخت كه شخاعران در راستای تازگي زبان و ای اد
خلاّقيت به آن وارد شدهاند و با اسناد كلمهای به كلمة دییر و ای اد ارتباط و پيوند ميان
آنها تصخخاویری بدیع و شخخیفت ارا ه داده و از این طریق ،زبان را توسخخع ميبنشخخند .در
همين راسخختا «هر شخخاعر بزرگ ،در طول روزگار شخخاعری مقداری تركيب تازه در زبان
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شعری خود ميآفریند كه ميتواند مورد استفادة گویندگان پ

از او قرار گيرد» (شفيعي

كدكني.)19 :9912 ،
رایجترین نوع تصخویرسخازی در ادب فارسي بر پایة تركيب در اضافات استعاری و
تشخبيهي شخکل ميگيرد .تمایل سخعدی بيشتر به استفاده از واهههای كم ه ایي است به
همين هخت كمتر بخه كخاربرد تركيبخات طولخاني و دیریخاب در بافت كلام قصخخخاید او
برميخوریم و هر چه هست تركيباتي ساده و نزدیک به فهم همیان است.
دریای لطف ،ارباب شوق ،اصحاب فهم ،گلیونه شفق ،تيغ قهر ،دست و پای فهم و
بلاغت ،زبان فصاحت (

.)110 ،

بر عروسان چمن بست صبا هر گهری

كه به غواصخخي ابر از دل دریا برخاست
(همان)117 ،

ترکيبا

،گلوار عاشقان

زبان در قصخاید سعدی از لحن حماسي قصاید سبک خراساني دور گردیده و در عو
بكر عواطف و احسخاسات در آن رنگ بيشتری ميیابد .در تحليل زبان از دیدگاه لغوی،
گاهي به تركيباتي در قصخاید بر ميخوریم كه مطابق بر سخنّت شعر فارسي از تراوش
حافظة ادبي او برخاسخخته و گاهي نيز برخي تركيبسخخازیها بدیع هسخختند .اما نکتة قابل
تخأمل آنکه در انتناب و گلچين این شخخخاعر آندسخخخت تركيبات واز ورود یافتهاند كه
لطيفتر باشخند و بيمناسخبت با تغزل نيسختند .تركيباتي كه در آن عاطفه ،شخور و عشق،
سنن از دلدار و معشوق ،گل و بلبل ،مال و غمزه و زلف ،خط و خال لوه بيشتری
دارند .از تركيبات اضخخخافي بهكار رفته در قصخخخاید سخخخعدی كه در نیاه اول یادآور غزل
هستند چند نمونه ميآوریم:

لطافت ،گلوار در قصاید سعدی 415

كخدام عيش در این بوسخخختخان كه باد ا ل

همي برآورد از بيخ قخخامخخت شخخخمشخخخخاد
(همان)111 ،

گخرفختخخه راه تمخخاشخخخخا بخخدیع چهره بتخخاني

ز هر دریچخه نیخه كن كه حور بيني و عين را
(همان)110 ،

به عهد ملک وی اندر نماند دسخخت تطاول

میر سخخواعد سخخيمين و بازوان سخخمين را
(همان)119 ،

مضامين عرفانی
مؤلف كتاب سخبکشخناسخي شخعر پارسي در بيان ویژگيهای زبان شعر این دوره ضمن
بيان نرمي و لطافت زبان و سخخایش یافتیي واهههای آن ،در پایان نتي ه ميگيرد كه «این
دگرگوني ،اگر چه نتي ة تحول طبيعي زبان ميتواند بود ،امّا رواج عرفان و غلبة حالات
درونبيني و دلپروری نيز در رواني و لطافت زبان شخخخعر تأثيری مهم داشخخخته اسخخخت»
(غلامرضایي .)039 :9944 ،سعدی در كنار مدپ ،مفاهيم و ماامين عرفاني را در قصاید
به عناوین و شيوههای گوناگون بهكار گرفته است ،گاه به صورت مفرد:
دلهای دوستان تو خون ميشود ز خوف

بخاز از كمخال لطف تو دل ميدهخد ر ا
(همان)110 ،

گاهي نيز این معاني را در قالب تركيبي اضخافي ارا ه ميكند كه صخخرفنظر از سابقة
این نوع تركيبات در ادبيات عرفاني پيش از او ،به كارگيری این مفاهيم در قصيده لطافت
و رقّتي خا

پدید ميآورد.
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اربخاب شخخخوق در طلبخت بيدلند و هوش

اصخخخحاب فهم در صخخخفتت بيسخخخرند و پا
(همان)417،

تر هواسخخخت ،كشخخختي دریخخای معرفخخت

عخارف بخه بات شخخخو نخه بخه دلق قلندری

روی برتابد

)493
خدا چون گوی سرتاسر قدم گردد
همان،راه
(كه در

ز چوگخان ملخامخت نادر آن ك

(همان)413 ،

مواردی ک سعدی از بسامد آنها در قصاید دود کاست
سخعدی بسخياری از ویژگيهایي را كه ميتوانسخت از لطافت شعر بکاهد به قصاید خود
راه نداده و یا به صخورت بسخيار حسخاب شده و دقيق در حد اعتدال كه از الزامات زبان
سخهل و ممتنع به شمار ميآید به خدمت گرفته است .یکي از این موارد تشدید كلمات
اسخت كه در قصاید دوران پيشين شعر فارسي بسيار به آن برميخوریم و از ویژگيهای
سبک خراساني به شمار ميآید .این موارد در قصاید سعدی به ندرت دیده ميشود.
قرن هفتم دوران تسلّط مغولهاست و بسياری از واهههای معمول و اداری تركي نيز
به زبان فارسخي راه یافته است .این واههها در غزليات بسياری از شاعران این دوره دیده
ميشخود و گروهي از آنها كلماتي اسخت كه استعمال آنها در فارسي استمرار یافته است.
نکته قابل تو ه آن اسخت كه در غزل و قصيده ،سعدی لطافت شعر را با ميانهروی حفظ
ميكند به همين دليل «واهههای تركي نيز در زبان او بسخيار معتدل است و فقط واهههای
متداول در عصر خویش را بهكار برده است كه بعاي از آنها در فارسي امروز نيز و ود
دارد» (غلامرضخایي .)014 :9944 ،واهههای تركي كه در قصاید سعدی ميیابيم اغلب از
همان دست كلماتي هستند كه در غزلهای سعدی و حافظ نيز به یاد داریم:

