
 
 
 
 

 

 *گذر سعدی از آبادان 
 

 ابراهیم باستانی پاریزی 

 

ط مناسبتی، مطلبی مربودر واقعه سقوط بغداد و مهاجمات مغول، به

ها هست، و آن داستان تنبیهی است که به سعدی شیرازی بر زبان

 سعدی بر خود دیده است.           

 

 العلماء چنین است:داستان سعدی به نقل از قصص

 اهلل شنید کهحمةره طوس وقتی به شیراز رفت، شیخ سعدی خواج»... 

خواجه طوسی بدان شهر وارد شده، طالب دیدار وی گشت و به خدمت او 

 خواستای منزل داشت. شیخ چون از پلة خانه میشتافت. خواجه در باال خانه

واجه گفت. چون به حضور خمی« یاعلی»رفت ای که میباال رود، به هر پله

ری. باشی، گفت: آم کرد، خواجه ازو پرسید که: شیخ سعدی تو میرسید سال

ه ام. خواجه فرمود اگر شیعخواجه از مذهب او پرسید، جواب گفت: شیعه

از  یه بود. خواجه گفت: پسقهستی چرا خلفا را مدح گفتی؟ گفت: از روی ت

 :کشته شدن خلیفة عباسی از که تقیه کردی که او را رثا گفتی و قصیده

 ن را حق بود، گر خون ببارد بر زمین آسما

(1)در عزای ملک مستعصم امیرالمؤمنین   
 

                                                           

 .63-49، صص 5، شمارة 1360. چیستا، دی  *
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ا راو  را در مرثیة او سرودی؟ سعدی در جواب فروماند. خواجه امر کرد تا

وش به های چوب پنهان شد. پس او را به دچوب بسیاری زدند که در زیر ریزه

 «(2)منزل بردند و او بدان علت پس از چند روزی درگذشت.

 

باید  اصل بودن این داستان فقطفرمایند: برای بیاستاد مدرس رضوی می

، و (3)ها پس از مرگ خواجه طوسی زنده بودهمتذکر شد که شیخ سعدی سال

ه معلوم نیست که خواجه طوسی به شیراز رفته و با شیخ اجل مالقاتی کرد

م اصراری ه پذیرم، ولی در عین حال. بنده حرف استاد مدرس را می(4)باشد

ه ست کاندارم که داستان را به کلی دروغ بدانم: مرحوم جابری انصاری نوشته 

وب چخواجه پس از شنیدن این قصیده، سعدی را احضار کرد و به قولی او را 

 تواندیمگفتن همه « یاعلی». البته مردن سعدی در اثر چوب و آن تشریفات (5)زد

 ین کهاامثال تنکابنی و شوشتری، جز  هایساختگی باشد و از نوع شیعه تراشی

هیچ  زدن سعدی چرا ساخته شده باشد؟ درواقع باید قبول کرد کهاصوالً چوب

 شصدشای از حقیقت در آن نباشد: منتهی طی داستانی نیست که جرقه و بارقه

 زایدافسال گذشت زمان و دگرگون شدن آراء و عقاید، هر کسی چیزی بر آن می

ن یست. اینرسد که هیچ راهی جز تکذیب آن باالخره به جایی میکند تا یا کم می

اه چها را به جهت، بسیاری از واقعیتای است که به نظر من، بیراه ساده

 فراموشی افکنده است. (6)«باراتر»

ن از جهت این که من یک بار داستان مسافرت خواجه نصیر را به کرما

اال حیب خود را باز تکذیب کنم، تکذیب کرده بودم و بعد مجبور شدم آن تکذ

  ت.هیچ اصراری ندارم که بگویم حتماً خواجه نصیر به شیراز هم نرفته اس

بسا یک وقت سندی پیدا شود و یک روزی چنین سفری را تأیید چه
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چنان که تاریخ شاهی کرمان کرده است، اما در مورد داستان سعدی هم (7)کند

