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  *ق در غزليات سعدي و شاب الظّريفبررسي تطبيقي غم فرا
  حيي معروف                                                                دكتر ي

  دانشيار دانشگاه رازي كرمانشاه                                                                                       

                                                                   پروين حاتمي

   كارشناس ارشد زبان وادبيات عرب دانشگاه رازي كرمانشاه
  چكيده

هاي ادبي ،داراي ها و تصويرادبيات فارسي و عربي در بسياري از مضامين ، اسلوب
 غزل و موضوعات . اين دو ادب استتراكات و تشابهاتي هستند كه نشانة ارتباط ديرينةاش

اين مقاله بر آن است تا با .  همچون فراق وجدايي، يكي از اين موارد است،مربوط به آن
 كه از غزلسرايان بنام -»شاب الّظريف«و » سعدي«در غزليات » م فراقغ«بررسي مضمون 

 را در  برخي از اشتراكات محتوايي و ساختاري اين دو زبان-ادب فارسي وعربي هستند
هايي در  آيا شباهت. 1: هاي اين پژوهش عبارتند ازپرسش.  اثبات كندموضوع مذكور

كدام قالب بيشتر از  اين مضامين در. 2ارد؟ ادبيات اين دو زبان در مضامين فراق وجود د
هاي بيان اندوه ناشي از هجران و فراق در ادب  آيا روش. 3هاي ديگر وجود دارد؟ قالب

اند زبان همانند شاعران فارسي توانستهآيا شاعران عرب. 4اين دو زبان به هم نزديك است؟ 
بارزترين . 5اشتياق به او بيافرينند؟ ت ؤّثري از غم ناشي از فراق يار و شد تصاوير زيبا و م

و عناصر تصويرساز » فراق«تشبيهات . 6نمودهاي غم فراق در ادب فارسي و عربي كدامند؟ 
  گر شده اند؟مشترك در ديوان شاب الّظريف وغزليات سعدي چگونه جلوه

                                                 
*
  26/1/92 : تاريخ پذيرش مقاله                                                                22/12/90  :تاريخ دريافت مقاله 
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روش اين مقاله بر اساس مكتب آمريكايي در ادبيات تطبيقي است كه در آن به بيش از 
در اشعار اين دو » فراق« چند تصوير مشترك در موضوع ،بيست مضمون مشابه و همچنين

  .شاعر اشاره شده است
  . غم فراق، سعدي، شاب الّظريف، ادبيات تطبيقي:ي كليديها واژه
  مقدمه-1

   پژوهش پيشينة-1-1

و ساختار اين مقاله هايي صورت گرفته كه با اهداف  مورد بحث، پژوهش زمينةدر
 الحب الّشاب الّظريف شاعرُ«كتاب. 1: شود به چند نمونه اشاره ميتفاوت است؛م

محور آن خليفه كه به زبان عربي تأليف شده و  احمد عبد المجيد محمد نوشتة»والغزل
 زكي محاسني كه به نوشتة»الّشاب الظريف «كتاب . 2.ستنقد وتفسير غزليات شاعر ا

غزل هاي سعدي از نظر حافظ «كتاب . 3. خته استشخصيت و نقد اشعار اين شاعر پردا
 كتاب. 4.  غزل سعدي و حافظ پرداخته استبه بررسي و مقايسةكه   مسعود فرزادنوشتة»
. ده است سعيد حميديان كه غزليات اين شاعر را شرح وتفسير كرنوشتة»سعدي در غزل «
ين يوسفي كه المحس غتأليف هانري ماسه و ترجمة»بارة سعديتحقيق در«كتاب . 5

نمودهاي «اي ازخانم زهراعالفهاباعنوانمقاله. 6.  سعدي و آثار اوستپژوهشي دربارة
 زبان وادب شده در فصلنامةچاپ»)سبك عراقي( هجران درادب غناييگوناگون سوز

تصوير هجران را در بعضي از اشعار فـارسي  ، كه تنها»دانشگاه عّلامه طباطبايي «پارسي 
داده است، ازجمله بـه دو شعر از غزليـات سعدي با بـررسي قـرارسبك عـراقي مورد 

مضمون هجران اشـاره كرده است؛ اما در اين پژوهش تمام غزليـات سعدي در ارتباط با 
 اشتراكات معنايي وان شاب الّظريف مقايسه شده و همةدي فـراق ، با مضمون فـراق در

 نوشتة» غـزل در شعر شـاب الّظريف«عنوان  ااي بـپايان نـامه. 7. بنـدي شده استدسته
راوانـي از غـزل شاب آقـاي فـاروق نعمتي در دانشـگاه رازي موجـود است كه به ابعـاد ف

ـّات وي رداختهرالّظريف پ  ايشان ا تحليل محتوايـي و ساختاري كرده؛ و بسياري از غزلي
الّظريف كرده و چند اي گذرا به مضمون فراق و جدايي در شعرشاب  اشاره،همچنين

اي در معاني را توضيح داده است؛ اما تاكنون مقايسـه» فراق«بيت از اشعار حاوي مضمون 
  .بين شـاب الّظريف و سعدي صورت نـگرفته است» فراق«مشترك مضمون 
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   بيان مسئله-1-2

رود و در  ها به شمار مي زبانمين اصلي و ديرآشنا در ادبيات همةيكي از مضا» عشق«
 انواع شعري مانند اشعار حماسي و غنايي حضوري پر رنگ و به مة عصرها و در همةه

تر، و با  البته نمود آن در اشعار غنايي واضحندني از خود بر جاي نهاده است؛ ياد ما
  .تر ظهور پيدا كرده استتصويري شفاف
حوادث شود كه به جاي گفتگو از اشعار غنايي به سروده هايي گفته مي «،در حقيقت

هاي لطيف گويد و بيانگر واكنشها و احساسات روحي سخن مي خارجي، از هيجان
. )47:1370صبور،: بنگريد(»هاي رقيق دروني و معنوي شاعر استروحاني و سركشي

يابد تا بدان جا كه  شعر غنايي فارسي اغلب با محوريت عشق، سمت و سو ميدرونماية«
 سرايش است و اگر بپذيريم كه حب و حسن و هانةتوان گفت بي هيچ ترديد، عشق بمي

