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چکيده
یکی از عوامل ماندگاری و درخشش نام و یاد سعدی شیرازی بر تارک ادبیات جهانی موسیقی
زیبا و دلنشین اشعار اوست .به ویژه دو قصیده فارسی و عربی او در رثای خلیفه عباسی مستعصم
باهلل که از روی صدق باطن و انسان دوستی سروده شده و سرشار از انواع مختلف افزاینده های
موسیقایی می باشد .او با برگزیدن دو بحر رمل و طویل که بهترین قالب ها برای بیان احساسات
قلبی انسان هستند و با به کار بردن انواع مختلف صنایع بدیعی از قبیل جناس ،مراعات نظیر ،تضاد
و… و همچنین الفاظ و هجاهای آهنگین و متناسب با معنا و فضای موسیقایی قصیده ،به آهنگین
تر شدن آن ها بیش از پیش کمک کرده است .ضرورت این پژوهش از آن روست که نشان می دهد
سعدی شیرازی ،شاعری جهانی است و به هم نوایی با نوع بشریت برخاسته و در سوگ بغداد،
پایتخت اسالمی زمان خود ،بسیار موثر سخن گفته است .روش تحقیق در این مقاله تلفیقی از شیوه
ی کتابخانه ای و تحلیلی است .به این صورت که پس از فیش برداری به بررسی آماری موارد مورد
بحث در موسیقی پرداخته شده و مقایسه بین دو قصیده صورت پذیرفته است.

واژگان كليدي :سعدی ،موسیقی ،سوگ سرود ،فارسی ،عربی.
مقدمه
از دیرباز تا کنون ارتباط نزدیکی میان شعر و وزن از یک سو و وزن و موسیقی ازسوی
استادیار زبان و ادبيات عرب دانشگاه سيستان و بلوچستان

دانشجوي دکتري زبان و ادبيات عرب دانشگاه اصفهان
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ناپذیری
تنگاتنگ و
دیگر وجود داشته است .این عوامل باعث شده تا ارتباط
جدایی  -بهار
ادبيات فارسي
مجله زبان و
شعر و3111
میانتابستان
و
موسیقی بوجود آید ،به گونهای که بعضی از ناقدان و نحله های مختلف ادبی مانند

