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 چکیده:
گیري از این عنصر،  عناصر مهم زیبایی در شعر است. شاعر با بهره  تصویر یکی از زمینه و هدف:

هاي بالغی چون تشبیه،  شیوه به کمک صنایع ادبی و    تجربیات عاطفی و ادراکات ذهنی خود را
هاي بیانی اي هنري و گیرا بدست میدهد. سعدي نیز از این گونهاستعاره، کنایه، و مجاز بگونه

از چشم بهره  این جستار  در  بنابراین  است؛  برده  فراوان  به  هاي  استعاره  و  تشبیه  نگارة  دو  انداز 
 پرنیان تصویر عاشق در غزلیات سعدي پرداخته شده است.

این مقاله به شیوة توصیفی ـ تحلیلی به تبیین تصاویر عاشق در غزلیات سعدي   مطالعه:روش  
در   عاشق  به  مربوط  تصاویر  سپس  شده،  بیان  تصویر  از  تعاریفی  نخست  است.  پرداخته 

) از نشر  1377(  رهبرسیصدوشصت غزل سعدي از «دیوان غزلیات سعدي» به کوشش خطیب
 مهتاب، بررسی شده است.

بررسی تصاویر در سیصدوشصت غزل سعدي بیانگر آن   دستاورد این پژوهش پس از  ها:یافته
است که تصاویري که معانی و دقایق ذهنی در شعر سعدي را بهتر مینمایانند، در سه گروه مربوط 

 بندي میشوند.به حاالت ظاهري، احوال درونی و صفات عاشق طبقه
عاشق  گیري:نتیجه بسامد   صفات  و  %61(بیشترین  عاشق )  ظاهري  به حاالت  مربوط  تصاویر 

کاربرد   تصاویر  %6(کمترین  این  دارد.  را  واژه -)  قالب  در  بازتاب ضمیر شاعر  رکن که  و  هاست 
 دهندة قدرت کالم، فصاحت و دلنشینی سخن اوست.نشان  -اساسی شعر او را تشکیل میدهد
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Image is one of the important elements of 
beauty in poetry. Using this element, the poet obtains his emotional 
experiences and mental perceptions with the help of literary industries and 
rhetorical methods such as similes, metaphors, ironies, metaphors, etc. in an 
artistic and captivating way. Sa’adi has also benefited a lot from this kind of 
expression. Therefore, in this article, the image of the lover in Sa’adi's lyric 
poems is discussed from the perspective of two images of simile and metaphor. 
METHODOLOGY: This article explains the images in a descriptive-analytical 
manner. First, definitions of the image are given, then the images related to the 
lover in three hundred and sixty Sa’adi ghazals from the book "Saadi's lyric 
poems" have been studied by the efforts of Khatib Rahbar (١٩٩٨) from Mahtab 
Publishing. 
FINDINGS: The result of this research, after examining the images in Sa’adi's 
three hundred and sixty sonnets, indicates that the images that mean and They 
better represent the mental minutes in Saadi's poetry, they are classified into 
three groups related to emotions, body, and lover traits. 
CONCLUSION: Lover traits (٦١٪) have the highest frequency and images related 
to the lover's body with (٦٪) have the least use. These images - which reflect 
the poet's conscience in the form of words and form the basic element of his 
poetry - show the power of words, eloquence and pleasantness of his words. 
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 مقدمه 
نماي  تجربیات شاعر است و از عواطف و روحیۀ او سرچشمه میگیرد؛ آیینۀ تمام شعر بیان احساساتی است که حاصل  

ناخودآگاه ضمیر شاعر، شعر او است. یکی از روشهایی که شاعران بواسطۀ آن به بیان ذهنیات و تجربیات خود  
هاي  صل تجربه) تصویر را درمقابل ایماژ بکار برد و آن را حا1389میپردازند، تصویرآفرینی است. شفیعی کدکنی (

هاي مهم شعر است و در نقد ادبی جدید بسیار  ). تصویر یکی از مشخصه17 ص همان:( عاطفی شاعر معرفی کرد
درمقابل    مورد توجه قرار گرفته است. البته در گذشته در بالغت اسالمی نیز به آن توجه داشتند. در زبان فارسی،

(فتوحی،   میگویند «تصویر» و» ة«صور تصویر و در بالغت عرب ایماژ (خیال)، قرار گرفت. در بالغت فارسی به آن
). از نظر بالغت سنتی و نقد ادبی جدید، کارکرد تصویر هرگونه تصرف خیالی در زبان است. به  37-39  :1386

عبارتی تصویر، شگردي است که شاعر اندیشه و احساس خود را با صناعات ادبی و صور خیال چون تشبیه، استعاره،  
تصویرپردازي را به دو دستۀ کلی تقسیم میکند.  )  1386(  ، و کنایه با مخاطب به اشتراك میگذارد. فتوحیاغراق
آیند که به آن ایماژ زبانی میگویند و دستۀ دوم تصاویري  اي از تصاویر که بوسیلۀ زبان قاموسی بوجود میدسته

میگیرد. به این دسته که از صنایع معنوي    و کنایه شکل  است که از کارکرد صنایع بالغی چون تشبیه، استعاره،
که در زبان قاموسی   ،»واژة «سرو  ). بطور مثال46  همان:(  براي ساخت تصویر استفاده میکنند، ایماژ مجازي میگویند

قامت بلند یار» بکار میرود. در این پژوهش نیز این  «  به معناي نوعی درخت است، در زبان مجازي گاه به معناي
مجازي در اشعار سعدي با تکیه بر تشبیه و استعاره پرداخته )  ایماژ(  بندي مبنا قرار گرفته و به بررسی تصویردسته

سعدي از جمله شاعرانی است که عشق و هیجانات و احساسات ناشی از آن را در غزلهایش به شیوایی   شده است.
تصویر میکشد. تصاویر هنرمندانه و دلنشینی ب -که ویژگی برجستۀ سبک سخن اوست-و به شیوة سهل و ممتنع 

هایی دلنواز، سخن خویش را دلپسند نموده، قابل تأمل است.  که او از این احساسات بدست داده و با آفرینش نگاره 
سراست که اشعارش را در سه ساحت عشق، عاشق و معشوق، سروده است. او با زبانی شیوا  وي از شاعران عاشقانه 

زیبایی از این سه رکن در غزلیاتش بنمایش میگذارد. این پژوهش به بررسی تصویر عاشق در    و لطیف، تصاویر
) میپردازد. در این پژوهش، تصاویري  1377(  به کوشش خلیل خطیب رهبر  »سیصدوشصت غزل از «دیوان غزلیات 