لطافت ،گلوار در قصاید سعدی 414

عيش بتخخان یغمخخایي

چو خوان یغما بر هم زند همي بناگاهي

زمخخانخخه مخ ل

هر كرا خوف و طمع در كخخار نيسخخخت

از خختخخا بخخاكخش نبخخاشخخخخد وز تتخخار

(همان)421 ،

(همان)113 ،
ویژگیهای نحوی
سخعدی از آن دسخت شاعراني است كه قدرت او در حسن تركيب مله نمایان است و
ا زای كلام در قصخخایدش به همان ترتيبي دنبال هم چيده شخخدهاند كه معنای كلام اقتاخخا
ميكند« .یکي از مهمترین نکتهها در شعر و به طور كلي در هنرهایي كه با كلمه سروكار
دارند« ،بلاغت مله» اسخت یعني آگاهي از طرز كاربرد ا زای مله» (شفيعي كدكني،
 .)19 :9912تسخلّط وی بر موانعي كه در شعر كلاسيک فارسي و ود دارد از مله وزن
عروضي ،قافيه و ردیف و مصراعبندی تا بدان است كه نياز نميبيند واجهای كلمات را
كوتاه و بلند كند و یا به حشو در كلام خود متوسّل شود .زبان این شاعر به نحو معيار یا
نظم پایة زبان فارسخي بسيار نزدیک است و ميتوان گفت بنشي از تأثيرگذاری شعر او
از سخخاز و كار نحوی برميخيزد .پوشخخيده نيسخخت اینیونه سخخنن گفتن كه از فنامت و
صخلابت كلام ميكاهد به مقصخود سخعدی در نصيحت و پند نزدیکتر است .شاید همين
خوی نصخخيحتگری باعث شخخده تا در این قصخخاید چنين نمونههایي از نحو طبيعي زبان
كم نباشخخد .حتي گاه ،در مصخخراعي سخخنن شخخاعر تمام نميشخخود و در طول یک بيت (با
همان ترتيب زبان گفتار) ادامه ميیابد .این ابيات چنان روان اسخخخت كه هر چند در وزن
عروضي قرار ميگيرند به صورت ملهای ميتوانند كنار هم نوشته شوند.
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آن صخخخانع قخدیم كخه بر فرش كخا نات

چنخدین هزار صخخخورت الوان نیار كرد

تركيخب آسخخخمخان و طلوع سخخختخارگان

از بخخهخخر عخخبرت نظر هوشخخخيخخار كرد
(همان)414،
فخاتحخه خواندیم و به اخلا

دميدیم

در رفتن و بخخاز آمخخدن رایخخت منصخخخور

ب

تخخا بخخار دگر دمخخدم خة كوس بشخخخخارت

و آوای درای شخخختخخران بخخاز شخخخنيخخدیم
(همان)117،

از دییر ویژگيهای نظم طبيعي زبان در شخخخعر وی ،آن اسخخخت كه در اغلب موارد
همانند ن ر ،فعل را در پایان مله مينشخاند و همين امر به فهم بيت ميان امد و قصاید
را از تعقيد لفظي كه از موانع لطافت كلام اسخخت دور ميكند .به چينش ا زای مله در
نمونههای زیر تو ه كنيد:
چو مرد رهرو انخدر راه حق ثخابت قدم گردد

و ود غير حق در چشم توحيدش عدم گردد
(همان)113 ،

علم دولخت نوروز به صخخخحرا برخاسخخخت

زحمت لشخخکر سخخرما ز سخخر ما برخاسخخت
(همان)117 ،

آنچه در نیاه ننسخت ،بسخيار به چشخم ميآید آن است كه در طول ابيات و زن يرة
كلام از فعلهای گوناگوني و عطف مکرر افعال بهره ميگيرد و با زیاد شدن تعداد افعال،
ملهها كوتاه و سخاده ميشخوند این مطلب زبان شخعر را از زبان رسمي دور و به زبان
محخاوره نزدیخک ميكنخد و از آن خا كه در مفهوم فعل ،نوعي حركت و روپ و زندگي
و ود دارد همين امر در زبان قصایدش به نوعي ترنم و تحر نيز بنشيده است.

لطافت ،گلوار در قصاید سعدی 411
وابم گوی و ز رم كن به هر تلني كه ميخواهي

كخه دشخخخنخام از لب لعلت به شخخخيرین تر دعا ماند
(همان)147 ،

بخه طور كلّي حروف از خود هيچ معنخایي ندارند كه باعث شخخخوند هنرمند در تنینا
قرار گيرد و از طرفي ظرفيتي بالا برای حمل معاني منتلف دارند (نوپ پيشه-3 :9914 ،
 .)1در قصخاید مورد بحث ،اسختفادة از حروف بسيار خا

و زیركانه صورت ميگيرد.

در حقيقت یکي از اسرار مهم رسایي و شيوایي زبان فارسي را گستردگي معاني حروف
اضافه و ربط دانستهاند كه گویندگان و نویسندگان توانای ما در كاربرد آن استادی نموده
و سخخنن را در امة ای ازی كه با اع از پهلو ميزند عرضخخه داشخختهاند (خطيب رهبر،
 :9947یازدهم) .سخخعدی در قصخخاید از این عناصخخر علاوه بر وابسخخته كردن یا ربط دادن
ا زای كلام ،برای بيان پارهای تفاوتهای ظریف معنایي و عاطفي همچنين ای از كلام
بهره ميگيرد با كوتاه شخخدن ملهها برقراری ارتباط با مفهوم بيت و در و دریافت آن
برای مناطب بسيار ساده ميشود.
بخه چند نمونه از رفتار هوشخخخمندانه وی با حروف كه من ر به كوتاهي مله و در
نتي ه نزدیکي به زبان گفتار و لطافت كلام گردیده اشاره ميكنيم:
با :به معنای «در برابر»
بخخا بخخدان بخخد بخخاش و بخخا نيکخخان نکو

خای گخل گخل بخاش و ای خارخار
(همان)113 ،

از :به معنای «به سبب»
عخدو را كز تو بر دل پخای پيل اسخخخت

بخزن تخخا بخيخخدقخش فرزین نبخخاشخخخخد
(همان)140،

و :در معنای «ولي»
تو نيز غخخایخخت امکخخان از او دریغ مخخدار

كخه او نمخانخد و این بكر خاودان ماند
(همان)141 ،
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در زبان فارسخخخي برای اییاه ضخخخمایر آزادی و انعطاف ویژهای و ود دارد كه از
مقولة اب ایيهای نحوی محسخخوب ميگردد و از آن با عنوان «ضخخمير لغزان» همچنين
«رقص ضخخمير» یاد شخخده اسخخت« .بسخخامد رقص ضخخمير در غزلهای سخخعدی ميزان قابل
تو هي را به خود اختصخا
سعدی اختصا

