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چکیده
سعدی از جمله سخنورانی است که عالوه بر زبان فارسی ،اشعاری نیز در قالبهای مختلف به زبان عربی
سروده که نشاندهندۀ کمال مهارت و تسلط وی بر این زبان است .در این پژوهش ،استعاره که مهمترین
مبحث در بالغت بهشمار میرود ،در اشعار عربی سعدی بررسی و نقد و تحلیلل شلدهاسلت .بایلد فتلت
سخنور شیرازی در مجموع  109بار از تصویر استعاری بهره برده که از این میلان 25 ،ملورد بله رلورت
مصرّحه و  84مورد به رورت مکنیّه بهکار رفتهاست .وی در کاربرد استعاره بیشترین توجه را به تشخیص
داشته ،به فونهای که در  82مورد ،تصویر استعاری خود را از این طریق ارائه کردهاست .این شیوۀ کاربرد
استعاره ،سبب غنای تصاویر ،پویایی ،تحرک و حیات انسانی در اشعار عربی سعدی شدهاست .مهلمتلرین
ویژفی تصویر استعاری را در این اشعار باید سادفی و روشنی آنها دانست که به دور از هر فونه ابهلا و
ایجاد تزاحمی ،در خدمت انتقال اندیشهها و مضامین مورد نظر فوینده بودهاند.
واژههای کلیدی :سعدی ،بالغت ،بیان ،استعاره ،اشعار عربی.
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1ل مقدمه
برای بیان یک مضمون و متهو واحد در زبان ادب ،شیوههای متتاوتی وجود دارد .یکی از
این شیوهها ،استعاره است که در حقیقت ،رورت فشردهتر و خالرۀ تشبیه است؛ زیلرا در
استعاره ،یکیاز دو طرف تشبیه ،یعنی «مشبه» یا «مشبهٌبه» حذف میشود .از این رو ،هدف
استعاره ،همچون تشبیه ،بیان خالرهتلر وکوتلاهتلر یلک تصلویر ادبلی اسلت« .اسلتعاره
مهمترین مبحث بالغت است .بزرگترینکشف هنرمند و برترین امکانات در حیطۀ زبلان
هنری است و دیگر از آن پیشتر نمیتوان رفت .اسلتعاره کارآملدترین ابلزار تخیلل و بله
ارطالح ،نقاشی در کال است» (شمیسا .)155 :1386 ،در تعریف استعاره ،از دیرباز در میلان
آرای راحبنظران توافق چندانی به نظر نملیرسلد .عبلدالقاهر جرجلانی در ایلن زمینله
میفوید:
«آفاه باش که استعاره فیالجمله این استکه واژهای در هنگلا وضل لغلت،
ارلی شناخته شده باشد و شواهدیداللت کند که هنگا وض بدان معنی اطالق
می شده ،سپس شاعر یا غیرشاعر این واژه را در غیر آن معنی ارلی بهکار فیرد و
این معنی را به آن لتظ منتقل سازد؛ انتقلالی کله نخسلت الز نبلود و بله م ابلۀ
عاریت است» (جرجانی.)21 :1389 ،

اساس همۀ نظریههایی که دربارۀ استعاره ارائه شده ،با وجود اختالف در التاظ و تعابیر،
بر این ارل استوار است که در استعاره ،واژه در معنایی غیر آنچله بلرای آن وضل شلده،
بهکار می رود .البته بین واژه و معنلای تلازه ،رابطلۀ شلباهت برقلرار اسلت .از نظلر ارزش
خیالانگیزی ،استعاره در بین رُوَر خیال ،در واالترین جایگاه قرار دارد ،به دلیل آنکه ذهن
خواننده در این فونه از تصویر ،فعالتر است و باید با تالش بیشتر ذهن و نیلروی تخیلل
خود ،قسمت محذوف تشبیه را درک کند .تصویر اسلتعاری ،وضلوح و روشلنی کمتلری از
دیگر رُوَر خیال دارد و به همین دلیل ،ابها و پیچیدفی آن بیشتر است .در استعاره ،فویی
قسمتی از معنا و متهو مورد نظر فوینده در هالهای از ابها قرار دارد که خواننده بایلد بلا
دقت و تمرکز بیشتری روی نشانه ها و عالئم موجود در تصویر ،به وجلود ارتبلاب بلین دو
سوی استعاره پی ببرد .این تالش ذهنی و در نتیجه ،رسیدن به کشتی تلازه ،او را بله او
لذت هنری میرساند .در حقیقت ،بهکار بردن واژه در معنایی غیر از معنلای وضل شلده و
آشنای ذهن خوانندهاست ،نوعی آشناییزدایی از متهو کلیشهای واژه است .سخنور بدین
وسیله از مرزهای نهادینهشدۀ واژه فراتر رفته ،در نهایلت ،سلبب شلگتتی و غافللفیلری
خوانندۀ واژه میشود .وقتی واژه در معنایی تازه بهکار میرود ،حی یت و ارزش تلازهای نیلز
کسب میکند .این فونه است که سخنور میتواند همواره قلمرو ادبیات را به وسیلۀ فضای
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مجازی استعاره فسترش دهد و متاهیم و مضلامین تلازه را بله کملک تصلاویر تلازه بله
مخاطبان خود منتقل کند:
«به یاری استعاره ،جمادات را زنده و زباندار ،و بیزبان را فصلی و سلخنور ،و
چیزهای رامت و فنگ را خطیب و سخنگو و بلز آرا ملییلابی .در ایلن عررلۀ
پرشکوه است که معانی کوتاه و نارسا روشنگر و پرتجلی شدهانلد و اسلتعاره را در
میان مقیاسهای سخن ،مقیاسی بلیغ و یاریکننده ملییلابی کله پربهلاتر از آن
هیچ نیست» (همان.)31 :

در این پژوهش ،استعاره به عنوان مهمترین مبحث بالغلی ،در اشلعار عربلی سلعدی
بررسی و تحلیل شدهاست .مرج ترجمۀ اشعار ،ترجمۀ جعتر مؤید شیرازی بوده ،اما از آنجا
که متن مؤید شیرازی فقط قصاید عربی سعدی را در بلر ملیفیلرد ،در ملوارد للزو  ،بله
ترجمههای معتبر دیگر نیز مراجعه شدهاست.
2ل اشعار عربی سعدی
سعدی افزون بر آثار فراوانی که به زبان فارسی از خود بر جای فذاشته ،اشلعاری نیلز بله
زبان عربی در قالبهای قصیده ،غزل ،قطعه و مترد سروده است .بیشتر این اشعار در قالب
قصیده است .ابیاتی نیز به رورت پراکنده در البهالی سطرهای کتاب فلسلتان بله زبلان
عربی بهکار بردهاست .مهمترین شعر عربی سعدی ،قصیدۀ «سوگ بغداد» است کله بلا 92
بیت ،بیشترین تعداد استعاره را نیز با  16مورد در خود جای دادهاست .از لحاظ ارزشهلای
کیتی این اشعار نظریات متتاوت و فاه متناقضی از سوی منتقدان ارائه شدهاست .احسلان
عباس ،منتقد نامدار عرب ،دربارۀ ارزش اشعار عربی سعدی معتقد است:
«حتی افر سعدی را اثری جز قصلیدۀ رائیلهاش در ویرانلی بغلداد بله دسلت
مغوالن نمیبود ،تنها همان یک قصیده ملیتوانسلت بیلانگر ارزش فلراوان ایلن
مجموعه باشد ،تا چه رسد به اینکه عالوه بر آن قصیده ،شلعرهای بلنلد و کوتلاه
دیگری نیز که در طبیعت خلود یگانله هسلتند ،در مجموعله وجلود دارد» (مؤیلد
شیرازی.)87 :1376 ،

