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 چکیده
 بر که گرفته است شکل هاافسانه و باورها برخی سعدی، پرابهام و پیچیده شخصیت دربارة
 ایالیه در توانمی را هاآن از برخی گیریشکل هستۀ تاریخی، منابع و مدارک اساس

 این از یکی. ردک محدود مشخص زمانی به را آن و ردیابی تاریخ، از خاص و شدهشناخته
 دیدار ماجرای داشته، رواج قرن این اواخر یا هجری هشتم سدة نیمۀ از کمدست که باورها
 اشاره نیز سعدی برای خضر از معنوی زالل کسب به نهم، سدة اسناد در. است خضر با سعدی

 این دهدمی نشان که شودمی عرضه باره این در کهن بسیار سند دو نوشتار، این در. است شده
 سدة اوایل بدبینانه، حالتی در یا و سعدی حیات عهد اواخر احتماالً تر،کهن زمانی به باور

 که است تبریزی همام معاصران از یکی از شعری اسناد، این از یکی. دارد تعلق هجری هشتم
 مأخذ ترینکهن این، و شده تصریح مزیده، را «خضر کام از ایقطره» سعدی اینکه به آن در

 .است اخیر باور برای

 .مرعشی کتابخانۀ تبریزی، همام معنویت، خضر، سعدی،: های کلیدیواژه
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 مقدمه .6
 شخصیت دربارة) گرفته است شکل خضر شخصیت دربارة متعددی باورهای دیرباز از

؛ Franke, 2000: 8 - 174: ر.ک شده است، ساخته او برای که مضافاتی و او خود
 )قنواتی(، جعفری ؛515 - 912: 8925 ارسنجانی، ؛552 - 555: 8921مهدوی دامغانی، 

که  Frankeای از مطالب کتاب . برای چکیدهRenard, 2003: 81 - 83 ؛59 - 95: 8925
 و( 51: 8915 وحید،: ر.ک است، به زبان آلمانی نوشته شده و پژوهشی فراگیر و جامع

 و ادیبان مندان،هنر مشایخ، از اجتماع گوناگون طبقات زندگی مختلف هایبخش
 افشاری،: ر.ک باورها، این از برخی دربارة) است داده قرار تأثیر تحت را عادی مردمان
 کهن، باورهای این از یکی(. ۶9 - 55: 8925 )قنواتی(، جعفری ؛5۶9 - 5۶9: 8921

 معنویت به وابستگان از برخی برای خضر از العادهخارق مهارتی یا قدسی هنر اکتساب
 منبعی از را خویش هایمهارت یا هادانسته وی که کندمی اثبات که است تصوف و

 دارد ـ اختصاص او به گفتار این که سعدی ـ دربارة. کرده است اخذ معنوی و ماورائی
 اساس بر که - خضر افضال و انعام زالل از او که داشته وجود گذشته از اعتقادی چنین
 است شده سیراب -بوده  حیات آب گاننوشند و جاودانان از خود اعتقادات، برخی

 تلقی دربارة که است نوعی همان از بیشوکم ادعا این حقیقت،در(. 521: 8971 جامی،)
 اکتساب برای) است بوده مطرح خضر از متقدم مشایخ برخی معنوی حقایق( دریافت)

 النامو بقلی، روزبهان ابوالخیر، ابوسعید ترمذی، حکیم برای خضر از حقایق و معارف
: ر.ک ترک، صوفیۀ مشایخ و ماوراءالنهر هند، مغرب، صوفیۀ مشایخ برخی الدین،جالل

؛ علی بن حسین Franke, 2000: 175 - 264: ر.ک نیز. 929 - 928: 8925 ارسنجانی،
 اکتساب و تلقی جایبه سعدی، سهم چرا اینکه اما ؛(882، ۶9: 895۶واعظ کاشفی، 

