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 چکيده
 زین و باورها  ،هاآیین بر  یمبتنو  یجابی ا کرد ی با رو یدرون /اي است اعتقادي سوگند گزاره

شاعران   وانی و د یخی متون تار ،ینی آن در منابعِ د يها گونه که یعاطف و یمانی ا يهاکُنش
/  »سوگندنامه«هادر قالبِ  يگویپارس يآن در آثار شعرا نوعِ نی ترجی رااست.  اریبس

  چون  یشاعران وانِ ی د در ربازی د از آن را  ي هانمونه که چنان ،است افتهی بازتاب  ه«یّ»قسم
  اشعار  که یشاعران هستند ن،ی ا جود. با ودی د توانیم ... و یابی فار ریظه ،ینظام ،یفردوس

  ياریبسهاي  حال سوگند  نِیدر ع  امّا  ستین  متداول  يها »سوگندنامه«ي  ه عرص  چندان  هاآن
  يهاغزل  ژهی و  به  آثارششاعران است که    نی از ا  یکی   يسعد  اجلّ،  خِیش.  رانندیرا بر زبان م

  يدارا بوستان ، يسعد آثار مجموعه انِیم در. استي متنوع و متکثر سوگندها يدارا او
ي  ه چندان عرص ،گلستان و  ،است ک ی دئولوژی ا يبا کارکرد  شمارانگشت يسوگندها
مشتمل   اتیّغزل  اامّ گذرد،ی برنم مورد دو - یکی آن از   سوگند در - و شمارِ  ستیسوگند ن
ي  ه صبغ يدارا ،يسعد يِهنر اسلوبِ درسوگندها  ن ی ا غالبِ. است اریبس يدهابر سوگن

  و   يسعد  آثارِبا تمرکز بر    حاضر  گفتارِ.  است  عاشقانه  يسوگندها  نوعِ  ازو    یعاطف  /ینیزم
و   تیّفیک و یبررس را او غزل  ي سوگندها کارکرد کوشدیم «یزبان يهاي»باز  با وندِیپ در
 . دی برنما اجل خِیش گلستانِ و بوستانبا  سهی آن را در مقا زی تما

 .گلستان ،اتیّغزلسوگند،  ،يسعد ،بوستان ،یزبان يهايباز :یديکل یهااژهو

 

 مقدمه. 1

 آورند؛یم  زبان  به  ذهن  ازلعنت و... را    ،ناسزا، دعانفرین،  همچنان که    يجوامِع بشري  ههم
 يقتضااست که به ا ياعتقاد ياِسنادو  یزبان يهستند. سوگند رفتار زیسوگند ن يدارا
 در زین شاعران. شودیم تکرارملل و اقشار مختلف ي هروزانه در زبان هم محل، و حال 
 سوگندها  نیا  یرا بر زبان آوردند. گاه  يادیز  يهاسوگند/ قسم  یپارس  شعر  خیتار  يمطاو
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 از اگر. رسدیم تیاز صد ب شیبي  موارد  در  و  تیب  هاده  به  هیّقسم ایدر قالب سوگندنامه  
 رُخ  به  را  شیخو  مهارت  تا  کوشدیم  در آن  شاعر  که  کنندهکِسل  و  مُطنبگاهْ    يهانامهقسم

 کردیروکه سوگند تنها  دی د میخواه م،یدرگذرآن  یِتفنّني هجنب زینو  بکشاند مخاطب
 يآن، جا یِاتیّ و االه یآسمان يهاپشتوانهگذر زمان نداشته و در  ياعتقادو  کیدئولوژیا

و مآاًل در محاورات  هافتی فاوتمت و اغراضِ  هداد یجهاننیو ا ینیزم مضامینخود را به 
ردهاي کارک از مراتب به امروزه سوگند تنّوعِ. ه استمبدّل گشت یزبان یروزانه به عادات 

 سوگندها از یبرخ اندمیقد که ینید يسوگندها جزهب. است شتریب و ترآن گسترده قدیمِ
. شعاع اندمتداول  محاورات در هم هنوز و 1دارند ياهزاره یقدمت زین تو« جانِ»به رِینظ

 ،یفارس زبان درسوگند خورد.  توانیم اءیاکثرِ امور و اش هب و است نامحدودسوگند 
است که  یشاعران نیاز ا  یکی  ي. سعداندآورده  زبان  بر  رانوعِ سوگند   نیترمتنّوع  شاعران

 یطوالن يسوگندها کردن فیرد يجا به عادت،( Antinomyخالف آمدِ) يکردیبا رو
را  کیدئولوژیرِایغ و عاشقانه يسوگندها نیتريابتکار از يشمار دش،یقصا در مکرر و

 .استبر زبان آورده خود، يهادر غزل 
 

 قيتحق روش. 2

 تیّفیکتا    کوشدیم  ،یلیتحل  و  یفیتوص  کردیروو با    ياروش کتابخانهي  یهبرپاجستار    نیا
 سوگند از يشتریب بسامد يدارا که او يهابر غزل هیرا با تک يسعد يسوگندها تیّکم و

 .دیبرنما است،
 

 قيتحقی هنيشيپ. 3
 ياریبس سندگانِیپژوهشگران و نوي همداقّ و توجه مورد همواره يو آثار سعد شهیاند

چاپ و منتشر  یقابلِ توجه مقاالتِ و هااو تاکنون کتاب يِ فکري همنظوم رامونیبوده و پ
 يِدستاوردها نیرتمهم. افتیخواهد ادامه زین ندهیآ در گمانیبروند  نیو ا 2شده

 یکمال کورش یسرپرست به و «یشناس يسعد »مرکز همّتبهامروز  تا «یپژوهي»سعد
 استشده منتشر د،یو جد میقد قاتیاز شانزده جلد مشتمل بر تحق شیدر ب ،یسروستان

 ذکر  يِجلد  3ي  همجموع  آن  از  شیپبرشمرد.    یپژوهيسعد  منبعِ  نیترآن را جامع  دیکه با
 مقاالت يکه حاو شد منتشر( 1377)ونسکوی یِملّ ونیسیکم همّت به يسعد لیجم

 یکه عمدتًا مبتن  هدیرس  چاپ  به  ياسوگند تاکنون مقاالت پراکنده  رامونیاست. پسودمندي  
 یفارس  اتیادب  و  زبان  در  سوگنداست. کتاب    یقرآن  اتِیدر سُوَر و آ  آن  تیّفیک  یبررسبر  
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. کیآکادمهاي  روشفاقد    اّما  سودمند و گستردهاست    ی( کوشش1371)یانیک  نیحس  فیتأل
 به «ي»سوگند در آثار سعد ارجاعِ و منبعو بدون  یذوقي همقال در( 1352)وصال  ینوران

 با  چهارگانه  يهاگونه  يرا دارا  يسعد  يسوگندها  یکلّ  ینگاه  درو    هپرداخت موضوع  نیا
 یاشارت  کوتاه یادداشتی در زین( 1395)یانیز جمال ه است.دانست يعمدتاً اعتقادي بغهص

( 24-1 :1394 ،یداران يِاحمد) سوگندنامه« ی»نوعِ ادبي همقال. هداشت موضوع به گذرا
 با ه؛پرداخت آن یِخیتار ریسِ  و دیجد و میقد يهاسوگندنامه يهامشخصاً به تمامِ نمونه

 يسعد آثار درکه اختصاصاً به چند و چونِ سوگند  يگرید نوشتار ای مقاله نیا وجود
 .امدین دستهب باشد، پرداخته

 

 یبررس و حث. ب4
 یسعد زبان ییِ بایز. 1. 4

است و با دقّت، ذکاوت و ظرافت به جهانِ  باپسندیو ز نیزبیت  ش،یاند کیبار يسعد
 یدر زندگ  و(  303-308:  1386  ادکوه،یصبه:    دیبنگر  نهیزم  نی)در ا  نگردیخود م  رامونیپ

 ساحتِ  در ژرف ییهابا تجربه ياست چند بُعد يشاعر و شهروند زیخود ني هو زمان
 بهرا  يشگرف و ماندگار يهاينوآور و هاتجربه زبان، ساحت در. او جامعه و یزندگ

 که میریبپذ  اگر. استهرساندثبت  به یفارس زبان يکارکردهابا  وندینام خود و در پ
 از یبیترک مستلزم یزبان موّفقِ ارتباطِ يِبرقرار و انددهیچیپ اریبس زبان ي»کارکردها
 ،یاصل کارکرد حفظِ ضمن آن، جادِ یا در که است مؤثّرتر یامیپ و است زبان يکارکردها

گفت  توانیم گاهآن ،(20: 1379 ،يری)مش باشد« شده يریگبهره زین گرید يکارکردها از
است.  يو هنر دهیچیپ اریبس ،يو همانند یسادگ نِیدر ع يزبان سعد يکه کارکردها