داده اسخت تا آن ا كه تبدیل به مشخنصهای ميشود كه به

پيدا ميكند و خواننده باید با این ویژگي مأنوس شود تا معنای متن را

دریابد» (فتوحي .)917 :9913 ،سعدی این شيوه را در قصاید نيز بهكار بسته است.
دیوی كخه خلق عخالمش از دسخخخت عخا زنخخد

عا ز در آنکه چون شخخود از دسخخت وی رها

غخم نخيسخخخخت زخم خوردة راه خخخدای را

دردی چخخه خوش بود كخخه حبيبش كنخخد دوا
(سعدی)417 ،

گاه هنر سخعدی در بهرهگيری از سخاختارهای نحوی خاصي است كه دییر شاعران
بدان تو ه نداشختهاند «حذف» در شعر این شاعر از موضوعاتي است كه نظر منتقدان را
به خود لب ميكند .در شخعر و به خصخو

غزل او حذفها از مقولهای است كه در

گفتار هم رخ مينماید «حذف از نادسخختورمندیهای هنری و در عين حال شخخاخصخخة
سخخبکي غزل سخخعدی اسخخت» (فتوحي .)739 :9913 ،حذفهای ب ا و ای ازهای دور از
ابهام ،یکي از عواملي اسخت كه مو ب زیبایي و لطافت و رواني كلام ميگردد شخاعر با
این تکنيک خواننده را در قرا ت متن سهيم ميكند .او قسمتهایي از كلام را كه نبودش
خللي در اصخل موضخوع به و ود نميآورد و خواننده در ضخمير خود آن را در ميیابد
حذف ميكند و به این واسطه خواننده را در گسترش معنا سهيم ميكند.
خدای یوسخخخف صخخخدیق را عزیز نکرد

بخه خوبرویي ،ليکن بخه خوبكرداری
(سعدی)173 ،

ليکن به خوب كرداری [عزیز كرد].
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حذف فعل سوگند و دعا:
یا رب به صخدق سخينة پيران راستیوی

یخخا رب بخخه آب دیخخدة مردان آشخخخنخخا
(همان)417 ،

[تو را قسم ميدهم].
عامل دییری كه نه تنها اشخعار سخعدی را كه شعر سبک عراقي را به زبان طبيعي و
روزمره نزدیک كرده سخليقه خا

شاعران این سبک و توانایي آنان در كاربرد واهگان و

همنشخخخين كردن آنها بر طبق الیوی عادی زبان بوده اسخخخت .امری كه بوق فاخرپسخخخند
شخاعران مکتب خراسخان ظاهراز ا ازه آن را نميداده است و این دوری ستن از نحو و
زبان رسمي و ادبيِ وابسته به دربار به ویژه در زبان قصاید سعدی به نوعي تازگي دارد.
حذف حروف اضخافه و ربط نيز علاوه بر ای از در سنن مو ب نزدیک شدن نحو زبان
قصخخاید او به نحو زبان محاوره گردیده و به هت رواني و سخخرعت انتقال كلام ،خود از
موارد تلطيف زبان محسوب ميگردد.
حذف حروف اضافه و ربط
یار آن بود كه مال و تن و ان فدا كند

تا در سخخخبيل دوسخخخت به پایان برد وفا

ان [را] فدا كند  /وفا [را] به پایان برد
بمرد و هيچ نبرد آنکخخه مع كرد و ننورد

بنور ،ببنش ،بخده ،ای كخه ميتواني ،هان!
(همان ا)

بنور [و] ببنش [و] بده
ز معاني منتلفي كه سخخخعدی از دل حروف بيرون ميآورد گاه به واسخخخطة فعل و
حرف ربط ميان معطوف و معطوفاليه فاصخخخله مياندازد .در نمونهای كه ميآوریم ميان
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«بدخواه» در نقش مفعولي و «نيکنواه» كه معطوفاليه اسخت به واسطة «دهد و» (فعل و
حرف ربط) فاصله انداخته است.
یارب بقای عمر دهش تا به قهر و لطف

بخخدخخخواه را زا دهخخد و نيکنواه را

(همان)117 ،
تکرار افعال از مواردی اسخت كه هر چند در سخبک خراسخاني مرسوم بود در سبک
عراقي عيب محسخخخوب گردید امّا تکرار كلمات به دلایل بدیعي و موسخخخيقایي همچنان
ادامه یافت .برخي معتقدند« :از مشخنصخههای بارز سبکي در غزل سعدی ،تکرار نحوی
است كه از سویي با دستور زبان و از سوی دییر با بلاغت ،ارتباط مستقيم دارد» (نظری،
.)071 :9912
تکرار در سخط واج و واهه را در ای خود آوردهایم ا ّم ا گاه تکرار در سط

مله

صخورت ميپذیرد .این مقوله اگر چه به موازنه و مماثله بسخيار نزدیک است ،ا ّما تعریفي
مسخختقل برای خود دارد و زیر م موعة عوامل نحوی زبان بررسخخي ميگردد« .در تکرار
الیوی نحوی چون ویژگيهای نحوی بنش یا مصرع دوم ،اولي را تداعي ميكند ،بهن
از این دریخافخت لخذّت ميبرد .تکرار نحوی ،قرینخهسخخخازی نحوی اسخخخت و مخانند هر
قرینهسخازی دییری زیباست .علاوه بر این تکرار با تأكيد همراه است» (وحيدیان كاميار،
 .)4 :9941نمونخههای بسخخخياری از این نوع تکرار را در قصخخخاید سخخخعدی ميبينيم به
طوریكه چينش ا زای مله در هر دو مصرع قرینه است.
ارباب شوق در طلبت بي دلند و هوش

اصخحاب فهم در صخفتت بي سرند و پا
(سعدی)131 ،

گاهي سخخموم قهر تو همدسخخت با خزان

گخاهي نسخخخيم لطف تو همراه با صخخخبا
(همان)131 ،

لطافت ،گلوار در قصاید سعدی 449

یکي از سخخعدیشخخناسخخان نکتهای را تحت عنوان «تناظر نحوی» مطرپ ميكند و آن
گزارهای نحوی اسخخت كه در واقع ،گونهای تداعي از نوع تاخخاد اسخخت (موحّد:9949 ،
 .)942در این مبحث به تناظرهایي در غزل این شاعر پرداخته كه الفاظ در آن با ییدییر
در تاخخاد قرار دارند امّا در معنا مترادف هسخختند .این رفتار متفاوت با نحو ،در مناطب
نوعي تکانه زباني ای اد ميكند كه در قصخاید او نيز دیده ميشود و به گونهای هيمنه و
صخلابت زبان را كاسخته و چنانکه گذشت وی در قصاید نصيحتآميز خود نيازی به این
مقوله ندیده و بيشتر به لطافت گرایيده است.
به روزگار تو ،ایّام دسخخت فتنه ببسخخت