 و تأمل شایستۀ مطلب باشد، خضر شدةتبرک هاند آب از قدری باید تصوف، معارف
 سقایی در ازای خضر دهان آب موهبت باور، این گاندپردازن اعتقاد به. است درنگی
 تبریزی، همام: ر.ک) شده است عطا او به المقدسبیت و شام هایبیابان در سعدی
 ؛5۶8: 8991 شیرازی، جنید ؛«است کشیده گردن به آب مَشک که سعدی»: 872: 8971
 سال دوازده و: »5۶5 پانویس ،951: 8915 سمرقندی، دولتشاه ؛521: 8971 جامی،
 کاشفی، واعظ شود؛می یافت اثر نویسدست دو در تنها عبارت این که «کرده سقایی
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 - 858: 8929 وفایی، -فرزانه  کیخای ؛598 - 592: 891۶ کدکنی، شفیعی ؛925: 8951
 مردانجوان هایگروه با شاعر که ارتباطاتی و سویک از سقایت با ارتباط همین و( 859

 و فتوت هایسلسله از سقایان سلسلۀ در سعدی نام شده است سبب رفتهرفته داشته،
 این از رمزگشایی در(. 9128: 8979 ،«سقایان نامۀفتوت») گیرد قرار مردیجوان

 جاودانه، عمر جایبه سعدی، برای خضر دهان آب که شودمی برداشت چنین استعاره،
 احتماالً و( 5۶8: 8921 افشاری،) او مانندبی بالغت و فصاحت و آوریسخن صورتبه

 آن به نیز متقدم مورخان برخی که مطلبی است؛ تعبیرشدنی شاعر، کالم شدنجاودانه
 افضالش زالل از شده مشرف(ع)خضر حضرت صحبت به تا»: اندکرده تصریح و بیان

 «درگذشت کیوان ایوان از بالغتش و فصاحت صیت هواسط بدان و گشت سیراب
 (.5۶5: 8911 خواندمیر،)

 وجود ارتباطی چنین بر دال سرنخی شاعر، اصیل هایسروده و اشعار در البته،
 و هاافسانه گیریشکل که بیاید نظربه چنین گمان، و حدس مقام در شاید. ندارد

 است زمانی از پس هاسال و او شتدرگذ از بعد به مربوط سعدی، دربارة کهن باورهای
 عناصری رفتهرفته وطن، از مدتطوالنی دوری و فراوان طریق طی و اسفار اثر در او که
 داشتیم اطالع تاکنون. است کرده کسب را ایاسطوره حدی تا و ویژه شخصیت یک از
 چنین به قرن، این نیمۀ حتی شاید یا و هجری هشتم سدة اواخر از کمدست که

 دقیقاً و هجری هشتم سدة نیمۀ به نزدیک مدارک، این تاریخ. است شده اشاره هاییباور
 حیات عهد از معقول ایفاصله با یعنی گفته،پیش هایگمان و حدس زمان با مطابق
 که ایتازه اسناد به استناد با هشتم و سدة نیمۀ از ترکهن باور، این ظاهراً اما است؛ شاعر

 مدارک بازخوانی چیز، هر از پیش. اوست حیات روزگار به متعلق احتماالً آمده، دستبه
 .رسدمی نظربه ضروری موضوع، این شدةشناخته

  پیشین مشهور منابع در خضر با سعدی ارتباط باور پژوهش: بازخوانی پیشینۀ. 2
 با سعدی معنوی ارتباط دربارة این از پیش تا که منابعی ترینکهن به بخش، این در

 :شودمی اشاره قدمت، ترتیب به بود، شده ختهشنا خضر
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 تصریح خود مشهور مزارنامۀ در هجری هشتم سدة اواخر در شیرازی . جنید8ـ9
 شام و المقدسبیت در مدتطوالنی سقایی نتیجۀ در خضر با سعدی دیدار که کندمی
 رازشی به بازگشت از پس و برگرفت خضر انعام و افضال زالل از او شد. عنایت وی به

 یک. بودند بهرهبی آن از اقرانش و امثال که یافت کراماتی که بود واسطه آن به نیز،
 امیر با سعدی ماجرای) کرده ذکر سعدی برای عالم نگارتراجم این که کرامتی نمونه
 دهان سعدی دربارة که است کراماتی بسیار از یکی وی، اذعان به ،(عبداهلل الدیناصیل