 پس موضوع ،حزن سه همزادند و حزن عاشق ناشي از هجران و يا ترس از هجران است
 مايه هاي ترين بنلزوماً وابسته به عشق يعني بيان سوز هجران و اشتياق وصال يكي از مهم

     ز نمونه هاي اين مضمونا). 80:1388عالفها، : بنگريد(» آيدادب غنايي به شمارمي
 ادب فارسي، حافظ شيرازي اشاره كرد؛ آنگاه كه از توان به ابياتي از شاعر پر آوازةمي

   )209: 1378همو، : (گويدمي     سوز هجران ناله سر مي دهد و 
  درد عشقي كشيده ام كه مپرس                  زهر هجري چشيده ام كه مپرس

  )225همان،: ( اويا غزل زيباي ديگري از
  آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خويش     گزم و آه مي كشم كه دست مياز بس 

  خويشپخت آتش در افكنم به همه رخت و      درون ــ كز فراق تو وسوز انوقت است
  

ي را به خود اختصاص داده است، در ادبيات غنايي عربي نيز عشق جايگاه ويژه و مهم
وق، بيان سختي هاي راه عشق و توصيف دوران فراق و وصال از سخن از عشق، وصف معش

اند و هزاران  عصرها به آن پرداختهعرب زبان در همةجمله مضاميني هستند كه شاعران 
توان به اين اشعار  مي، به عنوان مثال ادب عربي به يادگار مانده است؛بيت شعر از آنان در

  )307:1964البهاء زهير،: (اشاره كرد
  اـانطوي ما مَضي مِّنـــــا              من اليومِ تصافَين                             

  كَفي ما كان ِمن هجرِ            و قد ذُقتم و قد ذُقنا
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  وما أحسنَ أن نر                 جع للوصلِ كما كُّنا
ديگر .و آنچه انجام داديم، سپري شد) گذشت( روزي كه به هم ابراز محبت كرديم

هجران كافي است، ما و شما طعم هجران راچشيديم؛ چه خوب است كه مانند گذشته به 
  !روزگار وصال بازگرديم

  )409:1964همو،:(و يا شعر ديگري از صفي الدين حلّي
  نِــــقلت ارتقاباً ِلَطيفك الحســوسن      لت كحلت الجفونَ بالقا                  
  ا     فقلت عن مسكني وعن سكنيــــد ُفرقتنــــــقالت تسّليت بع 
تا در خواب : ؟ گفتم)خوابيدي(چشمانت را با خواب سرمه زدي ) چرا( :محبوبه گفت

! اي؟را فراموش كرده وآرامش يافته) ما(بعد از فراق ما، : گفت. روي زيباي تو را ببينم
  . امبلكه خانه و زندگي و آرامش خود را فراموش كرده: گفتم
 8 تا 6از آنجا كه فراق و آرزوي ديدار، يكي از موضوعات اصلي غزل در سده هاي  

) سعدي و شاب الّظريف(هجري است، در اين پژوهش دو تن از شاعران قرن هفتم هجري 
مضمون « مضمون مشترك در 20در آثارشعري اين دو شاعر بيشتر از . اندانتخاب شده

  . آمددست آمده كه به تفصيل خواهده ب» فراق
  سعدي -1-3

در خانداني كه از عالمان دين بودند  هجري در شيراز،606 در حدود سال سعدي«
والدت يافت، پدرش مالزم اتابك سعد بن زنگي بود و وجه تخلّص سعدي بدان جهت 

 در كودكي پدر را از دست داد و در حجر تربيت نياي .)223:سمرقندي، بي تا(» .است
وفات . قرار گرفترسي كه پدر قطب الدين شيرازي بود،فامادري خود مسعود بن مصلح 

  . )598 - 589: 3، ج1371صفاء،( هجري نوشته اند695 تا  690هاي سعدي را يكي از سال
 اشعار غنايي  بهترين نمونة- استفاده قرارگرفته كه در اين  پژوهش مورد-غزليات او

  ).يات، مقدمه كل1375:11سعدي،: بنگريد(آيد فارسي به شمار مي
  شاب الّظريف -1-4

از » شاب الّظريف«شمس الدين محمد بن عفيف الدين سليمان تلمساني معروف به «
، 1991الصفدي، (». هـ در قاهره متولد شد661شاعران عصر مملوكي است كه در سال 

درآنجا ماند )  هـ688سال (ر عمر  وي  به همراه پدر به دمشق رفت و تا آخ.)129: 2ج
توان به پدرش عفيف الدين تلمساني كه از علماي  از استادان او مي.)381:1421الكتبي،(
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از .  ابن اثيرحلبي كه نويسنده و دانشمند و اديب بوده ،اشاره كرد،همچنين صوفيه بوده و
شود كه با  و منطقي معلوم ميانهاشعار او و محسنات بديعي و اصطالحات فقهي و صوفي

 ست از محضر علماي عصر خود ادب و فرهنگ گستردهوجود عمر كوتاهش، توانسته ا
وعظ غير «، »خطبه تقليد«از آثار او يك ديوان شعري و چند اثر منثور مانند .  بياموزداي

، مقدمه 16- 9:1424شاب الّظريف، (به يادگار مانده است» ت العّشاقمقاما«و » مهذّب
  .)ديوان
ور است، چرا كه حجم بيشتر شاب الّظريف در تاريخ ادبيات به شاعر غزل مشه«

 هاي  غزليات وي از عاطفي ترين و احساسي ترين غزل.دهدديوانش را غزل تشكيل مي
 شاعر در زندگي است، ي عاشقانةرود و نمايانگر تجربه ها مملوكي به شمار ميدورة

  .شاعر در هر دو نوع غزل حسي و عذري نيز شعر سروده است
ه از محبوب خود به عمل آورده تا حدودي تقليد از غزليات حسي وي و توصيفاتي ك

ذكر فراق و هجران محبوب و اميد به وصال وي، سوختن شاعر در بيماري . پيشينيان است
اميني است كه شاعر در غزل از جمله مض... عشق، بي وفايي معشوق و پيمان شكني او و

  .)، چكيده1386نعمتي، (» .پردازدها مي  خود به آنعفيفانة
   بررسي تطبيقي مضمون فراق در شعر سعدي و شاب الّظريف-2

