
 
 
 

 زبان سعدي
 *و پيوند آن با زندگي

 
 محمدجعفر محجوب

 
اي براي بزرگداشت دو گويندة سالها پيش از اين در شيراز مينوطراز، كنگره

افتخاار  نامور شيراز، سعدي و حافظ، انعقاد يافته بود و نويسندة اين سطور تيز

در حضور در آن كنگره را يافت و دو خطابه، يكي دربارة شاي  الاو و دوماي 

 .الغيب شيراز بدان تقديم داشتخصوص لسان

وند گفتگويي كوتاه دربارة زبان سعدي و پي»عنوان خطابة مربوط به سعدي، 

ت، بود ودر آن، چنان كه رسم ايراد خطابه در مدتي محادود اسا« آن با زندگي

نشاان  سخن بسيار كوتاه گفته شده و به شواهد و امثال بسيار استشهاد نرفتاه و

 و بيتهايي كه به شاهد گرفته شده بود، در آن نيامده بود.ها لمله

اين خطابه، چه در كنگره و چه پس از آن قبول عام يافات و اهاو فضاو و 

 ادب چشم رضا و مرحمت بر آن باز كردند و قسمتي از آن در كتابهاي درساي

د فارسي دبيرستان درج شد. اما نظار نويسانده هماواره آن باود كاه آن را ماور

لبي را نظر قرار دهد و شواهد كافي بر آن بيفزايد و نشاني شعرها و مطااتجديد 

 كه بدان استناد شده بود به دست دهد.

اكنون اين فرصت دست داده و با افزودن بعضي شاواهد و مادارخ خطاباة 

                                                           

.623تا  785نامه، سال سوم، صص *. ايران  
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صااورگ گفتاااري درآمااده اساات كااه بااه پيشااگاه دوسااتداران و مااوكور به

 شود.مي كنندگان سخن سحرآفرين سعدي پيشكشتحسين

 

، در ميان استادان سخن پارسي كساني كه مانند رشيدالدين وطاواط، خياام

 مقام فراهاني قدم در دو عرصة نظام و نثارخاقاني، عطار نيشابوري، قاآني و قائم

اهي گاپرداختند و نثرنويسان نيز نهاده باشند بسيار نيستند. شاعران كمتر به نثر مي

تر كسي اسات كاه يان اين عدة معدود هم كمسرودند و در مبه تكلّف شعري مي

ثارش شعر و نثرش در يك پايه قرار داشته باشد: ياا مانناد خاقااني شاعر او از ن

 مقام نثر وي را بايد از شعرش برتر نهاد.تر و زيباتر است و يا چون قائماستادانه

سال فارسي شي  الو سعدي تنها استادي باشاد كاه در شايد در ادب كهن

 نثرش همپاياه و هاردو درحادّ اعايي زيباايي و ووارد شده و شعر  هردو رشته

فصاحت و بيغت است و چون موضوع اين گفتار بحث در بااب زباان ساعدي 

ن اد و ايداست، ناگزير بايد هم زبان شعر و هم زبان نثر وي را مورد مطالعه قرار 

والناا كاري است سخت دشوار، چه بزرگاني مانند شي  الو و خواله حافظ و م

الدين از ديرباز، حتي از دوران زندگاني خود ايشان آثارشان ماورد تولاه و ليل

فيات و محققان و اهو ادب دربارة زندگي و آثاار و كي (1)عيقة خاص و عام بوده

ه اند، از اين روي گفتن مطالبي ككار ايشان تحقيق بسيار كرده و سخن بسيار گفته

ي تازگي داشاته باشاد و تولاه ايشاان را براي دانشوران حاضر در چنين محضر

بضااعت علماي و  للب كند آسان نيست و بنده همين نكتاه را عاورخواه كماي

ناد كسازد و در آغاز گفتار خود بدين قصور اعتراف ميناسازي سخن خويش مي

 تا در پايان كمتر شرمساري برد.

كاه شاايد اند كه زبان فارسي امروزه، بسياري از بزرگان ادب بر اين عقيده
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بيش از صد سال است روي به سادگي و آساني نهاده و گسترش يافته و خاود را 

كند، زبااني براي بيان مفاهيم دقيق علمي و ادبي و فلسفي امروز آماده كرده و مي

نظيار، و هاي آن بار اسااگ گفتاة ساعدي و زباان ايان گوينادة بياست كه پايه

 ه، استوار شده است.كردروشهايي كه وي در سخن گفتن مراعاگ مي

اي كاه بار گلساتان تصاحية شادة شادروان محمدعلي فروغي در مقدماه

 خويش نگاشته، چنين گويد: 
 

كنند كه سعدي هفتصد ساال شود كه اهو ذوق اعجاب ميگاهي شنيده مي»

پيش به زبان امروزي ما سخن گفته اسات، ولاي حاق ايان اسات كاه ساعدي 

د خن نگفته است، بلكه ما پس از هفتصهفتصد سال پيش به زبان امروزي ما س

گوييم، يعني سعدي شايوة نثار ايم سخن ميسال به زباني كه از سعدي آموخته

ي فارسي را چنان دلنشين ساخته كه زبان او زبان رايج فارساي شاده اسات و ا

كاش ايرانيان قدر ايان نعمات بدانناد و در شايوة بياان دسات از داماان شاي  

ن ماخود او حدّ همين اسات ساخنداني و زيباايي را  و برندارند كه به فرمودة 

مقاام( كاه اعتاراف نويسندگان بزرگ سراغ دارم )ازلمله ميارزا ابوالقاسام قائم

 «ويسندگي هرچه دارند از شي  سعدي دارند.كنند كه در نمي
 

به گمان من اين حقيقتي است روشن و آشكاركه بر قلام توانااي مرحاوم 

معلّم اول زبان فارسي است و فارساي اماروزي  فروغي لاري شده است. سعدي

نياز  ما به زبان سعدي بيش از زبان هر شاعر يا نثرنويس ديگري ماننده اسات، و

 زباني، اعم از شاعر ياا نثرناويس، ولاودبنده عقيده دارد كه تا امروز هيچ فارسي

آن  كاريهاايندارد كه مانند سعدي روح زبان فارسي را دريافته و به رماوز و ريزه

 تسلّط داشته باشد.
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زباني ايان زباان دلپاوير و شايوا را باه به عبارگ ديگر تاكنون هيچ فارسي

پس م نكرده است و شايد بتوان حدگ زد كه از اينفصاحت و زيبايي سعدي تكلّ

شاد و نيز كمتر كسي پيدا خواهد شد كه به اندازة شي  الو بدين زبان مسالّط با

ويش و الفاظ و معاني زباان فارساي را مساخّر خا اين اندازه عباراگ و استعاراگ

گاهي آبتواند ساخت. سعدي خود نيز به اين موهبت الهي كه بدو ارزاني شده بود 

 (2)داشته و در آثار خويش بسيار از آن ياد كرده است.

شااهي، تا روزي كه شي  الوّ گلستان را ننوشته باود، كليلاه و دمناة بهرام

ليلاه و لي نصراهلل بن محمد بن عبدالحميد منشي از كيعني ترلمة فارسي ابوالمعا

ترين كتااب نثار هاا موفاقترين و به گفتة امروزيدمنة عربي ابن مقفع، ا معروف

 پارسي بود و هركس كه در ميدان فضو و ادب خاصّه در نثرنويساي خويشاتن را

ا نهاد و به تصارية يادانست يا به شاگردي ابوالمعالي گردن ميصاحب داعيه مي

 كرد كه در كار نوشتن از كليله و دمنه بهاره بارده و از روش آنتلوية اعتراف مي

اهلل شايرازي معاروف باه پيروي كرده است، يا آن كه مانند اديب عبداهلل بن فضو

سانجيد و باا آن برابار الحضره، بيهوده نثر خويش را باا آن  ابوالمعاالي ميوصّاف

ر عايوه با (3)اه از كليله و دمنه درگوشته است.كرد كه در اين رنهاد يا ادعا ميمي

ه اين كه تاكنون درحدود چهو كتاب به سبك انشاي كليله و دمنه باه دسات آماد

ها و ارباب س يَر و ترالم به شهرگ و معروفيات است، از قديم باز صاحبان توكره

وه يكاي اند و ازلملة اين گرمانند و زيبايي و تناسب نثر ابوالمعالي اشاره كردهبي

 شاهي چنين گويد:محمد عوفي است كه دربارة كليله و دمنة بهرام
 

نظم و نثر تصرف قلم او را گردن نهاده و دقايق پيش  خااطر  او ايساتاده و »

توسن  بيان رام طبيعت او گشته، و تا دور آخرالزماان و انقارا   عاالم هاركس 
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او تواند بود، چاه ترلماة وُّفي كند، مقتبس  فوايد نرسالتي نويسد يا در كتابت ت

ماية لمله كُتاب و اصحاب صنعت اسات و كليله و دمنه كه ساخته است، دست

كس انگشت بر آن ننهاده است و آن را قدح نكارده و از منشا گ پارسايان هيچ

 (4)«هيچ تأليف آن اقبال نديده است و آن قبول نيافته.
 

وبيت نظر شهرگ و محبتنها كتابي كه پس از كليله و دمنه نگاشته شد و از 

و يافتن قبول عام از آن درگوشات، گلساتان شاي  الاوّ ساعدي اسات، و ايان 

 به روز گ روز نخستين باقي مانده بلكه روزمحبوبيت و شهرگ تا امروز نيز به قوّ

اي ناام خواندهزبان درگبر افزون بوده است چنان كه اگر امروز هم از هر فارسي

نگ و ترديدي از گلستان نام را بپرسيد، بي هيچ درترين كتاب نثر فارسي معروف

 دهد.برد و كليله و دمنه را در رديف دوم، بعد از گلستان قرار ميمي

ي نكتة ديگري كه باز پيش از وارد شدن به اصو مطالب باياد بادان اشاارت

هايي كه از آن در دست است از طور كلي نثر فارسي و نمونهكرد، اين است كه به

 نگارش از دو شاخة بزرگ بيرون نيست: نظر شيوة

 يكي نثر مرسو، كه نويسنده در آن تنها به نقو معني و مطلاب خاويش در

ترين عبارگ نظر دارد و گ رد صانعتگري  و زيباييهااي ترين صورگ و كوتاهساده

 گردد.لفظي نمي

نامنااد و بنيانگااواران آن را دوم نثاار فنااي، كااه آن را نثاار مصاانوع نيااز مي

 (5)دانند.الي نصراهلل منشي ميابوالمع

در اين نوع نثر، گاهي نظر اصلي نويسنده بيان مطالب خويش است، منتهي 

كند، هايي مصنوع و با رعايت آرايشهاي لفظي بيان ميمعاني مورد نظر را با لمله

آياگ براعت و معجازاگ »چنان كه نصراهلل منشي خود از اين گروه است. وي از 
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گوياد. ساخن مي (6)«له بر اظهار بعضي از آن مشتمو اساتصناعت كه كتاب كلي

ليكن پيداست كه مقصد اصلي وي ترلمة متن عربي كليله بوده و آنجا كه مطالب 

آياد نوشاتة وي باه شود يا بياان واقعاه و حكاايتي الزم مياساسي متن آغاز مي

ا گرايد و در هرحال در اظهار فضو و عر  هنر افراط بيش از حد روسادگي مي

 دارد.نمي

دستي خاويش در ليكن گاهي نظر اصلي و مقصد نويسنده نشان دادن چيره

ي ادب و بيغت و ابراز معلوماگ و عرضه داشتن صناعتهاست، به نحوي كه معنا

گويد كه نوشتن تااري  كند. وصّاف از اين گروه است و خود ميرا فداي لفظ مي

ن نثار فناي و مصانوع قارار داده ويش در نوشتاي براي نشان دادن هنر خرا بهانه

 (7)است.

وه حسن يهريك از اين دو شيوة نگارش عيبي و حُسني دارد و عيب اين ش

آن ديگر است و بالعكس. ماثي  نثار مرساو سااده، ماولز و باه فهام نزدياك و 

ترين شيوه براي بيان مطالب دشوار علمي و فلسفي است. لايكن پيداسات مناسب

برد و طرفداران نثر فناي، و تناسب آن لوگ بسيار نمي كه ذوق خواننده از زيبايي

روناق و عااري از چاشاني مانند دبيران ديوان رسائو و غيرهم، اين نوع نثر را بي

ها و رعايات صاناعتهاي لفظاي و دانند. در نثر فني، ولاود تشابيهذوق و هنر مي

راعااگ بخشد ليكن نويسنده ناگزير است باراي ممعنوي نثر را رنگ و رونقي مي

اين دقايق راه اطناب بپيمايد و نوشتة او براي كساني كه در ادب و بيغت دساتي 

نمايد، چنان كه نثر كليلاه و دمناه، باا آن كاه از قوي ندارند دشوار و نامفهوم مي

دور است، ازطرف متأخران مورد همين اياراد قارار گرفات و صنعتگري مفرط به

ه عبارتهاي كليله دشوار و دور از ذهن و موالنا حسين واعظ كاشفي بدين بهانه ك



 41 زبان سعدي و پيوند آن با زندگي

آميخته با تعبيرها و تركيباگ و شعرهاي عربي و براي عامة مردم ناامفهوم اسات، 

 (8)نام انوار سهيلي ترتيب داد. هتحريري تازه از آن ب

ن به نكتة مهم در مراعاگ صنايع لفظي اين است كه بايد لانب اعتدال در آ

 وو تكلّف بپرهيزد و غرق شادن در صانعتگري  رعايت رسد و نويسنده از تصنُع

هاي ادبي او را از مراعاگ تناسب باز ندارد، و ايان كااري اسات ساخت بندبازي

يش از بادشوار كه بيشتر نويسندگان نثر فني از عهدة آن برنيامده و در صنعتگري 

اف نامه، تاري  وصاّ رزبانمانند م اند. كتابهاييحد لزوم و تناسب راه افراط پيموده

گونه كتابها هستند كه خواندن نثرشان حتاي باراي خاواص نياز و درّة نادره از آن

 دشوار است و سرانجام نيز پس از دقت بسيار و مرالعه باه فرهناگ و خوانادن

شود كه مطلب اصلي نويسنده در يك عبارگ خيصاه صفحاگ متعدد، معلوم مي

لي، ماثي  ايان باوده كاه ياه كردن پنج صفحه به قطع رحشود و مراد وي از سمي

يياده بگويد امروز كاالي فضو و ادب خريداري ندارد و بازار هنر به كساادي گرا

 (9)است!

