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1.Introduction 

The lyric is so intertwined with love that it seems this poetic form is 

specific to the expression of romantic themes. This is true for most Iranian 

lyric poets, from Rudaki to the poets of the contemporary period. 

Sometimes, among lyricists, a committed poet such as Hafez has turned to 

social satire and opposed with hypocritical claimants; or, a poet like Farrokhi 

Yazdi makes social criticism, and of course, Persian lyric poetry has had one 

of these types of social lyric poems in different periods. So far, no one has 

said that there are social issues or themes in Sa'di’s love lyrics. The author 

does not intend to prove that there are social issues in Sa'di’s lyrics; but, the 

purpose is to show signs of social life in his lyrics.  

The present study is not socio-literature because "socio-literature 

scientifically studies the social essence of literary works, the conditions and 

requirements of the social context of poets and writers, their ideological, 

intellectual and cultural position, topics, issues and social orders considered 

in literary works" (Torabi, 2006, 5) and also "expresses the prevailing socio-

cultural condition in that period "(Sotoudeh, 2002, 57). 

While in this study, only the effect of Sa'di’s collectivist mentality on the 

content of romantic lyric poetry is examined. A critic says, "some works are 

good to be criticized by a sociologist, but contrary to some works, the 

sociologist critic has nothing to say "because the hero has become animated 

from a poetic feeling, not from society" (Diches, 2009, 562); but, the 

sociologist reading Sa'di’s sonnets finds a lot of points to be said as it 

originates from the society and contains social life properties. 
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2. Methodology 

 

This study was carried out in a descriptive-analytical method. First, 

themes that were about social life were extracted. Then, they were studied 

and counted for their frequencies.  

 

3. Discussion 

Sa'di’s lyrics, which are called "the paragon of Persian lyric poetry" 

(Shamisa, 2006: 210), has social strong properties in two respects: first, 

Sa'di’s lyrics, as creative poetry and art, has been derived from a sense of 

social individuality, and the other is that these sonnets contain public 

perception of beauty and perfection (Ebadian, 1993, 102). Love is the 

treasure of Sa'di’s lyric poetry; but, the origin of all the issues in his poetry is 

social and popular (Rastegar Fasaei, 2000, 10). 

The lover's territory has more signs of social life in Sa'di’s sonnet, and in 

addition to lover, beloved and rivals, people who are in a society are also 

mentioned. The first social institution is family; Sa'di is one of the few 

lyricists who refers to family and speaks of parents (Sa'di, 2006, 228, 278, 

281), children (ibid., 268), relatives (ibid., 136), acquaintances and strangers 

(ibid., 181) in the lyrics. 

In Sa'di’s lyrics, the voices of the people are heard a lot as 20 verses of 

Sa'di’s lyrics begin with the phrase “it is said ˮ and then quotes from people 

are given (Sa'di, 2006, 195, 329, 96, 79) 327, 328, 313, 59, 58, 181, 312, 

116, 289, 57, 125, 96, 59, 95, 51, 37, 37). More than 50 verses pf his poems 

begin with 'the person' (kas) 'a person' (kasi) and 'People' (kasan) and then, a 

point or quote from people about love and beloved is brought. 

Romantic scenes are present in Sa'di’s lyrics. It is people who, with their 

presence, make the sonnet real, so that the reader does not ask himself then 

where are people? The lover has a house, a neighbor, his own relatives and 

he makes love in a setting that seems more real than the setting in other 

poets’ lyrics. 

In lyrics, it is often difficult to believe romantic words and the 

exaggerated actions of lover and beloved, and mostly metaphors and 

symbols, and in general, the virtual language are interpreted and justified. In 

Sa'di’s lyrics, there are signs of the poet’s sense of originality, which, of 

course, is almost impossible to be proved scientifically; and, the reader 

thinks that Sa'di’s has spoken his heart out and that what he says is the 

reality of his life, and perhaps he has experienced love, and his sonnets are a 

collection of his romantic experiences. It seems that his collectivism has 

influenced and strengthened the romantic narration and made it believable in 

Sa'di’s sonnet. In Sa'di’s lyric poetry, many verses about the beloved are 
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compared with other beauties. The comparison of the beloved with the 

benevolent also shows Sa'di’s collectivist view; Sa'di doesn't just see his 

lover; He also considers other good people.  

 

4. Conclusion 

Sa'di’s lyrics are romantic and do not consider political and social issues, 

but the king of the speech territory has been influenced by his collectivist 

view in creating themes and meaning of the sonnet, and in many cases, has 

introduced people in his lyrics. Some recurring themes in Sa'di’s lyrics make 

it clear that: 

1- The presence of groups and personalities such as the public (19 times), 

cameleer (13 times), neighbor (6 times), relatives, old neighborhood, 

muezzin, acquaintance, capitalists, etc., shows Sa'di’s collectivism. 

2- In many of Sa'di’s lyrics, people talk to the poet and often scold and 

advise him. Sa'di’s collectivist mind shows the society's perception and 

attitude towards love by quoting people ʼ speeches. 

