
  
  
  
  

  این مقاله را به حضور استاد موحّد که عمری به دور از هیاهو
   .کنم قیقات ماندگار ادبی پرداختند تقدیم میبه تح

  دیر زیاد آن بزرگوار خداوند

  سکوت سعدی
  

  سیروس شمیسا
  دانشگاه علّامه طباطبایی

  
مقدّمـۀ  ) New Historicism(گرایـی جدیـد    من با توجـه بـه نظریـۀ تـاریخ    

 گرایـی   تـاریخ . ام که امیدوارم در آینده بتوانم منتشر کنم         گلستان را بازخوانی کرده   
جدید معتقد به متنیّت تاریخ و تاریخیّت متون است، یعنـی اوالً تـاریخ هـم مثـل                  
متون ادبی فقط یک روایت ندارد و ثانیاً متـون ادبـی بـا توجّـه بـه تـاریخ معنـی                      

 من در آن رساله، یکـی هـم سـکوت سـعدی             1های متعدّد   ازجمله بحث . دهد  می
  : بدان اشاره کرده استگلستاناست که در مقدّمۀ 

خـوردم    کردم و بر عمر تلف کرده تأسّف می          شب تأمّل ایام گذشته می     یک«
ها مناسب حـال خـود        سُفتم و این بیت     و سنگ سراچۀ دل به الماس آب دیده می        

  :گفتم می
 رود نفـــسی هـــر دم از عمـــر مـــی

ــوز  ــاب تم ــرف اســت و آفت ــر ب  عم
  

 ...کــنم نمانــده بــسی چــون نگــه مــی  
ــوز  ــد و خواجــه غــرّه هن ــدکی مان  ان

  

 مصلحت آن دیدم که در نشیمن عُزلت نشینم و دامن           2ز تأمّل این معنی   بعد ا 
                                                 

، اسـتعارات و کنایـات   )که معمول نبـوده اسـت  (قضات گلستان، چرا شاعر کتابی به نثر نوشت  ـ ازقبیل علّت تنا 1
 .ی دارندمقدّمۀ گلستان که به نظر من معانی خاصّ

 . ـ ظاهراً عمر تلف شده و این که دیگر چندان زمانی باقی نمانده است2
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بعـد پریـشان      هـای پریـشان بـشویم و مِـن          از صحبت فراهم چینم و دفتر از گفته       
  .نگویم

 زبان بریده به کنجی نشسته صُمٌّ بُکـم       
  

 »به از کسی که زبانش نباشد انـدر حُکـم           
  )53گلستان، ص (  

م و دیگر زمان چندانی ندارم دلگیر شدم و         گوید چون عمری را تلف کرد       می
دوبـار لغـت پریـشان را آورده        . تصمیم گرفتم که معاشرت نکنم و سخن نگـویم        

شـوم   تواند تعابیر مختلف داشته باشد که من فعالً وارد این بحث نمی      است که می  
گویـد کـسی کـه        سپس می . گیرم  و آن را سخنان انتقادی و سیاسی و امثال آن می          

  .یی نشسته بهتر از کسی است که اختیار زبانش را ندارد  م در گوشهصُمٌّ بُک
کننـده    گیـری ذکـر کـرده قـانع         دلیلی که سعدی برای سخن نگفتن و گوشـه        

. تأسف خوردن بر عمر تلف شده نبایـد باعـث خموشـی و عزلـت شـود       . نیست
وآنگهی سعدی کجا عمر تلف کرده است؟ تمام زندگی او شور و سفر و عشق و                

» های پریشان بشویم و مِن بعد پریشان نگویم دفتر از گفته«از دو جملۀ . وددانش ب
کمـی  » زبانش نباشد اندر حُکـم    «. معلوم است که علّت دیگری در کار بوده است        

گفته که به مذاق کسانی خوش  البد سعدی سخنانی می. کند تر می مطلب را روشن
ر چنین باشـد ایـن سـخنان را         اگ. گویی بوده است    آمده و از نظر آنان پریشان       نمی

 و خبیثـات و بعـضی از قطعـات و           بوسـتان باید کجا یافت؟ طبیعی است کـه در         
غزلیّات، اشعار غنایی دلپسندی است که بعید است مـورد انتقـاد کـسانی               . قصاید

تکیۀ من بیشتر بر بوستان است زیرا فوراً یعنی یک سال بعـد از              . قرار گرفته باشد  
لـذا  . کردند  ت، آن هم به نثر که معموالً شاعران چنین نمی          را نوش  گلستان،  بوستان

این سخنان را   .  گفته است باید حسّاس بود     بوستانبیشتر نسبت به سخنانی که در       
  :توان تقسیم کرد  به چند دسته میۀًعمد

  .سخنان سیاسی و انتقادی مثالً در مورد مغوالن یا شاه و دربار. 1
  .آمده است عین خوش نمیسخنانی که چندان به مذاق متشرّ. 2
  .آمده است سخنانی که چندان به مذاق متصوّفه خوش نمی. 3
هایی ایجاد    سخنانی در عشق و عاشقی و شاهدبازی که ممکن است حساسیّت          . 4

  .کرده باشد
 قرار است جبران مافات کند و دیگر پریشان یعنی از ایـن             گلستانسعدی در   
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لبی در عـشق و عاشـقی و شـاهدبازی در           قبیل سخنان نگوید، اما از آنجا که مطـا        
 هم آمده است باید عامل اصلی رنجش از سعدی را همان سخنان سیاسی              گلستان

