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   يليخلي باقر اكبري عل           دكتر                                                      
          درانـــمازن اهـــدانشگ ارــيدانش             

 يكالي محراب رهيمن   
                            مازندران دانشگاهي فارس اتيادب و زباني دكتراي دانشجو 

  چكيده
ه بر هاي تصويري است كوارهترين طرحي حجمي يكي از مهموارهطرح     

بر اساس اين طرح واره، انسان از . بودن چيزي در درون چيز ديگر داللت دارد
    هاي داراي حجم، بدن خود را مظروفي طريق تجربة قرار گرفتن در مكان

وارة حجمي را  هاي انتزاعي قرار گيرد و طرح تواند در ظرف انگارد كه مي مي
گرايي  واقع،ت و اين مقالهگراس شاعري واقع،سعدي در حوزة ادبي. پديد آورد

طرح . وارة حجمي سر، چشم و دل بررسي كرده استاو را در قالب سه طرح
توان عشق را نمايندة طبقة مي. گر تضاد عقل و عشق استوارة سر، تداعي

حاكم دانست و پيروزي عشق بر عقل / فرودست و عقل را نمايندة طبقة فرادست
گرايي سعدي به شاهان ستمگر و بازتابي از واقعرا نمود استعاري غلبة مردم بر پاد

گرايي سعدي، وارة حجميِ چشم، ما را به ابعاد ديگري از واقعطرح. شمار آورد
. گرددگر و متفكّرانة او رهنمون ميگرا و نگرش قضاوتمثل نگاه حسي و برون

انگاري قدرت دلِ هاي تصويري، همسانوارهسازي طرحگيري مفهومجهت
هاي غم سعدي نيز بر آفاقي بودن فضاي دل او ا زيبايي معشوق و ويژگيعاشق ب

  .داللت دارند
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وارة سر، وارة حجمي، طرحغزليات سعدي، طرح:       واژه هاي كليدي
  .چشم، دل

  قدمه م-1

 با فرض انتقال ،     بررسي حوزه ها و مبادي مفهوم سازي و تصويرگري هر اثر ادبي
، مي تواند ما را به خاستگاه و نوع نگرش و بينش شاعر رهنمون گردد؛ تجربه از طريق زبان 

 در قياس با موالنا و حافظ، اساساً  شاعري آفاقي و ،چنان كه مي توان گفت سعدي شيرازي
 ارزش قايل است ، او براي واقعيت عيني كهگراست و عده اي از پژوهشگران معتقدندواقع

ناپذير هاي دسترسدهد و از شيفتگي به ارزشود قرار ميو آن را سرآغاز فعاليت شاعرانة خ
از نظر اسالمي ندوشن هم ) 107: 1372عباديان،(.هاي فكري دوري مي جويدو ماجراجويي

بيني نسبت به  يكي خوش؛شودسعدي دو صفت دارد كه در بزرگان ديگر كمتر ديده مي«
دهد كه  طرف باال پرواز نميسعدي آن قدر انسان را به. زندگي و ديگري واقع بيني است

اگرچه در ) 141: 1383(».دارداز زمين بگسلد بلكه رابطة جسم و انسان را با زمين نگه مي
وارة حجمي مي كوشد اند، طرحهاي مختلف عمل كردهگرايي سعدي به شيوهتوجيه واقع

  . بپردازدگرايي اوتا با استناد به زبان و تجربيات مادي و عيني سعدي به تحليل واقع
- هاي داراي طرح تحليلي است و واحد تحليل، بيت- توصيفي،     روش اين پژوهش

اي از براي تبيين بهتر موضوع و پرهيز از زياد شدن حجم مقاله، پاره. وارة حجمي است
 ،در پژوهش حاضر. مباحث نظري به هنگام تحليل موضوعات اصلي، مطرح شده است

ازغزل (گيري تصادفي  با استفاده از روش نمونه،)غزل179(چهارم از غزليات سعدييك
 و مورد هانتخاب شد...)  و 14، 10، 6، 2، هر چهار غزل يك غزل، بدين صورت 2شمارة

  .ه استتحليل و بررسي قرار گرفت
 به دليل تكيه بر ،وارة حجمي     پژوهش حاضر بر اين فرض استوار است كه طرح

هاي زي ذهني و نيز به سبب رويكرد شناختيِ استعارهساهاي عيني براي مفهومپديده
  .گرايانة سعدي استمفهومي، الگوي مناسبي براي بررسي بينش و نگرش واقع

  له بيان مسئ-1-1
شناسي اصلي پذيرفته شده است و معنيشناسي نوين،ان و واقعيت در زبان     ارتباط زب

 بسزايي براي حضور ارد و اهميت، بر اين اصل تأكيد د از ديگر مكاتب بيش،شناختي
از ميان تجربه هاي جسماني، اعضاي . تجربيات جسماني انسان در ساخت معنا قائل است
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با قاطعيت مي توان گفت سه عضو . كنندبدن در بيان مفاهيم انتزاعي نقش مهمي ايفا مي
ليل است اي دارند و اين امر بدان ددر متون ادب فارسي كاربرد گسترده، سر، چشم و دل 

  وشناخت عقلي)2 ،شناخت حسي)1: ضو ياد شده، ابزار سه نوع شناخت يا معرفتعكه سه 
سازي سعدي به همين داليل، در اين پژوهش، مفهوم. شناخت شهودي به شمار مي آيند)3

  .گيردشناسي شناختي مورد بررسي قرار مي از ديدگاه معني،با استفاده از اين سه عضو
ترين نمودهاي ذهن است كه هم محصول   يكي از عالي، شناختي     زبان در علومِ

 به عنوان مكتبي كه ،شناسيِ شناختي آيد و زبان شناخت و هم فرايندي شناختي به شمار مي
ساخت، يادگيري و بهره وري از زبان را بهترين مرجع بازشناسيِ شناخت انسان مي داند، در 

زبان را از ديدگاه ) 2: 1387نورمحمدي،(.استاي برخودار  علوم شناختي از جايگاه ويژه
يكي مجازي كه خاص زبان ادبي و شاعرانه : كنند به دو نوع تقسيم مي،كاربرد شناسي

-است و ديگري، حقيقي كه به صورت زبان روزمره و متعارف ظهور پيدا مي

رد حقيقي به ترين شگردِ انتقالِ زبان از كارب استعاره از ديرباز، مهم) 3: 1380صفوي،(.كند
كاربرد مجازي و ادبي بوده اما امروزه هم در زبان خودكار، كاركردهاي مختلفي دارد و 

توان و نبايد   چنان گسترده است كه نمي،باري، تعامل زبان و ادبيات. هم در زبان ادب
  . اي چون استعاره را صرفاً در ساحت ادبيات بررسي كرد پديده

او . گرددلعة استعاره به غرب و به ارسطو بر مي     در نگرش كالسيك، سّنت مطا
 ويژة زبان ادب ،استعارهكه دانست و معتقد بود  استعاره را شگردي براي هنرآفريني مي

در نگرش معاصر، . است و به همين دليل بايد در ميان فنون و صناعات ادبي بررسي شود
اي بيان جهان خارج به شمار استعاره به زبان ادب محدود نشده و الزمة زبان و انديشه بر