در روزگار فتح بغداد احتماالً در بغداد  شود یک حدس زد و آن این که سعدیمی

بوده، و گفتگوهایی به نفع خلیفه و مدرسة مستنصریه و نظامیه کرده بوده و 

؛ و ناچار به ترک بغداد و بازگشت به شیراز هم شده (8)بالنتیجه چوب خورده

صفر  14دانیم که قتل مستعصم باهلل در خواند: ما میها هم با هم میاست. تاریخ

شود. البد م اتفاق افتاد، که حوالی اوایل اسفندماه می 1258فوریه  22=  ه 656

 معبجفنی المداحبست »... ای دارد تحت عنوان وقتی کسی به عربی قصیده

 گوید:کند و میصحبت می« خراب بغداد»جا از و در آن...« التجری 

 هانسیم صبا بغداد بعد خراب    

 برییت لوکانت تمر علی قتمنّ    

 بةبکت جدر المستنصریه ند    
 وی الحجرذالراسخین العلماءعلی    

 

میان هبطور سخن ها ایننهای همراه آقد و خراسانیهای کوتاهو از مغول

 آورد:می

کیبا ، من چگونه ش(9)اندها اطراف دجله به رقص شادی پرداخته)قورباغه

 بینم؟(که یونس را در قعر آب میباشم، در حالی

 و آن وقت در باب مستعصم به زبان آرد:

  خطبةالمنابر ایذکر فی اعلی    

 الذکرو مستعصم باهلل لم یک فی    

 ایا احمدالمعصوم لست بخاسر    
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 الیسرالفردوس عسر معو روحک فی    

 و رااها البد باید چوب هم بخورد، آن هم از جانب کسی که همین بغدادی

ی ری برااند سفها که اصرار داشتهد. به گمان من آنلقب داده بودن« گاو طوس»

بکر خواجه نصیر به شیراز بتراشند، از جهت ابیات آخر آن است در مدح ابو

 سعدزنگی:

سلطان البالد ابی  بدولة  صیانةوصال بالد المسلمین 

 بکر ...

 «آسمان را حق بود .... الخ»و هم دو سطر مدحیه آخر قصیدة 

 ذهن د این ابیات در این قصیده، این توهم را درمشکل این است که وجو

ین گر چنکند که سعدی باید قصاید مرثیه را در شیراز سروده باشد. اتشدید می

 رباردباشد، برای که و به چه منظور؟ برای پادشاه ابوبکر سعد که پسرش در 

 برد؟به سر می« گرو»یا « نوا»هوالکو مقیم است و به صورت 

خودش متحد هوالکوست و چند ماه بعد از فتح  یعنی برای کسی که

تهنیت فتح  ( اتابک پسر ابوبکر اتابک فارس به اسم ه 656هفتم شعبان )»بغداد، 

یشی بغداد به بندگی )هوالکو، ظاهراً در آذربایجان( رسید و به سیور غام

 «؟(10)مخصوص گشته بازگشت 

 صیدةدو بیت از ققصیدة عربی برای مردم شیراز در مرثیة خلیفة عباسی؟ 

 کنم:فارسی را برایتان نقل می

 دریغنازنینان حرم را خون خلق بی  

 زآستانه بگذشت و ما را خون چشم از آستین   

 مصطفی شد ریخته خون فرزندان عمّ  
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 جبین یهم بر آن خانی که سلطانان نهادند  

 هیختآن نازنینان، اسیر چه کسی شده بودند؟ و این خون توسط چه کسی ر

سر شده بود؟ البد به شمشیر صدها ترک و مغول که یکی از آنان محمدشاه پ

د و ان بوبغداد مالزم بندگی هالکوخ ةدر واقع»سلغرشاه پسر اتابک سعد بود که 

ا هم آن وقت بیت آخر قصیده ر (11)«آثار شجاعت ومردانگی را جلوه داده بود.

  ببینید:

 خسرو صاحب قران، غوث زمان، بوبکر سعد  

 (12)آنکه اخالقش پسندیده است و اوصافش گزین  

ع ای که مطلاین تناقض را در یک قصیده چگونه توان حمل کرد؟ قصیده

زرگ یکی ساله است؛ و مقطع آن مدح اتابک، پدر و پدرب 46آن مرثیه قتل خلیفه 

 از همان قاتالن؟

 کند، اما در حضور چه کسی؟سعدی اشک خود را با آستین پاک می

ا ررسد که سعدی قسمت اصلی قصاید نظر مینجا راه حل چنین بهدر ای

 شده و اجرتدر بغداد گفته و در افواه افتاده و به علت خشم فاتحان ناچار به مه

 رفتار وجیهخود را به شیراز رسانده و در ضمن راه، چیزها بدان افزوده و برای ت

ده و نجاندر آخر آن گ خود، و جلوگیری از خشم ابوبکر سعد، آن ابیات مدحیه را

ن ز بیاآن را مناسب و مالیم طبع شیرازنشینان کرده است که در واقع قصایدش 

 ها حرام نشود؟نرود و یا به قول امروزی

سعدی در زمستان این سال در بغداد بوده، ولی مطمئناً در بهار سال بعد به 

 653لحجه اره ذوها را تطبیق کنیم: هوالکو در غشیراز بازگشته است. کمی تاریخ
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برابر  ه 654در شوال م )آذرماه( از جیحون عبور کرد )بناکتی(  1256/ ژانویه  ه

 (13)«زمستان بود و علوفه متغذر»میمون دژ ایستاد که 

 655 قعده با خواجه نصیر پیش هوالکو آمد. در محرمخورشاه در غره ذی

/ اکتبر  ه 655در شوال  م دختری مغولی به خورشاه دادند، 1257/ اول ژانویه  ه

)رساله  «به بغداد نزول فرمود» 656و در نیمه محرم م به همدان رسید،   1257

هاردهم چ. سوم بهمن. در  ه 1258ژانویه  23خواجه نصیر(، که مساوی است با 

مین بهمن، هوالکو از بغداد بازگشت و سعدی هم در ه 22فوریه =  12صفر = 

 ازگشته است.روزها، مطمئناً به فارس ب

نظر از نامساعدی اما چه اصرای برای بازگشت سعدی داریم؟ صرف

 یرازاوضاع بغداد، یک قرار مالقات در اواسط بهار همین سال با سعدی در ش

 د:فرمایداریم. سعدی در تاریخ تألیف گلستان که در شیراز تألیف شده می

 در آن روزی که ما را وقت خوش بود  

 (14)جاه و شش بودز هجرت ششصد و پن  

-یمن را کند و ماه آگاه تاریخ شروع تألیف گلستان را دقیقاً روشن میآن

 گوید که: در شیراز شبی را گذرانده.

 (15)بهشت ماه جاللیاول اردی  

 ان ببلبل گوینده بر منابر قض  

اگر قصاید را در بغداد گفته باشد و گلستان را در شیراز، سعدی باید درین 

-ر بغداد بوده باشد و هم در شیراز و این البته غیرممکن نیست. بهسال هم د

حساب تقویم، اگر سعدی در ماه صفر از بغداد گریخته باشد و از راه دجله خود 

البد کوشش  (17)و از طریق بوشهر به شیراز آمده باشد (16)را به دریا رسانده باشد
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-ربیع 15شد که مساوی کرده که، طبق رسم معمول، شب عید نوروز در شیراز با

