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Abstract 

Psychoanalysis can be an approach for better understanding of literary 

works. In this approach, topics such as the conscious, the sub/preconscious, 

and the unconscious are of great importance,because literary works are 

important manifestations of the unconscious, including the suppressed 

desires or repression that have come to pass over to ego and take place there 

as time passes.The artist who is the poet here, sublimating his desires by 

using artistic tricks and figures of speech, and is trying to represent them in 

his/her literary works in a way that even the reader will experience the same 

pleasure, and that is why all works of art, especially literary works, are a 

very good platform for psychoanalytic criticism. In this descriptive 

analytical study, a brief description of the five categories of psychoanalysis, 

namely masochism, sadism, voyeurism, homosexuality and fetishism is 

assumed, and then their implicit and explicit applications in Saadi’s sonnets 

is extracted and classified. It is concluded that, first of all, Saadi was 

represented them in his sonnets with relatively high frequencies and second 

of all by using poetic artistry and rhetorical tricks he has tried to recite and 

sublimate them in the best possible way. So sublimating can be named as 

one of the important factors in creating pleasure by reading Saadi’s poems. 
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 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایراندانشیار 

 1زهره صفدری
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 98/ 29/11: مقاله پذیرش تاریخ ؛ 8/98/ 14:  مقاله دریافت تاریخ

 چکیده
تر آثار ادبی است. در این رویکررد، مبراح ی    شناخت بهتر و عمیق ۀنقد روانکاوی، رویکرد مهمی در عرص

؛ زیررا آثرار ادبری یکری از     داهمیرت بسریاری دار   «ناخودآگراه »و  «خودآگراه  نیمره »، «خودآگاه»مانند ضمیر 
ای اسرت کره بره     شرده  ها و آرزوهای سرکوب کام دارندۀدربر که ه استهای مهم ضمیر ناخودآگا اهگ یتجل

جرا شراعر، تمرایالت    است. هنرمنرد و در این  شدهگیر  جایدر آن  زمان به سوی این ضمیر راه یافته،مرور 
هرا را در آثرار    های ادبی به نحوی آن و با استفاده از ترفندهای هنری و آرایه کند واالیش میخود را  ۀوازد

آثرار   همۀ ،د و درست به همین سببیاب آن آثار به التذاذ ادبی دست می خوانندۀسازد که  نعکس میخود م
 ،توصیفیر  تحلیلی . در این پژوهشندهست  یار مناسبی برای نقد روانکاوانهبس بستر ویژه آثار ادبی هب ،هنری
، «دگررآزاری »، «یخرودآزار »یعنری   ،گانره  هرای روانکراوی پرنج    توصریف متتصرری از مقولره    ارائۀضمن 

هرا را در غزلیرات سرعدی     آنپیردا و پنهران    هرای  بازتاب، «وارگی بت»و  «جنس همعشق به »، «بانی دیده»
را برا   هرا  مقولره این  که سعدی اوالً ایم رسیدهها پرداخته و به این نتیجه  بندی آن به طبقه استتراج کرده،

 ،با استفاده از هنر شاعری و ترفنردهای بالغری   ثانیاً است، باالیی در غزلیات خود بازتاب داده بسامد نسبتاً
را یکری   «واالیش»توان  جا که میاست، تا آن کردهتلطیف و بیان  ، تصعید،را به بهترین شکل ممکن ها آن

 التذاذ ادبی از شعر سعدی دانست. از عوامل مهم
 

 .یات سعدی، التذاذ ادبی، غزلواالیشنقد روانکاوانه، ناخودآگاه، : کلیدی های واژه
 
 مقدمه. 1

به باور برخی محققان، روانکراوی برا   و  با یکدیگر دارندپیوند استواری  ،ادبیات و روانکاوی
یکی از مواردی که روانکاوها بردان اشراره   . کند گذاری میگیری از ادبیات، خود را نام بهره
ج درخور توجهی در ینتا ،های این دانش بررسی آثار ادبی با استفاده از یافتهکه ، ایناند کرده

روانکراوی  که  نام برد اوی(پدر علم روانک) فروید توان از می ،این بزرگان از جملۀپی دارد. 
در  ادبری آفریننردگان آثرار    ،داند. از دیدگاه او برای گشودن آثار ادبی می مطمئنرا کلیدی 
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یکی  .ندهست  همگامهمسو و آن، با روانکاوها  پردۀهای پشت  ناخودآگاه و جریان نمایاندن
دادن ایرن مسرئله برود کره       تررین خردمات روانکراوی بره علروم انسرانی، نشران        از بزرگ
مرتن، بازتراب کالمری     دار اسرت و  ترین ستن انسان، معنری  اهترین حرکات و کوت کوچک

تروان بره    می ،های ناخودآگاه تفسیر الیه به کمککه  استخود  خالق شناختی مسائل روان
ضمیر  ازکه  استمحتوایی پنهانی  ۀدربردارند، در متن ارت آشکارهر عبها دست یافت.  آن

تمرایالت   (1994)ر.ک. مجتهردی:   ؛کنرد  حکایرت مری  آن  امیال و آرزوهای ناکرام  ناخودآگاه،
 اسرت.  رسانده واالیشترین وجه خود به  برها را در  و آرزوهایی که هنرمند آنشده  سرکوب

 هنری، دارای مفهوم و معرف شتصیت هنرمندتوان نتیجه گرفت آثار  می ،بر همین اساس
 ند.هست

آرزوها  تند که امیال،جزء افرادی هس ،و شاعران به صورت ویژه ،کلی طور  هنرمندان به
هرا جرای    خرویش را کره طری سرالیان در ضرمیر ناخودآگراه آن       زدۀ واپسهای  و خواست

ت در آثار هنرمنردان و  سازند؛ یعنی با دق ، در اثر خویش هویدا می شدهظاهر نو  است گرفته
 ،شود به این نتیجه خواهیم رسید که آنچه مشاهده می های پنهان موجود در اثر سیر الیهتف

ند منتقرل شرده، پرس از گذشرت     همان مواردی است که در گذر زمان به ناخودآگاه هنرم
 دهنردۀ  انعکراس  ، اثرر هنرمنرد  واقر   دهنرد. در  به شکلی متعالی خود را نشران مری   سالیان
موضوع مورد بحث ما در این پژوهش، بررسی و تحلیل تعدادی  های درونی وی است. الیه
 و و غیرره  بانی دهدیجمله مازوخیسم، سادیسم،  از ،شناسی روانی در علم روان های مؤلفهاز 
ادبیات فارسی که  ۀترین شاعران پهن یکی از بزرگ است؛ ها با غزلیات سعدی ارتباط آن نیز

ونی زیبرا  در چهارچوب مضم است و را در قالب موضوعی واحد ریتته هایی چندگانه اندیشه
بررای  معیارهای مشتصری را  توان  ستن او در حد اعجاز است و نمیسراید.  نظیر می و بی