 شده که:که بر پایۀ تشبیه و استعاره ساخته شده، بررسی گردیده است و به این پرسشها پاسخ داده  
 تصویر در غزل سعدي چه جایگاهی دارد؟

 تصاویر عاشق در غزل سعدي به چند دسته تقسیم میشود؟
 کدام تصاویر بسامد بیشتري در غزلها دارد؟

 
 سابقۀ پژوهش 

پژوهان به بررسی تصاویر شعري  پس از آنکه مسئلۀ تصویر و خیال در شعر ازسوي شفیعی کدکنی مطرح شد، ادب   
هاي متفاوت، تصویرپردازي را در آثار بزرگان بررسی نمودند. از آن ادب پرداختند و هر یک به شیوه  در آثار بزرگان

) را نام برد که در آن نویسنده به  1394( از بخشی »در غزلیات سعدي ربسامد تصاویجمله میتوان مقالۀ «بررسی 
وحی عاشق و معشوق است. در بسیاري از  این نتیجه رسیده که بیشترین تصاویر مربوط به اندام انسان و حاالت ر

صورت  تصویرگري بی  «اي را بصورت خالقانه و نو نمایش میدهد. مورد بعدي مقالۀ  موارد سعدي تصاویر کلیشه 
که در آن به بررسی تصاویري که سعدي در غزلهایش بدون    است  )1391(  از سوسن جبري»  خیال در شعر سعدي

ردازد. وي بیان میدارد که سعدي تصاویر را به دو شیوه، با صور خیال و بدون  کمک علم بیان ایجاد کرده است، میپ
صورخیال در ذهن خواننده    صور خیال ارائه داده است. در دستۀ اول تجربیات روزمرة زندگی را بدون بهره گرفتن از
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تصویر نامیده    مجسم میسازد. دستۀ دوم سرشار از تصاویر شعري و عاطفه و خیال هستند که این دسته را شعر
 است. 

تصویر  «  اش مقاالت زیادي نوشته شده اما در مقولۀ این جستاردرمورد تصویر در آثار سعدي و غزلهاي عاشقانه   
عاشق در غزل»، پژوهشی انجام نشده است. به یقین یکی از دالیل زیبایی و ماندگاري شعر و سخن سعدي بکارگیري  

تشبیه و استعاره است و ارائۀ تصاویري با محوریت عاشق یکی از ارکان  استادانۀ تصویرآفرینی برپایۀ صوري چون  
ایم لهاي عاشقانۀ اوست؛ بنابراین در این پژوهش به جایگاه تصویر عاشق در غزلیاتش پرداخته و مشخص نمودهغز 

 که عاشق در غزل سعدي به چه صورتی بتصویر کشیده شده است. 
 

 روش مطالعه 
تحلیلی به تبیین تصاویر پرداخته است. نخست تعاریفی از تصویر بیان شده، سپس  - توصیفیاین مقاله به شیوة    

بندي  تصاویر مربوط به عاشق در سیصدوشصت غزل سعدي بررسی شده است. این تصاویر به سه گروه کلی دسته 
درونی عاشق  حاالت ظاهري عاشق است. دستۀ دوم تصاویر مربوط به احوال    شده است. دستۀ اول تصاویر مربوط

گانه نیز بررسی گردید. بدلیل فراوانی  هاي سهاست، و دستۀ سوم تصاویر مربوط به صفات عاشق است. بسامد دسته
 شواهد، یک یا دو بیت بعنوان نمونه بیان شده و از مصادیق دیگر، فقط نشانی ارائه شده است. 

 
 بحث و بررسی 

دارند، به شیوههاي متعدد بنمایش میگذارند که یکی از این  شاعران در غزلها و اشعارشان آنچه را که در ضمیر  
که آن را مانند عکسی   ها، تصویرآفرینی است. تصویر یکی از مهمترین عناصر زیبایی در شعر استها و شگرد شیوه 

ع  گیري از صنای ). در این روش، شاعر به بهره 137: 1 ، ج1358براهنی، ( اند که در کلمه ظهور مییابدتعریف کرده
آورد؛  آمیزي، و تشخیص، تصاویر را بوجود می هاي بالغی چون تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز، حس ادبی و شیوه 

بنابراین تصویر تجسم ذهنیات شاعر در مقابل مخاطب است که باعث التذاذ ادبی و تحریک عواطف خواننده میشود  
 و به وي ادراك بهتري از پیام شعر میدهد. 

تصویر همیشه با صور خیالی چون تشبیه، استعاره، کنایه، و مجاز مطرح میشود و آن را بیان  در ادبیات فارسی    
در بالغت  »  خالقانۀ احساس به کمک ابزار بالغت میدانند. در انگلیسی معانی متعددي چون «شکل و سایه و تشبیه

تصویر» مطرح  «  آن را بصورتو در زبان فارسی «خیال» گفته میشود؛ اما در نقد ادبی  »  عربی «صوره» و «تصویر
قش کردن و  ن  به معنی صورت و شکل قرار دادن براي چیزي یادر لغتنامۀ دهخدا    ).38:  1386فتوحی،  (  میکنند

اصطالح تصویر در شعر براي اولین بار توسط شفیعی   : ذیل واژه).1377دهخدا،  (  آمده استرسم نمودن چیزي  
آن را تصویر مادي یا ذهنی «  معادل ایماژ غربی بکار رفت و سیصور خیال در شعر فاردر کتاب  )  1389کدکنی (

 ).10  همان:(  تعریف کرد»  از یک شیء 
در گذشته نیز تصویر در شعر مطرح بوده است. قدیمیترین تعریف از تصویر در شعر را جاحظ بصري بیان کرد و    

کاملترین    میان اهل بالغت، عبدالقادر جرجانیاز    ). 132  : ص3  الحیوان، ج(  اي از بافندگی و تصویر نامیدشعر را گونه 
تعریف را آورده، صورت را تمثیلی از آنچه میبینیم میداند. به نظر او تفاوتی که میان دو چیز در ذهن شکل میگیرد،  
بخاطر تفاوت میان صورت آن دو چیز است. میگوید اگر میان دو انسان تفاوت میبینیم بخاطر اختالف در خصوصیات  
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بنابراین اگر میان دو بیت تفاوتی میبینیم، این تمایز بخاطر این است که معنی در یک بیت صورتی دارد  آنهاست؛  
 به نظر او تصویر است که باعث تفاوت میان دو چیز میشود.   ).398ص    دالئل العجاز:(  که با بیت دیگر متفاوت است

