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  بررسی ساختار تخیل در غزلیات سعدي 

)با رویکرد به نظریۀ ژیلبر دوران(

  ادات رضويالس مریم

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 

  چکیده 

مایۀ تخیل و اندیشۀ دارند که اغلب سرچشمۀ الهام و دستمسئلۀ زمان و هراس از مرگ در زندگی انسان قدمتی به کهنگی تاریخ 

هاي  در آثار استاد سخن سعدي شیرازي با موتیف. اند شاعرانه در توجه به ذات هستی و کشف معنایی براي وجود انسان قرار گرفته

هر لحظه از زندگی گذران  شویم که حاوي مفاهیم توجه به ناپایداري جهان، عشق ورزیدن و ارزش نهادن به رو میبسیاري روبه

هاي دنیاي خویش را به  ذهن شاعر در پرتوي تجربه شفاف و درکی شهودي همۀ جوانب انسانی را در نظر گرفته، دغدغه. هستند

  . نماید نگرش او به جهان هستی و انسان در نوع برخورد او با زمان و مرگ تجلی می. کند اي قابل تأویل روایت می شیوه

، تلقّی )بندي تصاویر استعاري حاصل از تخیل گذر زمان طبقه(از بررسی مختصر نظریۀ ساختار تخیل ژیلبر دوران این مقاله پس 

این نوشتار تحلیلی . دهد پردازانۀ سعدي از زمان و واکنش غالب او به این مضمون اساسی را مورد تحلیل و بررسی قرار میتخیل

  . طالعات بیشتري در آثار دیگر این شاعر بزرگ باشدتواند سرآغاز م محدود به غزلیات اوست و می

  . زمان، مرگ، تخیل، غنیمت شمردن دم، سعدي، ژیلبر دوران :هاکلیدواژه

  مقدمه -1

انسان بـا  )40: 1390عباسی، (.»اساس دانش مقدم بر عقل است«. تخیل در لغت به معنی صورت بستن و در خیال آوردن است

بازنمـایی جهـان را بـه کمـک تـأثیر دوگانـه از       «تخیل . کند جایی و تغییر در آنها تخیل می بازیابی و جابهنیروي تصویرهاي ذهنی و 

  )76: همان(.»کند محیط و امیال تعیین می

اش به زمـان محـدود    یابد که زندگی دهد، به اعتقاد او آدمی با تخیل در می ژیلبر دوران اهمیت زمان را در تخیل انسان نشان می

.»شود، اما در میان این دو عدم زندگی به منزلۀ یک دم مغتنم اسـت  انسان از نیستی به هستی رسیده است و باز نیست می«د شو می

  )216: 1377دشتی، (

یـا بـا تأسـف گـذر سـریع آن را      «شاعر و نویسنده در مواجهه به این مسأله حیاتی انسـان  . اي دارد این دم در ادبیات جایگاه ویژه

  )74: 1390عباسی، (.»کنند گر زمان را افشا می نند و یا آگاهانه خصوصیت تخریبک مشاهده می

ذهـن  . شود هاي گذراي زندگی بسیار دیده می در آثار استاد سخن سعدي شیرازي توجه به ناپایداري عالم، ارزش نهادن به لحظه

اي قابـل   هاي دنیـاي خـویش را بـه شـیوه     ه، دغدغهشاعر در پرتوي تجربه شفاف و درکی شهودي همۀ جوانب انسانی را در نظر گرفت

  . نماید نگرش او به جهان هستی و انسان در نوع برخورد او با زمان و مرگ تجلی می. کند تأویل روایت می

این نوشتار ضمن شرح مختصري از مبانی نظري مقاله، کاربرد نظریه تخیـل را در غزلیـات سـعدي مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار        

  . دهد می

براسـاس ایـن نظریـه    . الگوي نظري این مقاله کتاب ساختارهاي نظام تخیل از منظر ژیلبر دوران نوشتۀ دکتر علی عباسـی اسـت  

کنتـرل زمـان کـه تصـاویر       _2شورش علیه زمان، تـرس از آن    _1. دهند نیروهاي تخیل علیه زمان به دو صورت واکنش نشان می

  . کند بندي می روزانه و شبانه طبقه رتیب در دو منظومۀها را به ت مربوط به هر یک از این واکنش

