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چکيده
سوگند گزارهاي است اعتقادي  /درونی با رویکرد ایجابی و مبتنی بر آیینها ،باورها و نیز
کُنشهاي ایمانی و عاطفی که گونههاي آن در منابعِ دینی ،متون تاریخی و دیوان شاعران
بسیار است .رایجترین نوعِ آن در آثار شعراي پارسیگوي در قالبِ «سوگندنامه»ها /
«قسمیّه» بازتاب یافته است ،چنانکه نمونههاي آن را از دیرباز در دیوانِ شاعرانی چون
فردوسی ،نظامی ،ظهیر فاریابی و ...میتوان دید .با وجود این ،هستند شاعرانی که اشعار
آنها چندان عرصهي «سوگندنامه»هاي متداول نیست امّا در عینِ حال سوگندهاي بسیاري
را بر زبان میرانند .شیخِ اجلّ ،سعدي یکی از این شاعران است که آثارش به ویژه غزلهاي
او داراي سوگندهاي متنوع و متکثر است .در میانِ مجموعه آثار سعدي ،بوستان داراي
سوگندهاي انگشتشمار با کارکردي ایدئولوژیک است ،و گلستان ،چندان عرصهي
سوگند نیست و شمارِ  -سوگند در آن از یکی -دو مورد برنمیگذرد ،امّا غزلیّات مشتمل
بر سوگندهاي بسیار است .غالبِ این سوگندها در اسلوبِ هنريِ سعدي ،داراي صبغهي
زمینی /عاطفی و از نوعِ سوگندهاي عاشقانه است .گفتارِ حاضر با تمرکز بر آثارِ سعدي و
در پیوندِ با «بازيهاي زبانی» میکوشد کارکرد سوگندهاي غزل او را بررسی و کیفیّت و
تمایز آن را در مقایسه با بوستان و گلستانِ شیخِ اجل برنماید.

واژههای کليدی :بازيهاي زبانی ،بوستان ،سعدي ،سوگند ،غزلیّات ،گلستان.
 .1مقدمه
همهي جوام ِع بشري همچنان که نفرین ،ناسزا ،دعا ،لعنت و ...را از ذهن به زبان میآورند؛
داراي سوگند نیز هستند .سوگند رفتاري زبانی و اِسنادي اعتقادي است که به اقتضاي
حال و محل ،روزانه در زبان همهي ملل و اقشار مختلف تکرار میشود .شاعران نیز در
مطاوي تاریخ شعر پارسی سوگند /قسمهاي زیادي را بر زبان آوردند .گاهی این سوگندها
 استادیار زبان و ادبیات فارسیmehran_bali@yahoo.com
تاریخ دریافت مقاله96/10/19 :