زبان فارساي و شك نيست كه نثر فارسي، با ولود پيشرفت عظيمي كه در 

توانست به صورگ مرسو باقي بماند و از خاصه زبان شعر آن پديد آمده بود، نمي

كوشايدند تاا شد عالز آيد. نثرنويسان ميروز زيباتر ميههمراهي با شعر كه روزب

هايي كه مولب زيبايي شعر اسات در نثار ساود لويناد و كارياز صنايع و ريزه

دراين راه از شاعران پيروي كنند. بنابراين نثر مرسو فارسي باراي طرياق تكاماو 

ني شاود. ن نداشت كه در راه صنعت بيفتد و تبديو به نثر فايلز  ايخويش چاره

اما متأسفانه اين نكته از نظر بسياري از اديبان نثرنويس پوشيده ماند كه افاراط در 

ساازد و خساته تنها ذوق و ذهان را نَفاور ميصنايع لفظي و آرايش كيم نياز ناه
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كند، بلكه از زيبايي كيم نيز كه منظور نظر و مقصاد غاايي نويساندگان اهاو مي

روح و متكلّاف و پارزرق و بارق و گي و بيكاهد و آن را ساختصنعت است مي

شاود و اطنااب معني ميدهد و كيمشاان بسايار لفاظ و انادختوخالي للوه مي

يابد و عروگ نثار در زيار باار ايان زيورهااي سانگين و خيز در آن راه ميميل

دهد و مقصود اصالي تناسب زيبايي فطري خويش را نيز ازدست ميآرايشهاي بي

 ماند.واننده پوشيده مياز نگارش آن بر خ

 ونخستين كسي كه توانست در نثرنويسي سادگي را با صنعتگري درآميزد، 

اط ياا از هريك به اندازة الزم سود لويد و تعادل را حفظ كند و باه بيراهاة افار

 تفريط نيفتد شي  الوّ سعدي است.

در قرن هفتم دو شيوة ممتاز و مشخّص، يعناي نثار مرساو و نثار فناي در 

لف هندوشااه، و هم رواج داشت. نمونة نثر ساده در اين قارن تجاربعر   الساّ

راي نمونة نثر فني مصنوع و متكلّف آن تاري  وصّاف است. سعدي در اين سده ب

سنها نخستين بار توانست اين دو قطب مخالف را به يكديگر نزديك سازد و از حُ

 ي هر دو شوه بپرهيزد.بهامند شود و از عيو مزاياي هريك از اين دو سبك بهره

گلستان وي نمونة چنين نثري است كه در عين آساني و سادگي از رعايت 

صنعت و آرايش كيم در حدّ اعتدال نيز بركنار نمانده و در صنعتگري آن انادازه 

پيش رفته است كه بر دلفريبي عروگ نكاوروي نثربيفزاياد ناه اينكاه از زيباايي 

و نادلپوير فرا نمايد. به قول شاادروان فروغاي اصلي آن نيز بكاهد و آن را زشت 

پس از گلستان، نثر فارسي در قالب شايساتة حقيقاي ريختاه شاد و بعادها هار »

شعري هم كه مانند شعر سعدي در نهايت سيسات و رواناي باشاد، در تركياب 

يعني از بركت ولود سعدي زبان شعر و زبان نثر فارسي  شبيه به نثر خواهد بود،
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 (10)«بيرون آمده و يك زبان شده است.از دوگانگي 

و ديكي از رازهاي توفيق عظيم گلستان نيز در همين نكته، يعناي آميخاتن 

 شيوه و رعايت حد اعتدال در صنعتگري و اقدام بدان تاحدي كاه باه ساادگي و

فتاار، گقابو فهم بودن نثر لطمه نزند نهفته است. اما مقصود اصالي بناده در ايان 

ديبان ست كه چرا با ولود تقليد عدة زيادي از نويسندگان و ابررسي اين مطلب ا

كس نتوانسات در بزرگ و استادان نظم و نثر از گلستان و شيوة نگارش آن، هايچ

قلمان چناين نموناه و سرمشاقي اين كار توفيق يابد، و با آن كه اديبان و صاحب

لام قا ريختاة پيش روي داشتند، در ميان كتابهاي بسيار متعددي كه بعضي از آنها

 ن نوشاتهاستادان پرآوازة شعر يا نثر فارسي يا هردوست، آنچه به پيروي از گلستا

فاصاله پاس از يك حتي قابليت آن را نيافت كه از نظر ارزش ادباي، بيشد، هيچ

 گلستان قرار گيرد، چه رسد بدان كه از گلستان درگورد.

ر دز گوشات قرنهاا تا آنجا كه به نظر بنده رسيده است تنها كسي كه پس ا

تقليد از شيوة نگارش سعدي تاحدّي توفياق يافات و بادان نزدياك شاد ميارزا 

مقام فراهاني است و همچنين توفيق وي در پيروي از شيوة نگارش ابوالقاسم قائم

نويسي و شيوة نگارش امروزي سعدي وي را مقتداي نثرنويسان متأخري كه ساده

 ار دارد.اند، قرزبان فارسي را بنيان نهاده

رسايد، شك نيست كه قريحه و استعداد هنري سعدي كه تا حادّ نباوغ مي

عاملي بسيار مهم در برتري انكارناپوير و مسلّم آن بزرگمرد نيست باه پياروان و 

مقلدان خويش است، اما آيا بايد توفيق نيافتن تماام كسااني را كاه از وي تقلياد 

تاوان گفات الوّ گواشت، ياا مياند يكسره به حساب برتري استعداد شي  كرده

سعدي و سبك و زبان وي  و استعداد استثنايي شيوة نگارش عيوه بر اين قدرگ
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هايي داشت كه تقليدكنندگان از شاي  الاوّ نتوانساتند آنهاا را دريابناد و ويژگي

 ي به حريم سعدي نيز نزديك نشدند؟درنتيجه حتّ

، بنگريم تان نوشته شده استاگر به گروه انبوه كتابهايي كه به تقليد از گلس

بينيم توله مقلدان بيشتر به شكو ظاهري كتاب و طرز تنظيم و تبويب و حتي مي

يك از آنان نخواسته يا نتوانسته است روح زبان گواري آن معطوف بوده و هيچنام

 سعدي را درخ كند و عاملي كه زبان وي را چنين زنده و لوشان و خروشاان و

از رساخته است بشناسد. گويا آنان گمان بارده بودناد كاه  پرتپش و كهنه نشدني

 مانند سعدي در آن است كه كتاب خود را گلستان نام نهاده يا آن را باهتوفيق بي

ر هار هشت باب تقسيم كرده و حكايتهايي كوتاه و بلند، آميخته از نظام و نثار د

والقاسام ترين شااگرد شاي  ا ميارزا ابباب گنجانيده است. درصورتي كه موفاق

لاه مقام فراهاني ا هرگز نكوشيد تا كتابي همانند گلستان تأليف كند، بلكه توقائم

عميق و دايمي وي همواره به روح زبان و شايوة مشااهده و طارز بياان شاي  و 

واناايي تو سرانجام آن را درخ كرده و در حدّ دريافتن راز توفيق او معطوف بوده 

 است.ذوق و قريحة خويش از آن سود لسته 

در ميان كتابهايي كه به تقليد از گلساتان نوشاته شاده بهارساتان لاامي و 

شود نويسندگان اين دو پريشان قاآني از همه معروفتر است. چنان كه ميحظه مي

اند كتاابي گواري كتاب خود به گلستان نظر داشاته و كوشايدهكتاب، حتي در نام

ي بيان مطلب در لباگ حكايت حجم گلستان، كم و بيش با همان اسلوب ا يعنهم

به زباني آميخته از شعر و نثر ا بپردازند. شايد علت اين بوده كه اين مقلدان طرز 

تنظيم گلستان و ظاهر آن تاأليف را ماياة توفياق شاي  و محبوبيّات ايان كتااب 

بينند وراني است كه وقتي ميگونه پيروان درست مانند كار پيشهيافتند. كار اينمي
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مكارانشان به سبب حسن سلوخ باا مشاتريان و تهياه و عرضاه كاردن يكي از ه

لاي كاالي مرغوب ترقي كرده و بازارش گرم شده و كارش رونق يافته است، باه

برند كه چون دكاان اين كه آنان نيز روش كار او را پيش گيرند، به خطا گمان مي

اده، كاارش گاردان وي در فين خيابان واقع شده، يا فين نام را بر بنگاه خود نها

كوشاند تاا دكااني پهلاوي دكاان وي وي از اين ظنّ خطاا ميرشده است و به پي

دست آورند و نامي مشابه نام او بر خود بنهند و چون چنين كردند، باه انتظاار به

گيرند چون سبب اصلي توفياق اي نمينشينند و البته نتيجهگرمي بازار خويش مي

ان وي نيست، بلكه داشتن ابتكار و عرضاه كاردن ور نام يا محو دكنخستين پيشه

كاالي مرغوب و رعايت درستي و راساتي در كساب و للاب خريادار و تاأمين 

گونه روشها وي را بدانجا رسانيده است و اگر همچشامان رضاي خاطر او و اين

بخواهند در كار خود توفيق يابند، بايد به درستي راز پيروزي او را دريابند و بدان 

 (11)نند.عمو ك

هاي ساعدي كلّي با موضوع نوشاتهمقام بهدانيم كه موضوع منش گ قائممي

هاي سلطاني يا خصوصاي و ا خاواني برلااي مقام مشتي نامهتفاوگ دارد. از قائم

هاي او از آثار هركس ديگر به نثر ساعدي نزديكتار مانده است. با اين حال نوشته

 است.

وبيّات لوّ را بدان پايه از شاهرگ و محباكنون بايد دربارة عاملي كه شي  ا

كار بسات گفتگاو مقاام آن را شاناخت و باهرسانيد و از ميان پيروان او فقط قائم

 شود.

درناگ با مختصر توله، و حتي با نظري المالي به شعر و نثار ساعدي بي

مانند، پيوندي سخت شويم كه زبان وي، عيوه بر سادگي و روشني بيمتوله مي
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ندگي مردم و زبان ايشان دارد. بسياري از مضمونها و معاني شعر و نثر استوار با ز

سعدي هست كه هرگاز در آثاار گوينادگان و نويساندگان متقادّم بار وي دياده 

شود و شي  در آفريدن آنها مستقيم از زندگي مردم الهاام گرفتاه و باه زباان نمي

ان سعدي، و شايد قرنها زنده و پوياي مردم نيز آن را بيان كرده است. مثي  در دور

گواري در ميان صفحاگ قرآن كريم از پيش از وي رسم بوده است كه براي نشانه

كردند و اين كار تا دوران آغاز تحصيو بنده و شايد پس از پر طاووگ استفاده مي

گيرد و با بياني شاعرانه، منزلتي را آن نيز مرسوم بود. سعدي از اين رسم الهام مي

شناسد )كه البته درست هام اووگ شده است زادة زيبايي وي ميكه نصيب پر ط

هست( و آن را با سادگي و لطف كيمي كه خااص خاود اوسات، باا محبات و 

 دهد:شود پيوند ميحرمتي كه نسبت به مردم زيباروي و خوشخوي ابراز مي

 شاهد آنجا كه رود عزّگ و حرمت بيند  

 ور برانند به قهرش پدر و مادر خويش

 اووگ در اوراق مصاحف ديدمپر ط

 بينم بيشگفتم اين منزلت از قدر تو مي

 گفت خاموش، كه هركس كه لمالي دارد

 هركجا پاي نهد، دست ندارندش بيش
 (114)كلياگ سعدي، چاپ اميركبير:    

نويسي در ادب فارسي است، اما يافتة مقامهگلستان سعدي صورگ تكامو 

بخش شاي  در پارداختن را كاه شاايد الهاام مقاماگ حميدي ةاگر به عنوان نمون

شاويم: در خياز آن كساو ميگلستان بوده است درنظر بگيريم از يكنواختي ميل

شود. در پايان تمام حكايتها مقاماگ حميدي تمام حكايتها از قول دوستي نقو مي
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شود كه كار وي زند و معلوم نويسنده نمينيز راوي، يا دوست نويسنده غيبش مي

ا انجاميده و چاه سرنوشاتي يافتاه اسات. حاوادق و وقاايع داساتانها نياز به كج

شود و باا شاعر پاياان گونه تنوع و تحرّكي ندارد، همه حكايتها با نثرآغاز ميهيچ

لا فواصو شعرها و نثرها يابد و يكنواختي آن تا حدّي است كه تقريبا  در همهمي

هاي ناين مطاالبي را باا لملاهتاوان، چيك اندازه است، و انصاف را، چندبار مي

يكسان و سجعهاي متوالي دور از ذهن و تركيبهاي مَدرَسي و عالمانه بيان كرد كه 

 مولب ميل نشود؟

زبانان مطلوب و دلنشين باشد  شايد چنين تركيب، و شيوة بياني براي عربي

رتاباد و زبان قالبي عرب، يا كلماگ هموزن توالي سجعهاي متوازي و متوازن را ب

زبان خوش آياد، چناان و طنطنة الفاظ هموزن و هماهنگ به گوش شنوندة عرب

الزمان همداني مبتكر مقاماگ و ابوالقاسم حريري صاحب مقاماگ معروف كه بديع

اند و كاار ايشاان ماورد سرايان( اقتباگ كردهاين روش را از نثر قُصّاص )داستان

آن  و حال آن كاه پياروي از تحسين خوانندگان واقع شده و قبول عام يافته است

زبانان نشاد و مييام ذوق و روح زباان فارساي نيفتااد و آيند طبع فارسايخوش

رفات ماورد تولاه قارار نگرفات و آثاار مقاماگ حميدي چناان كاه انتظاار مي

 تقليدكنندگان از آن نيز به تاراج حوادق رفت.

