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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: understanding the meaning of the text, 
using pronouns and the quality and number of the pronouns may show the 
semantic features of the poems and analysis of the relationships that govern 
the text. Considering that Saadi Shirazi’s lyrical poems are the pure repre-
sentative of language in the field of construction and meaning, in this article 
we examine the type of used personal pronoun of the addressee and the 
method and purpose of using it in conversation with the beloved (addressee), 
as well as its confrontation with the first person speaker as both sides of a 
conversation.
METHODOLOGY: this article is based on library studies and descriptive-ana-
lytical method and the study area and population of the research are Saadi 
lyrical poems.
FINDINGS: according to the findings, out of about 10000 lines of poetry that 
were analyzed, 6700 lines are dedicated to talking to the beloved. 42% pro-
nouns are of the second person singular, and of these 29% of the cases are 
used to refer to the addressee that Saadi is interested in, the separate pro-
noun (thou), and 13% of the cases the attached Persian pronoun T (thee) are 
used. In about 8% of cases, there is an attached pronoun (you) in the meaning 
of the second person, i.e. the same lover.
CONCLUSION: when talking to his lover, Saadi uses more of the detached 
pronoun (you) to express his feeling and to refer to himself, the attached pro-
noun (M). repetition of pronouns throughout the sonnet creates the chain of 
meaning that connects the sonnet from the top to the bottom. Most of the 
references in Saadi lyric poems are of extra-textual type, and in cases where it 
is in-text, it is often of the backward type, or the meaning of the pronoun ref-
erences comes in the next phrase. In Saadi’s conversational sonnets [dialogue 
with beloved], what exists from the speaker’s first person pronoun is only due 
to the action of the second person.
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چکیده
زمینــه و هــدف: در بافــت معنایــی یــک متــن، بــکار بــردن ضمایــر و چگونگــی و تعــداد 
آن بیــان کننــدۀ نــکات ضمنــی مربــوط بــه حــوزۀ معنــا و تحلیــل ارتباطــات حاکــم بــر 
متــن اســت. بــا توجــه بــه اینکــه غزلیــات ســعدی شــیرازی نماینــدۀ نــاب پیونــد زبــان 
ــر  ــری »ضمای ــوع بکارگی ــه بررســی ن ــه ب ــن مقال در ســاحت ســاخت و معناســت، در ای
شــخصی مخاطــب«، و شــیوه و منظــور بکارگیــری آن در گفتگــو بــا معشــوق )مخاطــب(، 

و نیــز تقابــل آن بــا »ضمیــر متکلــم« بعنــوان دو ســوی یــک »گفتگــو« میپردازیــم.
روش مطالعــه: ایــن پژوهــش براســاس مطالعــات کتابخانــه ای و بــه شــیوۀ توصیفــی- 

تحلیلــی انجــام شــده، و محــدوده و جامعــه مــورد مطالعــه غزلیــات ســعدی اســت.
ــه و  ــورد تجزی ــه م ــی ک ــدود 10000 بیت ــا از ح ــه ه ــه یافت ــه ب ــا توج ــا: ب ــه ه یافت
تحلیــل قــرار گرفــت، حــدود 6700 بیــت بــه گفتگــو بــا معشــوق اختصــاص دارد. %42 
ضمایــر از نــوع دوم شــخص مفــرد بــوده، و از ایــن میــان، در 29% مــوارد بــرای اشــاره 
بــه مخاطبــی کــه معمــوالً محبــوب ســعدی اســت، از ضمیــر منفصــل "تــو" و در %13 
مــوارد از ضمیــر متصــل "ت" اســتفاده شــده اســت. در حــدود 8% مــوارد نیــز ضمیــر 
منفصــل "شــما" در معنــای خطــاب بــه دوم شــخص یعنــی همــان معشــوق وجــود دارد.

نتیجــه گیــری: ســعدی در هنــگام گفتگــو بــا معشــوق، بیشتــــر از ضمیر منفصــل "تو" 
بــرای بیــان احساســاتش و بــرای اشــاره بــه خــــودش از ضمیــر متصــل "م"  اســتفاده 
کــرده اســت. تکــرار ضمایــر در سراســر غــزل معمــوالً یــک زنجیــرۀ انســجامی بوجــود 
مــی آورد کــه از صــدر تــا ذیــل غــزل را بــه هــم میپیونــد. بیشــتر ارجاعــات در غزلیــات 
ســعدی از نــوع بــرون متنــی اســت و در مــواردی هــم کــه درون متنــی اســت، غالبــاً از 
ــات  ــد. در غزلی ــدی می آی ــارت بع ــر در عب ــی مرجــع ضمی ــا معن ــس رو اســت ی ــوع پ ن
ــل  ــه دلی ــا ب ــود دارد تنه ــم وج ــر متکلّ ــه از ضمی ــوق آنچ ــا معش ــعدی ب ــی س گفتگوی
کنــش ضمیــر مخاطــب اســت، ســعدی از اعمــال و کــردار و صــورت و ســیرت معشــوق 
ــم واکنشــی بــه ایــن خصائــص اســت.  در حضــور خــود وی ســخن میگویــد و ضمیــر متکلّ
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مقّدمه
ــان فارســی عنصــر جانشــین گــروه اســمی یــا هســته آن اســت کــه ضمــن شناســایی بــه  ضمیــر در زب
لحــاظ ممیزه هــای دســتوری شــخص، شــمار، جانــداری و انســان بــودن بصــورت جــدا یــا پیوســته بــه کار 
میــرود، بــه گونــه ای کــه بــه مرجــع درون متنــی یــا بــرون متنــی کــه قبــل یــا بعــد از آن می آیــد، ارجــاع 
میکنــد. ضمایــر بعنــوان یکــی از طبقــات واژگان دارای ویژگیهایــی هســتندکه جایــگاه خاصــی در میــان 
ســایر انــواع بــدان میبخشــند، از جملــه آنکــه در بیــن گویشــوران بعنــوان یکــی از ابزارهــای تقلیــل کالم 
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد، تــا جاییکــه عــدم رعایــت قابلیــت بازیابــی در کالم بــه نوعــی ســبب ایجــاد 
ابهــام در امــر برقــراری ارتبــاط میگــردد و از ســوی دیگــر ضمیــر در مقایســه بــا مقولــۀ اســم کــه بواســطۀ 
وجــود مؤلفه هــای  معنایــی دارای اســتقالل معنایــی نیــز هســت، از صراحــت کمتــری برخــوردار اســت. 

تعاریف و طبقه بندی ضمایر در مطالعات پیشین
ــاد میکنــد و آن را بعنــوان جانشــین اســم خــاص و  ــام »جــای نشــین« ی ــا ن ــر ب ــرخ از ضمی ــون ف همای
عــام کــه جــدا از صاحــب آنهاســت میخوانــد )همایونفــرخ، 1337(.  بــه عقیــدۀ وی ضمایــر در دو گــروه 

ــد.  شــخصی و غیرشــخصی قــرار دارن
خزائلــی و میرمیرانــی ضمیــر یــا نهانــه را کلمــه ای میداننــد کــه بــه جــای اســمی کــه مرجــع یــا واگــرد 

خوانــده میشــود، بــه کار میــرود )خزائلــی و میرمیرانــی، 1351(.
ناتــل خانلــری بــر اســاس دو معیــار لفــظ و معنــی بــه طبقــه بنــدی انــواع ضمایــر شــامل شــخصی، اشــاره، 

پرســش و مبهــم، پرداخته اســت )ناتــل خانلــری، 1373( .
ــی تقســیم میکنــد،  ــه دو گــروه کلّ ــه معیــار اســتقالل معنــی، کلمــات را ب ــا توجــه ب فرشــید ورد نیــز ب
بطوریکــه ضمیــر بعنــوان نوعــی اســم در گــروه کلمــات دارای معنــی مســتقل و از نــوع دســتوری انــدک 
ــر  ــی ضمای ــه در بررس ــتوری ک ــای دس ــه ممیزه ه ــید ورد، 1375(.  از جمل ــرد )فرش ــرار میگی ــمار ق ش
مــورد توجــه قــرار میگیرنــد، ممیزه هــای شــخص، شــمار، جنــس دســتوری، جانــداری، انســان بــودن و 

معرفتــی اســت.  
در زبــان فارســی ضمایــر بصــورت مفــرد، مثنــی و جمــع بــکار بــرده و جــزو گروههــای معرفــه، معرفــی 

شــده اند. 
ــه  ــرد معرف ــد مبتداســازی، کارب ــا در فراین ــر شــخصی پیوســته، حضــور آنه ــای ضمای ــه کاربرده از جمل
ــری هســتند  ــر شــخصی ضمای ــوری  ضمای ــان ان ــر کتــاب دســتور زب ــا ب ــز تأکیــد اســت. بن ســازی و نی
کــه بــر اشــخاص داللــت میکننــد و دارای 12 صیغــه یــا ســاخت بــوده و نیــز ضمایــر شــخصی دو گونــه 

هســتند: منفصــل )گسســته( – متصــل )پیوســته(.
ــرای هــر شــخص  ــرار میگیــرد، ب ــگاه گــروه اســمی ق ــر در جای ــن ضمی ــان  ای در کتــاب دســتور وحیدی
صورتــی متمایــز دارد، ضمیــر نیــاز بــه مرجــع دارد، و مرجــع یــا حضــوری ســت یــا ذکــری، یــا ذهنــی. 
بــر مبنــای دســتور گشــتاری مشــکاه الدینــی، عنصــر ضمیــر در جایــگاه گــروه اســمی در یــک جملــه و 

