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 ؟«سعد بن زنگی» یا «بکرسعد بن ابی»سعدی منسوب به کیست،  

 1پور دکتر لقمان محمود

 دهیچک

 گروهی. است است هنوز هه طور قطع مدلو  نش ه« سد »منسعو  هه ک ا   یکه سعد  نیا

. ان دانسته «هکریسد  هن اه»او را منسو  هه  یو گروه «یسعد  هن زن »او را منسعو  هه 

امر ها  نیهم صی. نوشععتار ضا ععر هه منتور  شعع رن اخی گروه جزو مداصععر محققان غالب

 هایافتهی. است مسئله پرداخته نیدر ا قیهه  حق یو عم  اً آثار سد  هوطاستفاده از مناهع مر

که  نیو ا «یسععد  هن زن »ها  یسععد  ینیمورد از همنشعع کیشععرا اسععت   نیهه ا قی حق

انتسا   ییمورد هه  نها نهمی که آم ه دست هه یدر آثار سد  کرده حتیاو را نصع یسعد 

. سازدمی یرا منتف «هکریسعد  هن اه»او هه  ا سعو انت  ییرا  أ «یسعد  هن زن »هه  یسعد 

ها سال یکه سد  نیهر ا دال  هیگرد اسعت را  یاز آثار سعد  یشعواه  گوناگون نیهمچن

و  «هکریسد  هن اه»و پسرش « اهوهکر هن سد »و ملازمت درگاه  رازیقبل از هازگشعت هه ش

ه و مرد  او را ه هوده وفمدر «یسد »، هه گلستان فیو  صن هوستانها قبل از سرودن سعال

در  .سازدمی یرا منتف «هکریسد  هن اه»هه  یانتسا  سد  زین هانی. اان شناختهیم «یسد »

است نق   «هکریسد  هن اه»منسو  هه  یکه مدتق ن  سد  یکسان لیو دلا ینوشعتار ر  نیا

که هر  یسععد  گرفت جهینت  وانمی. اسعت هشعع  داده آن نشععان یِو نادرسععت شع ه لیو  حل

است و دوران  «یسد  هن زن »نوشتار منسو  هه  نای در هش  اساس م ارک و شواه  ارائه

 قرن هفتم هلکه در سه دهة آخر قرن ششم متول  لاوای در نه است کرده درک یاو را هه خوه

 شیهااههامات موجود در نوشته یهرخ ،ی ول  سد  یِن زمان ض ودش  . مدلو است هشع 

   .کن می را روشن

     آثار. هکر،یسد  هن اه ،یسد  هن زن  ،ینیوجه   لص، همنش ،یسد  :هاهواژدیکل 
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 ـ مقدمه1

ها در میان  رین و آشععنا رین نا شععیراز، از جملة مأنوس سعع ن، شععاعر هزرو و شععیرین«سععد ی»نا  

 منسو  هه کیست،  ا« سد ی»ه و ش  مدروف« سد ی»اما این که چرا هه  شعاعران زهان فارسعی است 

 دازد.پر. نوشتار ذیل هه هیان و  و یح ر یی در این مورد میاست کنون هه طور قطع مدلو  نش ه

 بیان مسئله -1-1

سد  هن »در زمان ضکمرانی  ه وش  م متول محققان مداصعر هر این هاورن  که سعد ی در اوایل قرن هفت

هر همین اساس مدتق ن  . اسعت نکرده و لذا دوران او را درکوده ( خیلی جوان هه. 12۹ ا  599)« زن ی

 لص شدری خود را از نا  او و   اسعت (ه. 156)متوفای « هکرسعد  هن اهی» منسعو  هه« سعد ی»که 

 .است گرفته

یحت هم کرده و این در کرده و او را نص را درک« سعد  هن زن ی»رغم این، سعد ی دوران اما علی

سد ی  رو منثوآثار منتو   از هه اسعتناد شواه  و اشارات گوناگونی که هر این مبنا و .اسعت آثارش آم ه

ت هه و هازگش ستانگلو  هوستانها قبل از  ألیف ده  که سد ی سالمی ه، و هم ی نشانش  اسعت را 

رد و سد ی مبنایی ن ا« هکرسد  هن اهی»اشعته، های  گفت انتسا  سد ی هه د« سعد ی»شعیراز   لّصِ 

 .است خود را از نا  او ن رفته  لص شدری 

 پیشینة تحقیق  -1-2

، دو است شدری خود را از نا  چه کسی گرفتهدر مورد این که سعد ی منسعو  هه کیسعت و   لّص 

پنجمین « هن زن ی سد »را منسو  هه  اونویسان ضالو شرا نویسعانجمدی از  ذکره  دارد ودر ی وج

لُلری دانسععته ، ب السععیرضبیخوان  در میر .اسععت کردهمی ضکومت 12۹ ا  599از سعال ان  که ا اهک سعل

  نک)ان  که هر این هاورن  نویسععاناز جملة این  ذکره الفصععحامجمع، و ه ایت در آ شععک ة آذرآذر در 

 خزائلی،  نک) اسعععت این هاور هوده یز دکتر خزائلی هرن ناز مداصعععرا .(1/569  ۹ل  ج، 1۹32صعععفا، 

پسرِ  که ان دانسته هفتمین ا اهک سللُلری «هکرسعد  هن اهی» گروهی دی ر او را منسعو  هه .(55  1۹11

 نتم را هه هوستان 155در سال موقدی که سد ی . است هوده« سعد  هن زن ی»و نوة  «هوهکر هن سعد ا»

  نک) اسععت دهکر هگفته هه جوانی او اشععار که در م ا اودر اهیا ی  کشععی ه، او جوان هوده و سععد ی

 13کرد و در  روز ضکومت 12پ رش فقط  مرو این شعععاهزادة جوان پز از .(206  1۹19 ،سعععد ی



    153                ؟«یسد  هن زن » ای «هکریسد  هن اه» ست،یمنسو  هه ک یسد سال پنجاهم                     

 

مرگی او را ای که در مرو او سعععروده جواندر مرثیه سععد ی درگذشعععت. 156جمادی الاولی سععال 

( .ه 32۹متوفایاهن فلوَطی ) .(359  همان) «گلل ممانادپز از مرو جوانعان   »اسعععت و گفتعه کردهذکر

گفته سععد ی  او فقط  اسععت منسععو  هه این ا اهک جوان دانسععته را ن سععتین کسععی هوده که سععد ی

(. 256  5ه،  1515، الفلوَطی  اهننک) است  و یح هیشتری ن اده و است «هکرسد  هن اهی»منسعو  هه 

قریب هه ا فاق  .(3۹5  1۹61، مسععتوفی  نک) اسععت چنین گفته  اریخ گزی ه ضم الله مسععتوفی هم در

هکر هن سد  هن اهی»ن شاهزادة جوان یدنی هر این هاورن  که سد ی منسو  هه همی نیز محققان مداصعر

ین مم وض»در مقالة  ه قزوینیعلام .است او گرفته نا  و   لّص شدری خود را از هوده« سعد  هن زن ی

 - ین شیخ سد ی هودهکه از مم وض -« هکر هن سد  هن زن یسعد  هن اهی»در مدرفی « شعیخ سعد ی

شععود شععیخ از هسععت ان و منتسععبان این می مسععتفاد و مزارات شععیراز  اریخ گزی هچنانچه از »گوی   می

 لی،ضسعععن ، هه نقل از1۹11، قزوینی« )اسعععت   لص وی نیز از نا  او مأخوذشععاهزاده هوده و همانا 

در »نویس   می شعناسعیسعبکو در کتا   هوده همین گونه مدتق الشعدرای ههار نیز ملک .(۹96  1۹60

هکر هن سد  هن زن ی پرور سلُری یدنی سد  هن اهی  لص خود را از نا  شاهزادة اد  جمله سعد ی

عباس اقبال آشععتیانی هر این  .(111  ۹ ،  1۹19، )ههار« هک متفرال ین اهوهکر هن سععد  گرفتولیده  ا ا

ه نفی و انتسا  او ه را« سد  هن زن ی»های خود انتسا  سد ی هه نوشعته ر ی اصعرار  ما  دارد. او در

ال که در سعع« یل زن گی سععد یزمان  ول  و اوا»در مقالة  کن .می را  أیی  و  أکی « هکرسععد  هن اهی»

ک ا اه که هدضی سد ی را م ّاا این»گوی   ه میشع  چاپ نامهسعد ییافته و در کتا   ن ارش 1۹11

 . ی محض است...ان ، خطا( و   لص او را مأخوذ از نا  این ا اهک گرفته12۹ ا  599سعد  هن زن ی )

 لص او از نا  این سععد  دو  هن سععد  زن ی هوده و   هکرزاده سععد  هن اهیسععد ی از خواا ا اهک