در شرایط جنگیِ حملۀ مغول و اوضاع       . و انتقادی در مورد مغوالن و شاه دانست       
ناپایدار صلح، گویا سخن گفتن از ایـن مـسایل خوشـایند دربـار نبـوده اسـت و                   

. پـردازد    دیگر آشکارا به این مطلـب نمـی        بوستانبرخالف   گلستانسعدی هم در    
البته دوستان او عقیده دارند که سعدی نباید در این زمینه سکوت کند چنـان کـه                 

» ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام        «گوید که دریغ است       یکی از آنان می   
ه ظـاهراً  ک» به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی       «کند که     باشد و اصرار می   

دم «افزاید کـه      وقت مصلحت در آن اوضاع و احوال حملۀ مغول بوده است و می            
شـود و بـه       سعدی سرانجام تسلیم می   . طیرۀ عقل است  » فرو بستن به وقت گفتن    

  .گوید سخن می» ضرورت«حکم 
 بـر زبـان رانـده و ممکـن          بوستانهایی از سخنانی که سعدی در         اینک نمونه 

  .است باعث رنجش شده باشد
  فتنۀ مغوالن. 1

ابوبکربن سعد زنگی با دادن باج و خـراج موفّـق شـده بـود جلـوی حملـۀ                   
مغوالن را به فارس بگیرد به طوری که فارس مأمنی برای فرار و مهاجرت فـضال                

 1.شده بود و البد مردم کثیری از اطراف و اکناف خود را به آنجـا رسـانده بودنـد                  
هت کمک به هالکـو بـرای فـتح بغـداد         بعدها هم همین اتابک ابوبکر، لشکری ج      

فرستاد، حال آن که سعدی در آن قصیدۀ معروف عربی خـود در رثـای خلیفـه و                  
سعدی هم البد مثل روشـنفکران آن       . ویرانی بغداد از مغوالن نکوهش کرده است      

دوره چون سیف فرغانی از مغوالن متنفّر بود ولـی در آن شـرایط بحرانـی صـلح         
البتـه  . یی به دسـت دشـمن نیفتـد         پسند دربار نبود تا بهانه      والنناپایدار، انتقاد از مغ   

زیست آزادانه  سیف فرغانی که از ارادتمندان سعدی بود چون در آسیای صغیر می
  :از مغوالن انتقاد کرده است

ــز بگــذرد ــان شــما نی ــر جه ــرگ ب  هــم م
 آب اجل که هست گلوگیر خـاص و عـام         
 چون داد عـادالن بـه جهـان در بقـا نکـرد

ــذرد     ــز بگ ــما نی ــان ش ــق زم ــم رون  ه
 بر حلق و بـر دهـان شـما نیـز بگـذرد            
 بیـــداد ظالمـــان شـــما نیـــز بگـــذرد

                                                 
 . ـ به مقدمۀ المعجم فی معاییر اشعار العجم رجوع شود1
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 و رفـت    گذشت    غرّش شیران   کت چو   درممل
 این نوبت از کسان به شـما ناکـسان رسـید          

  

 ایــن عوعــو ســگان شــما نیــز بگــذرد
ــذرد   ــز بگ ــما نی ــسان ش ــت ز ناک  نوب

  )18دیوان سیف فرغانی، ص (  
کند که بار مـذهبی دارد و آنـان را             یاد می  1طالح فتنه سعدی از مغوالن با اص    

.  از آنان یاد شده اسـت      94 و   93آیات  ) 18(خواند که در سورۀ کهف        یأجوج می 
اتابک ابوبکر هم جهـت     . ذوالقرنین جهت رفع فتنۀ آنان سدّی از آهن ساخته بود         

  :رفع این یأجوج سدّی از زر ساخت
 گــر از فتنــه آیــد کــسی در پنــاه    

  

ــدارد    ــشور آرامگــاه   ن ــن ک ــز ای  ج
  )134بوستان، ب (  

ــین و ســنگ  ــوار روئ ــه دی  ســکندر ب
 تــو را ســدّ یــأجوج کفــر از زرســت

  

ــگ     ــأجوج تن ــان راه ی ــرد از جه  بک
 نــه رویــین چــو دیــوار اسکندرســت

  )155 ـ 56بوستان، ب (  
هیچ معلوم نیست که این دیوار تا چه مدّت پایداری خواهد کرد، چنان که به 

  :گوید اتابک ابوبکر می
ــی   ــو م ــد ت ــه عه ــق  ب ــنم آرام خل  بی

  

ــق     ــرانجام خل ــدانم س ــو ن ــس از ت  پ
  )150بوستان، ب (  

فقط و فقط در عهد توست کـه        : که ممکن است از مقولۀ حصر و قصر باشد        
  .آرام خلق است و معلوم نیست در عهد جانشین تو چه خواهد شد

کند منتهـا     می هم به فتنۀ مغوالن و مأمن بودن فارس اشاره           گلستاندر مقدمۀ   
  :بن سعد گوید به صورت کلّی و ایهامی، چنان که در مدح ابوبکر

 اقلیم پارس را غم از آسـیب دهـر نیـست          
 امروز کس نشان ندهـد در بـسیط خـاک         
 یارب ز بـاد فتنـه نگـه دار خـاک پـارس            

  

 تا بر سرش بود چـو تـویی سـایۀ خـدا             
ــا  ــأمن رضـ ــتان درت مـ ــد آسـ  ...ماننـ