او در  يِهنر اسلوبِو  يو نوآور يسعد يِانحصاري هتجرب از که يریتعب نیترجیرا
 اصطالحِ ای ریتعب است، متداول مندانشهعالق و منتقدان ن یب در ،یزبان فارسي هگستر

( 170: 1390،ی)فتوح «ییجادوي ه»ساداز منتقدان  یبرخ رِیبه تعب ای»سهل و ممتنع« 
 هاگونه  هِمتوج  را  یآدم  هربار  او،  اشعارِ  س بهاُن  توأم با  يسعد  آثار  مداومي  همطالع   3.است

. دینمایم  نامد؛یم  5«یزبان  يهاي»باز  را  آن 4نیتگنشتایوکه    آنچه  از  ياتازه  يکردهایرو  و
که   ییها. تجربهاوست  یِزبان  يهاتجربهي  هاقرانش در حوز  گریبا د  يسعد  آشکارتفاوت  

 از یبرخ و است یی( تازه و بسامد باال paradiam)میپارادا يدارا يدر کالمِ سعد
 و   رــیتعاباز  يارــی. بسدــاندهینام(  همان)  «يسعد  یِزبان يهای»تداع  را  آن  پژوهشگران

 زیاز او ن شیپ د،ینمایبازم آثارشي آیینهو  یشگینداي همنظومدر  يکه سعد یتصوّرات 
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ي هحوز به را زبان اّما يسعد بود، شده نییتب سندگانیاز شاعران و نو يشمار يسو از
و گفتاري    زبان  يمرزهاگفتارِ خود را به    ر،ینظکم  یمهارت   باو    دیو فهم توده کشان  یعموم

. اگر با استکرده کینزد 6نامندیم گفتار« »شعرِ را آن که چهآنخود و ي هجامع یِعیطب
 ،يسعد زبانِ بزرگِ یِژگی»و که گفت توانیم م،یدرگذر استثنائاتاز  یتسامح از برخ

را در زباِن   ي( و رازِ بزرگِ جاودان بودنِ سعد136:  1377  ،ی)رقاب  است«  آن  بودنِ  یمردم
 استوار سخت يوندیپ مانند،یب یِو روشن یعالوه بر سادگ ي»زبانِ و رایز جست، دیبااو 
 ارِ«ی»زبان مع  مهمِ  انِاز مبتکر  یکی  يسعد(  137:  هماندارد« )  شانیو زبانِ ا  مردم  یِزندگ  با

امّا  شودیبرداشته م انیزبان با خواننده و شنونده از مي ه»فاصل اوشعرِ  دراست.  یفارس
 نی( بنابرا128: 1373 موحد،) شود«یزبان حس مي هفاصل شهیهم گرید شاعرانِدر شعر 

 او،  ییِجادوي  هسادنحوِ کالم آشناست و زبانِ    يزبان و جادو  قِیبا قواعد دق  یاو به درست
 هاستيهمانند از دهیچیپ يا»شبکه: دیگویمآن  فیتعردر  نیتگنشتایاست که و یهمان

 در يهمانند گاه ،یکلّ يهايهمانند گاه: دارند تقاطع و یپوشانهم هم، به نسبت که
 (77: 1391 ن،یگنشتاتیو) ات«یجزئ

. او مبدع و مبتکر است نه مقّلد. است زبان جازیا درابداعاِت او  ،يسعدبزرگِ  هنرِ
 یدستور زبان فارس معتبرِ ارِیمعو  الگوتا امروز  اشعارش، در يسعدمتفاوتِ زبان  گرامرِ

 تالطمِ  از عبور از پس نیتگنشتایوکه  میدانیم. ستین دهیپوش یبر کس آن تِیّبوده و اهم
 یفلسف  يهاپژوهشخود در    نِیقی  به  که  گاهنآ  یمنطقي  هرسال  در  دشیعقا  نخستِي  ه دور
 (331:همان) «.است  یزبان  دستور  تفاوت  گردمیم  دنبالش  »آنچه:  دیگویم  شود،یم  کینزد

خود،  یِ ذات  يِ هوشمند و فراست با يسعد مییبگو یمعن نیبا ا وندِیدر پ اگر ستین راهیب
زبان شده بود   يو جادو  تیّ اهمّ متوجهِ  ،یلیتحل لسوفِیف نیااز   شیسال پ هفتصد  حدودِ

 کار بهاز زبان  یدستور متفاوت  أتِیه دررا  یزبان يِو باز نحو نوشتارش،در اشعار و  و
 (341:  1364  ،یدشت.)رک.است  مشهود  وانشید  سراسر  در  الفاظ  با  يسعد  يهايباز.  بست

 باور  ییبایز  يِریفراگ  به  کانت  همچو  يسعدهنر است.    ییبایو ز  باستیکه هنر ز  میدانیم
. کند کشف را آن تواندیو فهِم خود م رتیبصي هانداز به هرکس پنداردیم و دارد
 گاهآن  دهند،یم  شکل  را  پسندها  و  قیسال  ها،ییبایکه ز  میریبپذ   اگر(  53:  1386  ادکوه،ی)ص

 آثارسخن » گریبه د است، يهنر يهاییبایز و آثار از متأثّر زین ارهایمع که گفت توانیم
شاهکار  يآثارِ هنري ههم مسلّماً بالعکس، نه و آورندیم وجود به را يهنر ارِیمع يهنر

  جِیرا يهنجارها که معناست نیبد شود،یم لیاثر به شاهکار تبد کیکه  یامّا وقت ستندین
 کی  بودنِ  شاهکار  تواندیم  زمان  گذشتِ  فقطخود را پشتِ سر گذاشته است، امّا  ي  هزمان
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 متداول  يهنجارها  گمانیب  زین  يسعد  ( زبان362ِ، 1392  منز،ی)ژ  «.کند  ثابت  را  يهنر  اثرِ
 یفارس  زبان  رِیفناناپذ   شاهکارِ  و  يهنر  راثِیمو    اریمعخود را پشتِ سر گذاشته تا به    زمانِ
 ه است.دیگرد مبّدل 

 

 و تطوّر آن سوگند. 2. 4
محلوِل   یِاست به معن  یاز »سوکَنَت وَنتَ« اوستائ  آني  هشیر  ای  ستاک( که  swear)  سوگند

 هادادگاه  در  يداور  و  قضا  هنگامِ  بهروزگار گذشته    درتلخ بوده و    اریبس  یعیگوگرد که ما
دفع  يو از رو خوراندندیم کارانیپهم به را محلول  نیا و رفتهیم کارهب محاکمات در ای
 مرز قیطر نیبد و داده صیتشخ را او یِگناهیب ایعدم دفعِ آن از شکمِ متّهم، گناه و  ای
 (34: 1350 ل،یباو يآباد؛ 1: 1371 ،یانیک .)رک. نمودندیم نیّمع را دروغ و راست انیم

اصطالحاً لفظ  7.استزبانان  یفارس نیبدر آیینی و  یزبان يهاکُنش نیترکُهن از سوگند
 مکتوم يامر قتِیهرگاه حق کهدروغ. چنان یِمناه و مُبطِل و قتیحق دِیّمؤ است یانیب ای

 واقع دیترد مورد امر آن (sincerity) صداقتِ و تیّمیصم و گردد متزلزل  آن يمایو س
ي ههم »در ربازید از. سوگند کندیم داینمود پ شتریسوگند بي هگزار ضرورتِ شود،

 روزگاراندر  ژهیو به و استبوده جیرا یحقوق و یاسیس ،ینید يهانظام و هافرهنگ
 يشتریب  تیّاهمّ  از  است،نبوده  عیامروز شاي  هانداز  به  آن  امضاء  وگذشته که اسنادِ مکتوب  

 بود  یراست  دِ یّمؤ هموارهکُنش    نیا ،يرو  نی( از ا107: 1384 ن،ی)ام  است«بوده  برخوردار
 یکافي هنیّب که گاهآنسخن  قتیحق در دیبر ترد بود یانیپاو به عبارتی  دروغ یو مناف

 لهیکل رِیتعب  به  ربازید  ازرا    کُنشگر  فر،یک  واز پادافره    میب.  شتوجود ندا  نیقیاقناع و    يبرا
 اساسِ و عمر قواعدِ دروغ »سوگندِ چراکه خت،یانگیبرم مغّلظه« »سوگندانِ به دمنه و

 خوردن  دروغ  به  سوگند  بالقَِع،  ارَ یالدِّ  َتَدعُ  الغموسُ  نُیمیَال  که...    کند  خلل  با  زود  یزندگان
 زی( امروزه ن273: 1371،یمنش)نصراهلل  «.کند هالک را انیآدم و دگذارَ یخال را هايسرا
 ندهیگو  شود،  یجانیه  و  آشفته  امور  تِیّوضع  »اگرکه    رودیم  شیپ  ياگونه  به  طیشرا  یگاه