تاریخ پذیرش مقاله97/6/25 :
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در قالب سوگندنامه یا قسمیّه به دهها بیت و در مواردي بیش از صد بیت میرسد .اگر از
قسمنامههاي گاهْ مُطنب و کِسلکننده که شاعر در آن میکوشد تا مهارت خویش را به رُخ
مخاطب بکشاند و نیز جنبهي تفنّنیِ آن درگذریم ،خواهیم دید که سوگند تنها رویکرد
ایدئولوژیک و اعتقادي نداشته و در گذر زمان پشتوانههاي آسمانی و االه ّیاتیِ آن ،جاي
ض متفاوت یافته و مآ ًال در محاورات
خود را به مضامین زمینی و اینجهانی داده و اغرا ِ
روزانه به عاداتی زبانی مبدّل گشته است .تن ّوعِ سوگند امروزه به مراتب از کارکردهاي
قدیمِ آن گستردهتر و بیشتر است .بهجز سوگندهاي دینی که قدیماند برخی از سوگندها
نظیرِ «بهجانِ تو» نیز قدمتی هزارهاي دارند 1و هنوز هم در محاورات متداولاند .شعاع
سوگند نامحدود است و به اکثرِ امور و اشیاء میتوان سوگند خورد .در زبان فارسی،
شاعران متنوّعترین نوعِ سوگند را بر زبان آوردهاند .سعدي یکی از این شاعرانی است که
با رویکردي خالف آمدِ( )Antinomyعادت ،به جاي ردیف کردن سوگندهاي طوالنی
و مکرر در قصایدش ،شماري از ابتکاريترین سوگندهاي عاشقانه و غیرِایدئولوژیک را
در غزلهاي خود ،بر زبان آوردهاست.
 .2روش تحقيق
این جستار برپایهي روش کتابخانهاي و با رویکرد توصیفی و تحلیلی ،میکوشد تا کیفیّت
و کمیّت سوگندهاي سعدي را با تکیه بر غزلهاي او که داراي بسامد بیشتري از سوگند
است ،برنماید.
 .3پيشينهی تحقيق
اندیشه و آثار سعدي همواره مورد توجه و مداقّهي پژوهشگران و نویسندگانِ بسیاري
ي او تاکنون کتابها و مقاالتِ قابلِ توجهی چاپ و منتشر
بوده و پیرامون منظومهي فکر ِ
شده 2و این روند بیگمان در آینده نیز ادامه خواهدیافت .مهمترین دستاوردهايِ
«سعديپژوهی» تا امروز بههمّت «مرکز سعدي شناسی» و به سرپرستی کورش کمالی
سروستانی ،در بیش از شانزده جلد مشتمل بر تحقیقات قدیم و جدید ،منتشر شدهاست
که باید آن را جامعترین منبعِ سعديپژوهی برشمرد .پیش از آن مجموعهي  3جلديِ ذکر
جمیل سعدي به همّت کمیسیون ملّیِ یونسکو( )1377منتشر شد که حاوي مقاالت
سودمندي است .پیرامون سوگند تاکنون مقاالت پراکندهاي به چاپ رسیده که عمدت ًا مبتنی
بر بررسی کیفیّت آن در سُوَر و آیاتِ قرآنی است .کتاب سوگند در زبان و ادبیات فارسی
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تألیف حسین کیانی( )1371کوششی است سودمند و گسترده امّا فاقد روشهاي آکادمیک.
نورانی وصال( )1352در مقالهي ذوقی و بدون منبع و ارجاعِ «سوگند در آثار سعدي» به
این موضوع پرداخته و در نگاهی کلّی سوگندهاي سعدي را داراي گونههاي چهارگانه با
صبغهي عمدتاً اعتقادي دانسته است .جمال زیانی( )1395نیز در یادداشتی کوتاه اشارتی
گذرا به موضوع داشته .مقالهي «نوعِ ادبی سوگندنامه» (احمديِ دارانی)24-1 :1394 ،
مشخصاً به تمامِ نمونههاي سوگندنامههاي قدیم و جدید و ِسیر تاریخیِ آن پرداخته؛ با
وجود این مقاله یا نوشتار دیگري که اختصاصاً به چند و چونِ سوگند در آثار سعدي
پرداخته باشد ،بهدست نیامد.
 .4بحث و بررسی
ی زبان سعدی
 .1 .4زیبای ِ
سعدي باریک اندیش ،تیزبین و زیباپسند است و با دقّت ،ذکاوت و ظرافت به جهانِ
پیرامون خود مینگرد (در این زمینه بنگرید به :صیادکوه )303-308 :1386 ،و در زندگی
ت
و زمانهي خود نیز شهروند و شاعري است چند بُعدي با تجربههایی ژرف در ساح ِ
زندگی و جامعه .او در ساحت زبان ،تجربهها و نوآوريهاي شگرف و ماندگاري را به
نام خود و در پیوند با کارکردهاي زبان فارسی به ثبت رساندهاست .اگر بپذیریم که
«کارکردهاي زبان بسیار پیچیدهاند و برقراريِ ارتباطِ مو ّفقِ زبانی مستلزم ترکیبی از
کارکردهاي زبان است و پیامی مؤثّرتر است که در ایجا ِد آن ،ضمن حفظِ کارکرد اصلی،
از کارکردهاي دیگر نیز بهرهگیري شده باشد» (مشیري ،)20 :1379 ،آنگاه میتوان گفت
که کارکردهاي زبان سعدي در عینِ سادگی و همانندي ،بسیار پیچیده و هنري است.
رایجترین تعبیري که از تجربهي انحصاريِ سعدي و نوآوري و اسلوبِ هنريِ او در
گسترهي زبان فارسی ،در بین منتقدان و عالقهمندانشمتداول است ،تعبیر یا اصطالحِ
«سهل و ممتنع» یا به تعبیرِ برخی از منتقدان «سادهي جادویی» (فتوحی)170 :1390،
است 3.مطالعهي مداوم آثار سعدي توأم با اُنس به اشعارِ او ،هربار آدمی را متوجهِ گونهها
و رویکردهاي تازهاي از آنچه که ویتگنشتاین 4آن را «بازيهاي زبانی» 5مینامد؛ مینماید.
تفاوت آشکار سعدي با دیگر اقرانش در حوزهي تجربههاي زبانیِ اوست .تجربههایی که
در کالمِ سعدي داراي پارادایم( )paradiamتازه و بسامد باالیی است و برخی از
پژوهشگران آن را «تداعیهاي زبانیِ سعدي» (همان) نامیدهانــد .بسیــاري از تعابیــر و
تصوّراتی که سعدي در منظومهي اندیشگی و آیینهي آثارش بازمینماید ،پیش از او نیز
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از سوي شماري از شاعران و نویسندگان تبیین شده بود ،سعدي امّا زبان را به حوزهي
عمومی و فهم توده کشانید و با مهارتی کمنظیر ،گفتارِ خود را به مرزهاي زبان گفتاري و
طبیعیِ جامعهي خود و آنچه که آن را «شعرِ گفتار» مینامند 6نزدیک کردهاست .اگر با
تسامح از برخی از استثنائات درگذریم ،میتوان گفت که «ویژگیِ بزرگِ زبانِ سعدي،
مردمی بودنِ آن است» (رقابی )136 :1377 ،و رازِ بزرگِ جاودان بودنِ سعدي را در زبا ِن
او باید جست ،زیرا «زبانِ وي عالوه بر سادگی و روشنیِ بیمانند ،پیوندي سخت استوار
با زندگیِ مردم و زبانِ ایشان دارد» (همان )137 :سعدي یکی از مبتکرانِ مهمِ «زبان معیارِ»
فارسی است .در شعرِ او «فاصلهي زبان با خواننده و شنونده از میان برداشته میشود امّا
در شعر شاعرانِ دیگر همیشه فاصلهي زبان حس میشود» (موحد )128 :1373 ،بنابراین
او به درستی با قواعد دقیقِ زبان و جادوي نحوِ کالم آشناست و زبانِ سادهي جادوییِ او،
همانی است که ویتگنشتاین در تعریف آن میگوید« :شبکهاي پیچیده از هماننديهاست
که نسبت به هم ،همپوشانی و تقاطع دارند :گاه هماننديهاي کلّی ،گاه همانندي در
جزئیات» (ویتگنشتاین)77 :1391 ،
ت او در ایجاز زبان است .او مبدع و مبتکر است نه مقلّد.
هنرِ بزرگِ سعدي ،ابداعا ِ
گرامرِ متفاوتِ زبان سعدي در اشعارش ،تا امروز الگو و معیارِ معتبرِ دستور زبان فارسی
بوده و اهمیّتِ آن بر کسی پوشیده نیست .میدانیم که ویتگنشتاین پس از عبور از تالط ِم
دورهي نخستِ عقایدش در رسالهي منطقی آنگاه که به یقینِ خود در پژوهشهاي فلسفی
نزدیک میشود ،میگوید« :آنچه دنبالش میگردم تفاوت دستور زبانی است( ».همان)331:
ی خود،
ي ذات ِ
بیراه نیست اگر در پیوندِ با این معنی بگوییم سعدي با فراست و هوشمند ِ
حدودِ هفتصد سال پیش از این فیلسوفِ تحلیلی ،متوجهِ اهمّ ّیت و جادوي زبان شده بود
و در اشعار و نوشتارش ،نحو و بازيِ زبانی را در هیأتِ دستور متفاوتی از زبان به کار
بست .بازيهاي سعدي با الفاظ در سراسر دیوانش مشهود است(.رک.دشتی)341 :1364 ،
میدانیم که هنر زیباست و زیبایی هنر است .سعدي همچو کانت به فراگیريِ زیبایی باور