  بررسی اشعار او تعیین کرد.
هرای   شاعران قرن هفتم با توجه به شرایط و اوضاع اجتماعی، نسبت به شراعران دوره 

میزان تتیل آنان  ،نتیجه در عواطف خود بیشتر توجه نشان دادند.ی و گرای پیشین، به درون
بره معررن نمرایش     ه تشربیه و اسرتعاره  جمل هایی از افزایش یافت و این تتیل را با آرایه

هرای نراب و زیبرای     هرا و تتیرل   اندیشی گذاشتند. سعدی یکی از شاعرانی است که نازک
 بتشد. ها جان می کمک این آرایه  خویش را به

 پژوهش های . پرسش2
 های زیر است: این پژوهش در پی پاسخ دادن به پرسش
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جامانرده از شراعر یرا     کراوی در آثرار بره   های روان توان مؤلفه با توجه به چه عواملی می ر1
 را تفسیر کرد؟ نویسنده

)سادیسرم، فتیشیسرم و    روانکراوی  هرای  هفلؤمکاربرد چه مواردی ما را به سوی اثبات  ر2
 سازند؟ رهنمون می زلیات سعدیغدر  غیره(

در غزلیرات  بانی، سادیسم و غیره(  )مازوخیسم، دیدههای یادشده  هایی از مؤلفه آیا نشانه ر9
 سعدی وجود دارد؟

 پژوهش های فرضیه. 9
های ضمیر ناخودآگاه  در الیهکه  یروانکاوی مبنی بر اینکه برخی از موارد نظریۀاثبات  ر1

 هنرمندان قابل رؤیت است. آثار در ،باشد پنهان می دارد و از دید دیگرانقرار 
توانرد   مری  موجود در ضرمیر ناخودآگراه   شدۀ سرکوبدادن این موضوع که امیال   نشان ر2

 شود.در حالت واالیش قدری نسبب پیدایش آثار گرا
)سادیسم،  روانکاوی های مؤلفهدر اشعار سعدی مبنی بر حضور  هایی نشانهاثبات وجود  ر9

 در آن. (و... فتیشیسم
 اهداف پژوهش. 4
در غزلیرات   (سادیسرم، مازوخیسرم، فتیشیسرم و...   ) روانکاوانه های مؤلفهآشکار کردن  ر1

 سعدی.
در ( سادیسرم، مازوخیسرم، فتیشیسرم و...   )های روانکراوی موجرود    نقد و تحلیل مؤلفه ر2

 غزلیات سعدی.
 پژوهش پیشینۀ. 2

 از: ندعبارت ،است شدهجام انله کارهایی که پیش از این پژوهش جم از
در  جنس همسیروس شمیسا که در آن به شکلی گسترده به بررسی عشق به  شاهدبازی ر

 .(1981ر.ک؛ شمیسا، ) است شدهادبیات فارسی پرداخته 
 دالیلری  ارائرۀ مرد در اشعار تغزلی فارسی را با  بودن  معشوقکه رضا براهنی  تاریخ مذکر ر

 .(1929براهنی،  )ر.ک؛ است کردهبیان و ثابت 
 کره بره قلرم علری شرریعت کاشرانی       کاوی و ادبیات و هنر از فروید ترا ژاک دریردا  روانر 

روانکاوی و برخی از مفاهیم آن را در بررسی آثار ادبی و هنری بره   نظریۀی کاربرد چگونگ
 .(1999)ر.ک؛ شریعت کاشانی،  دهد دست می



 1999/22 بهار ،1 شمارۀ ،9 سال بالغت، و ادبی نقد پژوهشنامۀ

تیسرم، هیننوتیسرم،    مواردی مانند مانیهدر آن به  علی فالتی که از فروید به حافظکتاب  ر
 .(1949، فالتیر.ک؛ ) است شکافی اشعار حافظ و غیره پرداخته روان

و  خسررو و شریرین  ، لیلی و مجنرون های  آزاری در منظومه عاشق»ای با عنوان  نامه پایان ر
 .(1994، مهرابیر.ک؛ ) است ارائه داده در آن نتایج خوبیکه ناهید مهرابی « نظامی پیکر هفت
از « داستایوفسرکی  های زیرزمین یادداشتاثر بایرن و  ژوان دونمازوخیسم در » نامۀ پایانر 

 .(1991، دودیرر.ک؛ ) به زبان انگلیسی استکه سیاوش دودیر در دانشگاه عالمه طباطبائی 
اکبرر ضریائی کره مؤلرف      بره قلرم علری    «نقش اختالالت روانی در تاریخ تصوف» ۀرسالر 

ترا از   ،اسرت  کردهروانی، عصبی و رفتاری بررسی  ز دیدگاه عصبحالج را ا رفتارهای دینی
های دینی غیراصیل دسرت   طبیعت تجربه بارۀبه آخرین دستاوردهای علمی در ،این طریق

 .(1999، ضیائیر.ک؛ ) یابد
برر   در این اسرت کره عرالوه    مذکورهای  نسبت به پژوهش حاضروجه تمایز پژوهش 

  شرده به مواردی معطروف   توجه مؤلفان پژوهش حاضر ،ر این آثارشده د های بررسی مؤلفه
هرای مرورد    مؤلفره ، بلکه در گامی فراتر، است تنها در هیچ اثری به آن پرداخته نشده که نه

پرداختره   ها آنبه  نامبرده از آثار یک  که در هیچ اند نظر را در غزلیات سعدی بررسی کرده
گرذرای  بره توضری     هن با چگرونگی سراختار مقالره،   ی ذبرای آشنای ،. در ادامهاست شدهن

 .پردازیم میکلیدی  های واژه

 های کلیدی تبیین و توضی  واژه. 2
 9ناخودآگاهو   2خودآگاه هنیم،  1خودآگاه. 1ر2

بندی هندسی  دسته» خودآگاه و ناخودآگاه که برگر آن را هسه ساحت مهم خودآگاه، نیم
ترین موضروعات در   ، جزء مهم(99: 1988دارابی،  :نقل از به ؛1999برگر، ر.ک؛ ) نامد می «شهرت
ها توجه شرود و برا    شناسان باید به آن که از دید روانکاوها و رواناست  شناخت فرد ۀحیط

ترین  ترین و بزرگ ناخودآگاه، مهم .ها را دریافت وضعیت روانی انسانها  تبیین و تحلیلی آن
هایی  اندیشه رده و منب  انرژی روانی است.سرخو تمایالت دربردارندۀبتش ذهن است که 

آسانی به حالت آگاه تبدیل  حالت ناخودآگاه خود را به ،که با عبور از ذهن در کسری از ثانیه
قسمت روشن روان است و شرت  بره حراالت     ،نام دارند. خودآگاه 4«آگاه پیش» ،کنند می

                                                           
1. Conscious  

2. Preconscious 
3. Unconscious  
4. Preconscious  
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محتویرات   باط مسرتقیم دارد. این بتش از ذهن با دنیای واقعی ارت .روانی خود آگاهی دارد
بردیل   به موارد ارزشمندی مبدل و موجب خلق آثار بری  ،، در صورت تعالیضمیر ناخودآگاه