"رمزگرایان را بر آن داشته تا بگویند :شعر پیش و بیش از هر چیز موسیقی است"(نصار،
7

 .)33 :1241بنابر این موسیقی بخشی از شعر بوده و به جرأت می توان آن را یکی از پایه
های خوش آهنگی درشعر به شمار آورد .عوامل زیادی در آهنگین شدن یک مصراع ،یک
بیت و یک قصیده نقش دارند .برخی از آن ها در حوزه موسیقی بیرونی ،بعضی در حوزه
موسیقی درونی و برخی دیگر در حوزه موسیقی کناری و معنوی می گنجند .بنابراین جهت
بررسی فضای موسیقایی یک قصیده ناگزیر از پرداختن به این موارد می باشیم .سعدی
شیرازی شاعر توانمند دیار پارس از جمله هنرمندانی است که به خوبی از نقش و اهمیت
موسیقی در کالم آگاه بوده و از آن در نظم و نرر به بهترین شکل استفاده نموده است.
سؤاالت و فرضیات تحقیق
سؤاالتی که این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای آن هاست عبارتند از:
 -1آیا موسیقی بیرونی و درونی شعر در دو قصیده فارسی و عربی سعدی مورد توجه
بوده است؟
 -4آیا شاعر به موسیقی کناری و معنوی این دو قصیده نیز توجه داشته است؟
فرضیه ی پژوهش بر این مبنا استوار است که شاعر  ،در هر دو قصیده موسیقی شعر را
به معنای عام آن شامل موسیقی بیرونی  ،درونی  ،کناری و معنوی به کار برده است.
پیشینه ی تحقیق
درباره پیشینه پژوهش مورد نظر مطلبی که با موضوع پژوهش هم خوانی کامل داشته
باشد یافت نشد .اما در زمینه موسیقی شعر آثاری وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره می
شود« :مضامین در حوزه آهنگ و موسیقی شعر فرخی سیستانی» نوشته عباس کی منش،
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،تابستان و پائیز « .1334عناصر سبک
ساز در موسیقی شعر فروغ فرخزاد» نوشته حسین حسین پور آالشتی و پروانه دالور ،مجله
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،سال ششم ،بهار و تابستان .1331
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«فضای موسیقایی معلقه امرؤالقیس» نوشته مرتضی قائمی ،علی باقر طاهری نیا و مجید
صمد ی ،مجله علمی و پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ،سال پنجم ،شماره ،14
پائیز « .1333سمیح القاسم و موسیقی شعر عرب» نوشته حسین ابویسانی و علی اصغر
باستانی ،مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران« .تکرار در معانی عاطفی و
زبان هنری غزلیات سعدی» نوشته محمد بارانی و علی اصغر نسیم بهار ،پژوهشنامه ادب
غنایی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،سال دهم ،شماره هجدهم ،بهار و تابستان .1331
موسیقی شعر
طی ادوار مختلف  ،تعاریف متفاوت و متعددی درباره معنا و مفهوم موسیقی ارائه شده
است .برخی همچون شیخ آذری صاحب «جواهر األسرار» بر این باور است که این لفظ از
زبان سریانی به عاریت گرفته شده و آن را به این شکل معنا می کند« :مو» یعنی هوا و
«سقی» یعنی گره ،لذا موسیقی دان کسی است که به واسطه طراوت کار ،گویی هوا را گره
می زند(طهماسبی .)34 :1331 ،عبدالحمید الزقی نیز این لفظ را ترکیبی یونانی دانسته و
می گوید :موسیقی از دو لفظ «موسی» و «قی» تشکیل یافته است که «موسی» به معنای نغمه
و سرود و «قی» به معنای موزون و دلپسند است(همان) .بنابراین موسیقی عبارت از نغمه
های موزون و دلپسند است .از سوی دیگر ادبیات که جوالنگاه کلمات برای بیان مقاصد
است به دو بخش شعر و نرر تقسیم می شود" .شعر یا میزانی است که در آن رعایت
کوتاهی و بلندی هجاها به عمل می آید و یا موزونی که با ضرب منطبق می گردد و یا
هجایی می باشد و همین وزن و میزان که مبنای موسیقی به شمار می آید ،مایه امتیاز شعر از
نرر است"(همان .)11 :با این بیان می توان گفت شعر در جوهر خود عبارت است از
موسیقی؛ و همین نکته ناقدان متقدم را بر این داشت که "شعر را کالمی موزون و مقفی به
شمار آورند"(نصار .)33 :1241 ،دومین مصداق بر این مدعا زمانی رخ می نماید که غبار از
چهره تاریخ بزداییم و آن جاست که می بینیم "این دو فن(شعر و موسیقی) خاستگاهی
یگانه دارند ،کلمه «شعر» عربی ،هم خانواده کلمه «شیر» عبری است که به معنی آهنگ
است .همچنین کلمه «شیرو» آشوری به معنای ترنم بوده و هم خانواده الفاظ پیشین می
باشد(" .نصار.)61 :4111،
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سعدی سراینده ی شعر فارسی و عربی

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار

و تابستان
3111شیراز ی شاعر بزرگ قرن هفتم هجری به دو زبان فارسی و عربی اشعاری
سعدی

ماندگار سروده و بدین وسیله نام و یاد خود را جاودانه ساخته است .وی در مدرسه نظامیه
7

