در اقصاي عالم بگشتم بسي:

خويشتنشناسي سعدي*

فاطمه کشاورز )استاديار زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه واشنگتن(
ترجمه عباس امام )دانشگاه صنعت نفت(
توان هماوردي با سعدي داشته است .شخصيت توانمند٬
در ادب فارسي ٬کمتر شاعري ِ
پردازي دلنشين سعدي تنها اندکي از بسيار
استادي مس ّل م در شعر ٬تأثير پردامنه ٬و لطيفه
ِ
ِ
مقبول عام اوست .ارباب نقد شخصيّ ت فرد و بينظير و شـعر افسـونکار او را
هنرهاي
ِ
ستودهاند.١

وي ٬در پرتو فصاحت بيچون و چراي خود ٬نزد عام و خاص ٬استاد سخن شمرده
شده است .بيگمان ٬به اين ستايشها ٬به راحتي ميتوان اظـهار نـظرهاي تـحسينآميز
بسيار ديگري افزود .با اين حال ٬از آنها چندان چـيزي جـز تـعريف و تـمجيد حـاصل
نميشود .شگفت آن که نقدهاي موجود درباره سعدي ٬در توضيح اين وصفهاي فريبا
ولي مبهم ٬چندان کمکي به ما نميکنند .ايـن سـؤال بـه ذهـن خـطور مـيکند کـه چـرا
شخصيّ ت فرد و افسونکار سعدي موضوع مطالعه مستقل نشده است .در همين جهت٬
ميتوان پرسيد که شخصيت سعدي از خالل اشعار او تا چه اندازه شناختني است .به

عبارت دقيقتر ٬از کاوش در آثار سعدي به جستجوي نظر او درباره شخصيت خود چه
di's Selfـcـ* Fatemeh Keshavarz, ``Much Have I Roamed Through the World: In Search of Saimage'', in International Journal of the Middle East Studies, 26 (1994) pp. 465-475.
1) J an Rypka, H istory o f Persian L iterature, t ran s. P . Van Popta. Hope (D o r dr e ch t , H o lland : D .
Reidel, 1968), 250.
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حاصلي به دست خواهد آمد؟ مقاله حاضر نخستين گام در جهت چـنين کـاوش و نـيز
پـژوهش
هـدف هـرگونه
ـکــوششي است بــراي رســيدن بـه پـاسخ ايـن پـرسش .اـگـر
ِ
ِ
عي
زندگينامهاي ٬به قول نا ِد ل ٬اين باشد که »پيچيدگيهاي هستي را ببينيم بيآن که مدّ ِ
مـعم اهاي حـيات بـاشيم« ٬بـايد گـفت کـه از ايـن راه مـيتوان بـر
يــافتن پــاسخ بـراي
ّ

شخصي ت سعدي پرتوهايي افکند.٢
پيچيدگيهاي
ّ
خالف برخي شاعران ديگر چون باباطاهر ٬که گمنامي کامل برگزيدند تا عاشقي
به
ِ

وارسته و فارغ از دلبستگي به مرز و بوم و فرهنگي خاص باشند ٬سعدي باـکي نداشت
٣
گفتن سعدي از خود ٬في المثل ٬همانند اشارات
ـکه از خود سخن بگويد  .همچنين سخن ِ
مولوي به موجودي گريزپا و بيآرام و ٬به تعبير خو ِد او ٬نه شرقي و نه غـربي نـيست.٤

اشارههاي موالنا به خود براي دسترسي به زندگينامه او مشکلآفريناند؛ نهتنها از اينرو
سپنجي
نمايي جنبه ناپايدار و
ـکه سخناني ک ّل ي و مجملاند بلکه هم از اينرو که در بزرگ
ِ
ِ

تعم د دارند .به سخن ديگر ٬مشکل بتوان موالنا را
شخصي ت او )و در نتيجه همه آدميان( ّ
ّ