را عنصري  شناسي شناختي، استعاره از اين رو، پيروان معني). 369: 1383صفوي،  (.رود مي
 تصويري ،استعاره در اين رويكرد. شناسندبندي درك و انديشة انسان مي بنيادين در مقوله

شود  مادي اطالق مييابد و به هرگونه فهم و بيانِ هر مفهوم انتزاعي در قالب تصورات  نو مي
هاي زباني، فقط نمود و شاهد  و اساساً فرايندي ذهني و شناختي دارد، چنان كه استعاره

 از ،سازي استعاره در علوم شناختي براي مفهوم. شوند هاي ذهني محسوب مي استعاره
 يعني براساس الگوي ؛اند ها غالباً تصوري واره اين طرح. كنندها استفاده مي واره  طرح

 به سه دستة ،طرح واره هاي تصويري. گيرند شناختي و مفاهيم بنيادين ذهن ما شكل مي
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در ادامه، طرح . ) 376- 373:همان(قدرتي)3  وحركتي)2،حجمي )1: اصلي تقسيم مي شوند
  . به اختصار معرفي مي گردد ،واره ي حجمي به دليل تمركز مقاله بر آن

ن، انسان از طريق تجربة قرار گرفتن در به اعتقاد جانسو: ي حجميواره      طرح
هاي داراي حجم، بدن خود را مظروفي  هاي داراي حجم و نيز قرار دادن اشيا در مكان مكان
و » رفته تو فكر«هايي مانند  جمله. هاي انتزاعي قرار گيرد تواند در ظرف انگارد كه ميمي
 ،»حالِ خوش«و » فكر«راي زبانان ب دهد كه فارسي  نشان مي،»توي همين حال خوش بمان«

 درك ،به عقيدة ليكاف) 374- 375: 1383صفوي،(.اند وارة حجمي در نظرگرفتهنوعي طرح
وارة  طرح، پذيرد كه در آن  اي صورت مي ها براساس فرافكني استعاره معاني اين جمله
وارة طرح)35: 1389راسخ،(.شود به حوزة مفهومي انتزاعي كشيده مي ، تصويري حجم

هاي منطقي، مثل حفاظت، مقاومت، اي از استلزامات و ويژگيداراي مجموعهحجمي 
واره، انواعي نظير اين طرح) 114: 1987جانسون،(.محدوديت و ثبات مكاني نسبي است

-كوچك را شامل مي-  خارج و بزرگ - خالي، داخل-وارة ظرف و مظروف، پرطرح

  ) 132- 128: 1385فر، آريان(.شود
  يت پژوهش ضرورت و اهم-1-2

. است  همواره مورد توجه پژوهشگران بوده ،شناسي  زيبايية      غزليات سعدي از جنب
 محدود كردن عناصر زيباشناختي در ،هاي مرتبط با سعديوجه اشتراك بيشتر پژوهش

شناسي  هاي جديد معني  نگاه نو و يافتهةدر ساي   بالغت سّنتي است اما اين پژوهش ةحوز
 به ،هاي پژوهشپردازد و به داده هاي زباني غزليات سعدي مييل جنبه به تحل شناختي

  .عنوان كليد شناخت ذهن و ردپاهاي تفكر شاعر در زبان توجه دارد
  پيشينة پژوهش -1-3

اي نوشته نشده وارة حجمي تا كنون مقالهگرايي سعدي بر اساس طرح     در بارة واقع
  .است

   بحث و بررسي-2
  » سر«جمي مرتبط با وارة حطرح-2-1

 و )2(است، استوار »سر، يك ظرف است« تصوريِ ة     تحليل پژوهش حاضر بر استعار
شود و اندازه، شكل و   ظرف يا مكاني براي مفاهيم انتزاعي تصور ميةمنزلبه» سر«در آن 
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 مغز در سر قرار دارد و حاوي،مطابق دانش قراردادي. گيردكاركرد آن مورد توجه قرار مي
 ،هوش، تفكر، ذكاوت، درايت، دانش و تدبير است و در ذخيره سازي اطالعات در حافظه

 به قلمرو عقل و تفّكر مربوط ،وارة حجميكاركرد سر در حوزة طرح. نقش مهمي دارد
  .         پوككله. سر به هواست. كنداش كار نميكله. ارزدسرش به تنش مي:  مثل؛است

 در پاره اي از اشعار سعدي در ،»انديشه و خاطر« مانند ،ات آنو مترادف» سر«     واژة 
با (سودا، هوس، خيال، شور، ضميرِ تو «وارة حجمي آمده و ظرف واژگاني مثل قالب طرح

» كه سوداي تو باشد؟به شرط آن/ خوش است اندر سر ديوانه سودا«: است» )مرجع معشوق
وليكن تا تو را ديدم گزيدم / از اين در سررويان نبودي پيش مرا سوداي بت «،) 378/8()1(

 ،)698/6(»وقتي برود كه سر نباشد/ اين شور كه در سر است ما را «،)589/5(»راه سودا را
كنـد خيال وصل تو از سر نمي «،)690/7(»هركه در سر هوسي داشت از آن باز آمد«

تا تو به خاطر  «،)622/6(»هاست هنوزكه در سرم ز تو آشوب و فتنه «،)706/10(»بـيـرون
  ).338/1(»مني كس نگذشت بر دلم

   تحليل شناختي-2-1-1
در غزليات سعدي را مي توان به دو اعتبار مورد بررسي قرار » سر«وارة حجمي      طرح

  :داد
  عشق» ظرفِ«به عنوان » سر« -2-1-1-1

اشد، ظرف كه  ظرفِ افكار گوينده باينبه جاي » سر«،      در پاره اي از اشعار سعدي
يادآور داستانِ تضاد ديرينة عقل و عشق در پهنة ادب و عرفان ،اين موضوع . عشق است

فارسي است كه همواره به پيروزي عشق منجر مي شده است اما چرا عشق بر عقل پيروز مي 
  گردد؟  

 از چنان جايگاه رفيعي برخوردار است ،     عقل در فرهنگ فلسفي و حكمي ايرانيان
  اندستيزي چون سنايي، مولوي و حافظ هم به اهميت آن اقرار كردهعرانِ عقلكه حتي شا

ليكن در پاسخ بدين سؤال كه چرا عشق بر عقل پيروز مي شود؟ مواردي از قبيل سنگيني و 
 اشاعره و  ديدگاهانديشي معتزله، رواجدشواري مفهوم عشق، سختي راه عشق، خشك

 وحي يا ايمان يا ،تعارض عقل با وحي كه به مرورمجادالت كالمي اشاعره و معتزله در 
جاي خود را به عشق داده است و ) عشق كاري است كه موقوف هدايت باشد(هدايت
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: 1388موحدي،(.رواج تصوف و چالش عرفا با فالسفه و خرد ارسطويي را مطرح كرده اند
اما ). 44-54: 1392 شفيعي كدكني،  و 31: 1381 محمدي،،56: 1387 دهقاني،،183- 182
  دهد؟باره به دست مي چه اطالعاتي در اين ،»سر«وارة حجميِ طرح