 را بقــاچنــدان کــه خــاک را بــود و بــاد 
  )52گلستان، ص (  

 شادروان دکتر یوسفی در شرح فتنه در ایـن          گلستانجالب است که مصحّح     
 به معنی اغتـشاش و      Anadrchieکند که فتنه معادل       بیت از علّامه قزوینی نقل می     

طور که گفتم مراد از فتنه در اشعار سعدی فتنۀ مغول             اما همان . هرج و مرج است   

                                                 
اشراف اطراف و اعیان بُلدان که درین دور حیف و جور و باحور «: چنین است هم) 38ص ( المعجم  ـ در مقدمۀ 1

  .»اند فتنه و فتور از مایۀ دستگاه خویش افتاده
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  :ی چون باری حتی در ابیات1.است
 کس از فتنـه در پـارس دیگـر نـشان          

  

 نبینــــد مگــــر قامــــت مهوشــــان  
  )29بوستان، ب (  
  .باید به ایهام فتنۀ مغول را در نظر داشت

سعدی در مورد حملۀ مغوالن که سخن روز بـود، ابیـات بـسیاری دارد کـه                 
مورد توجه شارحان سعدی قرار نگرفته است مـثالً در انگیـزۀ حملـۀ مغـول کـه                  

ازرگانان مغول به دست عوامل خوارزمشاه بـود در بـاب اوّل کـه در               کشته شدن ب  
  :عدل و تدبیر و رأی است گوید

ــست    ــان را بخ ــه بازارگ ــشه ک  شهن
ــد   ــمندان رون ــر هوش ــا دگ ــی آنج  ک
 نکــو بایــدت نــام و نیکــو قبــول    

ــردد آن مملکــت عــن  ــه گ  قریــب تب
  

  ببــست2در خیــر بــر شــهر و لــشکر  
 چـــو آوازۀ رســـم بـــد بـــشنوند   

ــ ــودار بازارگــ ــولنکــ  ...ان و رســ
 کـــز او خـــاطر آزرده آیـــد غریـــب

  ) به بعد258بوستان، بیت (  
گوید که هر چند فعالً اوضاع آرام است اما باید ارتش را در             در ابیات زیر می   

دهد   استفاده از لغت یأجوج نشان می     . حال آماده باش نگاه داشت و به آنان رسید        
  :که اشارۀ سعدی به مغوالن است

ــاری تهـــ   ــه بـ ــوددالور کـ  وّر نمـ
ــالک   ــر ه ــد ب ــر دل نه ــار دگ ــه ب  ک

ــک  ــواحی مُل ــگال 3ن ــف بدس   از ک
ــارزار  ــد در صــف ک ــردی کن  چــه م

  

 ببایـــد بـــه مقـــدارش انـــدر فـــزود  
 نـــدارد زپیکـــار یـــأجوج بـــاک   

 ...به لشکر نگـه دار و لـشکر بـه مـال       
 کــه دســتش تهــی باشــد و کــار، زار 

  ) به بعد1034بوستان، بیت (  
 تـا   گلـستان رار اسـت کـه سـعدی در         ای که عرضه کـردیم قـ        بر طبق نظریه  

 باشد لذا به فتنه مغول به صورت سربسته و رمز فقط            4حدودی زبانش اندر حکم   
                                                 

یکی از آنان در توضـیحات گلـستان نوشـته    . یی به شروح استادان ادبیات نکنم  آید که در اینجا اشاره  ـ دریغم می 1
 !کلم و مترسالن جمع مترسل استاست که متکلمان جمع مت

  .یی است که مراد سعدی اشاره به واقعۀ خوارزمشاه و مغول است قرینه» لشکر« ـ 2
دیهی از نواحی مملکـت او  در دماغ هیچ متهوّر تمناء تملّک ... بیش از آن بود که]... خوارزمشاه[قهر و غلبۀ او « ـ  3

  .29المعجم، ص . » آمدیدر خیال
ـ و مثالً تصوی 4 ر مطبوعی از اوضاع جامعه به دست بدهد، اما چون وضع همان است کـه در مقدمـۀ جهانگـشای جـوینی      

ـاقض مـی                 ایم، نمی   خوانده شـود کـه موضـوع بحـث          تواند کامالً بر حقایق سرپوش بگذارد و لذا گلستان متنی دوگانه و متن
  .دیگری است
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ازجمله دو بیت از ابیات قـصیدۀ را کـه در خرابـی بغـداد بـه                 . کند  هایی می   اشاره
آورد تـا خواننـدگان آگـاه را متوجـه            دست مغوالن سروده بود در مدح اتابک می       

  .ازد که در هجو مغوالن استمنشاء آن دو بیت س
  :دید مرد و فتنۀ مغول را نمی در آن قصیده آرزو کرده بود که کاش می

 نوائـــبُ دَهـــرٍ لَیتَنـــی مِـــت قَبْلَهـــا
  

ــی    ــسّفیهِ عل ــدوانَ ال ــمْ أَرَ عُ ــرِ وَلَ  الْحَب
  

مـردان    مردم و ستمکاری ابلهان را بر دانـشی         ها می   کاش پیش از این مصیبت    
  1.دیدم پرهیزکار نمی

ــدٌ  أَال إِنَّ عَــصری فیــه عَیــشی مُنَکَّ
  ج
  

 فَلَیتَ عِشَاءَ الْمَوتِ بادَرَ فـی عَـصْری         
  

کاش شامگاه مرگ در    . هان بدانید که مرا در عصر خویش عیش مکدّر است         
  2.رسید عصر من فرا می