دارد و میپندارد هرکس به اندازهي بصیرت و فه ِم خود میتواند آن را کشف کند.
(صیادکوه )53 :1386 ،اگر بپذیریم که زیباییها ،سالیق و پسندها را شکل میدهند ،آنگاه
میتوان گفت که معیارها نیز متأثّر از آثار و زیباییهاي هنري است ،به دیگر سخن «آثار
هنري معیارِ هنري را به وجود میآورند و نه بالعکس ،مسلّماً همهي آثارِ هنري شاهکار
نیستند امّا وقتی که یک اثر به شاهکار تبدیل میشود ،بدین معناست که هنجارهاي رایجِ
زمانهي خود را پشتِ سر گذاشته است ،امّا فقط گذشتِ زمان میتواند شاهکار بودنِ یک
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اثرِ هنري را ثابت کند( ».ژیمنز )362 ،1392 ،زبانِ سعدي نیز بیگمان هنجارهاي متداول
زمانِ خود را پشتِ سر گذاشته تا به معیار و میراثِ هنري و شاهکارِ فناناپذیرِ زبان فارسی
مبدّل گردیده است.
 .2 .4سوگند و تطوّر آن
ت وَنتَ» اوستائی است به معنیِ محلو ِل
سوگند ( )swearکه ستاک یا ریشهي آن از «سوکَن َ
گوگرد که مایعی بسیار تلخ بوده و در روزگار گذشته به هنگامِ قضا و داوري در دادگاهها
یا در محاکمات بهکار میرفته و این محلول را به همپیکاران میخوراندند و از روي دفع
یا عدم دفعِ آن از شکمِ متّهم ،گناه و یا بیگناهیِ او را تشخیص داده و بدین طریق مرز
میان راست و دروغ را معیّن مینمودند( .رک .کیانی1 :1371 ،؛ آبادي باویل)34 :1350 ،
سوگند از کُهنترین کُنشهاي زبانی و آیینی در بین فارسی زبانان است 7.اصطالحاً لفظ
یا بیانی است مؤیّدِ حقیقت و مُبطِل و مناهیِ دروغ .چنانکه هرگاه حقیقتِ امري مکتوم
و سیماي آن متزلزل گردد و صمیمیّت و صداقتِ ( )sincerityآن امر مورد تردید واقع
شود ،ضرورتِ گزارهي سوگند بیشتر نمود پیدا میکند .سوگند از دیرباز «در همهي
فرهنگها و نظامهاي دینی ،سیاسی و حقوقی رایج بودهاست و به ویژه در روزگاران
گذشته که اسنادِ مکتوب و امضاء آن به اندازهي امروز شایع نبودهاست ،از اهمّیّت بیشتري
برخوردار بودهاست» (امین )107 :1384 ،از این روي ،این کُنش همواره مؤیّ ِد راستی بود
و منافی دروغ و به عبارتی پایانی بود بر تردید در حقیقت سخن آنگاه که بیّنهي کافی
براي اقناع و یقین وجود نداشت .بیم از پادافره و کیفر ،کُنشگر را از دیرباز به تعبیرِ کلیله
و دمنه به «سوگندانِ مغلّظه» برمیانگیخت ،چراکه «سوگندِ دروغ قواعدِ عمر و اساسِ
زندگانی زود با خلل کند  ...که الیَمینُ الغموسُ َت َدعُ الدِّیا َر بالقِعَ ،سوگند به دروغ خوردن
سرايها را خالی گذارَد و آدمیان را هالک کند( ».نصراهلل منشی )273 :1371،امروزه نیز
گاهی شرایط به گونهاي پیش میرود که «اگر وضعیّتِ امور آشفته و هیجانی شود ،گوینده
ممکن است احساس کند که الزم است براي اظهارِ صداقتِ خود سوگند بخورد» (میمن،
 )313 :1391و در باریکهها و شرایط دشوار ،سوگند را به عنوان راهِ سوّم و پایانبخش
برگزیند .رویکرد و اغراضِ سوگند در فاصلهي روزگاران ،متناوب و متغیّر بود .این
ت
اغراض اجما ًال مشتمل است بر :تأکید بر مطلبی با لفظِ سوگند؛ طلب امري به صور ِ
خواهش و تمنّا؛ براي اثباتِ بیگناهی و تبرئه که مختصِّ قسمنامههاست؛ براي القاء
سخنی؛ براي اثباتِ ادّعا؛ براي اطمینان دادن؛ براي هشدار و تهدید؛ براي تهییج و تشجییع؛
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براي تسلیم؛ براي تأدیب؛ براي تعظیم و تکریم؛ براي تحذیر و تنبیه و(....رک .کیانی،
)30 :1371
ت دعوي و یا از مقولهي تأکید بر التزام است
به لحاظ علم حقوق ،سوگند از اد ّلهي اثبا ِ
و «دلیلی است که کارایی و قابلیت اثبات ،چندان در دعاوي وجود ندارد و علت آن نیز
بیش از هر چیز در طبع و ماه ّیت این دلیل نهفته است( ».محمدي )298 :1389،استفاده از
سوگند غالب ًا ناشی از ناامیدي از ارائهي اد ّلهي اثبات در اقامهي دعواست و از نگاهی دیگر،
ن خداوند ،در مقا ِم اداي
ص حقیقی با گواه گرفت ِ
سوگند اخباري است شفاهی که «شخ ِ
ن قول در مقا ِم قبول
شهادت از سوي گواه یا اظها ِر انکار از سوي مدّعیعلیه یا دادن و گرفت ِ
التزام و تعهّد به انجام یا ترک عملی یا ابراز وفاداري نسبت به مردم یا نظام یا گروه یا فر ِد
ت خاص»(امین)107 :1384،بهزبان میآورد.
مع ّین در مراس ِم مع ّین و با تشریفا ِ
ن سعدی
 .3 .4سوگند در آیي ِ
سعدي شاعري است که دقیق ًا میداند چه میخواهد بگوید و صریح و روشن حرف
میزند .او همچنان که در شیرینسخنی «قیامت میکند» در عاشقی و عشقورزي نیز
سرآمدِ اقران خویش است و تالی و ثانی ندارد و «در میانِ شاعرانِ بنامِ قدیمِ ایرانی کسی
عاشقتر از سعدي نبود و شاید بتوان فراتر از این رفت و گفت در میانِ آنان کسی در
عاشقی به پایهي سعدي نمیرسد و سعدي برجستهترین مثا ِل عشقِ زمینی و مجازي
است( ».همایون کاتوزیان )250 :1385 ،تجربههاي سعدي در ساحَت زبان و زندگی،
پشتوانهي غنی و بیزوا ِل فرهنگ ایرانی و زبان فارسی است .مهارت او در گُزینگویی و
بیانِ موجز و مختصر ،بیگمان کمنظیراست.
سوگندهاي سعدي مانند زبان او ساده و بیآالیش است« .سوگندانِ او نیز در نهایت
فصاحت و جزالت و سادگی بهکار رفتهاست ،آنجا که سخنش رنگ مذهبی به خود گرفته
و مقدّساتِ دینی را موردِ سوگند قرار داده ،حالتِ انکسار و فروتنی نمایان است ،امّا نه
چندان که در خواننده و شنونده ایجاد نفرت و بیزاري کند ،در جایی که قسم به جا ِن
دوست میخورد و به دل و سر و چشمان و جمال و وفاي او سوگند یاد میکند ،آنچنان
داراي جاذبهي خاصی است که با سوگندانِ دورههاي پیشین از حیثِ صالبت و محکمی
و غرور و خودپرستی ،پهلو میزند( ».کیانی )302 :1371 ،سعدي اگرچه سوگندانِ بسیار
یاد میکند امّا این الزاماً بدین معنی نیست که سوگندهاي او بیانگرِ میزانِ نظا ِم اعتقادي و
دیدگاههاي مابعدالطبیعیِ اوست ،بلکه در منظومهي فکريِ سعدي ،جانبِ اعتقاديِ شع ِر
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ض
او از جانبِ تجربی و زمینیِ آن ضعیفتر و کمرنگتر است؛ یعنی از دو دیدگاهِ متناق ِ
افالطونی و ارسطوییِ اندیشه و شعرِ سعدي ،دیدگاه و صبغهي ارسطوییِ افکار و اشعا ِر
او از چشماندازِ افالطونیِ آن پررنگتر و غلیظتر است(.در این زمینه رک .دادبه:1379 ،
 )34چراکه سعدي اغلب در فضاي واقعیّت بهسرمیبرد نه در آسمانِ خیال و عوالمِ ذهن.
سعدي در میان آثارش ،اعمِّ از گلستان ،بوستان ،غزل ّیات و قصاید( ،نمودار  ،)1بیش
از همه در غزلیّات ،که عاشقانههایش را بازتاب میدهد ،از لفظ و لحنِ سوگند بهره
میگیرد و قسمهاي عاشقانه و نامکرري را بر زبان میآورد .او در مجموع با بهره از الفاظ
ت مختلف بیش از شصت بار سوگند یاد میکند؛ یعنی یا سوگند میخورد و یا
و عبارا ِ
سوگند میدهد .تا جایی که گاهی مخاطب چنین میپندارد که تکیه کال ِم شاعري که
جمالپرست ،معلّم و نصیحتگرِ شاه و گداست (مص ّفا )65 ،1350 ،سوگند است .گفتنی
است در سراسرِ غزلهاي سعدي واژهي «سوگند» هشت بار (صدیقیان ،1378 ،ج:3
 )1135و معاد ِل عربیِ آن؛ یعنی «قسم» تنها دوبار(همان )1403 :بهکار رفته است.
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نمودار  :1بسامد سوگندهای سعدی

