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سعدی منسوب به کیست« ،سعد بن ابیبکر» یا «سعد بن زنگی»؟
دکتر لقمان محمودپور

1

این که سعد ی منسعو
او را منسعو

هه ک ا «سد » است هنوز هه طور قطع مدلو نش ه است .گروهی

هه «سعد هن زن ی» و گروهی او را منسو

هه «سد هن اهیهکر» دانستهان .

غالب محققان مداصععر جزو گروه اخیرن  .نوشععتار ضا ععر هه منتور ش ع یص همین امر ها
استفاده از مناهع مرهوط و عم اً آثار سد ی هه حقیق در این مسئله پرداخته است .یافتههای
حقیق هه این شععرا اسععت یک مورد از همنش عینی سععد ی ها «سععد هن زن ی» و این که
سعد ی او را نصعیحت کرده در آثار سد ی هه دست آم ه که همین مورد هه نهایی انتسا
سعد ی هه «سعد هن زن ی» را أیی و انتسعا

او هه «سعد هن اهیهکر» را منتفی میسازد.

همچنین شعواه گوناگونی از آثار سعد ی اسعت را

گردی ه دال هر این که سد ی سالها

قبل از هازگشعت هه شیراز و ملازمت درگاه «اهوهکر هن سد » و پسرش «سد هن اهیهکر» و
سعالها قبل از سرودن هوستان و صنیف گلستان ،هه «سد ی» مدروف هوده و مرد او را هه
«سد ی» میشناختهان  .اینها نیز انتسا

سد ی هه «سد هن اهیهکر» را منتفی میسازد .در

این نوشعتار ر ی و دلایل کسانی که مدتق ن سد ی منسو

هه «سد هن اهیهکر» است نق

و حلیل شع ه و نادرسععتیِ آن نشععان داده شع ه اسعت .می وان نتیجه گرفت سععد ی که هر
اساس م ارک و شواه ارائه ش ه در این نوشتار منسو

هه «سد هن زن ی» است و دوران

او را هه خوهی درک کرده است نه در اوایل قرن هفتم هلکه در سه دهة آخر قرن ششم متول
شع ه است .مدلو ش ن زمان ض ودیِ ول سد ی ،هرخی اههامات موجود در نوشتههایش
را روشن میکن .
کلیدواژهها :سد ی ،وجه

لص ،همنشینی ،سد هن زن ی ،سد هن اهیهکر ،آثار.
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شمارة اوّل

1ـ مقدمه

نا «سععد ی» ،شععاعر هزرو و شععیرینس ع ن شععیراز ،از جملة مأنوس رین و آشععنا رین نا ها در میان
شعاعران زهان فارسعی است اما این که چرا هه «سد ی» مدروف ش ه و «سد ی» منسو هه کیست ،ا
کنون هه طور قطع مدلو نش ه است .نوشتار ذیل هه هیان و و یح ر یی در این مورد میپردازد.
 -1-1بیان مسئله

محققان مداصعر هر این هاورن که سعد ی در اوایل قرن هفتم متول ش ه و در زمان ضکمرانی «سد هن
زن ی» ( 599ا  12۹ه ).خیلی جوان هوده و لذا دوران او را درک نکرده اسعت .هر همین اساس مدتق ن
که «سعد ی» منسعو هه «سعد هن اهیهکر» (متوفای  156ه ).اسعت و لص شدری خود را از نا او
گرفته است.
اما علیرغم این ،سعد ی دوران «سعد هن زن ی» را درک کرده و او را نصیحت هم کرده و این در
آثارش آم ه اسعت .هر این مبنا و هه اسعتناد شواه و اشارات گوناگونی که از آثار منتو و منثور سد ی
اسعت را ش ه ،و هم ی نشان میده که سد ی سالها قبل از ألیف هوستان و گلستان و هازگشت هه
شعیراز لّصِ «سعد ی» داشعته ،های گفت انتسا سد ی هه «سد هن اهیهکر» مبنایی ن ارد و سد ی
لص شدری خود را از نا او ن رفته است.
 -2-1پیشینة تحقیق

در مورد این که سعد ی منسعو هه کیسعت و لّص شدری خود را از نا چه کسی گرفته است ،دو
ر ی وجود دارد جمدی از ذکرهنویسعان و شراضالنویسان او را منسو هه «سد هن زن ی» پنجمین
ا اهک لسعلُلری دانسععتهان که از سعال  599ا  12۹ضکومت میکرده اسععت .میرخوان در ضبیب السععیر،
آذر در آ شععک ة آذر ،و ه ایت در مجمعالفصععحا از جملة این ذکرهنویسععانان که هر این هاورن (نک
صعععفا ،1۹32 ،جل  .)569/1 ۹از مداصعععران نیز دکتر خزائلی هر این هاور هوده اسعععت (نک خزائلی،
 .)55 1۹11گروهی دی ر او را منسعو هه «سعد هن اهیهکر» هفتمین ا اهک سللُلری دانستهان که پسرِ
«اهوهکر هن سعد » و نوة «سعد هن زن ی» هوده است .موقدی که سد ی در سال  155هوستان را هه نتم
کشععی ه ،او جوان هوده و سععد ی در اهیا ی که در م ا او گفته هه جوانی او اشععاره کرده اسععت (نک
سعععد ی .)206 1۹19 ،این شعععاهزادة جوان پز از مرو پ رش فقط  12روز ضکومت کرد و در 13
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جمادی الاولی سععال  156درگذشعععت .سععد ی در مرثیهای که در مرو او سعععروده جوانمرگی او را
ذکرکرده و گفتعه اسعععت «پز از مرو جوانعان گلل مماناد» (همان  .)359اهن فلوَطی (متوفای 32۹ه).
ن سععتین کسععی هوده که سععد ی را منسععو هه این ا اهک جوان دانسععته اسععت او فقط گفته سععد ی
منسعو هه «سد هن اهیهکر» است و و یح هیشتری ن اده است (نک اهنالفلوَطی1515 ،ه.)256 5 ،
ضم الله مسععتوفی هم در اریخ گزی ه چنین گفته اسععت (نک مسععتوفی .)3۹5 1۹61 ،قریب هه ا فاق
محققان مداصعر نیز هر این هاورن که سد ی منسو هه همین شاهزادة جوان یدنی «سد هن اهیهکر هن
سعد هن زن ی» هوده و لّص شدری خود را از نا او گرفته است .علامه قزوینی در مقالة «مم وضین
شعیخ سعد ی» در مدرفی «سعد هن اهیهکر هن سد هن زن ی»  -که از مم وضین شیخ سد ی هوده -
میگوی «چنانچه از اریخ گزی ه و مزارات شععیراز مسععتفاد میشععود شععیخ از هسععت ان و منتسععبان این
شععاهزاده هوده و همانا لص وی نیز از نا او مأخوذ اسعععت» (قزوینی ،1۹11 ،هه نقل از ضسعععنلی،
 .)۹96 1۹60ملکالشعدرای ههار نیز همین گونه مدتق هوده و در کتا سعبکشعناسعی مینویس «در
جمله سعد ی لص خود را از نا شاهزادة اد پرور سلُری یدنی سد هن اهیهکر هن سد هن زن ی
ولیده ا اهک متفرال ین اهوهکر هن سععد گرفت» (ههار .)111 ۹ ،1۹19 ،عباس اقبال آشععتیانی هر این
ر ی اصعرار ما دارد .او در نوشعتههای خود انتسا سد ی هه «سد هن زن ی» را نفی و انتسا او هه
«سععد هن اهیهکر» را أیی و أکی میکن  .در مقالة «زمان ول و اوایل زن گی سععد ی» که در سععال
 1۹11ن ارش یافته و در کتا سعد ینامه چاپ شع ه میگوی «این که هدضی سد ی را م ّاا ا اهک
سعد هن زن ی ( 599ا  )12۹و لص او را مأخوذ از نا این ا اهک گرفتهان  ،خطای محض است. ...
سععد ی از خواا ا اهکزاده سععد هن اهیهکر هن سععد زن ی هوده و لص او از نا این سععد دو
گرفته شع ه نه از نا ج ش سد هن زن ی» (اقبال آشتیانی ،1۹11 ،هه نقل از ضسنلی .)203 1۹60 ،او
در کتعا

اریخ مُول و اوایل ایّا یموری (نک اقبال آشعععتیانی ۹65 1۹61 ،و  )۹69و نیز در اریخ

ایران (نک پیرنیا و دی ران 56۹ 1۹60 ،و  )565این سعع ن را کرار میکن  .یان ریپکا ،خاورشععناس
چک ،هم هر این هاور اسعععت (نک یان ریپکا و دی ران ۹52 1۹61 ،و هویل .)512 5 ،1۹65 ،دکتر
ذهیح الله صعفا در اریخ ادهیات در ایران عمن اشاره هه اختلاف ر ی موجود در مورد لص «سد ی»
مینویسع «هنا هر نتر اهنالفلوَطی در کتا

