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 ی مالمتی و فتیانی سعدی در غزلیّاتها شهیاند

 احمدرضا کیخای فرزانه
 دانشیار دانشگاه آزاد اسالمي واحد زاهدان، زاهدان

 علی وفایی
دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد زاهدان و مربّي زبان و ادبیّات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد زرندیّه، 

 تهران

 (86/81/6868؛ تاریخ تصویب: 89/66/6868دریافت:  )تاریخ

 دهیچک

در  هـا  شـه یاند  یـ ای و بازتان سعد جوانمردانةي و مالمتی ها شهیاندهدف ای  مقاله تبیی  
بوده است تا به ای  پرسش اصلي پاسخ دهـد    یا برغزلیّات اوست. بر ای  مبنا، کوشش نگارنده 

و پس از ایـ  مقدّمـه بـا بررسـي     « بوده است یا خیر؟ ی اساساً اهل مالمت و فتوّتسعد ایآ»که 
رسید که وی با توجّه به فرضیّات ملرح شده، از سقّایان زمان  توان يمغزلیّات وی به ای  نتیجه 

  یـی آدو   یبـ ی مختصـر  ا سـه یمقای پاسخگویي بـه ایـ  پرسـش، نخسـت     براخود بوده است. 
در کُتُـب   هـا   ییآول عام مربوط به ای  صورت گرفت. سپس با تکیه بر اص« مالمت»و « فتوّت»

ی یـاد  ها  ییآی او در بان ها دگاهیدسعدی، کوشش شد  غزلیّاتمعتبر و با استناد به شماری از 
ی ملرح در میان اهـل  دیکلها و اصلالحات  ی از برخي واژهآمار ارائةشده تشریح گردد. آنگاه با 
ستنداتي برای صحّت برداشت نگارنده ارائـه  اجل، تالش شد تا م خیشفتوّت و مالمت در غزلیّات 

 گردد.

 یي.سقّا، مالمت، فتوّت، غزلی، سعد ی:دیکلواژگان 

                                                           

 E-mail: keikhafarzaneh@lihu.usb.ac.ir 


 E-mail: Ali_vafaei3@yahoo.com )نویسندۀ مسئول( 
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 مقدّمه

سـفرهایش انـدوخت کـه     واسـلة ی در مدّت زندگاني خود تجارن زیادی بـه  رازیشی سعد

بـیّ   در اشعار سعدی، از یک سـو، م  ها تجربهدر آثار وی دید. انعکاس ای   توان يمرا  آنهابازتان 

ی شـاعر در دوران  هـا  شـه یاندرونـد   دهنـدۀ  اوضاع اجتماعي دوران اوست و از سوی دیگر، نشان

 دهیـ دي نـ یزمیي از عشق ها جلوهاساس، اگر در غزلیّات سعدی   یامختل، زندگي وی است. بر 

ی عرفاني گـرفت  و همنشـی  و همپـای    بورنگ و  که، همانگونه ستین بیعج، چندان شود يم

. در دینما ينمي نیز در دیگر غزلیّات او چندان بیگانه نیزمبا معشوق   یقر يب  یبرشدن معشوق 

 توان يم نکهیااست.  دهیرکشیتصوبه  دست رهیچي نقاش، چون کردهی هرچه را تجربه سعدواقع، 

ویـژه شـاعران    ، بـه سـت ینی ا تـازه  زیـ چ، برد يپی آنان ها شهیانددر اشعار شاعران به  جستجوبا 

 دربارۀمهمّ آن است که  نکتةمعنایي بود. با ای  حال،  آثار آنان باید به دنبال تک کالسیک که در

ی را در آثار او و شةیاندزندگي و  ریس توان يمي دقّت کمی دارد و با شتریب جلوۀامر   یای سعد

ی سـفرها و  اتیـ حی در طـول  و کـه ینابه آن توجّه داشـت،   دیبا کهی گرید نکتةمشاهده کرد. 

ي وقتـ ،  یبنابرا، خود آزموده و به آن عمل نموده است. افتهو مللون ی دهیدد آنچه درپي خو پي

ی معتبر از سندي سعدی را با زندگ دربارۀي اسناد بعضی ملرح در ها هیّفرض اها ی سؤال میبخواه

منبع  کهی سعد غزلیّات انیم. از میا نهادهي گام درست ریمس، در میکنرد  اخود وی تأیید ی کالم

تا بـه   میهستي مدارک افت ي یپروست، در  شیپی در پژوهش وی ها شهیاندي بررسما در ي اصل

با آنکه بارها خود را مورد مالمت خلق نشان داده است  رازیش خیش» کهای  پرسش پاسخ دهیم 

بـا توجّـه بـه     ااز اهل مالمت بوده اسـت یـ   ایآي از آن نداشته، باک، افتهی  یریشمالمت را   یاو 

ی و بـرزن  کـو ي اهـال خـویش، از   غزلیّـات ي اهل فتـوّت در  اساسرّر خود او به اصول اشارات مک

فتـوّت و مالمـت و    نةیشـ یپهدف، پس از اشاره به   یابه  دنیرسی برا« جوانمردان بوده است؟

ي کـدکن ي عیشـف کـه   میا کردهنیز توجّه « یسعدسقّا بودن »آن دو با یکدیگر، به مسألة  سةیمقا

و نیز، همـان،   987ـ987: 6831؛ شفیعي کدکني، کاثبات آن بپردازد )ر. سعي کرده است تا به

سـعدی شـیرازی    خیش غزلیّاتدر  محکمی سند افت پژوهش، ی  یا(. هدف ما در 9ـ61: 6833

  یـ ای ادآور. یـ میببـر ي پامر   یا قتیحقخود شاعر به  شةیاندو  کالمبر اساس  میبتواناست تا 

برگرفته  غزلیّات بیترتشعری استفاده شده در مت ، بر اساس  های نمونه کهالزم است  زین نکته

، تنها افتهی نمود یسعدی هر اصل از آیی  فتوّت و مالمت که در شعر برااز چاپ فروغي است و 

 .میا کردهبسنده  اریبسی ها نمونه انیمبه چند نمونه از 
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 ـ مالمت و فتوّت3

هـر چهـار بـر     کـه  میکن يمرا مشاهده 6یفکر انیجر، چهار میبنگر کهبه خراسان قرن سوم 

ای  چهار جریان، دو جریان مالمتیّه و اهـل فتـوّت    انیم. از اند گرفته شکلی زهد و تصوّف مبنا

 شیگـرا دو جریان یا   یا  یبی مختصر ا سهیمقاي ما در ای  مقاله است که به بررسمورد نظر و 

ی آن حمـدون قصّـار   شـوا یپ کهمالمت   ییآو وجه غالب  dominantعنصر »پرداخت:  میخواه

از ظـاهر   بـدانجا و او را تا  کند يمو عبادات زاهد را از خلق پنهان  ها يکین کهی است زهداست، 

تا حس  ظ ّ مردم را نسـبت بـه    زند يم ستیناشای عرفاً کارهاگاه دست به  که دارد يبازم کین

خلـق   کـار ی بـه  کـار بـاط    ای در ظاهر آنها(. در واقع، 83: 6831)همان، « بردارد انیمخود از 

و  دانسـتند  يم. البتّه اینکه مخاطب خود را خلق دندیکش يم کنار آنهانداشتند و خود را از جمع 

، خود دلیلي است بـر اینکـه بـرای اهـل     زدند يمقضاوت خلق دست به چنی  کارهایي  به خاطر

ـ عامّا زهد نوح »مهم بود،  شانی ایها قضاوتمالمت، مردم و  ی زهـد اربـان فتـوّت،     ییـ آدر  اریّ

ي بـه مـردم   سودبخشـ و بـه   کاهـد  يمـ ي شخصی ها جنبهدارد و از  انهیگرا مردمي نگاه کهاست 

دو مـذهب را    یـ اي اساس(. بدی  ترتیب، فرق 89)همان: « است ثاریاو در واقع، اهل  پردازد يم

ا در نظر دارند، نهادن خلق و پرداخت  به حق با اخال  ر کنار هیّمالمتچنی  گفت که:  توان يم

خـدا   مـار یتخلـق را   ماریت انیفت: »کنند يمعمل  ثاریابه خلق بر محور  شیگراامّا اهل فتوّت با 

 ارانوشـان یـ   فرّه ای اءاهللیاول ای انیفت. در واقع، خدمت به خلق، خدمت به خالق است و دانند يم

 (.61: 6838)کرب ، « ندیخدا

ی فراوانـي اسـت   ها شباهته همچنان ملرح است، ی کا لهأمسبا وجود ای  اختالف اساسي، 

که در اصول ایـ  دو جریـان وجـود دارد کـه گـاه تشـخیص دادن آن دو را از یکـدیگر دشـوار         

توجّـه   دیباامّا : »دیگو يمبه ای  نکته توجّه دارد و  قلندریّه در تاریخ. شفیعي کدکني در سازد يم

 کهر یـ  زیتماشناور است و  گریکددر ی هاآنی مرزهامذاهب،   یاداشت صرف نظر از وجه غالب 

ی بهتر نشـان داده شـود،   شناور  یای آنکه برا(. 89: 6831)شفیعي کدکني، « ی دشوارگریداز 

 کـه آن باشـد   کوترینو  تر ستهیشا دیشا، انیم  یاجا دارد به اصول هر دو مذهب توجّه شود. در 

 رجوع شود.  ییآفرد از هر دو  کی تیروابه 

 سُلَمی تیروافتوّت به و  هیّمالمت

الَ یُلَـالِعَ   أَنْ ةِوَّتُذالْفُوَ مِـ َ  »، آن است که: آورد يمیي که سُلَمي برای فتوّت ها ستهیبایکي از 