عیس مُنکَّد همان عیش مکدّر است یعنی زندگانی ناخوش و لذا هـیچ بعیـد              
، استعارۀ تهکّمیـه باشـد      گلستانآن ابیات پایانی مقدمۀ     نیست که وقت خوش در      
  :یعنی مجاز به عالقه تضادّ

 در این مدت که ما را وقـت خـوش بـود    
  

 زهجرت ششصد و پنجـاه و شـش بـود           
  )57گلستان، ص (  

 میالدی همان سالی است که هوالکـو بغـداد را فـتح             1258ق مطابق   .   ه 656زیرا  
 و سعدی هم در همان سال آن قصیدۀ غرّا را           3دمی پایان دا    کرد و به خالفت اسال    

 بیان کرده است همین مـسألۀ       گلستانسرود و لذا علّت افسردگی او که در مقدّمۀ          
. توانست آشکارا بـدان اشـاره کنـد         سقوط بغداد و حملۀ مغول بوده است که نمی        

 درگذشـت و سـعدی در       658اتابک ابوبکر بن سعد دو سال بعد از این واقعه در            
  : او چند شعر سروده است ازجمله گویدمرثیۀ

 عروس ملک نکوروی دختری است و لیک      
  

 کند این سست مهـر بـا دامـاد          وفا نمی   
  )761دیوان، ص (  
 بعد از مرگ پدرش به جـای او         623او پنجمین اتابک فارس بود و در سال         

                                                 
 .67 ـ شعرهای عربی سعدی، ص 1
 .87 ـ همان، ص 2
جالب است که موالنا در این سال شروع به سرودن . به قتل رسید) 1258 فوریه 22 (656 صفر 14در  ـ مستعصم 3

 656ماه جاللی سـال   سعدی نگارش گلستان را در اول اردیبهشت    . هنوز فتنۀ مغول به قوینه نرسیده بود      . مثنوی کرد 
 .قمری شروع کرد
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 از سقوط برلین شناسی سبکالشعراء بهار در  سقوط بغداد به قول ملک. نشسته بود
حتی تا یک قرن بعد هم خاطرۀ ایـن سـقوط در           . تر بود     در جنگ جهانی دوم مهمّ    

  :گوید خواجوی کرمانی صد سال بعد از این حادثه می. ذهن روشنفکران بود
 گریـد   خاک بغداد بـه خـون خلفـا مـی         

  

  در بغداد است که  این شطّ روان چیست ورنه   
  

م فـارس و یکـی بـرای        سعدی در این واقعه دو قصیده دارد یکی برای مـرد          
  .جهان اسالم

  :مطلع قصیدۀ فارسی او چنین است
 آسمان را حق بود گرخون بگرید بر زمین       

  

 بــر زوال ملــک مستعــصم امیرالمــؤمنین  
  )764دیوان، ص (  

  :خواند پیمانان اتابک را کرکس می در این قصیده مغوالن یعنی هم
 کرکسانند از پی مردار دنیـا جنگجـوی       

  

 دمندی چو سیمرغان نشین   ای برادر گر خر     
  

  :کند و سپس به صلح اتابک ابوبکر سعد با ایشان چنین اشاره می
 بـین او    مصلحت بود اختیار رأی روشن    

  

 با زبردستان سخن گفتن نشاید جز به لـین          
  )جا همان(  
) نرمی(هم اتابک با مغوالن باید به لین        : که مصراع دوم به نظر من ایهام دارد       

  .دی با اتابکسخن بگوید و هم سع
دانم که خود     من نمی . اما آن قصیدۀ عربی سعدی برای همۀ جهان اسالم بود         

توانم تـصوّر کـنم کـه ایـن           العملی داشتند، اما می     ها در این زمینه چه عکس       عرب
. قصیده چقدر خطرناک بود و امثال هالکو و خواجه نصیر طوسی را برآشفته بـود  

نماید زیرا    تابک سروده است ناهماهنگ می    در این قصیده آن دوبیتی که در مدح ا        
در جهان اسالم اتابک چندان کسی نبود، امّا سعدی برای آن کـه از خـشم اتابـک        

زیـست    او در این دوران در شیراز می      . بکاهد ناچار به ذکر آن دو بیت مدحی بود        
و نظر محقّقانی که معتقدند قـصیده را در بغـداد سـروده  اسـت ظـاهراً صـحیح                    

شـد    توانست، از آنجا خـارج مـی        اد در معرض حمله بود و هر که می        بغد. نیست
، گلـستان  و   بوسـتان های نگارش      یعنی سال  656 و   655های    وآنگهی در بین سال   

  . است656سعدی در شیراز بود و فتح بغداد هم در سال 
برای آن که متوجّه شویم این قـصیده چقـدر ممکـن بـود دربـار فـارس را                   

ه داشته باشیم که محمدشاه پسر سلغرشاه پسر اتابک سـعد           ناراحت کند باید توجّ   
در واقعۀ بغداد مالزم هالکوخان بود و پسر اتابک ابوبکر بن سعد در دربار هالکو               
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چند ماه بعد از فتح بغداد بود کـه پـسر اتابـک             . برد  به صورت گروگان به سر می     
ت به شیراز را ابوبکر برای تهنیت فتح بغداد به حضور هالکو رسید و اجازۀ برگش         

 طـوس، وفـات   597متولـد  ( اما در مورد خشم خواجه نصیرالدین طوسی  1.یافت
: 2نویـسد    مـی  قـصص العلمـا   هایی هست، ازجمله تنکابنی در        داستان)  بغداد 672

