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 ،شمارۀ  ،96سال ،63بهار 6868

هدف ای مقاله تبیی اندیشههای مالمتي و جوانمردانة سعدی و بازتان ایـ اندیشـههـا در
غزلیّات اوست .بر ای مبنا ،کوشش نگارنده بر ای بوده است تا به ای پرسش اصلي پاسخ دهـد
که «آیا سعدی اساساً اهل مالمت و فتوّت بوده است یا خیر؟» و پس از ایـ مقدّمـه بـا بررسـي
غزلیّات وی به ای نتیجه ميتوان رسید که وی با توجّه به فرضیّات ملرح شده ،از سقّایان زمان
خود بوده است .برای پاسخگویي بـه ایـ پرسـش ،نخسـت مقایسـهای مختصـر بـی دو آیـی
«فتوّت» و «مالمت» صورت گرفت .سپس با تکیه بر اصول عام مربوط به ای آیی هـا در کُتُـب
معتبر و با استناد به شماری از غزلیّات سعدی ،کوشش شد دیدگاههای او در بان آیی های یـاد
شده تشریح گردد .آنگاه با ارائة آماری از برخي واژهها و اصلالحات کلیدی ملرح در میان اهـل
فتوّت و مالمت در غزلیّات شیخ اجل ،تالش شد تا مستنداتي برای صحّت برداشت نگارنده ارائـه
گردد.

متنژپوهی ادبی

چکیده
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متنژپوهی ادبی،

شمارۀ  ،96سال ،63بهار 6868

مقدّمه
سعدی شیرازی در مدّت زندگاني خود تجارن زیادی بـه واسـلة سـفرهایش انـدوخت کـه
بازتان آنها را ميتوان در آثار وی دید .انعکاس ای تجربهها در اشعار سعدی ،از یک سـو ،مبـیّ
اوضاع اجتماعي دوران اوست و از سوی دیگر ،نشاندهنـدۀ رونـد اندیشـههـای شـاعر در دوران
مختل ،زندگي وی است .بر ای اساس ،اگر در غزلیّات سعدی جلوههایي از عشق زمینـي دیـده
ميشود ،چندان عجیب نیست ،همانگونه که رنگ و بوی عرفاني گـرفت و همنشـی و همپـای
شدن معشوق بری بيقری با معشوق زمیني نیز در دیگر غزلیّات او چندان بیگانه نمينماید .در
واقع ،سعدی هرچه را تجربه کرده ،چون نقاشي چیرهدست به تصویرکشیده است .اینکه ميتوان
با جستجو در اشعار شاعران به اندیشههای آنان پيبرد ،چیـز تـازهای نیسـت ،بـهویـژه شـاعران
کالسیک که در آثار آنان باید به دنبال تکمعنایي بود .با ای حال ،نکتة مهمّ آن است که دربارۀ
سعدی ای امر جلوۀ بیشتری دارد و با کمي دقّت ميتوان سیر زندگي و اندیشة وی را در آثار او
مشاهده کرد .نکتة دیگری که باید به آن توجّه داشـت ،اینکـه وی در طـول حیـات و سـفرهای
پيدرپي خود آنچه دیده و مللون یافته ،خود آزموده و به آن عمل نموده است .بنابرای  ،وقتـي
بخواهیم سؤالها یا فرضیّههای ملرح در بعضي اسناد دربارۀ زندگي سعدی را با سندی معتبر از
کالم خود وی تأیید یا رد کنیم ،در مسیر درستي گام نهادهایم .از میان غزلیّات سعدی که منبع
اصلي ما در بررسي اندیشههای وی در پژوهش پیش روست ،در پي یافت مدارکي هستیم تا بـه
ای پرسش پاسخ دهیم که «شیخ شیراز با آنکه بارها خود را مورد مالمت خلق نشان داده است
و ای مالمت را شیری یافته ،باکي از آن نداشته ،آیا از اهل مالمت بوده اسـت یـا بـا توجّـه بـه
اشارات مکرّر خود او به اصول اساسي اهل فتـوّت در غزلیّـات خـویش ،از اهـالي کـوی و بـرزن
جوانمردان بوده است؟» برای رسیدن به ای هدف ،پس از اشاره به پیشـینة فتـوّت و مالمـت و
مقایسة آن دو با یکدیگر ،به مسألة «سقّا بودن سعدی» نیز توجّه کردهایم کـه شـفیعي کـدکني
سعي کرده است تا به اثبات آن بپردازد (ر.ک؛ شفیعي کدکني987 :6831 ،ـ 987و نیز ،همـان،
61 :6833ـ .)9هدف ما در ای پژوهش ،یافت سندی محکم در غزلیّات شیخ سـعدی شـیرازی
است تا بتوانیم بر اساس کالم و اندیشة خود شاعر به حقیقت ای امر پي ببـریم .یـادآوری ایـ
نکته نیز الزم است که نمونههای شعری استفاده شده در مت  ،بر اساس ترتیب غزلیّات برگرفته
از چاپ فروغي است و برای هر اصل از آیی فتوّت و مالمت که در شعر سعدی نمود یافته ،تنها
به چند نمونه از میان نمونههای بسیار بسنده کردهایم.
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3ـ مالمت و فتوّت

مالمتیّه و فتوّت به روایت سُلَمی
یکي از بایستههایي که سُلَمي برای فتوّت ميآورد ،آن است که« :وَ مِـ َ الْفُتُذوَّةِ أَنْ الَ یُلَـالِعَ
الْعَبْدُ نَفْسَهُ وَ الَ أَفْعَالَهَا وَ الَ یُلْلِبُ عَلَي فِعْلِهِ عِوَضاً :فتـوّت آن اسـت کـه بنـده در خـود و افعـال
خویش ننگرد و عو و پاداشي برای عمل خود نخواهد» (سُلَمي .)87 :6867 ،ای اصل بسـیار

متنژپوهی ادبی

با وجود ای اختالف اساسي ،مسألهای که همچنان ملرح است ،شباهتهای فراوانـي اسـت
که در اصول ایـ دو جریـان وجـود دارد کـه گـاه تشـخیص دادن آن دو را از یکـدیگر دشـوار
ميسازد .شفیعي کدکني در قلندریّه در تاریخ به ای نکته توجّه دارد و ميگوید« :امّا باید توجّـه
داشت صرف نظر از وجه غالب ای مذاهب ،مرزهای آنها در یکدیگر شناور است و تمایز هر یـک
از دیگری دشوار» (شفیعي کدکني .)89 :6831 ،برای آنکه ای شناوری بهتر نشـان داده شـود،
جا دارد به اصول هر دو مذهب توجّه شود .در ای میان ،شاید شایستهتر و نیکوتر آن باشـد کـه
به روایت یک فرد از هر دو آیی رجوع شود.
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به خراسان قرن سوم که بنگریم ،چهار جریان فکری6را مشاهده ميکنیم کـه هـر چهـار بـر
مبنای زهد و تصوّف شکل گرفتهاند .از میان ای چهار جریان ،دو جریان مالمتیّه و اهـل فتـوّت
مورد نظر و بررسي ما در ای مقاله است که به مقایسهای مختصر بی ای دو جریان یا گـرایش
خواهیم پرداخت« :عنصر  dominantو وجه غالب آیی مالمت که پیشـوای آن حمـدون قصّـار
است ،زهدی است که نیکيها و عبادات زاهد را از خلق پنهان ميکند و او را تا بـدانجا از ظـاهر
نیک بازميدارد که گاه دست به کارهای عرفاً ناشایست ميزند تا حس ظ ّ مردم را نسـبت بـه
خود از میان بردارد» (همان .)83 :6831 ،در واقع ،آنها در ظاهر یا بـاط کـاری بـه کـار خلـق
نداشتند و خود را از جمع آنها کنار ميکشیدند .البتّه اینکه مخاطب خود را خلق ميدانسـتند و
به خاطر قضاوت خلق دست به چنی کارهایي ميزدند ،خود دلیلي است بـر اینکـه بـرای اهـل
مالمت ،مردم و قضاوتهای ایشان مهم بود« ،امّا زهد نوح عیّـار در آیـی اربـان فتـوّت ،زهـدی
است که نگاهي مردمگرایانه دارد و از جنبههای شخصي مـيکاهـد و بـه سودبخشـي بـه مـردم
ميپردازد و در واقع ،اهل ایثار است» (همان .)89 :بدی ترتیب ،فرق اساسي ایـ دو مـذهب را
ميتوان چنی گفت که :مالمتیّه کنار نهادن خلق و پرداخت به حق با اخال را در نظر دارند،
امّا اهل فتوّت با گرایش به خلق بر محور ایثار عمل ميکنند« :فتیان تیمار خلـق را تیمـار خـدا
ميدانند .در واقع ،خدمت به خلق ،خدمت به خالق است و فتیان یا اولیاءاهلل یا فرّهوشـان یـاران
خدایند» (کرب .)61 :6838 ،
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نزدیک است به ای ویژگي اهل مالمت که «با لذّت بـردن از طاعـت مخـال،اَنـد و آن را زهـری
کشنده ميدانند ...هر عمل و طاعـت خـویش را کـه چشـم بـر آن داشـته باشـي و آن را نیـک
شماری ،باطل است ...دیدن اعمال و بدان غرّه شدن از قلّـت عقـل اسـت( »...شـفیعي کـدکني،
688 :6831ـ .)686
در آیی فتوّت ،نرمخویي با یاران و چشمپوشي از لغزشهای آنان از اهمیّت باالیي برخوردار