لِهِ عِوَضاً: فتـوّت آن اسـت کـه بنـده در خـود و افعـال       لِبُ عَلَي فِعْوَ الَ یُلْ اهَالَفْعَسَهُ وَ الَ أَدُ نَفْعَبْالْ

 اریبسـ اصل   یا(. 87: 6867)سُلَمي، « پاداشي برای عمل خود نخواهد خویش ننگرد و عو  و
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ی زهـر و آن را  نـد اَ مخـال، با لذّت بـردن از طاعـت   »ي اهل مالمت که ژگیو  یااست به  کینزد

 کیـ ني و آن را باشـ چشـم بـر آن داشـته     کـه را  شیخـو ... هر عمل و طاعـت  دانند يم کشنده

)شـفیعي کـدکني،   « ن غرّه شدن از قلّـت عقـل اسـت...   اعمال و بدا دنیدی، باطل است... شمار

 (.686ـ 688: 6831

یي برخوردار باال اهمیّتی آنان از ها لغزشي از پوش چشمو  ارانیي با ینرمخوفتوّت،   ییآدر 

ـ  هُم إِذَتَتُونَ عَـنْ  وَ أَنْ دَ زَالَّتِهِمْعِنْ وَانَهُمْالَ تُعَاتِبَ إِخْ أَنْ ةِوَّتُالْفُوَ مِ َ »است:   ُ الظَّـ ح  ا ذَنَبُـوا... حُسْ

ظُ حُرُمَاتِهِم: فتوّت آن اسـت کـه برادرانشـان را در لغزشهایشـان عتـان و سـرزنش       قِ وَ حِفْخَلْبِالْ

، از آنان بگذرند... نسبت به مـردم حُسـ  ظَـ  داشـته     شوند نکنند و هنگامي که مرتکب گناهي 

  یـ ااسـت بـا    سـه یمقا(. قابـل  38و  83: 6867)سُـلَمي،   «باشند و حرمت ایشان را حفظ کنند

 ونیـ عبـه   دیـ نبا... کنندی با آنان مقابله بردبار، به کندجفا  شانیابا  کههر »اصول اهل مالمت: 

خود  آنکه، مگر ندیبرا  شیخوبرادر  بیع که دینباغافل شود...  شیخو ونیعمردم بپردازد تا از 

 (.666: 6831)شفیعي کدکني، « باشد... بناکیع

ـ مالمت درکتـان است.  چشمداشت يببخشش  زیندو مذهب   یا  یب مشترک نکاتاز  بـه   هیّ

ی داد. در مـال او هرگـز طمـع    اررا ی شیخوبرادر  دیبا شیخواز مال »آمده است:  سُلَمي تیروا

ی و تیـ روا)همان( و در فتوّت به « خواست دینبااو انصاف داد و از او انصاف  کارو در  کرد دینبا

مَالِهِ مَا بَذَلَـهُ الَ   بَاقِي مِ ْیَرَی إِنَّ الْ رِ... وَ أَنْالصَّدْ ةُمَالَسَسِ وَ النَّفْ سَخَاوَةُ: ةِوَّتُالْفُ وَ مِ َ»آمده است: 

سَکَهُ...: فتوّت آن است که بخشنده باشد و صاحب سالمت صدر... و بداند که آنچه از امـوال  مَا أَمْ

 (.81و  86: 6867)سُلَمي، « نگه داشته استاو ماندگار است، آن است که بخشیده، نه آنچه 

ی به صورت سه اصل از شش سهرود  یالدّ شهان خیش نامة فتوّتبعد در  قرناصل، چند   یا

ــ تواضـع.   8. کردنعلا  سؤال يبـ سخاوت: 6»شده است:  ذکری جوانمردی برای وي باطناصل 

 دربـارۀ ي رخـ کَمعـروف   از زبـان   یهمچنـ (. 31: 6838)کـرب ،  « : بخشش بدون منّـت مرَکَـ 8

، مـدح  خـالف  يبـ ی وفـا جوانمردان را سه نشانه اسـت:  »ی جوانمردان نقل شده است: ها عالمت

 (.68: 6898)کاشفي سبزواری، « سؤال يب دنیبخش، پاداش و چشمداشت يب

. انـد  آوردهویژگي دیگـری را   آنهامشترکات ای  دو آیی  تا حدّی است که در تعری، یکي از 

آنچه »مورد توجّه است:  زینفتوّت   ییآاست، در  ایراز  زیپرهاخال  و  که هیّمتمالي اساساصل 

او از فتـوّت   ،یـ تعری حمدون قصّار در بان مالمت مانده، اخال  در زهـد اسـت و   ها آموزشاز 

ی بـه  و(. 667: 6838)کـرب ،  « اخـال   قیـ طري عنمالمت ی قیطري، عبارت است از صوف کی

 ي بود.مالمت دیباي بودن ابتدا فتی براروشني نشان داده است که 
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نـه   که کس؟ گفت آن ستیکي فت دندیپرسیي صوفاز »آمده است:  زین« يفت»از  ،یتعردر 

ـ  کـه از آن سرّ  که چنان؛ ایری باشد و نه در ظاهرش تصنّع و دعوی ودر باط   او و خداونـد    یب

؛ بـه نقـل از   87، بـان   یدیـ المر روضذة« )خودش آگاه نباشد تا به خلق چه رسـد  نةیسهست، 

قنّـاد در   تیروابه  سُلَمي کهي است فیتعرهمان  قاًیدق، ،یتعر  یا (.66: 6831شفیعي کدکني، 

ي مالمتـ : »کرده تیرواآن را از حمدون قصّار  زینآورده است و قنّاد  شیخو ةیّمالمت رسالة انیپا

یي خودنمـا ي و عصـنّ تی و تظـاهر  چیهـ ی ندارد و از بـرون اهـل   دعو چیهاز درون  کهآن است 

(. 689)همـان:  ...« گرانیدي ندارد تا چه رسد به آگاهاو و خداست،  انیمو دلش از آنچه  ستین

ـ اسـت.   گریکدي آن دو به یکینزداز دو مذهب، نشانگر  کسانی ،یتعر  یا ي و کـ ینزد  یـ اي حتّ

مـردان   دگرگونـه   یـ اي از برخـ مذهب  دربارۀاهل تصوّف  سندگانینوي گم در سرشباهت باع  

ـ ، انـد  کـرده  معرّفيرا اهل فتوّت  هیخضروي، احمد شعرانی و ریقش»شده است؛ برای نمونه،  ي ول

دو   یا(. به هر روی، 888: 6838)کرب ، « مالمت خوانده است... قةیطری او را بر ریهجو جالّبي

ن، حتّـي  و فراتـر از آ  انـد  رفتـه یپذ ریتأث گریکدو همزمان دارند، از ی کساني یخاستگاه که  ییآ

از فتوّت أخـذ شـده اسـت )ر.ک؛ عفیفـي،      انیمالمت میتعال اکثر کهي معتقد است فیعفابوالعالء 

6871 :98.) 

و بـا   گریکـد بـه ی   یـی آدو   یای مرزها و شباهت شناورو اثبات  حاتیتوض  یا همةپس از 

 ادامـة در  کـه  غزلیّـات جوانمردان در   ییآو هم  انیمالمت  ییآی هم به سعدتوجّه به پرداخت  

سـعدی را فتـي    کـه بـه صـراحت اسـنادی     ایـ آشود، باید نشـان داد کـه    پژوهش آورده مي  یا

 داد؟ حکمتوان به اهل فتوّت بودن او  اند، مي خوانده

 یسعد غزلیّاتـ فتوّت و مالمت در 7

ی هـا  شـه یاندخود از مالمـت سـخ  گفتـه اسـت و      وانیدی بارها در سعد نکهیاتوجّه به بـا  

ی بـه اصـول اهـل    وبا توجّه بـه پـرداخت      یهمچن، 8ساخته منعکساثر   یادر  زیني را مالمت

ی ـ  سـعد ي زنـدگ با توجّه به رونق بسیار آیی  فتوّت در دوران  زینفتوّت در اثر مورد نظر خود و 

جـوانمردان   قیـ طرسـعد، در   اتابـک ی، سـعد و حضور ممـدوح   انیفته النّاصر به فیخل وست یپ

، صـالح صـفری( و از همـه    اهلل  یالـدّ  احـوال النّاصـر  ؛ بـه نقـل از   18: 6898)کاشفي سبزواری، 

نگاشـته اسـت )در    زین نامه فتوّتدو  کهی سهروردعمر   یالدّ شهان خیشی و، استاد رگذارتریتأث

ی اصول اساسي دو و غزلیّات(، در 16ـ31: 6896؛ فروزانفر، کسعدی و سهروردی، ر. رابلةبانِ 

 .میکن يمبررسي  گریکدبا یآیی  مالمت و فتوّت را 
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 یزیاستیر( اخالص و 7ـ3

ی اهل مالمت اسـت  ها آموزه  یتر یمحوربه اخال ، از  شیگرایي و خودستاو  ایرمبارزه با 

 دهیدیي خودستاو عدم  ایرمبارزه با   یااجل نیز  خیش غزلیّات(. در 898: 6818)ر.ک؛ انصاری، 

 انیـ نمادر اشـعارش   زیـ ني مفـاخرات ی، گاه اعرشي شعر و عیطب. هرچند بر اساس قانون شود يم

البتّـه   کـه ، خود را در برابر معشوق )دیآ يم انیمي به عرفانی ها شهیاندی پا که، امّا آنجا شود يم

ی کنـار را به  ایر، گرید. در سلح انگارد يم چیه 8ي است(آسمانی معشوق سعد غزلیّاتگاهي در 

 .رسد يمای  دو اصل، به اخال   کردن تیرعاو با  بالد يمو به خودش  نهد يم

 ایر( نقد 7ـ3ـ3

 کـه  کنـد  يمـ ي اعترافـات و در عی  حال  دیگو يمسخ   اکارانیردر ابیات زیر سعدی در نقد 