اكنون شواهدي از اشكال مختلف غم فراق و تصوير آن در شعر سعدي و شاب 
  :گرددالّظريف، بررسي مي

  بيان محاسن فراق -2-1

فراق و دوري از محبوب بيشتر از اينكه در ادب فارسي و عربي مورد مدح و ستايش قرار 
 زيرا هيچ عاشقي ؛ شاعر از آن گله كرده، شكايت از فراق طبيعي استگيرد، نكوهش شده و

دهد؛ اما سؤال اينجاست كه چرا گاهي در ادبيات فارسي و عربي فراق را بر وصال ترجيح نمي
  تمجيد شده و شاعر به چه ويژگي هايي از آن به عنوان حسن نگريسته است؟ از اين امر

 سي در شعر شاعراني چون عّطار، مولوي، سعدي وستايش و مدح هجران در ادبيات فار
اكنون به چند مورد از بيان محاسن . شودهاي گوناگون معرفتي ديده ميحافظ با دريافت

  :فراق در شعر سعدي و شاب الّظريف توجه كنيد
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    مدعيانازماية تميز عاشق واقعي  فراق،  -2-1-1
ر، تشخيص عاشق واقعي و مرد  يكي از محاسن فراق و جدايي در شعر اين دو شاع

زيرا عاشق واقعي نه تنها با فراق محبوب . عمل، از طريق آزمودن او با فراق بيان شده است
شود؛ سعدي فراق را با سختي ت اشتياق در او زياد ميكشد، بلكه شداز او دست نمي
عدي، س: (گريزد زيرا اعتقاد دارد كه رفيق واقعي از سختي نمي؛كندهايش تحمل مي

495:1389(  
  كه گر بگريزم از سختي رفيق سست پيمانمبايد         آيد وليكن صبر ميفراقم سخت  مي

كند كاش ممدوح، صدق عشق او را با دوري و هجران شاب الّظريف نيز آرزو مي
  )82:1424همو،. (بيازمايد

  جريبيكم رمت لوال إشتياقي إن تباعدني         لكي َتري صدقَ ودي بعد ت
كردم كه دور شوي تا صداقت  چه بسا آرزو مي،اگر اشتياق من به وصال تو نبود

 .عشق مرا پس از آزمودنم ببيني

   وصال   فراق و اميد-2-1-2
: گويدسعدي مي. شودميتفاوت ديده اين معنا نيز در شعر دو شاعر مذكور،  با كمي

   )569:1389همو،(
  به اميد آنكه روزي به كف اوفتد وصاليكردن    صبر  در فراقي همه عمرچه خوش است

هجران او را به اميد وصالِ ) در وصال و فراق(شاب الظريف با تشبيه معشوق به ماه 
  )237:1424همو، : (دانددوباره، قابل تحمل مي

  إن تهجر أو تَصد يا بدر أِفل        ذا هجرك محمولٌ علي األحداقِ
 زيرا چشم ها ؛ غروب كن،)عيبي ندارد(ي گردانياي ماه اگر هجران كني يا رو

  .كنندهجران تو را تحمل مي
   آتش عشق و اشتياق   فراق ماية شعله ور شدن-2-1-3

هاست؛ از  يكي از تأثيرات مفيد هجران بر دو يار، افزايش اشتياق و شور عشق در آن
ي و عربي و در اين بينش در ادب غنايي فارس.  هجران از اين نظر ستودني است،اين رو

   )330:1389همو،: (گويدسعدي مي. شودشعر بسياري از شاعران به فراواني ديده مي
  گر به صد منزل فراق افتد ميان ما و دوست       همچنانش در ميان جان شيرين منزل است
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: شاب الظريف نيز بيتي با مفهوم غزل سعدي آورده كه خيلي به آن شباهت دارد
  )90:1424همو،(

  ت و اِن هجرت فدتك روحيِ         اََلذُّ اِلي ِمن صلة الشبابِألن
    توحتي اگر در هجران باشي، از رسيدن به جواني در نزد من ! جانم به فدايت

  .تريشيرين
و يا اينكه در غزلي ديگر به زيبايي و با به كارگيري صنعت جناس، هجران را عامل 

  )237:همان: (دانداشتياق خود مي
  عاجالً بالهجر منه و جاعالً          بين الجوانح العج األشواقِيا 

كني و در درونم آتش سوزان اشتياق را باقي اي محبوبي كه در هجران عجله مي
  !گذاشتي
   ياد معشوق  فراق با شيريني و لذّت-2-1-4

ستايد، ذكر و ياد هميشگي  يكي ديگر از عللي كه سعدي به خاطرآن فراق را مي
ب در روزگار فراق و جدايي است؛چيزي كه شايد در فراق بيشتر از وصال وجود محبو
 معشوق را مثل خودش دوست دارد، از اين شته باشد و چون عاشق، ياد و خاطرةدا

سعدي در غزلي شادي خود را از .داند فراق را با ياد او شيرين و دوست داشتني مي،جهت
  )526:1389 همو،: (گويدياد معشوق توصيف كرده و مي
  نكنم      ز دوستي كه فراق است يا وصال است اينچنان به ياد تو شادم كه فرق مي

  )365:1424همو،: (شبيه همين معنا را شاب الّظريف در غزلي آورده است
  دـــــأحاديث ترويهنَّ عن عذب الرَّنــــــارهم      ت ريح الصبا ديلقد حمل
  فيا حسنُ ما ُتملي و يا طيب ما تُهدي  وي    الي قلبي سروراً علي الّنفأهدت 

با (هاي خوشبوي رند را آورد؛ پس باد صبا از سرزمين محبوبان، براي من عطر شاخه
 آنچه آورد ،شادي را با وجود هجران به قلبم هديه كرد؛ چه زيباست) يادآوري محبوب
  ! آنچه هديه كرد،و چه نيكوست

    عاشقلما ك و جدايي و فراق ماية پختگي-2-1-5

اين معنا در ادب فارسي و عربي از جمله در شعر سعدي و شاب الّظريف مشترك 
  )365:1389همو،: (شيخ اجل سعدي چه خوش سروده كه. است

