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Abstract
The study of word selection in speech of Saadi shows that central words in sentence or
verse usually have influence over each other. Proportion, in general meaning, as a
traction between words, is his main criterion in selecting a word from available
possibilities. Even his stimulant in making use of ‘metaphor’, ‘simile’ and ‘compounds
that have allusive meaning’, is regarding this proportion and harmony between words in
the associative axis. In addition to subject of proportion, another important subject in
selection of word in Saadi’s speech is his skill to avoid repetition a word at one meaning
by using of lingual capacities. In this paper, first, the subject of synonym and some
other capacities such as ‘metaphor’, ‘trope’, ‘changing the grammatical form of a word’
and ‘Arabic equivalent of words’ which Saadi has used them to avoid repetition of
word, will be considered. In the following, we study the proportion and harmony in his
words.
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چکيده
بررسی شیوة گزینش واژه در سخن سعدی نشان میدهد که واژههای کلیدی در جمله ی ا بی ت معم و ا ب ا ه

م رط

هستند و بر ه طأثیر میگذارند .معیار سعدی در انتخاب واژه ،طناسب در معنای کلّی و عام در جایگاه همگرایی کلم ا
است؛ حتی انگیزة او در استفاده از استعاره ،طش یه و طرکی ا

دارای معنای کنایی نی ز طاح دی رعای ت هم ین طناس ب و

هماهنگی بین واژهها در محور همنشینی است .سعدی هنرمندانه از شگردهای زبانی خاص برای پرهیز از طک رار واژه در
یک معنا و مفهوم بهره میبرد و افزونبر طناسب در گزینش واژه به این نکت ه نی ز طوج ه دارد .در ای ن نوش تار نخس ت
موضوع طرادف و چند شگرد زبانی بررسی میشود؛ از آن جمله است :استعاره ،مجاز ،طغییر صور

صرفی واژه و معادل

عربی کلمه که سعدی برای پرهیز از طکرار از آنها بهره میبرد .در ادامه با ذکر نمونههایی طناسب و هماهنگی بین واژهه ا
در سخن سعدی بررسی خواهد شد.
واژههای کليدی
سعدی؛ گزینش واژه؛ طناسب؛ طکرار؛ طرادف؛ استعاره؛ مجاز
مقدمه
دقت سعدی در گزینش واژه یکی از جلوههای مه بالغت در سخن اوست؛ بهطوریکه «بهگزینی او بهح دی اس ت
که اگر آن واژه را برداری و هر چیز دیگر از مترادفا

و مشابها

و معانی و مفاهی نزدیک ،ب ه ج ای آن ق رار ده ی ،

دیگر آن لطف و زی ایی و آن رسایی و طکامل را ندارد» (نشاط .)982 :8731 ،دربارة کلمه در کالم س عدی ،هم واره ب ر
این نکته طأکید شده است که او در لغتگزینی به طناسب ،روان ی و کش ش طوج ه داش ته اس ت (خطی ی-189 :8711 ،
 .)102زی ایی واژه و بالغت آن در بافت جمله و در ارط اط با دیگر واژهه ای ک الم نمای ان م یش ود؛ ب ه هم ین س ب
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دریافت چنین ویژگیهایی دربارة واژه در سخن سعدی ،طنها در متن و بررسی زی ایی گزینش آن امکانپذیر اس ت؛ زی را
«بحث از واژگان را نمیطوان جدا از متنی که در آن به کار رفته است به سرانجام رساند» (موحد .)882 :8737 ،ب ا ایج اد
طناسب بین کلما  ،معنا و مفهوم بهتر به مخاطب القا میشود و در ذهن او طجس مییابد؛ انتخاب واژه در سخن سعدی
نیز بیشتر از معیار طناسب با کلما

دیگر متأثّر است .این طناسب یا از نوع طناسبهای موج ود در عل

ب دیع اس ت ک ه

نتیجۀ رعایت آن ،ایجاد آرایههای بدیعی است و یا از نوع طناسب د لتی است؛ یعنی واژة انتخ ابش ده ،نزدی کط رین و
مناسبطرین کلمه برای معنای منظور در بافت کالم است.
این نوشتار به دو بخش اصلی طقسی میشود .در بخش اول که اهمیت بسیاری دارد ،هنرنمایی س عدی در گ زینش و
کاربرد واژهها برای پرهیز از طکرار یک کلمه در معنای واحد نشان داده میشود .ارط اط این موض وع ب ا بالغ ت در ای ن
است که سعدی میداند در کجا واژه را میطواند دوباره طکرار کن د و در کج ا ب هج ای طک رار ،از ش گردها و امکان ا
دیگری مثل مترادف بهره برد.
در بخش دوم ،رویکرد اصل طناسب در گزینش واژهها در سخن سعدی بررسی میشود .این بخش ش امل دو قس مت
است که در قسمت نخست با ذکر نمونههایی به پیوند صنایع بدیعی و گزینش واژه پرداخت ه م یش ود .در قس مت دوم
مثالهایی برای ط یین طناسب د لتی ،طناس ی متفاو

از عل بدیع ،بیان میشود.

ظرفيتهای زبانی برای پرهيز از تکرار واژه
طکرار در هنر و زی اییشناختی پسندیده است و یکی از جلوههای زی ایی به شمار میرود؛ اما باید طوج ه داش ت ک ه
در سطح کالم ،بهویژه کالم ادبی ،چه نوعی از طکرار ارزش هنری و زی اییشناختی دارد و چه نوعی ب ه بالغ ت آس یب
میرساند و باعث سستی و نازی ایی کالم میش ود .ب ین طک رار وا ،،هج ا ،واژه ،ع ار

و جمل ه ک ه شمیس ا آنه ا را

مصداقهای طکرار در سطح کالم میداند (شمیسا ،)32 :8717 ،از نظر کارکرد هنری و زی اییشناختی طفاو

وجود دارد.

طکرار وا ،و هجا به موسیقی کالم میانجامد؛ بنابراین میطوان پذیرفت که نیکوست؛ اما طکرار واژه ،ع ار

و جمل ه را

ن اید طنها به س ب اینکه افزونکنندة موسیقی و آهنگ کالم هستند ،زی ا دانست و آنها را مطابق بالغت به شمار آورد؛ این
نوع طکرارها از نظر بالغی و معنایی یا باید برای طأکید و م الغه به کار رود و یا اینکه طکرار آنها لفظی باشد ،ن ه معن ایی؛
یعنی قسمتهای طکراری با یکدیگر طفاو
زی است و باعث لذ

معنایی داشته باشند؛ بنابراین طکرار یک واژه در بیت یا جمل ه در دو حال ت

مخاطب میشود؛ نخست آنکه معنای واژههای طکراری متفاو

شکل میگیرد و دیگری آنکه طکرار متضمن نکا

باشد که در این حالت جناس ط ام

خاصی مثل طأکید باشد .راز زی ایی طک رار در س خن س عدی نی ز در

همین نکته است؛ درحقیقت سعدی برای زی اییآفرینی واژه را طکرار میکند 8.طکرار یک واژه به یک معنا در بی ت ی ا دو
جملۀ پیدرپی ،برای مخاطب ماللآور و برای سخنور نیز نشانۀ ضعف است .زمانیکه بنابر ضرور

موضوع و موقعی ت

معنا ،طکرار نیاز باشد ،اگر دال یا لفظ آن معنا طکرار شود ،کالم نازی ا خواهد بود .سخنور در این هنگام باید طاح د امک ان
با شگردهای خاص از کلما

متنوعی استفاده کند طا صور

کالم دلنشین و خوش ایند باش د .مت رادف ،طغیی ر ص ور

صرفی واژه ،طرجمۀ واژه از زبان عربی ،استعاره ،مجاز ،ظرفیت هایی هستند که سخنور برای پرهیز از طک رار واژه از آنه ا
میطواند استفاده کند.
مترادف
طکرار نازی ا از فص احت و بالغ ت ک الم م یکاه د؛ ب رای گری ز از آن اس تفاده از مت رادف یک ی از مه ط رین و
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پرکاربردطرین شگردهاست .ال ته در اینجا منظور از مترادف ،طرکیب حاصل از عطف دو واژة مترادف به یکدیگر نیست و
منظور ،متفاو