3ل پیشینۀ پژوهش
برخالف آثار فارسی سعدی که همواره مورد توجه پژوهشگران و محققان بودهاست ،دربارۀ
اشعار عربی او به جز چند مورد ترجمۀ فارسی ،از منظر بالغلی تلاکنون پلژوهش چنلدانی
انجا نشدهاست .در سابقۀ این پژوهشهای اندک ،باید به پایاننامۀ کارشناسی ارشد احمد
دوستی اشاره کردکه با عنوان «آرایه های ادبی در قصاید عربی سعدی» نوشته شلدهاسلت.
همچنین ،باید از مقالۀ «تحلیل بالغی اشعار عربی سعدی با نگاه به تشلبیه» تلللیف الهلا
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زارع و مصطتی کمالجو نا برد که در مجلۀ نقد ادبی و بالغت چاپ شدهاست .از این رو،
در این پژوهش ،مهم ترین مبحث بالغت ،یعنی استعاره ،بله فونلهای دقیلق بلا مالحظلۀ
تکتک ابیات عربی سعدی در کلیات آثار او بررسی و نقد و تحلیل شدهاست.
4ل بحث و بررسی
همان فونه که فتته شده« ،استعاره ،استعمال لتلظ اسلت در معنلی مجلازی ،بله واسلطۀ
مشابهت با معنای حقیقی .پس اساس استعاره ،مبتنی بر تشبیه است» (هملایی.)181 :1374 ،
بنابراین ،از این لحاظ که کدا یک از دو طرف تشبیه در استعاره ذکر شده باشلد ،کیتیلت
ارائۀ تصویر متتاوت است .بر این اساس ،استعاره بله دو فونلۀ مصلرّحه و مکنیّله تقسلیم
میشود.
5ل استعارۀ مصرّحه
«این استعاره را علی المشهور مصرّحه ،محققّه و تحقیقیّه ،هر سه خوانند و عبارت اسلت از
آنکه مشبهٌبه را بگویند و مشبّه را حذف کنند» (همان .)184 :استعارۀ مصرّحه از ایلن منظلر
که قراین و مالیمات کدا یک از دو طرف تشلبیه در اسلتعاره ذکلر شلود ،بله سله نلوع
«مجرّده»« ،مرشّحه» و «مطلقه» تقسیم کردهاند.
 6ل استعارۀ مصرّحۀ مجرّده
در این نوع استعاره« ،مشبهٌبه» همراه یکی از مالیمات «مشبه» ذکر میشلود .ایلن مالیلم
سبب می شود تا مشبه رراحت و روشنی بیشتری داشته باشد و خواننده زودتلر بتوانلد بله
مشبهٌ به محذوف پی ببرد .از آنجا که در این فونه از استعاره ،ذهن تلالش کمتلری بلرای
رسیدن به مشبه محذوف میکند ،از نظر بالغی ارزش کمتری دارد .در واق  ،قرینهای کله
از مشبه ذکر میشود« ،استعاره را از آن پرمایگی و پروردفلی کله ملیبایلد داشلته باشلد،
میپیراید و با آشکار داشتن معنای هنری ،از ارزش هنری و پندارشناختی استعاره میکاهد؛
زیرا با برکشیدن معنای هنری در استعاره ،این ترفند شاعرانه آنچنان که میشاید ،کلارایی
نخواهد داشت» (کزّازی.)103 :1381 ،
در اشعار عربی سعدی ،از میان  25مورد استعارۀ مصرّحه 8 ،ملورد بله هملین رلورت
بهکار رفتهاست؛ از جمله در م ال زیر که «مدام » در معنای «جای اشک و مجرای آن» ،به
عنوان مالیم مشبه ،سبب شده تا ذهن خواننده به معنای مجازی مشبهٌبه ،یعنلی «طوفلان
نوح» که «اشک زیاد» است ،پی ببرد:
وَ نلللارَ جَلللوَانمحمی ذَاتَ الْوَقُلللودم»
«تَرَکْللتم مَللدَاممعمی طُوفَللانَ نُللوح
(سعدی شیرازی.)771 :1389 ،
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یعنی« :چشمانم را به توفان نوح سپردی و آتش سینها را شعلهور رها کردی و رفتی» (مؤیلد
شیرازی.)53 :1372 ،

همچنین ،در بیت زیر که «بُدُور» جم «بَدْر» و استعارۀ مصلرّحه از «معشلوق» اسلت و
«أَکملَّه» به معنای «چادر و خیمه» ،که از مالیم مشبه محلذوف اسلت ،ذهلن را بله متهلو
معشوق هدایت میکند و باید فتت ،شاعر با آوردن «أَکملَّه» ،ترجی محبوب را بر ماه قلوّت
بخشیدهاست:
بممَا فمی فُلؤَادمی مملنْ بُلدُورم أَکملَّله»
«مَتَی طَلَ َ الْبَلدْرُ امشْلتَعَلْتُ رَلبَابَهٌ
(سعدی شیرازی.)773 :1389 ،
یعنی« :هرفاه ماه بدمد ،در آتش عشقی که از ماههای خیمگی به دل دار  ،میسلوز » (مؤیلد
شیرازی.)36 :1372 ،

7ل استعارۀ مصرّحۀ مرشّحه
«این قمسم مقابل مجرّده است؛ یعنی ذکر مالیم مستعارٌمنه و تلرک اشلاره بله مشلبه
موجب قوّت و فزونی در تشبیه می فردد که مقتضای اسلتعاره اسلت و اعتبلار اتّحلاد
مشبه با مشبهٌبله را قلویتلر ملیسلازد و از هملین رو ،آوردن اورلاف و مالیملات
مستعارٌمنه را در استعاره ،ترشی و استعاره را مرشّحه نامیدهاند» (رجایی.)303 :1376 ،

از منظر بالغت تصویر ،استعارۀ مصرحۀ مرشّحه بیشترین تلکید را در اتحاد و یکسلانی
مشبه و مشبهٌبه دارد .در این فونه از استعاره ،مالیمی که ذکلر ملیشلود ،از ویژفلیهلا و
خصوریات مشبهٌ به است .بنابراین ،معنای استعاری در مشبهٌبه تقویت میشود .این شلیوه
سبب می شود که ذهن خواننده تالش بیشتری برای یافتن مشبه محذوف انجا دهد .در
کتابهای بالغی ،ترشی را از لحاظ اتحاد مشبه و مشبهٌبه ،بر دو نوع دیگر استعاره برتری
دادهاند:
« و بدان که ترشی ابلغ از غیر آن است؛ برای اینکه با بله فراموشلی سلپردن
تشبیه و ادعای اینکه مستعارٌله همان مستعارٌمنه است ،نه چیزی شبیه آن ،مبالغه
تحقق پیدا میکند و به فونهای میشود که فویا اسلتعاره ارلالد در کلار نیسلت»
(الهاشمی.)182 :1381 ،

از نظر آماری ،به نظرمی رسد که در بین انواع مختلف استعارۀ مصلرّحه ،کمیلابتلرین
نوع ،مرشّحه باشد (ر.ک؛ شمیسا .)172 :1386 ،باید فتت در اشلعار عربلی سلعدی هلم ایلن
کمیابی مصداق دارد؛ چراکه از مجموع  25مورد استعارۀ مصرّحه ،تنهلا در  2ملورد از ایلن
نوع استعاره استتاده کرده که دو مورد آن در بیت زیر بهکار رفتهاست:
«أَیُتْلمتُنمی نَبْلٌ وَ لَمْ أَدْرم مَلنْ رَمَلی