بنـدي تصـاویر و    شـود تـا بـا طبقـه     بررسی می])غ104(و عمر ) غ13(، مرگ )غ58(زمان [هاي حاوي واژگان  در این مقاله، غزل

  . گردد سعدي ممکنسرشار شادي و شور زندگی سخن ، نمادها به نظام تخیلی شاعر دست یافته تبیین چرایی لحن امیدوار کننده

کتر علـی  هایی که دربارة سخن و آثار سعدي به چاپ رسیده به طور خاص در پژوهش حاضر از آثار دها و کتاب عالوه بر پژوهش

  . استشناسی استفاده شدهعباسی در زمینه نقد تخیل

  مبانی نظري-2
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، هـانري  2وي با الهام از کـارل گوسـتاویونگ  . استشناسی  یکی از مشهورترین پژوهشگران در حوزة تخیل و اسطوره1ژیلبر دوران 

دوران . کـرد  ریـزي  گذاري دوباره شناختی اسطوره پایه نقد ادبی خود را بر ارزش 4هاي پدیدار شناسانۀ گاستون باشالر و اندیشه 3کربن

رراهی کـه در آنجـا مسـایل    بر این باور است که اسطوره و تخیل نقطه آغاز و پایان هر تحقیق علمی و هنري است یعنی همچون چها

  )2: 1380عباسی، (کنند  شناسی با هم تداخل میهاي روان تاریخی، اجتماعی و فلسفی با انگیزه

گذارد به نظر او تفکر علمی جدیـد موجـب جـدایی جهـان و      گراي غرب را که غیر شهودي است به نقد میوي تفکر علمی تجربه

هاي سنتی را در فرهنگ خود ذخیـره کـرده بیـاموزد     ل بسیاري را از اسالم که صورتانسان شده است و معتقد است غرب باید مسائ

  )40: 1390عباسی، (

پذیر اسـت،   ها استفاده کند، و این عمل به دو صورت امکان انسان براي اینکه با جهان ارتباط برقرار کند مجبور است از نظام نشانه

ها از حالـت قـراردادي خـارج شـوند و یـک       و یا کاري کند که نشانه) قواي پنجگانهیعنی ادراك به وسیلۀ (یا اینکه به شکل مستقیم 

وقتی جهان را نه براساس . شود و ظاهر می 5در این صورت نشانه در ذهن از طریق یک تصویر دوباره نمایان. رابطۀ طبیعی ایجاد شود

کـربن ایـن عـالم را     هـانري . ایـم  نمادین شده) عالم(ستم قرارداد که براساس آنچه که هست ببینیم، از حال عادي خارج شده وارد سی

به نظر او تخیل به عنوان یک قـوة جـادویی خـالق    . نامد ابن عربی بر این باور است آنجا کالم عین عمل است می "عالم خیالی عرفا"

  )20_19: 1390عباسی، (که موجد عالم محسوس است، روح مطلق را در قالب اشکال و الوان ایجاد می کند

بازتاب انفعالی جهان مشهود نیست، بلکه نیروي خالقی اسـت کـه امکـان دارد چهـارچوب مرجـع      «تخیل در نظر گاستون باشالر

کوشد تا با روش پدیدار شناسه که بر مکاشفه و همـزاد پنـداري بنـا     او می) 16_5: 1364باشالر، (.»ها را فراهم آورد براي تفسیر داده

وي شناخت «) 109: 1386نامور مطلق، (.»با آگاهی خالقانۀ شاعر ارتباط برقرار کند«اعرانه بپردازد و شده است به مطالعۀ تصاویر ش

  )31: 1390عباسی، (.»داند شاعرانۀ جهان را مقدم بر شناخت عقالیی می

ر تعقـل و  کنـد و آن را اصـل و پایـه هـ     تخیل را سرچشمۀ تمـام تفکـر تعریـف مـی    «ژیلبر دوران در تکمیل روش نقد باشالري، 

کند کـه تولیـدات تخیـل داراي     کند و ثابت می دوران بر روي نمایش ویژگی نمادین تصاویر تکیه می)40: همان(.»داند استداللی می

دهند حاصـل تعامـل محـیط و     تصاویر نمادین که تخیل را تشکیل می. کنند معانی ذاتی هستند که بازنمایی ما را از جهان تعیین می

  )16: همان(. شوند ن هستند و با این تعامل است که تصاویر فعال و معنادار میامیال درونی انسا

  