3- The presence of people in a considerable number of Sa'di’s lyrics has 

made them romantic to some extent and given a realistic atmosphere to 

them. 

4- Sa'di’s collectivism in lyrics has increased the credibility of lyric 

themes; describing people's condition in the sonnets, comparing the lover 

with people and beloved with other beloved has made Sa'di’s sonnets more 

plausible and pleasant. 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1399تابستان و بهار، هفتمو  سیشمارۀ  ،نوزدهمسال 
 

 گرايی در غزل سعدی های جمعنشانه
 دکتر زهره احمدی پوراناری 1

                                                                                                

 چکيده

ارۀ درب ندرت مضامینیمضامین عاشقانۀ غزل، اغلب مربوط به عاشق و معشو  است و به
 ق، وصفمین غزل عاشقانه، توصیف عشق، احوال عاشترین مضاشود. مهمرقیب دیده می
از  ، خبریهای عاشقانهها و آزارهای رقیب است، اما در غزلرو و ممانعتمعشو ِ خوب

ه در کشود شان بسیار نادر است. در غزل سعدی مضامینی مشاهده میمردم نیست یا حضور
د. یکی شویمندرت دیده هاما این مضامین در غزل دیگر شاعران، ب ،آن مردم حضور دارند

 اربردکهای مهم در بررسی شعر این است که  را یک مضمون در شعر سخنوری از پرسش
 رهنگی وفتماعی، های زبانی، روانی، اجو علّت آن در کدام یک از مقوله استفراوان یافته

و ن زمضامیتوصیفی، برخی ا -وجو شود؟ در این تحقیق با روش تحلیلیغیر آن باید جست
ر د دی،گرایانۀ سعگردد تا معلوم گردد که دیدگاه جمعمعانی غزل سعدی، بررسی می
ای همونهای سعدی نشان داد که مضثر بوده است. بررسی غزلآفرینش برخی مضامین مؤ

 در کوی عشو متعدّد دربارۀ اقوام، عوام، خویشان، همسایگان، ساربان و ورود و حضور م
 .توجه سعدی به مردم و اجتماع است هاینشانه و برزن و بازار و صحرا، از
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 مهمقدّ .1
ین ان مضاماست که گویی این قالب شعری، مختدّ بی نان با عشق آمیخته شده غزل آن

ود. شیده مصر دیسرایان، از رودکی تا دورۀ معاعاشقانه است. این نکته در مورد اغلب غزل
ه و با آورد سرایان، شاعر متعهّدی مانند حافظ، به طنز اجتماعی رویگاه از میان غزل

اعی اجتم است و یا شاعری مانند فرّخی یزدی، به انتقادمدّعیان ریاکار در افتاده
ی مختلف هارهسرایان اجتماعی، در دواست و البتّه غزل فارسی، از این نوع غزلپرداخته
ضامین است که  در غزل عاشقانۀ سعدی، مسائل یا مکنون کسی نگفتهاست. تاداشته

عیات جتمااجتماعی وجود دارد، نگارنده نیز قصد ندارد ثابت کند که در غزل سعدی، ا
رفان توان مرد عسعدی را می»وجود دارد، امّا در برابر این سخن که گفته شده: 

-ارنده (، نگ152: 1384میدیان،ح«)خورده با حیات فردی و اجتماعی انسان خواندجوش
هد در شان دندر پی آن است که  -آنکه به عارفانه بودن یا نبودن غزل سعدی بپردازدبی

 رسد.فضای غزل عاشقانۀ سعدی، عطر زندگی اجتماعی به مشام می
علمی،  ا روشیبشناسی ادبیات جامعه»تحقیق حاضر، جامعه شناسی ادبیات نیست؛ زیرا     

 دۀ شاعررورنآثار ادبی، شرایأ و مقتضیات محیأ اجتماعی دربرگیرنده و پ جوهر اجتماعی
ای هفارشبینی و موضع فکری و فرهنگی آنان، مباحث و موضوعات و سو نویسنده، جهان

(  و نیز 5: 1385ترابی، «)دهداجتماعیِ مورد توجه در آثار ادبی را مورد مطالعه قرار می
(؛ 57: 1381ستوده،«)نمایدن دوره را بیان میاجتماعی حاکم بر آ-فضای فرهنگی»
زل غسازی گرایانۀ سعدی، در مضمونکه در این تحقیق تنها تاثیر ذهنیّت جمعحالیدر

 ای منتقدبرخی آثار، شکارگاه مطبوعی بر» گوید:شود. منتقدی میمیعاشقانه بررسی
را ارد؛ زیفتن ندی برای گشناس حرفجامعه شناس است، اما در برابر برخی آثار، منتقدجامعه

های (؛ در غزل562:  1388دیچز،«)است نه از اجتماعگرفتهقهرمان از احساس شاعرانه مایه
عه ضای جامیابد؛ زیرا از فهای زیادی برای گفتن میشناس، حرفسعدی خوانندۀ جامعه