أَیَقْتُلُنمی سَلیْفٌ وَ لَلمْ أَرَ ضَلارمبمی»
(سعدی شیرازی.)776 :1389 ،

 /206نقد و تحلیل تصویر استعاری در اشعار عربی سعدی

یعنی« :این انصاف است که از خدنگ تیراندازی نابود شو که او را نملیشناسلم و شمشلیر
ضاربی هالکم کند که او را نمیبینم » (مؤید شیرازی.)25 :1372 ،

در مصرع نخست ،نگاه معشوق به «نَبْلٌ :تیر تشبیه» شدهاست« .تیر» استعاره مصرّحه از
«نگلاه معشلوق» اسلت .قرینلۀ اسلتعاره در ایلن اسلت کله در هلر دو مصلرع ،شلاعر بلا
تجاهلالعارف ادعا کرده که تیرانداز را نمیشناسد و ضارب را هم نمیبیند ،در حالی که هر
دو نتر هم یکی هستند .آنچه معنای استعاری «نَبْل» را میپلرورد ،واژۀ «رَمَلی» اسلت کله
مالیم آن است .مورد دو هم این بیت است:
«ضَ لتَادمعُ حَ لوْلَ الْمَللاْم تَلْعَ لبُ فَرْحَ ل

أُرَبْرٌ عَلَی هَذَا وَ یُونُسُ فمی الْقَعْلرم »
(سعدی شیرازی.)767 :1389 ،

یعنی« :این را چگونه برتوان یافت که غوکان بر کرانۀ آب ،شادمانه به بازی پردازند و یلونس
در قعر دریا باشد » (مؤید شیرازی.)71 :1372 ،

در مصرع دو « ،یونس» استعارۀ مرشحه از «خلیتۀ بغداد» میباشلد کله شلاعر بلا قیلد
«فیالقعر» بر ترشی استعاره افزودهاست،
 8ل استعارۀ مصرّحۀ مطلقه
سعدالدین تتتازانی معقتد است استعارهای که مالیم هیچ یک از مستعارٌله و مستعارٌمنه ذکر
نشود ،مطلقه است« :مطلقۀ و هی ما لَم تقترن بصتۀ و التتری ؛ أَی تتری کال مممَّا یُالَئملمُ
المستعارٌله والمستعارٌمنه نحو عندی أسد» (تتتلازانی .)234 :1376 ،در یکلی از کتلب بالغلی
متلخر ،در توضی استعارۀ مطلقه آمدهاست« :هرفاه ترشی و تجرید در یک استعاره فراهم
آیند ،آن دو قرینه در معنا با هم تعارض نموده ،ساقط میفردند و استعاره به رورت مطلقه
خواهد آمد» (زاهدی.)234 :1346 ،
بنابراین ،میتوان فتت در این نوع استعاره ،یا مالیم هیچ یک از مستعارٌله و مستعارٌمنه
ذکر نمیشود ،یا هر دو مالیم دارند.
در استعارۀ مطلقه ،هرچند در آغاز ذهن واژه را در معنی حقیقی ملیفهملد ،املا بعلد از
درنگی ،به مناسبت مالیمات مشبه متوجه تشبیه میشود ،و از این رو ،اوالد ماننلد اسلتعارۀ
مجرده ساده نیست و ثانیاد مانند استعارۀ مرشلحّه ،مشلکل نیسلت و در واقل  ،اسلتعارهای
متعادل و طبیعی است که ذهن از آن لذّت میبرد .این نوع استعاره ،فراوانتلرین نلوع آن
است (ر.ک؛ شمیسا .)162 :1386 ،در میان استعارههای اشعار عربی سعدی نیز از مجملوع 25
مورد استعارۀ مصرّحه 15 ،مورد مصرحۀ مطلقه است .این تعداد از مجموع دو فونلۀ دیگلر
استعاره ها بیشتر است .بنابراین ،میتوان نتیجه فرفت که استعارههای سعدی ارزشتخیلی
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و تصویری زیادی دارند .از این جمله است تصویری که شاعر در بیت زیر از «شراب» ارائه
کردهاست:
«وَأجْلم الظَّالَ َ بمشَمْس فمی یَدَی قَمَلر

یَحْکمللی بموَجْنَتمللهم ممحْللرَابَ شَ لمَّاسم»
(سعدی شیرازی.)779 :1389 ،

یعنی« :ظلمت را با خورشیدی که بر دست ماهی قرار دارد ،بزدای؛ ماهیی که فونلهاش چلون
محراب شمّاسان میدرخشد» (مؤید شیرازی.)109 :1372 ،

در این تصویر« ،شمس» استعارۀ مصرّحه از «شراب» است .قرینهایکه ذهن را از معنی
ارلی شمس منصرف میکند ،آن است که در جهان طبیعت ،هیچ فاه خورشلید در دسلت
ماه قرار ندارد! «أجْلم الظَّالَ َ» از مالیم مشبهٌبه و «فمی یَدَی» از مالیمات مشبه است.
«ضَ لتَادمعُ حَ لوْلَ الْمَللاْم تَلْعَ لبُ فَرْحَ ل د

أُرَبْرٌ عَلَی هَذَا وَ یُونُسُ فملی الْقَعْلرم »
(سعدی شیرازی.)767 :1389 ،

یعنی « :این را چگونه برتوان یافت که غوکان بر کرانۀ آب شادمانه به بازی پردازنلد و یلونس
در قعر دریا باشد » (مؤید شیرازی.)71 :1372 ،

در مصرع نخست« ،ضَتَادمعُ» به معنای «غوکان» ،استعارۀ مطلقه از مغوالن میباشلد .از
مالیم «مشبهٌبه» ،یعنی غوکان« ،حَوْلَ الْمَاْم» و از مالیم «مشبه» محذوف ،یعنلی مغلوالن،
«تَلْعَبُ فَرْحَ » ذکر شدهاست.
9ل استعارۀ مکنیّه
«عبارت است از ذکر مشبه و ترک مشبهٌبه با ذکر بعضی از لواز آن که قرینۀ تشبیه است»
(تقوی .)194 :1317 ،در این فونه از استعاره ،مشبهٌبه محذوف هم میتواند جانلدار و ذیروح
باشد که غالباد این فونه است و هم میتواند غیرجاندار و غیرانسان باشد .مسلماد افر مشبهٌبه
محذوف جاندار و یا انسان باشد ،بر وسعت دامنۀ خیلالورزی تصلویر افلزوده ملیشلود و
سخنور میتواند اندیشهها و مضامین مورد نظر خود را تلثیرفذارتر ارائه کند .در اشعار عربی
سعدی ،از مجموع  84مورد استعارۀ مکنیه ،مشبهٌبه محذوف در  82مورد ،انسان و یا جاندار
است .این نکته می تواند دلیل غنای تخیلی و نیز تحرک و پویایی بیشتر تصاویر اسلتعاری
در این اشعار باشد .فقط در دو مورد استکه مشبهٌبه محذوف ،غیرجاندار است .نخسلت در
بیت زیر:
فَعُللودمی رُبَّمَللا یَخْضَللر عُللودمی»
«نَتَل لرْتم تَجَانُبل لاد فَلَرْل لتَرد وَرْدمی
(سعدی شیرازی.)771 :1389 ،
یعنی« :از من دوری فزیدی و فونههای سرخم زردی فرفت .بازفرد! باشد که شلاخۀ وجلود
دوباره سبز فردد» (مؤید شیرازی.)53 :1372 ،
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در این استعاره ،شاعر وجود خود را به «درخت» مانند کردهاست« .درخت» که مشلبهٌبله
است ،حذف شده ،ولی از لواز آن (یَخْضَرٌ :سبز شدن) ذکر شدهاست.
«رُسُو ُ ارْطمبَارمی لَمْ یَزَلْ مَطَرُ الْلَسَلی

