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 چکيده
عشق به همجنس از گذشته های کهن وجود داشته است  ، در ملل مختلف و مردمان اقشار گوناگون

موارد بسیاری این عشق هوسبازانه باعث ایجاد روابط نامشروع در بین همجنسان فانه در و متأسّ

شده است و تاریخ از اعصار باستان و هزاره های قبل از میالد نیز شاهد این روابط بوده است که 

 برای نمونه می توان به قوم لوط اشاره نمود.

بازتاب پیدا می کنند که دو حالت دارد: این موارد در برخی مواقع در آثار شاعران و نویسندگان نیز 

به نقل مواردی از آن می پردازد یا آن که اعتراض به چنین رفتاری  یا آن شاعر یا نویسنده برای

غشته به این منجالب است که از عشق آپولون شاعرانه اش آ رغم تمام روح لطیف خودش نیز علی

ی پس از آن در ادوار مختلف و حتّی در آثارش به جوانی زیبا در اساطیر یونان گرفته تا سخنان سعد

 . می توان نمونه های فراوانی را مشاهده نمود

شاهد بازتاب رسی ت لذا در این پژوهش به برّات حریری نیز بازتاب پیدا کرده اساین موارد در مقام

آثار بازی در مقامات حریری و سپس تحلیل مقصود حریری با استفاده از مقایسه ی این موارد در 

این موارد، سعی در  مد که مقصود حریری از ذکرم و در پایان این نتیجه به دست آسعدی پرداختی

 گزا رش انجام این فعل قبیح در جامعه و اعتراض بدان بوده است.

 .شاهد بازی، حریری، مقامات، سعدی، آثار : يديکل واژگان 

 

 

 

 

 

 

م(
سو

ل 
سا

ن )
یرا

ی ا
تار

 رف
وم

 عل
ی و

اس
شن

وان
ه ر

نام
صل

 ف

ه  
مار

ش
12 

ن 
ستا

زم
  /

13
96

 
ص 

 /
95-

87 
 

 عليرضا کاظمی ها

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی.

 

 نام نویسنده مسئول:
 عليرضا کاظمی ها

و مقایسه و تحليل  شاهد بازي در مقامات حریريبازتاب 

 آن براساس شاهد بازي هاي سعدي
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 مقدمه
کریم در مورد  ایش های قرآنمآن نهی شده است و فر شاهدبازی امری است که در دین اسالم بسیار مورد نفرت قرار گرفته و به شدت از

أَئِنَّکُم لَتَأتُونَ الرِّجَالَ شَهوَهً مِن دُونِ النِّسَاءِ بَل أَنتُم قَومٌ :» عا است و نیز آیاتی همچون اقوی دلیل این مدّ ، وارد شدهمجازاتی که بر قوم لوط 

» در می آمیزید؟ ] نه[ بلکه شما مردمی جهالت پیشه اید. و نیز آیه ی  مردان( : آیا شما به جای  زنان ، از روی شهوت با 55نمل، « ) تَجهَلُونَ

(: همانا شما از روی شهوت به جای زنان با مردان می آمیزید. 81أعراف، « ) ونَ الرِّجَالَ شَهوَهً مِن دُونِ النِّسَاءِ بَل أَنتُم قَومٌ مُسرِفُونَإِنَّکُم لَتَأتُ

 بلکه شما گروهی اسرافکارید.

«: لِأَحَدٍ أن یَرجُمَ مَرَّتَینِ لَرُجِمَ اللُّوطِی مَرَّتَینِلَو کَانَ یَنبَغِی » و ناگفه نیز نماند که حتّی در احادیث نیز از شاهد بازی نهی شده است: 

 (266، 1368صدوق، «) اگر روا بود که مجرمی را دوبار سنگسار کنند لواط کننده دوبار سنگسار می شد.»

سخنان برخی از افراد  ی ازتّا باز هم برخی در جامعه ی خود شاهد انجام این فعل قبیح بودند و آن را در آثار خود بازتاب دادند و حامّ  

سعدیا گوشه نشینی کن و » می گوید:  وقتی که سعدی در شعر خود ید که گویا این کار در نظرشان محبوب نیز بوده است. مثالًچنین برمی آ

که در ادامه  –آورده ات و خبیثات خویش این امر در نزد او دارد و نیز وقتی که به سخنان قبیحی که در بخش هزلیّ نشان از حبّ« شاهدبازی

 شاهد بازی در نظر سعدی ، به یقین رسید. می توان درمورد حبّ مراجعه گردد، -نیز بدان ها اشاره خواهد شد

 

 بيان مسأله
انگیزه ی   ص نیست کهدر این اثر می گردد اما مشخّ« شاهد بازی»فرد خواننده متوجه وجود عنصر  ، با مطالعه ی مقامات حریری

شاید نشان از اعتراض چه بوده است.  -زمان حریری دارد شه در وجود شاهد بازی در جامعه یکه ری -ن این حکایات یا سخنانی حریری از بیا

از او به انجام این فعل قبیح در جامعه ی خویش بوده و بدین وسیله خواسته است تا از انجام آن در جامعه  نهی کند. شاید خود او نیز شاهدب

مه ی کتاب مقامات د سعدی ، امری محبوب بوده است. اما وقتی که به بخش مقدّنمی کرده و این امردر نظر او نیز همانبوده و شاهدبازی 

 .ه نداشته استوجه می شویم که حریری از نوشتن کتاب مقامات خود ، قصدی جز تنبّتحریری مراجعه می کنیم م

و این نکته ای بس مهم و شاید اقوی دلیل  ( 11، 1364رواقی، )«یهِموِلتَّا لِلَ یهِنبِلتَّلِ لحاًمُ أَنشَن أَی مَلَعَ جٍرَحَ یُّأَفَ» آن جا که وی گوید: 

ت خلق مقامات رسی و نقد آن ، به بیان علّبرای نگارش مقامات در بین سخنان حریری باشد که یک پژوهشگر بتواند آن را بیابد و با نقل و برّ