 ی است:وی اکاریرنشان از عدم 

 ي اسـت، تیّخاصباز را ایدنو   یدعاشقان »

 

 يکردمـ ی زگـار یپرهیّ دعـو   یاز شیپ»

 

ــت  » ــالم همّـ ــنگولغـ ــدانم انیشـ  و رنـ

 

 دیـــنبخـــورم گـــر زِ دســـتِ توســـت ب»

 

 ای نَفس که مللون تو ناموس و ریا بود،»

 

ــو» ــت،    میبگ ــم  و دوس ــد دش ــا بدان  ت

 

 ،نــد یگوو  ننــد یبمــا  بیــ عي کســان»

 گــــو بداننــــد،  انیپارســــا عیــــجم

ــاچنــان از خمــر و زمــر و  ــاقوس،ن  ی و ن

 

 

 «را انـدوز  جـاه نباشد زاهـدان مـال و    ناک 

ــعدی،                          (.68: 6837)س

 «باطل اسـت  کردم کهی دعوهر  که میگو يمباز 

ــان:                                     (.78)هم

 «پنهانـت  کننـد  يمـ نظـر   کـه نه زاهدان 

 (.633)همان:                                                

ــنم ــالف   نکـ ــر خـ ــاز گـ ــت نمـ  «توسـ

 (.868)همان:                                  

 «از بند تـو برخاسـتم و خـوش بنشسـتم    

 .(811)همان:                                  

 «ی نــدانممســتوري و مســتمــ   کــه

 (.366)همان:                                  

ــه ــان کــ ــد از روحــ ــواي نداننــ  یيهــ

 یيرســـاپااز  کـــردی توبـــه ســـعد کـــه

ــ ــم ينمـ ــه ترسـ ــد  کـ ــراز زهـ  «یيایـ

 (.988)همان:                                                
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ــر صــاحب» ــد  نظ ــد در بن ــامیننباش  يکن

 

 بـودن انـدر خانقـاه    دینشـا عاشق  ایسعد»

 

 «يعـام ی گفتگـو خاصان خبـر ندارنـد از   

 (.188)همـان:                                   

 «یخـو  تنـگ ی فراخ و زاهـدان  بازشاهد 

 (.186)همان:                                                

 ییخودستای نف( 7ـ3ـ7

 نگونـه یابودن شاعر،  ایر يبی ها نشانهاست و  اردر برابر ی میتسلهمراه  کهیي را خودستاي نف

 :کند يم ،یتوص

 ي نیسـت؛ بـاک گر رود نام م  اندر دهنت »

 تــو آن مــاه مــرن ؛ ادیــ نکنــدگــر  ایســعد

 

 ی اگر نام و ننگ در سَرِ او شد چه شد؟!سعد»

 

ـعد  کهي توان که چنان شبکُ»  ،سـت ین کـس ی آن س

 
 :دیـ گو يم ی چو گرد افتادهسعد تیَپِی در خواربه »
 

 یسـعد بُوَد در همه عـالم   کهی بودگفته »

ــه   ــر ب ــرگ ــولم  ،یتش ــوازقب ــملَمَی بن  ک

 

 دم زنـم زِ لبـت؟!   کـه باشم  کهی گدام ِ »

 

 دل دو دوسـت نتـوان داشـت    کبه ی کهدرست شد »

 

 کننــد زیــنگــدا  ادپادشــاهان بــه غلــط یــ 

 «کننـد  زیـ ن مـا  شـة یاند کـه  میباش کهما 

 (.898)همان:                                   

 «غم ننگ است و نام کش ستینمرد ره عشق 

 (.818)همان:                                   

 «م  هسـتم  که کندی دعوبا وجود تو  که

 (.819)همان:                                   

 «پسـندم بر دامانت ن کهی گردی بر دلم پسند

 (.871)همان:                                   

 یي آنـم گـو ، هرچه تو میَنِ چیهم  به خود 

 «لانمیشـــي، بزنـــقهـــرم  تازانـــةوَر بـــه 

 (.368)همان:                                   

 «دنیبوسـ پـات   خـاک سعادتم چـه بُـوَد؟   

 (.319)همان:                                   

 «یـي اوطالـب   کـه ی ای بگـو  شت یخو رکتبه 

 (.966)همان:                                                 

 ( اخالص7ـ3ـ1

اهـل اخـال  اسـت و یـا اخـال  را       دهـد  يمسعدی در غزلیّات خود ابیاتي دارد که نشان 

 :پسندد يم
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 ی تـو مسـتم  تمنّا کزپرستم  م  نه آن صورت»
 

 میباشـــدوســـت  ذکـــرمـــا زنـــده بـــه »

 يباشــــدر بهشــــت تــــو  کــــه ارنیـــ 

 میعشــــقمــــا مســــتِ شــــرانِ نــــانِ 

 

 یمـا یپ شـان یانظراننـد بـر    کوتههر چه »

 

 مینبـو ، گـل بهشـت   مینگوروضه   یحد»

 ي رضـوان سـاق ي بهشت ننوشم زِ دسـت  م

 

 دَرِ چشم بامدادان به بهشـت برگشـودن،  »

 

ـارد  صورت مي آنکهبرده است  کهي دانهوش م     «نگ

 (.611)همان:                                   

ــرید ــحَ گــ ــه  وانیَــ ــةبــ ــور نفخــ  صــ

ــا  ــستــ ــد کــ ــور نکنــ ــاه در حــ  نگــ

 «کــــافورو  لیسلســــب تشــــنةنــــه 

 (.888)همان:                                                 

 «زِ مـل و مـ  زِ تأمـل مسـتم     فانیحر که

 (.817)همـان:                                    

 ی تـو باشـم  سودوان به  مینجوجمال حور 

 «ی تـو باشـم  رومست  کهباده چه حاجت مرا به 

 (.388)همان:                                   

ـا بـه دوسـت    کهباشد  ،یللنه چنان   «یيبرگش

 (.986)همان:                                                 

تا خود را از خلـق جـدا    شد يماجل باع   خیشي زندگو اخال  در « تیمني از ستین»  یا

ـ ابا توجّه به  ،ی سقّا بودهو که اند آوردهي کسانم نداند و اگر ه ی چنـدان  سـعد ی هـا  شـه یاند  ی

 .ستینی تعجب جا

 یبخشندگ( 7ـ7

اسـت و اهـل    ،یـ للنـرم و   ار، با دوست و یـ زدیست يمو زاهد  اکاریربا  کهگونه همانی سعد

ارد د اهمیّتي مالمت  ییآهم در  کهي است اصولاز  چشمداشت يبي فراوان و بخشندگبخشش. 

ي در فتـ  ،یتعري در حتّاست،  شتریبجوانمردان  انیمدر  اهمیّت  یااهل فتوّت.   ییآو هم در 

ر.ک؛ کاشـفي سـبزواری،    بـاره به سخاوت و شجاعت فرد اشاره داشـتند )در ایـ     تیّجاهل دورۀ

جوانمردان را سه »... ي مانده، بخشش است: باقفتوّت  ،یتعاردر  کهي اصول(. از جمله 9: 6898

... فتـوّت آن اسـت    سـؤال  يب دنیبخشپاداش و  چشمداشت يب، مدح خالف يبی وفاشانه است: ن

(. 6)همـان:  « ي...نکنـ ی وی و خود، طمع در مال دارگشاده  شیخودست برادرت را بر مال  که

اسـت و   مرَکَي آورده، فت دربارۀی سهرورد  یالدّ شهان خیش کهي اصولقبالً آمد، از  کهگونه همان

یي بـا یزبه  زیناجل  خیش (.67: 6838؛ کرب ، کداده است )ر. حیتوضا بخشش بدون منّت ر مرَکَ

 :آورد يم
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ــال و » ــذل جــاه و م ــب ــگ، رکِتَ ــام و نن  ن

 

 ي برفشـــاند،دســـت کـــهآنجـــا  بیـــحب»

 

 و ناجوانمردم لیبخی تو برگردم، راگر از »

 

 ی در تـ  ا هیـ ما سـت ین زتـرم یعززِ خون »

 

 ي،نهـ ي چـارگ یبي وگـر سَـرِ   دهگر جان »

 

   یِّهَــــأَمــــر   کَیــــفِي وحِــــرُبَــــذلُ »

 

 ی جانت، سَرِ بنـده وآسـتانت؛  فداسَرِ م  »

 

 یاری نــه یــا گانــهیبی اریــن انیــمتــا در »

 

ــطردر   ــت  قیـ ــزل اسـ ــق اوّل منـ  «عشـ

 (.78: 6837)سعدی،                          

ــر   ــب اَر س ــاندینمُح ــبخ، فش ــت لی  «اس

 (.73)همان:                                     

 «فرمانـت روان باشـد   که ک روان از م  تمنّا 

 (.661)همــان:                                   

ــدا ــت ف ــعزی دس ــر زانی ــدیاالیب، اگ  «ن

 (.898)همان:                                   

 «ي مختصـر بُـوَد  کنی دوست هرچه پادر 

 (.897)همان:                                   

 «حــاتم دِرَم ،ِکَــخــود چــه باشــد در   

 (.893)همان:                                   

 «یي چو تـو پادشـاه دارم؟  گداچه مرا بِه از 

 (.866)همان:                                   

ــه   ــاز هرچ ــرد  داردرب ــر م ــاقاتّی گ  «يف

 .3(933)همان:                                                

احساسات خود از روح و جان و سَـر   انیلَغَدر عالم  نگونهیاحاضر است  کهی است سعدای  

ی جـوانمرد بـودن و فراتـر از    برااست که  افتهیدري آموخته و کیندیگری بگذرد. او به  زیچو هر 