  بیرون
  

  امیال

که انسـان را بـه سـوي مـرگ      "گذر زمان "زندگی انسان در ابعاد مختلف تحت تأثیر زمان به عنوان یک واقعیت  بیرونی است،  

گذارد، ژیلبر دوران سـعی   ترسد تأثیر میکشاند در ذهن و زندگی انسانی که تمایل به زندگی جاوید دارد و از نیستی و نابودي می می

العمل انسان را نسبت به این واقعیت ترسناك مورد بررسی قرار دهد سـرانجام تصـاویر    ن پیدا کند و عکسکرد تا تأثیر زمان را بر ذه

گیـرد  در نظر می "دارویی علیه زمان و مرگ "او اسطوره را همچون . کند بندي  را طبقه )ذهن انسان زمان و (حاصل از این تعامل 

ان  براي مغلوب کردن زمان و رسیدن به جاودانگی نقش مهمی دارد او با پیونـد زدن  زیرا اسطوره با ارجاع به انفجار بزرگ و آغاز جه

اسطوره به تخیل براین باور است که  تخیل، شامل تالش انسان براي ایجادکرد امیدي پایدار نسبت به جهان عینـی مـرگ و بـر ضـد     

کند پیروزي انسان بر سرنوشت  ضا است که تالش میجهان عینی مرگ است و این امید انگیزة همۀ نمادهاست و به کمک بازنمایی ف

  )81_74: 1390عباسی، (محتومش را معنادار سازد

                                                            
1

2 Carl – Gustar Jang
3 Henry, Corbin
4 Gaston Bachelard
5 Re_presente
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دو نـوع واکـنش دفـاعی نیروهـاي تخیـل انسـان علیـه زمـان و مـرگ          , به باور ژیلبر دوران؛ شورش علیه مـرگ و کنتـرل زمـان   

  )75:همان(هستند

هـاي غالـب در برابـر تـرس از مـرگ       ها و واکـنش  به بررسی عکس العملآوري قوانین دسته بندي کردن تصاویر  دوران در جمع 

  . دهدکند و آنها را در دو منظومه شبانه و روزانه قرا میپردازد و بر اساس علم عکس العمل شناسی سه عکس العمل را متمایز می می

. گیردعکس العمل موقعیتی در منظومه روزانه قرار می-1

اي  عکس العمل تغذیه-2

   . گیرنددر منظومه شبانه قرار می                                                

عکس العمل مقاربتی -3

  منظومه روزانه تخیل

در واقع افکـار انسـان در ایـن سـاختمان     . رابطه این دو قطب رابطه رد و نفی است. است )دوقطبی(منظومه روزانه، منظومه کامالً متضادي 

این منظومه داوطلـب  . انسان ابتدایی، جهان را به دو مقوله خوب و بد تقسیم می کند و به این شکل دنیا را ارزش گذاري می کندبراساس تفکر 

  . اي قهرمانانه است منظومه. فتح و پیروزي و عبور کردن از موانع و حدود است

ارزش گذاري (تصاویر گروه اول به معناي ترس زیاد از زمان است . در این منظومه دو گروه بزرگ از تصاویر در مقابل یکدیگر قرار می گیرند

) ارزش گـذاري مثبـت  (و تصاویر گروه دوم که آرزوي پیروزي و غلبه  بر اضطراب از زمان و میل باال رفتن و گذر کردن از شرایط انسـانی ) منفی

  . است

  منظومه شبانه تخیل

مثل واکسن که از . او غلبه کند بدین طریق انسان می تواند بر. براي کنترل کردن زمان راه دیگري وجود دارد، مثل شبیه شدن به دشمن

کننده میکـروب بـه کـار    همان میکروبی است که می تواند انسان را نابود کند ولی با ضعیف کردن و تزریق آن به عنوان دارو و نابود 

هاي زمان یعنی تصاویري که تولید ترس می کنند در منظومه شبانه تکرار می شوند ولی همـه چیـز تلطیـف و از     تمام شکل. رود می

  . ترس خالی می شود

را در سه گـروه چهارتـایی،   ها سازد و آنمیژیلبر دوران بر اساس دومنظومه شبانه و روزانه دوازده ساختار مربوط به تخیل را از یکدیگر جدا 

  )97_79: 1390عباسی، (کنداي مرتب میهاي اصلیالعملبراساس عکس

منظومه شبانهمنظومه روزانه

ساختارهاي اسرارآمیز یا آنتی فرازتیکساختارهاي ترکیبی یا دراماتیکختارهاي ریخت پریشی یا قهرمانیسا