 او .(203  1۹60 لی،ضسن، هه نقل از 1۹11، آشتیانی اقبال« ) یه نه از نا  ج ش سد  هن زنشع  گرفته

 اریخ در  و نیز (۹69و  ۹65  1۹61، آشعععتیانی بالاق  نک)  اریخ مُول و اوایل ایّا   یموریدر کتعا  

یان ریپکا، خاورشععناس  کن .می این سعع ن را  کرار( 565و  56۹  1۹60،   پیرنیا و دی راننک) ایران

 دکتر .(512  5،  1۹65، و هویل ۹52  1۹61، یان ریپکا و دی ران  نک) هم هر این هاور اسعععت چک،

 «د یس»ف ر ی موجود در مورد   لص اختلا عمن اشاره هه   اریخ ادهیات در ایراندر  صعفا ذهیح الله

ست هه سد  ا لّت انتسعا  سد یعه ه الآدا  ل یص مجمعالفلوَطی در کتا  هنا هر نتر اهن»نویسع   می

اً هدی  سععت. اما مطلقا هن زن ی  و این نتر ثانوی مورد قبول غالب محققان مداصععرهکر هن سععد  هن اهی
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اواخر روزگار  زیرا در هاش  خود را از نا  سعد  هن زن ی گرفتهآی  که سعد ی نا  شعاعری نتر نمیه ه

 اریخ اما در کتا   .(1/569  ۹جل   ،1۹32، صعععفا« )هه هیسعععت سعععال ی هوددیک آن ا اهک جوانی نز

بب سه   لّص سععد ی ه»اسعت، هه صعراضت آم ه که    اریخ ادهیات در ایرانکه خلاصعة  ادهیات ایران

سایر  .(111  2،  1۹61، ) راهی« ستا هکر هن سد  هن زن یسع ن هه سد  هن اهیانتسعا  این اسعتاد 

 ان . یز این ر ی را در آثار خود آوردهمحققان ن

 اهمیت تحقیقضرورت و  -1-3

 «سد  هن زن ی»ویژه از سعال  ول  او، هر ضسب این که منسو  هه شعناخت و آگاهی ما از سعد ی، هه

هاست. اگر نیشود. سد ی منسو  هه یکی از امی کاملاً متفاوت« هکرهن اهیسد  »هاشع  یا منسعو  هه 

ورد آن در مشود که سد ی منسو  هه ک ا  یک است، مدلومات متر ّب هر  هه صعورت صعحیح مدلو 

 منسو  هه اوست اشتباه« سعد ی»که  ی«سعد »اگر در  شع یص هود  اما  خواه  سعد ی نیز صعحیح

هه   حقیق این مسئله و هود خواه  رد سعد ی نیز نادرسعت و هاطلشعود، مدلومات متر ّب هر آن در مو

موجود در شعععرا ضال هزرگترین نویسعععن ة زهان فارسعععی و یکی از هزرگترین  جزئی از اههعا  زدودن

   کرد. خواه  کمکشاعران اد  فارسی 

 بحث -2

ر این امر ه هه طور قطع کهان  نیاورده یدانن ، دلیلمی« هکرسد  هن اهی»کسعانی که سعد ی را منسو  هه 

هه  ها همچنین. آنه ون سعععن  و م رک اسعععت نیز آن ان  کهکرده از گذشعععت ان نقل هاکن . آن دلالت

لذا  ه وش  که سد ی در اوایل قرن هفتم متول ها دال هر این اسعت ان  که هه نتر آنکرده مواردی اسعتناد

 های  ان  که سعععد یگرفته . از روی این موارد نتیجه1اسعععت ردهنک را درک« سعععد  هن زن ی»دوران 

نیازی هه   لص  151ل ان  که سععد ی  ا سععاو این را هم پذیرفته هاشعع « هکرسععد  هن اهی»منسععو  هه 

ی  رین مواردمهم. هاش  دهکر هاستفاد« سد ی»و شدری ن فته که در آن از   لص  اسعت شعدری نیافته

 شود.می هررسی و  حلیلان  ذیلاً کرده ه ان استناد« هکرسد  هن اهی»هه که قائلان هه انتسا  سد ی 

 سعدی برای عمر طولانید استبعا -2-1

او را  عمر نویسان در مورد طول ی را هدی  دانسته و اقوال  ذکرههزرگان مداصعر عمر طولانی هرای سعد

 نموده طول عمر سد ی را ذکر و ثاهت صراضتاً ان  کهدنبال م رکی گشته انان . اینچن ان موثّق ن انسعته
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هرای آن  قطدی دلیلی و نکرده عمر سععد ی را ثاهتسععتبد  هودن طول ، در ضالی که خود نیز مهاشعع 

ار  از که مشععهور اسععت عمر خ که هرای سععد ی چنان م ر آن ...»گوی   امه قزوینی می. علان نیاورده

نمود هر آن  ه ان  وان الواقع هیچ دلیلی که ادنی اطمینانیشععویم که فی عادت صعع  و هیسععت سععاله قائل

... صع  و هیست سال عمر »گوی   ی( و عباس اقبال آشعتیانی م511  ۹ ،  1۹62، جوینی« )قائم نیسعت

 ،آشععتیانی اقبال« )ان  همه افسععانه اسععتاشععاره سععاخته هایی که هد ها از روی همینشععیخ و ماده  اریخ

 یافته ولادت 565... اگر در سععال »گوی   دکتر صععفا هم می .(1۹60  203 لی،ضسععن، هه نقل از 1۹11

 است م ر آن و این مستبد  هاش  وی گذشته هایست هن ا  وفات یکص  و شش سال از عمرمی هاشع 

، )صفا «هارة طول عمر وی هپذیریممتأخر را که چن ان موثق نیسعت در نویسعانکه قول هدضعی از  ذکره

 .(1/591  ۹جل  ، 1۹32

 دانیم چرا عمر. و ما نمیاسععت نشعع ه ارائه ایکنن هدلایل قانعمر طولانی سععد ی هودن ع هرای هدی 

پذیرفتن عمری  ؟اسععت نشعع ه که هنوز  اریخ  ول  او مشعع صدر ضالی طولانی او مسععتبد  اسععت، 

اگر سد ی  ی گودکتر صفا می .«هکرسد  هن اهی» ر اسعت  ا انتسعا  او هه منطقی طولانی هرای سعد ی

که  155سعت که سد ی  ا نزدیک سال ا این نتر مسعتلز  آن»ه انیم « هکرسعد  هن اهی»را منسعو  هه 

فارس و درآم ن در ظلّ عنایت اهوهکر هن سعد  و پسرش سد  هن اهوهکر است، ه  اریخ هازگشعت او ه

 .(1/569 )همان  «هاش  نیافته سعال ی خود اصعلاً شعدری ن فته و هه   لص ضاجتیدنی  قریباً  ا پنجاه

 هرای عمر طولانی او قرائن و ل طول عمر سعععد ی. ر اسعععت  ا قبومنطقیچنین چیزی غیر قبولطبدعاً 

و ه داد دست که سد ی هه ها و اشارات و قرائنیگفته پذیرفتندارد.  شعواه  گوناگونی در آثار او وجود

ه وی ک ول ض س محققان مداصععر مبنی هر ایندلیلی هرای قباما   امری طبیدی اسععت ،هااسععتناد هه آن

کن  هلکه آن نمی ها را  أیی رات نه  نها گفتة آنن ارد  چرا که قرائن و اشععا عمری طولانی ن اشععته وجود

 .  سازدمی را منتفی

ده  سد ی کسانی را می نشعانکه دارد  وجود طول عمر در آثار سعد ی ایگوناگونی هر هاینمونه

الدمر در زمان سعععد ی هم و این ه ین مدنی اسعععت که افراد طویل .ان که عمری طولانی داشعععته دی ه

و اگر سععد ی هم یکی از  اسععت و هیچ مسععتبد  هم نبوده ها را دی هان  و سععد ی نیز هرخی از آنهوده

و  ،هوده و هسععتن  چنین کسععانی که در روزگار ما هم   کما اینهیچ مسععتبد  نیسععت هاشعع  ها هودهاین

سعععت؟ گفت  پیری ا گفتمش  خیر ...»گویع   می گلسعععتعاندر  هم نیسعععت.هینیم کعه مسعععتبدع  می
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ر  هه کگردد، گر گوی  و مفهو  ما نمییسعاله در ضالت نز  است و هه زهان عجم چیزی همصع وپنجاه

دی ری در وصف  و در جای (153  1۹19 ،سد ی« )کن رنجه شعوی، مزد یاهی. هاشع  که وصیتی همی

    گوی مرد مسنّی می

 مععا هععود لععةیععقععبعع انعع ر یریععپعع
 

 عععنععقععا هععود ز  ععر هیععکععه جععهععانعع  
 

 صعع  و شععصععت ای سععتیصعع  و پنجه هز
        

 هدعع  از آن پشعععت طععاقتش هشعععکسعععت  
 

 (651 )همان 

. او کردسال زن گی 101 از پیش امان نثر سادة فارسی «محم علی جمالزاده سعی » در روزگار ما هم