   آخرعمر از جهان چون برود خام رفت نپخت يا به فراقي نسوخت        هركه هوايي
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  )66:1424همو،: (داندشاب الّظريف نيز هجران را عامل تأديب و تهذيب عاشق مي
  وأحسنتم تأديبه بصدودكم             فال تهجروه بعد ما قد تأدبا

شما با هجران و دوري، عاشق را به محاسن اخالقي عادت داديد؛ پس بعد از اينكه 
  .مهذّب و وارسته شد، هجران نورزيد

   ي عاشقوفادار فراق زمينه ساز -2-1-6

 ؛كند محبوب، نه تنها عشق را كم رنگ نميه گذشت، هجران و دوري از چنان ك
از . زدسا مي پابرجا  بيش از پيش در عشق رابخشد و اوت ميبلكه اشتياق عاشق را شد

سعدي در اين . بيند تا فقط به معشوق وفادار بماند ديگر كسي جز محبوب را نمي،اين رو
  )499:1389همو،: (سرايدباره  مي

  ن بِه             شب فراق منه شمع پيش بالينمچو روي دوست نبيني جهان نديد
كند كه غير آرزو مي» شمع روشن نكردن«يا اينكه باز در جايي ديگر، با تكرار تعبير 

  )347:همان: (از دوست كسي را نبيند
  ترسد كه ديده باز كند جز به روي دوستنكند در شب فراق      سعدي چراغ مي

 كسي را نديده است ، كه بعد از فراق محبوبكندشاب الظريف هم سوگند ياد مي
  )378:1424همو، ): (يعني به كسي جز او دل نبسته است(

  تاهللا ما نظرت عيوني مذ نَأي       أبداً سواه مِن األنام َفراقها
  . چشمانم كسي جز او را نديده است،به خدا قسم از وقتي محبوب دور شد

   شكوه از فراق -3
تواند از اين جدايي شكوه نكند و اشتني است؛ چه كسي ميشكوه از فراق دوست د

كدام عاشق است كه در سوز اشتياق به معشوق و رسيدن به وصالش نسوزد؟ اين معنا در 
 هر جا سخن از عشق است، ،در مجموع. شودادب فارسي و عربي به كثرت ديده مي

نادر كه در بخش پيشين اشتياق وصال و شكوه از هجران نيز هست، البته به جز چند مورد 
اشارت رفت و شايد شاعر براي دلداري و وادار كردن خويش به صبر از محاسن فراق 

  .داند عاشق ميگويد و آن را فزايندة اشتياق يا كامل كنندةسخن مي
كه در ادب فارسي و » شِكوه از فراق«هايي از مضمون اكنون در اين بخش نمونه

      البته . گرددعار سعدي و شاب الّظريف ذكر مي از ميان اش،عربي مشترك هستند
  :بندي اين مضامين بر اساس علل شكايت استدسته
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  كشد فراق، عاشق را مي -3-1

اين معنا در ادبيات فارسي و عربي مشترك است و در اشعار شاعران هر دو زبان نمود 
ال را باعث زنده دارد، سعدي در بيتي از غزليات خود فراق را عامل كشته شدن، و وص

  )550:1389همو،: (داندشدن عاشق مي
  سعدي اگر كشته شود در فراق          زنده شود چون به سرش بگذري

  )419:همان: (كند هجران خطاب مي، عاشق را كشتةو درجايي ديگر
   هجران گذري بودكاو را به سر كشتةي بود   يا رب شب دوشين چه مبارك سحر

 جاي ،دارد كه اگر عاشق از فراق بميردنايي مشابه اظهار ميشاب الّظريف هم در مع
  )362:1424همو،: (تعجب نيست

  اِن ِمتّ مِن الهجر فماذاك عجب      بل اِن سِلمت روحي فهذاك عجب
 ،اگر روحم از درد هجران سالم بماند، عجيب نيست؛ اگر از هجران محبوب بميرم

  .جاي شگفتي دارد
  ني است و پايان آن معلوم نيستوال شب هجران ط -3-2

در ادبيات غنايي هر جا سخن از فراق و جدايي باشد، اگر عاشق اميدي به وصال 
كند؛ اما اگر اين دوران طوالني شود و پايان آن نامعلوم  بر فراق صبر مي،داشته باشد

سوز به معشوق شكوه  رسد و از اين دوران سخت و جان- صبر عاشق به نهايت مي،باشد
  .بردمي

: بيت زيردر  از جمله ؛سعدي بارها در غزليات خود به اين مضمون اشاره كرده
   )323:1389همو،(

  مگر كسي كه به زندان عشق دربند استه داند كه تا سحرچند است   شب فراق ك
: داندشاب الظريف هم دوران هجران، شب عاشق، و آرزوهاي وي را بلند مي

  )274:1424همو،(
  هجره فكانّها          مِن ليلِ عاشقه و مِن آماِلهطاَلت مسافةُ 

  .)دربلندي(هجران او طوالني شده است؛ گويي شب عاشق و آرزوهاي اوست 
    انتهايي و نامعلوم بودن پايان فراق را در شعرخود به تصوير اين دو شاعر، بي

  )511:1389همو، : (گويدسعدي مي. اندكشيده
  رسد به پايان      و اميد نميپايان فراق ناپديدار      
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  )354:1424همو،: (گويدشاب الظريف نيز مي
  ليس يلفي لهجره أمد       ال تعجبوا اِن غدوت محتمالً

  .شود؛ تعجب نكنيد اگر صبور شده امبراي فراق او نهايت و پاياني يافت نمي
خود را سزاوار هجران ق به خاطر ثابت قدم بودن در عشق،عاش -3-3

  داندمين

كند و دليل آن را وفاداري گاهي عاشق از محبوب خود به خاطر هجران شكايت مي
سعدي در بيتي كه به زبان عربي سروده، به اين معنا اشاره . داندو خلوص عشق خود مي

  )463:1389همو، : (كرده است
   فكيف تنقض عهدي و فيم تهجرني أما اُخالص ودي ألم اُراعك جهدي       

ا در دوستي با تو خلوص نيت ندارم؟ آيا با تمام توان به تو نيكي نكردم؟ پس آي
  كني؟شكني؟ و بگو چرا از من دوري ميچگونه پيمان مرا مي