 است و رنگ و بوی زندگی اجتماعی را در خود دارد.  برآمده
 ئله بيان مس. شرح و 1-1
های عاشقانه، به مردم و جامعه، توجهی نشان نداده رسد که سعدی، در غزلشاید به نظر   

سرایان های عاشقانۀ دیگر غزلهای عاشقانۀ سعدی، با غزلباشد، در حالی که اگر غزل
در غزل عاشقانه نیز گرایانۀ سعدی، گردد دیدگاه و احساس جمعمقایسه شود، معلوم می
های نشانه به طوری که در مضامین و معانیِ عاشقانۀ غزل سعدی نیز، وارد شده است؛

گرایِ توان دریافت. نگارنده بر این باور است که دیدگاه جمعگرایی سعدی را میجمع
ها مردم در اغلب غزل و ها، شاعر تنها نیستزیرا در این غزل ،سعدی در غزل نیز وارد شده

کنند یا به تماشای دهند، مالمت میق اندرز میشخد یا اشخاصی به عاش ؛حضور دارند
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دهد که بیش میهای سعدی نشانپردازند. نگاهی به کشف االبیات غزلعاشق و معشو  می
است و سپس وصف یا نقل شروع شده« کسان»و « کس»بیت از غزل سعدی، با واژۀ  50از 

دم، در همۀ ابیات غزل ها، دربارۀ عشق آمده است و البته اگر بسامد سخن مرقولی از آن
که این مضامین، با این تعداد قابل حالیرسعدی مدّنظر قرار گیرد، بسیار بیشتر خواهد بود، د

پرداز، ازجمله حافظ وجود ندارد. حّتی در غزل وحشی توجه، در دیوان دیگر شاعران غزل
دارند. در مردم  این اندازه حضور ن -ترین شاعران مکتب وقوع استکه از برجسته-بافقی 

این تحقیق با توصیف و تحلیل برخی از مضامین غزل سعدی، روشن خواهد شد که مردم 
 های عاشقانۀ سعدی حضور دارند. در غزل

 پژوهش . پيشينة2 -1
ظر حضور از ن ها، کمترسعدی، عشق است؛ از این رو، این غزل مایۀ اصلی غزلدرون

ی ایی مبنهتن نشانهتنها در پی یافنگارنده شد که گفته نان .استمردم و اجتماع بررسی شده
ا تست که اهای عاشقانه ، در مضمونی به مردم و داشتن نگاهی اجتماعیبر توّجه سعد

 است.  انجام نشده پژوهشیکنون در این زمینه 
نگ ( که در واقع نوعی فره1385)معبودی،  شناسی در آثار سعدیجامعهدرکتاب 

ری کرده آومعجها و ابزار اجتماعی را از گلستان و بوستان شانهموضوعی است، نویسنده ن
ت؛ اما اسشدهر، ذکزار و مانند آن از غزل سعدیو در موارد معدودی، تنها نامی از شهر یا اب

قش زل و نتکوین غ»است کردهتنها اثری که دالئل رابطۀ غزل سعدی و جامعه را بررسی
اختی و شنای بر مبانی جامعهمقدّمهامل آن ( است که نام ک1372)عبادیان، « سعدی

: هماناست. در این کتاب، طی  ند صفحه ) زیباشناختی غزل فارسی و غزلیّات سعدی
ن در ؛ بنابرایشدهتحلیل« خصلت اجتماعی موضوع و مضمون در غزل سعدی(»103 -99

ضر احاست؛ اما در مقالۀ شدهگرایی سعدی در غزل بیانکتاب مهکور، دالئل جمع
  گردد.گرایی سعدی در مضمون غزل بررسی میهای جمعنشانه
 . اهميت و ترورت تحقيق3-1

ک های اصلی، این است که دلیل آفرینش یدر بررسی و نقد شعر، یکی از پرسش
ای همونمضمون تازه یا دلیل کاربرد فراوان یک مضمون  یست؟ برای مثال یکی از مض

را را صح»است. سعدی « به صحرا رفتن معشو »، های سعدیبسیار پرکاربرد، در غزل
گهر  .(259 : 1390)دشتی،داند، برای دیدار معشو  می«قالبترین بهترین زمینه و مناسب

دی سع های غزلمعشو  از صحرا و دشت و کوی و برزن، نیز در تعداد زیادی از مطلع
 شود.)ر.  صد:میدیده
912،127،125،120،119،113،99،75،60،50،49،43،39،38،22،20،17،12،11،10،9  
،225،211،194،193،191،182،165،155،151،131، 254،251،235،234،229،228،  
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308،307،303،297،289،282،271،258،257 ) 

ا بکاربرد فراوان برخی مضامین در شعر، فرصتی برای تحقیق و پژوهش است تا 
وشن های شاعر، رندیشه، ابعادی از اوجوی سبب کاربرد یا آفرینش یک مضمونجست