متنژپوهی ادبی،

شمارۀ  ،96سال ،63بهار 6868

است« :وَ مِ َ الْفُتُوَّةِ أَنْ الَ تُعَاتِبَ إِخْوَانَهُمْ عِنْدَ زَالَّتِهِمْ وَ أَنْ تَتُونَ عَـنْهُم إِذَا ذَنَبُـوا ...حُسْـ ُ الظَّـ ح
بِالْخَلْقِ وَ حِفْظُ حُرُمَاتِهِم :فتوّت آن اسـت کـه برادرانشـان را در لغزشهایشـان عتـان و سـرزنش
نکنند و هنگامي که مرتکب گناهي شوند ،از آنان بگذرند ...نسبت به مـردم حُسـ ظَـ داشـته
باشند و حرمت ایشان را حفظ کنند» (سُـلَمي 83 :6867 ،و  .)38قابـل مقایسـه اسـت بـا ایـ
اصول اهل مالمت« :هر که با ایشان جفا کند ،به بردباری با آنان مقابله کنند ...نبایـد بـه عیـون
مردم بپردازد تا از عیون خویش غافل شود ...نباید که عیب برادر خویش را بیند ،مگر آنکه خود
عیبناک باشد( »...شفیعي کدکني.)666 :6831 ،
از نکات مشترک بی ای دو مذهب نیز بخشش بيچشمداشت است .درکتـان مالمتیّـه بـه
روایت سُلَمي آمده است« :از مال خویش باید برادر خویش را یاری داد .در مـال او هرگـز طمـع
نباید کرد و در کار او انصاف داد و از او انصاف نباید خواست» (همان) و در فتوّت به روایـت وی
آمده است« :وَ مِ َ الْفُتُوَّةِ :سَخَاوَةُ النَّفْسِ وَ سَالَمَةُ الصَّدْرِ ...وَ أَنْ یَرَی إِنَّ الْبَاقِي مِ ْ مَالِهِ مَا بَذَلَـهُ الَ
مَا أَمْ سَکَهُ :...فتوّت آن است که بخشنده باشد و صاحب سالمت صدر ...و بداند که آنچه از امـوال
او ماندگار است ،آن است که بخشیده ،نه آنچه نگه داشته است» (سُلَمي 86 :6867 ،و .)81
ای اصل ،چند قرن بعد در فتوّتنامة شیخ شهانالدّی سهرودی به صورت سه اصل از شش
اصل باطني وی برای جوانمردی ذکر شده است6« :ـ سخاوت :بيسؤال علا کردن8 .ــ تواضـع.
8ـ کَرَم :بخشش بدون منّـت» (کـرب  .)31 :6838 ،همچنـی از زبـان معـروف کَرخـي دربـارۀ
عالمتهای جوانمردان نقل شده است« :جوانمردان را سه نشانه اسـت :وفـای بـيخـالف ،مـدح
بيچشمداشت ،پاداش و بخشیدن بيسؤال» (کاشفي سبزواری.)68 :6898 ،
مشترکات ای دو آیی تا حدّی است که در تعری ،یکي از آنها ویژگي دیگـری را آوردهانـد.
اصل اساسي مالمتیّه که اخال و پرهیز از ریا است ،در آیی فتوّت نیز مورد توجّه است« :آنچه
از آموزشهای حمدون قصّار در بان مالمت مانده ،اخال در زهـد اسـت و تعریـ ،او از فتـوّت
یک صوفي ،عبارت است از طریق مالمت یعني طریـق اخـال » (کـرب  .)667 :6838 ،وی بـه
روشني نشان داده است که برای فتي بودن ابتدا باید مالمتي بود.
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در تعری ،از «فتي» نیز آمده است« :از صوفیي پرسیدند فتي کیست؟ گفت آن کس که نـه
در باط وی دعوی باشد و نه در ظاهرش تصنّع و ریا؛ چنانکه از آن سرّ کـه بـی او و خداونـد
هست ،سینة خودش آگاه نباشد تا به خلق چه رسـد» (روضذةالمریـدی  ،بـان 87؛ بـه نقـل از

7ـ فتوّت و مالمت در غزلیّات سعدی
بـا توجّه به اینکه سعدی بارها در دیوان خود از مالمـت سـخ گفتـه اسـت و اندیشـههـای
مالمتي را نیز در ای اثر منعکس ساخته ،8همچنی با توجّه بـه پـرداخت وی بـه اصـول اهـل
فتوّت در اثر مورد نظر خود و نیز با توجّه به رونق بسیار آیی فتوّت در دوران زنـدگي سـعدی ـ
پیوست خلیفه النّاصر به فتیان و حضور ممـدوح سـعدی ،اتابـک سـعد ،در طریـق جـوانمردان
(کاشفي سبزواری18 :6898 ،؛ بـه نقـل از احـوال النّاصـرالـدّی اهلل ،صـالح صـفری) و از همـه
تأثیرگذارتر ،استاد وی شیخ شهانالدّی عمر سهروردی که دو فتوّتنامه نیز نگاشـته اسـت (در
بانِ رابلة سعدی و سهروردی ،ر.ک؛ فروزانفر31 :6896 ،ـ ،)16در غزلیّات وی اصول اساسي دو
آیی مالمت و فتوّت را با یکدیگر بررسي ميکنیم.

متنژپوهی ادبی

پس از همة ای توضیحات و اثبات شناوری مرزها و شباهت ای دو آیـی بـه یکـدیگر و بـا
توجّه به پرداخت سعدی هم به آیی مالمتیان و هم آیی جوانمردان در غزلیّـات کـه در ادامـة
ای پژوهش آورده ميشود ،باید نشـان داد کـه آیـا بـه صـراحت اسـنادی کـه سـعدی را فتـي
خواندهاند ،ميتوان به اهل فتوّت بودن او حکم داد؟
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شفیعي کدکني .)66 :6831 ،ای تعری ،،دقیقاً همان تعریفي است که سُلَمي به روایت قنّـاد در
پایان رسالة مالمتیّة خویش آورده است و قنّاد نیز آن را از حمدون قصّار روایت کرده« :مالمتـي
آن است که از درون هیچ دعوی ندارد و از بـرون اهـل هـیچ تظـاهری و تصـنّعي و خودنمـایي
نیست و دلش از آنچه میان او و خداست ،آگاهي ندارد تا چه رسد به دیگران( »...همـان.)689 :
ای تعری ،یکسان از دو مذهب ،نشانگر نزدیکي آن دو به یکدیگر اسـت .حتّـي ایـ نزدیکـي و
شباهت باع سر در گمي نویسندگان اهل تصوّف دربارۀ مذهب برخـي از ایـ دگرگونـهمـردان
شده است؛ برای نمونه« ،قشیری و شعراني ،احمد خضرویه را اهل فتوّت معرّفي کـردهانـد ،ولـي
جالّبي هجویری او را بر طریقة مالمت خوانده است( »...کرب  .)888 :6838 ،به هر روی ،ای دو
آیی که خاستگاهي یکسان و همزمان دارند ،از یکدیگر تأثیر پذیرفتـهانـد و فراتـر از آن ،حتّـي
ابوالعالء عفیفي معتقد است که اکثر تعالیم مالمتیان از فتوّت أخـذ شـده اسـت (ر.ک؛ عفیفـي،
.)98 :6871
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احمدرضا کیخای فرزانه و علي وفایي

3ـ )7اخالص و ریاستیزی

متنژپوهی ادبی،
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مبارزه با ریا و خودستایي و گرایش به اخال  ،از محوریتری آموزههای اهل مالمت اسـت
(ر.ک؛ انصاری .)898 :6818 ،در غزلیّات شیخ اجل نیز ای مبارزه با ریا و عدم خودستایي دیده
ميشود .هرچند بر اساس قانون طبیعي شعر و شاعری ،گاه مفـاخراتي نیـز در اشـعارش نمایـان
ميشود ،امّا آنجا که پای اندیشههای عرفاني به میان ميآید ،خود را در برابر معشوق (کـه البتّـه
گاهي در غزلیّات سعدی معشوق آسماني است) 8هیچ ميانگارد .در سلح دیگر ،ریا را به کنـاری
مينهد و به خودش ميبالد و با رعایت کردن ای دو اصل ،به اخال ميرسد.