یــا جملــه هــای پیاپــی بــه جــای اســم ظاهــر میشــود 

معرفی سعدی شیرازی
ابومحمــد ُمصلِح الدیــن بــن َعبــُداهلل نامــور بــه ســعدی شــیرازی و مشــرف الدیــن )585 یــا 606 – 691 
ــا 588 - 671 هجــری شمســی( شــاعر و نویســنده  شهیرپارســی گوی  ــا: 568 ی ــر ب هجــری قمــری، براب
ایرانــی اســت. آوازۀ او بیشــتر بــه خاطــر نظــم و نثــر آهنگیــن، گیــرا و قــوی اوســت. جایگاهــش نــزد اهــل 
ادب تــا بدانجاســت کــه بــه وی لقــب اســتاد ســخن و شــیخ اجــل داده انــد. غزلیــات ســعدی وصــف عشــق 
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ــا  ــوِد وجــودش ب ــار و پُ ــرد عشــق اســت و ت ــه م ــد ک و مســتی و محبــت اســت. از غزل هــای او برمی آی
عشــق بافتــه شــده اســت. ســخن بیــرون از عشــق را قیــل و قــال می خوانــد و عشــق ورزی را هنــر خــود 

قلمــداد میکنــد؛ ماننــد بیــت زیــر بــه بیــت زیــر از صفحــه 254 کلیــات ســعدی:
کــدام عیب که ســعدی خــود این هنــر داردکســان عیــب کننــدم که عاشــقی همــه عمر

  عبدالحســین زریّن کــوب دربــاره عشــق ســعدی میگویــد: »عشــق او در حقیقــت اخــالق و تقواســت، درد 
و ســوز و گذشــت و تســلیم اســت. چنــان از خودپرســتی بــه دور اســت کــه در آن، از عاشــق و خواســِت او 
نشــانی نیســت. از اینجاســت کــه هیــچ چیــز معنوی تــر، اخالقی تــر و روحانی تــر از عشــق وی نمی تــوان 

ُجســت.« )زرین کــوب، 1379(
غزلیــات ســعدی بخــش مهــم و عظیمــی از کلیــات ســعدی را بــه خــود اختصــاص داده اســت، میتــوان 
ــی )1361( از  ــه یغمای ــغ میشــود. در نســخه ای ک ــزل بال ــه حــدود هفتصــد غ ــا ب ــه شــمار آنه گفــت ک
روی کهن تریــن نســخه های غزلیــات ســعدی ترتیــب داده اســت، مجموعــاً 705 غــزل را هــم در بخــش 
ملحقــات آورده اســت کــه اگــر شــمار آنهــا را هــم بــه حســاب آوریــم، مجمــوع غزلیــات ســعدی در نســخه 
فروغــی بــه 720 غــزل میرســد و نســخه مــورد اســتفاده در ایــن مقالــه نیــز کلیــات ســعدی بــه اهتمــام 

محمدعلــی فروغــی اســت .
ــطح کالن  ــل در دو س ــه و تحلی ــت، و تجزی ــی اس ــی – تحلیل ــه توصیف ــن مقال ــش در ای   روش پژوه
ــه کوشــیده ایم  ــن مقال ــر نحــو بررســی شده اســت. در ای ــی و ســطح خردت ــی و گفتگوی جمله هــای خطاب
کــه بــه ضمایــر مخاطــب در گفتمــان ســعدی از دیــدگاه گفتگــوی دوســویه بــا معشــوق توّجــه کــرده و 
انــواع و دالیــل گفتگــو را بازشناســیم، و ســپس بــه نتیجــه ای در بــاب منطــق گفتگــوی میــان عاشــق و 

معشــوق و تقابلشــان از منظــر ضمایــر شــخصی مخاطــب و متکلــم بپردازیــم.

ضرورت تحقیق
میــان زبــان و فرهنــگ  یــک جامعــه رابطــه ای تنگاتنــگ وجــود دارد. بــه دیگــر ســخن، زبــان آیینــۀ تمــام 
نمــای  فرهنــگ یــک جامعــه اســت. اغلــب کتــب دســتور زبــان فارســی بخشــی را بــه ضمایــر اختصــاص 
میدهنــد، ولــی در ایــن کتــب چنانکــه موضــوع ایجــاب میکنــد صرفــاً حــاالت دســتوری ضمایــر مــورد 
بررســی قــرار گرفتــه و بــه نقــش ارتباطــی و احساســاتی آن در مــورد طــرف خطــاب یــا مرجــع ضمیــر، 
گوینــده یــا شــنونده گفتــار توّجهــی نمیشــود، در حالیکــه ضمایــر شــخصی و صورتهــای خطــاب، شــاید 
بیــش از کلمــات دیگــر بازگوکننــدۀ مناســبات و قوانیــن حاکــم بــر روابــط افــرادی اســت کــه بــه یــک 
زبــان تکلّــم میکننــد. اگــر نحــوۀ کاربــرد ضمایــر و صورتهــای خطــاب را بدّقــت مــورد مطالعــه قــرار دهیم، 
متّوجــه خواهیــم شــد کــه انتخــاب مــدل بکارگیــری ایــن دســته از واژگان دســتوری، تابــع رشــته ای از 
ــان نشــده ای از قبیــل ســن، جنســیت، موقعیــت اجتماعــی، همچنیــن  ــا بی عوامــل اجتماعــی پنهــان ی
نــوع رابطــه بیــن  افــراد )دوســتانه یــا رســمی( و غیــره اســت؛ بــه دیگــر ســخن، انتخــاب و کاربــرد ضمیــر 
یــا صــورت خطــاب خاصــی میتوانــد بازگوکننــدۀ موقعیــت گوینــده و مخاطــب  و نــوع رابطــۀ آنهــا باشــد.

پیشینۀ پژوهش
تحقیقاتــی کــه تــا کنــون در زمینــۀ ارتبــاط عاشــق و معشــوق در غزلیــات ســعدی صــورت گرفته انــد در 

ســه دســتۀ کلّــی طبقه بنــدی میشــوند:
ــعدی«  ــزل س ــوی در غ ــرار نح ــی تک ــۀ »بررس ــت مقال ــه اس ــی؛ از آن جمل ــوی و ادب ــهای نح 1. پژوهش
ــه و  ــه، مماثل ــی موازن ــع ادب ــه انتشــار رســیده و صنای ــۀ بهــار ادب ب نگاشــتۀ نجمــه نظــری کــه در مجل

ــت. ــوده اس ــی نم ــوا بررس ــان و محت ــت، زب ــدگاه بالغ ــات از دی ــدادی از غزلی ازدواج را در تع
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ــی  ــاالت »بررس ــه مق ــوان ب ــه میت ــه از آن جمل ــی؛ ک ــی و سیاس ــۀ اجتماع ــا زمین ــهایی ب 2. پژوهش
جامعه شناســی ارتبــاط عاشــق و معشــوق در غزلیــات ســعدی« نوشــتۀ محمدمعیــن صفــاری اشــاره کــرد 
ــه، وی ارتبــاط عاشــقانه طرفیــن را ازدیــدگاه ســاختارهای اجتمــاع، ســنت و فرهنــگ   کــه در ایــن مقال

ــد.  ــی می نمای ــم بررس ــرن هفت ق
ــۀ »تحلیــل گفتمــان سیاســی – اجتماعــی رابطــۀ عاشــق و  ــوای سیاســی، مقال ــا محت ــۀ دیگــری ب مقال
معشــوق در غزلیــات ســعدی« نوشــتۀ علی اکبــر باقــری خلیلــی و منیــره محرابــی اســت، کــه در ســال 
1396 در مجلــۀ پژوهشــهای زبــان و ادبیــات فارســی بــه چــاپ رســیده اســت و چهــرۀ عاشــق و معشــوق 
را اســتعاره ای از رابطــۀ حاکــم و محکــوم یــا شــاه و رعیــت در نظامهــای اســتبدادی قلمــداد نمــوده اســت.

3. بررســیهای روانشناســانه؛ از آن جملــه اســت مقالــۀ »بررســی پیــش نمــون )پروتایــپ( معشــوق در غــزل 
ــه انتشــار  ســعدی« نوشــتۀ امیرعبــاس عزیزی فــر کــه در ســال 1396 در مجلــۀ کارنامــۀ ادب پارســی ب

ــه پیش نمونهــا و آرکی تایپهــای یونگــی در غــزل ســعدی میپــردازد. رســیده و ب
ــه  ــا ب ــدگاه کــه معشــوق ســعدی چــه ویژگیهــای خاصــی دارد، ت ــن دی ــراً پژوهــش مســتقلی از ای ظاه

ــت. ــام نگرفته اس ــون انج اکن

پرسشهای پژوهش
1. سعدی در غزلیات خود چند چهره از معشوق معرفی می نماید؟

ــه  ــکار میبــرد، چگون ــا معشــوق از منظــر ضمایــری کــه در شعرعاشــقانۀ خویــش ب 2. ارتبــاط ســعدی ب
ــه تعبیــری مقاصــد دیالــوگ عاشــقانه کــدام اســت؟ ــا ب تعریــف میشــود؟ ی

بحث و بررسی
ــه  ــده از حــدود ده هــزار بیتــی کــه بمنظــور تدقیــق شــواهد و مثالهــا در ایــن مقال ــر بررســی نگارن بناب
ــوق  ــا معش ــو ب ــه گفتگ ــت ب ــد بی ــزار و هفتص ــش ه ــدود ش ــت، ح ــرار گرف ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی م
اختصــاص دارد. بــه عبــارت دیگرشــصت و هفــت درصــد )بیــش از نیمــی( از غزلیــات ســعدی را گفتگــو 

ــد از: ــورد گفتگــو عبارتن ــات م ــا معشــوق تشــکیل میدهــد و موضوع ب
1. توصیف و تمجید از محبوب