ل یص مجمعالآدا هه علّت انتسعا سد ی است هه سد

هن اهیهکر هن سععد هن زن ی و این نتر ثانوی مورد قبول غالب محققان مداصععر اسععت .اما مطلقاً هدی
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هه نتر نمیآی که سعد ی نا شعاعری خود را از نا سعد هن زن ی گرفته هاش زیرا در اواخر روزگار
آن ا اهک جوانی نزدیک هه هیسعععت سعععال ی هود» (صعععفا ،1۹32 ،جل  .)569/1 ۹اما در کتا

اریخ

ادهیات ایران که خلاصعة اریخ ادهیات در ایران اسعت ،هه صعراضت آم ه که « لّص سععد ی هه سبب
انتسعا این اسعتاد سع ن هه سد هن اهیهکر هن سد هن زن ی است» ( راهی .)111 2 ،1۹61 ،سایر
محققان نیز این ر ی را در آثار خود آوردهان .
 -3-1ضرورت و اهمیت تحقیق

شعناخت و آگاهی ما از سعد ی ،ههویژه از سعال ول او ،هر ضسب این که منسو هه «سد هن زن ی»
هاشع یا منسعو هه «سد هن اهیهکر» کاملاً متفاوت میشود .سد ی منسو هه یکی از اینهاست .اگر
هه صعورت صعحیح مدلو شود که سد ی منسو هه ک ا یک است ،مدلومات متر ّب هر آن در مورد
سعد ی نیز صعحیح خواه هود اما اگر در شع یص «سعد »ی که «سعد ی» منسو هه اوست اشتباه
شعود ،مدلومات متر ّب هر آن در مورد سعد ی نیز نادرسعت و هاطل خواه هود و حقیق این مسئله هه
زدودن جزئی از اههعا موجود در شعععرا ضال هزرگترین نویسعععن ة زهان فارسعععی و یکی از هزرگترین
شاعران اد فارسی کمک خواه کرد.
 -2بحث

کسعانی که سعد ی را منسو هه «سد هن اهیهکر» میدانن  ،دلیلی نیاوردهان که هه طور قطع هر این امر
دلالت کن  .آنها از گذشعععت ان نقل کردهان که آن نیز ه ون سعععن و م رک اسعععت .آنها همچنین هه
مواردی اسعتناد کردهان که هه نتر آنها دال هر این اسعت که سد ی در اوایل قرن هفتم متول ش ه و لذا
دوران «سعععد هن زن ی» را درک نکرده اسعععت .1از روی این موارد نتیجه گرفتهان که سعععد ی های
منسععو هه «سععد هن اهیهکر» هاشع و این را هم پذیرفتهان که سععد ی ا سععال  151نیازی هه لص
شعدری نیافته اسعت و شدری ن فته که در آن از لص «سد ی» استفاده کرده هاش  .مهم رین مواردی
که قائلان هه انتسا سد ی هه «سد هن اهیهکر» ه ان استناد کردهان ذیلاً هررسی و حلیل میشود.
 -1-2استبعاد عمر طولانی برای سعدی

هزرگان مداصعر عمر طولانی هرای سعد ی را هدی دانسته و اقوال ذکرهنویسان در مورد طول عمر او را
چن ان موثّق ن انسعتهان  .اینان دنبال م رکی گشتهان که صراضتاً طول عمر سد ی را ذکر و ثاهت نموده
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هاشعع  ،در ضالی که خود نیز مسععتبد هودن طول عمر سععد ی را ثاهت نکرده و دلیلی قطدی هرای آن
نیاوردهان  .علامه قزوینی میگوی « ...م ر آن که هرای سععد ی چنان که مشععهور اسععت عمر خار از
عادت صع و هیسععت سععاله قائل شععویم که فیالواقع هیچ دلیلی که ادنی اطمینانی ه ان وان نمود هر آن
قائم نیسعت» (جوینی،1۹62 ،

 )511 ۹و عباس اقبال آشعتیانی میگوی « ...صع و هیست سال عمر

شععیخ و ماده اریخهایی که هد ها از روی همین اشععاره سععاختهان همه افسععانه اسععت» (اقبال آشععتیانی،
 ،1۹11هه نقل از ضسععنلی .)1۹60 203 ،دکتر صععفا هم میگوی « ...اگر در سععال  565ولادت یافته
هاشع میهایست هن ا وفات یکص و شش سال از عمر وی گذشته هاش و این مستبد است م ر آن
که قول هدضعی از ذکرهنویسعان متأخر را که چن ان موثق نیسعت درهارة طول عمر وی هپذیریم» (صفا،
 ،1۹32جل .)591/1 ۹
هرای هدی هودن عمر طولانی سععد ی دلایل قانعکنن های ارائه نشعع ه اسععت .و ما نمیدانیم چرا عمر
طولانی او مسععتبد اسععت ،در ضالی که هنوز اریخ ول او مشعع ص نشعع ه اسععت؟ پذیرفتن عمری
طولانی هرای سعد ی منطقی ر اسعت ا انتسعا او هه «سد هن اهیهکر» .دکتر صفا میگوی اگر سد ی
را منسعو هه «سعد هن اهیهکر» ه انیم «این نتر مسعتلز آن اسعت که سد ی ا نزدیک سال  155که
اریخ هازگشعت او هه فارس و درآم ن در ظلّ عنایت اهوهکر هن سعد و پسرش سد هن اهوهکر است،
یدنی قریباً ا پنجاهسعال ی خود اصعلاً شعدری ن فته و هه لص ضاجت نیافته هاش » (همان .)569/1
طبدعاً قبول چنین چیزی غیرمنطقی ر اسعععت ا قبول طول عمر سعععد ی .هرای عمر طولانی او قرائن و
شعواه گوناگونی در آثار او وجود دارد .پذیرفتن گفتهها و اشارات و قرائنی که سد ی هه دست داده و
اسععتناد هه آنها ،امری طبیدی اسععت اما دلیلی هرای قبول ض س محققان مداصععر مبنی هر این که وی
عمری طولانی ن اشععته وجود ن ارد چرا که قرائن و اشععارات نه نها گفتة آنها را أیی نمیکن هلکه آن
را منتفی میسازد.
نمونههای گوناگونی هرای طول عمر در آثار سعد ی وجود دارد که نشعان میده سد ی کسانی را
دی ه که عمری طولانی داشعععتهان  .و این ه ین مدنی اسعععت که افراد طویلالدمر در زمان سعععد ی هم
هودهان و سععد ی نیز هرخی از آنها را دی ه و هیچ مسععتبد هم نبوده اسععت و اگر سععد ی هم یکی از
اینها هوده هاش ع هیچ مسععتبد نیسععت کما این که در روزگار ما هم چنین کسععانی هوده و هسععتن  ،و
میهینیم کعه مسعععتبدع هم نیسعععت .در گلسعععتعان میگویع « ...گفتمش خیر اسعععت؟ گفت پیری
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صع وپنجاهسعاله در ضالت نز است و هه زهان عجم چیزی همیگوی و مفهو ما نمیگردد ،گر هه کر
رنجه شعوی ،مزد یاهی .هاشع که وصیتی همیکن » (سد ی )153 1۹19 ،و در جای دی ری در وصف
مرد مسنّی میگوی
پععیععری انعع ر قععبععیععلععة مععا هععود

کععه جععهععانعع یعع ه ععر ز عععنععقععا هععود

صعع و پنجه هزیسععت یا صعع و شععصععت

هدع از آن پشعععت طععاقتش هشعععکسعععت
(همان )651

در روزگار ما هم «سعی محم علی جمالزاده» از پیش امان نثر سادة فارسی  101سال زن گیکرد .او
در سعال  1230شعمسعی متول شع و در سعال  1۹31شمسی فوت نمود (نک شریفی 530 1۹63 ،و
آرینپور )23۹ 1۹39 ،و کعاملعاً واقدی هم هود و عاریخ ول و وفات او در مناهع متد د دی ر هم ثبت
ش ع ه اسععت .این در ضالی اسععت که دکتر ص عفا عمر 101سععال ی هرای سععد ی را «مسععتبد » میدان .
مواردی که سن هالایی داشتهان در همة زمانها هودهان .
 -1-1-2دلالتِ معناییِ «پنجاه» در بیت «ای که پنجاه رفت و»...

