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 :چكيده

هها رهرای توصهيع اع هاس ان هان      خصايص خاصي دارند کهه از غالهآ  ن   در غزليات، سعدی رسازیتصوي

تج ه    ن،رلكه منظهور از    هدف ني ت، تصويرپردازیشود. در اين نوع تصاوير، خصوصاً معشوق استفاده مي

دسهت رهه   نوي هنده و شهاعر چيهره   سعدی ره عنهوان  ت. اسو فكر و انتقال  ن ره مخاطآ انديشه  رخشيدن ره

سازد و از صور خيهال و  های عادی را ررج ته ميهای گوناگون پديدهتصويرسازی را و عل  ريان و رديعکمک 

در غهزل سهعدی   عنصر سازندة اين دسهتگاه  ترين تشبيه مه . در اين رين، رردامكانات ادري و هنری رهره مي

صهنايع  شهود.  تشخيص و حتي رمز و کنايهه از  ن ناشهي مهي    های ديگر خيال مانند استعاره،است که صورت

نقش مهمي در ايجاد تصاوير رالغي در شعر دارند. شاعر رزرگي چون سعدی نيز ره خوري رها تهوان    نيز رديعي

ههای رهديعي رهرای م هامين عهاطفي و      ، او در موارد متعهددی از  رايهه  اين ارزار هنری  شنا است. از اين نظر

ههای  غهزل در دهند. تصاوير رالغي خود استفاده کرده است که رخشي از اين موضوع را اع اس ان ان شكل مي

و نيهز  تشبيهات رديع ح ي و عقلي، استعاره، مجاز و کنايهه  های عل  ريان اع  از شاخهسعدی، انواع  عاشقانه

رهتهرين وجهه و رهه     رههای متعدد عل  رديع اع  از جناس، تلميح، ايهام، مراعات نظير، ح ن تعليل و ... ه راي

گيری سهعدی از ايهن   رهره. ره کار رفهته استررای توصيع اع اس ان ان، خصوصاً معشوق  گوناگون هایشيوه

نهه تنهها    سهعدی صهنايع در شهعر    سهل و ممتنع است. ايهن ه ره شيو او های شاعریصنايع مانند ديگر جنبه

رلكهه چنهان    ،انهد نكهرده  مهبه  و پيیيهده  متكلفانه ني تند و خود را رر شعر سعدی تحميهل ننمهوده و  ن را   

اند که تشخيص دادن  نها گاهي دشوار اسهت و رهرای اسهتخران صهنايع از     شده همراهرافت کالم او را ماهرانه 

  و اشعار را رارها مطالعه نمود.اشعار او گاه رايد دقت و تأمل ريشتری کرد 

 : سعدی، غزل، اع اس ان ان، ريان، رديع، رالغت.هاواژه کليد
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 له ئبیان مس -1-1

بزرگترین شاعر ایران و جهان است. تاکنون هیچ کس در زبان فارسی به روانیی و   از شکبی ،سعدی

 :1344و فریبندگی الفیا  او شیعر نتفتیه است.ینفیسیی،      لطف و سادگی و شیوایی و انسجام و فصاحت

مانند خود را در غزل سه شاعر بزرگ، مولوی، ی فارسی درخشش بی( اوج شکوه و زیبایی شعر غنای168

ها رسیده و تراژیسم زندگی سعدی و حافظ بازیافته است. غزل حافظ به آن سبب که به ژرفای درد انسان

انتییز  زبانیان آمیزشیی حییر    ی است بازگفته، با ذهن و عواطف فارسیی را در کالمی که حد طاقت بشر

ها ها، سر بر آسمانهای مولوی خوانندگان خاص خود را دارد. او فارغ از سودای زندگی انسانغزلدارد. 

خواهید  آغوشی است. او میی سوده و دست در افالک انداخته، با کل هستی و هستی کل در معاشقه و هم

برسد، آن را در چنگ بتیرد، آن را بشناسد، شناختی از دریچه عاطفه و شهود و احساس.  به هستی مطلق

ترین عواطیف  کند. اما خالف موالنا، سعدی توانسته است از عامشناسی پیدا میشعر او جنبه نوعی هستی

و جیوی  آدمی با زیبایی بسیار، ساده و روان و موجز، سخن بتویید و متتیوای ییمیر پرنشیاج و جمیال     

یابنید، بییان کنید. اگیر بتیوانیم      نظیری میی هایی که قدر  القائی بیها و بیتپرور خود را در مصراععشق

کند، راز جوید چه میای که خود را سترگاهان در طبیعت میکشف کنیم که نسیم مالیم با جان سودازده

دگی، درک کامل زندگی و دلی، سرزندگی و سودازتوانیم کشف کنیم. شور و زندهسخن سعدی را نیز می

 (20: 1377رسد.یانوری، قبل پرطپش زندگی چیزهایی است که رایته آنها از شعر سعدی به مشام می

طرز سعدی بر استواری لفظ و روانی معنی مبتنی است و همین نکته است که سیخن او را در شییوه   

کند و از تعقید و ر  آسان بیان میسهل ممتنع به سرحدّ اعجاز رسانیده است. معانی لطیف تازه را در عبا