در تعریف  )  1358(اند. براهنی  اسالمی تعریف کرده  با الهام از دیدگاه منتقدان  منتقدان در نقد جدید نیز تصویر را  
،  1358براهنی،  (  حلقه زدن دو چیز از دو دنیاي متغایر است بوسیلۀ کلمات در دو نقطۀ معین» «  تصویر میگوید:

تصویر به مجموعۀ تصرفات بیانی و مجازي (از قبیل  «  ) نیز معتقد است:1389(  ). شفیعی کدکنی 114  : ص1ج  
). بر اساس این تعاریف، تصویر در 9  : ص1389شفیعی کدکنی،  (  اطالق میشود»)  کنایه، مجاز  استعاره،  تشبیه،

ها، در ذهن مینشیند. امروزه همۀ ادیبان در این مسئله اتفاق نظر دارند که ایماژ  حقیقت خیالی است که از پدیده 
یه است و تفاوتی میان ایماژ و  و کنا  به معنی خلق جهانی خیالی ازطریق صور خیال چون تشبیه، استعاره، مجاز،

، تصویر را به دو  بالغت تصویر) در کتاب  1386(  فتوحی  صور خیال قائل نشده و این دو را مترادف هم میدانند.
). «تصویر یا ایماژ زبانی» به تصاویري  46  :1386فتوحی،  (  دستۀ کلی ایماژ زبانی و ایماژ مجازي تقسیم میکند

و تصرفی در آن ندارد و براساس طبیعت خود عمل میکند. مثالً وقتی تصویر    گفته میشود که ذهن ما هیچ دخل
سیب براساس تجربۀ حسی در ذهن شکل میگیرد، همان تصویر طبیعی و عینی است که ما در واقعیت آن را تجربه  

شیا در ها و اتصویر مجازي» در حقیقت تصویري است که خیال انسان بر اساس اصول و قواعدي از پدیده «   کردیم.
تصویري که ارتباط نادر و غیرعادي در بین آنها برقرار میکند. این اصول و قواعد همان صور    ذهن ایجاد میکند؛

خیال چون تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز هستند که هنرمند با کمک این اصول و قواعد ارتباط نادري در بین  
). در این مقاله  59  -46  همان:(  ذهن نیز آن را میپذیردها برقرار میکند که باعث تولید تصویر میشود و  پدیده

 تصاویر عاشق در غزلیات سعدي بررسی گردیده است. 
 

 تصویر در غزل سعدي 
  معتقد )  1395(  حالی  نیالطاف حس  دانند.یاجل م  خیش  ياستاد  ۀطیاحساسات را در ح  انیعاشقانه و ب  از نوعل  غز 

  : 1395حالی،  است» (  يو محسناتش، سعد   ییسراموجد غزل   یول،  ودشیم  ده یتغزل د  زیقدما ن  دیاست: «در قصا
اند  نیا  دهد.یم  لیاو تشک  ۀعاشقان  يرا غزلها   ي سعديهابخش سروده   نیشتریب.  )229 انعکاس    يها ه شیاشعار 

سخن از    نیتوان به ایم  شیغزلها  يهایژگ یدرمورد و  .است  يورز اوست. او خود عاشق است و استاد عشق   ۀعاشقان
  کسره ی،  يسعد   ییو غنا  یعواطف و احساسات شخص  نیترپرده یو ب  نی: «زاللتراستناد کرد)  1379(  فسایی  رستگار
عاشقانه   دیتنها دنه يسعد  يکه غزلها  ی معن نیاست. بد یمنعکس شده و غزل او وقف عشق و مست شیلهادر غز 

  شهی پشاعر عاشق  نیا  يها یاحساس و عاطفه و رنجها و شاد  يا یسازد و زوایشاعر را متبلور م  ۀپسندانه و رندانییبایو ز
ها و شور و حال مردم  ی التهابات و نگران  ۀنییدهد، آینشان م  یو آسمان  ینیزم  ای یو عرفان  يرا در سطح عشق عاد 

ق میکند که مخاطب را با خود  . وي با زبان شعر، تصاویري را خل)11  :1379رستگار فسایی،  هستند» (  زین  رانیا
اي را بر این گمان داشت تا شعر او را  همراه میسازد. این تصویرها در اشعارش چنان روان و سیال است که عده 

استعاراتی که ابداع شخص وي    «در غزلهاي سعدي تشبیهات و  معتقد است:)  1386فاقد تصویر بدانند. فتوحی (
یک غزل سعدي یک تصویر مجازي ولو تکراري و متداول هم نیامده است»  اي که گاه درباشد، اندك است؛ بگونه 

) نیز معتقدند تصویر در شعرش وجود دارد اما تصاویر او  1388(  اي مانند انوريعده  ).422-421: 1386فتوحی، (
بار عاطفی اي بکار میبرد که  تکراري است و هنر سعدي در این است که این تصاویر را در جاي مناسب و بگونه 

باشد داشته  را  13-12  : 1388انوري،  (   بیشتري  خواننده  ممتنع، چنان  و  ویژگی سهل  بواسطۀ  اشعار سعدي   .(
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مجذوب خود میکند که کمتر به ظرافتهاي هنري و تصویرآفرینی توجه میکند. او با خالقیت در شعر با صور خیال  
پنداري  میکند که باعث ایجاد حس همدلی و همذاتچنان میان عناصر واقعی و تصورات ذهنی خود ارتباط برقرار  

  . اند«سعدي را از نظر زیبایی و روانی و فصاحت و بالغت کالم، منتهاي زبان فارسی دانسته   در خواننده میشود.
لغات و عبارات در اوج  ... .  حال فصیح استفهم و درعینسخن او سهل و ممتنع و داراي الفاظ مستعمل و همه

که در بدایت امر معلوم نمیشود که داراي چه ظرایف و صنایعی ی بطور  .حال در کمال سادگی استفصاحت و درعین 
). بر این اساس نمیتوان شعر سعدي را بدون تصویر قلمداد کرد. تصویر یکی از 88-87:  1369شمیسا،  (  ت»اس

وس و عینی میسازد و  مهمترین عوامل در ایجاد ارتباط با مخاطب است که در آن شاعر آنچه در ذهن دارد محس
خواننده را با تجربیات خود شریک میسازد تا به همان التذاذي دست یابد که خود از این تجربه کسب کرده است  
و ذهنیات خود را درمقابل مخاطب مجسم میکند. سعدي نیز با غزلیاتش آنچه در ضمیر دارد بر خواننده آشکار  