3ـ3ـ )7نقد ریا
در ابیات زیر سعدی در نقد ریاکاران سخ ميگوید و در عی حال اعترافـاتي مـيکنـد کـه
نشان از عدم ریاکاری وی است:
«عاشقان دی و دنیاباز را خاصیّتي اسـت،
«پیش ازی دعـویّ پرهیزگـاری کردمـي
«غـــالم همّـــت شـــنگولیان و رنـــدانم
«بخـــورم گـــر زِ دســتِ توســـت نبیـ ـد
«ای نَفس که مللون تو ناموس و ریا بود،
«بگــویم تــا بدانــد دشــم و دوســت،
«کســاني عیــب مــا بیننــد و گوینــد،
جمیــــع پارســــایان گــــو بداننــــد،
چنــان از خمــر و زمــر و نــای و نــاقوس،

کان نباشد زاهـدان مـال و جـاهانـدوز را»
(ســعدی.)68 :6837 ،
باز ميگویم که هر دعوی که کردم باطل اسـت»
(همــان.)78 :
نه زاهدان کـه نظـر مـيکننـد پنهانـت»
(همان.)633 :
نکـــنم گـــر خـــالف توســـت نمـــاز»
(همان.)868 :
از بند تـو برخاسـتم و خـوش بنشسـتم»
(همان.)811 :
کــه مــ مســتي و مســتوری نــدانم»
(همان.)366 :
کــــه روحــــاني نداننــــد از هــــوایي
کـــه ســـعدی توبـــه کـــرد از پارســـایي
نمـــيترســـم کـــه از زهـــد ریـــایي»
(همان.)988 :

اندیشههای مالمتي و فتیاني سعدی در غزلیّات

«صــاحبنظــر نباشــد در بنــد نیکنــامي
«سعدیا عاشق نشـاید بـودن انـدر خانقـاه
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خاصان خبـر ندارنـد از گفتگـوی عـامي»
(همـان.)188 :
شاهد بازی فراخ و زاهـدان تنـگ خـوی»
(همان.)186 :

7ـ3ـ )7نفی خودستایی
نفي خودستایي را که همراه تسلیم در برابر یار است و نشانههای بيریا بودن شاعر ،اینگونـه
توصی ،ميکند:

«بکُش چنانکه تواني که سـعدی آن کـس نیسـت،
«به خواری در پِیَت سعدی چو گرد افتاده ميگویـد:

«گفته بودی که بُوَد در همه عـالم سـعدی
گــر بــه تشــری ،قبــولم بنــوازی مَلَکــم
«م ِ گدای که باشم کـه دم زنـم زِ لبـت؟!
«درست شد که به یک دل دو دوسـت نتـوان داشـت

1ـ3ـ )7اخالص
سعدی در غزلیّات خود ابیاتي دارد که نشان ميدهـد اهـل اخـال
ميپسندد:

اسـت و یـا اخـال

را
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«سعدی اگر نام و ننگ در سَرِ او شد چه شد؟!

متنژپوهی ادبی

«گر رود نام م اندر دهنت بـاکي نیسـت؛
ســعدیا گــر نکنــد ی ـاد تــو آن مــاه مــرن ؛

پادشــاهان بــه غلــط ی ـاد گــدا نی ـز کننــد
ما که باشیم کـه اندیشـة مـا نیـز کننـد»
(همان.)898 :
مرد ره عشق نیست کش غم ننگ است و نام»
(همان.)818 :
که با وجود تو دعوی کند که م هسـتم»
(همان.)819 :
پسندی بر دلم گردی که بر دامانت نپسـندم»
(همان.)871 :
م به خود هیچ نِیَم ،هرچه تو گـویي آنـم
وَر بـــه تازانـــة قهـــرم بزنــي ،شــیلانم»
(همان.)368 :
سعادتم چـه بُـوَد؟ خـاک پـات بوسـیدن»
(همان.)319 :
به ترک خویشت بگـوی ای کـه طالـب اویـي»
(همان.)966 :
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«م نه آن صورتپرستم کز تمنّای تـو مسـتم

«مـــا زنـــده بـــه ذکـــر دوســـت باشـ ـیم
یـــارن کــــه تــــو در بهشــــت باشـــي
مــــا مســ ـتِ شــــرانِ نــــانِ عشــــقیم

متنژپوهی ادبی،
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«هر چه کوته نظراننـد بـر ایشـان پیمـای
«حدی روضه نگویم ،گـل بهشـت نبـویم
مي بهشت ننوشم زِ دسـت سـاقي رضـوان
«دَرِ چشم بامدادان به بهشـت برگشـودن،

احمدرضا کیخای فرزانه و علي وفایي
هوش م داني که برده است آنکه صورت مينگـارد»
(همان.)611 :
دیگــــر حَیَــ ـوان بــــه نفخــــة صــــور
تــــا کــــس نکنــــد نگــــاه در حــــور
نــــه تشــــنة سلســــبیل و کــــافور»
(همان.)888 :
که حریفان زِ مـل و مـ زِ تأمـل مسـتم»
(همـان.)817 :
جمال حور نجویم دوان به سوی تـو باشـم
مرا به باده چه حاجت که مست روی تـو باشـم»
(همان.)388 :
نه چنان للی ،باشد که بـه دوسـت برگشـایي»
(همان.)986 :

ای «نیستي از منیت» و اخال در زندگي شیخ اجل باع ميشد تا خود را از خلـق جـدا
نداند و اگر هم کساني آوردهاند که وی سقّا بوده ،با توجّه به ایـ اندیشـههـای سـعدی چنـدان
جای تعجب نیست.

7ـ )7بخشندگی
سعدی همانگونه که با ریاکار و زاهد ميستیزد ،با دوست و یـار نـرم و للیـ ،اسـت و اهـل
بخشش .بخشندگي فراوان و بيچشمداشت از اصولي است که هم در آیی مالمتي اهمیّت دارد
و هم در آیی اهل فتوّت .ای اهمیّت در میان جوانمردان بیشتر است ،حتّي در تعری ،فتـي در
دورۀ جاهلیّت به سخاوت و شجاعت فرد اشاره داشـتند (در ایـ بـاره ر.ک؛ کاشـفي سـبزواری،
 .)9 :6898از جمله اصولي که در تعاری ،فتوّت باقي مانده ،بخشش است ...« :جوانمردان را سه
نشانه است :وفای بيخالف ،مدح بيچشمداشت پاداش و بخشیدن بيسـؤال  ...فتـوّت آن اسـت
که دست برادرت را بر مال خویش گشاده داری و خود ،طمع در مال وی نکنـي( »...همـان.)6 :
همانگونه که قبالً آمد ،از اصولي که شیخ شهانالدّی سهروردی دربارۀ فتي آورده ،کَرَم اسـت و
کَرَم را بخشش بدون منّت توضیح داده است (ر.ک؛ کرب  .)67 :6838 ،شیخ اجل نیز به زیبـایي
ميآورد:

اندیشههای مالمتي و فتیاني سعدی در غزلیّات
«بــذل جــاه و مــال و تَ ـرکِ نــام و ننــگ،
«حبیـ ـب آنجـــا کـــه دســـتي برفشـــاند،
«گر از رای تو برگردم ،بخیل و ناجوانمردم
«زِ خون عزیزتـرم نیسـت مایـه ای در تـ
«گر جان دهي وگـر سَـرِ بیچـارگي نهـي،

«تــا در می ـان نی ـاری بیگانــهای نــه ی ـاری

ای سعدی است که حاضر است اینگونه در عالم غَلَیان احساسات خود از روح و جان و سَـر
و هر چیز دیگری بگذرد .او به نیکي آموخته و دریافته است که برای جـوانمرد بـودن و فراتـر از
آن ،برای شایسته زیست  ،باید اهل بخشش بود ،مخصوصاً برای آنکـه یـا آنچـه شایسـتگي ایـ
بخششها را دارد.