ماند. هرچند سخنش یکسره از صنعت خالی نیست، نشانه صنعتتری در آن بارز نیسیت.  تکلّف برکنار می

های او اگر چند عادی باشد بیه هییچ وجیه مبتی ل و     توانایی او در تعبیر چندان است که معانی و اندیشه



 

1 

کیو،،  بیرد.یزرین آنها را از حدود معانی عادی بیاالتر میی  آید و گویی لطف بیان شیخ متداول به نظر نمی

1343 :244- 245) 

های عاشیقانه بلکیه در اوج   نظران و پژوهشتران از نوع غزلغزل سعدی در دیدگاه بسیاری صاحب

ای که در غزل سیعدی  های عارفانهرود. برخی نیز معتقدند کم نیست تعداد غزلغزل عاشقانه به شمار می

؛ چرا که با نتاهی گ را وجود نداردغ گرفت، امّا در عاشقانه بودن متتوای غزل سعدی شکی توان سرامی

توان دریافت که عشق در مفهوم مجازی یا حقیقی در تار و پود غزل سیعدی بیه تمیام و کمیال تنییده      می

یشق غزلیا  سعدی بیشتر معرف نور جیوانی و لطییافت عیوام عی   » نویسد:میی استاد عباس اقیبال است.

خالی نیست و نیز های غزلیا  عرفانی حال دیوان غزل او از نمونه سیرشار و نیشاج طبع است و با ایین

یعنی حیافظ، غیالب آن غزلیا  و بعضی از قصائد شییخ را   فارسی سراییترین شعرای عرفانی غزلبزرگ

الفییا  آنهیا را بیا تصیرفاتی      مضیامین بییلکه   تیتبع نیموده و غالبیا   گونه میضامین اسیت، که دارای ایین

 هدر مییقام مییقایس  »معتقد است: استاد همایی  چنین( هم570: 1341اقبال آشتیانی، «ی.اقتباس نموده است

پیداسیت  . "کمج و، سیال '' بود و حیافظ "،سالک میج و'' اند که سعدیسیعدی با حافظ بعضی گفته

میابین آن دو تین    که دانی و بالغت من معتقدمسخنست اما در مورد اهکه این مقایسه در مقام عرفانی آن

تیوانیم حیید   فقی  میی   سرایان فارسی بودند، ما حق قضاو  و داوری نداریم.اتفاق سیرآمد غزله کیه بی

 (46ی  45: 1343.یهمایی، فهم و دریافت خود را بیان کنیم

انید کیه بیه    آن کلماتی بخشد زبان است. زبان شعر،شعر خود، هیچ است. آن چه شعر را تجسیم می

یکیی از   رسیاند. دهد. شاعر توس  زبان پیامش را به مخاطب میذهنیا  و اندیشه شاعر صور  مادی می

سازی، نوعی پاالیش زبیانی اسیت. شیاعر دو    سازی است. ترکیبدهد، ترکیبحوادثی که در زبان رخ می

گیرد و کشاند. شمشیر مخالفت را از آنها میاند، کنار هم میای را که همیشه در مقابل هم قرار داشتهکلمه
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کند. تا از آنها فرزندی به دنیا آید. پس رشته اولیی ترکییب، از   آن دو را در خانه متروکی تنها رهایشان می

شیان از  دهند. شخصیتای که هویتشان را از دست مید. دو کلمهشوکنار هم گ اشتن دو کلمه ساخته می

کنند. در حقیقت در اثر فشردگی صوری و باطنی، ییک کلمیه   ایی پیدا میانهرود و شخصیت جداگبین می

انیواع ترکیبیاتی کیه سیعدی در اشیعارف اسیتفاده کیرده         (http://www.farda.org/articlesی شیوند. می

 ، عبارتند از:(250: 1383یر.ک: حمیدیان، است

 گردد؛ مانند: حاصل میترکیبی است که از یک موصوف و صفت وصفی : ترکیب وصفیالف( ترکیب 

 روی اگر پنهان کند سنتین دل سیمین بدن

 

 مشییک غمازسییت، نتوانیید نهفییتن بییوی را  

 

 (536: 1385یسعدی، 

 مثل:  ؛شودای به کلمه دیتر ایافه می،( ترکیب ایافی: عبار  از ترکیبی است که کلمه

 داریگییرفتم، آتییش پنهییانی خبییر نمییی    

 

 نتیییاه مییین نکنیییی آ، چشیییم پییییدا را  

 

 (523یهمان، 

 ج( ترکیب تشبیهی: ترکیب تشبیهی آن است که از ترکیب دو کلمه تشبیهی حاصل آید مانند: 

 هییر دم کمنیید زلفییت صیییدی دگییر بتیییرد

 

 پیکان غمزه در دل زابیروی چیون کمانیت    

 

 (616یهمان،                                           

تشبیه و استعاره و کنایه، در شعر سعدی نسیبتا  کیم و   تصویر به معنی متدود آن که عبار  باشد از 

نبی شیعر، بیشیترین معنیی را بیه     اگیری از عناصر جی ها بسیار کم است. شاعر با اندک بهرهدر بعضی غزل

بخشید. جیایی کیه    دهد و با بیان معنی رقیق در کالمی دقیق بیشترین قدر  القائی را به زبان میکلمه می