ه در آن، متوجه می شویم که حریری در با مطالعه ی این کتاب و مداقّ را در ابتدای مقامات می یابیم ،ی وقتی که چنین دلیل ند ودست پیدا ک

ت خود باقی و حل نشده مانده است اما این مسأله هنوز به قوّ، به اندرز دادن روی آورده است، انسته و موقعیت را مناسب دیده هر جایی که تو

حریری که رنگ و بوی شاهد بازی را با خود به همراه دارد و فرد را به یقین در این مورد می رساند؛ چه بوده ت بیان سخنانی در مقامات که: علّ

   است؟

 

 سؤال پژوهش
و پس از آن، بیانگر این نکته خواهد بود که انگیزه  است در مقامات حریری قابل ردیابی« ازیشاهدب» چه دالیلی مبنی بر وجود عنصر 

 بدان و نهی از آن بوده است؟ ی حریری، اعتراض

 

 پيشينه ي پژوهش
پرداخته باشد، یافت نشد و  در کتاب مقامات حریری رسی عنصر شاهد بازیفانه هیچ گونه مقاله یا کتابی که به برّدر این زمینه متأسّ

 یزد که به شرح دشواری های کتاب مقاماتاریان در دانشگاه درضا نجّی شارحین کتاب مقامات از قبیل عیسی سابا در بیروت و یا دکتر محمّحتّ

سی سابا در پاورقی مقامات و ترجمه ی شرح آقای عیپرداخته اند و نیز آقای طواق گلدی گلشاهی که به ترجمه ی متن کتاب مقامات و  هم

نیز  ادبی و بالغی را شرح داده اند و مه ی مفصل و بسیار مفیدی نیز برآن نوشته اند و در آن بسیاری از مواردذکر اعالم نیز پرادخته اند و مقدّ

مه ای به قلم خود ایشان نیز می باشد، هیچ ( که حاوی مقدّ 7دکتر علی رواقی که به انتشار متن عربی مقامات و ترجمه ی کهن آن) در قرن 

، در زبان فارسی و آثار شعرای  هم شاهد بازی و آن بگونه اشاره ای به شاهد بازی در مقامات نشده است و تنها کتابی که حاوی سخنانی در با

بازی در آثار سعدی نیز در دبه قلم دکتر سیروس شمیسا می باشد که به وجود شاه« شاهد بازی در ادبیات فارسی» ایران زمین است، کتاب 

و حد االمکان  است نمودهبه هیچ وجه مراجعه ننگارنده ی این سطور، در نگارش این نوشتار، به آن کتاب  امااین کتاب، اشاراتی شده است 

  سعی نموده تا مطالبی بکر و دست نخورده که مرتبط با جامعه شناسی ادبیات نیز باشد را ارایه دهد.
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 اهداف پژوهش
نگارنده در این پژوهش، به دنبال اثبات این نکته است که هدف حریری از بیان سخنانی که رنگ و بویی از شاهد بازی دارد، این بوده 

دین امر قبیح اعتراض کرده و از انجام این کار در جامعه نهی کرده باشد. لذا برای نیل بدین مقصود، به نقل سخنان سعدی و بررسی است که ب

  تا هدف حریری از بیان این سخنان را تبیین نماییم.و نقد و تحلیل این گفتارها و مقایسه ی آن ها با سخنان حریری  روی آوردیم 

 

 متن اصلی
« شاهد بازی»  می پردازیم تا ابتدا وجود عنصر -که حاوی سخنان شاهدبازانه است –در این بخش ابتدا به نقل عباراتی از کتاب مقامات 

ا در این کتا ب را ثابت نموده باشیم و سپس به تحلیل این نمونه ها از متن به وسیله ی مقایسه ی آن ها با سخنان سعدی روی می آوریم. امّ

 بپردازیم.« شاهد بازی» ا باید به ارائه ی تعریفی از در ابتد

 شاهد: مرد نیکو روی و خوش صورت، ریدک. نکل. نوخط. نوجوان. لیتک... » 

 سعدی(«) خرابت کند شاهد خانه کن /  برو خانه آباد گردان به زن «

 « و می ریخته و قدح شکسته. نشستهقاضی را همه شب شراب در سر و شاهد در بر... شمع را دید ایستاده و شاهد »  

 (12409،  9، ج1373) دهخدا، 

معنی شده است و بدین تعبیر « پریان» ه به کسر جیم و تشدید، ه؟) در حاشیه ی بهار العجم، الجنّنَّشاهدباز: نظرباز، پاکباز اهل الجِ» 

شهرت دارد. فاسق  «شیدباز»ه، معاشر پریرویان باشد.( و فاسق که با امردان یا زنان، بسیار صحبت دارد. در هندوستان ظاهراً مقصود از اهل الجنّ

 الطی ، روسبی باز، زن باره، امرد باز، غالمباره، معشوق باز... 

 سعدیا گوشه نشینی کن و شاهد بازی/ شاهد آن است که بر گوشه نشین می گذرد.*»

 سعدی(«)ا رفت به شاهد بازی/ وین نه عیب است که در ملت ما تحسینی استنام سعدی همه ج 

 ( 12411، 9، ج1373دهخدا،«) بچه بازی... زنا، زناکاری، لواطی ... غالمبارگی ، امرد بارگی ، 

دب صوفیه ، ه صورت خوب و شخص خوبروی را که شاهد صنع الهی است بدین نام می خوانند. در اصوفیه، هر چیز خوب ، خاصّ» ... 

ر به کار رفته است و با آن که شاهد بازی از خیلی قدیم به صوفیه منسوب شده است و بعضی از مکرّ ،لفظ شاهد به معنی کودک خوبروی

وفیه ت الهی می دانسته اند، صی به محبّین عراقی( عشق به مظاهر جمال صوری را مؤدّین کرمانی و فخرالدّالی، اوحد الدّمشایخ ) مثل: احمد غزّ

می شمرده اند و دشمنان صوفیه نیز به سبب عالقه ای که بعضی از این طایفه به   ی معتدل، ارتباط و معاشرت با شاهدان را از آفات صوفی

ر به سبب همین ام« تلبیس ابلیس» ابوالفرج بن الجوزی در  مالمت و انکار کرده اند. چنان که تشاهد و شاهدبازی داشته اند، آن ها را به شدّ

 (1442) بخش اول(، 2، ج1381مصاحب، «) ، بر صوفیه طعن بسیار زده است و حکایات بسیار در این باب از آن ها نقل کرده است.