ه ت نگرفتی صورگرایی سعدی در غزل، تحقیقگردد. با توجّه به اینکه تا کنون دربارۀ جمع
 اشد. بتواند گامی در راه شناخت ذهنّیت سعدی در غزل است، انجام این تحقیق می

 
 بحث و بررسی .2

زل و ط غارتبا -1پیش از آنکه بحث اصلی شروع شود،  دو نکته باید روشن گردد: 
ر پاسخ مضمون  یست؟ د -2جامعه  یست؟ آیا غزل عاشقانه ارتباطی با جامعه دارد؟ 

قأ فد و پرسش نخست باید اشاره کرد که برخی معتقدند غزل،  جنبه شخصی و فردی دار
 1389ده،زا)تقیالقه و  همدردی اجتماع مدیون استانتشار و اشتهار خود را به ذو  و ع

»  اند:ردهکبیان « شمولی محتوای شاعرانهجهان»گران با عنوان این سخن را، دی .(22:
ا عر رتوان حرف شاجتماعی است. فقأ وقتی می شمولی محتوای شاعرانه، عمدتایجهان

بنابراین هرگاه  ؛(225: 1390آدورنو،«)وای شعر شنیدفهمید که بتوان صدای انسان را، در انز
اننده، ی خومدردی و همدلی کند، دلیل همدردخواننده، غزلی عاشقانه بخواند و احساس ه

از این  است،آن است که معنی و محتوا، شامل یک موضوع کلی و انسانی و جهانی بوده
  ست. رو، غزل با توجه به آنکه موضوعی کلی و جهانی و انسانی دارد، اجتماعی ا

(، به 210: 1385اند)شمیسا،خوانده« عیار غزل فارسیکامل نمونۀ»غزل سعدی که آن را  
وان ه عنبدو لحا ، از خصلت نیرومند اجتماعی برخوردار است: اوّل آنکه غزل سعدی، 

ها، زلغه این است و دیگر آنکگرفتها ، از احساس فردیّت اجتماعی، مایهشعر و هنر خلّ
رمایۀ غزل عشق، س .(102: 1372)عبادیان، ت همگانی از زیبایی و کمال دارندرنگ دریاف
ت ی اساما خمیرمایۀ تمام مسائل موجود در شعر سعدی، اجتماعی و مردم سعدی است،

 .(10: 1379)رستگار فسایی، 
مضمون، عبارت است از معنی » ، آمده است:«معنی»و تفاوت آن با « مضمون»در تعریف 

جزییِ مّتکی به مناسبات لفظی و رایج در سّنت شعر و با موجودات و روابأ شعری، سر و 
ه نیست، ولی در شعر بیان شاعران عبارت است از فکر و فرهنگی که لزومای« عنیم»کار دارد. 

ارائۀ آن  ۀنحو»پردازی، آنچه اهمّیّت دارد در مضمون .(38: 1371خرّمشاهی، )«شودمی
دریافت تند »به عبارت دیگر، مضمون شعر  ؛(289: 1385)شمیسا،  «یعنی مضمون تازه است

شمع را »(؛ برای مثال بیت 141: 1395یک معنی است)فتوحی،  دربارۀ« ای و نامکرّر و لحظه
سعدی، «)باید از این خانه به در بردن و کشتن/ تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی

کرد/ که ای پسر پدر به صبر نمودن مبالغت می» است؛ امّا بیت « مضمون»( یک 74: 1385
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گرایی هم در معنا و هم است. جمع« معنی»( یک 278همان: «)ترتیببس از این روزگاِر بی
 شود.در مضمون غزل سعدی دیده می

 . حضور مردم در غزل سعدی1- 2
که  غزل دو شخصیت اصلی دارد: عاشق و معشو . عاشق، شخصیت اصلی و فعّال است

ه بقراری ز بیکشیدن و االبته فعّال بودن او، محدود به ابراز عشق و توصیف معشو  و آه
وند؛ شهای دیگری نیز دیده میشت تاختن است؛ امّا در فضای غزل، شخصیتکوه و د

ی هاخصیتد. ششوجمله رقیب که با عناوینی گوناگون، مثل مدّعی یا حسود از او یاد میاز
ظ، غزل حاف که در نان؛ دهندخوبی نشان میهای فکری و فرهنگی شعر را بهغزل، زمینه

او را  رهنگیشوند و اندیشۀ سیاسی و فرقیب ظاهر می زاهد ریاکار و محتسب، در جایگاه
 . سازدییان مسازند و در غزل سعدی، حضور مردم، ذهنیّت اجتماعی شاعر را نماآشکار می

ر بفزون های بیشتری از زندگی اجتماعی دارد و اکوی عاشق، در غزل سعدی، نشانه 
ند. ر دارندگی اجتماعی حضورود که در زعاشق و معشو  و رقیبان، از افرادی سخن می

او  ر غزلدسرایانی است که اوّلین نهاد اجتماعی، خانواده است؛ سعدی از معدود غزل
( و 281، 278، 228: 1385شود و از پدر و مادر)سعدی، اشاراتی به خانواده دیده می