یرا   «تصرعید »شود. همین تغییر و تبدل در علم روانکاوی،  هنری و انواع هنرهای دیگر می
 نام دارد. «واالیش»

 یا واالیش  1تصعید فرایند. 2ر2

 شردۀ  سررکوب  تصعید است که طی آن، انرژی هیجانی جانی،هی آخرین پیامد سرکوب
: 1994هرارلوک،  ر.ک؛ )یابرد   صد انجام کارهای خالقانره برروز مری   فرد به صورت مفید و با ق

انگیرز غریرزی را از    توان احساسات هیجان عملی است که به کمک آن می ،. واالیش(242
و هنگرامی کره    (993: 1921هدفیلرد،  ر.ک؛ )خود به سوی موارد دیگرر سروق داد    اولیۀحالت 

احمردی،  ر.ک؛ )د رسر  مری از راه دیگر به هردف   نیافتنی است، تغییر مسیر داده، هدفی دست

هرای   ای است که متعالی شده، بره صرورت گونره    زده تمایالت واپس ،واق  . در(222: 1992
 به های زشت و غرایز ناپسند شود هوس یابد. این تغییر جهت، سبب می ای تجلی می ارزنده

انرواع هنرهرا محسروب     سرچشرمۀ هرا   ابداعات مفیدی بدل شوند که همین فعل و انفعال
 شوند. می

کفایتی،  داند که در برابر احساس حقارت و بی فروید تصعید را واکنشی دفاعی روانی می
زده اسرت کره باعرث     های واپس انگیزه کند و همین تجلی درستِ از شت  محافظت می
نروری،  ر.ک؛ )دهرد   جایگاه مورد قبول جامعه قررار مری   او را درشود و  رضایت خاطر فرد می

ها را به عنوان نتایج تحریکات اولیره،   های فرهنگی و موفقیت تمام کوشش». او (21: 1928
 .(132: 1929، سرا)« داند یافته می واالیش

 گانه در غزلیات سعدی پنج های مقولهتصعید . 2
است، شامل ایرن   و واالیش تباط با ناخودآگاهنظر این پژوهش که در ار های مدّ مقوله

و  2برانی  دهدی ر4،  4یرآزارردگ ر9،  9یترآزاردوس ر2،  2سرجن همعشق به  ر1موارد است: 
دار و عمیق است و ما در این پژوهش،  ها دامنه این مقوله ۀ. البته بحث دربار2وارگی بت ر 2

 ایم. ها نگریسته و توجه داشته از منظر ادبی به آن

                                                           
1. Sublimation 
2. Homosexuality  

3. Masochism 

4. Sadism 
5. Voyeurism 
6. Fetishism 
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ۀ بیمراری دانسرت. از دیردگاه    ها را نشان شناسان اعتقاد دارند نباید این نابهنجاری وانر
چه بره صرورت شردید، در تمرام      ها را چه به صورت خفیف، هنجاریانواع متتلف ناب ن،اآن

 ،از دیرد روانکراوان   .(222: 1923جرونز،   و 131: 1982، فرویرد ر.ک؛ )توان مشاهده کرد  افراد می
ای توقف پیموده باشد و در  سی است که تمام مراحل یادشده را بدون ذرهکانسان متعارف 

یرافتن    بماند. با توجه بره اینکره شررایط بررای تکروین      آنالزم  ۀفقط به انداز ،هر مرحله
 .شود که متعارف باشد کمتر کسی یافت می ،بنابراین شود. ندرت فراهم می  شت  به
و احوال نفسانی غالب بر آن دوره را شرناخت.  توان صفات  آثار هنرمندان می ۀبا مطالع

یک اثرر بسریار کمرک     ۀتواند به فهم و درک مسائل معماگون تحلیل روانکاوی یک اثر می
کند و ابزاری دقیق و کامل برای خواندن و فهم کلمات و جمالتی باشد که در اثر نوشرته  

 است. نظر نویسنده بوده ، ولی مدّ شدهن
 جنس همعشق به . 1ر2

 ،شناسری  ها خوانرد. روان  ترین نابهنجاری توان یکی از پردامنه را می جنس همبه عشق 
آورد، اما  های روانی به شمار می رغم اینکه در مراحل اولیه، این مقوله را در ردیف بیماری به

  گرایری بره   جرنس  هرم  تلقری با مطالعات علمی به این نتیجه رسید که  ،پس از سالیان دراز
ر.ک؛ )های روانی دانست  توان آن را جزء بیماری علمی ندارد و نمی ۀپایعنوان یک بیماری، 

پزشکی آمریکا عشق بره   انجمن روانمیالدی،  1924در سال . (934: 1982جرارد و لندسرمن،  
 Understanding Mentalهرای روانری خرارج کررد )     را از فهرسرت بیمراری   جرنس  هرم 

Disorders…, 2015 ) هرا و مشرکالت    المللری بیمراری   ینبندی آماری بر  طبقه»انجمن و
 «شود خود یک اختالل تلقی نمی خودی به گرایش جنسی» :، عنوان کرد«مربوط به سالمتی

(International Statistical Classification, F66).    پس از آن، کشورهای دیگرری نیرز
هرای   پرژوهش دربراره گررایش    .(Bayer, 1987: 34) همین نظر را تأیید و عملری کردنرد  

 .Kinsey, at al) آغاز شد( م.1922ر1894) 1آلفرد چارلز کینزینتست با مطالعات  ،جنسی

رفتارهای جنسی ( و 1929) رفتارهای جنسی در زن با انتشار دو کتابِ. وی (1953 .1948
توانسرت ترا    گرا، جنس هم-گرا و ابداع مقیاس کینزی یا سنجش دگرجنس (1948) در مرد

دربراره  عمروم را  تصرورات  و  تغییرر دهرد  را گرایری   جرنس  هم بارۀحدودی دیدگاه رایج در
و  ، عملی عادیجنس هم. او معتقد بود عشق به کندجنس رد  غیرطبیعی بودن عشق به هم

                                                           
1. Alfred Charles Kinsey:   
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 :American Psychological Association, 2009) است در جهت دیگرْ رفتارهای جنسی

22 , 30). 
دبیرات را بره خرود اختصراص     ، یکی از مواردی است که بتشی از اجنس همعشق به 

ه زمینر مبسروط بره بحرث و بررسری در ایرن       صرورت   ، بهشاهدبازی. شمیسا در است داده
 کره معشروقِ   کردهنیز مجدد بر این مورد تأکید  سیر غزل در شعر فارسیاست. در  پرداخته

داننرد   تغزالت، مرد است. برخی محققان، این مسئله را حقیقتی اجتماعی در آن دوران می
: 1982شمیسرا،  ر.ک؛ )ها الزم است امروزه ما آن را بردون تعصرب بنرذیریم     از دیدگاه آنکه 