2. ابراز وفاداری و فداکاری
3. گله و شکایت

4. درخواست و تقاضا
5. اعالم تسلیم و رضایت

6. اشاره به مشکالت و دشواریهای عشق
7. طعنه

8. توجیه و تبرئه
9. آرزوی وصال

10. ابراز ناامیدی 
11. ابراز پشیمانی 

12. ابراز غیرت عاشقانه
13. پناه بردن به محبوب

همچنیــن ســعدی در غزلیــات خــود دســت کم هفــت چهــرۀ مشــخص از معشــوق بدســت میدهــد کــه 
عبارتنــد از:

1. معشوق قدسی
2. معشوق-پادشاه
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3. معشوق همگان
4. معشوق هم رتبه

5. معشوق پنهان )مستور(
6. معشوق خاص الخاص

7. معشوق محتشم
در ادامــۀ بحــث بــه مقاصــد برقــراری دیالــوگ عاشــقانه و چهــرۀ معشــوق در هــر یــک از ایــن ارتباطــات 

پرداختــه خواهــد شــد:

توصیف و تمجید از محبوب
در غزلیــات عاشــقانۀ ســعدی، بخصــوص ابیاتــی کــه بــا ضمیــر شــخصی »تــو« برجسته ســازی شــده  و بــه 
غــزل صــورت گفتگــوی متقابــل داده اســت، اّولیــن فــرم برجســته، ســتایش صفــت یــا صفاتــی از معشــوق 
ــی وی باشــند؛  ــا نیکوییهــای درون ــی ظاهــری معشــوق ی ــه زیبای ــد ناظــر ب ــات میتوانن ــن صف اســت؛ ای

ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 604 کلیــات ســعدی:
بــه زبــان خــود بگویــی کــه بــه حســن بی نظیرم"تــو" در آب اگــر ببینــی حــرکات خویشــتن را

ــی معشــوق و  ــر ســتایش زیبای ــت مشــاهده میشــود ســخن ســعدی ناظــر ب ــن بی ــه در ای ــه ک همانگون
حــرکات اوســت؛ بــرای ایــن منظــور ســعدی از ترکیــب »حســن بــی نظیــر« اســتفاده نمــوده اســت کــه در 
ژرف ســاخت بــه ایــن صــورت اســت: »تــو در حســن بــی نظیــری«.  بنابرایــن معشــوق ســعدی فردیســت 
کــه ســعدی بــا وی بــه گفتگــو مینشــیند و نــه تنهــا نظــر خویــش را نســبت بــه حســن وی ابــراز میــدارد، 
بلکــه از وی تائیــد میطلبــد. ابیــات زیــر بــه ترتیــب از صفحــات 8 و 9 کلیــات ســعدی بــرای نمونــه ذکــر 

شــده انــد:
ــاروی “تــو” خــوش می نمایــد آیینــۀ مــا ــو” زیب ــت و روی “ت ــزه اس ــه پاکی کآین

****
“تــو” آن درخــت گلــی کاعتدال قامــت “تو”
 “تــو” بت چــرا به معلــم روی کــه بتگر چین

 “تــو” آن درخــت گلــی کاعتدال قامــت “تو”
 بــه چین زلــف “تو” آیــد به بتگــری آموخت

غزلیــات ســعدی البتــه بــر ایــن موضــوع صّحــه میگــذارد کــه عزیــز بــودن یــا خوبــی معشــوق ســعدی 
تنهــا بــه دلیــل زیباییهــای ظاهــری وی نیســت بلکــه گاهــی »آن« و موهبتــی الهــی و غیرزمینــی اســت 
ــر از  ــت زی ــد بی ــان وادار میســازد؛ مانن ــه گشــتن و جســتجو در جه ــقان را ب ــایر عاش ــه ســعدی و س ک

صفحــه 541 کلیــات ســعدی: 
کــه هرکه وصــل “تو” خواهد جهــان بپیماید“تــو” همچــو کعبه عزیــز اوفتــاده ای در اصل

 همانگونــه کــه در ایــن بیــت مشــاهده میشــود،  "تــو"ی ســعدی بــه عزیزتریــن و مقدس تریــن آفرینــگان 
تشــبیه شــده اســت: کعبــه بــا ویژگیهــای عــّزت خــدادادی و اصیــل، و در مصــراع بعــد بــرای ایــن موضــوع 
توضیحــی هــم هســت: همانطــور کــه حاجیــان بــرای زیــارت کعبــه از هــر جــای دنیــا رنــج ســفر را بــر 
خــود همــوار میکننــد، عاشــقان وصــل تــو نیــز بایــد چنیــن باشــند، همچنیــن شــاعر بــه منظــور تأکیــد 
بیشــتر دو مرتبــه از ضمیــر "تــو" در یــک بیــت بهــره بــرده اســت. در برخــی از غزلیــات زیبایــی ظاهــر و 

زیبایــی باطــن همزمــان مــورد توّجــه قرارگرفتــه اســت؛ از جملــه ابیــات زیــر از صفحــه 720:
ــردم ــر ک ــان نظ ــدر جه ــر ان ــه خوبت ــه هرچ  ب
ــم ز جــان و جســد ــه نگــه میکن وجــود هــر ک

کــه گویمــش بــه "تــو" مانــد، "تــو" خوبتــر زانی
ــی  ــدم جان ــا ق ــرق ت ــو" از ف ــب اســت و "ت مرّک

ــراه گشــته اســت، و  ــر" هم ــر "ت ــت برت ــا صف ــوب ب ــد خ ــاال مشــاهده گردی ــات ب ــه در ابی ــه ک همانگون
ــر  ــّد نظ ــان م ــم و ج ــی جس ــس از آن همراه ــت پ ــت. در بی ــده اس ــرار ش ــددًآ تک ــد مج ــراع بع در مص
شــاعر بــوده و شــاعر زیبایــی معشــوق را بــا آوردن واژۀ »جــان« در مصــراع دوم کامــاًل امــری قدســی و 

ــوده اســت.  ــی نم متافیزیکــی تلّق
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ابراز وفاداری و فداکاری
ــاداری  ــداکاری و وف ــراز ف ــوب، اب ــا محب ــرده شــده در گفتگــوی ســعدی ب ــه کار ب ــات ب از دیگــر موضوع
ــی پــس از مــرگ  ــای جــان دادن و حّت ــا پ ــاداری غالبــاً همیشــگی اســت و ت و محبــت اوســت، ایــن وف
عاشــق نیــز ادامــه دارد، و ســعدی بــه ایــن عشــق مفتخــر اســت و از نثــار جســم و جــان در راه معشــوق 

نیــز ترســی نــدارد؛ از جملــه در بیــت زیــر از صفحــه 460:
جان و ســر را نتوان گفت که مقداری هســتمــن چــه در پای “تو” ریــزم که پســند “تو” بود؟

در بیــت بــاال موضــوع نثــار کــردن بــی چــون و چــرای "جــان و ســر" در راه معشــوق اســت، و اعتــراف بــه 
اینکــه حتــی جســم و جــان یــا عقــل و روح عاشــق در برابــر "تــو"ی معشــوق بــی ارزش اســت، از ســوی 
دیگــر ســعدی بــا دو مرتبــه آوردن ضمیــر "تــو" در یــک مصــراع ، موضــوع را شــخصی میکنــد و مســآله 
رضایــت معشــوق را مــّد نظــر قــرار میدهــد. بــه نظــر میرســد کــه نثــار جــان و تــن بــر معشــوق، بــه وی 
مرتبــه ای قدســی میبخشــد. زیــرا مســألۀ نثــار و قربانــی کــردن تنهــا بــرای قدســیان و برگزیــدگان عالــم 
بــاال موضوعیــت دارد. وفــاداری بــه معشــوق بــرای ســعدی چنــان اســت کــه او را بــه اعتــراف وا میــدارد 

کــه مــن همــه چیــز و همــه کــس را بخاطــر تــو فرامــوش کــرده ام.
مفتکــر “تــو”ام چنان،کــز همــه خلــق غافلممشــتغل “تــو” ام چنان، کز همــه چیز غایبم

در ایــن بیــت از صفحــه 610 کلیــات ســعدی از دو واژه مشــتغل و مفتکــر بهــره بــرده اســت، مشــتغل ناظر 
بــه جمــع بــودن تمــام حــواس بــه امــری اســت و مفتکــر ناظــر بــه اشــتغال ذهنــی هنــگام اســتراحت 
ــرده شــده اســت، یعنــی دو  ــه کار ب ــو" ب ــار ضمیــر "ت ــرای تاکیــد یــک ب ــدن اســت، در هــر مصــراع ب ب
ــز و در  ــر همــه چی ــو در براب ــه مشــاهده میشــود در مصــراع اول ت ــه ک ــت و همانگون ــک بی ــه در ی مرتب
مصــراع دوم در مقابــل همــۀ خلــق قــرار گرفتــه اســت. بیــت زیــر از صفحــه 9 کلیــات ســعدی نیــز نمونــه 

ای از ایــن دســت اســت: 
ــارا ــتان ی ــال دوس ــی از ح ــو" فارغ ــر "ت فراغــت از “تــو” میســر نمیشــود مــا رااگ

اگرچــه کــه معشــوق ممکــن اســت حتــی وی را فرامــوش کــرده باشــد، وفــاداری و فــداکاری ســعدی در 
طلــب دوســت گاهــی تــا آنجــا پیــش میــرود کــه بــرای داشــتن یــاری از جنــس معشوق-پادشــاه، خــود 
را بــه خطــر دســت گیــری و هالکــت مــی افکنــد؛ ماننــد ابیــات زیــر بــه ترتیــب از صفحــات 80 و 19 

کلیــات ســعدی:
بپیچــد کمنــد  از  ســر  بیابــان   صیــد 
اگــرم "تــو" خصم باشــی نــروم ز پیش تیرت