 قرار » ظرفِ عشق«در آن ،سر صرف نظر از روساخت كه غالباً ، در غزليات سعدي      
زند و تكيه مي» سر«بعد از پيروزي بر عقل، بر تخت » عشق« نيز ژرف ساختگيرد، در مي

آورد؛ به عبارت ديگر، دل در نروايي خود در ميسر و كاركردهاي آن را تحت فرما
، انديشه كند بلكه خود كارِ سر، يعني تعقل نه تنها قلمرو عقل را اشغال مي،غزليات سعدي

در دل انديشه و در ديده خيالش ...«: دهدو ذخيرة علم و دانش را نيز انجام مي
دل شوريدة ما عالم  «،)359/1(»كس نگذشت بر دلم تا تو به خاطر مني «،)413/1(»دارند

  ). 629/6(»انديشة ماست
 در ،ت گرفته كه سر در كهن الگوي ايرانيانئجا نش     شايد مفهوم سازي فوق از آن

كاربرد واژة سر به . شودحكم پادشاه است و از اين رهگذر، پادشاه نيز به سر همانند مي
، )ذيل سر: 1373دهخدا، (» اساسسردار يا مقدم لشكر، رئيس، مهتر، شريف تر، پايه،«معني 

در غزليات سعدي، عشق كه دل، كانون آن است، . سرور و بزرگ، مؤيد همين انگاره است
از اين رو، . رانديابد و عقل را از قلمرو خود بيرون مي غلبه مي،بر پادشاه بدن، يعني سر
بقة حاكم است و  نمايندة طبقة فرودست جامعه و عقل نمايندة ط،شايد بتوان گفت كه عشق
غلبة عشق بر عقل را . سازي يك مبارزة سياسي دانستتوان شبيهستيز عقل و عشق را مي

محقق نشدن توان نمود استعاري غلبة مردم بر پادشاهان ستمگر قلمداد كرد كه به دليل مي
  .سازي شده و تحقق يافته است در عالم واقع، در دنياي آرماني بازآن 

وارة حجمي است، دشوار به نظر دعاي مذكور كه برآمده از طرح     شايد پذيرش ا
از سخن ) 1: توان با استناد به داليلي ديگر، صحت اين برداشت را تقويت كردبرسد اما مي

آيد كه با گروهي از بندي عقل به دو قطب مثبت و منفي، برميشاعران و عارفان و تقسيم
از سنايي به بعد كه بيشتر شاعران از دربارها ) 2 .عقال مخالف بودند، نه با عقل و  انديشه

: 1386جعفري،( بيش از پيش رايت مخالفت بر افراشت،گرداندند، عشق در برابر عقلروي
. خورد برتري عشق بر عقل به چشم نمي، در حالي كه در تغزل قصايد شاعران مداح،)35
 كه اغلب خردگرايان با در تأييد اين كه خرد نمايندة طبقة فرادست است، همين بس) 3
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توان ذكر كرد كه ديوان او پر ناصرخسرو را به عنوان نمونه مي. عامة مردم بيگانه بودند
برد و خود كه اولي را در وصف مردم به كار مي» خرد«و » خر«خراش است از طنين گوش

-ياما عشق موجوديت خود را از مردم م) 56: 1387دهقاني،( سازدرا به دومي منسوب مي
  :                                 گيرد

 كـــردم        گـوي عوام احتـراز ميو                 ز گفت 

                                                         كزين سپس بنشينم به كنــج تنـهايي
                     وفاي صحبت جانان به گوش جانم گفت  

                            )      8-420/7سعدي،(رسـوايي كني ز                                           نه عاشقي كه حذر مي           
شود، دليل مي آن هم از نوع معزول و مخلوع، تشبيه ،كه عقل به پادشاهاين) 4    

تشبيه عقل به پادشاه . كندديگري است كه نقد عقل را به حوزة مبارزة سياسي مرتبط مي
-ند و در يك مملكت نمي اعقل و عشق دو پادشاه:  مورد عالقة سعدي است،معزول

ز شد ا، عقل كه به اشتباه تصور مي)455/6(و چون سلطانِ عشق روي نمايد) 458/5(گنجند
حديث درنتيجه، ).7-170/6(گيرد پيش ميراه گريز در،)272/2(آيددر ميكاري بههمه

و دور عارض ) 136/6(شود به فرمان عامل معزول تبديل مي،عشق پادشاهي امعقل در اي
  ). 562/9(اندازدكلّي برمي رسم عقل را به،معشوق

در غزل كالسيك، شعر عاشقانه به حريم «     بنابراين، برخالف اين مطلب كه 
  به،خصوصي، انفرادي و انحصاري شاعر تبديل شده و اجتماع و مسايل مربوط به آن

شود و شاعر ميان حريم عشق و عرصة اجتماع، دنيايي بيرون از آن واديِ محرمانه رانده مي
، در تصويري كه از ستيز )43: 1381بهفر،(»شودتفكيك و جدايي انكارناپذيري قايل مي

توان عقل و عشق در غزليات سعدي ارائه شد، يگانگي و تالقي عشق و اجتماع را مي
گراست  در بسياري از موقعيت ها واقع،دهد كه شاعرِ كالسيك ميمشاهده كرد و اين نشان

  .و هنگام سخن از عشق، در ناخودآگاه خود دغدغة اجتماعي دارد
  »سر«به عنوان مظروفِ » عشق «-2-1-1-2

 بعضي از عشق تعاريف و تقسيم بندي هاي مختلفي ارائه شده است؛ ،     در آثار فارسي
، عشق، تعلقي ضروري و واجب، يعني جبري به منبع هستي در عرفان طبيعي«: گفته اند

به بياني دقيق تر، عشق از سرِ احسان .. اما در عرفان فوق طبيعي، عشق اختياري است... است
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 و  در عرفان فوق طبيعي، هم عملي ارادي و اختياري است و هم ايثاري بالعوض،و شفقت
د و هم در بر گيرندة خلق باشد بدين لحاظ در يك حركت، هم مي تواند شامل حق گرد

كه در سرشت روحاني اش، مثل خداست و بنا بر اين، هم درخور و سزاوار خداست و هم 
در روان شناسي جديد، ) 22: 1385ستاري،(.»بشر كه خليفة خداست، قادر به التزام آن است

. عشق يك هيجان اساسي و مثبت است و نظريات مختلفي در بارة آن مطرح شده است
را » تعهد و تصميم«و » ميل و شور«، »صميميت«ستنبرگ، در نظرية مثّلث عشق، سه مؤلفة ا

 و ساير پژوهشگران تحت تأثير نظرية او، عشق را به دو نوع رفاقتي و هبراي آن ذكركرد
دار عشق پرشور، هيجان پرحرارتي است كه تمايل شديد و مدت. نده اپرشور تقسيم نمود

گيرد و با گذشت زمان شود، به طور اتفاقي شكل ميا شامل ميبراي پيوند با ديگري ر
 ،عشق پرشور. تر از تعهد و صميميت است قوي،در اين عشق، ميل و شور. يابدكاهش مي