برای نتستین بار به  1921که در سال  تاریخ مذکررضا براهنی نیز در کتاب خود،  .(29ر23
معشروق  »گوید در اشعار تغزلری فارسری،    گذارد و می یچاپ رساند، بر این موضوع صحه م

کننرد، توصریفی    هایی که شاعران ایران از معشوق مری  و توصیفبسیار کم است  ،ناب زن
هدف اشعار  «مرد» . او معتقد است بیشتر(92: 1929)براهنی،  «است از مردان با خصائ  زنان

زن مستتر و پنهان اسرت   ۀچنان چهر آن ،و در این اشعار است تا زن، شاعران بوده ۀعاشقان
یک زن بدل  ۀشد مسخ ۀبه مجسم تغییر داده، پسر جوانی را اندکی ۀکه گویا جسم و پیکر

ادوار شعر فارسری، از  شفیعی کدکنی نیز در کتاب  ،در کنار این موارد .(ر.ک؛ همران )اند  کرده
معشوق شعر غنرایی ادب   اصوالً»به این نکته اذعان دارد که  مشروطیت تا سقوط سلطنت،

)شرفیعی  « است یرا زن  شود تشتی  داد که مرد ی که حتی نمیموجودی است کلّ ،فارسی

 .(29: 1982کدکنی، 
که  چنان شود؛ متعددی از این مقوله یافت میبا دقت در ابیات و اشعار هر دیوان، موارد 

 د:فرمای می 223غزل بیت پنجم از در  اجل شیخ
 گر کند میل به خوبان دل من، عیرب مکرن  »
 

 «ن گناهی است که در شهر شما نیز کننرد کای 
 .(992: 1989سعدی شیرازی، )                        

 است: آمده 129از غزل یا در بیت دهم 
 نام سرعدی همره جرا رفرت بره شراهدبازی      »
 

 «اسرت   ن نه عیب است که در ملت ما تحسرین وی 
 .(194 همان:)                                          

بره   ارششرع وار سعدی در این غرزل، همچرون دیگرر ا    اوج تصویرسازی و بیان معجزه
های ادبی، به خلرق   جستن از امور محسوس و با استفاده از آرایه  خورد. او با یاری چشم می

پردازد. در نتستین بیت، با استفاده از استفهام انکاری قصرد دارد برر    تصاویری شگرف می
هیچ است و بین عاشرق و   ،به گوش عاشق کند که ستن و وعظ دیگراناین نکته تأکید 
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غمی جدا  اعتناست و خودش ه سرزنش دیگران بیها فاصله وجود دارد. او ب نگدانایی، فرس
دوسرت دارد و   را خط ۀکند که سبز اعالم می صریحاًاز دیگران دارد. در بیت پنجم، شاعر 

طور غیرمستقیم افرادی را که مانند خودش   روید. او به ای که در دشت و دمن می نه سبزه
  بهرره  کنرد کره از عشرق بری     خطاب مری « حیوان»ورزند،  خط عشق نمی سبزۀنیستند و به 

 سنارند. دل میوییده در دشت های ظاهری ر ند و فقط به سبزههست
 الابرررالی چررره کنرررد دفترررر دانرررایی را؟   »

 دیررده را فایررده آن اسررت کرره دلبررر بینررد   
 عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست
 همه دانند کره مرن سربزۀ خرط دارم دوسرت     

 

 سرررودایی را رِشرررد س ررر طاقرررت وعرررظ نبا  
 و ر نبینرررد چررره بارررو د فایرررده بینرررایی را    
 یررا غررم دوسررت خررور د یررا غررم رسرروایی را  
 «نرره چررو دیگررر ح ی رروان سرربزۀ صررحرایی را  

 (.94همان: )                                           

طرور    در بزم طرب و در کنار معشوقی قرار دارد که در بیت سوم به ،11شاعر در غزل 
 :کند بودن او اشاره می« پسر»قیم به مست

 دهد ای، چشمت گواهی می خورده  یدوش ای پسر م »
 

 
 «مسرررتور دارد راز را ،بررراری حریفررری جرررو کررره او  

 .(19)همان:                                                  
خرود  گوید و چشمان مست او که عاشق را اسریر   ستن می «تیرانداز کتر»در ادامه از 

 :است کرده
 زننرد  چشمان ترک و ابروان، جان را بره نراوک مری   »

 

 
 «است این کمران، آن تررک تیرانرداز را    یا رب که داده 

 .(19همان: )                                                   
سرتن   ۀابرو و موی مجعد، نحو ، از دهان و لب، قد و قامت، چشم،292شاعر در غزل 

تردیرد مرذکر اسرت. او     ویرد کره بری   گ های یاری ستن مری  حتی دندانیا و  تارگفتن و رف
زیبایی با الفاظی که نه تکرار در آن است و نه پیچیدگی و الفاظی دور از ذهن و ناآشرنا،   به

 کشد که در زیبایی همتا ندارد: معشوق مذکری را به تصویر می
 دهرررانِ آن بارررتِ عیّرررار بنگریرررد  شررریرین»

 لِ سرروری نگرره کنیرردسررنبل نشررانده بررر گارر
 

 دار در میرررران لعررررلِ شررررکربار بنگریررررد   
 «عنبرررر فشرررانده گِرررردِ سرررمنزار بنگریرررد  

 (.429همان: )                                           

طرور    شراعر یرا بره    دسرت فرراوان اسرت و     این های شعری از در دیوان سعدی، نمونه
دار ستن گفته، یا برا آوردن   لشکری و کمانرک را آورده، یا اینکه از تا «پسر»مستقیم لفظ 
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سازد که معشروق، مرذکر    ، ما را به سوی این وادی رهنمون می«خط سبز»هایی چون  واژه
 است.

 خودآزاری یا مازوخیسم. 2ر2
رونرد، بره ایرن     مرگ و شکنجه می آفرینند و به پیشباز کسانی که برای خود درد و رنج می

دیدن  ل بیماران ممکن است خود مستقیماً موجبات آزاراین قبی» ناهنجاری مبتال هستند و
)پاینرده،  « خویش را فراهم کنند و یا ستت بکوشند تا شت  دیگری به آنران آزار برسراند  

خرود   شود که رجعت آن به سروی اگروی   م، سادیسمی محسوب می. مازوخیس(114: 1994
خیست خودش هم در دهند که شت  مازو مشاهدات روانکاوانه به ما اطمینان می»است و 

بینری مازوخیسرت ممکرن     . خودکم(94: 1992)فروید، « لذت آزار رساندن به خود سهیم است
زیراد در راه    فداکاری شدن،  های دیگری نیز بروز کند که تمایل به قربانی است به صورت

. هاست آن ۀاز جمل ،از دست دادن تمام شتصیت و موجودیت در راه مطلوب نیز معشوق و
پروراند و به  میل شدید به محبت را می»با از دست دادن استقالل خود، فرد حالت،  در این

 المعرارف  ةدائرر اسراس تعریرف    . برر (299: 1928)النردین،  « شرود  صورت درمانده، وابسته می
تروان گفرت    هنجاری، چنانچه با دیردی آزادترر بره آن نگراه کنریم، مری      از این نا بریتانیکا

شود که به دنبال تحقیر یا مورد سوءاستفاده واق  شردن   فته میمازوخیسم به رفتار فردی گ
  است.