 من،ی)م  بخورد«  سوگند  خود  صداقتِ  اظهارِ  يبرا  است  الزم  که  کند  احساس  است  ممکن
 بخشانیپا و سوّم راهِ عنوان به را سوگنددشوار،  طیشراو  هاکهیبار( و در 313: 1391

 نی. ابود ریّمتغ و متناوب روزگاران،ي هفاصل در سوگند اغراضِ و کردیرو. ندیگزبر
به صورِت  يبا لفظِ سوگند؛ طلب امر یبر مطلب دیمشتمل است بر: تأک اجمااًلاغراض 

القاء  يبرا هاست؛نامهقسم مختصِّ که تبرئه و یگناهیاثباتِ ب يخواهش و تمّنا؛ برا
 ع؛ییو تشج  جییته  يبرا  د؛یهشدار و تهد  يدادن؛ برا  نانیاطم  ياّدعا؛ برا  اثباتِ  يبرا  ؛یسخن
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 ،یانیک .)رک.... و هیتنب و ریتحذ  يبرا م؛یتکر و میتعظ يبرا ب؛یتأد يبرا م؛یسلت  يبرا
1371 :30) 
بر التزام است   د یتأک ي  له از مقو  ا یو    ي اثباِت دعوي ه ادّل از  سوگند لحاظ علم حقوق،   به 

 زیعلت آن ن  و وجود ندارد  ي در دعاو چندان ، اثبات  ت ی و قابل یی است که کارا ی لی دل و » 
( استفاده از 298: 1389،ي )محمد  « . است  نهفته  ل یدل  ن ی ا  ت یّ ماه  و  طبع در  ز یاز هر چ  ش ی ب 

 گر،ی د   ی از نگاه  و   دعواست ي  ه اثبات در اقامي  ه ادّلي  ه ارائ  از   ي دیناام   از   ی ناشسوگند غالبًا  
 يادا  مقاِم در  خداوند،  گرفتِن گواه  با  ی ق ی حق شخِصکه »  ی است شفاه ي سوگند اخبار

 قبول  مقاِم  در  قول   گرفتِن  و   دادن   ا ی  ه یعل یمّدع   يسو   از  انکار   اظهاِر  ا ی  گواه   ي سو  از   شهادت
 فرِد ا ی گروه  ای  نظام ای  مردم به  نسبت ي وفادار ابراز  ا ی ی عمل  ترک  ای  انجام به  تعهّد و  التزام 

 . آورد ی م  زبان به ( 107: 1384ن، ی )امخاص«   فاتِ یتشر  با   و   ن ّیمع  مراسِم در   ن ّیمع 
 

 یسعد نِ یيآ در سوگند. 3. 4
 حرف روشن و حیصر و دیبگو خواهدیم چه داندیم قاً یاست که دق يشاعر يسعد

 زین يورزو عشق یدر عاشق کند«یم امتی»ق یسخننیریش در که همچنان او. زندیم
 یکس یرانیا مِیقد بنامِ شاعرانِ انِیم »در و ندارد یو ثان یتال و است شیخو اقران سرآمدِ
 در یکس آنان انِیم در گفت و رفت نیا از فراتر بتوان دیشا و نبود يسعد از ترعاشق
 يمجاز و ینیزم عشقِ مثاِل نیتربرجسته يسعد و رسدینم يسعدي یهپا به یعاشق
 ،یزندگ و زبان ساَحت در يسعد يهاتجربه( 250: 1385 ان،یکاتوز ونی)هما «.است

 و  ییگونیزاست. مهارت او در گُ  یو زبان فارس  یرانیفرهنگ ا  زواِلیو ب  یغني هپشتوان
 .راستینظکم گمانیموجز و مختصر، ب انِیب

 تینها در زین او سوگندانِ. »است شیآال یمانند زبان او ساده و ب يسعد يسوگندها 
به خود گرفته   یکه سخنش رنگ مذهب  آنجا  است،رفته  کاربه  یسادگ  و  جزالت  و  فصاحت

 نه اّما است، انینما یفروتن و انکسار حالتِ داده، قراررا موردِ سوگند  ینیو مقّدساتِ د
 جانِ  به قسم که ییجا در کند، يزاریب و نفرت جادیا شنونده و خواننده در که چندان
 چنانآن  کند،یم  ادی  سوگند  او  يوفا  و  جمال   و  چشمان  و  سر  و  دل   به  و  خوردیم  دوست

 یمحکم و  صالبت ثِیح  از  نیشیپ  يهااست که با سوگندانِ دوره یخاصي  بهجاذ  يدارا
 اریاگرچه سوگندانِ بس يسعد( 302: 1371 ،یانی)ک «.زندیم پهلو ،یخودپرست و غرور و
 و ياعتقاد نظامِ  زانِیم انگرِیاو ب يسوگندهاکه  ستین یمعن نیالزاماً بد نیا امّا کندیم ادی
شعِر  يِجانبِ اعتقاد ،يسعد يِفکري هدر منظوم بلکه اوست، یِعیمابعدالطب يهادگاهید
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 متناقضِ  دگاهِید دو از یعنی است؛ ترکمرنگ و ترفیضع آن یِنیو زم یاو از جانبِ تجرب
افکار و اشعاِر  ییِارسطوي هو صبغ دگاهید ،يسعد شعرِ و شهیاند ییِارسطو و یافالطون

: 1379 دادبه، .کر نهیزم نیا.)در است ترظیغل و ترپررنگ آن یِافالطون اندازِاو از چشم
 .ذهن  عوالمِ  و  ال یخ  آسمانِ  در  نه  بردیسرمهب  تیّواقع  يدر فضا  اغلب  يسعد  چراکه(  34

 شیب(، 1)نمودار  ،دیو قصا اتیّ غزل بوستان، گلستان،اعمِّ از  ،آثارش انیم در يسعد
 بهره  سوگند لحنِ و لفظ از دهد،یم بازتاب را شیهاعاشقانه که ات،یّغزل در همه از
 الفاظ  از  بهره  بادر مجموع    او.  آوردیم  زبان  بر  را  ينامکرر  و  عاشقانه  يهاو قسم  ردیگیم
 ای و خوردیسوگند م ای یعنی کند؛یم ادی سوگند بار شصت از شیب مختلف عباراتِ  و

که  يشاعر کالمِ  هیتک که پنداردیم نینمخاطب چ یکه گاه یی. تا جادهدیم سوگند
 یگفتنست.  ( سوگند ا65،  1350  ا،)مصفّ  شاه و گداست  گرِحتینصمعلّم و    ،پرستجمال 
: 3ج، 1378 ان،یقی)صد بار هشت »سوگند« يواژه يسعد يهاغزل  سراسرِ در است
 .است رفته کارهب( 1403)همان: دوبار تنها »قسم« یعنی آن؛ یِعرب معادِل و( 1135

 
 گلستاندر  سوگند. 4. 4

 از ینیع یگزارش موجز، يبافتار و رَوِشمند يبا ساختار گلستان ،يسعد آثار انیم در
 اتِ یحکااوست.  اتیو مشاهدات و تجرب يسعدي هزماندر  اجتماع یِواقع يهاصحنه

است در امتداِد  رکیهوشمند و ز يناظر و آگاه یانسان یِتجرب مشاهداتِاثر، بازتابِ  نیا
 را عاطفه و احساسو  دهش ریتقر نیقی سرِ از کهدر متن اجتماع  لیمستح یِزندگ کی

 ياثبات دعوي  هادلّي  هارائ  به  حاجت  گلستان  اتِیمتنِ حکا  در.  ستین  یمجال  آن  در  چندان
به  آنسوگند در  لفظ نیکمتر يرو نیا از. ستین آیینی و یو عاطف ياعتقاد يهاو گزاره

 لطافت تِینها در هست، که هم چهاّما آن ستین ادیکتاب، سوگند ز نی»در ا رود،یمکار 
: دیفرمایمکه    جا، آنگلستاني  هباچید  در(  393:  1371  ،یانی)ک  «.است  بالغت  و  فصاحت  و
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و قدم برندارم مگر آنگه که سخن  ارمیکه دم بر ن میقد صحبتو  میعظ عّزتِ به »گفتا
 نیمی  کفّارتِ  و  است  جهل  تانمعروف که آزردنِ دوس  قِیگفته شود به عادتِ مألوف و طر

جهود و ي ه»مناظر تِیحکا در ،گلستاندر بابِ هشتم  زین( 53: 1368 ،ي)سعد سهل«
ر کا کنند،یم مّتهم ییگودروغ به را گریهمد ینادان فرطِ از دو آن که گاهمسلمان« آن