 عین است چنین. است داشته رواج جایی هر در هاآن نقل و شدهمی ذکر دهان به
 و القدسببیت الماء یسقی کان قیل و»: پدر عربی نوشتۀ از فرزندش ترجمۀ و او مطالب

 «اإلنعام و اإلفضال زالل مِن أرواه و السالم علیه الخضر رأی حتّی مدیدة مدّة الشام بالد
 بالد در و المقدسبیت در کردمی سقایی که گویندمی و» .«5۶8: 8991 شیرازی، جنید)

 عیسی) «بچشانید افضال زالل از را او و بدید (ع)خضر که زمانی تا مدید مدتی نیز شام
 (.577: 89۶5 شیرازی، جنید بن

 سعدی، دربارة را خود اطالعات برخی هجری، نهم سدة اواخر در جامی .9ـ9
 عمومی اعتقادات نیز و سعدی خود آثار از را دیگر برخی شاید و االزارشد از احتماالً
 :نویسدمی خضر با سعدی ارتباط دربارة او. است کرده کسب او دربارة شفاهی

 به آب و کردمی سقایی مدید مدتی شام بالد و المقدسبیت در وی که اندگفته و
 خود افضال و انعام زالل از را[ سعدی] وی و رسید (ع)خضر به تا دادمی مردم

 ؛5۶5: 8911 خواندمیر،: ک.ر نیز. 521: 8971 جامی،) دانیدگر سیراب
 (.988: تابی حامدحسین، میرسید ؛999: 891۶ ایمان، خانعلیرحم

 به که است شده ثبت منابع برخی در باوری چنین دهلوی، امیرخسرو دربارة. 9ـ9
 مخصوص را دولت آن خضر ولی کرد؛ طلب را او دهان آب و شد نائل خضر دیدار
 :است آورده چنین دهلوی دربارة خود روایت در جامی. دانست سعدی شیخ

 از و است دریافته السالم،را، علیه خضر صحبت[ اولیا] الدیننظام شیخ اشارت به و
: که فرموده (ع)خضر. کند وی دهان در خود مبارک دهن آب که نموده التماس وی
 آمده الدیننظام شیخ خدمت به شکسته خاطر با خسرو. برد سعدی را دولت این

 انداخته وی دهان در خود دهان آب الدیننظام شیخ. بازنموده حال صورت و است
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 کتاب نه و نود چنانکه شده، ظاهر[ سخنوری قدرت یعنی] آن برکات و است
 (.558: 897۶ بدخشی، لعلی: ک.ر نیز. ۶17: 8971 جامی،) است کرده تصنیف

 امیرخسرو مدخل ذیل بدخشی لعلی کتاب در افزوده اطالع یک عنوانبه آنچه. 5ـ9
 به که هست نیز اضافه توضیح یک حاوی آمده است،( باال سطور در مذکور) دهلوی
 در را خویش کتاب ـ که لعلی. گرددبازمی آن وقوع زمان و خضر با سعدی ارتباط
 برای امیرخسرو آرزوی ماجرای ادامۀ در نگاشته است ـ هجری یازدهم سدة اوایل
 دربارة را توضیحی چنین خود او، به خضر ناامیدکنندة پاسخ و خضر دهان آب فتندریا

 جوانی ایام در را سعدی شیخ[ سعادت، و دولت این] گویندمی و: »آوردمی سعدی
 (.558 همان،) «کردهمی افتخار آن به و دریافته

 باور این دربارۀ سعدی حیات عهد به نزدیک کهن اطالع چند. 3
آیۀاهلل مرعشی  کتابخانۀ در تبریزی همام دیوان از کهنی بسیار نویسدست اخیراً. 8ـ9