محققان مداصعر ول سد ی را در اوایل قرن هفتم  -هین سالهای  100ا  101و هرخی ضتی هالا ر هین
 110ا  - 115دانسعتهان  .اولین کسعی که هه این مو عو اشعاره کرده شادروان استاد عب الدتیم قریب
گَرَکانی هوده اسععت .او در مق مة گلسععتان ،که در سععال  1۹11هه چاپ رسععی ه ،در مورد اریخ ول
سعد ی گفته « ول شعیخ های در ض ود شعشعصع یا شعشعص و شش یا قریب هه این ض ود هاش »
(قریب ،1۹10 ،هه نقل از ضسعنلی )120 1۹60 ،و در مق مهاش هر هوسعتان سد ی نیز گفته « ول وی
در اوایل قرن هفتم هجری هوده» (قریب 1۹65 ،هج ه) .دکتر ر ععازاده شععفق هم میگوی «پز ول
او در ض ود ششص و شش هجری قمری هه نتر درست میرس چنان که هیت عععع ای که پنجاه رفت
و در خواهی ععع مینمایان » (ر ازاده شفق ،1۹55 ،هه نقل از ضسنلی .)226 1۹60 ،دکتر صفا نیز همین
گونه مدتق اسعت و مینویسع « اریخ ولادت شیخ در مآخذ ذکر نش ه است ولی هه قرینة س ن او در
گلستان می وان آن را هه قریب در ض ود سال  101هجری دانست» (صفا 1۹32 ،جل .)569/1 ۹
این محققان هرای مش ع صکردن سععال  101یا قریب هه آن هه عنوان سععال ول سععد ی ،هه هیتی از
گلسعتان اسعتناد کردهان  .آنها هر این هاورن که از هیت مذکور می وان سعال ول سعد ی را هه صورت
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ذیل هه دسعت آورد سد ی در دیباچة گلستان سال صنیف گلستان را ،که  151است ،ذکر نموده و در
همان دیباچه هم اهیا ی مناسب ضال خود سروده و از جمله گفته
ای کععه پععنععجععاه رفععت و در خععواهععی

معع ععر ایععن پععنععز روز دریععاهععی

او در این هیت هه پنجاه سعال ی خودش اشعاره کرده اسعت .و لذا هه دست آوردن سال ول سد ی
از روی همین اشعاره ممکن اسعت چرا که وی در سال  151هه پنجاهسال ی خودش اشاره کرده است.
و اگر ما  50را از  151کم کنیم 101 ،هه دسعت میآی که سعال ول سد ی است (نک همان -569/1
.)590
اما این هیت چیزی را که این محققان از آن استنباط کردهان ثاهت نمیکن  .و استنتا دکتر صفا عععع و
دی ر محققان ع از هیت مذکور را هه دلایل ذیل نمی وان پذیرفت
اولاً ها وجود این که دو ع د « »151و « »50هر دو صعععحیح و دقیقان و اگر « »50را از « »151کم
کنیم دقیقاً میشعود « ،»101مدلو نیسعت که شادروان دکتر صفا چرا و هر چه مبنایی کلماتِ «هه قریب»،
«قریعب هعه آن» و «نزدیعک هع ان» را هم آورده و گفته «می وان آن را هه قریب در ض ود سعععال 101
هجری دانسععت . ...نتیجه چنین میشععود که در سععال  151پنجاه سععال یا قریب هه آن از عمر سععد ی
گعذشعععته هود و ه ین ق یر ولاد ش همچنان که گفتهایم در سعععال  101یا در زمانی نزدیک ه ان هوده
اسعت» (صعفا ،1۹32 ،جل  .)590- 569/1 ۹اسعتاد عب الدتیم قریب هم گفته «شعشص یا ششص و
شعش یا قریب هه این ض ود» (قریب ،1۹10 ،هه نقل از ضسعنلی .)120 1۹60،میگوییم اگر سد ی در
هیت مذکور سن خود را دقیقاً هیان کرده و استنتا دکتر صفا و هرداشت وی عععع و دی ر محققان عععع هم
درسععت اسععت ،چرا وی کلماتِ «هه قریب»« ،قریب هه آن» و «نزدیک ه ان» را که نیازی هه آنها نبوده،
هه آن افزوده اسعت؟ و اگر ع د «پنجاه» در هیت مذکور قریبی اسعت و مدنیِ قریبی دارد ،اولاً ایشان از
کجا دانسععتن که قریبی اسععت و مدنی قریبی دارد؟ ثانیاً سععد ی در این هیت چرا سععنش را هه قریب
گفته نه هه حقیق ،یدنی اگر مثلاً پنجاه و چن سعععاله هوده چرا گفته «پنجاه»؟ و اگر پنجاه سعععاله هوده چرا
دکتر صفا گفته «پنجاه سال یا قریب هه آن»؟
کلماتِ «هه قریب» و «قریب هه این ض ود» و مانن آن که دکتر صعععفا  -و دی ر محققان  -آوردهان
دالّ هر این است که اینان از صحت استنتا خود مطمئن نبوده و در آن ردی داشتهان .
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ثانیاً آنها هه ع دِ «پنجاهِ» مذکور در هیت اسععتنادکرده و آن را ع د واقدی و اشععاره هه عمر سععد ی
دانسععتهان  ،اما ع د «پنز» را که در همان هیت آم ه رها کردهان  .در ضالی که میهایسععت دلالتِ ع د پنز
را هم روشن میکردن ا استنباط آنها کامل شود.
ثالثاً ع د «پنجاه» که در هیت آم ه و هه آن اسععتناد کردهان مدنی واقدی ن ارد و کنایه اسععت .دو ع د
«پنجاه» و «پنز» در آثار سعد ی هر جا ها هم و در قاهل ها یک ی ر آم ه هاشن  ،همان طور که در شواه
نشعععان خواهیم داد ،مدنیِ کنعایی دارن نه مدنیِ واقدی« .پنجاه» کنایه از «ض اکثر»« ،ض اکثر زمان» و یا
«ضع اکثر زمعانِ از دسعععت رفته» اسعععت .و «پنز» کنایه از «ض اقل»« ،ض اقل زمان» و یا «ض اقلِ زمانِ
هاقیمان ه» اسععت .این دو ع د در موا ععع م تلفی از آثار سععد ی هه این مدنی آم هان که هه ذکر آنها
میپردازیم .در همة موارد ذیل دو ع د «پنجاه» و «پنز» ها هم و در قاهل ها یک ی ر آم هان
 )1سد ی ( )359 1۹19در مواعظ در قصی های که خطا آن عا است میگوی
ای کععه پععنععجععاه رفععت و در خععواهععی

معع ععر ایععن پععنععز روز دریععاهععی

کعهععل گشعععتععععععععی و هععمچنععان طفلی

شعععی عخ هععودی و هععمععچععنععان شععععاه عی

جعای گریععععععه اسعععت هر مصعععیبععت پیر

عو چعععععععو کععودک هنوز لدّععاهععععععی

پععیععر هعععععععععودی و ره نعع انسععععتععی

ععو نععه پععیععری کععه طععفععل کععتّععاهععی

م اطب این قصععی ه همة کسععانیان که س عنّ هالایی دارن  ،کسععانی که ض اکثر عمرشععان را سععپری
کردهان و نها ض اقلی از عمرشععان هاقی مان ه اسععت .سععد ی مطمئناً صععرفاً افراد پنجاهسععاله را مورد
خطا قرار ن اده .ضتی اگر سعد ی این قصعی ه را خطا هه خودش هم سعروده هاش  ،کلماتِ «شیخ»
و «پیر» (سععه هار) که در اهیات آم ه ،نشععان میده م اطب آن سععنی هالا ر از پنجاه سععال داشععته و
پنجاهساله نبوده است.
 )2در مو ع دی ری (همان  )355در قصی های در ستایش صاضبدیوان میگوی
چو هیع هن کعه ناور شعععود هه پنجه سعععال

هععه پعنعز روز هععه هععالععاش هعردود یعقطین

در این هیت نیز دو ع د «پنجاه» و «پنز» ها هم و در قاهل ها یک ی ر آم هان  .او در این هیت درخت
هی را ها هو ة ک و مقایسععه میکن  .میگوی درخت هی زمان زیادی لاز دارد ا ناور شععود ،در ضالی
که هو ة ک و در ض اقل زمان هزرو میشعععود .و قطداً دو ع دِ «پنجاه» و «پنز» در این هیت مدنی واقدی
ن ارن و کنایهان .
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 )۹در جای دی ری در غزلیات (همان  )55۹میگوی
هسعععی نمعانع کعه پنجعاه سعععالعه عاقل را