بخه یمن تو در اقبخال بر هان بیشخخخاد
(سعدی)413 ،

«ببست» و «بیشاد» در ظاهر با هم متااد هستند امّا در ساختار مله ،معنایي مشابه
را القا ميكنند.
چه هوایي اسخت كه خُلدش به تحسّر بنشست

چه زميني اسخت كه چرخش به تولاّ برخاست
(همان)419 ،

«بنشست» و «برخاست» دو كلمة متااد هستند كه در مله معنایي مشابه یافتهاند و
هر دو مله مفهوم خرمي و دلسذیری هوا و محيط را برای مناطب تداعي ميكنند.
ویژگیهای آوایی
وزن عروضي
انتناب وزن شخعر ،گذشخته از ارتباط آن با موضوع و درونمایه از قریحة شاعر و سس
ملاحظات بوقي و عاطفي شخاعر سخرچشمه مي گيرد و بر مبنای گرایش او به هر بحر و
وزن ميتوان در مورد روحيات و موزوني طبع صخخخاحب اثر به نتای ي رسخخخيد .در ادامه
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توضيحي در مورد اوزان غزليات سعدی و حافظ ميآوریم كه به ابعان همیان سرآمدان
غزلسرایي ادب فارسي به شمار ميآیند و سس

اوزان قصاید سعدی را بررسي ميكنيم

تا نرمي و لطافت اوزان قصخاید سخعدی نمایانتر گردد .بررسي دیوان حافظ كه در تمام
دوران شخعر فارسخي به گلچين كردن عناصخر غزلوار در اشخعار خود شخهره است نشان
ميدهد كه سخه وزن (بحر رمل ،م تث و ماخارع) به ترتيب مورد نظر این شاعر خوش
بوق در غزل بوده است (ر  :سيف.)31-91 :9917 ،
تعداد كل غزلهای حافظ

بحر رمل

بحر م تث

بحر ماارع

717

949

994

19

93/47

07/94

91/09

بسامد نسبت به كل:

در بررسي آماری ،اوزان پركاربرد غزلهای سعدی را در بحرهای رمل ،هزج ،م تث
و ماخخارع دانسخختهاند كه «در گفتیوهای سخخعدی با محبوب و شخخکایت از بيرحمي و
بياعتنایي او و در پاسخخخ به آنان كه از عشخخق او بيخبرند بهكار رفته اسخخت ،یعني همان
زباني كه عواطف شخنصخي و احساسات دروني گوینده را با صداقت و سوز نهفته بيان
ميكند» (خدیش.)033 :9911 ،
تعداد كل غزلهای سعدی

بحر رمل

بحر هزج

بحر م تث

بحر ماارع

111

093

932

901

13

92/11

09/33

91/92

99/17

بسامد

در مقابل ،قصخخيدهپردازان كهن در شخخعر خود لحني حماسخخي دارند كه در بحرهای
شعرشان نيز بازتاب یافته است .امّا سعدی بيش از هر چيز غزلسراست و دارای طبيعتي
خيالسردازانه ،به همين دليل در قصخخاید او اثری از بحری مانند ر ز نميیابيم بحری كه
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در ميان اوزان پركاربرد در شخخعر فارسخخي ،یکي از ثقيلترین این اوزان به شخخمار ميرود
(خانلری )911 :9904 ،و بيشختر از اوزاني بهره سته كه در غزل كاربرد دارند .به طور
كلي شخخاهکارهای سخخعدی اغلب در اوزان « ویباری» و ملایم اسخخت (شخخفيعيكدكني،
.)41 :9911
در بررسخخخي اوزان قصخخخایخخد او ،درميیخخابيم كخخه بحر م تخخث بنصخخخو

وزن

«مفاعلنفعلاتنمفاعلنفعلن» كه برای بيان درد و ش خکایت و غم مناسخخب اسخخت نيمي از
قصيدههای او را شامل ميشود .این وزن در قصاید سعدی  01بار تکرار شده و همانطور
كه دیدیم حافظ نيز به این بحر تو ه ویژهای داشته است .از مشنصههای بارز این بحر
عروضي ،آهنیين بودن و خوش نوایي آن است.
بحر م تث م من منبون (مفاعلنفعلاتنمفاعلنفعلاتن)
اگر مطالعه خواهد كسي بهشت برین را

بيخا مطخالعخه كن گو به نو بهار زمين را
(سعدی)411،

بحر م تث م من منبون محذوف (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن)
بخه هيچ یخار مخده خاطر و به هيچ دیار

كه برّ و بحر فراخ اسخخت و آدمي بسخخيار

(همان)129 ،
بحر رمل «مو د غمي خفيف است و برای بيان اندیشمندانه و اسطورهای مناسبتر
به نظر ميرسد» (سراج )34 :9911 ،و در غزليات عموماز برای بيان گله و ه ر و فراق و
مرثيه كاربرد دارد در قصخخاید سخخعدی  1بار تکرار ميشخخود و بعد از بحر م تث یکي از
پركاربردترین اوزان است.
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بحر رمل مسدس مقصور (فاعلاتنفاعلاتنفاعلان)
بخ

بخخیخخردیخخد و بخخیخخردد روزگخخار

دل بخخه دنخيخخا در نخبخنخخدد هوشخخخيخخار
(سعدی)190،

یکي دییر از اوزان ویباری ،بحر ماارع و زحافات آن است كه در قصاید سعدی
 1بار تکرار گردیده .نمونة آن بحر ماارع م من اخرب مکفوف مقصور (مفعول فاعلات
مفاعيل فاعلان).
این منتي بر اهخل زمين بود از آسخخخمان

وین رحمخت خدای هان بود بر هان
(همان)103 ،

بحر دییری كه به نسبت در قصاید مورد تو ه سعدی بوده ،بحر هزج است .اوزان
این بحر مناسخب ماخامين آرامبنش یا عاشخقانه است(وحيدیان كاميار )47 :9911 ،این
بحر و زحافات آن  3قصيدة او را شامل گردیده.
هزج م من سالم (مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن)
چو مرد رهرو انخدر راه حق ثخابخت قدم گردد