 زبان به ،شاب الّظريف نيز از اينكه معشوق، عاشق حقيقي را به هجران مبتال كرده
  )54:1424همو،: (گشايدعتاب و سرزنش مي

  ألنام محبةً         اليك وأوفَي من الي العهد ينسبهجرت فتي أدنَي ا
ها نسبت به عهد و پيمان  از كسي كه از همه بيشتر دوستت دارد و وفادارترين آن

  ! دور شدي،است
  بردهجران صبر عاشق را از بين مي -3-4

 فراق و صبر در ادبيات فارسي و عربي هميشه مورد توجه بوده و به آن پرداخته رابطة
بخش اول كه . توان زير دو بخش مختلف بررسي كرده؛ البته اين ارتباط را ميشد

 معكوس فراق و امد بيشتري در ادبيات دارد، رابطةتر است و از نظر كاربرد بسمعروف
شود و عاشق  صبر و تحمل عاشق كمتر مي، يعني هرچه فراق بيشتر ادامه يابد؛صبر است

اين نمونة. برد به محبوب شكايت مي، به پايان رسيدهل او با فراقاز اينكه صبر و تحم 
  )430:1389همو، : (گويدسعدي مي. تفّكر در شعر سعدي و شاب الّظريف وجود دارد

  فراق يار به يكبار بيخ صبربكند         بهار وصل ندانم كه كي به بار آيد
  )494:همان: (گويدو نيز مي

  تد     دارم كه گر روزي فراق افچنانت دوست مي
  تو صبر از من تواني كرد و من صبر از تو نتوانم
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  )233:1424همو،: (گويدشاب الّظريف نيز مي
  كم شملُ صبرٍ هجرُكم مزَّقه          و ناظرٍ بعدكم أرَقه

دوري شما چشم ما را بي  چه بسيار هجران شما، اجتماع صبر ما را از هم پاشيد و
  .خواب كرد
 شاعر حالت عاشق را در م ارتباط صبر با هجران ،مشتمل بر اشعاري است كهبخش دو
كند كه در اين  و در حالي كه اميد به وصال معشوق وجود دارد، توصيف ميآغاز فراق

البته تحمل صبر براي . كند عاشق را به داشتن صبر و تحمل بر فراق متّصف مي،اشعار
         سعدي. كند تا برفراق غلبه كندر به آن مي اما او خود را وادا؛عاشق آسان نيست

  )551:1389همو،: (گويدمي
  كند نظريچاره صبراست و احتمال فراق            چون كفايت نمي

  )55:1424همو،: (گويدشاب الظريف نيز مي
  يجمل سلواني اذا هجرالحبيب        ام الصبر أولَي بي اِذا وّله الحب أ

 فراموش كردن نيكوست يا اينكه زماني كه عشق ،كند هجران ميآيا وقتي محبوب
  صبر بهتر است؟ ) استعانت از(كند، مرا شيدا مي

  شكند فراق قلب عاشق را از اندوه مي -3-5

گذارد و آن را از سوز عشق و فراق و جدايي قبل از هر چيزي بر قلب عاشق اثر مي
       سعدي. شود در شعر دو شاعر ديده ميكند، اين معنا نيزآتش اشتياق تّكه تّكه مي

  )539:1389همو،: (گويدمي
  نه عجب كه قلب دشمن شكني به روز هيجا      تو كه قلب دوستان را به مفارقت شكستي

: كندشاب الّظريف نيز از پاره پاره شدن قلبش به سبب غم فراق شكايت مي
  )234:1424همو،(

           كم أرفو فؤاداً هجركم مزَّقهجفني بكم منامه َطلَّقه          
هاي چشمم جدا شد، چقدر قلبم را ترميم كنم، قلبي كه هجران شما  خواب از پلك

  .را پاره پاره كرده است آن
   فراق بعد از وصال، سخت و سهمگين است -3-6

عاشقي كه طعم وصال را چشيده، ديگرتحمل فراق و جدايي محبوب را ندارد؛ به 
 در .داردترسد و معشوق را از آن برحذر مي هميشه از روزگار جدايي مي،همين دليل
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: گويدسعدي مي. شودادبيات غنايي، شكوه از اين نوع فراق هم ديده مي
  )383:1389همو،(

  كه بنوازد  كه مطربش بزند بعد ازآنوصال چوچنگ    مده به دست فراقم پس از 
  )269:1424همو،: (گويدشاب الظريف نيز مي

  كم كنت أخشي البينَ قبلَ وقوعه        فأتي الذي حاذرت في المستقبل
 بر سرم ،ترسيدم از آن ميولي آنچه ترسيدم ،چقدر از فراق پيش از واقع شدنش مي

  .آمد
  تر است فراق از مرگ هم سخت-3-7

اي كه شاعر شكوه از فراق به شكل ديگري هم در ادبيات نمود پيدا كرده، به گونه
  .دهدداند و مرگ را بر آن ترجيح ميهاي فراق را غير قابل تحمل ميتيسخ

در شعر سعدي و شاب الّظريف هم، هجران و فراق در كنار مرگ آمده و هر دو 
  )367:1389همو، : (گويدسعدي مي. دهندشاعر مرگ را بر فراق ترجيح مي

   كه به هجرانتپيش قدمت مردن خوشترجوري بِه كز نظرت دوري    با داغ تو رن
داند و مرگ را بهتر از آن يا اين بيت سعدي كه فراق را برابر با مجروح كردن مي

  )557:همان: (داندمي
  تر از آن كم به جراحت بگذاريكشتن اوليجل بِه كه سرنيش فراقت    زخم شمشير ا

تر شاب الّظريف نيز با شكايت از فراق و توصيف آن به جفا، مرگ را از آن آسان
  )259:1424همو،: (داندمي

  يا من حكَي لونَ الدجي فرعه          ُقل لي هجراُنك ما أصُله
 أطلت في الحب َتجنيك والـ            موت وال هذا الجفا ُكّله

آورد، به من بگو دليل هجرانت اي محبوبي كه مويت سياهي شب را به ياد مي
كه مرگ از اين همه ستم بر من  حالي در ،چيست؟ در عشق، ستم را طوالني كردي