را به ) مثل حسادت و اضطراب(و هم اثرات منفي ) مثل لذّت و هيجان(هم اثرات مثبت
   )492: 1386رفيعي نيا، (.دنبال دارد
 و خود معشوق، نون، شور، آشفتگي، هوس، خيال وصل، آشوب و فتنه سودا، ج     

واژگاني مانندِ شور و شوق ، مهر و عشق، . در شعر سعدي اند» سر«هاي مهم ترين مظروف
         آيند اما در معنا به شمار مي اي همنامهسودا و هوس و پيوند و وصل، مطابق معاني لغت

هايي كه توسط واژه ايجاد اي و معاني ضمني، يعني تداعيامهن بين معناي لغت،معني شناسي
ها را در مصاديق زير مشاهده توان آنو مي) 67: 1392روشن،.(شود، تمايزاتي وجود داردمي
  :كرد

 شش بار به عنوان مظروف سر به ، در يك چهارم غزليات سعدي، سودا:سودا)1    
 مثالً ؛كندني ديگري را نيز به مخاطب القا مي عالوه بر عشق، معا،اين واژه.  استكار رفته

هاي رواني از مادة سوداست و در طب سنتي، عشق نيز نوعي بيماري روانيِ چون بيماري
، سودا مفهوم شدت عشق )205- 203: 1382باقري خليلي،(شودنيازمند درمان تلقي مي

ه ب. صلي عشق پرشور است مؤّلفة ا،كند و هيجان شديدهمراه با جنون را به ذهن متبادر مي
معني تجارت و سود و زيان را نيز با خود دارد، اين گمان را كه عاشق » سودا«عالوه، چون 

  :نمايدمي انديشد، به ذهن منتقل در عشق به سود خود مي
  رويان نبودي پيش از اين در سر  مرا سوداي بت           
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  )589/5(         و ليكن تا تو را ديدم گزيدم راه سودا را                                             
آن را .  عالوه بر شدت هيجان، عشق مادي را نيز تداعي مي كند اين واژه:هوس)2    
دانسته » ميل، آرزو، كشش غير ارادي ناگهاني و زودگذر نسبت به كسي يا چيزي«به معني

ويژه در مضامين و باي از موارد ه سعدي در پار)انوري،فرهنگ سخن، ذيل واژه. (اند
 مثالً در مورد سودا ؛هاي معنايي به كار بردهرا به صورت مترادف» سودا و هوس «،عاشقانه
و در بارة هوس ) 349/4 و 622/5(»گه ز سر سوداي تود، آنبنده سر خواهد نه«:  استگفته

او در برخي ديگر از . )67/9(»گه نهد از سر هوسديوانه سر خواهد نهاد آن«: نيز آورده
عشق و سودا و «را نيز با آن دو همنشين نموده و » عشق«اشعار، عالوه بر سودا و هوس، 

» سودا و هوس «،در اين موارد. را به صورت مترادف هاي معنايي به كار برده است» هوس
ي  در بيت زير عالوه بر سودا و هوس، معن، به عنوان نمونه؛كنندبر هيجان شديد داللت مي

هم حالتِ هيجان شديد را تأكيد و » صبر و آرام و قرار«مصراع دوم، يعني از دست رفتن 
  : كندتقويت مي

     عشــق و ســودا و هوس در ســـر بماند    صبـر و آرام و قــرار از دست 
  )545/3(رفت

ـــزه تنم بپوسد و خاكم به باد ري«: كندبيان مي» مهر«     سعدي تداوم عشق را با واژة 
   : شدت عشق را با سودا و هوس و)424/5(»هنوز مهر تو باشد در استخوان اي دوست/ شود

   عاقبـت سر به بيابان بنهد چون سعدي      هركه در سر هوس چون تو غزالي 
  )692/9(دارد

ايــن شــــور  «:بردكار مي سعدي واژة شور را نيز به عنوان مظروف سر به:شور)3    
مفهوم و حالت ناشي از  .)698/6(»وقتي بـرود كـــه ســر نــبـاشـد/   است ما را كه در سـر

 آيد، چنان كه حافظ گويدبا حضور معشوق و ديدن زيبايي هاي او پديد مي/ شور غالباً در
ورنه به /  يا خلوتي برآور يا برقعي فروهل«: آوردو سعدي مي) 316/7(» ...شور شيرين منما«

 واژگاني مثل  كهتوان گفتبنابر اين، مي). 145/3(»از جهان برآريشكل شيرين شور 
گرايي و بروز احساسات در حضور معشوق داللت دارند و  بر واقع،سودا، هوس و شور

  . شودگرا محسوب ميسعدي از اين منظر از شاعران واقع
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ي را برا» َ ت- «و » تو«سعدي غالباً ضمير دوم شخص مفردِ : صفاتِ معشوق)4    
           بي روي تو آتش به سرم بر  «،) 105/3(»وي سرّ تو در سرها« مثل؛معشوق به كار مي برد

سوداي «، )496/22(»از دست تو سودا برخاست...«، )349/4(» سوداي تو«، )207/1(»شدمي
) عيني يا خيالي( بر حضور، ضمير دوم شخص مفرد كهتوان گفتمي). 448/3(»وصلت

  . گرايي و عشق انساني سعدي است دال بر واقع،ند و حضور معشوقكمعشوق داللت مي

  » چشم«وارة حجمي مرتبط با طرح -2-2
 چشم. گانه و داراي كاركردهاي شگفت انگيز استترين حواس پنج     چشم از مهم
 و تقريباً هشتاد است  از اهميت بيشتري برخوردار ، نسبت به ساير اعضا،در فرآيند ارتباطي

در ) 215: 1388ريچموند،(.گردد حاصل مي اطالعات در بارة جهان از طريق چشمدرصد
 . برابر با نصف دية قتل نفس است،منابع فقهي، دية كور كردن يك چشم انسان

داند، عرفا او را حيوان بصير مي اگر ارسطو انسان را حيوان ناطق مي) 269: 1388تاجديني،(
 .شوندها پنجرة روح تصور ميمره، چشمدر تعامالت روزو )267:همان(شناسند

  )1379:189فرگاس،(
است و » ظرف مفاهيم انتزاعي «،هاي چشم در متون ادب فارسي     يكي از انگاره

/  اهميت فوق العاده اي دارند، چنان كه  ديدن در اشعار عاشقانه، ديدار وچشم، ديدن
 در كنار دو ،ر غزليات سعديد» چشم«. شودديدار، يكي از خاستگاه هاي عشق تلقي مي

 و تركيب  استوارة حجمي را به خود اختصاص دادهترين طرح بيش،»سر و دل«عضو 
. ها با يگديگر داللت دارد، بر ارتباط تنگاتنگ آن»چشم دل«و » چشم سر«هايي مانند 

و  يعني وجود معشوق، خانه ؛خواندمي) 374/6(»باب فتن« چشمان معشوق را ،سعدي
پس، از طريق چشم مي توان به وجود معشوق راه پيدا كرد اما .  در است،وچشمان ا