 و 530  1۹63 شریفی،  نک) نمود شمسی فوت 1۹31شعمسعی متول  شع  و در سعال  1230در سعال 

ثبت هم دی ر و کعاملعاً واقدی هم هود و  عاریخ  ول  و وفات او در مناهع متد د (23۹  1۹39 پور،آرین

 دان .می« مسععتبد »سععال ی هرای سععد ی را 101فا عمر که دکتر صعع اسععت در ضالیاین  .اسععت شعع ه

 ان .ها هودهزمانان  در همة مواردی که سن هالایی داشته

 «ای که پنجاه رفت و...»در بیت « پنجاه»دلالتِ معناییِ  -2-1-1

و هرخی ضتی هالا ر هین  101 ا  100 هایسال هین -محققان مداصعر  ول  سد ی را در اوایل قرن هفتم 

شادروان استاد عب الدتیم قریب  هدکر هاولین کسعی که هه این مو عو  اشعاران . دانسعته - 115 ا  110

ه، در مورد  اریخ  ول  رسععی  چاپ هه 1۹11، که در سععال گلسععتانمق مة . او در اسععت هگَرَکانی هود

« اش د هص  و شش یا قریب هه این ض و ول  شعیخ های  در ض ود شعشعصع  یا شعشع»سعد ی گفته  

 ول  وی »نیز گفته   هوسعتان سد یاش هر و در مق مه (120  1۹60 لی،ضسعنهه نقل از  ،1۹10، قریب)

پز  ول    »گوی میر ر ععازاده شععفق هم دکت .هج ه(  1۹65، )قریب« در اوایل قرن هفتم هجری هوده

که هیت عععع ای که پنجاه رفت  چنان  رس ص  و شش هجری قمری هه نتر درست میاو در ض ود شش

همین  دکتر صفا نیز .(226  1۹60 لی،ضسنهه نقل از  ،1۹55، ر ازاده شفق« )نمایان و در خواهی ععع می

و در قرینة س ن اه ولی ه است نش ه  اریخ ولادت شیخ در مآخذ ذکر»نویسع   گونه مدتق  اسعت و می

 .(1/569  ۹جل    1۹32، )صفا« هجری دانست 101 قریب در ض ود سال هرا ه  وان آنمی گلستان

سععد ی، هه هیتی از  یا قریب هه آن هه عنوان سععال  ول  101سععال  کردنمشعع صاین محققان هرای 

ورت سعد ی را هه ص وان سعال  ول  ها هر این هاورن  که از هیت مذکور میان . آنکرده اسعتناد گلسعتان
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نموده و در  است، ذکر 151 ، کهرا گلستانسال  صنیف  گلستانباچة   سد ی در دیآورد دسعت ذیل هه

 اهیا ی مناسب ضال خود سروده و از جمله گفته   همان دیباچه هم

 یکععه پععنععجععاه رفععت و در خععواهعع یا
 

 یاهععیععپععنععز روز در نیععمعع ععر ا 
 

. و لذا هه دست آوردن سال  ول  سد ی اسعت دهکر هن هیت هه پنجاه سعال ی خودش اشعاراو در ای

. است دهکر هاشارسال ی خودش هه پنجاه 151وی در سال  از روی همین اشعاره ممکن اسعت  چرا که

-1/569 همان   نکآی  که سعال  ول  سد ی است )می دسعت هه 101، کنیم کم 151را از  50و اگر ما 

590). 

فا عععع و کن . و استنتا  دکتر صمین تان  ثاهکرده را که این محققان از آن استنباط اما این هیت چیزی

  وان پذیرفت هه دلایل ذیل نمی را دی ر محققان ع از هیت مذکور

کم« 151»را از « 50»ان  و اگر هر دو صعععحیح و دقیق« 50»و « 151»ها وجود این که دو ع د  اولاً 

، « قریبهه» ، مدلو  نیسعت که شادروان دکتر صفا چرا و هر چه مبنایی کلماتِ«101»شعود کنیم دقیقاً می

 101 قریب در ض ود سعععال ه وان آن را همی»و گفته  را هم آورده « نزدیعک هع ان»و « آنه قریعب هع»

آن از عمر سععد ی ه ل یا قریب هپنجاه سععا 151شععود که در سععال نتیجه چنین می . هجری دانسععت...

 یا در زمانی نزدیک ه ان هوده 101ایم در سعععال که گفته و ه ین  ق یر ولاد ش همچنان هود گعذشعععته

 ص  وشعشص  یا شش»  اسعتاد عب الدتیم قریب هم گفته .(590- 1/569  ۹جل   ،1۹32، صعفا« )اسعت

اگر سد ی در   گوییممی .(1۹60 120لی،هه نقل از ضسعن ،1۹10، قریب« )شعش یا قریب هه این ض ود

هم  عععع کرده و استنتا  دکتر صفا و هرداشت وی عععع و دی ر محققان هیت مذکور سن خود را دقیقاً هیان

 ،ها نبودهرا که نیازی هه آن« نزدیک ه ان»و « آنه قریب ه»، « قریبهه»، چرا وی کلماتِ اسععت درسععت

در هیت مذکور  قریبی اسعت و مدنیِ  قریبی دارد، اولاً ایشان از « پنجاه»؟ و اگر ع د اسعت هه آن افزوده

 قریب سععد ی در این هیت چرا سععنش را هه کجا دانسععتن  که  قریبی اسععت و مدنی  قریبی دارد؟ ثانیاً

چرا اله هوده و اگر پنجاه سععع ؟«پنجاه»نجاه و چن  سعععاله هوده چرا گفته  حقیق، یدنی اگر مثلاً پنه ههگفته 

 ؟«آنه پنجاه سال یا قریب ه»دکتر صفا گفته 

 ان آورده -و دی ر محققان  -دکتر صعععفا  که و مانن  آن« قریب هه این ض ود»و «  قریبهه»کلماتِ 

 ان .داشته   خود مطمئن نبوده و در آن  ردی استنتا ز صحتا اینان هر این است که دالّ



 شمارة اوّلجستارهای نوین  ادهی )ادهیات و علو  انسانی ساهق(                                                                    112

 

کرده و آن را ع د واقدی و اشععاره هه عمر سععد ی اسععتناد مذکور در هیت «پنجاهِ» ع دِ ها ههآن ثانیاً 

ع د پنز دلالتِ هایسععت می در ضالی کهان . کرده هیت آم ه رها را که در همان« پنز»ع د  اماان ، دانسععته

 .شود کاملها کردن   ا استنباط آنمی روشنرا هم 

و ع د د مدنی واقدی ن ارد و کنایه اسععت. ان کرده و هه آن اسععتناد که در هیت آم ه« پنجاه»ع د  ثالثاً 

 واه ش درهمان طور که  ،هاشن   ی ر آم هیک  قاهل هاها هم و در  جا هر در آثار سعد ی« پنز»و « پنجاه»

ا و ی« ض اکثر زمان»، «ض اکثر»کنایه از  « پنجاه»واقدی. مدنیِ  کنعایی دارن  نه مدنیِداد،  خواهیم نشعععان

ض اقلِ زمانِ »و یا « ل زمانض اق»، «ض اقل»کنایه از  « پنز»اسعععت. و « ضع اکثر زمعانِ از دسعععت رفته»

ها ذکر آنان  که هه آم ه هه این مدنی این دو ع د در موا ععع م تلفی از آثار سععد ی اسععت.« مان ههاقی

   ان  آم ه  قاهل ها یک ی رها هم و در « پنز»و « پنجاه»ازیم. در همة موارد ذیل دو ع د پردمی

    گوی ای که خطا  آن عا  است میهدر قصی  مواعظدر  (359  1۹19)سد ی  (1

            یکععه پععنععجععاه رفععت و در خععواهعع یا
 

   یاهععیععدر پععنععز روز نیععمعع ععر ا 
 

            یو هععمچنععان طفل یکعهععل گشعععتعععععععع
        

 یو هععمععچععنععان شععععاهعع یهععود خیععشععع 
 

 ریپ بععتیاسعععت هر مصععع ععععععهیگر یجعا
 

 ی عو چعععععععو کععودک هنوز  لدّععاهعععععع 
 

                 یو ره نعع انسععععتعع یهعععععععععود ریععپعع
 

 یکععه طععفععل کععتّععاهعع یریعع ععو نععه پعع 
 

کسععانی که ض اکثر عمرشععان را سععپری هالایی دارن ، ان  که سععنّهمة کسععانیه این قصععی م اطب 

سععاله را موردصععرفاً افراد پنجاه مطمئناً سععد ی .اسععت مان ه هاقی عمرشععاننها ض اقلی از ان  و  کرده