از آن چیزی است که در متونی مثل طاریخ جهانگشای جوینی بسیار مشاهده میشود .درحقیق ت م راد از

مترادف در این نوشتار ،استفاده از دو واژه است که با فاصله از یکدیگر ،در دو ع ار
و ازنظر معنایی یکسان هستند .در دو نمونۀ زیر ه طفاو

یا دو جملۀ پیدرپی ذکر میشوند

نوع عطفی مترادف با نوع منظ ور نویس ندگان و ه

طف او

کارکردی بالغی آنها نمایان است:
« )8و هی ت او در ضمایر و خواطر خالیق طمکّن یافت» (جوینی.)733 :8713 ،
 )2بدددددوزد شَددددره دیدددددۀ هوشددددمند

در آرد طمددد مدددر و مددداهی بددده بندددد
(سعدی4831 ،ب)428 :

در مثال اول ضمایر و خواطر مترادف هستند و بهصور

طرکیب عطفی در کنار یکدیگر آم دهان د .ک ارکرد ای ن ن وع

مترادف ،طأکید و آشکارکردن بیشتر موضوع است؛ اما در مثال دوم دو واژة مترادف شَره و طم ع ،ب ا فاص له از ه

ذک ر

شدهاند .کارکرد بالغی در این نوع مترادف ،پرهیز از طک رار واژة نخس ت اس ت ط ا ک الم ،بلی غ و زی ا جل وه کن د .در
نمونههایی مانند مثال دوم ،گویندة بلیغ ناگزیر ،هنگامی واژهای را به یک معنا طکرار میکند که آن کلمه ،مترادف روش نی
نداشته باشد که به طور دقیق بر همان معنا د لت کند؛ اما زمانیکه امکان استفاده از مترادف باشد ،حتم اا از طک رار پرهی ز
میکند؛ بنابراین یکی از جن ههای مه بالغت در گزینش واژه و کاربرد آن این است که سخنور بداند کج ا ن ای د واژه را
طکرار کند و اگر جایی واژه را طکرار کرد ،آسی ی به بالغت کالم و زی ایی آن وارد نش ده اس ت .س عدی در بی ت زی ر
میطوانست واژة آخر را طکرار کند؛ اما برای پرهیز از نازی ایی و غیربلی غش دن ک الم ،از واژة پای ان در جایگ اه مت رادف
استفاده کرده است:
نه حسنت آخری دارد نه سعدی را سدخن پایدان

بميرد تشنه مستسدقی و دریدا همچندان بدا ی
(همان)412 :4831 ،

ع ار ها و جملههایی که باید در آنها بهجای طکرار یک واژه به یک معنا ،از مترادف استفاده کرد ،ویژگ ی و ح ا
خاصی دارند .در این مسئله چگونگی رابطۀ جمال

نس تبه ه و حا طی که با ه دارند ،بسیار مه و درخ ور طوج ه

است .در بیت با دو پارة جمله از نظر دستوری به یکدیگر وابسته هستند و نس تبه ه مت داخلان د؛ ب ه هم ین س ب
طکرار واژه در آن زشت و ناپسند خواهد بود؛ بنابراین در کاربرد طکرار باید به حا

جمال

دقت کرد طا اگر طک راری

رخ دهد ،کالم نازی ا نشود و یا اینکه اصالا در چه حا طی ن اید طکراری در آنه ا روی ده د .از س وی دیگ ر ب ه جایگ اه
واژه هایی که طکرار میشوند یا ن اید طکرار شوند و نقش آنها در جمله ،بسیار باید طوجه داشت؛ برای مث ال در دو جمل ۀ
متجانس ن اید طکرار رخ دهد؛ منظور از جمال

متجانس جملههایی اس ت ک ه از ی ک ج نس باش ند (خی اموور:8711 ،

)810؛ از نظر معنایی ش یه به ه و از نظر دستوری پیوندی نداشته باشند .در این حالت اگر یک واژه که ازنظر دس توری
در هر دو جمله یک نقش دارد ،دو بار به یک معنا طکرار شود ،کالم سست جلوه میکند؛ زیرا آن طکرار از بالغ ت ک الم
میکاهد .سعدی در بیت زیر به س ب پرهیز از طکرار نازی ا و ایجاد کالم بلیغ ،کلمۀ دوست را در ه ر دو مص راع طک رار
نکرده است؛ بنابراین در جملۀ نخست از «یار» برای مترادف بهره برده است .ال ته به س ب ضرور
که شاعر از کلمۀ یار دو بار میطوانست استفاده کند.

قافیه نمیطوان گف ت
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ولوله در شهر نيسدت جدز شدکن زلد

یدار

فتنه در آفاق نيست جز خد ابدروی دوسدت
(سعدی)222 :4831 ،

درحقیقت وقتی واژههای جمال
جمال

نس تبه ه از طکرار نح وی برخ وردار هس تند ،واژة قرارگرفت ه در ج ای اص لی

مثل نهاد یا مسند ،ن اید در دو جمله به یک معنا طکرار شود؛ بلکه کالم باید طاحد ممکن با طنوع واژگانی هم راه

باشد .اگر «ولوله» در جملۀ دوم بهجای فتنه دوباره طکرار میشد ،سخن سست میشد .ای ن موض وع در بی ت زی ر بهت ر
نمایان است:
حيدد

باشدددد بدددر چندددان تدددن پيد درهن

ظلدد باشددد بددر چنددان صددور

نقدداب

(همان)34 :

حیف و ظل مترادف هستند؛ جایگاه دستوری آنها به گونهای است که طکیه و طأکید بالغی و موضوع اصلی ب ه ش مار
میرود؛ بنابراین اگر یکی بهجای هر دو طکرار میشد ،کالم بسیار سست جلوه میکرد .درواقع مدار بالغت و زی ایی این
بیت ،همین بهره گیری از مترادف برای پرهیز از طکرار است .راز بزرگی سعدی و زی ایی و بالغت او در ریزهکاریه ایی
از این جنس است 9.او بهخوبی میداند که در کجا و در چه زمانی باید از مترادف بهجای طکرار واژه به یک معنا اس تفاده
کند .در بیت زیر نیز دو جملۀ مصراع اول متجانساند؛ بنابراین اگر یکی از دو واژة ه معنای ث ا

و دوام ب هج ای ه ر

دوی آنها میآمد ،کالم زی ایی و بالغت نداشت؛ بنابراین شاعر برای بیان یک معنا از دو واژة مترادف استفاده کرده اس ت
طا سخن زی ا و بلیغ شود:
ثبدددا

عمدددر تدددو بددداد و دوام عافيتدددت

نگاهداشدددته از نائبدددا

ليدددل و نهدددار
(همان)328 :4833 ،

هرگاه دو جملۀ عطفشونده ،از هر نظر ش اهت کامل داشته باشند ،ن اید در آنها واژهای به یک معن ا طک رار ش ود .در
نمونۀ زیر هر دو جمله ،مسند هستند و کلما

آنها نیز از یک الگوی دستوری برخوردار است؛ به همین س ب از ظرفیت

زبانی مترادف استفاده شده است طا کالم بسیار بلیغ و زی ا جلوه کند« :خالف راه صواب است و عکس رای اولوا ل اب،
دارو بهگمان خوردن و ( »...همان8711 ،ب .)811 :نمونههایی مانند این مثال که در آن از دو واژة مترادف اس تفاده ش ده
است ،شکل گسترشیافته و بااطناب طرکیب عطفی است .این شاهد درحقیقت به این ص ور

ب وده اس ت« :خ الف راه

صواب و رای اولوا ل اب است  .»...سعدی در این نمونه و نمونۀ زیر ،به س ب رعایت بالغت ،بهجای دو واژة مت رادف،
به ذکر یکی و عطف متعلّق واژة دوم به اولی بسنده نکرده است .همچنین است« :پسری دیدم به خوبی بهغایت اعتدال و
نهایت جمال» (همان.)818 :
اغراض بالغی ،ساخت و صور

نحوی کالم را معین میکند .با مقایسۀ کالم سعدی با شکل فشردهشدة آن ،اغ راض

بالغی استفاده از مترادف برای گسترش کالم نمایان میشود .گوینده به س ب سجع و زی ایی کالم وادار میشود طا ک الم
را بهصور

«بهغایت اعتدال و جمال» بیان نکند؛ ه چنین افزونبر علت بالغی ،طفکیک دو مفهوم از یکدیگر نیز در این

شکل از کالم مؤثر بوده است .اگر چنین طفکیکی با استفاده از مترادف صور

نمیگرفت ،چنین طصور میشد که منظ ور

گوینده از اعتدال و جمال یک چیز است نه دو چیز جداگانه .در حالت عطف نقش واژة جمال در جمله ،وابسته است و
جایگاه مستقلی ندارد؛ به همین س ب مفهوم آن طشخّص نمییافت؛ درحقیقت سعدی کالم را بهطور دقیق مطابق اغراض
منظور خود ساخته است.