 :کشدیسرانجام به سوگند م
 مسلمانم   تو   همچو   کنم   الفــخ  گر  و سوگند  خورمیم   تورات  بهگفت:     جهود

 نادانم  که  کس  چیه   نبرد   گمان  ودــخ  به گردد دمـمنع لـعق نـیزم طِـیبس از رـگ
 (175: همان)                                

 و است یاخالقو  یواقع يهاداستاني نهصح گلستانگفت که  توانیم نیبنابرا
 ع،یوقامسائل و  گلستانچراکه اساسًا در جهان واقعِ  ستین مکرر يسوگندهاي هعرص
 یِشواهد و گواهي هارائ يبرا یرت که ضرو شودیم انیب حیصر و شفاف ادّعا، یب چنان

 اتیّنیو ع  تیّجهانِ واقع  گلستانآن که    گرید  شود؛یدر آن حس نم  یهانیک  اعتبارِو    یمانیا
 شواهداثبات گفتار خود به  يبراشود  ریناگز يو انتزاع که سعد آلدهیو ا ال یاست نه خ

آثار او  گریبا د گلستاندر  يسعد انیب ،. عالوه بر آندیجو تمسّک ياعتقاد قِیمصاد و
متفاوت است و زبان  یاسلوب يدارا هاست،آني هکه فصل مشترک هم جازیگذشته از ا

 یاحساس يبرا یمجال يرو نیو از ا ستین یعاطفي هصبغ يدارا چندان اثر نیا رد او
 .ابدیینممتعارف  يهاکالم هیتکشدن و 

 

 بوستان یسوگندها. 5. 4
 -یواقع  يایدن  از  پُرمغز،  کتابِ  نیا  در. »است  يو جهاِن مطلوِب سعد  یآرمان  يایدن  بوستان

کمتر   -شقاوت  و  یتباه  رِیاس  شتریب  و  یروشن  و  یکیتار  ،ییبایز  و  یزشت  از  استآگنده  که
 یعنی ت؛یّ و انسان يو دادگر یاست و پاک یکیهمه ن بوستانبلکه جهانِ  رودیسخن م

 بوستان شودیکه گفته م نی( ا261: 1ج، 1372 ،یوسفی)«.باشد دیعالم چنان که با
 ،یاست« )دشت یادبي هبرجست آثار معدود شمار در کمدستِ  ای یاثر ادب نیتر»برجسته

نظام  يدهندهنشان بوستان» که باورند نیا بر یبرخ. ستین ی( حرفِ گزاف278: 1364
 شهر«آرمان[ نی]ابر است يآمددر گلستاناوست و  شهرِآرمان انگرِیب ای يسعد يِفکر

 برخوردار  ییباال   بسامد  از  ونبوده    اتیّ غزل  یِفراوان  به  بوستان( سوگند در  30:  1379)دادبه،  
 یمعرفت  /ياعتقاد  نوعِ  از  ییسوگندها  ها،داستان  خالل   در  و  بوستان  يهاتیحکا  در.  ستین

بوستان   يسوگندها.  نور« »بهو    «يمرد  »بهو    حق«  »به  سوگندِ:  مانند  شود،یم  يجاربر زبان  
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 .ستین یعاطفي هصبغ يدارامورد، چندان  کیدر  جزهب
 يهاتیّدر زبانِ شخص يو اعتقاد یمانیا يهاقسمي ه»به حقّ« از مقول سوگندِ 
عبارت، سوگندِ به حق، معادِل سوگند به خداوند است  گریاست. به د بوستان اتیحکا

از اسماءِ خداوند است و از  زینور ن گر،ید يخداوند حّق است. از سو گریچرا که نام د
 یشیاز زبانِ درو ياست که سعد ي»به حقّ« و »به نور« دو نوع سوگند يرو نیا

 :دیگویم  و  کندیم  يجار  زبان  بر  شکست«،  سحرگه  و  کرد  توبه  شب  همو»که  دست،هْکوتا
 ُسست و است ثَبات یب ما مانِیپ که درست  بماند  بخشد توبه او گر
 ردا به نارم مسوزـــکه ف نورت هــب که چشمم ز باطل بدوز حقّت به

 (198: 1369 ،يسعد)                  
 پسرِ  که جاآن( بوستان)باب سوم  نهاد« صحرا به سر که يادهی»شور تیحکا در

که »پدر در فراقش   ییجا  تا  شودمیپدر    یِ موجب نگران  که  کنندیو نقد م  مالمتجوان را  
 :دیگویم نیچن و خورَدیبه »حقّ« سوگند م دهیشور پسرِ نُخفت«، و وردنخُ

 نماند ییآشنا کسَم اـــب رـــدگ    خواند شیخو کسِ  ارمی که آنگه از
 نمود المیخ دمید هـــچ هر دگر    ودــقّ جمالم نمـکه تا ح حقّش به

 (103)همان:                        
 زبان بهدر اسباب وجودِ عالم« )باب هشتم(  نظر» انِیدر ب ،يرا سعد لفظ نیهم

 راند،یم سخن  مُردنو    مرگ  یِکه در العالج  گاهآنخردمند،    یمیحک  مقامِ  در  او.  آوردیم
 سوگندحقِّ خدا  بهو  خواندیتن م پرورشِي یهماخداوند را  لطفمتشرّعانه  ینگاه در
 :میآور يجاهب را شکرش حقِّ میتوانینم م،یبرکش غیت  به را دگانید اگرکه  خوردیم

 پرورش دهدیم حقت فِــلط که خورِش از  دانــم نــت  ییِاـــتوان
 گزارد ینخواه شکرش حقِّ ،ینه و کارد غیبر ت  دهیکه گر، د حقّش به

 (177: همان)                       
 «یمردانگ »به و «يقسم »به مرد رود،یم کاربه  بوستانکه در  ییسوگندها گرید از

 :باچهید در نخست. آوردیآن را بر زبان م يبار سعد چهاراست که 
 که دست از تعنّت بدار يمرد به هزار از دتیآ پسند یتیب چو

 (38: همان)                        
  سوگند  ی اخالق  ي ا با صبغه  ی انسان  ی نگاه  در  ، بوستان  اّوِل باب  در  ن ی همچن  ي سعد 

 : ارزد ی نم   ن«، ی زم   بر   چکد   ی »خون   قطره   که   ن ی ا   و و جنگ    کار ی پ   ي به بها   ا ی دن   یِیدارا که    خورد ی م 
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 نیزم بر چکد یـــخون هــک رزدین     نیکه ُملکِ سراسر زم يمرد به
 (52: همان)                                

را    ي سعد ي ه ( که اوِج نگاِه بشردوستان چهارم )باِب    ناکام  دزِد  و   ي ز ی تبر  زاهد   ي ماجرا   در 
شب    یِ ک ی که دزِد سرگشته در تار   گاه ( آن 235:  1373  ، ی وسف ی   . ک ر )   دهد ی بازتاب م   بوستان در  

  تا  توام«  ي »ِکاشنا  خورد ی م  سوگند  ی مردانگ  به  او  به  خطاب زاهد  گردد، ی م ناکام  ي از دزد 
 برساند:   ی کمک   نوا ی بلکه توانسته باشد به آن ب   آورد   دست ه ب   را   دزد   اعتماِد  نخست 
 توَام يِ اکِ پاـــخ یـــمردانگ هـــب توَام  يِکاشنا روـــم اراــی هــک

 بس و است نوع دو بر يجنگاور که کس تو چون یمردانگ به دمیند
 (130: 1369 ،يسعد)                       

 نایب یینوایب شِیپاداش پناه دادنِ درو بهکه  یینایپناه دادن مردِ ناب تِ یحکا در
فروز؟«   یتیشمِع گ  نی: »که برکردت ادیپرس  او ازگمراه   يمغرور یگشت)باب دوّم(، وقت

 :دیگویم يسوگند به مرد با
 یروشن دتیآ شیکه پ يمرد هــب یزن مردان اکِــخ رــب هـــبوس اگر

 (94)همان:                         
عواطف و احساسات   نِی»بهتر  یبه اعتقاد برخ  که)در تواضع(    چهارم  بابِ  یِانیپا  اتیاب

 است«نموده انیب [آنخود را ]در  یو انفعاالتِ نفسان یتأثرات وجدان کهشاعرِ بزرگ 
 :است سوگنداز  ی( مشتمل بر لفظ51: 1316)حکمت، 

 يآور ادیکه  زانیعز انِــج هـــب يذرــبگ ما اکِــخ رـــب هــک يا اال 
 هم استبوده خاک یزندگ در که غم؟ چه را او ،يسعد شد خاک گر که