 است:د شده( یا181( و آشنایان و غریبان)همان:136( و اقوام)همان:268کودکان )همان:
 پدر گو پند کمتر ده کره مرن نااهرل فرزنردم

 (228همان: )                                             
 من ناجنس فرزندم کهکنکممعلم گو ادب 

 

 که ای پسر بس از این روزگارِ بری ترتیرب
 (278همان: )                                           

 کررردپرردر برره صرربر نمررودن مبالغررت مرری 
 

  

 بره همرین دیرده، سررِ دیردنِ اقروامم نیسررت
 (136همان:)                                           

  شم از ان روز که برکردم و رویت دیدم 
 

ه گوش بکند که صدای موذّنان، در آن ای زندگی میدر غزل سعدی، عاشق در محّله
نند؛ پیر کداری میزنده( شب84:)همانهای آندر شب( و پاسبانان 169رسد )همان:می
ینی مهجور و به عاشق در سرزم ،(128)همان: دهدضور دارد و عاشق را اندرز مینیز ح محله

ز دست که ا برد، بلکه در مجاورت او، همسایگانی حضور دارنددور از مردم، به سر نمی
ست که مبادا ن اهای شاعر ای( و یکی از نگرانی119قرار، آسایش ندارند )همان:عاشق بی

 همسایه، از حضور معشو  در سرای عاشق آگاه شود:
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 یهمسایه نگوید که تو در خانه مایتا به 
 (74همان: )                                           

 کشتن وبردن دربه خانه این شمع را باید از 
 

 (304، 119، 66، 80) نیز درباره همسایه ر  همان: صد  
 محلرره گررو مرررا توبرره مررده کرره بشررکنم پیررر

 (128همان: )                                         
 عالم شهر گو مررا وعرظ  مگرو کره نشرنوم 

 

از  ؛نیست هایی  ون همسایه و پیر محّله، در غزل شاعران دیگر معمولکاربرد شخصیت
یک پها، از همسایهگردد. گهشته این رو، برجستگی کاربرد آن در غزل سعدی، روشن می

 ،16ان: د)همآورنو قاصد هستند که در کوی و برزن روانند و از معشو ، به عاشق خبر می
) ردگینیز عاشق، از ساربان خبر می(. گاهی 85، 125، 298، 55، 116، 182، 213
ه بله حافظ سرایان از جم(. قابل ذکر است که پیک و قاصد، در شعر دیگر غزل298همان:
   .(830، 772، 350، 226، 142: 1362است )حافظ، کار رفته

ر از با 13 شود؛های سعدی، بسیار دیده میهایی است که در غزل، از شخصیت«ساربان» 
 است: ی شدهاست که اغلب هم مخاطب شاعر قرار گرفته و از او تقاضایساربان سخن رفته

  ارپایرران بررار بررر پشررتند و مررا را بررر دل اسررت
 (306 :1385)سعدی،                             

 محمرل اسرت در جان روکارامآهسته  ساربان 
 

 

 خبر از دشمن و اندیشه ز بدگویان نیست
 (298همان: )                                          

 سررراربانا خبررررِ دوسرررت بیررراور کررره مررررا 
 

ن ه و مضموده، قابل توجشروع ش« ساربانا»و « ای ساربان»های سعدی که با تعداد غزل
هن سعدی ذ(؛ زیرا  34، 159، 298، 297، 306، 151، 279، 307آن،  شمگیر است)همان: 

ال حز همان زل نیغکرده، در ها همراه بوده و به اطراف و اکناف عالم، سیر میکه با کاروان
ا ب سازینتوان یکی از دالیل مضمواز این رو، می ؛استشدهمیو هوا، برایش تداعی
و البتّه قافله  297،  182،  305، 279، 84، 123)همان:  گرایی سعدی دانستساربان را، جمع

 .(135ساالر نیز در همین مضمون باید به آن اضافه شود همان: 

و، در ریناز ا ؛سعدی دوران رونق حیات خود را، در غربت و در سفر، به سر برده است
ان، وربه همراه کا ویژه از سفر در بیابان،شود؛ بهمیشعر او ، عناصری از فضای غربت دیده 

سفرهای  .(302: 1378)سمیعی، های او، به جا مانده است ندان کمی، در غزلهای نهنشانه
 است.گرایی او انجام شدهسعدی و سیر و سیاحت او نیز، با توجه به جمع

 .  صدای مردم در غزل سعدی2-2

های بیت از غزل بیستکه شود،  ناننیده میدر غزل سعدی، صدای مردم بسیار ش
: 1385است.)سعدی، شروع شده و سپس نقل قولی از مردم آمده« گویند» ءسعدی با واژه
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195 ،329 ،96 ،79 ،327 ،328 ،313 ،59 ،58 ،181 ،312 ،116 ،289 ،57 ،125 ،96 ،59 ،
95 ،51 ،37) 

 گررویم کرره سررری دارم انداخترره در پررایی
 (57همان: )                                           

