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 چکیده
ادبیات هرچند نتیجه زبان است اما از شرایط حاکم بـر  

پذیرد. آثار ادبی بیان کننده شـرایط  اجتماع نیز رنگ می
انـد. بـا مطالعـه و    د که در آن خلـق شـده  محیطی هستن

توان به فضاي حاکم بر زمـان  بررسی این گونه آثار می
 برد.و مکان خلق اثر پی

در  شـاعر  معشوق در غزل فارسـی مقـامی واال دارد.  
 هـاي توصـیف  زف معشوق همانند دیگر تصـاویر ا یتوص

برد و همین نـوع توصـیف باعـث    رایج در زبان بهره می
دیوان هـیچ شـاعري نتـوان بـه تصـویري      د که در وشمی

معشوقِ شاعر دست پیـدا  خصوصیات ظاهري روشن از 
لبـاس معشــوق از   نــوع بیــان پوشـش و سـعدي در  کرد.

کند که در شعرهاي دیگـر شـاعران   تصاویري استفاده می
. در این مقاله نوع پوشش معشـوق و در  شودنیز دیده می

رار نتیجه جنسیت او در دوران سـعدي مـورد بررسـی قـ    
گرفت. اشارات سعدي انـدك و کلـی اسـت. بـا مـوارد      

توان تصویري کلی شده در غزلیات سعدي تنها میمطرح
اي بـه  از لباس معشوق به دست آورد. سعدي هیچ اشاره

 .جزئیاتی چون رنگ و نوع لباس ندارد
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Abstract 
Literature is even though language result 
but is influence of society situations. 
Literary works express environment 
conditions that had borne in it. With 
investigation and studying of these literary 
could reach to the conditions which is 
governed on time and place in which are 
created. 

 Sweetheart in Persian Ghazal dignity. 
The poet enjoys the sweetheart described 
as common in other descriptions of images 
and the characterization of causes that the 
court did not find a clear picture of the 
morphological characteristics of the 
sweetheart poets. In this article examined, 
the type of lover and therefore his sex 
lyric Saadi, Saadi of the images used in 
the description of coverage and type of 
clothing lover that seen in other poems 
and poets. Saadi's references small and 
general the issues raised by the lyric Saadi 
can only be obtaining an overall picture of 
the dress lover. The image is seeing in the 
other court poets also. No mention of 
Saadi to details such as the color and type 
of clothing. 
 
Key words: Saadi, Clothing, Sonnet, 
Sweetheart.  
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   مقدمه

شـده در غزلیـات فارسـی حالـت     اغلب موارد مطـرح 
توان براي آنچه در پیرامون عاشـق و  انتزاعی دارد. نمی
واقعی در دنیاي  حقیقی ايشود نمونهمعشوق گفته می

هــیچ تصــویر واقعــی از  ي غــزلپیــدا کــرد. خواننــده
معشوق که داراي فالن تیپ باشد و فالن نوع لباس را 

آورد. غیـر از نامشـخص   پوشیده باشد به دسـت نمـی  
بودن تیپ ظاهري معشـوق حتـی در مـورد جنسـیت     

   توان به راحتی اظهار نظر کرد.واقعی آن هم نمی
معشوق در  هايمطالعات زیادي در مورد ویژگی

غزل فارسی و شعر سعدي انجام شده اسـت از ایـن   
نامـه  تـوان بـه پایـان   نوع تحقیقات بـراي نمونـه مـی   

سـیماي معشـوق در آثـار    «کارشناسی ارشد با عنوان 
اشاره کرد. این تحقیق را خانم علیزاده و بـه  » سعدي

در  1378خراسـانی در ســال  راهنمـایی دکتـر امیــري  
نامـه  است. پایانانجام داده دانشگاه شهید باهنر کرمان

نکاتی پیرامون موضوع عشق و ابعاد مختلـف  حاوي 
پوشـش و  «جلد اول کتـاب   در فصل سومِ .آن است

) شـواهدي از  1389» (حجاب زن در ادبیات فارسـی 
هایی نیـز از  پوشش زنان در ادبیات نقل شده و نمونه

 ةدربردارند »محبتی«است. بررسی سعدي آورده شده
ی از کـل آثـار سـعدي بـا تمرکـز بـر روي       هاینمونه

 پوشش زن است.
است با توجه خاص بـه  در این تحقیق سعی شده

ــه تصــویري   غزلیــات ســعدي و مطالعــه مــوردي، ب
ي لباس پوشیدن دست مشخص از نوع لباس و نحوه

 یافت.
 

 مسئله بیان
زمـان را در   اي مسائل فرهنگـیِ ادبیات به عنوان آیینه

تـوان  الل کارهاي ادبـی مـی  دهد. از خخود نشان می
پیرامون جامعه و مسائل آن به تحقیق پرداخت. یکـی  

از مواردي که در ادبیات انعکاس یافته است پوشـش  
افراد هر دوره است. اهمیت پوشش افراد جامعـه بـه   
عنوان اعضاي جامعه در این است که اعضاي جامعه 

هایی که بر تـن دارنـد،    هاي نمادین جامه از راه نشانه
کننـد.  ان خود یک نظام ارتباطی فرهنگی برقرار میمی

هـا مسـتلزم درك رفتارهـاي     رمزگشایی از این نشانه
-اجتماعی و فرهنگی مردم آن گروه و شناخت نظـام 

هاي دینی ـ اعتقادي و اعمـال جـادویی ـ تـابویی و      
هاي نمادین خود را باورهایی است که پوشاك ارزش

اي  قش مهم و برجستهها ناند. این ارزش از آنها گرفته
در نگهداشت هویت اجتماعی و فرهنگی و اسـتمرار  

کننـد.  ها ایفـا مـی  و تداوم آن در حیات تاریخی نسل
 )5572(پاکتچی، مقاله شماره 

از هر گـروه اجتمـاعی    ،ها تنوع زیادي دارندپوشش
تـوان  به گروه اجتماعی دیگر، از قومی به قوم دیگر مـی 

توان آنهـا را  د. اما در کل میها را مشاهده کراین تفاوت
-هاي تن انسـان، اینگونـه تقسـیم   براساس پوشش اندام

بند، روبنده، برقـع   پیشانی( بند چهره ،بندي کرد: سرپوش
زیرین (زیرپوش) و رویـی   ۀجام( پوشتن )،بند و دهان

 )،بنـد  دستکش و مـچ ( پوش دست ،کمرپیچ )،(باالپوش)
 پوش و پـاافزار پـا  )شـلوار و تنبـان و شـلیته   ( پاي جامه

 )26:1383. (ایرانیکا،) ه و موزه پاتاو(
در این تحقیق با توجه به شواهد شـعري، لبـاس   
معشوق را در عناوین زیر مورد بررسی قرار گرفـت:  

(برقع، نقاب، پـرده، حجـاب، معجـر و مـوارد      روبند
هاي مختلف لبـاس  قسمت ا،قب ،پیراهن ،جامه ،دیگر)

ــان  ،و نــوع پارچــهجــنس  ،آســتین)و  (دامــن، گریب
 کمربند و کاله. ،پاپوش

 

 هاروبند
بیت با الفاظ برقع، نقاب، بستن  پنجاه و نُهدر سعدي 

و گشودن نقاب، در پرده بودن دیدار، پرده برداشـتن،  
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پوشــاندن، روي حجــاب و دیــدار در حجــاب، روي

-بازکردن و معجر، از پوشاندن صورت صـحبت مـی  

تواند نشان میکند. پوشاندن روي و در حجاب بودن 
هـا  ر چند در داسـتان هاز مونث بودن معشوق است. 

