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چکیده 
ترکیبات به کاررفته در  صحیح و  معانی  متون، پی بردن به   فهم معنی عبارات و ابیات در  برای  نخستین گام 
بررسی  ضمن  است.  شده  پرداخته  سعدی  کلیات  در  صحرا  واژۀ  مفاهیم  و  مضامین  به  مقاله  این  در  آنهاست. 
به  آنها  در  صحرا  واژۀ  که  سعدی  غزلیات  و  متون  برداشت  به  لغت،  فرهنگ  در  واژه  این  معنایی  مترادف های 
کار رفته، نیز پرداخته شده است. پژوهش پیش رو می کوشد با مقایسۀ مضامین به کاررفته این واژه در کلیات 
شود.  نائل  »صحرا«  واژۀ  از  نو  جلوه ای  نشان دادن  هدف  به  لغت،  فرهنگ  در  آن  معانی  مترادف های  و  سعدی 
امروزه واژۀ صحرا اغلب تداعی گر محلی بی آب و علف و مسیری بس طوالنی و طاقت فرساست؛ چنین مفهومی در 
زمانۀ سعدی، تداعی گر مسیر رسیدن به حرم عشق یعني »کعبه« بوده است. درحالی که در همان زمان، واژۀ 
صحرا در ذهن اغلب عوام یادآور تفرجگاهی سرسبز و پر آب و علف بوده است و همگان میل به گذراندن اوقات 
فراغت خویش در آنجا داشته اند. این پژوهش به بررسی مضامین واژۀ صحرا در کلیات سعدی و نیز همنشینی 
دیگر واژگان با واژه صحرا به روش تحلیل محتوا پرداخته است. این مقاله با هدف وا کاوی و تبیین نگاه سعدی 
به منظر صحرا، تالش دارد به بیان تفاوت های ذهنی و بوم شناسانه جامعۀ ایرانی بپردازد. یافته های این نوشتار 

نشان می دهد در سروده هاي سعدی، تفاوت های دیدگاه منظری نهفته است. 

واژگان کلیدی: منظر، صحرا، اشعار سعدی. 

مقدمه
منظر طیف گسترده ای از معانی را از بیان عمومی آن به بیان 
 Turner &) می دهد  گسترش  محلی  و  منطقه ای  جغرافیایی، 
از  یکی  بازنمایی  رو،  پیش  پژوهش  در   .)Gardner, 2015, 1
مناظر طبیعی در اشعار سعدی بررسی شده است؛ از این جهت 
ضمن برگزیدن واژۀ »صحرا«، در پی یافتن تفاوت های مضمون 
این واژه در دوران سعدی با دوران کنونی هستیم. در راستای 
تبیین مضامین به کار رفتۀ واژه صحرا در کلیات سعدی، نخست 
به برداشت آن دسته از متون و غزلیات سعدی که واژۀ صحرا در 
آنها به کار رفته، پرداخته شده است. ضمن بررسی معانی این واژه 
در فرهنگ لغت، اقدام به سنجش مشتقات این واژه در اشعار 
سعدی شد که برخالف انتظار دریافتیم همگی تداعی گر یک معنا 

نیستند. با دسته بندی این واژگان با مضامینی دیگری نیز آشنا شدیم. 
در پژوهش حاضر سعی شده به دو پرسش ذیل پاسخ داده شود : چه 
مضامینی تحت عنوان واژۀ صحرا در اشعار سعدی به کار رفته اند؟ 
تفاوت های تصویر ذهنی واژه صحرا با مترادف های معنایی این واژه 