 و در قالب واژگان بنمایش میگذارد. میسازد و عواطف خود را با تشبیه و استعاره  
 

 تصاویر عاشق در غزلیات سعدي
 تصاویر مربوط به احوال ظاهري عاشق 

تصویرآفرینی با توصیف ظاهري انسان از جمله موضوعاتی است که شاعران سبک عراقی، براي بتصویر کشیدن    
نیز این تصاویر دیده میشود. او از    تجارب عاشقانه و احساسات شاعرانۀ خود از آن بهره میبرند. در اشعار سعدي

برده است. در ادامه به تصاویري که سعدي از ویژگیهاي جسمانی و ویژگیهاي جسمانی و ظاهري در تصاویر بهره  
اندام، نشان  و  انسانها، جسم  بنمایش گذاشته، پرداخته میشود. در باور  دهندة  ظاهري عاشق در غزلیات خویش 

دهخدا،  (  المثلهاي عامیانه نیز آمده: «رنگم رو ببین، حالم را بپرس» تی در ضربحاالت روحی است. این نکته ح
تنها دل را در  ، ذیل واژة رنگ). همچنین این باور وجود دارد که عشق رنگ رخسار را زرد میکند. عاشق نه1377

اي زرد، از  حیف و چهره راه عشق میبازد، بلکه جسم و جان را نیز در این راه فدا خواهد کرد. داشتن جسم الغر و ن
درد عشق در وجود عاشق جسمش را  که در ادبیات فارسی نیز به آن اشاره شده است.    مشخصات عاشق است،

بذل    نیبنابرا  ؛جان را فدا سازد  ،جلب توجه معشوق  يحاضر است برا ،  اری  ة. عاشق دلسپرد کندی م  ماریرنجور و ب
که   ،مردار-را به الشه  آنجسم عاشق،    ی ارزشی نشان دادن ب  ياساس شاعر، برا   نیآسان است. بر ا  شی جسم برا

 داند. ینم  اریارزش فدا کردن در راه    داراي  و آن را  کندی م  مانند  ،است  یو زبون  یپست  ۀنشان
ص    :1  دیوان غزلیات سعدي، ج(  قربانت  ۀ بینم شایستیاین الشه نم/    جان باختن آسان است اندر نظرت لیکن

217( 
 نیز بتصویر میکشد.   )386  ص  همان:(   و تخته  )379  ص  همان:(  سبو  ،)381  همان: ص(  او جسم را بصورت گِل

اش میتوان دید. سعدي این نکته را در غزل اینگونه  اي معتقدند حال نهان عاشق را از چهره عده   چهرة عاشق:
گون  براي توصیف چهرة سرخ و الله   ). وي615  ص  همان:(  رنگ رخساره خبر میدهد از حال نهانم»«  بیان میدارد:

 عاشق، که از درد عشق زرد شده، از رنگ زعفران و سکه استفاده میکند تا احوال قلبی او را نشان دهد. 
 ) 399  ص  همان:(  شودگون  من الله   ةتا زعفران چهر  /  جز دیده هیچ دوست ندیدم که سعی کرد

 ) 346  ص  همان:(  میریزد آن زر میزندکاین گهر    /مهر او    اندر  دارم  و چشمی  روي
شکن است. عاشق در زیر بار سنگین عشق، قد خم میکند. شاعر براي  فرسا و کمربار عشق، طاقت   قامت عاشق:

 نشان دادن سنگینی بار عشق و بیان حال عاشق در زیر این بار، خمیدگی قامت عاشق را اینگونه بتصویر میکشد:
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 ) 440  ص  همان:(  یارچون تیر ناگهان ز کنارم بجست    /  ه دیدصفت از غم خمیدچون قامتم کمان
  ، يرساز ی تصو  ي. شاعر برادر اشعار عاشقانه، عضوي بسیار پرکاربرد است، چشم  اعضاي بدن   انیاز م  چشم عاشق:

 یو گاه  انیآن را چون ابر گر  یگاه  برد.یچشم، در اشعار خود بکار م  طۀرا بواس  يو استعارات متعدد   هاتیتشب
را  چون مسمار و ابر    يریعاشقانه، تصاو  ات عواطف و احساس  انیب  يبرا   ي. سعدندیبیم  بیو دلفر  بایز  یچون نرگس

تشبیه، چشم عاشق را چون مسمار بر در خانه میبیند که   گیري از. او در بیتی با بهره ذاردیگم  شیاز چشم بنما
است.  چشم رو   دهیکوب  خیم  گاهیجابراه معشوق  دائم  يبر  منی ازا  ست.ا   یدر،  و    هیشدن کنا  خکوبیرو  از سکون 

  ، ورود معشوق به خانه دارد  يکه عاشق برا   يمحبوب و انتظار   دارینشان دادن شوق د  ياست. شاعر برا   یحرکتیب
 شود. یاز آن جدا نم  و  که به در دوخته شده است  کشدی م  ریبتصو  یخیچشمش را بصورت م

 ) 100  ص  همان:(  استچو مسمار بر در    دهیکاصحاب را دو د  /  بازآ و حلقه بر در رندان شوق زن
و به دریا    در بیتی دیگر، چشم عاشق بسان ابري است که در هجران یار چنان گریان است که اگر سیل راه نیفتد  

 نرسد، جاي شگفتی است. 
 ) 277  ص  همان:(  بوالعجب دارم، اگر سیل به دریا نرسد  /ابر چشمانم اگر قطره چنین خواهد ریخت  

در بیانی دیگر چشم عاشق را به برگی مانند میکند که در زمستان نیز تروتازه است. فراق و جدایی براي عاشق    
مانند زمستان سرد و سخت است. شاعر فراق را چون زمستان، سرد توصیف میکند و چشم عاشق را برگ گلی 

فراوانی که از فراق یار از چشمش جاري    میداند که باید در سرماي زمستان خشک و پژمرده شود؛ اما بسبب اشک
 تنها خشک و پژمرده نشده، بلکه تروتازه است. نه  است،

 ) 312  ص  همان:(  وین عجب کاندر زمستان برگهاي تر بخوشد  /  برگ چشمم مینخوشد در زمستان فراقت
سنگینی بار عشق را بر  کشیدن بار عشق براي عاشق، دشوار بلکه جانکاه است. آنگاه که سعدي    قامت عاشق:

گري میکند و قامت عاشق را، که در زیر بار عشق  دوش عاشق بتصویر میکشد، ابروي کمان یار در نظرش جلوه 
 خمیده شده، چون ابروي یار، خمیده و کمانی مینمایاند. 