های میننوس  برد. گویی به تداعیکند اغلب تصویرهای عام و شایع به کار میمیسعدی از تصویر استفاده 

 ذهن خوانندگان توجه دارد. تصویرهایی از نوع:
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 نظران بر ورق صیور  خوبیت  چشم کوته

 

 خ  همی بیند و عارف قلیم صینع خیدا را    

 

 ( 524یهمان،                                      

 م بالسییتسلسییله مییوی دوسییت حلقییه دا

 

 هرکه درین حلقه نیست غافل ازین ماجراست 
 

 ( 549یهمان،                                            

 به کمند سر زلفیت نیه مین افتیادم و بیس     

 

 که به هر حلقیه مویییت گرفتیاری هسیت     

 

 (591یهمان،  

إلییه و  مضاف موی، کمند سر زلف، که همتی با ساخت ایافی یعنی مضاف و ورق صور ، سلسه

به صور  ایافه تشبیهی و یا تصویرهایی که از نوع استعاره هستند و به صور  ایافه استعاری سیاخته  

 شده مانند:

 تیییا بیییه گریبیییان نرسییید دسیییت میییرگ

 

 دسیییییت ز دامییییین نکنیمیییییت رهیییییا 

 

 (522یهمان،                                        

 آری خوشست وقت حریفان به بیوی عیود  

 

 ز غافلند کیه در جیان مجمیر اسیت    وز سو 

 

 (559یهمان،                                       

زبانان های عادی خواننده فارسیهای دیتر. اینها همتی جزء تداعیدست مرگ، جان مجمر و نمونه

پییدا   تواناست که اندک آشنایی با شعر و اد، دارد و بسیاری از آنها را قبل از سعدی در شعر فارسی می

دانید تصیویرهای عیام و    کرد. هنر سعدی در آن نیست که تصویر جدید بسازد بلکه در آن است کیه میی  

 شایع را در کجا و چتونه به کار ببرد و چتونه بیشترین بار عاطفی را به تصویر تزریق کند.  

شیود کیه در   چنیین تصیویرهایی کیه از ترکییب وصیفی یعنیی موصیوف و صیفت سیاخته میی          هم

 آنها تشبیه یا مجازی وجود دارد، مانند:  ساختژرف
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 هییر کییو نظییری دارد بییا یییار کمییان ابییرو  

 

 هیا باید کیه سیپر باشید پییش همیه پیکیان       

 

 (537یهمان،  

اگر تصویر را در معنی وسیع آن در نظر بتیریم و آن را هر نیوع کیاربرد زبیانی بیدانیم کیه اعیتال و       

ای بیافریند که رنگ عاطفی داشیته باشید،   کند و صتنهدرخشندگی یابد و در ذهن خواننده حرکتی ایجاد 

 (13: 1377شعر سعدی ماالمال از تصویر خواهد بود.یانوری، 

میراه امیور   هبسامد استعاره مکنیه در غزلیا  سعدی باال است. شیاعر بیا آوردن اعضیاء انسیانی بیه      

زداییی  اییبخشید و سیبب آشین   متسوس و غیرمتسوسیعقلی( به هر چیزی که بخواهد، تشیخی  میی  

 بینیم:هایی را میگردد که در ذیل نمونهمی

 بییه مییوی تافتییه، پییای دلییم فییرو بسییتی   

 

 چو موی تافتی، ای نیکبخیت، روی متیا،   

 

 (538: 1385یسعدی،  

 در ابیا  زیر نیز شاعر این نوع استعاره را به کار گرفته است: 

(، پیای گیل   72/1پیای سیرو ی  (، 238/5جیان ی (، پیای 79/8(، بیازوان عشیق ی  56/7انفاس صبتدم ی

(، چشیم دل  142/4(، چشم خیرد ی 175/3(، چشم ابرو ی236/4(، پای نشاج ی72/1(، پای معنی ی227/2ی

(، دسیت دل  67/6(، دسیت زمانیه ی  40/3(، دست خییال ی 139/5(، دل خارا ی195/5(، دامن جان ی28/7ی

(، دسیت غیم   89/7ق ی(، دسیت عشی  42/4(، دست صبر ی6/7(، دست صبا ی78/7(، دست شوق ی189/1ی

 ( و ... .47/6(، گردن جان ی2/9(، دست مرگ ی46/7ی

های غزل سعدی ارزف زیباشناسیی بیاالیی   است و هنجارگریزی« استعاره بنیاد -تشبیه»غزل سعدی 

آید لیک، سیعدی نتیران خواننیده اسیت و تشیبیه و      گویند، شعر از ناخودآگاه شاعر برمیدارد. گرچه می

ده گیرد و اگر به کار برده باشد با ترفندهایی خواننی آن سخت باشد به کار نمی« گشاییگره»ای که استعاره



 

5 

نیییز یکییی از شییتردهای اصییلی شییاعر در ( 7: 1370کییدکنی، کند.یشییفیعیگشییایی یییاری میییرا در گییره

ت اسی شعر چییزی  »اند های نغز و دلکش است، چنان که گفتهگیری از تشبیه و استعارهزدایی، بهرهآشنایی