یُهَللدُمُها حَتَّللی عَتَللتْ وَ اضْللمَحَلَّتْ»
(سعدی شیرازی.)773 :1389 ،

یعنی« :بارانم اندوه ویرانه های ربر را درهم کوبید تا نابود فشت و آثار آن محو شلد» (مؤیلد
شیرازی.)39 :1372 ،
در این بیت« ،امرْطمبَارمی» به معنای «ربر» که مشبه است ،به «بنا»یی تشبیه شده کله از

لواز آن« ،رسو » به معنای ویرانهها ذکر شدهاست .در ایلن قسلمت ،انلواع اسلتعارههلای
بهکاررفته در اشعار عربی سعدی ،در جدول زیر ارائه میشود.
جدول  :1انواع استعارهها در اشعار عربی سعدی
استعارۀ
مصرّحۀ مجرّده
8

استعارۀ
مصرّحۀ مرشّحه
2

استعارۀ مصرّحۀ
مطلقه
15

استعارۀ مکنیه
(غیرتشخیص)
2

استعارۀ مکنیه
(تشخیص)
82

10ل تشخیص
همان فونه که میدانیم در تصویری که بنیانش بر پایۀ استعاره مکنیّله باشلد« ،مشلبهٌبله»
محذوف است و «مشبه» همراه با یکی از لواز مشبهٌبه ذکر میشود .در این رلورت ،افلر
مشبهٌبه محذوف ،انسان باشد و شاعر یکیاز افعلال و رلتات انسلانی را بله یلک عنصلر
بیجان نسبت دهد ،به آن شخصیتی انسانفونه بخشیدهاست .این همان شگردی است که
به خلق «تشخیص» منجر می شود .تشخیص ،بهترین ترفنلد و وسلیله اسلت بلرای آنکله
هنرمند بتواند با تصرف در عنارر و اشیای بیجان پیرامونش ،آنها را با احساسات و امیال
خود همراه کند و از این طریق ،در القای احساس و انتقال متهلو و مضلمون ملورد نظلر
خویش توفیق بیشتری یابد؛ به بیان دیگر ،جان بخشیدن به عنارر و اشیاْ ،قلمرو دیگری
از واقعیتهای ادبی است که سخنور میتواند حوزۀ آفرینشها و ارائۀ تصاویرخیالانگیلز را
فسترش دهد:
«در اینجاست که عقل از پیدا کردن روابط ظاهری و منطقی در میلان اشلیاْ
دست میکشد و قوّۀ خیال در او هیجان عاطتی ،مختیترین انلرژی روح را بله
حرکت درمیآورد تا در ماورای واقعیتهای ظاهری ،به حقیقتهای مکتو دست
یابد» (پورنامداریان.)200 :1390 ،

در مجموع ،از کلّ استعارههای اشعار عربی سعدی 83 ،مورد ،یعنی بیش از  74دررلد
بر همین اساس خلق شدهاست .سعدی در شخصیتبخشی به عنارر بلیجلان ،بله هملۀ
پدیده ها و اشیای پیرامون خود نظر داشتهاست .این شیوۀ ساخت تصویر سبب شدهاست تا
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غالب متاهیم ارائهشده در این اشعار ،با ورفهایی از حرکت و حیات انسانی همراه باشلند
که تلثیر زیادی در غنا و پویایی تصاویر داشتهاست.
11ل روشهای ساخت تشخیص
سیروس شمیسا برای ساخت تشخیص دو روش قائلل اسلت .نلوع اول آن اسلت کله در
استعارۀ مکنیه ،مشبهٌبه متروک ،انسان است ،و به ارطالح ،اسلتعاره انسلانمدارانله اسلت
(ر.ک؛ شمیسا .)179 :1386 ،این نوع تشخیص بیشترین کاربرد را در اشعار عربی سعدی دارد،
به فونهای که از مجموع  82مورد تشخیص بهکاررفته ،در  69ملورد ،مشلبهٌبله محلذوف،
انسان اس؛ .از جمله در بیت زیر که عنارر سازندۀ تصاویر ،یعنی «قلب» و «عَلین» هلر دو
شخصیتی انسانی یافتهاند.
«عَلَی قَلْبمی الْعُدْوَانُ ممنْ عَیْنمیَ الَّتمی

دَعَتْهُ إملَلی تمیلهم الْهَلوَی فَلَضَللَّت»
(سعدی شیرازی.)773 :1389 ،

یعنی« :بر دل از ناحیۀ دیدفانم ستم رفت؛ دیلدفانیکله دل را بله وادی عشلق خوانلده ،او را
فمراه کردند» (مؤید شیرازی.)37 :1372 ،

همچنین است در استعارۀ زیر که برای متهو ذهنی «کیاست»« ،دست» قائل شدهاست:
«وَ بَیْنَ یَدَی رَرْفُ الزَّمَانم وَ حُکْممهم

مُغلَّل لۀ أَیْل لدمیَّ الْکمیَاسَل ل م وَالْخُبْل لرم»
(سعدی شیرازی.)768 :1389 ،

یعنی« :در برابر فردش روزفار و فرمان سرنوشت ،زیرکی و بینش را دست بستهاسلت» (مؤیلد
شیرازی.)77 :1372 ،

نوع دو آن است که مشبهٌبه محذوف حیوان است و بهارلطالح ،اسلتعاره جانورملدار
است و میتوان بهآن «جاندارانگاری» فتت (ر.ک؛ شمیسا .)179 :1386 ،این نوع تشخیصکله
مشبهٌبه محذوف آن حیوان است ،در اشلعار عربلی سلعدی بلهکلار نرفتلهاسلت .از دیگلر
روشهای ساخت تشخیص آن است که فوینده امری ذهنی را منادا قرار دهد و با او سخن
بگوید .از این شیوه ،سعدی در چهار مورد بهره بردهاست .در ایلن چهلار بلار هلم ،دو بلار
«نسیم» ،یک بار «خیال» و یک بار هم «نَتْس» منادا قرارفرفتهاند.
«لَقَدْ هَلَکَتْ نَتْسملی بمتَدْلَیْلهم الْهَلوَی

وَکَمْ قُلْتُ فمیمَا قَبْلُ یَا نَتْسُ راقمبی»
(سعدی شیرازی.)778 :1389 ،

یعنی « :عشق دلم را به چاه افکند و روانم را ویران ساخت .ای دل! چند تو را فتتم که هوشیار
باش» (مؤید شیرازی.)29 :1372 ،
بَیْنمی وَ بَیْنَکَ مَوْعملدٌ لَلنْ یُخْلَتَلا»
«یَا طَیْفُ إمنْ غَدَرَ الْحَبمیبُ تَجَانُبلاد
(سعدی شیرازی.)778 :1389 ،
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یعینی« :هان! ای خیال محبوب! افر او با شکستن پیمان از من دوری فزید ،میلان ملن و تلو
میعادی است که هرفز خالف نخواهد پذیرفت» (مؤید شیرازی.)117 :1372 ،

افزون بر این سه روش ،به عقیدۀ پورنامداریان ،نسبت دادن افعال و عواطف انسانی به
حیوانات نیز از مقولۀ تشخیص محسوبمیشود (ر.ک؛ پورنامداریان .)203 :1390 ،ایلن شلگرد
ساخت تشخیص هم در مجموع در پنج مورد در اشعار عربی سعدی بهکلار رفتلهاسلت .از
جملۀ «رَرْخَ نَاعمب» به معنای «فریاد زاغ» در تصویر زیر:
«وَإمنْ سَجَ َ الْقُمْرمی رُبْحاد أَهَمَّنمی

لمتَقْللدم أَحمبَّللائی کَصَللرْخَ نَاعمللب»
(سعدی شیرزای.)778 :1389 ،

یعنی« :افر ربحگاهان قمری نغمهسرایی کند ،به سبب از دست دادن یاران ،نغملۀ وی چلون
فریاد زاغ اندوهگینم میسازد» (مؤید شیرازی.)29 :1372 ،