شاود و اما حكايتهايي كه شي  در گلستان آورده هريك به نحوي آغااز مي

گيرد و گاه حكايتي گاه شرح يك واقعه بيش از دو سه سطر را نمييابد. پايان مي

زن تهيدسات ا هاي حميادي )مانناد داساتان مشاتبزرگتر از بزرگترين مقاماه

آيد، گاه اصي  حكايت بيست و هفتم از باب سوم در فضيلت قناعت( در ميان مي

ود را با مدعي در بيان توانگري و شود و نويسنده شرح لدال خحكايتي نقو نمي
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نقو حكايات گويد  يا يك باب گلستان را تقريبا  بيدرويشي براي خواننده باز مي

  (12)آورد.كم حكايت نسبتا  بزرگي ا به پايان ميا يا ديت

هاي تنها مقيد به اظهار فضو و ساختن لملاهدر هنگام شرح و بسط نيز نه

ت و زيباايي كوشد كه بيانش تا آنجا كه در فصااحعمد ميعالمانه نيست، بلكه به

زي كاه خللي وارد نياورد به زبان و بيان عامه تا سرحد امكان نزديك باشد و چيا

و  ماند الهام گرفتن از زندگاني مردم كوچاهدر اين ميانه هرگز از نظر او دور نمي

اسات،  ها و مظاهري از اين زندگي واقعايبازار و مشاهدة دقيق و آراستن صحنه

درصورتي كه قاضي حميدالدين و ديگران )و ازلمله وصّاف الحضره كاه كتااب 

قي تأليف شخويش را پس از گلستان شي  الوّ و با پيش روي داشتن چنين سرم

 كرده است( در پرداختن منش گ خويش بيشتر به كتاب و دفتر و فرهنگ لغات و

لمهاي بديع و معاني عو  هاي صنايع لفظيآثار اديبان و دانشمندان سلف و رساله

هااي و بيان نظر داشته و از زندگاني روزاناه و ادراخ و شارح زيباييهاا و صاحنه

هاي هاي خود را يا از مقاماهاند. )قاضي حميدالدين مقامهن غافو ماندهآگوناگون 

 عربي ترلمه كرده و يا درست بدان سياق و اسلوب نگاشته است(.

هاي مغلق و متكلف، به كتاب و فرهنگ و براي اثباگ توله نويسندگان نثر

منابع و م خو مدرسي و عالمانه، باه آوردن شااهدي نيااز نيسات  چاه اوال  ايان 

موضوع بيرون از گفتگوي ماست و ثانيا  هر صفحه از كتابهايي نظير تاري  وصّاف 

نامه و لانگشاي لويني و درّة ناادره و مانناد آنهاا را كاه بگشااييم باه و مرزبان

وقت در زبان فارسي ماورد خوريم كه هيچهاي عجيب و غريب فراوان برميواژه

استعمال نداشته و بعضاي از آنهاا، شاايد فقاط ياك باار، بار قلام يكاي از ايان 

نويسندگان لاري شده و اي بسا كه او نيز آن كلماه را باراي نشاان دادن كماال 
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ي لفظاي فضو و بيغت خويش از فرهنگي بيرون كشيده است. درمورد صانعتها

نيز حال به همين منوال است: بعضي صنايع بديهي هست كه در گفتارهاي روزانة 

رود )مانند تشبيه و استعاره و ارسال مثاو و بعضاي ساجعهاي كار ميمردم نيز به

اي ديگر از آنها، لز در گفتار اديبان ساده و صنعتهاي ديگري از اين دست( و پاره

ود )مانناد ترصايع و اناواع گونااگون تجنايس شو عالمان به فنون ادب ديده نمي

لفظي و خطي و تام و ناقص و مُطَرِّف و آراستن سخن به آياگ قرآني و احاديث 

اي اي تمام ياا قصايدهالمثلها و شعرهاي عربي و حتي نقو خطبهو اخبار و ضرب

كامو از آثار فصحا و شاعران عرب(. نويسندگان نثرهاي مصنوع از ميان صنعتهاي 

نيز ا به علت استغراق در كتاب و ادب رسمي كتبي ا به گاروه دوم بيشاتر  لفظي

 توله دارند.

اگر بخواهيم شواهد كافي دربارة الهام گرفتن سعدي از زندگاني و پست و 

هاي گوناگون آن به دست دهيم، بايد به لاي اين بلند و سخت و سست و صحنه

پردازيم و گوييم كه ساعدي مي گفتار كتابي نوشت. از اين روي ناگزير به المال

كتاب لامعه را بيش از كتابهاي مدرسه در مطالعة دائم خويش دارد و هيچ چيز از 

ماناد و هاي زشت و زيباي زندگي از نظر وي پنهان نميعوامو و عناصر و صحنه

گيرد. گاهي از زباان گ او از همة آنها براي انگيختن معاني و مضامين تازه مدد مي

بويي كه در حمام از دست محبوبي به دسات وي رسايده اسات، سرشوي خوش

كند تا خاطرنشان سازد كاه كماال و نقصاان همنشاين در خلاق و سخن ساز مي

هيل زماني به شرح آواز خوش كاودكي از حايّ بناي (13)خوي آدمي مؤثر است.

پردازد تا باز نمايد كه آواي دلنشين در ولاود لاانوران و ساتوران نياز ماؤثر مي

گااه هماين معناي را باا شاكفته  (14)گيرد.افتد اما در دل زاهدان خشك درنميمي
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شدن برگهاي لطيف گو از وزيدن نسيم سحرگاهي و لزوم شكافتن هيزم با ضربة 

گاه سرگوشت اندوهبار خود را در هنگامي كه باه  (15)كند.تبر، به خواننده القا مي

ابلس به كار گو گماشته بودند دست كافران فرنگ اسير شده و او را در خندق طر

گيري كاه در ايان دارد، و زماني با شرح داساتان كشاتيبه شيواتر بياني اظهار مي

سيصد و شصت بند فاخر بدانستي و هر روز به ناوعي از »صنعت سرآمد بوده و 

گوشة خاطرش با لمال يكي از شاگردان ميلي داشات »و چون « آن كشتي گرفتي

درآموخت مگر يك بند كه در تعليم آن دفع انداختي و  سيصد و پنجاه و نه بندش

ناشناسي شاگرد همان ياك فان وفايي و حقو سرانجام در برابر بي« تأخير كردي

كند، خواننده را با حقايق تل  زنادگي روزاناه آشانا ذخيره را در كار تنبيه وي مي

 (16)سازد.مي

 كاه در بااب آن خيصه سعدي عيوه بر داشتن زبان فصية و بيان شيوا ا

هاي گوناگون زندگاني ماردم اتفااق اند ا به آنچه در صحنهقرنهاست سخن گفته

 افتد تولهي عميق داشته و با بهره گرفتن از آنها شعر و نثر خود را رنگارناگمي

 و پرتنوّع و زنده و دلپوير ساخته است.

در بوسااتان شااي  الااوّ نيااز بارهااا بااه مضااامين و معاااني و حكايتهااايي 

خوريم كه از هيچ منبع و مأخو مكتوبي گرفته نشاده اسات و بناده رعايات ميبر

اختصار را از آوردن شواهد متعدّد از اين كتاب بسيار فصية و شيرين خاودداري 

اي از بوساتان نيسات كاه بگشااييم و در آن باه كند. با اين حال هيچ صافحهمي

سته اسات چشامارو، راستي كدام كس توانموضوع و مضموني تازه برنخوريم. به

اند مشابّه افكندهريخته و از بام فرو ميسفاليني كه در آن پول خرد مي ةيعني كوز
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يا كدام شاعر بوده است كه  (17)قرار دهد و مردم لئيم و ممسك را بدان مانند كند،

 (18)اند همانند سازد؟بستهتصنّع و تكلّف را به پاي چوبين كه غازيان برخود مي

ش نيز در بوستان همگي تازگي دارند و براي آن كه سخن باياين تصويرها 

 (19)كنيم.از حد دراز نشود از هرگونه شرح و تفسيري در باب آنها خودداري مي

 دهد نطفه را صورتي چون پري  

 كه كرده است بر آب صورتگري؟  

 نهد لعو و پيروزه در صلب سنگ  

 و  لعو در شاخ پيروزه رنگگُ  

 اي سوي يمرهز ابر افكند قط  

 اي در شكمز صلب اوفتد نطفه  

 از آن قطره لولوي الال كند  

 وز اين، صورتي سرو باال كند  
       (202) 

 قبا گر حرير است و گر پرنيان  

 ناچار حشوش بُود در ميانبه  

 تو گر پرنياني نيابي مجوش  

 كرم كار فرما و حشوش بپوش  
(205-206) 

 ن و سنگسكندر به ديوار رويي  

 بكرد از لهان راه يألوج تنگ  

 تو را سدّ يألوج كفر از زر است  

 نه رويين چو ديوار اسكندر است
     (207) 



 52 29/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 يافتدست بدانديش بر خُرده چون 

 درون بزركان به آتش بتافت

 به خُرده توان آتش افروختن

 پس آنگه درخت كهن سوختن 
     (217) 

 نبايد شمردعدو را به كوچك   

 ه كوه كين ديدم از سنگ خردك  

 نبيني كه چون باهم آيند مور  

 ز شيران لنگي برآرند شور  

 نه موري، كه مويي از آن كمتر است  

 چو پر شد ز زنجير محكمتر است  
     (227) 

 ر شودششر انگيز هم بر سر   

 چو كژدم كه با خانه كمتر شود  
     (233) 

 مدو كس چَه كنند از پي خاص و عا  

 ناميكي نيك محضر، دگر زشت  

 يكي تشنه را تا كند زنده حلق  

 دگر تا به گردن درافتند خلق  
     (233-234) 

 درم زور سرپنجه بودبه خردي  

 دل زيردستان ز من رنجه بود  
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 بخوردم يكي مشت زورآوران  

 نكردم دگر زور بر الغران  
     (235) 

 مگو شهد شيرين شكر فايق است  

 سي را كه سقمونيا اليق استك  

 چه خوش گفت يك روز داروفروش

 شفا بايدگ داروي تل  نوش  
     (244) 

 مترگ از لوانان شمشيرزن  

 حور كن ز پيران بسيار فن  

 افكن  شيرگيرلوانان پيو  

 ندانند دستان روباه  پير  
     (250) 

 كند مرد تفسيردانزيان مي  

 ه نانفروشد بكه علم و ادب مي  

 كجا عقو يا شرع فتوي دهد  

 كه اهو خرد دين به دنيا دهد  

 وليكن تو بستان كه صاحب خرد  

 از ارزان فروشان به رغبت خَرَد  
     (256) 

 خورش ده به گنجشك و كبك و حَمام  

 كه يك روزگ افتد همايي به دام  
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 چو هر گوشه تير نياز افكني  

 اميد است كه ناگه صيدي زني  

 ري هم برآيد ز چندين صدفدُ  

 ز صد چوبه آيد يكي بر هدف  
     (272) 

 نه مردم همين استخوانند و پوست  

 نه هر صورتي لان معني در اوست  

 اي استنه سلطان خريدار هر بنده  

 اي استاي زندهنه در زير هر ژنده  

 اي دُر شدياگر ژاله هر قطره  

 چو خرمهره بازار از او پر شدي  
     (283) 

 طلبكار بايد صبور و حمول  

 ام كيمياگر ملولكه نشنيده  

 چه زرها به خاخ سيه در كنند  

 كه باشد كه روزي مسي زر كنند  

 زر از بهر چيزي خريدن نكوست  

 نخواهي خريدن به از ناز دوست  
     (285) 

 گر از دوست چشمت بر احسان اوست  

 ستتو در بند خويشي، نا در بند دو  
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 تو را تا دهن باشد از حرص باز

 نيايد به گوش دل از غيب راز
     (289) 

 چو كودخ به دست شناور برست

 نترسد، و گر دلله پهناور است
     (289) 

 پرستچو مرد سماع است شهوگ

 به آواز خوش خفته خيزد نه مست

 پريشان شود گو به باد سحر

 نه هيزم كه نشكافدش لز تَبَر
     (293) 

 اي در شنارفتم كه مردانهگ

 برهنه تواني زدن دست و پا

 بكَن خرقة نام و ناموگ و زرق

 كه عالز بود مرد با لامه غرق
     (294) 

 به ميخانه در سنگ بر دَن زدند

 كدو را نشاندند و گردن زدند

 گون از بَط سرنگونمي الله

 روان همچنان كز بط  كُشته خون

 خُم آبستن  خمر  نُه ماهه بود

 در آن فتنه دختر بينداخت زود
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 شكم تا به نافش دريدند مشك

 قدح را بر او چشم خوني پر اشك
     (305) 

گونه شواهد را به همين لا پايان دهيم چه هار صافحه بهتر است ارائة اين

بينناد و مضاموني تاازه در پيونادي اساتوار باا اي ميرا كه بگشايند در آن طرفه

 شود!مقاله به كتاب و رساله بدل مييابند و زندگي روزانه مي

* 

ممكن است دوساتان چناين در خااطر بگورانناد كاه موضاوع گلساتان و 

بوستان حكمت عملي و سياست و اخيق و آموختن راه و رسم  زنادگي اسات. 