 می پردازیم: -ود عنصر شاهد بازی در این کتاب استکه حاکی از وج –اینک به نقل سخنان حریری 

(: » 111، 1847دساسی، «) الِمَالکَ هَلّحُ سنِن الحُمِ سَأُلبَ وَ الِمَالجَ بِالَی قَفِ غَأُفرِ اماًلَغُ یتُأَرَ» مده: «ه( آدر مقامه ی دهم ) رحبیّ 

 «ه ی کمال زیبایی را بر تنش پوشانده بودند.زیبایی و جمال ریخته شده بود و حلّ جوانی را دیدم که در قالب

 ( 131، 1393) گلشاهی، 

ی لَعَ ینَنِالبَ بَّحُ بُغلُیَ وَ اتِنَالهَبِ نُّزُن یَمَّه[ مِبَحَالرَّ دِلَالبَ ] األمیرُانَکَوَ» و سپس به توصیف حاکم شاهدباز شهر رحبه می پردازد :  

کنند و عشق و عالقه به می  بد متهم و آن امیر از جمله ی آن کسانی بود که ]آنان را[ به کارهای زشت و(:» 112، 1847دساسی، «) اتِنَالبَ

 (131، 1393گلشاهی،«) پسران را بر دختران ترجیح می دهند.

 وَ هُمَّیَی تَذِالّ جدُالوَ هُلَ لَوَّسَ وَ هِبِّلُبِ بَلَّأَ وَ  هِلبِی قَلَعَ واهُهَ لی أن رانَإِ یهِلبِن یُی أَفِ هُمَعَطیَ وَ یهِلوِتَی بِالِالوَ بُخلُیَ یهِتأبِ منِی ضِفِ المُالغُوَ» 

در حالی که آن جوان در ( :» 115، 1847دساسی، ») هُصَنِقتَیَ مَّثُ خِیالشَّ هِبالَن حَمِ هُذَنقَأن یَ وَ هُصُخلِستَیَ وَ المَالغُ صَخلَأن یُ هُمَهَّوَی تَذِالَّ عُمَالطَّ

] از سوگند خودن درباره ی وامدار بودن [ با خمیدن و پیچ و تاب خوردنش، دل امیر را می ربود و در این که ] مهر[ آن  ضمن امتناع خود

، او را به طمع می انداخت. تا این که عشق آن جوان بر دلش غلبه کرد و در خانه ی عقلش مقیم شد و غم عشقی که  جوان را اجابت کند

نجات دهد و از او بگیرد و از دام آن  در نظرش آراسته کرد که آن جوان راعی که  او را در گمان افکنده بود شیفته و سرگردانش کرده و طم

 (133، 1393گلشاهی، «) پیرمرد رهایی بخشد و سپس ]خودش[ شکارش کند.

معین، « ) وی عشق بازندپسری که با »جمله: دارای معانی بسیاری است از « غالم »ذکر این نکته نیز بسیار مهم است که کلمه ی 

کان درباره ی او لّابن خ        ی که ( و باید به خاطر داشت که شخصی چون حریری که استادی در فن ادب است تا حدّ 2423،  2، ج1362

ابن خلکان، « ) هِتِادَّمَ هِارَزَغَ وَ هِالعِطِّ آهِثرَکَ وَ لِجُا الرَّذَهَ ضلِی فَلَا عَهَبِ لَّدَستَها آتِفَعرِمَ قَّکتاب المقامات[ حَ« : ها» ا ] مرجع هَفَرَن عَمَ» گوید: 
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دانش این مرد) ( : هر کس که این کتاب ) مقامات حریری را آن چنان که شایسته است بشناسد ، ] با این شناخت[ بر 63المجلد الرابع، 

غالم( استفاده نخواهد کرد و دلیل آن نیز، عشق به شهوت  حریری( و بسیاری آگاهی اش استدالل خواهد کرد.، هیچگاه بی دلیل از این لفظ ) 

  بازی و غالمبارگی است که در وجود حاکم رحبه باید سراغ گرفت.

ه ای بیش که در واقع همان ابو زید سروجی است و این وام دادن، حقّ -به همین دلیل، حاکم برای تصاحب آن جوان، به وام دهنده ی او

ن مَ» درباب زیبایی آن جوان:  ام() حارث بن همّپنجاه دینار می پردازد. حال ، سخن راوی مقامات -و آن جوان نیز پسر ابو زید است  نبوده

«) این غالمی که عقل ها از پی او می روند و به او مایل می شوند؛ کیست؟(:» 118و 117، 1847دساسی، «) ؟حالمُاأل هُت لَفَی هَذِالّ المُا الغُذَهَ

آن  یک شب دیگر مراقبت کردن ازکه از محضر حاکم اجازه ی -( و سپس در ادامه ی داستان آمده که ابوزید 135و 134، 1393گلشاهی، 

پندی می دهد تا آن را به  -که راوی مقامات و دوست ابوزید سروجی است –ام به همراه او می گریزد و به حارث بن همّ -جوان را خواسته بود

 از و غالمباره بدهد و آن پند این است:حاکم هوس ب

 (:120، 1847دساسی، «) ینٍهَبِ یسَلَ باءِالظِّ یدَالصَّ م / أنَّآعصِ وَ عَطامِا المَهَعدِن بَمَ آعصِفَ» 

گلشاهی، «)نیست.بنابراین از این پس، از آن چیزهایی که به آن ها چشم طمع می دوزند؛ نافرمانی کن و بدان که صید آهوان آسان » 

1393 ،136) 