همچنین است «شکایت بردن به پرندفان» در بیت زیر:
«فراقنامۀ سعدی عجب کله در تلو نگیلرد

وَ إمنْ شَکَوْتُ إملَی الطَّیْرم نُحْنَ فمی الْوَکَنَات»
(سعدی شیرازی.)605 :1389 ،

یعنی« :جدایینامۀ جانسوز سعدی شگتتا که در دل تو کارفر نمیافتد ،و افر به پرندفان شکوه
میبرد  ،در النهها به آواز بلند میفریستند» (همان.)763 :1377 ،

12ل مواد مشبّه در استعارۀ مکنیّه
سعدی در ساخت و ارائۀ استعارۀ مکنیه ،به همۀ مواد و مصال پیرامون خود نگاهی دقیلق
داشتهاست و قلمروی فستردهای از زمینههای مختلف را بهخدمت فرفتهاسلت .از متلاهیم
ذهنی و مجرد ،همچون خیال ،وهم ،ربر ،راز ،عشق ،ممهر ،کتر ،اندیشه ،زیرکیو ...فرفته،
تا مظاهر فونافون طبیعت ،بهویژه نسیم ،کوه ،رخره ،پرندفان ،املاکن مختللف ،اعضلای
بدن و . ...می توان فتت در هیچ یک از تصاویر استعاری ،نشانی از تصن و تکلّف نیسلت،
بلکه حارل کشف طبیعی ،شهود شاعرانه و ذوق سرشار شاعر است .در ادامه ،هر یلک از
این موارد به ترتیب بسامد کاربرد ،همراه با شاهد و م ال ذکر میفردد.
12ل1ل عنارر انتزاعی
سعدی در ساخت تشخیص ،بیشتر از عنارر ذهنی و انتزاعی استتاده کردهاست ،به فونهای
که از مجموع  82مورد کُلّ تشخیصها ،در  39مورد به یکلی از عنارلر ذهنلی و مجلرد،
شخصیتی انسانی بخشیدهاست؛ نکتهای که میتواند از نظر سبکشناسی تصویرهای شلعر
سعدی مورد توجه قرار فیرد .لطف کار در این استکه عنارر ذهنی مورد عالقلۀ سلعدی،
غالباد متاهیمی هستند که در ساخت مضامین و معانی عاشقانه بهکلار ملیآینلد؛ متلاهیمی
همچون دل ،عشق ،خیال محبوب ،خواب ،شکیبایی و ...کله واژههلای کلیلدی مضلامین
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عاشقانه در همۀ ادوار شعر فارسی بودهاند .در این میان ،سخنور شیرازی بیشترین اسلتتاده
را از واژۀ «دل» کرده است ،آن فونه که در دوازده ملورد از سلاخت تشلخیص ،از آن بهلره
بردهاست:
«همین ذوق سرشار و دل عاشق پیشه است که او را با هملۀ کائنلات مربلوب
می کند و با کبک ،غوک ،ابر و نسیم همدرد و همراز ملینمایلد .دللی ماننلد دل
اوست که در همه جا و با همه چیز همدرد و هماهنگ میشود و دنیا را چنانکله
هست ،میشناسد و از آن تمتّ میبرد» (زرینکوب.)249 :1384 ،

بایدفتت بهجز اینها از متاهیم ذهنی دیگری نیز همچون ،عقل ،وهم ،روزفار ،سپاس،
ممهر ...استتاده کردهاست .نمونههایی از اینگونه تشخیص در ادامه ذکر میشود.
فَمَلا قَلْلبُ الْمُعَنَّلی عَنْلکَ سَللالم»
«أَالَ یَلللا سَلللالمیاد عَنُلللی تَوَقَّلللف
(سعدی شیرزای.)633 :1389 ،

یعنی« :ای آنکه مرا فراموش کردهای! درنگ کن! دل رنجدیدۀ من تو را از یلاد نبلردهاسلت»
(سعدی شیرازی.)865 :1377 ،
وَ ذمرَاعُ رَ لبْرمی الَ یَ لزَالُ قَصمللیرا»
«أضحَتْ عَلَلیَّ یَلدُ الْغَلرََا م طَویلَل
(سعدی شیرزای.)774 :1389 ،
یعنی« :دست عشق بر من دراز فشت ،همچنان که بازوی ربر کوتاه و ناتوان اسلت» (مؤیلد
شیرازی.)103 :1372 ،

«إمنَّ هَللوَی الللنَّتْسم یَقُللد الْعمقَللال

الَ یَتَهَللدَّی وَ یَعمللی مَللا یُقَللال»
(سعدی شیرزای.)729 :1389 ،

یعنی« :هوای نَتْس من بند پاره میکند ،نه به راه میآید و نله آنچله ملیفوینلد ،بله فلوش
میفیرد» (همان ،1384 ،الف.)616 :
مَوْلیَ تَقَارَرَتم الْلَوْهَا ُ عَنْ رَائمله»
«کَهْفُ الْلمَاثملم فَخْرُالدُینم رَلاحمبُنا
(سعدی شیرزای.)771 :1389 ،
یعنی« :پناه نیکان ،سرور ما فخرالدین ،که وهم از دست یافتن به اندیشهاش بازمیماند» (مؤید
شیرازی.)23 :1372 ،

12ل2ل طبیعت
سعدی از مظاهر و پدیده های طبیعت هم در ساخت تشلخیص بهلرۀ زیلادی بلردهاسلت.
طبیعت در اشعار عربی وی موجودی زنده و پویاست و همچون انسان تحت تلثیر شلرایط
مختلف از خود واکنش نشان می دهد .نکتۀ مهم در این تصلاویر آن اسلت کله در بیشلتر
موارد ،رتات و حاالتی که به یکی از عنارر و مظلاهر طبیعلی نسلبت ملیدهلد ،حلاوی
مضامینی از قبیل درد ،اندوه و حسرت است ،همچون فریستن رخرهها در بیت زیر:
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«عَیْلَ رَبْرمی عَلَی حَلدمیثم غَلرَا

لَوْ حَکَیْتُ الْجمبَالَ أبْکَیْتُ رَلخْرا»
(سعدی شیرازی.)780 :1389 ،

یعنی « :در بازفویی داستان عشلق ،شلکیبم نیسلت؛ داسلتانی کله افلر بله کلوههلا بگلویم،
رخرههایش را به فریه مینشانم» (مؤید شیرازی.)99 :1372 ،

همچنین است «عَیْنُ الغَمَائمم» به معنای «چشم ابرها» در بیت زیر:
«مَحَللاجمرَ ثَکْلَللی بمالللدمُوعم کَرمیمَل

وَ إمنْ بَخملَتْ عَیْنُ الْغَمَائممم بملالْقَطْرم»
(سعدی شیرازی.)768 :1389 ،

یعنی« :افر دیدفان ابر بخل میورزید و نمیبارید ،چشمهلای زنلان داغلدار در اشلکفشلانی
سخاوت مینمود» (مؤید شیرازی.)79 :1372 ،

در تصویر عاشقانۀ زیلر« ،رُبلی» بله معنلای «تپّلههلا» بله ندانسلتن وانملود کلردهانلد
(تجاهلالعارف) که بوی خوش نسیم از کجاست
«بَللرَزُوا وَالربللی تَظَللل تُنللادمی

مَللا لمهَ لذَا النَّسمللیمُ حُمُ للَ عمطْللرا»
(سعدی شیرازی.)780 :1389 ،

یعنی« :دلداران جلوه نمودند و تپّههای سبز بانگ برداشتند :نسیم را چه ملیشلود کله چنلین
عطرآفین است » (مؤید شیرازی.)99 :1372 ،

