
 
 
 
 
 

 تو را که دست بلرزد، گهر چه دانی سُفت!
 )اهمیت نیروی جنسی در زندگی زناشویی از دیدِ سعدی(

 

 به استاد محمد جعفر محجوب: 

 تنت درست و  دلت  شاد  باد،  ايدون  باد!

 ادب  زِ   کِشت  تـو  آباد  باد،  ايدون  باد!

 ست،همیشه تا که جهان را روش فراموشی

 جهان  ياد  باد، ايدون  باد!  ز  رنج  تو  به
 

 جالل خالقی مطلق

 

اگرچه سعدی گلستان را به هشت و بوستان را بـه د  بـاب تیسـیر کـرد  

بندی هتوان زير سه عنوان  کلی دستمیاست، ولی بیشتر حکايات اين دو کتاب را 

شناسـی و تهـبيا ایـفر فـردی ن ـارش کرد: يکی حکايـاتی کـه در یويشتن

 اعضـای  ويژ  تعیین وظیفۀای که موضوع آنها تدبیر منزل و بهم دستهاند. دويافته

شیوۀ  یانواد  نسبت به يکدي ر است. و سوم آنهايی که دربارۀ سیاست مُدُن، چه

ت بریورد افراد جامعه با يکدي ر و چه آيین کشـورداری و وظیفـۀ دسـت ا  دولـ

 .اندشد  )فرمانروا و کارگزاران او( نسبت به کشور و مردم، نوشته

                                                           

   ايرانشناسی، شمارۀ 17 )بهار 1371(، صص 89 تا 95.
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 در میان حکايات دستۀ دوم، چند حکايت نیز هست که موضوع آنها رابطۀ

 ی پیونـدِ زنـدگیهاجنسی زن و مرد است. از ديد سعدی يکی از مهمترين رشته

 زناشويی، وظیفۀ شوهر در رفع نیاز جنسی زن است:

 نام دادمنجّمی به یانه درآمد، مردی بی انه ديد با زن او به هر نشسته. دشـ

 افتادند و فتنه و آشوب بریاست. صاحبدلی بـر آن وافـ و سیط گفت و در هر 

 شد، گفت: 

 تو بـر او  فلـچ چـه دانـی چیسـت
 

 1که ندانی کـه در سـرای تـو کیسـت 
 

اين حکايت مَثل مردی است که آن چنان به کار یـود سـرگرم اسـت کـه 

يابـد، مـیوهر ندي ر وفتی برای زن یود ندارد و در نتیجه زن او آنچه را که از ش

توان تعبیر کرد که میجويد. البته اين حکايت را بدين گونه نیز میدر مردی دي ر 

 يابد، الزاماً عمـل جنسـی نیسـت، بلکـه چشمداشـتِمیآنچه زن از شوهر یود ن

 همنشینی و مهربانی ست، چنان که در حکايتی از بوستان آمد  است:

ــوان ــی ج ــد نوعروس ــکايت کن  ش
 

ــــا  ــــری ز دام ــــه پی ــــانب  د نامهرب
 

 مپسند چندين که بـا ايـن پسـر»که 
 

 بــه تل ـــی رود روزگــارم بـــه ســـر 
 

 کســانی کــه بــا مــا در ايــن منزلنــد
 

ــد  ــان دلن ــن پريش ــون م ــه چ ــنر ک  نبی
 

ــان دوســتند ــا هــر چن  زن و مــرد ب
 

ــتند  ــی پوس ــز و يک ــويی دو م  ــه گ  ک
 

 نديدم در اين مـدت از شـوی مـن
 

ـــن  ـــد در روی م ـــاری ب ندي ـــه ب  «ک
 

 ين سـ ن پیـر فرینـد  فـالشنید ا
 

 ســـ ندان بـــود مـــرد ديرينـــه ســـال 
 

 يکی پاس ش داد شیرين و یـوش
 

 گر یـوبروی سـت بـارش بکـش»که  
 

ــافتن ــا اســت روی از کســی ت  دري
 

ـــافتن  ـــو ي ـــايد چن ـــر نش ـــه دي   ک
 

 چرا سرکشی زان کـه گـر سرکشـد
 

ــد  ــر درکش ــودت فل ــرو وج ــه ح  «ب
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 دل بســویت ایيکــر روز بــر بنــده
 