به زمان ٬مکان و رويدادي مقيّ د ساخت و فرصت افکندن لمحه نظر جستجوگري بر او
يافت .درست به خالف ٬اشارات سعدي به خود ٬در سراسر آثارش ٬روشن و مشخّص و
خالي از تناقضاند .بايد گفت که غناي گنجينه اطالعات موجود در اين زمينه حيرتآور
است .وانگهي ٬استفاده از آنها مستلزم آشنايي کامل است با شيوههاي بياني و ٬عالوه بر
آن ٬انس و الفت با الگوهاي مرسوم سخن آن عصر .مع الوصف ٬از اشارات سعدي به
خالق و با اطمينان ٬براي نـظر افکـندن بـر شـخصيّت
شخص خود ميتوان ٬به طريقي ّ
پرهيجان او بهره جست .اما چگونه؟

فوشه کور ٬طي بررسي کوتاهي ٬که يگانه تحقيق در نوع خود نيز هست ٬در دو اثر
سعديـــ بوستان و گلستانـــ به جستجوي سخنان او در وصف خود غور کرده است .٥اين
مقاله ٬با عنوان »شيخ سعدي از ديدگاه خو ِد او« ٬در واقع ٬فهرست جامع خصال اخالقي
2) Ira Bruce Nadel, Biography: Fiction, Fact and Form (New York: St Martins Press, 1984), 153.
 242.ـ -ـ4) Ibid, 240
٥ـ(ــشارل هانري دوفوشه کور» ٬شيخ سعدي از ديدگاه خو ِد او« در ذـکر جميل سعدي :مجموعه مقاالت و اشعار به
مناسبت هشتصدمين سالگرد تولّ د شيخ سعدي٣ ٬جلد ٬کميسيون ملّ ي يونسکو در ايـران و وزارت فـرهنگ و ارشـاد
اسالمي ٬تهران  ٬١٣٦٧ج ٬٣ص.١٤١-١٣١
3) Rypka, ibid, 234.

مقاله

نامه فرهنگستان ١/ ٥
در اقصاي عالم بگشتم بسي

٤٥

سعدي است از زبان خو ِد اوّ .ام ا ٬چون نظر دقيقتري بر آن بيفکنيم ٬آشکار ميگردد که از

خــصوصيات ســعدي چــندان اطـالعي بـه دست نـميدهد .تـوضيح آن کـه شـاعران
پارسيگوي ديگري ٬پيش از سعدي و پس از او نيز فضايلي از قبيل فصاحت و بالغت و
فرزانگي و عشق به آموختن و صفاي دل را به خود نسبت دادهاند .اين را هم بگوييم که ٬
اـگر به گذشته باز گرديم و فراختر بنگريم ٬احساس شگفتي ٬در قبال خودستايي شاعران
آن روزگار ٬که گز افهآميز جلوه ميکند ٬تعديل خواهد شد و ستايش شاعر از هـنرهاي
خود را نوعًا امري رايج و متعارف خواهيم شمرد .اين رسـم چـهبسا بـر تأثـير پـندهاي
اخالقي آثار تعليمي و ديگر انواع اشعار تعليمي ميافزوده است .به بياني سادهتر ٬ارزش
ِ
نصايح ٬در آن زمان و هماـکنون ٬بيش از هر چيز به آن بستگي داشـته است و دارد کـه

نصيحتگو چه اندازه خود به آنها عمل کند .حافظ به طنز ميگويد :کـه وعـظ بـيعمالن

واجب است نشنيدن . ٦صرفنظر از توضيحات ما درباره نوع جايگا ِه خودستايي در شعر
فارسي قديم ) که از قضا موضوع پژوهش جالبي نيز خواهد بود( ٬ميتوان بـا اطـمينان
چنين نتيجه گرفت که تهيه فهرستي از خودستاييهاي شاعران ٬در بيشتر حاالت ٬چندان
تصو ري که آنان از خود داشتهاند نميکند.
ـکمکي به شناخت ّ