 ) 117  ص  همان:(  پرخمستپشتم بسان ابروي دلدار    /  کارم چو زلف یار پریشان و درهمست 
 

 عاطفی و درونی عاشق   تصویر حاالت 
ها و شکایات  بیانگر عواطف و احساسات و آرزوها و حتی گله  -که غزل مهمترین قالب شعري آن است-ادبیات غنایی  

و اندام عاشق در غزلیاتش تصاویري را پیش چشم   عاشق از معشوق است. سعدي افزون بر اینکه از ظاهر و جسم
نشان دادن احساسات عاشق،    سات او نیز بسیار توجه دارد و براي بهترخواننده بنمایش میگذارد، به عواطف و احسا 

است. این تصاویر بترتیب بسامد در پی   با بکارگیري صور خیال، تصاویري زیبا ترسیم میکند که دلنشین و روحنواز
 آید. می

و غمها و شادیهایش  اي است که عواطف و احساسات نیک و بد را میتاباند. عشق بر دل میتابد  دل، آینه   دل عاشق:
تشبیه و استعاره، آن را به    گیري ازعواطف و احساسات عاشق، با بهره   بر این گوهر واال مینشیند. سعدي در بیان

  همان: (  سنگ  )،44  ص  همان:(  صورتهاي مختلف چون اشیا، پرندگان، و باغ تصویر کرده است. او دل را به کباب
  شمع   )،233  ص  همان:(  تنور  )،310  ص  همان:(  جام  )،234  ص  همان:(  رازحقۀ    )،247  ص  همان:(  موم  )،216  ص

  همان:(  باغ  )،313  ص  همان:(  مجمر عود  )،265  ص  همان:(  رایت  )،362  ص  همان:(  صندوق)  270  ص  همان:(
 مانند کرده است.)  238  ص  همان:(  و مرغ)  214  ص  همان:(  یوسف  )،315  ص
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مانند میکند که در آتش تیزِ عشق، گرفتار است. اگر بسوزد جاي شگفتی نیست؛  شاعر در بیتی دل عاشق را به موم    
 ذوب میکند.   زیرا این آتش چنان تندوتیز است که فوالد را نیز

 )245  ص  همان:(  آردچه جاي موم که پوالد در گداز    /  دلی عجب نبود گر بسوخت کآتش تیز
 ن رازداري عاشق میگوید: دل عاشق، صندوقچۀ راز معشوق است. شاعر براي نشان داد

 ) 234  ص  همان:(  اوفتدترسم که راز در کف نامحرم    /  راز نهان توست  ۀمشکن دلم که حق
  ریبه چاه زنخدان تعبفارسی    اتیدر چانه است که در ادب  يمعشوق، داشتن گود   یشناسییبایز  يهااز جنبه  یکی
 که در آن افتاده است.   بتصویر میکشد  یسنگ  که گرفتار زیبایی این چاه است، چون  ،دل عاشق را  ،شاعر   ود.یشم

 ) 216  صهمان:  (در چاه زنخدانت    ستیدل من سنگ  یی گو              نتیبر من دل سنگ  سوزدیچند نمهر
دارد.  شکننده  و    فیلط  یشود. او دلیاز آن، زودرنج و حساس م  یوجود عشق و درد و رنج ناش  ۀدل عاشق بواسط

 ینازك و شکستنو    شهیکه از جنس ش  ی میداندرا جام  دل،  بودن عاشق  و حساسدل    ینشان دادن نازک  يشاعر برا 
 ت. اس

 ) 310  ص(همان:    شدچو جام    فمیکز رقت اندرون ضع  /  احتمال سنگ جفا خوردنم نماند  شیب
عاشق، وابسته به  هاي عاشقانه، وجود عاشق پیوسته در آتش دوري یار میسوزد و هستی در سروده  وجود عاشق:

معشوق است. شاعران، همواره این سوزوگداز در وجود عاشق را با تصاویري زیبا بنمایش میگذارند. سعدي    توجه
 نیز در بیتی اندازة دهان یار را به تنگی دل خود و وجود عاشق را به میان باریک یار مانند میکند. 

 )51  ص  همان:(  آموخت و الغري  وجود من ز میان ت  /  مگر دهان تو آموخت تنگی از دل من 
در بیتی دیگر، عشق را دریاي بیکرانی میداند که وجود عاشق چون کشتی در آن سرگردان است و جان بدر    

 نخواهد برد. وي رهایی از این عشق را ناممکن میداند. 
 ) 257  ص  همان:(  داردکه نه بحریست محبت که کرانی   /سعدیا کشتی از این موج بدر نتوان برد  

  ر ابیات دیگر، شاعر وجود عاشق را، که در عشق محبوب و غم دوري او گرفتار است، با تصاویري چون خرمن د  
  ص   همان:(  عدم  )،396  ص  همان:(  مس  )،462  ص  همان:(  سپر  )،425  ص  همان:(  کشتی   )،292  ص  همان:(

بیان صفات وجود عاشق، با  مانند میکند. سعدي براي  )  309  ص  همان:(  و بدر)  314  ص  همان:(  چمنزار  )،303
که در میان  »  هما«  توجه به باورهاي مردم، از حیوانات نیز براي تصویرآفرینی استفاده کرده است. باورهایی چون

 یا زاغ که نماد بدشگونی و پستی و لئامت است.   ایرانیان، پرندة خوشبختی است
 ق سیمرغگون یار نیست. عش  گاه وجود عاشق را به آشیان زاغی مانند میکند که درخور  سعدي

 ) 78: ص  1  همان، ج(  توستآشیان  سیمرغ ما چه الیق زاغ  /  سعدي به قدر خویش تمناي وصل کن
 گیري از «هما» تصویري دیگر بدست میدهد. وي با بهره   

 ام از عشق بیخبر میگشت وجود خسته  /  خیال روي توام دوش در نظر میگشت
 ) 199  ص  همان:(  میگشتبریده به خاك بر  حلق  چو مرغ  /  هماي شخص من از آشیان شادي دور

عاشق در این اشعار در غم دوري یار یا از سوز عشق میگرید    عشق همواره با آه و ناله همراه بوده است.  آه عاشق:
و ناله سرمیدهد. در نگاه سعدي، آه عاشق وقتی از نهادش برآید، چون سنگی میشود که به طاق آسمان میخورد و  