 فرویـت:میو فرماندهش گفت میکه  
 

 تــو را بنــد  از مــن بــه افتــد بســی»
 

ــد کســی  ــر نیفت ــو دي  ــرا چــون ت  2«م
 

پنج بیت ن ستین اين حکايت ن ست حدس را که دربـارۀ حکايـت مـرد 

کند که ايـن میکند، ولی سپس پاسخ پیر به زن جوان روشن میمنجّر زدير تأيید 

 جزو باب سوم ايـن کتـابتان حکايت بوسدو حکايت ارتباطی با يکدي ر ندارد 

و موضـوع حکايـات ايـن بـاب بیشـتر « در عشق و مستی و شور»است با عنوان 

 سوزد و معشور زيبا کـهمیشرح همان عشیهای اففطونی ست که عاشق بیچار  

 فروشد. از اين رو در حکايت عـروس نوجـوانمیاز پرتو حق است ناز ایجلوه

ی اوست. مرد عبریوا  نامهربانیها« یوبرويیِ»باب نیل شد، تنها همان اين که از 

 در حالی که در حکايت مرد منجّر س نی از زشت رويی شوهر يا یوبرويی مـرد

 بی انه يا حتّی بدیويی و یوش ويی آنها  نیست که سبا ییانت زن بـه شـوهر

به ن یود شد  باشد، بلکه س ن از اين است که مرد منجّر همۀ وفتش را در آسما

لر در عـا»د. ولی در بوستان در بـاب هفـتر کـه عنـوان آن انگبرمی زحل زهر  و

تربیت است، حکايت دي ری هست که هر به موضوع مـورد بحـم مـا نزديکتـر 

اد  است در انديشۀ نیکب تی فرد و یـانوایاست و هر به جهان سعدی که فرزانه

ن سـت. ايـا وافعیتها ايسـتاد  و جامعه و از اين رو با هر دو پا استوار روی زمینِ

يی عروس نوجوان با شکايت از بدیويی، اين بار بدیوحکايت نیز مانند حکايت 

 گردد، ولی نتیجه دي ری دارد:میزن، آغاز 

 جوانی ز ناسازگاری جفت

 پیرمردی بنالید و گفت: رِبَ
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 گران باری از دست اين یصر چیر»

 «زير بردم کاسیا سنگِمیچنان 

 

 دل اجه،ای یو ـ گفتشـ  به س تی بنه»

 کس از صبر کردن ن ردد یجل

 به شا سنگ بااليی ای یانه سوز

 چرا سنگ زيرين نباشی به روز؟

 چو از گُلبنی ديد  باشی یوشی

 روا باشد ار بارِ یارَش کشی

 دریتی که پیوسته بارش یوری

 3«تحمّل کن آن گه که یارش یوری

 

ه بـا همان ونه که در حکايت عروس نوجوان به زن توصـیه شـد  بـود کـ

شـود کـه بـا میبدیويی مرد یود بسازد، در اين حکايـت نیـز بـه مـرد توصـیه 

بدیويی زن یود بسازد، ولی بریفو حکايت پیشـین نـه بـه یـاطر یـوبرويی 

د منجّر برد. بنابراين در حکايت مرمیهمسر، بلکه به یاطر لبّت جنسی که از او 

رويی ت، بدیويی يا زشتنیز آنچه که زن را به ییانت به شوهر یود واداشته اس

شوهر نیست، بلکه اين که مرد منجّر چنان سـرگرم آسـمان اسـت کـه فرامـوش 

ز را کند گا  شبها سنگ باالی آسیا باشد. با اين حال سعدی صروِ یفت و ییمی

 داند:میاهمیّت نیز که از آن رضايت از عمل جنسی به دست نیايد بی
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و حجر  به گـل آراسـته و بـه پیری حکايت کند که دیتری یواسته بودم 

و  هایلوت با او نشسته و ديد  و دل در او بسـته، شـبهای دراز ن فتمـی و ببلـه

گفتمـی، باشـد کـه مسانسـت پـبيرد و وحشـت ن یـرد. از جملـه شـبی  هالطیفه

تادی ب تِ بلندت يار بود و چشر دولتت بیدار که به صحبت پیری اف»گفتر: میه

ه حیور مید ، گرم و سرد چشید ، نیچ و بد آزمود  کپ ته، پرورد ، جهانديد ، آر

بداند و شروطِ مودّت به جای آورد. مشـفق و مهربـان و یـوش طبـع و صحبت 

 شیرين زبان.