-به دیوان این از موجود نسخۀ ترینقدیم که رسیده است ثبت به 8۶512)قم( به شمارة 

 بن علیشاه را نویسدست این کتابت(. 99 - 99: 8929 مرعشی،) رودمی شمار
 همام) برده پایان به ق 792 صفر 98 دوشنبه تاریخ در اصفهانی صائغ علی بن احمدشاه
 با اخیر، صفحۀ در که 819 ،891: 892۶ یساولی، حیدری ب؛ 812: ق 792 تبریزی،
 است الزم که آمده است «الصائغ» جایبه «الضائع» صورتبه چینی،حروف اشکال
 و( مقدمه -نه : 8911 عتیقی،: کرد اصالح باید نیز منبع این در را لقب این. شود اصالح

 عتیقی،) است کرده کتابت نیز را «عتیقی دیوان» کهن نسخۀ که است کسی همان او
 به که اهمیتی بر عالوه نویس،دست این(. 891: 892۶ یساولی، حیدری ؛712: 8911
 اشعار حاوی دارد، همام هایسروده شناسیمتن در خود ویژة اصالت و قدمت واسطۀ
 است شده توجه به آن نظر، این از که است شاعر روزگارهم سرایندگان از نیز دیگری

 (.525 - 529: 8925 پور،رحیم)
 ایسراینده از ق، 792 مورخ خط همان به و نویسدست این عنوان برگ در شعری

 :دارد ارتباط موضوع این به که آمده است «حدادی سیف» نام به
// همام جان و تن به آرد فاتحه از تحفه/ همام دیوان و دفتر از سخن خواند که هر

// همام دانسخن طبع ازو چیدی سخن که/ باشد به ازو سعدی یکی گفتمی دوش
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: ظ] خان از وربهره ای نه! سفله ای مگر/ نپسندد چنین عقل مگو هرزه گفتمش
 ز یافت خضر خود/ خضر کام از ایقطره سخن به سعدی یافت// همام؟[ خوان

 یساولی، حیدری: ک.ر نیز. الف 8: ق 792 تبریزی، همام) همام حیوان سرچشمۀ
 .8(شود چیده درست فنی نظر از هامصراع است الزم که 891: 892۶

کالمی ای که طی آن سعدی سخنوری و شیریندهد که افسانهاین ابیات نشان می
 او حیات تبرک اخذ کرده است، قدمتی نزدیک به عهدخویش را از آب دهان خضر به 

 از قطعاً نیامده است، دستبه موثقی اطالع تاکنون اگرچه نیز حدادی سیف دربارة. دارد
 شاید یا معاصران از حتی شاید و( نویسدست کتابت تاریخ) ق792 از پیش سرایندگان

 .باشد( ق785) تبریزی همام مریدان
 سعدی روزگارهم سرایندة فرغانی، سیف شعر در را باور به این اشاره مؤید. 9ـ  9

 توجه مورد منظر این از تاکنون احتماالً سعدی، حق در او بیت این که دید توانمی نیز
 نانۀخشک یافت دهن آب از ادام/ درویشی خوان کرد پر همه تر شعر ز: »است نبوده

تازه  کهن مدرک دو و پیشین اسناد کنار در(. 88۶: 89۶5 فرغانی، سیف) «تو
 تواندمی لحظه این تا ـ که نیفرغا سیف بیت این ،(9 - 9 و 8 - 9 بخش) آمدهدستبه

 را باور این قدمت شود ـ  گرفته نظر در خضر با سعدی ارتباط به مربوط سند ترینکهن
 این در صریح و مستقیم اشارة نبود سبب به اگر اما رساند؛می سعدی حیات عهد به

 شعر کنیم، خارج بررسی این به مربوط مستندات از را آن خضر، شخصیت به بیت
 در اینک که بود خواهد مأخذی ترینکهن ،(8 - 9 بخش) تبریزی همام عاصرم شاعر

 .داریم اختیار در باره این
 یندارد، حاو یآخر، اگرچه به کسب موهبت آب دهان خضر ارتباط منبع. 9 - 9
مدرک که در آن سخن از  ین. ااوستاز محضر  یسعد فیض کسببه  لیک یااشاره
 مسدسی از بندی ،واقعدر است، خویش «وقت خضر» از یسعد ۀسالچهل یمندبهره

حسن  یواند غیرانتقادی طبعکه در  است« حسن»متخلص به  یشاعر ةسرود منقبتی،
مشهور  یاز حسن کاش تواندیم یاکه آ یستچاپ شده و روشن ن یبه نام و یکاش