  .تر استآسان
   توصيف دوران سخت فراق-4

 بارهاي ،هدف و آرزوي عاشق، رضايت و وصال محبوب است و در برابر اين هدف
دارد كه هر چيز ارزشمندي را سنگين و مشكالت عظيم وجود دارد كه عاشق را بر آن مي

  كند؟ كند، عاشق چه ميجران مبتال ميفدا كند، اما وقتي معشوق او را به فراق و ه
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 از تصاويري ،توصيف دوران محنت بار فراق و حاالت عاشق و بيماري و اندوه او، همه
هاي ديگر ، در كنار هستند كه شاعران در ادبيات  فارسي و عربي و حتّي در ادبيات مّلت

ست كه خاص يك شاعر پرداختن به موضوع عشق از آن سخن گفته اند؛و اين امر از مواردي ا
  .هاي مشابه در اشعار شاعران آورده شودنيست واز باب توارد ممكن است به صورت

 وصف دوران هجران در اشعار سعدي مورد از اشتراكات معنايي دربارةاكنون به چند 
  :شودو شاب الّظريف اشاره مي

   عاشق خواب و آرامش ندارد-4-1

و زبان در توصيف عاشق و حاالت او در فراق  يكي از مضاميني كه شاعران در هر د
 ؛داري عاشق و دور شدن خواب از چشمان اوستزنده موضوع شب،اندبدان پرداخته

   سعدي. دليل آن هم خيال محبوب، حسرت ايام وصل و بيماري و اندوه عاشق است
  )464: 1389همو، : (گويدمي

  راق نخفتيم الجرم زخيالكه نگفتيم شكر روز وصال             شب ف جزاي آن
  )322:1424همو، : (گويدشاب الّظريف نيز مي

  َفارحم دنِفاً قد زاده البعد سقام      ال يعرف مذ هجرتَه طعم منام
زيرا از زماني كه از ! رحم كن ،به بيمار عاشقي كه هجران، درد  او را فزوني بخشيده

  .داند خواب را نمي، مزةاو دور شدي
  بردعاشق مهجور از زندگي لذت نمي -4-2

يكي از تأثيرات فراق بر دردمندِ هجران ديده در اشعار سعدي و شاب الّظريف، لذّت 
   : گويدها و بهره نبردن از عمر بيان شده است؛ سعدي مينبردن از خوشي

  )399:1389همو،(                                                                                            
  داندهاي كش دلرباي مي دانم ايچ لذّت عمر          به چشمز فرقت تو نمي

  :  سعدي، عاشق هجران ديده ديگر روز و شب برايش فرقي نداردبه عقيدة
  )538:همان(                                                                                          

  اِن هجرت سواء عشيتي و َغداتيو   ها به تو روشن شبم به روي تو روز است و ديده
  )371:1424همو،: (شاب الّظريف شبيه اين معنا را سروده است

  ال أستلذّ ُكُؤوس الخمر دائرةً      حتّي أَري كأس خمرالهجر لم يدر
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ينكه ببينم جام شراب جدايي برم؛ مگر اهاي شراب در حال چرخش لذت نمياز جام
  ).جدايي به پايان رسيده باشد(چرخد نمي
  كند فراق، عاشق را بيمار، ضعيف و رنجور مي -4-3

هاي پياپي و  به خاطر شب نخوابي، گريه، عاشقي كه به درد دوري از يار مبتال شده
  .رنج و اندوه دوري از محبوب، الغر، ضعيف، رنگ پريده و بيمار است

  )584:1389سعدي،: (داندزير شاعر خود را بستري از غم هجران ميدر بيت 
   كس سوخته خرمن را گويد به چه غمگيني؟ هجرانت شايد كه نپرسندم   بر بستر

   شاب الّظريف نيز به محبوبش از هجران، كه لباس بيماري بر تن او كرده شكايت
  )325:1424شاب الظريف،: (كندمي

  ني         ومذيب القلب حزناً وعناملبسي مِن هجره ثوب الّض
اي محبوبي كه با هجرانت لباس بيماري بر تنم پوشاندي و قلبم را از ناراحتي و 

  !اسارت آب كردي
   يا اينكه باز در جايي ديگر از بيماري ناشي از فراق و عدم سالمت خويش سخن 

  )196:همان: (گويدمي
      تاهللا الجوهراً أبَقي وال عرَضاأشكو اليكم  سقامي مِن فراقكم          

كنم؛ سوگند به خدا هيچ جزء به شما به خاطر بيماري ناشي از هجرانتان، شكوه مي
  . اصل و فرعي از بدنم سالم نمانده

    فراق عامل گرية عاشق است-4-4

هاي هميشگي او در زمان فراق، در شعر سعدي و شاب الّظريف به اندوه عاشق و گريه
  )563:1389سعدي، : (شوده ديده ميطور مشاب

  تازيرانم         مثال ابر بهار و تو خيل ميمن از فراق تو بيچاره سيل مي
  )197:1424شاب الظريف،: (سرايدشاب الظريف هم مي

  جفنُ مقلتي ماَغمضا مذ غبت مدامعي بخدي انسكبت        واهللا و
 بر گونه هايم جاري است و  نهان شدي، اشك) مماز چش( از وقتي ،به خدا قسم

  . چشمانم  نرفتهخواب در
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  در غزليات سعدي و شاب الّظريف» فراق « عناصر تصوير ساز -5

هاي بيان مطالب است كه در آن ادعاي همانندي و همساني وجود تشبيه، يكي از شيوه
هدارد، استعاره هم يك تشبيه فشرده است؛ مشباستعاره را منه دربه در تشبيه و مستعار 

  .گويندعنصر تصويرساز مي
در شعر سعدي و شاب » فراق « در اين بخش، با نگاهي به تشبيهات مربوط به 

    ها در تشبيه سازي فراق و عناصر تصوير ساز آن معرّفيها و تفاوتالّظريف، شباهت
  :گرددمي

است و چون مشبه به حسي هاي مربوط به فراق، مشبهدر غزليات سعدي در اكثر تشبيه
 تشبيه عقلي به ، يك مفهوم عقلي است، بنابراين،است» فراق، هجران و جدايي«كه مفهوم 