اي در اين موضوع از زندگاني مردم ه يا گويندهدبنابراين شگفت نيست اگر نويسن

 .و لوازم آن سود لويدهاي گوناگون و وسايو و صحنه

 البته اين تصور درست است، ليكن اوال  هايچ شااعر ياا نويساندة پايش از

تر اين اسات كاه شاي  سعدي نيست كه بدين نكته توله يافته باشد. ثانيا  شگفت

هاااي تنها در مباحااث اخيقااي و التماااعي و سياسااي و خيصااه للوهالااوّ نااه

هاي ها و مضموننيعتوله دارد و م گوناگون حياگ مادي بشر به زندگاني واقعي

كند، بلكه در غزل و قصيده نيز از اين حسن توله غافاو خود را از آن اقتباگ مي

ماند و براي باز نمودن عشق خويش در موقع مقتضي حتي از لوازم آشپزخانه نمي

 گورد:يعني ديگ و هاون نيز درنمي

 نه هاونم كه بنالم به كوفتن از يار  

 سر آتش نشان كه بنشينم چو ديگ بر  
     (568) 
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دهني معشوق حتي از باريكي مياان و شايريني لعااب دهاان و براي شرح شيرين

 برد:زنبور بهره مي

 زنبور اگر ميانش باشد بدين لطيفي  

 حقا كه در دهانش اين انگبين نباشد  
     (485) 

ن و باه تارنجبي يا براي بيان شيريني روزگار وصال و تلخي دوران فراق اولاي را

 كند:دومين را به صبر تشبيه مي

 ترنجبين وصالم بده كه شربت صبر  

 دهد خفقان فؤاد را تسكيننمي  
     (742) 

ادة و در بثِّ شَكوي و شرح دلتنگي و گلة خويش از صاحب ديوان خود را به پيا

ه باعرصة شطرنج و ديگران را به فارزين، و خويشاتن را باه بياد و نودولتاان را 

 كند:كدوبُن مانند مي

 ميان عرصة شيراز تا به چند آخر  

 گر پيادگان فرزينيپياده باشم و د  

 چو بيد بُن كه تناور شود به پنجه سال  

 به پنج روز به باالش بر شود يقطين  
     (743-744) 

كدام شاعر است كه از لانور ناچيز و كريهي چاون مگاس مضامونهاي  

 متعدد و زيبا بيافريند:

 گر براني نرود، ور برود باز آيد  

 ناگزير است مگس دكّة حلوايي را  
     (418) 
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 تو خواهي آستين افشان و خواهي روي درهم كش  

 مگس لايي نخواهد رفتن از دكان حلوايي  
     (597) 

 تا مگس را لان شيرين در تن است  

 كندگرد آن گردد كه حلوا مي
     (498) 

آفريني ماورد تولاه و ابرام مگس نيسات كاه باراي ساخن اما اين تنها سمالت

 بخشد:سعدي واقع شده است. صدا و حركاگ او نيز به شاعر الهام مي

 دل پر نزدمگس پيش شوريده  

 كه او چون مگس دست بر سر نزد  
     (293) 

 و نيز:

 چه اليق مگسان است بامداد بهار  

 كه در مقابلة بلبين كنند طنين  
     (743) 

دانند و الحق غزلها و ديگر حق استاد مسلم غزل عاشقانه ميسعدي را به 

 شعرهاي وي در شيريني و رواني مانند ندارد:

 سعدي اندازه ندارد كه چه شيرين سخني  

 باغ طبعت همه مرغان شكر گفتارند  

 تا به بستان ض ميرگ گو معني بشكفت  

 بلبين از تو فرو مانده چو بوتيمارند  
     (494) 
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 در اين دو بيت تشبيه ذوق شاعرانه و ضمير ساخنور باه بوساتان و مانناد

كردن معني به گو آن تسبيهي سخت زيبا و دلپسند اسات. درماورد رواناي شاعر 

 خود نيز سعدي سخنان بسيار دارد و اين دو بيت يكي از آن مثالهاست:

 عروگ ملك نكوروي دختري است وليك  

 هر با دامادكند اين سست موفا نمي  

 گورد دل منه كه دلله بسيبر اين چه مي  

 پس از خليفه بخواهد گوشت در بغداد  
     (710) 

 فصاحت و بيغت است. اين بيتها مثو تمام شعرهاي سعدي در حدّ اعيي

 هاي باديع اگاربا اين حال در نظر بنده تنوّع مضامين و كثرگ معاني تازه و تشبيه

ر سخن شي  در دل خواننده اثر نكند كمتار از آن ماؤثبيش از فصاحت و بيغت 

دف صنيست. مثي  تشبيه وعظ به باران و مانند كردن گوش شنواي خلق به دهان 

كرد( در گرفت و به مرواريد مبدل مي)كه به اعتقاد قدما قطرة باران را در خود مي

 سابقه است:اين بيت كامي  تازه و بي

 سر خلق چه سود ريزش باران وعظ بر  

 كه مرد را به ارادگ صدف دهاني نيست  
     (709) 

گونه مضامين و معاني كه داراي پيوند مستقيم هايي ديگر از ايناينك نمونه

ها و مظاهر گوناگون زندگي است. بديهي است كه در كار تهياه و ارائاة با صحنه

هاي متعادد وناهتوانناد خاود نممندان مياين شواهد استقصا نشده است و عيقه

 ديگر از شعر و نثر شي  الوّ استخراج كنند و بر آن بيفزايند:
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 گفتم اي بوستان روحاني  

 ديدن ميوه چون گزيدن نيست  

 گفت سعدي خيال خيره مبند

 سيب سيمين براي چيدن نيست  
     (457) 

 لماعتي كه ندانند حظّ روحاني  

 تفاوتي كه ميان دواب و انسان است  

 د كه در باغ حُسن سعدي راگمان برن  

 نظر به سيب زنخدان و نار پستان است  

 ترمرا هرآينه خاموش بودن اولي  

 كه لهو پيش خردمند عور نادان است  

 نفسي وَال اُزَكْيها و ما اُبرّيُ  

 كه هرچه نقو كنند از بشر در امكان است
     (442) 

 ديگر از آن لا نيم نماز نباشد  

 ني كه قبله چنين استگر تو اشارگ ك  

 ستآينه در پيش آفتاب نهاده  

 بر در آن خيمه، يا شعاع لبين است
     (443) 

 ولودي دارم از مهرگ گدازان  

 ولودم رفت و مهرگ همچنان هست  
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 به گفتن راست نايد شرح حُسنت  

 وليكن گفت خواهم، تا زيان هست  

 لز پيشت نخواهم سر نهادنبه  

 شد، آستان هستاگر بالين نبا  
     (451) 

 مي حيل است كسي را كه بود خانه بهشت  

 خاصه از دست حريفي كه به رضوان ماند  

 هركه چون موم به خورشيد رخت نرم نشد  

 زينهار از دل سختش كه به سندان ماند  

 تو كه چون برق بخندي چه غمت دارد از آنك  

 من چنان زار بگريم كه به باران ماند  

 كه با صورگ و باالي توأش انسي نيستهر  

 حَيَواني است كه باالش به انسان ماند
     (491) 

 اي است نگارينحسن دالويز پنجه

 تا به قيامت بر او نگار نماند

 عاقبت از ما غبار ماند، زنهار

 تا ز تو بر خاطري غبار نماند
     (491) 

 تاي خورديم و كار از دست رفلرعه

 اندكردهر ميتا چه بيهوشانه د
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 خود شديمما به يك شربت چنين بي

 اند؟ديگران چندين قدح چون خورده

 خيمه بيرون بر، كه فراشان باد

 اندهفرش ديبا در چمن گسترد

 تا لهان بودست لَمَاشان  گو

 انداز سَلَحداران  خار آزرده
     (492) 

 رگيرندباي كه دل از صحبت تو تو آن نه

 ي دگر گيرندو گر ملول شوي صاحب

 دريغ و برگرديبه تيغ اگر بزني بي

 چو روي باز كني دوستي ز سر گيرند

 قمر مقابله با روي او نيارد كرد

 و گر كند همه كس عيب بر قمر گيرند

 افتدخدنگ غمزهء خوبان خطا نمي

 اي زهد را سپر گيرنداگرچه طايفه
     (495) 

 نظران ريختي اي كعبة حسنخوب صاحب

 كه روا داشت؟ كه صيد حرمند قتو ايشان

 صنم اندر بلد كفر پرستند و صليب

 زلف و روي تو در اسيم صليب و صنمند

 در چمن سرو ستادست و صنوبر خاموش

 كه اگر قامت زيبا ننمايي بچمند
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 بندگان را نه گزير است ز حُكمت نه گريز

 چه كنند؟ ار بكشي ور بنوازي خدمند
     (500) 

 ندين مگساننداينجا شكري هست كه چ

 يا بوالعجبي، كاين همه صاحب هوسانند

 صد مشعله افروخته گردد به چراغي

 اين نور تو داري و دگر مقتبسانند

 من قلب و لسانم به وفاداري و صحبت

 ويشان همه قلبند كه پيش تو لسانند
     (501) 

 پادشاهان ميحت چو به نخجير روند

 صيد را پاي ببندند و رها نيز كنند

 روشاي زان دهن تنگ بده يا بفهبوس

 كاين متاعي است كه بخشند و بها نيز كنند
     (501) 

 به بوي آن كه شبي در حرم بياسايند

 هزار باديه سهو است اگر بپيمايند

 طريق عشق لفا بردن است و لانبازي

 مند بَر نايندردگر چه چاره؟ كه با زو

 اگر به بام برآيد ستاره پيشاني

 انگشتهاش بنمايند چو ماه عيد به

 در  گريز نبسته است، ليكن از نظرش
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 كجا روند اسيران؟ كه بند بر پايند

 اي در تنز خون عزيزترم نيست مايه

 فداي دست عزيزان، اگر بيااليند!

 فداي لان تو، گر لان من طمع داري

 غيم حلقه به كوش آن كند كه فرمايند

 هزار سرو خرامان به راستي نرسد

 و گر سر به آسمان سايند به قامت تو،

 حديث حسن تو و داستان عشق مرا

 هزار ليلي و مجنون بر آن نيفزايند

 سعدي عودست، تا نسوزاني مثال

 به دم نياسايندلماعت از نَفَسش دم
     (502) 

 اختراني كه به شب در نظر ما آيند

 پيش خورشيد محال است كه پيدا آيند

 همچنان پيش ولودگ همه خوبان عدمند

 گرچه در چشم خييق همه زيبا آيند

 مردم از قاتو  عمدا بگريزند به لان

 پاكبازان بَر  شمشير  تو عمدا آيند
     (503) 

 به وفاي تو كه گر خشت زنند از گو من

 همچنان در دل من مهر و وفاي تو بود
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 من  پروانه صفت پيش تو اي شمع چگو

 گر بسوزم گنه من، نه خطاي تو بود
     (505) 

 ايمما چون نشانه پاي به گو در بمانده

 خصم آن حريف نيست كه تيرش خطا رود

 كني از سر هواي دوستسعدي بدر نمي

 در پاگ الزم است كه خار لفا رود
     (506) 

 مرغ مألوف كه با خانه خدا انس گرفت

 رودنگر به سنگش بزني لاي دگر مي

 خواستم تا نظري بنگرم و باز آيم

 رودنوچة ما راه بدر ميگفت از اين ك

 زخم شمشير غمت را به شكيبايي و عقو

 چند مرهم بنهاديم و اثر مي نرود
     (507) 

 ميان انجمن از لعو او چو آرم ياد

 مرا سرشك  چو ياقوگ در كنار آيد

 مرا زمانه ز ياران به منزلي انداخت

 كه راضيم به نسيمي كزان ديار آيد

 ستپس از تحمو سختي اميد وصو مرا

 كه صبة از شب و ترياخ هم ز مار آيد

     (513) 
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 گو تو بازآي، كه گر خون منت در خوردست

 پيشت آيم چو كبوتر كه بَر  باز آيد

 طلبيدم همه عمرمن خود اين سنگ به لان مي

 كاين قفس بشكند و مرغ به پرواز آيد

 اگر اين داغ لگرسوز كه بر لان من است

 يدبر دل كوه نهي سنگ به آواز آ
     (514) 

 دانندديدگان نميز دست رفتم و بي

 آيدكه زخمهاي نظر بر بصير مي

 دواندم به نشاطلمال كعبه چنان مي

 آيدكه خارهاي مغيين حرير مي
     (515) 

 كشتي هركه در اين ورطة خونخوار افتاد

 آيدنشنيديم كه ديگر به كران مي

 ا مسافر كه در اين باديه سرگردان شدي

 آيداز وي خبر و نام و نشان مي ديگر

 حاش هلل كه من از تير بگردانم روي

 آيدگر بدانم كه از آن دست و كمان مي

 كشته بينند و مقاتو نشناسند كه كيست

 (20)آيدكاين خدنگ از نظر خلق نهان مي

 دردي نيستسعديا اين همه فرياد تو بي

 (21)آيدآتشي هست كه دود از سر آن مي
     (516) 
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 ر از وصال تو كوته كنم زبان اميدگ

 آيدكه هيچ حاصو از اين گفت و گو نمي

 گمان برند كه در عودسوز  سينة من

 آيدبمرد آتش معني كه بو نمي
     (516) 

 خفتن عاشق يكي است بر سر ديبا و خار

 چون نتواند كشيد دست در آغوش يار

 گر دگري را شكيب هست ز ديدار دوست

 سر آتش قرار من نتوانم گرفت بر

 رودش تا به سقفآتش  آه است و دود مي

 زندش بر كنارچشمة چشم است و موج مي

 كامدوست يلغاي كه به ياران غار مشت

 صحاب غاراي بر دَرَست چون سگ اغمزده

 رومكنم و مياين همه بار احتمال مي

 اشتر مست از نشاط گرم رود زير بار
     (518) 

 به روز آورم وعده كه گفتي شبي با تو

 شب بگوشت از حساب، روز برفت از شمار

 دور لواني گوشت، موي سيه پيسه شد

 برق يماني بجست، گرد بماند از سوار
     (519) 
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 خوش است درد كه باشد اميد درمانش

 دراز نيست بيابان كه هست پايانش

 ز كعبه روي نشايد به نااميدي تافت

 كمينه آن كه بميريم در بيابانش

 قدر دانمه ناقص و نادانم ايناگرچ

 كه آبگينة من نيست مرد  سندانش

 حكيم را كه دل از دست رفت و پاي ز لان

 سر صيح توقع مدار و سامانش

 گلي چو روي تو گر ممكن است در آفاق

 نه ممكن است چو سعدي هزار دستانش
     (531-532) 

 نهفتمدوش آن غم دل كه مي

 باد سحرش ببرد سرپوش

 كه دوش تا كمر بودآن سيو 

 امشب بگوشت خواهد از دوش

 كني محال استآتش كه تو مي

 كاين ديگ فرو نشيند از لوش

 اي خواله، برو به هرچه داري

 ياري بخر و به هيچ مفروش
     (534-535) 

 دلاندام سنگينگرم باز آمدي محبوب سيم

 گو از خارم برآوردي و خار از پا و پا از گو
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 ا چه گويد مردم دانا؟گوي عاشق رميمت

 كه حال غرقه در دريا نداند خفته بر ساحو

 اگر عاقو بود داند كه مجنون صبر نتواند

 شتر لايي بخواباند كه ليلي را بُوَد منزل
     (538) 

 گفتم چو طاووسي مگر عضوي ز عضوي خوبتر

 ريني از سر تا قدمبينمت چون نيشكر شيمي

 دَرَدبر خود مي پرورد، وين لامهاو رفت و لان مي

 ش چه غم؟برد از پاسبانانسلطان كه خوابش مي
     (541) 