/ درِ دو لختي چشمان شوخ دلبندت«: روي  عاشق بسته است به   اغلب،»در«متأسفانه اين 
آخر نگاهي باز كن وقتي كه بر ما «و ) 574/3(»گشايي بازنمي  ام كه به رويم چه كرده
  ). 258/1(»بگذري
بر ديدة روشنت «:  در غزليات سعدي يا جايگاه خود معشوق استچشم عاشق      
خيال « يا جايگاه  )662/4(»اي كه در دل جاي داري بر سر و چشمم نشين «،)486/6(» نشانم
چشم عاشق به ). 222/9(»باز آي كه در ديده بمانداست خيالت«): 542/5(اوست» روي
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شوق با نيل به پيروزي، ديگر ميدانِ رقابت معشوق و غير اوست كه مع/ منزلة ظرف
از گل «معشوق در چشم عاشق . خارج مي كند) چشم عاشق(ها را از ميدان رقابتمظروف

و سرو در چشم ) 426/7(افتد با حضور او لعل از چشم مي،)554/3(زيباتر است»و ماه و پري
 عاشق نيامده  نه تنها در  طبيعت هيچ منظري زيباتر از معشوق در نظر.)118/3(نمايدزيبا نمي

اما ظرف ) 620/7(افتندبلكه دو جهان  نيز توان رقابت با او را ندارند و از نظر مي) 14/3(
 گاه گنجايش معشوق را ندارد و چون معشوق بزرگ است، در آينة كوچك ،چشم عاشق

  ). 154/5(نمايدنمي
  تحليل شناختي-2-2-1

 ناچار از تحليل ،»چشم«جمي گرايي سعدي به كمك طرح وارة ح     براي بررسي واقع
 در تحليل شخصيت لذا،. ويژه روان شناسي شخصيت خواهيم بود و بشناختيهاي روان

نما چهار پرسش در اين سنخ. شودنماي شخصيت مايزر و بريگز استفاده مي از سنخ،سعدي
  : مطرح است

-  از كجا ميكنند و انرژي خود راافراد توجه خود را بر چه چيزي متمركز مي) 1    

-افراد به طور طبيعي به چه نوع اطالعاتي عالقه نشان مي) 2. )گرا برون–گرادرون(گيرند؟

افراد ) 4. ) احساسي-متفّكر(گيرند؟افراد چگونه تصميم مي) 3 .) شهودي–حسي(دهند؟
) گر دريافت–گرقضاوت(دهي كنند؟دوست دارند دنياي پيرامون خود را چگونه سازمان

  ).45: 1392گران، زارع و دي(
 نگاه برونگراي سعدي -2-2-1-1

 بخشي از احساسات و است وگرا يا انفسي برخوردار      اگرچه سعدي از نگاه درون
گرا و آفاقي سعدي بر نگاه عواطف خود را از طريق آن بازتاب مي دهد، چون نگاه برون

-اساساً از شخصيتي برونتوان نتيجه گرفت كه سعدي گرا و انفسي اش غلبه دارد، ميدرون

 يعني انرژي خود را از ؛ ديگري محور هستند،گراهابرون .گرا برخوردار استگرا يا واقع
گراها از كنند اما درونگيرند و به بيرون نيز هدايت ميافراد و اشياي بيرون از خود مي

 بر اساس  )48- 45: همان(.گيرندتنهايي، خلوت و توجه به دنياي درونيِ خود، انرژي مي
گراي سعدي گرا يا واقعدر بارة نگاه برون» چشم«رويكرد تحليلي به طرح وارة حجميِ 

 : توان موضوعات زير را مطرح كردمي
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 گاهي به معني ديدن ،نظر. كند تا چشمبيشتر استفاده مي» نظر«سعدي از واژة )1     
 چشم در كنار هم به كار از اين رو، نظر را در معني ديدن، با؛وگاهي به معني چشم است

 نظر مرا دو جهان از نظرزان يك « .:كندبرد و نظر غالباً بر جنبة بيرونيِ ديدن داللت ميمي
 عالقة سعدي ).14/3 و 338/9(»...م به جملگينظرسرو برفت و بوستان از  «،)620/7(»فتاد

   » منظور«شوق را معو ) 17/8(»ناظر« به حدي است كه چشم را به اعتبار آن ،به واژة نظر
 287/7(»منظور چشم، آرام دل«،)282/10(»چشم دارد كه تو منظور نهانش باشي«: خواندمي
پيش از او هيچ يك از سخنوران . است» نظربازي«و » نظرباز«او واضع تركيب ). 666/8و 

ار  اين تركيب را نه در معناي حقيقي و نه در مفهوم مجازي و بار عرفاني آن به ك،گوپارسي
 در غزليات او غايب ،معشوق به عنوان مظروف چشم سعدي )244: 1386نظري،(.اندنبرده

و مخاطب قرار دادن معشوق، داللت بر حضور » تو«نيست بلكه كاربرد ضمير بارز يا مستتر 
» تو بزرگي و در آينة كوچك ننمايي «،)686/9(»باز آي و بر چشمم نشين«: وي دارد

 مبين نگاه معطوف به بيرون و ،ور معشوق در ظرف چشم سعدياز اين رو، حض). 154/5(
» خيال، نقش يا نقشِ خيالِ معشوق«گرايي اوست، در حالي كه مثالً در غزليات حافظ واقع

  .گرايي حافظ استدر چشم عاشق جاي دارد كه گوياي غيبت معشوق و درون
ني خودكفا و خوداتكا يع،»خود محور«گراهاو درون» ديگري محور«گراها برون) 2    
، گراها درونبراي » من«تر است و، مهمگراهابراي برون» ديگري« از اين رو، ؛هستند

و مظروف چشم، اغلب » ديگري«معشوق در غزليات سعدي به عنوان ) 18: 1390تيگر،(
معشوق و در /  بنابر اين، برجستگيِ ديگري وشودمقدم مي) سعدي(و ظرف چشم» من«بر

گل و ماه و از «: گرا يا واقعگراي سعدي داللت داردجه بودنِ او، بر نگاه برونكانونِ تو
 بوستان برفت و سرو «،)620/7(» از نظر فتاد دو جهان «،)554/3(زيباتري»  در چشم منپري

  ). 662/4(» در دل جاي داري بر سر و چشمم نشيناي كه «،)338/9(»از نظرم
-كه درونكنندة پاداش حساس اند، درحاليبينييشگراها نسبت به عاليم پ برون)3     

از همين ) 12: 1391شفيعي،(.كنندة تنبيه حساسيت دارندبينيگراها نسبت به عاليم پيش
) 19:همان (.دانندگرا ميهاي برونهاي شخصيتمنظر، گرايش به شادي را از ويژگي

 هرچند ابياتي اغراق ؛ستروحية شاداب سعدي با سّنت غمگيني در شعر فارسي ناسازگار ا
توان به نگاه منفي اش  با بررسي ژرف ساختي تصاوير شعر وي مي،آميز در اين باره دارد
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 مثالً حافظ اغراق در گريه را با تشبيه آن به ؛)82/10 و 542/5(نسبت به گريه پي برد
اودان ن( و سعدي با تشبيه آن به ناودان) 490/7گشت هر گوشة چشم از غم دل دريايي(دريا