 (شمیسـا،  شود که یوسف هم  نقاب داشت.اشاره می
1178:1387( 

 
 برقع

گویـد.  بیت از برقع معشوق سخن مـی  نُهسعدي در 
) 915:1337،(دهخدا .پوشاندبرقع تمام صورت را می

هایی از ي اندامدهنده چادر که پوششو برقع یا نقاب 
اسـت. در  آمـده  شمار میبزن است، از ارکان پوشش  

اسـت: برقـع یـا    ، برقع چنین تعریف شده»لین«کتاب 
حجاب صورت (متعلق به زنان طبقه باال یا متوسـط)  

ي درازي است... که تمـام صـورت را غیـر از    پارچه
افتـد.  پوشاند و تقریبـا تـا روي پاهـا مـی    ها میچشم

 هـاردهم مـیالدي  ظاهرا در قرن چ )47:1388(دزي، 

است ق) پوشیدن برقع در شیراز معمول بوده 8 ة(سد
گویـد: زنـان   بطوطه درباره زنان این شهر میزیرا ابن

-شوند بـه پوشیده در چادر و برقع از خانه خارج می

) 47:طوري که هیچ جاي آنان ظـاهر نیسـت. (همـان   
سـعدي   و معشوق همیشه برقـع بـر صـورت نـدارد    

-را فروآویزد تـا دلِ پیرِپـاي  کند که برقع سفارش می

 برجا از دست نرود:
 چنین جوان که تویی برقعی فرو آویز

 را اـر جـرود پیرِ پاي بـه دل بـرنـوگ

 )3ط -4/5(
پوشاندن روي زیبـا بـراي جلـوگیري از    مضمون 

 ،ط-3/559 ،ب -4/545، ب-5/335در ابیـات ( فتنه 
 شود.تکرار مینیز  )ب–2/56

از روي لیلی برافتد تـا  که برقع  سعدي آرزو دارد
ادعاي همانندي عشقِ خود بـا عشـق مجنـون     ،کسی

نیز آمـده  ) ب – 2/238(همین مضمون در بیت .نکند
 :است

 اي کاش برفتادي، برقع از روي لیلی
 ماندي، مجنون مبتال راـدعی نـتا م

 )ب -10/7(
 

 نقاب
بیـت از نقـاب داشـتن معشـوق      چهـارده سعدي در 
در عربـی بـه   » نقـب «ل گوید. نقاب از فعـ سخن می

توان پنداشت معناي سوراخ کردن است پس طبعاً می
ي سوراخدار آمده باشد که کلمه نقاب به معناي پرده

در این عبارت همـین معنـی   » جنیابن«و در حقیقت 
الـی برقـع    ةاست: النقاب ان تعمد المـرا را بیان کرده

 )267:1388فتنقب منه موضع العین. (دزي، 
ي معشـوق را پنهـان   ند زیبایی چهرهتوانقاب نمی

) معشوق آنچنـان زیباسـت  کـه اگـر     ب -6/520(کند
-1/9رود (شود آفتـاب در حجـاب مـی   نقاب برداشته

تمام مومنان ) و ط-2/547شکند ()، صوفی توبه میب
پوشـاندن  ) امـا  ب،ق–1/25. (افتنـد شهر در عذاب می

 ظلم بر زیبایی اوست:هم صورت زیبايِ معشوق 
 د بر چنان تن پیرهنـاشـحیف ب

 ظلم باشد بر چنان صورت نقاب

 ط) – 7/27(
کنـد  مینهان پ رامعشوق  يچهره خورشید ،نقاب

ي شب شدن روز براي عاشـق  به منزله نقاببستن و 
 روز شدن شب، براي اوست: آنو گشودن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اس براســاس چــاپ خرمشــاهی تمــام غزلیــات براســ. 1

اند. و با عالیم اختصـاري، جـاي   حروف الفبا مرتب شده
-بندي معمول دیوان غزلیات مشخص شدهغزل در تقسیم

است . در این مقاله هم ارجاع ابیات، متناسـب بـا چـاپ    
 .خرمشاهی است
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 روز من شب شود و شب روزم

 قاب و بگشاییـون ببندي نـچ

 )ط -7/500(
وق کند که اي کاش صورت معشسعدي آرزو می

مانند هالل بود نه شبیه خورشید. اگـر هـالل بـودي    
اندکی پیدا و اندکی در نقاب بودي و امکان دیـدنش  

 ).ب-7/601(وجود داشت
معشوق همانند یوسف است و عاشـق بـه ماننـد    

و  زلیخایی که مورد انکار عاشقان قرار گرفتـه اسـت  
ي یوسف عذر زلیخا مـورد  با برافتادن نقاب از چهره

 گیرد:میپذیرش قرار 
 شاقـنکرِ عـنهد مـذر زلیخا بـا عـت

 یوسف صفت از چهره برانداز نقابی
 )ط -5/517(

 يبرافکندن نقاب تنها باعث نمایـان شـده چهـره   
زیباي معشوق نیست بلکـه چنـان بـوي خوشـی در     

نفحات صـبح   اپراکند که شاعر به یاد آن بآسمان می
 )ب-4/519. (ورزدعشق می

 کردند:ه پرنیان درست میگاهی نقاب را از پارچ
 ).ب-2/238ط،ب) و (–6/81(

 پرده
 ،روپـوش  ،بنـد وياسـت: ر گونه معنی شـده پرده این
 ،حجـاب  ،مقنعـه  ،نقـاب  ،سـرانداز  ،چارقد، سرپوشه

) بـا توجـه   12،191:1337. (دهخـدا،ج جلباب، معجر
به اینکه جلباب چادر بزرگی است که در شرق زنـان  

پاي خـود را در آن   هنگام بیرون شدن از خانه سر تا
، سـعدي وقتـی از پـرده    )81:1388(دزي، پوشانندمی

کند بیشتر معناي روپوش و حجـاب سـر   صحبت می
 مدنظر است.