دهد تا وجه شبه كه شاعر آگاهانه چنين گزينشي را انجام مي«. شودحسي محسوب مي
تواند عاملي براي مطلوب طبع تر شود و اين امر مي براي خواننده ملموس،محذوف است
   ).228:1389روحاني و مهدي نيا چوبي، (» زل سعدي باشدواقع شدن غ

  :در شعر سعدي عبارتند از) در مورد فراق ( چند نمونه از تشبيبهات عقلي به حسي 
 537/3( ، زهر فراق  )429/4( ، تيغ هجر  )501/2( ، شراب فرقت  )418/7( جام هجر 

، باديه  )492/6( م فراق ، زخ ) 557/10( ، زندان هجران  )639/4(،  فراق چون سنگ )
  . )162/8( هجران 

مشبه « فراق، به همان اندازه كه وجود در ديوان شاب الّظريف دربارةاما در تشبيهات م
  : شودعقلي هم ديده مي» مشبه به «،حسي وجود دارد» به

 ، )306/4( البعاد إثم ،)355/1( ،نار هجر )110/1( ، هجرُك قاتل )179/4( سهام البين 
   .)385/1( ، ألَم البعاد  )110/1(جور النّوي 

. شودتشبيهات مربوط به فراق در شعر سعدي بيشتر از ديوان شاب الظريف ديده مي
 مورد، فراق را به امور ديگر تشبيه 20 مورد و شاب الّظريف كمتر از 40سعدي بيشتر از 

يف، در غزليات سعدي ديده ساز در ديوان شاب الّظرتقريباً تمام عناصر تشبيه. اندكرده
هاي زيادي در غزليات سعدي در ارتباط با مفهوم فراق »مشبه به«شود؛ در حالي كه مي

هاي فردي و ها نپرداخته است؛ كه علت آن به تفاوت وجود دارد كه شاب الظريف به آن
  .گردد اختالف در سبك آن دو بر مي،ميزان دّقت دو شاعر به امور و پديده ها و همچنين
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اكنون به عناصر تصوير سازي كه مشتركاً در ديوان هر دو شاعر براي تشبيه فراق به 
  :شودكار رفته، اشاره مي

 چرا ؛يكي از عناصر تصويرساز فراق در ادب فارسي و عربي، تير است:  تير-5-1
 با آوردن كلمات مناسب سعدي در بيت زير. گيردكه قلب عاشق و صبر او را نشانه مي

   )531: 1389همو، ( :كندبه مفهوم فوق اشاره مي) مراعات نظير (، تير،كمان و جنگ سپر
 غازي ِبه       با كمان ابرو اگر جنگ نياسپر صبر تحمل نكند تير فراق             

از جمله در بيت زير  بار در ديوان خود از تير فراق سخن گفته، 4شاب الظريف هم، 
   )140: 1424شاب الّظريف، : (  اول شعر سعدي است عربي مصراعكه گويي ترجمة

  ولو ِبسوي سهم الفراق رميَتني           حنانَيك لم ينفذ ِبدرع تَجّلدي
  .كردهيچ چيز غير از تير فراق تو، در زره صبر من نفوذ نمي

آتش، از عناصري است كه در شعر دو شاعر براي تصويرسازي از :  آتش-5-2
تشبيه فراق به آتش از اين جهت است كه فراق و جدايي از . ده استكار گرفته شفراق به

  .سوزانديار، دل عاشق را مي
  )341: همان: ( شاب الّظريف در اين معنا گفته است

  ُلب العاني بِصده بلبله             والقلب بنار هجره أشعَله
  .آتش هجران سوزاندبا هجران، اندوه را به عقل عاشق وارد كرد و قلب او را با 

 پا را فراتر ،سعدي نيز با تشبيه فراق به دوزخ كه نمادي از آتش و عذاب است
   )383: 1389همو، : (گذاشته

  گيرد ديدار بر نمياق و هنوز           طمع ز وعدةبسوخت سعدي در دوزخ فر
هجران و دوري از محبوب در اشعار اين دو شاعر، به جام : جام شراب -5-3
خودي شراب و هجران  تشبيه شده، شايد وجه شبه در اين تشبيه، تأثير مستي و بيشراب 

    باشد، زيرا عاشق با فراق معشوق عقل و هوش خود را از دست داده و ديگر عاقالنه
   )477: همان: ( انديشدنمي

  درخت دوستي بنشان كه بيخ صبر بركندم ده كه جام هجر نوشيدم   شراب وصلت اندر
   )371: 1424شاب الّظريف، : ( ريف نيز از جام شراب جدايي شكوه داردشاب الّظ

  ال أَستلذُّ كُؤوس الخمر دائرةً        حتّي أَري كأس خمر الهجر لم يدر
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برم؛مگر وقتي كه جام هاي شراب كه در حال چرخيدن هستند،لذّت نمياز جام
  .شراب جدايي نگردد

اق و دوري از معشوق به جنايت تشبيه در ادب فارسي و عربي فر:  جنايت -5-4
شده؛ زيرا عاشق فقط با محبوب و وصال او زنده است و اگر محبوب از او دور شود، 

   )369: 1389سعدي، : (ميردروح عاشق مي
  فراق روي تو چندين بس است حد جنايته بكردم اگر درست بباشد         جنايتي ك

وبش و شكايت از طول دوران فراق، او را شاب الّظريف با انتساب بي وفايي به محب
   )126: 1424همو، : (نامدجنايتكار مي

  متَي يعطف الجاني و َتقضي وعوده             فقد طالَ منه هجرُه وصدوده
شود؟ در حالي كه شود و وعده هايش عملي ميكِي معشوق جنايتكار مهربان مي

نايتكار مي داند و هجران را مجازات و حد  البته سعدي خود را ج.هجران او طوالني شده
  .جنايت
ورزد، از ديد عاشق ستمگري است كه محبوب در حالتي كه هجران مي:  جفا -5-5

: گويدسعدي مي. انداين معنا را هر دو شاعر به كار گرفته. روداميد به عدالت او نمي
  )478: 1389همو، (

  د بشكستي و من بر سر پيمان بودمعهگفت   سعدي از جور فراقت همه روز اين مي
   )323: 1424همو، : (گويدشاب الّظريف نيز مي