 بارویان پسر است و در ادامه می گوید: به کنایه ، مراد زی« ظباء» د از که در این جا مقصو 

 *ینِشَ وَ لٍّذُ وبَثَ یهِی فِسِکتَ/ تَ رامٍن غُح مِرِستَتَ رفَالطَّ ضِآغضُوَ» 

 (121، 1847دساسی، «) ینِالعَ وحُمُی طُوَالهَ ذرُبَ وَ ف/سِی النَّوَهَ باعُی آتِّتَالفَ الءُبَفَ 

در متن عربی به دو جزء تقسیم شده و نیمی از آن در مصراع اول و نیمی دیگر نیز در مصراع دوم نقل شده تا « نفس» ] نکته: کلمه ی 

 بسیار آمده از قبیل:  وزن شعری حفظ گردد و آن از خصوصیات اشعار عرب است و در دواوین، نمونه ها ی فراوان دارد و در همین مقامات نیز

 ( [ :161، 1364رواقی، «) بسَحتَا تُلَ فاًائِطَلَ ا / هِلَاإلِ وحِن رَمِ جَّرَتَ وَ» 

مجبور شوی  ،و چشمت را ببند تا از عشق خانمان سوزی  که به خاطر آ ن»  و اینک ترجمه ی دو بیت نقل شده در صفحه ی پیش:

کردن از خواهش نفس ، بالی ]جان[ خردمند است و تخم  بپوشی؛ آسوده شوی.* چرا که پیرویلباس خواری و زشتی و ننگ و بدنامی را 

 (  137، 1393گلشاهی، «) عشق و محبت با تند و خیره نگاه کردن چشم رشد می کند.

«) زالنِالغِ زلُغاِی یُأُخرَ وَ انَیحَالرّ قُنشِستَیَ هُعَفَدَ... وَ هٍرَصَّمَمُ هٍلَّی حُفِ یخُا الشَّذَإِفَ» ... ه( نیز آمده است: در مقامه ی دوازدهم) دمشقیّ 

گاه خواستار بازکردن خمره های بزرگ می شد... و گاهی اوقات ریحان را می بویید و بعضی اوقات  ، او در حالی که (:» 140، 1847ساسی، د

در این همان( «)از جوانان و نوجوانان و زنان زیبارو است.استعاره « غزالن» در این جا، ( »150، 1393گلشاهی، «) با آهوان عشقبازی می کرد.

مورد لعن و نفرین راوی مقامات واقع می  کار،  ، همان ابو زید سروجی است که در ادامه ی داستان، به خاطر انجام این« شیخ» جا مراد از 

  (152، 1393گلشاهی،«)گمراهیت آه و نفرین باد بر(: » 103، 1364رواقی، «) کَتِایَوَغَلِ فٍّتُ وَ اُفٍّ»  شود:

 ه( در موردمیل راوی به خرید غالمی، آمده است:در مقامه ی سی و چهارم) زبیدیّ

 (433، 1847دساسی، «) عارَد بَقَ هِلقِخُ وَ هِلقِی خَفِ/   عاًنَصَ الماًی غُنِّی مِرِشتَن یَمَ»  

لق و خویش برجسته شده ] و بر دیگران برتری یافته[ خُخلقت و کیست که]مایل باشد[ غالمی حاذق و ماهر را از من بخرد که در :» 

 یمَمِالصَّ هُسنَحُ وَ یمَوِالقَ هُلقَخَ لتُأمَّا تَمّلَفَ» ( و سپس، راوی با سخنانی حاکی از انگیزه ی شاهدبازی می گوید: 318، 1393گلشاهی، «) است؟

ن مِ هِتِاحَصَأین فَ رُنظِ اُل لِبَ هِلمِی عِفِ هِتِغبَرَال لِ هِآسمِن عَ تهُقَنطَآستَ مَّ، ثُ یمٌرِکَ کٌلَا مَا إلّذَإن هَ راًشَذا بَا هَمَ لتُقُ وَ یمِعِالنَّ هِنّجَ لدانِن وُمِ هُلتُ، خِ

هنگامی که در خلقت موزون و جمال و زیبایی خالص ] و بی عیب و نقصش[ (:» 434، 1847دساسی، « ) هِتِهجَن بَمِ هِتِهجَلَ یفَکَ وَ هِتِاحَبَصَ

 ل کردم ، او را از جمله ی ولدان بهشت نعیم پنداشتم و گفتم: این انسان نیست بلکه فرشته ای است بزرگوار. تأمّ

 ن نامش، بلکه به این خاطر که ببینمسپس از آن برده خواستم که در مورد نام خود سخن بگوید نه به خاطر میل و رغبت به دانست

، 1393گلشاهی، « ) است و شیرینی گفتارش در مقابل زیبایی و طراوتش چگونه است؟ فصاحت او در مقابل آن جمال و زیبایی اش تا چه حدّ

319)  

برای توصیف زیبایی پسر مورد « النَّعِیمِخِلتُهُ مِن وُلدَانِ جَنَّهُ » ذکر این تکته نیز در این جا خالی از لطف نمی نماید که آوردن عبارت 

ی شاهد بازی در نفس حارث بن همّام که به عنوان خریدار در این داستان، خود نمایی می  بحث در داستان، می تواند متبادر کننده ی انگیزه

 کند؛ باشد.