 .4 .4سوگند در گلستان
در میان آثار سعدي ،گلستان با ساختاري رَوِشمند و بافتاري موجز ،گزارشی عینی از
ت
صحنههاي واقعیِ اجتماع در زمانهي سعدي و مشاهدات و تجربیات اوست .حکایا ِ
این اثر ،بازتابِ مشاهداتِ تجربیِ انسانی آگاه و ناظري هوشمند و زیرک است در امتدا ِد
یک زندگیِ مستحیل در متن اجتماع که از سرِ یقین تقریر شده و احساس و عاطفه را
چندان در آن مجالی نیست .در متنِ حکایاتِ گلستان حاجت به ارائهي ادلّهي اثبات دعوي
و گزارههاي اعتقادي و عاطفی و آیینی نیست .از این روي کمترین لفظ سوگند در آن به
کار میرود« ،در این کتاب ،سوگند زیاد نیست امّا آنچه هم که هست ،در نهایتِ لطافت
و فصاحت و بالغت است( ».کیانی )393 :1371 ،در دیباچهي گلستان ،آنجا که میفرماید:
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«گفتا به ع ّزتِ عظیم و صحبت قدیم که دم بر نیارم و قدم برندارم مگر آنگه که سخن
گفته شود به عادتِ مألوف و طریقِ معروف که آزردنِ دوستان جهل است و کفّارتِ یمین
سهل» (سعدي )53 :1368 ،نیز در بابِ هشتم گلستان ،در حکایتِ «مناظرهي جهود و
مسلمان» آنگاه که آن دو از فرطِ نادانی همدیگر را به دروغگویی متّهم میکنند ،کار
سرانجام به سوگند میکشد:
و گر خــالف کنم همچو تو مسلمانم
جهود گفت :به تورات میخورم سوگند
به خــود گمان نبرد هیچ کس که نادانم
گـر از بسیـطِ زمیـن عقـل منعـدم گردد
(همان)175 :
بنابراین میتوان گفت که گلستان صحنهي داستانهاي واقعی و اخالقی است و
عرصهي سوگندهاي مکرر نیست چراکه اساس ًا در جهان واقعِ گلستان مسائل و وقایع،
چنان بی ادّعا ،شفاف و صریح بیان میشود که ضرورتی براي ارائهي شواهد و گواهیِ
ایمانی و اعتبارِ کیهانی در آن حس نمیشود؛ دیگر آن که گلستان جهانِ واقعیّت و عینیّات
است نه خیال و ایدهآل و انتزاع که سعدي ناگزیر شود براي اثبات گفتار خود به شواهد
و مصادیقِ اعتقادي تمسّک جوید .عالوه بر آن ،بیان سعدي در گلستان با دیگر آثار او
گذشته از ایجاز که فصل مشترک همهي آنهاست ،داراي اسلوبی متفاوت است و زبان
او در این اثر چندان داراي صبغهي عاطفی نیست و از این روي مجالی براي احساسی
شدن و تکیه کالمهاي متعارف نمییابد.
 .5 .4سوگندهای بوستان
ب سعدي است« .در این کتابِ پُرمغز ،از دنیاي واقعی-
بوستان دنیاي آرمانی و جها ِن مطلو ِ
که آگندهاست از زشتی و زیبایی ،تاریکی و روشنی و بیشتر اسیرِ تباهی و شقاوت -کمتر
سخن میرود بلکه جهانِ بوستان همه نیکی است و پاکی و دادگري و انسان ّیت؛ یعنی
عالم چنان که باید باشد(».یوسفی ،1372 ،ج )261 :1این که گفته میشود بوستان
تکم در شمار معدود آثار برجستهي ادبی است» (دشتی،
«برجستهترین اثر ادبی یا دس ِ
 )278 :1364حرفِ گزافی نیست .برخی بر این باورند که «بوستان نشاندهندهي نظام
فکريِ سعدي یا بیانگرِ آرمانشهرِ اوست و گلستان درآمدي است بر[این] آرمانشهر»
(دادبه )30 :1379 ،سوگند در بوستان به فراوانیِ غزل ّیات نبوده و از بسامد باالیی برخوردار
نیست .در حکایتهاي بوستان و در خالل داستانها ،سوگندهایی از نوعِ اعتقادي /معرفتی
بر زبان جاري میشود ،مانند :سوگندِ «به حق» و «به مردي» و «به نور» .سوگندهاي بوستان