شـیخ چـون از     . شیخ سعدی به خدمت او شتافت     . خواجۀ طوس به شیراز رفت    «
گفـت  . ه از مذهب او پرسـید خواج. گفت خواست باال رود یاعلی می پلّه خانه می 

خواجه فرمود اگر شیعه هستی چرا خلفا را مـدح گفتـی؟ گفـت از روی                . ام  شیعه
خواجه گفت پس از کشته شدن خلیفۀ عباسی از که تقیّه کردی که او را               . تقیّه بود 

  :رثا گفتی و قصیدۀ
 آسمان را حق بود گر خون ببارد بر زمین

  

 در عزای ملـک مستعـصم امیرالمـؤمنین         
  

خواجه امـر کـرد تـا او را         . در مرثیۀ او سرودی؟ سعدی در جواب فرو ماند        
پس او را به دوش به منزل بردنـد و او بـدان علّـت پـس از              . چوب بسیاری زدند  

محققان . این داستان جعلی است و در کتب قدیم نیامده است         . »چندی درگذشت 
 در  672در  خواجـه   . انـد کـه جعلـی اسـت         هم گفته ) مثالً استاد مدرس رضوی   (

 در شیراز، یعنی بیست سـال بعـد از خواجـه            692 درگذشت و سعدی در      3بغداد
گویا خواجه از کازرون رد شده بود اما معلوم نیست که بـه شـیراز هـم                 . زنده بود 

غرض از ذکر این افسانه این است که به هر حال مدح خلیفۀ عباسـی               . رفته باشد 
  .ه استدر ذهن کارگزاران دستگاه مغول موجّه نبود

سعدی در مورد خواجه نصیر شعر ندارد اما برادران جوینی را که آنان هم در 
شاید علت این باشد که خواجه اوالً شـیعه         . خدمت مغول بودند مدح کرده است     

 و ثانیاً از طراحان اصلی فتح بغداد بود و این معنـی از مکاتبـات او در بـاب                    4بود
  .شود فتح بغداد روشن می

گیر شـیراز    قطعات خود اشاره کرده که در آشوبی که دامن      سعدی در یکی از   
. شده بود از آن شهر رفت و چون بازگشت مالحظه کرد که مملکـت آرام اسـت                

                                                 
اریزی، ص پنقل از مقالۀ استاد باستانی . 717، ص 1336  جلد،2به کوشش بهمن کریمی، اقبال، . التواریخ  ـ جامع 1

214. 
  .211نقل به اختصار از مقالۀ استاد باستانی پاریزی، ص . 284، ص 1364العلما، محمد تنکابنی، اسالمیه،    ـ قصص2
 .214رک به مقالۀ استاد باستانی، ص . گفتند  می»گاو طوس «رها به خواجه نصی  ـ بغدادی3
 .الکاظم دفن کردند حرم امام موسی ـ او را در 4
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در این صورت اشارۀ او باید به معاهدۀ ابوبکربن سـعد بـا اوگتـای قـاآن ایلخـان                 
ارس ابوبکر پذیرفته بود که به او خراج بدهد و در عوض او هم به ف              . مغول باشد 
  :لشکر نکشد

  چـو دیـدم    1برون جَستم از تنگ ترکان    
ــدم  ــاز آمــدم کــشور آســوده دی  چــو ب

  

 2جهان درهم افتـاده چـون مـوی زنگـی           
ــی  ــه آن تیزچنگـ ــدر رفتـ ــان بـ  زگرگـ

  

ــاری   ــشک تت ــو م ــان چ ــط ماهروی  خ
 ایـــزد آبـــاد و پرنـــاز و نعمـــت بنـــام

  کـی شـد؟     بپرسیدم این کـشور آسـوده     
ــدی   ــه دی ــد اول ک ــود در عه ــان ب  چن

ــین ــادل   چن ــلطان ع ــام س ــد در ای   ش
  

ــان چــو درع فرنگــی    ــف خوب ــر زل  3س
 پلنگـــان رهـــا کـــرده خـــوی پلنگـــی

 ؟!کسی گفت سعدی چه شوریده رنگـی      
 جهــانی پرآشــوب و تــشویش و تنگــی
 اتابــــک ابــــوبکربن ســــعد زنگــــی

  )755دیوان، ص (  
 از شیراز رفـت و  620 ـ  21دکتر صفا عقیده دارد که سعدی در حدود سال 

الدین پیرشاه پسر  به وضع دشوار شیراز بر اثر حملۀ سلطان غیاثقطعۀ فوق اشاره 
 به سوی فارس آمد     620 او اواخر سال     4.سلطان محمد خوارزمشاه به شیراز است     

به )  م 1257(= ق  .   ه 655سعدی در   . و اتابک سعدزنگی به قلعۀ اصطخر گریخت      
  :شیراز برگشت و در آن شعر معروف به مطلع

 و بـه سـرباز آمـد      سعدی اینک به قدم رفت      
  

 مفتــی ملــت اصــحاب نظــر بازآمــد  
  )714دیوان، ص (  

کنم که در آن قطعـه        من فکر می  . کند  ای به اوضاع آشفتۀ قبلی نمی       هیچ اشاره 
بعید است کـه سـعدی سـی و پـنج سـال             . مراد از گرگان و پلنگان مغوالن باشند      

ر صـورت   یکسره به دور از شیراز بوده باشد، شـاید ورود و خـروج او چنـد بـا                 
  .گرفته باشد