 چل مدتبه سعدی گرچه»شعر، آمده است:  یندر ا ی،نه. بار یاق( باشد 791)زنده در 
 نفس هر/ خصالخوب  امام از گدا این// وصال خویش وقت خضر از یافت/ سال

)حسن  «امیر کلّ امیر ای کالسّالم/ الل نگردیهمی تا بازگو// زالل محیط صد یافت
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 یا دهم سدة به متعلق شیعی سفینۀ یک در مزبور شعر همچنین،(. 815: 8911 کاشی،
 شود،می نگهداری تهران دانشگاه مرکزی کتابخانۀ در 9591 شمارة به که هجری یازدهم

: ق88 – 81 سدة ،شیعی سفینۀ) است شده نقل سراینده، نام به اشاره و عنوان بدون
 در که صورتی به هم(. فالفرخ امام زان گدا زین: بند سوم مصراع در تفاوت با ،952
 تا: »دارد شاعر صتخل آخر بند البته چاپی. دیوان ضبط در هم و است ثبت سفینه این

 کاشی، حسن ؛952 همان،...« )برچید جهان ازین هستی رخت/ دید تو لقای پرتو حسن
 اصلی اوراق با غیرمرتبط ورق چند به مربوط ق155 تاریخ است گفتنی(. 815: 8911

 این و شده است صحافی «یعیش سفینۀ» ینا اوراق کنار در فقط و است نویسدست این
(. 875 - 879: 8925 وفایی،ین )افش ندارند یکدیگر با اختاریس ارتباط هیچ بخش دو

شعر و اصالت آن  ینا یتوضع دیوان این علمی و انتقادی چاپ عرضۀ بااست  امید
 سخن گفت. یشتریب یتبتوان با قطع یزباره ن ینروشن شود تا در ا

 نتیجه. 4
 بسیار آمده، خضر با سعدی ارتباط دربارة تاریخی منابع و تذکره هایکتاب در آنچه
 حوالی به و نبود کهن چندان این از پیش تا نیز باور این به اعتقاد قدمت. است مبهم
 یا( بپذیریم ندارد کهنی چندان مأخذ خود که را امیرخسرو داستان اگر) هشتم سدة نیمۀ
 که جدیدی اسناد. گشتبازمی( شیرازی جنید گزارش اساس بر) سده این اواخر حتی

 792 مورخ تبریزی، همام دیوان نویسدست) کهن خطی منبع یک خالل از هبار این در
 فرغانی، سیف دیوان در بیت یک ،(همام مریدان یا معاصران از یکی از شعری دارای ق،

 آب احتماالً) «دهان آب» ماجرای به ضمنی ایاشاره دارای سعدی، روزگارهم سرایندة
 خضر» با سعدی ارتباط دربارة کاشی حسن احتماالً از ایاشاره و( خضر تبرکی دهان
 سعدی حیات عهد به را ماجرا این زمان همگی آمده است، دست به «خویش وقت

 این خود سعدی باشد، داشته صحت بدخشی لعلی گفتۀ اگر. کندمی ترنزدیک و نزدیک
 عمنب مطلب به اگر اما است؛ کردهمی بیان خویش برای کرامتی عنوانبه و نقل را ماجرا
 او دهان آب مزیدن و خضر با سعدی ارتباط داستان باید باشیم، نداشته اعتماد گفتهپیش

 هجری هشتم سدة اوایل نهایت،در یا هفتم سدة اواخر از که آوریم شماربه باوری را
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 این که زد حدس توانمی اندیشه، این استعاری الیۀ زدن کنار با. است داشته شهرت
 طریقی از را شاعری قوة اجل شیخ دهد نشان که شده ساخته صدق این به ابتدا از باور

 چون باشد؛ آمده دستبه چنین که مهارتی و کرده است کسب فراعادی و اعجازگونه
 .است جاودانه عمومی، باورهای در خضر عمر

 هانوشتپی
ساس ای که شاید همام تبریزی برای دستیابی به جایگاه رفیع هنری سعدی اح. درگیری درونی8