هنر گزینش و کاربرد واژه در سخن سعدی

11 /

هنگامیکه دو واژه نقش دستوری یکسان دارند و سیاق کالم بهگونهای است که در پایان قرینهها قرار گرفتهاند ،حتم اا
باید بهجای طکرار یک واژه از مترادف آن استفاده کرد .در ع ار

«گدای نیکانجام به از پادشاه ب دفرجام» (هم ان)811 :

دو واژهای که در پایان قرینهها آمدهاند ،از نظر معنی مترادف هستند .هر دو واژه از نظ ر وزن هج ایی و ح روف پای انی
یکسان هستند و موسیقی قرینه نیز کامل است؛ بنابراین اگر بهجای کاربرد مترادف از طکرار اس تفاده م یش د ،بالغ ت و
زی ایی کنونی کالم از بین میرفت .علت بالغی کاربرد مترادفا

بهجای طکرار نیز همین زی اییهایی است ک ه ب ه ک الم

بخشیده میشود .سخنور بلیغی مانند سعدی کامالا به این نکتهها آگاه بوده است؛ به همین س ب از طکرار واژهه ای دارای
نقش یکسان در جمال

قرینه ،پرهیز کرده است طا کالم بسیار زی ا جلوه کند .در نمونههای زی ر ای ن موض وع آش کارا

دریافت میشود« :فرّاش باد ص ا را گفته که فرش زمرّدین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرم وده ک ه بن ا

ن ا

در مه د

زمین بورورد»« ،باران رحمت بیحسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیدریغش همه جا کشیده» (همان .)12 :در شاهد
پایانی درصور

طکرار صفا

دو طرکیب که جایگاه آنها در جمال

قرینه یکسان است ،بالغت و زی ایی ک الم از ب ین

متفاو

باشند .در این نمونه نی ز اگ ر از مت رادف اس تفاده

میرفت .در چنین مواقعی حتماا باید دو صفت از نظر کلما

نمیشد و در این دو طرکیب یکی از صفتها بهجای هر دو طکرار میشد ،کالم زشت م ینم ود« :دو ک س رن

بیه وده

بردند و سعی بیفایده کردند» (همان.)830 :
طکرار یک فعل در پایان دو جمله که نس تبه ه قرینهاند ،از نکا مه

دیگ ری اس ت ک ه ک الم را غیربلی غ و نازی ا

میکند .در چنین حالتی برای ایجاد بالغت کالم یا باید فعل جملۀ اول به قرینۀ لفظی فعل جمل ۀ دوم ح ذف ش ود و ی ا از
مترادف برای پرهیز از طکرار استفاده شود« :عاق ۀا مر این یکی علّامۀ عصر گشت و آن دگر عزیز مصر شد» (همان.)802 :
وقتی بهجای طکرار واژه از مترادف آن استفاده میشود ،با وجود طکرار معنی ،طکرار لفظ وجود نخواهد داشت و چون
کالم با طنوع کلما

همراه است ،حشو احتمالی نیز پوشیده میماند .در مصراع اول بیت زیر دو طرکیب وصفی که نق ش

دستوری آنها یکسان است ،به ه عطف شدهاند .هر دو طرکیب یک معنا دارن د و حش و رخ داده اس ت؛ اگ ر واژهای در
آنها طکرار میشد ،حشو کالم پیدا بود که در این صور
نمایان شده است که گویی دو مفهوم متفاو

ناپسند جلوه میکرد؛ اما با کاربرد مت رادف ،دو طرکی ب ط وری

بیان میشود:

دریددد روز جدددوانی و عهدددد بُرندددائی

نشددا کددودکی و عدديش خویشددتنرائددی
(همان)313 :4833 ،

به چند س ب واژهای از جملۀ اول در جملۀ دوم طکرار میشود؛ گاهی واژة مک رّر در قس متی از جم ال

اس ت ک ه

طکرار آن به موسیقی کالم میافزاید و یا اینکه جملۀ دوم از نظر معنایی ادامۀ جملۀ اول و طکمیلکنندة آن است؛ ب ه بی ان
دیگر جملۀ دوم نس تبه جملۀ اول بیان علت ،استدرا ،،طمثیل ،استثنا ،طأیید و ...است .در چنین م واقعی ک ه دو جمل ه
پیوند معنایی خاصی با ه دارند ،ممکن است واژه طکرار شود؛ اما چون دو جمله ،دو موضوع و مفهوم را بیان میکنن د،
طکرار ناپسند جلوه نمیکند:
توانگری نه به مال اسدت پديش اهدل کمدال

که مال تا لب گور است و بعدد از آن اعمدال

صددديد بيابدددان سدددر از کمندددد بپيچدددد

(همان)387 :
مددا همدده پيچيددده در کمنددد تددو عمدددا
(همان)222 :4831 :
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کدده گفددت در رز زیبددا نظددر خطددا باشددد

خطدددا بدددود کددده نبينندددد روی زیبدددا را
(همان)253 :

اهمیت بهره گیری از مترادف برای پرهیز از طکرار بر در ،زی ایی و بالغ ت ک الم بس یار م ؤثر اس ت؛ ه چن ین در
طصحیح متون و انتخاب صور

مناسب از بین نسخهها نیز میطوان به آن طوجه کرد .به بیان دیگر پرهیز از طکرار همواره

یکی از اصولی بوده است که سخنوران بلیغ به آن طوجه داشتهاند؛ هنگامیکه در نسخهها برای یک واژه ه طکرار و ه
شده است ،صور

مترادف آن ض

مترادف اصالت بیشتری دارد.

ای بدددر در سدددرایت غوغدددای عشدددقبازان

همچددون بددر آب ش ديرین آشددوب کدداروانی
(همان)217 :4833 ،

در این بیت ،در متن اصلی واژة آشوب ض

شده است و در نسخهبدل بهجای آن واژة غوغا آمده است .ب اطوج هب ه

اینکه واژة غوغا یکبار در مصراع اول ذکر شده است ،طکرار آن به همان معنا در مصراع دوم هیچ لطف و زی ایی ن دارد؛
از سوی دیگر چون سعدی بهجای طکرار یک واژه از مترادفا

آن بهره میگی رد ،ض

م تن درس تط ر و ب ه بالغ ت

نزدیکطر است.
افزونبر مترادف ،امکانا

زبانی دیگری نیز برای پرهیز از طکرار یک واژه در معنای واحد وجود دارد که ک اربرد آنه ا

با دشواری و محدودیت همراه است؛ به همین س ب میزان استفاده از آنها نس تبه مترادف بسیار کمت ر اس ت؛ اس تعاره،
مجاز ،طغییر صور

صرفی واژه ،معادل طرجمهای یک واژه از زبان عربی ،ازجملۀ این امکانا

زبانی است.

ترجمۀ یک واژه از زبان عربی
بهطورکلی کلما
این کلما

عربی به س ب افزونی کاربرد در زبان فارسی ،برای واژههای این زبان حک مت رادف را یافت هان د.

درحقیقت معادل واژههای فارسی هستند نه مترادف؛ اما به س ب فراوانی بسیار ،معم و ا در جایگ اه مت رادف

به شمار میروند .باطوجهبه نمونههای مربوطبه بخش مترادف میطوان دریافت که در بیش تر نمون هه ا یک ی از کلم ا ،
عربی است؛ به همین س ب گاهی برای پرهیز از طکرار یک واژه از مع ادل عرب ی آن در جایگ اه مت رادف اس تفاده ش ده
است .درواقع این موضوع را باید بخش فرعی و زیرمجموعۀ مترادف دانست« .پسر سر سوی آسمان کرد و ط س

ک رد.