جمله خودآزاری و غیره به این معنی  از ،نسبت شعر سعدی و مسائل روانی بارۀبحث در
است، بلکه قصد ما در ایرن   دست داشته  این نیست که سعدی به لحاظ روانی، مشکالتی از

هرای   های سرعدی را برا مقولره    توانیم گفته یدادن این نکته است که آیا م  پژوهش، نشان
در فرهنرگ و عررف و ادبیرات     .نره خودآگاه و ناخودآگاه و مسائل روانی تطبیق دهریم یرا   

، ولری از دیرد   شده، امری بدیهی و پذیرفتنی اسرت  فارسی، خودآزاری و دیگر مسائل اشاره
برر ایرن    تراریخ مرذکر  براهنی نیز در  گنجد. انحراف روانی می ۀدر حیط روانکاو، این مقوله

 ۀعاطفی موجود در شعر تغزلی فارسی، جنبر  ۀروحی ۀشد مسئله تأکید دارد که صورت اغراق
و  شراهدبازی کره شمیسرا در    گونره  همان ،(98: 1929براهنی، ر.ک؛ )است  وخیستی داشتهماز

طور   به 222غزل  ،برای نمونهنیز به آن اذعان دارند؛  ادوار شعر فارسیشفیعی کدکنی در 
بتش و  رسد، جان آنچه از معشوق به او می گردد. عاشق هر کامل بر مدار همین مقوله می

داند. هنگامی که معشوق شمشیر برکشد، حاضر است با تمام وجود جان عزیرز   شیرین می
ی جان را برای فدا کرردن در راه معشروق، متتصرر و نراچیز     حتّیا خود را فدای او سازد و 
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آید تا جانش را بستاند، برای او در  که از جانب یار بر او فرود میشمارد. تیغ و شمشیری  می
عاشق، زمانی اسرت کره    بلندیشود. سعادت و سر عزت او می ۀحکم تاج سر است که مای
کنرد و معتقرد    مری  کسی را که از بالها بهراسد، سررزنش شاعر  سر را در راه معشوق بدهد.

عاشقی کره جران    ،گذارد. از دیدگاه او می است او عاقل است که اندیشیده در این راه قدم
 راه عاقالن است:جز   او، راهی ۀفدا کند، مجنون است و راه و شیو

 از دست دوسرت هرچره سرتانی، شرکر بارو د     »
 شرررط وفاسررت آنکرره چررو شمشرریر برکشررد 
 گررر جرران دهرری و گررر س رررِ بیچررارگی نهرری

 ایررم، تررو دانرری و تیررغ و ترراج مررا سررر نهرراده
 وفررای یررار  مشررتاق را کرره سررر برررود در   

 ایررم مررا ترررک جرران از اول ایررن کررار گفترره 
 آن کررز بررال بترسررد و از قتررل غررم خررور د   

 

 و ز دسررت غیررر دوسررت ت ب رررز د تبررر باررو د     
 یرررار عزیرررز، جررران عزیرررزش سرررنر بارررو د 
 در پررای دوسررت هرچرره کنرری، متتصررر باررو د
 تیغرری کرره مرراهروی زنررد، ترراج سررر باررو د   
 آن روز روز دولرررررت و روز ظفرررررر بارررررو د

 عزیررز باررو د در خطررر باررو د   انْآن را کرره جرر 
 «او عاقررل اسررت و شرریوۀ مجنررون دگررر باررو د

 (.922: 1989)سعدی شیرازی،                       

کره تمرام   بل ،تنهرا سرعدی   شود. نه وفور یافت می دست ابیات در اشعار سعدی به  این از
ی معشروق را  سوگونه آزار از  عاشقی که هر عر فارسی، مملو از این مفهوم است؛ش ۀعرص

 پندارد: همچون عسل می ،زهری را که معشوق به او بدهد داند و بر خود روا می
 گ ر م ترو زهرر دهری، چرون عسرل بیاشرامم      »
 

 «بره شررط آنکرره بره دسررت رقیرب نسررناری     
 (.824همان: )                                      

ه او برد بگویرد و او را   است که چنانچه معشوق بر  چنان پیش رفتهعاشق در این زمینه 
 کند: درگاه خویش بتواند، راضی است و آن را بتششی از سوی معشوق تلقی می سگِ

 اهللا نکرو گفتری   بدم گفتی و خرسندم، ع فاک »
 

 «اهللا کرم کردی سگم خواندی و خشنودم، ج زاک  
 (.284)همان:                                       

گونره برال و سرتتی را دارد. از     دوست، ارزش تحمل هر سعدی معتقد است که وصال
کوم به پذیرش بالیای محبوب است )بنردگان را نره گزیرر    عاشق مجبور و مح ،دیدگاه او

است و نه حکمت به گریز( و باید خویش را به چنین گردابی مبتال و تشویق کند. او شرط 
داند و خویش را به تحمرل چنرین دردهرایی توصریه      وصال را گرفتاری در چنین دامی می

 کند: می
 سررعدی اگرررر طرررالبی، راه رو و رنرررج برررر »
 

 «یا برسرد دل بره کرام    ،به حلق یا برسد جان 
 (.142)همان:                                           



 گانه در غزلیات سعدی تحلیل تصعید و تلطیف تمایالت روانی پنج /94

 دگرآزاری یا سادیسم. 9ر2
بررای توصریف افررادی اسرتفاده      گراهی  «سادیسم»اصطالح  ،بریتانیکا المعارف ةدائرطبق 
. برنرد  ند و از تحقیر دیگران در اجتماع لرذت مری  هست  رحم شود که به طور هدفمند بی می

هایی عمل کند که امکان ایجاد اختالل یا آسریب بره دیگرران را     چنانچه شت  به روش
شود  ویژه آسیب رساندن به افرادی که راضی به این عمل نیستند، گفته می داشته باشد، به

که شت  به سادیسم مبتالست. سادیسم به معنای ایجاد درد، تحقیرر، تررس یرا نروعی     
 و (Brown, 2015) شت  دیگری برای دستیابی به لذت استآسیب جسمی یا روانی به 

هرا وجرود دارد.    کشی از آن در حالت آزارگری، تمایل به حکومت کردن بر دیگران و بهره»
 .(299: 1982)الندین، « برند یابد که دیگران از آن رنج می نیاز به قدرت تا بدانجا پرورش می

هرایی از آن را در اشرعار    تروان نمونره   ییکی دیگر از مواردی که به لحاظ روانکاوی م
سعدی یافت و نسبت آن را با شعر سعدی تبیین کرد، دگرآزاری است. موردی که در اینجا 