 همان(ی«ای دلکش باشدکه مشتمل بر تشبیهی خوف و استعاره

گیری از اعضا و جوارح انسیان  تّر خاصی دارد و با بهرهتب با توجه به اینکه سعدی در سرودن  غزل

ای دست زده است پیژوهش در ایین حیوزه اهمیّیت وافیری دارد؛ لی ا در ایین        به آفرینش بالغی گسترده

 ربرد جوارح و اعضا برای تصوبر آفرینی است. پژوهش، به بررسی چتونتی کا

 های پژوهشسؤال -1-2

 . بسامد کدام یک از اعضاء انسان در غزلیا  سعدی بیشتر است؟1

 . هدف سعدی از بیان کثیر اعضاء انسانی در غزل چه بوده است؟2

 است؟ های خود بیشتر کدام صنعت ادبی را در باره اعضاء انسان به کار برده. سعدی در غزل3

چنین هایی در مورد  انسان، استفاده کرده است و همهای خود بیشتر از چه ترکیبدر غزل سعدی .4

 است؟ هفتم بیشتر شامل چه مواردی بوده سازی در قرنترکیب

 اهداف پژوهش -1-3

گییر دارد و از  در پژوهش حایر به این دلیل سعدی انتخا، شده است کیه در غیزل شیهرتی عیالم    

گار و ستاره درخشان آسمان اد، پارسی است. از این نظر، هدف از این پژوهش بییان توانیایی   نوادر روز

 سعدی و نشان دادن زیبایی هنر سعدی در به کارگیری اعضاء انسان در تصاویر بالغی مختلف است.

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-4

عاد دیتیری از تیوان هنیری    تواند به متققان کمک کند تا با اببررسی تصاویر بالغی غزل سعدی می

که تاکنون در این زمینه تتقیقی صور  نترفته است و مویوعی جدیید و  سعدی آشنا شوند. از آن جایی
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 خاص است، مویوع پژوهش حایر قرار گرفته است. 

 پژوهش پیشینه -1-5

هیای  : درباره غزل سعدی، گ شته از دیتر آثارف، پرسیش سعدی در غزل(، 1383حمیدیان، سعید ی

های او بشری است یا عارفانه؟ معشوقی کیه  طلبد. مثال  آیا عشق در غزلکالن و کلی هست که جوا، می

شود، چتونه موجودی است؟ آدم دو پا یا فیراآدم؟ و چیرا؟ ویژگیی بیزرگ و مشیهور      در آنها تصویر می

ی کرده اسیت  دهیم، به راستی چیست؟ دکتر حمیدیان سعکه این همه از آن داد سخن می« سهل و ممتنع»

 ها و مسائل مشابه پاسخ دهد. به این سؤال

: اندیشیدن و تفت  در آثار علم سیمای عدالت و احسان در بوستان سعدی(، 1385مضانی، اکرم یر

. سیعدی  کنید آل مجهز میشود و انسان را برای ساختن جامعه ایدهو اد، باعث وسعت فکر و اندیشه می

خویش را بنا کند و نویسنده پیژوهش می کور    به لطف الهی مدینه فایلهنیز بر آن شده است تا با عنایت 

 سعی کرده است تا این مدینه فایله را نشان دهد.

: در ایین تتقییق، نویسینده    مقام سعدی در عرصه غزل و تبیین مویوعی آن(، 1384شلیجی، علی ی

تصیتی  فروغیی بییان    مضامین غزلیا  سعدی را براساس ترتیب حروف الفبا از کتا، غزلییا  سیعدی   

 کرده است. در واقع هدف آن تبیین مویوعی غزلیا  سعدی است. 

: نویسنده چهیار هیدف اصیلی    شناسی در بوستان و گلستان سعدیمردم(، 1387نژاد، رمضان یطالب

ها و باورهیای سیعدی،   . نتاهی به اندیشه2. نشان دادن اویاع سیاسی و اجتماعی دوران سعدی، 1دارد: 

 شناسی دوران سعدی.. گروه4شناسی سعدی، . انسان3

: برای شناخت طیرز فکیر و آراء   بوستان سعدی از رهت ر تمثیل و حکایت(، 1385عزیزی، بهروز ی

ها، بررسی تمثیل و حکایت در منظومیه بوسیتان اسیت. در ایین رسیاله ابتیدا تعیاریف        سعدی یکی از راه



 

7 

تعریفیی جیامع انتخیا، و گفتارهیا و حکاییت و       مختلف از تمثیل و حکایت آورده شده و از میان آنهیا 

هیا کیه جیوهره    چنان که طرف عقلی تمثییل ها مطابق تعریف ارائه شده، مشخ  گردیده است؛ آنتمثیل

که در حقیقت هیدف کیالم    کالم سعدی است و با اعتقاد او سازگاری دارد، بیان شده و طرف حسی آنها

ن و روشن و آسان فهم کردن مفاهیم عقلیی اسیت، معرفیی    سعدی نیستند، بلکه وظیفه آنها برجسته نمود

 گردیده است.