 بخت من استتر از به دو چشم تو كه شوريده

 تر از موي توأمكه به روي تو من آشفته

 ة پندارم بودسنقد هر عقو كه در كي

 كمتر از هيچ برآمد به ترازوي توأم 

 زين سبب خلق لهانند مريد سخنم

 كش  محراب دو ابروي توأمكه رياضت

 دست موتم نكَند مي  سراپردة عمر

 گر سعادگ بزند خيمه به پهلوي توأم

     (545) 

 دهد ز دوستگوشم به راه تا كه خبر مي

 خبر شدمصاحب خبر بيامد و من بي
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 چون شبنم اوفتاده بدم پيش آفتاب

 مهرم به لان رسيد و به عيّوق بر شدم

 و گفتنش بشنوم تا رفتنش ببينم

 از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم

 من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت

 ور شدمكاوّل نظر به ديدن او ديده

 گويند روي سرخ تو سعدي چه زرد كرد

 اكسير عشق بر مسم افتاد و زر شدم
     (549) 

 خبر از خويشتنمتا خبر دارم از او بي

 منم با ولودش ز من آواز نيايد كه

 دم از غايت شوقبهبدرم دمپيرهن مي

 كه ولودم همه او گشت و من اين پيرهنم
     (562) 

 فشانممرا تا نقره باشد مي

 ستانمتو را تا بوسه باشد مي

 برندموگر فردا به دوزخ مي

 نقد اين ساعت اندر بوستانمبه

 دانستم از بخت همايوننمي

 كه سيمرغي فتد در آشيانم
     (566) 
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 فراغ دوستانش باد و ياران

 كه ما را دور كرد از دوستداران

 ودسدلم در بند تنهايي بفر

 چو بلبو در قفس روز بهاران

 هيخ ما چنان مهمو گرفتند

 كه قتو مور در پاي سواران
     (579) 

 اين قاعدة خيف بگوار

 وين خوي معاندگ رها كن

 برخيز و در سراي دربند

 بنشين و قباي بسته وا كن

 پسنديآن را كه هيخ مي

 روزي دو به خدمت آشنا كن

 چون انس گرفت و مهر پيوست

 بازش به فراق مبتي كن
     (585) 

 بهشت است اين كه من ديدم نه رخسار

 كمند است آن كه وي دارد نه گيسو

 لبان لعو چون خون كبوتر

 سواد زلف چون پرّ پرستو

 نه آن سرپنجه دارد شوخ عيّار

 وان آمد به بازوكه با وي برت
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 همه لان خواهد از عشّاق مشتاق

 ندارد سنگ كوچك در ترازو
     (589) 

 ماه و خورشيد و پري و آدمي اندر نظرگ

 ايهمه هيچند كه سر بر همه افراخته

 با همه للوة طاووگ و خراميدن كبك

 ايمهرتر از فاختهعيبت آن است كه بي
     (593) 

 فتهاي باغ حسن چون تو نهالي نيا

 رخسارة زمين چو تو خالي نيافته

 ترفريبمشعبد از رخ تو دل رخچ

 در زير هفت پرده خيالي نيافته

 خود را به زير چنگو شاهين عشق تو

 عنقاي صبر من پر و بالي نيافته
     (594) 

 اي روي تو راحت دل من

 چشم تو چراغ منزل من

 آبي است محبت تو گويي

 اند با گو منكاميخته

 زند به دست سيمينگر تيغ 

 تا خون چكد از مفاصو من
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 كس را به قصاص من نگيريد

 كز من ب ح و است قاتو من
     (586) 

 بگرد بر سرم اي آسياي دور زمان

 به هر لفا كه تواني كه سنگ زيرينم

 اي نگار نكشتمرا پلنگ به سرپنجه

 پنجة نگارينم كُشي به سر تو مي

 گچو ناف آهو خونم بسوخت در دل تن

 برفت در همه آفاق بوي مشكينم
     (568) 

 اياي صورتت ز گوهر معني خزينه

 ايما راز داغ عشق تو در دل دفينه

 زيور همان دو رشتة مرلان كفايت است

 ايوز موي در كنار و برگ عنبرينه

 تدبير نيست لز سپر انداختن كه خصم

 ايسنگي به دست دارد و ما آبگينه
     (595) 

 ود چون تو به گلزار آييقيمت گو بر

 تار آييفوآب شيرين، چو تو در خنده و گ

 اين همه للوة طاووگ و خراميدن او

 بار ديگر نكند گر تو به رفتار آيي
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 مه چنين خوب نباشد تو مگر خورشيدي

 دل چنين سخت نباشد تو مگر خارايي
     (596) 

 هرگز نبود اندر ختن برصورتي چندين فتن

 سروي بدين خوش منظري هرگز نباشد در چمن

 صورتگر ديباي چين گو صورگ رويش ببين

 ياصورتي بركش چنين يا توبه كن صورتگري

 ز ابروي زنگارين كمان گر پرده برداري عيان

 تا قوگ باشد در لهان ديگر نبيند مشتري

 ستانباالي سرو بوستان رويي ندارد دل

 خورشيد با رويي چنان مويي ندارد عنبري
     (612) 

 فته بودم كه دل به كس ندهمگ

 خبريحور از عاشقي و بي

 اي گرد خويشتن بكشمحلقه

 تا نيايد درون حلقه پري

 وين پري پيكران حلقه به گوش

 گريكنند و للوهشاهدي مي

 پرده داري بر آستانة عشق

 دريكند عقو و، گر به پردهمي

 قلم است اين به دست سعدي در

 با هزار آستين دُرّ دري
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 باگ از كدام شهر آرنداين ن

 تو قلم نيستي، كه نيشكري
     (613) 

 كشم كز لور اوبار خصمي مي

 مي نشايد رفت پيش داوري

 عقو بيچاره ست در زندان عشق

 چون مسلماني به دست كافري

 بارها گفتم بگريم پيش خلق

 تا مگر بر من ببخشد خاطري

 باز گويم: پادشاهي را چه غم

 كريگر به خيلش در بميرد چا

 اي كه صبر از من طمع داري و هوش

 نهي بر الغريبار سنگين مي

 زانچه در پاي عزيزان افكنند

 ما سري داريم، اگر داري سري
     (614) 

 مه بر زمين نرفت و پري ديده برنداشت

 تا ظن برم كه روي تو ماه است يا پري

 ايسرشته اي، نه از اين گ وتو خود فرشته

 تو از مشك و عنبريگر خلق از آب و خاخ، 

 گر چشم در سرگ كنم از گريه باخ نيست

 زيرا كه تو عزيزتر از چشم در سري
     (616) 
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 هرگز اين صورگ كند صورتگري؟

 يا چنين شاهد بُوَد در كشوري

 سرو رفتاري صنوبر قامتي

 ماه رخساري مييك منظري

 ايعارضش باغي دهانش غنچه

 بو بهشتي در ميانش كوثري

 ر گوشه پايي در گ و استبي تو در ه

 وز تو در هر خانه دستي بر سري

 خاكي از مردم بماند در لهان

 وز ولود عاشقان خاكستري
     (618) 

 اي گنج نوشدارو با خستگان نگه كن

 گواري؟مرهم به دست و ما را مجروح مي

 يا خلوتي برآور، يا بُرقَعي فرو هو

 ورنه به شكو شيرين، شور از لهان برآري

 اعت از لطيفي رويت عرق برآردهر س

 چون بر شكوفه آيد باران نوبهاري

 عودست زير دامن يا گو در آستينت

 يا مشك در گريبان، بنماي تا چه داري
     (619) 

 چوبت به كعبه، نگونبار بر زمين افتد

 به پيش قبلة رويت بتان فرخاري
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 دهان پر شكرگ را مَثَو به نقطه زنند

 اي است پرگاريكه روي چون قمرگ شمسه

 به گرد نقطة سرخت عوار سبز چنان

 اي بركشند زنگاريكه نيم دايره
     (621) 

 رسدلز صورتت در آينه، كس را نمي

 با صورگ بديع تو كردن برابري

 صيد اوفتاد و پاي مسافر به گو بماند

 هيچ افتدگ كه بر سر افتاده بگوري

 صبري كه بود ماية سعدي دگر نماند

 ه كيسه بپرداخت مشتريسختي مكن، ك
     (621) 

 زخم شمشير الو به كه سر نيش فراقت

 احت بگواريتر از آن ك م به لركشتن اولي

 تن  آسوده چه داند كه دل خسته چه باشد

 من گرفتار كمندم تو چه داني كه سواري؟

 كس چنين روي ندارد تو مگر حور بهشتي

 وز كس اين بوي نيايد مگر آهوي تتاري

 يدم و خوشتر ز حديثت نشنيدمطوطيان د

 شكرست آن، نه دهان و لب و دندان كه تو داري
     (622) 
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 گر آن كه خرمن من سوخت با تو پردازد

 ميسّرگ نشود عاشقي و مستوري

 اگر به حسن تو باشد طبيب در آفاق

 كس از خداي نخواهد شفاي رنجوري

 ز چند گونه سخن رفت و در ميان آمد

 و مهجوري حديث عاشقي و مفلسي

 سخن دراز مكنكه سعدي  به خنده گفت

 ميان تهي و فراوان سخن چو طنبوري

 چو سايه هيچ كس است آن كسي كه هيچش نيست

 مرا از اين چه كه چون آفتاب مشهوري؟
     (625) 

 اي ببريزهي سوار كه صد دل به قصه

 هزار صيد به يك تاختن بيندازي

 وداي بود چه شتو را چو سعدي اگر بنده

 كه در ركاب تو باشد غيم شيرازي

 گرش به قهر براني به لطف باز آيد

 كه زر همان بُوَد ار چند بار بگدازي
     (626) 

 نيايد؟داني كدام دولت در وصف مي

 چشمي كه باز باشد هر لحظه بر لمالي

 ش آيدتني كه محبوب از در فرازخرّم

 محنت  سؤاليبختان بيچون رزق  نيك
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 غز بادام اندر يكي خزينههمچون دو م

 باهم گرفته اُنسي وز ديگران ميلي

 داني كدام لاهو بر حال ما بخندد؟

 كو را نبوده باشد در عمر خويش حالي

 بعد از حبيب بر من نگوشت لز خيالش

 وز پيكر ضعيفم نگواشت لز خيالي
     (633) 

 روز روشن دست دادي در شب تاريك هجر

 ديدمي گر سحرگه روي همچون آفتابت

 سوز مندُر چكانيدي قلم بر نامة دل

 گر اميد صلة باري در خطابت ديدمي

 آه اگر وقتي چو گو در بوستان، يا چون سمن

 در گلستان، يا چو نيلوفر در آبت ديدمي

 ور چو خورشيدگ نبينم كاشكي همچون هيل

 اندكي پيدا و ديگر در نقابت ديدمي
     (626) 

 صف  لنگ بيا   ساعد  سيمين مپوش در

 تكلّف شمشير، لشكري بزنيكه بي

 مبارزان لهان قلب دشمنان شكنند

 تو را چه شد كه همه قلب دوستان شكني
     (636-637) 
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 اشتر كه احتيارگ در دست خود نباشد

 يبايدش كشيدن باري به ناتوانمي

 اي بر در سرايت غوغاي عشقبازان

 همچون بر اب  شيرين آشوب  كارواني

 نمايدو عشقت بازيچه ميتو فارغي 

 تا خرمنت نسوزد تشويش  ما نداني

 م آيدگفتمت كه لاني، ديگر دريغمي

 گر لوهري به از لان، ممكن بود تو آني

 سروي چو در سماعي بدري چو در حديثي

 صبحي چو در كناري شمعي چو در مياني
     (640) 

نادگي لااري با ز گونه مضمونها كهها و مفرداگ سعدي ايندر ميان قطعه

 شود:مردم پيوند مستقيم دارد بيشتر ديده مي

 مركب از بهر راحتي باشد  

 بنده از اسب خويش در رنج است  

 گوشت قطعا  بر استخوانش نيست  

 راست خواهي چو اسب شطرنج است  
     (813) 

 در چشمت ار حقير بود صورگ فقير  

 نظر مباش كه در سنگ گوهر استكوته  

 فه را كه حقير است و شوخگنكيمخت  نا  

 قيمت بدان كنند كه پر مشك اذفرست
     (814) 
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 گر سفيهي زبان دراز كند  

 كه فيني به فسق ممتازست  

 بيان يقين نشودفسق ما بي  

 و او به اقرار خويش، غمازست  
     (814) 

 پره، گفتماه را ديد مرغ شب  

 شاهدگ روي و دلپويرگ خوست

 ب خوانندشوين كه خلق آفتا

 راست خواهي به چشم من نه نكوست

 گفت خاموش كن، كه من نكنم

 دشمني با وي از براي تو دوست
     (815) 

 خواست، تا عيبم كند پروردة بيگانگان

 الغري بر من گرفت آن كز گدايي فربه است

 گرچه درويشم، بحمداهلل مخنّث نيستم

 شير اگر مفلوج باشد همچنان از سگ به است
     (815) 

 صاحب كمال را چه غم از نقص مال و لاه

 چون ماه پيكري كه بر او سرخ و زرد نيست

 مردي كه هيچ لامه ندارد، به اتفاق

 يستناي كه در او هيچ مرد بهتر ز لامه
     (816) 
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 گه توبه كردنچه سود از دزدي آن

 كه نتواني كمند انداخت بر كاخ

 بلند از ميوه گو كوتاه كن دست

 خود ندارد دست بر شاخ كه كوته
     (816) 

 پسر نورسيده شايد بود

 كه نود ساله چون پدر گردد

 پير فاني طمع مدار كه باز

 چارده ساله چون پسر گردد

 ن داردآسبزه گر احتمال 

 كه ز خُردي بزرگتر گردد

 غلّه چون زرد شد اميد نماند

 كه دگرباره سبز برگردد
     (817) 

 رهيچ داني كه آب ديدة پي

 از دو چشم لوان چرا نچكد

 برف بر بام سالخوردة ماست

 آب در خانة شما نچكد
     (820) 

 تا سگان را ولوه پيدا نيست

 مشفق و مهربان يكدگرند
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 اي در ميانشان اندازلقمه

 كه تهيگاه يكدگر بدرند
     (821) 

 محضر باشسان و نيكآدمي

 بر دواب فضو نهند اتا تو ر

 ممتازي تو به عقو از دواب

 ورنه ايشان به قوّگ از تو بهند
     (823) 