هایی است که در وجرود   جمله مؤلفه این است که سادیسم، از ،الزم است به آن اشاره شود
 رسرد؛  عاشق مری م، از جانب معشوق به خوری ها برمی مواردی که به آن ۀعاشق نیست. هم

ای اسرت کره از    ادبیات و چه در جهان واق ، عاشق، محروم از یار و سرتمدیده  پهنۀچه در 
 حملۀتوان گفت معشوق سبک عراقی، تحت تأثیر  می ،مجموع دور است. در  آزار و اذیت به

ریز است که هیچ ترحمی به خون ایستمکارهمغول و حوادث مربوط به آن در ادبیات ایران، 
شفیعی کدکنی بر این باور  آورد. تسلیم فرود می رِاشق ندارد و عاشق در مقابل او س حال ع

 :است که
جرابر و خونتروار کره     ،ظالم ،نیافتنی دست ،موجودی است قدسی ،حال، معشوق هر  هب»

معشوق . نوعی بیماری سادیسم دارد و عاشق هم به بیماری مازوخیسم دچار است تقریباً
)شرفیعی کردکنی،   « رد!بر  هم آدمی است که از آزار معشوق لذت میدهد و عاشق  آزار می

1982 :24). 

 یک طرف ودهد  نمادین در ادبیات رخ می حیطۀسادیسم و لذت خاص از آن، در یک 
عاشرق   ،خونتواره است و در مقابرل او  معشوق قرار دارد که همچون فردی ستمگر و آن،

ها، برخوردهای این  ای از رفتارها، کنش هاست که نقش قربانی را به عهده دارد. او مجموع
 سازد تا لذت حاصل از آن جریان یابد و مشاهده شود. فضا را می
 اشراره بودن او   نتستین بیت، شاعر به جفای معشوق و ستمکارههمان از  ،92 در غزل

 ،سرو   شرویم. از یرک   مری  رو روبره کند. در ابیات دیگر این غزل نیز دوباره با این موارد  می
 ،کنرد و از سروی دیگرر    کشد و نابود می را می ها آنپروایی هستند که معشوق،  شقان بیعا
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دهرد.   گناه جلروه مری   بودن او، خود را بی  معشوقی که با وجود شواهدی مبنی بر ستمکاره
ا از کرودکی تحرت تربیرت معلمری     معشوق چنان در جفا و ستمگری پیش رفته کره گویر  

توان گفت معشوق غزلیات فارسی،  می ،کل در آموزش دهد. تا این موارد را به او ،است بوده
 اوست و عاشق، حق هیچ ویژه از قرن ششم به بعد، گویا فرمانروایی است که حکم از آنِ به
پرایین   ردۀهای پیش از آن که معشوق در  گونه اعتراضی در مقابل او ندارد، برخالف تغزل 

 ست بود.ت قدر و مقامی نداشت و پ توان گف می ،شد و در یک کالم در نظر گرفته می
 معلمررت همرره شرروخیّ و دلبررری آموخررت  »

 غررالم آن لررب ضررحاک و چشررم فترررانم    
 بررالی عشررق تررو بنیرراد زهررد و برریخ ورع   

 ن حنّاسرت کرای پنجره  بررده  به خون خلق فرو
 

 جفررا و نرراز و عترراب و سررتمگری آموخررت    
 حر به ضحاک و سرامری آموخرت  که کید سِ

 تچنرران بکنررد کرره صرروفی قلنرردری آموخرر 
 «ندانمش که به قترل کره شراطری آموخرت    

 (.21: 1989سعدی شیرازی، )                      

نیز وجرود   «ستم و ظلم»و  «ضحاک»شده، تناسبی بین  ضمن موارد اشاره ،این غزل در
ظلرم معشروق، هریچ نیسرت و گویرا      همه ستمگری، در مقابل ستم و   دارد. ضحاک با آن

 است! رفتهضحاک تحت تعلیم معشوق قرار گ
 ۀمعشوقی که جفاپیشره اسرت و نالر    یم؛هست یز دوباره با همین موارد مواجهن 143در غزل 

بره جنرگ برا عقرل و      معشوق خونتوارۀرحم او ندارد. چشم  دل بی برعاشق هیچ تأثیری 
کند و مؤمن را از ایمان خویش  عشقی که بنای عقل را خراب می خیزد؛ هوش آدمیان برمی

هرم   براز  ،ایرن تفاسریر   ۀکدام برای معشوق اهمیتی ندارد. با هم  لی هیچکند، و به دور می
 حرف و پیمان خویش است و حاضر نیست از عشق خود روی بگرداند: رِسعدی بر س 

 چشمت چرو تیرغ غمرزۀ خونتروار برگرفرت     »
 کلرری خررراب کرررد عشررقت بنررای عقررل برره 

 با هرر کره مشرورت کرنم از جرورِ آن صرنم      
 د بارهرراخفیرره خررونِ جگررر خررور سررعدی برره

 

 با عقرل و هروش خلرق بره پیکرار برگرفرت       
 یکبرررار برگرفرررت  امیرررد بررره  رِجرررورت د 

 گویررد ببایرردت دل از ایررن کررار برگرفررت    
 «ایررن بررار پرررده از س رررِ اسرررار برگرفررت    

 (.238همان: )                                          

دهد  را ترجی  میهای موجود در راه عشق و معشوق، باز هم سکوت  سعدی با تمام غم
 .است کردهو گویا خود نیز ناراحت است که این بار لب به ستن گشوده و شکایت 

، ولری  شدهدر اشعار سعدی، اگرچه بارها و بارها به جفای معشوق و ستمگری او اشاره 
سرراید،   و غزل ناامیدی نمی است باشی خود را حفظ کردهخوش ۀسعدی روحی ،حال  عین در
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هایی از امید و به  رگهدر آن،  و سراید ی نیز هست، آن را با غم کامل نمیی اگر غمبلکه حتّ
 خورد. پایان رسیدن ایام غم و ناراحتی به چشم می

 وارگی تم یا باسفتیشی. 4ر2
های متتلرف   ها به گونه انسان همۀبوده، در « تبا»در زبان انگلیسی به معنی « فتیش» ۀواژ

کنرد. افرراد    ت پیدا مری یء برای شت ، حالت باقابل مشاهده است. در فتیشیسم، یک ش
او  فت خویش، به یکی از اعضرا یرا اشریای   ج داشتن  دوستمبتال به این انحراف، به جای 

بنردی   طبقره  دربرارۀ ای  کتابچره . برر اسراس   (129: 1922پرور،   آریانر.ک؛ )مفرط دارند  عالقۀ
جران در   بری  ه از اشریای اسرتفاد « فتیشیسرم »میالدی،  2332در سال  ها المللی بیماری بین