1ـ )7تحمّل بر جور
هجویری در پایان بخش مالمت از کتان کش،المحجون حکایتي را نقل ميکنـد کـه بـرای
خود او پیش آمده بود و در پي آن ميآورد که با کشیدن بار جهّال ،مشـکالت حـل مـيشـود و
تحمّل جور آنان باع حلّ عقده ميگردد (ر.ک؛ جالّبي هجویری .)36 :6893 ،سعدی شـیرازی
نیز بيتوجّه به ای موضوع نبوده است و گریزی به ای اصل اخالقي زده است و چون بوسـتان و
گلستانش به تعلیم و اندرز مخاطب روی ميآورد:
«جمــاعتي کــه نداننــد حــظّ روحــاني،
گمان برند که در بـاغِ عشـق سـعدی را،

تفاوتي کـه میـان دَوان و انسـان اسـت،
نظر به سیب زنخدان و نار پسـتان اسـت
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«سَرِ م فدای جانت ،سَرِ بنـده وآسـتانت؛

در طریـــق عشـــق اوّل منـــزل اســـت»
(سعدی.)78 :6837 ،
مُحــب اَر ســر نیفشــاند ،بخیــل اســت»
(همان.)73 :
روان از م تمنّا ک که فرمانـت روان باشـد»
(همــان.)661 :
فــدای دســت عزیــزان ،اگــر بیاالینــد»
(همان.)898 :
در پای دوست هرچه کني مختصـر بُـوَد»
(همان.)897 :
خــود چــه باشــد در کَــ ِ،حــاتم دِرَم»
(همان.)893 :
چه مرا بِه از گدایي چو تـو پادشـاه دارم؟»
(همان.)866 :
دربــاز هرچــه داری گــر مــرد اتّفــاقي»
(همان.3)933 :

متنژپوهی ادبی

«بَــــذلُ رُوحِــ ـي فِیــ ـکَ أَمــــر هَــ ـیِّ
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مــرا هرآینــه خــاموش بــودن اولــيتــر

احمدرضا کیخای فرزانه و علي وفایي
که جهل پیش خردمند عذر نادان است»
(سعدی.)38 :6837 ،

یا ای نظر کلّي وی دربارۀ صبر و تحمّل:

متنژپوهی ادبی،
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«پــس از دشــواری آســاني اســت ناچــار

ولــــیک آدمــــي را صــــبر بایــــد»
(همان.)879 :

ای ویژگي با اصل احتمال بر جور یار یا به طور کلّي ،تحمّل بر جور همخواني دارد که اهـل
مالمت و فتوّت ،جوان آن را با نیکي پاسخ ميگوینـد .البتّـه نمـود آن در جـوانمردی بیشـتر و
بارزتر است:
«قیمـتِ عشــق ندانــد ،قَـدَم صــدق نــدارد،
«صبر ک ای دل که صبر سیرتِ اهلِ صفاست

«وگر تـو جـور کنـي ،رای مـا دگـر نشـود
«صــبرم زِ روی دوســت میسّ ـر نمــيشــود
«یار آن بُوَد که صـبر کنـد بـر جفـای یـار
«چون تحمّـل نکنـد بـارِ فـراقِ تـو کسـي،
ای که بيدوست به سَر مينتواني که بـری!

سُست عهدی که تحمّل نکند بار جفـا را»
(سعدی.)1 :6837 ،
چارۀ عشق احتمال ،شرطِ محبّـت وفاسـت»
(همان.)33 :
هــزار شــکر بگــوییم هــر جفــایي را»
(همان.)86 :
داني طریق چیست؟! تحمّل زِ خوی دوست»
(همـان.)681 :
تَرکِ رضای خویش کند در رضـای یـار»
(همان.)888 :
بــا همــه دردِ دل آســایش جــانش باش ـي
شــایَد اَر محتمــل بــارِ گــرانش باشــي»
(همان.9)933 :

آنچه در بیت پیشی آمده ،برگرفته از ای خصیصة جوانمردی است« :فتـوّت آن اسـت کـه
برادرانت را در لغزشهایشان عتان و سرزنش نکني و هنگامي که مرتکـب گنـاهي مـيشـوند از
آنان بگذری( »...سُلَمي6867 ،ق .)83 :.همچنی است در آیی مالمت« :هر که بـا ایشـان جفـا
کند ،به بردباری با آن مقابله کنند( »...شـفیعي کـدکني .)666 :6831 ،در ادامـة همـی اصـل،
حُس ظ نیز شکل ميگیرد که در آیی فتوّت نیـز بـه آن توصـیه شـده اسـت (ر.ک؛ سُـلَمي،
6867ق .)38 :.همچنی یکي از شش اصل باطني اهل فتوّت است که سهروردی در فتوّتنامـة

اندیشههای مالمتي و فتیاني سعدی در غزلیّات
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خود آورده است...« :عفو رحم ،اگر همة عالم او را برنجاند ،او نرنجد و نرجاند( »...کـرب :6838 ،
:)31
«سعدی از اخالق دوست ،هر چه برآید نکوست

گو همه دشنام گو ،کز لب شیری دعاسـت»
(سعدی.)37 :6837 ،

3ـ )7راست رفتن

«سعدی مالمت نشنود ،وَر جان در ایـ سـر مـيرود،

«نــه بــه زرق آمــدهام تــا بــه مالمــت بــروم
«چون دوست گرفتي چه غم از دشم خونخوار؟
«کوتــــهنظــــران مالمــــت از عشــــق،
«گر سیاست مي کند سللان و قاضي حاکمنـد

«عشق از دل سعدی به مالمت بتوان بـرد،

چنانکه مشاهده ميشود ،سعدی نیز پایبند به ایـ اصـول اسـت و آن را بـه زیبـایي در کـالم
آهنگی خود بیان کرده است.

متنژپوهی ادبی

«گر م از سنگِ مالمت روی برپیچم ،زنم؛

جان سپر کردند مردان نـاوکِ دلـدوز را»
(سعدی.)68 :6837 ،
صوفي گرانجاني ببر ،ساقي بیاور جـام را»
(همان.)69 :
بندگي الزم اگر عـزّت و اِکـرامم نیسـت»
(همان.)688 :
گو بـوقِ مالمـت بـزن و کـوسِ شـناعت»
(همان.)689 :
بـــي فایـــده مـــيکننـــد و تحـــذیر»
(همان.)883 :
وَر مالمت مي کند پیر و جوان ،آسودهایـم
(همان.)388 :
گر رنگ توان برد بـه آن از رخ سـعدی»
(همان.1)183 :
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جالّبي هجویری در کش،المحجون برای مالمتیان سه وجه معرّفـي مـيکنـد :وجـه اوّل بـا
عنوان راست رفت « :امّا آن که طریق وی راست رفت بُوَد و نابرزیدن نفاق و دست بداشت ریـا،
وی را از مالمت خلق باک نباشد و اندر همة احوال بر سـر رشـتة خـود باشـد ،بـه هـر نـام کـه
خوانندش ،وُرا یکي باشد» (جالّبي هجویری .)83 :6893 ،در اندیشـههـای مالمتـي سـعدی در
غزلیّات ،ای وجه اوّل را در مدخل 6ـ6ـ 8بیان کردیم ،ولي در ادامة سخ جالّبـي ،بـيتفـاوتي
سالک در برابر مالمت نیز در اشعار سعدی نمود بارزی دارد:
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فراتر از اینکه یک مالمتي از مالمت کوتهنظران و پیر و جوان باکي ندارد ،حتّي ای مالمـت
را دوست دارد و آن را مللون خود ميیابد .هجویری در ای باره در کش،المحجون ميآورد که
«اندر حقیقت دوستي ،هیچ چیز خوشتر از مالمت نیست؛ لِأَنَّ المَالَمَةَ رَوضَذةُ العَاشِـقِی َ وَ نُزهَذةُ
المُحِبِّی َ وَ رَاحَةُ المُشـتَاقِی َ وَ سُـرُورُ المُرِیـدِی َ (براسـتي مالمـت بهشـت عاشـقان و نزهتگـاه
دوستداران و آسایش مشتاقان و شادی مریدان است) » (جالّبي هجویری.)83 :6893 ،
«ما مالمت را به جان جوییم در بازار عشق

متنژپوهی ادبی،
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«عاشـــق صـــادق از مالمـــت دوســـت،

کن خلـوت پارسـایان سـالمتجـوی را»
(سعدی.)88 :6837 ،
گـــر برنجـــد بـــه دوســـت مشـــمارش»
(همان.7)888 :

امّــا گــاهي دیــده مــيشــود کــه ســعدی از مالمــت و مالمــتگویــان مــينالــد و آن را
«روضةالعاشقی » نميیابد ،هرچند تـوجّهي بـه سـخ آنـان نـدارد و بـر سَـرِ قصـد و هـدفش
پابرجاست:
«طاقتم نیست زِ هر بيخبری سنگِ مالمـت