 ان غوغا بپا میکند. در گلشن فرشتگ
 )273  ص  همان:(  زدهر گه که سنگ آهی بر طاق آبگون    /  کئغلغل فکند روحم در گلشن مال
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معشوق است.    عاشق به معشوق گوشزد میکند که اگر ناله سرمیدهد و آه چون دودي از نهادش برمیخیزد، گناه  
 وي میگوید: 

 ) 423  ص  همان:(  آیدندانستی که چون آتش دراندازي دخان    /  گناه توست اگر وقتی بنالد ناشکیبایی 
،  233صص    همان:(  در ابیاتی دیگر نیز تصاویري از آه عاشق بدست میدهد و آن را با تعابیري چون آتش سوزان  

 بیان میکند. )  273  ص  همان: (  ) و سنگ446  ص  همان:(  )، شرار396  ص  همان:(  )، دود347،434
ز روي شوق باشد یا غم. به هر روي افشاکنندة رازهاي درونی است. اشکهایی اشکها ممکن است ا  اشک عاشق:

  همان:(  که عاشق از سوز عشق، هجر یار یا بیوفایی معشوق میریزد، در اشعار سعدي با تعابیر گوناگونی چون سیل
مانند  )  238  ص  همان:(  آمده است و گاه بسبب ارزشمندي به یاقوت)  276  ص  همان:(  ) و آب حسرت277  ص

 میشود. 
 )273  ص  همان:(  زددریاي آتشینم در دیده موج خون    /  بگذشت و بازم آتش در خرمن سکون زد

در بیتی دیگر شاعر اشک عاشق را به سرشک خونین و روي زردش را به زر مانند میکند. وقتی که یار از کنارش    
 میزند.   ور میگردد و در دیده اشک خونین موجمیگذرد، آتش هوس در وجودش شعله

 ) 346  ص  همان:(  میزندآن زر  ،  کاین گهر میریزد  /روي و چشمی دارم اندر مهر او  
هاي تصویري وي، عاشق چنان غرق عشق  گریۀ عاشق از موضوعات چشمگیر در غزلهاي سعدي است. در سازه 

همچون  که اشک  د  یسازبرپا م  یچنان آشوبش  ها در دلخنده   نیااست که حتی خندة یار نیز او را بگریه وامیدارد.  
 . شودیم  ریاز چشمانش سرازباران  

 ) 325  ص  همان:(  ماندمن چنان زار بگریم که به باران    /  تو که چون برق بخندي چه غمت دارد از آنک
اي نیست. او باید دربرابر جفاي یار، هجران و تیر بالي  گویا اندوه و محنت عاشق را کرانه  اندوه و محنت عاشق:

پیشه کند. شاعر اعتقاد دارد که عاشق در راه عشق باید این سختیها را بپذیرد. وي توصیه میکند: اگر  بردباري  او،
 بار عشق را میخواهی بر دوش بکشی و به گل وصال و خوشبختی دست یابی، باید خار هجران را نیز برتابی. 

 ) 212  ص  همان:(  سالمتچون تو پسندي سعادتست و    /  اینهمه سختی و نامرادي سعدي
 ) 239  ص  همان:(  برمگردور به میدان میروي از تیرباران    /  چون زنان در خانه باش،  مردان نداري  ةهرزَ

 )216  ص  همان:(  مغیالنتعشاق نیندیشد از خار    /  هجران تا عشق حرم باشد  ۀاي بادی
 ). 350و    161  ص  همان:(  در موارد دیگري نیز اندو و محنت عاشق را بشکل خار مغیالن بتصویر میکشد  

  ن ی. در اشودیسبب درد و رنج در قلب عاشق م  يدور   نیتحمل است. اقابلریعاشق غ  يهجران و فراق همواره برا
  ي رو شاعر برا نیآورد. ازای برم  وندبه درگاه خدافریاد مددجویی    چون عاشق از شدت و سوز عشق به تنگ آید،  حالت

 آنها را به ناوك و سوزن تعبیر کرده است.   در ذهن خواننده،ها و سوزوگداز آن  ادیفر  نیا  بتصویر کشیدن
 بگذرد از چرخ اطلس همچو سوزن از حریر   /  دل  ناوك فریاد من هر ساعت از مجراي

 )452  ص  (همان:  ریاست و ز جانان ناگز  ریچون کنم کز جان گز  /  بیدلبر ناشک  ز  م،یبایچون کنم از دل شک
سبب سوز عشق، هجران و نامالیماتی که ازسوي یار به او میرسد، لب بسخن میگشاید؛  عاشق در غزل سعدي ب

 ور میگردد و میگرید. اي که قلم در هنگام نگارش آن شعلهبگونه   سخنانی که چون آتش سوزان است؛
 ) 269  ص  همان:(   گیردکه در نی آتش سوزنده زودتر    /  ز سوزناکی گفتار من قلم بگریست
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محبوب در کشتن  . او گوش به فرمان معشوق است؛ درحالیکه  کندیم  یفشاننجا  عشقعاشق در راه    ،يدر غزل سعد 
و در    بایز  يریتصو  درشاعر  است. ازاینرو    سنگدلی و خونریز بودن از صفات معشوق در سبک عراقیباك است.  یاو ب

 صویر میکشد. گواه خونریز بودن معشوق، سرخی خضاب بر سرانگشتان دلفریب او را خون عاشقان بت
 ) 44  ص  همان:(  خضابناخنش را خون مسکینان    /ناوکش را جان درویشان هدف  

نشان دادن    ي. شاعر برا میشود  شانیسازد که روزگارش نابسامان و پریعشق محبوب چنان حال عاشق را دگرگون م
  چون روزگار آشفته و نابسامان عاشق را  زندگی و  برد و  یمعشوق بهره م  يهاییبایاز ز  سروسامانی،ی و بیدگیشور  نیا

 . کشدیم  ریبتصو  و پریشانآشفته  ،  معشوق  يزلفها 
 ) 325  ص  همان:(  ماندروزگارم به سر زلف پریشان    /تا سر زلف پریشان تو محبوب منست  

انند.  اي دارد. چشم را جایگاه نمایش عواطف و احساسات مید نگاه و نظر در ادبیات عاشقانه جایگاه ویژه   نگاه عاشق:
جاللی،  ( همۀ عواطف از جمله غم و شادي، مهربانی و سنگدلی، عشق و نفرت را میتوان با نگاه و چشم انتقال داد