ساختار 

1
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ساختار 

3
4ساختار 
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ساختار 

2

ساختار 

3
4ساختار 

پایان درك اضداد جمعیک تفکر هندسۀ اغراق نگاه دورشد

این . تاریخ

گرایش به واقعیت وابستگتکرار 

گذاري منفینمادها با ارزش نمادها با ارزش گذاري مثبت

منظومه شبانه تخیل
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  . شوندکنند، مرتب میها تعین میاي که این گروههاي اصلیالعملسه گروه زیر مجموعه منظومه هاي روزانه و شبانه بر اساس عکس

. گیردمی گذارنداین ساختار در منظومه روزانه قرارساختار ریخت پریشی یا قهرمانی که نبردي راعلیه زمان و مرگ به نمایش می-1

. کند نفی می 6ساختار اسرارآمیز یا آنتی فرازیک که زمان را به شکل تناقض) دو ساختار مهم منظومۀ شبانه(-2

عباسـی،  (پـذیرد   شـود و آن را مـی   اي زمان با آن یکی می ساختار دوم، ساختارهاي ترکیبی یا دراماتیک که به کمک طبیعت چرخه  -3

1390 :97_106(  

  غزل سعديتحلیل تخیل در _3

دهـیم، ژیلبـر دوران    در این بخش روش نقد ژیلبر دوران را در تحلیل و خوانش غزلیات سعدي بـه صـورت کـاربردي نشـان مـی     

آل باید این دو منظومـه در یـک    در حالت ایده. کند بندي می طبقه) منظومۀ روزانه و منظومۀ شبانه(تصاویر ادبی را در دو ابر ساختار 

در واقع از بعد روانکاوي انسانی کامل است که این دو منظومـه را در خـود داشـته باشـد، یعنـی اینکـه او       «. متن حضور داشته باشند

  )221: همان(.»حرکتی رفت و آمدي را بین این دو منظومه انجام دهد

) گـذاري مثبـت   نمادها بـا ارزش (و غیر ترسناك ) نمادها با ارزش گذاري منفی(منظومۀ روزانه؛ شامل دو گروه تصاویر ترسناك 

  . هست

  این گرگ گرسنه بی ترحم

  

  شود ز مردم  خود سیر نمی  

  

  )25، ب52غ(

  

                                                            
6 antipharse
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۵

حمله کردن و خشونت است کـه گـذر   ، نشان دهندة تصاویر وخصوصیات خاص حیوان مثل حرکت «"ریخت حیوانی"با آوردن نماد 

ویژگی نابودگري زمـان  ، ترحم سیري ناپذیر گرسنۀ بیتصویر گرگ ) 83:همان(.»شودازطریق این تصاویر القا می، زمان ونابودگري آن

  . و ترس و وحشت از مرگ تخیل شده است

ــته    ــاري ننشسـ ــبی در انتظـ ــو شـ ــی؟  تـ ــه دانـ   اي چـ

  

ــکیب؟      ــا شـ ــران نـ ــر منتظـ ــت بـ ــب گذشـ ــه شـ ــه چـ   کـ

  

ــه شـــبی بـــدین درازي؟  ــدایی چـ ــود اي شـــب جـ   تـــو خـ

  

ــت       ــداخت از نهیبــ ــعدي بگــ ــان ســ ــه جــ ــذر کــ   بگــ

  

  )10_9، ب 294غ (    

دهند این گروه تحت سلطه نمادهاي ماه و زنـانگی  به کمک واژگان تاریکی ترس حاصل شده از زمان را نشان می«تاریکیریخت 

  )84: همان(.»است

شـود و ابیـات را بـا منظومـۀ      رباید،ریخت تاریکی نشان داده مـی  با کمک تصاویر شب طوالنی و جان گداز که طاقت از کف عاشق می

  . دهد روزانه پیوند می

***  

ــی  ــون دالرام مــــــ ــیر  چــــــ ــد شمشــــــ   زنــــــ

  

  سر ببازیم و رخ نگردانیم                

  )4، ب439غ(

  

ــرت     ــیش تیــ ــرم ز پــ ــی نــ ــم باشــ ــو خصــ ــرم تــ   اگــ

  

  وگرم تو سیل باشی نگریزم از نشیبت            

  )3، ب29غ(

  