در این مقاله نویسنده بر آن است تا از منظری : ر غزل سعدیدجادوی نتو  (،1390یفتوحی، متمود

به کالم سعدی بپردازد که بتواند به دریافتی سبک شناسانه از نتیو سیعدی در غزلییا  دسیت یابید. وی      

ز مسایلی که درباره کالم سعدی بسیار مطرح می شود، سیبک طبیعیی ییا نتیوی     اشاره می کند که یکی ا

معیار است. شعر سعدی به نتو معیار یا نظم پایه زبان فارسی بسیار نزدیک است. از ویژگی هیای دیتیر   

سخن او، کاربرد تمهیدا  پیوندی است که در واقع استفاده از آن دسته از عناصر زبانی است که بنیدها و  

 ای کالم را به هم متصل می کند.بخش ه

صاحب اندیشیه،   : ذهن هر انسانبازتا، جبر و اختیار در آثار سعدی(، 1387گودرزی، متمدریا ی

از دیرباز به این پرسش مشغول بوده است که انسان در خلق اعمال خویش، مجبور است یا مختیار؟ اکثیر   

های مختلفی در میورد اختییار ییا جبیر     دیدگاهعلوم انسانی وابسته به پاسخ این پرسش هستند و نظرها و 

انسان وجود دارد. هدف نویسنده پاسخ به این پرسش است که: دیدگاه سعدی به عنوان شیاعر انسیانیت،   

 آموزگار قرون و اعصار و معلم اخالق و ادبیا  تعلیمی در برابر این پرسش چیست؟

ن پژوهش بر آن است کیه بیا تکییه بیر     : ایتنمال  عرفانی سعدی در بوستان(، 1389لویمی، سهیال ی

هیای صیوفیانه روزگیار وی بررسیی     و رابطه آن را با گرایش وستان، عرفان سعدی را آشکار سازدکتا، ب

 کند. 
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: هیدف ایین پیژوهش    باور داشت عامیانه در گلسیتان و بوسیتان سیعدی   (، 1388مجد زنتنه، مینو ی

عصیرف بیه   ان سعدی است کیه در بیین اقیوام هیم    استخراج و تبیین باورهای عامیانه در گلستان و بوست

شود و سعدی بیا تیزبینیی و دقیت توانسیته اسیت آنهیا را مطیرح کیرده و         صور  زنده و فعال دیده می

 بپروراند.

: ابتدا معنیی لغیوی واژه عبیار  در    عبار  فعلی در گلستان سعدی(، 1387منصوری ریی، احمد ی

و سیپس تمیامی اصیطالحا  و واحیدهایی کیه در       زبان فارسی، عربی و انتلیسیی بررسیی شیده اسیت    

گیرا و  خصوص عبار  فعلی مطرح است، به کار گرفته شده و نظرهیای دو گیروه دستورنویسیان سینت    

 جدید در حوزه ساختمان فعل و عبار  فعلی و گروه فعلی مطرح گردیده است.

تتقییق بررسیی   : هدف ایین  بدیع و صور خیال در غزلیا  سعدی(، 1377چروده، احمدریا ینظری

سیعدی   هنیر   ،چنیین در ایین کتیا،   های بدیعی لفظی در غزلیا  سیعدی اسیت. هیم   صور خیال و آرایه

 به کارگیری الفا  نشان داده شده است.شیرازی در 
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 های سعدیجایگاه و اهمیت بالغت تصویر در غزل -2-1

در مفاهیم و امور عادی زنیدگی و ارتبیاج    اوتصرف ذهن دهد که های سعدی نشان میبررسی غزل

تصاویر حاصل  ههای طبیعی و جهان بیرون است. مجموعآن با طبیعت حاصل بینش و آگاهی او از پدیده

هایی اسیت کیه بیا درون و    بیانتر لتظه سعدی غزلکنایه( در  و از انواع صورخیالیاستعاره، تشبیه، مجاز

 .ستا های درونی اودر واقع، انعکاس روح، شخصیت و ویژگی و و کار داردجهان درونی او سر 

شود که قیدر  تخییل   گاه آغاز می آن در غزل سعدی انتیز شدن زبان و تبدیل آن به شعرخیال سیر

یحمییدیان،  کند.تیازه خلیق میی   التویی اساس درکی شاعرانه، بیر ها،پدیده از روزمره هایبا ترکیب تجربه

بیه شکل مخزنیی عظییم از تصیورا  و احساسیا       ،افراد هذهن هم های روزمره درتجربه (312 :1383

، فرای.یدانید می «بشری هالتویی ممکن از تجرب ساختن توانایی عبار  از» تخیل را ،1اما فرای وجود دارد؛

هسیتی زبیانی    ،با چینش واژگان در ساختارهای نتوی زبان در غزل سعدی ،ممکن این التوی (9: 1363

 غزل سعدی است.عنصر بنیادین  خیال،، از این روی. شودمی جهان خیالی  تصویر یابد و از راه زبان،می

 در امکانا  موجود خلق جهان خییالی  هبیانتر هم ،اصیطالح ایین .گویندمی« 2ایماژ»تصویر شعری را 

 شیفیعی دکتیر  بیار   نخسیتین  شیود. میی  خاطبم حسی و عاطفی به هابراز انتقال تجرب شعر است که خود،

 یشیفیعی .را برگزید «صیورخیال » معنایی معادل ایماژ، هترجم برای صورخیال در شعر فارسی، در ،کدکنی

