
 
 
 
 
 

(1)واپسين وداع با سعدى

  
 حبيب يغمائى

  

فاصلهه سلا از مسافرت به شيراز اتفاق افتاد. بى 1360روز هفتم اسفندماه 

مايه وداع ورود به آن شهر عزيز به آستان مقدس شيخ بوسه زدم و با اين گفتار بى

 بازسسين گفتم.

انسلانى و سعدى سيامبر فارسى است، و معجزه او زبان او. از ديگلر مالا  

توان ملرد و بايلد ملرد زبلان اى مه تكيه بدان مىفضايل معنوى او بگذريم. نكته

اند. ما اى نياوردهاوست مه ديگر شاعران بزرگ ايران و شايد جهان چونين معجزه

در اين دوره و فرزندان ما در آينده به زبان فردوسى يا مولوى يا حافظ يلا ديگلر 

ا ما زبان سعدى است. اوست استاد مسهّم و معهّم منيم، زببزرگان ادب سخن ناى

نورد مه از نور و فروغ خود معارف بشرى را تلاب  بزرگ، و اوست آفتابى جهان

 و روشنى بخشيده است.

جوانى از شيراز چون مشور خلود را چلون ملوى زنگلى درهلم و آشلفته 

در نظاميله شود. گريزگاه او ماالك اسالمى است. بيند از تنگ ترمان بيرون مىمى

نهلد. در مسلاجد خواند. بله ارشلاد ابلوالفرو جلوزى گلردن ملىبغداد درس مى

مند. به زيارت رود و خهق را موعظه مىشهرهاى اسالمى چون بعهبك به منبر مى

شتابد و غالب مااللك اسلالمى را بله علزم سلياحت و بله نظلر عبلرت معبه مى
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شود. به دزدان و راهزنان دچار نوردد. با ماروانيان عرب دمخور و دمساز مىدرمى

نوردد، با مرجل و ابريق و سنگ تافته سر ها را با ساى برهنه در مىگردد، بيابانمى

منلد افتد، زن مىستيزد، به عاهگى و مار گِل در مىمند، با سهنگ مىو مار سيدا مى

گذرد، او چون درختى است تنلاور بله آورد و در صنعا طفه  در مىو فرزند مى

سعدى به تاام معنى مسهاان است و  (2)يكل قوى مه تحال اين مصائب را دارد.ه

بلرد. خلدا و سيلامبر سنّى است. قرآن و نااز را مه از مودمى فراگرفته از ياد نالى

طالب و فرزنلدان او مند اما به عهى بن ابىاسالم و خهفاى چارگانه را ستاي  مى

 رد مه اياان، خاتاه قول  باشد.فاطاه اميد داارادتى بي  دارد و از بنى

 ستجوانارد اگر راست خواهى ولى

 مرم، سيشه شاه مردان عهى است

 خدايا به حق بنى فاطاه

 مه بر قو  اياان منم خاتاه

 اگر دعوت رد منى ور قبو 

 من و دست و دامانِ آ  رسو 

  

هاي  را دوست هاي  و باغسعدى، شيراز و مردم  را و خام  و موچه

 حتى در شهر شام مه زيباترين بلالد اسلالمى اسلت بله يلاد شليراز غلز دارد و 

وان سد و به رامبر به شهر بردمان از فراز تپه الهَّهو آرزو دارد مه سپيده (3)گويدمى

ته است شيخ مبير و روزبهان و ديگر عرفا و بزرگان درود فرستد و اگر به قدم رف

 به سر باز آيد.

گلر واعظ است، طبيب اسلت، نصلحيتسعدى شاعر است، عارف است، 

ملدار اسلت، عاشلق است، سندآموز است، آموزگار است، آميزگار است، سياسلت
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روى شيراندام مه يكى از آنان فاطاه است، رند است، زيباسرست است، با زبان مه

الدى سياا و گرچه شيخ صفىها دارد و از ديگر زيبارويان خوشمغازله (4)نام دارد

گيرد. بله نغاله و آواز، خاصله دسلتار چشم بر ناى (5)ضرش باشداردبيهى در مح

 بخشد.ستاند اما دستار خود را به مطرب مىقاضى را ناى

رهد. از روى خوب شكيب ندارد و اگر نظلر ها ناىها و سرزن از مالمت

و را به خوبان حرام است بسى گناه دارد، و چون از فراق يار غاناك است خلدا ا

 دازد. چون بهشت جاى غم نيست.انبه دوزخ مى

بين در تربيلت مردملى از سعدى شاعرى است زمينى و حكياى است واقع

منند. ملردى زن و مرد و سسر و دختر و شاه و گدا مه در روى زمين زندگانى مى

زنلد. است با سالمت فكر و متعاد ، اگر چرخ به مرادش بگردد آن را بر هم نالى

نله مرسلى فهلك را زيرسلاى قلز  ارسلالن  (6)د.داربر قهلم صلنع خطلا روا نالى

ا رسپارد.مغز مردم گذارد. سند دانا را وگرچه به ديوار نوشته باشد به گوش مىناى

ملين زموبد. در نظر او مُهك سراسر زمين ارزش خونى را مه بر به گرز گران ناى

 ريخته شود ندارد.