ــدا ــو” عم ــد “ت ــده در کمن ــه پیچی ــا هم  م
وگــرم “تــو” ســیل باشــی نگریزم از نشــیبت

گله و شکایت
در یــک گفتگــوی دو جانبــه تنهــا خوبــی و لطــف و مهربانــی مطــرح نمیشــود، گاه عاشــق - ســعدی-  از 
جــور و جفــای یــار یــا بیوفایــی او در برابــر وفــاداری خــودش یــا بی اعتنایــی یــار گلــه ســر میدهــد، گاه در 
یــک گفتگــو پــس از تعریــف و تمجیــد از زیبایــی یــار و اشــاره بــه فداکاریهــا یــا وفاداریهایــش ناگهــان لب 
بــه شــکوه میگشــاید؛ ایــن شــکوه ها شــاید مرهمــی بــرای دل عاشــق و یــا نشــانگر عجــز اوســت در برابــر 
معشــوق؛ شــاعر مختــار بــودن معشــوق و نیــاز عاشــق را بــه خــود، بــه معشــوق و بــه مخاطــب یــادآوری 

میکنــد؛ از جملــه بیــت زیــر از صفحــه 730: 
ــکارم ــم گناه ــت بکن ــزار خدم ــر ه ــن اگ “تــو” هــزار خــون ناحــق بکنی و بــی گناهیم

تقابــل مــن و تــو در ایــن بیــت کامــاًل بــارز اســت، شــکوه ای کــه  مــن ِ ســعدی از "تــو"ی ِ معشــوق دارد. 
در ایــن بیــت هــزار خدمــت در برابــر هــزار خــون ناحــق قــرار گرفتــه اســت، مفهــوم گنــاه در برابــر مفهــوم 
ــار  ــازی و مخت ــوم بی نی ــت مفه ــه اســت. بی ــه کار رفت ــی پارادوکســیکال ب ــان مفهوم ــرای بی ــی ب بیگناه
ــه پادشــاهی خونخــوار و  ــن بیــت  اســتعارۀ چهــرۀ معشــوق ب ــودن معشــوق را میرســاند. در ای ــق ب مطل
ــه  ــت ب ــزاران خدم ــود ه ــا وج ــی ب ــل و حت ــزارش را بی دلی ــدگان خدمتگ ــه بن ــدل گشــته ک ــم ب بی رح
ناحــق از میــان می بــرد. ســعدی از معشــوق- پادشــاهی گلــه دارد کــه هیــچ گناهــی بــر وی نمینویســند، 

و ایــن معشوق-پادشــاه رحــم و توّجهــی بــه زیردســت نــدارد؛ و یــا در ایــن بیــت از صفحــه 90:
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را من از "تو" پیش که نالم؟ که در شــریعت عشــق بدارنــد قتــل عمــدا   معــاف دوســت 

ــا   ــا اینحــال ب ــان نیســت؛ ب ــار مهرب ــد کــه ی ــات خــود، میدان ــر از صفحــه 548 کلی ســعدی در بیــت زی
ــه  ــته و آن را ب ــوق برداش ــردن معش ــر را ازگ ــی تقصی ــت گوی ــای بی ــد" در انته ــل "نمی  آی آوردن فع

ــد: ــبت میده ــوق نس ــی معش ــای ذات خصلته
ــد جــز ایــن قــدر نتــوان گفت بــر جمال “تــو” عیب ــو نمی آی ــع و خ ــی از آن طب ــه مهربان  ک

ــر از  ــدازد؛ از جملــه بیــت زی ــه گــردن سرنوشــت ناســازگار خــود می ان ــا در ابیــات مشــابه تقصیــر را ب ی
صفحــه 436:

ــز"ی" ــا بگری ــز"ی" و از م ــه برآمی ــا جمل  جــرم از “تــو” نباشــد، گنــه از بخت رمیده اســت ب

ــا همــگان  ــه اگرچــه ب ــام میدهــد ک ــه التی ــا  خــود را اینگون ــد ی ــادآوری میکن ــت ی ــن بی ســعدی در ای
آمیختــن جــرم اســت، اّمــا ایــن جــرم بــر گــردن تــو نیســت بلکــه گنــاه از بخــت برگشــتگی مــن اســت. 
ذکــر واژۀ "جملــه" در برابــر "مــا" گویــی صفتــی عمومــی را بــه ســلوک نــوع معشوق-پادشــاهان نســبت 
میدهــد کــه از عاشــقانی کــه در زمــرۀ عــوام مــردم هســتند دوری میکننــد. اّمــا گاهــی اوقــات شــکایت 
ســعدی از معشــوق، شــکایتش از معشــوق هم رتبه ایســت کــه میتوانــد بــا ســعدی همــگام و برابــر شــود، 

ــت از صفحــه 100: ــن بی ــل ای ــد، مث ــا از وی دوری می نمای اّم
ــارا ــت ی ــد گذش ــوری از ح ــتاقی و صب  گــر “تــو” شــکیب داری طاقــت نمانــد مــا را مش

که شکایت از شکیبایی معشوق است.
و یا بیت زیر از صفحه 18:

 کــه حــال تشــنه نمیدانــی ای گل ســیراب "تــو" را حکایــت مــا مختصــر بــه گــوش آید

درخواست و تقاضا
ــه  ادب  ــان دو شــخص درخواســت و تقاضاســت. اگرچ ــل می ــوی متقاب ــای گفتگ ــر از محوره ــی دیگ یک
ــی کــه ســخن میــان  ــا زمان عاشــقی حکــم میکنــد کــه عاشــق از معشــوق تقاضایــی نداشــته باشــد، اّم
عاشــق و معشــوق بــه صمیمیــت مقابــل یکدگــر نشســتن میرســد ممکــن اســت تقاضایــی را هــم مطــرح 
کنــد. ایــن تقاضــا ممکــن اســت درخواســتی باشــد درمــورد اینکــه معشــوق، عاشــق را از خاطــر نبــرد؛ 

ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 406 کلیــات ســعدی:
اهلل اهلل “تــو” فرامــوش مکن صحبــت “ما” راپیــش "مــا " رســم شکســتن نبــود عهــد و وفا را

همانگونــه کــه در ایــن بیــت مشــاهده مــی شــود شــاعر ابتــدا از وفــاداری خــود ســخن میگویــد و دوبــار 
همنشــین را بــه خداونــد قســم میدهــد کــه همصحبتــی او را فرامــوش نکنــد؛ عاشــق در ایــن بیــت گــم 
و گمنــام اســت، ضمیــر "مــا" نشــان میدهــد کــه ایــن عاشــق، مشــابه فــراوان دارد، در حالیکــه معشــوق 
ــا از  ــک تقاض ــش از ی ــات بی ــی از ابی ــا در برخ ــت. ی ــرد اس ــر بف ــو" منحص ــر "ت ــا ضمی ــده ب ــز ش متمای

معشــوق درخواســت میکنــد؛ از جملــه در بیــت زیــر از صفحــه 483:
ــدافتــادۀ "تــو" شــد دلــم ای دوســت، دســت گیــر ــم اوفت ــن دل ک ــه چنی ــش ک ــای مفکن در پ

ــد؛ تنهــا معشوق-پادشــاه اســت  ــه مقــام معشوق-پادشــاه ارتقــا می یاب در ایــن بیــت، معشــوق مجــدداً ب
ــد. ــر کن ــده ای را خــوار و زمین گی ــد دل بن ــه میتوان ک

ــاری صمیمــی اســت کــه شــگرد  ــن هســتند کــه معشــوق، ی  در حالیکــه برخــی از ابیــات حاکــی از ای
گفتگــوی متقابــل در میــان عاشــق و معشــوق معنــا دار اســت، بدیــن ترتیــب ضمیــر "تــو" در کنــار ضمیــر 
"مــن" مینشــیند و تقاضایــی از جانــب عاشــق مطــرح میشــود کــه بــه هــر دوی آنهــا مربــوط اســت و در 
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مقابــل آنــان "دیگرانــی" قــرار دارنــد کــه در ایــن حلقــه راه ندارنــد؛ ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 405:
بــه دیگــران بگذاریــم بــاغ و صحــرا رابیــا کــه وقــت بهارســت تــا "مــن و تــو" بهم

یــا اعــالم شــکایتی بــه معشــوق نســبت بــه حوادثــی کــه عــدم وصــال آنــان و انگشــت نمای خلــق شــدن 
موجــب آنســت؛ از جملــه بیــت زیــر از صفحــه 220:

که دشمنم ز برای “تو” در زبان انداخت"تو" دوستی کن و از دیده مفکنم زنهار
امــا در عیــن حــال صمیمیــت بــا معشــوق بــه حــّدی اســت کــه میتــوان از وی تقاضــای دوســتی کــردن 

و حفــظ آبــروی ســعدی در برابــر دشــمنان را داشــت. )معشــوق همرتبــه(

اعالم تسلیم و رضایت
در گفتگــوی میــان عاشــق و معشــوق  و بخصــوص در ســنت ادبیــات عاشــقانۀ ســبک عراقــی، مخصوصــاً 
ــا معشــوق همگانــی ظاهــر شــود، نیــروی قاهــر همــواره  زمانیکــه معشــوق در چهــرۀ معشوق-پادشــاه ی
بــا  اوســت و عاشــق چــاره ای جــز تســلیم و رضایــت دادن بــه اعمــال معشــوق نــدارد؛ ماننــد بیــت زیــر 

از صفحــه 409:
"ما" قلم در ســر کشــیدیم اختیــار خویش را  رأی رأی "تو"ســت خواهــی جنــگ کــن، خواه آشــتی