و ود غير حق در چشخخم توحيدش عدم گردد
(سعدی)413 ،

هزج م من اخرب مکفوف مقصور (مفعول مفاعيل مفاعيل مفاعيل).
در رفتن و بخخازآمخخدن رایخخت منصخخخور

ب

فخاتحه خواندیم به اخلا

دميدیم

(همان)107 ،
سایر بحرها به نسبت بسيار كمتر در قصاید او دیده ميشود .بحر خفيف  9بار ،بحر
متقارب  0بار ،بحر منسرپ  0بار و بحر سریع  9بار تکرار گردیدهاند .ميبينيم كه  7بحر
پركاربرد قصخخاید وی همان بحرهای هسخختند كه در غزل حافظ و سخخعدی نيز بيشخخترین
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بسخامد تکرار را به خود اختصخا

دادهاند و ظرفيت بيان احساسات و عواطف عاشقانه

را دارند.
تعداد كل قصاید سعدی
31
بسامد

بحر م تث

بحر رمل

بحر ماارع بحر هزج

01

1

1

3

71

93/0

93/0

1/7

در این اشخخعار به هيچگونه بر هم خوردن وزن و حتي سخخکته خفيف بر ننوردیم و
این رواني وزن باعث افزوني لطافت در قصخاید اسخت .در اصل اوزان این اشعار شفاف
هسختند یعني « در ننستين برخورد ،نظام ایقاعي آن بر شنونده یا قرا ت كننده به روشني
احساس ميشود» (شفيعي كدكني.)914 :9911 ،
قافي
قافيه همراه با ردیف ،وظيفة آفرینش موسخخخيقي كناری شخخخعر را برعهده دارد .سخخخعدی
برخلاف شخاعران قصخيدهسرای پيشين و همعصر خود ،كلمات و واهههای معمول را در
اییاه قافيه نشانده است .او از واهههای طولاني ،سنیين و یا تركيبي پرهيز ميكند و به
این واسطه بر رواني و لطافت قصاید خود ميافزاید.
طرز گزینش این شخخخاعر فحل از صخخخورتهای منتلف كلمات كه در اییاه قافية
قصاید خود نشانده و بعاي از انواع آنها را در ادامه ميآوریم:
اسم:
ك اسخت آنکه به انیشت مينمود هلال

كز ابروان تو انیشخخخت بر دهخخان مخانخخد
(سعدی)143 ،
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فعل:
گخخرت هزار بخخدیعال مخخال پيش آیخخد

ببين و بیذر و خاطر به هيچ ك

مسسار

(همان)112 ،
صفت:
بوی آلودگي از خرقخة صخخخوفي بخدميد

سخخوز دیوانیي از سخخينة دانا برخاسخخت
(همان)113 ،

حرف:
شکر و سساس و منت و عزت خدای را

پخخروردگخخار خلق و خخخداونخخد كبریخخا
(همان)131 ،

ضمير:
علم دولت نوروز به صخخحرا برخاسخخت

زحمت لشخکر سخرما ز سر ما برخاست
(همان)117 ،

سخخخعدی «از قافيههایي كه آهنگ خوشخخخي ندارد ،بهره نميگيرد( .حميدیان:9919 ،
 .)12اغلب واهگان قافيه قصخاید وی دو سخيلابي و در صورتهای حرف و ضمير و قيد
یک سخخيلابي هسخختند كه بر لطافت شخخعر افزوده ضخخمن آنکه در همين قصخخاید معدود،
مصوتها را در اییاه حرف قافيه بسيار ميبينيم زیرا مصوتها روانترین و رساترین
واجها هسخخختند كه مو ب نرمي كلام ميشخخخوند .زماني كه یک بيت به مصخخخوت ختم
ميشخود ،خواننده ميتواند صخدا را متناسخب با آهنگ شعر امتداد دهد و صوت به شکل
نرمتری پنش گردد (پارساپور.)079 :9919 ،
مهخارت وی در تركيب كلمات و آگاهي او از وزن و آهنگ ،تا اندازهای اسخخخت كه
ميداني وسخيع در انتناب به او ميدهد تا در اییاه قافية قصاید خویش واهههایي را به
خخدمخت گيرد كخه حروف آنها بویژه حروف قافية آنها راحت تلفظ ميشخخخود و خوش
آهنگ و گوشخنواز است .در بررسي كلمات قافيه قصاید او حروف ث ،چ ،ب،

،

،
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ط ،ظ ،غ ،ق دیده نشخ د و به عک  ،قصاید او در اغلب موارد ،منتوم به حروف رسا و
آهنیين ی ،ن ،د ،ر ،ل ،م ،الف ،ت ،ز ،ه ،ب اسخت .این شاعر سرهسرا حروفي را كه در
آهنگ و تلفظ ناسخخاز ،خشخخن و ناملایم یافته ،به كار نبرده اسخخت .در قصخخاید وی لغات
نامأنوس و عربي كم اسخخت و گاهي به ضخخرورت قافيه آنها را به كار برده اسخخت (م ل:
والسّما ،الدّعا ،المسا ،هبا ،عصا ،اتي ،فلا).
ردیف
قصخاید مرّدف سخعدی زیاد نيسخت و به اقتاای سنن از ردیف بهره برده امّا شعر را به
دسخت تداعي معاني كه به واسخطة ردیف بر شخاعر تحميل ميگردد نميسسارد .ردیفها
عموما كوتاه ،مع و ور و به گونهای اسخخت كه محدودیتي برای شخخعر ای اد نميكند.
وی ردیفهای طولاني و دشخخوار اسخخمي و فعلي را به كار نميبرد همچنين «در انتناب
ردیف همواره بخه علخت و ودی ردیف تو خه دارد یعني ،به این كه ردیف باید هم به
شعر وحدت و یکسارچیي بيشتری ببنشد و هم بر موسيقي و گوشنوازی آن بيفزاید .او
راز ردیف و نقش ظریف و مهم آن را در شخخخعر بخه خوبي دریافته اسخخخت» (حميدیان،
.)12 :9919
از  31قصخيدهای كه وی به فارسخي سخروده ،چهارده قصخخيده مردف است كه از آن
ميان ،ده ردیف فعلي ،دو ردیف حرفي و دو ردیف اسخمي (كه یکي ضمير است) بهكار
گرفته اسخت .این ردیفهای نيز  ،كوتاه ،سخاده و بيشتر فارسي است و تنها در یک مورد
ردیف اسمي عربي به كار گرفته است.
م موع كل ردیف در قصاید