« شیخ»، کلماتِ هاش  هه خودش هم سعرودهن اده. ضتی اگر سعد ی این قصعی ه را خطا   قرار خطا 

 شععته واه سععال دااز پنج هالا ر سععنیده  م اطب آن می که در اهیات آم ه، نشععان( )سععه هار« پیر»و 

 .  است ه نبودهسالپنجاه

    گوی دیوان میای در ستایش صاضبه( در قصی 355 همان در مو ع دی ری ) (2

 سعععال پنجه ناور شعععود هه  هن کعه  یعه چو
 

 نیقطیعپعنعز روز هععه هععالععاش هعردود هععه  
 

رخت او در این هیت د. ان آم ه یک ی ر ها قاهلو در  ها هم « پنز»و « پنجاه»در این هیت نیز دو ع د 

دارد  ا  ناور شععود، در ضالی    درخت هی  زمان زیادی لاز گوی کن . میمی هو ة ک و مقایسععههی  را ها 

در این هیت مدنی واقدی « پنز»و « پنجاه»شعععود. و قطداً دو ع دِ می هزرو که هو ة ک و در ض اقل زمان

 ان . ن ارن  و کنایه
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    گوی ( می55۹ )همان  غزلیاتدر در جای دی ری  (۹

 را              عاقل نمعانع  کعه پنجعاه سعععالعه یهسععع
 

 نععا   یععهرآ یوانعع ععیععهععه پعنعز روز هععه د 
 

 دارن  دلالت« ض اقل زمان»و « زمان زیاد»هر و  مدنی کنایی دارن « پنز»و « پنجاه»در این هیعت نیز  

 د.کر هها را اراد وان مدنی واقدی آنو نمی

  (۹36)همان   است آورده گلستانمترادف هیتِ دیباچة هیتی  هوستانسد ی در  (5

  ز دسععتشعع  چعععععو پنجاه سععالت هرون 
 

 کععه هسععععت یشعععمر پنز روز مععتیغن 
 

ه ه این هیت یا وصععف ضال اوسععت یا عا  اسععت. اگر ه وییم وصععف ضال اوسععت و در این هیت 

 ای که پنجاه رفت و در»نیز گفته   گلسععتانآن وقت چون در ، اسععت هدکر هسععال ی خودش اشععارپنجاه

شود سد ی هم را نمیزی  هود ن واه  ده، صعحیحکر هسعال ی خودش اشعارا نیز هه پنجاهجو آن« خواهی

. و اگر هاش  ساله هوده 50( گلستانسال  صنیف ) 151( و هم در سال هوستان)سعال نتم  155در سعال 

 مدنی کنایی« پنز»و « پنجاه»ه وییم این هیعت خطاهش عا  اسعععت، و این چنین هم هسعععت، آن وقت 

خطا  مورد سععاله راپنجاه افراد داشععت نه مدنی واقدی  چرا که خطا  او عا  اسععت و او  نها خواهن 

ضالی که در هیت دیباچة  کرده، در را هم ذکر« سععال»ضتی  هوسععتان ازه در این هیت  .اسععت هن اد قرار

که در این هیت همراه سال آم ه، مدنیِ کنایی دارد و « پنجاه»  یدنی وقتی است هرا نیاورد« سال» گلسعتان

   .نه مدنی واقدی هه طریق اولی مدنیِ کنایی دارد گلستانآم ه در هیت « پنجاهِ»ع د واقدی نیست، 

    قبل از هیت فوق )همان( گفته هوستاناو در  (5

             ز پععنععجععه در  پععنععز اگععر کععم شععععود 
 

 شععععود سععععرپععنععجععة غععم شیععر دلععت 
 

 ان .« لیلق»و « کثیر»، و هه مدنیِ هر دو مدنی کنایی دارن  نه واقدی« پنز»و « پنجاه»در این هیعت نیز 

 شوی.شود، ان وه ین می داری اگر  د اد ان کی کم های زیادی کهیدنی از در 

، ذهنیت و  صععور او را از شعع  ارائه« پنز»و « پنجاه»آثار سععد ی در مورد ه از مجموعه شععواه ی ک

ده . و دی یم که سععد ی این دو می نشععان - و در  قاهل ها یک ی ر هیاین هر گاه ها هم  -این دو ع د 

اقدی. ضال هر این اسععاس و در مدنی نه اسععت ههرد کار در مدنی کنایی هه -ر این شععرایط د -ع د را 

« ض اکثر»یی دارن  نه واقدی. و کنایه از نیز مدنی کنا گلسعععتاندر هیت مذکور در دیباچة « پنز»و « هپنجا»

 یباین  ر ن ارد. هه  سععال ی سععد ی دلالتهیت، هر پنجاه مذکور در« پنجاهِ»و ع د  .ان زمان« ض اقل»و 
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وش این هکه، شعع  کسععی که ض اکثر عمرت هه غفلت سععپری  ای هود چنین خواه  گلسععتان مدنی هیت

   شماری. مان ه غنیمت ض اقل زمانی را که هاقی

 استناد به ابیات و جملات دیگر -2-1-2

ات و اما اهی  ان کرده اسعععتناد «دریاهی  ر این پنز روزمای که پنجاه رفت و در خواهی/ »هعا هعه هیت آن

 ، رهااو آم ه مناسب ضالدر وصعف ضال سعد ی و و ها هم در همان دیباچه که آن را یجملات دی ر

که  دال هر این اسعععت ،اشعععارات موجود در این اهیات و جملات. ان نکرده اسعععتناد هاان  و ه اننموده

 .است هساله نبوده هلکه سن هالایی داشتها پنجاهسد ی موقع نوشتن آن

 ن اهیاتهررسی ای .آورده و گفته که مناسب ضال اوست مطالبی اهیات و گلسعتانسعد ی در دیباچة 

داشععته، صععرفاً نزدیکی مرو و  مشععُول خود هه -در این اهیات  -آنچه ذهن سععد ی را  ده می نشععان

  هین سد ی مرو را نزدیک می اسعت نه چیز دی ر. مان های هرای آخرت در فرصعتِ هاقی وشعه ذخیرة

دان  که او می (.۹1  1۹19، )سعععد ی «کنم نمان ه هسعععیچون ن ه می نفسعععی /رود هر د  از عمر می»

نیک و ه    »رس مرو از راه میو  )همان( «دوسعت م ار یار ناپایعععع ار  »زن گی هرای کسعی وفا ن ارد

بب هه همین س ،هشع  کن  که هیشعتر عمرش هه غفلت سعپریمی  صعور .)همان( «چون همی هبای  ملرد

پنجاه رفت و در خواهی/ م ر این پنز روز ای که   »ردهشععما مان ه را غنیمتهاقی ه  لحتات کمِخوامی

 ان()هم «هرو عیشی هه گور خویش فرست»آورد   و هرای آخرت  وشعة عبادت فراهم )همان( «دریاهی

خجل آن کز که رفت و کار نساخت »شود  می درمان ه هاش  صالح ن اشته وشة عمل کسعی که چون 

 کن ،  صمیممی همین جهت وقتی هه این مو عو  فکر هه )همان( «و هار نسعاخت زدن  رضلتکوس /

ه هه تنکن . او در این اهیات ن واسععع مان ه را هه غفلت سعععپریکمِ هاقی گزین  و عمرِ گیرد که علزلتمی

   گفت.خواست آن را دقیق میکن ، اگر می صورت صریح هه سن خود اشاره

کوس رضلت رفت و کار نسعععاخت/  هکخجل آن کز »، «کنم نمان ه هسعععیچون ن ه می»عبارات 

اصلاً متناسب « زان کی مان  و خواجه غرّه هنو/  عمر هرف است و آفتا   موز»و  «زدن  و هار نسعاخت

ا ) ا  اکثر عمرش رسعاله نیسعت. این عبارات مناسعب کسعی است که سن هالایی دارد و ضا فرد پنجاهه

که هر لحته مرو هه سعععراو او هیای  هه همین  ده می کرده و اضتمال ( سعععپریلحتعة گفتن این اهیات

 کن . اعتکافرا گیرد هقیة عمرش می ت است که  صمیمجه
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 «بقیت عمر»اعتکافِ  -2-1-3

  ا یکی از دوسععتان... از در درآم . چن ان»گوی   در ادامة همان اهیات می و گلسععتانسععد ی در دیباچة 

نوی  دب  هر ن رفتم... . کسععی از متدلقان منش هر که نشععاط ملاعبت کرد... جواهش ن فتم و سععر از زا

کرده و نیت جز  که هقیّت عمر مدتکف نشععین  و خاموشععی  واقده مطّلع گردانی  که فلان عز ضسععب 

 .(۹2-۹1  1۹19، )سد ی« گزین 

کسی  است.« عمر مدتکف نشین  و خاموشی گزین  هقیّت»، جملة شعودمی ه ان اسعتنادای که جمله

شععود و  شععه و  ا زمانی که زن ه اسععت مدتکفنموده که از این هه هد  همی کرده و نیت جز  که عز 

کن  می اله هاشع ، هلکه کسعی اسعت که اضساسسعپنجاه ی وان  فردن وی ، نمی دی ر ها کسعی سع ن

 چنین (.کنم نمان ه هسعععینمان ه )چون ن ه می چن انی از عمرش هاقی زمعاندی ر خیلی پیر شععع ه و 

از پنجاه  هالا رلدمر، زمانی اسعت که فرد سنی ااسعت. اعتکافِ مادا « پنجاه»کسعی سعنش خیلی هالا ر از 

الا را دارد  اگر سن هکن  چون  ا مرو فاصلة زیادی ساله چنین کاری نمی. فرد پنجاههاشع  داشعته سعال

 علت مرو ه انیم.