 (135: 1369 ،ي)سعد             
است،   کتاب«  ختمِ   و  »مناجاتکه در    بوستانباب دهمِ    درگفته،    شیبر موارد پ  عالوه

 ازباشد و  ادرسیفرنفس«  کي یه»ورط در را او که دهدیخداوند را سوگند م يسعد
  به  را او نیهمچن وسعادت نبندد  يرا به سو چشمش و دارد معذور رشیناگز يهازَلّت
 نراند: شیاز درِ رحمت خو يو خوار ذِلّت

 مکن ارمــشرمس هــگن ذُِلّ هــب که خوارم مکن عِّزت به ایخدا
 دهـب یپناه مــدشمنان نــیا وز بده یکه راه تـراه  مردانِ  به

 تیَمانند و مثل یب  اوصافِ  به تیَخداوند  ذاتِ هــب اـــیخدا
 السّالمهیَعلَ ِربــثیَ  مدفونِ  به الحرامتـــیبَ حُّجاجِ  کِیلبّ  به
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 زن شمارند را وَغا مردِ هـــک زن ریشمش ردانِـــم رِ ــیتکب به
 نوخاسته...  انِــجوان صدقِ به هـــآراست رانِـــیپ اتِ ــطاع به
 دار معذور رفت یزَلّت رــگ و دور دار مـشیکز آال  انـپاک هــب

 پا پشتِ بر دهید گنه رمِــش ز اــدوت  عبادت از پشت رانِیپ به
 مبند شهادت وقتِ هــب زبانم مبند سعادت يِرو ز چشمم که

 (196-197: همان)               
 یدر ادب فارس 8هیّقسم ایسوگند  انواعِ نیباتریز ازکه  ادشدهسوگندِ ی ازدهی از اگر

 ،اتیّغزلبا  اسیق در بوستان ،يسعد يِفکر میگفت که در اقل توانیم میاست، درگذر
 .گذردیبرنم  دست،انگشتان    شمارِ  ازو موارد آن    ستیمتنوع  ن  يسوگندها  گاهِجلوه  چندان

 
 یسعدی هعاشقان یسوگندها نمایشگاهِ /گاهجلوه غزل، .6. 4

با  سهیمقا در وستا یِسخندان و یمهربان و وفا گاهِکه جلوه يسعد يهاسوگند در غزل 
 در. استبسامد  نیشتریو ب متفاوت يکارکرد يدارا اساساً  منظومش، و منثورآثار  گرید

  و یشخص يهاتجربه و عواطف بازتاب عمدتاً شیهاغزل ،يسعد يِفکري همنظوم
 از او. گرددیابراز م عاشقانه يسوگندها با یگاه که ستاوي هعاشقان احساسات نوسانِ
او اغلب از مطلع تا به مقطع ي  هعاشقان  يها»غزل   که  است  يشمارانگشت  شاعرانِ  معدود

ي هعاشقان غزِل. پردازدینم گرید يهاموضوع به حافظ، برخالفِ و ماندیعاشقانه م
از شور و احساس،   يسرشار  نِیو ملموس است که در ع  ینیو زم  یعشِق انسان  انیب  يسعد

 شیخو  احساسات  و  هاشهیشکل دادنِ اند  ي( او »برا91:  1373واال و فاخر است« )موحد،  
 اتیّغزل در يسعد سبک غالب وجهِ که ياهنْرسازه و دیجویم سود ياهنرْسازه هر از

 غزل يقایبوط میریبپذ  اگر( 352: 1392 ،یکدکنیعی)شف «.است ینامرئ يتکرارها است
 يرهااحساسات است که در پرتو ساختاي هحوز در ینامرئ يتکرارها نیهم ،يسعد
 یِ اصل( motif)ي یهمادرون که گفت میتوانیم گاهآن است،افتهی بازتاب او زبانِ يِنحو
 یِ زندگ کیو در امتداد  گذر زمانکه در  است ینیاحساسات عاشقانه و زم يسعد غزل 

غزل   مِیدر اقل  يسعداست.  هگرفت  نضج  او  جان  در  ار،یبس  یِ شخص  يهامتعارف و با تجربه
موجز و ممتازش در غزل، ي، هنر انیبي هپشتوان به و شدیاندیم کیدئولوژیکمتر ا

را که  یو احساس یذهن يهایخوردگگره نیترکیبار و یشخصعواطف  نیترناب
 ومشترک  ياو تجربه ریدلپذ يبشر امر يابناي ههم يزمان برا یآن در توالي هوسوس
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 از شیب اتیّغزلدر  يسعد شد، اشاره ترشیپ که چنان. کشدیم ریتصو به است، متداول 
 او  از شیپ که  متفاوت  يسوگندها ازمتنوّع    ییهاگونه.  آوردیبار سوگند به زبان م  شصت

 کمتر آن از شیپ و دوره نیا شاعران گرید آثارچندان متداول نبود و در  غزل  اسلوبِ  در
شاعر   ؛است  ینیزمي  هصبغ  و  عاشقانه(  theme)  تم  با  هاسوگند  نیا  اغلب.  استهشد  دهید

ممدوح را  /معشوق دار،ید و وصل يآرزو انیب ای یدلتنگ ابرازضمن  ها،در امتداد غزل 
و محسوسِ او  ینیع از وجودِ يبه عناِصر اغلب و یهانیک يو اعتبارها دیبه عقا کمتر

 سوگندمحبوب  يبرا ،صدق انیب و يو وفادار تعهدي هنشان به ای و دهدیسوگند م
 است  يسعد يهاينوآور  ازسوگند    نوع  نیا که  گفت  توانیم اطیاحت  یاندک  با.  خوردیم

ی برخ از خود، از شیپ شاعرانِ از ياریبسهمانند  يسعد. او يهاينوآور ریدر کنار سا
 .ردیگیبهره م زیمتداول ن متعارف/ يسوگندها

 خدا به
 یهستي  همرتب  نیتریاعل  به  قسم  ای  سوگند  آغاز،  از  عامّه  نیب  در  قسم  ای  سوگند  نیترجیرا

فعلِ»به خدا«  یب عبارتِ  ای لفظ گمانیب. استلفظ جالله بوده ای »خدا«یعنی نش؛یو آفر
 قت یحقدر که  لفظ نیا. ستزبانان بوده و ه یفارس انِیم در سوگند نوعِ نیترمتداول 

 يِ نبو  ثِیحد  از  متأثرو    یقرآن/یعرب  زبان  از  برگرفته  است،  »باهلل« و »تاهلل«  ،»واهلل«  برگردانِ
 روزگارِ  تاو  تهافی راهزبانان  یو زبانِ فارس ریدر ضم ربازیاز د و استالتحلفوا اّلا باهلل« »

 ان،یقی)صد بار 68 اِسمه،عّزه »خدا«، نامِ و واژه. است مانده يجار هازبان برما همچنان 
 اتِ یّغزل  در(  612)همان:    بار  8  خداوندگار  و(  611)همان:    بار  23  خداوند  و(  609:  1378
بار سوگند/   شش  کم  دستِ  خود،  معشوقِ  به  خطاب  شاعر  ان،یم  آن  از  و  رفته  کارهب  يسعد
 دیبنما چهره بدو که دهدیم قسم را او ای یعنی است؛ آوردهبر زبان  رانامِ »خدا«  به قسم

 که وفادارش خواهد ماند:  خوردیم سوگند خود ای
 سپندت یعالم دِل یــنیب اقـــباّتف هـــک برافکن آتشت چو يرو از پرده که اخد به

 (219: 1385 ،ي)سعد                        
 تــسین دشنامم ز شهیاند و دشمن از خبر تــیدوست  کز تو  يسراپا  به  و اخد به

 (136)همان:                          
 رم«یکه دل از تو بر نگ رمیاگر بم خدا به»: کندیم ادی سوگند نیچن گرید يهانمونه در و

 ياگر چو سعد  خدا  به»(؛  44که برنگردم« )همان:  یاگر به دردم بکُش  خدا  به(؛ »  30)همان:  
( 258)همان:  ز«یمر چارهیبر تو که خونِ مِن ب خدا به»(؛ 16: همان) «یبرود دلت به راه
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از ما چه  اربی» :دیگویم موکّداً م،یدر آغاز خوات  نادر و کیدئولوژیا يانمونه در البتهو 
 (259)همان:  «يریکه نظر باز نگ لطفت و يخداوند به /يریاگر تو نپذ  دیفالح آ

 تو یِ پا خاکِ  به
 نیمعتبرتر به ادکردن،ی قسم و خوردن سوگند هنگامِ ،ياست که در نظامِ اعتقاد رسم