 هيچ فرصت وراي  آن مَطَلَب

 كه كسي مرگ دشمنان بيند

 تا نميرد يكي به ناكامي

 ديگري شادكام ننشيند

 ه مشوتو هم ايمن مباش و غرّ

 كه فلك هيچ دوست نگزيند

 شادكامي مكن كه دشمن مرد

 مرغ، دانه يكان يكان چيند
     (823) 

 نخوردما عسو از دست خلق ميامير 

 كه زهر در قدح انگبين تواند بود

 كند پرهيزعجب كه در عسو از زهر مي

 كند از تير آه زهرآلودحور نمي
     (824) 
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 روز  گم گشتن  فرزند، مقادير قضا

 چاه  دروازة كنعان به پدر ننمايد

 باش تا دست دهد دولت ايام وصال

 يدبوي پيراهنش از مصر به كنعان آ
     (826) 

 مانندبند   بيصانع  نقش

 كه همه نقش  او نكو آيد

 رزق  طاير نهاده در پر و بال

 اي فرو آيدتا به هر طعمه

 روزي عنكبوگ  مسكين را

 پر دهد تا به نزد او آيد
     (827) 

 توان بستنبه قفو و پرّة زرين همي

 زبان خلق و، به افسون دهان  شيدا مار

 ي چو بازش آورديتبرّخ از در قاض

 ديانت از در ديگر برون شود ناچار
     (827) 

 بردند پيمبران و پاكان

 ادبان لفاي بسياراز بي

 دل تنگ مكن، كه پتك و سندان

 پيوسته درم زنند و دينار

 



 85 زبان سعدي و پيوند آن با زندگي

 كم نگرددقدر زر و سيم 

 و اهن نشود بزرگ مقدار
     (828) 

 پدر كه لان عزيزش به لب رسيد، چه گفت

 من گوش دار، لان  عزيز يكي نصيحت

 به دوست ا گرچه عزيزست ا راز دل مگشاي

 كه دوست نيز بگويد به دوستان عزيز
     (829) 

 پروردگار  خلق خدايي به كس نداد

 تا همچو كعبه روي بمالند بر درش

 از مال و دستگاه  خداوند قدر و لاه

 چون راحتي به كس نرسد خاخ بر سرش!
     (829) 

 ه مردم آموزياي كه دانش ب

 آنچه گويي به خلق، خود بنيوش

 نكنيخويشتن را عيج مي

 باري از عيب ديگران خاموش

 محتسب كون برهنه در بازار

 زنند كه روي بپوش!قحبه را مي
     (830) 

 پيدا شود كه مرد كدام است و زن كدام

 در تنگناي حلقة مردان به روز لنگ
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 مردي درون  شخص چو آتش در آهن است

 تش برون نيايد از آهن مگر به سنگوآ
     (831) 

 گر بدانستي كه خواهد مرد ناگه در ميان

 لامه چندين كي تنيدي پيله گرد خويشتن؟

 خرّم آن كو خورد و بخشيد و پريشان كرد و رفت

 تا چنين افسون نداني دست بر افعي مزن
     (833) 

 دانستي افتادن به ناچارچو مي

 ستننبايستي چنين باال نش

 به پاي خويش رفتن به نبودي

 كز اسب افتادن و گردن شكستن؟
     (834) 

 نخواهي كز بزرگان لور بيني

 عزيز من به خُردان بر ببخشاي

 اگر طاقت نداري صدمت پيو

 چرا بايد كه بر موران نهي پاي؟
     (835) 

 بس دست دعا بر آسمان بود

 تا پاي برآمدگ به سنگي

 اي گرگ نگفتمت كه روزي

 ناگه به سر افتدگ پلنگي
     (838) 
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ان ارائة شواهد و امثال در اين باب را با درج ياك دوبيتاي از ساعدي پايا

انسه و پاريس مسافرگ كارده و سااعتي به فر دهيم. كساني كه به اروپا، خاصهمي

دانناد كاه گروهاي اناد ميهاي زيباي آن گورانيدهخانهچند را با نشستن در قهوه

آيند و به آرزوي دريافت پولي اندخ، در برابر گرد ميايشگران دورههنرمندان و نم

دهند. يك نوع از اين نمايشگران كسي )معموال  لواني( است كاه آنان نمايش مي

اي كوچك در دست ديگار دارد. در برابار اي پر از بنزين در دستي و شعلهشيشه

ا در برابر به آهستگي آن رگيرد و در دهان خود مي اي از بنزين راتماشاييان لرعه

آورد. ظااهرا  ايان نماايش دمد و لهيبي دراز پدياد مايشعلة كوچك افروخته مي

اكنادة بسيار قديم است و در عصر سعدي نيز سابقه داشته، چه در ميان بيتهاي پر

 خوانيم:وي مي

 كارالجمال شيرينبس، اي غيم بديع  

 كه سوز عشق تو انداخت در لهان آتش  

 نفط گنده چه حالت كه در دهان گيريبه   

 (22)تو را خود از لب لعو است در دهان آتش  

توان دعوي استقصا كرد. چه بسايار در نقو اين شواهد و مثالها، هرگز نمي

هاي فارسي، قطعاگ، رباعياگ، مفرداگ و موارد ديگر در گلستان، بوستان، قصيده

ا، از نقااو آنهااا چشاام اياات اختصااار رهاي منثااور سااعدي هساات كااه رعرساااله

 ايم.پوشيده

* 

پس از درگوشت شي  الوّ، مدتي دراز، تتبّع شايوة وي متاروخ شاد، ياا 

دست كم كساني كه به تقليد از وي پرداختند، روح كيم و لانسخن وي را درخ 
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نكردند و به تقليد از ظاهر آن راضي شدند و البته هرگز نتوانستند به حريم سخن 

ا در دوران بازگشت ادبي، در عصر زناديان و افشااريان، سعدي نزديك شوند. ام

گروهي از گويندگان صاحب نام شايوة او را دنباال كارده و تاحادّي توفياق نياز 

بند معاروف هااتف اصافهاني ياا غزلهااي مجمار و فروغاي اند. مثي  ترليعيافته

 بسطامي از اين لحاظ شايد با غزل شي  قابو مقايسه باشد.

توانيد با اندكي غزل فروغي بسطامي را مطالعه كنيد، مي اگر شما يك يا دو

يد دامه دهامسامحه آنها را همپاية غزلهاي شي  قرار دهيد، اما اگر مطالعة خود را 

ود خاو ده بيست غزل را بخوانيد، با آن كه زبان فروغي همان است كاه باود، در 

تنوّع و رنگارنگي كه  بنديد. زيرا آناختيار كتاب را ميكنيد و بياحساگ ميل مي

 شود.در غزلهاي شي  هست، در غزلهاي فروغي ديده نمي

البته مطالبي كه در اين مختصر به عر  رسيد، فقط درآمدي اسات باراي 

بيان اين مطلب، و بنده تنها در نظر داشت كه ايان نكتاه، يعناي تولاه شاي  باه 

گونااگون آن را هاي ها و منااظر و نموناهزندگاني لاري روزانة ماردم و صاحنه

عرضه كند. اما براي تحقيق در اين مطلب، و اثباگ ميزان و كمّ و كيف آن، كاري 

دقيق و دشوار و طوالني الزم است: بايد سراسر آثار شي  را در مطالعه گرفات و 

تشبيهاگ و استعاراتي را كه مساتقيما  ملهام از زنادگي ماردم اسات يادداشات و 

چه در آثار شااعران متقادم بار ساعدي آماده اسات بندي كرد و آنها را با آنطبقه

سنجيد تا ديده شود كه چه مقدار از اين معاني كه وي انگيخته و مضمونها كاه او 

ساخته است براي نخستين بار در ديوان و كلياگ شي  الوّ آمده است. براي ادامة 

 اين كار نيز، بايد اندكي به آثار شاعران و نويساندگان بعاد از ساعدي ا خاصاه

مشاهير ايشان، توله كرد تا دريافته آيد كه آنان تا چه حادّ ايان نكتاة بارياك را 
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دريافته و به لاي مطالعة كتاب زندگي، به معلوماگ و اطيعااتي كاه از كتااب و 

اند  و چون زندگي شاور و تحركاي ديگار دارد، و از اند، متكي بودهدفتر آموخته

ار اسات، زباان ساعدي نياز باا الهاام ركود اطيعاگ و معلوماگ دانشمندانه بركن

 گرفتن از آنان پرشور و زنده و كهنه ناشدني باقي مانده است.

اي كوچاك از اند كاه وي نساخهمقام نوشاتهدر احوال ميرزا ابواقاسم قائم

اي گلستان به خط خويش نوشته بود، و هميشه آن را به همراه داشت و اگر لحظه

پرداخت. كرد و به مطالعة گلستان ميا باز ميدرنگ آن ريافت، بيچند فراغت مي

مقام كمتر ديده شده است كه وي لغت ياا تركياب ياا با اين حال در منش گ قائم

لمله يا تشبيه يا مضموني را از شي  الوّ به عاريت گرفته باشد، و حاال آن كاه 

و حق با اوسات. آنچاه  (23)گويد كه هرچه دارد از سعدي آموخته است.خود مي

مقام از مطالعة گلستان دريافت، همان سرّ تازه ماندن و كهنه نشادن انشااء آن مقائ

مقام نيز با توله به هماين نكتاه باه زنادگاني روزگاار خاويش، باه بوده، و قائم

المثلهاي رايج عصر خود توله كارد، از تصانّع و اصطيحاگ و عباراگ و ضرب

به افراط پرهياز كارد و او نياز، پردازي سازي و قرينهتكلّف بركنار ماند، از سجع

كس مانند شي  معاني و مضاميني در انشاء خويش انگيخت كه پايش از وي هايچ

كار نبرده بود: چاقو و قلمدان، و پلوهاي قند و ماش، و قدحهاي افشاره آنها را به

هاي دو، و مانند اين معاني موضوع تشابيهو آش، و يابوهاي دودرغة پرخور و كم

ها را با انشاء نويساندگان رسامي عصار گونه نوشتهرفت و اگر اينگوي قرار مي

گنج شاايگان بسانجيم،  صاحب توكرة ٰ  عريقالار و كساني مانند ميرزا طاهر ش 

مقام با چه سادگي و شوري بار قلام وي لااري شاده و خواهيم ديد كه نثر قائم

هاي عالماناة المثلنگار با چه تكلّفاي بيتهاا و ساجعها و ضاربميرزا طاهر ديباچه
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عربي و اشعار و احاديث را از نهانخانة ضمير بيرون كشيده و با تحمو چه رنجي 

به قول اميرنظام گروسي آن عبارتهاي عهد شاه طهماسب را باه يكاديگر پيوساته 

 است.

كم انگيز در تصنيف گلستان اين است كاه دساتهاي اعجابيكي از نكته

صحبت ا در يك روز نوشاته شاده و يك باب آن ا و گويا باب هشتم در آداب 

 ديباچه و هفت باب ديگر آن در مدتي كه حداقو آن هفت روز و حداكثرش بيش

كاار  از يك ماه تا چهو روز نبوده پرداخته آمده است  با اين حاال، وقتاي شايوة

انگيز شويم كه اين سرعت كار باه هايچ روي شاگفتسعدي را بدانيم متوله مي

پنجاه سال زشت و زيبا و سخت و سست و پسات  نيست. زيرا سعدي دست كم

ديد  وو بلندهاي زندگي را در سراسر قلمرو كشورهاي اسيمي ا با آن چشم بينا 

ها را كه عماري در ها و شنيدهنافو كه خاصّ خود اوست ديده، و چكيدة آن ديده

و احتياج به مرالعه به فرهنگ و ديوان و دفتر بر روي كاغاآن تأمو كرده بود، بي

 آورده است.

* 

شيوة شي  الوّ و راز توفيق وي در كار گويندگي و نويساندگي قرنهاا بار 

اديبان و اهو قلم پوشيده ماند و گفتيم كاه نخسات باار بعاد از روزگااري دراز، 

مقام كساني بودند كه در كاار مقام بدان دست يافت. خوشبختانه در عصر قائمقائم

مقاام در كاار سااده ين شاگرد و مقلّاد قائموي به ديدة تحسين نگريستند. بزرگتر

ميرزاي وليعهد باود كاه نوشتن حاج فرهاد ميرزاي معتمدالدوله پسر فاضو عباگ

هاي حاج ميرزا آغاسي، و ابرام وي در ناابود كاردن كاريها و سياهپس از دشمني



 91 زبان سعدي و پيوند آن با زندگي

د مقام به همت و كوشش چنمقام باقي مانده بود، منش گ پراكندة قائمآنچه از قائم

 (24)آوري شد و انتشار يافت.سالة وي از گوشه و كنار لمع

مقام در دسات از حاج فرهاد ميرزا نيز مجموعة منش تي به همان شيوة قائم

ده اسات. يالدولة شيرازي در بمبئي به چاپ سنگي رسااست كه با مقدمة فرصت

هارة كرده باود و از دانشاهاي اسايمي باي فاضو و تحصايوفرهاد ميرزا شاهزاده

بهره نبود، باا ايان حاال در كاار فراوان داشت و از فرهنگ لديد اروپايي نيز بي

نويساي نوشتن به لاي اظهار فضو و رديف كاردن ساجعها و تجنيساها باه ساده

 د.مقام را دنبال كرگراييد و در شيوة نگارش روش قائم

خان اميرنظام گروسي كه پس از فرهاد ميرزا منش گ وي به همت حسنعلي

مند از فرهنگ و ادب فارسي و عربي بود و ي نيز مردي اديب و فرهيخته و بهرهو

افات. از فرهنگ اروپايي نيز اطيع كافي داشت ا گردآوري و طبع شد و انتشار ي

مقام همين اميرنظام گروسي اسات كاه عايوه بار پيرو مقتدر و موفق مكتب قائم

داشت و منش گ او نيز سادگي انشاء و لطف طبع، خطّي خوش چون پر طاووگ 

 بارها به طبع رسيده است.