هععه پعنعز روز هععه دیعوانع عی هرآی ع نععا

در این هیعت نیز «پنجاه» و «پنز» مدنی کنایی دارن و هر «زمان زیاد» و «ض اقل زمان» دلالت دارن
و نمی وان مدنی واقدی آنها را اراده کرد.
 )5سد ی در هوستان هیتی مترادف هیتِ دیباچة گلستان آورده است (همان )۹36
چعععععو پنجاه سععالت هرون شعع ز دسععت

غنیمععت شعععمر پنز روزی کععه هسععععت

این هیت یا وصععف ضال اوسععت یا عا اسععت .اگر ه وییم وصععف ضال اوسععت و در این هیت هه
پنجاهسععال ی خودش اشععاره کرده اسععت ،آن وقت چون در گلسععتان نیز گفته «ای که پنجاه رفت و در
خواهی» و آنجا نیز هه پنجاهسعال ی خودش اشعاره کرده ،صعحیح ن واه هود زیرا نمیشود سد ی هم
در سعال ( 155سعال نتم هوستان) و هم در سال ( 151سال صنیف گلستان)  50ساله هوده هاش  .و اگر
ه وییم این هیعت خطاهش عا اسعععت ،و این چنین هم هسعععت ،آن وقت «پنجاه» و «پنز» مدنی کنایی
خواهن داشععت نه مدنی واقدی چرا که خطا او عا اسععت و او نها افراد پنجاهسععاله را مورد خطا
قرار ن اده اسععت .ازه در این هیت هوسععتان ضتی «سععال» را هم ذکر کرده ،در ضالی که در هیت دیباچة
گلسعتان «سال» را نیاورده است یدنی وقتی «پنجاه» که در این هیت همراه سال آم ه ،مدنیِ کنایی دارد و
ع د واقدی نیست« ،پنجاهِ» آم ه در هیت گلستان هه طریق اولی مدنیِ کنایی دارد نه مدنی واقدی.
 )5او در هوستان قبل از هیت فوق (همان) گفته
ز پععنععجععه در پععنععز اگععر کععم شععععود

دلععت ری عش سععععرپععنععجععة غععم شععععود

در این هیعت نیز «پنجاه» و «پنز» هر دو مدنی کنایی دارن نه واقدی ،و هه مدنیِ «کثیر» و «قلیل» ان .
یدنی از در های زیادی که داری اگر د اد ان کی کم شود ،ان وه ین میشوی.
شععواه ی که از مجموعه آثار سععد ی در مورد «پنجاه» و «پنز» ارائه ش ع  ،ذهنیت و صععور او را از
این دو ع د  -هر گاه ها هم و در قاهل ها یک ی ر هیاین  -نشععان میده  .و دی یم که سععد ی این دو
ع د را  -در این شععرایط  -در مدنی کنایی هه کار هرده اسععت نه در مدنی واقدی .ضال هر این اسععاس
«پنجاه» و «پنز» در هیت مذکور در دیباچة گلسعععتان نیز مدنی کنایی دارن نه واقدی .و کنایه از «ض اکثر»
و «ض اقل» زمانان  .و ع د «پنجاهِ» مذکور در هیت ،هر پنجاهسععال ی سععد ی دلالت ن ارد .هه این ر یب
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مدنی هیت گلسععتان چنین خواه هود ای کسععی که ض اکثر عمرت هه غفلت سععپری شع ه ،هکوش این
ض اقل زمانی را که هاقی مان ه غنیمت شماری.
 -2-1-2استناد به ابیات و جملات دیگر

آنهعا هعه هیت «ای که پنجاه رفت و در خواهی /م ر این پنز روز دریاهی» اسعععتناد کردهان اما اهیات و
جملات دی ری را که آنها هم در همان دیباچه و در وصعف ضال سعد ی و مناسب ضال او آم ه ،رها
نمودهان و ه انها اسعععتناد نکردهان  .اشعععارات موجود در این اهیات و جملات ،دال هر این اسعععت که
سد ی موقع نوشتن آنها پنجاهساله نبوده هلکه سن هالایی داشته است.
سعد ی در دیباچة گلسعتان اهیات و مطالبی آورده و گفته که مناسب ضال اوست .هررسی این اهیات
نشععان میده آنچه ذهن سععد ی را  -در این اهیات  -هه خود مشععُول داشععته ،صععرفاً نزدیکی مرو و
ذخیرة وشعهای هرای آخرت در فرصعتِ هاقیمان ه اسعت نه چیز دی ر .سد ی مرو را نزدیک میهین
«هر د از عمر میرود نفسعععی  /چون ن ه میکنم نمان ه هسعععی» (سعععد ی .)۹1 1۹19 ،او میدان که
زن گی هرای کسعی وفا ن ارد «یار ناپایعععع ار دوسعت م ار» (همان) و مرو از راه میرس «نیک و ه
چون همی هبای ملرد» (همان) .صعور میکن که هیشعتر عمرش هه غفلت سعپری شع ه ،هه همین سبب
میخواه لحتات کمِ هاقیمان ه را غنیمت هشععمارد «ای که پنجاه رفت و در خواهی /م ر این پنز روز
دریاهی» (همان) و هرای آخرت وشعة عبادت فراهم آورد «هرو عیشی هه گور خویش فرست» (همان)
چون کسعی که وشة عمل صالح ن اشته هاش درمان ه میشود «خجل آن کز که رفت و کار نساخت
/کوس رضلت زدن و هار نسعاخت» (همان) هه همین جهت وقتی هه این مو عو فکر میکن  ،صمیم
میگیرد که علزلت گزین و عمرِ کمِ هاقیمان ه را هه غفلت سعععپری نکن  .او در این اهیات ن واسعععته هه
صورت صریح هه سن خود اشاره کن  ،اگر میخواست آن را دقیق میگفت.
عبارات «چون ن ه میکنم نمان ه هسعععی»« ،خجل آن کز که رفت و کار نسعععاخت /کوس رضلت
زدن و هار نسعاخت» و «عمر هرف است و آفتا

موز  /ان کی مان و خواجه غرّه هنوز» اصلاً متناسب

ها فرد پنجاهسعاله نیسعت .این عبارات مناسعب کسعی است که سن هالایی دارد و ض اکثر عمرش را ( ا
لحتعة گفتن این اهیات) سعععپری کرده و اضتمال میده که هر لحته مرو هه سعععراو او هیای هه همین
جهت است که صمیم میگیرد هقیة عمرش را اعتکاف کن .
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 -3-1-2اعتکافِ «بقیت عمر»

سععد ی در دیباچة گلسععتان و در ادامة همان اهیات میگوی « ا یکی از دوسععتان ...از در درآم  .چن ان
که نشععاط ملاعبت کرد ...جواهش ن فتم و سععر از زانوی دب هر ن رفتم . ...کسععی از متدلقان منش هر
ضسععب واقده مطّلع گردانی که فلان عز کرده و نیت جز که هقیّت عمر مدتکف نشععین و خاموشععی
گزین » (سد ی.)۹2-۹1 1۹19 ،
جملهای که ه ان اسعتناد میشعود ،جملة «هقیّت عمر مدتکف نشین و خاموشی گزین » است .کسی
که عز کرده و نیت جز نموده که از این هه هد همیشععه و ا زمانی که زن ه اسععت مدتکف شععود و
دی ر ها کسعی سع ن ن وی  ،نمی وان فردی پنجاهسعاله هاشع  ،هلکه کسعی اسعت که اضساس میکن
دی ر خیلی پیر شععع ه و زمعان چن انی از عمرش هاقی نمان ه (چون ن ه میکنم نمان ه هسعععی) .چنین
کسعی سعنش خیلی هالا ر از «پنجاه» اسعت .اعتکافِ مادا الدمر ،زمانی اسعت که فرد سنی هالا ر از پنجاه
سعال داشعته هاشع  .فرد پنجاهساله چنین کاری نمیکن چون ا مرو فاصلة زیادی دارد اگر سن هالا را
علت مرو ه انیم.
 -2-2نصیحت سعدی به «سعد بن زنگی»