 آرام آرام سوگند اما ند،یفزایب خود لفظ اعتبارِ بر تا خورندیخود، سوگند م یِمانیا ارِیمع
 از یکی خاک. افتی( objective)ینیعي هصبغ و ینیزم يکارکردامتداد زمان،  در و

 152  يسعد  غزل   در  و  است  شاعران  نظر  در  یارزشیتقّدس و ب/يمظاهر متناقض ارجمند
 غزل يسوگندها نیپربسامدتر از یکی وکار رفت به( 597: 2ج، 1378 ان،یقیصد) بار

 نیا در کهاست  یهیبداست. هشد تکرار بار هشت که است 9تو« يپا خاکِ »به يسعد
خاک   ياستعار  یانیدر بی  گاه  و  انگاردیم  معشوق  يپا  خاکِ  فروتنانه  را  خود  عاشق  نگاه،

 ادی سوگند بدان و پنداردیو ارزشمندتر از گوهرِ وجود او م زتریمعشوق را عز يپا
 اثبات  درو    داندینم  عزت«  قِی»طر  را  دوست  جان  به  خوردنقسم  يسعد  که  چنان  کند،یم

 دنیکشدست گران،ید محّبت از کندن دل  دوست، يپا به ردنمُ يراسخ خود براي هاراد
 ادی  قسم  خود،  معشوقِ  يپا  خاک  بهمتعهّدانه    نیچن... و  ناشکستن  عهد  ،يمجاز  دوستانِ  از
 : شماردیبرم م«یو آن را »سوگند عظ کندیم

 کندم رتــــآخ و ایدن محّبت از دل    که از محبّت تو)دوست( زانیعز يِپا خاک  به
 آرزومندم مُردن در تو يپا به من که   سوگند و جانِ زنده دالن تو يپا خاکِ به

 (272: 1385 ،يسعد)                 
گفتم که تا دوست   تو  يپا  خاک  به»:  دیگویم  گرید  يهادر نمونه  و  راستا  نیهمدر    زین

 تیپا  خاک  به(؛ »266)همان:    «يکه سر فدا کند سعد  پات  خاک  به»(؛  119)همان:  «گرفتم
(؛ 307داند که تا سرم نرود« )همان:    تو  يپا  خاک  به»(؛  211)همان:  گنجد«  هوا  در  ذرّه  راگ
 میو آن هم عظ تو يپا خاک به»(؛ 210که عهد نشکستم« )همان:  زتیعز يپا خاک به»

 مردان« يپا خاک بهخود، » يدر اظهار وفادار زین ی(. گاه101سوگند است«)همان: 
 :خوردیسوگند م

  رمینم یکُشیم تو  چو  ،مردان يپا خاِک به نه   من جان زدسِت نبرد ،يسعد که ياگفته تو  نه
 (557: 1375 ،ي)سعد                 
 یدوست به

 ياست. کمتر شاعر  یاعتبار و دستاورد بزرگ  هاآدم  یِو مدن  یاجتماع  مناسبات  در  یدوست
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 ای و باشد نکرده يااشاره آن يهاو ارزش یدوست مضمونِسراغ گرفت که به  توانیرا م
 را یدوست اعتبارِ شاعران از یبرخ. باشد نبرده کارهرا در کالم خود ب مضمون و لفظ نیا

 بِدان  خود  فِیتوص  در  زین یگاه.  نداهساخته و بدان سوگندها خوردگفتار خود  ي  هپشتوان
زائل   مرگ  از  بعد  او  »عشقِ  است،  شقو ع  یهم دوستدارِ دوست  يسعد.  اندداده  یُقدس  مقامِ

 یدوست » :شودیم گفته( 65: 1350)مصفّا،  «.است دوست او مکرر ثِیحد و شودینم
 او عشقِ کند،یم ادی دوست عنوانِ به معشوق از یوقت و بود ترارزنده عشق از شیبرا

 دل دوست کی به امّا بود، محبوب شهیهم او يبرا دوست. داشت شتریب ییصفا و عُمق
 در(  835:  1378  ان،یقیبار )صد  607»دوست«  ي  ه( واژ52:  1379  کوب،نی)زر  بست«ینم

 نیرفته است و ا کارهبار ب 700از  شیب ،و با احتساب مشتقّات آن هشد تکرار او اتیغزل
احساسات   مِیو تکر  يداریپا  يکه برا  است  يسعد  نگاهِ  در  یدوست  تیّاهمّ  و  تقدّس  انگرِیب

 :است ادکردهیسوگند  آن قداستِ و اعتبار به یاپیپخود،  نیعاشقانه و راست
 را حلوا که خورم ارادت ذوق به چنان ه اگر زهر باشد از دستتــک یــدوست به

 (258: 1385 ،يسعد)                    
 اصول ضربِ که دمیآ طبع موافقِ چنان ریتِ شمشــکه ز دست تو ضرب یدوست به

 (66)همان:                               
که نخواهم شکست   ی دوست  به » (؛ 193)همان: دوست«   ي ا  گمان  برد ی که غلط م   ی دوست  به » : ا ی 
  ت ی که شکا   ی دوست   به ؛» ( 78)همان:  « عدول   ت ی که نکردم ز دوست   ی دوست   به » (؛ 265)همان:  مانت« ی پ 

 ( 153)همان:  دوست«   ِتی حکا   جز ه ب   د ی که نگو   ی دوست   به » (؛ 86)همان:  « دوست نُبردم   چ ی به ه 

 تو چشمِ  دو به
ر نیترمهم ازکه چشـم   میدانیم ت ییبایز مظاهرِو  عناصـِ  از یوانید و دفترتوان نمی .اـس

اعرانِ کهن و نو  عا يهاهیماکه درون افتیـش ر از مطلقاً رشاـش مرتبط با  عبارات  و عناصـِ
. باشـد نشـدهچشـم   ییِبایو ز تیاهمّ هِمتوج ي یافت کهشـاعر ای و باشـد یخال  ،چشـم

:  1378 ان،یقی)صــد بردیم کارهچشــم را بي هبار واژ 317 اتیّدر غزل ي نیزســعد کهنیا
  یازلي هخاطر در معشوق يها. چشماـستعنـصر چـشم  تِیاهمّاو به  توجه انگریب ،(519

ــعد ــند چنان يس ــق و وفادار مقدّس ــمان  یاپیپ ،خود بدان  يِکه او در ابراز عش به چش
 :خوردیم سوگند اوي هدیشور

 لؤلو هـدان زارـــه و یـــچشم که دارد تو چشمِ دو به يسعد
 (238: 1385 ،يسعد)          
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 دو به»(؛ 136)همان: ست«یکه چشم از تو، بر انعامم ن تو چشم دو به»: گرید يهانمونه
که ز چشمم    چشمت  دو  به»(؛  630:  1375  ،ي)سعد«تو برندم به بهشت  یکه گر ب  تو  چشمِ
(؛ 175)همان: «یکه گر زهرم فرست چشمانت به»(؛ 259: 1385 ،ي)سعد«یینایب يمرو ا

  تو از چشم کان تو يهاچشم به»(؛ 321ازچشم«)همان:  يکه گرچه دور چشمانت به»
 (86)همان: «یداند که تا ز چشم برفت تو يهاچشم به»(؛ 215)همان:رند«یبرگ

 و پنداردیم تردهیشور زین شیمعشوق خود را از بخت خوي هدیشور چشم يسعد
 :دیگویم او چشمان به سوگند با محبوب يرو به خود یآشفتگ در
 تواَم يِ مو از ترآشفته من تو  يرو به که است من بخِت از تردهیکه شور تو  چشمِ دو به

 (228)همان:                         
 تو جانِ  به

 ي(سوگند76)واقعه/  مٌ«ی: »ِانّهُ لَقَسٌم لَوْ َتعْلَمُونَ َعظيفهیشري  یهآ  اعتبارِ  بهبه جان،    سوگندِ
گوهر  نیگرانبهاتر جان عنصرِ ،یتعال يبار ذات از پس بشر يابنا نزد در. میعظ است
 و  ینید  يهامعادل تمامِ ارزش  جان،  به  سوگند  یعبارت   به  شود؛یقلمداد م  اتیو ح  یهست

 سوگندِچنان که اشاره شد،  يسعداز  شی. در آثار شاعراِن پدیآیبه شمار م افراد يِویدن
 يجار هازبان بر عادت نیتا روزگارِ ما همچنان ا زیو پس از او ن بود متداول به جان 

: 1ج، 1378 ان،یقی)صدبار 390از  شیب ش،یبه تبِع اسالِف خو اتیّ غزل در يسعداست. 
چون جاِن  يعناصر بههمواره  ،يوفاداري هبه نشان و ردیگیم کارهب را جاني ه( واژ459
...  و سر و جان به دوست؛جاِن  به زان؛یعزجاِن  به او؛جانِ  بهتو؛  جانِبه  دالن؛زنده