 گوینررد رفیقررانم در عشررق  رره سررر داری؟ 
 

بعد از  شروع شده و« کسان»و « کسی»و « کس»های سعدی، با بیت از غزل 50بیش از 
 :ای یا نقل قولی از زبان مردم، دربارۀ عشق و معشو  ذکر شده استآن نکته

 به نقد اگر نکشد عشرقم ایرن سرخن بکشرد
 (246همان:)                                            

 کسان عتاب کنندم که تر  عشق بگروی 
 

ردم مم با گویند، شاعر هعشق، با عاشق)شاعر( سخن می ءدر غزل سعدی، مردم  درباره
ش شدن ا با فاخواهد که ناظر باشند؛ زیربیند و میگوید، آنان را ناظر خود میسخن می

اکی از بست و پندارد که عاشق در نهایت درجه عاشقی اایت عاشقانه، میعشق، خوانندۀ رو
 رسوایی ندارد:

 آوازه درست است که من توبه شکسرتم
 (118همان: )                                           

 گو خلق بدانند کره مرن عاشرق و مسرتم 
 

 

 دسررت در آغرروش یررار کرررده حمایررل
 (129همان: )                                         

 گررو همرره شررهرم نگرره کنیررد و ببینیررد 
 

ه با شود، صدای مردم است کدر غزل سعدی، یکی از صداهایی که مکرّر شنیده می
ردم، گوی موکنند. در غزل سعدی و به طور کلی در غزل، گفتگو میوشاعر، گفت

ی جتماعتواند خصوصیت اکوتاه و به دور از لحن و هرگونه توضیحی است که تنها می
ا پند ینند کمالمت می ؛گویند ه کاره هستند و  ه می آنان را، نمایان سازد که مثالی

ب. شود: صدای عاشق و گاهی صدای رقیدر غزل، اغلب دو صدا شنیده می .دهندمی
عدی، سگویند؛ اما در غزل ندرت سخنی میگوید. مردم بهندرت سخن میمعشو ، به
 شود.کرّر شنیده میصدای مردم م

 . نقش مردم در فضاسازی غزل سعدی3-2
ای د، فضهای عاشقانه در غزل سعدی، خالی نیست؛ مردمی هستند که با حضور خوصحنه

جا کس مردم پرسد پکه خواننده از خود نمیدهند،  نانتر نشان میغزل را، کمی واقعی
سبت به نکه  د و در  نین فضاییعاشق خانه دارد، همسایه دارد، قوم و خویش دار ،هستند

 کند.ورزی میرسد،  عشقتر به نظر میفضای غزل دیگر شاعران، واقعی
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 و  دردهد: معششود، فضای غزل سعدی را نشان میتوصیفی که در بیت زیر دیده می
 ا تصویرهآن حال گهر است، صحنه خالی نیست؛ همۀ هواداران پیرامون او هستند و ازدحام

 است: تر ساختهتر و کاملرانه را، مردمیو خیال شاع
 کند کز پس و پیش بنگریکبر رها نمی

 (90همان: )                                           
 معتقدان و دوستان از  پ و راست منتظرر 

 

د و و هستناخیزند؛ برخی دوستدار گهرد، همگان به تماشا برمیمعشو  که از جایی می
 رهگهری:برخی ناظران 

 نرررررررره تماشررررررررراکنان رهگرررررررررهری
 (39همان: )                                           

 مرررررا خرررررود از کررررروی عشرررررقبازانیم 
 

ر این درند. ر صحنه حضور داامّا مردم هم د ،دوددر مثال زیر، عاشق در پی معشو  می
 کید شده ردم، تماست تا بر حضور ، در ابتدای بیت قرار گرفته«میان خلق»گروه قیدیِ بیت 

ه ز جایگاامردم که «. به سر ندویدم»گوید: از مردم خجالت کشیدم که باشد. شاعر می
یر و تصاو صویرمعشو  باخبر بودند، انتظار داشتند عاشق، با سر بدود. با توجه به این ت

ازگی مون تهستند و البته این مضمشابه، شاعر بر این باور است که مردم حقیقت شناس
    دارد: 

 زهی خجالت مردم  را به سر ندویدم
 (119همان: )                                           

 میان خلق ندیدی که  ون دویدمت از پی 
 

از او  ستند ونشینان سعدی با عشق موافق هدهد که گروهی از هممثال زیر نیز نشان می
 ا عاشق،بآنان  اندیشی و توافقعشق خواهند که از معشو  جدا نشود؛ این مضمون نیز برمی

 داللت دارد: 

 دامرنش مگسرل از دسرتکه من گرفته آستین
 (53همان: )                                         

 دیرن مرن و من، خالف عقرل همنشینگروهی 
 

و ، تا ای که باشد، مضمون بیت فروشن است که عشق در هر صورت و در هر مرحله    
 مردم پس  را سعدی این مضمون را با حضور ؛رسددودی غیر قابل باور به نظر میح