12ل3ل اعضای بدن انسان
سعدی در دَه مورد تشخیص را با استتاده از یک عضو بدن انسان ساختهاست .نکتۀ جالب
اینجاست که از این مجموع ،نُه ( )9بار این عضو «چشم» بودهاست .یلک بلار هلم قاملت
خرامان معشوق ،شخصیتی جدا از معشوق فرض شدهاست .سعدی عاشق در فراق محبوب
همۀ پدیده ها و عنارر پیرامون خود را همچون خودش ،متلثر و متللم میبیند .آنچنان که
«جتون» به معنای «پلک چشم» نیز در این هجران برای فریستن عهد میبندند و سلوفند
میخورند:
«کَلَنَّ جُتُونمی عَاهَدَتْ بَعْدَ بُعْلدمهمم

بملَنَّ لَمْ تَزَل تَبْکمی أَسَی وَ تَللَّلتم»
(سعدی شیرازی.)773 :1389 ،

یعنی« :فویی چشمانم عهد بستند و سوفند یاد کردند که در هجران ایشان ،مدا از سَرم انلدوه
بگریند» (مؤید شیرازی.)37 :1372 ،
قَللالَ مَللوالَیَ لمطَرْفمللی الَتَللنَم»
«وقتها یلک د برآسلودی تلنم
(سعدی شیرازی.)542 :1389 ،

یعنلی« :فاهفاه یک نَتَس بدنم آرا میفرفت ،سرور من (محبوب) به چشمم فتلت :مخلواب»
(همان.)519 :1377 ،
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12ل4ل حیوانات
سعدی در هتت مورد یکلی از رلتات و حلاالت انسلانی را بله یکلی از جلانوران نسلبت
دادهاست .در میان جانوران مختلف ،توجه بیشتری به پرندفان داشته است ،به فونهای کله
در شش مورد از این هتت مورد ،به یکی ازپرندفان شخصیت بخشیدهاسلت .نکتلۀ قابلل
تلمل آنکه تصویری که سعدی از این پرندفان ارائه کرده ،بهجز یک مورد همۀ آنها را در
حال فریاد ،فغان و سوگ نشان میدهد .از جمله در تصویر زیر که کالغهای بیابان را هم
در سوگ بغداد سوفوار نشان میدهد:
«بَکَتْ سَمُرَاتُ الْبَیْدم وَالشُیْ ُ وَالَغَضَلا

لمکَ ْللرَ م مَللا نَاحَللتْ أُغَارمبَلل الْقَتْللر»
(سعدی شیرازی.)767 :1389 ،

یعنی« :بس که کالغهای بیابان سوفواری کردند ،درختان سلمر ،شلی و غضلا را در رلحرا
فریه درفرفت» (مؤید شیرازی.)31 :1372 ،

همچنین است ناله و فریاد کبوتران در اقامتگاه خالی معشوق که از مضامین ارلی شعر
عاشقانۀ عرب میباشد:
«مَا مَرَّ مملنْ ذمکْلرم الْحَمَلی بممَسْلمَعمی

لَوْ سَممعَتْ وُرْقُ الْحممَی رَاحَتْ مَعمی»
(سعدی شیرازی.)149 :1389 ،

یعنی« :آنچه از یادکرد مرغزار خاص (اقامتگاه معشوق) به فوش من رسید ،افلر کبلوتران آن
مرغزار میشنیدند ،با من به فریاد و ناله درمیآمدند» (همان ،1384 ،الف.)455 :

12ل5ل اشیاْ
شیخ شیراز در یک مورد به یکی از اشیاْ شخصیت بخشیدهاست .آن یک مورد نیز «محابر»
به معنای «دوات» از لواز نوشتن است:
«مَحَلللابمرُ تَبْکملللی بَعْل لدَهُمْ بمسَل لوَادمهَا

وَ بَعْضُ قُلُوبم النَّاسمی أَحَلَکُ ممنْ حمبْلرم»
(همان.)776 :1389 ،

یعنی« :دواتهای نگارش با مرکّب خویش بر ایشان میفریند ،اما پارهای از مرد را دلهلایی
است از مرکّب سیاهتر» (مؤید شیرازی.)67 :1372 ،

این تصویر بسیار شبیه به توریتاتی است که زیدری نَسَوی ،نویسندۀ راحبسلبک و
معارر سعدی در کتاب مشهور نت المصدور ارائه کردهاست:
«از قلم که چون بر سیاه نشیند ،سپید عمل کند ،و بر سپید سیاه ،جز نتاق چه
کارآید ! دوزبانست ،ستارت اربابم وفاق را نشاید .هرچند به سلر قیلا ملینمایلد،
سیاهکار است .افرچه اندروندار است ،نتوان فتت که رازدار است .اجوفی است که
تا مشتق نشود ،کال او رحی نباشد .سخنچینی است که ناشنوده روایت کنلد.
آبدهانی است که سخن نگاه نمیدارد» (زیدری نسوی.)3 :1381 ،
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12ل 6ل مکان
در سه مورد هم به یکی از اماکن شخصیت بخشیدهاست .نکته اینکه هر سه مورد مربلوب
به قصیدۀ معروف «سوگ بغداد» است .شاعر برای اینکه تلثیر حملۀ مغول را عمیقتر نشان
دهد ،حتی مکّه و کعبه را داغدار و اشکبار به تصویر کشیدهاست:
«لَقَلللدْ ثَکملَلللتْ اُ الْقُلللرَی وَ لمکَعْبَللل

مَدَامم ُ فمی الْممیزَابم تَسْکَبُ فمی الْحَجَر»
(سعدی شیرازی.)766 :1389 ،

یعنی« :مکه داغدار شد و کعبه را سرشکهایی است که از ناودان در حجر فرومیریزد» (مؤیلد
شیرازی.)67 :1372 ،
افزون بر این ،یک بار هلم دیوارهلایمستنصلریّه (جُلدُرُ المستنصلریَه) را در انلدوه ایلن

مصیبت بزرگ ،ناالن و فریان دیدهاست:
«بَکَللتْ جُللدُرُ الْمُسْتَنْصَللرمیَّ م نُدْبَلل د

عَلَی الْعُلَمَاْم الرَّاسمخمینَ ذَومی الْحُجَر»
(سعدی شیرازی.)766 :1389 ،

یعنی« :دیوارهای مستنصریه بهزاری بر دانشمندان فرانقدر و باخمرَد فریسلت» (مؤیلد شلیرازی،
.)67 :1372

12ل7ل تزاحم استعاره
باید فتت در نقد و تحلیل تصاویر استعاری ،تزاحم استعاره یکی از معیارهای ضعف تصویر
محسوب میشود؛ چراکه سبب می شلود تلا از قلدرت و تلوان بالغلی اسلتعاره در انتقلال
مضمون و متهو مورد نظر فوینده بکاهد .تزاحم استعاره وقتی روی ملیدهلد کله «چنلد
استعاره کنار هم میآید که هر استعاره را میتوان قرینهای برای استعارۀ دیگر فرفت .البته
فهمیدن استعاره ،نخستین مشکل است و ظاهراد به نظر میرسد که هیچ یک از مالیملات
مشبه یا مشبهٌبله ذکلر نشلدهاسلت» (شمیسلا .)164 :1386 ،در پیشلینۀ بلنلد شلعر فارسلی،
سخنورانی هستند که برای این فونه کاربرد استعاره میتوان نمونههای فراوانی در آثارشان
سراغ فرفت .از جمله باید به نظامی و خاقانی ،دو شاعر راحبسبک قرن ششم اشاره کرد
که در موارد زیادی ،استعارههای متراکمی در یک بیت بهکار بردهانلد کله سلبب ابهلا و
پیچیدفی کال آنان شدهاست؛ مانند این بیت از خسرو و شیرین نظلامی کله تورلیتی از
زغال نیمسوخته است:
به شلنگرفی ملدادی داده بلر کلار»
«دبیللری از حللبش رفتلله بلله بلغللار
(نظامی فنجوی.)200 :1386 ،