در اشعار سعدی چیست؟
هدف اصلی این مقاله، واکاوی مفاهیم و مضامین واژۀ صحرا در دوران 
سعدی با عصر حاضر است. آنچه ضرورت توجه به این پژوهش را آشکار 
می کند، فقدان مقایسۀ نمونه های کافی پیرامون مضامین به کاررفته در 
دوران کهن و امروز است، که سبب می شود تصویر دقیق و مشخصی 
از منظر واژگان در اختیار نداشته باشیم. نتایج این پژوهش در افزایش 
دانش منظرشناسی و درک بهتر کیفیت حضور واژۀ صحرا در اشعار 
سعدی مفید است و تصویر روشنی را از مفاهیم واژۀ صحرا در دوران 
سعدی و تفاوتش با معنای امروزین به نمایش مي گذارد، در نتیجه 
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پیشینۀ تحقیق
اندک پژوهشی در شناخت و تفسیر منظر طبیعی در اشعار سعدی 
صورت گرفته است. »امینی« و »محمودی« در پژوهشی تحت 
عنوان »طبیعت در اندیشۀ سعدی« به بررسی کلیات تشبیهات 
آثار سعدی که یکی از عناصر طبیعت به عنوان مشبه به آنها به 
کار رفته، پرداخته اند. استدالل و نتیجۀ این پژوهش بیان گر آن 
است که طبیعت در آثار سعدی نه فقط به دلیل طبع خوش باشی 
و طبیعت دوست سعدی، بلکه به عنوان ابزاری در جهت تبیین 
اندیشه های شاعر به کار رفته است )امینی و محمودی، 1395(. 
همچنین »فرزین« و »هاشمی زادگان« در مقاله ای تحت عنوان 
از نگاه  باغ  »تفسیر مقام باغ در شعر سعدی« به تفسیر مقام 
سعدی پرداخته اند )فرزین و هاشمی زادگان، 1395(. در این میان 
پژوهشی که به تفسیر مقام صحرا از نگاه شاعران طراز اول در 
ادبیات فارسی )خیام، حافظ، سعدی، فردوسی، مولوی( بپردازد، 
وجود ندارد، در نتیجه این پژوهش می کوشد به تفسیر مقام صحرا 

از نگاه سعدی بپردازد.   

روش تحقیق
این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده و اطالعات الزم، 
ابتدا واژه صحرا به صورت دیجیتالی از »سامانۀ گنجور«  و سپس 
تطبیق و تدقیق آن با کتاب بوستان سعدی به تصحیح و توضیح 
»غالمحسین یوسفی«، نشر خوارزمی، کتاب گلستان سعدی به 
تصحیح و توضیح »غالمحسین یوسفی«، نشر خوارزمی، کلیات 
هرمس، جهت  نشر  فروغی«،  »محمدعلی  تصحیح  به  سعدی 
کنترل صحت و همچنین شناسایی پراکندگی و فراوانی ابیات 
به صورتی است که  انجام شده است. همچنین روش تحقیق 
ابتدا مترادف های واژۀ »صحرا« در فرهنگ لغت استخراج شده 
و به بررسی همنشینی های دیگر واژگان با واژۀ مذکور در کلیات 
سعدی پرداخته شده، سپس از طریق تطبیق مضامین قدیم و 

امروزی واژگان، تحلیل و شناسایی شده است.

سعدی 
تاکنون پژوهشی درباب پرسش از معنا و مفهوم صحرا در میان 
گنجینۀ ارزشمند اشعار سعدی، به تفصیل انجام نشده است. خرد 
و اندیشۀ سعدی دارای ویژگی های شاخص و منحصربه فردی 
است، که این مهم در موضوع این پژوهش بسیار مؤثر خواهد 
بود. »سعدی دوست دار طبیعت است، روح با نشاط او با کنج 
خانه نشستن و زانوی تعبد بغل گرفتن بیگانه است« )امینی و 
محمودی، 1395، 3(. همچنین »بیشتر شاعران ایران از جمله 
برجسته ترینشان )فردوسی، خیام، مولوی و حافظ( عزلت گزین 
بودند. تنها سعدی زندگی اجتماعی پویایی داشت، اهل معاشرت 

و مردی دنیادیده بود« )شایگان، 1393، 88(.

گر به دوری سفر از تو جدا خواهم ماند  
                           شرم بادم که همان سعدی کوته نظرم

به قدم رفتم و ناچار به سر بازآیم                 
                             گر به دامن نرسد چنگ قضا و قدرم

از قفا سیر نگشتم من بدبخت هنوز             
                            می روم وز سر حسرت به قفا می نگرم

)سعدی شیرازی، 383،1397(
یکی از گویاترین تعاریف از چگونگی زندگی سعدی شیرازی، از 
دولتشاه سمرقندی است که می نویسد: او 30 سال تحصیل علم 
کرده، 30 سال مسافرت کرده و 30 سال بر سجادۀ طاعت نشسته 
و 12 سال سقائی کرده و راه و طریق مردان پیش گرفته است. اگر 
این سال ها را با هم جمع کنیم، سن سعدی 102 سال می شود 
که تنها در چند سالی از سنوات، اندکی اغراق دیده می شود )صفا، 
1389، 369(. سخن سعدی شیرین و نمکین و در عین حال 
فصیح و بلیغ است )زرین کوب، 1347، 252(. از آنجا که سعدی 
سالیان درازی در سفر  و سیاحت بوده، به نظر می رسد صحراهای 
بی شماری پیش چشم داشته و نگاه شاعرانۀ وی به »صحرا« در 
این سفرها شکل گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی این مهم 

خواهد پرداخت.     