در بیــت بــاال "تــو" همــان معشــوق منحصربفــرد همــگان اســت کــه بــاز بــر تخــت پادشــاهی تکیــه زده، و 
در برابــر عاشــقانی قراردارنــد کــه گمنام انــد و نامــی از آنــان بــه فردیــت بــرده نمیشــود و حّتــی اختیــاری 

از خــود ندارنــد و در شــکل شــدیدتر آن؛ ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 457:
اگر مراد “تو” قتل اســت وارهان ای دوســت!مــرا رضــای "تــو" بایــد نــه زندگانــی خویش

در بیــت حاضــر ضمیــر "تــو" دوبــار تکــرار شــده اســت، و بیــت بــا "ای دوســت" بــه پایــان میرســد کــه 
نشــانگر ایــن موضــوع اســت کــه دوســت همــان "تــو"ی ســعدی اســت. در ایــن بیــت ســعدی رضــای 
ــر نظــر خــود مهــر تأییــد مینهــد  و  ــا واژۀ "بایــد" ب ــر زندگــی خویــش ترجیــح مینهــد و ب دوســت را ب
ــه جایــی  ــا ب ســپس در مصــراع دوم منظــور خــود را آشــکارتر بیــان میکنــد و  ایــن تســلیم عاشــقانه ت
پیــش میــرود کــه بیــت را بــا واژۀ محّبــت آمیــز "ای دوســت" بــه پایــان میبــرد، عاشــق بــه مــراد دوســت 
ــد  ــی اگــر خواهــان قتــل او باشــد، و تنهــا معشــوق- پادشــاه اســت کــه میتوان راضــی شــده اســت، حّت
ــش،  ــعدی در غزلیات ــاند. س ــل برس ــه قت ــش ب ــراد و دلبخواه ــر م ــتی را بخاط ــی دوس ــده ای را و حّت بن

ــر از صفحــه 16: مخاطبــه و مکالمــۀ از ســر تســلیم و رضــا بســیار دارد؛ ماننــد بیــت زی
راوگــر "تــو" جــور کنــی رأی مــا دگــر نشــود جفایــی  هــر  بگوییــم  شــکر  هــزار 

ــر از  ــای معشوق-پادشــاه خــود میشــود و جــور و قه ــه شــاکر جف ــا بحّدیســت ک ــه تســلیم و رضــا ت ک
مهــر او نمیکاهــد، ایــن معشــوق بــرای ســعدی در مرزهــای میــان معشــوق- پادشــاه و معشــوق قدســی 
جابجــا میشــود و چــارۀ ســعدی در برابــرش جــز تســلیم کامــل نیســت؛ از جملــه ابیــات زیــر بــه ترتیــب 

از صفحــات 25 و 24 کلیــات ســعدی:
 اگر مــراد "تو" ای دوســت بی مرادی ماســت
مطیــع امر "تــو" ام گر دلم بخواهی ســوخت

 مــراد خویش دگربــاره من نخواهم خواســت
اســیر حکــم "تو"ام گــر تنم بخواهی خســت

اشاره به مشکالت و دشواریهای عشق
ــه مشــکالت و ســختیهای مســیر عشــق واقــف اســت؛ در ســطرهای پیشــین گفتــه شــد کــه  ســعدی ب
ــا  ــلیم و رض ــع تس ــر موض ــان ب ــای ج ــا پ ــی ت ــد و گاه ــاره میکن ــود اش ــای خ ــه فداکاریه ــی او ب گاه
ــر  ــا اشــاره ای ب می ایســتد و اکنــون می افزاییــم کــه یکــی دیگــر از موضوعــات مکالمــۀ ســعدی شــرح ی
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ــراق  ــر ف ــر اث ــی ب ــن، بیمــاری و ناتوان ــی، اشــک ریخت مشــکالت و دشــواریهای راه عشــق اســت. بیخواب
معشــوق یــا بیوفایــی و جــور و جفــای وی اولیــن حادثه ایســت کــه ممکــن اســت بــرای عاشــق رخ دهــد؛ 

ــات ســعدی:  ــه ترتیــب از صفحــات 468 و 45 کلی ــر ب ــات زی ــه ابی از جمل
دردی از حســرت دیــدار “تــو” دارم کــه طبیــب
خــواب در عهد"تــو" در چشــم من آیــد؟ هیهات!

 عاجــز آمــد کــه مــرا چــارۀ درمان تو نیســت
عاشــقی کار ســری نیســت که بر بالین است

کنــار هــم چیــده شــدن واژگان درد، حســرت، طبیــب، عاجــز، چــاره و درمــان در یــک بیــت، بیتــی کــه 
بــا فعــل نیســت پایــان میپذیــرد، همــه یــک مفهــوم را بــه ذهــن القــا مینمایــد: بیمــاری عاشــق کــه  از 
ندیــدن و دوری یــار حاصــل شــده اســت،  درد بی درمانــی کــه چــاره اش جــز دیــدن یــار نیســت و طبیــب 
نمیتوانــد آن را بهبــود بخشــد. آوردن اســتفهام انــکاری در ابتــدای جملــه نیــز سرنوشــت ســعدِی عاشــق 
را در برابــر دوســت محتــوم  می نمایــد: عاشــقی کار ِ ســری نیســت کــه بــر بالیــن اســت؛ و ایــن درد تنهــا 
اشــک و بیخوابــی و بیمــاری نیســت و چــه بســا کــه منجــر بــه مــرگ عاشــق شــود؛ ماننــد ابیــات زیــر 

کــه بــه ترتیــب از صحفــات 64، 67 و 70 کلیــات ســعدی نقــل شــده انــد:
 قیــاس کن کــه دلم را چه تیِر عشــق رســید
ــود ــو برب ــرم و نیک ــو” صب ــده “ت ــود ان برب

 کــه پیــش ناوِک هجــر “تو” جان ســپر میگشــت
ــت ــا بگرف ــم و زیب ــو” جان ــده “ت ــت ان بگرف

پیــش قدمت مردن خوشــتر که بــه هجرانتبــا داغ "تــو" رنجــوری، بــه کز نظــرت دوری
و در نهایــت بدیــن نتیجــه میرســد کــه بهتــر اســت بــر ایــن درد و داغ، راه صبــر و مــدارا در پیــش بگیــرد؛ 

از جملــه در بیــت زیــر از صفحــه 71:
مــن کــه محتــاج "تــو" باشــم، ببــرم بــار گرانت(ســعدیا! چــاره ثباتســت و مــدارا و تحمــل

 هــر چنــد بــرای ســعدی تحّمــل ایــن مشــکالت و نامرادیهــا آســان اســت، اگــر خواســت دوســت اینطــور 
ــه ســالمت بــدل میســازد؛ از جملــه در بیــت زیــر از صفحــه  باشــد، چــون رضــای دوســت بیمــاری را ب

 :475
چون "تو" پسندی سعادت است و سالمت این همه سختی و نامرادی سعدی

ــا  ــت و ب ــرار داده اس ــالمت ق ــعادت و س ــا س ــل ب ــرادی را در تقاب ــختی و نام ــعدی س ــت، س ــن بی در ای
ــا  ــر دارد و ب ــا نظ ــمارۀ ســختیها و نامرادیه ــارج از ش ــی خ ــه فراوان ــه" ب ــن هم ــم "ای ــر مبه آوردن ضمی
آوردن نــام خــود، گویــی حســاب خــود و رنجهایــش را از ســایر عاشــقان جــدا میکنــد و ســپس میگویــد 
کــه اینهمــه رنــج و ســختی را پســند تــو تبدیــل بــه ســعادت و ســالمت میکنــد، گویــی بــرای بیمــاری 
بی درمــان مثــال پیــش، رضایــت دوســت درمــان بــوده و رضایــت اوســت کــه همــۀ رنجهــا و نامرادیهــا 
را بــه ســعادتمندی بــدل میســازد. در ایــن ابیــات چهــرۀ دیگــری از معشــوق در غزلیــات ســعدی بــرای 

ــا "معشــوق مســتور" اســت. ــه نامش"معشــوق پنهــان" ی ــان می شــود ک ــده نمای خوانن

طعنه
در یــک گفتگــوی متقابــل طعنــه زدن کارکــرد آگاه ســازی مخاطــب از ایــراد یــا مســأله ای را دارد، موضــوع 
ــز از آن آگاه  ــن آن دارد و احتمــال میدهــد کــه مخاطــب نی ــه گفت ــده اصــرار ب ناخوشــایندی کــه گوین
اســت. ایــن شــیوه در بالغــت ســعدی گاه بشــکل مــدح شــبیه بــه ذم،گاهــی بصــورت ذم شــبیه بــه مــدح 
و پــاره ای از اوقــات بشــیوۀ مســتقیم بــکار گرفتــه شــده اســت، در ایــن هنــگام اســت کــه وی معشــوق را 

بــال و فتنــه خطــاب میکنــد؛ از جملــه در بیــت زیــر از صفحــه 477:
بیانــتآخــر چــه بالیی "تــو"؟ کــه در وصــف نیایی نکردیــم  و  بگفتیــم  بســیار 

در بیــت بــاال همانگونــه کــه مشــاهده میشــود شــاعر از آرایــۀ مــدح شــبیه بــه ذم بهــره بــرده اســت، در 
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ابتــدا بیــت بــا جملــه ای پرسشــی آغــاز میگــردد، پرسشــی کــه حــاوی مفاهیــم حیــرت و شــگفتی  اســت: 
"آخــر چــه بالیــی تــو ؟" شــاعر بــا آوردن واژۀ "بــال" مفهــوم مذمــت را بــه ذهــن متبــادر میکنــد،  اّمــا 
بــا جمــالت دیگــری آن را بــه مــدح بــدل میســازد: "تــو وصــف ناپذیــر هســتی و بــه بیــان در نمی  آیــی"،  
در ایــن بیــت همچنیــن ســعدی بــا آوردن صــورت جمــع افعــال "بگفتیــم" و "نکردیــم" بــر بــار اهمّیــت 
ــن ابیــات معشــوق، همــان "معشــوق هم رتبــه"  ــد؛ در ای ــا معشــوق می افزای ــال ی ــن ب ــری ای وصــف ناپذی