در این بیت« ،دبیلر حبشلی» اسلتعاره از زغلال« ،بلغلار» اسلتعاره از مجملر سلیمین و
«شنگرف» استعاره از قسمت روشن زغالم فرفته است .در واق  ،شاعر در یک بیلت کوتلاه،
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سه استعارۀ مصرّحه بهکار برده است .تصاویر نزدیک و مرتبط به هلم ،سلبب پیچیلدفی و
ابها و در نتیجه ،دیریابی تصویر شدهاست .اشعار عربی سعدی از ایلن منظلر ،دو ویژفلی
اساسی دارد :ویژفی نخست ،سادفی و زودیابی استعارههاست که سبب میشود تا خواننده
جام را بر اساس قراینی که ذکر شدهاست ،بله سلادفی و روشلنی دریافلت کنلد و بلرای
دریافت و درک هنری چنین تصویری ،به دقت و تلمل زیادی نیاز نداشلته باشلد .ویژفلی
دو آن است که در عین سادفی و روشنی ،هر یک از اسلتعارههلا در جلای خلود بلهکلار
رفته اند و وظیتۀ ارلی تصویر را که ابالغ پیا و مضمون شعر همراه با لذت هنری اسلت،
بهخوبی ادا کردهاست .هیچ یک از استعارهها تزاحمی در درک و دریافت استعارههای دیگر
در محور افقی شعر ندارند.
12ل8ل استعارۀ نزدیک و آشنا
«استعارۀ نزدیک و آشنا آن است که جام در آن پوشیده ،شلگتت و دیریلاب
نباشد ،آنچنان که به آسانی دریافته فردد .این فونه از استعاره ،از آنجا کله ذهلن
برای فشودن راز آن ،به درنگ و تالشی بسیار نیلاز نلدارد ،از ارزش زیباشلناختی
کمتری برخوردار است .میتوان بر آن بود که این فونه از استعاره از تشبیه رنلگ
باختهاست و بی فروغ شده که یکباره ارزش هنری خویش را از دسلت دادهاسلت،
برمیخیزد» (کزّازی.)110 :1381 ،

این نوع استعاره ها بر اثر تکرار زیاد اندکاندک از ارزش بالغی خود تهی ملیشلوند و
هیچ تصویری در ذهن مخاطب خلق نمیکنند:
«افر برحسب کاربرد پربسامد استعارهای ،مشبهٌ به متهو مشلبه را نیلز در بلر
بگیرد ،از چندمعنایی برخوردار فشته و واژفانی خواهد شد .ایلن هملان ملوقعیتی
است که استعارۀ زنده را به استعارۀ مرده یا به عبلارت دقیلقتلر ،بله اسلتعارهای
واژفانیشده مبدل میسازد» (رتوی.)185 :1384 ،

البته برخی از راحب نظران ،از جمله بدوی بطانه در این زمینه نظرات متتاوتی دارنلد.
وی میفوید:
«تشبیه در جایی که وجه شبه آن آشکار باشد و جایی که پنهان و دور باشلد،
در همه جا می آید و هرچه ادراک وجه شبه بیشتر نیازمند جستجو و دقلت باشلد،
زیباتر و شگتتانگیزتر میشود ،ولی استعاره برعکس آن است و باید وجه شلبه و
همانندی آن سخت روشلن و آشلکار باشلد تلا بله فونلۀ لغلز و معملا درنیایلد»
(شتیعیکدکنی.)122 :1383 ،

پس از بررسی تکتک استعاره ها در اشعار عربی سعدی ،باید فتت وی از بهکار بلردن
تصاویر رایج در بالغت سنتّی شعر فارسی در اشعار عربلی خلود برکنلار نمانلدهاسلت ،بله
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فونهای که بسیاری از تصاویری که بر مبنای استعاره خلق کرده ،از نوع استعارههای آشلنا
و زودیاب شعر فارسیاست .از آنجا که این استعارهها در بلین سلخنوران پلیش از روزفلار
سعدی و یا هم دورۀ او هم در همان معانی بهکار رفتهاند ،ارزش تصویری تازهای به همراه
ندارند .از این قبیل است استعارهای که در بیت زیر بهکار رفتهاست:
«أَنَللا دَلّللالُ لملَبْنَللاْم الْکمللرَا م»

اَجلمبُ الرّاحَه و الرّاحَ لمقَللبم المسلتها م
(سعدی شیرازی.)872 :1389 ،

یعنی« :من بزرگزادفان را دالّل دختر رَز هستم» (مؤید شیرازی.)129 :1372 ،

استعارۀ «امبنَ م الْکَرْ » برای «شراب» ،از تصاویر آشنای شعر فارسی است که دو قرن قبل
از سعدی ،منوچهری دامغانی هم در همین معنا بهکار بردهاست:
کشللتنیان را سیاسللتی دفللر آمللد»
«عمر خوش دختران رَز به سر آملد
(منوچهری دامغانی.)279 :1387 ،

افزون بر این ،استعارههای آشنای دیگری نیز در اشعار عربی سعدی یافت میشود کله
برای جلوفیری از اطالۀ کال  ،چند مورد از آنها ذکر میشود.
«ماهخیمگی» استعارهاز «معشوق» (ر.ک؛ سعدی شیرازی« ،)773 :1389 ،خدنگ» اسلتعاره از
«نگاه معشوق» (ر.ک؛ همان« ،)776 :غزال» استعاره از «معشوق» (ر.ک؛ همان« ،)780 :مروارید»
استعاره از «باران» (ر.ک؛ هملان« ،)444 :بدر» استعاره از «چهلرۀ معشلوق» (ر.ک؛ هملان،)774 :
«آتش» استعاره از «سوزش درون» (ر.ک؛ همان )630 :و «خورشید» استعاره از «شلراب» (ر.ک؛
همان.)779 :
درست است که بیشتر استعارههای سعدی از تصلاویر آشلنا و پرکلاربرد شلعر فارسلی
هستند ،اما هنر بزرگ شاعر آن است کله در چنلدین ملورد توانسلتهاسلت بلا شلگردهای
متتاوتی این استعاره های آشنا را با مضمونی نو همراه ،و تصویری تازه و غریب خلق کند.
در واق  ،سعدی در وجه شبه استعارههای آشنا تصرف کرده ،زاویۀ تشبیه را بازتر میکند و
آن تصویر تکراری را در موقعیتی تازه به خدمت میفیرد؛ از جمله در شعر زیر:
«مُنْتَهَی مُنْیَ م قَلْبمی شَلادمنٌ یَسْلقمی الْمُلدَامَا
وَ عَلَللی الْخُضْللرَ م مَنْ ُللورٌ وَ رَنْللدٌ وَ خُزَاممللی
ذی دَالَل سَلللَبَ الْقَلْللبَ إمذَا قَللالَ کَالَمَللا
وَ جَمَلللال غَلَلللبَ الْغُلللنَّ إمذَا مَلللالَ قموَامَلللا»
(سعدی شیرازی.)779 :1389 ،