بغداد علوم مختلف عربی و دینی را فرا گرفت و به اقصی نقاط جهان اسالم سفر
کرد(جمیعی" .)31 :1333 ،سقوط بغداد و کشته شدن مستعصم خلیفه عباسی در سال
161هـ .ق تأثیری عمیق و جانکاه بر روح و روان تمام مسلمانان بر جای گذاشت .این فاجعه
هولناک ،احساسات همگان به ویژه شاعران را خدشه دار نمود و آن ها را به سرودن چندین
مرثیه واداشت که در آن ها ،به بیان احساس و غم و اندوه خود در قبال این مصیبت دردناک
پرداختند"(همان .)111 :سعدی نیز بسان شاعران معاصر خود قلبش از این فاجعه جریحه
دار گشت و با جادوی کالم از احساسات خود پرده برداشت .در واقع "دو قصیده فارسی و
عربی وی که اندکی پس از اتمام نگارش گلستان در رثای خلیفه سروده  ،حکایت از شور
حمیت و غیرت مسلمانی او می کند"(طباطبایی .)411 :1312 ،سعدی قصد داشت تا
احساسات همگان را درگیر این موضوع کند بنابراین با زبان مشترک دینی شعر سرود و طی
آن ،گستره غم و اندوه خود نسبت به مصیبتی که گریبان گیر خالفت اسالمی شده را به
تصویر کشید(جمیعی.)111 :1333 ،
قصیده عربی سعدی در رثای مستعصم که می توان از آن به عنوان یکی از طوالنی
ترین قصائد وی نام برد از  34بیت تشکیل یافته است و قصیده فارسی وی متشکل از 43
بیت است با آن که محققان و ناقدان دو زبانه ،قصیده فارسی شاعر را از قصیده عربی فصیح
تر می دانند ،اما قصیده عربی او را می توان از نظر عواطف مذهبی بلیغ تر دانست،
مخصوصا آن جا که گناه همراهی و هم کاری اتابک ابوبکر با هالکو در محاصره بغداد را بر
وی خرده می گیرد(طباطبایی )411 :1312 ،و چنین می سراید:
عَلَی المَـــــرءِ عارٌ کَرـــــرَهُ المالِ بَعدَه

و إنَّکَ یا مَغرورُ تَجـــــمَعُ لِلفَـــخرِ

عَفَا اهللُ عَنَّا مامَضـــیمِن جَرِیمَـــــــــهٍ

وَ مَــــنَّ عَلَینـــا بالجَمیلِ مِن الصَبرِ
(سعدی)34 :1314 ،
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"ثروتِ فراوان از پی نهادن ،مرد را ننگ باشد .اما تو،ای فریفته و مغرور ،آن را از پیِ

افتخار گرد آوری .امید که پروردگار از گناهان گذشته ما درگذرد و ما را صبر جمیل عطا
فرماید( ".همان)33 :
انواع موسیقی شعر
محمد رضا شفیعی کدکنی موسیقی شعر را به چهار نوع :موسیقی بیرونی ،درونی،
کناری و معنوی تقسیم کرده است(شفیعی کدکنی.)331-333 :1313 ،
 موسیقی بیرونی که در وزن شعر نمود می یابد،
 موسیقی داخلی مانند :تکرار ،جناس و تصریع،
 موسیقی کناری شامل :قافیه و ردیف.
 موسیقی معنوی یعنی هماهنگی های معنوی درونی یک یا چند مصراع از قبیل:
طباق ،مراعات نظیر و ...این پژوهش بر آن است تا دو قصیده فارسی و عربی سعدی
شیرازی در رثای مستعصم باهلل خلیفه عباسی را برمبنای این تقسیم بندی مورد مقایسه قرار
دهد.
الف  -موسیقی بیرونی قصیده فارسی
سعدی قصیده فارسی خود در رثای مستعصم را در بحر رمل سروده است".این بحر از
تکرار چهار یا سه بار «فاعالتن» و یا ازاحیف آن به دست می آید"(ماهیار.)23 :1334 ،
"از جمله مهم ترین اغراضی که در این بحر سروده می شود می توان به این موارد اشاره
کرد :مدح ،فخر ،رثا ،غزل ،حکمت ،وصف طبیعت و موشحات"(همان) .یکی از انواع بحر
رمل ،مرمن مقصور می باشد که از تکرار چهار فاعالتن تشکیل یافته که تفعیله آخر آن با
زحاف قصر مواجه شده است ،به این صورت که اگر هجای بلند آخر فاعالتن را حذف کنیم
و هجای بلند پیش از آن را به هجای کشیده تبدیل کنیم ،می شود « فاعالن= ــ  Uــ»
(ماهیار .)23 :1334 ،مطلع قصیده ی فارسی چنین است.
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آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین

المؤمنین
مستعصم
بر زوال ملک
امیر  -بهار
ادبيات فارسي
مجله زبان و
(سعدی)131 :1336 ،