ــت    ــیش فراقــ ــر نــ ــه ســ ــه کــ ــل بــ ــیر رحــ ــم شمشــ   زخــ

  

  کشتن اولیتر از آن کم به جراحت بگذاري  

  )2، ب566غ(

  

ــاري  ــر و کـــ ــادت ســـ ــیر مبـــ ــاحب شمشـــ ــا صـــ   بـــ

  

  اال بـــــــه ســـــــر خویشـــــــتنت کـــــــار نباشـــــــد  

  

ــرآري    ــت بــ ــر دســ ــن اگــ ــون مــ ــه خــ ــت بــ   سهلســ

  

ــد     ــوار نباشــــ ــو دشــــ ــاي تــــ ــان دادن در پــــ   جــــ

  

  )7_6، ب201غ(    

با تنها تصویر با ارزش گذاري منفی در بیت آخر با نماد خون مربوط به ریخت تاریکی تخیل شده است که در تقابل با نمادگرایی 

نمادهـاي  «. شـود  مثـل شمشـیر و تیـر جبـران مـی      "جدا کننده"ترس از زمان به کمک نمادهاي . گیرد ارزش گذاري مثبت قرار می

گویـا  ) 85: 1390عباسـی،  (.»دهنـد  جداکننده نشان از پیروزي و پیوستن تعالی هستند که پیروزي بر سرنوشت و مرگ را نویـد مـی  

هـا دریـافتیم کـه     در  مطالعۀ غزل. شود یابد و بر ترس از مرگ چیره می با عشق تعالی می راوي غزل سعدي، عاشق قهرمانی است که

  . اند گذاري منفی آمار کمتري را به خود اختصاص داده نمادهاي مربوط به صور زمان با ارزش

  :منظومۀ شبانه

منظومـه روزانـه بـا    (تماشـایی و جداکننـده  روان انسان ترس از زمان و اضطراب درونی ناشی از آن را به کمک نمادهـاي عـروج،   

کردند به شکلی تخیلی زمان را کنترل کرده، بر تـرس   کند و یا با تلطیف تصاویري که تولید ترس می کنترل می) گذاري مثبتارزش

  . و اضطراب ناشی از آن غلبه کند

  )7، ب515غ(خدنگ غمزة خوبان زدلق نٌه تویی     هزار جامه سپر ساختیم و هم بگذشـت 
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  و زعقل بهترت سـپري بایـد اي حکـیم   

  

  تا از خدنگ غمزه خوبان حذر کنی   

  )11، ب420غ(

  

  !کمان سخت که داد؟ آن لطیف بازو را

  

  که تیر غمزه تمامست صید آهورا   

  )1، ب19غ(

  

چشـم و ابـرو از روي   ["غمـزه  "مربوط به منظومۀ روزانه است که با واژة) تیر خدنگ(در این گروه ابیات تصاویر نمادهاي جداکننده 

  . گیرند شود و در پیوند با منظومۀ شبانه قرار می تر می ها کمتر و کمرنگ ترکیب شده و ترس در آن) 707: 1380معین، (]ناز

  روان راســـــــاقی بـــــــده آن کـــــــوزة یـــــــاقوت 

  

ــوت روان را    ــده آن قـــــ ــه ارزد، بـــــ ــاقوت چـــــ   یـــــ

  

ــادم   ــل دمــــ ــورد رطــــ ــر خــــ ــدر پیــــ   اول پــــ

  

  تـــــــا مـــــــدعیان هـــــــیچ نگوینـــــــد جـــــــوان را  

  

ــل   ــس نحـــ ــه دارد مگـــ ــل اندوختـــ ــک عســـ   آنـــ

  

ــان را       ــور میـــ ــو زنبـــ ــیرین تـــ ــب شـــ ــهد لـــ   شـــ

  

  یـــــا تیـــــر هالکـــــم بزنـــــی بـــــر دل مجـــــروح 

  

  یـــــا جـــــان بـــــدهم تـــــا بـــــدهی تیـــــر امـــــان را  

  

  )8_6_2_1، ب 18غ (    

. هسـتند ) ساختار اسرارآمیز تناقضی(هاي کوزه، رطل، عسل، یاقوت روان، مربوط به نمادهاي ظرف و مظروف از  در ابیات باال واژه