فعل

اسم

ضمير

حرف

97

92

9

9

0

49/70

4/97

4/97

97/01

بسامد
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دول فوق مؤیّد آنسخخت كه سخخعدی در ردیف قصخخاید خود تو ه ویژهای به فعل
داشخته و همانطور كه در بنش نحو نيز گفته شخد بسياری از ملات او كه معمول زا یک
مصخخخراع یخا بيخت را شخخخکخل ميدهند به طور طبيعي و مانند كلام روزمره به فعل ختم
ميشوند .شایان بكر است كه وی در غزليات نيز به ردیفهای فعلي بيشترین گرایش را
دارد البته نه آن ردیفهای فعلي متکلّف كه در اشخعار قصخيدهسرایان قرن پن م و ششم
ميبينيم كه به كلي از آن فاصخخله گرفته و در پي احيای سخخادگي و لطافت زبان شخخعریِ
قرون ننست شعر فارسي و احيای آن فاای روان و ملموس است.
این شاعر خوش بوق با هماهنیي حروف در قافيه و ردیف گاهي بر آهنیين بودن
قصخخخاید افزوده اسخخخت .تنها به یکي از موارد هماهنیي (الف و نون) در قافيه و ردیف
تو ه كنيد:
كخدام بخاغ بخه دیخدار دوسخخختخان مخاند

كسخخي بهشخخت نیوید به بوسخختان ماند
(همان)193 ،

تراسغهای درونی قصاید سعدی
شخاعر با اسختفاده از رموز و تمهيداتي سخبب غنای موسخيقي مياني شخعر ميشود ،و با آن
احسخخاسخخات و عواطف ناشخخي از شخخعر را القا ميكند نقش واهه و ارتباط آن با الفاظ
م اورش در سخاماندهي افکار و اندیشههای شاعر بسيار مؤثّر است .در بعاي موارد نيز
شخاعر تحت تأثير افکار و عقاید خود با بعاي از تعبيرات ان

و الفت بيشتری دارد .به

عنوان م ال ،سعدی به واسطه اندیشه بشردوستانه و انسانگرایانه خویش با كلمات خلق،
دود و درد آشناست (مظفر.)1 :9944 ،
همانطور كه اشخاره شخد او در قصخاید ،بيشتر اوزان ویباری و نرم را بهكار گرفته
اسخخت كه در این اوزان «چون مصخخراعها ت زیهپذیر نيسخختند ،از ت ان

حروف بيشخختر
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مي توان كمک گرفت» (شخخخفيعي كدكني .)19:9911 ،او گاهي كلمات را نه برای انتقال
مفاهيم ،بلکه برای آراسخختن صخخوری كلام خود به خدمت ميگيرد و از كلمات سخخاده و
متخداول و هموار و یکنواخخت برای ای خاد انواع منتلف ناس و سخخخ ع و افزودن بر
زیبایيهای صخخوتي بيتها اسخختفاده ميكند .وی در این عرصخخه نيز به كلمات مه ور و
خشن و دشوار متوسل نميشود.
واجآرایی
هر یک از صخخامتها و مصخوّتها در آثار ادبي ،موسخخيقي خاصّخي دارند .به عنوان م ال،
نرمي و ملایمتي كه صخخامتهای سخخایشخخي مانند «ش ،س» و تركيبات متشخخکل از این
صامتها دارند ،در صامتهای غنهای «م ،ن» یا انف اری «گ ،ت ،پ» مشاهده نميشود.
پ

برخي از الفاظ شخيرین و لطيف ،برخي غليظ و سخنیين و بعاخي حالت ميانه دارند

(ر  :خخانلری .)37-79 :9990 ،همچنين عواطف حاصخخخل از هر یک از این موارد،
متفاوت اسخت .در واجآرایي نيز صخامت و مصوّتها ميتوانند لطافت و یا صلابت را به
بهن مناطب القا كنند ،و تركيب وا ي متشخکل از مصوتها یا صامتهای سایشي اگر
به قصخيده وارد شخوند از صلابت آن ميكاهند سعدی در قصاید خود بيشتر از این نوع
حروف و صداها بهره ميبرد:
هم صدایي «آ»:
آن روی بين كه حسخخن بسوشخخيد ماه را

و آن دام زلف و دانخة خخخال سخخخيخخاه را
(سعدی)119 ،

سخخعدی در این بيت با  1بار تکرار صخخدای (الف) گویا صخخخلای دعوت برآورده و
همیان را به تماشخا معشخوق ميخواند .چون هنیام تلفّظ این مصوّت بلند راه خرو ي
دهان كاملاز باز است و فرد ميتواند صدای خود را كاملاز بکشد.
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تکرار حرف «ش»:
ميلش از شام به شيراز به خسرو مانست

كه به اندیشخخة شخخيرین ز شخخکر باز آمد
(همان)149 ،

تکرار شش بار حرف «ش» در كنار «س» موسيقي موا ي در بيت پدید آورده است
كه با شور و سرمستي ،هي ان و اشتياق سعدی در بازگشت به شيراز همنوان است.
سخعدی با بكاوت شخاعرانه در انتقال معنا ،تأكيد بر مفهوم ،انتقال احساس و افزایش
موسخخيقي از نغمه حروف تا حد امکان و اعتدال بهره گرفته و بر لطافت قصخخاید خود با
بهكارگيری واجهای نرم افزوده است.
سخم یکران سخلطان را در این ميدان كسي بيند

كه پيشخخخاني كند چون ميخ و همچون نعل خم
(همان)111 ،

تکرار حرف (نون) به ویژه نون ساكن در این بيت حركت اسب را در بهن مناطب
تداعي ميكند و همچنين وقتي صدای «ميم» در كنار آن قرار ميگيرد از بزرگي و شکوه
سوار حکایت ميكند.
او در شخخعر «منحنيهای صخخوتي را با دقت فراوان رعایت كرده و همين اسخخت كه
شعر او را به حالت اموا ي آرام و ملایم و زیبا درآورده است .مهمترین خصلت سعدی
موزوني آن اسخت .وی با بوق تام خویش توانسخته است قرینهسازیها و توازنها را در
شعر بهتر از هر شاعر دییر رعایت كند» (غلامرضایي.)922 :9944 ،
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جراس
ناس پدیدهای آوایي اسخخخت كه در زبان ادبي ارزش موسخخخيقایي دارد و از آن ا كه به
آهنیينتر شخدن كلام كمک ميكند ،باعث تأثير بيشختر سخنن در بهن مناطب ميشود.
«روش ت ني
هم ن