و در معنای خلیق   خیال را در برابر ایماژ اصطالح صور ،اد، یلااه ه( امروزه دیتر هم12 :1370 کدکنی،

 .برندبه کار می و دیتر شتردهای علم بیان، تیمثیل کنایه، ،استعاره ،یری تشبیهاز راه به کارگ خیالی جهان

کنید، مثیل   های خیال، عالوه بر آن که زبان شعر را به سیهم خیود از زبیان نثیر متمیایز میی      صور »

                                                             
1. Northrop Frye (1912 - 1991) 

2. Image 
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انیواع مجازهیا و تصیویرهای     .دهید موسیقی شعر، ظرفیت زبان را برای بیرانتیختن عاطفیه افیزایش میی    

مکتوم کردن معنی و هم درگسترف دادن معنی در ذهن، به شرج آن که به جا و مناسیب   هم در شاعرانه،

کنید، بیا   شود که جهانی که شاعر در شعر عریه میبه کار روند، نقش اساسی دارند. صور خیال سبب می

تردید بی ایم، تفاو  پیدا کند و همین تازگی و غرابت جهان شعر کهجهان واقعی که ما به آن عاد  کرده

شود کیه توجیه میا بیه میتن بیشیتر جلیب        عنصر خیال در پدید آوردن آن نقش به سزایی دارد، سبب می

  (60: 1381 پورنامداریان،«ی.گردد

به شیکلی کیه در    دارند،بسیاری  نقشغزل سعدی تصویرها در آشکارسازی بدایع و ظرایف شعری 

دهد و بیا بییان معنیی    مفهوم را به کلمه می بیشترین، گیری از عناصر جنبی شعربا اندک بهره او ،مسیراین 

 بیه مخاطیب  سیعدی  بیه ایین ترتییب     بخشد.بیشترین قدر  القایی را به زبان می ،روشنقیق در کالمی د

 .مقابل چشمانش مجسم کند در کند تا در هنتام خواندن شعر تصویری راکمک می

بینیی شیاعر در ییک    اسیت و نییروی جهیان    شاعرانهتصویر، اساس تخیل »در غزل سعدی در واقع، 

خییزد  دهد. مثل نورافکنی است که از ژرفای تاریکی ذهن برمیتصویر، منتهای فشردگی خود را نشان می

این نیروی عظیم شعری در بررسی ادبییا  کهین فارسیی نادییده گرفتیه       هبندد، ریشو طبیعت را آذین می

زیباشناسیی تجربیی و روانکیاوی هنیری و بررسیی      اسیاس   تصویر، جیز بیر   هشده. هر نوع بررسی دربار

ها، نباید خصوصیت تصیویری خیود زبیان را هیم نادییده      اجتماعی، اشتباه است. البته، دراین نوع بررسی

هیا و  ، انسیان ءبین زیباشناسی قرارداد، چرا که زبان، خود نام مستعار اشییا گرفت. باید زبان را هم زیر ذره

 (45: 1358براهنی، «.یستا هاحاال  و عواطف و اندیشه

با ایجاد پیوند مییان عناصیر واقعییت و     های خود،در غزل و دیتر صور خیال تشبیهدر خلق  سعدی

 هبتیث دربیار  . شیود موجب فراخواندن تصویر متسوس عناصری از واقعیت بیرونی می تصورا  ذهنی،
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بتیث   گراییی در از واقیع  میراد  اسیت.  ایپیچیده بسیار مویوع در شعر سعدی ماهیت واقعیت و حقیقت

ماهییت  . در تصیاویر شیعری اسیت    بیرونی، جهان از سعدیهای نمایش متسوس و عینی تجربهحایر، 

زیرا صور  ست؛ا هاپدیده هتجرب موجب آرمانی شدن ،است صور خیال مبتنی بر بخشی از غزل سعدی که

 (1392، و سیدان ینیآقا حسک: یر.ها استوار است.و نه عینی پدیده خیالی بر بازنمایی شکل خیال

صفت مورد تشبیه، برتیری داشیته باشید تیا      باید بر مشبه در وجه شبه یا همان ،بهمشبه ،علم بیاندر 

و  مشیبه  یکسیان بیودن  رود و بیه ادعیای   تیر میی  استعاره در این ویژگی پیش موجودیت پیدا کند. تشبیه،

بیه   گیردد، معشوق میی  هجانشین چهر بلکه خود، ،معشوق هچهر یعنی ماه نه مانند؛ آوردمی روی ،بهمشبه

شید  حضیور   در واقیع،   خیوریم. به درجاتی از مبالغه برمیی غزلیا  سعدی سبب در صور خیال  همین

 (76ی  46: 1389یفتوحی، دهد.ها را نشان میماهیت عینی پدیده از شاعر ذهن شدن حدود دور مبالغه،

ایین   انید و بیر  گفته کنایه و تمثیل را خالق خیال استعاره، نماد، یه،شتردهایی چون تشب ،اهل بالغت

؛ همیایی:  1375یر.ک: شمیسیا،  شیود. تصاویر شعری خلیق میی   به کارگیری صور خیال، با تنها باورند که