مَلک پرسید که در این حالت چه جای خندیدن است؟!» (همان8711 ،ب .)31 :در این جملهه ا اگ ر واژة ط س

طک رار

میشد ،کالم نس تبه اکنون بسیار متفاو

بود .کاربرد معادل یک واژه در زبان عربی به زی ایی کالم میافزاید؛ درحقیقت

کارکرد این فرایند مانند کارکرد یک واژه برای پرهیز از طک رار لفظ ی اس ت؛ ب ه افزون ی الف ا در ع ین وح د

معن ا

میانجامد طا کالم با طنوع واژگانی جلوه کند.
ندده ره گریددز دارم ،ندده طریدد آشددنایی

چده غد اوفتدادهای را کده تواندد احتيدالی؟
(همان)37 :4831 ،

سعدی در این بیت میطوانست لفظ راه را طکرار کند؛ اما به س ب آنکه طکرار به سستی کالم میانجامی د ،از مع ادل آن
در زبان عربی استفاده کرده است.
تغيير صور

صرفی واژه

بهره گیری از صور های صرفی متعدد از یک ریشه ،شگرد دیگری در پرهیز از طکرار واژه است .ال ته ای ن موض وع
ویژة زبان عربی است و واژههایی که در کالم سعدی در این جن ه نم ودار ش دهان د ،بیش تر عرب ی هس تند .در فارس ی

هنر گزینش و کاربرد واژه در سخن سعدی
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این موضوع رخ میدهد.
صديد از کمنددد اگددر ب هددد ،بوالع ددب بددود

ور نه چدو در کمندد بميدرد ،ع يدب نيسدت

سعدی در این بیت برای اینکه از طکرار واژة بوالعجب در مصراع دوم جلوگیری کند ،صور
بیان کرده است.

صرفی دیگ ری از آن را

7

سعدی در ع ار
به همان صور

(همان)433 :

زیر نیز از طغییر صور

صرفی واژه برای پرهیز از طکرار استفاده کرده اس ت .اگ ر او واژة عزی ز را

طکرار میکرد ،از بالغت کالم کاسته میشد و کاخ زی ایی کالم فرومیریخت« :خلع ت س لطان اگرچ ه

عزیزست جامۀ خُلقان خود از آن بعزّ طر» (همان8711 ،ب.)811 :
استعاره
این موضوع بسیار مه است که گوینده به چه د یل بالغی بهجای لف ظ اص لی از مج از و اس تعاره و گ زینش واژه
استفاده میکند؟ یکی از انگیزههای کاربرد استعاره ،ایجاد طناسب بین کلم ا

در مح ور همنش ینی اس ت ک ه در بخ ش

طناسب به آن پرداخته میشود .یکی دیگر از کارکردهای مه آن که باز به گزینش واژه در سطح کالم مرب وط م یش ود،
نقش آن در پرهیز از طکرار است .اگر طکرار یک واژه ،معمو ا اس ذا  ،در کالم نیاز باشد ،سخنور بهجای طکرار عینی با
استعاره به آن اشاره میکند .در بیت زیر به س ب طکرار واژة موی در مصراع اول ،در مص راع دوم ب رای اش اره ب ه آن از
استعاره استفاده شده است:
هرجددا کدده سددرو امتی و مددوی دلبددری

خددود را بدددان کمنددد گرفتددار مددیکددن
(همان)871 :4831 ،

این موضوع یعنی استفاده از استعاره برای پرهیز از طکرار لفظ اصلی در نمونۀ زیر بهت ر نمای ان ش ده اس ت .س عدی
وقتی مخاطب ،مح وب ،را بیش از یکبار خطاب قرار میدهد با استعاره از او نام میبرد:
ای پسدددر دلربدددای ،وی مدددر دلپددد یر

از همدده باشددد گریددز وز تددو نباشددد گزیددر
(همان)434 :

ال ته این موضوع در منظومههای روایتی برجستهطر است .در این منظومهها به یک چی ز ی ا ی ک ک س پیوس ته اش اره
میشود؛ به همین س ب یکی از انگیزههای استفاده از استعاره در کنار طوص یف ،پرهی ز از هم ین طک رار اس ت .اهمی ت
استعاره در این باره ،یعنی نقش آن در طول جمال

یک بیت یا ابیا

داستان روایتی ،این است که ی ک معن ا ب ا الف ا

متعدد ظاهر میشود .وقتی لفظی در جایگاه استعاره جایگزین لفظ دیگری میشود که پیشتر بیان شده اس ت ،درحقیق ت
یک معنا با چندین واژه بیان میشود.
م از
گاهی نیاز است که واژهای از جملۀ اول در جملۀ دوم دوباره بیان شود .در این حالت اگر همان لفظ ب ه هم ان معن ا
طکرار شود ،باعث مالل مخاطب میشود و از زی ایی کالم نیز کاسته خواهد شد .گوینده در چنین وضعیتی میطواند برای
پرهیز از طکرار ،از مجاز در جایگاه یکی دیگر از امکانا

زبانی استفاده کند و واژهای را بهط ور مج ازی در معن ای واژة

منظور بیان کند.
سعدی در نمونۀ زیر بهجای جام از لفظ شراب استفاده میکند؛ زیرا پیش تر ی کب ار ای ن واژه را ذک ر ک رده اس ت و
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درصور
جمال

کاربرد دوباره ،کالم بسیار سست جلوه خواهد کرد .اس تفاده از مج از ب رای پرهی ز از طک رار ،مح ور زی ایی
مصراع اول است:
شراب وصلت اندر ده که جام ه در نوشديدم

درخت دوستی بنشان که بديخ صدبر برکنددم
(همان)223 :

رعایت تناسب در گزینش واژه
در بحث زی ایی و بالغت گزینش واژه ،موضوع مهمی مطرح است؛ سخنور بلیغ برای بی ان معن ا ب ه چ ه م ال ،ی ا
مال،هایی برای انتخاب یک واژه طوجه دارد؟ واژههای محوری و اصلی کالم برای انتخ اب ،هم واره در ذه ن س خنور
به صور

کششی همدیگر را طداعی میکنند؛ بنابراین اصل طناسب ،مه طرین رویکرد در گزینش کلما

طناسب ،هر نوع پیوندی است که واژه در سطح جمله با دیگر کلما

است .منظ ور از

موجود می طوان د داش ته باش د .طناس ب در چن ین

معنای عام و گستردهای ،ه آن نوعی را شامل می شود که به آرایههای ادبی در شعر و نثر مربوط می شود و ه آن نوعی
که به جن ۀ سازگاری کلما

با ه از نظر بافت کاربردی ارط اط دارد؛ درنتیجه ،طناس ی ک ه واژه ه ای مح وری در ک الم

میطوانند با ه داشته باشند ،در دو حوزة کلی درخور بررسی است:
الف) طناسب از نوع بیانی و بدیعی :این نوع طناسب جن ۀ زی ایی ش ناختی دارد و ب ه امکان ا