که تو در سینة سعدی چو چراغ از پس جامي»
(سعدی.3)963 :6837 ،

همة نکات بیان شده وقتي جالبتر و شگفتانگیزتر ميشود که خود اعتراف مـيکنـد روزی
از مالمتگران بوده ،ولي در پي اتّفاقات چندی ،خود مورد مالمت دیگران واقع شد .همانگونه کـه
زماني از عالمان دی قبیلهاش بهره ميبرد و از عشق یار بـه شـاعری رسـید و علـم دیـ را بـه
کناری نهاد و به دیني رسید6که خود یافته بود و یا در مرحلهای دیگر از زندگياش هـر آنچـه را
بر ادیبان خوانده بود ،ميشوید و به جوانمردان اوباش ميپیوندد .68در ای وادی نیـز از مالمـت
کردن دیگران دست ميکشد و در عشق به یار ،پذیرای هر مالمتي ميگردد:
«بعد از ای عیب و مالمت نکنم مستان را
«تو را مالمت رنـدان و عاشـقان سـعدی،

که مرا در حق ای طایفـه انکـار برفـت»
(همان.)687 :
دگر حـالل نباشـد کـه خـود بلغزیـدی»
(همان.)938 :

اندیشههای مالمتي و فتیاني سعدی در غزلیّات
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9ـ )7عزلت گرفتن
از دیگر ویژگيهای شخصیّتي سعدی که از غزلیّات وی برميآید ،عزلت گرفت و بيتـوجّهي
به خلق است .ای ویژگي به شخصیّت شیخ جنبهای پارادوکسي ميدهد؛ چراکه وی پایبنـد بـه
رعایت اصول فتوّت بود و اصل اساسي جوانمردان ،یعني ایثار و توجّه به خلق و در خدمت خلـق
بودن را رعایت ميکرد و از طرف دیگر ،وی پیرو اندیشههای مالمتي بود و آنهـا را مـيپسـندید.
ای خود پارادوکس و دوگانگي را به وجود ميآورد که ميتوان به بیشتر جنبـههـای شخصـیّتي
وی تعمیم داد.

«مرا که عزلت عنقـا گرفتمـي همـه عمـر،
«بــا تــو حــرام اســت بــه خلــوت نشســت

متنژپوهی ادبی

«زی تنگنای خلوتم خاطر به صحرا ميکشـد

کز بوستان باد سَحَر خوش ميدهد پیغـام را»
(ســعدی.)69 :6837 ،
چنــان اســیر گرفتــي کــه بــاز تیهــو را»
(همــان.)66 :
حیــ ،بُــوَد در بــه چنــی روی بســت»
(همــان.)86 :
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یکي از اصول محوری اهل مالمت ،خلوت گزیدن و دوری از خلق بـود کـه در واقـع ویژگـي
مشترکي است بی اهل تصوّف و عرفان .امّا دربارۀ سعدی و عرفان وی ،ای اصـل رنـگ و بـوی
دیگری دارد .با توجّه به غزلیّات سعدی که ما بر اساس گفتـههـای وی در ایـ اثـر بـه قضـاوت
نشستهایم  ،وی زماني اهل خلوت بوده ،ولي بعد آن را به کناری نهاده اسـت و گـاهي آن را نقـد
کرده است .66در غزلیّات هم ستایش گوشهنشیني و عزلت است و هم دوری از خلوت و جـدایي
از خلق .به قول دکتر اسالمي ندوش « ،او ذاتاً یک فرد زنـدگيشـناس و زنـدگيدوسـت اسـت.
بهگوشه گیری الأقل در دوران فعّال زندگي خود اعتقاد نداشته .شما مـيتوانیـد کاسـب باشـید،
پیشهور باشید ،پزشک باشید و غیره ،و یک تفکّر عرفاني للی ،هـم در خودتـان داشـته باشـید.
ای چیزی است که مورد نظر سعدی اسـت( »...اسـالمي ندوشـ  .)636 :6836 ،فراتـر از ایـ
سخنان باید گفت ،سعدی نظر کلّي ارائه نميدهد که در تمام شرایط طبق آن رفتار کنـد ،بلکـه
او خردمندانه ملابق هر موقعیّتي یک حکم و اندیشه برای خود دارد که اگر ای اندیشهها را بـه
تنهایي با هم بسنجیم ،به تناقض آنها پي خواهیم برد ،امّا باید همچون وی زیرک بود و دریافـت
که ای اندیشه و نظر در ای موقعیّت ،بجـا و درسـت و کارآمـد اسـت ،ولـي همـی اندیشـه در
شرایط متفاوت دیگری نادرست و بیجا .اینگونه اسـت کـه یکبـار خلـوت را مـيپسـندد و آن را
توصیه ميکند ،و یکبار هم از آن کناره ميگیرد:
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خلـق و روی

«گو همه شهر به جنگم بـه درآینـد و خـالف

«به کن غاری عزلت گزینم از همـه خلـق

متنژپوهی ادبی،
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«رفته بودیم به خلوت که دگر مَي نخوریم

گر حدیثي هست با یار است و با اغیار نیست»
(همان.)667 :
م که در خلوت خاصم ،خبر از عامم نیست»
(همان.)688 :
گر آن للیـ ،جهـان یـار غـار مـا باشـد»
(همان.)668 :
ســاقیا بــاده بــده کــز سَــر آن گردیــدیم»
(همان.)381 :

1ـ )7قصد کردن
از اصول دیگری که مالمتیان به کار ميبستند و آن دومی وجهي است که جالّبي هجویری
آن را بیان کرده« ،قصد کردن» است .بدی معني که فردی که مناصب و موقعیّـتهـایي خـا
دارد ،به نحوی از یاد خدا باز ميماند و به کار خلق مشغول ميشود .بر همی اساس ،وی کـاری
ميکند که خلق به او بيتوجّهي نمایند و زبان بـه مالمـت وی گشـایند ،همچـون حکـایتي کـه
جالّبي دربارۀ بایزید بسلامي و روزهخواری وی در ماه رمضان ميآورد (ر.ک؛ جالّبـي هجـویری،
.)86 :6893

3ـ1ـ )7خراباتی گفتهها
نیک که به اشعار شیخ اجل ـ کـه خـود واعـظ بـود و مـرد دیـ و شـریعت ـ بنگـریم ،بـه
گفتههایي برميخوریم که انکار اصول دیني و شـرعي در آن نمایـان اسـت .گویـا سـعدی قصـد
داشت تا از ای راه به نقد زاهدان و دینداران در قید و بند ظواهر بپردازد و ای کالم را برگزیـده
تا هم خلق به مالمت وی برخیزند و در وی ظـ ّ نیکـو نبرنـد ،هـم شمشـیر تیـز قلـم را علیـه
ریاکاران تیزتر کند؛ شیوهای که بی مالمتیان ،بهویژه قلندریان نیز متداول بود:
«کافر و کفر و مسلمان و نماز و م و عشق؛
«تا خـود کجـا رسـد بـه قیامـت نمـاز مـ
«ســاقي بی ـار جــامي کــز زهــد توبــه کــردم
«رسم تقوا مينهـد در عشـقبـازی رای مـ

هر کسي را که تو بیني به سَرِ خود دیني اسـت»
(سعدی.)683 :6837 ،
م روی در تو و همه کس روی در حجـاز»
(همــان.)869 :
ملــرن بــزن نــوایي کــز توبــه عــار دارم»
(همــان.)836 :
کوس غارت ميزند در مُلکِ تقـوا روی تـو»
(همــان.)339 :

اندیشههای مالمتي و فتیاني سعدی در غزلیّات
«وفــای ی ـار بــه دنی ـا و دی ـ مــده ســعدی
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دری ـغ باشــد یوســ ،بــه هرچــه بفروش ـي»
(همان.68)939 :

7ـ1ـ )7ترک سالمت
یکي از جلوههای بارزی که قصد کردن بـا خـود بـه همـراه دارد ،تـرک سـالمت اسـت و از
ویژگيهایي است که نگارندۀ کش،المحجون نیز یادآور آن است ...« :پس آنچه روی همة خلـق
بدان بُوَد و آن سالمت است ،مر اهل مالمت را پشت بدان بُوَد تا همّشان خـالف همـوم باشـد و
همّتشان خالف هِمَم( »...جالّبي هجویری .)38 :6893 ،سعدی نیز با زبان خود به ترک سالمت
گفت در وادی مالمت اعتراف ميکند:

«عشق ورزیدم و عقلم به مالمت برخاست
«نشان راه سالمت زِ م مپرس که عشق
«عقل را گفتم از ای پس به سالمت بنشـی