  یـ اي سـتگ یشاآنچـه   ایـ  آنکـه ی برااهل بخشش بود، مخصوصاً  دیبا، ست یز ستهیشای براآن، 

 ها را دارد. بخشش

 ( تحمّل بر جور7ـ1

ی بـرا  کـه  کنـد  يمي را نقل تیحکا المحجون کش، کتانبخش مالمت از  انیپای در ریهجو

و  شـود  يمـ حـل   مشـکالت بار جهّال،  دنیکشبا  که آورد يمي آن پآمده بود و در  شیپخود او 

ی رازیشـ ی سعد(. 36: 6893)ر.ک؛ جالّبي هجویری،  گردد يمتحمّل جور آنان باع  حلّ عقده 

ي زده است و چون بوسـتان و  اخالقاصل   یای به زیگرموضوع نبوده است و   یابه  توجّه يب زین

 :آورد يمگلستانش به تعلیم و اندرز مخاطب روی 

ــاعت» ــهي جم ــظّ  ک ــد ح ــانندانن  ي،روح

 ی را،سـعد در بـاغِ عشـق    کهگمان برند 

 ،دَوان و انسـان اسـت   انیـ م کـه ي تفاوت 

 زنخدان و نار پسـتان اسـت   بیسنظر به 
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ــرا  ــهیهرآم ــودن   ن ــاموش ب ــخ ــر ياول  ت

 

 «خردمند عذر نادان است شیپجهل  که

 (.38: 6837)سعدی،                                  

 ی دربارۀ صبر و تحمّل:وي کلّنظر   یا ای

 ي اســت ناچــارآســانی دشــوارپــس از »

 

ــ  ــ ک یولــ ــبر آدمــ ــباي را صــ  «دیــ

 (.879)همان:                                              

اهـل   کهي دارد همخوانبه طور کلّي، تحمّل بر جور  ای اري با اصل احتمال بر جور یژگیو  یا

و  شـتر یبی جـوانمرد . البتّـه نمـود آن در   نـد یگو يمي پاسخ کینمالمت و فتوّت، جوان آن را با 

 بارزتر است:

 عشــق ندانــد، قَــدَم صــدق نــدارد، مــتِیق»

 

 اهلِ صفاست رتِیسصبر  کهای دل  ک صبر »

 

 ی مـا دگـر نشـود   راي، کنـ تـو جـور   وگر »

 

ــ صــبرم زِ»  دشــو ر نمــيروی دوســت میسّ

 

 اری یـ جفـا بـر   کنـد صـبر   کهآن بُوَد  اری»

 

 ي،کسـ بـارِ فـراقِ تـو     نکنـد چون تحمّـل  »

 ی!بـر  کهي نتوان يمبه سَر  دوست يب کهی ا

 

 «بار جفـا را  نکندتحمّل  کهی عهد ستسُ 

 (.1: 6837)سعدی،                           

 «عشق احتمال، شرطِ محبّـت وفاسـت   ارۀچ

 (.33)همان:                                    

 «یي راجفــا هــر   مییبگــو  شــکر هــزار  

 (.86)همان:                                    

 «تخوی دوس زِتحمّل ت؟! داني طریق چیس

 (.681)همـان:                                   

 «اری یـ رضـا در  ندک شیخوی رضا رکِتَ

 (.888)همان:                                  

 يباشــجــانش  شیآســابــا همــه دردِ دل 

ــا ــرانش   دیَش ــارِ گ ــل ب ــاَر محتم  «يباش

 .9(933)همان:                                              

فتـوّت آن اسـت کـه    »ی است: جوانمرد صةیخص  یاآمده، برگرفته از   یشیپ تیبآنچه در 

از  شـوند  يمـ عتان و سرزنش نکني و هنگامي که مرتکـب گنـاهي    شانیها لغزشت را در برادران

جفـا   شـان یابـا   کههر »مالمت:   ییآاست در   یهمچن(. 83ق.: 6867)سُلَمي، « آنان بگذری...

اصـل،    یهمـ  ادامـة (. در 666: 6831)شـفیعي کـدکني،   ...« کنندی با آن مقابله بردبار، به کند

شـده اسـت )ر.ک؛ سُـلَمي،     هیتوصـ بـه آن   زیـ نفتوّت   ییآدر  که ردیگ يم شکل زینحُس  ظ  

 نامـة  فتوّتی در سهرورد کهي اهل فتوّت است باطني از شش اصل ک(. همچنی  ی38ق.: 6867
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: 6838)کـرب ،  « عالم او را برنجاند، او نرنجد و نرجاند... همةعفو رحم، اگر »...خود آورده است: 

31:) 

 نکوست دیبرآ، هر چه ی از اخالق دوستسعد»

 

 «دعاسـت   یریشلب  کزگو همه دشنام گو،  

 (.37: 6837)سعدی،                                   

 ( راست رفتن7ـ3

: وجـه اوّل بـا   کنـد  يمـ  معرّفـي سه وجه  انیمالمتی برا المحجون کش،ی در ریهجو جالّبي

، ایـ ر بداشت نفاق و دست  ندینابرزی راست رفت  بُوَد و و قیطر که  آنامّا »عنوان راست رفت : 

 کـه خـود باشـد، بـه هـر نـام       رشـتة نباشد و اندر همة احوال بر سـر   باکی را از مالمت خلق و

ی در سـعد ي مالمتـ ی هـا  شـه یاند(. در 83: 6893)جالّبي هجویری، « ي باشدکخوانندش، وُرا ی

ـ ، بـي جالّسخ   ادامةي در ول، میکرد انیب 8ـ6ـ6وجه اوّل را در مدخل   یا، غزلیّات ي تفـاوت  يب

 ی دارد:بارزی نمود سعددر اشعار  زیندر برابر مالمت  سالک

 م؛نز ،روی برپیچم مالمت گِگر م  از سن»

 

 ،رود يمـ سـر    یـ ای مالمت نشنود، وَر جان در سعد»

 

 تــا بــه مالمــت بــروم ام آمــدهنــه بــه زرق »

 

 ي چه غم از دشم  خونخوار؟گرفتچون دوست »

 

ــه» ــران کوتــ ــت نظــ ــق مالمــ  ،از عشــ

 

 کند سللان و قاضي حاکمنـد  گر سیاست مي»

 

 ی به مالمت بتوان بـرد، سعدعشق از دل »

 

 «دلـدوز را  جان سپر کردند مردان نـاوکِ  

 (.68: 6837)سعدی،                         

 «جـام را  اوریبي ساقي ببر، گرانجاني صوف

 (.69)همان:                                    

 «سـت ین کـرامم اِعـزّت و   ي الزم اگربندگ

 (.688)همان:                                  

 «شـناعت  کـوسِ گو بـوقِ مالمـت بـزن و    

 (.689)همان:                                  

ــي   ــده مـ ــي فایـ ــذیر  بـ ــد و تحـ  «کننـ

 (.883)همان:                                  

 مایـ  آسوده ،کند پیر و جوان مي مالمتوَر 

 (.388)همان:                                  

 «یسـعد گر رنگ توان برد بـه آن از رخ  

 .1(183)همان:                                              

ـ ابه  بندیپا زینی سعدشود،  که مشاهده مي چنان  کـالم یي در بـا یزاصـول اسـت و آن را بـه      ی

 است. کرده انیبخود   یآهنگ
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مالمـت    یاي حتّي ندارد، باکو جوان  ریپو  نظران کوتهي از مالمت متمال کی نکهیافراتر از 

 که آورد يم المحجون کش،در  باره  یای در ریهجو. ابدی يممللون خود  رارا دوست دارد و آن 

ـ العَ رَوضَذةُ المَالَمَةَ؛ لِأَنَّ ستیناز مالمت  خوشتر زیچ چیهي، دوست قتیحقاندر »  نُزهَذةُوَ   َیقِاشِ

)براسـتي مالمـت بهشـت عاشـقان و نزهتگـاه        َیدِیـ رِالمُوَ سُـرُورُ    َیاقِشـتَ المُ رَاحَةُوَ   َیبِّحِالمُ

 (.83  :6893)جالّبي هجویری، « دوستداران و آسایش مشتاقان و شادی مریدان است( 

 در بازار عشق مییجوما مالمت را به جان »

 

ــت،  » ــت دوسـ ــادق از مالمـ ــق صـ  عاشـ

 

 «ی راجـو  تسـالم  انیپارسـا خلـوت   کن  

 (.88: 6837)سعدی،                         

 «گـــر برنجـــد بـــه دوســـت مشـــمارش

 .7(888)همان:                                              

ــا  ــاهامّ ــدي گ ــ دهی ــود يم ــه ش ــعد ک ــت و س ــتی از مالم ــگو مالم ــ انی ــد يم و آن را  نال

ـ      تـوجّه ، هرچند ابدی ينم«  یالعاشقروضة» رِ قصـد و هـدفش   ي بـه سـخ  آنـان نـدارد و بـر سَ

 پابرجاست:

 ی سنگِ مالمـت خبر يبزِ هر  ستینطاقتم »

 

 «يجامی چو چراغ از پس سعد نةیستو در  که 

 .3(963: 6837)سعدی،                                  

ی روز کنـد  يمـ خود اعتراف  که شود يم زتریانگ شگفتتر و  ي جالبوقتشده  انیب نکاتهمة 

 کـه گونه همانواقع شد.  گرانیدچندی، خود مورد مالمت  فاقاتاتّي پي در ولاز مالمتگران بوده، 

را بـه    یـ دو علـم   دیرسـ ی شـاعر بـه   ارو از عشق ی برد يمبهره  اش لهیقب  یدي از عالمان زمان

هـر آنچـه را    اش يزندگاز  گریدی ا مرحلهدر  ابود و ی افتهخود ی که6دیرسي نیدی نهاد و به کنار