سوشان ازرق سعدى صوفى است، صوفى ساك اعتقاد و نجيب و امين، نه از

ق را دروغى مه عبايى بهيالنه بر تن منند و به دخل حب  جامله زن و ابريلق رفيل

 مشاند، از شناگر و منسوو باف حكاتبدزدند. او مشي  معجب را به دوزخ مى

يهاان نوازى را وگرچه مافكند، ميهاانزن آت  به جان در مىآموزد، از سسر نىمى

توانيلد ىدهد. شاا در زندگانى چه موضوع را مد مىگبر و ميزبان سيامبر باشد فريا

 جست مه سعدى را در آن موضوع راهى و رائى نباشد و دستورى و سندى ندهد.

سعدى با سالطين و وزيران و حكام دمساز و معاشر اسلت. اگلر دربلارى 
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منلد. خيرخلواه ملردم و است معزّز و محترم است. خود را خلوار و زبلون نالى

او قصيده سراست. اما چه قصايدى و چه گفتارى مله سلا از واسطه خير است. 

تلوان خوانلد. او بله سادشلاهان بلا تهخلى و ها در سيشگاه سالطينِ جابر نالىقرن

خواند تا افكند. انكيانوى ترك را برادرزاده مىدهد و به بيم مىسطوت هشدار مى

 به مردم شيراز ستم روا ندارد.

در نظرش عيب نيست اگر گبر و ترسلا را دشلان سعدى مسهاان است و 

 «دارى خورگبر و ترسا وظيفه»اند مه عبارت: الناساسالم بداند. اين جها  و عوام

منند بى آورند و خبثى درو مىاند و از در حااقت فرياد مىرا سيرهن عثاان مرده

هلا و انرا بفهاند و به داسلت «بنى آدم اعضاى يك ديگرند»اين مه عبارت جهانى 

 حكايات بشر دوستانه او بنگرند، حفظت شيئاً و غاب عنك اشياء.

اين گروه دشان ايران و اسالم و دشان زبلان فارسلى و دشلان بشلريت 

الاز هستند. در نهاد انسان متعاد  حاالت گوناگون نهفته اسلت. گلاهى قلرآن و ن

اسلت مله بازد. اين سلعدى مند، و گاهى شطرنج مىخواند. گاهى معاشقه مىمى

 آورد.تاام اين ميفيات را به جدّ يا طيب در اشعار خود مى

ه باشلد اگر يك نفر زندانى را مخيّر منند مه تنها يك متاب را با خود داشت

نظير است و خسته مسهّم است مهيّات سعدى را اختيار خواهد مرد مه از تنوع بى

 مننده نيست وگرچه مكرّر بخواند.

 توانند مزارش را زيارت مننلد ومه هر وقت مىاى نيك بخت مردم شيراز 

 عشق انسان دوستى را از مزارش ببويند:

 ز خاك سعدى شيراز بوى عشق آيد

 هزار سا  سا از مرگ او اگر بويى
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 سعديا

ه بلاى است ناچيز به شيخ بزرگوار مه از اشعار خودش زيور يافتله و هديه

 قو  شاعر:

 مران گيرمچو ابر مايه ز درياى بى

 مران دارموباره عرضه به درياى بىد

     

 سعديا جهوه جانها به صفاى تو برد

 رهنااى بشر انديشه و راى تو بود

 شور در سرده گيتى ز نواى تو بود

 اى تو ريزم مه سزاى تو بودس من چه در

 سر نه چيزى است مه شايسته ساى تو بود

  
 دولت آن راست مه در موى تو باشد هاه عار

 نگوى تو باشد هاه عارفتنه طبع سخ

 قبهه بندگي  سوى تو باشد هاه عار

 جز به آن روى مه در روى تو باشد هاه عار

 وين نباشد مگر آن وقت مه راى تو بود

  
 راستى هيچ سخن چون سخنت شيرين نيست

 نيروى طبع خداداده ما چندين نيست

 به درخشندگيت ماه نه و سروين نيست

 نيست اى در هاه اجزاى من مسكينذره

 مه نه آن ذره معهق به هواى تو بود
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 از از  مهر تو آميخته شد با گِل من 

 از تو آموخت ادب اين د  ناقابل من

 حاصل عار هاين بود و خوشا حاصل من

 تا ترا جاى شد اى سرو روان در د  من

 هيچ ما را نپسندم مه به جاى تو بود

  
 چون به شيراز تو وان شهر و ديار تو رويم

 وس تو او  به مزار تو رويمسى ساب

 مرگ اگر روى ناايد به حصار تو رويم

 غالب آن است مه سر در سر مار تو رويم

 مرگ ما باك نباشد چو بقاى تو بود

  
 محفهى طرفه بسازيم هاه شب من و د 

 مه به ياد تو سر از شور شود آن محفل

 نه هاين شاع مه ماه است از آن بزم خجل

 اى شاع چگلمن سروانه صفت سي  تو 

 گر بسوزم گنه من نه خطاى تو بود

  
 سرتو فكر تو چون از افق دهر دميد

 آساان گفت مه اين نور بپايد جاويد

 روزگاران چو تو فرزند مجا خواهد ديد

 عجب است آن مه ترا ديد و حديث تو شنيد

 مه هاه عار نه مشتاق لقاى تو بود
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 گرچه از درد به گردون برسد ناله مرد

 بايد مرد؟اره بجويند چه مىعشق را چ

 بهبل از باغ زند ناله چو بيند رخ وَرد

 خوش بود ناله دلسوختگان از سر درد

 خاصه دردى مه به اميد دواى تو بود

  

 مكتب و مصطبه با حكات سعدى هيچ است

 مسجد و صومعه با خهوت سعدى هيچ است

 هر بهندى به بَرِ رفعت سعدى هيچ است

 سعدى هيچ استمُهك دنيا هاه با هات 

 سادشاهي  هاين با مه گداى تو بود
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