«گو برو در پسِ زانـوی سـالمت بنشـی
«پیشم از ای سالمتي ،بود و دلـي و دانشـي

«گَرَم زِ پای سـالمت بـه سـر درانـدازی،
سَــرِ ارادت ســعدی گمــان مبــر هرگــز

در کُل ،بیشتر اصول مالمتیان ،خالف مللوبات عامة مردم اسـت کـه در شـعر سـعدی نیـز
ظاهر شده است.
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«ما مالمت را به جان جوییم در بـازار عشـق

متنژپوهی ادبی

«همــه ســالمت نَفــس آرزو کنــد مــردم

خالف م که به جان ميخَـرَم بالیـي را»
(سعدی.)86 :6837 ،
کن خلـوت پارسـایان سـالمتجـوی را»
(همان.)88 :
کان که عاشق شد ازو حُکم سالمت برخاسـت»
(همان.)98 :
زمـــام خـــاطر بـ ـياختیـ ـار مـــ دارد»
(همان.)676 :
گفت خاموش که ای فتنه دگر بـاز آمـد»
(همان.)666 :
آنکه از دست مالمت بـه فغـان مـيآیـد»
(همان.)836 :
عشق تو آتشي بزد ،پاک بسوخت خرمنم»
(همان.)368 :
وَرَم زِ دســت مالمــت بــه جــان بگردان ـي،
کــه تــا قیامــت از ایـ آســتان بگردان ـي»
(همان.)166 :
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1ـ )7وفای به عهد
از اصول مهمّ و محوری اهل فتوّت ،وفای به عهد است که بارها و بارهـا در غزلیّـات سـعدی
تکرار شده است (واژۀ عهد و وفا حدود  888بار در غزلیّات شیخ آمده است که در بیشتر آن نیز
از وفادار بودن وی و پایبندی به عهد سخ رفته است) .اصلي که در رسالههای به جـا مانـده از
فتوّت نیز بسیار بدان توجّه شده است« ،تا جایي که اهمیّت عهد و میثاق را مؤلّفان فتوّتنامههـا
به رویدادی که به لحظهای ميرسانند که خداوند از بشر عهد ميگیرد... :أَلَسـتُ بِـرَبِّکُم ،قَـالُوا
بَلَي( »...األعراف( »)678/به نقل از کرب 661 :6838 ،و نیز ،ر.ک؛ سبزواری.)689 :6898 ،

متنژپوهی ادبی،
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سعدی تأکید زیادی بر وفاداری به یار دارد و بر سر قول و کالم خود ماندن را الزم ميداند:
«دگر به دسـت نیایـد چـو مـ وفـاداری
«وفــای عهــد نگــهدار و از جفــا بگــذر
«گر م از عهدت بگردم ناجوانمردم نه مَردم

«م قلب و لسانم به وفـاداری و صـحبت
«م از تو دست ندارم بـه بـيوفـایي بـاز
«وفــا و عهــد مــودّت میــان اهــل ارادت
«دوســتي آن اســت ســعدیا کــه بمانــد
«میان ما و شما عهـد در ازل رفتـه اسـت

که تـرک مـينـدهم عهـد بـيوفـایي را»
(سعدی.)86 :6837 ،
به حقّ آنکه نِیَم یـار بـيوفـایي دوسـت»
(همان.)688 :
عاشق صادق نباشد کز مالمت سر بخارد»
(همــان.)611 :
وینان همه قلبند کـه پـیش تـو لسـانند»
(همان.)836 :
شران وصل تو در کام جان م ازلـي اسـت»
(همان.)868 :
نه چون بقای شکوفه است و عشقبازی بلبل»
(همـان.)831 :
عهد وفا هـم بـر ایـ قـرار کـه بسـتیم»
(همان.)383 :
هــزار ســال برآیــد همــان نخســتیني»
(همان.68)189 :

5ـ )7جوانمردی
آخری اصل از فتوّت که جای بررسي در ای پـژوهش را بـه خـود اختصـا داده ،شـرایط
مردی و مردانگي است .سعدی ،خود با صراحت بیان کرده است که یک جوانمرد یا مـرد واقعـي
چگونه باید باشد .در حقیقت ،در دستهای از ابیات وی به طور کلّي ویژگيهای را بیان مـيکنـد
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که از اصول آیی فتوّت و مالمت است و در دستهای دیگر ،به صراحت شرایط و اصولي را بـرای
مرد یا جوانمرد ميآورد .اصولي که در زمان شاعر رای و خود بدانها معتقد بود.
بهتر آن دیدیم که ابتدا از زبان سعدی شیرازی ،او که بلبـل نیـز بـه پـای سـخ پـردازی او
نميرسد ،63جوانمرد بودن وی را نشان دهیم:
«نشســـتم بـــا جـــوانمردان اوبـــاش

بشســتم هرچــه خوانــدم بــر ادیبــان»
(همان.)333 :

امّا اصولي که نشانة فتوّتنامة منظوم وی است ،به شرح ذیل است:

«مرد بایـد کـه جفـا بینـد و منّـت دارد
«ميزد به شمشیر جفا ،ميرفت و ميگفـت از قفـا:
«زِ دوستان به جفا سیر گشت مردی نیسـت

«تــا کــي آخــر جفــا بــری ســعدی؟
کــار مــردان تحمّــل اســت و ســکون

نه بگوید که مرا طاقت بدخویان نیسـت»
(همان.)688 :
سعدی بنالیدی ِز ما ،مردان ننالنـد از اَلَـم»
(همان.)898 :
جفای دوست زنم گر نـه مـردوار کشـم»
(همان.)383 :
چـــــه کـــــنم پایبنـــــد احســـــانم
مـــ کِـــیَم؟ خـــاک پـــای مـــردانم»
(همان.)361 :

7ـ5ـ )7درگذشتن از خطاها و لغزشها
نکتة مهمّ دیگری که چهرۀ جـوانمرد را در غزلیّـات سـعدی روشـ مـيسـازد ،گذشـت از
اشتباهات دیگران است؛ اصلي که برای جوانمردان اهمیّت باالیي دارد و بارها به آن توصیه شده
است (ر.ک؛ شفیعي کدکني697 :6831 ،ـ .)698سـعدی نیـز ایـ ویژگـي را در شـمار اصـول
جوانمردان آورده و به نظم کشیده است:
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دربارۀ اهمیّت ای اصل پیش از ای سخ گفته شـد .سـعدی نیـز ایـ اصـل را از خصـایل
مردان (= همان جوانمرد) ميداند .مرداني که در برابر جفا صبر پیشه ميکنند و از آن شِـکوهای
ندارند:

متنژپوهی ادبی

3ـ5ـ )7تحمّل بر جفا
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«بدانـــدیش نـــادان کـــه ملـــرود بـــاد،
وگــر خــود مـ آنــم کــه ایـنم سزاســت،
تـــو معـــذور داری بـــه انعـــام خـــویش
«دوستان معذور دارند از جوانمردی و رحمت

احمدرضا کیخای فرزانه و علي وفایي

نــدانم چــه مــيخواهــد از طــرد مــ
بـــبخش و مگیـــر ای جـــوانمرد مـــ
اگــــر زلّتـــي آمـــد از کَـــردِ مـــ »
(سعدی.)316 :6837 ،
گر بنالد دردمندی یا بگریـد بـيقـراری»
(همان.)916 :

متنژپوهی ادبی،
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3ـ5ـ )7دالوری و شجاعت
باید توجّه داشت که منظور سعدی از مرد در بعضي از اشعارش ،همـان جـوانمرد اسـت .در
ای ابیات ،سعدی نشان ميدهد که جوانمردان عصرش ،افرادی شجاع و دالور بودند .با توجّه بـه
اینکه جوانمردان و عیّاران عصر وی در امور سیاسي دستي داشتند و با جنگاوریهای خود باع
تغییر در مناصب سیاسي و حکومتها ميشدند و وی به توصی ،ای شجاعتها ميپردازد (برای
آگاهي بیشتر ،ر.ک؛ کاشفي سبزواری:)38 :6898 ،
«گر م از سنگ مالمت روی بـرپیچم ،زَنَـم
«زهرۀ مردان نداری چون زنان در خانه بـاش

مـــرد عشـــق اَر زِ پـــیشِ تیـــرِ بـــال،
«کجاست مرد که با مـا سَـرِ سـفر دارد؟!
«بر خاکِ ره نشست سعدی عجـب مـدار