 تــا تــوانر دلــت بــه دســت آرم

 ور چو طوطی شکر بـود یورشـت

 

ـــــــــازارم  ـــــــــازارير، نی  ور بی

 جـــان شـــیرين فـــدای پرورشـــت

 

پای، کـه رای، سرتیز، سـبچر نه گرفتار آمدی به دست جوانی مُعجا، یی

هردم هوسی پزد و هر لحظه رايی زند و هر شا جايی یسـبد و هـر روز يـاری 

 گیرد.

 و یــوب ریســارجوانــان یرّمنــد 

ــر ــبفن چش ــدار از بل ــاداری م  وف

 

 وفــا بــا کــس نپاينــد درولــیکن  

 کــه هــر دم بــر گُلــی دي ــر ســرايند

 

 میتضای جهل و جوانی. یفو پیران که به عیل و ادب زندگانی کنند، نه به

 ز یود بهتری جوی و فرصت شمار

 

 «که با چون یودی گر کنی روزگـار 

 

چندان بر اين نمط ب فتر که گمان بردم که دلش در فیدِ من آمـد و »گفت: 

صید من شد. ناگه نفسی سرد از درونِ پر درد برآورد و گفت: چندين سـ ن کـه 



 68 21/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

ام از فابلـۀ دارد کـه وفتـی شـنید ترازوی عیلِ من وزن آن يچ س ن نب فتی در 

 یويش که گفت: زن جوان را  اگر تیری در پهلو نشیند به که پیری!

ــزد ــی رضــا بریی ــرد ب ــرِ م  زن کــز ب

 پیری که زجای یويش نتواند یاست
 

 بس فتنه و جنگ از آن سـرا برییـزد 

ــیش عصــا برییــزد ــه عصــا  کَ ــا ب  الّ
 

آمد، ید. چون مدّت عدّت برالجمله امکان موافیت نبود به مفارفت انجامفی

عید نکاحش بستند با جوانی تند، ترشـروی، تهیدسـت ، بـدیوی، جـور و جفـا 

هلل که گفت که الحمدامیید و شکر نعمتِ حق همچنان شکمیديد و رنج و عَنا می

 از آن عباب الیر برهیدم و بدين نعیر مییر برسیدم.

ــدیويی ــور و تن ــه ج ــن هم ــا اي  ]ب

ــدر ــرا ســویتن ان ــو م ــا ت  عــباب ب

ـــوبروی ـــن ی ـــاز از ده ـــوی پی  ب

 

ـــوبرويی   ـــه ی ـــر ک ـــارت بکش  ب

 بــه کــه شــدن بــا دگــری در بهشــت

 4حیییت که گل از دست زشت.به ،به

 

ی گلستان به جای بیتی که مصحح کتاب در میـان هادر بریی از دستنويس

 چن چ نهاد  است و يا پس از اين بیت، دو بیت زير آمد  است:

ـــــا  ـــــاو روی زيب ـــــۀ ديب  جام

 همـــه زينـــت زنـــان باشـــد ايـــن

 

 عرر و عود و رنگ و بـوی و هـوس 

 5مــــرد را ... و ... زينــــت بــــس

 

حتّی بدون اين دو بیت و با وجود بیتی که در چن چ نهاد  شـد ، روشـن 

فرع فضیه است و آنچه وافعاً امتیاز آن جوانِ « یوبرويی»است که در اين حکايت 

اسـت، ايـن « مهربان شـیرين زبـان جهانديدۀ»بر آن پیرِ « تندِ ترشرویِ تهیدست»

است که بریفو آن پیر از نیروی جنسی کافی بریوردار است. البته سعدی برای 
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آن که اهمیّت نیروی جنسی را در زندگی زناشويی نشان بدهد، ناچار است چنان 