اســت کــه عشــاق )جمــع بســته بــا ضمیــر(، اجــازۀ ذم وی را دارنــد.  
یا در بیت زیر از صفحه 20:

کــه یکــدم از "تــو" نظــر برنمیتــوان انداختچــه فتنه بــود که حســن"تو" در جهــان انداخت
در ایــن بیــت نیــز بجــای آنکــه ســعدی خــود را در مقــام عاشــِق ســنتی فــدای یــار کنــد یــا مــدح وی 
را گویــد، در حیــن مــدح »کــه یکــدم از"تــو" نظــر برنمیتــوان انداخــت«، زیبایــی معشــوق را فتنــه افکــن 
جهــان قلمــداد میکنــد. ایــن لحــن گفتگــوی لجاجــت بــار بــا معشــوق یــادآور تشــبیبهای قصایــد ســبک 
خراســانی و شــاعرانی چــون فرخــی سیســتانی اســت کــه بــه ســبب جــاه و مقامشــان ایــن اجــازه را بــه 
خــود میدادنــد کــه از در ذّم معشــوقی کــه معشــوق همــگان اســت و نــه یــار ِجــان وارد شــده و زیبایــی 

و عشــق را بــال و فتنــه بخواننــد.
 در مثالی دیگر؛ از جمله در ابیات زیر از صفحه 514:

 حســن "تــو" دائــم بدیــن قــرار نمانــد
زنهــار مانــد  غبــار  "مــا"  از  عاقبــت 

نمانــد   مســت “تــو” جاویــد در خمــار 
تــا ز “تــو” بــر خاطــری غبــار نمانــد

ســعدی بــر حســن معشــوق خویــش واقــف اســت، اّمــا بــه وی یــادآوری میکنــد کــه حســن ناپایــدار اســت 
و آنکــه تــو را دوســت میــدارد عشــقش همیشــگی نیســت، و ســپس وی را بدخویــی بــر حــذر میــدارد، 
در ایــن دو بیــت، ســه بــار از ضمیــر "تــو" اســتفاده شــده اســت، و یــک بــار  از ضمیــر "مــا"  در معنــای 
همــگان )مــا و امثــال مــا(، و ایــن موضــوع نشــانگر آنســت کــه ســعدی در گفتگویــی وارد شــده اســت 
و قصــد دارد هرچــه بیشــتر معشــوق را بــا ســخنان برحــذر دارنــده و طعنــه آمیــز آگاه کنــد و نــه آنکــه 
صرفــاً از احــواالت خــود ســخن بگویــد، و ایــن زمانــی اتفــاق می افتــد کــه معشــوق بــا عاشــق هم رتبــه 
باشــد. در بســیاری از اوقــات ســعدی بــه دوســت بــه جهــت دلبــری بســیار طعنــه میزنــد؛ از جملــه در 

بیــت زیــر از صفحــه 9:
         "تو" همچنان دل شهری به غمزه ای ببری                که بندگان بنی سعد خوان یغما را  

ایــن معشــوق، گویــا همــان معشــوق همــگان باشــد کــه ســعدی از بخــت نامســاعد خویــش گرفتــارش 
آمــده و در مقابلــش دفاعــی جــز طعنــه بــکار گرفتــن نــدارد. آوردن قیــد "همچنــان" نشــان میدهــد کــه 

عــادت دلبــری معشــوق عادتــی مکــرر اســت و بــه معشــوق آن شــهره. 

توجیه و تبرئه
ــا دربنــد  ــه خویشــتن از درد فــراق ی یکــی دیگــر از مقاصــد گفتگــو در غزلیــات ســعدی، توجیــه و تبرئ
عشــق دوســت بــودن اســت، ســعدی حالــت عاشــقی را همــواره بــر حالــت نامبــارک خودپســندی ترجیــح 
میدهــد، هرچنــد گاهــی نیازمنــد توجیــه یــا توضیحــی بــرای خــودش یــا یــار باشــد؛ ماننــد بیــت زیــر از 

صفحــه 468:
      سعدی از بند "تو" هرگز به در آید؟ هیهات!      بلکه حیف است بر آنکس که به زندان "تو" نیست

ــد،  ــداری خــود بهــره بجوی ــرای توجیــه و دل ــد از آن ب ــی کــه ســعدی میتوان ــن بیــت، تنهــا صورت در ای
توصیــف معشــوق بــه شــکل پادشــاه اســت، پادشــاهی کــه عاشــق را در بنــد نــگاه داشــته و عاشــق اینگونه 
خــود را دلــداری میدهــد کــه اصــاًل در بنــد ایــن پادشــاه بــودن افتخــار اســت. گاهــی نیــز ســعدی بــرای 
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توجیــه خویــش در نامــرادی و فــراق، روزگار را مقصــر میدانــد و انســان را در چنبــرۀ جبــر اســیر، بنابرایــن 
بــر عاشــق و معشــوق حرجــی نیســت زیــرا دســت روزگار اســت کــه آن دو را از هــم دور کــرده و یــا حّتــی 

بدخویــی را در وجــود معشــوق نهــاده اســت؛ ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 35:
با جمله برآمیزی و از ما بگریزی               جرم از"تو" نباشد، گنه از بخت رمیده است

پــس گنــاِه بخــت اســت کــه ســعدی را عاشــق فــردی کــرده کــه دلــدادگان بســیار دارد و بــه آنــان توّجــه 
نیــز میکنــد! و گاه ســعدی حّتــی خــودش ایــن دلدادگــی را نامطلــوب و ناپســند میشــمارد و میدانــد کــه 
عشــق، عشــقی پــاک و بی آالیــش نیســت و جنــون و دیوانگــی نیــز بــه همــراه دارد، اّمــا ســپس خویــش 
را دلــداری میدهــد کــه شــیء و عملــی بی نقــص در عالــم هســتی وجــود نــدارد و بدیــن شــکل خویــش 

را تبرئــه میکنــد؛ ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 58:
بــدر بی نقصان و زر بی عیب و گل بی خار نیســتگــر دلم در عشــق "تــو" دیوانه شــد، عیبش مکن

آرزوی وصال
بــه طــور طبیعــی مهمتریــن درخواســت در یــک ارتبــاط عاشــقانه وصــال معشــوق اســت و ســعدی گاه 
در میــان ابیــات خویــش آنــگاه کــه بــا یــار بــه گفتگــو مینشــیند ایــن خواســته را مطــرح میســازد و یــا 
حداقــل  اشــاره ای بــه آن میکنــد، اگرچــه آن را امیــد و آرزوی بیهــوده بدانــد یــا بــه تعبیــر خــود ســعدی 

طمــِع خــام؛ ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 55:
که چو من ســوخته در خیل تو بســیاری هســت     نــه مِن خام طمع عشــق "تــو" میورزم و بس

اّما سعدی حتی از این طمع خام ناامید نمیشود؛ مانند بیت زیر از صفحه 75:
چندم به جستجوی “تو” دم بر دم اوفتد؟وقت است اگر بیایی و لب بر لبم نهی

او آرزوی وصــال معشــوق را دارد و رســیدن بــه وی را ســزاوار خویــش میدانــد، روزی را کــه معشــوق از 
نفــس بــه وی نزدیکتــر باشــد، اگرچــه بــرای یــک دم و ســعدی گاه بیــش از آن چیــزی طلــب نمیکنــد؛ 

ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 474: 
حاصل عمر آن دم است، باقی ایام رفتگر به همه عمر خویش با "تو" برآرم دمی

در مثــال بــاال همانگونــه کــه مشــاهده شــد، ســعدی بــازۀ زمانــی "همــه عمــر" را در برابــر "دمــی" قــرار 
میدهــد، "ی" در واژۀ دمــی نشــانه وحــدت اســت یعنــی یــک عمــر برابــر اســت بــا یــک دم، و ســپس در 
مصــراع دوم ادامــه میدهــد کــه حاصــل همــۀ عمــر آن لحظــه اســت و بــا آوردن ضمیــر "آن" در کنــار دم 
بــه "آن دم" هویــت معرفــه میبخشــد و "آن دم" خــاص را برابــر باقــی ایــام عمــر قــرار میدهــد، بــا ایــن 
تفــاوت کــه ســایر اوقــات عمــر دربرابــر "آن دم" بیهــوده اســت. ایــن معشــوق خاص الخــاص عاشــق اســت.