بیت از پرده و ترکیبـات  بیست و یک سعدي در 
و در  »روي معشوق بودندرپرده« گوید.آن سخن می

ترین بسـامد را در شـعر   شـ نشین بـودن او بی کل پرده

معشوق همیشـه در پـرده   روي ر چند ه سعدي دارد.
سعدي آرزوي برافتـادن  ) اما خ -1/585( نبوده است

ــوق را دارد: ــرده از روي معش ــت ( پ ) و ق– 2/34بی
 بیت زیر

 کاشکی پرده برافتادي از آن منظر حسن
 تان راـگارسـبینند نـلق بـه خـمـا هـت

 )ط،ب–4/17(
است و شاعر با شنیدنِ یاد معشوق عاشق او شده

 شود:کار تمام می ،او را دیده يکه چهره حاال
 رفت و ما، عاشق و بیدل بدیمیاد تو می

 مام رفتـه اتـار بـتی، کـداخـرانـرده بـپ
 )ط،ب-2/141(

-9/363( معشوق، ترك است و عاشق، غـالم او 
) و زیبـایی صــورت او بــراي ســعدي ارزشــی بــه  خ

 :داردبهار، الله و نسرین مراتب بیشتر از 
 الله و نسرین نروید گو مرويگر بهار و 

 رده بردار اي بهار و الله و نسرین منـپ
 )ب-4/472(

 معشوق بـه زیبـایی یوسـف اسـت و اگـر پـرده      
 شود:بردارد کار دختران مصر کساد می

 ود بازار حسنـاسد شـصر را، کـتران مـدخ
 گر چو یوسف پرده بردارد به دعوي روي تو

 )ب-2/485(
ق را نـدارد و او  هرکس توان دیـدن روي معشـو  

 نباید نگران نداشتن پرده بر صورت باشد:
 پرده بردار که بیگانه خود این روي نبیند

 ي کوچک ننماییتو بزرگی و در آیینه
 )ط-5/509(

درد و ي صـبر را مـی  معشوق پـرده بودن در پرده
، ط-1/552شـود: ( گشادن او نیز باعث فتنه مـی روي

اي ه بـه انـدازه  برداشتن پرد) براي همین، ط -3/618
 که تنها ابرو نمایان باشد باعث رضایت شاعر است:
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 ز ابروي زنگارین کمان، گر پرده برداري عیان

 ا قوس باشد در جهان، دیگر نبیند مشتريـت
 )ب-4/542(

 
 حجاب

-سعدي در پنج بیت از لفظ حجاب براي در حجاب

اسـت. حجـاب واژه   بودن روي معشوق استفاده کرده
ــش  ــراي پوشـ ــی بـ ــان را  کلـ ــورت زنـ ــاي صـ هـ

جمـــال معشـــوق در  )376:1383گوینـــد.(ایرانیکا، 
يِ عاشق مـانع  حجاب نیست تنها زنگاري بودن آیینه

 از دیدن روي معشوق است:
 داراكـو آیینه پـعدي حجاب نیست تـس

 زنگار خورده چون بنماید جمال دوست؟
 )ق -7/97(

که نداشتن حجاب باعـث   داندمیهر چند شاعر 
اما ) ط، در نسخ متاخر در قصاید -8/444(فتنه است 
براي آسودن آرزومندي یک لحظـه  کند که توصیه می

 حجاب را به کنارزدن ایرادي ندارد:
 یکدم آخر حجاب یکسو نه

 نديـد آرزومـایـرآسـا بـت
 )ط -5/538(

حجاب داشتن معشوق تنها از ترس رقیبـان اسـت   
و را کند که اي کاش تمی وزرنه از بیم سعدي. شاعر آ

 ).ب-8/601(دیدمپنهان از رقیبان بدون حجاب می
 

 معجر
-سعدي تنها در یک بیت از لفظ معجر استفاده کـرده 

هدفی جـز،  » معجر«و در آن نیز شاعر از واژه  است.
دهخدا در معنـی آن   ساخت تصویري شاعرانه ندارد.

االرب) مقنعه و (منتهی سر افکندنی زناناند: بر نوشته
-زنان بر سر مـی  اي کهجامه ندراج)(آن روپوش زنان

چارقـد،   (ناظم االطباء)پوشند تا حفظ کند گیسوان آنها را
 ) 45،696:1337،جروسري، سرپوش(دهخدا

 معنیدگویان بیـد ز بـاشـبدیشه میـرت انـگ
 چو معنی معجري بربند و چون اندیشه پنهان آي

 )خ-3/497( 
 

 بقیه موارد:
وشش صورت تنها درهفت بیت بدون اشاره به نوع پ

. اشـاره  شودروي صحبت می ناز پوشاندن یا بازکرد
 شـود: به پوشاندن صورت در این ابیـات دیـده مـی   

 ).ط-1/592، ط-2/554ط، –2/219(
هـاي  شاعر با دیدن روي معشـوق تمـام سـختی   

توصیه به بـاز  ) و با ب-3/523(برد فراق را از یاد می
-مـی  ايبراي آن دنیاي خود نیز چـاره  کردن صورت

 اندیشد:
 ودـتی بـهشـه بـان کـپوشـروي م

 هر که ببیند چو تو حور اي صنم
 )ط-2/420(

صورت معشوق همیشه در نقاب نبـود و گـاهی   
-کـرده شاعر صورت او را بدون حجاب مشاهده مـی 

اما این دیدن مسلماً در کوچـه و  ط) –2/219(است. 
-بازار نبوده و بیشتر در مجالس خصوصی اتفاق مـی 

مواقع گاهی معشوق صورت خـود  در اینست. اافتاده
 پوشانده است:را با آستین می

 بريدانمت آستین چرا، پیش جمال می
 رسم بود کز آدمی، روي نهان کند پري

 )ط-1/549( 
 

 جامه
-سعدي در هشت بیت از جامه معشـوق سـخن مـی   

هـا و پوشـاك   ي کلی براي تنپـوش جامه، واژه .گوید
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ي ص (ماننـد جامـه  که اغلب ساختارهایی خـا است 

 ) 376:1383عروسی) دارند.(ایرانیکا، 
ــن دارد    ــر ت ــف ب ــازك و لطی ــه ن ــوق جام  معش

ــه ق،ط -6/358( ــن معشــوق از درون  ) ک ــت ت لطاف
 جامه پیداست:

 تو با این حسن نتوانی که روي از خلق درپوشی
 که همچون آفتاب از جام و حور از جامه پیدایی

 )ط،ب-5/501(
تواند اشـاره بـه   می معشوق نظیف است که ۀجام

 پاکدامنی معشوق هم باشد:
 طیف جوهر و جانی، غریب قامت و شکلیـل

 نظیف جامه و جسمی، بدیع صورت و خوبی
 )ط-2/516(

جامه گاهی در تصویرسازي مـورد اسـتفاده    ةواژ
گیرد و در معنی لباس مدنظر شـاعر نیسـت.   قرار می