با رهيافتي کامًال متفاوت ميتوان نشان داد که هر کوششي براي کاوش در اين معني

تـصو ري دارد در چـارچـوب آنـچه بـه »زنـدگينامه
ـکــه شــاعر از شـخص خـود چـه
ّ
روانشناختي« تعبير ميشود قرار ميگيرد .لذا ٬اين پرسش عمده پيش ميآيد که  ٬براي
دستيابي به تصوير زندهتر و همهجانبهتر و واقعيتر از ُا دبا ٬بهترين را ِه بهرهجويي از آثار
ادبي آنان چيست .چشماندازهاي اين رهيافت دلگرمکننده است .اـکراهي که نسبت به کار
ِ

شمردن مطالعات درباره زندگينامه نويسندگان وجود داشـته و  ٬تـا هـمين
خالق
ادبي ّ
ِ
اواخر ٬منتقدان را از آن باز ميداشت که آن را پژوهش »شايسته«اي بشـمارند و در آن
نظريهپردازي کنند ٬بـه رهـيافتهاي نـوي مـجال ظـهور داد .در تـحقيقات تـازهتر ٬بـر
خـالق تأـکـيد مـيشود.
مـنثور غـيرداسـتاني ولي ّ
جنبههاي هنري و دورانساز اين آثار
ِ
سـندي
فــيالمــثل ٬امـروزه ٬مـنتقدان ٬عـالوه بـر تأـکـيد پـيشين بـر مـاهيّت خـبري و
ِ
عـناصر اسـطورهاي« کـه
فـنون روايـي و
زندگينامهها ٬بر اين آثار ٬از نظر »طرز بيان و
ِ
ِ

٦ـ( ـ ديوان حافظ شيرازي  ٬به تصحيح محمد قزويني و قاسم غني.
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زندگينامهنويس براي نقل سرگذشت خود يا توصيف صاحب ترجمه به کار ميبرد ٬ارج
شناخت انگاره يا تصويري
ضرورت باز
مينهند . ٧در مرتبهاي ديگر از مراتب ٬تأـکيد بر
ِ
ِ
مجازي آشکار در آثار يا حيات صاحب ترجمه گامي است بلند.
تکراري و داراي کيفيت
ِ

پژوهشي زندگينامهنويس را نشان دادن چنين انگاره
ـکساني ٬از جمله نا ِد ل ٬مهمترين کار
ِ
مجازي غالب ميدانند که در زندگي صاحب ترجمه عامل وحدتبخش است.
يا تصوير
ِ
در واقع ٬نا ِدل براي دستيابي به چنين تصوير مجازي چندان ارزش قايل است که توصيه
ميکند زندگينامهنويس ٬چنانچه از خو ِد موا ِّد موجود انگارهاي »خودزا« پديد نيايد »به
ميل و گرايش خود« انگارهاي وضع کند .٨در اين تـحقيق ٬نشـان داده خـواهـد شـد کـه
مجازي غالبي براي کاوش در شخصيت سعدي بس سودمند
بهرهجويي از چنين انگاره
ِ
است ٬چون دست کم يکي از اين انگارههاي غالب از خالل حيات خـو ِد شـاعر پـديد
ميآيد و در زبان مصنوع و تصويري يا ساده او بازشناختني است و آن سفر است.
سعدي بيشتر عمر خود را در سفر يا در سخن گفتن از سفر گذرانـد .ايـن مـضمون
تکراري ٬که در سرتاسر آثار سعدي ديده ميشود ٬نهتنها به رنگهاي گوناـگون و به تکرار
زندگي شاعر قرين گشته است .سفر٬
پرورده شده بلکه با مهمترين موقعيتها و عواطف
ِ
مجازي وسيع بر ويژگيهاي بادوام انساني چون استقامت ٬دانايي و تجربه و
به معناي
ِ