کیفیت حضور واژۀ صحرا در اشعار سعدی
شعر در لغت به معني داشتن فهم و ادراک است. براي شعر، 
تعاریف گوناگوني ارائه شده است و در تعریف آن گفته اند کالمي 
است موزون و مقّفي که داراي معني باشد )رستگارفسایی،1373، 
39(. شعرا نگرش خاص خود را از طریق فضای شعر خود به 
دیگران منتقل می کنند و چون انسان ها دارای قالب های فکری 
مختلف هستند، هرکدام نگرش خاص خود را دارند. نتیجۀ این 
امر ایجاد زبان های گوناگون در شعر خواهد بود که هرکدام تنها 
مختص به یک فرد است و به راحتی می توان آنها را از هم تمییز داد 
)خامسی هامانه، 1392، 161(. در نظام واژگاني هر زبان، کلماتي 
وجود دارند که در معاني گوناگون به کار گرفته مي شوند. پي بردن 
به وجوه معنایي چنین واژگاني شرط الزم براي فهم متون است. 
واژۀ »صحرا« یکي از واژگانی است که در معاني گوناگون در اشعار 
سعدي به کار رفته است، اما برخي از این معاني تاکنون تبیین 
نشده و در باب کارکردهاي این کلمه، پژوهشي صورت نگرفته 
است. بی تردید سعدی پدیدآورندۀ زبان فارسی نیست، بلکه خود 
در درون این زبان پرورش یافته است؛ آنچنان که »محمدعلی 
فروغی« در مقدمۀ کلیات سعدی به این مهم اشاره کرده است: 
»اهل ذوق اعجاب می کنند که سعدی 700 سال پیش به زبان 
امروزی ما سخن گفته  است، ولی حق این است که ما پس از 
700 سال به زبانی که از سعدی آموخته ایم سخن می گوییم« 
)همان، 8(. پژوهش حاضر نخست با مراجعه به فرهنگ لغت، به 
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ارائۀ خالصۀ مفاهیم در جدول1 پرداخته است و سپس به بررسی 
دیگر واژگان همنشین یا مترادف با واژۀ »صحرا« در اشعار سعدی 

مي پردازد.
واژۀ »صحرا« با مضمون تفرجگاه در 61 بیت از اشعار سعدی 
چون: »هنگام نشاط و روز و صحراست«؛ به کار رفته است. در این 
ابیات، صحرا مکانی در بیرون شهر است و شامل عناصری چون 
سبزه، نشاط، گل، سنبل، جوی، بنفشه و الله زار مي شود. صحرا 
به مضمون محل خلوت در ابیاتی چون »تنگنای خلوتم خاطر به 
صحرا می کشد« به کار رفته است. صحرا به مفهوم کنج خلوت 
نیز اشاره می کند. باغ و همنشینی اش با واژۀ صحرا در ابیاتی از 
قبیل: »به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را«، به تصویر کشیده شده 
است. همنشینی واژۀ صحرا با واژگانی چون دوست، مردم، تو، 
جوانان، دالرام و نهایتاً من و تو در کالم سعدی دیده می شود. 
نمونه ای از این دست، بیت ذیل را می توان یاد کرد: »عهد کردیم 
که بی دوست به صحرا نرویم«. در باب زمان رفتن به صحرا گفته 
شده: »خواهم که بامدادی بیرون روی به صحرا«. در ابیات مشابه 
این بیت نیز وقت رفتن به صحرا، بهار، هنگام غمگینی، روز و شب، 
نوروز، هنگام فراغت، بامداد )صبحگاه( بیان شده است. صحرا به 

معنای محل تماشا: »هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی«. 
صحرا به مضمون محشر تنها در دو مصرع به کار رفته است: 
»کسی دید صحرای محشر به خواب« یا مصرع: »و زان جا به 
صحرای محشر برد«. صحرا به مضمون عشق و دلبری در مصرع: 
»حدیث عشق بر صحرا فکندم«؛ آمده است که در کل به مفاهیم 
ناز و دلبری، دل ربودن، حدیث عشق و از بهر عشرت به کار 
رفته است. صحرا به همراه اسامی افراد، در »سالوک صحرانورد« 

و »بهرام صحرانشین« به کار رفته است )جدول2(؛ )تصویر 1(.

همنشینی های واژۀ صحرا در اشعار سعدی
واژۀ »هامون« در هفت بیت با مضامین متفاوت در شعر سعدی به 
کار گرفته شده است: »عجب می دارم از هامون که چون دریا نمی 
باشد/ سفر کرده هامون و دریا بسی/ نه هامون و دریا و کوه و فلک/ 
چه هامون و کوهت چه سنگ و رمال/ نه هامون نوشت نه دریا 
شکافت/ یکی سیل رفتار هامون نورد«. که به ترتیب در مفاهیم در 
مقابل دریا، دنیا دیده، کل دنیا، هیچ یک و هامون نورد آمده است.