در این تصویرسازي گاهی جنس جامـه از نـوع نـاز    
) و گـاهی  ط -1/311»(ناز ۀمتقلب درونِ جام« است:

اي تشبیه شده است کـه از جهـان و   معشوق به جامه
توانـد  امکـان نمـی   تر است. عالمِکارگاه امکان وسیع

 وسعت و عظمت معشوق باشد: ةدهندنشان
 تر از کارگه امکانیاي پهنهـامـج

 ي ادراکیاي بیشتر از حوصلهلقمه
 )ب-7/589( 

مه از جنس معنـی بـراي معشـوق    هزار جا شاعر
 کند اما همه بر قامت معشوق کوتاهند:درست می

 ي معنی که من براندازمهزار جامه
 آیدی که تو داري قصیر میـبه قامت

 )ط-8/288(
از انــواع جامــه بــه صــورت کلــی و بــا  ســعدي

هـاي  برد. از جامـه عناوینی چون پیراهن و قبا نام می
که آن هم در  کنده مینوع اشار یکتنها به خاص نیز 

کـه   »برتـاس « ،عاشـق توصیف حاالت عاشق اسـت؛  

/ 10: 1337، (دهخـدا  اي از پوست روباه اسـت هجام
 بر تن دارد: )828

 اندام اوکنم یک لحظه بیمی رــبرتاس در ب
 بردچون خارپشتم گوییا سوزن در اعضا می

 )ط-4/176( 
 پیراهن
ره بیـت بـه پیـراهن معشـوق اشـا      چهارده درسعدي 

اسـت کـه در زیـر    اي نـازك بـوده  دارد. پیراهن جامه
(معـین،   پوشـیدند هاي دیگر چسبیده به بدن میجامه

تـرین  ) و نزدیـک 438:1361قـاطع ،  ي برهـان حاشیه
، شـود. (ایرانیکـا  پوش به بدن پیـراهن نامیـده مـی   تن

اي کـه زیـر   تنـه ي نیم) دهخدا آن را جامه184:1383
: 1337 ،(دهخـدا  .استردهلباس بر بدن پوشند معنا ک

) باید توجه کرد کـه در مجـالس خصوصـی    13/651
در هـزار و یـک    اسـت. شـده ظاهر می فرد با پیراهن

هاي روي خـود را  شب اینگونه آمده است: زن لباس
بیرون آورد و با یک پیراهن لطیف و نازك، مزین بـه  

) لفـظ  325:1388(دزي، آمـد. حواشی زربفـت پـیش  
ن زنانه و مردانه اسـت. (ایرانیکـا،   پیراهن شامل پیراه

382:1383( 
شاعر از واژه پیراهن براي توصـیف لطافـت تـن    

 ،جسـم معشـوق از لطافـت   کنـد؛  معشوق استفاده می
-4/445(شبیه روح است که پیراهنی پوشـیده اسـت   

کبر و ناز مانند پیراهن براي تن معشوق دوختـه  ). ط
چنــان جســم معشــوق ب) یــا –2/225( شـده اســت 

کنـد کـه   ست که تنها برهنگی او مشخص میلطیف ا
 شخص است:  

 ر برهنه نباشی که شخص بنماییـاگ
 گمان برند که پیراهنت گل آکندست
 )ط-9/60(

) ب-6،7/605هــاي (و همــین مضــمون در بیــت
 شود.تکرار می
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هــاي خیلــی گشــاد داشــت    پیــراهن آســتین 

 ،هـا آسـتین  رغم گشـاد بـودنِ  ) علی144:1388(دزي،
توانسـت حسـن انـدام    ده است و مـی پیراهن تنگ بو

 معشوق را نمایان کند:
 گویم به شرححسن اندامت نمی

 کند پیراهنتیـکایت مـود حـخ
 )خ-4/144(

توان به هاي پیراهن در غزل سعدي میاز ویژگی
کردنـد  این موارد اشاره کرد: پیـراهن را خوشـبو مـی   

ــر ط -8/328، ط -4/277، ب-3/431( )، آن را از س
 ۀ) و جنس پارچب-2/604، ط-1/327(د پوشیدنمی

 ).ط -5/506است (آن لطیف و نازك بوده
 

 قبا
سعدي در شش بیت به قباپوش بودن معشوق اشـاره  

رسد قبا لبـاس خـاص مـردان بـوده     دارد. به نظر می
باشد نه زنان و لذا در شعر حـافظ معشـوقِ قبـاپوش    

خواهند بـا  وقتی می »شیرین«ظاهرا شاه است. کنیزان 
به صحرا بـراي شـکار برونـد خـود را بـه شـکل       او 

ــا مــیغالمــان درمــی  پوشــند: (شمیســا،آورنــد و قب
پوشـیدند  ي مغول قبا مـی ها در دوره) مرد943:1387

که شامل یک باالپوش بلند بسته شده بـا کمربنـد یـا    
شال بود که در جلـو پیچیـده و زیـر بـازوي راسـت      

قبـا  شـد  محکم شده و یا از وسط با لفافی بسـته مـی  
هـاي آسـتین بلنـد (پیـراهن یـا      روي لباده یا پیـراهن 
 ) 184:1383شد. (ایرانیکا، قمیص) پوشیده می

دهـد ایـن   شرحی که شاردن از قباي ایرانـی مـی  
نامنـد ماننـد یـک    مـی  Cabiاست: لباسی کـه آن را  

باشد ولی قسـمت بـاالي آن   ي گشاد میپاچین زنانه
هـاي آن  تینیقه باز است. آسـ قبا   .2بسیار تنگ است

تنگ ولی بیش از حد الزم دراز است. با اینکـه ایـن   
ذالـک  چسبد مـع قبا در محل تهیگاه خوب به بدن می

انگشت پـاکیزه   دو یا سه کمربند دوال به پهناي چهار
به نقـل از  227:1388(دزي،. بنددو فاخر روي آن می

) قبا تا کمـر بسـار تنـگ    68و  67ص  3سفرنامه ج 
 شود. (همان،ایین متدرجا گشاد میبود و از کمر به پ

 )173به نقل از تونو، بقیه سفر به شرق، 228
اشاراتی است که قبا مختص مردان نبـوده اسـت   

-پیش از حمله مغول نوعی قبـا مـی   يزنان در دوره

گرد و نسـبتا بسـته بـود.    پوشیدند که جلو بسته و یقه
هاي بلند و نسبتا چسبان بود. هرچند در داراي آستین

-اویر به جامانده از این دوره به قباهایی با آسـتین تص

 )284:1379ساز،خوریم.(چیتمیهاي گشاد هم بر
سعدي به تنگ بودن قبا و نمایـان شـدن زیبـایی    