هـا و شـکم پیونـد برقـرار      شوند و بین این مکان تصاویري که نمادهاي در برگیرنده و تداخل شونده ماننده کوزه و رطل را شامل می«

ضرت یونس هستند، در اینجا تداخل جایش را به اشتغال ذهنی و آرامش که با فناناپذیري در پیونـد اسـت   کنند، یادآور تصویر ح می

  )109: 1390عباسی، (.»دهد می

در بیت هشتم تیر هالك در پیوند با منظومۀ روزانه قرار دارد، ولی در همین بیت تیر امان با ترکیب تیر با واژة امان در پیونـد بـا   

  . رار گرفته استمنظومۀ شبانه ق

مربوط به ساختار اسرارآمیز هستند که از حاکمیـت  (، عسل )شراب(اي و جوهري که به مایعاتی مثل یاقوت روان نمادهاي تغذیه«

  )111: همان(.»سازند شوند و میل یکی شدن با جهان و میل پیوند با طعم خلوتگاه درونی را برقرار می نتیجه می) تغذیه و هضم غذا

ــوزه  ــات دارد   آن کــ ــآب حیــ ــه کــ ــم نــ ــر کفــ   بــ

  

  هم طعم نار دارد هم رنگ ناردانه  

  )7، ب495غ (

  

توان گفت تخیل کننده قصـد دارد درون موجـودات    واقعیت حسی و حضور رنگ ویژگی ساختار اسرارآمیز است به نوعی که می«

  )119: همان(.»را حس کند، و جوهرة آن را به دست آورد و آن را جاندار کند

شـود و در   توصیف مـی  "نار و ناردانه"آب حیات بخش با رنگ و طعم )اينماد تغذیه(یکی شدن با هستی، و نوشیدن : باالدربیت 

  :اي دیگر توصیف شده است جاي دیگر این آب حیات به گونه

  آب حیـــات منســـت خـــاك ســـر کـــوي دوســـت     

  

  گــــر دو جهــــان خرمیســــت، مــــا و غــــم روي دوســــت  

  

  )1، ب 103غ (    

 )52(معشوق، یار، نماد حیات جاودانگی و پناهگاه امن براي راوي غزل سعدي است، تکرار همـین تصـاویر در غـزل    در هر حال، 

  . کند شبانه تخیل می که کنترل زمان و غنیمت شمردن دم را در شتاب و پیوند با منظومه
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***  

  ســـــــــــاقی قـــــــــــدحی قلنــــــــــــدري وار  

  

  در ده بــــــــــــه معاشــــــــــــران هشــــــــــــیار    

  

  دیوانــــــه بـــــــه حــــــال خـــــــویش بگـــــــذار  

  

ــت    ــه از شرابســـــ ــا نـــــ ــتی مـــــ   کـــــــاین مســـــ

  

ــدگانی    ــرور زنـــــــ ــت غـــــــ ــاد اســـــــ   بـــــــ

  

ــوانی    ــع جــــــــــــ ــت لوامــــــــــــ   برقســــــــــــ

  

ــی   ــه مـــــ ــی کـــــ ــاب دمـــــ ــوانی دریـــــ   تـــــ

  

ــت      بشـــــــــتاب کـــــــــه عمـــــــــر در شتابســـــــ

  

  )24_22، ب 52غ(    

ــس    ــت در مجلـ ــو دسـ ــی تـ ــزم بـ ــام بـ ــه جـ ــر بـ   وگـ

  

ــیدن        ــاده نوشــ ــو بــ ــی تــ ــود بــ ــرف بــ ــرام صــ   حــ

  

  )24_22، ب 52غ(    

دهنـد، امـا ایـن پیونـد فقـط بـا حضـور         بیت را در پیوند با منظومۀ شبانه قرار مـی ) اي مظروف و تغذیهظرف و (نمادهاي جام و باده 

  . عاشق بدون حضور معشوق آرام ندارد. یابد معشوق است که جواز می

رگ را تعـدیل  این گـروه از نمادهـا تصـویر مـ    . گیرند از نمادهاي مربوط به منظومۀ شبانه نمودها با مضمون قبر ارام بخش الهام می«

  )109: 1390عباسی، (.»دهند کند و آن را به خوابیدن تغییر می می

  گــر رســد از تــو بــه گوشــم کــه بمیــر اي ســعدي       

  

  تــــا لـــــب گــــور بـــــه اعــــزاز و کرامـــــت بـــــروم     

  