و در نهایت به محکمه ی قاضی می روند و قاضی  جدال می کند در ادامه ی داستان، راوی ، آن غالم زیباروی را می خرد. اما غالم با او 

 او را از آن خود سازد. ،، نمی تواند علی رغم پرداخت بهای آن غالمی داستاننیز به نفع غالم رأی می دهد و راو
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دساسی، «) نَدَد شَقَ یٌّبِصَ ضَهَنَ» ه( نیز راوی به نقل سخنی در مورد کودکی زیبا می پردازد و می گوید: یسیّدر مقامه ی چهل و یکم) تنّ

 (378، 1393گلشاهی، «) کودکی که همانند آهو بزرگ شده بود و از مادرش جدا شده و تن خود را برهنه کرده بود؛ برخاست.( :» 536، 1847

از وجود ز، راوی الفاظ بسیاری در مورد کودکان زیبایی که دیده است؛ به کار می برد که حاکی ه( نیبیّلَدر مقامه ی چهل و ششم) حَ

دساسی، «) هَیرَوَالدُّ رَمَیا قَ هَیرَوَیا نُ دنُاُ» شاهد بازی در دیار عرب است. راوی ابتدا تحسین ابو زید را در مورد کودکی نقل می کند و می آورد: 

 ( 429، 1393گلشاهی، «) ای آتش کوچک و ای ماه خانه ی کوچک، نزدیک بیا» (: 609، 1847

، 1847دساسی، «) همیَدُ مثالُه، أو تِجیَدُ جمُی نَحکِی یَتًفَ نهُمِ بَرَاقتَفَ» بایی کودکی می پردازد و می گوید: سپس راوی، خود به بیان زی

» ( وصفی از کودکی دیگر: 431، 1393گلشاهی، «) کودکی که شبیه ستاره ی تاریکی یا تمثال و پیکره ی بتی بود؛ به او نزدیک شد.(: »611

ه گاو وحشی بود، او را اجابت اص یا بچّپسربچه ای که شبیه مروارید غوّ(: » 613، 1847دساسی،«) نّاصٍقَ رِؤذَجَ وَ اصِوّغَال هِرَّدُکَ المٌغُ اهُبّلَفَ

پسر بچه ای (: » 615، 1847دساسی، «) ستانٍبُ ن أزهارِعَ رُسفَ، یَانِتّی فَتًفَبِ ابَأهَ» ( وصفی از کودکی دیگر: 431، 1393گلشاهی، «) کرد.

 دلربا را صدا زد ]که [ از شکوفه های بوستان خود داشت نقاب بر میداشت)سفیدی صورتش را آشکار می کرد.// هنگامی که  روبنده را از چهره

 ( 433، 1393گلشاهی، «) ی خود برمی داشت، زیبایی های صورتش همچون شکوفه های بوستان جلوه می کرد.

( : 619، 1847دساسی، «) هٍوضَی رَفِ هِیضَن بَمِ نُحسَی أَتًفَ اهُبّلَفَ» جایی دیگر از این مقامه درباره ی زیبایی کودکی دیگر آمده است:در 

ا ( و در آخرین وصفی که درمورد کودکی زیب436، 1393گلشاهی، «) ه ای زیباتر از تخم مرغی در بوستان و گلزار، او را اجابت کرد.پسر بچّ» 

کودکی نیکوتر و زیباتر از آتش میهمانی ( : » 622، 1847دساسی، « ) یرَالسَّ آبنِ ینِی عَی فِرَالقُارِن نَمِ نُحسَی أَتًفَ لَقبَأَفَ» آورده ، گفته است: 

 ( . 437، 1393گلشاهی، «) .در نظر فرد شبرو روی آورد

مشهود است. این نمونه های نقل شده، نمونه هایی هستند که راوی  کامالًدر تمام مواردی که از کتاب مقامات نقل شد، آثار شاهدبازی 

پرداخته اند که نگارنده نیز به نقل آن ها  ام( یا قهرمان آن) ابوزید سروجی( در آن ها به توصیف زیبایی ها ی پسران مقامات) حارث بن همّ

را اثبات  –که نشان از شاهد بازی در دیار عرب نیز دارد  –مقامات حریری زیرا در این جستار برآنیم تا وجود شاهد بازی در  . روی آورده است

این مطالب،  د بازانه ی سعدی، ثابت نماییم که قصد حریری از نقلهی آن ها با سخنان شا مونه ها و مقایسهن ند با تحلیل اینماییم.اکنون بای

 وده است.اعتراض به شاهد بازی ب

در آن حاکم رحبه در دلش قصد لواط با پسر ابوزید را می پروراند مراجعه کنیم؛ می بینیم که حریری در که « هرحبیّ» اگر به مقامه ی 

انتهای داستان به گونه ای به تغییر جهت فکری خواننده می پردازد. توضیح این که : با پرداخت کردن قرض جوان از طرف حاکم به ابو زید 

می بینیم که ابو  ،این پرداخت قرض ابوزید ، جوان را به حاکم رحبه تسلیم خواهد کرد اما با وجود سروجی، خواننده ابتدا می اندیشد که حتماً

ی أن لَعَ نکَمِ لُقبِ: أُیخُالشَّ الَقَفَ« زید با زیرکی از حاکم رحبه فرصت می خواهد تا  همراه جوان باشد و یک شب دیگر از او نگهداری کند:

پیر مرد گفت: با این شرط از تو می پذیرم که ]اجازه دهی[ امشب همراه او باشم و (: » 83، 1364رواقی، «) یتِقلَمُ إنسانُ اهُرعَیَ ی وَتِیلَلَ هُمُااُلزِ

بر گردن آن جوان   به بهانه ی این که فردای آن روز، تمام قرضی را که از ابو زید  (134، 1393گلشاهی، ») مردمک چشمم از او مراقبت کند.

 ه شود.است، به او داد

د قَفَ:» می شود  ت سوء استفاده نموده و برای این که پسر خود را تسلیم حاکم نکند، نزدیک سپیده دم از شهر خارجلذا از این موقعیّ

بگریزم و دل آن یده دم من تصمیم گرفته ام که در سپ: »  (84، 1364رواقی، «) هِسرَحَ الوالی نارَ لبَی قَاُصلِ وَ هٍحرَسُبِ لَی أن أنسِلَعَ عتُأجمَ

 تنَمَ بَکَ. رَ حانَ وَ جرِالفَ الجِنبِ آآنَ وَ رحانِالسِّ نبُذَ قَفُاالُ أَألَی إذا لَتّحَ( » 135، 1393گلشاهی، «) امیر را در حسرت و پشیمانی بیندازم.