و تابستان 3111

7

آ سِـ مانْ را  /حَق بُـ وَد گَر  /خون بِـ گر یَد  /بَر زَ مینْ
ــ  Uــ ــ  /ــ  Uــ ــ  /ــ  Uــ ــ  /ــ  Uــ .
بَر ز وا لِ  /مُلـ کِ مُسـ تَعـ  /صِم اَ میـ رُلـ  /مُؤ مِـ نینْ
تقطیع بیت مذکور از قصیده ی مورد نظر موید این موضوع است که موسیقی بیرونی

شعر شاعر چنان که پیش ازین نیز گفته شد ،فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالن،بحر رمل مرمن
مقصور است که برای مرثیه سرایی و اظهار تالمات روحی و ذکر مصایب مناسبت دارد. .
موسیقی بیرونی قصیده عربی
شاعر ،قصیده عربی خود در رثای خلیفه عباسی و تصویرگری بی نظیرش در وصف
فاجعه فراموش نشدنی حمله مغول را در بحر طویل سروده است" .بحر طویل یکی از شایع
ترین بحرهای شعر عربی می باشد که از دو تفعیله متفاوت(فعولن و مفاعیلن) تشکیل یافته
است و به طور کلی دارای هشت تفعیله می باشد"(عباچی .)21 :1311 ،بحر طویل دارای
ویژگی های خاصی است " بحری معتدل ،با نغمه هایی نرم است که ناخود آگاه در ضمیر
آدمی تأثیر خود را بر جای می گذارد و در عین حال نغمه های آن از ویژگی استحکام و
عظمت و نوسانی آرام برخوردار است .این ویژ گی ها باعث شده است تا این بحر برای
پرداختن به موضوعات جدی که نیازمند نفسی طوالنی است مناسب باشد"(خلیفه
شوشتری .)431 :1331 ،مهم ترین اغراضی که شاعران با آن ها در این بحر به هنرنمایی
پرداخته اند از این قرار است :مفاخره ،مدح ،داستان ،رثا ،اعتذار ،عتاب ،حماسه ،وصف
منزلگه یار و(...حسینی 1333 ،هـ .ش .)22-26 :سعدی شیرازی نیز چنان که پیش ازین گفته
شد ،قصیده عربی خود در رثای بغداد را در قالب بحر طویل ریخته و به حق که در این
زمینه خوش درخشیده است:
حَبَستُ بِجَفنَیّ المَدامِعَ ال تَجرِی

فَلَمّا طَغَی الماءُ استَطالَ عَلَی السِکرِ
(سعدی)12 :1314 ،
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حَـ بَسـ تُ  /بِـ جَفـ نَی یَلـ  /مَـ دا مِـ  /عَ ال تَجـ ری

 Uــ  U / Uــ ــ ــ  U /ــ  U / Uــ ــ ــ
فَـ لمـ ما  /طَ غَلـ ما ءُسـ  /تَـ طا لَ  /عَـ لَسـ سِکـ ری
 Uــ ــ  U /ــ ــ ــ  U/ــ  U / Uــ ــ ــ
وزن این بیت طویل تام صحیح ،و چون بیتی مصرع است عروض آن نیز صحیح
می باشد .شاعر با ذوق سرشار خود توانسته مناسب ترین وزن عروضی ممکن را برای ابراز
احساسات و مقاصد خود انتخاب کند .مخصوصا بحر طویل ،که سعدی قصیده عربی خود
را بر آن بنا نهاده" ،از بحور خاص شعر عربی است و استعمال آن در فارسی بسیار کم
سابقه بوده است"(حسینی )22-26 :1333 ،و این نشان از توان باالی سعدی در سرودن
شعر به زبان عربی دارد.
ب  -موسیقی داخلی قصیده فارسی
موسیقی داخلی در شعر فارسی شیخ شیراز نقشی مهم دارد و به بهترین نحو در خدمت
بیان احساس و سوز دل این شاعر قرار گرفته است .در این بخش فضایی که از جناس به
وجود می آید مورد بررسی قرار می گیرد.
جناس یکی دیگر از صنایع بدیعی است که "در سطح کلمات یا جمالت ،هماهنگی و
موسیقی به وجود می آورد و یا موسیقی کالم را افزون می کند"(شمیسا.)63 :1333 ،
از میان انواع مختلف جناس ،سعدی شیرازی از دو جناس شبه اشتقاق و جناس زاید
استفاده کرده است .در جناس شبه اشتقاق که در واقع "کلمات مورد بحث از یک ریشه
نیستند اما شباهت کالم در آن ها به حدی است که در ظاهر توهم اشتقاق می شود"(همایی،
 ،1313ج )11 :1تأثیر موسیقایی به حد باال و واالیی می رسد.
در بیت زیر از قصیده فارسی رثای مستعصم  ،پویایی موسیقایی زاید الوصف این نوع
جناس بیش از پیش نمود می یابد:
نازنینان حرم را خون خلق بی دریغ