شود. یکی از این منابع، اشعار بسیاری است که او در پیروی کرده است، از منابع متعدد اثبات میمی
های موفق سعدی پرداخته و از ادوار نزدیک به عهد حیات او، این اشعار در کنار از برخی سروده

شده است. یبرداری و کتابت مکنندة این رقابت است ـ نسخههم ـ که خود همین توالی، منعکس
ق از دیوان همام یاد کرد که  792نویس کهن مرعشی مورخ توان از خود دستبرای نمونه، می

شیخ سعدی »های زیادی از سعدی و همام را با عناوین ترین جایی باشد که مطلع سرودهشاید قدیم
 –ب 815ق:  792در کنار هم کتابت کرده است )همام تبریزی، « جواب ]شعر همام[»و « فرماید

ب(. همچنین، در جنگ سدة هشتمی کتابخانۀ الالاسماعیل ـ که منبع بسیار مشهوری در  817
المعارضات بین غزلیات »های شعرشناسی است ـ اشعار سعدی و همام در بخشی با عنوان پژوهش

 تبریزی، در کنار یکدیگر کتابت شده است )گویندة« الدین طابَ ثراهماالشیخ سعدی و موالنا همام
ای نزدیک به عهد همام که در ، سراینده«سیف حدادی»الف(. همین شعر  889 –ب  17ق:  759

این پژوهش از آن یاد شد، در برتری دادن همام بر سعدی، حاکی از وجود چنین رقابتی است. 
اند جالب اینجاست که شاعران شیرازی نیز در این باب ساکت نمانده و سعدی را برتر دانسته

ملک  نه آگهست همانا همام تبریزی/ که شاه«: »زنگی شیرازیابن»، شعر 8119: 8951)جاجرمی، 
زده است. بر برخی رویدادهای حکومتی نیز به این رقابت دامن می«(. سخن سعدیَست شیرازی

 در حضرت او» روزی در کتابخانۀ مرعشی، همام دیوان کهن، نویسدست اطالعات اساس
 اینان :بخواند، او را عظیم خوش آمد حزین آوازی به را سعدی غزل خان[ شخصی این]=غازان

اند. اشارت فرمود که پیش موالنا اند/ کآرام جان و انس دل و نور دیدهآفریده محض رحمت ز مگر
الدین رو و بگو تا همچنین، غزلی از بهر من بگوید. بر موجب اشارت او، این غزل بگفت: همام
 ۶ ق: 792 تبریزی، همام« )انداند/ تنشان مگر ز جان لطیف آفریدهیدهها که آرزوی دل و نور داین

های ها و داستانهنگامی که در این باره به گنجینۀ افسانه (.852: 892۶حیدری یساولی،  الف؛
شویم که خود از حقیقتی در رو میکنیم، با داستان سعدی و همام در حمام روبهعامیانه مراجعه می

. برای 951 - 957: 8927دارد )ر.ک: ذوالفقاری، ام نسبت به سعدی پرده برمیاندیشی همرقابت
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 –ب  1۶تا: ؛ محرمی، بی95۶ - 955: 8915مآخذی دیگر این داستان، ر.ک: دولتشاه سمرقندی، 
 ب(. 17

 منابع
المعارف بزرگ ةدائر .«اسالمی عرفان و فارسی ادبیات در خضر(. »8925) حمیرا ارسنجانی، -

. 99المعارف بزرگ اسالمی. ج ةزیر نظر کاظم موسوی بجنوردی. تهران: مرکز دائر .اسالمی
 .515 - 912صص 

 دانشنامۀ .«ایران عامۀ فرهنگ در خضر فارسی، ادبیات در خضر(. »8921) مهران افشاری، -
 صص .85ج  اسالمی. المعارفةدائر بنیاد تهران: عادل. حداد غالمعلی زیر نظر .اسالم جهان
5۶1 - 5۶5. 

 صص .885ش  .81س  .بخارا .«5شناسی ایران حاشیۀ در(. »8925) محمد وفایی،افشین  -
871 - 815. 