ابراز ناامیدی
بیــم و امیــد دو ســوی یــک احســاس عاشــقانه اســت، عاشــق گاهــی در امیــد وصــال اســت و گاه در بیــم 
هجــران و ناامیــدی از وصــال یــار و ایــن چنیــن اســت کــه اگــر گاه فرصتــی بــرای گفتگــو بــا یــار دســت 

دهــد، از ناامیدیهــای خویــش میگویــد؛ ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 700:
ــد؟ ــرود آی ــت ف ــخ همت ــد مل ــه صی بدیــن صفــت کــه “تــو” بــاز بلنــد پــروازی کجــا ب

معشــوق در ایــن بیــت، "معشــوق محتشــم" اســت کــه عاشــق در برابــرش ضعیــف و ناچیــز بــوده و حّتــی 
ــاز  ــکاری آغ ــا اســتفهام ان ــدا ســعدی ســخن خــود را ب ــه ابت ــت نمون ــد شــدن نیســت. در بی ــق صی الی
مینمایــد، او از اســتعارۀ ملــخ بعنــوان موجــود ضعیــف و ناچیــز بــرای تشــبیه خــود بــدان بهــره میجویــد و 
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در مصــراع بعــدی بــاز بلندپــرواز را کــه مشــبه بــه معشــوق اســت، در برابــر ملــخ قــرار میدهــد تــا بــه ایــن 
طریــق تقابــل ضعــف خــود و چیرگــی معشــوق را بخوبــی نشــان دهــد ودر ضمــن بلنــد نظــری معشــوق را 
ســتایش کــرده باشــد. ناامیــدی زمانــی بــه شــاعر روی می نمایــد کــه شــاعر حتــی وجــود و جــان خویــش 

را الیــق معشــوق نمیدانــد؛ ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 55:
جان و ســر را نتوان گفت که مقداری هســتمــن چــه در پــای "تو" ریــزم که پســنِد تــو بود؟

ایــن معشوق-پادشــاه، حتــی ســر و جــان ســعدی را الیــق خویــش نمیدانــد، ســعدی بــا آوردن مصــراع 
ــروای او و  ــد کــه معشــوق پ ــد و نیــز میدان ــن را میدان ــی ای ــکاری، گویــی بخوب اول بصــورت اســتفهام ان

غمهایــش را نــدارد؛ ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 80:
ز بی مــرادی امثــال مــا چــه غــم دارد؟ "تــو" را که هر چه مرادســت میــرود از پیش

ابراز پشیمانی
ــراز  ــراز پشــیمانی در غزلیــات ســعدی بــه چشــم میخــورد: یــک اب ــرای اب ســه الگــوی شــناخته شــده ب
ــرای  ــودن در گذشــته و ســه الگوییســت ب ــراز پشــیمانی از عاشــق نب ــر اب پشــیمانی از عشــق و دو دیگ
ــق  ــیمانی از عش ــه پش ــه ب ــی ک ــوالً ابیات ــت: معم ــوق کرده اس ــق معش ــه در ح ــی ک ــیمانی از جفای پش
ــان بــه گلــه و شــکایت یــا طعنــه گشــوده اســت،  ــق بــه غزلیاتــی اســت کــه ســعدی زب میپــردازد متعلّ
و پشــیمانی دو نــوع دیگــر معمــوالً در غزلیاتــی دیــده میشــود کــه حــاوی توصیــف و تمجیــد یــا  ابــراز 

ــر از صفحــه 700: ــد بیــت زی ــاداری اســت؛ مانن ــداکاری و وف ف
تو شــوخ دیــده مگس بیــن که میکنــد بازیبــه راســتی که نــه همبازی "تو" بــودم "من"

در مثــال بــاال ابتــدای بیــت بــا براســتی آغــاز میشــود کــه نشــانۀ تأکیــد اســت، ســپس در یــک  مصــراع 
هــم ضمیــر "مــن" و هــم ضمیــر "تــو" را مــی  آورد، معشــوق ایــن بیــت همان"معشــوق محتشــم" اســت 

کــه شــاعر یــارای برابــری بــا او را نــدارد.
اّما گونۀ دوم ابیاتی از این دست است؛ مانند ابیات زیر از صفحه 475:

ــو" نشســتم ــل از "ت ــود آنچــه غاف ــر نب  عم
هــر شــب و روزی که بی "تو" میــرود از عمر

غرامــت بــه  ایســتاده ام  عمــر   باقــی 
ندامــت هــزار  میــرود  نفســی  بــر 

شــاعر بــا قــرار دادن عمــر در ابتــدای بیــت و ســپس آوردن فعــل، بــر ایــن موضــوع تأکیــد میکنــد کــه 
روزهــای غفلــت از تــو را در شــمار عمــر مــن بــه حســاب میاوریــد، و در ابتــدای مصــراع بعــدی بــا آوردن 
ترکیــب باقــی عمــر بــه تأکیــد بــر ایــن ادعــا می افزایــد و بــه پشــیمانی خــود اعتــراف میکنــد. معشــوق 

اینگونــه ابیــات، "معشــوق خــاص الخــاص" اســت کــه قابــل جایگزینــی در همــه عمــر نیســت.
گونۀ سوم نیز از این قرار است؛ مانند بیت زیر از صفحه 9: 

که بی “تو” عیش مّیسر نمیشود ما رادگر به هرچه”تو” گویی مخالفت نکنم
شــاعر، گویــا معشــوق هم رتبــه ای داشــته کــه ســابقاً و از ســر غفلــت بــا او مخالفتــی کــرده اســت و حــال 
بــا قهــر معشــوق متوّجــه از دســت دادن خوشــی و زندگــی نیکــوی ســابقش گشــته و خواهــان برگشــتن 

آن شادیســت و از جفــا پشــیمان اســت.

ابراز غیرت عاشقانه
در غزلیــات گفتگویــی ســعدی، عاشــق کــه بــه زیبایــی معشــوق واقــف اســت همــواره هــراس از ایــن دارد 
کــه دیگــران نیــز چــون او ایــن زیبایــی را ببیننــد و بشناســند، شــاعر حّتــی ممکــن اســت بــه برقــع یــا 
ــورزد و در  ــه او باشــد رشــک ب ــق ب ــا متعلّ ــه او نزدیــک ی ــا هــر وســیلۀ دیگــر معشــوق کــه ب پیراهــن ی
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گفتگــو آن را بــه زبــان آورد؛ ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 414:
رااگــر "تــو" روی نپوشــی بدیــن لطافــت و حســن پارســایی  پــارس  در  نبینــی  دگــر 

ــا عاشــق  معشــوقی کــه مــورد غیــرت حاصــل از رشــک عاشــقانه واقــع میشــود، معشــوقی "هم رتبــه" ب
اســت، کــه عاشــق اجــازه دارد بــا او اینگونــه ســخن بگویــد؛ و همینطــور اســت در بیــت زیریــن؛ ماننــد 

بیــت زیــر از صفحــه 483:
کآشوب حسن روی “تو” در عالم اوفتدمویت رها مکن که چنین بر هم اوفتد

جملــۀ نهــی در بیــت "مــوی رهــا مکــن"، و در بیــت پیشــتر بــا ژرف ســاخت فعــل امــر "روی بپوشــان " ، 
گــواه درســتی حضــور گفتگــوی امــری هم رتبــه در غزلیــات ســعدی بــوده و در مصــراع دوم هــر دوبیــت، 
دلیــل ایــن درخواســت یــا نهــی برپــا شــدن آشــوب در دل پارســایان و ســایر مــردم در پــارس و یــا بلکــه 
ــا شــیوه نهــی مســتقیم در مصــراع اول و آوردن واژه  ــن ب ــال دومی ــوان شــده اســت. مث ــم عن همــۀ عال
مجــازی عالــم در مصــراع دوم کــه نــه تنهــا مجــاز از مــردم دنیاســت بلکــه مفیــد اغــراق هــم هســت، بــه 

اهمّیــت بــار ایــن نــوع گفتگــو می افزایــد و از ایــن نــوع ابیــات؛ ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 90:
وگرنــه دل بــرود پیــر پــای بــر جــا راچنیــن جــوان کــه "تو"یــی برقعی فــرو آوی

ســعدی همچنیــن رشــک عاشــقانه را بــه اشــیاء معشــوق نیــز تعمیــم میدهــد؛ ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 
:542

زهــرم از غالیــه آیــد کــه بــر انــدام “تــو” ســایدرشــکم از پیرهــن آید که در آغوش "تو" خســبد
ــا همــراه  ــرا شــاعر ب ــان اســت، زی ــی نمای ــان رشــک عاشــقانه بخوب ــاال، در هــر دو مصــراع بی در بیــت ب
کــردن صنعــت موازنــه، منظــور خــاص رشــک بــردن خــود را در یــک بیــت دو مرتبــه نشــان داده اســت. 
ــک  ــتر از رش ــیار بیش ــر بس ــی زه ــار معنای ــد، و ب ــرار گرفته ان ــم ق ــل ه ــر" مقاب ــک" و "زه دو واژۀ "رش
اســت، پیرهــن و غالیــه هــر دو از وســایل متعلــق بــه معشــوق هســتند و مــورد رشــک قــرار دارنــد، و در 
هــر دو مصــراع ضمیــر "تــو" تکــرار شــده اســت کــه اختصــاص ایــن امــور بــه شــخصی خــاص )مخاطــب 
ســعدی( را میرســاند و در نهایــت مصــراع بــا افعــال خســبد و ســاید بــه پایــان میرســد؛ ذکــر ایــن افعــال 
حامــل حیــات، انتقــال دهنــدۀ مفهــوم تشــخیص و جــان بخشــی بــه اشــیاء متعلـّـق بــه معشــوق هســتند 

ــد. ــه رشــک ســعدی را برانگیخته ان ک

پناه بردن به محبوب
یکــی دیگــر از مســائلی کــه ســعدی در گفتگــوی خــود بــا محبــوب بــدان میپــردازد، ایــن اســت کــه بــا 
وجــود جــور و جفــای همــۀ جهــان و حّتــی خــود معشــوق، ســعدی پناهــگاه و محــل آرامشــی جــز در 

جــوار معشــوق نــدارد؛ ماننــد بیــت زیــر از صفحــه 730: 
کســی از "تــو" چــون گریــزد کــه تــواش گریزگاهــی؟بــه خــدا اگــر بــه دردم بکشــی کــه برنگردم

ــعدی  ــعدی اســت، معشــوق س ــتواری س ــانگر اس ــه نش ــاز میشــود ک ــد آغ ــه خداون ــوگند ب ــا س ــت ب بی
ــت.  ــوان از وی گریخ ــم نمیت ــد و ه ــر میکش ــه زج ــم ب ــه ه ــت ک ــاه" اس ــت، "معشوق-پادش ــن بی در ای
ابیــات دیگــری نیــز در غزلیــات ســعدی بــا مفهــوم پنــاه گرفتــن یــا گریختــن بــه دوســت از دوســت بــا 
ســاختاری تقریبــاً مشــابه بیــت ذکــر شــده موجودنــد؛ از جملــه ابیــات زیــر کــه بــه ترتیــب از صفحــات 

ــد:  ــات ســعدی ذکــر شــده ان 474 و 62 کلی
 دانــم کــه ســرم روزی در پــای "تــو" خواهد شــد
ســعدی از بنــد “تــو” هرگز بــه در آیــد؟ هیهات!