از مالمـت   زیـ نی واد  یا. در 68ونددیپ يمو به جوانمردان اوباش  دیشو يمخوانده بود،  بانیادبر 

 :گردد يمي مالمتی هر رایپذ، ارو در عشق به ی کشد يمدست  گرانید کردن

 مستان را نکنمو مالمت  بیع  یابعد از »

 

 ی،سـعد تو را مالمت رنـدان و عاشـقان   »

 

 «برفـت  انکـار  فـه یطا  یامرا در حق  که 

 (.687)همان:                                 

 «یدیـ بلغزخـود   کـه دگر حـالل نباشـد   

 (.938)همان:                                              



 689 ی مالمتي و فتیاني سعدی در غزلیّاتها شهیاند

 

متن  
هی  ژپو

بی اد
رۀ 
ما
 ش
،

96
ال
 س
،

63
ار 
 به
،

68
68

 

 ( عزلت گرفتن7ـ9

ي تـوجّه  يب، عزلت گرفت  و دیآ يبرمی و غزلیّاتاز  کهی سعدي تیّشخصی ها يژگیو گریداز 

وی پایبنـد بـه    چراکه؛ دهد يمي پارادوکسی ا جنبهبه خلق است. ای  ویژگي به شخصیّت شیخ 

و توجّه به خلق و در خدمت خلـق   ثاریاي جوانمردان، یعني اساساصول فتوّت بود و اصل  تیرعا

. دیپسـند  يمـ را  آنهـا  وي بود مالمتی ها شهیاند رویپی و، گریدو از طرف  کرد يمبودن را رعایت 

ي تیّشخصـ ی هـا  جنبـه  شتریببه  توان يم که آورد يمي را به وجود دوگانگو  پارادوکسخود   یا

 داد. میتعمی و

یکي از اصول محوری اهل مالمت، خلوت گزیدن و دوری از خلق بـود کـه در واقـع ویژگـي     

سعدی و عرفان وی، ای  اصـل رنـگ و بـوی     دربارۀمشترکي است بی  اهل تصوّف و عرفان. امّا 

در ایـ  اثـر بـه قضـاوت     ی وی هـا  گفتـه دیگری دارد. با توجّه به غزلیّات سعدی که ما بر اساس 

، وی زماني اهل خلوت بوده، ولي بعد آن را به کناری نهاده اسـت و گـاهي آن را نقـد    میا نشسته

نشیني و عزلت است و هم دوری از خلوت و جـدایي   . در غزلیّات هم ستایش گوشه66کرده است

اسـت.   وسـت د يزنـدگ و  شـناس  يزنـدگ او ذاتاً یک فرد »از خلق. به قول دکتر اسالمي ندوش ، 

کاسـب باشـید،    دیـ توان يمـ گوشه گیری الأقل در دوران فعّال زندگي خود اعتقاد نداشته. شما  به

ور باشید، پزشک باشید و غیره، و یک تفکّر عرفاني للی، هـم در خودتـان داشـته باشـید.      پیشه

(. فراتـر از ایـ    636: 6836)اسـالمي ندوشـ ،   « ای  چیزی است که مورد نظر سعدی اسـت... 

که در تمام شرایط طبق آن رفتار کنـد، بلکـه    دهد ينمخنان باید گفت، سعدی نظر کلّي ارائه س

را بـه   ها شهیانداو خردمندانه ملابق هر موقعیّتي یک حکم و اندیشه برای خود دارد که اگر ای  

ت پي خواهیم برد، امّا باید همچون وی زیرک بود و دریافـ  آنهاتنهایي با هم بسنجیم، به تناقض 

که ای  اندیشه و نظر در ای  موقعّیت، بجـا و درسـت و کارآمـد اسـت، ولـي همـی  اندیشـه در        

و آن را  پسـندد  يمـ . اینگونه اسـت کـه یکبـار خلـوت را     جایبشرایط متفاوت دیگری نادرست و 

 :ردیگ يم، و یکبار هم از آن کناره کند يمتوصیه 

 کشـد  يمزی  تنگنای خلوتم خاطر به صحرا »

 

 ي همـه عمـر،  گرفتمـ زلت عنقـا  ع کهمرا »

 

 بــا تــو حــرام اســت بــه خلــوت نشســت »

 

 «پیغـام را  دهد يمکز بوستان باد سَحَر خوش  

ــعدی،                           (.69: 6837)س

ــان  ــچن ــ ریاس ــهي گرفت ــاز  ک ــویتب  «را ه

ــان:                                      (.66)هم

ــت    ــی  روی بس ــه چن ــوَد در ب ــ، بُ  «حی

ــان:                                      (.86)هم
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 یروخلـق و    یحداز  میدیکشما زبان اندر »

 

 و خـالف  نـد یآگو همه شهر به جنگم بـه در »

 

 از همـه خلـق   نمیگزی عزلت غار کن به »

 

 رفته بودیم به خلوت که دگر مَي نخوریم»

 

 «ستین اریاغاست و با  اري هست با یثیحدگر 

 (.667)همان:                                   

 «ستیندر خلوت خاصم، خبر از عامم  کهم  

 (.688)همان:                                   

 «غـار مـا باشـد    ارجهـان یـ   ،یـ للگر آن 

 (.668)همان:                                   

ــر آن گردیــدیم  ــاده بــده کــز سَ  «ســاقیا ب

 (.381)همان:                                    

 کردن( قصد 7ـ1

ی ریهجو جالّبي کهي است وجه  یدومو آن  بستند يم کاربه  انیمالمت کهی گریداز اصول 

یي خـا   هـا  موقعیّـت ی که مناصب و فرد کهي معن  است. بدی« کردنقصد »، کرده انیبآن را 

ی کـار اساس، وی   یمه. بر شود يمخلق مشغول  کارو به  ماند يمخدا باز  ادی از ینحودارد، به 

 کـه ي تیحکـا ، همچـون  ندیگشـا ی وو زبان بـه مالمـت    ندینماي توجّه يبخلق به او  که کند يم

؛ جالّبـي هجـویری،   ک)ر. آورد يمی در ماه رمضان وی خوار روزهي و بسلام دیزیبا دربارۀ جالّبي

6893 :86.) 

 ها گفتهی خرابات( 7ـ1ـ3

، بـه  میبنگـر ـ   عتیشـر و   یـ دبـود و مـرد   خـود واعـظ    کـه اجل ـ   خیشبه اشعار  که کین

سـعدی قصـد    ایـ گواسـت.   انیـ نماي در آن شـرع ي و نیداصول  انکار که مخوری یي برميها گفته

 دهیـ برگزرا  کالم  یاو بند ظواهر بپردازد و  دیقدر  ندارانیدراه به نقد زاهدان و   یاداشت تا از 

رنـد، هـم شمشـیر تیـز قلـم را علیـه       نب کـو ینی ظـ ّ  وو در  زندیبرخی وتا هم خلق به مالمت 

 متداول بود: زین انیقلندر ژهیو ، بهانیمالمتی که بی  ا وهیشریاکاران تیزتر کند؛ 

 و مسلمان و نماز و م  و عشق؛ کفرو  کافر»

 

 نمـاز مـ    امـت یقرسـد بـه    کجـا تا خـود  »

 

 کــردمزهــد توبــه  کــزي جــام اریــبي ســاق»

 

 ی مـ  رای بـاز  عشـق در  نهـد  يمرسم تقوا »

 

 «ي به سَرِ خود دیني اسـت نیبتو  کهي را کسهر  

 (.683: 6837)سعدی،                           

 «ی در حجـاز رو کسی در تو و همه روم  

 (.869)همــان:                                     

ــزن  ــرن ب ــوامل ــزیي ن ــار دارم ک ــه ع  «توب

 (.836)همــان:                                     

 «ی تـو روتقـوا   لکِمُدر  زند يمغارت  کوس

 (.339)همــان:                                     
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 یســعدمــده   یــدو  ایــدنبــه  اری یــفــاو»

 

 «يبفروشــبــه هرچــه  وســ،باشــد ی غیــدر

 .68(939)همان:                                                

 سالمت ترک( 7ـ1ـ7

سـالمت اسـت و از    تـرک بـه همـراه دارد،    بـا خـود   کردنقصد  کهی بارزی ها جلوهي از کی

ی همة خلـق  روپس آنچه »... آن است:  ادآوری زین المحجون کش، نگارندۀ کهیي است ها يژگیو

بدان بُوَد و آن سالمت است، مر اهل مالمت را پشت بدان بُوَد تا همّشان خـالف همـوم باشـد و    

سالمت  ترکبا زبان خود به  زین یسعد(. 38: 6893)جالّبي هجویری، « همّتشان خالف هِمَم...