 «سعد بن زنگی» نصیحت سعدی به -2-2

یجه ، هه این نت«ای که پنجاه رفت و در خواهی...» ه دلایلی، از جمله اسعععتناد هه هیته محققعان مداصعععر

 پنجمین ا اهککه او ضضععور ان  منکر این ه  و لذاشعع  یل قرن هفتم متول سععد ی در اوا ان  کهرسععی ه

لُلری یدنی   نها هر . هاشعع  کرده ( و همنشععینی ها او را درکه. 12۹-599ضکمرانی  ) سععد  هن زن یسععل

های آخر عمرش ن زن ی سععالان ، سععد  هاین هاورن  که در یک هرهة زمانی هر دو در قی  ضیات هوده

شیخ در سنین اوایل »گوی   امه قزوینی می. علاسعت هکرده و سعد ی در اوایل جوانی هودمی را سعپری

 لی،ضسعععننقل از  ، هه1۹11، قزوینی« )کرده ی از سعععنین اواخر سعععد  زن ی را درکعمر خود مق ار

 ه  این ا اهک هنوز خیلی جوان هودسععد ی در عه»عباس اقبال آشععتیانی مدتق  اسععت که   (.۹96  1۹60

جوانی نزدیک در اواخر روزگار آن ا اهک »گوی   دکتر صععفا میو  (۹65  1۹61 ،آشععتیانی )اقبال« اسععت

در آثار سد ی  که اسعت هر این هاور دکتر صعفا .(1/569  ۹  جل  1۹35، صعفا) «سعال ی هودهه هیسعت

  انهم  نک) دن ار ها او هاش  وجود سد ی ای که ضاکی از ار باطسعتایشعی از سعد  هن زن ی و اشاره

1/590). 
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ه و دکر هاش ها سععد  هن زن ی اشارهمنشعینیاما ها وجود این، سعد ی در یکی از قصعای  خود هه 

 .  است هکرد ته که سد  هن زن ی را نصیحتگف

هیت است. وی در این  ۹0دارد که مشتمل هر « در مرثیة ا اهک اهوهکر هن سعد »ای ی قصعی هسعد 

کرده و  دعا «هکرسد  هن اهی» پسر و جانشین او هرای« اهوهکر هن سد »قصعی ه پز از ذکر درگذشعت 

    (311  1۹19 کن  )سد ی،می قصی ه را این گونه شرو 

 داد  یععکعز نبععاه دل هععا عفععاق دگعر  ههعع
 

 نوهعت ا فعاق افتععاد نیکعه در ا یز خسعععت  
 

                سعععدعع  آفععل شععع  هوهکر دولععتمععاه  چو
        

 دادیهنوز جععان م شطعلو  اختر سعععدعع  
 

  گفتمی دل گوشه ه و سعععلامت امنامیع  
                 

 هعقععای سعععدعع  اهوهکر سعععدعع  زن ی هععاد  
 

  گوی می از جملهپردازد و شاهی میناپای اری مللک و پاد هد  هه هیان

                کیو ل سععتا یدختر یروعروس مللک نکو
 

 مهر هععا دامععادسعععسعععت نیا کنعع یوفععا نم 
 

 و هز یهاد رفته ه مانیسعععل رینه خود سعععر
        

 هر هاد رودیم سععتا یریسععرکه که هر کجا  
 

ای که هرای آخرت  وشعععهکن  و از اعمال نیک و می سعععپز هرای روان اهوهکر هن سعععد  دعاوی 

 گوی  می ان وخت س ن

 را                 یروان پععاک اهععوهععکععر سععععدعع  زنعع عع
 

 امرزادیععفضععععل و کر  هه پععاک هعع یخعع ا 
 

 کععرد                یهععمععه عععمععارت آرامعع ععاه عععقععبعع
        

 ادیععهن نیا  یععکععه اععتعمععاد هقععا را نشععععا 
 

 هسععت که روشععن هود هر او شععب گور   یام
     پ           

  هفرسعععتععاد شیکععه شعععمدعع ان مکععار  ز پ 
 

ه و  هکر که جانشین او شنموده و هرای سد  هن اهی هاره هه مرو اهوهکر هن سعد  اشعارهسعد ی دو

 کن . می دعاگرفته  دست ضکومت را هه

              ت ععیشعععکفتععه هر یهعاد خزان گلبن کعه اگر
 

 شعععمشعععاد ةیسعععا سعععرو روان هاد و یهقا 
 

 ان ه رفت             هعصعععبح دو  جفرو شععع  و قمر 
        

 هععاد او هععه سعععر آمعع  دوا  عمر  و اتیععض 
 

 ه خزان مرو هه سراو او آم ه، واسعت ک« اهوهکر هن سعد »اسعتداره از « گلبن شعکفته»در هیت اول 

 او دعا ی هقایاست که سد ی هرا« هکرسد  هن اهی»اره از فرزن  او استد« سعایة شمشاد»و « سعرو روان»

استداره  «صبح دو »ه، و ش  است که ناپ ی « اهوهکر هن سد »اسعتداره از « قمر»کن . در هیت دو  هم یم

  ِدوسد ی در هیت . اسعت هرسعی  ضکومت که ظاهر شع ه و هه اسعت «هکرد  هن اهیسع»از فرزن  او 



    113                ؟«یسد  هن زن » ای «هکریسد  هن اه» ست،یمنسو  هه ک یسد سال پنجاهم                     

 

لمه همین کی ه هم فارسععیِ آورده در هیت دو  قصعع« اهوهکر هن سععد »را هرای « قمر»رة ، که اسععتدافوق

 قال مستقیم ضکومت و پادشاهی ازهه انت فوق دو . همچنین مصعر  دو  هیت اسعت هرا آورد« ماه»یدنی 

 هه ضیات او»  گوی ای هین آن دو نیست. میاصلهدارد و ف اشاره« هکرسعد  هن اهی»هه « اهوهکر هن سعد »

 «.دوا  عمر  و هاد»گوی   ، و هلافاصله می«سرآم 

شعود و این سه هیت همان است که سد ی می هیت آخر هاقی مان ه که ذیلاً ذکراز این قصعی ه سعه 

د  هن س»سد ی خطا  هه  .است هکرد ده و گفته که او را نصیحتکر هاشار« سعد  هن زن ی»در آن هه 

    گوی می« رهکاهی

                    یکنهنعع ه گوش  ار پنعع  هود شعععتیگشعععا
 

 س ن جهان ن شاد نیکار نبسععت ا کههر که 
 

 هشعععنو  ا ج ّت که گفته حعتینصعععهمعان 
        

 2ادیععهمععانعع   کععه من نمععانم و گفععتِ منععت 
 

  یگنععه اگر خواه یخععرا  مععکن ه یدلعع»
 

  «و ملعک آهاد هعا هودت خعانع انکعه سعععال 
 

کار  ههه پن  خود و دادن ه را هه گوش« هکرسععد  هن اهی»از سععه هیت فوق، سععد ی ر هیت اول د

ه  و خواهم هرا که می گوی   نصععیحتیروشععنی میکن . در مصععر  اول هیت دو  ههمی هسععتن آن دعوت

 «زن ی سد  هن»هم « هکرسد  هن اهی»ا . ج ّ ت را هه ج   و هم گفتهکن، من این نصعیح ه ویم گوش

سد  »همنشین   ی خیلی روشعن از این که. سعداسعت هکردمی ضکومت 12۹ ا  599که از سعال  هوده

همان »گفتة سععد ی در مصععرا   .اسععت هآورد انمی هه کرده، سعع ن هوده و او را نصععیحت« یهن زن 

 ون اهها  اسععت و هم، هم روشععن و ه «هکرسععد  هن اهی»خطا  هه « ا  هشععنوتهنصععیحت ج ّت که گف

ه را قبل ن مرثیای وا ح است  هه همین جهت قاهل  وجیه نیست. سد ی« سعد  هن زن ی»دلالت آن هر 