جان سپر کردند مردان ناوک دلـدوز را»
(سعدی.)68 :6837 ،
وَر به میدان مـيروی ،از تیربـاران برمگـرد»
(همـان.)618 :
روی درهـــم کشـــد ،مـــرد مخـــوانش»
(همـان.)618 :
گر از مقابله شیر آید ،از عقـب شمشـیر»
(همـان.)613 :
مردان چه جای خاک که بر خون تپیدهاند»
(همان.)889 :

9ـ5ـ )7وفاداری
از شرایط دیگر جوانمردی که سعدی به آن اشاره کرده ،وفـاداری و مانـدن بـر سَـرِ وعـده و
حرف خود است که دربارۀ اهمیّت آن در آیی جوانمردی پیشتر سخ رفت:
«گر م از عهدت بگردم ناجوانمردم نه مَردم

عاشق صادق نباشـد کـز مالمـت سَـر بخـارد»
(همــان.)611 :

اندیشههای مالمتي و فتیاني سعدی در غزلیّات
«م هم اوّلروز گفـتم جـان فـدای روی تـو

«عهد کردیم که جان در سَرِ کار تو کنیم
«مرد و زن گر به جفا کردن م برخیزنـد
«مـردی کـه زِ شمشـیر جفـا روی بتابـد،
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شرط مردی نیست برگردیدن از گفتار خویش»
(همان.)838 :
وگــر ای ـ عهــد بــه پای ـان نبــرم نــامَردم»
(همان.)878 :
گر بگردم زِ وفای تـو نـه مَـردم کـه زنـم»
(همان.)386 :
در کـوی وفـا مــرد مخـوانش کـه زن اســت آن»
(همان.)339 :

 )1سعدی و سقّایی

که از سقّایي سعدی سخ گفته) ،نفحاتاألنس جامي (همان) است و پس از آن ،تکرةةالشّعرای
دولتشاه سمرقندی (همان) و فتوّتنامة آهنگران (همان )68 :است که در منبع أخیر ،سعدی به
عنوان یکي از پن پیر معرفت معرّفي ميشود.
سؤال اصلي ای است آیا اسنادی که سعدی را «سـقّا» معرّفـي کـردهانـد ،واقعیّـت را بیـان
نموده اند و بر اساس سند و مدرکي متق سخ گفتهاند؟ بایـد توجّـه داشـت اطّالعـاتي کـه در
فتوّتنامهها آمده است ،چندان قابل استناد نیست؛ چراکه اکثر ای آثار از قـرون  7و  3بـه بعـد
نگاشته شده است و تا قبل از آن خبری از ایـ قبیـل آثـار نبـود .نکتـة جالـب اینجاسـت کـه
نگارندگان فتوّتنامهها بعد از قرن ها ،اصل و اساس حرفة خود چون سقّایي ،طبّاخي ،کفّاشي و...
را به امامان و پیامبران ميرسانند؛ کاری که از نظر استناد علمي با اشـکال مواجـه اسـت .بـرای
نمونه ،فتوّتنامة سللاني که در اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم نوشـته شـده ،چنـی اسـت .از
نکات بسیار جالب ای کتان همانا ارائة فهرست دقیق و بدون نقص «سند میـان بسـت » اسـت
که از حضرت آدم (ع) شروع ميکند و به سعدی نیز ميرسد ،آن هم در قرن دهم هجـری! کـه
معتبر بودن اسناد ارائه شدۀ ای کتان را شاید به زیر سؤال ببرد .نیز ایـ کتـان بیشـتر شـامل
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در بعضي از فتوّتنامهها و آثاری که بعد از حیات سعدی نگاشته شده اسـت ،سـعدی را بـه
عنوان «سقّا» معرّفي کردهاند؛ مانند :فتوّتنامـة سـقّایان ،نـاموارۀ دکتـر محمـود افشـار :6878،
8366؛ فتوّتنامة سللاني ،کاشفي سبزواری 833 :6898 ،و 896؛ شدّ اإلزار جنید شیرازی (بـه
نقل از شفیعي کدکني )6 :6833 ،و نیز قدیميتری منبع ـ و حدوداً یک قرن بعـد از سـعدی ـ

متنژپوهی ادبی

در پایان تمام ای بررسيها ميتوان به ای بح پرداخت که آیا سعدی همچون جوانمردان
دیگر پیشههایي چون سقّایي را هم در پیش ميگرفته است یا خیر؟

متنژپوهی ادبی،

شمارۀ  ،96سال ،63بهار 6868
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فتوّت دوران نویسنده است؛ فتوّتي که در میان عامة مردم رواج دارد و به صـورت آیـی صـنفي
درآمده است؛ فتوّت صن،هایي چون سقّایان ،قصّابان ،سالّخان و  ...شاخههای فتوّتي که از قـرن
هفتم به بعد سر برآوردهاند و پیش از آن خبری از آنها نبود و فتوّت ای دوران با فتوّت آنچه تـا
روزگار سعد ی در اسناد مختل ،آمده ،متفاوت است (ر.ک؛ کاشفي سـبزواری 31 :6898 ،و.)37
در ای دوران ،پیشهوران و صنعتگراني بودند که تنها خود را منسون به جوانمردان ميدانسـتند
و به آن مباهات ميکردند ،بدون آنکه جوانمردی و تروی آدان و اصول آن را حرفة خویش قرار
دهند (همان .)61 :بیشتر ای تغییرات به وجود آمده در آیی فتوّت بعد از حیات سعدی است و
بعید به نظر ميرسد سعدی به صنفي از آیی فتوّت پیوسته باشد که در زمـان وی ،اصـالً جـزء
فتیان نبودهاند .برای بررسي اینکه آیا سعدی اصالً سقّا بوده (و ای خود جای سؤال دارد که آیـا
سقّایان در زمان سعدی از اهل فتوّت بودهاند یـا نـه؟) بهتـر آن دیـدیم بـه سـخنان سـعدی در
غزلیّات وی رجوع کنیم .برای ای کار بسـامد واژههـایي چـون سـقّایي ،تشـنه و آن را بررسـي
کردیم و روش شد که در غزلیّات سعدی ،واژۀ سقّا اصالً به کار نرفته است .در اینجا ای سـؤال
ملرح ميشود که آیا سعدی که شاعری عملگرا بود و از اعمال و افکار خـود در اشـعار خـویش
سخ به میان ميآورد ،نباید در ای کار وسیع خـود (در  187غـزل) حتّـي یـک بـار از سـقّا و
سقّایي نامي به میان ميآورد؟!
امّا واژۀ تشنه (تشنگي ،مستسقي ،استسقا ،متعلّش و  98 )...بار در غزلیّـات او آمـده اسـت.
دکتر شفیعي کدکني ای آمار باال را یکي از دالیل اثبات سقّا بودن سعدی ميدانـد ،امّـا ایشـان
خود قبل از آن دلیل اصلي ای بسامد را بیان کردهاند و آن را مسـافرتهـای بسـیار سـعدی در
بیابانهای خشک و بيآن و عل ،دانستهاند (ر.ک؛ شفیعي کدکني )68 :6833 ،که بـا توجّـه بـه
دالیل ذکر شده بر اساس غزلیّات به نظر ميرسد دلیل تکرار باالی ای واژه همان مسافرتهـای
فراوان شیخ در شرایط سخت و طاقتفرسای بیابـان باشـد .سـعدی در غزلیّـات خـویش حالـت
تشنگان کارواني را به زیبایي توصی ،کرده است:
«ای بر دَرِ سرایت غوغـای عشـق بـازان!

همچون بر آن شیری آشونِ کـارواني»
(سعدی.)168 :6837 ،

گویي خود سعدی ای صحنه را بارها تجربه کرده که با توجّه به سفرهای بيشـمارش چیـز
عجیبي نیست .در غیر ای صورت ،او به واسلة سقّایي  98بار از تشنگي سخ گفته ،ولي حتّي
یک بار هم نتوانسته از خودِ سقّایي سخ بگوید؟! واژۀ آن نیز بسامد چندان باالیي ندارد .آنچـه
در ارتباط با تشنگي و سقّایي ميتواند دربارۀ ای واژه مهم باشد ،تکرار  67بارۀ آن اسـت کـه بـا
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توجّه به اهمیّت ای واژه برای کمک به ما در اثبات یا عدم اثبات سقّا بودن شـیخ اجـل ،نـاچیز
است و باز هم گامي است در راه اثبات سقّا نبودن سعدی با توجّه به غزلیّات وی.