دییده   هیایی های سعدی نمونهغزل در قابل تنمل این است که هنکت (1377العلمای گرگانی: شمس؛ 1389

 خاصیی برخوردار از زیییبایی  و  تخیل از سرشار ،حال ه عاری از هرگونه صور خیال و در عینک شودمی

 انتیزند.ای را در مخاطب برمیویژه هو عاطف هستند

کنید و  با یاری گرفتن از عنصر تصویر، بسیاری از امور ذهنی را دییداری میی   در غزل سعدی، تخیل

، هرگیز در  در غیزل سیعدی   تصیویرهای خییالی  نوع گ ارد. این تصورا  خود را از این راه به تماشا می

هیای بالغیی، تعیاریفی متیدود و تکیراری از      مانند. بیشتر کتیا، چارچو، تشبیه و استعاره، متدود نمی

شناسیانه  اند و به تتلیل و واکیاوی زیبیایی  خیالیتشبیه، استعاره، کنایه و مجاز( ارائه داده هعناصر چهارگان

تصیاویر بالغیی   هیای هنیری   بسیاری از زیبیایی  هرو، بر چهر ایناز  ؛اندنپرداختههای غزلتصاویر خیالی 
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 (155: 1392یر.ک: موحد، پرده افتاده است. سعدی در غزلیاتش

 تیرین عام دارند. ایماژ در نیز مهمی تفاو  که مترادف هستند، با آن ،خیال اصطالح ایماژ و صور دو

 ییک  شیده اسیت.   سیاخته  تصویری کیه بییه کمیک کلمیا ،     از است ر عبا ترین صور  خود،و ساده

بیر   عیالوه  سیعدی  چنان چیه . ایماژ بیافریند است یک ممکن ،تشبیه یک استعاره، یک توصیف یا صفت،

تصییویر یییا ایمییاژ  هییای خییویش  در غییزل توانسییتهتوصیییف هییم   بییا...،  اسییتعاره و ،خلییق تشییبیه 

تیر  گسترده ،غزل سعدی های تصویرسازی درشیوه گفت در نتیجه باید (8: 1370کدکنی، شفیعیی.بیافریند

پدیید   شیعری  تصیاویر  او توانسته صور خیال هم؛ همان طور که بدون از کاربرد صرف صور خیال است

 .  آورد

 تصویر در غزل سعدی بالغت -2-2

، امیا از  (28: 1389 یهمایی،لفظ بالغت به معنای رسایی و به کمال و غایت چیزی نایل شدن اسیت 

بیزرگ و   دانشمند ترین تعریفا  بالغت، تعریفاز جامع و مانع. »نظر اصطالحی تعاریف گوناگونی دارد

 عین  االحتیراز رازی است: البالغه بلوغ الرجل بعبارته کنیه میا فیی قلبیه میع      متفکر نامدار ایرانی امام فخر

چه را کیه در تیه دل   که آدمی آن ( یعنی بالغت آن است59 :زاالیجاهینهای هالممل هالمخل و االطال االیجاز

 ،مهیدوی دامغیانی  «.یشده باشد، بیر زبیان آورد   پرهیز آن دارد با لتنی که از ایجاز مخل و اطنا، ممل در

1381 :470) 

شود. از دیدگاه قدما، ایین  را شامل میمعانی، بیان و بدیع  سه بخش علم بالغت بندی،در یک تقسیم

تیرین  و دقت از دقییق  ظرافت نظر از نظر اهمیت و رتبه از علوم برتر و از( معانی، بیان و بدیعبخشیسه 

در این بین، معانی و بییان در ایجیاد تصیاویر     (1: 1378زاده، و اشرف مقدمیعلوی.روندعلوم به شمار می

   دارند. نقش اصلی را بر عهده معشوقهای سعدی خصوصا  در با، اعضاء بالغی در غزل



 

14 

کارکرد سعدی  غزلدر  و کنایه، ، مجازاستعاره ،عبار  باشد از تشبیه که ،آنتصویر به معنی متدود 

اغلب تصیویرهای عیام و    کند،سعدی جایی که از تصویر استفاده می .ای برای توصیف معشوق داردویژه

پییک   نیوع  تصویرهایی از توجه دارد.های مننوس ذهن خوانندگان تداعی به گویی .بردشایع را به کار می

لییه  إبا ساخت ایافی یعنی مضاف و مضیاف  غالبا که  آفتا، جمال و... خار غم، ورق صور ، نسیم صبا،

ارائیه  استعاری  هصور  ایاف هه بک تشبیهی ساخته شده و یا تصویرهایی از نوع استعاره هایاف صور  به

 زنیدان شیوق و ییا تصیویرهایی کیه اسیناد مجیازی        م صیبا، دامن نسیی  دست مرگ، مانند: گردیده است؛

 توام شیب گیور اسیت در   های بیشب» ،«...اگر تو سرو خیرامان» ،«تو آن درخت گلی...» مانند: ؛سازندمی

 آشینایی  های عادی خواننده فارسی زبان است که اندکهمتی جزء تداعی دیتر، هنمون و صدها ...«خیال

 سعدی است. غزلاین مویوع یکی از دالیل اصلی ویژگی سهل و ممتنع بودن  .شعر و اد، دارد با