عشق
خيالي گذرا و بيدوام ٬از جمله ٬بر حادثهجويي و
جهانديدگي و به عنوان صورت
ِ
ِ
ـگون شور
صور گونا ِ
ناسوتي و سرخوشي داللت دارد .در هر حالت ٬شخصيت سعدي با َ
مجازي غالب برگزيده شد تا
هيجان وابسته به اين مضمون نمايان است .لذا ٬اين انگاره
و
ِ
ِ
در کانون اين مقاله جايگزين شود؛ چون بخش مهم و وسيعي از تجربيات زندگي شاعر را

بررسي درخور فراهم دارد .اميد است که از اين راه بتوان در شـخصيت سـعدي٬
براي
ِ
تصور او از خويش ٬به کاوش پرداخت.
بهويژه ّ

اهميت چنداني نداشته است .در مجموع٬
ادبي بيشتر شاعران قديم ٬سفر٬
ِ
در حيات ِ
7) Nadel, ibid, 151.

براي ديگر آثار جالب مربوط به رهيافتهاي تازهتر درباره

زندگينامه Ä

Gaul Porter Mandell, Life into Art: Conversation with Seven contemporary Biographers (Fayetteville:
U n iver sit y o f Arkan sas Pr ess, 1991) ; idem, Studies in Biography, ed. D aniel Aaron (C amb ridge,
8) Nadel, ibid,158.

Mass: Harvard University Press, 1978).
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سير آفاق برگزيدهاند .برخي از آنان٬
سير ان ُفس را بر ِ
اينان بسيارسفر نبودهاند .بيشتر آنان ِ
چون حافظ و نظامي ٬چندان بهندرت ترک ديار گفتند که چون سرانجام عزم آن کردند٬
پيرامون قصد آنان از سفر و نتيجه آن افسانهها ساخته شد .شاعراني هم بودند که جنگ و
يـافتن ولينـعمتي مشـتاقتر و گشـادهدستتر آنـان را بـه سـفر
آشوب يا نيازي مبرم به
ِ
واداشت .حتّ ي در اين حال ٬کمتر گزارشي از اين سفرها در شعر آنان ديده ميشود.٩
سفر مکّ ه ٬که بر هر مسلمان مستطيعي واجب شمرده شده ٬الهامبخش شاعراني چـون
ناصر خسرو و خاقاني در خلق آثاري ادبي ٬يعني سفرنامه ١٠و تحفة العراقين ١١گرديد .هـرچـند
وتـوج ه او بـه جـزئيات٬
صـداقت مسـافرو واقـعبيني
در اين آثار ٬مسائلي چـون تـيزبيني و
ّ
ِ
درخور کاوش است ٬رويدادهايي که در آنها گزارش شدهاند ٬به سختي٬
بهويژه در سفرنامه ٬
ِ