ق،ب) و بیـت  –1/149: بیـت ( کندمعشوق اشاره می
 :زیر

 قباي خوشتر ازین در بدن تواند بود
 وبتر قبایی راـن خـد ازیـیفتـدن نـب

 )ط-9/21(
» قبـا گشـاده  «نوشـان  معشوق در مجلس بزم باده

 حضور داشته است:
 نوشاندر مجلس بزم باده

 با گشادهـمر و قـسته کـب
 )ط،ب -2/493(

کنـد،  سعدي از قبا در تصویرسازي اسـتفاده مـی  
قباي معشوق از جنس سخن سعدي است که حشـو  

 خ).–10/483( و زواید ندارد:
ــودن معشــوق را از   ــذکر ب ــوان م ــت شــاید بت بی

ط،ب) و همچنین بیت زیر فهمید هر چند  -2/493(
گیري کافی نیست زیرا این اشارات اندك براي نتیجه

 است:کاله و کمر جزء پوشاك زنان هم بوده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبا تنگ بود لذا عنچه قبا در بر دارد حال آنکه پیراهن گشاد . 2
 )943:1387است (شمیسا،
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 ايـگشـمر بـنه کـکبر بـاز و تـن الهـک

 که چون تو سرو ندیدم که در قبا گنجد
 ب)–2/159(

 :کنداستفاده می» معشوقه«سعدي در بیتی از لفظ 
 ي زیبااز کف ندهم دامن معشوقه

 هل تا برود نام من اي یار به زشتی
 )ق -4/527( 

نامه دهخدا به نقـل  لفظ معشوقه هر چند در لغت
معنـا   محبوب و دلبري کـه زن باشـد   ،ناظم االطباءاز 
توانـد دلیلـی بـر    شود اما این اشاره به تنهایی نمیمی

 »ه«است: نامه آمدهمونث بودن معشوق باشد در لغت
 ينشـانه  عربیـه  يدر آخرلفظ معشوقه نظر بر قاعـده 

تأنیـث  قانون فارسـیان عالمـت    به لیکن است تأنیث
 زیـاده  الفـاظ  اکثر اواخر در که است حرفی و نیست

کنند و مزید علیه معشوق است مثـل عیـاره و رقیبـه    
(از آنندراج) (از غیاث). مرد  ب.مزید علیه عیار و رقی

ناگاه چشم زن بر پاي او افتاد، دانست کـه  . «محبوب
 (دهخـدا،  .»بال آمد معشوقه را گفت آواز بلند کن ...

1337 :45/727  ( 
چ در غزلیات سعدي به نوع پارچه و رنگ قبا هـی 

 اي نشده است.اشاره
 

 هاي مختلف لباسبخش
اسـت: یقـه،   هـاي مختلفـی تشـکیل شـده    لباس از بخش

.... سـعدي اغلـب بـراي سـاخت     باالتنه، آسـتین و دامـن  
 گیرد.هاي مختلف کمک میتصاویر شعري از نام قسمت

 
 دامن لباس

در بیش از پنجاه بیـت بـا تعـابیر مختلـف از دامـن       
دامن مخفـف دامـان    رد.آومعشوق سخن به میان می

-پایین جامـه (مقابـل گریبـان) را مـی     ياست. کناره

 ،دامـن  )814:1361گفتند. (معین، حاشیه برهان قاطع،

آن قسمت از قبا و ارخالق و سرداري و جز آن است 
) 139/ 22: 1337 ،(دهخـدا  که از کمر به زیر آویـزد. 

(نـه   پوش استهاي میانه قسمتی از تندر متون سده
(ایرانیکـا،  . شـود دامن) که از کمر آویـزان مـی  لزوما 

374:1383( 
بیشـترین   »دست در دامن معشـوق زدن «ترکیب 

 در شعر سعدي دارد: را بسامد
 من در وفا و عهد چنان کند نیستم
 کز دامن تو دست بدارم به تیغ تیز

 )ط -5/315(
ها نیـز  در این بیت »دست در دامن معشوق زدن«

 ،ط -7/455، ب-6/406، ط -2/9 شــود:تکــرار مــی
-10/66 ،ط-7/54 ،خ-1/41، ط-7/33 ،ط-9/616
 ،ط-6/327 ،خ-7/307 ،ط-2/233 ،ب-2/103 ،ط
 ،خ-18/383 ،خ-9/372 ،ط-4/345 ،ط،ب-9/342
ط، –3/415 ،ط-5/414 ،ط-1/395 ،ق-5/388
، ط-8/459 ،ط-4/455 ،ط،ب-1/454 ،خ-1/443
 .ب-4/580 ،ط-7/468

مـن معشـوق در   سعدي دامن صبا را به یادگار دا
 گیرد:دست می

 باـسیم صـن نـسی، دامـار کـادگـه یـب
 ایم و دریغا که باد در چنگستگرفته

 )ط -5/71(
کف پـاي معشـوق   زیر شاعر حاضر نیست خاك 

شود زیرا نگران غباري است که ممکن است بر دامن 
 ) و بیت زیرخ-8/372بیت ( او بنشیند:

 رتم شد، بازگفتم زینهاـاك پایش خواسـخ
 خواهم، غبار خویش رامن بر آن دامن نمی

 )خ،ق-9/13( 
 )ب-16/225، ب-9/542هـاي ( در بیـت  سعدي

در قـدیم   گوید.کشان رفتن معشوق سخن میاز دامن
مردان دامن داشت. این دامن چهار ترك داشت  ۀجام
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(دو چاك در جلو و دو چاك در عقب) تا بتـوان بـه   

کـه گـاهی بـه     راحتی راه رفت. دامن آنقدر بلند بود
 )  477:1387شد. (شمیسا،زمین کشیده می

 انـکشان، من زهر تنهایی چشرود دامناو می
 روددیگر مپرس از من نشان، کز دل نشانم می

 )ط-5/268( 
 معشوق پاکدامن است:

 ر طعنه زندـرا دشمن اگـاك مـظر پـن
 دامن دوست بحمداهللا از آن پاکترست

 )ب-4/70(
هم به پاکـدامنی   )ط -7/602 ،ط -4/259(ابیات 

معشـوق هـم   نظیف بودن دامـن  معشوق اشاره دارند.
 ).ط -3/582شاید نوعی اشاره به پاکدامنی او باشد(

سعدي در حسرت ریختن سـر و مـال خـود در    
 دامن معشوق است:

 در حسرت آنم که سر و مال به یکبار
 دـفشانـن نـم و دامـنش افشانـدر دام

 )ط-10/218( 
 زیـرِ  )ط-2/572(شـبو اسـت.   دامن معشـوق خو 

در ایـن بخـور    دادند تا خوشبو شـود. دامن بخور می
معموال عود بود در ایران رسم است که زنان رعنا بـه  