/  656الثانی بدین طریق: اول اردیبهشت ماه جاللی )نیمة ربیعبوده و  656االول 

دامنی پر کرده است، هدیة اصحاب »های شیراز در یکی از باغ (18)م( 1258آوریل 

 (19)سیراب دهد.گل خاک شیراز همیشه «! را

 داد ور ازسقوط بغطوآید صحبت ایراد براین که، آن سعدی که آنحاال می

ه ککرد، چطورشد دلسوزی می« نازنینان حرم»مغول نگران بود و برای  ةحمل

-نا میثجوینی مدح و یکی از متجاوزان همه نازنینان حرم یعنی عطامک ةدربار

 گوید؟ 

لی طبعاً سعدی چند سا رفع این تناقض خیلی ساده است، این مدحیه را

کنان آن لحظاتی که متوجه شده است، سابعد از سقوط بغداد گفته و درست در 

و  عدالت ر مقاماند، بلکه دا گذشته را قطع نکردهبتنها پیوند ه، نهفتازة دارالخال

شته فرهنگ و ادب و تدبیر مدن، بسیاری از اصول مترقی را جانشین رسوم گذ

 اند.کرده و در واقع انقالب را به ثمر رسانده

رس، که سلغربان فا ـاند ضی نوشتهیعنی بع ـمورخین ما عقیده دارند 

ر دوزگار رو بالنتیجه از انقالب  کردند، ةاشامبا تدبیر م ـاتابک سعد  خصوصاً

 م فارس، مردها، مثل سایر والیات فراهم بودامان ماندند، وگرنه اگر زمینة شورش

 نوردیدند.هم با یک دعوتنامه از مغول، بساط اتابکان را درهم می

حمله مغول به خراسان و ری و عراق، برای اتابکان  کهمن دلیل دارم 

داروی آن را ساختند و خود فارس درس عبرتی شد که بالفاصله پیشدارو و نوش

کند محفوظ ماندند، این که شمس قیس رازی برای اتابک سعدبن زنگی دعا می

هزار قنادیل رحمت و رضوان و مشاعل بشری و دایزد سبحانه و تعالی، ص»که 
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پنج سال او را در حریم »تنها برای این نیست که « او برسانادبه روان پاک غفران 

نشاند، و لطیفه و او را در مجلس خود می»یا این که « حمایت خویش جای داد

بلکه برای این  (20)«نیکو برایش فرستادگویی داشت و تشریفی و استریسخن

هرچیز متوجه واقعیت  بن سعد: ممدوح سعدی: قبل ازاست که فرزندانش، ابوبکر

امان، دست به یک عظیم اجتماعی اطراف خود شده برای جلوگیری از انقالب بی

در رعایت طبقات عامه  ـخصوصاً از جهت اصطالحات ارضی  –رفورم و دقیق 

عمال والیت محو  دهای محدث از جرایتوفیرات و رسم»ها و زده و مالیات

رسته امر »کرده، « پشت بر محظورات روی به نوبت وانابت آورده و»، «فرموده

العقد ةو باالخره، در« معروف معمور شده و متاع عفت و صالح مرغوب گشته

به قریب   ]م 1232 / ه 630حدود [تا این است که»است که  او این اصالحات

های معظم و مزارع مغول و صدهزار دینار امالک نفیس، و اسباب متقوم، از دیه

به مجرد  –خور دیوان اعلی بود ها درکه سال –سراهای عالی های پرنعمت و باغ

ده است، و ذمت وشبهتی که در نقل ملک آن باز نمودند، به مدعیان آن باز فرم

از حمل اوزار آن، سبکبار گردانیده،  –اسالف مبارک خویش اناراهلل براهینهم 

صانع و و قناطر و مواضعاف آن بر عمارت مساجد و معابد واربطه و مدارس 

 (21)...«مزارات متبرک و بقاع خیر صرف کرده است 

هر سال استرضاء حضرت »هزار دینار زر رکنی درست است که او سی

-ای از مروارید و دیگر ظرائف به آن منضم میکرد، و اندک عراضهخان می

یا از برادرزادگان یکی را به حضرت  –اتابک سعد  –گردانید، و هر سال پسر را 

»... ولی عقیده من آن است که محفوظ ماندن دولت او همانا  (22)...«فرستادی 

قری و مزارع »، و وقف «ابتناء مدارس و مساجد و معابد خیر و خانات و اسواق
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دارالشفائی در کمال آراستگی در »، و ساختن « و بساتین و طواحین در هرجائی

اشربه و اغذیه و ادویه و معاجین و اقرصه ... و »و دادن انواع « کنفس دارالمل

گذاری هاست که در واقع پایهآن (23)«نگاه داشتن مراتب دواء غذایی و غذاء دوائی

هزار دینار یک نوع بیمه اجتماعی و طب ملی بوده است. وقفیات او سالی سی

 (42)ارتفاع داشت.

فته ور گرزدادن امالکی که از مردم به نظر من این تحول، و در واقع بازبه

وع ملی نکه در حکم یک  –المنفعه و خیریه بودند، و وقف آن در راه امور عام

یرا ت، زکردن است، برای پنجاه سال بعد. حکومت اتابکان را در فارس نگاه داش

 این ابوبکر سعد بود که فهمیده بود:

 انددولت اندر خدمت فقر است و مردم غافل  

 کندن که درویشی گزیند پادشاهی میآ  

 حکومت، این تقسیم و وقف امالک سلطنتی بسی مؤثرتر و ةبرای ادام

 دارندگاه مینها تا وقتی آدم را تر از ساختن با مغول بوده است، زیرا خارجیمهم

 تواند خودش را حفظ کند. کار اتابک درستکه بفهمند خودش در داخل می

د سه چهار سال آخر عمر، خوارزمشاه هر کار کر عکس خوارزمشاه بود. این

درست برعکس مصالح مملکت و حکومت خودش بود، و اتابک فارس عکس 

ت حکوم ةآن طور که پانزده سال پیش خروشچف دربارآن. دولت خوارزمشاهی، 

 و« یک سیب رسیده»آری دولت خوارزمشاهی هم شده بود مثل  –خودمان گفت 

 از شود و بیافتد در دهان او.منتظر بود که دهان مغول ب

پایین، یعنی  ةدست یکی از افراد طبقکه این اصالحات اوالً بهنکته مهم آن

سوقه که حوایج به مطبخ  الناس وعرعا»امیر فخرالدین حوایجی بود، از جمله 
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، یعنی توجه به طبقات عامه، در ثانی، هفتصدسال پیش، همه «اتابکی کشیدی

با خواص دولت، »داد. از جمله مغول را بهانه کرد و ام میکارها را به مشورت انج

و امناء مملکت مشاورت کرد، زبدة تشاور آن که اطماع امراء مغول وتوقعات 

حاصالت این ملک  ةخوانین و اخراجات ایشان زیادت از آن است که در حوصل

 بندی جدید و ممیزی تازه شروع کرد، و آن راسپس یک نوع مالیات...« گنجد 

ها، لغو تمناء ترین آنتنظیم کرد. که مهم« قوانین دارالملک شیراز»تحت عنوان 

کردند نصف به خودشان های مسیل را که مردم آباد میبود و زمین« جو و گندم»

هدر نرود اگرچه به قول وصاف بخشید، و کوشش کرد که هیچ قطره آب، به

 (25)«.کسی را لقمه در مجری حلقوم گرفته باشد»

ند انستهد دابندی را ببته بسیاری از ثروتمندان و مالکین بزرگ این مالیاتال

احی ک و نوعلی التدریج، نفایس امال»اند، اما ابوبکر و از اتابک بدگویی کرده

ن یواد ةحوز ةو جماهیر اعیان و کفا ةضیاع و عقار اکابر سادات و مشاهر قضا

رد آوبازخواست سلطانی می گرفت، و صاحب را در معرض احتجاج دیوانی ومی

ا مالکی رو چون سادات شیراز بسیار بودند، و شکایت زیاد شد، ناچار ا (26)....«

 پنجاه ساله داشت دوباره به صاحب تیول بازگرداندند. ةکه قبال

یم و توانیم مدایح سعدی را در باب اتابک توجیه کنبا این مقدمات می

حق پیرایه مثل سلطان اسعارف بی در روزی که فرد ـمرثیه مستعصم را هم 

ر حضو پیشوای اهل حق کردستان هم در روز فتح بغداد به نفع خلیفه در بغداد

 شناسیممغتفر بدانیم و چوب خوردنش را هم غیرممکن ن ـکرده داشته و عمل می

 شناسد.که انقالب پیر و جوان نمی
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 هایادداشت

 این است:در اصل: در زوال ملک مستعصم، و بیت دوم  .1

 و این قیامت در میان خلق بین برآر سر خاک  ای محمد در قیامت گر برآری سر ز   

 .284. قصص العلمای تنکابنی، ص 2

 م یعنی بیست ساال 1292ه /  692م درگذشت و سعدی در  1273/  ه 672خواجه طوسی در سال . 3

 بعد.

 .109. آثار و احوال خواجه نصیر ، ص 4

 .26، ص  2. آگهی شهان، ج 5

ناد. حتای افکندد فراموش کنند در آن مینخواست. گودال و چاهی بود در وسط آتن، هر چیز را که می6

تان (. وقتی داریوش، سفرائی به آ89)اصول حکومت آتن، ص « زندان فراموشی»اشخاص را، مثل 

ه گاودال بارا  ها سفرای داریاوشعنوان باجگذاری، برای او آب و خاک بیاورند، آتنیفرستاد که به

Barathre  یافات و هام  ها را به چاهی انداختند و گفتند: در آن جا هم خاک توانیدها آنو اسپارتی

 آب، اگر بیرون آمدید بردارید و برای اربابتان ببرید!