  )4، ب429غ (    

ــر    ــري پیکــ ــوي پــ ــک خــ ــاري ملــ ــحبت یــ ــی در صــ   دمــ

  

  گـــــر امیـــــد بقـــــا باشـــــد بهشـــــت جاودانســـــتی   

  

ــا اونــــه تــــا جــــان در جســــد باشــــد   ــاداري کــــنم بــ   وفــ

  

  کــه تــا تــن در لحــد باشــد و گــر خــود استخوانســتی         

  

  )8_7، ب 525غ(    

  . بخش باشند شود که نمادهاي قبر، گور و لحد در پیوند با منظومۀ شبانه ترس از مرگ را تعدیل و تلطیف کرده و آرام عشق باعث می

ــدیم   ــبح اي نـــ ــت اول صـــ ــد شبســـ ــر عهـــ   آخـــ

  

ــان    ــر ز گریبــــ ــدت، ســــ ــرآر صــــــبح دوم بایــــ   بــــ

  

ــد   ــور کننـــ ــق، روز تصـــ ــه خلـــ ــد کـــ   دور نباشـــ

  

  گــــر بنمــــایی بــــه شــــب، طلعــــت خورشــــید وار       

  

  )3_2، ب 296غ (    

آهنـگ شـب و روز، زمسـتان و    (هاي مخصوص به زمان  که با استفاده از آهنگ«در این ابیات نمادهاي مربوط به ساختارهاي ترکیبی 

  )122: همان(.»آیند به حرکت در می) بهار

به شکل دراماتیک تخیل کـرده  ) پایان یافتن شب و طلوع صبح(و ظهور معشوق را با به تصویر کشیدن الگوي طبیعی  سعدي حضور

  . توانند با وجود معشوق او، شب را روز تصور کنند است، و در تصویر دوم، خلق جهان می

ــد     ــبر بکنـ ــیخ صـ ــار بـ ــه یکبـ ــار بـ ــراغ یـ   فـ

  

ــد      ــار آی ــا ب ــی ب ــه ک ــدانم ک ــل ن ــار وص   به
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  تحمل سختی امید وصل مراستپس از 

  

  که صبح از شـب و تریـاك هـم ز مـار آیـد       

  

  )10_8، ب 282غ(    

  هــاي ســعدي را مگــر هنگــام روز آمــد شـب غــم 

  

  که تاریک و ضعیفش چون چراغ صبحدم کردي  

  

  )7، ب 536غ (    

گذر از شب فراق و امید بـه  )122: 1390عباسی، (.»چرخه هاي بازگشت همیشگی شامل یک دوره منفی و یک دوره مثبت هستند«

  . دهدآمدن روز شادمانی و بهار وصل ترس از زمان را کاهش می

ــی  ــه بــــــاغ مــــ ــار خــــــاطر بــــ   رودم روز نوبهــــ

  

  تـــا بـــا درخـــت گـــل بنشـــینم بـــه بـــوي دوســـت         

  

ــد   ــر آدمـــی کننـ ــاك مـــرده بـــه حشـ   فـــردا کـــه خـ

  

ــت     ــوي دوسـ ــه کـ ــز بـ ــب جـ ــن مطلـ ــاك مـ ــاد خـ   اي بـ

  

  )6و  5، ب 104غ(    

هاي مربوط به ماه ـ کشاورزي مربوط به قربانی کردن هسـتند و تولیـد دوبـاره را نشـان       ترکیبی یا دراماتیک با اسطورهساختارهاي «

  )125: همان(.»درخت در پیوند با این نمادها قرار دارد که نمادهاي اصلی پیشرفت و رهایی بخش هستند. هستند

تعلق دارد و بـا منظومـۀ شـبانه در پیونـد اسـت ایـن تصـاویر، آغـاز دوبـاره و          باغ، نوبهارودرخت گل به گروه تصاویر ساختار ترکیبی 

  . دهند پیشرفت را نشان می

  دوســت بـــاز آمـــد و دشــمن بـــه مصـــیبت بنشســـت  

  

  بــــاد نــــوروز علــــی رغــــم خــــزان بــــاز رســــید        

  

  )4، ب 213غ(    

  . نوروز نشان از حیات جدید و زندگی نو دارد که با آمدن دوست محقق شده است

ــیرینی شبســــت و  ــراب و شــ ــاهد وشــــمع و شــ   شــ

  