تواند خطرساز باشد  رتی میدر صو برای رفتارهای شت  است. این موردجایگاه محرکی 
 .( MS, 2007O bEt) از حالت اعتیاد خود به این رفتار، در رنج و عذاب باشد که شت 
برارۀ ایرن مقولره    ( نتستین دانشمندی است کره بره مطالعره در   م.1882) 1ینتآلفرد ب
انگشرتر و   ماننرد کفرش، لبراس،    ر فتیش، شت  به دیدن یا لمس شیئیاست. د پرداخته
  این موارد به ۀزیرا هم مند است؛ ، همچون مو و غیره عالقهیا قسمت خاصی از بدن ،غیره
 ،دو نوع فتیشیسم وجود دارد: یکی ،از دیدگاه او ابل در ارتباط است.ای با بدن فرد مق گونه

، شت  به شیء خاصی عالقه و اولی بارۀ. در«فتیشیسم واقعی» ،و دیگری «فتیشیسم کوچک»
، میرل و  یدومر  برارۀ شرود. در  تمایل شدید دارد، ولی این میل، جایگزین معشوق وی نمی

شود و برا مشراهده آن    انشین معشوق او میای است که ج شت  به شیء، تا اندازه عالقۀ
 .(Binet, 1887: 167) کند شیء، حتی معشوق خویش را فراموش می

قرد و قامرت از دیربراز وجرود      فارسی، ستن گفتن از زلف یار، لرب، دهران،  در ادبیات 
توان گفت همین مرورد   شود. می های شعری محسوب می جزء سنت ،واق  و در است داشته

فراوان به تمام چیزهایی  عالقۀشود.  اوی با عنوان فتیشیسم از آن یاد میاست که در روانک
 که به نوعی به معشوق مربوط است.

با یادآوری زلرف و بنراگوش یرار خرویش، از گرل و سرنبل یرادی         12سعدی در غزل 
 دارد: بازمی چه جز آنعاشق به زلف معشوق، او را از هر عالقۀکند؛ یعنی  نمی

 لم انرردر خرراطر نگررذرد یرراد گررل و سررنب   »
 

 «تا بره خراطر بارو د آن زلرف و بنراگوش مررا       
 (.22: 1989سعدی شیرازی، )                       

                                                           
1. Alfred Binet 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9tichisme_sexuel#cite_ref-CIM-10_4-1
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اعتنایی معشروق بره عاشرق     بی ،حال  عین بر مدار زیبایی و در 42محور و مرکز غزل 
گویرد کره دامری بررای      از موی یار ستن مری  ،نتستین بیت این غزلشاعر در گردد.  می

 ها را به بال بیفکند: تا آن ،استعاشقان 
 سلسررلۀ مرروی دوسررت، حلقررۀ دام بالسررت »
 

 «هرکه در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست 
 (.22)همان:                                           

 کند: شمارد و همین برای او کفایت می می «عید»او دیدن ابروی دوست را در حکم 
 فرداست ما را این دم است دیگران را عید اگر»
 

 «داران ماه نو بیننند و مرا ابرروی دوسرت    روزه 
 .(129همان: )                                       

بتشد؛  است که به او زندگی می« آب حیات»همچون  ،خاک درگاه معشوق برای شاعر
 است: خاکی که معشوق بر آن قدم گذاشته

 وی دوسرت آب حیات من است، خاک س رِ کر »
 

 «گر دو جهان خرمی است، ما و غرم روی دوسرت   
 (.123همان: )                                        

آنکه معشوق قصد  ای است که در دستان معشوق است، حال شاعر محو و حیران دشنه
 کشتن او را دارد:

 ام حیررران دسررت و دشررنۀ زیبررات مانررده    »
 

 «کنرری آهنررگ خررون مررن چرره دالویررز مرری   
 (.939همان: )                                         

پروین با آن همره زیبرایی و    ۀاست که دیگر ستار ۀ معشوق چنان از او دل بردهگوشوار
 :آید نمیدرخشش به چشمش 

 از آن سررراعت کررره دیررردم گوشررروارش   »
 

 «اسررررت پررررروین  زِ چشررررمانم بیفترررراده  
 (.292مان: )ه                                         

 بانی دیده. 2ر2
هنجراری  . چنانچره ایرن نا  برند شود که از دیدن لذت می این مؤلفه در افرادی مشاهده می

رسد.  های هنری، علمی و ادبی در افراد به ظهور می شامل تصعید شود، به صورت پژوهش
تماشرای   فعالیرت لرذت برردن از   »است:  بارۀ این واژه آمدهنیز در کمبریجآنالین  ۀلغتنامدر 

؛ ک.ر« )سایر افراد در شرایط خاص و زندگی خصوصری دیگرران بره طرور کلری      ۀمتفیان
dictionary.cambridge.org.) 

. داردیکی است، ولی شدت و ضعف  «چرانی چشم»بانی در معنای روانکاوی آن، با  دیده
الت آن ترین ح در ضعیف لطافت سرشار موجود در آن، این ناهنجاریبا توجه به  ،در ادبیات
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 آن بررای  واسرطۀ   بهوجود دارد؛ یعنی همان نگریستن عادی عاشق به معشوق و لذتی که 
 شود: عاشق ایجاد می

 تو را در آینره دیردن جمرالِ طلعرت خرویش     »
 بیا که وقت بهار اسرت ترا مرن و ترو بره هرم      
 بره جررای سررو بلنررد ایسرتاده بررر لرب جرروی    
 شررمایلی کرره در اوصرراف حاسررن ترررکیبش   

 ا نظررر خطررا باشررد؟  کرره گفررت در رخ زیبرر  
 

 اسررت ناشررکیبا را بیرران کنررد کرره چرره برروده  
 بررره دیگرررران بگرررذاریم بررراغ و صرررحرا را 
 چرررررا نظررررر نکنرررری یررررار سررررروباال را؟
 مجررررال نطررررق نمان ررررد زبرررران گویررررا را
 «خطرررا بارررو د کررره نبیننرررد روی زیبرررا را    

 (.2: 1989سعدی شیرازی، )                          

های  معشوق و زیبایی ۀستن دربار آفریند. می یعانی بلندشاعر با الفاظی روان و زیبا، م
هرای خرود    ستاید. این موارد، تعین آن را می ،کمک صفات و تصاویری  اوست که شاعر به

سرعدی زیبرایی را    ،مجمروع  ند. درهسرت   مانده از این تجلی جا زیبایی نیستند، بلکه آثار به
گویرد ترا در    از آن، از سرو ستن می دهد. او پس شرح می یموارد دیگر ۀوسیل  همیشه به

، 2ترجی  دهد. در چندین بیرت )  شبیه تفضیلی، قامت یار را بر سروکنار آن، با استفاده از ت
مرال زیبرای او بره دیگرران     کره ج گوید  ستن میای  زیبای یار و بهره چهرۀ( از 2و  2، 4

 کنند. دان میند که زیبایی غزل را صدچنهست  رساند. همین تشبیهات و استعارات می
 ۀابیات، کسی را که به روی یار نظر نکند و بدون مشاهده، نظری دربار ۀسعدی در ادام

هرای راه عشرق، برازهم     کند. او با وجود تمرام سرتتی   جمال معشوق دهد، نادان تلقی می
 امیدوار است که تیرگی و درازی مدت فراق پایان پذیرد و به وصال یار دست یابد.