مبتني بر نزدیکي هر چخه بيشخخختر وا هخا اسخخخت ،به طوری كه كلمات

به نظر آیند ،یا هم ن

بودن آنها به بهن متبادر شخود» (شخميسا.)71 :9911 ،

هر چند در قصخاید سخعدی ،بسامد ناس از دییر آرایهها مانند واجآرایي و تکرار كمتر
اسخت او هرگز از ظرفيتي كه این صخنعت ميتواند در اختيار شعر قرار دهد چشمپوشي
نکرده و به حد اعتدال از ناس در زیباسخازی ابيات قصخاید بهره گرفته است مهمترین
خصخيصخة در این ناسها اسختفاده از كلمات سخلي

و شيوا و دوری كردن از كلمات

مه ور و نامأنوس و بيیانه از بهن اسخت .در اغلب موارد اسختفاده از صنایع به گونهای
هنرمندانه و زیركانه صورت ميگيرد كه شنونده یا خواننده شعر او پيش از آن كه متو ه
صنایع بهكار رفته در شعر شود ،مسحور زیبایي و هماهنیي ولطافت آنها ميشود.
ناس شبه اشتقاق در مصرع اول و ناس ناقص افزایشي در مصرع دوم:
درم چخخه بخخاشخخخد و دینخخار و دین و دنيي و نف

چو دوسخخت دسخخت دهد هر چه هسخخت هيچ انیار
(همان)119 ،

ناس ناقص افزایشي و اختلافي:
بيار ای بادِ نوروزی نسخخخيم باغِ پيروزی

كخه بویِ عنبرآميزش به بویِ یار ما ماند
(همان)147 ،

ناس مركّب:
بخه چنخد روز دگر كخافتاب گرم شخخخود

مقرِّ عيش بود سخخخایخهبان و سخخخایة بان
(سعدی)111 ،
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بسخخياری از آرایههایي كه تحت عنوان موسخخيقي دروني مورد بررسخخي قرار ميگيرد ،در
حقيقت زیرم موعه آرایه تکرار اسخخت انواع ناس ،ردّ الع ز علي الصخخدر ،ردّ الصخخدر
علي الع ز ،طرد و عک

و  ...كه به نمونهای از آنچه در لطافت زبان قصخخخاید سخخخعدی

مؤثر افتاده در بنشهای منتلف این پژوهش از مله تکرار نحوی اشاره كردیم.
نتيج گيری
زبان سعدی در نیاه اول سهل و در كنکاش برای یافتن آنچه هنرهای زباني سعدی باید
دانسخخت و به شخخعر او اودانیي بنشخخيده ممتنع مينماید .در معبندی كلي ميتوان
گفت وی برای القای هرچه بهتر ظرایف معنایي و خوی نصخخيحتگری خویش ،دانسخخته
زباني لطيف را به خدمت گرفته است كه با قصاید پيش از خود متمایز است.
این شاعر در بهكارگيری هيچ عنصری از عناصر شعری به افراط و تفریط نميگراید
با این حال تغيير سخخخبک دوره و طبع لطيف و موزون و غزلپرداز ،زبان قصخخخاید وی را
تحت تأ ثير قرار داده فنامت و صلابت زبان قصاید ،ای خود را به زباني نرم و لطيف
داده زیرا واهههای قصخاید او سخایش یافته از شخکل مشدّد ،منفّف و شکستة كلمهها یا
سخخخاكنهخای متوالي همچنين كلمههای مه ور و نامأنوس تا حدّ زیادی فاصخخخله گرفته
اسخخخت  .كلمات و اصخخخطلاحات زبان محاوره را گاه در شخخخعر او ميبينيم .نيز واههها و
تركيبات عاشخخقانه و عرفاني كه با خود مفاهيم و ماخخامين غير ملموس و معنوی را وارد
شخعر كردهاند همين امر لحن حماسي را از قصاید سعدی زدوده كه در سبک خراساني
مورد نظر بوده است.
كخاربردهای نحوی كهن در قصخخخاید او رنگ باخته و در اغلب موارد نظم پایة زبان
فخارسخخخي یخا همان نحو معيار رعایت گردیده كه از رموز سخخخهل و ممتنع بودن كلام او
محسخوب ميگردد ،اب ایيهای نحوی مؤثر در القای معني و بسخياری از خصخایص و
ویژگيهخای نحوی چونان تکرار فعل ،حذف و ای از ،كاربردهای ویژة حروف و رقص
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ضمير و  ...كه زبان قصاید را به نظم پایه نزدیک ميكند و به برقراری ارتباط مناطب با
متن یاری ميرساند و بر شيریني و لطافت زبان قصاید او ميافزاید.
سعدی از وزنهای نامطبوع پرهيز ميكند ،سکتههای وزني در قصاید او ایي ندارد
و بيشخختر از اوزاني بهره سخخته كه در غزل كاربرد دارند اوزاني ویباری و ملایم چون
بحر م تث كه برای بيان درد و شخکایت و غم مناسب است و حدود نيمي از قصاید او
در این بحر سروده شده است .او از كلمات و واهههای معمول برای قافيه استفاده ميكند
و ردیفهایي عموماز سخاده و آهنیين كه مو ب لطافت شعر مي گردد .سعدی با زیركي
از صامت و مصوّتها برای ای اد بافتي زیبا و خوشآهنگ نهایت استفاده را برده است.
آنچه بكر گردید و بسياری عوامل كه سته و گرینته محقّقان به آن اشاره كردهاند
زبان را در قصخاید سعدی از صلابت به لطافت كشانيده است ،بنابر این ميتوان گفت كه
قصخاید وی در لطافت بيان به غزلهای او نزدیک گردیده و زمينة تناسب زبان با مامون
قصاید و خوی لطيف و نصيحتپرداز وی را فراهم آورده است.
مرابع
الف) کتابها
 .9بهار ،محمد تقي ( .)9949سبکشناسي .چ .4تهران :اميركبير.
 .0پارسخاپور ،زهرا ( .)9919مقایسخة زبان حماسي و غنا ي با تکيه بر خسرو وشيرین و
اسکندرنامة نظامي ،تهران :انتشارات دانشیاه تهران.
 .9حسنلي ،كاووس ( .)9912فرهنگ سعدیپژوهي ،9943-9922شيراز :انتشارات بنياد
فارسشناسي با همکاری مركز سعدیشناسي.
 .7حميدیان ،سعيد ( .)9919سعدی در غزل .تهران :قطره.
 .3خاقاني ،افاخلالدّین بدیل ( .)9941دیوان اشخعار .تصحي ضياءالدّین س ادی ،چاپ
ششم .تهران :زوّار.