و ش گردهایی مرب وط

میشود که منشاء زی ایی کالم هستند.
ب) طناسب د لتی :از منظر این نوع طناسب ،کلماطی که بیان موضوع بر آنها وابسته است باید از نظر کاربردی با حوزة
معنایی و بافت کالم ،بسیار متناسب باشد .چنین به نظر می رسد که این نوع طناسب بیشتر در زبانشناسی ،بهوی ژه ش اخۀ
معنی شناسی و کاربردشناسی بررسی میشود؛ اما از منظر بالغت طوجه به چنین مسائلی در آثار ادبی نیز زم و ض روری
است؛ زیرا در برخی آثار ادبی وجودنداشتن چنین طناس ی بین کلما  ،از نظر بالغی به ضعف در گزینش و ک اربرد واژه
میانجامد .در زیر با ذکر نمونههایی از سخن سعدی بهطور مختصر این دو نوع طناسب بررسی میشود.
تناسب از نوع بيانی و بدیعی
هدف در بالغت ،بیان هر چه بهتر معنا و انتقال آن به مخاطب است؛ به همین س ب واژه های کالم نیز هراندازه بیشتر
با ه طناسب داشته باشند ،عمل انتقال معنا بهتر انجام خواهد شد؛ درنتیجه وجود طناسب در ب ین کلم ا  ،ع ین بالغ ت
است؛ چه طناسب صوری آوایی و چه طناسب معنایی.
بالغت در گزینش واژه آن است که سخنور در محور جانشینی برای بی ان معن ای منظ ور ،واژهای را برگزین د ک ه در
محور همنشینی بهترین و زی اطرین طناسب را با دیگر واژههای کالم داشته باشد .چنین فرایندی باعث آف رینش برخ ی از
آرایههای بدیعی میشود که از نظر زی اییشناختی اصلی و مه هستند .عل ت ای ن ادع ا ک ه ص نایع ب دیعی ب ه بالغ ت
گزینش واژگان مربوط میشود این است که اگر کلما

این صنایع را به معادل معنایی آنها طغییر دهی  ،این صنایع از بین

خواهند رفت؛ ه چنین اگر در پی یافتن پاسخ این سؤال برآیی که آرایههای بدیعی چگونه شکل میگیرن د؟ پیون د ای ن
آرایهها با گزینش واژه نمایانطر میشود؛ زیرا منشاء پیدایش چنین آرایههایی به مال،ها و انگی زهه ایی ب ازمیگ ردد ک ه
سخنور هنگام گزینش کلما

دن ال میکند .گویندة بلیغ در گزینش کلما

به طناس ب معن ایی و آوای ی طوج ه م یکن د

(صفوی ،8717 ،ج .)20 :9درنظرداشتن طناسب معنایی به ایجاد صنایع معن وی در س خن م یانجام د و طش ابه آوای ی و
صوری نیز صنایع لفظی را به همراه خواهد داشت .اکنون به چند نمونه از کالم سعدی اشاره میشود که گزینش کلم ا
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در آنها با رعایت بسیار طناسب است و آشکارشدن صنایع بدیعی را در پی داشته است:
ایهام تضاد
سعدی در بیت زیر میطوانست بهجای «برنمیخیزد»« ،برنمیآید» بیاورد؛ اما برای اینکه بین دو فعل ،طناس ب از ن وع
طقابل ظاهری ایجاد کند ،برنمیخیزد را برگزیده است:
ز دست برنمیخيزد که یکدم بدیتدو بنشدين

به جز رویت نمیخواه که روی هيچ کد

بيدن

(سعدی)52 :4831 ،

با این طقابل و طضاد ظاهری «برجستگی خاصی در سخن ایجاد میشود و ح ذف یک ی ،دیگ ری را از معن ی و ط أثیر
میاندازد» (فتوحی .)191 :8711 ،در بیت زیر نیز واژة بست بهجای زد انتخاب شده است طا با فعل بگش اد ایه ام طض اد
ایجاد کند:
تدا چدده کددرد آن کدده نقددش روی تددو بسددت

کددده در فتنددده بدددر جهدددان بگشددداد؟
(سعدی)51 :4831 ،

جناس
واژة چاره در بیت زیر شاعر را بر آن داشته است که از بین دو واژة مترادف بیچارگی و درماندگی ک ه وزن هج ایی
آنها نیز یکسان است ،واژة بیچارگی را برگزیند طا بین کلما
عمددر

برفددت و چددارۀ کدداری نسدداختی

طناسب صوری آوایی برقرار شود:
اکنددون کدده چدداره نيسددت بدده بيچددارگی بيدا
(همان)378 :4833 ،

در بیت زیر ،واژة «ضحا »،در جایگاه صفت به کار رفته است .علت بالغی این گزینش آن است که از یکسو با اس
خاص ضحا ،در شاهنامه جناس طام بسازد و از سوی دیگر از نظر ساخت صرفی با کلمۀ فتّان که ص یغه م الغ ه اس ت،
ش اهت و یکسانی داشته باشد .اگر بهجای این لفظ ،واژة خندان ذکر میشد که ه از نظر وزن ی و ه

از نظ ر معن ایی

کامالا درست میبود ،چنین ظرافتهای بلیغ و زی ایی حاصل نمیشد:
غدد م آن لددب ضددحکا

و چشدد فتنددان

که کيد و سحر به ضحکا

و سامری آموخدت
(همان)283 :4831 ،

شفیعی کدکنی در بحث از نقش موسیقی در طکامل جمالشناسی شعر حافظ اشاره کردهاند که عامل موسیقی ،یک ی از
انگیزه های اصلی سخنور در انتخاب لف ظ اس ت (ش فیعی ک دکنی .)191 :8737 ،س عدی نی ز در بی ت زی ر ب ه راحت ی
میطوانست به جای «یار» از ه معنی آن یعنی دوست بهره گیرد؛ اما برای اینکه با واژة بار طناس ب ص وری و موس یقایی
برقرار کند و غنای کالم را افزایش دهد ،آن را برگزیده است:
تددا مسددت نباشددی نبددری بددار غدد یددار

آری شدددتر مسدددت کشدددد بدددار گدددران را
(سعدی)431 :4831 ،

باطوجهبه نمونههای زیر در پاسخ به این پرس ش ک ه در چ ه هنگ ام ش اعر «مس ند» را و در چ ه زم انی «طخ ت» را
برمیگزیند؟ باید گفت که بهطور قطعی این موضوع به ارط اط این واژهها با کلما
میشود:

دیگر بیت و طناسب بین آنها مرب وط
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اگددرم بددر آورد بخددت بدده تخددت پادشدداهی

نه چنانکه بنده باشد همده عمدر در رکيبدت
(همان)223 :

تو را به تختده و تدابو

درکشدند از تخدت

گددر

خزاندده و لشددکر هددزار خواهددد بددود
(همان)322 :4833 ،

ایهام تناسب
سعدی در بیت زیر میطوانست برای اس لع ت بهجای صفت شیرین مترادف آن یعنی زی ا را برگزیند؛ ام ا ب ه س ب
ایجاد ایهام طناسب با واژة طُرُش و مناس ت با حلوا ،از محور جانشینی واژهای را برگزیده اس ت ک ه ب ه ک الم ظراف ت و
زی ایی بخشد:
لعبدددت شددديرین اگدددر تدددر

ننشددديند

مددددعيانش طمددد کنندددد بددده حلدددوا
(همان)223 :4831 ،

علت ذکر واژة شور بهجای شوق یا فتنه در مثال زیر نیز ایجاد طناسب با لفظ شیرین است:
آفدددددرین بدددددر زبدددددان شددددديرینت

کدداین همدده شددور در جهددان انددداخت
(همان)442 :

استعاره
در بخش ق لی به یکی از کارکردهای استعاره و انگیزة بالغی سخنور در کاربرد آن ،پرهیز از طکرار واژه ،اش اره ش د.
فراوانی آن کارکرد استعاره ،ک و محدود است؛ از دیگر کارکردهای مه استعاره ،ایجاد طناسب با واژهه ای دیگ ر ک الم
است .باید به این نکته طوجه داشت که کاربرد استعاره حتماا به زی ایی کالم و بالغت آن نمیانجام د؛ درحقیق ت زم انی
اس تفادهنک ردن از آن ب ه

استعاره عین بالغت است که کالم آن را اقتضا کند و بدان نیاز باشد؛ بهگونهایک ه در ص ور

بالغت کالم آسیب وارد شود .شگردهای بیانی و بدیعی در سخن سعدی جن ۀ زینتی ن دارد؛ ب ه هم ین س ب او بیش تر
زمانی از استعاره استفاده میکند که بخواهد بین کلما

در محور همنشینی طناسب ایجاد کند .در بیت زیر انگی زة بالغ ی

در کاربرد استعارة ماه ،ایجاد مراعا النظیر در سطح کالم است؛ افزونبر این ،نکا

دیگ ری نی ز منظ ور نویس نده ب وده

است که در ادامه بیان میشود:
گددر مدداه مددن برافکنددد از رز نقدداب را

بر ددد فروهلدددد بددده جمدددال آفتددداب را
(همان)438 :