کرانه های آسمان را روشن کرد و زمان دمیدن روشنایی تا این که وقتی دم گرگ ( :» 84، 1364رواقی، « ) یقِرِالحَ ذابَی عَالوالِ ذاقَأَ وَ یقِرِالطَّ

 (135، 1393گلشاهی، « ) سپیده دم فرا رسید و وقت آن رسید، بر پشت راه سوار شد و عذابی نظیر عذاب آتش را بر ] دل[ آن امیر چشانید.

ورده و این پند حاوی مطالبی در توصیه به در انتها نیز نامه ای را به راوی مقامات می دهد که در آن به پند دادان حاکم رحبه روی آ

از دالیل مبنی بر اعتراض حریری  صرف نظر نمودن از هوسبازی و معاشقه است و نگارنده ی این سطور نیز آن ابیات را نقل نمود تا یکی دیگر

 د.به همجنس گرایی را عالوه بر عدم تمایل ابوزید به تسلیم پسر خود به حاکم رحبه ، آشکار نموده باش

ه به ابوزید سروجی می ام در مقامه ی دمشقیّدلیل بعدی مبنی بر اعتراض حریری به شاهد بازی ، لعن و نفرینی است که حارث بن همّ

که آقای گلشاهی نیز از روی  -مغازله با زیبارویان می گردد کند و او را از انجام افعال زشت و ناپسندی که شامل نوشیدن شراب و معاشقه و

 می کند. نهی  -قای عیسی سابا ، آن زیبارویان را جوانان و نوجوانان و پسران نیز دانسته اندشرح آ

ه، علی رغم این که آمده است که در آن جا نیز  مانند مقامه ی رحبیّ« هزبیدیّ» دلیل متقن دیگر مبنی بر این اعتراض، در مقامه ی 

صاحب غالم) ابو زید سروجی( را پرداخت می کند اما بازهم به او دست نمی یابد و غالم ام( بهای پیشنهادی خریدار غالم زیبارو) حارث بن همّ

ام( آزاد می شود و این ، ساخته ام گالویز شده تا این که در نهایت با مراجعه به قاضی، غالم از دست او ) حارث بن همّزیبارو با حارث بن همّ

او است که تمام این داستان ها را ساخته و پرداخته است و در ابتدای مقامات نیز بدین ف مقامات است. زیرا ی ذهن حریری، نویسنده و مصنّ
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قاضی اکرم » ام، خود حریری است و ابو زید سروجی نیز شاگرد او بوده است : اگرچه که بنا برنظر برخی ، حارث بن همّ .نکته إذعان می کند

گوید: نام ابو زید، مطهر بن سالم « حاهالنُّ ی أبناءُفِ أنباءُ الرُّواه» تاب خودحلب در کعلی بن یوسف شیبانی قفطی وزیر  ین ابوالحسنجمال الدّ

، 6، ج1373دهخدا، « ) خود حریری است. ، امذ می کرده است و حارث بن همّاست که نحوی بود و شاگرد حریری که در بصره ، نزد او تلمّ

 فر، موجود است.ه روایات دیگری نیز در باب نام این دو ن( البت7814ّ

در نتیجه، این مورد نیز یکی دیگر از دالیل اعتراض حریری به شاهد بازی است و در موارد دیگر نیز هرگاه سخنی از زیبایی کودکی را 

 بر زبان می آورد، فقط به نقل حسن صورت و زیبایی چهره اش اکتفا می کند و صحبتی دیگر را به میان نمی کشد.

لیل حریری مبنی بر اعتراض او به شاهد بازی در میان سخنانش در مقامات پرداختیم، الزم است تا به مقایسه  ی ه به بیان سه داینک ک

د سخنان او با سخنان سعدی در مورد شاهد بازی نیز بپردازیم تا بر خوانندگان این پژوهش، ثابت شود که حریری از بیان عبارات حاکی از شاه

فهماندن انجام این فعل شنیع در دیار عرب و اعتراض بدان نداشته است.اما قبل از این مقایسه ، باید بدین  بازی در مقامات خویش، قصدی جز

نکته نیز بپردازیم که سعدی از حریری و علی الخصوص مقامات او آگاهی کامل داشته و اقوی دلیل این مدعا، سخن خود سعدی درباب دوم 

 بوستان است. آنجا که شاعر گوید: 

 یکی گفت: شیخ این ندانی که کیست؟ / بر او گر بمیرد نباید گریست.* »

 (272، 1375فروغی، « ) گدایی که بر شیر نر زین نهد / ابو زید را اسب و فرزین نهد.

ده و با را به کار بر« گدا» ل بیت دوم است که لفظ همان ابوزید سروجی است و نشانه اش نیز در مصراع اوّ« ابوزید» و از آن جا که 

نه ای که ات حریری اشراف کامل داشته، به گوبر مقام، می توان مطمئن شد که سعدی  اشراف به این که ابو زید نیز گدایی می کرده،کامالً

 وید: ه در توصیه به پرهیز از عشق بازی نقل کرده در بین آثار سعدی، نمونه هایی وجود دارد که گبیتی که نگارنده از مقامه ی رحبیّ برای دو

 (170، 1375فروغی، )  «این دیده ی شوخ می کشد دل به کمند / خواهی که به کس دل ندهی دیده ببند.»

 ( 693همان، « ) عافیت می بایدت چشم از نکو رویان بدوز / عشق می ورزی بساط نیکنامی در نورد.« 

ا قصد نگارنده ر سعدی از حریری است امّکه حاکی از تأثّ حریری و سعدی وجود دارد ه نمونه های بسیار بیشتری نیز در بین سخنانالبتّ

ا این سخنان را از بین گفته های سعدی ، در مورد نهی از شاهد بازی پرداختن به این نکته نیست و آن ، مقالتی دیگر می طلبد. امّ ، در این جا

ردازیم که وقتی که سعدی در این سخنان نقل شده، تحت تأثیر که با تأثیر پذیری از حریری نیز می باشد، نقل کردیم تا به بیان این نکته بپ

در  اقلّ حدّ -با حریری در تضاد فکری ا در ادامه خواهیم دید که کامالًباید افکاری چون او نیز داشته باشد. امّ حریری بوده است، پس طبیعتاً

، به نقل آن ها نیز ه ناگفته نیز نماند که سعدی ، خود نیز سخنانی درباب نهی از شاهد بازی گفته است که نگارنده بوده است. البتّ -این مورد

 خواهد پراخت.