شخصي الزم کسب ميکنند تا حضور خود شاعر را براي بررسي ملموس سازند.
بُ عد
ِ

سعدي ٬به خالف ٬به بسيار جاها سفر و رويدادهاي اين سفرها را )چه واقعي و چه

ادبي جدّ ي خويش بازگو کرده است .وي ٬از سفر ٬بسيار سخن
خيالي( در فراوردههاي ِ

سير ان ُفس از دل و جان توصيه و در وجوه چندي از شخصيت
سير آفاق را همراه با ِ
ـگفته و ِ
کـار مـا
ات
مسافر موشکافانه نظر کرده است .اين
کاوش ژرف در کيفيّ ِ
ِ
رواني مسافر به ِ
ِ
ميآيد و آن داللت دارد بر آـگاهي سعدي از مجازي بودن تجربه تا آنجا که اين تجربه
احساسات دروني مسافر را تعريف و بيان ميکند .هرچند در همه آثار سعدي اشارههايي
شخصي
احوال
به سفر ميتوان يافت ٬امّ ا وي در هيچ اثري بيشتر از گلستان و بوستان به
ِ
ِ
مسافر نزديک نميگردد.١٢
الدين سعدي ٬بين سالهاي ٬٦٤٠-٦٣٤در شيراز
ابو عبداهلل مشرفالدين بن مصلح ِ
٩ـ(ــشاهدي معروف براي شاعري که به جستجوي ولينعمت سفر کرده فرخي سـيستاني است کـه از خـدمت
يکي از دهقانان ٬از طريق دربار چغانيان ٬به غزنه آمد تا سلطان محمود را مدح بگويدRypka, ibid, 176. Ä .
١٠ـ(ــذبيحاهلل صفا ٬تاريخ ادبيات در ايران  ٬انتشارات فردوس ٬تهران  ٬١٣٦٦ج ٬٢ص.٩٨٩-٨٩٣
١١ـ(ــهمان.٧٨٣-٧٧٦ ٬
١٢ـ(ــبراي اطالع از تر جمههاي انگليسي گلستان و بوستانÄ ٬
di: A Persian Humanist (New York: University Press of America,ـcـ John D. Yohannan, The Poet Sa
1987), 1-16.

نقل قولهاي مربوط به بوستان و گلستان از کليات شيخ سعدي  ٬به تصحيح محمدعلي فروغي ٬علمي ٬تهران ١٣٨٨
است.
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به دنيا آمد و حدودًا دوازدهساله بود که پدرش را از دست داد .١٣او تحصيالت خود را در
شيراز شروع کرد؛ ولي از ترس حمله مغول و لشکـرکشي خـوارزمشـاهيان ٬بـه بـغداد
انبوهي صفات و حوادث افسانهاي ٬ازـجمله
ـکشانيده شد .تذکرهنويساني ٬چون دولتشاه٬
ِ

عمر بيش از صد سال و چهارده سفر مکه ٬به او نسبت دادهاند.١٤

آنچه مسلم است اين که ٬وي در نظاميه بغداد درس خواند و ٬در حوالي سال ٬٦٤٧
عازم سفري شد که الاقل سي سال به درازا کشيد .در بازگشت به شيراز ٬در سال ٬٦٧٧
بوستان و گلستان را تأليف کرد ١٥و ما ٬در اين مقاله ٬با مجموعه اين سفرها ٬آنگونه که در
اين دو کتاب بازتاب يافته است ٬سر و کار خواهيم داشت.
نويسندگان زندگينامه سعدي در باب دامنه جغرافيايي اين سفرها اختالف دارنـد.
ِ
بعضي از آنان قبول دارند که او ٬همچنان که خود در گلستان و بوستان گفته ٬از جانب مشرق
تا به هند و از جانب مغرب تا به افريقا سفر کرده است .١٦برخي ديگر امکان سفر او را به
ـکاشغر و سومنات ٬که در باب پنجم گلستان و در بات هشتم بوستان از آن يـاد شـده ٬رد
ميکنند .سفر سعدي به کاشغر ّ
محل ترديد است؛ چون ٬در حکايت ٬از چنان شهرتي در
آن ديار براي شاعر سخن رفته که اثبات آن در آن دوران مشکل مينمايد .ماجراي سفر
مشکل جـدّ يتري در بـر دارد ٬چـون
تصور شود٬
سومنات نيز ٬اـگر گزارش آن واقعي ّ
ِ
قتل برهمن هندي بر عهده دارد .به عالوه ٬چنين به
سعدي ٬در آن ماجرا ٬نقش اول را در ِ
براي تفصيل

 253.ـ -ـ13) Rypka, ibid, 250

بيشتر Ä

Henri Massé, Essai sur le poèt e Saadi (Paris: Paul Geuthner, 1919).

١٤ـ(ــجالل متيني» ٬مقامهاي منظوم به زبان فارسي« ٬اير اننامه.٧٠٦ ٬(١٩٨٥) ٣ ٬
براي بررسي انتقادي و جامع تراجم سعدي  Äمحمد محيط طباطبائي» ٬نکاتي در سرگذشت سعدي« ٬در ذـکر جميل
ِ
ِ
سعدي ٬ج ٬٣ص٢١١-١٨٥؛
15) Rypka, ibid, 250.