 :داردیخود را در عشقِ به محبوب، مؤکّد م مانیو پ خوردیم سوگند
 به هر که در جهانت  يمو کـــی مـــار فروش جانت  به دـــسوگن

 (172: 1385 ،يسعد)                      

 است سوگند میعظ هم آن و تو  يپا خاک  به ستیعزّت ن قِیگفتن طر تو  جانِ به قسم

 (101)همان:                                 

 سوگندم دار باور که جانا یدوست حقِّ به دارم ترجان ز جانت دوست  انِیکز م جانت  به

 (228)همان:                             

 به»(؛ 297: همان)«که چون دوست در برم باشد دوست جانِ به»:چون ییهانمونه و
که در اعتقاِد  دوست جانِ »به ؛(309)همان: «رضا ندهد نیکه دشمن بد دوست جانِ
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 جانِ  »به(  26)همان:  «که مُلکِ وجود  ایسعد  دالنزنده  جانِ  »به(؛  50)همان:  ست«ین  يسعد
که نگردانم از وصاِل   سر  و  جان  »به  (؛687:  1375  ،ي)سعد«که دلم بر سرِ وفاست هنوز  او

 (297: 1385 ،ي)سعد«يتو رو
 سَرت به

پربسامد در کالمِ  يهاواژه ازجان، وجود، نفس، رأس، کلّه و...  یِمعان در رسَي هواژ
 او اتِیّ( در غزل1060: 2ج، 1378 ان،یقیصدبار ) 590 از شیب مجموعاًاست و  يسعد

 عشقِ  که است معشوق »سرِ« به سوگند ،چهار مرتبه کمدسِت  انیرفته که از آن م کاربه
 :ستین یو زدودن یرفتن رونیب ياو از سر و دِل سعد

 کز سرِ من آن همه پندار برفت سرت به الیخ به دل  ندهم هرگز که بود سرم در
 (22)همان:                                 

 دره کز دلت ب سرت به(؛ »317: 1385 ،يمحّبت نروم«)سعد مانِیکز سرِ پ سرت به»: زین
 (689: 1375 ،ي)سعدتو« یب اری چیه سرِ را، او ستین کهسرت  به»(؛ 46)همان: نکنم«

 وصالت به
 یهجران و فراق معشوق را ندارد. اهل فراموش ییِبایشک و است شیاندوصال يسعد

 يرو چیه به را خودکه   خوردیاوست، سوگند م يکه آرزو معشوق وصالِ  بهو  ستین
 :داندینم هجران مستوجبِ

 ستیکه مرا طاقت هجران تو ن وصالت  به  فراق امکانِ و من از ب یشک هست  تورا گر
 (203: 1385 ،يسعد)                         

 که نه مستوجبِ هجران بودم وصالت به  میقد عهد یکن فراموش که پسندت که
 (212)همان:                                

 نیا در که خوردیم سوگند زان«یعز به»روزگار گرید يکارکردها در نیهمچن يسعد
 زانیعز  روزگار  به»    تکرارِ  با  و(  50)همان:  سربردن»هب  دوستانیب  باشد  غیدر  ز،یعز  »روزگار

 بر عالوه. ستین دوستان یفراموش اهل که دهدی( نشان م57)همان:  کنمت«یم ادیکه 
عناصر   گرید  بهبه آن،    يِبندیخود  و پا  عشقِ   تیّ حقّان  انیب  در  گاه  يسعد  گفته،شیپ  موارد
»جمال«؛ »وجود«؛  «؛ي»رو »دهان«؛ رِینظو ظاهر و باطن معشوق/ ممدوحِ خود،  يوجود

 او. کندیم ادی سوگند زین... ومهر و وفا«  »حقِّ»وفا«؛  «؛ی»راست «؛ی»سراپا«؛ »حقِّ دوست
به معشوق/ محبوب، ندارد و  يوفادار و عشق کردنِ یانتزاع به ياصرار و عالقه چندان

 . کیدئولوژیاي هاست و فاقدِ صبغ اخالق بر یمبتناصواًل  یاو در عاشق يداریپا
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 ازان نوش مرا دیر آـکه زه وــت  دهانِ به دـــدهن نوش قدحِ صد گرم تو دهانِ یب
 (252)همان:                           

 دمینکش در يرو که دمیند يرو چیه که یبرفت که زمانناز آ میگو تو يروبه قسم
 (551: 1375 ،ي)سعد             

 مــود آگاهــگر از خ ودتـــوج هـــب دادند  یــــآگه  وـــت از  راــــم  اــت 
 (81: 1385 ،ي)سعد             

 بوَد وــت  يوفا و مهر من دِل در همچنان که گر خشت زنند از گل من تو يوفا به
 (154)همان:                   

 ادمــنگش در و سـک يِ وفا به نبستم دل  یـــه دلبندِ منـــکزان روز ک تو يوفا به
 (204)همان:                      

 وستمیپ کس به نه دمیبر تو از مهر نه که توست و من انِیم که ییوفا و مهر حقِّ به
 (               126)همان:                      

 جانا که باور دار سوگندم یدوست حقِّ به دارم تردوست  جانت  ز جان انِیم کز جانت  به
 (228)همان:                         

 تــسین وـت  دارِید دنِیناد طاقت مرا که رـــیز من باز مگ دارــیه دـک تو جماِل به
 (457: 1375 ،يسعد)              

 تــمانیکه نخواهم شکست پ یدوست به دیاز تو ام دنـــیم برـکه نخواه یراست به
 (265: 1385 ،ي)سعد             

 ستین دشنامم ز شهیاند و دشمن از خبر تـــیز دوستــک وـت  يسراپا بهو  خدا به
 (136)همان:                       

 در کهچنان تیب کی یحت و غزل  کی امتداد در خود کالم يمطاو در يسعد یگاه
 رسدیم  نظر  بهو    کندینم اکتفا سوگند کی  به  ،  شودیم  مالحظه  فوق  يهانمونه  از  یبرخ
 ؤّکدم زین یدوست بهسخن خود را با سوگندِ  ،یبر راست عالوه ،متأخر تِیب دو درکه 

 يسوگند  به  رو  نیا  از  ندانسته  یکاف  طرف  اقناع  يبرا  را  خدا  به  »سوگند  ییگوو    دینمایم
 به و خدا به یعنی ؛(357: 1364 ،ی)دشت کند«یم مسجّل رترشیناپذ خدشه و تريقو

 ستین  شکنمانیپکه    خوردیمسوگند    زمانهم    یو دوست  یبه راست  زیو ن  معشوق  يسراپا
 و دشنام بدخواهان ندارد. یدشمن از یمیب چیهو 

 يِ دستور  ساختار  در  یفارس  ریضما  يریکارگبه  و  يباز  استاد  يسعد  که  ستین  دهیپوش
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 چگونه که مینیبیم نیشیپ يهانمونه درو  است کالم اختصارِ و جازیا منظور به زبان
 نِ یگزیجا ه،یالمضافٌ نقش در را»او«  ومنفصل »تو«  ری ضم زین و »ت« متصل ریضم

 نی. بنابرااست کرده...  و دوست محبوب، معشوق، ممدوح، یعنیآن؛  یِواقع قیمصاد
جان او/ به سرت/ به وصالت/ به دهانِ تو/ : به جان تو/ به چشمان تو/ به دیگویم یوقت

از »تو« و »او«   يتو/ به وجودت/ و... روشن است که منظور سعد يتو/ به وفا يبه رو
 .است دوست و محبوب و معشوق و ممدوح

ست  یجهاننیا و ینیزم اغلب يسعد غزل  در سوگند يکارکردها م،یادهید کهچنان
 يموارد در نیا وجود با خورد،یسوگند م الهی/ االهیاتو  یهانیو کمتر به عناصِر ک

: دیجویم  سودمقصود    انیب  يبرا  »باهلل«  »واهلل«؛  ؛  خدا«  بهرِ  ِر»ازینظ  ياعتقاد  عناصر  از  معدود
که مالکان  خدا بهرِ از(، »17: 1385 ،يمپوش از زن و از مرد«)سعد يرو خدا بهرِ از»

صنوبر برکند«)همان:   خِیتا صبا ب باهلل»بخرام    ،(327)همان:ک«ینکنند بر ممال  نیجور/ چند
تواند جُست، ال  شانیآزار درو ی(، »کس151اَعلَم«)همان:  واهللُ(، »مصدّق دارمت 254
که مضمون آن دعا   یدر غزل  يمتفاوت، سعد  ياگونه  درو    انیم  نی( در ا203)همان:  «واهلل

 عناصر  به  بارپنج  و ظالماِن غمّاز است،    نیاز تجاوز کافرانِ بد د  رازیش  تِیمصون  يو آرزو
 :  کندیم ادی سوگند مختلف