 نهـا را بـدا  جامـه  ،بخور عود و عنبر دامن پهن کرده
ــز    ــن نیـ ــر دامـ ــود زیـ ــازند و آن را عـ ــر سـ معطـ

 به نقل از آنندراج) 477:1387گویند.(شمیسا،
 ن، یا گل در آستینتر دامـودست زیـع

 یا مشک در گریبان، بنماي تا چه داري؟
 )ط-5/559(

، دامــن )ق-9/217( دامــن کــام ترکیبــاتی چــون:
ــل)ط-4/142( ادراك ــن وصــ )، ب-4/128( ، دامــ

، دامــن دولــت جاویــد )ط-2/365( و) ب-22/225(

 .است کار رفتهدر شعر سعدي به ط)–4/229(
 

 آستین
ز شانه تا مچ دسـت  آستین بخشی از جامه است که ا

و شـاید  پوشاند. معشوقِ سعدي جنگجوست ( را می
 پوشاند:مذکر) و در جنگ بازوي خود را می

 بیاض ساعد سیمین مپوش در صف جنگ
 زنیـري بـلف شمشیر، لشکـتکیـه بـک

 )خ-4/603(
 شاعر در آرزوي گرفتن آستین دوست است:

 نـت مـه دسـیفتد بـت بـر آستین دوسـگ
 ام سر من و آستان دوستدهچندانکه زن

 ب)-8/101(
هاي لباس مخصوصا، معمـول  معطر کردن آستین

معشــوق ســعدي نیــز  )11:1388بــوده اســت. (دزي،
از معشـوق  ). گاهی ق -7/356آستین معطري دارد: (

کنـد:  آستین براي پنهان کـردن صـورت اسـتفاده مـی    
). معشــوق بــا آســتین افشــاندن مــانع از ط -1/549(

 شود:سر وپایی مییشکرخایی هر ب
 و شکرخنده آستین نفشانیـگر ت

 هر مگسی طوطیی شوند شکرخا
 )ط -8/3(

 ط،-10/501 ط،-10/455 ط،-10/410(و ابیات 
نیــز همــین مضــمون را  )ط-9/616 خ،-11/610 ب،

 دارند.
-و بـی  نسبت به مسکینان بخشنده استمعشوق 

اعتنا به گدایان عشق؛ از دست مسکینان رهایی است 
انـد  ز دست عاشقان که به دامن معشوق آویختـه اما ا

 امکان رهایی نیست:
 دـشـم درکـتـکینان گرفـنگ مسـن از چـتیـآس
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 چون تواند رفت و چندین دست دل در دامنش

 )ط-6/327(
 

 گریبان
گریبان یا یقه بخشی از جامه است که اطراف گـردن  

گریبان همانند مطلعـی  در شعر سعدي گیرد. قرار می
ورت مـاه معشـوق از آن سـر بـرآورده     است کـه صـ  

 است:
 ون برآمد ماه روي از مطلع پیراهنشـچ

 چشم بد را گفتم الحمدي بِدم پیرامنش
 )ط-1/327(

-2/636(در ابیــات  و شـبیه بــه همـین مضــمون  
 ب،-5/227 ب،-4/604 ط،-6/446 ط،-2/296ب،

 شود.  تکرار می )ب-3/392
سعدي براي بیان صمیمت میان دوسـتان تصـویر   

 :سازدزیر را می
 آن ساعت نشیند دوست با دوست خوش

 انـقـیـوب رفـردد آشــگ نــاکـه سـک
 اي چون پسته در پوستدو تن در جامه

 انــبـریـک گـاز ی رـس  دو رآورده ـب
 )ط-3/448و2( 

شاعر در دو بیت به خوشبو بودن گریبان معشوق 
 ) و بیت زیر:ط-5/559کند: بیت (اشاره می

 خوش چندین نباشد نفس را بوي
 و؟ـاف آهـیب دارد نـر در جـگـم

 )ب-7/479( 
گریبـان   ) وط-8/529( گریبان وفا و ترکیباتی چون

 است.کار رفتهدر شعر سعدي به ط)–4/229(امید
 

 حشو لباس
به آنچه از قسـم پنبـه و پشـم و جـز آن در بـالش و      
ــه       ــا آکن ــاس ی ــو لب ــد حش ــه پرکنن ــاف و جام لح

) خوشبو کردن حشو 19/682: 1337 ،گویند.(دهخدا
 لباس معمول بوده است:

 -رك مسک ان اتَّخَذت عبیراًـتات شَعـف
 3و حشُو ثَوبِک ورد و طَیب فیک قَرنُفل

 )ط،م-11/347(
 

 جنس و نوع پارچه
بکـار رفتـه در    ۀسعدي اشارات کمی بـه نـوع پارچـ   

ها دارد. در همان اشارات اندك هم نوع پارچـه  لباس
مسـتقیم بـه    ةنـه اشـار  اسـت   بهیشتر مشبهبیان شده ب

 خاص. ايپارچه
 

 پرنیان
الفـرس  ابریشمین را گوینـد. در صـحاح   ۀپرنیان جام

نقش را پرند، و حریر آمده است که حریر ساده و بی
: 1337 ،(دهخـدا  نگارین و منقش را پرنیـان گوینـد.  

در دو بیت به جنس پرنیـانی نقـاب اشـاره     )12/241
 ).ب-2/238،ب) و (ط –6/81( است:شده

 
 دیبا

نـوعی از   )برهـان (.دیبا قماشی از حریر الـوان اسـت  
 ،(دهخـدا .  جامه ابریشمین و مـنقش را دیبـا گوینـد   

اشاره به این نـوع   غرض سعدي در )24/498: 1337
واقعـی.   ۀپارچه، ساختن تشبیه است نـه بیـان پارچـ   

 صورت معشـوق از نکـویی هماننـد دیبـاي خطـایی     
 (ختا) است:

 ت دیباي خطایی به نکوییاي صور
 ي بارانِ بهاري به نظافتوي قطره

 )ط -2/136( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خرده و ریز موي تو مشک است، و اگر خواهی عبیر/ اگر . 3
عبیر به کار بري/ و میان پرکن لباست گل سرخ است، و نکهت 

 )934 (کلیات سعدي،. تو قرنفل
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شوق باعث مفلسی سعدي شـده  دیباي جمال مع

 است:
 من مفلس از آن روز شدم کز حرم غیب

 دـرآمـازار بـه بـو بـال تـمـاي جـبـدی
 )ط - 7/214( 

 
 حریر

 ۀحریـر گویند.(جامـ   به آنچه از ابریشم پختـه بافنـد  
   )19/494: 1337 ،(دهخدا ابریشمین)

هـا،  هاي سعدي به نوع پارچـه همانند دیگر اشاره
سـازد: بیـت   بـه حریـر، تشـبیه مـی    سعدي در اشاره 