سعدی میطوانست از هر واژة دیگری ،مانند شمع ،برای استعاره از یار بهره برد؛ اما هدف او از گزینش لفظ ماه ،ایجاد
پیوند با کلمۀ آفتاب است .بالغت انتخاب این لفظ در اینجا زمانی مشخص میش ود ک ه کلم ا
گردد .اگر لفظ اصلی یعنی یار ذکر میشد ،جمله از هر نظر کامل بود؛ اما طناس ی بین کلما

دیگ ری ج ایگزین آن

وج ود نداش ت .اگ ر لف ظ

شمع آورده میشد ،افزونبر بیطناس ی بین کلما  ،از نظر میزان ارزش هموایگی بین شمع و آفت اب نی ز ناس ازگاری ب ه
وجود میآمد و کالم بسیار غیرواقعی و دور از حقیقت جلوه میکرد؛ زیرا شمع ه سطح آفتاب نیست؛ بن ابراین س عدی
لفظی را در جایگاه استعاره برگزیده است که هموایۀ آفتاب است .ازاینرو نقش بالغی استعاره در سخن سعدی ب ه ای ن
صور

است که کالم در سطح جمله بسیار ط یعی جلوه کند و بین واژهها از هر نظر طناسب برقرار شود؛ برای مثال اگ ر

در بیت زیر بهجای «آن دُر» از کلمۀ دندان استفاده شده بود ،آن واقعیتنمایی که اکنون از طوازن و همو ایگی کلم ا

با
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ه برمیآید ،در کالم وجود نداشت و بهیقین در آن حالت ناهموایگی دندان با مرجان ،کالم را برای مخاط ب غیرع ادی
جلوه میداد:
آن دُرک دو رسدددددته در حددددددیث آمدددددد

وز دیددددددده بيوفتدددددداد مرجددددددان
(همان)32 :

از نظر بالغت ،استعاره در اینجا زم و ضروری است و اگر ن ود ،ک الم ن اقص م یش د .وقت ی س عدی م یخواه د
دندانهای فرد منظور را از مرجان برطر نشان دهد ،حتماا باید لفظی را به کار برد که ه س طح مرج ان باش د و از ک اربرد
لفظ اصلی بورهیزد .ازاینرو بالغت اقتضا میکند که سخنور بداند کجا بهجای لفظ اص لی و ص ریح از اس تعاره اس تفاده
کند و کجا واژة اصلی کارآیی بیشتری دارد .کالم در زبان سعدی استعاره را میطل د.
در بیت زیر ،بدون طوجه به قافیه ،اگر به جای جان در مصراع دوم آشکارا لفظ یار میآم د ،آس یب اس تفادهنک ردن از
استعاره بهخوبی نمایان میشد:
از رفتن جان از بدن گویند هر ندوعی سدخن

من خود به چش خویشتن دیدم که جان مدیرود
(همان)873 :

در این بیت استفاده از استعاره به ایجاد جناس طام و طناسب کلما

انجامیده است؛ ه چن ین ای ن مفه وم را مجس

میکند که رفتن یار از نزد شاعر بهاندازهای دردنا ،است که گویی جان از بدنش میرود؛ درواقع بالغت استعاره در ای ن
نکته است که نیاز کالم آن را اقتضا کرده است.
م از
از منظر بالغتِ گزینش واژه ،یکی از انگیزههای اصلی در کاربرد مجاز ایجاد طناسب با دیگ ر واژهه ای ک الم اس ت.
واژة باد در بیت زیر معنای مجازی آه میدهد .سعدی بهجای واژة اصلی ،واژة دیگری را در معنای مجازی گزینش ک رده
است؛ زیرا آن واژه در سطح کالم با کلما

آب و آطش طناسب مراعا النظیری مییابد:

بدداد درید و آب چشد ارچدده موافد منَنددد

آتش عشقت آن چنان نيست کده وانشدانمش
(همان)283 :

مصححان در طصحیح متون افزونبر درنظرگرفتن اقدَم نسخ در ض

صور

درست ،همواره ب ه طناس ب کلم ا

در

سطح همنشینی نیز طوجه داشتهاند .در بیت زیر ،در نسخهبدل بهجای «بهای» ،لف ظ «ش عاع» آم ده اس ت .واژة به ای در
ارط اط با ماه و خور معنای روشنایی میدهد و در ارط اط با «بازارشکستن» معنای قیمت را به ذهن مت ادر میکن د و اینه ا
با گزینش واژة شعاع طحقق نمییابد؛ بنابراین سعدی بهطور قطعی از لفظ بهای استفاده کرده است:
بهای روی تدو بدازار مداه و خدور بشکسدت

چنددانکدده مع ددز موسددی طلسدد جددادو را
(همان)433 :

تناسب از نوع داللتی
مقصود از طناسب د لتی این است که یک واژه باید از نظر موقعیت کاربردی با واژههای دیگر کالم بس یار هماهن گ
باشد؛ یعنی از نظر بار معنایی ،ارزشی ،اجتماعی ،اخالقی ،عاطفی متناسب با بافت کالم باشد .در بحث بالغ ت واژه نی ز
به این نکته باید طوجه داشت که کلمه باید با موضوع و موقعیت مناس ت کامل داشته باش د؛ درواق ع واژهه ای در ک الم
باید از نظر کاربردشناختی طناسب بسیاری با ه داشته باشند .در کالم سعدی ارط اط واژهها با ه

از انس جام معن ایی و
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د لتی با یی برخوردار است؛ بهطوریکه زی ایی کالم او به س ب هنجارگریزی و ناسازگاری کلما

در محور همنش ینی

نیست؛ بلکه در طناسب همهجان ۀ آنها با ه است .در این قسمت به چند نمونه از ای ن ن وع طناس ب در س خن س عدی
اشاره میشود.
تناسب واژهها برای ت سک مفهوم و حالت منظور
از موضوعا

مه این نوع طناسب ،انتخاب درست واژه برای واقعیتنمایی در طجس حال ت و وض عیتی اس ت ک ه

نویسنده میخواهد بیان کند .در بیت زیر واژة اعتدال ،کلمۀ مرک زی و اص لی موض وع اس ت و حال ت خاص ی را الق ا
میکند .سعدی برای گل واژة درخت را آورده است و از الفا دیگری مثل بوطه و ...پرهیز کرده است؛ ای ن موض وع ب ه
س ب رعایت طناسب با قامت است طا مفهوم اعت دال ب ه مخاط ب الق ا ش ود؛ زی را اعت دال بوط ه در ارط اط ب ا قام ت،
طجس شدنی نیست؛ درنتیجه انتخاب واژة درخت در اینجا کامالا در طناسب با حالت اعتدال است:
تددو آن درخددت گل دی کاعتدددال امددت تددو

ببددددرد يمددددت سددددرو بلندددددباال را
(همان)472 :

سخنور بلیغ همواره در کاربرد کلما  ،به قدر

الق ای آنه ا طوج ه دارد و کلم اطی را انتخ اب م یکن د ک ه بتوان د

حالتهای عاطفی و روانی را در ذهن مجس کند .در بیت زیر بهجای واژة طشویش ،در نسخهبدل کلمۀ احوال ذکر شده
است.
تددو فددارغی و عشددقت بازیچدده مددینمایددد

تددا خرمنددت نسددوزد تشددویش مددا ندددانی
(همان)52 :

با مقایسۀ این دو واژه در بافت معنایی بیت ،کامالا مشخص است که آن حالت اضطراب و پریشانی منظ ور ش اعر ب ا
واژة احوال در ذهن مجس نمیشود؛ بنابراین سعدی با ذکر کلمۀ طشویش طفاو

حالت روانی خود را با حالت معش وق

که با واژة فارغ نشان داده شده ،به بهترین شکل ممکن مجس کرده است.
تقابل مفاهي
اگر واژة محوری کالم از نظر ارزشی مث ت یا منفی باشد ،حتماا کلما
شود .در بیت زیر مث ت و منفیبودن قضایا بر انتخاب کلما