محققعان مداصعععر هه دلایلی ،از جمله اسعععتناد هه هیت «ای که پنجاه رفت و در خواهی ،»...هه این نتیجه
رسععی هان که سععد ی در اوایل قرن هفتم متول شعع ه و لذا منکر اینان که او ضضععور پنجمین ا اهک
سل علُلری یدنی سععد هن زن ی (ضکمرانی  12۹-599ه ).و همنشععینی ها او را درک کرده هاش ع  .نها هر
این هاورن که در یک هرهة زمانی هر دو در قی ضیات هودهان  ،سععد هن زن ی سععالهای آخر عمرش
را سعپری میکرده و سعد ی در اوایل جوانی هوده اسعت .علامه قزوینی میگوی «شیخ در سنین اوایل
عمر خود مق اری از سعععنین اواخر سعععد زن ی را درک کرده» (قزوینی ،1۹11 ،هه نقل از ضسعععنلی،
 .)۹96 1۹60عباس اقبال آشععتیانی مدتق اسععت که «سععد ی در عه این ا اهک هنوز خیلی جوان هوده
اسععت» (اقبال آشععتیانی )۹65 1۹61 ،و دکتر صععفا میگوی «در اواخر روزگار آن ا اهک جوانی نزدیک
هه هیسعتسعال ی هود» (صعفا 1۹35 ،جل  .)569/1 ۹دکتر صعفا هر این هاور اسعت که در آثار سد ی
سعتایشعی از سعد هن زن ی و اشارهای که ضاکی از ار باط سد ی ها او هاش وجود ن ارد (نک همان
.)590/1
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اما ها وجود این ،سعد ی در یکی از قصعای خود هه همنشعینیاش ها سععد هن زن ی اشاره کرده و
گفته که سد هن زن ی را نصیحت کرده است.
سعد ی قصعی های «در مرثیة ا اهک اهوهکر هن سعد » دارد که مشتمل هر  ۹0هیت است .وی در این
قصعی ه پز از ذکر درگذشعت «اهوهکر هن سد » هرای پسر و جانشین او «سد هن اهیهکر» دعا کرده و
قصی ه را این گونه شرو میکن (سد ی)311 1۹19 ،
هعه ا عفععاق دگعر دل هعه کعز نبععایع داد

ز خسعععت ی کعه در این نوهعت ا فعاق افتععاد

چو مععاه دولععت هوهکر سعععدع آفععل شععع

طعلو اختر سعععد ع ش هنوز جععان میداد

امیع امن و سعععلامت هه گوش دل میگفت

هعقععای سعععدع اهوهکر سعععدع زن ی هععاد

هد هه هیان ناپای اری مللک و پادشاهی میپردازد و از جمله میگوی
عروس مللک نکوروی دختری اسععت و لیک

وفععا نمیکنع این سعععسعععتمهر هععا دامععاد

نه خود سعععریر سعععلیمان هه هاد رفتی و هز

که هر کجا که سععریری اسععت میرود هر هاد

وی سعععپز هرای روان اهوهکر هن سعععد دعا میکن و از اعمال نیک و وشعععهای که هرای آخرت
ان وخت س ن میگوی
روان پععاک اهععوهععکععر سععععدع زنع عی را

خع ای پععاک هعه فضععععل و کر هیعامرزاد

هععمععه عععمععارت آرام ع ععاه عععقععب عی کععرد

کععه اععتعمععاد هقععا را نشععععای ع این هنی عاد

امی هسععت که روشععن هود هر او شععب گور

کععه شعععمدع ان مکععار ز پیش هفرسعععتععاد

پ

سعد ی دوهاره هه مرو اهوهکر هن سعد اشعاره نموده و هرای سد هن اهیهکر که جانشین او ش ه و
ضکومت را هه دست گرفته دعا میکن .
اگر کعه هعاد خزان گلبنی شعععکفتععه هری عت

هقای سعععرو روان هاد و سعععایة شعععمشعععاد

قمر فرو شععع و صعععبح دو جهعان ه رفت

ضیعات او هععه سعععر آمع دوا عمر و هععاد

در هیت اول «گلبن شعکفته» اسعتداره از «اهوهکر هن سعد » اسعت که خزان مرو هه سراو او آم ه ،و
«سعرو روان» و «سعایة شمشاد» استداره از فرزن او «سد هن اهیهکر» است که سد ی هرای هقای او دعا
میکن  .در هیت دو هم «قمر» اسعتداره از «اهوهکر هن سد » است که ناپ ی ش ه ،و «صبح دو » استداره
از فرزن او «سعد هن اهیهکر» اسعت که ظاهر شع ه و هه ضکومت رسعی ه اسعت .سد ی در هیت دو ِ
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فوق ،که اسععتدارة «قمر» را هرای «اهوهکر هن سععد » آورده در هیت دو قص عی ه هم فارس عیِ همین کلمه
یدنی «ماه» را آورده اسعت .همچنین مصعر دو هیت دو فوق هه انتقال مستقیم ضکومت و پادشاهی از
«اهوهکر هن سعد » هه «سعد هن اهیهکر» اشاره دارد و فاصلهای هین آن دو نیست .میگوی «ضیات او هه
سرآم » ،و هلافاصله میگوی «دوا عمر و هاد».
از این قصعی ه سعه هیت آخر هاقی مان ه که ذیلاً ذکر میشعود و این سه هیت همان است که سد ی
در آن هه «سعد هن زن ی» اشاره کرده و گفته که او را نصیحت کرده است .سد ی خطا هه «سد هن
اهیهکر» میگوی
گشعععایشعععت هود ار پنع هنع ه گوش کنی

که هرکه کار نبسععت این س ن جهان ن شاد

همعان نصعععیحعت ج ّت که گفتها هشعععنو

2

کععه من نمععانم و گفعتِ منععت همععانع یعاد

مععکن هی گنععه اگر خواهی

کعه سعععالهعا هودت خعانع ان و ملعک آهاد»

«دلعی خععرا

در هیت اول از سععه هیت فوق ،سععد ی «سععد هن اهیهکر» را هه گوش دادن هه پن خود و هه کار
هسععتن آن دعوت میکن  .در مصععر اول هیت دو ههروشععنی میگوی نصععیحتی را که میخواهم هه و
ه ویم گوش کن ،من این نصعیحت را هه ج و هم گفتها  .ج ّ «سد هن اهیهکر» هم «سد هن زن ی»
هوده که از سعال  599ا  12۹ضکومت میکرده اسعت .سعد ی خیلی روشعن از این که همنشین «سد
هن زن ی» هوده و او را نصععیحت کرده ،سعع ن هه میان آورده اسععت .گفتة سععد ی در مصععرا «همان
نصععیحت ج ّت که گفتها هشععنو» خطا هه «سععد هن اهیهکر» ،هم روشععن و ه ون اهها اسععت و هم
دلالت آن هر «سعد هن زن ی» وا ح است هه همین جهت قاهل وجیه نیست .سد ی این مرثیه را قبل
از همه هرای «سعععد هن اهیهکر» گفته ،و سعععد یا اطرافیان او آن را خوان هان کما این که این مرثیه هه
دسعت دی ران هم که در آن زمان میزیسعتهان افتاده است .و هم ان مصر «همان نصیحت ج ّت که
گفتها هشعنو» را خوان ه و دانسعتهان که سد ی ها «سد هن زن ی» همنشین هوده و او را نصیحت کرده
اسعت .و اگر سعد ی ها «سعد هن زن ی» همنشین نمیهود و او را نصیحت نکرده هود ،چنین چیزی را
هه نوة او و دی رانی که سد ی را میشناختهان و از سن و سال وی آگاه هودهان  ،نمیگفت.
ها اسععتناد هه این مورد می وان گفت انتسععا سععد ی هه «سععد هن زن ی» یک واقدیت اسععت اما
انتسعا او هه «سعد هن اهیهکر» وجهی ن ارد چرا که وقتی سد ی داشته «سد هن زن ی» را نصیحت
میکرده« ،سعد هن اهیهکر» اضتمالاً هنوز متول هم نش ه هوده است زیرا وی وقتی در سال  156از دنیا
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رفت ،جوان هوده و سعععد ی در مرثیهای که هرای وی سعععروده گفته «پز از مرو جوانان گل مماناد»
(سد ی.)359 1۹19 ،
 -3-2دلالت آثار سعدی بر وجهِ تخلّص «سعدی»

در آثار سععد ی شععواه گوناگونی وجود دارد دالّ هر این که سععد ی سععالها قبل از این که هه شععیراز
هازگردد و ملاز درگاهِ «اهوهکر هن سعد » و «سد هن اهیهکر» شود« ،سد ی» هوده و مرد او را «سد ی»
میدانسععته و «سععد ی» خطا میکردهان و لذا این صععور که سععد ی لص شععدری خود را از نا
«سد هن اهیهکر» گرفته ،مبنایی ن ارد .هه این شواه اشاره میشود
 -1-3-2شواهد گلستان