نتیجهگیری

در پایان برای اینکه گرایش سعدی را به مالمت و فتوّت به صورت روش تری نشـان دهـیم،
آماری از بسامد بعضي از واژگان کلیدی ارائه ميکنیم:

متنژپوهی ادبی

پس از بررسي اصول و ویژگيهای آیی مالمت و فتوّت در غزلیّات سعدی ميتـوان غزلیّـات
وی را فتوّتنامها ی منظوم دانست که در قالب شعر بسیاری از شرایط جوانمردی را بیـان کـرده
است .امّا پاسخ به ای پرسش که آیا سعدی از سقّایان بوده ،چندان آسان نیست؛ چراکه ای نوع
گرایشهای صنفي به فتوّت از روزگار سعدی به بعد ظهور کرده اسـت و دلیـل دیگـر اینکـه بـا
توجّه به غزلیّات شیخ ،نميتوان سند محکمي به دست آورد که سقّایي وی را اثبات کند.
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با توجّه به آنچه دربارۀ شناوری مرزهای دو آیی فتوّت و مالمت آوردیم ،نميتوان به راحتي
دربارۀ کساني که در یکي از ای دو آیی حضور دارند یا گرایش به هر دو دارند ،قضـاوت کـرد و
به صراحت گفت که اهل کدام یک هستند .سعدی نیز از آن دسته افـراد اسـت کـه نمـيتـوان
مشخّص کرد که اهل فتوّت است یا نه .البتّه بـا توجّـه بـه دالیـل ارائـه شـده در ایـ پـژوهش،
ميتوان گفت که سعدی اهل فتوّت و مالمت است ،امّا تشخیص اینکه کدام یک در وی غالبتـر
است ،کاری دشوار است و شاید شایستهتر آن باشد کـه بـا توجّـه بـه شـناوری مرزهـای آن دو
اصراری نداشته باشیم که وی را حتماً پیرو یکي از آن دو بدانیم ،هرچند اگر وی را بیشـتر یـک
جوانمرد بدانیم تا یک مالمتي ،به بیراهه نرفتهایم ( و ای با در نظر گرفت سایر آثـار وی اسـت
که دکتر شفیعي کدکني بدانها نیز توجّه داشته است؛ ر.ک؛ شفیعي کـدکني .)983 :6831 ،بـه
ای نکته نیز باید توجّه داشته باشیم که وقتي از جوانمردی و فتوّت سعدی سـخ مـيگـوییم،
منظور ما جوانمردی معمول و رای در میان مردم همعصـر و خلیفـة زمـانش نیسـت .آنهـا کـه
کارهایي چون کبوتربازی ،کمانگروهـهداری ،شـکار مرغـان مخصـو و ...را انجـام مـيدادنـد.
سعدی در قید و بند ای امور سلحي و عوامانه نبود و به اصـول اخالقـي و پسـندیدۀ آن توجّـه
داشت.
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واژه

توضیحات

بسامد

مالمت

73

جوانمرد

83

ریا

8

واژۀ جوانمرد  9بار در غزلیّات سعدی به کار رفته
اســت ،ول ـي در کنــار آن از واژۀ مــرد در معنــای
جوانمرد  88بار استفاده شده است و ما آن را در
ای آمار به حسان آوردهایم.

عهد و وفا

 686بار وفا و
 67بار عهد

سعدی در غزلیّات بر وفاداری خود تأکید زیـادی
دارد و از بيوفایي مخصوصاً عهدشکني یار بسیار
شکوه ميکند .ای اصل در میان جوانمردان گویا
مهمتر از هر چیز دیگری بود.

خلوت و
عزلت

33

در ای آمار واژههای خلوت ،عزلت و گوشهگیری
مورد بررسي قرار گرفت .سـعدی  7بـار بـه نقـد
خلوت به خصو خلوت صوفیانه پرداخته اسـت
و در  36بار دیگر خلوت را ميپسندد ،امّا خلوتي
که با حضور یار همراه باشد.

احتمال
(تحمل)

ایثار و
خدمت

97

ای اصل در هر دو آیـی مالمـت و فتـوّت مهـمّ
است ،امّا با توجّه بـه اصـل اساسـي اهـل فتـوّت
یعني ایثار ایـ ویژگـي در ایـ طریقـه جلـوه و
اهمیّت دیگری یافته است.

 6بار ایثار و در خدمت کردن نیز بیشتر خدمت به یار هـدف
 83بار خدمت وی است تا خدمت به همة مردمان.

با توجّه به جدول باال دو اصل اساسي هر دو آیی (پرهیز از ریا و ایثار) بسامد بسیار پـاییني
دارد ،امّا خود واژۀ مالمت با تکرار  73بارهاش در کنار  81بار استفادۀ سعدی از جوانمردی ،وزنة
مالمتي بودن وی را سنگی تر ميکند ،البتّه باید به ایـ نکتـه نیـز توجّـه کـرد کـه سـعدی از
نخستی کساني بوده که از جوانمردی و راه و رسم آنان در آثار ادبي استفاده کرده اسـت (ر.ک؛
کاشفي سبزواری )688 :6898 ،و همی آمار نسبتاً پایی در کنار اینکـه وی آغـازگر مضـموني
نوی در شعر پارسي است ،از اهمیّت ویژهای برخوردار است و همچنی سخ گفـت از مالمـت
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نسبت به فتوّت در آثار ادبي نیز متداولتر بوده است .وفای به عهد با بیشتری کاربرد ،جـوانمرد
بودن سعدی را پُررنگتر ميکند ،امّا باز هم گرایش سعدی به خلوت ،آدمي را به شک مياندازد
و همچنی است دو ویژگي دیگر.
نکتة دیگری که باید به آن اشاره کرد اینکه غزل صـحنة هنرپـردازی سـعدی اسـت دربـارۀ
تجارن عاشقانة وی .عشق نقلة پرگار سعدی در غزل است و هر چیـز دیگـری را کـه بـه بیـان
آورده ،حول محور عشق در گردش است؛ از خلوت با یار گرفته تا خدمت به یار ،از تحمّـل جـور
یار گرفته تا وفای به وی .سعدی از مالمت گفته ،امّا تحت تأثیر عشق از فتوّت نیز سـخ گفتـه
که آن هم در خدمت عشق بود.

«همــه قبیلــة م ـ عالمــان دی ـ بودنــد

مرا معلّـم عشـق تـو شـاعری آموخـت»
(سعدی.)88 :6837 ،
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1ـ مذهب کرّامیّه ،مذهب مالمتیّه ،مذهب صوفیّه ،مذهب اصحان فتوّت.
8ـ وی  73بار کلمة مالمت را در غزلیّات به کار برده است ،در حالي کـه حـافظ تنهـا  61بـار از
ای واژه استفاده کرده ،یا در سراسر دیوان حافظ به جوانمرد و جوانمردی برنمـيخـوریم ،حـال
آنکه در غزلیّات سعدی چنی نیست و اتّفاقاً سعدی با نام بردن جوانمرد و جوانمردی بدانها نیـز
ميبالد که تمام ای نکات نشاندهندۀ آن است که سعدی به ای آیی گرایش داشته اسـت نـه
اینکه تنها از آن برای بیان افکار و احساسات شاعرانهاش استفاده کند.
8ـ علي رغم اینکه برخي سعدی را اوج غزل عاشقانه تصوّر کردهاند (ر.ک؛ شمیسـا،)71 :6818 ،
در بسیاری موارد ،معشوق سعدی آسماني و گـاهي همـان معشـوق شـعر عرفـاني اسـت (ر.ک؛
حمیدیان 687 :6838 ،و .)688
3ـ غزلهای  187 ،998 ،983 ،386 ،889 ،688 ،688و . ...
9ـ غزلهای  376 ،361 ،366 ،888 ،866 ،887و . ...
1ـ غزلهای  897 ،888 ،819 ،831 ،611و . ...
7ـ غزلهای  188، 986 ، 388 ،638و . ...
3ـ غزلهای  878و 361.
6ـ
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68ـ.
«نشســـتم بـــا جـــوانمردان اوبـــاش
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بشســتم هرچــه خوانــدم بــر ادیبــان»
(همان.)333 :
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66ـ
«از تـــو روحـــانيتـــرم در پـــیش دل
خانـــهای در کـــوی درویشـــان بگیـــر

نگـــذرد شـــبهـــای خلـــوت واردی
تــــا نمانــــد در محلّــــت زاهــــدی»
(همان.)988 :
68ـ غزلهای  966 ،988 ،887 ،866 ،863 ،88 ،68و . ...
68ـ غزلهای  188 ،939 ،991 ،981 ،396 ،383 ،813 ،813 ،838 ،679 ،86و . ...
63ـ
که نگوید سخ از سعدی شـیرازی بِـه»
«گوش بر نالة ملرن ک و بلبـل بگـذار
(سعدی.)337 :6837 ،
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