 طبیبی. میرصالح اهتمامبه  .االشعاردقائق فی االحرارمونس(. 8951) بدر بن محمد جاجرمی، -
 ملی. آثار انجمن تهران: .9ج 

 و تصحیح مقدمه، .القدسحضرات من ساالننفحات(. 8971) عبدالرحمان نورالدین جامی، -
 .اطالعات تهران: عابدی. محمود: تعلیقات

 کاظم نظر زیر .ایران مردم فرهنگ دانشنامۀ .«خضر(. »8925) محمد )قنواتی(، جعفری -
 مرکز تهران: قنواتی. جعفری محمد کریمی و اصغر: علمی ویراستاران بجنوردی. موسوی

 .۶5 - 95صص  .5بزرگ اسالمی. ج  المعارفةدائر
 .المزار زُوّار عَن األوزار حَطِّ فی اإلزار شَدُّ(. 8991) ابوالقاسم الدینمعین شیرازی، جنید -

 چاپ] مجلس چاپخانۀ تهران: اقبال. عباس قزوینی و محمد عالمه تحشیۀ و تصحیحبه
 [.89۶۶ نوید،: افست

 مقدمۀ با رستاخیز. دعباسسی کوششبه .دیوان(. 8911) محمود بن الدینکمال کاشی، حسن -
 .اسالمی شورای مجلس اسناد مرکز و موزه کتابخانه، تهران: عاطفی. حسن

 و ابیات) تبریزی الدینهمام دیوان از کهن نویسیدست(. »892۶) علی یساولی، حیدری -
 .815 - 895 صص (.21پیاپی )5  - 9ش  .99س  .شهاب میراث .(«نویافته نکات

 دبیرسیاقی. محمد زیر نظر .السیرحبیب تاریخ(. 8911) الدینهمام بن ینالدغیاث خواندمیر، -
 .خیام . تهران:9ج  .5 چ
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 تهران: عالقه. فاطمه: توضیح و تصحیح مقدمه، .الشعراءتذکره(. 8915) سمرقندی دولتشاه -
 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه

 تهران: .سعدی آثار در گفتار هفت قی.ور ببر من گلستان از(. 8927) حسن ذوالفقاری، -
 .خاموش

 مهدی علیزاده و حسین: توضیح و تصحیح .اللطایفمنتخب(. 891۶) ایمان خانعلیرحم -
 .طهوری تهران: علیزاده.

 فقید استاد یادنامۀ گلرنگ، پیر. «تبریزی همام برای هاییمرثیه(. »8925) مهدی پور،رحیم -
 .525 -512 صص ادبیات. قم: خسروشاهی. طاهری محمد اهتمامبه .عیوضی رشید

 تاریخ با) تهران دانشگاه مرکزی . کتابخانۀ9591 نویسدست(. ق88-81 سدة) شیعی سفینۀ -
 (.مجزا اوراقی به مربوط نویسدست انتهای در ق 155

 فردوسی. تهران: .9 صفا. چ اهللذبیح مقدمۀ و تصحیح با .دیوان(. 89۶5) فرغانی سیف -
 سخن. . تهران:8 چ .ایدئولوژی یک هایدگردیسی تاریخ. در قلندریه(. 891۶) کدکنی یشفیع -
 فاتح کتابخانۀ خطی نسخۀ روی از عکسی چاپ .دیوان(. 8911) الدینجالل عتیقی، -

 تهران: کریمی. سعید پورجوادی و نصراهلل کوششبه ق. 759 کتابت استانبول. تاریخ
 .فارسی ادب و زبان فرهنگستان

 و مقدمه با .الحیاتعین رشحات(. 895۶) فخرالدین کاشفی، واعظ حسین بن علی -
 .ج 9 نوریانی. نیکوکاری بنیاد معینیان. اصغرعلی تعلیقات و حواشی و تصحیحات

(/ شیراز مزارات -شداالزار  ترجمۀ) مزار هزار تذکرة(. 89۶5) شیرازی جنید بن عیسی -
 .احمدی کتابخانۀ شیراز: وصال. رانینو تحشیۀ و تصحیحبه .االحباءملتمس