 :کند يمی مالمت اعتراف وادگفت  در 

ــدهمــه ســالمت نَفــس آرزو » ــردم کن  م

 

 در بـازار عشـق   مییجوما مالمت را به جان »

 

 و عقلم به مالمت برخاست دمیورزعشق »

 

 عشق کهنشان راه سالمت زِ م  مپرس »

 

  یبنشـ پس به سالمت   یاعقل را گفتم از »

 

  یبنشـ ی سـالمت  زانـو پسِ گو برو در »

 

 يدانشـ ي و دلـ ي، بود و سالمت  یااز  شمیپ»

 

 ی،درانـداز ی سـالمت بـه سـر    پاگَرَم زِ »

ــرِ ارادت  ــعدسَ ــز س ــر هرگ ــان مب  ی گم

 

ـ  يمبه جان  کهخالف م     «یـي را بال مرَخَ

 (.86: 6837)سعدی،                          

 «ی راجـو  سـالمت  انیپارسـا خلـوت   کن 

 (.88)همان:                                     

 «سالمت برخاسـت  کمحُعاشق شد ازو  که ناک

 (.98)همان:                                     

ــاطر  ــام خـ ــزمـ ــاخت يبـ ــ  دارد اریـ  «مـ

 (.676)همان:                                   

 «فتنه دگر بـاز آمـد    یا کهگفت خاموش 

 (.666)همان:                                   

 «دیـ آ يمـ از دست مالمت بـه فغـان    آنکه

 (.836)همان:                                   

 «بسوخت خرمنم پاکي بزد، آتشعشق تو 

 (.368)همان:                                   

ــوَرَم زِ دســت مالمــت بــه جــان   ي،بگردان

 «يبگردانــآســتان   یــااز  امــتیقتــا  کــه

 (.166)همان:                                                 

 زیـ نی سـعد در شـعر   کـه مردم اسـت   عامة، خالف مللوبات انیمالمتاصول  شتریب، لکُدر 

 ظاهر شده است.
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 ی به عهدوفا( 7ـ1

ی سـعد  غزلیّـات بارها و بارهـا در   کهی به عهد است وفای اهل فتوّت، محوراز اصول مهمّ و 

 زینآن  شتریبدر  کهآمده است  خیش غزلیّاتبار در  888و وفا حدود  عهد واژۀشده است ) تکرار

ی به جـا مانـده از   ها رسالهدر  کهي اصلی به عهد سخ  رفته است(. بندیپای و واز وفادار بودن 

هـا   نامه را مؤلّفان فتوّت ثاقیمعهد و  اهمیّت کهیي جاتا »بدان توجّه شده است،  اریبس زینفتوّت 

ـ : ...أَلَسـتُ  ردیگ يمخداوند از بشر عهد  که رسانند يمی ا لحظهبه  که ی دادیروبه  ، قَـالُوا  مکُبِّرَبِ

 (.689: 6898؛ سبزواری، کو نیز، ر.661: 6838)به نقل از کرب ، (« 678)األعراف/ «ي...لَبَ

 :داند يمخود ماندن را الزم  کالمدارد و بر سر قول و  اری به یوفاداری بر ادیز دیتأکی سعد

 یوفـادار چـو مـ     دیـ اینبه دسـت   دگر»

 

ــا» ــه وف ــد نگ ــذر  ی عه ــا بگ  دار و از جف

 

 گر م  از عهدت بگردم ناجوانمردم نه مَردم»

 

 ی و صـحبت وفـادار م  قلب و لسانم به »

 

 یي بـاز وفـا  يبـ م  از تو دست ندارم بـه  »

 

ــودّت  » ــد م ــا و عه ــموف ــل ارادت انی  اه

 

ــت» ــت دوس ــعدي آن اس ــه ایس ــد ک  بمان

 

 د در ازل رفتـه اسـت  ما و شما عهـ  انیم»

 

 «یي راوفـا  يبـ عهـد   نـدهم  يمـ  تـرک  که 

 (.86: 6837)سعدی،                         

ـ  اریـ  میَنِ آنکهبه حقّ   «یي دوسـت وفـا  يب

 (.688)همان:                                  

 «مالمت سر بخارد کزعاشق صادق نباشد 

 .(611)همــان:                                  

 «تـو لسـانند   شیپـ  کـه همه قلبند  نانیو

 (.836)همان:                                  

 «ي اسـت ازلـ جان م   کامشران وصل تو در 

 (.868)همان:                                  

 «بلبل است و عشقبازی شکوفهی بقانه چون 

 (.831)همـان:                                   

 «میبسـت  کـه قـرار    یـ اهـم بـر   عهد وفا 

 (.383)همان:                                  

ــال   ــزار س ــبرآه ــان  دی ــتهم  «ينینخس

 .68(189)همان:                                             

 ( جوانمردی7ـ5

 طیشـرا پـژوهش را بـه خـود اختصـا  داده،       یاي در بررسی جا کهاصل از فتوّت   یآخر

ي واقعـ مـرد   اجوانمرد ی کی کهاست  کرده انیبی، خود با صراحت عدسي است. مردانگی و مرد

 کنـد  يمـ ی را بیان ها يژگیوی از ابیات وی به طور کلّي ا دستهباشد. در حقیقت، در  دیباچگونه 
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ی دیگر، به صراحت شرایط و اصولي را بـرای  ا دستهکه از اصول آیی  فتوّت و مالمت است و در 

 معتقد بود. نهاابدولي که در زمان شاعر رای  و خود . اصآورد يممرد یا جوانمرد 

ی او پـرداز  سـخ  ی پـا بـه   زیـ نبلبـل   کهی، او رازیشی سعدابتدا از زبان  که میدیدبهتر آن 

 :میدهی را نشان و، جوانمرد بودن 63رسد ينم

 نشســـتم بـــا جـــوانمردان اوبـــاش   »

 

ــر     ــدم ب ــه خوان ــتم هرچ ــانیادبشس  «ب

 (.333)همان:                                  

 ی است، به شرح ذیل است:ومنظوم  نامة فتوّت نشانة کهي اصولامّا 

 ( تحمّل بر جفا7ـ5ـ3

 لیخصـا اصـل را از    یـ ا زیـ نی سـعد سخ  گفته شـد.    یااز  شیپاصل   یا اهمیّت دربارۀ

ـ و از آن  کنند يم شهیپدر برابر جفا صبر  کهي مردان. داند يممردان )= همان جوانمرد(  ی ا وهکشِ

 ندارند:

 و منّـت دارد  نـد یبجفـا   کـه  دیـ بامرد »

 

ـا:  گفـت  يمو  رفت يمجفا،  ریشمشبه  زد يم»  از قف

 

 سـت ینی مردگشت  ریسزِ دوستان به جفا »

 

ــا » ــت ــا  ک ــر جف ــري آخ  ی؟ســعدی ب

ــار  ســکونمــردان تحمّــل اســت و    ک

 

 «سـت ین انیبدخومرا طاقت  که دیبگونه  

 (.688ان: )هم                                

 «ی ِز ما، مردان ننالنـد از اَلَـم  دیبنالی سعد

 (.898)همان:                                 

 «کشـم ی دوست زنم گر نـه مـردوار   جفا

 (.383)همان:                                 

ــه  ــنمچـــ ــانمپا کـــ ــد احســـ  یبنـــ

ــ   ــمـ ــاک؟ میَکِـ ــا خـ ــردانمپـ  «ی مـ

 (.361مان: )ه                                             

 ها ( درگذشتن از خطاها و لغزش7ـ5ـ7

، گذشـت  از  سـازد  يمـ ی روشـ   سـعد  غزلیّـات جـوانمرد را در   چهرۀ کهی گریدمهمّ  نکتة

شده  هیتوصیي دارد و بارها به آن باال اهمیّتی جوانمردان برا کهي اصلاست؛  گرانیداشتباهات 

ي را در شـمار اصـول   ژگـ یو  یـ ا زیـ نی سـعد (. 698ـ697: 6831؛ شفیعي کدکني، کاست )ر.

 :است دهیکشجوانمردان آورده و به نظم 
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 ملـــرود بـــاد، کـــهنـــادان  شیبدانـــد»

 سزاســت، نمیــا کــهوگــر خــود مــ  آنــم 

 شیخـــوی بـــه انعـــام دارتـــو معـــذور 

 

 رحمت ی وجوانمرددوستان معذور دارند از »

 

ــه    ــدانم چ ــن ــد يم ــ   خواه ــرد م  از ط

ــبخش و  ــمگبـ ــ  ا ریـ ــوانمرد مـ  ی جـ

 «مــــ  ردِکَــــد از ي آمــــتــــزلّاگــــر 

 (.316: 6837)سعدی،                      

ـ  دیـ بگر ای یدردمندگر بنالد   «یقـرار  يب

 (.916)همان:                                              

 ی و شجاعتدالور( 7ـ5ـ3

ي از اشعارش، همـان جـوانمرد اسـت. در    بعضی از مرد در سعدتوجّه داشت که منظور  دیبا

ی شجاع و دالور بودند. با توجّه بـه  افرادجوانمردان عصرش،  که دهد يم ی نشانسعد، اتیاب  یا

ی خود باع  ها یجنگاوري داشتند و با دستي اسیسی در امور وعصر  ارانیّعجوانمردان و  نکهیا

ی برا) پردازد يم ها شجاعتو وی به توصی، ای   شدند يم ها حکومتي و اسیسدر مناصب  رییتغ

 (:38: 6898ي سبزواری، ، ر.ک؛ کاشفشتریبآگاهي 

ـ زَ ،گر م  از سنگ مالمت روی بـرپیچم »  منَ

 

 ی چون زنان در خانه بـاش ندارمردان  زهرۀ»

 

ــق اَر زِ   ــرد عشـ ــمـ ــت شِیپـ ــال، رِیـ  بـ

 

 با مـا سَـرِ سـفر دارد؟!    کهمرد  کجاست»

 

 ی عجـب مـدار  سعدره نشست   خاکِبر »

 

 «ان ناوک دلـدوز را مرد جان سپر کردند 

 (.68: 6837)سعدی،                        

 «بـاران برمگـرد  ریتی، از رو يمـ  دانیموَر به 

 (.618)همـان:                                  

 «، مـــرد مخـــوانشکشـــدی درهـــم رو

 (.618)همـان:                                  

 «ریشمشـ ، از عقـب  دیآ ریشگر از مقابله 

 (.613)همـان:                                  

 «اند دهیتپبر خون  که خاکی جامردان چه 

 (.889)همان:                                              

 یوفادار( 7ـ5ـ9

ی و مانـدن بـر سَـرِ وعـده و     وفـادار ی به آن اشاره کرده، سعد کهی جوانمرد گرید طیشرااز 

 سخ  رفت: شتریپی جوانمرد  ییآآن در  اهمیّت دربارۀ کهحرف خود است 

 ز عهدت بگردم ناجوانمردم نه مَردمگر م  ا»