بار عاطفي و معاني ضمني تصويرهايي چون . كندبيان مي) 70/4چشم رنجوران عشق،
و طواف حرم و ) 70/4و 82/10؛ 542/5:سعدي( سقف خانه و ناودان آب ازچكيدن

  در مقابل نگاهتواند بيانگر نگاه منفي سعدي براي گريه، مي) 490/7 و 70/2حافظ،(دريا
  . مثبت حافظ باشد

  يت حسي سعدي  شخص-2-2-1-2
هاي شهودي، مهم است ولي براي شخصيت» چه هست «هاي حسي،     براي شخصيت

گانه توجه دارند و اطالعات خود از جهان را از ها به حواس پنجحسي. »تواند باشدچه مي«
تر انديشند و شرايط كنوني براي شان از آينده مهمجا و اكنون ميآنان به  اين. گيرندميآن 
 در حوزة طرح وارة حجمي چشم، سعدي بيشتر به )48-45: 1392زارع و ديگران، (.است

          براي توصيف ،ويژه چشمات توجه دارد و از تمام حواس، و بامور جزئي و واقعي
  : جويد معشوق بهره ميتردقيقهرچه 
تواند كه ببيندت    تو به آفتاب ماني ز كمال حسن و طلعت     كه نظر نمي  

  )89/4(ماهيك
 دل وسيلة درك شهودي و چشم مفيدترين ابزار حسي براي ،        در ادبيات فارسي

 بيش از دل به كار رفته و ،در غزليات سعدي، طرح وارة حجميِ چشم. درك واقعيات است
تعداد ) 68: 1386صيادكوه،(.حس بينايي در زيبايي شناسي او، در مرتبة نخست قرار دارد

       تا 50 ولي در غزليات سعدي به ست تا15 ،ط به بينايي در غزليات حافظافعال حسي مربو
چنين معرفت و زيبايي شناسي، دو عنصر مهم نظر و  هم)1630: 1389مادرشاهيان،(.رسدمي

 شعرو اين دو نيز در) 131- 130: 1388محمدي آسيابادي، (آيندنظربازي به شمار مي
زيبايي را به شكل و «او در بسياري از موارد . سعدي محصول چشم و نگاه حسي اوست

  ):54: 1386صيادكوه،(»داند، نه ادراك فردعين مربوط مي
                    اي موافق صورت و معني كه تا چشم من است 

تر موي                                                       از تو زيباتر نديدم روي و خوش
  )370/3(را
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.  با ديدگاه غزالي و ابوحيان توحيدي تناسب دارد، ديدگاه سعدي در بارة زيبايي     
  وشودي است كه به چشم ادراك ميي ازيبا در اصل، صورت ظاهر«: گويدغزالي مي

) 497: 1392شفيعي كدكني،(».اي است كه موافق و ماليم با بينايي استگونههرچه باشد، به
برد، در ان وقتي به لحاظ عاطفي از پديدة هنري لذّت ميانس«ان توحيدي، از نظر ابوحي

العمل او شديدتر است تا در غياب آن لحظة تأّثر عاطفي و يا ادراك جمالي، عكس
 و از زبان به مي كنندها به روش مستقيم ارتباط برقرار بنابراين، حسي) 496:همان(».پديده

ترين شكل انتقال دهند و معتقدند كه زبان كنند تا افكار را به مؤثرعنوان ابزار استفاده مي
: 1390تيگر،(.شودبايد منظورشان را برساند و منظورشان بايد هماني باشد كه گفته مي

داند و با استعمال ضمير بارز   چشم خود را ظرف زيبايي معشوق مي،سعدي) 111- 112
يدش چون تو يكي در هر كه پسند آ«:  مستقيماً با معشوق يا در بارة او سخن مي گويد،»تو«

گر تو باز آيي و بر ناظر  «،)366/8(»نهي تا بنهم چشم راستتا تو قدم مي«،)85/7(»نظر
عالوه بر اين، سعدي معشوق را صراحتاً چشم و نور چشم مي ). 17/8(» سعدي گذري

  ).593/1(»ما همه چشميم و تو نور اي صنم«و )174/4(»تو هر دو چشم مني«: خواند
   متفّكرانة سعدي  نگرش-2-2-1-3

-گيرند و در برابر وقايع، بي     متفّكرها بر اساس اصول عقالني و منطقي تصميم مي

 از اين )48- 45: 1392زارع،(.ها و داليل، عالقة خاصي دارندغرض عمل مي كنند و به ايده
 با بررسي طرح وارة. هاسترو، نگاه متفّكرانه، نگاهي عيني، منطقي و منصفانه به پديده

شود كه نگرش سعدي توأم با تفّكر و سنجش و ارزيابي است و  مشخص مي،حجمي چشم
 سرو با قامت زيباي معشوق ،)554/3(معشوق در چشم او از گل و ماه و پري زيباتر است

 سرو و بوستان در مقايسه با صنوبرِ نشسته ،)118/3(افتدشود و از چشم طبعش ميمقايسه مي
گل و سرو بدان سبب به چشم ،)338/9(شونده بيرون رانده ميدر دل، جملگي از ظرف نگا

). 582/6(شودناميده مي» بولسرو گ«آيند كه معشوق زيبايي هر دو را دارد و عاشق نمي
كه سعدي نگاه مستقيم به معشوق را برابر با مطالعه و تأمل در زيبايي مي داند، دليل اين

ز / بسي مطالعه كـــــرديم نقـش عالم را«: تديگري بر واقعگرايي و نگرش متفّكرانة اوس
 بر اساس نگرش متفّكرانه  كه مي توان گفت.)317/5(»هرچه در نظر آيد به حسـن ممتازي

چشم «كاربرد دارد، براي » فكر«را كه در تداول عامه براي » كوتاه« صفت ،است كه سعدي
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و بدين ترتيب، چشم و ) 42/4(»گنجندبه چشم كوته اغيار در نمي«: بردكار ميبه» و نظر
  . استعمال مي نمايد» فكر و عقيده«نظر را به معني 

  گر سعدينگاه قضاوت-2-2-1-4
گيري و كنترل كنند و تصميمتر زندگي مييافته به شكل سازمان،گرها     قضاوت

گرها قرار دارند كه گرها، دريافتدر مقابلِ قضاوت.  دوست دارند ديگران راكارها و
- 45: 1392زارع،(.پذيرند و دوست دارند به جاي كنترل زندگي، آن را درك كنندافانعط
توان آن را اي است كه مي به گونه، كاربرد واژة چشم در پاره اي از ابيات سعدي)48

در / قدر فلك را كمال و منزلتي نيست«: را به جايش نشاند»قضاوت كردن«حذف و واژة 
 ).110/6(»دنيا به چشم تنگدالن چشم سوزن است« ،)2/2(»نظر قدر با كمال محمد

-تر هستند و معموالً با قدرت و اقتدار سخن ميگرها در مورد هرچيزي قطعيقضاوت«

.  ريشه در واقعگرايي آنان دارد،و اين قدرت و اقتدار) 47-48: 1390تيگر،(».گويند
است و در حوزة  بيش از شاعران آرمانگر، به دليل واقعگرايي،قاطعيت كالم در سعدي