مواردی در گلسعتان وجود دارد که نشعان میده سد ی سالها قبل از این که گلستان را صنیف کن ،
«سعد ی» نا داشعته و مرد او را «سعد ی» خطا میکردهان  .در دو شعاه ذیل که در گلستان آم ه،
میهینیم که مرد و اطرافیان ،سعد ی را «سد ی» خطا میکنن و ها این عنوان ها او گفتوگو میکنن .
نا ِ «سععد ی» را دی ران خطا هه او میگوین  ،نه خودِ سععد ی خطا هه خودش .و این یدنی این که
مردمان گوناگون سعد ی را سعالها قبل از هازگشعت هه شیراز و وقتی که در نقاط دی ر هه سر میهرده،
«سعد ی» میدانسعتهان و هه «سد ی» میشناختهان  .در مورد اول اجری که سد ی را در جزیرة کیش
هه ضجرة خویش دعوت کرده ،مر ب او را «سعد ی» خطا میکن «هازرگانی را شنی که ص وپنجاه
شعتر هار داشععت و چهل هن ة خ متکار .شععبی در جزیرة کیش مرا هه ضجرة خویش درآورد .همه شععب
نیارمی از سع نهای پریشعان گفتن که . ...گاه گفتی خاطر اسعکن ریه دار که هوایی خوش است .هاز
گفتی نه ،که دریای مُر مشعوّش اسعت .سعد یا ،سعفری دی ر در پیش است .اگر آن . ...انصاف از
این ماخولیا چن ان فروگفت که هیش طاقت گفتنش نمان  .گفت ای سععد ی ،و هم سعع نی ه وی از
آنها که دی های و شععنی ه( »...سععد ی .)109 1۹19 ،در مورد دو کز دی ری ،سععد ی را «سععد ی»
خطا میکن «اهلهی دی سعمین .خلدتی ثمین در هر و مرکبی ازی در زیر و قصعبی مصعری هر سر.
۹

کسی گفت سد ی ،چ ونه همیهینی این دیبای ملدلَم هر این ضیوان لایدلم؟» (همان .)112
 -2-3-2شاهد بوستان

یکی از ضکایات هوستان در ها چهار (سد ی )۹01 1۹19 ،ها هیت زیر آغاز میشود
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فععقعیعهعی کععهععنجععامععة ن ع سععععت

119

هعه ایوانِ قعا عععی هه صعععف هرنشعععسعععت

ضکایت ه ین گونه اسعت که فقها در مجلز قا ی هرای مباضثات علمی جمع ش هان  .فقیه جوانی
هم وارد مجلز میشععود ولی چون پوشععش گرانمایه و ازه هر ن ن ارد ،مدرِّف او را در پایین مجلز
مینشعععان  .وقتی فقها شعععرو هه مباضثه میکنن  ،این فقیه جوان نیز در مباضثات شعععرکت میکن  .او ها
نشعععان دادن وانعایی و اسعععتدع اد خود و آوردن دلایل قوی ،هم ان را مُلو میکن  .هد از مجلز
خار میشععود و ناپ ی میگردد .دنبالش میرون ا او را پی ا کنن  ،ولی او را نمییاهن  .هنا هه ضکایت،
این فقیهِ جوان خودِ سعد ی هوده اسعت - ،و کلمة «جوان» در هیت آم ه است .وقتی دنبالش میرون و
میپرسعن که چه کسعی جوانی ه ین شکل و صورت را دی ه است ،یکی جوا میده و میگوی ها
این علائم و نشعانههایی که شعما میگویی  ،ما فقط سد ی را در این شهر میشناسیم .و سد ی در هیت
هد این گفته را أیی میکن (همان )۹0۹
ی هععمععت هتععافععت
و ز آنععجععا جععوان رو ِ

هرون رفععت و هععازش نشعععان کز نیعافععت

غعریعو از هعزرگععان معجعلز ه ععاسععععت

که گویی چنین شععو چشععم از کجاسععت

نعقیعب از ِپ َیش رفععت و هر سعععو دوی ع

کعه مردی هع ین ندعت و صعععورت که دی

یعکعی گعفععت از ایعن نعو شعععیریننفز

در این شعععهر سعععدع ی شعععناسعععیم و هز

هعر آن صعععع هعزار آفرین کععاین ه فععت

ضعقِ علعخ هین ععا چععه شعععیرین ه فععت

اسععتناد هه این ضکایت هوسععتان ه ین گونه اسععت که سععد ی وقتی «فقیه جوانی» هوده و حصععیل
میکرده« ،سعد ی» هوده و دی ران در جوانیاش او را هه نا «سعد ی» میشعناختهان  .و آن وقت نشانی
از «سد هن اهیهکر» نبوده که سد ی را هه او منسو کنن .
 -2-3-2شاهد غزلیات

سد ی در یکی از غزلیات (سد ی )551 1۹19 ،میگوی
سعد ی دگر هار از وطن عز سفر کردی چرا

از دسعععت آن رک خطا یرغو هه قاآن میهر

این هیت هم ثاهت میکن که سعد ی سعالها قبل از ألیف هوسعتان ( )155لص «سعد ی» داشته
اسععت .او در این هیت میگوی من از دسععت آن رک زیباروی ختایی یرغوی (ش شععکایت) خود را هه
قاآن میهر ا او ضق مرا از آن زیبارو ه یرد« .قاآن»ی که سععد ی قصعع دارد شععکایت خود را نزد او
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هبرد ،موقع سعرودن این هیت قطداً های زن ه هوده هاش ا هتوان هه شکایت سد ی گوشکن و ضق وی
را ه یرد زیرا کسععی هه مرده شععکایت نمیهرد .در غیر این صععورت ،سعع ن سععد ی هاطل و نامرهوط
خواهع هود .این «قعاآن» کعه نعا اصعععلی او «اوگتای قاآن» اسعععت و «قاآن» هه طور مطلق هر او اطلاق
میشعود 5،سعومین پسعر چن یز است که در سال  121هه جانشینی چن یز انت ا ش و از سال  121ا
 1۹9ه .ضکمرانیکرد و در آخرین سععال ضکمرانی هم از دنیا رفت (نک اقبال 1۹5 1۹61 ،و  .)156ما
نمیدانیم که سعد ی این هیت و غزل آن را در چه سعالی سعروده است لذا هرای قطدیت نتیجه ،آخرین
سعال ضکومت و زن گی قاآن را در نتر میگیریم .این هیت و غزل آن در سال  1۹9یا قبل از آن سروده
شع ه اسعت .نتیجه این خواه هود که سعد ی ض اقل  11سال قبل از سرودن هوستان و  15سال قبل از
هازگشعت هه شعیراز (اگر هازگشت او هه شیراز را سال  155ه انیم) لصِ «سد ی» داشته است .و این
ادعا که سعد ی هد از هازگشعت هه شعیراز در سعال  155لص «سد ی» را هرای خود انت ا نموده
هاشع  ،هاطل و مردود اسعت .سعد اهن اهیهکر هم در آن زمان ( )1۹9سعن چن انی ن اشعته است .ولی
مدلو نیسعت هیت مذکور چه زمانی سعروده شع ه است .این هیت ممکن است در هر ک ا از سالهای
 121ا  1۹9سروده ش ه هاش .
 -4-3-2شواهد قصاید فارسی

سد ی دو قصی ه دارد که یکی را در اشتیاق هازگشت هه شیراز سروده و دی ری را همزمان ها هازگشت
خود هه شعیراز .او موقع سرودن این قصای هنوز هه جمع ملازمان «سد هن اهیهکر» نپیوسته هوده و ازه
داشعته از سعفر چن ینسعالهاش هرمیگشته است .هیتِ «سالها رفت م ر عقل و سکون آموزد  » ...دال
هر این سفر چن ینساله است.
قصعی ة اول «در وصعف شعیراز» اسعت .وی زمانی این قصی ه را سروده که هنوز هه شیراز هرن شته
هوده اما لّص وی همان «سد ی» هوده است (همان )321
خوشعععا سعععپیع ه دمی هاشععع آن که هینم هاز

رسعععیع ه هعر سعععرِ العلععه اکعبعر شعععیعراز

هع یع ه هععار دگعر آن ههشععععت روی زمین

کععه هععارِ ایمنی آرد نععه جور قحط و نی عاز

که سعد ی از ضق شیراز روز و شب میگفت

کعه شعععهرها همه هازن و شعععهر ما شعععهباز
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قصی ة دی ر ،قصی های است که سد ی آن را هه مناسبت هازگشت خود هه شیراز عععع پز از سالها
دوری از آن عع سروده است .هیت اول قصی ه چنین است (همان )315
سععد ی اینک هه ق رفت و هه سععر هازآم