ز آستان بگذشت و ما را خون چشم از آستین
(سعدی)131 :1336 ،
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نمونه جناس مطرف(مختلف األول):

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار

3111اگر در خاک و خون غلطد چه باک
مجروح
قالبتابستان
و
7

روح پاک اندر جوار لطف رب العالمین

(سعدی)131 :1336 ،
نمونه جناس مذیل(مختلف اآلخر)
خاک نخلستان بطحا را کند در خون عجین

دجله خوناب است از این پس گر نهد سر در نشیب

(سعدی)131 :1336 ،
موسیقی داخلی قصیده عربی
جناس های موسیقی آفرین بدون تکلف ،متنوع و پیاپی ،بارزترین نمونه های این
بخش می باشد که درباره هر ی ک از این موارد مؤثر در موسیقی داخلی قصیده سعدی سخن
به میان خواهد آمد.
جناس
در این قصیده جناس لفظی تام و ناقص در تمام ابعاد آن ،جناس مضارع و الحق،
جناس محرف و جناس اشتقاق دست به دست هم داده اند و حتی در برخی ابیات ذوق
فارسی شاعر به یاری ابیات عربی شتافته و این قصیده را به عنوان اثری ماندگار در گنجینه
اشعار عربی قرار داده است.
بسط و توضیح درباره انواع جناسی که این شاعر توانمند آن ها را مورد استفاده قرار داده
و ذکر تمامی نمونه های آن ،از طاقت بحث خارج است لذا فقط به ذکر بعضی از آن ها
بسنده می کنیم.
فَجَرتُ( )1میاهَ العَینِ فازدَدتُ

کَما احتَرَقَت( )4جوفُ الدَّمامیل

حُرقَهً()4

بالفَجرِ()1

(سعدی)13 :1314 ،
"چون بر اشک دیدگانم راه گشودم ،سوزِ اندرونم فزونی یافت ،آن سا ن که سوزش
درون دمل ها از پاره شدن افزونی می یابد"(همان .)13 :در این بیت دو مورد جناس اشتقاق
وجود دارد که با شماره گذاری مشخص شده اند.
مَحاجِرَ ثَکلَی بالدُّموعِ کَریمـَهً

وَ إِن بَخِلَت عَینُ الغَمائمِ بِالقَطرِ

نَعوذُ بِعَفوِ اهللِ مِن نارِ فِتنَــهٍ

تَأَجَّجُ مِن قُطرِ البِالدِ إِلی قُطــــرِ
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" هرچند دیدگان ابر بخل می ورزید و نمی بارید،اما چشم های زنانِ داغدار در اشک

افشانی سخاوت می نمود .از آتش این فتنه که از مرزی به مرزی دیگر زبانه می کشد ،به
بخشایش و رحمت خداوند پناه می بریم".
کلمات پایانی ابیات ،دارای جناس محرّف می باشند .در این بیت چهار واژه به
صورت دو به دو با هم متجانس هستند که با شماره مشخص شده اند.
سَواءٌ إِذا ما مِتَّ( )1وَانقَطَعَ المُنَی