 عاشق را به تیغ، شمشیر و عنان مانند کرده است.   ). شاعر با تشبیه، نگاه1385
شود. اما به یو حسادت عاشق م  رتیغ  ختنیمسئله باعث برانگ  نیمعشوق است. ا  یژگیداشتن عاشقان فراوان از و

  ار ی يبا یز ةه چهرتا بو هوس سبب شده است  یصداقت به او نظر ندارند بلکه نادان يعشاق از رو  ۀهم عاشق،نظر  
 . شده است  ختهیکه دربرابر معشوق آهی بتصویر میکشد  غیعشاق را ت  ری آلود ساشاعر نگاه هوس   .فکنندینظر ب

 )234  : ص1  ج  دیوان غزلیات سعدي،(  اوفتدمانند من به تیر بال محکم    /  جهلدر رویت آن که تیغ نظر میکشد به  
به رو  ينظرباز انداختن  از و  يو نظر  است که نظر    بیو دلفر  بایعاشق است. معشوق چنان ز  يها یژگیمعشوق 

  ر ی تصوب  سرکش  توسنیرا بشکل  عاشق    شاعر نظر و نگاه سرکش  ،علت  نی. بهمستین  اریانداختن به او در اخت
 عنان بر آن زد.   دیبا  نشداشت  اریکنترل و در اخت  يکه برا  شدکیم

 ) 310  ص  همان:(  اکنونت افکند که ز دستت لگام شد  /اي دل، نگفتمت که عنان نظر متاب  
  يو جفا   بیرق  يعشق و سرزنشها   ماتینامال  برابرو تحمل در  يعاشق، صبور   يهااز مشخصه بردباري عاشق:  

  ي داشته باشد. شاعر برا  اری يرا ازسو  تیمیصبور باشد و تاب هرگونه نامال دی عاشق بااز نظر سعدي  معشوق است.
  سنگ بر سر   دنی. کوبکندیاست استفاده م  یکه ملموس و تجرب  يصبر و تحمل عاشق از عناصر   دنیکش  ریتصوب
  د یبا  خ یکه م  داندیم  ،دداشته باش   ياتجربه  نیکه چن  ی همه قابل لمس است و هر کس  ياست که برا  يامر  خیم

که دربرابر سنگ   کشدیم ریبتصو یخیم ترو عاشق را بصورنیازا .اوردیمحکم باشد تا ضربات سنگ را تاب ب اریبس
 محکم و استوار است.   اری  يجفا 

 )346  ص   همان:(  میزندتا حبیبش سنگ بر سر    /  ی باید چو میخئعشق را پیشانی
 عاشق  صفات 

احوال درونی عاشق، به صفات و ویژگیهاي او نیز توجه دارد. وي با    تصویر از حاالت ظاهري وبر ارائۀ  سعدي عالوه  
آفریند. عاشق در غزل سعدي نمونۀ  گیري از استعاره و تشبیه، در غزلیاتش، تصاویري روشن از صفات عاشق میبهره 

 کاملی از عاشق خوار و ذلیل دربرابر معشوق جفاکار سبک عراقی است. 
صید گشتن یکی از صفات و ویژگیهاي عاشق در غزل سعدي است. او همیشه در دام معشوق اسیر  صید حرم:  

است. یار که خونریز و سنگدل است حسنی دارد که چون کعبه مقدس و پرستیدنی است و عاشقان را در گرد خود  
آنها    تنحرم که کش  دیند، به صمحبوب ساکن هست  حسنکه در حرم    ،عاشقان را  يرو سعدنیازا  به طواف وامیدارد.

 : داندیخونشان را حرام م  ختنیو ر  د نکیم  تشبیه)  : ذیل واژة حرم1377(دهخدا،    استحرام    ،حرم   ةدر محدود
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 ) 360ص    همان:(  حرمند؟!قتل اینان که روا داشت که صید    /  حسن  ۀخون صاحبنظران ریختی اي کعب
از آشفتگی   ،یژگیو  نینشان دادن ا  ياست. شاعر برا   از صفات عاشق  یشانیو پر  یآشفتگ  آشفته چون موي یار:
و    شانیپر  اری  ياحوال عاشق را چون موکه از مظاهر زیبایی اوست، استفاده میکند و    و پریشانی زلف معشوق،

 ییبایبلکه ز  ،دهدیم  شیعاشق را نماپریشان و آشفتۀ  تنها احوال  نه  ،ریتصو  ن یبا ا  ي. سعددش کیر میتصوب  آشفته
 . تصویر میکشدب  زیمعشوق را ن

از سر    خلقی چو من بر روي تو آشفته همچون موي تو   تو کاول دل  نهد در کوي  آن    ص   همان:(  برکندپاي 
351( 

 تصاویر صفات عاشق در غزل سعدي بترتیب بسامد عبارتند از: 
،  242،  216،  111،  42صص    همان:(  )، تشنه425،  370،  360،  303،  170،259،  80،  42  همان: صص(  اسیر یار

،  230،  168صص    همان:(  ، سوخته)474،  382،  339،  303،  155،  89صص    همان:(  )، کشته403،  263،  243
)،  381،  360،  319صص    همان:(  ، دلسوخته)503،  484،  475،  347،438صص    همان:(  )، غرقه528،  375،  319

،  44صص    همان:(  )، مسکین227  ،97،  16صص    همان:(  )، مستسقی283،  274،  135صص    همان:(  سرشوریده 
)،  393،  372صص    همان:(  )، اهل دل315،  177صص    همان:(  )، بیدل251،  116صص    همان:(  ، محب)251،  218

)، یار  284،  10صص    همان:(  )، دردمند409،  157صص    زخمی) (همان:(  )، خسته329،  26صص    پخته (همان:
،  12صص    همان:(  آشنا  )،47  ص  همان:(  )، بنده384،  312  صص  )، مجروح (همان:301،  49صص    همان:(  مهربان

  )، بستۀ زنجیر زلف 345ص    همان:(  )، امیدوار427  ص  همان:(  افتادة مسکین  )،332  ص  همان:(  )، آشفته347
  )، پاکباز (همان: 261  ص  همان:(  )، بیمار438  ص  همان:(  )، بندي مِهر448  ص  همان:(  )، بصیر449  ص  همان:(