معفعتعی معلّععت اصعععحععا

سعد ی در اولین مصعر این قصعی ه میگوی «سد ی اینک هه ق

نتر هععاز آم ع

رفت و هه سر هازآم » .ر یب

اصعلی کلمات که هه عرورت شعدری جاههجا شع ه ،این گونه است سد ی که هه ق

رفت اینک هه

سعر هازآم  .این مصعر ها کلماتِ «سعد ی»« ،رفت» و «هازآم » دال هر این است که سد ی قبل از سفر
طولانی خود و رفتن از شععیراز« ،سععد ی» هوده و هن ا هازگشععت هه شععیراز هد از سععالها سععفر هم
«سد ی» هوده است .هه عبارت دی ر او «سد ی» رفته و «سد ی» هازآم ه است.
سعد ی قصعی ة دی ری دارد که «در سعتایش اهوهکر هن سد » است و در آن خرو و سفر خود از
شعیراز در او عا ناآرا ناشعی از جن  ،و هازگشعت هه آن هد از مصالحة «اهوهکر هن سد » ها مُول را
ذکرکرده اسععت .وی او ععا کشععور را قبل از رفتنش که چ ونه هود ها هد از آم نش که چ ونه ش ع ه
مقایسه کرده است .او در وصیف او ا قبل از رفتن از شیراز میگوی (همان )355
وجعود هععه عنع

آمع از جععور ععنع ی

شعععع

در سععععفععر روزگععاری درن ع عی

جعهععان زیعر پی چون سعععکن ع ر هری ع

چو یعأجو ه ععذشعععتم از سععع ّ سعععن ی

رکععان چو دی ع

جعهععان در هععم افععتععاده چون موی زن ی

هرون جسعععتم از ن ع

و هد از هازگشت هه شیراز آن را این گونه وصف میکن
چععو هععاز آمع

کشععععور آسععععوده دیع

ز گعرگععان ه عه در رفععتععه آن عیعز چن ی

هععنععا ای عزد آهععاد و پععر نععاز و نععدععمععت

پععلععن ع ععان رهععا کععرده خععوی پععلععن ع عی

درون ،مردمی چون ملععک نی عک محضعععر

هعرون ،لشعععکععری چععون هععژهععران جن ی

وقتی او ععا را این گونه میهین  ،علت آن را میپرسع و هه او میگوین که این آسععودگی و امنیت
و آرامش در این خطّه ها ضسن هیر و سیاست «اهوهکر هن سد » پ ی آم ه است
هپرسعععی این کشعععور آسعععوده کی شععع ؟

کسعععی گفت سعععد ی چه شعععوری ه رن ی

چععنععان هععود در عععه ع اول کععه دی ع ی

جهععانی پر آشعععو

و شعععویش و ن ی

چععنعین شعععع در ای عا سعععلطععان عععادل

ا ععاهععک اهععوهععکععر هععن سععععد ع زن ع عی

جستارهای نوین ادهی (ادهیات و علو انسانی ساهق)

132

شمارة اوّل

اسعتشعهاد هه این قصعی ه هرای مو وعی که داریم هه آن میپردازیم در مصر «کسی گفت سد ی
چه شعوری ه رن ی» اسعت .وقتی سعد ی هد از سالها هه شیراز هرگشته و این جوا را هه او میدهن
و او را «سععد ی» خطا میکنن  ،او ازه از راه رسععی ه هوده و هنوز از زمرة خواا و نزدیکان «سععد
هن اهیهکر» نشع ه هود و هنوز هوستان و گلستان را ننوشته هود .و این که او را «سد ی» خطا میکنن ،
کاملاً مدلو است که او قبل از رفتن از شیراز هم «سد ی» هوده است.
 -3نتیجهگیری

هر مبنای نوشعتار ضا عر ،که در آن سعد ی هه «سعد هن زن ی» منسو

گردی ه ،می وان گفت اریخ

ول سععد ی اوایل قرن هفتم و سععالهای هین  100ا  101نبوده ،وی زود ر و ض وداً در سععه دهة آخر
قرن شعشعم متول ش ه است .مش صکردن اریخ روشن ر و دقیق ر ول سد ی ،اگر هتوان م ارک و
شعواه ی هرای آن هه دسعت آورد ،مستلز حقیقی ج اگانه است .این که سد ی نه در اوایل قرن هفتم
هلکه قبل از آن متول شع ه ،سعبب میشود صور ما از سد ی دگرگون شود چرا که مداصران هه علت
مبهم هودن زمان ول سعد ی ،خود را ناچار کردهان که گفتهها و اشعارات او را ،که ها ش یص و ر ی
آنان هم وانی ن اشعته ،وجیه کنن و ضتی وی را هه جدل ضکایت و سعرگذشت متهم سازن  .انتسا
سععد ی هه «سععد هن زن ی» ها اشععارات و گفتهها و ضکایات سععد ی هم وانیدارد و دی ر نمی وان
هرخی از ضکایات او را وجیه کرد یا سعاخت ی دانسعت .و این ،زمانِ ول سد ی را هم روشن ر کرده
و در مجمو مدلوما ی واقدی و شفاف ر از او هه دست میده .
یادداشتها

 .1هرخی از محققعان کعه ولع سعععد ی را در اوایل قرن هفتم میدانن هرای اثبات ر ی خود این گونه
اسعت لال میکنن که چون هرخی از مداصعرانِ سد ی نا و اشدار او را در آثار خود نیاوردهان  ،سد ی
ا قبل از سعالهای  155شعهرت چن انی ن اشعته است .عباس اقبال میگوی «نبودن ذکری از سد ی
در المدجم شعمز قیز و جهان شعای جوینی و مدیار الاشدار خواجه نصیرال ین طوسی دلیلی است
هر این که سعد ی ضتی در اوایل عه ا اهکی اهوهکر هن سد نیز لاه هه علت جوانی نه هه علت دی ر،
هیچ گونه شعهر ی ن اشعته ا چه رسع هه عه سعد هن زن ی ...ظاهراً پیش از نتم هوستان و انشای
گلسعتان یدنی قبل از سالهای  155و  151هیچ گونه آوازهای که او را هر گوین گان دی ر همعصرش

سال پنجاهم

سد ی منسو

13۹

هه کیست« ،سد هن اهیهکر» یا «سد هن زن ی»؟

مقعا امتیعاز و فوق ذکر ده پی ا نکرده هوده» (اقبال ،1۹11 ،هه نقل از ضسعععنلی .)203 1۹60 ،یان
ریپکا نیز این گونه مدتق اسععت (نک ریپکا و دی ران ۹52 1۹61 ،نیز هویل،1۹65 ،

 )512 5اما

این سع ن اقبال یک است لال منطقی نیست و نمیشود آن را پذیرفت زیرا او هه «مد و » استناد کرده
نه هه «موجود» .این که ذکری از سعد ی و اشدار او در سه کتا فوق نیام ه ،چیزی را ثاهت نمیکن
چرا که اسععتناد صععرفاً هر اسععاس شععواه و نکات و سع نان و اشععدارِ «موجود» اسعت .اگر در جایی
اشعارهای یا شعاه ی یافته شع  ،میشود هر اساس آن چیزی را هیانکرد یا ثاهت نمود اما هر اساس این
که شعدر سعد ی در سعه کتا فوق نیام ه نمی وان نتیجه گرفت که سعد ی و شدر وی در آن زمان
مشعهور نبوده و وی در آن زمان نوجوانی هیش نبوده اسعت .شادروان اقبال هرعکز عمل کرده یدنی
«موجود» را کنار گذاشعته و آن را وجیه کرده و هه «مد و » استناد نموده و هر مبنای آن قضاوت کرده
اسعت .وی هرخی از ضکایات گلستان و هوستان را که هر طول عمر سد ی دلالت دارد عععع ه ون هیچ
دلیلی عععع «اشععتباهات اری ی» و «سععهوالقلم شععیخ» میدان و میگوی «هرخی از اشععتباهات اری ی
موجود در گلسعتان و هوسعتان ،اصعلی اسعت یدنی سعهوالقلم خود شعیخ سد ی است (مانن داستان
صعلح خوارزمشعاه ها ختا و مشعهور هودن شعدر سد ی در آن اریخ)» (همان) این در ضالی است که
سعد ی ههروشنی میگوی که این ضکایات و سرگذشتها هه صورت واقدی هرایش پیش آم ه است.
شعادروان اقبال آشتیانی س ن و سرگذشت سد ی را که واقدی و «موجود» است نمیپذیرد و وجیه