واژه »بادیه« در 12 بیت از اشعار سعدی تحت عنوان مفاهیم 
مختلف کاربرد داشته است. 

تصویر1. فراوانی لغات همنشین با واژۀ صحرا در اشعار سعدی. مأخذ: نگارندگان.
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جدول1. معانی واژۀ بیابان در فرهنگ لغت. مأخذ: انوری، 1386، 729 و نصری اشرفی، 1381، 355.

مفهوم استخراج شده از ابیات صحرا به مضمون ردیف

بیرون شهر، سبزه، نشاط، گل، سنبل، جوی، بنفشه، الله زار تفرجگاه 1

کنج خلوت محل خلوت 2

باغ و صحرا باغ و همنشینی با صحرا 3

دوست، مردم، تو، جوانان، دالرام، من و تو مخاطب همراهی در صحرا
)به صحرا رفتن(

4

بهار، هنگام غمگینی، روزو شب، نوروز، هنگام فراغت، بامداد )صبحگاه( وقت صحرا 5

صحرا و تماشا محل تماشا 6

صحرای محشر محشر 7

ناز و دلبری، دل ربودن، حدیث عشق، از بهر عشرت عشق و دلبری 8

سالوک صحرانورد، بهرام صحرانشین، صحرانشین اسامی افراد 9

جدول2. کیفیت حضور واژه صحرا در اشعار سعدی. مأخذ: نگارندگان.

معانی واژۀ بیابان در فرهنگ لغت

بیابان دشت هامون صحرای محشر صحرا

صحرا دشت و صحرایی زمین هموار ادیان: محل تجمع مردم در روز 
قیامت

بیابان

زبان تبری: جای دور ساخته شده در دشتستان صحرای بی آب و علف گفتگو: مجاز از جمعیت انبوه مکانی خارج از شهر

اهل دشت )جنوب ایران( مجاز از خشکی و دریا مجاز از میدان جنگ

موسیقی ایرانی مجاز از زمین و آسمان

اولین دریافتی کاسب

دریافتی قبل از مزد اصلی 
)بیعانه(

مجاز از بیرون از شهر

بادیه به عنوان مکانی بی آب: »در بادیه تشنگان بمردند/ همچون 
درخت بادیه سعدی به برق شوق/ به راه بادیه دانند قدر آب زالل/ 
گو تشنگان بادیه را جان به لب رسید/ در بادیه تشنگان به جان در 
طلبش«. یا مکانی دارای خار مغیالن: »ای بادیه هجران تا عشق 
حرم باشد/ عشاق نیندیشند از خار مغیالنت/ که نه در بادیه خار 

مغیالن بودم«.
 بادیه به عنوان مکانی که در آن سختی فراوان است: »هزار بادیه 
سهل است اگر بپیمایند/ هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن/ 

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل«.
 بادیه به عنوان مکان تنهایی: »آخر نه منم تنها در بادیۀ سودا/ یا 

مسافر که در این بادیه سرگردان شد«.
مضامین گوناگون از واژۀ »دشت« نیز در 20 بیت از اشعار سعدی 
به چشم می خورد. در این مورد نیز همنشینی این واژه با کوه، 