، يكي از مضامين پرتكرار در غزليات سعدي كه همواره لحن »چشم«طرح وارة حجميِ 
 از ؛است» ظرفِ معشوق/ چشم به منزلة جايگاه«قطعيت را با خود دارد، استعارة مفهومي 

اين رو، سعدي حتي در برابر تيرباران بدخواهان هم هرگز چشمانش را به روي دوست نمي 
  : بندد
چشمي كه بــه دوست بـــركند دوست       بر هــــم ننهد ز تير         

  )238/10(بـــــــاران
  » دل«وارة حجمي مرتبط با حطر-2-3

 يگانه مركز حيات معنوي در اشعار عارفانه و عاشقانه است و در زبان معيار به ،»دل     «
دل از كف دادن، در دل :  مثل؛اي داردوارة حجمي، كاربرد گستردهويژه در قالب طرح،  ب

دل اسپيد همچون « تمام توجه متمركز بر ،در عرفان . به دل نشستن وكسي جاي گرفتن
لطيفة رباني، مخزن اسرار الهي و :  با عباراتي نظيركه)2/160: 1384مولوي،(است » برف

 گاهي ،در سخن سعدي) 35: 1386پژوه،دانش(.خانة محبت خدا معرفي شده استخلوت
ديده حكايت منظور «ت كه  به منزلة ظرفي اس، و مالزمات آن، مثل قلب، سينه و دروندل

-تشبيه مي) 338/9(»صنوبر«و ) 110/10(»شاهباز« منظوري كه به ؛)66/6(»بردجا ميرا به آن



  36                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره

 

104

و ) 538/4(است» محراب تسبيح وجود«براي دل » نقش نام معشوق «،به عقيدة سعدي. شود
اميد او ديگر اميدها را از دل بيرون برده «و ) 390/7(» بستهراه همه را بر«حضور او 

، )55/5(»مودت ايشان«، )622/3(»نشان مهر وي«، )686/7(معشوق» نشان«و ) 118/4(»است
ويژگي هاي . جا نشانده استرا در آن) 130/10(»صورت عشق«و ) 602/1(» عشق خوبان«

  : ار زير برشمرد در اشعار سعدي مي توان به قر،دل را به عنوان ظرف
به در كرديم تا جاي تو / بار از دل تنگدو عالم را به يك«:  تنگي دل)1   
: ظرف غم است/  جايگاه،دل در پاره اي از ابيات:  غم دل)2). 34/4 و 378/9(»باشد

فاش كرد / گويددل با همگان مي رنگ رويم غم ،)614/5، 482/9، 154/8، 98/4، 58/4(
شهرستان «مكاني، مثل /  تشبيهات حجمي)3 ).98/4(»نهفتمكه ز بيگانه همي بآن
، يكي ديگر از ويژگي هاي دل در )562/8(»و ديوار دل) 558/8( دل ة، خان)538/3(دل

دل :  ظرف هوا)4). 538/3(»كوس غارت زد فراقت گرد شهرستان دل«: اشعار سعدي است
 ةآراست«تا ) 50/6(ده شودسو نهاست كه بايد يك» هوا« جايگاه ،در بعضي از اشعار سعدي

  ).306/5 و 390/2(گردد » معني
   تحليل شناختي-2-3-1

اي مخاطب زمينه جهان متن، منتج از كاربرد بخشي از دانش پيش،     از ديدگاه شناختي
 ناشي از تجربيات، ،هاوارهاين طرح. انجامدهاست كه به تفسير متن ميوارهبه نام طرح

-ها تصوير ميه خاص خود به جهان را از خالل آنر كس نگا و آرزوهاست و ه باورها

 تنها به مدد زبان ،حضور انسان در پهنة بيكران هستي). صادقي، بررسي طرح واره ها(كند
» انسان«، »جهان«بنابراين، ) 6- 5: 1377آشوري،(.شودمدار مياست و در پرتو اين نور جهان

ن از طريق زبان به نگرش انسان در جهان پي اند و مي توااي جدانشدنيگانه سه،»زبان«و 
هاي معنايي تازه اي از ذهن و دقت در جزئيات كاربرد ظرفِ دل و مظروف آن، افق. برد

  :فكر سعدي را مي نماياند كه عبارتند از
  رويكرد آفاقي سعدي - 2-3-1-1

حسي، عقلي و «شناخت از سه طريق .     شعرِ عاشقانه، دانشِ شناخت معشوق است
. و دل ابزار آن هستند) عقل(و چشم، سر) 172: 1392جليلي،(تحصيل مي شود» وديشه

 موضوعات متعددي مثلِ  اند وشناخت را به دو نوعِ آفاقي و انفسي نيز دسته بندي كرده
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، عرفان، تفّكر، شادي، وحدت وجود، سفر، معماري و فضا را بر )فصلت/ 53(آيات الهي
 اين ،فرضية اين پژوهش در بارة طرح وارة حجمي دل. داساس آن دو تقسيم بندي مي نماين

به داليل ذيل اساساً به قطب آفاقي نزديك ، است كه فضاي مرتبط با دل در غزليات سعدي 
  . گرايي اوستو نمودار واقع

  گيري مفهوم سازي     جهت-2-3-1-2
از . بيين كردگرايي را با مقايسة او و حافظ بهتر مي توان ت    گرايش سعدي به واقع
 اين است كه ،هاي آن دو در مفهوم سازي موضوعاتِ همانندهمين منظر، يكي از تفاوت

 حافظ به سمت درون شعرگيري مفهوم سازي در شعرِ سعدي، به سمت بيرون ولي درجهت
   توصيف» وارد نشدن دل به ظرف دنيا«را با » نهي از دلبستگي به دنيا« مثالً حافظ ؛است
 »زنهار دل مبند بر اسباب دنيوي«و يا ) 246/3(»در جهان مبند و به مستيدل «:كندمي
كه /دل از محبت دنيا و آخرت خالي«: »خروج دل از ظرف دنيا«ولي سعدي با ) 486/4(

/ به خاك پاي عزيزت كه از محبت تو«يا ) 42/7(»ذكر دوست توان كرد يا حساب قماش
 شاهد ،»دلبستگي به معشوق«وم سازيمفه). 606/2(»دل از محبت دنيا و آخرت كندم

» خروج از حجم«و سعدي با » ورود به حجم«ديگري براي اين ادعاست كه حافظ آن را با 
كاربرد » دل بر نگرفتن«و در سخن سعدي» دل بستن«در سخن حافظ . كندمفهوم سازي مي

 دل از كس اين كند كه«: ، سعدي)162/7(»ز من بنيوش و دل در شاهدي بند«: حافظ: دارد
در ). 122/8(»دهد كه دل از دوست بركنمچون دل نمي«، »326/1(»يار خويش بر دارد

در » دل بركندن«و » دل برگرفتن«، »دل برداشتن« گفتني است كه سه فعل ،تأييد اين نكته
 1 و 3 ، به ترتيب ، مرتبه و در كل غزليات حافظ7 و 12، 7 ، به ترتيب،كل غزليات سعدي

                                           )ذيل دل: 1378صدقياني،(.رفته استمرتبه به كار 
  همسان انگاري قدرت عاشق و معشوق .2-3-1-3