که شیوۀ حکايت سازی ست، مطلا را کمی حاد و مبال ه آمیز بیان کند، ولی اين 

ب همزيستی را به کلـی بـی اهمیّـت بدان معنی نیست که سعدی نکات دي ر آدا

گويد کـه بـوی پیـاز از میگرفته باشد. برای مثال در همین حکايت به شیوۀ غلو 

دهان یوبروی بهتر از گل از دست زشت روی است، ولی در حکايت دي ری در 

کنـد، کنیـزت تـن بـه میبوستان، تا مأمون بوی نایوش دهـان یـود را درمـان ن

و با نکوهش رفتار یشن در بوس و کنار، در حکايـت ، 6دهدمیهمآغوشی با او ن

گیـرد کـه میآن مرد کفشدوز که در شا زفاو لا دیتر را چنان وحشیانه گـاز 

ولی از ديد سعدی در هر حال مسألۀ یفت و  7زند.میگويی جوال دوز به جوال 

ییز که با توانايی جنسی مرد همرا  باشد، يچ رشتۀ مهرّ پیوند زندگی زناشـويی 

 سعدی در يچ حکايت دي ر نیز به اين موضوع پردایته است: ست.

« بـا پیرزنـانر عیشـی نباشـد.»گفـت: « چرا زن نکنـی؟»پیرمردی را گفتند: 

لفـت امرا که پیـرم بـا پیرزنـان »گفت: « جوانی ب وا ، چون مکنت داری.»گفتند: 

 «نیست، پس او را که جوان باشد با من که پیرم چه دوستی صورت بندد؟

 ايد نه زر که بانو رازور ب

  8دوست تر که د  من گوشت گَزَری

 و باز در حکايتی دي ر:

 ام که در اين روزها کهن پیریشنید 

 که گیرد جفت سرییال بست به پیرانه

 ب واست دیترکی یوبروی، گوهرنام

 چو دُر ِ گوهرش از چشر هم نان بنهفت
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 چنان که رسر عروسی بود، تماشا بود

 عصای شیخ ب فت ولی به حملۀ اوّل

 کمان کشید و نزد بر هدو که نتوان دویت

 م ر به سوزنِ فوالد، جامۀ هن فت

 به دوستان گله آغاز کرد و حجّت سایت

 که یان و مان من اين شوخ ديد  پات برفت

 میان شوهر و زن جنگ و فتنه یاست، چنان

 که سر به شحنه و فاضی کشید و سعدی گفت:

 ا ِ دیتر نیستپس از خَََالفت و شُنعت، گن

 9تو را که دست بلرزد، گهر چه دانی سفت

 

اين که سعدی در اين حکايات بـرای نشـان دادن ایتففـی کـه از ضـع  

زنـد، می ییزد، غالباً از پیرمردان مثالمینیروی جنسی مرد در زندگی زناشويی بر

 روست که معتید بودند که جوان، در یـور بـا طبیعـت جـوانی، از نیـرویاز اين

ار سی کافی بریوردار است، م ر آن که مانند آن مرد منجّر همۀ وفـتش بـه کـجن

 اشـد، کـهدي ری ب برد و يا گرفتار بیماريهای روانی، مثفً شرم بیش از انـداز  ب

فابل درمان است، مانند حکايت جوان کفشـ ر در شـاهنامه کـه در شـا زفـاو 

ه از ه از یود رُستی کاش سست است. ولی یفوِ گمانِ زن او، اين سستی ننايژ 

، سه «گکلنگ از نمد کی کند کان سن»داند میشرم است. مادرِ با تجربۀ جوان که 

رم یوراند و از پس آن ریسار جوان گُل اندایت و پردۀ شـمیجام می به جوان 

 10«.نمد سر برآورد و گشت است وان»او دريد و 
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هـر ی از مسائل مدر عین حال سعدی با مثال پیرمرد در اين حکايات به يک

ن گـبارد. يـچ چنـیمیجامعه، يعنی ازدوا  میان مردِ پیـر و زنِ جـوان ان شـت 

 ازدواجی موضوع اصلی داستان ويس و رامین است.