 

 «مالمـت سَـر بخـارد    کـز عاشق صادق نباشـد   

 (.611مــان: )ه                                   
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 ی تـو روی فـدا روز گفـتم جـان    م  هم اوّل»

 

 میکنتو  کارجان در سَرِ  که میکردعهد »

 

 زنـد یبرخم   کردنمرد و زن گر به جفا »

 

 ی بتابـد، روجفـا   ریشمشـ زِ  کـه ی مـرد »

 

 «از گفتار خویش دنیگردبر ستینی مردشرط 

 (.838)همان:                                    

ــامَردم انیــپاعهــد بــه   یــاوگــر   «نبــرم ن

 (.878)همان:                                    

 «زنـم  کـه ی تـو نـه مَـردم    وفاگر بگردم زِ 

 (.386ن: )هما                                   

ـا مــرد مخـوانش   کـو در   «زن اســت آن کـه ی وف

 (.339)همان:                                                   

به ای  بح  پرداخت که آیا سعدی همچون جوانمردان  توان يم ها يبررسدر پایان تمام ای  

 است یا خیر؟ گرفته يمیي چون سقّایي را هم در پیش ها شهیپدیگر 

 ییسقّای و سعد( 1

ی نگاشته شده اسـت، سـعدی را بـه    سعد اتیحبعد از  کهی آثارو  ها نامه فتوّتي از عضبدر 

: 6878محمـود افشـار ،   دکتـر  نـاموارۀ ، انیسـقّا  نامـة  فتوّت؛ مانند: اند کرده معرّفي« سقّا»عنوان 
ی )بـه  رازیش دیجن شدّ اإلزار؛ 896و  833: 6898سللاني، کاشفي سبزواری،  نامة فتوّت؛ 8366

منبع ـ و حدوداً یک قرن بعـد از سـعدی ـ       یتر يمیقد( و نیز 6: 6833شفیعي کدکني، نقل از 

ی الشّعراتکرةةي )همان( است و پس از آن، جام األنس نفحاتکه از سقّایي سعدی سخ  گفته(، 

( است که در منبع أخیر، سعدی به 68آهنگران )همان:  نامة فتوّت( و  ی )همانسمرقنددولتشاه 

 .شود يمپن  پیر معرفت معرّفي  عنوان یکي از

ـ واقع، انـد  کـرده  معرّفـي « سـقّا »ی را سعد کهاسنادی  ایآسؤال اصلي ای  است   انیـ برا  تیّ

در  کـه ي العـات اطّتوجّـه داشـت    دیـ با؟ اند گفتهاند و بر اساس سند و مدرکي متق  سخ   نموده

بـه بعـد    3و  7آثار از قـرون    یااکثر  چراکه؛ ستینها آمده است، چندان قابل استناد  نامه فتوّت

 کـه  نجاسـت یاجالـب   نکتـة قبیـل آثـار نبـود.      یـ ای از خبرنگاشته شده است و تا قبل از آن 

ي و... کفّاشي، طبّاخیي، سقّاها، اصل و اساس حرفة خود چون  بعد از قرن ها نامه نگارندگان فتوّت

مواجـه اسـت. بـرای     اشـکال ي با علماز نظر استناد  کهی کار؛ رسانند يم امبرانیپرا به امامان و 

قرن دهم نوشـته شـده، چنـی  اسـت. از      لیاوادر اواخر قرن نهم و  که يسللان نامة فتوّتنمونه، 

اسـت  « سند میـان بسـت   »فهرست دقیق و بدون نقص  ارائةنکات بسیار جالب ای  کتان همانا 

دهم هجـری! کـه    ، آن هم در قرنرسد يمو به سعدی نیز  کند يمکه از حضرت آدم )ع( شروع 

شـامل   شـتر یبای  کتان را شاید به زیر سؤال ببرد. نیز ایـ  کتـان    شدۀمعتبر بودن اسناد ارائه 
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ي صـنف   یـی آمردم رواج دارد و به صـورت   عامة انیمدر  کهي فتوّتاست؛  سندهینوفتوّت دوران 

از قـرن   کهي توّتفی ها شاخه، قصّابان، سالّخان و ... انیسقّایي چون ها صن،درآمده است؛ فتوّت 

دوران با فتوّت آنچه تـا    یای از آنها نبود و فتوّت خبراز آن  شیپو  اند برآوردههفتم به بعد سر 

(. 37و 31: 6898ی در اسناد مختل، آمده، متفاوت است )ر.ک؛ کاشفي سـبزواری،  سعدروزگار 

 دانسـتند  يمانمردان تنها خود را منسون به جو کهي بودند صنعتگرانو  وران شهیپدوران،   یادر 

قرار  شیخو حرفةآدان و اصول آن را   یتروی و جوانمرد آنکه، بدون کردند يمو به آن مباهات 

ی است و سعد اتیحفتوّت بعد از   ییآبه وجود آمده در  راتییتغ  یابیشتر  (.61دهند )همان: 

ی، اصـالً جـزء   ون در زمـا  کهباشد  وستهیپفتوّت   ییآي از صنفی به سعد رسد يمبه نظر  دیبع

 ایـ آ کهی سؤال دارد جاخود   یای اصالً سقّا بوده )و سعد ایآ نکهیاي بررسی برا. اند نبوده انیفت

بـه سـخنان سـعدی در     میدیـ دنـه؟( بهتـر آن    ایـ  اند بودهی از اهل فتوّت سعددر زمان  انیسقّا

ي بررسـ و آن را  یي، تشـنه سـقّا یي چـون  هـا  واژهبسـامد   کار  یای برا. میکنوی رجوع  غزلیّات

سـؤال    یاسقّا اصالً به کار نرفته است. در اینجا  واژۀو روش  شد که در غزلیّات سعدی،  میکرد

خـود در اشـعار خـویش     افکارگرا بود و از اعمال و  شاعری عمل کهی سعدکه آیا  شود يمملرح 

ـ غـزل(   187خـود )در   عیوس کار  یادر  دینبا، آورد يم انیمسخ  به  از سـقّا و   بـار  کي یـ حتّ

 ؟!آورد يم انیمي به نامیي سقّا

او آمـده اسـت.    غزلیّـات بار در  98ي، استسقا، متعلّش و ...( مستسقي، تشنگتشنه ) واژۀامّا 

، امّـا ایشـان   دانـد  يماثبات سقّا بودن سعدی  لیدالي از کآمار باال را ی  یاي کدکني عیشف دکتر

ی در سـعد  اریبسـ ی هـا  مسـافرت اند و آن را  ردهک انیبي ای  بسامد را اصل لیدلخود قبل از آن 

بـا توجّـه بـه     که( 68: 6833؛ شفیعي کدکني، ک)ر. اند دانستهو عل،  آن يبو  خشکی نهااابیب

ی هـا  مسافرتواژه همان   یای باال تکرار لیدل رسد يمبه نظر  غزلیّاتشده بر اساس  ذکر لیدال

خـویش حالـت    غزلیّـات ی در سـعد شـد.  با ابـان یبی فرسا طاقتسخت و  طیشرادر  خیشفراوان 

 است: کرده ،یتوصیي بایزي را به کاروان تشنگان

 !بـازان  عشـق ی غوغـا  تیسرای بر دَرِ ا»

 

 «يکـاروان آشونِ   یریشهمچون بر آن  

 (.168: 6837)سعدی،                             

 زیـ چ ششـمار  يبی سفرهابا توجّه به  که کردهصحنه را بارها تجربه   یای سعدیي خود گو

ي حتّي ولي سخ  گفته، تشنگبار از  98یي سقّا واسلةصورت، او به   یا ریغ. در ستیني بیعج

یي ندارد. آنچـه  باالبسامد چندان  زینآن  واژۀ؟! دیبگویي سخ  سقّاهم نتوانسته از خودِ  بار کی

بـا   کـه ن اسـت  آ بارۀ 67 تکرارواژه مهم باشد،   یا دربارۀ تواند يمیي سقّاي و تشنگدر ارتباط با 
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 زینـاچ اجـل،   خیشـ عدم اثبات سقّا بودن  ابه ما در اثبات ی کمکواژه برای   یا اهمیّتتوجّه به 

 ي است در راه اثبات سقّا نبودن سعدی با توجّه به غزلیّات وی.گاماست و باز هم 

 یریگ جهینت

ي راحتبه  توان ينم، میآوردفتوّت و مالمت   ییآی دو مرزهای شناور دربارۀبا توجّه به آنچه 

و  کـرد به هر دو دارند، قضـاوت   شیگرا احضور دارند ی  ییآدو   یاي از کدر ی کهي کسان دربارۀ

 تـوان  ينمـ  کـه از آن دسته افـراد اسـت    زینی سعد. ندهست کی کداماهل  کهبه صراحت گفت 

ـ اارائـه شـده در    لیـ دالنه. البتّه بـا توجّـه بـه     ااهل فتوّت است ی که کردمشخّص  وهش، پـژ   ی

 تـر  غالبی ودر  کی کدام نکهیای اهل فتوّت و مالمت است، امّا تشخیص سعدگفت که  توان يم

ی آن دو مرزهـا ی شـناور بـا توجّـه بـه     کـه آن باشد  تر ستهیشا دیشای دشوار است و کاراست، 

 کیـ  شـتر یبی را و، هرچند اگر میبداني از آن دو کی رویپی را حتماً و که میباشی نداشته اصرار

) و ای  با در نظر گرفت  سایر آثـار وی اسـت    میا نرفته راههیبي، به مالمت کتا ی میبداننمرد جوا

(. بـه  983: 6831نیز توجّه داشته است؛ ر.ک؛ شفیعي کـدکني،   نهاابدکه دکتر شفیعي کدکني 

، مییگـو  يمـ ی سـخ   سعدی و فتوّت جوانمردي از وقتکه  میباشتوجّه داشته  دیبا زین نکته  یا

 کـه . آنهـا  سـت ینزمـانش   فـة یخلو  عصـر  هممردم  انیمدر   یرای معمول و جوانمردما  منظور

. دادنـد  يمـ مرغـان مخصـو  و... را انجـام     شـکار ی، دار گروهـه  کمانی، کبوتربازیي چون کارها

آن توجّـه   دۀیپسـند ي و اخالقـ ي و عوامانه نبود و به اصـول  سلحامور   یاو بند  دیقی در سعد

 داشت.