دل به منزلة « عبارت است از ،هاي مشترك سعدي و حافظوارهيكي از طرح    
 با زلف معشوق است و دل در ،رانيحاكميت و قدرت «،در سخن حافظ. »مظروف معشوق

زلفت هزار دل به يكي تار مو «): 71: 1392صيادكوه و رحمانيان، (»باشد منفعل مي،رابر آنب
 دلِ ،اما در سخن سعدي) 94/4(»در زلف چون كمندش اي دل مپيچ كانجا«، )30/1(»ببست

رود آن ديگر به كجا مي«: شودعاشق، شخصيتي فعال و پويا دارد و مانع حركت معشوق مي
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چون تواند رفت و «و ) 18/1(»نظرش دست به داماندل صاحبچندين / سرو خرامان
 ،در ديوان يا در انديشة حافظ«اينكه زلف معشوق ). 142/5(»چندين دست دل بر دامنش

 با ،)70:همان(»آيدشخصيتي حماسي و طرّار دارد و هر كاري بخواهد از عهدة آن برمي
 داراي فضاي دارد واسب ويژگي معشوق حقيقي كه همه چيز در يدِ  قدرت اوست، تن

 داراي شخصيت انساني و فضاي آفاقي است و به همين ،انفسي است اما معشوق سعدي
  .   دل عاشق و زيبايي معشوق گاه داراي قدرتِ برابرند،سبب
   غم سعدي.4- 2-3-1

چه بايد باشد، تنشي را به درك فاصلة بين آنچه هست و آن«:  غم گفته اند      در تعريف
زاده، محمدحسين(». فرايندي به نام غم است،كند كه از نتايج قطعي آنيل ميآدمي تحم

 وكيل درِ ،به قول سهروردي حزن.  ارتباط تنگاتنگي باهم دارند،غم، عشق و دل) 79: 1388
توان به  مي،حزن و غم را مانند فضاي حاكم بر دل). 28: 1372برزگر خالقي،(.عشق است

غم . تقسيم كرد) غم با محوريت خدا(و انفسي) ن و ديگريغم با محوريت م(دو نوع آفاقي
  :  زيرا سعدي غالباً صبغة آفاقي دارد

چه ز بيگانه فاش كرد آن/ گويدرنگ رويم غم دل با همگان مي«: آشكار است)1      
 تكيه بر بيرون ،در غم آفاقي) 2  ، در حالي كه غم انفسي، پنهان است)98/4(»همي بنهفتم

). 482/9(ستن آن از بين بردن عوامل و تغيير محيط مطابق خواست خود استاست و راه كا
گفته بودم چو بيايي «: رسد كوتاه مدت است و با حضور معشوق به پايان مي،غم آفاقي) 3

 ،؛ يعني غم آفاقي)154/8(»چه بگويم كه غم از دل برود چون تو بيايي/ غم دل با تو بگويم
غم آفاقي با شادي در )4).  490/1(»د از دل ما هر غم روييروي تو ببر«: پذير است درمان

اما غم انفسي با شادي تناقضي ) 54/8(»چگونه شاد شود اندرون غمگينم«: تناقض است
ما به اميد غمت خاطر شادي / چون غمت را نتوان يافت مگر در دل شاد«: ندارد
  ). 368/8حافظ، (»طلبيم

  گيري نتيجه-3
گر تضاد عقل و عشق است و تحليل تضاد آن دو  تداعي،عشق سر به عنوان مظروف )1

 داللت بر اين ، اجتماعي- وارة حجميِ سر بر اساس پيشينة فرهنگي و سياسيدر قالب طرح
حاكم است و پيروزي /  نمايندة طبقة فرادست، نمايندة طبقة فرودست و عقل،دارد كه عشق
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گرايي و  ستمگر و بازتابي از واقع نمود استعاري غلبة مردم بر پادشاهان،عشق بر عقل
 هوس، سودا و شور، مهم ترين مظروف هاي سر در )2.  هاي اجتماعي سعدي استدغدغه

 بر بروزِ احساسات در حضور معشوق ،غزليات سعدي اند كه از ديدگاه روان شناختي
نگاه وارة حجمي مرتبط با چشم،  طرح)3. هستندگرايي سعدي داللت دارند و نمودار واقع

كند كه گر، شخصيت حسي و نگرش متفّكرانة سعدي را بازگو ميگرا و قضاوتبرون
وارة حجميِ چشم، سر و دل،  با اين كه سه طرح)4. نهندگرايي او صحه ميجملگي بر واقع

  سازي گيري مفهوم جهت،اندگانة حسي، عقلي و شهوديهاي سهالهام بخش شناخت
ان انگاري قدرت دل عاشق با زيبايي معشوق و كيفيت و هاي تصويري، همسوارهطرح

-  صبغة آفاقي و واقع، داللت بر اين دارند كه فضاي دل سعدي،هاي غم سعديويژگي

كوشد تا فضاي درون و محيط بيرون را مطابق خواست خود گرايانه دارد و سعدي مي
  .درآورد

   ياد داشت ها
     سمت چپ، شمارة بيت را نشان در ارجاعات عدد سمت راست، شمارة غزل و. 1

  .مي دهد
 ممكن است مبحث مجاز در بيان سنتي را به ذهن ،» ظرف عشقةسر به منزل «ةاستعار.2
شود كه حال و محل، مكان چيزي گفته و خود آن چيز اراده مية در مجاز به عالق. برساند

 طرفي عشق، در ابيات مورد بحث ما، هم محل و هم حال هر دو گفته شده است و از
 ، فاقد مكان است و مظروف پنداشته شدن آن،مفهومي انتزاعي است و طبعاً به طور عيني

» سرِ چيزي داشتن«سر در معني انديشه و در فالب عبارت .  حجمي استةوارمنبعث از طرح
 ةدر محدوده و پيكر، نيز مجاز شمرده شده كه سر در اين معني و ديگر معاني مجازي آن

  . وارد نشده استپژوهش حاضر
 مفهومي مطرح شده ةالبته در معني شناسي شناختي، مجاز مفهومي هم در كنار استعار

 مفهومي را به هم ربط ة دو حوز، در اين است كه استعاره،است كه بارزترين تفاوت اين دو
يا كند كه معموالً بر اساس قرابت  دو مقوله از يك حوزه را بيان مية  رابط،دهد اما مجازمي

به  «ة مفهومي، واژةبراي بيان استعار) 61: 1389راسخ مهند، (.گيردمجاورت شكل مي
عشق و سودا و هوس «در بيت :»به جاي«ة كاربرد دارد اما براي بيان مجاز مفهومي واژ» ةمنزل
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 مكان در نظر ة به منزل،، سر و دست)545/3(»صبر و آرام و قرار از دست رفت/ در سر بماند
روند ولي در بيت ديگر جا ميمانند يا از آنانتزاعي در آن ميند كه مفاهيم شوگرفته مي

 زندگي و ة جزئي از مقول، داشتن سر،)٦٥٠/٨(»نداند كه گرم سر برود، دست نشويممي«
  .حيات است و به جاي آن به كار رفته است
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