ه و در ادب فارسی موضوع آثاری چون سندبادنامه، مرزبان نامه، طوطی نام

يـن در ای بریی از بزرگان شريعت و طريیـت هامانند آنها و نیز ب شی از نوشته

سـاز و نیرنگو وفـا بحم اسـت کـه اصـوالً زن موجـودی اسـت بـدگوهر و بی

و کـار  ییانتکار که تنها سود وجود او در اين است که مرد از او تمتّـع بـر گیـرد

ن ـرير، در میبیای نسل تعطیل نماند. اکنون وفتی از اين زاويه به ويس و رامین 

 راض است.ی ادبی آن، نوعی ادبیات اعتيابیر که اين داستان گبشته از زيبايیهامی

 ن و مـرداعتراضِ يچ زن بر رسر ازدوا ِ مردِ پیر با زنِ جوان و تبلیـا برابـری ز

ما « ۀمردان»حتّی در نیاز جنسی. از اين رو ش فت نیست که در گبشته در جامعۀ 

ه زنان کرفت، چون مردان بیر داشتند میاين داستان از جملۀ کتا ضالّه به شمار 

و بـه  ا یواندن چنین داستانی از را  ایفر، يعنی آن ایففی که مـردان سـایتهب

ۀ یـود زنان تحمیل کرد  بودند، منحرو گردند و يا چنان که عبید زاکانی به شیو

بـا  11«یاتونی که فصۀ ويس و رامین یواند مستوری توفع مداريد.از »گفته است 

رير که ويس زيبای تاري ی نیز دا اين حال ما در کنار ويس زيبای افسانه ای، يچ

 ست:ایدنبالۀ اعتراض او را گرفته و او مِهَستی گنجه

 مــا را بــه دَم پیــر ن ــه نتــوان داشــت

 آن را که سرِ زلـ  چـو زنجیـر بـود

 و يا:

 در حجرۀ دل یـر ن ـه نتـوان داشـت 

 12در یانه به زنجیر ن ه نتوان داشت؟

 

ــود ــر ب ــر پی ــوان اگ ــوی زن نوج ــود  ش ــر ب ــه دل ی ــود همیش ــر ش ــا پی  ت
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 ن کـه گوينـد زنـان:آری مثل است اي

 

 13در پهلـوی زن تیـر بـه از پیـر بــود!

 

رانِ  روزگااز ب تِ بد از اشعار اين زن پیشتاز مانند اشعارِ دي ر زنانِ شاعرِ

يی چون: هاپیش جز اندکی بر جای نماند  است و اگر در میان رباعیهای او نمونه

سـید  به دسـت مـا ر 15«من مِهستی ام....»و يا :  14...«فاضی چو زنش حامله شد »

است، بیشتر به یاطر لـبّتی اسـت کـه بریـی مـردان از یوانـدن الفـا  رکیـچ 

افتـه  در نی، و نه پیامی که در اين اشعار نهفته است که شايد آن را اصفًاندبرد می

ا زنِ بـبودند. مهستی در اين اشعار گبشته از اعتراض به رسـر ازدوا ِ مـردِ پیـر 

جوان و دریواست حق ترت یانه و شرکت در اجتماع برای زنـان، بـا م اطـا 

تنها  کند که وظیفۀ مردمیسایتن شوهر یود پسرِ یطیاِ گنجه، به مردان گوشزد 

ا ، مـتهیۀ نان و گوشت نیست، بلکه نیز برآوردن نیاز جنسی زن یود. در فرهنگ 

هر  ه کمچ زنان شتافته است وسعدی جزو مردان نادری است که در اين مبارز  ب

 61«ری!زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند به که پی»س ن با مهستی گفته است: 

دربارۀ زن گفته اسـت، امـروز  گمان هرچه سعدی در گلستان و بوستانبی

يـژ  . ولی در مجموع  بینش واالی او دربـارۀ زن و بـه و17همه بر پسند ما نیست

نسـی جه که زن تنها برای فرمانبرداری از مرد و تمتـع شنایت و پبيرفت اين نکت

يد ت که بااو آفريد  نشد  است، بلکه او نیز دارای نیازها و از جمله نیاز جنسی س

زگـار از سوی مرد برآورد  گردد، دلیل بر ديـدِ پیشـتاز و رشـادت بیـانِ ايـن آمو

 یردمند است. 
 بخش تاريخ و فرهنگ خاور نزديک، دانشگاه هامبورگ

 های نوشتپ
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