 کشاند؟بها مردم را در پی خود کند در بیشتر صحنهآفریده است؟  را سعدی سعی می
 خیر دیدهاکه در دو بیت  نان کنند و گاهی نیزکه اغلب، عاشق را مالمت میمردمی 
 کنندگان وکنند. تضاد میان مالمتیق میورزی، تشوشود عاشق را، در عشقمی

ظر ننین به . همچتوان با توجّه به تضاد برخوردهای مردم، توجیه کردکنندگان را، میترغیب
ا، رگوی آنها وهای گوناگون، مردم و گفترسد سعدی خواسته است، در مضمونمی

 جهت تقویت فضای غزل، به کاربرد.
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 يری مضامين عاشقانه. نقش مردم در افزايش باورپر4-2
و ، معش وآمیز عاشق در غزل، اغلب باورکردنِ گفتارهای رمانتیک و کردارهای اغرا 

یر و ل، تفسها و نمادها و به طور کلی زبان مجازی در غزتر استعارهمشکل است و بیش
لمی عثبات اکه البته  -هایی از اصالت احساس شاعرشود. در غزل سعدی، نشانهتوجیه می
ه و را زد پندارد که سعدی حرف دلششود و خواننده میدیده می -قریبا محال استآن ت

های لو غز گوید، واقعیت زندگی وی است و البد سعدی، عشق را تجربه کردهآنچه را می
رپهیری که باو رسد یکی از مواردیهای عاشقانۀ اوست. به نظرمیای از تجربهاو، مجموعه

گرایی جمع است،ثیر قرار داده و تقویت کرده سعدی، تحت ت روایت عاشقانه را، در غزل
 شود.سعدی است که در این بخش بدان پرداخته می

 . افزايش باورپريری مضامين عاشقانه با توصيف فضايی اجتماعی1-4-2

است؛ شده تعداد قابل توجهی از مضامین عاشقانۀ غزل سعدی، در فضایی اجتماعی بیان
ییر ه به تغادام بیت زیر، سعدی ابتدا از عاشقی مجنون سخن گفته و دربرای مثال در مضمون 

 است:احوال مجنون در خانواده، )به عنوان یک نهاد اجتماعی( اشاره کرده
 فررارغ ز مررادر و پرردر و سرریم و زر فترراد

 (281همان: )                                        
 مجنون ز جام طلعت لیلری  رو مسرت شرد 

 

ر آن بخواهد بگوید اوج خوشبختی، وصال یار است که شاعر یت زیر، سعدی میدر ب
دهد هکّر میتهد و دبرد، امّا ابتدا در مصراع اوّل، پسند مردم و جامعه را نشان میرشک می

مردم،  پسند وبرند و شاعر با اذعان به خواسته که مردم، اغلب بر مال و منصب، حسد می
من » گفت:یمدیگر اگر شاعر عبارترا، بیشتر ساخته است؛ به ثیر و باورپهیری سخنش ت

ن، حرف ین سخا، تصوّر خواننده آن بود که «برمتنها بر یارانِ به وصال رسیده، حسد می
، سخن اع اوّلمصر دل شاعر نیست و او نیز در دل، هوای مال و منصب دارد، امّا با اقرار بر

 :شودشاعر برای خواننده باورپهیرتر می

 الّرررا برررر آنکررره دارد برررا دلبرررری وصرررالی
 (184همان:)                                           

 هرگررز حسررد نبررردم بررر منصرربی و مررالی 
 

 . افزايش باورپريری مضامين با توصيف عاشق در ميان مردم2-4-2

ا، ق ر، عاشسرایانکوشد به معشو  برسد. بیشتر غزلدر غزل، عاشق قهرمانی است که می
 گریزدمق، مرکه عاشکنند و البّته اینبه صورت فردی تنها و گریزان از جامعه، وصف می

 وقتی مثالی  کند وباشد پهیرفتنی است، امّا سعدی در کنار عاشق، مردم را هم توصیف می
 گوید:می

 بعد از غرم رویرت غرم بیهروده خوراننرد
 (117همان: )                                        

 قررومی غررم دیررن دارد و قررومی غررم دنیررا 
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ا بابتدا  ده  دراست؛ زیرا خواننای است که باورپهیری آن افزوده شدهبیان شعر به گونه
نود. شق میشود و سپس سخنی درباره عشتوصیفی واقعی و آشنا دربارۀ جامعه، روبرو می

، سیده راال راشق به وصدیده و عدر بیت زیر نیز، شاعر، دو حالت متّضاد از عاشق هجران
کی م، که حاهای گوناگون مردها و موقعیتاست. خواننده با توجه به حالتکردهتوصیف

 پهیرد:  از دیدگاه جامع شاعر است، مطلب را بهتر می

 خواهد در آغوشیکی با آنکه می
 (120همان: )                                          

 گوشیکررری را دسرررت حسررررت برررر بنرررا 
 

 ضعیتو، سپس حال و ، ابتدا وضعیتی از مردم را توصیفسعدی در بسیاری از موارد
ها ه توصیفین گوناست. اای میان مردم و عاشق انجام شدهمقایسه کرده و طبعایخود را بیان