دیگر نیز از آن طأثیر میپذیرند طا معنا بهتر القا

طأثیر گذاشته است .واژههایی که با قهر در جایگ اه مض اف

و مسند آمدهاند ،بسیار با آن سازگار و همخوان هستند .در مصراع دوم نیز واژة لطف کلماطی را جذب کرده است ک ه ب ا
معنای آن سازگاری و هماهنگی کامل دارد:
گاهی سدموم هدر تدو همدسدت بدا خدزان

گدداهی نسددي لطدد

تددو همددراه بددا صددبا
(همان)374 :4833 ،

واژة همدست زمانی به کار برده میشود که موضوع منفی باشد .درمقابل ،واژة همراه القاگر حس صمیمیت و مح ت
است .اگر این دو واژه بهجای ه به کار برده شود ،در طجس معنا و القای آن به مخاطب خلل ایجاد م یگ ردد 1.فراین د
طأثیر کلما

بر یکدیگر در گزینش ،در حالت طقابل بین دو قضیه بهتر خودنم ایی م یکن د .ع دالقاهر جُرج انی چن ین

جاذبه و کششی در بین واژگان را «طَوَخّی» میخواند که شفیعی کدکنی آن را «قدر

احضار کلما » طرجمه کرده اس ت

(شفیعی کدکنی .)31 :8728 ،در بیت زیر از سعدی نیز این اصل اساسی در گزینش واژه کامالا نمایان است:

هنر گزینش و کاربرد واژه در سخن سعدی
تو را که ایدن همده بلبدل ندوای عشد زندد

چدده التفددا
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بددود بددر ادای منکددر زا ؟
(سعدی)242 :4831 ،

سعدی برای بل ل «نوای عشق» آورده است و برای زاغ «ادای منکر» طا طقابل آنها به بهترین صور

نمایش داده شود.

اگر بهجای ادا برای زاغ ه نوا ذکر میشد ،ضعف در گزینش واژه به بالغت و زی ایی کالم بسیار آسیب وارد میکرد.
توجه به مو عيت کاربردی واژهها
طناسب بین شخصيکتها و زبان آنها در کاربرد کلما  ،از نکا

مه دیگری است که سعدی هنرمندانه ب ه آن طوج ه

میکند.
چددو بدد ل تددو کددردم جددوانیک خددویش

بددده هنگدددام پيدددری مدددران ز پددديش
(همان)11 :4831 ،

اگر سعدی در بیت با بهجای کلمۀ بذل ،لفظ صرف را میآورد ،هیچگونه خللی از نظ ر دریاف ت معن ا و وزن ش عر
ایجاد نمیشد؛ اما این دو واژه از نظر بار عاطفی و اخالقی و اجتماعی با ه طفاو

دارند .واژة بذل وجهۀ مث ت دارد و

بار معنایی آن ادب و احترام گوینده در طعامل با مخاطب است .چنین مفاهیمی در واژة صرف وجود ن دارد .ای ن واژه را
شاپور در جایگاه زیردست به فرادست خود یعنی خسرو پادشاه مینویسد .اگر سعدی از لفظ صرف استفاده میکرد ،این
واژه در کالم ،باطوجهبه موقعیت و رابطۀ شخصیتها نس تبه ه ناهنجار جلوه میکرد.
هر اسمی کاربرد خاصی دارد؛ بنابراین اگر آن اس با مفاهیمی بیاید که از نظر بافت کاربردی طناس ی ب ا ه

ندارن د،

کالم نازی ا و غیربلیغ خواهد شد .این موضوع ،یعنی رعایت طناسب د لتی در گزینش و کاربرد الفا با ه  ،در کلم ا
درد ،درمان ،زخ  ،مره بهتر دریافت میشود .برای واژة درد باید کلمۀ درمان ذکر شود ،نه مره ؛ همانط ور ک ه ب رای
واژة زخ نمیطوان کلمۀ درمان آورد و باید از لفظ مره استفاده کرد .سعدی در هرجایی که از واژة درد اس تفاده ک رده،
لفظ درمان را نیز به کار برده است و برای کلمۀ زخ نیز از مره استفاده میکن د؛ ج ز در ی ک ج ا ک ه در چ ا ه ای
فروغی و یوسفی محل اختالف است .اگر دربارة بیت زیر ،چا
بدانی  ،باید گفت که سعدی طنها به ضرور

یوسفی را نس تب ه ض

فروغ ی محک

و اس توار

قافیه برای «درد» بهجای «درمان»« ،مره » آورده است:

به دردی مبت گشت که طا ت مینيدارم مدن

ناعت میکن با درد چدون مدره نمدیبيدن
(همان)217 :4831 ،

واژه از نظر بالغی باید متناسب با موضوع و مفهوم انتخاب شود؛ به همین س ب چا

یوس فی و ذک ر م ره ب رای

درد ،عیب در گزینش و کاربرد واژه است؛ زیرا دو واژه هیچ طناسب د لتی با ه ندارند؛ اما در چا

فروغ ی چ ون ب ه

جای درد ،زخ آمده است ،قضیۀ طناسبنداشتن د لتی دو واژه پذیرفتنی نیست؛ ال ته گفتنی است که مصراع نخست این
بیت در ض

فروغی کامالا متفاو

است:

ناعت میکن با درد چون درمدان نمدییداب

تحمکل میکن با زخ چون مدره نمدیبيدن
(همان)523 :4833 ،

رعایت ادب و عفت ک م
سعدی در گزینش واژه عفت کالم و ادب را در نظر دارد .در نسخهبدل ،در بیت زیر بهجای فتنه ،شهو
باطوجهبه اینکه بار معنایی شهو

آمده است.

از نظر اخالقی و شرعی منفی است ،بهیقین سعدی همان فتنه را گفته است که در م تن
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چا

فروغی ض

است؛ اما یوسفی در غزلهای سعدی طرکیب شهو انگیز را بهجای فتنهانگیز ض

کرده است که در

درستی آن باید شک کرد (همان)913 :8721 ،؛ زیرا افزون بر موضوع عفت کالم ،در همۀ آثار سعدی طرکی ب فتن هانگی ز
بسیار کاربرد دارد؛ اما طرکیب شهو انگیز در آثار او نمودی ندارد:
دریغا بوسده چنددی بدر زنخددان دالویدز

چه دلها بردی ای سا ی به ساق فتنهانگيدز

(همان)125 :4833 ،

سعدی تاحدکی به رعایت عفت کالم اهمیت میدهد که در اشاره به عور

انسان نیز به استعاره متوسل میش ود و از

ذکر الفا اصلی خودداری میکند (ر .،.همان8711 ،ب.)817 :
نتي هگيری
طکرار واژه زمانی زی ا و زییاییآفرین است که با طفاو

معنایی همراه باشد؛ به همین س ب سعدی نیز زم انی واژه را

طکرار میکند که متضمن ظرافت خاصی باشد؛ یعنی بااینکه در ظاهر طکرار به نظر میرسد ،در باطن آن ،طف او
وجود داشته باشد؛ ال ته وقتی طکرار یک واژه در بیت یا دو جملۀ پشت سره  ،با طفاو

معن ایی

معنایی و خلق ظراف ت و نکت ۀ

بدیعی همراه نیست ،از طکرار پرهیز میکند.
یکی از مه طرین وجوه بالغت در کالم سعدی که به حوزة گزینش و کاربرد واژه مربوط میشود ،استفاده از امکانا
زبانی خاص است؛ مانند مترادف ،استعاره ،مجاز ،طغییر صور
لفظ .او در ع ار

صرفی واژه ،معادل عربی واژه برای پرهیز از طک رار ی ک

یا جملۀ دوم هنگامی که قرار است معن ای واژهای طک رار ش ود ،ب هج ای طک رار عین ی لف ظ از ای ن

ظرفیتهای زبانی بهره میگیرد.
سعدی در گزینش واژه و کاربرد آن استاد بیبدیلی است .طناسب بین کلما