بررسی سوگندهای سعدی در پرتوِ پارادایم بازیهای زبانی ـــــــــــــــــــــــــــــــ 39

بهجز در یک مورد ،چندان داراي صبغهي عاطفی نیست.
سوگندِ «به حقّ» از مقولهي قسمهاي ایمانی و اعتقادي در زبانِ شخصیّتهاي
حکایات بوستان است .به دیگر عبارت ،سوگندِ به حق ،معاد ِل سوگند به خداوند است
ق است .از سوي دیگر ،نور نیز از اسماءِ خداوند است و از
چرا که نام دیگر خداوند ح ّ
این روي «به حقّ» و «به نور» دو نوع سوگندي است که سعدي از زبانِ درویشی
کوتاهْدست ،همو«که شب توبه کرد و سحرگه شکست» ،بر زبان جاري میکند و میگوید:
که پیمانِ ما بی ثَبات است و سُست
گر او توبه بخشد بماند درست
بــه نورت که فـــردا به نارم مسوز
به حقّت که چشمم ز باطل بدوز
(سعدي)198 :1369 ،
در حکایت «شوریدهاي که سر به صحرا نهاد» (باب سوم بوستان) آنجا که پس ِر
ی پدر میشود تا جایی که «پدر در فراقش
جوان را مالمت و نقد میکنند که موجب نگران ِ
نخُورد و نخُفت» ،پسرِ شوریده به «حقّ» سوگند میخورَد و چنین میگوید:
دگـــر بـــا کسَم آشنایی نماند
س خویش خواند
از آنگه که یارم ک ِ
دگر هر چـــه دیدم خیالم نمود
به حقّش که تا حـقّ جمالم نمــود
(همان)103 :
همین لفظ را سعدي ،در بیانِ «نظر در اسباب وجودِ عالم» (باب هشتم) به زبان
میآورد .او در مقامِ حکیمی خردمند ،آنگاه که در العالجیِ مرگ و مُردن سخن میراند،
در نگاهی متشرّعانه لطف خداوند را مایهي پرورشِ تن میخواند و به حقِّ خدا سوگند
میخورد که اگر دیدگان را به تیغ برکشیم ،نمیتوانیم حقِّ شکرش را بهجاي آوریم:
که لطــفِ حقت میدهد پرورش
توانـــاییِ تــن مــدان از خورِش
نهی ،حقِّ شکرش نخواهی گزارد
به حقّش که گر ،دیده بر تیغ و کارد
(همان)177 :
از دیگر سوگندهایی که در بوستان به کار میرود ،قسم «به مردي» و «به مردانگی»
است که چهار بار سعدي آن را بر زبان میآورد .نخست در دیباچه:
به مردي که دست از تعنّت بدار
چو بیتی پسند آیدت از هزار
(همان)38 :
سعدي همچنین در باب ا ّو ِل بوستان ،در نگاهی انسانی با صبغهاي اخالقی سوگند
ی دنیا به بهاي پیکار و جنگ و این که قطره «خونی چکد بر زمین» ،نمیارزد:
میخورد که دارای ِ
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نیرزد کــه خونـــی چکد بر زمین
به مردي که مُلکِ سراسر زمین
(همان)52 :
ج نگا ِه بشردوستانهي سعدي را
ب چهارم) که او ِ
در ماجراي زاهد تبریزي و دز ِد ناکام (با ِ
ی شب
در بوستان بازتاب میدهد (رک .یوسفی )235 :1373 ،آنگاه که دز ِد سرگشته در تاریک ِ
از دزدي ناکام میگردد ،زاهد خطاب به او به مردانگی سوگند میخورد «کِاشناي توام» تا
نخست اعتما ِد دزد را بهدست آورد بلکه توانسته باشد به آن بینوا کمکی برساند:
ي تواَم
بـــه مردانگـــی خـــاکِ پا ِ
کــه یــارا مـــرو کِاشناي تواَم
که جنگاوري بر دو نوع است و بس
ندیدم به مردانگی چون تو کس
(سعدي)130 :1369 ،
ت پناه دادن مردِ نابینایی که به پاداش پناه دادنِ درویشِ بینوایی بینا
در حکای ِ
گشت(باب دوّم) ،وقتی مغروري گمراه از او پرسید« :که برکردت این شم ِع گیتی فروز؟»
با سوگند به مردي میگوید:
بــه مردي که پیش آیدت روشنی
اگر بوســـه بــر خــاکِ مردان زنی
(همان)94 :
ابیات پایانیِ بابِ چهارم (در تواضع) که به اعتقاد برخی «بهترینِ عواطف و احساسات
شاعرِ بزرگ که تأثرات وجدانی و انفعاالتِ نفسانی خود را [در آن] بیان نمودهاست»
(حکمت )51 :1316 ،مشتمل بر لفظی از سوگند است:
بـــه جــانِ عزیزان که یاد آوري
اال اي کــه بـــر خــاکِ ما بگــذري
که در زندگی خاک بودهاست هم
که گر خاک شد سعدي ،او را چه غم؟
(سعدي)135 :1369 ،
عالوه بر موارد پیش گفته ،در باب دهمِ بوستان که در «مناجات و ختمِ کتاب» است،
سعدي خداوند را سوگند میدهد که او را در «ورطهي یک نفس» فریادرس باشد و از
زَلّتهاي ناگزیرش معذور دارد و چشمش را به سوي سعادت نبندد و همچنین او را به
ذِلّت و خواري از درِ رحمت خویش نراند:
بــه ذُ ِّل گنــه شرمســارم مکن
خدایا به عِزّت که خوارم مکن
وز ایــن دشمنانــم پناهی بـده
به مردانِ راهـت که راهی بده
به اوصافِ بی مثل و مانندیَت
خدایـــا بــه ذاتِ خداوندیَت
به مدفونِ یَثــرِب َعلَیهالسّالم
به لبّیکِ حُجّاجِ بَیـــتالحرام
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کـــه مردِ وَغا را شمارند زن
به تکبیــ ِر مـــردانِ شمشیر زن
به صدقِ جوانــانِ نوخاسته...
ت پیـــرانِ آراستـــه
به طاعــا ِ
و گــر زَلّتی رفت معذور دار
بــه پاکـان کز آالیشـم دور دار
ز شــرمِ گنه دیده بر پشتِ پا
به پیرانِ پشت از عبادت دوتــا
زبانم بــه وقتِ شهادت مبند
که چشمم ز رويِ سعادت مبند
(همان)196-197 :
اگر از یازده سوگندِ یادشده که از زیباترین انواعِ سوگند یا قسمیّه 8در ادب فارسی
است ،درگذریم میتوان گفت که در اقلیم فکريِ سعدي ،بوستان در قیاس با غزلیّات،
چندان جلوهگاهِ سوگندهاي متنوع نیست و موارد آن از شمارِ انگشتان دست ،برنمیگذرد.
 .6 .4غزل ،جلوهگاه /نمایشگاهِ سوگندهای عاشقانهی سعدی
سوگند در غزلهاي سعدي که جلوهگاهِ وفا و مهربانی و سخندانیِ اوست در مقایسه با
دیگر آثار منثور و منظومش ،اساس ًا داراي کارکردي متفاوت و بیشترین بسامد است .در
منظومهي فکريِ سعدي ،غزلهایش عمدتاً بازتاب عواطف و تجربههاي شخصی و
نوسانِ احساسات عاشقانهي اوست که گاهی با سوگندهاي عاشقانه ابراز میگردد .او از
معدود شاعرانِ انگشتشماري است که «غزلهاي عاشقانهي او اغلب از مطلع تا به مقطع
عاشقانه میماند و برخالفِ حافظ ،به موضوعهاي دیگر نمیپردازد .غز ِل عاشقانهي
ق انسانی و زمینی و ملموس است که در عینِ سرشاري از شور و احساس،
سعدي بیان عش ِ
واال و فاخر است» (موحد )91 :1373 ،او «براي شکل دادنِ اندیشهها و احساسات خویش
از هر هنرْسازهاي سود میجوید و هنرْسازهاي که وجهِ غالب سبک سعدي در غزلیّات
است تکرارهاي نامرئی است( ».شفیعیکدکنی )352 :1392 ،اگر بپذیریم بوطیقاي غزل
سعدي ،همین تکرارهاي نامرئی در حوزهي احساسات است که در پرتو ساختارهاي
ی
نحويِ زبانِ او بازتاب یافتهاست ،آنگاه میتوانیم گفت که درونمایهي ( )motifاصل ِ
ی
غزل سعدي احساسات عاشقانه و زمینی است که در گذر زمان و در امتداد یک زندگ ِ
ی بسیار ،در جان او نضج گرفتهاست .سعدي در اقلیمِ غزل
متعارف و با تجربههاي شخص ِ
کمتر ایدئولوژیک میاندیشد و به پشتوانهي بیان هنري ،موجز و ممتازش در غزل،
نابترین عواطف شخصی و باریکترین گرهخوردگیهاي ذهنی و احساسی را که
وسوسهي آن در توالی زمان براي همهي ابناي بشر امري دلپذیر و تجربهاي مشترک و
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متداول است ،به تصویر میکشد .چنان که پیشتر اشاره شد ،سعدي در غزلیّات بیش از
شصت بار سوگند به زبان میآورد .گونههایی متنوّع از سوگندهاي متفاوت که پیش از او
ب غزل چندان متداول نبود و در آثار دیگر شاعران این دوره و پیش از آن کمتر
در اسلو ِ
دیده شدهاست .اغلب این سوگندها با تم ( )themeعاشقانه و صبغهي زمینی است؛ شاعر
در امتداد غزلها ،ضمن ابراز دلتنگی یا بیان آرزوي وصل و دیدار ،معشوق /ممدوح را
کمتر به عقاید و اعتبارهاي کیهانی و اغلب به عناصِري از وجودِ عینی و محسوسِ او
سوگند میدهد و یا به نشانهي تعهد و وفاداري و بیان صدق ،براي محبوب سوگند
میخورد .با اندکی احتیاط میتوان گفت که این نوع سوگند از نوآوريهاي سعدي است
در کنار سایر نوآوريهاي او .سعدي همانند بسیاري از شاعرانِ پیش از خود ،از برخی
سوگندهاي متعارف /متداول نیز بهره میگیرد.
به خدا
رایجترین سوگند یا قسم در بین عامّه از آغاز ،سوگند یا قسم به اعلیترین مرتبهي هستی
ت بی فعلِ«به خدا»
و آفرینش؛ یعنی«خدا» یا لفظ جالله بودهاست .بیگمان لفظ یا عبار ِ
متداولترین نوعِ سوگند در میانِ فارسی زبانان بوده و هست .این لفظ که در حقیقت
ي
برگردانِ «واهلل»« ،باهلل» و «تاهلل» است ،برگرفته از زبان عربی/قرآنی و متأثر از حدیثِ نبو ِ
«التحلفوا الّا باهلل» است و از دیرباز در ضمیر و زبانِ فارسی زبانان راه یافته و تا روزگا ِر
ما همچنان بر زبانها جاري مانده است .واژه و نامِ «خدا» ،عزّهاِسمه 68 ،بار (صدیقیان،
ت
 )609 :1378و خداوند  23بار (همان )611 :و خداوندگار  8بار (همان )612 :در غزلیّا ِ
سعدي بهکار رفته و از آن میان ،شاعر خطاب به معشوقِ خود ،دستِ کم شش بار سوگند/
قسم به نامِ «خدا» را بر زبان آورده است؛ یعنی یا او را قسم میدهد که بدو چهره بنماید
یا خود سوگند میخورد که وفادارش خواهد ماند:
کـــه باتّفـــاق بینــی د ِل عالمی سپندت
به خدا که پرده از روي چو آتشت برافکن
(سعدي)219 :1385 ،
خبر از دشمن و اندیشه ز دشنامم نیســت
به خدا و به سراپاي تو کز دوستیــت
(همان)136 :
و در نمونههاي دیگر چنین سوگند یاد میکند« :به خدا اگر بمیرم که دل از تو بر نگیرم»
(همان)30 :؛ « به خدا اگر به دردم بکُشی که برنگردم» (همان)44:؛ «به خدا اگر چو سعدي
ن بیچاره مریز» (همان)258 :
برود دلت به راهی» (همان)16 :؛ «به خدا بر تو که خونِ م ِ
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و البته در نمونهاي ایدئولوژیک و نادر در آغاز خواتیم ،موکّداً میگوید« :یارب از ما چه
فالح آید اگر تو نپذیري /به خداوندي و لطفت که نظر باز نگیري» (همان)259 :
ی تو
ک پا ِ
به خا ِ
رسم است که در نظامِ اعتقادي ،هنگامِ سوگند خوردن و قسم یادکردن ،به معتبرترین
معیارِ ایمانیِ خود ،سوگند میخورند تا بر اعتبارِ لفظ خود بیفزایند ،اما سوگند آرام آرام
و در امتداد زمان ،کارکردي زمینی و صبغهي عینی( )objectiveیافت .خاک یکی از
مظاهر متناقض ارجمندي/تقدّس و بیارزشی در نظر شاعران است و در غزل سعدي 152
بار (صدیقیان ،1378 ،ج )597 :2بهکار رفت و یکی از پربسامدترین سوگندهاي غزل
سعدي «به خاکِ پاي تو» 9است که هشت بار تکرار شدهاست .بدیهی است که در این
نگاه ،عاشق خود را فروتنانه خاکِ پاي معشوق میانگارد و گاهی در بیانی استعاري خاک
پاي معشوق را عزیزتر و ارزشمندتر از گوهرِ وجود او میپندارد و بدان سوگند یاد
میکند ،چنان که سعدي قسمخوردن به جان دوست را «طریقِ عزت» نمیداند و در اثبات
ارادهي راسخ خود براي مُردن به پاي دوست ،دل کندن از محبّت دیگران ،دستکشیدن
از دوستانِ مجازي ،عهد ناشکستن و...چنین متعهّدانه به خاک پاي معشوقِ خود ،قسم یاد
میکند و آن را «سوگند عظیم» برمیشمارد:
به خاک پايِ عزیزان که از محبّت تو(دوست)
دل از محبّت دنیا و آخــــرت کندم
که من به پاي تو در مُردن آرزومندم
به خاکِ پاي تو سوگند و جانِ زنده دالن
(سعدي)272 :1385 ،
نیز در همین راستا و در نمونههاي دیگر میگوید« :به خاک پاي تو گفتم که تا دوست
گرفتم»(همان)119 :؛ «به خاک پات که سر فدا کند سعدي» (همان)266 :؛ «به خاک پایت
اگر ذرّه در هوا گنجد»(همان)211 :؛ «به خاک پاي تو داند که تا سرم نرود» (همان)307 :؛
«به خاک پاي عزیزت که عهد نشکستم» (همان)210 :؛ «به خاک پاي تو و آن هم عظیم
سوگند است»(همان .)101 :گاهی نیز در اظهار وفاداري خود« ،به خاک پاي مردان»
سوگند میخورد:
ت من جان
نه تو گفتهاي که سعدي ،نبرد زدس ِ