 حاضر) و بیت م-3/293(
 ان دل چو حدیدـت کـر آنسـظاه

 درخور صدر چون حریر تو نیست
 )ط-6/126( 

 
 کتان

کنـد کـه تـاب    سعدي خـود را بـه کتـان تشـبیه مـی     
 ماه معشوق را ندارد: صورت مقاومت در برابر

 گر در نظرت بسوخت سعدي
 مه را چه غم از هالك کتان؟
 )ط-13/446( 

 قصب
االرب کتان تنک و نرم معنی شـده اسـت و   در منتهی

تان ـــــاي که از ابریشم و کدر غیاث الغات به جامه
 بافند  

 )38/318: 1337 ،(دهخدا. اطالق شده است
عاشق از نوع قصـب   ةدر مقابل نگاه معشوق پرد

 است:
 دـنهان مانـلیکن این حال محالست که پ

 عدي قصبستي سدري و پردهتو زره می
 )ط-10/51(

 تُنُک پوش بودن معشوق  
 اي نازك و لطیف بر تن دارد:معشوق جامه

 اي سیمینتـهدامـوش که انـپـک مـنُـتُ
 درون جامه پدیدست چون گالب از جام

 )ق،ط -6/358( 
 پاپوش

و یـک مـورد هـم بـه     » نعلین«ها سعدي به از پاپوش
معنـی   ي نعل است بهاشاره دارد. نعلین تثنیه» کفش«

جفتی کفش. کفـش از چـرم زرد کـه اربـاب عمـایم      
داشتندي. قسمی کفش علما و طالب که پشت پاشنه 

) 48،627:1337،جنداشت مقابـل صـاغري. (دهخـدا   
هاي چرمی، اغلب زرد رنگ که پشـت بـاز و   دمپایی

هایش بـه سـمت بـاال    بدون پاشنه است. اغلب، پنجه
سب به اي آهن به شکل نعل اگردد. گاهی قطعهبرمی

 )380:1383شد.(ایرانیکا،زیر پاشنه کوبیده می
-4/466) (خ-8/372: (معشوق نعلین به پـا دارد 

سعدي آرزو دارد که خاك زیر نعلین معشـوق  ) و ط
 باشد:

 نهی پایشر میـر سـد، که بـآیز خاکم رشک می
 علینت، چه بودي گر ترابستیـر نـعدي زیـه سـک

 )ب-11/526( 
فـش اشـاره دارد شـاعر    در یک بیت سعدي به ک

 دار غالمِ معشوق باشد:آرزو دارد که بتواند کفش نگه
 رم قبول کنیـه غالمی گـام بستاده
 ر نخواهی کفشِ غالم برگیرمـو گ

 )خ-3/396( 
 

 کمربند و کاله
کاله در اغلب موارد همراه با کمر به کار رفته اسـت.  

 ۀکمر یا کمربند از جنس چرم، پشم، ابریشم یا پارچـ 
) 106:1383بندنـد.(متین، مولی که به دور کمر مـی مع
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معموال کمربندي که شالی نسبتاً بلنـد و پهـن بـود و    

اي بسـتند و آن را در جلـو، گـره   روي قباي خود می
ي آن به صورت آویختـه  زدند که دو دنبالهبزرگ می

-رسـید.(چیت تر نیز مـی تا حدود زانوان و گاه پایین

 )253:1379ساز،
خورد زیرا بند معشوق را میسعدي حسرت کمر

–1/149( تـر اسـت  به میانِ معشوق از همـه نزدیـک  

تنهـا بـا   ق،ب). معشوق چنان باریک میان است کـه  
 شود میانی دارد:بستن کمر است که مشخص می

 ددـبنحجت آنست که وقتی کمري می
 گشتی که میانی داردـوم نـهـفـه مـور ن

 )ط-6/174(
سـتن معشـوق را   ي نیشـکر، کمرب هايِ سـاقه گره

 کند:براي شاعر تداعی می
 رفت حدیثیمگر از هیأت شیرین تو می

 ام اینک به غالمینیشکر گفت کمر بسته
 )ط-4/598(

سعدي دربعضی موارد کاله و کمر را بـا هـم بکـار    
برده است. نکته قابل توجه این است که کـاله مخـتص   

ي مغـول از  اسـت در دوره پـیش از حملـه   مردان نبـوده 
گذاشـتند صـحبت شـده    ع کالهی که زنان بر سر میانوا

کنـد  سعدي سـفارش مـی   )281:1379ساز،است.(چیت
 معشوق کاله ناز و تکبر بـر سـر بنهـد و کمـر بگشـاید     

 معشوق همانند سـروِ ب). در تصویري دیگر – 2/159(
 کمر بسته و ماه کاله بر سر نهاده است:

 اي که کمر بست بر میانو سرو دیدهـت
 رنهد کاله؟ـر بـه سـرده که باـیا مه چ

 )ط -2/486( 
 

 رنگ لباس
ها به لبـاس  جدا از زیبایی، جلوه و شکوهی که رنگ

-ارزش ةبخشند، در کاربرد اجتماعی نیز بازتابانند می

شده در فرهنـگ مـردم جامعـه هسـتند.     هاي پذیرفته
هـاي   رنگ پوشاك در هماهنگی با جنس، سـن، دوره 

یابنـد و   دگان معنا میزندگی، موقعیت و منزلت پوشن
با زبان رمزي و استعاري خصوصیات و صفاتی مانند 
شــرم و حیــا، وقــار و متانــت، جاذبــه و فریبنــدگی، 

ــات و وابســتگی  ــارت... و تعلق ــاي عظمــت و حق ه
لبـاس را   يهقومی، گروهـی و دینـی انسـان پوشـند    

 )  17،18: 1383(ایرانیکا،  .سازد نمایان می
س دارد نکته جالـب  رغم اهمیتی که رنگ لباعلی

ي مستقیم به رنـگ لبـاس   در شعر سعدي عدم اشاره
ي غیرمستقیم را بتـوان  معشوق است. شاید تنها اشاره

کنـد  هایی که سـعدي بـدان اشـاره مـی    از نوع پارچه
 درك کرد.

 

 لباس معشوق
به تـن  شعر سعدي در معشوق  ی کهلباسهاي ویژگی

 دارد از این قرار است:
پیـراهن قبـا و روبنـد اسـت      اي معشوق شـامل جامه

بندد. نعلین به گاهی کاله بر سر دارد و کمري هم می
پــا دارد. روبنــدش نقــاب اســت یــا برقــع. لبــاس و  
آستینش خوشبو است. رنگ لباسش مشخص نیست. 