هه  که این مرثیه ان   کما اینان او آن را خوان هاطرافی یاگفته، و سعععد  « هکرسعععد  هن اهی»از همه هرای 

همان نصیحت ج ّت که »و هم ان مصر   .است هان  افتادزیسعتهی ران هم که در آن زمان میدسعت د

 هکرد همنشین هوده و او را نصیحت« سد  هن زن ی»ان  که سد ی ها را خوان ه و دانسعته« ا  هشعنوگفته

را  ، چنین چیزیهود نکرده هود و او را نصیحتهمنشین نمی« سعد  هن زن ی»و اگر سعد ی ها  .اسعت

 گفت.ان ، نمیان  و از سن و سال وی آگاه هودههشناختدی رانی که سد ی را می و هه نوة او

ما یک واقدیت اسععت  ا« سععد  هن زن ی»سععد ی هه  انتسععا  وان گفت ها اسععتناد هه این مورد می

 صیحترا ن« زن یسد  هن »  چرا که وقتی سد ی داشته ن ارد وجهی« هکرسعد  هن اهی»سعا  او هه انت

 دنیااز  156وقتی در سال  وی   زیرااست ههود هنوز متول  هم نش ه اضتمالاً «هکرسعد  هن اهی»کرده، می



 شمارة اوّلجستارهای نوین  ادهی )ادهیات و علو  انسانی ساهق(                                                                    116

 

 «پز از مرو جوانان گل مماناد»ه  ای که هرای وی سعععروده گفترفت، جوان هوده و سعععد ی در مرثیه

   (.359  1۹19 )سد ی،

 «سعدی»تخلّص  وجهِ دلالت آثار سعدی بر -2-3

ها قبل از این که هه شععیراز هر این که سععد ی سععال دارد دالّ گوناگونی وجود در آثار سععد ی شععواه 

« سد ی»هوده و مرد  او را « سد ی»شود، « هکرسد  هن اهی» و« اهوهکر هن سعد »هازگردد و ملاز  درگاهِ 

ا از نا  سععد ی   لص شععدری خود ر و لذا این  صععور کهان   کردهمی خطا « سععد ی»انسععته و دمی

   شود می هه این شواه  اشاره ن ارد. ، مبناییگرفته« هکرسد  هن اهی»

   گلستانشواهد  -2-3-1

کن ،  یفرا  صن گلستانها قبل از این که ده  سد ی سالمی وجود دارد که نشعان گلسعتانردی در موا

آم ه،  گلستاندر دو شعاه  ذیل که در . ان کردهمی خطا « سعد ی»  او را نا  داشعته و مرد« سعد ی»

کنن . می گووکنن  و ها این عنوان ها او گفتمی خطا « سد ی»و اطرافیان، سعد ی را م که مرد  هینیمی

سععد ی خطا  هه خودش. و این یدنی این که  گوین ، نه خودِرا دی ران خطا  هه او می« سععد ی»نا ِ 

رده، هیم سر شیراز و وقتی که در نقاط دی ر ههها قبل از هازگشعت هه مردمان گوناگون سعد ی را سعال

در جزیرة کیش  ان . در مورد اول  اجری که سد ی راشناختهمی« سد ی» ان  و ههدانسعتهمی« سعد ی»

جاه پنوهازرگانی را شنی   که ص »کن   می خطا « سعد ی»کرده، مر ب او را  هه ضجرة خویش دعوت

درآورد. همه شععب ضجرة خویش ه شعتر هار داشععت و چهل هن ة خ متکار. شععبی در جزیرة کیش مرا ه

. هاز تسا   خاطر اسعکن ریه دار  که هوایی خوشای پریشعان گفتن که... . گاه گفتیهنیارمی  از سع ن

 سعت. سعد یا، سعفری دی ر  در پیش است. اگر آن... . انصاف ازا   نه، که دریای مُر  مشعوّشگفتی

وی از و هم سعع نی ه   ای سععد ی،  فت که هیش طاقت گفتنش نمان . گفتین ماخولیا چن ان فروگا

« سععد ی»دو  کز دی ری، سععد ی را  در مورد (.109  1۹19، )سععد ی« و شععنی ه...ای ها که دی هآن

سر.  زیر و قصعبی مصعری هر اهلهی دی   سعمین. خلدتی ثمین در هر و مرکبی  ازی در»کن   می خطا 

 ۹.(112  )همان« م؟ین ضیوان لایدلا یبای ملدلَم هرهینی این د  سد ی، چ ونه همیکسی گفت

   بوستانشاهد  -2-3-2

  شودمی ( ها هیت زیر آغاز۹01  1۹19 در ها  چهار  )سد ی، هوستانایات یکی از ضک
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 جععامععة  ن عع سععععت             کععهععن یهععیععفععقعع
 

 هه صعععف هرنشعععسعععت یقعا ععع وانِیهعه ا 
 

وانی ان . فقیه جش ه مجلز قا ی هرای مباضثات علمی جمعضکایت ه ین گونه اسعت که فقها در 

گرانمایه و  ازه هر  ن ن ارد، مدرِّف او را در پایین مجلز شععود  ولی چون پوشععش هم وارد مجلز می

 . او ها کنمی ن فقیه جوان نیز در مباضثات شعععرکتکنن ، اینشعععان . وقتی فقها شعععرو  هه مباضثه میمی

کن . هد  از مجلز می م ان را مُلو آوردن دلایل قوی، هدادن  وانعایی و اسعععتدع اد خود و  نشعععان

 ،ایتیاهن . هنا هه ضککنن ، ولی او را نمی رون   ا او را پی اد. دنبالش میگردمی شععود و ناپ ی می خار 

  و رون. وقتی دنبالش میاست هدر هیت آم « جوان»و کلمة  - ،اسعت هسعد ی هود خودِ جوان این فقیهِ

ها   گوی ده  و میمی  ، یکی جوااست هه ین شکل و صورت را دی ی جوانی پرسعن  که چه کسعمی

ت یشناسیم. و سد ی در هگویی ، ما فقط سد ی را در این شهر میهایی که شعما میاین علائم و نشعانه

 ( ۹0۹)همان   کن می هد  این گفته را  أیی 

 هتععافععت                  هععمععت یِ و ز آنععجععا جععوان رو
 

 افععتیععن هععازش نشعععان کزهرون رفععت و  
 

  معجعلز ه ععاسععععت از هعزرگععان ویعغعر
        

 کجاسععت چشععم ازشععو  نیچن ییگو که 
 

                   یععدو رفععت و هر سعععو شیَ پِ  از بیععنعق
 

   ید ندعت و صعععورت که نیهع  یمرد کعه 
 

  نفزنیریشععع نعو  نیعا گعفععت از یکعیع
 

  هز و میشعععناسععع یسعععدع  شعععهر نیا در 
 

 ه فععت  نیکععا نیآن صعععع  هعزار آفر هعر
 

  ه فععت نیریچععه شععع  ععا نیه ضعقِ  علعخ 
 

 حصععیلهوده و  « فقیه جوانی»که سععد ی وقتی ه ین گونه اسععت  هوسععتاناسععتناد هه این ضکایت 

. و آن وقت نشانی ان شعناختهمی« سعد ی» نا  اش او را ههو دی ران در جوانیهوده « سعد ی»کرده، می

 کنن . را هه او منسو  ه سد ینبوده ک« هکرسد  هن اهی»از 

 غزلیاتشاهد  -2-3-2

 گوی  ( می551  1۹19، )سد ی غزلیاتسد ی در یکی از 

 چرا               یدگر هار از وطن عز  سفر کرد یسعد 
 

 هر یهه قاآن م رغویاز دسعععت آن  رک خطا  
 

 هداشت« سعد ی»(   لص 155) هوسعتانها قبل از  ألیف کن  که سعد ی سعالمی ثاهت هم این هیت

گوی   من از دسععت آن  رک زیباروی ختایی یرغوی )ش شععکایت( خود را هه . او در این هیت میاسععت

نزد او دارد شععکایت خود را  ی که سععد ی قصعع «قاآن»هر   ا او ضق مرا از آن زیبارو ه یرد. قاآن می
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کن  و ضق وی هتوان  هه شکایت سد ی گوش  ا هاش  قطداً های  زن ه هوده هبرد، موقع سعرودن این هیت

سعع ن سععد ی هاطل و نامرهوط  ،. در غیر این صععورتهردنمیکسععی هه مرده شععکایت    زیرارا ه یرد

 قهر او اطلا هه طور مطلق «قاآن»اسعععت و  «اوگتای قاآن» اوکعه نعا  اصعععلی « قعاآن». این هود خواهع 

 ا  121و از سال  ش  هه جانشینی چن یز انت ا  121سعومین پسعر چن یز است که در سال  5شعود،می

ما  .(156 و 1۹5  1۹61نک  اقبال، هم از دنیا رفت ) آخرین سععال ضکمرانیکرد و در . ضکمرانیه 1۹9