ک پاي مردان ،چو تو میکُشی نمیرم
نه به خا ِ

(سعدي)557 :1375 ،
به دوستی
دوستی در مناسبات اجتماعی و مدنیِ آدمها اعتبار و دستاورد بزرگی است .کمتر شاعري

44

ـــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،11شمارهی  ،2تابستان ( 1398پياپی)40

را میتوان سراغ گرفت که به مضمونِ دوستی و ارزشهاي آن اشارهاي نکرده باشد و یا
این لفظ و مضمون را در کالم خود بهکار نبرده باشد .برخی از شاعران اعتبارِ دوستی را
پشتوانهي گفتار خود ساخته و بدان سوگندها خوردهاند .گاهی نیز در توصیفِ خود بِدان
مقامِ قُدسی دادهاند .سعدي هم دوستدارِ دوستی و عشق است« ،عشقِ او بعد از مرگ زائل
نمیشود و حدیثِ مکرر او دوست است( ».مصفّا )65 :1350 ،گفته میشود « :دوستی
برایش از عشق ارزندهتر بود و وقتی از معشوق به عنوانِ دوست یاد میکند ،عشقِ او
عُمق و صفایی بیشتر داشت .دوست براي او همیشه محبوب بود ،امّا به یک دوست دل
نمیبست» (زرینکوب )52 :1379 ،واژهي «دوست»  607بار (صدیقیان )835 :1378 ،در
غزلیات او تکرار شده و با احتساب مشتقّات آن ،بیش از  700بار بهکار رفته است و این
بیانگرِ تقدّس و اهمّیّت دوستی در نگاهِ سعدي است که براي پایداري و تکریمِ احساسات
عاشقانه و راستین خود ،پیاپی به اعتبار و قداستِ آن سوگند یادکرده است:
چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را
به دوستــی کــه اگر زهر باشد از دستت
(سعدي)258 :1385 ،
چنان موافقِ طبع آیدم که ضربِ اصول
به دوستی که ز دست تو ضربــتِ شمشیر
(همان)66 :
یا« :به دوستی که غلط میبرد گمان اي دوست»(همان)193 :؛ «به دوستی که نخواهم شکست
پیمانت»(همان)265 :؛«به دوستی که نکردم ز دوستیت عدول»(همان)78 :؛«به دوستی که شکایت
ت دوست»(همان)153 :
به هیچ دوست نبُردم»(همان)86 :؛«به دوستی که نگوید بهجز حکای ِ
به دو چش ِم تو
عناصـر و مظاهرِ زیبایی اسـت .نمیتوان دفتر و دیوانی از
ِ
میدانیم که چشـم از مهمترین
شـاعرانِ کهن و نو یافت که درونمایههاي اشـعارش مطلقاً از عناصـِ ر و عبارات مرتبط با
چشـم ،خالی باشـد و یا شـاعري یافت که متوجهِ اهمّیت و زیباییِ چشـم نشـده باشـد.
اینکه ســعدي نیز در غزلیّات  317بار واژهي چشــم را بهکار میبرد (صــدیقیان:1378 ،
 ،)519بیانگر توجه او به اهمّیتِ عنصـر چشـم اسـت .چشمهاي معشوق در خاطرهي ازلی
ســعدي چنان مقدّســند که او در ابراز عشــق و وفاداريِ خود بدان  ،پیاپی به چشــمان
شوریدهي او سوگند میخورد:
چشمـــی و هـــزار دانـه لؤلو
سعدي به دو چشمِ تو که دارد
(سعدي)238 :1385 ،

بررسی سوگندهای سعدی در پرتوِ پارادایم بازیهای زبانی ـــــــــــــــــــــــــــــــ 45

نمونههاي دیگر« :به دو چشم تو که چشم از تو ،بر انعامم نیست»(همان)136 :؛ «به دو
چشمِ تو که گر بی تو برندم به بهشت»(سعدي)630 :1375 ،؛ «به دو چشمت که ز چشمم
مرو اي بینایی»(سعدي)259 :1385 ،؛ «به چشمانت که گر زهرم فرستی»(همان)175 :؛
«به چشمانت که گرچه دوري ازچشم»(همان)321 :؛ «به چشمهاي تو کان چشم از تو
برگیرند»(همان)215:؛ «به چشمهاي تو داند که تا ز چشم برفتی»(همان)86 :
سعدي چشم شوریدهي معشوق خود را از بخت خویش نیز شوریدهتر میپندارد و
در آشفتگی خود به روي محبوب با سوگند به چشمان او میگوید:
ت من است
به دو چشمِ تو که شوریدهتر از بخ ِ

ي تواَم
که به روي تو من آشفتهتر از مو ِ

(همان)228 :
به جا ِن تو
سوگندِ به جان ،به اعتبارِ آیهي شریفهيِ « :انّهُ لَقَس ٌم لَوْ َتعْلَمُونَ عَظیمٌ» (واقعه)76/سوگندي
است عظیم .در نزد ابناي بشر پس از ذات باري تعالی ،عنصرِ جان گرانبهاترین گوهر
هستی و حیات قلمداد میشود؛ به عبارتی سوگند به جان ،معادل تمامِ ارزشهاي دینی و
دنیويِ افراد به شمار میآید .در آثار شاعرا ِن پیش از سعدي چنان که اشاره شد ،سوگندِ
به جان متداول بود و پس از او نیز تا روزگارِ ما همچنان این عادت بر زبانها جاري
ف خویش ،بیش از  390بار(صدیقیان ،1378 ،ج:1
است .سعدي در غزل ّیات به تب ِع اسال ِ
 )459واژهي جان را بهکار میگیرد و به نشانهي وفاداري ،همواره به عناصري چون جا ِن
زندهدالن؛ به جانِ تو؛ به جانِ او؛ به جا ِن عزیزان؛ به جا ِن دوست؛ به جان و سر و...
سوگند میخورد و پیمان خود را در عشقِ به محبوب ،مؤکّد میدارد:
یـــک موي به هر که در جهانت
سوگنـــد به جانت ار فروشـــم
(سعدي)172 :1385 ،
قسم به جانِ تو گفتن طریقِ عزّت نیست