)،  417  ص  نشین جان (همان:)، خلوت 409  ص  همان:(  زنان درِ یار)، حلقه360  ص  (همان:جگرسوخته    )،372  ص
)،  417  ص  همان:(  رهروِ غم  )،197  ص  همان: (  )، ربودة عشق387  ص  همان:(  آویختهدل )  21  ص  آموز (همان:دست 
)،  304  ص  (همان:)، شیدا  154  ص  همان:(  )، شهید عشق175  ص  )، سودازده (همان:99  ص  همان:(  دلزنده 

  ص   )، صید حرم (همان:75  ص  )، صورت بیجان (همان:365  ص  هوس (همان:)، صاحب 115  ص  صاحبدل (همان:
)،  5  ص  )، طایر مسکین (همان:20  ص  )، طالب نوروز (همان:360  ص  )، طالب (همان:3  ص  همان:(  )، ضعیف359

)،  483  ص  همان:(  )، متعطش379  ص  ن:هما(  دل)، گمکرده10  ص  همان:(  ، گرفتار بال)40  ص  همان:(  قربانی
هدف  (  نشانه  ) و8  ص  همان:(  )، ناشکیبا404  ص  )، ناخفته (همان:514  ص  همان:(  )، مقتول43  ص  همان:(  مجاور

 ). 384  ص  تیر) (همان:
 

 تحلیل آماري 
مربوط  مورد    109تصویر استخراج شد که    178غزل از سعدي،    360همانطورکه مشاهده شد در بررسی تصویر در  

مورد مربوط به حاالت    11  ) و%33مورد مربوط به تصاویر احوال درونی (  58  ) و%61(  به تصاویر صفات عاشق
) میباشد. ازاینرو تصاویر مربوط به صفات عاشق، باالترین بسامد را دارد که در نمودار ذیل نشان  %6(  ظاهري عاشق

 داده شده است. 
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 ي نمودار بسامد تصویر عاشق در غزل سعد

 
 

 گیري نتیجه
هر شاعري، افکار و احساساتش را به کمک صور خیال، بیان میکند و بدین وسیله آنچه را در اطراف خود میبیند  

اي قرار میدهد تا احساسات خود را بتصویر کشد. تصویر یکی از عناصر مهم شعر و تجسم ذهنیات شاعر  دستمایه
گونه خواننده را با تجربیات خود شریک میکند تا به ساخته و ایناست. شاعر، ذهنیات خود را محسوس و عینی  

همان التذاذي دست یابد که خود از این تجربه کسب کرده است. سعدي نیز از شاعران تصویرپردازي است که 
غزلیات او تصاویر مربوط به عشق، عاشق و معشوق را به کمال نشان میدهد. کالم ساده، روان و درعینحال پیچیدة  

اي را به اعجاب و تحسین وامیدارد. این پژوهش به بررسی انگیزي است که هر خواننده و، سرشار از تصاویر دلا
غزل سعدي پرداخته و به این نتیجه رسیده که تصاویري که سعدي از عاشق ارائه داده در    360تصویر عاشق در  

مورد، تصاویر مربوط به احوال درونی ) 109بندي است: تصاویر مربوط به صفات عاشق (سه دستۀ کلی قابل طبقه
) مورد است. این ارقام نشان میدهد سعدي  11(  مورد، و تصاویري که از حاالت ظاهري عاشق ارائه داده)  58(  عاشق

در نمایش تصویر از عاشق، کمتر به تصویر حاالت ظاهري عاشق پرداخته است، زیرا از نظر او عاشق در راه معشوق  
کند و جسم هیچ ارزشی ندارد. او به ویژگی و صفات درونی عاشق بیشتر توجه داشته است؛ چراکه  باید جان را فدا  

-آنچه عاشق باید در عشق بدان توجه داشته باشد، مضامین اخالقی و وفاداري است. عاشق در شعر سعدي، عاشق
از    ن میسپارد و دم نمیزند.پیشه و نمونۀ عاشقان سرسپرده و تسلیم عشق در قرن هفتم است. او در راه معشوق جا

  مربوط به تصاویر احوال درونی و ) %33( مربوط به تصاویر صفات عاشق، ) %61(نظر فراوانی تصویر بترتیب بسامد، 
مربوط به تصاویر حاالت ظاهري عاشق میباشد. این تصاویر برگرفته از فرهنگ ایرانی و بیانگر موازین رابطۀ  )  6%(

 اشق زجرکشیده و معشوق جفاکار سبک عراقی است. عاشقانه در آن دوره، یعنی ع
 

  نویسندگان  مشارکت 
آزاد اسالمی واحد  دانشگاه   علوم انسانی   دانشکدة در  ب مصوّ فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي دورة  ۀ رسال از  مقاله این

صفات عاشق
احوال درونی61%

%33

حاالت 
ظاھری 

%6
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 این اصلی طراح و  داشته  هبرعهد  را رساله این  راهنماییتقی امینی مفرد  آقاي دکتر   . استشده استخراج گرگان  
 نهایی  متن  تنظیم و  هاداده گردآوري  در  رساله  این  پژوهشگر  نوان عب سرکار خانم سلیمه دارایی. اند بوده  مطالعه

ها و راهنماییهاي  به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهسرکار خانم دکتر کبري نودهی  . اندداشته   شنق
 پژوهشگر سههر مشارکت و تالش حاصل مقاله محتواي  تحلیل نهایت در .اندتخصصی این پژوهش نقش داشته

  . استبوده 
 

  قدردانی  و  تشکر
 علوم انسانی  دانشکدة پژوهشی و  آموزشی مسئوالن  از را خود تشکر  مراتب میدانند  الزم  خود بر  نویسندگان 

 .نمایند اعالم  دادند،  یاري پژوهش   این  کیفی  ارتقاء  و انجام  در  را  نویسندگان  که  آزاد اسالمی واحد گرگان دانشگاه  
 

  منافع  تعارض
 حاصل و  نرسیده  چاپ  به خارجی  و  داخلی  نشریۀ هیچ در اثر  این که مینمایند گواهی مقالۀ این  نویسندگان 
 تحقیق این  . دارند رضایت  و آگاهی  آن انتشار  به  نسبت  ایشان و  است،  نویسندگان تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 تعارض  گزارش  مسئولیت  . است نگرفته  صورت  تقلبی و  تخلف هیچ و  شدهااجر  اخالقی مقررات  و  قوانین  کلیۀ طبق
 ذکرشده موارد  کلیۀ مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول نویسنده  عهدة  به پژوهش   مالی  حامیان  و منافع  احتمالی
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