و  اعتراض ، بهنیز، باورپهیری معانی و مضامین غزل را تقویت کرده؛ زیرا با این مقایسه
به  است. در بیت زیر گویی مخاطبخوانندۀ معترض خود جواب داده پرسش احتمالی

وستان ان ددیگر .ایسعدی تهکّر داده باشد که تو  را دربند همین معشو  سنگدل مانده
به  رااما من وفاد دانم که مردم معشو  متعدّد دارند،می»متعدّد دارند و سعدی پاسخ داده: 

 «: معشو  هستم

 و بس یکی داریم خود ما یکی، با خاطر هر روز
 (34همان: )                                                       

 گیرند مردم دوستان، نامهربان و مهربان 
 

 و...(173، 157،30،315)ر  همان : صد:
 دهد:بیت زیر نیز شاعر را در فضایی اجتماعی نشان می 

 من ازدست شد  و تیر از شست که اختیار
 (52همان:)                                            
 برررررادران و بزرگررررانن ماللررررتم نکنیررررد 

 

 رويان. افزايش باورپريری مضامين عاشقانه با مقايسة معشوق با خوب3-4-2

یگر، درویان شود که در آن ابیات معشو ، با زیبامیدر غزل سعدی ابیات بسیاری دیده
سعدی  گرایعرویان، نیز نشان دهندۀ دیدگاه جمو  با خوبگردد. مقایسۀ معشمقایسه می

ین ارد. ارویان دیگر را نیز در نظر دبیند؛ خوباست؛ سعدی فقأ معشو  خود را نمی
رده کا میشود، شاید غیرت عاشق اقتضسرایان دیده نمیمضمون در غزل بسیاری از غزل

 ناما معشو  م رویان بسیارند،وبکند که خکه نامی از دیگری نبرد، امّا سعدی اقرار می
 ری مطلبر باورپهیبسازد و  تر میقبولها، مضامین غزل را قابلبرتر است و این اقرارگونه

 افزاید:می
  ررررو آفترررراب برآیررررد سررررتاره ننمایررررد

 (196همان: )                                       
 اگر  ره صراحب حسرنند در جهران بسریار  
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 خرو برودکردامن و پراکیزهنه  ون ترو پا
 (200همان: )                                           

 روی در همه شرهری برود ولیرکپاکیزه 
 

فرینش رای آای میان معشو  و زیبارویان دیده شود، بیشتر بدر غزل حافظ اگر مقایسه
 است، مثل بیت زیر:تشبیه تفضیل به وجود آمده

 غنچه نبستخوشترازاینجهانآرای من
 (58: 1362)حافظ،                              

 جران فرردای دهنرت برراد کره در برراغ نظررر 
 

امّا معشو   ستند،کند که زیبارویان در دنیا فراوان هکید میدر غزل سعدی، عاشق بارها ت 
 ت:بر آنان برتری دارد و این برتری به سبب احساس عاشق است بر اساس این بی

 زیبرررا در جهررران هسرررت و گرررر نررره روی
 (208همان: )                                          

 مرررا خررود بررا تررو  یررزی در میرران هسررت 
 

اقعی وای تر شبیه دنیهمین سخنان شاعرانه و صمیمانه، دنیای غزل سعدی را هر ه بیش
 دهد.نشان می

 

 گيرینتيجه .3 
ست، اشده نای ی و اجتماعی، اشارهغزل سعدی، عاشقانه است و در آن به مسائل سیاس  

گرای عاه جمپردازی و معانی غزل، تحت تاثیر دیدگامّا فرمانروای ملک سخن، در مضمون
ای همضمون ی ازاست. برخد، مردم را به غزل وارد ساختهخود قرار گرفته و در موارد متعدّ

 سازد که در غزل سعدی:پرتکرار در غزل سعدی، این نکته را روشن می
ار(، همسایه ب 13بار(، )ساربان) 19هایی مانند: عام  و عوام )حضور گروه و شخصیت .1
ی رایی سعدگجمع دهندۀداران و ... نشانن، آشنا، سرمایهذّؤبار(، اقوام، پیر محله، م 6)

 است؛
مت و را مالاگو دارند و اغلب وهای سعدی، مردم با شاعر، گفتدر بسیاری از غزل .2
رخورد صوّر و بگرای سعدی با نقل سخن از زبان مردم، تدهند. ذهن جمعپند میکنند و می

 است؛دادهجامعه را در برابر عشق، نشان
صحنۀ  رده وهای سعدی، ازدحامی پدید آوحضور مردم در تعداد قابل توجّهی از غزل .3

 ت؛ساگرا آفریدهغزل را از خلوتی رمانتیک، تا حدودی دور داشته و فضایی واقع
و  پهیریگرایی سعدی در غزل، باورپهیری مضامین غزل را افزوده است؛ باورجمع .4

م و مرد دلنشینی غزل سعدی با توجه به توصیف احوال مردم در غزل، مقایسه عاشق با
 است. تر گشتهرویان، محکممقایسه معشو  با خوب
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