بدان رسیده است  نوبت توان و فسحت مجال این مقال برآمدیم ، ا اینک که از عهده ی اثبات اشراف سعدی بر مقامات حریری در حدّامّ

سعدی در باب شاهدبازی بپردازیم تا بدین وسیله دالیل متقن دیگری برای اعتراض حریری به شاهد بازی و خرده گرفتن که به بیان عبارات 

ت داده باشیم و نگارنده برای هرچه محکم تر نمودن این اعتراض به بیان عشقبازی های از انجام آن در دیار عرب ، به دس بر این فعل و نهی

یگر بلهوسی ها و شاهد بازی هایی که به عنوان حکایاتی از عشقبازی های دیگران در آثار سعدی، بازتاب یافته خود سعدی می پردازد و از د

از  در این جا مقصود« ی و سرّی داشتم در عنفوان جوانی چنان که افتد و دانی با شاهدی سر» است، به جز در دو مورد، صرف نظر می کند.  

ه زیان آمده و بر سیب زنخدانش حلق داوودی متغیر شده و جمال یوسفی ب پس از مدتی باز آمد. آن» ورده: ادامه آپسر است زیرا در « شاهد» 

 گردی نشسته و رونق بازار حسنش شکسته... ، هن بِچو

 شاهدت بود /  صاحب نظر از نظر براندی *  آن روز که خطّ

 ه بر نشاندی...امروز بیامدی به صلحش / کش فتحه و ضمّ

 ( 163، 1375فروغی ، «) گندنا زاری است / بس که می کنی و می روید. بوستان تو

 نیز به ذکر چند نمونه از سخنان سعدی در مورد شاهد بازی و امرد بارگی از بین هزلیاتش می پردازیم:

 مان باشدندیدم امرد سی ساله چو تو در عالم / عجوبه های چنین آخرالزّ» 

 ( 922، 1375فروغی ، «) دند /  به هفته ی دگرت ریش تا میان باشد.اگر دو دست تو یک هفته در قفا بن

 دو منظور موافق روی در هم / همه کس دوست می دارند و من هم» 

 ( 924همان، «) ا / هرآنچ آن را بود این رامسلمهر آنچ این را بود آن را مهیّ

و بی ادبی است ، سعدی مقصود  این قصیده که در نهایت وقاحترم از مردا از بیت دوم ، مرد بودن هر دوی آن ها است که در بیت چها

ص است و برای تأیید این ل نیز مقصودش به خوبی مشخّا در مصراع دوم بیت اوّ( امّ 924، 1375خود را بیان داشته است ) : ر.ک: فروغی، 

 به ذکر بیت پایانی این قصیده روی می آوریم که گوید: سخن ،
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 ( 925همان، )  «م یاموز / ره این است ای برادر تا جهنّطریقت خواهی از سعدی ب»

ر بین تمام آثار و ه این مورد دگویا سعدی شخصیتی دوگانه نیز داشته است. زیرا از طرفی به نهی از شاهد بازی نیز پرداخته که البتّ

ا اکنون به سر گفتار قبل بازگردیم: با در مّا نمود.د را نیز نقل خواهیم رادست می نماید که در ادامه آن مو ن تعداد انگشتانسخنان او همچو

رسی ، از آن صحبت شده است، عشق به نظر گرفتن بیت آخر از قصیده ای که ذکر شد، معلوم می گردد این عشقی که در ابیات مورد برّ

نه تنها نهی نشده بلکه بدان ، امر نیز  ،نیز در انتها به ازدواج می انجامد همجنس می باشد وگرنه از عشق ورزیدن به جنس مخالف که معموالً

 همچنین سعدی در جای دیگر ، عشق به امردان را اینگونه بیان نموده است:  شده است.

 (  927، 1375فروغی، « ) امردی کو را پالسی در بر است /  خوشتر است از دختری در چادری» 

 همچنین داستانی در نهایت بی شرمی با مطلع :

 به رویی داشت /  خاطر اندر شکنج مویی داشت عارفی چشم دل» 

 (930)همان، « پسر زورمند کشتی گیر / شوخ چشمی که بگسلد زنجیر

هم در بین آثار سعدی به چشم می خورد که عالوه بر تأیید وجود عشق به همجنس در بین سخنان او ، مؤید سخنی است که در ابتدای 

ارتباط و معاشرت با شاهدان آوردیم. همچنین دلیل متقن دیگری نیز در باب اثبات وجود شاهدبازی این نوشتار در باب عشق و میل صوفیه به 

 در سخنان سعدی ، ماجرای عشقبازی قاضی همدان با پسری نعلبند است که در باب پنجم از گلستان آمده ودر نهایت نیز به وصال می انجامد.

در آثار سعدی نیز پرداختیم ، باید به نقد و تحلیل آن ها روی آوریم. نکته ای که «  شاهد بازی» حال که به ذکر نمونه هایی از عنصر 

با نگاه با روابط نگارنده ی این سطور با استفاده از تحلیل سخنان سعدی و مقایسه ی آن ها با اقوال حریری بدان خواهد پرداخت، این است که 

نمی انجامد و اگر فراقی نیز در آن ها دیده می شود، پس از وصال  م از آن ها به فراقه می شویم که هیچکدامتوجّ ،شاهد بازی در آثار سعدی

تی بازگو کننده ی دیدگاه سعدی در مورد شاهد بازی است زیرا مگر نه این است که هرگاه شاعر یا نویسنده یا شخصیّ است و این عامل ، کامالً

ز در آن بروز می دهد و به همین دلیل است که همواره پژوهشگران آثار ادبی ، مطالعه ی به نگارش اثری می پردازد ، افکار خود را نی ،رمتفکّ