آخرین اتابک فارس اِبش خاتون بود که به عقد منگوتیمور از فرزندان هالکو 
در این زمـان سـعدی      . درآمد و بعد از آن دیگر حاکمان فارس امرای مغول بودند          

ای کـه در انتقـال دولـت از           در قصیده . هم دیگر به وضع موجود عادت کرده بود       

                                                 
 . ـ راه کازرون به بوشهر1
 .نگیز ـ ایهام به اتابک سعدبن 2
 .های صلیبی ادامه داشت  ـ در زمان سعدی جنگ3
 .593 ـ تاریخ ادبیات در ایران، جلد سوم، بخش اول، ص 4
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سروده است  ) که مراد همین مغوالن است    ( دیگر   به قوم ) اتابکان فارس (سلغریان  
  :گوید

 آن دور شد که نـاخن درنـده تیـز بـود           
  

 1و آن روزگار رفت که گرگی کند شـبان          
  )735دیوان، ص (  

کند زیرا در فتوحات      در این قصیده حتّی از مغوالن به نحوی ستایش هم می          
  : گوید ایشان می

 سلطان روم و روس به منّت دهـد خـراج       
  

  هند و سند به گردن کشد قـالن        چیپال  
  

در این قصیده از هیچ شاهی نام نبرده است اما گویـا آن را در مـدح هالکـو                   
در یکی از ابیـات ایـن   . کند الدین جوینی هم مدح می سروده باشد چون از شمس  

  :قصیده گوید
 سعدی دالوری و زبـان آوری مکـن       

  

 دان تا عیـب نـشمرند بزرگـان خـرده          
  

آورد کـه مبالغـه در سـتایش مغـوالن          معنی را هم به ذهن می     که به ایهام این     
  .دان نبوده است  هنوز مطبوع طبع بزرگان خرده

یکی از مسایل مربوط به حملۀ مغول که چندان مورد بررسـی قـرار نگرفتـه                
های مهـم قـرن       مسئله بخت و قضا و قدر از دیسکورس       . است مسألۀ بخت است   

باعث گـسترش ایـن عقیـده شـده بـود کـه             آسای مغوالن     پیروزی برق . هفتم بود 
در برخـی از    . مغوالن طالع مسعود دارند و پیروزی آنان مشیّت الهی بـوده اسـت            

در آن . بینـیم   ایـن مطلـب را مـی   جهانگشای جوینی کتب قدیم ازجمله در مقدمۀ      
  :قصیدۀ سیف فرغانی هم یک بیت چنین است

 ای مفتخر به طالع مـسعود خویـشتن       
  

 نیــز بگــذرد تــأثیر اختــران شــما     
  )218دیوان سیف فرغانی، ص (  

عبّاس سروده بود به بخـت   سعدی هم در آن قصیده که در زوال خالفت بنی      
  :مغوالن اشاره کرده است

ــل   ــا اج ــد ب ــجاعت برنتاب ــازوی ش زور ب
ــام    ــار از نی ــد روز پیک ــدی برنیای ــغ هن تی

آنجا که برگردید بخت    است  فایده  بی تجربت
  

أی رزیــنچــون قــضا آمــد نمانــد قــوّت ر  
شیرمردی را که باشد مرگ پنهـان در کمـین         

سود آن را که درگردید زین      آوردن چه   حمله
  )764دیوان، ص (  

                                                 
یی است که در آن قطعـه هـم    نه ـ شبیه به همان تعبیرات پلنگان و گرگان در قطعه ذکر شده است و این خود قری 1

  .مربوط به مغوالن استاشارات 
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 هم که در رضاست چند داستان در این زمینـه سـروده             بوستاندر باب پنجم    
آن یار سپاهانی او ناگاه پیر و فرتوت شده بود چون در جنگ تتر هر کاری                . است

ه بود زیرا دولت و بخت از ایران روی برتافته بـود و قـضا و                فاید  که کرده بود بی   
  :قدر پشت مغوالن بود

 بــرانگیختم گــرد هیجــا چـــو دود   
  

 چو دولـت نباشـد تهـوّر چـه سـود؟            
  )2544دوستان، ب (  

  خورد  و یا به شاه برمیشود میسخنانی که باعث تحریک درباریان . 2
  :در مدح ابوبکربن سعدبن زنگی گوید

 رخنـده فرجـام تـست     هم از بخـت ف    
  

ــست     ــام ت ــعدی در ای ــاریخ س ــه ت  ک
  )151بوستان، بیت (  

در باب اول که در عدل و تدبیر و رأی است مکرراً بـه شـاه درس و انـدرز                    
بیـدار  ) دیریاز: ظ(گوید که شاه باید در شب دیرتاز          می 526مثالً در بیت    . دهد  می

  :کند باشد تا مردم آسوده بخوابند و سپس اضافه می
 1اللـه این سـیرت و راه راسـت       بحمد

  

ــعد راســـت    ــوبکربن سـ  اتابـــک ابـ
  )528بوستان، بیت (  

  :به این سبب است که
 کس از فتنـه در پـارس دیگـر نـشان          

  

 نبینــــد مگــــر قامــــت مهوشــــان  
  )529بوستان، بیت (  

 شاه دیندار به پاسبانی یا به عبادت بیـدار اسـت، امـا از شـعر سـعدی                   ۀًقاعد
و عشرت بیدار است، زیرا بالفاصله بعـد از آن ابیـات            شود که به عیش       معلوم می 