هــم در “تو”  گریزندم دســت مــن و فتراکت
بلکــه حیفســت بر آنکــس که به زندان تو نیســت

ویژگــی برجســتۀ معشوق-پادشــاهان در غزلیــات ســعدی، بســتن و گرفتــن و شــکنجه و بیگنــاه کشــی 
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اســت.  بیــت بــا فعــل دانــم ← میدانــم،  آغــاز میگــردد کــه خــود نشــانه ای از تأکیــد بــه علــم یــا آگاهــی 
داشــتن اســت، و ســر در پــای کســی شــدن کنایــه از قربانــی و فنــا شــدن اســت، ضمیــر "تــو" یــک بــار 
در مصــراع اول و یــک بــار در مصــراع دوم حضــور دارد،کــه نشــانۀ توّجــه کامــل ســعدی بــه گفتگــو بــا 
مخاطــب اســت. در بیــت حاضــر اغــراق از بیــت پیشــین بیشــتر اســت، زیــرا همانگونــه کــه در مصــراع دوم 
میبینیــم گریــز ســعدی بســوی کســی اســت کــه قصــد قتــل او را دارد. دســت مــن مجــاز جــزء بــه کل و 
نشــانه ای از کل وجــود ســعدی اســت، همینطــور ایــن بیــت بطــور کلـّـی تصویــری ضمنــی از بــازی گــوی 
ــوازم اســب ســواری  ــه گــوی و فتــراک و ل ــه مثاب ــن تصویرســازی ب ــه میدهــد، ســر در ای و چــوگان ارائ

دیگــر تصاویــر ایــن صحنــه هســتند. 

نتیجه گیری
در غزلهــای عاشــقانه معمــوال پررنــگ تریــن تصویــر از آن معشــوق ســت، عاشــق در برابــر او و صفاتــش 
اظهــار عجــز میکنــد، و غالبــاً ایــن گفتگــو بــا معشــوق بــا آوردن ضمیــر تــو )تــو و صفاتــی از عشــق یــا 

کنــش معشــوق و ...( بیــان شــده اســت:
ایــن موضــوع کــه شــاعر از میــان ضمایــر اغلــب  ضمیــر دوم شــخص را بــرای بیــان احساســاتش برگزیــده 
اســت در القــای معنــی، تآثیــر بســزایی دارد. ســعدی در هنــگام گفتگــو بــا معشــوق، بیشتــــر از ضمیــر 
منفصــل "تــو" و بــرای اشــاره بــه خــــودش از ضمیــر متصــل "م"  اســتفاده کــرده اســت. تکــرار ضمایــر 
ــه  ــل غــزل را ب ــا ذی ــرۀ انســجامی بوجــود مــی آورد کــه از صــدر ت در سراســر غــزل معمــوالً یــک زنجی
هــم میپیونــد. بیشــتر ارجاعــات در غزلیــات ســعدی از نــوع بــرون متنــی اســت و در مــواردی هــم کــه 
درون متنــی اســت، غالبــاً از نــوع پــس رو اســت یــا معنــی مرجــع ضمیــر در عبــارت بعــدی می آیــد. در 
غزلیــات گفتگویــی ســعدی بــا معشــوق آنچــه از ضمیــر متکلّــم وجــود دارد تنهــا بــه دلیــل کنــش ضمیــر 
ــردار و صــورت و ســیرت معشــوق در حضــور خــود وی ســخن  ــال و ک مخاطــب اســت، ســعدی از اعم
میگویــد و ضمیــر متکلّــم واکنشــی بــه ایــن خصائــص اســت. پــس از تجزیــه و تحلیــل غزلیــات در ســطح 
ســاخت کالن دو طــرح بــه دســت آمــد، در طــرح اّول ســازه های زیرســاخت غزلیــات عبارتنــد از گفتگــو 
بــا معشــوق، بیــان حــال فــرد و چهــرۀ معشــوق، هرکــدام از ایــن ســه ســازه نیــز از عناصــر بافتــی ویــژۀ 
خــود تشــکیل شــده اند. در طــرح دوم ســازه های بنیادیــن کــه زیرســاخت غزلیــات را تشــکیل میدهنــد 
ــت و  ــکایت، درخواس ــه و ش ــداکاری، گل ــاداری و ف ــراز وف ــوب، اب ــد از محب ــف و تمجی ــد از توصی عبارتن
ــه،  ــه و تبرئ ــه، توجی ــه مشــکالت و دشــواریهای عشــق، طعن ــت، اشــاره ب ــالم تســلیم و رضای تقاضــا، اع
ــه محبــوب، کــه  ــردن ب ــاه ب ــراز غیــرت عاشــقانه و پن ــراز پشــیمانی، اب ــراز ناامیــدی، اب آرزوی وصــال، اب
ــی از  درهرکــدام از شــواهد و مثالهــای ایــن موضوعــات چهــرۀ معشــوق متفــاوت اســت. هفــت طــرح کلّ
چهــرۀ معشــوق در غزلیــات ســعدی بدســت آمــد کــه عبارتنــد از: 1.معشــوق قدســی 2. معشوق-پادشــاه، 
ــه، 5- معشــوق پنهان)مســتور(، 6-معشــوق خاص الخــاص 7-  3- معشــوق همــگان، 4- معشــوق هم رتب
معشــوق محتشــم. از حــدود 10000 بیتــی کــه مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت، حــدود 6700 بیــت 
بــه گفتگــو بــا معشــوق اختصــاص دارد. بــه عبــارت دیگر67درصــد )بیــش از نیمــی( از غزلیــات ســعدی 
ــا معشــوق تشــکیل مــی دهــد .ضمایــر دوم شــخص مفــرد )تــو و ت( 42 درصــد ضمایــر را  را گفتگــو ب
بــه خــود اختصــاص داده اســت، از ایــن 42 درصــد در 29 درصــد مــوارد بــرای اشــاره بــه مخاطــب، کــه 
معمــوالً محبــوب ســعدی اســت، از ضمیــر منفصــل "تــو" و در 13 درصــد مــوارد از ضمیــر متصــل "ت" 
ــه دوم شــخص  اســتفاده شــده اســت. در حــدود 8% نیــز ضمیــر منفصــل "شــما" در معنــای خطــاب ب
یعنــی همــان معشــوق وجــود دارد .ضمیــر دوم شــخص مفــرد و اّول شــخص مفــرد، بــه ترتیــب بیشــتر 
از ســایر ضمایــر در غزلیــات بــه کار رفتــه انــد، ایــن ضمایــر بــر روی هــم 80 درصــد ضمایــر را بــه خــود 
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اختصــاص داده انــد. علّــت ایــن امــر هــم آنســت کــه ســازۀ گفتگــو بــا معشــوق در اثــر غزلیــات ســعدی 
وجــود دارد .ســعدی در هنــگام گفتگــو بــا معشــوق، بیشتــــر از ضمیــر منفصــل "تــو" و بــرای اشــاره بــه 
ــر در سراســر غــزل معمــوالً یــک  خــــودش از ضمیــر متصــل "م"  اســتفاده کــرده اســت. تکــرار ضمای
زنجیــره انســجامی بوجــود مــی آورد کــه از صــدر تــا ذیــل غــزل را بــه هــم میپیونــدد.  بیشــتر ارجاعــات 
در غزلیــات ســعدی از نــوع بــرون متنــی اســت و در مــواردی هــم کــه درون متنــی اســت غالبــاً از نــوع 

ــا معنــی مرجــع ضمیــر در عبــارت بعــدی می  آیــد. پــس رو اســت ی

مشارکت نویسندگان
ــه حاصــل طــرح پژوهشــی مصــوب در دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد  ایــن مقال
پیشــوا-ورامین اســت. جنــاب دکتــر بهــاری طــراح اصلــی ایــن مطالعــه بــوده، و بــه عنــوان پژوهشــگر ایــن طــرح 

در گــردآوری و تجزیــه و تحلیــل داده هــا نقــش داشــته انــد.

تشکر و قدردانی
نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد مراتــب تشــکر خــود را از مســئوالن آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده ادبیــات 
ــوم انســانی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد پیشــوا-ورامین، و تمامــی دوســتانی که نویســندگان را در انجــام و  و عل

ارتقــاء کیفــی ایــن پژوهــش یــاری دادنــد، اعــالم نماینــد.

تعارض منافع
نویســندگان ایــن مقالــه گواهــي مینماینــد کــه ایــن اثــر در هیــچ نشــریه داخلــي و خارجــي بــه چــاپ نرســیده و 
حاصــل فعالیتهــای پژوهشــي تمامــي نویســندگان اســت، و ایشــان نســبت بــه انتشــار آن آگاهــی و رضایــت دارنــد 
.ایــن تحقیــق طبــق کلیــه قوانیــن و مقــررات اخالقــي اجــرا شــده و هیــچ تخلــف و تقلبــي صــورت نگرفتــه اســت. 
ــده نویســنده مســئول اســت، و  ــه عه ــي پژوهــش ب ــان مال ــع و حامی ــي مناف ــارض احتمال ــزارش تع مســئولیت گ

ایشــان مســئولیت کلیــه مــوارد ذکــر شــده را بــر عهــده میگیرنــد.
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