 ه که چنین است.این آثار را راهی برای دستیابی به آراء و اعتقادات صاحبان این آثار می دانسته اند؟ البتّ

لذا وقتی فردی به مطالعه ی اثر سعدی می ( 446، 1375فروغی ، «)چه حاجت است عیان را به استماع بیان ؟» به قول خود سعدی: 

به همین دلیل با خواندن سخنان و آثار « رنگ رخساره خبر می دهد از سر ضمیر:» برایش آشکار خواهد شد که  این نکته نیز کامالً ،پردازد

هم خودش حکایاتی از شاهد بازی  -1ه این نکته شد که : سعدی فردی شاهد باز بوده است به دلیل این که : سعدی می توان به راحتی متوجّ

رش صخبت کرده و احساساتش را نسبت بدان ها با فجیع ترین الفاظ بیان نموده که در هم از معشوقان مذکّ -2هایش را بیان نموده است 

 هم به شاهد بازی تشویق نموده و آورده: -3هزلیات و خبیثاتش به وفور دیده می شود و 

 بازی/ شاهد آن است که بر گوشه نشین می گذرد.* سعدیا گوشه نشینی کن و شاهد»

 (  12411،  9، ج1373به نقل از : دهخدا ، «) ت ما تحسینی استنام سعدی همه جا رفت به شاهد بازی/ وین نه عیب است که در ملّ 

ام نقل نکرده ، بلکه حارث بن همّنه تنها به شاهد بازی توصیه نکرده و خاطرات شاهد بازی خود را از زبان  ،در مقامات خودا حریری، امّ

 ن نموده است که همگی آن ها بدون وصال به پایان می رسد که نمونه ای از آن هاای احساسات شاهد بازانه را نیز به گو نه ای بیحکایات حاو

است و نیز اگر « زبیدیه» ه ی ام به او در مقامعشق حاکم رحبه به جوان زیبارو ) فرزند ابوزید( و نیز احساسات عاشقانه ی حارث بن همّ ،

ادب فراتر نهاده و هیچ  از حدّ ارا سعدی ، پا توصیفی از زیبایی کودکی یا جوانی در مقامات حریری دیده می شود، فقط توصیف محض است امّ

 آدابی و ترتیبی نجسته و هر چه را که دل تنگش خواسته ، گفته است.

که نگارنده نیز به نقل آن  –ه به این که میزان نهی از شاهد بازی در مقامات حریری ، با توجّلذا می توان این گونه نتیجه گیری نمود که 

سخنی در باب امر به شاهد بازی را نمی توان در  و توصیه بدان ، بسیار بیشتر است و اصالً انجام این کارنسبت به امر به  -ها پرداخته است

پیدا کرد و مقایسه ی این وضعیت با اقوال سعدی که در باب  به ایراد آن ها پرداخته است؛ ، علی الخصوص آن گونه که سعدی مقامات حریری

ا در عین اعتراض به شاهد بازی بوده است. امّ ،می نماید ، به جرأت می توان گفت که قصد حریری« ألفیه رِوَصُ» مچون شاهد بازی ، کتابی ه

 که پیش از این نیز ، قول نقل آن ها را داده بودیم ، نباید صرف نظر کنیم. – حال از بیان سخنان سعدی در باب نهی از شاهد بازی

 سعدی در کتا ب بوستان، باب هفتم ، آورده است:

 خرابت کند شاهد خانه کن / برو خانه آباد گردان به زن

 سر از مغز و دست از درم کن تهی / چو خاطر به فرزند مردم نهی

 (  346،  1375فرزند خویشت برآید تباه) فروغی،  مکن بد به فرزند مردم نگاه / که

    ا نقطه ی مقابل آن، خروار خروار. ا به نظرمی رسد که تعداد اینگونه سخنان در آثار سعدی، تنها به اندازه ی انگشتان دست می باشد امّامّ
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 نتيجه گيري

ت فراوان یّالخصوص افرادی که به حفظ بنیان انسانیت و درست زیستن در جوامع اهمّهمواره مورد نفرت خردمندان علی « شاهد بازی» 

که با وجود گفتن سخنان حکیمانه ای که با غور در تمام  –استثناهایی نیز وجود دارد مانند: سعدی  ، ا در این بینمی دهند، بوده است. امّ

ا متأسفانه ، گویا شاهد بازی صوفیانه در نفس سعدی نمود پیدا دواوین شعرای ادب فارسی و عربی ، کمتر می توان نظیری برای آن ها یافت، امّ

وهش برای اثبات . لذا در این پژاز خود نشان داده استبسیار نسبت به شاهد بازی  ه ی مواقع ، حبّکرده است و جز در چند مورد ، در بقیّ

ا حریری با ابراز عناصر شاهد بازی در مقامات امّ اعتراض حریری به این امر، اقوال سعدی  مورد قیاس با گفته ها و عبارات مقامات قرار گرفت.

و این کار را با نصایحی که از زبان ابو زید سروجی و  خود عالوه بر شناساندن وجود این شنعت در جامعه ی عرب ، سعی در نهی از آن داشته

ر نیک اندیش در جامعه ای وجود قبیح دانسته و در صدد منفی جلوه دادن آن بوده است و هرگاه فردی متفکّ،  ام بیان کردهی حارث بن همّحتّ

ر پایان باید گفت : اگر بخواهیم بیان کنیم که از بین داشته ، نسبت به انجام افعال شنیع اعتراض نموده و از همین زمره ، حریری است. لذا د

ه ی اطهار و بزرگان دین ، عمل نموده اند، باید بگوییم سعدی و حریری ، در بحث شاهد بازی کدامشان بر طبق فرمایش های قرآن کریم ، ائمّ

همجنس بازی در مقامات ، نسبت به عواملی اعتراض به  که : این حریری است که با نهی از از این عامل ، از راه دین اسالم پیروی نموده زیرا

 و یا توجه بدان بوده ؛ پر رنگ تر می باشد.ی از وجود آن در جامعه ی عرب که حاک
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