یعنی« :حال که بر چمنزاران فلهای من ور ،رَند و خزامی دمیده ،منتهلای آرزوی دللم غزاللی
است بادهنوش؛ غزالی کرشمهکار که با شیرینزبانی و زیبایی اندامی نرمتر از ستاک درختان ،دللم
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را ربودهاست» (مؤید شیرازی .)135 :1372 ،در این تصویر« ،شَادمن» بله معنلای «آهلو» اسلتعارۀ
مصرّحه از «معشلوق» اسلت .معشلوق کله مشلبه اسلت ،حلذف شلده ،املا از قلراین آن
«بادهنوشی» که قرینه ای تلازه و سلاختۀ ذهلن آفرینشلگر شلاعر اسلت ،مالیلم آن قلرار
فرفتهاست .در بیتی دیگر ،شگرد دیگری بهکار بردهاست:
وَ طَرْفملللی نَلللاثمرٌ عمقْلللدَ الالَّلملللی»
«تَرَانمللی نَاظممللاد فمللی الْوَجْللدم بَیْتللاد
(سعدی شیرازی.)633 :1389 ،

یعنی« :مرا میبینی که در وجد بیتی بر هم میبند  ،ولی بنگر که چشلم ملن پراکنلدهکننلدۀ
فردنبند مروارید است» (همان.)616 :1384 ،

«الاللی» استعاره از «اشک» است کهاستعارهای آشناست ،اما رتاتی که بلرای آن ذکلر
شده ،نو و تازه اَند .سخنور شیرازی با استتاده از این قراین ،چند تصویر زنده و پرتحلرک را
در دو سوی استعاره به یکلدیگر پیونلد زدهاسلت« .قطلرات اشلکی کله از چشلم سلرازیر
میشوند» ،هالۀ تصاویر «مشبه» است و «فردنبند مرواریدی که پاره شدهاست و دانلههلای
آن پراکنده میشود» ،هالۀ تصاویر «مشبهٌبه».
13ل سبک سعدی در اشعار عربی
نیازی به فتتن نیست که سعدی استاد مسلّم در پارسلیفلویی اسلت و در ایلن پهنله ،در
پیشینۀ ادب پارسی دارای سبک متمایز و برجستهای است .تسللط و چیرفلی او بلر زبلان
فارسی و ظرافتهای آن ،به فونه ای است که تلثیر آن را در اشعار عربی او نیز بلهراحتلی
می توان تشخیص داد .بررسی و تحلیل اشعار عربی او نشان میدهد که «همه جلا چهلرۀ
این اشعار را هالهای لطیف و مرموز از خصوریات شعر فارسلی در بلر فرفتلهاسلت .یلک
خوانندۀ با ذوق و اهل می تواند تما خصورلیات سلبک سلخن پارسلی را ،عینلاد در آثلار
عربیش منعکس ببیند» (مؤید شیرازی .)25 :1354 ،این تلثیر حتی در رُوَر خیال اشعارش بله
ویژه استعاره که موضوع این پژوهش بود ،آشکار است؛ آنفونه که ملیتلوان نمونلههلای
متعددی از استعاره ها را سراغ فرفت که با همان ساختار و متهو در اشعار فارسی وی نیلز
بهکار رفتهاست .این نکته تلکیدی است بر این نظر که «سعدی حتّی در عربینویسی هلم
متلثر از زبان فارسی است» (موحّد .)158 :1373 ،در ادامه ،برای تلیید این موضوع ،به دو مورد
از تصاویر استعاری مشترک در اشعار فارسی و عربی وی اشاره میشود:
«خلاک سللبزآرنگ و بادفلتشلان وآب خللوش
ابللر مرواریللد بللاران وهللوای مشکبوسللت»
(سعدی شیرازی.)444 :1389 ،

استعارۀ «مروارید» برای «باران» که در این شعر عربی هم بهکار رفتهاست:
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«أری سُحُباد فمی الجَوّ تُمطملرَ لُؤلُلؤاد

عَلَی الرَوضم لکمنّا عَلَیَّ کَحارملب»
(همان.)778 :

یعنی« :در آسمان ابرهایی را میبینم که بر باغ مروارید میافشاند و بر من ،تگرگ بال» (مؤیلد
شیرازی.)31 :1372 ،
«سللاعد دل چللون نداشللت قلوّت بللازوی رللبر
دسللت غمللش درشکسللت پنجللۀ نیللروی مللن»
(سعدی شیرازی.)587 :1389 ،

استعارۀ مکنیۀ «بازوی ربر» در شعر عربی سعدی تکرار شدهاست:
وَ ذمرَاعُ رَبْرمی الَیَزَالُ قَصملیراد»
«أَضْحَت عَلَیَّ یَدُ الْغَرَا م طَومیلَل
(همان.)774 :
یعنی« :دست عشق بر من دراز فشت و همچنان بازوی ربر کوتلاه و نلاتوان اسلت» (مؤیلد
شیرازی.)103 :1372 ،

در پایان ،کاربرد انواع استعارهها در قالبهای مختلف شعری در نمودار زیر ارائه میشود.
قصاید عربی

غزلهای ملمّ

غزلهای فارسی

قطعات

م ل ات

85

21

1

1

1

14ل نتیجه
در این پژوهش ،تصویر استعاری در اشعار عربی سعدی از منظر بالغی بررسلی و تحلیلل
شد و باید فتت که سخنور شیرازی در سرودن این اشعار ،در سلط وسلیعی تحلت تللثیر
بالغت اشعار فارسی خود بودهاسلت .از هملین رو ،ملیتلوان ملوارد متعلددی از تصلاویر
استعاری اشعار عربی او را سراغ فرفت که با همان ساختار و مضمون در اشلعار فارسلی او
نیز بهکار رفته است .در این اشعار ،در مجموع  109مورد استعاره بهکار رفتله کله 84ملورد
استعارۀ مکنیه و  25مورد هم مصرّحهاند .در میان استعارههای مصرّحه ،بیشترین کاربرد را
استعارۀ مطلقه با  15مورد دارد؛ نکتهای که می تواند دلیلل ارزش ایلن اسلتعارههلا باشلد؛
چراکه این فونه از استعارۀ مصرّحه از دیگر انواع آن ارزشهای تخیلی و تصویری بیشتری
دارد .از مجموع  84مورد استعارۀ مکنیّه نیز  82مورد از طریق تشخیص ارائله شلدهاسلت.
شایستۀ توجه اینکه در  69مورد از تعداد کلّ تشخیصها« ،مشبهٌبه» محذوف ،انسان است.
این شیوۀ کاربرد استعارۀ مکنیه ،بیشترین امکان را برای فسترش دامنۀ خیالورزی و غنای
تصاویر استعاری در اختیار فوینده قرار می دهد .این آمار بیانگر آن است که غالب تصلاویر
استعاری در این اشعار ،تصاویری زنده و پویا هستند که حیاتی انسانی دارند .باید فتلت در
اک ر این استعارهها پدیدههای بیجان و متلاهیم ذهنلی در حلالتی از انلدوه و درد تصلویر
شده اند .از منظری دیگر باید فتت که در این اشعار ،حتی یک مورد از استعارههای تصنعی
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و ساختگی که سبب تکلّف و ابها تصویر شود ،بهکار نرفتهاسلت .هملۀ تصلاویر ،آشلنا و
زودیابند ،به فونهای که خواننده به سادفی و وضوح ،به دور از هر فونه ابهلا و پیچیلدفی
ذهنی میتواند به وجه شبه و ارتباب بین دو سوی استعاره پی ببرد .البته آن فونه که نشان
داده شد ،سعدی با هنرمندی از برخی از استعارههای سنتی شعر فارسی آشناییزدایی کرده،
دوباره تصویری تازه و غریب از آنها ارائه کلردهاسلت .نکتلۀ ارزشلمندی کله در سلاختار
استعارههای سعدی به چشم میخورد ،رعایت اقتضای حلال و مقلا در اسلتتاده از قلراین
تجریدیّه و ترشیحیّه است .قصد شاعر ،تنها ارائۀ تصویر نیست ،بلکه کیتیت القای معنلا و
استتاده از قراین حالیّه و مقامیّه پس از انتخاب التاظ مناسب ،هنری است که کال سعدی
را به او رساندهاست.
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