 بسیاج عمییر مییرا گییو فییرو نییورد زمانییه 

 

 دیدار دوسیت درننیوردم   حکایتکه من  

 

 (763: 1385یسعدی،  

از عناصر تصویر در معنای متیدود   «بمردنددر بادیه تشنتان » در این مصرع» گوید:حسن انوری می

خواننیده و   های در مخیلی تنهصی  اما شیاعر،  وجود ندارد؛ چیزی میجاز و کنایه استعاره، ه،کلمه یعنی تشبی

عبادییان نییز    (29 :1373 انیوری، «یبخشید. رنگ عاطفی میی  خیالی، هکند و به آن صتنشنونده ترسیم می

 :1372 عبادییان، «ی.روزانیه اسیت   ارسیی از تصیویر ف  و سرشار زبان غنی زبان گفتار سعدی،»معتقد است: 

گونند کییه میرز   آنها چنان با زبان غیرتصویری هم تکلفند.تصویرهای سعدی طبیعی و بی»چنین هم (117

سیعدی  » نویسید: می نیز لیحسن کاوس (122: همان«ینماید.چندان مریی نمی تصویر، میان تصویر و غیر

 ...های ادبیو آرایهبدون آویزف به صنایع  زند.ما حرف می با ممکن هترین شیوبه ساده

 زود  ندهیم دامن از دست  / دیر آمدی ای نتار سرمست



 

15 

 «.دیتیر جیز زیبیایی و فریبیایی     چییز  هیچ نه استعاره و نه نه تشبیه دارد، بسیار زیبا، بیت این بینید کهمی

 در تیر هنیر سیعدی بییش    حضوری ناپیدا دارند. های سعدی،صنایع ادبی در غزل» (76 :1382 لی،یحسن

از  ،دهید هایی که سعدی بیه سیخن میی   چرخش ست.ا آنها هریزی ماهرانو تعابیر و قالب کلما  گزینش

 (47: همان«یحکایت دارد. جویی از ابراز زبان،مهار  او در بهره

 همیان  ،ابیدی  شیعر  ،شیعر حقیقیی   اتفاقیا  » نویسد:میویژگی این نوع  هنیز دربارکدکنی شفیعی دکتر

 و تعلییل نیسیت؛   قابیل تتلییل   ساحا ، تمام در ه علت تمایز آن از زبان مبت ل و معمول،شعری است ک

 :توانید بتویید دراف شعر حافظ؛ شما نمینمونه

 ایمست و آشفته به خلوتته راز آمده/  به یغمای دلم که سنجد تو چه زهد من با

 وزن فیاعالتن فعالتین   رع و برابیری آنهیا بیا   مص در توازن دو از زبان مبت ل روزمره، زبان، این تمایز

هرچیه   در آن نیسیت؛  استعاره و مجیاز و کناییه و تشیبیهی هیم     هیچ که بینیدمی است؟... فعالتن فعال 

 (3 :1373، کدکنیشفیعی.«یدر نفس کاربرد زبان است هست،

اعضیاء  توصییف  خصای  خاصی دارند که از غالب آنهیا بیرای   های او در غزل سعدی تصویرهای

تجسیم   بلکیه منظیور از آن،   هیدف نیسیت،   تصیویرپردازی ، این نوع تصاویردر شود. معشوق استفاده می

نترفتیه و اغلیب در    بر رو تمام بیت را در از این است؛و فکر و انتقال آن به مخاطب اندیشه  بخشیدن به

 :شودیک مصرع تمام می

 ایهر روز لطفش وعیده  چون حلقه در گوشم کند
 

 برددیتر چو شب نزدیک شد چون زلف در پا می 
 

 (630: 1385یسعدی، 
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Abstract: 

Sadi's imaging in Ghazalites has certain characteristics, of which most are used to 

describe human beings, especially beloved ones. In this type of image, image is not the 

goal, but to mean it, visualize thought and transfer it to the audience. As a writer and 

poet, Saadi highlights the phenomena with the help of expressive science and with 

various illustrations, and uses imagery and literary and artistic facilities. Meanwhile, 

the likelihood of the most important component of this device in Saadi's ghazal is that 

other forms of imagination, such as metaphor, recognition, and even the mystery of it, 

arise from it. Indigenous industries also play an important role in creating rhetorical 

images in poetry. A great poet like Saadi is well versed in the power of this artistic 

instrument. In this regard, he has used a variety of artifacts for his emotional content 

and rhetorical images that form part of this issue as human beings. In the lyrics of 

Saadi, the various branches of the science of expression, including the sensual and 

rational novel metaphor, the permissive and the invisible, as well as the various 

archetypes of the science of the past, such as the punishment, the sensation, the ego, 

the observance of the like, the good deed, and the best of Various ways have been used 

to describe human beings, especially beloved ones. Sa'di's use of these industries is, as 

in other aspects of his poetic, in an easy and unobtrusive way. These industries are not 

only arrogant in Saadi's poetry and do not impose themselves on Saadi's poetry, but 

they are so obsessed with the texture of his words that sometimes it is difficult to 

recognize them and sometimes they have to be extracted from the poems of the poetry. 

Much attention was paid to reading poetry. 
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