أَمَخزَنُ تِبنٍ( )4بَعدَ مَوتِکَ( )1أَم

تِبْرِ()4

(همان)33 :
"آن گاه که درگذری و رشته ی امیدهایت گسیخته گردد ،انبار کاه و گنجینه زر یکسان
خواهد بود"(همان .)33 :در این بیت میان مِتَّ و مَوتِکَ جناس اشتقاق وجود دارد ومیان تِبنٍ
و تِبْرِ جناس مضارع رخ داده چرا که الم و نون از حروف قریب المخرج می باشند.
ج  -موسیقی کناری قصیده فارسی
در مبحث موسیقی کناری ،آن چه بیش تر مورد بررسی قرار می گیرد ،مقوله قافیه و
ردیف است .از آن جا که هیچ یک از این دو قصیده دارای ردیف نمی باشد ،لذا در این
بحث فقط به مبحث قافیه پرداخته خواهد شد..
در تعریف قافیه آورده اند که" :قافیه در لغت به معنی از پی رونده(آنندراج) و در
اصطالح مجموعه ای است از چند صامت و متحرک که در آخرین کلمه مصراع ها و یا
ابیات تکرار می شود به شرطی که به یک لفظ و معنا نباشد"(ماهیار.)411 :1334 ،
حروف قافیه بالغ بر نه حرف و حرکات آن شش حرکت اند که در قصیده فارسی
سعدی دو حرف روی و ردف و حرکت حذو به کار رفته است:
حرف روی :این حرف " آخرین حرف اصلی از حروف همسان در پایان کلمات قافیه
است"(همان.)414 :
 حرف ردف" :حروف مد و لین («آ» و «او» و «ای») که پیش از حرف روی
بیاید یا به فاصله ی یک حرف ساکن پیش از حرف روی واقع شود ،ردف اصلی نامیده
می شود"(همان.)411 :
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 حرکت حذو :حرکت حرف پیش از ردف و قید را

حذو
.)-433بهار
همان:فارسي
گویندو( ادبيات
مجله زبان

و تابستان 3111

با در نظر گرفتن تعاریف ارائه شده به مشخص کردن هر یک از حروف و حرکات

مذکور در قصیده فارسی سعدی می پردازیم
7
آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمِین

بر زوال ملک مستعصم امیر المؤمنِین
(سعدی)131 :1336 ،

همان طور که مشاهده می شود حرف روی این قصیده «ن» می باشد .پیش از حرف
روی  ،حرف مد «ای» آمده که بنابر تعاریف ارائه شده حرف ردف اصلی این قافیه می باشد
و پیش از حرف ردف اصلی حرکت کسره وجود دارد که حرکت حذو نامیده می شود.
قوافی این قصیده به آهنگین تر شدن آن افزوده و مبرا از هر عیبی می باشند.
موسیقی کناری قصیده عربی
به دلیل طوالنی بودن ابیات شعر عربی ،قافیه دارای نقش و اهمیت بسزایی است به
گونه ای که ابیات عربی که به عنوان مرال در بحر کامل ،گاه سی مقطع صوتی را دربر می
گیرد در حالی که طوالنی ترین اوزان پیشین و معاصر اروپایی نهایتا در بردارنده دوازده
مقطع صوتی می باشد ،مستلزم وجود قافیه واحدی است که به ابیات یک قصیده نظم و
ترتیب می بخشد(نصار .)31 :1241 ،ابراهیم انیس درباره قافیه می گوید" :قافیه جز تعدادی
اصوات که در اواخر مصراع ها یا ابیات قصیده تکرار می شوند ،نیست ،اما این تکرار بخش
مهمی از موسیقی شعری را می آفریند که به مرابه فواصل موسیقایی است که شنونده انتظار
تکرار آن را می کشد و از این تکرا ر لذت می برد و این همان چیزی است که گوش ها را
در مقاطع زمانی منظم نوازش می دهد"(همان.)32-36 :
حرف روی قصیده عربی سعدی« ،ر» می باشد که پس از آن حرکت کسره به صورت
اشباع شده تلفظ می شود و گاه حرف «ی» متکلم پس از حرف روی آمده است که طبق
قاعده ،وجود این حرف(یاء متکلم) هیچ خلل و عیبی را در بر ندارد.
حَبَستُ بِجَفنَیّ المَدامِعَ ال تَجرِی