  غنیمـــــت چنـــــین شـــــب کـــــه دوســـــتان بینـــــی   

  

ــت   ــد در ازل رفتســـ ــماه عهـــ ــا و شـــ ــان مـــ   میـــ

  

  هــــــزار ســــــال برآیــــــد همــــــان نخســــــتینی      

  

  )2و1، ب 625غ (    

منظومـۀ  ترکیب یافته و در پیوند با ساختار اسرارآمیز  "شراب و شیرینی ، شمع، شاهد "تصویر شب با تصاویر مثبت و بدون اضطراب

دهد که اگر هزار سال بگـذرد   از ساختار ترکیبی یا دراماتیک نشان می) روایت عهد ازلی(در بیت دوم با اشاره به . گیرد شبانه قرار می

  . عهد و پیمان با دوست تازه و نو و جاودانه خواهد بود و گذر زمان قدرت نابود کردن پیوند را نخواهد داشت

  حـــــدیث عشــــــق اگـــــر گــــــویی گناهســــــت  

  

ــود و آدم   ــوا بـــــــــــ   گنـــــــــــــاه اول ز حـــــــــــ

  

ــب    ــام لبالـــــــ ــاقیا جـــــــ ــردان ســـــــ بگـــــــ

  

ــادم    ــاموز از فلـــــــــــــک دور دمـــــــــــ   بیـــــــــــ

  

  )8و5، ب 353غ (    

  )128: 1390عباسی، (اي از تاریخ بشریت تکیه دارد  اي ساختار ترکیبی و یا دراماتیک بر درك چرخه مفهوم چرخه
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دهد، وجود روایـت آدم و   این تصویر را در زمرّه منظومۀ روزانه قرار می "گناه"اگر . بخشد عشق به روایت تاریخی آدم و حوا اعتبار می

  . دهد حوا آن را تلطیف کرده با منظومۀ شبانه پیوند می

  . اشاره به حرکت چرخه اي و طبیعی زمان دارد که نویدبخش نو شدن و آغازي دوباره  است، تاکید بر گردش جام و فلک

  نتیجه-4

هاي محیطی و عینی ادراك بـا امیـال    جغرافیایی، ساختارهاي اجتماعی، تاریخی، آگاهی به روان زن و مرد به عنوان دادههاي  واقعیت

از تعامل بین دو واقعیت عینی و امیال درونی تصاویر نمادین تخیل به . ها از جهان را درست کنند شوند تا بازنمایی عمیق ما ادغام می

  . هاي سعدي نتایج زیر حاصل شد بندي تصاویر زمان در غزل طبقهبا مطالعه و . آیند وجود می

. نمادها با ارزش گذاري مثبت تصاویر بیشتري را به خود اختصاص دادند: در تحلیل تصاویر مربوط به منظومۀ روزانه-1

  هرکه بـا دوسـت چـو سـعد نفـس خـوش دریافـت       

  

ــد      ــل نکنــ ــار تخیــ ــرش یــ ــز او در نظــ ــه جــ   بــ

  

  )6، ب 237غ (    

. ها قهرمانی است که با نیروي عشق آرزوي غلبه بر اضطراب و چیره شدن بر زمان و گـذر از شـرایط انسـانی را دارد    این غزل راوي در

عشـق موجـب شـیرینی و دلپـذیري     )کنـد  عشق نیروي تعالی بخش همچون اکسیري است که ماهیت منفی نمادها را دگرگون می(

  . کند گذرد وترس از مرگ را با عشق معاوضه میبه خاطر معشوق از جان خویش می. گردد مرگ می

راوي در ایـن منظومـه پـادزهر زمـان را در محـدودة انسـانی       . گیرنـد  بندي منظومۀ شبانه جاي می ها در طبقهاکثر تصاویر زمان غزل-2

اش سرشار شـور و   زندگی. رسد به مدد عشق به آرامش و تعادل می. شمرد هر لحظه بودن در کنار یار را غنیمت می. جستجو می کند

در ایـن شـرایط   . دانـد  امید است زیرا اسطورة عشق او را به آغاز جاودانه جهان پیوند داده و با معجزة عشق تولد دوباره را محقـق مـی  

توان ادعا کرد نظام تخیلی سعدي بر کنتـرل زمـان بنـا نهـاده     به طور کلی می. کند اش را رها می راوي ترس از مرگ و شرایط انسانی
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