* 

سارعت در عصر مشروطيت، فرهنگ ايراني و خاصّه نثر فارسي، بايست به

شد، هاي مردم و طبقاگ مختلف لامعه آماده ميبراي گسترش يافتن در ميان توده

زادي و حقوقي كه مشروطيت و قانون اساسي باه ماردم آاصول انقيب، و مفهوم 

شد تا به سادگي و بايست به زبان خود مردم به آنان گفته مياشته بود، ميارزاني د

قدم در اين كاار عيماة فقياد آساني آن را دريابند. شك نيست كه بزرگترين پيش

نگاران متعادد اكبر دهخداست و در مياان نويساندگان و خطيباان و روزناماهعلي
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اي بايش ة هيچ نويسندهكس بيش از او توفيق نيافت و نوشتصدر مشروطيت هيچ

هاي دهخدا در دل مردم ننشست. درحقيقت دهخدا راه را براي «چرند و پرند»از 

زاده و اخيف ايشان بااز كارد، و گرچاه ظهور نويسندگاني مانند هدايت و لمال

هاي دهخدا از نظر سادگي و آشنايي با زبان ساده و عواماناة تاودة ماردم و نوشته

مقاام و فرهااد ميارزا و ربرد اين زباان باا منشا گ قائمانگيز در كامهارگ حيرگ

هاي ايان دانيم كه دهخادا باه نوشاتهاميرنظام قابو مقايسه نيست، با اين حال مي

گااه هايي از زبان مردم كه گاهها و تركيبها و نكتهبزرگان توله داشته و شايد رگه

ن عيمة بزرگ را شد، آدر منش گ آنان درمورد سود لستن از زبان مردم ديده مي

توان زبان هاي وسيع مردم ميبدين فكر انداخته باشد كه براي يافتن تفاهم با توده

ن آاديبانه را يكسره به كناري نهاد و به زبان عامه كه به صورتي محدود در نوشتة 

بخشيد روي نان شور زندگي و صفا و طراوگ ميآشدو به زبان سه استاد ديده مي

مانناد و با ايشان سخن گفت  و او به ياري ذوق و اساتعداد بي آورد و بدين زبان

نظيار يافات، شور و شوق لواني به دنبال اين كار رفت و در اين راه تاوفيقي بي

در روزناماة صوراسارافيو ساكّة قباول « دخاو»هاي او به امضاي چنان كه نوشته

 هاي بعد شد.خورد و رنگ لاوداني گرفت و پاية زبان و بيان هنري و ادبي دوران

ظاهرا  ميراق سعدي، به اهتمام اين نويسندگان پاسداري شد و به فرزنادان 

هاي عصر مشروطيت انتقال يافته و زبان امروز ما را بنيان نهاد. لايكن، ايان گفتاه

مختصر و پريشان، بيش از درآمدي براي طرح اين مطلب نيست و باراي تحقياق 

تر و دقت بيشتر و گردآوري اسناد و يدقيق و علمي در اين باب به فرصت طوالن

يك از آنها باراي نويسانده در ايان فرصات كوتااه مداقّة فراوان نياز دارد كه هيچ

مقدور و ميسر نبوده است و خود بيش از هركس به قصور در اين باب و ناسازي 
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هاي خويش واقف است. از اين روي كيم خود را به دو بيت از شاي  الاوّ گفته

 برد:يبه پايان م

 گو آورد سعدي سوي بوستان  

 به شوخي و فلفو به هندوستان 

 چو خرما به شيريني اندوده پوست  

 (25)چو بازش كني استخواني در اوست  

 
 محمد جعفر محجوب

 هجري شمسي 1364خردادماه  27پاريس، دوشنبه 

 مييدي 1985موافق هفدهم ژوئن 

 
 يادداشتها:

توان يافت. رعايات اختصاار را باه بسيار در ديوان اين بزرگمردان مي. براي اثباگ اين دعوي شواهد 1

 آوريم:كنيم و درمورد سعدي شواهد بيشتري ميذكر يكي دو مثال از هريك اكتفا مي

 الف( حافظ: 

 عراق و پارگ گرفتي به شعر خوش حافظ   

 بيا كه نوبت بغداد و وقت تبريز است   

 (43، غزل 1359هران )ديوان حافظ، تصحية خانلري، ت     

 طي مكان ببين و زمان در سلوخ شعر   

 رودكاين طفو يك شبه ره يك ساله مي   

 (218)همان مرلع، غزل        

 الدين:ب( موالنا ليل 

زبانان را فارا نگرفات، اماا درست است كه شعر موالنا در زمان حياگ وي آفاق دنياي فارساي      

پرداختند و به نواي آمدند و به سماع ميمار وي در خانقاه او گرد ميشبزرگان روزگار و مريدان بي

اناد كاه در هماان روزگاار لقاب كردند. حتي كسااني از مريادان بودهافشاني  ميغزلهاي او دست
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العارفين افيكي سرشار است از داستانهاي شأن نزول غزلهاي ديوان اند و مناقبگرفته« خوانمثنوي»

 ده است.رسيمريدان آغاز شده و در ميان شور و حال و سرمستي سماع به پايان كبير كه در حضور 

بطوطه كه اندكي پس از درگوشت شي  الو ج( اما شي  الو سعدي، عيوه بر داستان معروف ابن 

كنااد، در غزلهااا و خوانااده شاادن غاازل وي را بااه توسااط قايقرانااان باار روي رود زرد رواياات مي

و نثر خويش اشااراگ صارية  در گلستان بارها به قبول عام يافتن شعر هاي خود شي  و نيزقصيده

ماين زذكر لميو سعدي كه در افواه عوام افتاده است، و صيت سخنش كاه در بسايط »دارد مانند: 

خورناد و رقعاة منشا تش كاه چاون كاغاو زر الجيب حديثش كه همچون شكر ميرفته، و قصب

 « .لكه ... ال توان كرد ببرند بر كمال فضو و بيغت او حمو نمي

 (30، ص 1356)كلياگ سعدي، چاپ اميركبير، تهران 

 اي سعديزمين به تيغ بيغت گرفته

 سپاگ دار كه لز فيض آسماني نيست

 بدين صفت كه در آفاق صيت شعر تو رفت

 نرفت دلله، كه آبش بدين رواني نيست

 (709)همان كتاب:     

 دربارگاه خاطر سعدي خرام، اگر

 ي ز پادشاه سخن داد شاعريخواه

 گه گه خيال در سرم آيد كه اين منم

 ملك عجم گرفته به تيغ سخنوري؟

 بازم نفس فرو رود از هول اهو فضو

 زند سحر سامري؟ با كفّ موسوي چه

 (755)همان كتاب:     

نوران ها، اگر با حقيقت وفق ندهد مورد اعترا  گويندگان و سخگونه دعويو طبيعي است كه اين     

 ديگر واقع خواهد شد، بلكه شاعر به گفتن آن نيز لرأگ نخواهد كرد.

الحضره، مردي كه خود داعية سخنوري و سخنداني دارد و زباان باه عيوه بر تمام اينها وصّاف          

گيري از بزرگااني چاون ابوالمعاالي نصاراهلل بان عبدالحمياد متارلم كليلاه و دمناه انتقاد و خرده

كس انگشت بر حرف نصراهلل ننهاده بود( در كتاب خويش گشايد )و پيش از او هيچي ميشاهبهرام

هجري قمري )پنج سال پس از درگوشت شي  الو( تأليف شده است بارها كايم  699كه به سال 
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آرايد. ازلمله در ذكر سلطنت سلطان ابوسعيد اين مصراع شي  را با ذكر خود را به شعر سعدي مي

 قو كرده است: نام گوينده ن

ي هجار 1338)تاري  وصاف، چاپ افست، تهران « صدق پيش آر كه اخيص به پيشاني نيست* »     

 (652هجري قمري. بمبئي، ص  1269شمسي. از روي چاپ سنگي 

   خن كه گفته:سرايد از گلبن اين س* چنان كه بلبو طبع سعدي مي     

 دلاندام سنگينگرم باز آمدي محبوب سيم

 و از خارم برآوردي و خار از پا و پا از گوگ   

 (620)همان كتاب:        

 * در حال اثباگ اين ذكر، يكي از حاضران دو بيت از گفتة سعدي شيرازي ... برخواند:    

 گر خردمند ز اليف لفايي بيند   

 تا دل خويش نيازارد و درهم نشود   

 سنگ بدگوهر اگر كاسة زرين بشكست   

 نگ نيفزايد و زر كم نشودقيمت س   

 (99)همان كتاب:        

 * شي  سعدي شيرازي راست در اين معني تمثيلي اليق: 

 بوي در حمام روزيگ لي خوش   

 رسيد از دست محبوبي به دستم )تا آخر قطعه(   

آنگاه ترلمة خود را از ايان قطعاه باه شاعر « و تعريب اين ابياگ وقتي كرده بودم»و سپس گويد:  

 (.243ربي نقو كرده است. )همان: ع

 نيز اين بيتها را در كتاب خود از اشعار سعدي نقو كرده است: 

 كندم با تو دمي در بستانآرزو مي   

 يا به هر گوشه كه باشد، كه تو خود بستاني   

 (260)ص        

 چه كسي كه هيچ كس را به تو بر گور نباشد   

 ر نباشدكه نه در تو باز ماند، مگرش نظ   

 (525)ص        
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 چه كند بنده كه گردن نهند فرمان را

 چه كند گوي كه عالز نشود چوگان را؟   

 (551)ص        

بعضي از اين مقوالگ با آنچه در كلياگ سعدي )چاپ اميركبير از روي چاپ مرحوم فروغي( آمده  

 است اختيفهاي لزئي دارد.

 . مانند اين موارد:2

 ه ندارد كه چه شيرين سخنيسعدي انداز   

 باغ طبعت همه مرغان شكرگفتارند   

 تا به بستان ضميرگ گو معني بشكفت   

 بلبين از تو فرو مانده چو بوتيمارند   

 (464)كلياگ سعدي:        

 حسن تو نادر است در اين عهد و شعر من   

 من چشم بر نو و دگران گوش بر منند   

 (500)همان:        

 آن مرغ سخنگويم كه در خاكم رود صورگ من   

 آيد كه سعدي در گلستانمهنوز آواز مي   

 (564)همان كتاب:        

 اال اي كه بر خاخ ما بگوري   

 به خاخ عزيزان كه ياد آوري   

 كه گر خاخ شد سعدي او را چه غم   

 ست همكه در زندگي خاخ بوده   

 به بيچارگي تن فرا خاخ داد   

 گرد عالم برآمد چو باد و گر   

 بسي برنيايد كه خاكش خورد   

 دگرباره يادش به عالم برد   

 مگر تا گلستان معني شكفت   

 بر او هيچ بلبو چنين خوش نگفت   



 97 زبان سعدي و پيوند آن با زندگي

 عجب گر بميرد چنين بلبلي   

 كه بر استخوانش نرويد گلي   

 (125، ص 1359)بوستان، تصحية و توضية استاد غيمحسين يوسفي، تهران    

 گلي چون روي تو گر ممكن است در آفاق  

 نه ممكن است چو سعدي هزار دستانش  

 (532)كلياگ سعدي:       

 نماند فتنه در ايام شاه، لز سعدي  

 نه است و خلق بر سخنشتكه بر لمال تو ف

 (531)همان كتاب:       

 پوشيم!م مياز نقو شواهد بسيار متعدد ديگر در اين باب، براي رعايت اختصار، چش

است و  . وصاف در اين باب فصلي مشبع رانده است كه بيش از دو صفحه از كتاب او را اشغال كرده3

 آوريم:اي چند از اين گفتگو را در زير مينقو تمام آن را  روي نيست. لمله

خ از كناه يكي از افاضو ... بر اين تركيباگ عبور يافت ... آفرينها راناد باا آن كاه از نظار ادرا»     

حقايق آن قاصر بود. پس از لوح حافظه اين قارائن در طارز موعظات از كليلاه و دمناه برخواناد: 

پيوساتن ... )عباارتي از كليلاه را ... از حافظاه نقاو  كيست كه با قضاي آسماني مقاومات تواناد »

 بر كماال خلو بر اين طرز تنسيق كردن دليو استكند( مقلدانه اعجاب بسيار كرد كه پارسي بيمي

قدرگ و سخنراني و شايد كه آن را قرآن پارسي گويند. در لواب گفتم ... اول بشنو و بادان، پاس 

پردازد مخيّر باش ميان انصاف دادن و تعصّب نمودن ... )سپس به ايراد كردن به انشاء ابوالمعالي مي

و ثاني منفي براين طريق  و گويد:( بدان كه غزنوي ... در ترلمة اين مواعظ دوازده قرينه: اول مثبت

عطف تنسيق كرده و دو قرينة آخر را هردو مثبت رانده و در ميان اخواگ النباي ماناده. اماا از آن 

ر ها و  لمله نُه تكرار سمج نه شنيع ارتكاب نموده، شش روابط است ... و در سه قرينه معااني بأساْ

.. و شيوة سخنراني ... سراسر عيب و عوار طائو است ... و از راه آداب كتابت .بيشتر الفاظ تكرار بي

... و اينك خامة وصافي در مقابلة آن شصت و چهار قرينه به دو قسم، مشتمو بار ساي و دو مثاو 

كند ... و در هر دو قسم يك رابطه مكرر نگوارد زيرا كه بر ماواق طباع لطياف مثال ... تلفيق ميبي

ساازي و يحاگ مفصاو ديگار شاروع باه قرينهآنگااه پاس از توضا« آياد ... تكرار ... خاوش نمي

پردازي كرده است و به قول خود در برابر دوازده قرينة ابوالمعالي )كه آنها را نادرسات و باه سجع

آنكه حوصالة خوانناده را سازد بيتصرية خود از حافظه نقو كرده است( شصت و چهار قرينه مي
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توانناد باه تااري  يرد. خواستاران مطالعاة آن ميهاي بيهوده در نظر بگسازيبراي مطالعة اين قرينه

 رلوع كنند! 630-627وصاف: 

هاي وصاف را در مقدمة كليله و دمنة چاپ خويش نقاو استاد شادروان، عبدالعظيم قريب گفته      

الحضاره را هااي وصافو از ابوالمعالي و مراتب سخنداني وي دفاعي شايسته كرده و بطين دعوي

 گوشته از آن كه: باز نموده است،

 بزرگش نخوانند اهو خرد   

 كه نام بزرگان به زشتي برد!