-اي را که براي دوختن لباس استفاده مـی نوع پارچه

کند هم قابل حدس زدن نیسـت جـز اینکـه نقـابش     
ن است. کتـان، حریـر، قصـب و    گاهی از جنس پرنیا

 اند.دیبا هم در دوختن لباس کاربرد داشته
 

 جنسیت معشوق
کلیات سعدي گواه بر این اسـت کـه در چشـم زیبـا     

هاي زن و مرد انسانی نیـز  پرست این شاعر، معشوق
تفاوت چندانی با هم ندارند و این زیبایی اسـت کـه   

هاي زیبا، دل از شاعر جنسیت در صورت ۀمالحظبی
ربایـد. محققـی کـه یکپـارچگی     نظر باز شیرازي می

 



 85 احمد امین/مهدي احمدي،پوشش معشوق در غزلیات سعدي

 
کنـد، آن را در  زیبایی را در آدمی و شتر دریافت مـی 

 مصادیق هر دو جـنس آدمیـزاد توانـد کرد.(کـدیور:    

 مقدمه) 25: 1370به نقل از سرایی 89:1386

با این نوع نگـاه سـعدي شـاید مشـخص کـردن      
جنسیت معشـوق در غزلیـات سـعدي کـاري عبـث      

اید توجه داشت که از میـان شـعر سـعدي    باشد. اما ب
هاي پنهان جامعه و ناخودآگـاه ذهـن   توان به الیهمی

هایی که جامعه بـر  نویسندگان آن دوره پی برد. سنت
اي از تاریخ کند. شاید در برههنویسندگان تحمیل می

بتوان به مذکر بودن معشوق حکم داد امـا بـه وجـود    
بـل تغییـر   که بـه راحتـی هـم قا    -آمدن نوعی سنت 

هاي بعدي را به دنبال خـود  نویسندگان دوره -نیست
هـایی بـه راحتـی    وجود چنین سـنت  اکشیده است. ب

بـرد.  توان از نوع پوشاك به جنسیت معشوق پـی نمی
ي دیگر که در شعر سعدي باید مـد نظـر باشـد    نکته

آمیختگی ممدوح و معشوق است. در جاهایی هم که 
یت معشـوق وجـود   هایی بر مذکر بـودن جنسـ  نشانه

 دارد باید ممدوح سعدي را هم در نظر داشت.
ي دور تـا  دیگر، لباس زنان ایرانی از گذشته ۀنکت

هاي متأخر شباهت زیـادي بـه پوشـاك مـردان     دوره
هایی اسـت  داشته است. به ویژه آن که انواع آن همان

-اند نظیر کاله و دستار، پیـراهن که مردان به تن کرده

دار، شـلوارهاي متنـوع و   و دامـن هاي معمـوال بلنـد   
هـا قبـا   ها و جلیقهتنهعمدتا پرچین و گشاد، انواع نیم

با ایـن   )93:1383افزارهاي مشابه.(متین،و شال و پاي
همه ابهام شـاید بتـوان در چهـار بیـت بـه جنسـیت       

» معشوقه«یادکردن از معشوق با لفظ معشوق پی برد: 
 ).ق -4/527در بیت (

ین لفظ هر چنـد بـه ظـاهر    همانطور که گذشت ا
اي براي مونث کاربرد دارد اما در زبـان فارسـی واژه  

 شود.کلی است و شامل مرد و زن می

معشوق جنگجوست و در جنگ بازوي خـود را  
پوشاند. جنگجو بودن معشـوق در میـدان جنـگ،    می

 )خ -4/603( دلیل بر مذکر بودن معشوق است:
د ) هـر چنـ  ط-5/517. (یوسف بهمعشوق تشبیه 

شـود قصـد   در تشبیه عاشق به زلیخـا مشـخص مـی   
اصلی شاعر کمک گرفتن از اتفاقات داستان یوسـف  

 دهنده جنسیت.و زلیخا است نه نشان
زیبایی معشوق بـه زیبـایی یوسـف ماننـد شـده       
) اینجـا نیـز هـدف اصـلی شـاعر      ب-2/485: (است

کمک گرفتن از این تصویر براي بیان زیبایی معشوق 
 است.

 

 گیريجهنتیبحث و 

همانطور که گذشت هر آنچه در غزل سعدي یافـت  
هایی کلی در مورد لباس و پوشاك معشـوق  شد گفته
-هاي ادبی درآمدههایی که به صورت سنتبود. گفته

شـوند.  اند و در شعر دیگـر شـاعران نیـز دیـده مـی     
الفــاظی کــه ســعدي در توصــیف ظــاهري معشــوق 

تاریخ زبان کند الفاظی هستند که در طول استفاده می
انـد و نشـانی از دوران ســعدي   فارسـی تکـرار شــده  

 .ندارند
نگرانـه  ي نوع نگاه کلـی کنندهنگرش سعدي بیان

ها به اطراف خـود اسـت. نگـاهی کـه از بیـان      ایرانی
کند و در توصیف هر چیزي طوري جرئیات فرار می

کند کـه کـالم هـیچ نشـانی از دوران خـود      عمل می
 ندارد.

پیشه روبـرو  با شاعري عاشق در غزلیات سعدي،
بینـد و مـذکر و   هستیم که زیبایی را در همه چیز می

مونث بودن معشوق در نوع نگاه او تاثیري ندارد. در 
مورد تیپ ظاهري معشوق نیز شـاعر چیـز جدیـدي    

هـاي ادبـی   دهد و در همه چیز تـابع سـنت  ارائه نمی
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یک سـوال بـاقی   گویی سعدي است. با توجه به کلی

همین اطالعات اندکی کـه از شـعر سـعدي     است آیا
شود واقعیـت دارد یـا نـه؟ آیـا مـردم      دستگیرمان می

پوشیدند یا اینکـه  گونه لباس میدوران سعدي به این
گوید یک سنت شعري باقی مانده از آنچه سعدي می

دوران سـعدي   ۀو هیچ ارتباطی با جامع گذشته است
 .ندارد

مناسـبات  اي که غزالـی در  سخن آخر، در جامعه
گوید:...بدان که هیچ تخم فسـاد، چـون   زن و مرد می

هـا  ها و نظارهها و مهمانینشستن با زنان اندر مجلس
و بدان که زنان چـادر و نقـاب دارنـد کفایـت      -نبود
بلکه چون چادر سفید دارند، و اندر نقاب نیـز   -نبود

تکلف کنند، شهوت حرکت کند، و باشد که نیکـوتر  
وي باز کنند. پس حرام است بر زنان نمایند از آنکه ر

بـه تکلـف انـدر     –بنـد پـاکیزه   به چادر سپید و روي
بیرون شدن. و هر زن که چنـین کنـد عاصـی     -بسته

به نقل ازکیمیاي  47:1384است ... ( باستانی پاریزي،
) همــین اشــارات انــدك ســعدي هــم 266ســعادت،

 غنیمت است و بسیار باارزش.
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