رین آخ نتیجه، لذا هرای قطدیت  است هدانیم که سعد ی این هیت و غزل آن را در چه سعالی سعرودنمی

 سرودهقبل از آن یا  1۹9 سال در این هیت و غزل آنگیریم. می زن گی قاآن را در نتر سعال ضکومت و

سال قبل از  15و  هوستانسال قبل از سرودن  11که سعد ی ض اقل  هود این خواه  هنتیج. اسعت شع ه

. و این است هداشت« سد ی»  لصِ  (ه انیم 155هازگشعت هه شعیراز )اگر هازگشت او هه شیراز را سال 

 نموده را هرای خود انت ا « سد ی»  لص  155هازگشعت هه شعیراز در سعال  ادعا که سعد ی هد  از

ولی  است. سعن چن انی ن اشعته( 1۹9در آن زمان ) هم هکرهاطل و مردود اسعت. سعد  اهن اهی ،هاشع 

 های. این هیت ممکن است در هر ک ا  از سالاست شع ه مدلو  نیسعت هیت مذکور چه زمانی سعروده

    .هاش  هش  سروده 1۹9 ا  121

 قصاید فارسی شواهد  -2-3-4

دارد که یکی را در اشتیاق هازگشت هه شیراز سروده و دی ری را همزمان ها هازگشت  قصی هسد ی دو 

ه و  ازه هود وستهنپی« هکرسد  هن اهی»هنوز هه جمع ملازمان  قصای ین موقع سرودن ااو خود هه شعیراز. 

دال «  ... ها رفت م ر عقل و سکون آموزدسال  ». هیتِاست هگشتهرمیاش سعالهچن ینداشعته از سعفر 

 ساله است. هر این سفر چن ین

 شتهرن را سروده که هنوز هه شیراز هقصی ه اسعت. وی زمانی این « ر وصعف شعیرازد»اول  قصعی ة

  (321 )همان  است ههود« سد ی»ه اما   لّص وی همان هود

 هاز                 نمیکه ه هاشععع  آن یدم  هیعخوشعععا سعععپ
 

 رازیععالعلععه اکعبعر شععع هعر سعععرِ  هیععرسععع 
 

                  نیزم یروههشععععت آن  هععار دگعر  هیععهعع 
        

 ازیععآرد نععه جور قحط و ن یمنیاهععارِ کععه  
 

  گفتیروز و شب م رازیاز ضق ش یکه سعد 
 

  ما شعععهباز شعععهرکعه شعععهرها همه هازن  و  
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ها که سد ی آن را هه مناسبت هازگشت خود هه شیراز عععع پز از سال استای قصی هدی ر،  ةقصی 

  (315 )همان  چنین استقصی ه هیت اول . است هری از آن عع سروددو

 ق   رفت و هه سععر هازآم               هه نکیا یسععد 
 

 معلّععت اصعععحععا  نتر هععاز آمعع  یمعفعتع 
 

 یب  ر .«اینک هه ق   رفت و هه سر هازآم  سد ی»گوی   میقصعی ه ی در اولین مصعر  این سعد 

 ه  سد ی که هه ق   رفت اینک هجا شع ه، این گونه استشعدری جاههاصعلی کلمات که هه  عرورت 

 رهر این است که سد ی قبل از سف دال« هازآم »و « رفت»، «سعد ی  »سعر هازآم . این مصعر  ها کلماتِ

ها سععفر هم د  از سععالهه شععیراز ه ا  هازگشععت هوده و هن« سععد ی»طولانی خود و رفتن از شععیراز، 

 .است هزآم ها« سد ی»رفته و « سد ی». هه عبارت دی ر او است ههود« سد ی»

در آن خرو  و سفر خود از  است و« در سعتایش اهوهکر هن سد » سعد ی قصعی ة دی ری دارد که

ول را ها مُ« اهوهکر هن سد »و هازگشعت هه آن هد  از مصالحة  شعیراز در او عا  ناآرا  ناشعی از جن ،

د  از آم نش که چ ونه شعع ه قبل از رفتنش که چ ونه هود ها ه. وی او ععا  کشععور را اسععت هذکرکرد

    (355 )همان  گوی ا  قبل از رفتن از شیراز می. او در  وصیف او است هدکر همقایس

               یوجعود  هععه  عنعع  آمعع  از جععور  ععنعع 
 

 یدرنعع عع یشعععع   در سععععفععر روزگععار 
 

                  یععسعععکنعع ر  هر چون یپ ریعز جعهععان
        

 یسعععن سععع ّ  ه ععذشعععتم از أجو یععچو  
 

                 یععهرون جسعععتم از  نعع   رکععان چو د
 

  یزن  یمو افععتععاده چون هععم در جعهععان 
 

 کن  می گشت هه شیراز آن را این گونه وصفو هد  از هاز

                  یععچععو هععاز آمعع   کشععععور آسععععوده د
 

 یچن  زیععدر رفععتععه آن  ععه ز گعرگععان هعع 
 

 آهععاد و پععر نععاز و نععدععمععت                زدیععهععنععا  ا
        

 یپععلععنعع عع یخععوکععرده پععلععنعع ععان رهععا  
 

 محضعععر                کیععچون ملععک ن یدرون، مردم
 

 یهععژهععران جن  چععون یهعرون، لشعععکععر 
 

گوین  که این آسععودگی و امنیت پرسعع  و هه او میهین ، علت آن را میگونه میوقتی او ععا  را این 

  است ه آم پ ی « اهوهکر هن سد » و سیاست ها ضسن   هیر در این خطّه و آرامش

 شععع ؟       یککشعععور آسعععوده  نیا   یهپرسععع
 

 یرن   هیشعععور چه یسعععد گفت  یکسععع 
 

              ی یععدهععود در عععهعع  اول کععه چععنععان 
        

 ی ن  و شی شعععو پر آشعععو  و یجهععان 
 

 عععادل              سعععلطععان ا یععاشعععع  در  نیچععنعع
 

 یزنعع عع ا ععاهععک اهععوهععکععر هععن سععععدعع  
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 ی کسی گفت سد»پردازیم در مصر  اریم هه آن میاسعتشعهاد هه این قصعی ه هرای مو وعی که د

 دهن هه شیراز هرگشته و این جوا  را هه او می هاهد  از سال وقتی سعد یاسعت. « چه شعوری ه رن ی

سععد  »زمرة خواا و نزدیکان  و هنوز از ههود ، او  ازه از راه رسععی هکنن می خطا « سععد ی»و او را 

کنن ، می ا خط« سد ی»و این که او را . هود را ننوشته گلستانو  هوستانو هنوز  هود نشع ه« هکرهن اهی

 .است ههود« سد ی»از رفتن از شیراز هم  او قبلست که اکاملاً مدلو  

 گیرینتیجه -3

اریخ  وان گفت  می گردی ه، منسو « سعد  هن زن ی»، که در آن سعد ی هه هر مبنای نوشعتار ضا عر

در سععه دهة آخر ض وداً نبوده، وی زود ر و  101 ا  100های هین سععال اوایل قرن هفتم و  ول  سععد ی

  ر  ول  سد ی، اگر هتوان م ارک و ر و دقیقکردن  اریخ روشنمش ص. است هش  قرن شعشعم متول 

 فتمهاین که سد ی نه در اوایل قرن  آورد، مستلز   حقیقی ج اگانه است. دسعت شعواه ی هرای آن هه

شود  صور ما از سد ی دگرگون شود  چرا که مداصران هه علت می ه، سعببشع  هلکه قبل از آن متول 

که ها  ش یص و ر ی ها و اشعارات او را، ان  که گفته، خود را ناچار کردهزمان  ول  سعد ی مبهم هودن

سا  . انتسازن  وی را هه جدل ضکایت و سعرگذشت متهمضتی و   کنن  ن اشعته،  وجیه آنان هم وانی

 وان دی ر نمیدارد و ها و ضکایات سععد ی هم وانیها اشععارات و گفته« سععد  هن زن ی»سععد ی هه 

رده ک  رروشنهم  ول  سد ی را  زمانِ ،این و کرد یا سعاخت ی دانسعت. هرخی از ضکایات او را  وجیه

      ده .می دست  ر از او ههو در مجمو  مدلوما ی واقدی و شفاف

 هایادداشت

ر ی خود این گونه  اثباتدانن  هرای هرخی از محققعان کعه  ولع  سعععد ی را در اوایل قرن هفتم می .1

 ان ، سد یسد ی نا  و اشدار او را در آثار خود نیاورده کنن  که چون هرخی از مداصعرانِاسعت لال می

نبودن ذکری از سد ی »گوی   . عباس اقبال میاست ن اشعتهچن انی  شعهرت 155های  ا قبل از سعال

صیرال ین طوسی دلیلی است خواجه ن مدیار الاشدارو  ی جوینیجهان شعاو  شعمز قیز المدجمدر 