در شعر سعدی دیده می شود: »به تگ ژاله می ریخت بر کوه و 
دشت«. دشت به عنوان مکانی در رفت وآمد نیز در نظر گرفته 
شده است: »شنیدم که عیسی درآمد ز دشت«. در این ابیات 
از اقشار مختلفی از قبیل عیسی، دزد، تخت سلیمان و مسکین 
سخن گفته است. دشت در همنشینی با واژۀ »در« نیز دیده می 
شود: »به دیر آمدند از در و دشت و کوی«. این واژه به عنوان 
مکانی در اطراف نیز به کار گرفته شده است: »بیا تا چه بینی بر 
اطراف دشت« )در مفهوم نخلستانی در اطراف جنوب(. در نهایت 
واژۀ دشت در بردارندۀ مفاهیم دیگری نیز قلمداد می شود، که در 
مصرع های ذیل بدان ها اشاره می شود: »که خار دشت محبت 
گلست و ریحانست/ شنیدم که در دشت صنعا جنید/ قضا را 
خداوند آن پهن دشت«. مفاهیم برداشتی از این ابیات به نوبت 
شامل دشت محبت، دشت صنعا و پهن دشت است. واژۀ »بیابان« 
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تصویر2. فراوانی مضمون های به کاررفته واژۀ بادیه، هامون، دشت و بیابان در ابیات سعدی. مأخذ: نگارندگان.
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در 35 بیت از ابیات سعدی در مضامینی چون: مکانی بی آب وعلف، 
بیان شده است: » چون تشنه بسوخت در بیابان«. همنشینی 
واژۀ بیابان و مردن درمصرع: »که بمردیم در بیابانش«، به چشم 
می خورد. صید بیابان نیز یکی از مفاهیم یافت شده از شعر سعدی 
عنوان می شود: »کعبه دیدار دوست صید بیابان اوست«. بیابان به 
عنوان مکانی پرخطر نیز تداعی شده است: »مگر که راه بیابان پر 
خطر گیرند«. بیابان عشق، در مفهوم آسان شدن مسیر بیابان به 
انگیزۀ حرم عشق )کعبه( به کار رفته است. بیابان به مفهوم کنج 
عزلت نیز در شعر سعدی رؤیت می شود: »یاران شنیده ام که بیابان 
گرفته اند«. با توجه به ابیات دیگری از سعدی، ویژگی های کلی 
دیگري نیز مي توان برای بیابان قائل شد. در ابیاتي چون »بیابانست 
و تاریکی بیا ای قرص مهتابم/ در بیابان غفلت افتاده« و از این قبیل 
مفاهیمي همچون بیابان و تاریکی؛ سر به بیابان گذاشتن، سختی 
و ترس خواب در بیابان، بیابان غفلت، غول بیابانی، روز مبادا، وجود 
گورخر، باران و سرما و سیل مي توان استخراج کرد. واژۀ  بیابان 
در معیت کلمه ای دیگر در واژۀ »بیابان نورد« به چشم می آید: 
»بیابان نوردی چو کشتی بر آب«. بیابان در همنشینی با کوه نیز 
در سخن سعدی دیده می شود: »تا کوه و بیابان مشقت نبردیم« 

که در آن بیابان به مفهوم مشقت است )تصویر2(؛ )جدول3(.

نتیجه گیری
در پژوهش پیش رو به تفاوت های ذهنی و بوم شناسانۀ مردم ایران 

در باب واژۀ »صحرا«، در فرهنگ لغت و اشعار سعدی پرداخته 
شد. واژۀ صحرا عالوه بر معنای رایج امروزی دارای معانی دیگری 
نیز بوده است، که با جستجو در آثار گران قدر شاعر پارسی »سعدی 
از این معانی را یافته و به بررسی جزء جزء  شیرازی« بسیاری 
هریک از آنها پرداخته شد. اغلب مفاهیم از واکاوی این واژه در 
شعر سعدی، معانی بدیعی چون دشت و بوستان و تفرجگاه را 
در بر داشته است، از این رو هدف سعدی از تکرار چندین بارۀ این 
لغت در اشعار خویش، اغلب به نمایش گذاشتن منظره ای دل نشین 
و فرح انگیز بوده است. مثالً کلمۀ »صحرا« تداعی گر تفرجگاهی 
چون باغی فرح بخش بوده است و در بامدادان یا در موسم بهار 
اوقات فراغت را در آنجا می گذراندند. شایان ذکر است در تعدادی 
از اشعار وی، یکی از مترادف های معنایی این واژه در فرهنگ 
لغت، یعنی کلمۀ »بیابان« در جایگاه متفاوتی نسبت به معنای 
شایع واژۀ صحرا در شعر سعدی قرار داد؛ مثالً در برخی از ابیات، 
وی، کلمۀ بیابان را در جایگاهی به کار برده که بیان گر مکانی 
مشقت زا یا حزن انگیز است. این واژه تصویرگر کنج عزلت، بیابان 
غفلت و سختی و تاریکی است که در برخی ابیات شعر سعدی، 
طی کردن بیابان اشاره به مشقت زا بودن مسیر تلقی می شود. دیگر 
مترادف واژۀ صحرا در فرهنگ لغت کلمۀ »هامون« است؛ که در 
شعر سعدی، تداعی گر فرد دنیادیده یا در تضاد معنایی با دریا و 
نیز گاهی به مفهوم کل دنیا بوده است. واژۀ »دشت« نیز از دیگر 
مترادفات واژۀ صحرا در لغت نامۀ فارسی بوده که در اشعار سعدی 
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نیز با مضامینی تقریباً مشابه با فرهنگ لغت، یعنی کوه و دشت 
به کار رفته است. در نهایت واژۀ »بادیه« نیز از مترادف های واژۀ 

صحرا در شعر سعدی است که تداعی گر مکانی بی آب و دارای خار 
مغیالن بوده است. 
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