 411فصلرامۀ عللی کاوشنام  ،سال بيست و یکم ،زمستان  ،4911شلارت 14

 .1خانلری ،پرویز ( .)9904تحقيق انتقادی در عرو

فارسخخي و چیونیي تحول اوزان

غزل .تهران :دانشیاه تهران.
 .4خطيب رهبر ،خليل ( .)9947دسختور زبان فارسخي :كتاب حرف اضافه و ربط مشتمل
بر تعریف و تقسخيم و شخرپ اصخطلاحات و معاني و كاربرد حروف .چاپ سوم .تهران:
مهتاب.
 .1سميعي ،احمد .)9941( .نیارش و ویرایش .چاپ دوم .تهران :انتشارات سمت.
 .1شخخفيعي كدكني ،محمّدرضخخا .)9912( .ادوار شخخعر فارسخخي از مشخخروطيت تا سخخقوط
سلطنت (ویرایش دوم) .تهران :انتشارات سنن.
 .92خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ .)9911( .در عشق ،زنده بودن .تهران :انتشارات سنن.
 .99خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ .)9911( .موسيقي شعر .چ .0تهران :آگاه.
 .90شميسا ،سيروس .)9947( .سبکشناسي شعر .تهران :انتشارات فردوس.
 .99خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ .)9917( .كليات سبکشناسي ،چاپ ننست از ویرایش دوم.
تهران :نشر ميترا.
 .97خخخخخخخخخخخخخخخخ .)9911( .نیاهي تازه به بدیع .چاپ چهارم .تهران :نشر ميترا.
 .93صفا ،ببي الله ( .)9919تاریخ ادبيّات ایران (خلاصة لد اول و دوم) ،لد ،9چاپ
بيست و سوم ،تهران ،ققنوس
 .91غلامرضخایي ،محمّد ( .)9944سخبکشخناسي شعر پارسي از رودكي تا شاملو .تهران:
نشر امي.
 .94موتمن ،زینالعابدین ( .)9930تحول شعر فارسي ،تهران :كتابنانه طهوری.
 .91موحّد ،ضياء ( .)9949سعدی .تهران :طرپ نو.
 .91ن في ،ابوالحسن .)9941( .فرهنگ فارسي عاميانه ،تهران :نيلوفر.
 .02وحيدیان كاميار ،تقي .)9941( .بدیع از دیدگاه زیبایيشناسي .تهران :نشر دوستان.

لطافت ،گلوار در قصاید سعدی 414

 .09خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ .)9911( .عرو

و قافيه .چاپ پانزدهم .تهران :شركت

چاپ و نشر كتابهای درسي ایران.
 .00همایي ،لالالدّین ( .)9949فنون بلاغت و صخخناعات ادبي ،چاپ دهم ،تهران :نشخخر
هما.
ب) مقالا
 .9برزگر خخالقي ،محمدرضخخخا و وحيده نوروززاده چیيني (« .)9912بررسخخخي و وه
تمایزات و تشخابهات سخبکي در قصاید عصر مغول» .سبکشناسي نم و ن ر فارسي .سال
چهارم .شماره دوم .صص.917-914
 .0پورفرج بيگزاده ،رو ا (بهار « .)9913واهگان ماخمونسخاز در شعر سعدی» .ادبيات
فارسي (دانشیاه آزاد اسلامي مشهد) .شماره .1صص .022-940
 .9خانلری ،پرویز (اسخفند « .)9990موسخيقي الفاظ» .سخنن .دوره  .3ش .9صص-919
.911
 .7خدیش ،پیاه (« .)9911بررسخي عناصر موسيقایي در غزل سعدی» .پژوهشنامة ادب
حماسي .دوره .9شماره .3صص.014-039
 .3زندوكيلي ،محمدتقي و داوود زرین پور (« .)9919موسخيقي شعر در دو سوگسرودة
سعدی» .پژوهشنامة ادب غنایي .دورة .90شماره .09صص.911-939
 .1سخراج،سخيدحسامالدّین (آبان « .)9911موسيقي شعر» .سوره مهر .دوره اول .شماره.1
صص.34-31
 .4سيف ،عبدالرّضا و شهرزاد شيدا (زمستان « .)9917نیاهي به بسامد اوزان عروضي در
دیوان حافظ» .نشخریة دانشخکده ادبيات و علوم انساني دانشیاه تهران .دوره .31شماره.7
صص.31-91

 411فصلرامۀ عللی کاوشنام  ،سال بيست و یکم ،زمستان  ،4911شلارت 14

 .1سخيدیزدی ،زهرا و قاسخم سخالاری و ناهيد حا ي رضایي (« .)9917مقایسة موسيقي
شخعر قصخاید سخعدی و سخه شخاعر همروزگارش» .نشخریة ادب و زبان كرمان .سال.91
شماره .91صص.072-023
 .1ملکشاه ،احمد و سبيکه اسفندیار (پایيز و زمستان« .)9910مایههای عرفاني در قصاید
سخخعدی و مقایس خة آن با مصخخيبت نامة عطار» .م لة ادیان و عرفان ،سخخال  .71شخخماره.0
صص.002-919
 .92فتوحي ،محمود (« .)9913بلاغت حذف در غزل سخعدی» .مندرج در :سخنن عشق:
شخن نامه دكتر حسخن انوری .به كوشخش دكتر علي اشرف صادقي .تهران :نشر سنن.
صص.719-771
 .99خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ « .)9912( .ادوی نحو در غزل سعدی» سعدیشناسي .دفتر
چهاردهم ویژه غزل .صص.942-931
 .90نظری ،ن مه (« .)9912بررسخي تکرار نحوی در غزل سخعدی» .فصخلنامه تنصصي
سخبکشخناسخي نظم و ن ر فارسي (بهار ادب) .سال چهارم شمارة پياپي -90شماره دوم.
صص.017-071
 .99نوپپيشه ،حميد (« .)9914معنای ویژة حروف در شعر سعدی» .مركز سعدیشناسي.
دفتر .99صص.944-992
 .97مشخهدی ،محمد امير و عبدالله واثق عباسي و محمّدرضا مشهدی (« .)9912بررسي
و مقایسخخة موسخخيقي بيروني غزلهای سخخيف فرغاني و سخخعدی» .مطالعات زباني بلاغي.
شماره .9صص.931-994
 .93مظفّر ،محمّدرضا (بهار « .)9944صناعت شعر» .شعر .س .1ش .00صص.1-1
 .91موحّد ،ضخخياء (« .)9912موسخخيقي غزل سخخعدی» .كتاب ماه ادبيات .ویژة غزل .سخخال
چهارم .شماره .71صص.94-1