غزلیّـات   تـوان  يمی آیی  مالمت و فتوّت در غزلیّات سعدی ها يژگیواصول و پس از بررسي 

ی منظوم دانست که در قالب شعر بسیاری از شرایط جوانمردی را بیـان کـرده   ا نامه فتوّتوی را 

نوع   یا چراکه؛ ستینبوده، چندان آسان  انیسقّای از سعد ایآ کهپرسش   یااست. امّا پاسخ به 

بـا   نکـه یا گـر ید لیـ دلی به بعد ظهور کرده اسـت و  سعده فتوّت از روزگار ي بصنفی ها شیگرا

 .کندی را اثبات ویي سقّا کهي به دست آورد محکمسند  توان ينم، خیش غزلیّاتتوجّه به 

، میدهـ تری نشـان   ی را به مالمت و فتوّت به صورت روش سعد  شیگرا نکهیابرای  انیپادر 

 نیم:ک ی ارائه ميدیلکی از بسامد بعضي از واژگان آمار
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 توضیحات بسامد واژه

  73 مالمت

رفته  کاری به سعد غزلیّاتبار در  9جوانمرد  واژۀ 83 جوانمرد

ی معنــامــرد در  واژۀآن از  کنــاري در ولــاســت، 

بار استفاده شده است و ما آن را در  88جوانمرد 

 .میا آوردهآمار به حسان   یا

  8 ایر

بار وفا و  686 عهد و وفا

 بار عهد 67

ی ادیـ ز دیتأکی خود وفاداربر  غزلیّاتی در سعد

 اریبس اري یشکنیي مخصوصاً عهدوفا يبدارد و از 

 ایگوجوانمردان  انیماصل در   یا. کند يم شکوه

 ی بود.گرید زیچاز هر  تر مهم

خلوت و 

 عزلت

ی ریگ ی خلوت، عزلت و گوشهها واژهآمار   یادر  33

بـار بـه نقـد     7ی سـعد ي قرار گرفت. بررسمورد 

پرداخته اسـت   انهیصوفخلوت به خصو  خلوت 

ي خلوت، امّا پسندد يمخلوت را  گریدبار  36و در 

 همراه باشد. اربا حضور ی که

احتمال 

 )تحمل(

مالمـت و فتـوّت مهـمّ      یـی آاصل در هر دو   یا 97

ي اهـل فتـوّت   اساسـ است، امّا با توجّه بـه اصـل   

ـ ا ثاریاي عنی جلـوه و   قـه یرط  یـ اي در ژگـ یو  ی

 است. افتهی یگرید اهمیّت

و  ثاریا

 خدمت

و  ثاریابار  6

 بار خدمت 83

هـدف   ارخدمت به ی شتریب زین کردندر خدمت 

 مردمان. همةی است تا خدمت به و

ي نییپـا  اریبس( بسامد ثاریاو  ایراز  زیپره)  ییآي هر دو اساسبا توجّه به جدول باال دو اصل 

 وزنةی، جوانمردی از سعد استفادۀبار  81 کناراش در  باره 73 تکرارمت با مال واژۀدارد، امّا خود 

ـ ابه  دیبا، البتّه کند يم تر  یسنگی را وي بودن مالمت ی از سـعد  کـه  کـرد نیـز توجّـه    نکتـه   ی

ي استفاده کرده اسـت )ر.ک؛  ادبی و راه و رسم آنان در آثار جوانمرداز  کهي بوده کسان  ینخست

ي مضـمون ی آغـازگر  و نکـه یا کناردر   ییپاآمار نسبتاً   یهم( و 688: 6898کاشفي سبزواری، 

سخ  گفـت  از مالمـت     یهمچنی برخوردار است و ا ژهیو اهمیّتي است، از پارسدر شعر   ینو
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، جـوانمرد  کاربرد  یشتریبی به عهد با وفاتر بوده است.  متداول زیني ادبنسبت به فتوّت در آثار 

 اندازد يم شکي را به آدمی به خلوت، سعد شیگرا، امّا باز هم کند يمتر  ی را پُررنگسعدبودن 

 .گریدي ژگیواست دو   یهمچنو 

 دربـارۀ ی اسـت  سـعد ی پـرداز هنر صـحنة غزل  کهنیابه آن اشاره کرد  دیبا کهی گرید نکتة

 انیـ ببـه   کـه ی را گـر ید زیـ چی در غزل است و هر سعدی. عشق نقلة پرگار و عاشقانةتجارن 

، از تحمّـل جـور   ارگرفته تا خدمت به ی ارحول محور عشق در گردش است؛ از خلوت با ی آورده،

سـخ  گفتـه    زینعشق از فتوّت  ریتأثی. سعدی از مالمت گفته، امّا تحت وی به وفاگرفته تا  اری

 آن هم در خدمت عشق بود. که

 :ها نوشت یپ

 ن فتوّت.، مذهب اصحاهیّصوف، مذهب هیّمالمت، مذهب هیّامکرّمذهب  ـ1

بـار از   61حـافظ تنهـا    کـه ي حالبرده است، در  کاربه  غزلیّاتمالمت را در  کلمةبار  73ی وـ 8

خـوریم، حـال    ، یا در سراسر دیوان حافظ به جوانمرد و جوانمردی برنمـي کردهواژه استفاده   یا

نیـز   نهاابدی آنکه در غزلیّات سعدی چنی  نیست و اتّفاقاً سعدی با نام بردن جوانمرد و جوانمرد

آن است که سعدی به ای  آیی  گرایش داشته اسـت نـه    دهندۀ که تمام ای  نکات نشان بالد يم

 استفاده کند. اش شاعرانهاینکه تنها از آن برای بیان افکار و احساسات 

(، 71: 6818)ر.ک؛ شمیسـا،   اند کردهي سعدی را اوج غزل عاشقانه تصوّر برخ نکهیا رغم يعلـ 8

موارد، معشوق سعدی آسماني و گـاهي همـان معشـوق شـعر عرفـاني اسـت )ر.ک؛        یاریبسدر 

 (.688و  687: 6838حمیدیان، 

 و ... . 187، 998، 983، 386، 889، 688، 688های  غزلـ 3

 و ... . 376، 361، 366، 888، 866، 887های  غزل ـ9

 و ... . 897، 888، 819، 831، 611های  غزل ـ1

 و ... . 188، 986،  388، 638های  غزل ـ7

 .361و  878های  غزلـ 3

 ـ6

 بودنــد  یــدمــ  عالمــان  لــةیقبهمــه »

 

 «ی آموخـت شـاعر مرا معلّـم عشـق تـو     

 (.88: 6837)سعدی،                                  
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 .ـ68

 نشســـتم بـــا جـــوانمردان اوبـــاش   »

 

ــر     ــدم ب ــه خوان ــتم هرچ ــانیادبشس  «ب

 (.333)همان:                                              

 ـ66

ــاني » ــو روحـ ــرم در  از تـ ــتـ  دل شیپـ

ــه ــوی در ا خانـ ــانیدروی کـ ــبگ شـ  ریـ

 

 یواردی خلـــوت هـــا شـــبنگـــذرد  

ــت   ــد در محلّــ ــا نمانــ ــدتــ  «یزاهــ

 (.988)همان:                                              

 . و ... 966، 988، 887، 866، 863، 88، 68های  غزل ـ68

 و ... . 188، 939، 991، 981، 396، 383، 813، 813، 838، 679، 86های  غزل ـ68

 ـ63

 و بلبـل بگـذار   ک ملرن  نالةگوش بر »

 

 «که نگوید سخ  از سعدی شـیرازی بِـه   

 (.337: 6837سعدی، )                      

 منابع و مآخذ

. تهـران: نشـر   3. چـاپ  چهار سخنگوی وجدان ایـران (. 6836اسالمي ندوش ، محمّدعلي. )

 قلره.

. 7محمـود افشـار. جلـد     دکتـر  ناموارۀ. چاپ شده در انیسقّا نامة فتوّت(. 6878. )رجیاافشار، 

 تهران: چاپ بهم .

 .898ـ899. صص 9. سال نهم. شمارۀ ماهنامة آینده«. هیّمالمت(. »6818ی، قاسم. )انصار

ي. ژوکوفسـک  حیتصـح . بـه  المحجوب کشف (.6893) .يّ ب  عثمانعلی، غزنوی ریهجو جالّبي

 ی.رطهوچاپ اوّل. تهران: 

 . چاپ اوّل. تهران: قلره.ی در غزلسعد(. 6838، سعید. )انیدیحم
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فصـلنامة مطالعـات   . «ی در سالسـل جـوانمردان  سعد(. »6833ي، محمّدرضا. )کدکني عیشف

 .9ـ61. صص 8. شمارۀ یعرفان

 . چاپ اوّل. تهران: سخ .خیتاردر  هیّقلندر(. 6831ي، محمّدرضا. )کدکني عیشف

 . چاپ اوّل. تهران: فردوسي.یفارسغزل در شعر  ریس(. 6818. )روسیس، سایشم

 آنقره. الجامعةمطبعة، ترکیه: الفتوة کتاب(. 6867سُلَمي، عبدالرّحم . )
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