  :گوید می
 یکی پنج بیتم خوش آمـد بـه گـوش         
ــود   ــدگی دوش ب ــت از زن ــرا راح  م

ــی ــار؟ خــسبی چــه م ــۀ روزگ  ای فتن
  

 ســرودند دوش کــه در مجلــسی مــی  
ــود  ــوش ب ــاهرویم در آغ ــه آن م  ...ک

ــا و  ــار   بیـ ــین بیـ ــل نوشـ ــی لعـ  مـ
  

بـه نظـر مـن روابـط او بـا شـاه       . گویی بارندی با شاه شـوخی کـرده اسـت         
تر از آن بود که اتابک دلگیر شود، اما مسلّماً بهانـه بـه دسـت ایـن و آن                      صمیمانه

داد، توضیح این که اتابک مجبور بود با مردم مماشات کنـد وگرنـه از مغـوالن           می

                                                 
 .المستقیم  ـ صراط1
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 1لذا اتابک ابوبکربن سعد روی به دینـداری       . کردند  برای ورود به شهر دعوت می     
نویسد که امـرا و       شمس قیس می  .  رضایت مردم و علما را جلب کند       آورده بود تا  

 و  )35ص  (» روی به توبت و انابت نهـاده      «کُبرا و حشم و خدم به پیروی از اتابک          
مزارات متبـرک و بقـاع خیـر        ... بر عمارت مساجد و معابد و     «اتابک مال بسیاری    
و متـاع   .  شـد  امر معـروف معمـور    «و کالً در دورۀ او       )35ص  (» صرف کرده است  

حال آن که سـعدی در مـوارد متعـدد ایـن             )35ص  (»عفت و صالح مرغوب گشته    
  .اعمال را مورد اعتراض قرار داده و حتی به سخره گرفته است

  شد سخنانی که باعث رنجش متشرّعین می. 3
کردند و لذا سـعدی از راه طنـز وارد شـده              گویا در امر به معروف افراط می      

ید که سیاهی زنی را تنگ در آغوش گرفته بود و من بـه              گو  در حکایتی می  . است
  :قصد امر به معروف آنان را جدا کردم

 انـــدر کنـــار چنـــان تـــنگش آورده 
ــت     ــن گرف ــروف دام ــر مع ــرا ام  م

  

ــشی     ــلُ یُغ ــداری اللی ــه پن ــار ک  2النه
 فضول آتشی گشت و در من گرفـت       

  )2970بوستان، بیت (  
کند که چرا باعث جـدایی مـا          میامّا زن شروع به بد و بیراه گفتن به سعدی           

  .شدی
  :گوید که توبه کردم که دیگر امر به معروف نکنم و سعدی می

 که من توبه کـردم بـه دسـت تـو بـر            
  

 کـــه گـــرد فـــضولی نگـــردم دگـــر  
  )2987بوستان، ب (  

البته خود سعدی متوجه بود که این گونه اشعار او خطرناک است و لذا محل 
  .ستوقوع حادثه را هند ذکر کرده ا

پیامبر دستور  . در داستانی دختر حاتم طایی را در مقابل پیامبر قرار داده است           
داده بود که افراد طی را که اسالم نیاورده بودند بکشند و فقط دختر حاتم را رهـا                  

  :کنند
ــین    ــشیر ک ــه شم ــشتن ب ــود ک  بفرم

  

ــن      ــاک دی ــد و ناپ ــاک بودن ــه ناپ  ک
  

آنان را بکـشید بایـد مـرا هـم     اما دختر حاتم اعتراض کرد که اگر قرار است  
  :بکشید

                                                 
 .آورده) 33ص (» پرور دین«و ) 41ص (» دیندار«شمس قیس در مقدمه المعجم مکرراً برای اتابک ابوبکر صفت  ـ 1
 .برانگیز است تضمین آیۀ قرآن در اینجا خود بحث ـ 2
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 مــــروّت نبیــــنم رهــــایی زبنــــد
  
  

ــدر کمنـــد    ــارانم انـ ــا و یـ ــه تنهـ  بـ
  

  )1456بوستان، ب (
در ابیات زیر انتظار بر این است که کلّه با یک شاه طمّاع سخن بگوید ولی با 

  :گوید عابدی سخن می
ــه   ــار در حلّ ــک ب ــه ی ــنیدم ک ــی ش  ی

 طمع کـرده بـودم کـه کرمـان خـورم        
 نبــۀ غفلــت از گــوش هــوشبکــن پ

  

ــه   ــا عابــدی کلّ  ...یــی ســخن گفــت ب
ــرم    ــان س ــد کرم ــه بخوردن ــه ناگ  ک
 که از مردگان پنـدت آیـد بـه گـوش          

  ) به بعد708بوستان بیت (  
شـود و در       مکـرّر دیـده مـی      بوسـتان به چالش کشیدن تیپ عابد و زاهد در         

 کمتـر از     که زاهد در نزد شـاه      85های جالبی دارد مثل حکایت         هم نمونه  گلستان
نمونۀ زاهـد آرمـانی کـه       . گزارد  خورد و درازتر از معمول نماز می        معمول غذا می  

انـد   پسندد آن زاهدی است که بهای بربط شکسته را که به سر او کوفته    سعدی می 
  :پردازد می

 یکی بربطـی در بغـل داشـت مـست         
ــک  ــد آن نی ــلیم چــو روز آم ــرد س  م

 مرا به شد آن زخم و برخاسـت بـیم         
  

  ســر پارســایی شکــستبــه شــب در  
ــرد یــک مــشت ســیم   بــر ســنگدل بُ
 تـو را بـه نخواهــد شـد الّــا بـه ســیم    