لت دی ر، ت جوانی نه هه ععل ا اهکی اهوهکر هن سد  نیز لاه  هههر این که سعد ی ضتی در اوایل عه  

انشای  و هوستانهیچ گونه شعهر ی ن اشعته  ا چه رسع  هه عه  سعد  هن زن ی... ظاهراً پیش از نتم 

عصرش که او را هر گوین گان دی ر هم ایهیچ گونه آوازه 151 و 155 هاییدنی قبل از سال گلسعتان
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یان  .(203  1۹60، لیضسعععنهه نقل از  ،1۹11، )اقبال« مقعا  امتیعاز و  فوق ذکر ده  پی ا نکرده هوده

اما  (512  5   ،1۹65، نیز  هویل  ۹52  1۹61،   ریپکا و دی راننک) ریپکا نیز این گونه مدتق  اسععت

تناد کرده اس« مد و »شود آن را پذیرفت  زیرا او هه این سع ن اقبال یک است لال منطقی نیست و نمی

  کن نمی از سعد ی و اشدار او در سه کتا  فوق نیام ه، چیزی را ثاهت یاین که ذکر«. موجود»نه هه 

ت. اگر در جایی اسعع« موجود»چرا که اسععتناد صععرفاً هر اسععاس شععواه  و نکات و سعع نان و اشععدارِ 

ین نمود  اما هر اساس ا کرد یا ثاهتشود هر اساس آن چیزی را هیان، میشع  ای یا شعاه ی یافتهاشعاره

گرفت که سعد ی و شدر وی در آن زمان   وان نتیجهکه شعدر سعد ی در سعه کتا  فوق نیام ه نمی

ی کرده  یدن ال هرعکز عمل. شادروان اقباسعت همشعهور نبوده و وی در آن زمان نوجوانی هیش نبود

 هکرد نموده و هر مبنای آن قضاوت استناد« مد و »ده و هه کر هرا کنار گذاشعته و آن را  وجی« موجود»

 عععع ه ون هیچ دارد که هر طول عمر سد ی دلالت را هوستانو  گلستان. وی هرخی از ضکایات اسعت

هرخی از اشععتباهات  اری ی »گوی   دان  و میمی« سععهوالقلم شععیخ»و « اشععتباهات  اری ی»دلیلی عععع 

ان )مانن  داست ، اصعلی اسعت یدنی سعهوالقلم خود شعیخ سد ی استهوسعتانو  گلسعتانموجود در 

ست که مان( این در ضالی ا)ه« صعلح خوارزمشعاه ها ختا و مشعهور هودن شعدر سد ی در آن  اریخ(

. است هآم  ها هه صورت واقدی هرایش پیشگوی  که این ضکایات و سرگذشتروشنی میسعد ی هه

 یهپذیرد و  وجاست نمی« موجود»سد ی را که واقدی و  شعادروان اقبال آشتیانی س ن و سرگذشت

 ارمدیو   اریخ جهان شاو  المدجمکن  و در عین ضال اسعتناد هه این را که ذکر و شعدر سعد ی در می

ن  و کمی پذیرد و هر اسعاس آن قضاوترا می« مد و »، یدنی اسعتناد هه یک امر اسعت هنیام  ارالاشعد

 کن یم ععع عقل و منطق اقتضا هاشیم نمای . در ضالی که ععع مادا  که هیچ دلیلی ن اشتهمی ضکم صادر

ذکری از  که این کنیم. دی ران را  وجیه« مد و »سععد ی را هپذیریم و سعع ن « موجود»که سعع ن 

ا های  در ر این دلایل. ش ها  وان  دلایل گوناگونی داشتهمی سعد ی و شعدر او در سه کتا  فوق نیام ه

ها آن هایو انت ا  و نحوة  ألیف کتا  و مقاصععع  و  شععع یص هعا و نویسعععنع گانهمین کتعا 

 سد ی را ض س هزنیم. کنیم و هر این اساس عمر نه این که س ن سد ی را  وجیه  کردجستجو

 ه هکر( زنرود و این جوان )سد  هن اهیکرده که چون سعن هالایی دارد از دنیا میمی . سعد ی  صعور2

 13روز دی ر زیسعععت و در  12هکر فقط سعععدعع  هن اهی معانعع   امععا  قعع یر هر خلععاف این هود.می
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عععع اگر سال سد ی درگذشعت و سد ی در مرو او مرثیه گفت. ولی خود  156الاولی سعال جمادی

 سال دی ر هم زیست. ۹1هیاوریم ع  ضسا  را سال فوت او هه 195

 از هازگشعت هه شیراز ها قبلده  سعد ی سعالمی دارد که نشعان مورد دی ر نیز وجود گلسعتان. در ۹

ه ها داشتدارد هه این که او سال ایاشاره گلستانوی در همان دیباچة . اسعت هداشعت« سعد ی»  لص 

یک شب  أمل »گوی   ( می۹1  1۹19، خورد. او )سد یمی ر  أسفاکنون از این کا اگفته اممی شعدر

هد  از »گوی   و هد  از سرودن اهیا ی می« خورد می کرده  أسعفکرد ، و هر عمر  لفایا  گذشعته می

 ، و أمل این مدنی، مصععلحت چنان دی   که در نشععیمن عزلت نشععینم، و دامن صععحبت فراهم چینم

ده  می جملات اخیر نشععان .)همان(« های پریشععان هشععویم، و من هد  پریشععان ن ویمدفتر از گفت

ز اهوده که خواسته « های پریشعانگفت»خورده همین کرده  أسعفعلت این که سعد ی هر عمر  لف

ه از تهلکه آنچه را هم گفته از دفتر هشعععوی ، و هرای جبران گذشععع این هه هد  نه  نها پریشعععان ن وی 

ز دفتر ا»کنع  و چیزی ن ویع . جملعة  عمرش را هم اعتکعاف ةهمنشعععینی هعا دی ران هپرهیزد و هقیع

اشاره هه اشدار و غزلیات عاشقانه است که وی « های پریشعان هشعویم، و من هد  پریشان ن ویمگفت

ه در اری ک وان  چیز دی ری هاشع   زیرا کسعی هر اشد. و نمیاسعت هگفتها را مییک عمر داشعته آن

دال هر  که در جمله آم ه« دفتر»خورد. کلمة نمی  أسععف هاشعع  ودهضکمت و اخلاق و موعته سععر

، از تاس ههرد کار را در موا دی هه همین مدنی هه« دفتر»همین غزلیات عاشعقانه اسعت. سد ی کلمة 

 گوی   جمله می

 هر کعه هه گوش قبول دفتر سعععد ی شعععنی 
 

 همچو دفِ  ر شعععوددفتر وعتش هه گوش  
 

  (509)همان     

. و او در همة غزلیا ش است هسرودها هوده که غزلیات عاشقانه میده  که سعد ی سعالمی این نشعان 

. او از این اشدار عاشقانه عععع و هه قول خودش است هکرد   لص« سد ی»که امروز در دست ماست 

ی ر از این گونه اشدار در نهایت خواسته د عععع زیاد سعروده و« های پریشعانگفت» گلسعتاندر جملة 

فاً هکش ، کار صر . سعرودن اشدار عاشقانه هه مق ار زیاد،  ا ض ی که ه واه  از این کار دستنسعرای 

ها قبل از این که ، سالهاش  های زیادی از این گونه اشدار سروده. او های  سعالاسعت هچن  سعال نبود

ه سد ی شود. و اگر ه وییم ک« هکرسد  هن اهی»و « اهوهکر هن سعد »هه شعیراز هرگردد و ملاز  درگاه 

یز ها این مورد ن است هاسعت و   لص شعدری خود را از نا  او گرفت« هکرسعد  هن اهی»منسعو  هه 
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کرده، می   لص« سعد ی»سععروده و   زیرا آن زمانی که سعد ی غزلیات عاشععقانه مین ارد هم وانی

 .هاش  ههود اصلاً متول  هم ش ه« هکراهیسد  هن »مدلو  نیست که 

د فقط شونا  دارد و جانشعین چن یز می« اوکتای»از پسعر چن یزخان که   اریخ جهان شعا. جوینی در 5

ذکر جلوس پادشععاه »، از جمله  آوردمیهرد و این عنوان را اختصععاصععاً هرای او می نا « قاآن»ها عنوان 

ه قاآن را پیش از ضلول ه( »151  1 ،  1۹62، )جوینی« انبانیجهان قاآن هر مسععن  خانی و دسععت جه

« قاآن»گاه در صعععفحات و مجل های دی ر نیز هر او .(152)همان  « محعلّ پادشعععاهی نا  اوکتای هود

ع « آنقا»ععع ذیلِ  فرهن  مدیناست. در مناهع دی ر نیز از جمله اعلا  « اوکتای قاآن»گوی  منتور او می

 است. هش  هه این مسئله اشاره
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