میکن و در عین ضال اسعتناد هه این را که ذکر و شعدر سعد ی در المدجم و اریخ جهان شا و مدیار
الاشعدار نیام ه اسعت ،یدنی اسعتناد هه یک امر «مد و » را میپذیرد و هر اسعاس آن قضاوت میکن و
ضکم صادر مینمای  .در ضالی که ععع مادا که هیچ دلیلی ن اشته هاشیم ععع عقل و منطق اقتضا میکن
که سعع ن «موجود» سععد ی را هپذیریم و سعع ن «مد و » دی ران را وجیه کنیم .این که ذکری از
سعد ی و شعدر او در سه کتا فوق نیام ه می وان دلایل گوناگونی داشته هاش  .این دلایل را های در
همین کتعا هعا و نویسعععنع گان و مقاصععع و شععع یص و انت ا و نحوة ألیف کتا های آنها
جستجوکرد نه این که س ن سد ی را وجیه کنیم و هر این اساس عمر سد ی را ض س هزنیم.
 .2سعد ی صعور میکرده که چون سعن هالایی دارد از دنیا میرود و این جوان (سد هن اهیهکر) زن ه
میمعانع امععا قع یر هر خلععاف این هود .سعععدع هن اهیهکر فقط  12روز دی ر زیسعععت و در 13
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جمادیالاولی سعال  156درگذشعت و سد ی در مرو او مرثیه گفت .ولی خود سد ی عععع اگر سال
 195را سال فوت او هه ضسا هیاوریم ع  ۹1سال دی ر هم زیست.
 .۹در گلسعتان مورد دی ر نیز وجود دارد که نشعان میده سعد ی سعالها قبل از هازگشعت هه شیراز
لص «سعد ی» داشعته اسعت .وی در همان دیباچة گلستان اشارهای دارد هه این که او سالها داشته
شعدر میگفته اما اکنون از این کار أسف میخورد .او (سد ی )۹1 1۹19 ،میگوی «یک شب أمل
ایا گذشعته میکرد  ،و هر عمر لفکرده أسعف میخورد » و هد از سرودن اهیا ی میگوی «هد از
أمل این مدنی ،مصععلحت چنان دی که در نشععیمن عزلت نشععینم ،و دامن صععحبت فراهم چینم ،و
دفتر از گفتهای پریشععان هشععویم ،و من هد پریشععان ن ویم» (همان) .جملات اخیر نشععان میده
علت این که سعد ی هر عمر لفکرده أسعفخورده همین «گفتهای پریشعان» هوده که خواسته از
این هه هد نه نها پریشعععان ن وی هلکه آنچه را هم گفته از دفتر هشعععوی  ،و هرای جبران گذشعععته از
همنشعععینی هعا دی ران هپرهیزد و هقیعة عمرش را هم اعتکعاف کنع و چیزی ن ویع  .جملعة «دفتر از
گفتهای پریشعان هشعویم ،و من هد پریشان ن ویم» اشاره هه اشدار و غزلیات عاشقانه است که وی
یک عمر داشعته آنها را میگفته اسعت .و نمی وان چیز دی ری هاشع زیرا کسعی هر اشداری که در
ضکمت و اخلاق و موعته سععروده هاشعع أسععف نمیخورد .کلمة «دفتر» که در جمله آم ه دال هر
همین غزلیات عاشعقانه اسعت .سد ی کلمة «دفتر» را در موا دی هه همین مدنی هه کار هرده است ،از
جمله میگوی
هر کعه هه گوش قبول دفتر سعععد ی شعععنی

دفتر وعتش هه گوش همچو دفِ ر شعععود
(همان )509

این نشعان میده که سعد ی سعالها هوده که غزلیات عاشقانه میسروده است .و او در همة غزلیا ش
که امروز در دست ماست «سد ی» لص کرده است .او از این اشدار عاشقانه عععع و هه قول خودش
در جملة گلسعتان «گفتهای پریشعان» عععع زیاد سعروده و در نهایت خواسته دی ر از این گونه اشدار
نسعرای  .سعرودن اشدار عاشقانه هه مق ار زیاد ،ا ض ی که ه واه از این کار دست هکش  ،کار صرفاً
چن سعال نبوده اسعت .او های سعالهای زیادی از این گونه اشدار سروده هاش  ،سالها قبل از این که
هه شعیراز هرگردد و ملاز درگاه «اهوهکر هن سعد » و «سد هن اهیهکر» شود .و اگر ه وییم که سد ی
منسعو هه «سعد هن اهیهکر» اسعت و لص شعدری خود را از نا او گرفته است ها این مورد نیز
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هم وانی ن ارد زیرا آن زمانی که سعد ی غزلیات عاشععقانه میسععروده و «سعد ی» لص میکرده،
مدلو نیست که «سد هن اهیهکر» اصلاً متول هم ش ه هوده هاش .
 .5جوینی در اریخ جهان شعا از پسعر چن یزخان که «اوکتای» نا دارد و جانشعین چن یز میشود فقط
ها عنوان «قاآن» نا میهرد و این عنوان را اختصععاصععاً هرای او میآورد ،از جمله «ذکر جلوس پادشععاه
جهان قاآن هر مسععن خانی و دسععت جهانبانی» (جوینی« )151 1 ،1۹62 ،قاآن را پیش از ضلول هه
محعلّ پادشعععاهی نا اوکتای هود» (همان  .)152او در صعععفحات و مجل های دی ر نیز هرگاه «قاآن»

میگوی منتور او «اوکتای قاآن» است .در مناهع دی ر نیز از جمله اعلا فرهن

مدین ععع ذیلِ «قاآن» ع

هه این مسئله اشاره ش ه است.
کتابنامه
آرینپور ،یحیی .)1۹39( .از نیما ا روزگار ما .هران زوّار.

اهن الفلوَطی ،اهوالفضعععل عب الرزاق 1511( .ه .).مجمع الآدا

فی مدجم الالقا  .حقیق محم الکاظم.

1جل  .چاپ اول .هران سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهن

و ارشاد اسلامی.

اقبال آشتیانی ،عباس .)1۹61( .اریخ مُول و اوایل ایّا یموری .هران نامک.
هویل ،جی .آ .)1۹65( .اریخ ایران کیمبریز «از آم ن سعععلجوقیان ا فروپاشعععی ایل انان» .جل پنجم.
رجمة ضسن انوشه .هران امیرکبیر.
ههار ،محم قی .)1۹19( .سبکشناسی .هران امیرکبیر.
پیرنیا ،ضسن و اقبال آشتیانی ،عباس و همکاران .)1۹60( .اریخ ایران .هران نامک.
جوینی ،محم  .)1۹62( .اریخ جهان شای جوینی .صحیح علامه محم قزوینی .هران دنیای کتا .

ضسنلی ،کاووس .)1۹60( .فرهن

سد یپژوهی .شیراز هنیاد فارسشناسی.

خزائلی ،محم  .)1۹11( .شرا گلستان .هران جاوی ان.
ریپکا ،یان و دی ران ،)1۹61( .اریخ ادهیات ایران .رجمة عیسی شهاهی .هران علمی و فرهن ی.
زرین کو  ،عب الحسین .)1۹39( .ها کاروان ضلّه .هران علمی.
سد ی ،مصلح ال ین .)1۹16( .گلستان .صحیح و و یح غلامحسین یوسفی .هران خوارزمی.
________________  .)1۹19( .هوستان سد ی .صحیح و و یح غلامحسین یوسفی .هران خوارزمی
________________  .)1۹19( .کلیات سد ی .هه اهتما محم علی فروغی .هران امیرکبیر.
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________________  .)1۹61( .هوسعتان سعد ی .شعرا و گزارش از دکتر ر ا انزاهینژاد و دکتر سدی
قرهه لو .هران جامی
شبانکارهای ،محم هن علی .)1۹31( .مجمع الانسا  .صحیح میر هاشم مح ث .هران امیرکبیر.

شریفی ،محم  .)1۹63( .فرهن

ادهیات فارسی .چاپ دو  .هران فرهن

نشر نو ع مدین.

صفا ،ذهیح الله .)1۹32( .اریخ ادهیات در ایران .هران فردوس.
صفا ،ذهیح الله .)1۹61( .اریخ ادهیات ایران .ل یص از دکتر محم راهی .هران فردوس.
قریب ،عب الدتیم .)1۹65( .هوستان سد ی .شرا اهیات از دکتر یحیی قریب .هران روزههان.
مستوفی ،عب الله .)1۹61( .اریخ گزی ه .هه اهتما دکتر عب الحسین نوائی .هران امیرکبیر.
هورن ،پل .)1۹61( .اریخ م تصعر ایران از آغاز اسعلا ا آغاز پهلوی .رجمة صعادق ر عازاده شفق.
هران علمی و فرهن ی.