فَلَمّا طَغَی الماءُ استَطالَ عَلَی السِکرِ
(سعدی)12 :1314 ،
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در قصیده عربی سعدی یکی از عیوب قافیه وجود دارد که در اصطالح علم قوافی با

عنوان «اإلجازه» شناخته می شود .اجازه" ،اختالف حروف روی با حروف بعید المخرج
است ،مرل میم و الم در «قدیم و قلیل»"(معروف .)136 :1336 ،بیت های ،63 ،21 ،24 ،2
 11و  34این قصیده با عیب اجازه مواجه شده به گونه ای که در تمام این موارد فعل هایی
مختوم به یاء آمده که بر خالف یاء متکلم صالحیت روی قرار گرفتن را دارد و نسبت به
حرف «ر» بعید المخرج به حساب می آید .چرا که بنا به قول قمحاوی حرف «ر» از سر
زبان ،مایل به روی آن با لره و کام باال ادا می شود و آن را ذلقی می نامند حال آن که
حروف سه گانه مد از خأل و فضای اندرون دهان و گلو بیرون می آیند و به حروف جوفی
مشهورند(قمحاوی .)31-33 :1331 ،در ادامه به عنوان نمونه یک بیت حاوی عیب اجازه در
قصیده عربی سعدی ذکر می شود:
زَجَرتُ طَبیباً جَسَّ نَبضی مُداویاً

إلیک فَما شَکوایَ مِن مَرَضٍ یَبری
(سعدی)11 :1314 ،

"طبیبی را که به مداوا ،نبضم را گرفته بود از خویش راندم .مرا به خود رها کن؛ از این
درد جانکاه چه شکوه ای به نزد تو توانم برد؟"(همان.)11 :
د  -موسیقی معنوی قصیده فارسی
وقتی بحث از موسیقی معنوی به میان می آید تقارن ها ،تشابهات و تضادها مد نظر می
ب اشند چرا که ارتباط های پنهان عناصر موجود در یک مصراع یا بیت ،اجزای موسیقی
معنوی آن را رقم می زنند .در این بحث به بررسی نمونه هایی از این تقارن ها ،تشابهات و
تضادها می پردازیم.
مراعات نظیر
مراعات نظیر از جمله "صنایعی است که ژرف ساخت آن ها تناسب معنایی بین اجزای
کالم است"(شمیسا )116 :1333 ،و زمانی رخ می دهد که "برخی از واژه های کالم،
اجزایی از یک کل باشند و از این جهت بین آن ها ارتباط و تناسب باشد"(همان).در قصیده
فارسی سعدی چندین مورد از این صنعت به چشم می خورد که ما به ذکر یک مورد از آن
ها اکتفا می کنیم.
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باشتا فرداکه بینی روز دادورستخیز
و تابستان 3111

7

وز لحد با

فارسي -دفین
برخیزد
بهار
آلودهادبيات
خونزبان و
زخم مجله
(سعدی)131 :1336 ،

در این بیت مراعات نظیر بین کلماتی رخ داده که یاد آور معاد می باشند.
تضاد
این صنعت هنگامی به وجود می آید که "بین معنی دو یا چند لفظ تناسب

تضاد(تناسب منفی) باشد ،یعنی کلمات از نظر معنی ،عکس و ضد هم باشند"(شمیسا،
 .)111 :1333این صنعت نیز در اشعار سعدی شیرازی مشهود بوده و به نوبه خود فضای
موسیقایی آن را دلنشین تر کرده است.
تکیهبردنیانشایدکردودل بر وی نها

کآسمان گاهی به مهر است ای برادر گه به کین
(سعدی)133 :1336 ،

تنسیق الصفات
صنعت تنسیق الصفات در صورتی پدیدار می گردد که "برای یک اسم ،صفات متوالی
بیاورند یا برای یک فعل قیود مختلف ذکر کنند"(شمیسا.)113 :1333 ،
این صنعت بیش از دو صنعت پیشین و با زیبایی تمام گوش ها را می نوازد و موسیقی
دلکشی را بوجود آورده است.
یا رب این رکن مسلمانی به امن آباد دار