  حّتام حظّي َلديك ِحرمانُ           و كَم كذا جفوةٌ و هجرانُ
توست و چرا ستم و هجرانت طوالني ) وصال( من از تو، محروميت از تا كي بهرة

  شده ؟
در وصف هجران و اندوه فراق تصوير در اشعار بسياري از شاعراني كه :  درد -5-6

اند، جدايي و فراق به درد تشبيه شده؛ دردي كه روح و جان عاشق از آن آفريني كرده
  )412: 1375سعدي،: (شود و درمان آن، همان وصال معشوق استبيمار و آزرده مي

  مژده از من ستان به شادي وصل           گر بميرم به درد هجرانت
   )365: 1424همو، : ( كندز، از اين درد به محبوبش شكايت ميشاب الّظريف ني

  شَكوت إلَي الحبيبة ما اُالقي             لسوءِ الحظِّ ِمن أَلم البعاد
  .رسد كه به من مي ايشكوه كردم به محبوبم از سياهي بختم و از درد دوري
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در شعر هر دو شاعر ها شود، بيشتر تشبيههاي فوق مشاهده مي گونه كه در مثالهمان
  بيشتر ،آيد و همين طوراز نوع تشبيه بليغ هستند كه رساترين نوع تشبيه به شمار مي

    در كنار هم قرار )  مشبه به، به مشبهاضافة(ي بليغ به روش تركيب اضافي هاتشبيه
ندي  به خاطر نداشتن ادات تشبيه و ذكر نشدن وجه شبه، ادعاي همان،اند؛ از طرفيگرفته

هه و مشبألم ( در مثال آخر درد هجران ،به عنوان نمونه. به، به نهايت رسيده استميان مشب
شاعر هجران را به درد تشبيه نكرده، بلكه با آوردن تركيب درد هجران، هجران را ) البعاد

 تأثير و نيرومندي تشبيه شفيعي كدكني دربارة. داندعين درد و درد را همان هجران مي
حذف ادات كه اندك اندك، «: گويد مي– كه ادات و وجه شبه در آن ذكر نشده -بليغ

كند، عاملي است براي پر تأثير كردن و نيرو بخشيدن به تشبيه را به استعاره نزديك مي
تشبيه؛ زيرا غرض از تشبيه عينيت بخشيدن به دو چيز مختلف است و چون ادات حذف 

شفيعي كدكني، ( » شود ق تري نمايانده مي عينيت به صورت محسوس تر و دقي،شود
1375 :66( .  

تشبيهي كه وجه شبه « :گويد تاثير محذوف بودن وجه شبه ميو در جايي ديگر دربارة
 ترگمان رساتر و پر تأثيردر آن ياد نشده باشد و ضمناً ذهن مستقيماً متوجه آن شود، بي

برد، كم و بيش از هاي خيال ميورت تشبيه و ديگر صاست؛ زيرا لذّتي كه ذهن از مسألة
كه ذهن كوشش شود و هنگامينوع لذّتي است كه در كشف و حلّ مشكالت حاصل مي

  . )70: همان( » .بردخود را انجام داد و به نتيجه رسيد، لذّتي خاص مي
هاي مشابه،اكثراً در اسلوب و نوع كار گيري مفاهيم وتصويرپس دو شاعر عالوه بر به

توان در اموري چون توارد هايي با هم دارند؛ كه عّلت آن را ميها نيز  شباهتبيهبيان تش
خاطر اين دو شاعر در موضوع فراق واشتراكات فرهنگي و ادبي در زبان فارسي و عربي 

  .دانست
   نتيجه گيري-6

است؛ به » فراق«يكي از مضامين پر كاربرد در ادبيات فارسي و عربي، مضمون . 1
عموالً هر شاعري كه به عشق پرداخته، بخش قابل توجهي از اشعار خود را به طوري كه م

مون بيشتر در قالب  اين مض،توصيف فراق و هجران اختصاص داده است؛از اين جهت
  . تغزّلي قصايد وجود داردغزل ويا مقدمة
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 فقط در ،، استاد غزل عاشقانه در فارسي استدي كه به اتفاق همة ادبا و علماسع
 بار از مضمون فراق و جدايي سخن گفته و شاب الّظريف هم كه به 150يات خود غزل

  بار در ديوان خود به موضوع فراق، 120موجب غزليات خود شهرت يافته، تقريباً  
  .جدايي و هجران پرداخته است

بيان « در ادبيات فارسي و عربي معموالً به سه شكل » فراق « هاي گوناگون نمود. 2
، ظهور پيدا كرده »توصيف دوران سخت فراق « و » شكوه از فراق « ، »فراقمحاسن 

  .است
در ديوان هر دو شاعر ابيات زيادي به تشبيه از فراق اختصاص داده شده است كه . 3

و در ديوان شاب )  مورد 43حدود ( بسامد اين تشبيهات در غزليات سعدي بيشتر است 
 تشبيهات، فراق فراق وجود دارد كه معموالً در همةتشبيه درباره )  مورد 17( الّظريف 
  .مشبه است

4 .هها يا عناصر تصويرساز فراق در شعر سعدي و شاب الّظريف معموالً متفاوت بهمشب
تير، آتش، جام شراب، جنايت، جفا :  مورد مشترك هستند كه عبارتند از6است؛ تنها در 

  .و درد
...  در بسياري از مضامين مانند غزل، حكمت وهمچنان كه ادبيات فارسي و عربي. 5

نيز در ادب فارسي و عربي » فراق «  مضمون راكات و تشابهاتي دارند، در زمينةبا هم اشت
توان آن را به علل مختلفي چون هاي  فراواني وجود دارد؛كه مياشتراكات و شباهت

 اين دو  ديرينة ها،ارتباطهاي آنهاي فرهنگي وادبي اين دو زبان ومّلتمشابهت
زبان،بحث توارد ويا حتّي پيروي شاعران يك مّلت از نبوغ و ابتكارات شاعران مطرح 

  .مّلت ديگر، نسبت داد
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  التمقا

   شيوه هاي نو سعدي درمقالة، )1390(يا چوبي، سيد محسن   روحاني، مسعود و مهدي ن-1
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