 بن موسی، ة. مثل داستان عبور خواجه نصیر از کازرون و دیدن نور ازتل و بنای قبر حمز7

 (289روزی ، ص )شهر سبز، علینقی به

واقب آن، ع. راجع به گفتگوهای مخالف خلیفه و موافق خلیفه در مدرسه مستنصریه و نظامیه بغداد و 8

 .293ص « گونان جو و دوغ»نگارنده تحت عنوان  ة، مقال«محیط ادب»رجوع شود به 

 . چه تشبیه قشنگی برای مغوالن کوتاه قد مورب چشم!9

 .717التواریخ، ص . جامع10

 .37ناصری، ص  ةفارسنام .11

اناد. اوال  ت او دانساتهنعا. نکتة الزم به ذکر آنکه برخی این دو قصیدة سعدی را مدح خلیفه و فقط 12

باید عرض شود که این دو قصیه مدحیه نیست، مرثیه است و در مکارم کسای کاه دساتش از دنیاا 

یاً مدایح سعدی اصاوال  مادایحی شسته شده و فرزند و جانشینی هم ندارد که مدح آدم را بخرد، ثان

تر است، ثانیاً، اگر، دیگاران باه است که از هزار قطعة شیوای ادبی دیگر گویاتر و مفیدتر و آموزنده

از این  –به حساب این که معلم تاریخ است  –این بندة ناتوان این دو قصیده اعتنائی نداشته باشند، 

قوط بغداد )هفتصدوپنجاه سال پیش نوشاته شاده( عنوان دو سند اصیل که در سال سدو قصیده، به

انتها قائل است و آن را یکی از چند ساند اصالی یاک واقعاة مهام کند و برای آن ارزش بییاد می
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های مردی که آخرین دقاایق دفان آورد و از نوع یادداشتشمار میفشان مغول بهتاریخ یعنی آتش

را « ساقوط بارلن»است، با کسای کاه خااطرات  شرح داده« وزو»فشان پمپئی را زیر خاکستر آتش

ترین شاعر فرانسه، بزرگ»آمیز گفته بود: طور که پل والری با بیان غبطهنوشته باشد. در ضمن، همان

تارین بازرگ»بنده هم خدمت دوستان معترض، باید عرض کنم کاه: « متأسفانه ویکتور هوگو است

و ایان هماان حسارتی اسات کاه هماام «! ستگو اشاعر فارسی زبان، متأسفانه همین سعدی مدح

 تبریزی هم داشت.

 ولی فسوس که بیچاره نیست شیرازی  همام را سخنی دلپذیر و شیرین است 

ب در د خوشود و سندر تاریخ سند بد و خوب وجود ندارد: سند بد در رابطه با سند خوب، بد می

ا اهمیت مرای ار باقیمانده باشد برابطه با سند بد، خوب! حتی یک سطر هم اگر مربوط به آن روزگ

 دارد.

 ها را درشعر وگرنه اگر بخواهیم حق بگوییم، باید بگوییم که یکی از دلپذیرترین و پندآموزترین

/  ه 753سروده است )فوت  خواجوی کرمانی باب سقوط بغداد و خلیفه، صدسال بعد از سعدی، 

 گفته:دیده و میو عبرت را میجا که البد خودش کنار دجله نشسته بوده م( آن 1352

 پیش صاحب نظران ملک سلیمان بادست      

 بلکه آن است سلیمان که زملک آزادست    

 ست جهان بر آب نهادهکه که گویند این    

 مشنو، ای خواجه، که بنیاد جهان بربادست    

 خیمة انس مزن بر در این کهنه رباط    

 نیادستبموقع و بیکه اساسش همه بی    

 گر دهر مبنددل درین پیرزن عشوه    

 کاین عروسی است که در عقد دوصد دامادست    

 افتدهر زمان مهر فلک بر دگری می    

 چه توان کرد؟ که این سفله چنین افتادست    

 گریدمی خلفابه خون  بغدادخاک     

 روان چیست که در بغدادست شطورنه این     

 ان ز زرافکندی مشت آنکه شداد به ایو    

 خشت ایوان شهان بین ز سر شدادست    
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 گر پر از اللة سیراب بود دامن کوه    

 مرو از راه که آن خون دل فرهادست    

 اجو راوحاصلی نیست بجز غم به جهان خ    

 کلی زجهان آزادستخرم آنکس که به    

 .43. جهانگشای جوینی، ص 13

م  1257زماانی کاه ساعدی در »محقق نامدار انگلیسی، « جان بویل»ده . براساس همین دلیل، به عقی14