در پناه شاه عادل پیشوای ملک و دیـــــن

خسرو صاحبقرانغوث زمانبوبکر سعد

آنکهاخالقشپسندیدست و اوصافش گزین
(سعدی)133 :1336 ،

موسیقی معنوی قصیده عربی
قصیده عربی سعدی شیرازی بهره ای فراوان از این نوع موسیقی دارد و ابعاد مختلف
آن در بیت بیت آن مشهود و محرز است .با توجه به این که تعاریف صنایع مورد بحث در
ادبیات عربی دقیقا همان چیزی است که در ادبیات فارسی می باشد لذا جهت اختصار از
تکرار آن ها پرهیز می شود.
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مراعات نظیر

این صنعت در قصیده عربی سعدی به سان قصیده فارسی اش نمودی بارز دارد .در
ذیل به یک بیت این قصیده که در بردارنده این صنعت می باشد اشاره می شود.
زَجَــرتُ طَبیباًجَسَّ نَبضی مُـــــداویاً

إِلیک فَما شَکــــوایَ مِن مَرَضٍیَ بری
(سعدی)11 :1314 ،

در این بیت مراعات نظیر در کلماتی صورت پذیرفته که به نحوی با بیماری و
مداوای آن مرتبط اند .صنعت مورد نظر در بیت بعد در مورد مکه و کعبه است که می توان
گفت تالش سعدی در استفاده از این صنعت ستودنی است.
تضاد
انواع گوناگون صنعت طباق از قبیل :تضاد دو اسم و تضاد اسم و فعل ،به وفور در این
قصیده مالحظه می شود
َوائــبُ دَهرٍ لَیتَنی مِتُّ قَبلَهـــــا

وَ لَم أَرَ عُدوانَ السَّفیهِ عَلَـــی الحَبـــرِ
(همان)11 :

" کاش پیش از این مصیبت ها می مردم و ستمکاری ابلهان را بر دانشمندان پرهیزگار
نمی دیدم"(همان)11 :
در این بیت چنانکه مالحظه می شود ،تضاد بین دو اسم وجود دارد..
تنسیق الصفات
این صنعت در این قصیده بسان قصیده فارسی شاعر ،پرتو افشانی می کند .به عنوان
نمونه به یک بیت از ابیاتی که حاوی این صنعت می باشند ،اشاره می شود.
وَ سائـــرُ مُلکٍ یَقتَفیهِ زوالُـــــه

سِوَی مَلَکــــوتِ القائِمِالصَّمَدِالــــوَترِ
( همان )31

"جز ملکوتِ خداوندِ جاویدِ کارسازِ یگانه ،هر ملکی را زوال وی در پی است"(همان)31 :
نتیجه
با بررسی موسیقی دو قصیده فارسی و عربی سعدی در رثای مستعصم به این نتیجه
می رسیم که در کنار صداقت و اخالص این شاعر نوع دوست ،یکی از عوامل جاودانگی
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سیراب و
جان را
مجلهروح
سروده هایش ،فضای موسیقایی جذاب و دلکش آن هاست که
فارسي  -بهار
زبان ووادبيات
و
3111نوازش می دهد .فضایی که وقایع غم آلود هجوم مغول را به خوبی به تصویر
تابستان را
گوش ها

می کشد .وی با انتخاب بحر رمل در قصیده ی فارسی و بحر طویل در قصیده ی عربی
7

بهترین وزن ها را برای ریختن عواطف و افکار خود برگزیده است .انتخاب حرف روی «ن»
و «ر» و بسامد باالی حروفی خاص به ویژه مصوت «آ» و صامت «راء» در هر دو قصیده
نشان می دهد که چگونه حروف و کلمات با نفس مسیحایی این شاعر توانمند گره خورده
اند و همه با هم فضای اندوه آور و مالل انگیز را ایجاد کرده اند .قافیه های خوشنوا و
متعدد ،وکاربرد انواع مختلف صنایع بدیعی از قبیل جناس ،طباق و مراعات نظیر نیز به نوبه
خود بر گواراتر شدن آهنگ و موسیقی این قصائد افزوده اند .در کنار تمام این مزایای ادبی،
در قصیده عربی شاعر یکی از عیوب قافیه که عیب اجاره می باشد در  1بیت دیده می شود.
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