به خاک پاي تو و آن هم عظیم سوگند است

(همان)101 :
به جانت کز میانِ جان ز جانت دوستتر دارم

به حقِّ دوستی جانا که باور دار سوگندم
(همان)228 :

و نمونههایی چون«:به جانِ دوست که چون دوست در برم باشد»(همان)297 :؛ «به
جانِ دوست که دشمن بدین رضا ندهد»(همان)309 :؛ «به جانِ دوست که در اعتقا ِد
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سعدي نیست»(همان)50 :؛ «به جانِ زندهدالن سعدیا که مُلکِ وجود»(همان« )26 :به جا ِن
او که دلم بر سرِ وفاست هنوز»(سعدي)687 :1375 ،؛ «به جان و سر که نگردانم از وصا ِل
تو روي»(سعدي)297 :1385 ،
به سَرت
واژهي سَر در معانیِ جان ،وجود ،نفس ،رأس ،کلّه و ...از واژههاي پربسامد در کالمِ
سعدي است و مجموعاً بیش از  590بار (صدیقیان ،1378 ،ج )1060 :2در غزلیّاتِ او
ق
ت کم چهار مرتبه ،سوگند به «سرِ» معشوق است که عش ِ
بهکار رفته که از آن میان دس ِ
او از سر و د ِل سعدي بیرون رفتنی و زدودنی نیست:
در سرم بود که هرگز ندهم دل به خیال به سرت کز سرِ من آن همه پندار برفت
(همان)22 :
نیز« :به سرت کز سرِ پیمانِ محبّت نروم»(سعدي)317 :1385 ،؛ «به سرت کز دلت به در
نکنم»(همان)46 :؛ «به سرت که نیست او را ،سرِ هیچ یار بی تو»(سعدي)689 :1375 ،
به وصالت
سعدي وصالاندیش است و شکیباییِ هجران و فراق معشوق را ندارد .اهل فراموشی
نیست و به وصا ِل معشوق که آرزوي اوست ،سوگند میخورد که خود را به هیچ روي
مستوجبِ هجران نمیداند:
گر تورا هست شکیب از من و امکانِ فراق