 حجاز راهِ  و بُدست مانیسل تختگاهِ که میاقل نیا باهللت ـــظلمات اس قیال  نه
 نماز پنج  حقِّ بهو    روزبهان حقِّ   به داهللــعب ریم اداتِـعب و فکر و ذکر به
 ناز ودر تنعّم      رازیش مردم  باد   که و آن کس که کرد کعبه بنا کعبه حقِّ به

 (6)همان:                        
 :دیگویم کیدئولوژیاي شیوه /هصبغ و ییدعا یلحن با هم نمونه کی در

 را  ناپارسا  نِــــم  يدازـــنین شیکز درِ خو انیپارسا حقِّ به
 (319)همان:                     

 قالب در که يسعد يهادر غزل  ادشدهی يبار سوگندها 69 مجموعِ از است یگفتن
 چشم  به ؛یدوست به پا؛ خاکِ به خدا؛ به: يسوگندها رفته، کارهب عبارت /لفظ /گونه 22
 نیانگینوع به طوِر م 5 نیبسامد است و ا نیشتریب يآن داراي هگون 5 یعنی جان؛ به و

و  دهدیم لیتشک را او يهاقسم از درصد 60 از شیب جمعاً و رفته کاربهبار  8هرکدام 
 بار است.ر نیز هرکدام یکگیدي هگون 17 کاربردِ نِیانگیم
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 یريگجهينت. 5
 یاعتبارات ذهن  گریو د  آیینی  يو باورها  اعتقاداتي  پایه  بر  یزبان  يکه اساساً تعهّد  سوگند

 ياگستردهي جلوهدر زبان و شعرِ شاعران  ربازیاست، از د یجابیا يکردیبا رو ینیو ع
 یعادت  بهکاسته و  آن يِاعتقاد يهاجنبه و يمعنو کردِیرو از ،؛ در گذز زماناستداشته

 اشعار و ییغناي گفتارهاگرفته و به  يدیتأکي هصبغمبدّل گشته و مآاًل  یکالم /یزبان
 يگویپارس شاعران از یبرخ وانید متنِ دراست. هافتیزبان محاوره راه  یو حت عاشقانه

 »سوگندنامه« یِکه عمدتاً در قالب نوِع ادب دارد وجود سوگند انواع از یفراوان يهانمونه
 متداول نسروده، یِادب يهادر آن قالب ياگرچه شعر که است یشاعران از يسعداست. 

 یمتنوعي  هعاشقان يسوگندها  شیهادر غزل   ژهیمتفاوت در کالم خود، به و  يطرز بهامّا  
دو/ سه مورد  از گلستان متندر  سوگند ،يآثار سعد انیم در. راندیم زبان بر را

دروغ  ینف ای قتیاثبات حق يبرا ياعتقاد يکارکرد يدارا زیو آن مقدار ن گذردیدرنم
 ز،ین رسائلو  دیقصاو  بوستان. استشده انیب ات،یحکا يهاتیاست که از زبان شخص

 جانب از ،بوستان شمارِانگشت يسوگندها. ستیمکرر ن يسوگندهاي هصحن چندان
 به  قتیحق  و  تِیّ ن  اثبات  ای  حاجت  انیب  در  عمدتاً  ،يسعد  خود  ای  و  داستان  يهاتیشخص
 مقابل  در( است.  ی)مردانگیمعرفتي  هصبغ  با  و  کیدئولوژیا  آن  يکارکردها  و  دیآیم  زبان

 یزبان  عاداتاز    هاآن  از  يااز سوگند است که پاره  يریالفاظ کث  يدارا  يسعد  يهاغزل   امّا
 سوگند  شیهابار در غزل   60از   شیدر مجموع ب  ياست. سعد او  یِشخص هاينوآوري  و
 است  ینیزم  يهاهیمادرون  و  عاشقانه  نِیمضام  باسوگندها    نیغالب ا  وجهِ.  آوردیم  زبان  بر

به  سوگند. ستیدروغ ن ای تیقیاثبات ح ای ینف يمتعارف  برا يسوگندهاي هو از مقول
 عناصِربه  نسبتو...  يرو ؛چشم؛ دهان؛ دل؛ سر خاک؛ جان؛ دوست؛چون:  يعناصِر

 نشان نیا و است يشتریبسامد ب يدارا ،: خدا، اهلل و حقرینظ يو اعتقاد کیدئولوژیا
 يهاجنبه به شتریب ،يو عادات گفتار یزبان يهايباز پرتوِ  در يکه سعد دهدیم
 سخنش  ،عاشقانه  يسوگندها  نیبا ا  دیسوگند نظر داشته تا شا  یِاحساسو    کیدئولوژیرایغ

و حضورِ  یادبي هناممرام در يسعدافتد.  گیراتر محبوب،/  معشوق /ممدوح ریدر ضم
و  یمانیا يارهایمتعارف و پناه بردن به دامان مع يچندان اهل سوگندها ،خود یِاجتماع

 خود ای دهد؛یم سوگند يوفادار به را معشوق ای ، غزل  در او. ستین یهانیک يبارهااعت
که در عشق و   خوردیم  سوگند  معشوق...    و  دهان  ،يرو سر،  دل،  چشم،  جمال،  جان،  به

 ارادتش استوار خواهد ماند. 
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 ها ادداشتی
  که  /يسوگند صعب و سوگند تو  جانِ به مرا:» است  یبلخ دیشه سوگندِ آن، يهانمونه نی ترکُهن از. 1

  « ي سوگند  يِجا  به  ندارد  سود  پند  که  /رمی نپْذ  پند  چیه  من  و  پندم  دهند//    يپند   بشنوم  نه  نگردم  تو  از  هرگز
 ( 11:  1370 ،یاقیرسیدب)

 فرهنگ»  ارزشمندي  ه مجموع  در  یشمس  1375  تا  1300  سال  از  مقاالت  و  هاکتاب  نی ا  یِلیتفص  فهرست.  2
 . استشده  منتشر( 1388) یلکاووس حسن همت به «یپژوهيسعد

 .  گرفت کاره ب ممتنع«  و »سهل يجاه ب را سخت«»آسانْ  کالِیپارادُکس و متناقض اصطالحِ  بتوان دی شا. 3

 يهاي»باز ي ّیه نظر که یسیتبارِ انگل یشی بزرگِ اتر لسوفی( فم1889-1951) نی تگنشتای و کی لودو. 4
 از اوست.  «یزبان

  که  یافعال و زبانکُلّ که مرکّب است از  کی از  است( عبارت language game)یزبان يهاي باز. 5
 کنانی باز  که  يکار  هماندارد.    ياست که در باز   یهر مُهره همان نقش  ي. معنااستدهیتن  درهم  هاآن  با  زبان

و در دسترس    یاست اجتماع  یتیّواقعمتأخّر زبان    نِی تگنشتای باورِ و  به.  میکنیم  هاواژه  با   ما  کنندیم   توپ  با
.  داد  حیتوض  ساده  يالگو  ای   سرنمون کی   طبقِ  را  آن  توانینم  رو  نی ا. و از  دهیچیپ  اریبس  یتیّماه  باهمگان  

 ( 89:  1390  ندرلو،؛ 97،  1388هادسون،  . ک ر)

از   يریگبهره و یادب فاخرِ و یرسم  زبانِ از يریگفاصله با تا کندیم  تالش که» است يشعر شعرِگفتار. 6
 ( 68: 1391، یل)حسن  « .کند  يگرجلوه متفاوت ياگونه بهامکاناتِ زبانِ روزِ مردم، 

د سوگن  ای   خوردن  سوگند  عملِ  و  بوده  معمول  انیرانی ا  نِیب  در  گوناگون  سوگندانِ  باستان،  عهدِ  همان  از.  7
 ورِ   جمله  از  است،  بوده  انواع  يدارا و آن    اندگفتهیم  ر«»وَ  گرفتیمموبدان صورت    حضورِرا که در    دادن
 ( 32: 1371 ،یانیک؛ 268:  1ج ، 1355 بهار، .رک )  سرد ورِ و گرم

)دهخدا،   هزل«به ای  و جدبه ای  کندیادمی  یاپیپ و اریبس يهاقسم شاعر،»در آن  است که يشعر هیّقسم. 8
 . است دهیقص غالباًآن  يِ( و قالبِ شعر6: 1394 ،یداران ياحمد ه؛یقسم لی ، ذ11: ج1373

 / درست باشد ما سوگندِ تو يپا خاکِ به »تا: بود متداول تو« يپا خاکِ به سوگند» زین ياز سعد شیپ. 9
 ( 438: 1338  ،يسمرقند ی)سوزنر« یسی  و سهل گرددت تا خوش، بخرام نیزم بر
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