 .افشار محمود وارةنام افشار. ایرج تصحیح ،[مؤلف نام بدون(. ]8979) «سقایان نامۀفتوت» -
ج  افشار. محمود موقوفات بنیاد تهران: اصفهانیان. کریم همکاری با افشار ایرج: گردآورنده

 .9125 - 9117 صص .7
 در سعدی فتیانی و مالمتی هایاندیشه(. »8929) ییوفا احمدرضا و علی فرزانه، کیخای -

 .857 - 899 صص .52ش  .81س  .ادبی پژوهیمتن .«غزلیات
 الالاسماعیل کتابخانۀ خطی نسخۀ .جنگ .(ق 759) محمد حاجی تبریزی، گویندة -

 .517 ش .(استانبول)
 تعلیقات و یحتصح مقدمه، .االنسشجرات من القدسثمرات(. 897۶) بیگلعل بدخشی، لعلی -

 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه تهران: سیدجوادی.حاج  سیدکمال
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 افندی اسعد کتابخانۀ خطی مجموعۀ ،اللطایفمجمع(. تابی) محمد بن احمد محرمی، -
 818 –ب  15 هایبرگ هجری. یازدهم سدة در احتماالً شدهکتابت .8755 ش .(استانبول)

 .الف
 هاینسخه فهرست .(8929) موسوی میرمحمود همکاری با یدمحمود،س نجفی، مرعشی -

 حضرت بزرگ کتابخانۀ قم: .العظمی مرعشی نجفیآیۀاهلل حضرت بزرگ کتابخانۀ خطی
 .59ج  العظمی مرعشی نجفی.آیۀاهلل

 .اسالم جهان دانشنامۀ ،«اسالمی عرفان و فرهنگ در خضر(. »8921) احمد دامغانی، مهدوی -
 .5۶1 - 555 صص .85ج  اسالمی. المعارفدائرة بنیاد تهران: عادل، حداد معلیغال زیر نظر

 .األطهارإمامۀ األئمه فی االنوارعبقات(. تابی) هندی نیشابوری موسوی میر سید حامد حسین -
 (.پیاپی 85ج ) السند. قسم5مدرسۀ اإلمام المهدی. ج  قم:

 محمد جعفر اهتمامبه .سلطانی نامۀتوتف(. 8951) سبزواری حسین موالنا کاشفی، واعظ -
 .ایران فرهنگ بنیاد تهران: محجوب.

 .51ص .5ش  .رودکی نامۀهفته .«خضر با مالقات کتاب(. »8915) انیس وحید، -
 صدوق. . تهران:9 چ عیوضی. رشید تصحیحبه .دیوان(. 8971) تبریزی همام -
 بن علیشاه خط به .8۶512 ش مرعشی. ۀکتابخان دستنویس .دیوان(. ق 792) ــــــــــــــ -

 .ق 792 صفر 98 دوشنبه مورخ اصفهانی. صائغ علی بن احمدشاه
- Franke, P. (2000). Begegnung mit Khidr: Quellenstudien zum Imaginären 

im traditionellen Islam. Beirut, Beiruter Texte und Studien. Bd. 79. in 
commission bei Franz Steiner verlag Stuttgart. 

- Renard, J. (2003). "Khadir/ Khidr", Enczclopaedia of the Quran. ed. by: 
Jane Dammen McAuliffe. Leiden- Boston, Brill, vol. 3. pp. 81- 84.    
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Abstract 
There are certain ideas about the complex personality of Sa'di, most of 

which could be traced back to a particular historical time and place. 

One of these beliefs, which was common since the middle or late 8th 

century (A.H) is the meeting of Sa'di and Khidr. In the 9th century 

documents, Sa'di is said to receive some spiritual teaching from Khidr. 

However, there are two older documents suggesting that this belief 

goes further back to the last years of Sa'di's life or possibly the early 

8th century. One of the documents is written by a contemporary writer 

of Homam-e-Tabrizi indicating that Khidr gave Sa'di the secret of 

immortality. 
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