به وصالت که مرا طاقت هجران تو نیست

(سعدي)203 :1385 ،
به وصالت که نه مستوجبِ هجران بودم
که پسندت که فراموش کنی عهد قدیم
(همان)212 :
سعدي همچنین در کارکردهاي دیگر به«روزگار عزیزان» سوگند میخورد که در این
«روزگار عزیز ،دریغ باشد بیدوستان بهسربردن«(همان )50 :و با تکرارِ « به روزگار عزیزان
که یاد میکنمت» (همان )57 :نشان میدهد که اهل فراموشی دوستان نیست .عالوه بر
ق خود و پایبنديِ به آن ،به دیگر عناصر
موارد پیشگفته ،سعدي گاه در بیان حقّان ّیت عش ِ
وجودي و ظاهر و باطن معشوق /ممدوحِ خود ،نظیرِ «دهان»؛ «روي»؛ «جمال»؛ «وجود»؛
«سراپا»؛ «حقِّ دوستی»؛ «راستی»؛ «وفا»؛ «حقِّ مهر و وفا» و ...نیز سوگند یاد میکند .او
چندان عالقه و اصراري به انتزاعی کردنِ عشق و وفاداري به معشوق /محبوب ،ندارد و
پایداري او در عاشقی اصو ًال مبتنی بر اخالق است و فاقدِ صبغهي ایدئولوژیک.
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به دهانِ تــو که زهـر آید ازان نوش مرا
بی دهانِ تو گرم صد قدحِ نوش دهنـــد
(همان)252 :
که هیچ روي ندیدم که روي در نکشیدم
قسم بهروي تو گویم از آنزمان که برفتی
(سعدي)551 :1375 ،
بـــه وجـــودت گر از خــود آگاهــم
تــا مــــرا از تـــو آگهــــی دادند
(سعدي)81 :1385 ،
همچنان در د ِل من مهر و وفاي تــو بوَد
به وفاي تو که گر خشت زنند از گل من
(همان)154 :
ي کـس و در نگشــادم
دل نبستم به وفا ِ
به وفاي تو کزان روز کـــه دلبندِ منـــی
(همان)204 :
که نه مهر از تو بریدم نه به کس پیوستم
به حقِّ مهر و وفایی که میانِ من و توست
(همان)126 :
به جانت کز میانِ جان ز جانت دوستتر دارم
به حقِّ دوستی جانا که باور دار سوگندم
(همان)228 :
که مرا طاقت نادیدنِ دیدارِ تـو نیســت
به جما ِل تو کـه دیــدار ز من باز مگیـــر
(سعدي)457 :1375 ،
به دوستی که نخواهم شکست پیمانــت
به راستی که نخواهـم بریـــدن از تو امید
(سعدي)265 :1385 ،
خبر از دشمن و اندیشه ز دشنامم نیست
به خدا و به سراپاي تـو کــز دوستیـــت
(همان)136 :
گاهی سعدي در مطاوي کالم خود در امتداد یک غزل و حتی یک بیت چنانکه در
برخی از نمونههاي فوق مالحظه میشود  ،به یک سوگند اکتفا نمیکند و به نظر میرسد
که در دو بیتِ متأخر ،عالوه بر راستی ،سخن خود را با سوگندِ به دوستی نیز مؤکّد
مینماید و گویی «سوگند به خدا را براي اقناع طرف کافی ندانسته از این رو به سوگندي
قويتر و خدشهناپذیرترش مسجّل میکند» (دشتی)357 :1364 ،؛ یعنی به خدا و به
سراپاي معشوق و نیز به راستی و دوستی هم زمان سوگند میخورد که پیمانشکن نیست
و هیچ بیمی از دشمنی و دشنام بدخواهان ندارد.
ي
پوشیده نیست که سعدي استاد بازي و بهکارگیري ضمایر فارسی در ساختار دستور ِ
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زبان به منظور ایجاز و اختصارِ کالم است و در نمونههاي پیشین میبینیم که چگونه
ن
ضمیر متصل «ت» و نیز ضمیر منفصل «تو» و «او» را در نقش مضافٌالیه ،جایگزی ِ
مصادیق واقعیِ آن؛ یعنی ممدوح ،معشوق ،محبوب ،دوست و  ...کرده است .بنابراین
وقتی میگوید :به جان تو /به چشمان تو /به جان او /به سرت /به وصالت /به دهانِ تو/
به روي تو /به وفاي تو /به وجودت /و ...روشن است که منظور سعدي از «تو» و «او»
ممدوح و معشوق و محبوب و دوست است.
چنانکه دیدهایم ،کارکردهاي سوگند در غزل سعدي اغلب زمینی و اینجهانی ست
و کمتر به عناصِر کیهانی و الهی /االهیات سوگند میخورد ،با وجود این در مواردي
معدود از عناصر اعتقادي نظیرِ«از بهرِ خدا» ؛ «واهلل»؛ «باهلل» براي بیان مقصود سود میجوید:
«از بهرِ خدا روي مپوش از زن و از مرد»(سعدي« ،)17 :1385 ،از بهرِ خدا که مالکان
جور /چندین نکنند بر ممالیک»(همان« ،)327:بخرام باهلل تا صبا بیخِ صنوبر برکند»(همان:
« ،)254مصدّق دارمت واهللُ اَعلَم»(همان« ،)151 :کسی آزار درویشان تواند جُست ،ال
واهلل»(همان )203 :در این میان و در گونهاي متفاوت ،سعدي در غزلی که مضمون آن دعا
و آرزوي مصونیتِ شیراز از تجاوز کافرانِ بد دین و ظالما ِن غمّاز است ،پنج بار به عناصر
مختلف سوگند یاد میکند:
که تختگاهِ سلیمان بُدست و را ِه حجاز
نه الیق ظلمات اســـت باهلل این اقلیم
به حقِّ روزبهان و به حقِّ پنج نماز
به ذکر و فکر و عبـاداتِ میر عبــداهلل
که باد مردم شیراز در تنعّم و ناز
به حقِّ کعبه و آن کس که کرد کعبه بنا
(همان)6 :
در یک نمونه هم با لحنی دعایی و صبغه /شیوهي ایدئولوژیک میگوید:
نینـــدازي مــــنِ ناپارسا را
به حقِّ پارسایان کز درِ خویش
(همان)319 :
گفتنی است از مجموعِ  69بار سوگندهاي یادشده در غزلهاي سعدي که در قالب
 22گونه /لفظ /عبارت بهکار رفته ،سوگندهاي :به خدا؛ به خاکِ پا؛ به دوستی؛ به چشم
و به جان؛ یعنی  5گونهي آن داراي بیشترین بسامد است و این  5نوع به طو ِر میانگین
هرکدام  8بار بهکار رفته و جمعاً بیش از  60درصد از قسمهاي او را تشکیل میدهد و
میانگینِ کاربردِ  17گونهي دیگر نیز هرکدام یکبار است.
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 .5نتيجهگيری
سوگند که اساساً تعهّدي زبانی بر پایهي اعتقادات و باورهاي آیینی و دیگر اعتبارات ذهنی
و عینی با رویکردي ایجابی است ،از دیرباز در زبان و شعرِ شاعران جلوهي گستردهاي
داشتهاست؛ در گذز زمان ،از رویکردِ معنوي و جنبههاي اعتقاديِ آن کاسته و به عادتی
زبانی /کالمی مبدّل گشته و مآ ًال صبغهي تأکیدي گرفته و به گفتارهاي غنایی و اشعار
عاشقانه و حتی زبان محاوره راه یافتهاست .در متنِ دیوان برخی از شاعران پارسیگوي
نمونههاي فراوانی از انواع سوگند وجود دارد که عمدتاً در قالب نو ِع ادبیِ «سوگندنامه»
است .سعدي از شاعرانی است که اگرچه شعري در آن قالبهاي ادبیِ متداول نسروده،
امّا به طرزي متفاوت در کالم خود ،به ویژه در غزلهایش سوگندهاي عاشقانهي متنوعی
را بر زبان میراند .در میان آثار سعدي ،سوگند در متن گلستان از دو /سه مورد
درنمیگذرد و آن مقدار نیز داراي کارکردي اعتقادي براي اثبات حقیقت یا نفی دروغ
است که از زبان شخصیتهاي حکایات ،بیان شدهاست .بوستان و قصاید و رسائل نیز،
چندان صحنهي سوگندهاي مکرر نیست .سوگندهاي انگشتشمارِ بوستان ،از جانب
شخصیتهاي داستان و یا خود سعدي ،عمدتاً در بیان حاجت یا اثبات ن ّیتِ و حقیقت به
زبان میآید و کارکردهاي آن ایدئولوژیک و با صبغهي معرفتی(مردانگی) است .در مقابل
امّا غزلهاي سعدي داراي الفاظ کثیري از سوگند است که پارهاي از آنها از عادات زبانی
و نوآوريهاي شخصیِ او است .سعدي در مجموع بیش از  60بار در غزلهایش سوگند
بر زبان میآورد .وجهِ غالب این سوگندها با مضامینِ عاشقانه و درونمایههاي زمینی است
و از مقولهي سوگندهاي متعارف براي نفی یا اثبات حیقیت یا دروغ نیست .سوگند به
عناصِري چون :دوست؛ جان؛ خاک؛ چشم؛ دهان؛ دل؛ سر؛ روي و ...نسبت به عناصِر
ایدئولوژیک و اعتقادي نظیر :خدا ،اهلل و حق ،داراي بسامد بیشتري است و این نشان
میدهد که سعدي در پرت ِو بازيهاي زبانی و عادات گفتاري ،بیشتر به جنبههاي
غیرایدئولوژیک و احساسیِ سوگند نظر داشته تا شاید با این سوگندهاي عاشقانه ،سخنش
در ضمیر ممدوح /معشوق  /محبوب ،گیراتر افتد .سعدي در مرامنامهي ادبی و حضورِ
اجتماعیِ خود ،چندان اهل سوگندهاي متعارف و پناه بردن به دامان معیارهاي ایمانی و
اعتبارهاي کیهانی نیست .او در غزل  ،یا معشوق را به وفاداري سوگند میدهد؛ یا خود
به جان ،جمال ،چشم ،دل ،سر ،روي ،دهان و  ...معشوق سوگند میخورد که در عشق و
ارادتش استوار خواهد ماند.
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یادداشتها
 .1از کُهنترین نمونههاي آن ،سوگندِ شهید بلخی است «:مرا به جانِ تو سوگند و صعب سوگندي /که
هرگز از تو نگردم نه بشنوم پندي  //دهند پندم و من هیچ پند نپْذیرم /که پند سود ندارد به جايِ سوگندي»
(دبیرسیاقی)11 :1370 ،
 .2فهرست تفصیلیِ این کتابها و مقاالت از سال  1300تا  1375شمسی در مجموعهي ارزشمند «فرهنگ
سعديپژوهی» به همت کاووس حسنلی( )1388منتشر شدهاست.
 .3شاید بتوان اصطالحِ متناقض و پارادُکسیکالِ «آسانْسخت» را بهجاي «سهل و ممتنع» بهکار گرفت.
 .4لودویک ویتگنشتاین (1951-1889م) فیلسوف بزرگِ اتریشی تبارِ انگلیسی که نظریّهي «بازيهاي
زبانی» از اوست.
 .5بازيهاي زبانی( )language gameعبارت است از یک کُلّ که مرکّب است از زبان و افعالی که
زبان با آنها درهم تنیدهاست .معناي هر مُهره همان نقشی است که در بازي دارد .همان کاري که بازیکنان
با توپ میکنند ما با واژهها میکنیم .به باورِ ویتگنشتاینِ متأخّر زبان واقعیّتی است اجتماعی و در دسترس
همگان با ماهیّتی بسیار پیچیده .و از این رو نمیتوان آن را طبقِ یک سرنمون یا الگوي ساده توضیح داد.
(رک .هادسون97 ،1388 ،؛ ندرلو)89 :1390 ،
 .6شعرِگفتار شعري است که« تالش میکند تا با فاصلهگیري از زبانِ رسمی و فاخرِ ادبی و بهرهگیري از
امکاناتِ زبانِ روزِ مردم ،به گونهاي متفاوت جلوهگري کند( ».حسنلی)68 :1391،
 .7از همان عهدِ باستان ،سوگندانِ گوناگون در بینِ ایرانیان معمول بوده و عملِ سوگند خوردن یا سوگند
دادن را که در حضورِ موبدان صورت میگرفت «وَر» میگفتهاند و آن داراي انواع بوده است ،از جمله ورِ
گرم و ورِ سرد (رک .بهار ،1355 ،ج268 :1؛ کیانی)32 :1371 ،
 .8قسمیّه شعري است که «در آن شاعر ،قسمهاي بسیار و پیاپی یادمیکند یا بهجد و یا بههزل» (دهخدا،
 :1373ج ،11ذیل قسمیه؛ احمدي دارانی )6 :1394 ،و قالبِ شعريِ آن غالباً قصیده است.
 .9پیش از سعدي نیز سوگند« به خاکِ پاي تو» متداول بود« :تا به خاکِ پاي تو سوگندِ ما باشد درست/
بر زمین بخرام خوش ،تا گرددت سهل و یسیر»(سوزنی سمرقندي)438 :1338 ،
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