 ارهابانی ب توان به این نکته دست یافت که در این غزل، دیده می ،اتبا توجه به توضیح
 است؛ یعنری  این مؤلفه استوار ۀکلی بر پای طور  به ،و محور اصلی این غزل است بیان شده

گفتیم. موضوع، همان جمال یار ستن آن  ۀهمان وحدت موضوع که پیش از این نیز دربار
کنرد. عاشرق از    یری دیگر، آن را بازسرازی مری  کمک تصاو  و نگریستن به آن است که به

 کند: هیچ چیز را با آن معاوضه نمیبرد و  دیدن یار لذت می
 سرت ا یده از دیدار خوبان برگررفتن مشرکل  د»

 سرت ا یار زیبا گر هزارت وحشت از وی در دل
 آن کرره در چرراه زنترردانش دل بیچارگرران   
 پیش از این من دعروی پرهیزگراری کردمری   

 ر در صورت خوبان خطاستگوید نظ آن که می
 گر به صد منزل فراق افتد میان مرا و دوسرت  

 سرت ا حاصل بی ،کند که ما را این نصیحت میهر 
 سررتا بامرردادان روی او دیرردن صررباح مقبررل 
 سرت ا چون ملک محبوس در زندان چاه بابرل 

 سرت ا گویم که هر دعوی که کردم باطل میباز
 سرت ا معنی غافل زِ ،بیند صورت همی او همین

 اسرت  همچنانش در میان جان شریرین منرزل  
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 ست با هر کس گرفتن دوسرتی ا سعدی آسان
 

 «ستا باز کردن مشکل ،لیک چون پیوند شد خو
 (.119همان: )                                            

در خردمت   های گوناگون تصاویر و اندیشهو ستن، بیشتر حول محور زیبایی یار است 
ها، مفاهیمی عالی  ترین واژه دن مطلب مورد نظر شاعرند. او به سادهتجسم موضوع و رسان

دیدن معشوق و  ۀطور کامل دربار  به 8و  2 ،1ابیات  کند. بتشد و پیامی نو را عرضه می می
فایرده   نکردن بره روی یرار را بری     ستن دیگران مبنی بر نگاه به اوست. سعدی گریستنن

که غافل از معنا هستند و فقط بره ظرواهر توجره دارنرد.     داند  ها را افرادی می داند و آن می
  هم در ارتباط برا همرین مقولره    است، ولی باز هم اگرچه به موارد دیگر پرداخته سایر ابیات

مبریّن ایرن مفهروم اسرت کره در       ،واق  زند، در ند. آنجا که دم از عدم پرهیزگاری میهست
شراعر از   ماند. باقی نمیاو زگاری برای پرهی ۀدهد و قو مقابل زیبایی یار، طاقت از کف می

تا نشان دهد  ،است کردههایی همچون استعاره و تشبیه استفاده  تصاویر و آرایه ابزارها، همۀ
برا لرذتی وافرر همرراه اسرت کره        شود به او بنگری و این نگریستن یزیبایی یار موجب م

ی حتّر  ،گوید ه عتاب میآمیتته ب ۀسعدی با حالتی طنزگون ینی برای آن وجود ندارد.جایگز
شود، باز هم  وب میزیبارویان کفر محس ۀاگر فرن را بر این بگذاریم که نگریستن به چهر

 زیرا برای من در حکم دین و آیین است: تواهم گشت؛نمن از این بر
 خود گرفتم که نظر بر رخ خوبان کفرر اسرت  »
 

 «من از این بازنگردم که مرا چون دیرن اسرت   
 (.194همان: )                                          

بانی در روانکاوی، همان نظربازی در ادبیات و اشعار فارسری اسرت    توان گفت دیده می
 طور چشمگیری وجود دارد.  که در اشعار بسیاری از شاعران به

 نتیجه. 8
 کره  های روانکاوی بررسی شرد  هفلؤغزلیات سعدی با توجه به برخی از م ،در این پژوهش

یعنری مازوخیسرم،   ، شرده در روانکراوی   هرای اشراره   که مقولره  آن گویای این است نتیجۀ
به میزان زیادی در اشعار سعدی یافت  ،و فتیشیسم جنس همبانی، عشق به  سادیسم، دیده

 شود. می
کنرد کره پیونرد بسریار نزدیکری میران آرای        این نتیجه ما را به این امر رهنمرون مری  

بره ایرن    جمله فروید نیز از ،طور که روانکاوان بزرگ  د دارد، همانروانکاوان و ادبیات وجو
شناسری   پیش از روانکاوان با مباحرث روان  اند که شاعران اند و اذعان داشته امر اشاره کرده

 توان این موضوع را با بررسی آثارشان دریافت. اند و می آشنا بوده
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د اختصراص داده، یکری از   که بیشترین درصد را در غزلیات سعدی بره خرو   خودآزاری
وفرور   های اصلی ادبیات عاشقانه و عارفانه اسرت کره در اشرعار سرعدی نیرز بره       مایه درون
پس از مازوخیسم قررار   ۀ، در رتباز زیبایی او غرق لذت شدنشود. دیدن یار و  ده میمشاه

 در اشعار سرعدی بسیار جمله خصوصیات معشوق در ادبیات است که  دارد. دگرآزاری نیز از
 هرا  آنگفت با فتیشیسم در یک رده قرار دارند و میزان تکرار  توان میو  خورد میبه چشم 

شده در این جستار اسرت کره    بررسی ۀ، آخرین مقولجنس همبه یک اندازه است. عشق به 
تروجهی از آن   شایستۀبا میزان  ،دارد و در اشعار سعدیدر ادبیات  طوالنیای بسیار  سابقه
رک تار » ،«پسرر »در بسریاری از اشرعارش، از معشروق خرود برا عنروان        . اوشویم می مواجه

و ام رال آن مشرت    خرط   ۀکند و گاهی نیز برا سربز   یاد می« رک لشکریتا»و « خونتوار
 از جنس مؤنث نیست. کند که معشوق می

ها  های موجود در روانکاوی که در این جستار به آن مقوله ۀتوان گفت هم می ،نتیجه در
، در غزلیات سعدی به شکلی گسترده وجود دارد. این امر، اشتراک و پیونرد  است شدهاشاره 

کره   اسرت  شرده دهرد. اینکره گفتره     خوبی نشان می بسیار نزدیک ادبیات و روانکاوی را به
گوید، با وجود این شواهد، رنگ و لعاب بیشتری به خود  روانکاوی با زبان ادبیات ستن می

 دهد. می بیش از پیش نشانخود را گیرد و  می
 مناب 
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