  ) به بعد2424بوستان، بیت (  
خواهد روزه    دهد می   کودکی که هنوز دست چپ و راستش را تشخیص نمی         

  :آموزند بگیرد نخست با تفصیل به او وضو گرفتن را می
 اللـــه اول بــه ســنّت بگــوی کــه بــسم

 ی و بینی سـه بـار      پس آن گه دهن شو    
ــال  ــشین بمـ ــدان پیـ ــبّابه دنـ ــه سـ  بـ

  

 دوم نیــت آور، ســوم کــف بــشوی     
ــار   ــک بخ ــشت کوچ ــه انگ ــاخر ب  من
 کــه نهــی اســت در روزه بعــد از زوال

  ) به بعد3040بوستان، بیت (  
  :کند اما سعدی در آخر عقیدۀ خود را چنین بیان می

 هــا نخــست  دهــن گــو زنــاگفتنی  
  

 تهـا بُشـس     ای که از خوردنی     بشوی    
  

  :کند سعدی حتی جایی از ابلیس هم دفاع می
ــده   ــا دیـ ــدانم کجـ ــاب نـ  ام در کتـ

 به بـاال صـنوبر بـه دیـدن چـو حـور            
  

 که ابلیس را دید شخـصی بـه خـواب           
 تافت نـور    چو خورشیدش از چهره می    

  ) به بعد395بوستان، بیت (  
  :کنند پرسند که پس چرا تو را همه این زشت معرفی می از خود ابلیس می
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  ایـن سـخن بخـت برگـشته دیـو          شنید
 بخت این نه شکل من است       که ای نیک  

  

ــو    ــرآورد بانـــگ و غریـ ــه زاری بـ  بـ
ــم در کــف دشــمن اســت  ــیکن قل  ول

  

  سخنان بسیار در عشق مجازی و شاهدبازی. 4
سعدی در بسیاری از حکایات به دنبال بهانه است تا به نحوی سـخن را بـه                 

و آنگاه برخالف سبک خود وصف مجالس عیش و عشق و شور و مستی برساند 
نمونۀ آن حکایت توبه کردن     . که ایجاز است با اطنابی مفید لذّت داد سخن بدهد         

رود اما مرد خدا که در مسجد مقـیم           زادۀ گنجه است که مست به مسجد می         ملک
. کنـد   کند و پارسا را به دربار دعـوت مـی           زاده توبه می    ملک. کند  بود او را دعا می    

بیند مجلس عیش و عشرت گـسترده اسـت و آنگـاه              رود و می    پارسا به دربار می   
  :آفریند دهد و انصافاً شاهکاری می سعدی چنین داد سخن می

 شکر دید و عنّاب و شـمع و شـراب         
 یکی غایب از خود، یکی نـیم مـست        
ــرآورده مطــرب خــروش  زســویی  ب

  
  

ــت   ــراب   ده از نعم ــردم خ ــاد و م  آب
 یکی شعرگویان صُـراحی بـه دسـت       

ــوش زدیگــر ســو آ ــه ن ــاقی ک  واز س
  

  ) به بعد2149بوستان، بیت (
سعدی شتاب دارد که رشتۀ حکایت را به وصف این صـحنه برسـاند و لـذا            

زاده توبه کرده بود پس این مجلـس          کند که توضیح دهد که اگر ملک        فراموش می 
زاده شـنیدنی و دیـدنی        بعد از این، حالتِ مظلومانۀ ملـک      . را چرا برپا ساخته بود    

  :است
 ن را سـر از کبـر و پنـدار مـست           جوا

  
  

 چو پیـران بـه کـنج عبـادت نشـست            
  

زاده   آید که انصافاً کـدام موضـع ملـک          و خود به خود این سئوال به ذهن می        
  بهتر بود؟

  :در باب قناعت حکایتی در باب شاهدبازی دارد
ــیرین  ــران شـ ــنیدم زپیـ ــخن شـ  سـ

  

 که بود انـدر ایـن شـهر پیـری کهـن             
  )2852بوستان، ب (  

  .الً جنبۀ ترغیبی دارد و ثانیاً هیچ ربطی به قناعت نداردکه او
های مکرّر در باب شاهدبازی آمده است که همه لطیـف و           داستان بوستاندر  

  :ازجمله. در اوج فصاحت و بالغت است
 یکی را چو سـعدی دلـی سـاده بـود          

  

ــاده    ــا س ــه ب ــود  ک ــاده ب ــی درافت  روی
  )2390بوستان، ب (  
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  ن خوشایند نیستسخنانی که برای صوفیا. 5
  :نمونۀ معروف آن ابیات زیر است
 طریقت به جز خدمت خلـق نیـست       
 تو بر تخـت سـلطانی خـویش بـاش         

  
  

 بــه تــسبیح و ســجّاده و دلــق نیــست  
ــاش   ــش ب ــاکیزه دروی ــالق پ ــه اخ  ب

  

  )543بوستان، ب (
اند که در نـسخ کهـن         جالب است که مردم به جای طریقت، عبادت گذاشته        

باید  می» اهل ورع«که اتابک ابوبکر عالوه بر متشرّعین و نیست، باید توجه داشت 
نویسد که چندین ده و     جانب صوفیان را هم رعایت کند چنان که شمس قیس می          

  . بود1»کافۀ متصوّفۀ وارد و صادر وقف کرده«مُستغل از اموال خود را بر 
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