ب ه الق ای هرچ ه بهت ر معن ای منظ ور

میانجامد؛ به همین س ب م نای انتخاب واژه در س خن او ای ن اس ت ک ه واژه ب ا کلم ا

مح وری دیگ ر زی اطرین و

نزدیکطرین طناسب را داشته باشد .سعدی در گزینش کلما

از واژههایی استفاده کرده است که در سطح جمله و مح ور

همنشینی با ه طناسب دارند؛ بهگونهایکه اگر یکی از کلما

محوری ب ه ه معن ی آن طغیی ر یاب د ،زی ایی حاص ل از

طناسب از بین خواهد رفت.
استعاره در زبان او جن ۀ زینتی و آرایشی ندارد و بر اساس نیاز کالم است .انگیزة اصلی او در کاربرد استعاره ،بیش تر
ایجاد طناسب با واژههای دیگر کالم در سطح همنشینی است.
اگر سخنور در هنگام بیان مفهوم بکوشد طا از واژههای متناسب بهره برد ،درحقیقت از صنایع ب دیعی اس تفاده ک رده
است .ازاینرو رعایت طناسب در گزینش کلما

به آفرینش صناعا

بدیعی میانجامد و بیشتر این ص ناعا

ب ه ح وزة

گزینش واژه مربوط میشود.
پینوشتها
 -8به ندر

پیش میآید که در شعر دیگران طکرار یک واژه در بیت مانند کلما

طکراری در سخن سعدی ،زی ا و زی اییآفرین جلوه

کند .درواقع سعدی با انگیزة خلق زی ایی واژه را طکرار میکند .طکرار در کالم او یا جن ۀ معنای خاصی مانن د طأکی د دارد ی ا در ظ اهر
طکرار مینماید و در باطن آن نکا

ظریفی نهفته است که باعث میشود کلما مکرّر ازنظر معنایی طفاو

داش ته باش ند .راز زی ایی

هنر گزینش و کاربرد واژه در سخن سعدی
طکرارهای موجود در سخن سعدی نیز بیشتر به همین طفاو معنایی در بین کلما
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طکراری مربوط میشود که «گونهای آشناییزدای ی

دیریاب» به شمار میرود (فتوحی .)191 :8711 ،شفیعی کدکنی این طکرارهای سخن سعدی را ک ه ب ا طف او معن ایی هم راه اس ت
طکرارهای نامرئی مینامد (شفیعی کدکنی .)811 :8728 ،بهطور خالصه طکرارهای زی ای او چنین حا طی دارند:
الف) دو واژه به گونه ای در کالم قرار گرفتهاند که طکرار آنها به موسیقی سخن افزوده است؛ مثالا در پایان قرینهها یا در آغ از و
پایان بیت که رد الصدر إلی العجز ایجاد شده است .در این حالت دو واژه نس تبه ه فاصله دارند و موسیقی حاصل از آن باع ث
جذابیت شده است:
ددددم بایدددد انددددر طریقدددت نددده دم

کدددده اصددددلی ندددددارد دم بددددی دددددم
(سعدی)55 :4831 ،

ب) یک واژه در طرکی ا

گوناگون به کار رفته است و در هر کدام از طرکیبها ،معنای متفاوطی دارد (سمیعی:)911 :8731 ،

گر سرم میرود از عهد تدو سدر بداز نپديچ

تا بگویند پ

از من که بده سدر بدرد وفدا را
(سعدی)85 :4831 ،

طکرار واژه باعث ایجاد یکی از آرایههای بدیعی مانند ایهام ،استخدام ،اسلوب حکی و ...شده است:
گفتددی ز خددا

بيشددترند اهددل عشدد مددن

از خددا

بيشددتر ندده کدده از خددا

کمتددری
(همان)43 :

 -9این موضوع ،استفاده از مترادف برای پرهیز از طکرار ،یک اصل بالغی است که بیشتر سخنوران در آثارشان رعایت کردهاند.
در طاریخ بیهقی و طاریخ جهانگشا نیز نمونههای بسیاری در این باره مشاهده میشود .در شاهد زیر از طاریخ بیهقی از صفت غریب
ناشیرین استفاده شده است و علت کاربرد آن همین فرایند پرهیز از طکرار واژة «زشت» در دو جملۀ پیدرپی است« :عامۀ م ردم او
را لعنت کردند بدین حرکت ناشیرین که کرد و از آن زشتها که بر زبان راند» (بیهقی .)979 :8731 ،در طاریخ جهانگش ا نی ز ای ن
موضوع کامالا مشاهده میشود« :وخامت عاق ت امور و ندامت سرانجام کارها باز اندیشید» (جوینی.)11 :8713 ،
 -7در این بیت از مثنوی نیز موضوع طغییر صور

صرفی واژه برای پرهیز از طکرار بین دو واژة مادح و مداح مشاهده میشود:

مددداد خورشد ديد ،مد ددکا خدددود اسدددت

کدده دو چشددم روشددن و نامُرمددد اسددت
(مولوی)324 :4831 ،

 -1در آیۀ  11سورة نساء نیز برای مفهوم بهره و سه  ،دو واژة نصیب و کِفل ذکر شده است .این دو واژه از نظر قطب ارزش ی
با ه طفاو

دارند؛ به همین س ب خداوند با وجود اینکه میطوانست یکی از آنها را دو بار در کالم طکرار کند ،برای نمایان دن دو

حالت متضاد ،هر واژه را در نظام ارزشی مربوط به خود آورده است .واژة نصیب مربوطبه قطب مث ت مف اهی اس ت؛ ب ه هم ین
س ب برای «شفاعۀ حسنۀ» آمده است و واژة کِفل نیز برای «شفاعۀ سیئۀ» ذکر شده است که به جن ۀ منفی قض یه مرب وط م یش ود
(نساء.)11 :

مناب

 -8قرآن کری .
 -9بیهقی ،ابوالفضل ( .)8731طاریخ بیهقی ،طصحیح علی اک ر فیاض ،طهران :عل  ،چا

چهارم.

 -7جوینی ،عطاملک ( .)8713طاریخ جهانگشای جوینی ،طصحیح محمد قزوینی ،طهران :هرمس.
 -1خطی ی ،حسین ( .)8711فن نثر در ادب فارسی (ج ،)8طهران :زوار.
 -1خیاموور ،ع دالرسول ( .)8711دستور زبان فارسی ،ط ریز :ستوده ،چا

دوازده .
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 -1سعدی ،مصلح بن ع داللّه ( .)8712کلیا

سعدی ،طصحیح محمدعلی فروغی ،طهران :امیرک یر ،چا

پانزده .

 .)8711( -------------- -3بوستان سعدی ،طصحیح و طوضیح غالمحسین یوسفی ،طهران :خوارزمی ،چا

هشت .

8711( -------------- -1ب) .گلستان سعدی ،طصحیح و طوضیح غالمحسین یوس فی ،طه ران :خ وارزمی ،چ ا
هفت .
 .)8721( ------------- -2غزلهای سعدی ،طصحیح و طوضیح غالمحسین یوسفی ،طهران :سخن ،چا

 -80سمیعی ،احمد (« .)8731سعدی در غزل» ،مجموعه مقا

دوم.

سلسله موی دوس ت ،گردآورن ده ک اووس حس نل ی،

شیراز :هفت اورنگ.703 911 ،
 -88شفیعی کدکنی ،محمدرضا ( .)8737موسیقی شعر ،طهران :آگاه ،چا
 .)8728( ---------------- -89رستاخیز کلما  ،طهران :سخن ،چا
 -87شمیسا ،سیروس ( .)8717نگاهی طازه به بدیع ،طهران :فردوس ،چا

 -81صفوی ،کورش ( .)8717از زبانشناسی به ادبیا

چهارم.
سوم.
چهارده .

(ج ،)9طهران :سوره مهر ،چا

دوم.

 -81فتوحی ،محمود ( .)8711بالغت طصویر ،طهران :سخن.
 -81موحد ،ضیاء ( .)8737سعدی ،طهران :طرح نو.
 -83مولوی ،جاللالدین محمد ( .)8711مثنوی معنوی ،طصحیح رینولد ا .نیکلسون ،طهران :هرمس ،چا

 -81نشاط ،محمود (« .)8731نقش واژهها و طرکی ا در آثار سعدی» ،مجموعه مقا
کاووس حسنلی ،شیراز :هفت اورنگ.973 981 ،

چهارم.

سلسله موی دوست ،گردآورن ده