تجاب  توانسته کمی بیشتر از چهل سال داشاته باشاد، جاای؟( به شیراز مراجعت کرد، او می655)

نیست که پس از صرف بیست سال در ممالک عربی خاور نزدیک، سعدی در سرزمین بومی خاود 

 «.ناشناخته مانده باشد

 (.788ص  81سفرهای سعدی، ترجمه اوانس اوانسیان، راهنمای کتاب سال  )مقاله سالشمار

ه اسات، و آن را محاساب« خاازنی –خیاامی »الادین ملکشااه و زباج . سال جاللی منسوب به جالل15

ه ده کابرای این ها و ضمناً تعیین سال شمسی است جهت ادامة امور مالی و خراجی، اختالف سال

 زنام کاه مثال هماین روزهاامحاسبه شده باشد. من حدس میقیقاً دروز اختالف شمسی و قمری 

ه دلیل تملقای اند. )ال و ال، لب، ... الخ(، بشدهروزه هم محاسبه می 31فروردین و اردیبهشت حتی 

 که شاعر گفته در مدح:

 بهشت و فروردین شهور آن همه اردی بقای عمر تو باد « جاللی»هزار سالی 

ور را گر تصاتوانسته باشد، ولی ود او بهاران و لذت عمر طوالنی هم میالبته درست است که مقص

ال بر عمر سروز اختالف، نزدیک به سی و پنج  10بپذیریم، نه تنها هزار سال جاللی با محاسبه 

یست سال روزه حساب شود، حدود ب 31ها افزاید، بلکه اگر ماهممدوح از جهت تفاوت قمری می

 روز تقاضا کرده! 370واسته یعنی سال هم عمر اضافی از خدا خ

ل آن کاه اما چه اصراری داریم که این سفر از طریق رودخانه و دریا صورت گرفته باشاد، باه دلیا .16

 ه شده باشد:های واسط و آبادان به قصیده اضافالیه شط و نزدیکیقاعدتاً این بیت باید در منتهی

  جلةد وقف به عبادان ارقب      
 البحرم قان یسیل الیکمثل د     

 واسط بةیمص و فائض دمعی فی     

 یزید علی مدالبحیره والجزر     

 . به این دلیل که تصریح دارد که از تنگ ترکان )راه کازرون به بوشهر( عبور کرده: 17
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 برون رفتم از تنگ ترکان، که دیدم   

 پلنگان رها کرده خوی پلنگی   

های آنهاست که رفت و بازگشت، وضع مردم آنجا دختر، و نا امنی مقصود ترکان شیرازی تنگ      

لة ه مقابقبل از سفر و بعد از بازگشت مقایسه کرده است )در باب تنگ ترکان رجوع شود  ـرا 

 (.175ص  31علینقی بهروزی، مجلة یغما سال 

صاحیح تاه، براس الدین ملکشجالل –برد که سعدی از آن نام می –. به حساب همان تقویم جاللی 18

، و این برابر در دهم رمضان قرار دادند ه 471تقویم، وسائلی فراهم کرد تا نوروز جاللی را به سال 

 میالدی. درواقع با حساب امروز پنج شش روزی تفاوت دارد. 1259مارس  15بود با 

که درست آن ، و حالقطعی بدانیم 656و گلستان را در  655بوستان را در  تألیف. ما اصرار داریم که 19

ین دو ااست که این دو سال، ظاهراً سال شروع تألیف این دو کتاب است، ولی حقیقت آن است که 

ا رکه فقط دو سال صرف آن کرده باشد و بقیاة عمار طوالنی سعدی است نه آنکتاب حاصل عمر 

و قبال از  -ی وانی سعدها را بیشتر مربوط به ایام جباید غزل  قاعدةًکه غزل گفته باشد، و حال آن

 م ساال مارگ او( 1292/  ه 692ة تکامل عمر سعدی است )تا دورکه دانست، و پس از آن – 656

ال، ساال تکه بر گلستان و بوستان افزوده و آن را کامل کرده است. پس بایاد بگاوییم، ایان ساتکه

بینایم، یمارا در گلساتان « که پنجاه رفت ای»شروع تنظیم گلستان بوده نه سال ختم آن. چطور، ما 

 کنیم؟را در بوستان فراموش می« اال ای که عمرت به هفتاد رفت»ولی 
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