 .87تصحية شادروان سعيد نفيسي، چاپ تهران:  االلباب عوفي، به. لباب4

ها ك شاخه. در اين مقام با رعايت كمال اختصار سخن گفته شده است، ورنه نثر مرسو و نثر فني هري5

نيست و براي اطايع بيشاتر در ايان  آنها در گنجايش اين گفتار هاي فراوان دارند كه شرحو شعبه

 الشعراي بهار، للد دوم رلوع كرد.ملك شناسي استاد فقيدتوان به سبكباب مي

آيد،  و ممكن است كه اين سخن در لباگ تصلّف بر خواطر گورد، و در معر  تَسوّق پيش ضماير. »6

ش بگشاايد، و در آيااگ بَراعات و معجازاگ اما چون ضرورگ انصاف نقاب حسد از لمال خاوي

 سزا رود، شناخته گردد كهص ناعت كه اين كتاب بر ذكر و اظهار بعضي از آن مشتمو است تأملي به

ر رف آدمي بتا در تحصيو همتي بلند نباشد، و رنج تعلّم هرچه تمامتر تحمّو نيفتد، در سخن، كه ش

بي مينوي، )كليله و دمنه، تصحية و توضية مجت« .ديگر لانوران بدان است، اين منزلت نتوان يافت

 (.17، ص 935، انتشاراگ دانشگاه تهران، شمارة 1351چاپ سوم، تهران 

 . وصاف در چند لاي كتاب خود اين نكته را تصرية كرده است ازلمله:7

ا ، آراي ارباب حقايق باشد كه محرر و منشي را غر  از تسويد اين بياالف( معلوم راي بيغت     

و االّ خيصة آنچه اين اوراق « مجرّد تقييد اخبار و آثار، و تنسيق رواياگ و حكاياگ نيست فَحَسْبُ

ِةَالدالَِّةََمُصوناا َََو ََََكالَلْمحبه ذكر آن استغراق يافت در مولزترين عباارتي 

ر شادي. اماا زوايد شواهد و امثال ا محرّو مختصرترين اشارتي كَسَلْسال  الزُّالل  ا بياألطاَلِةَ

نظر بر آن است كه اين كتاب مجموعة صنايع علوم، و فهرسات بادايع فضاايو، و دساتور اسااليب  

بيغت، و قانون قواليب  بَراعت باشد، و اخبار و احوال كه موضوع علم تاري  است در مضاامين آن 

ست، بعد از ياب، كه روي سخن در ايشان ابالعَرَ  معلوم گردد چنان كه فضيء صاحب طبع نكته

تأمو شافي انصاف دهند كه در رشاقت لفظ و سياقت معني، و حسن مواقع تضمين، و لطف مراتاع 

تحسين و تزيين، بر اين نمط در عرب و عجم مسبوق به غيري نيست، بو اگر با دگر كتب معارضه 
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ه دگ ب اه الضارّاگْ! ) نُ ماا شاَ ، دنبالاة 147ص كنند از آنجا آبي به روي كار باز آيد. مصرع وَالْحُساْ

 ديباچة للد دوم(.

ب( چون اين كتاب در بندگي حضرگ ... عزّ قبول يافت و به عواطف پادشااهانه و لقاب وصااف  

ت، بعضي الحضره اختصاص دست داد ... و اقبال و استحسان موالي عظام و فضيء انام تالي آن گش

رائب تركيب، و غر كرد كه در رفت تقرياز افاضو منشيان در حضرتي كه ذكر محاسن اين كتاب مي

تواني گفت. همين قدر بيش نيسات كاه راني هيچ نميگستري و معنيت  تصنيف و شيوة سخنعراب

زن خوبروي و رسد. هرچند لواب اين بولهمقاصد تاري  در ضمن بدايع و صنايع ديرتر به فهم مي

ر حو  بسيار آب از س لويان گفت:گرمابه تمام است كه پرسيدند چه عيب داشت؟ يكي از عيب

ريخت!... آن حضرگ لواب فرمود، و حاضران تصديق كردند كاه موضاوع ايان كتااب بادايع مي

اي شارح ترسّو و علم معاني و سخنراني است و حكايت بالعَرَ  پيراية آن صُوَر ساخته و چند ل

 (.592ا 591آن داده ... )

چنانچه مصنف خود ايراد نماوده »ت: ج( حتي مصحة و ناشر كتاب در آخرين صفحة آن آورده اس 

و و علام نويسي و وقايعكه مقصود اصلي او نه تاري  نگاري بود، بلكاه آن را موضاوع بادايع ترساّ

ر سياقت معاني و سخنراني نموده و حكاياگ را بالعر  پيراية آن صور ساخته، و از روي انصاف د

يت شهرگ او لمله قاف تا قااف گستري ... مستغني از اوصاف و صطرازي و شيوة فصاحتسخن

 (.708)ختميه، ص « است ... ال 

آن كاه عاين اند بيتمام كتابهاي ادب شيوة وصاف و مقصود او را از نوشتن اين كتاب ياد كرده      

 گفتة وي را بياورند. براي ارائة سند اين قسمتها از متن استخراج و بدان تصرية شد.

 ظ در انوار سهيلي:. اين است خيصة سخنان حسين واع8

بار ديگر ... بهرام شاه ... مثال داد تا ... ابوالمعالي نصراهلل ... آن را هم از نسخة ابن مقفاع ترلماه » 

فرمود و اين كتاب كه حاال به كليله و دمنه مشهور شده ترلماة موالنااي مشااراليه اسات و الحاق 

اياراد غراياب لغااگ ... و مبالغاه در عبارتي است در لطافت چون لان شيرين ... فامّا باه واساطة 

ماناد ... خصوصاا  در الباب بااز مياستعاراگ و تشبيهاگ ... خاطر مستمع از ... ادراخ خيصة مافي

آن كه بر منصة الفاظ اي لطيف شده كه داعية ادراخ معاني، بيطباع ابناي آن به مرتبه اين زمان ... كه

لهت نزديك شده كه كتابي بدان نفاست متروخ ... گاردد ...  دارند)!( ... و از اينگر باشد ميللوه

استطاعت ... حسين بن علي الاواعظ بنابراين ... سلطان حسين ... اشارگ ... فرمود كه اين كمينة بي
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اشفي ... كتاب موكور را لباگ نو پوشاند ... و زيبا رواياگ آن را ... بر مناظر عبااراگ كالمعروف بال

 (.8-6ه. ش. ص  1341)انوار سهيلي، تهران، اميركبير، چاپ دوم، ...«  روشن ... للوه دهد

چندي بعد، در عصر اكبر، پادشاه گوركاني هند، انوار سهيلي نيز درست مورد همين انتقاد واقع       

تر از انوار ادهشد و به سرنوشت كليله و دمنه گرفتار آمد. ابوالفضو، وزير اكبر كه تحريري تازه و س

 نويسد:ست در مقدمة آن ميانام عيار دانش پرداخته به سهيلي

اگرچه انوار سهيلي به نسبت كليله و دمنه مشهور به زباان اهاو روزگاار اسات اماا هناوز از »      

خن عباراگ عرب و استعاراگ عجم خالي نيست. بايد كه بعضي لغاگ انداخته دور از نقشاهاي سا

ناا بام گردد. نگاشته آيد تا فايدة آن عام شود و مقصود تم پرداخته به عبارتي واضة به همان ترتيب

 «. آماد...فرمان الهي است كتاب موكور را به دستور انوار ساهيلي داد بر حكم پادشاهي كه ترلمان

 (.205، ص 1349)محمد لعفر محجوب، دربارة كليله و دمنه، چاپ دوم، تهران خوارزمي، 

ه كاحاوادق و وقاايعي را  699ويد در اواخر شعبان سال . وصاف الحضره در مقدمة تاري  خويش گ9

ايد ايان بپس از تأليف تاري  لهانگشاي لويني روي داده بود تحقيق كردم و با خود انديشيدم كه 

درباارة  حوادق به قيد كتابت درآيد و آنگاه شرح گفتگوي خاطر و خامه و دل نويسنده با يكاديگر

وي باه  و خامه از تحرير كتاب و نوميد شدن دل و تهديادكساد بازار فضو و دانش و انكار خاطر 

ا به رنويسد كه سرانجام با دليلهاي عاقينه ايشان ترخ گفتن ايشان و بردن داوري به نزد عقو را مي

كنند و خاطر و خامه قدم در كند و همگان از فرمان عقو پيروي ميدوستي و الفت باهم ترغيب مي

اي كامو است از گوارند. آنچه وصاف در اين زمينه نوشته، نمونهمي راه موافقت براي نوشتن كتاب

 است.« تطويو بيطايو»درازسخنيهايي كه به قول خود او 

 ، ص سيزده )مقدمه(.1359. كلياگ سعدي، چاپ مرحوم فروغي، چاپ اميركبير، تهران 10

 اي گوياست. پس از ويمونه. رستوران و چلوكبابي شمشيري و رواج كار او در تهران در اين مورد ن11

گاه ر روي دساتباكساني، حتي در اروپا و امريكا كوشيدند كه از اين نام استفاده كنند و با نهادن آن 

ي باود خود كاالي خويش را رواج دهند غافو از آن كه آنچه ماية توفيق شمشيري بود روش كار و

 ان چلوكبابي ندارد!(نه نامش )كه تصادفا  هيچ مناسبت و مييمت و ارتباطي با دك

در آن « صاحبت». مقصود باب هشتم گلستان )در آداب صحبت( اسات. ابتادا ياادآوري كنايم كاه 12

روزگار به معني دوستي و رفاقت بوده است. ديگر اين كه ظاهرا  اين همان باب است كاه شاي  در 

ردن ا آن را كند كه نوشتن ا ياا دسات كام پااكنويس كاديباچة گلستان بدان اشاره و تصرية مي

فصلي در همان روز اتفاق بيا  افتاد، در حسان معاشارگ و آداب »ان آورده است: روزه به پاييك
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الجمله في»سپس گويد: « كار آيد و مترسّين را بيغت بيفزايدمحاورگ، در لباسي كه متكلّمان را به

ساعدي، چااپ اميركبيار، )كلياگ « هنوز از گو بستان بقيّتي مولود بود كه كتاب گلستان تمام شد.

 ( و از اين قرار نگارش گلستان بيش از يكي دو هفته به طول نينجاميده است.33، ص 1356تهران 

ر ن را باه شاعآ( نقاو و ساپس 243. پيش از اين گفتيم كه وصاف اين قطعه را در كتاب خود )ص 13

ن ترلماه ايي دارند اياعربي ترلمه كرده است. براي توله خاطر خوانندگاني كه با زبان عربي آشن

 كنيم:را نقو مي

 ا ذا هُوَ في الْحَمام  ط ينُ مُطَيَّبْ   

 تَوَصْوَ م نْ اَيْدي كَريم  ا لي يَدي   

 فقُلْتَ لَهُ اَنْت م سّكُ وَ عَنْبَرَ   

 فَإني م نَ رَيّّّاخَ سُكْرانُ مُعْتَدي

 اَلابَ ب أني كُنْتُ طينا  مُوَلَّاأل

 يَّ ب مَعْهَديبالْجَن فَجالَسْتُ ل لْوَرْد 

 رَ في خُلْقي كَمالُ مُجال سيثَّفَأ

 وَ ا الّ اَنا التُّرْبُ الّوي كُنْتُ في يَدي

 .293. گلستان، حكايت بيست و هفتم از باب دوم در اخيق درويشان، كلياگ سعدي: 14

 .293. بوستان، ذيو حكايت پانزدهم از باب سوم در عشق و مستي و شور، كلياگ: 15

 .62-61گلستان، حكايت بيست و هفتم از باب اول در سيرگ پادشاهان، كلياگ:  .16

تهاران  از چاپ اساتاد يوسافي، 1544. بوستان، گلستان، حكايت بيستم از باب دوم در احسان، بيت 17

 هجري شمسي. 1359

 معنياز باب ساوم در عشاق و مساتي و شاور. غاازي باه 1714. بوستان، چاپ استاد يوسفي، بيت 18

گير است و پاي به خود بستن عبارگ است از پاي چوبين و آن چوبي است كه باز و معركهنريسما

عناي ؤياد ايان مبازيگران به پاي خود بندند و بلند شده با آن راه روند. اين بيت ديگر بوستان نيز م

 است:

 اگر كوتهي پاي چوبين ببند   

 كه در چشم طفين نمايي بلند   

 از باب پنجم در رضا( 2651استاد يوسفي، بيت  )بوستان، چاپ    

 در كلياگ سعدي چاپ اميركبير است. صفحة بوستان هايي كه پهلوي هر بيت آمده نشان. شماره19
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وزيري عبدالحسين هژير معاون وي بود نقو كارد كاه ملك ساساني كه در دوران نخست. آقاي خان20

د در براي ايشان نوشته باود. يكاي دو روز بعا روزي هژير اين بيت را بر روي كارگ ويزيت خود

 مسجد سپهساالر تهران به دست حسين امامي ترور شد!

المثلي هست نظير اين مصراع سعدي، كه چند سال پيش عنوان فيلمي نياز . در زبان فرانسوي ضرب21

 II n’ya pas de fumée sans feuقرار گرفته بود: 

سايده ميركبير، كه از روي نسخة شادروان فروغاي باه طباع ر. اين قطعه را در كلياگ سعدي چاپ ا22

يز ر اينجا ناست نيافتم. ليكن آن را در چاپهاي ديگر كلياگ سعدي ديده و به خاطر سپرده بودم و د

ه باه كاز حافظه نقو كردم. از اين روي ممكن است در نقو بعضي كلماگ تحريفي روي داده باشد 

 د كرد!توان به حافظه اعتماهيچ روي نمي

 . مقدمة فروغي، تحت عنوان: سعدي و آثار او، كلياگ سعدي، چاپ اميركبير، چهارده.23

مقام به همان شكو كه فرهادميرزا گردآوري كرده بود، در مدتي بيش از ياك قارن باه . منش گ قائم24

هنگ چاپهاي مكرر رسيد. ليكن از حُسن تصادف در روزگار ما، يكي از احفااد وي، شاادروان سار

هاي اين سيد لليو را گاردآوري كارد و در لازء مقامي، مقداري قابو از ديگر نوشتهلهانگير قائم

ه ساال انتشاراگ دانشگاه تهران به ماشين چاپ سپرد و درنتيجة كوشش وي امروز، به نسبت پنجاا

 مقام بيش از دو برابر شده است.هاي قائمپيش، نوشته

 .127-126يتهاي ، ب7. بوستان، چاپ استاد يوسفي، ص 25