١٦ـ(ــعالوه بر آثاري راجع به سفرهاي سعدي ٬براي بحث خاص در اين

موضوع Ä

di's Years of Travel", in Islam wissenschaftlicheـcـ John Andrew Boyle, "The Chronology of Sa
A bhan dlu ngen: Fritz M eier zum sech zigsten G eburstag,ed . R . Gramlich. W iesbad en: F ran zSt ein er
di Visit India?", Journal of the Biharـcـ 8; Hasan Neshat Ansari, "Did Shaykh SaـVerlag, 1974), 1-
di's Visit to Somnat", Islamic Cultureـcـ -186: Ahmedmian Akhtar,"SaـResearch Society 59 (1973): 173
di (Newـcـ 8 (1934): 212-221; Edward G. Brown, A Literary History of Persia: From Firdawsi to Sa
 529.ـ -ـYork: Charles Scriber's Sons, 1906), 528

ادوارد براون سفر سعدي از جانب مشرق تا هندوستان و از جانب مغرب تا آفريقا را پذيرفته است.
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نظر ميرسد که سعدي نميدانسـته سـومنات در کـجاست؛ چـون ٬بـر حسب گـزارش
مور خان ٬که بوستان و گلستان را
ماجرا ٬وي ٬پس از فرار از سومنات ٬به هند ميرسد .١٧اين ّ

در درجه اول مجموعهاي اخالقي ميشمارند ٬در قبال حکاياتي که در آنها سعدي دارنده
معر في ميشود ٬دچار سردرگمي ميگردند .آنان بر سر
نقش اول در قضاياي غيراخالقي ّ
يک دوراهي قرار خواهند گـرفت :چـنين رويـدادهـايي را واقـعي بشـمرند کـه ٬در ايـن
غريب سعدي را بايد توجيه کنند؛ يا بپذيرند که سـعدي٬
شخصيت عجيب و
صورت٬
ّ
ِ
خيال خود مجال قصهپردازي داده است .ادوارد براون ّاو لي را
چهبسا گهـگاه ٬به نيروي
ِ
اختيار کرده يعني هـمه رويـدادهـاي مـذکور در بـوستان و گـلستان را واقـعي شـمرده ٬و

ضعفهاي اخالقي سعدي را که از آنها نتيجهـگيري ميشود به اين شرح تـوجيه کـرده
است» :وقتي سعدي ٬بنا بر نظر غالب ٬شاعري اساسًا اخالقي وصف ميشود ٬هرچند
اين ديد از جهاتي بيگمان درست است ٬بايد در نظر داشت که اخالقيات او با نظريههاي
اخالقي رايج در غرب تا اندازهاي فرق دارد«.١٨
ِ

مــتأسفانه ٬کســاني کــه امکـان قـصهپردازي سـعدي را مـيپذيرند نـيز بـرداشـتي

سادهلوحانه دارند؛ مثًال ٬قبول دارند که سعدي نميتوانسته به سومنات رفته باشد ٬چون
اـگر رفته باشد ميبايست دانسته باشد که آن در هند جاي داشته است .١٩در اين باره که
حج ت ميآورند که وي ٬در بحبوحه
چرا سعدي واقعيت و خيال را در هم ميآميختهّ ٬
اشتغال به فنون ادبي پيچيده ٬از چگونگي اين ماجراپـردازيهـا غـافل مـيمانده است.
عباس اقبال آشتياني ميگويد» :سعدي آنچنان در قيد حفظ فصاحت و بالغت و ظرايف
قالب کالمي مانع از تشخيص و تـميز صـحيح از
بياني بوده که توجه دقيق او به زيبايي ِ
سقيم گشته است« .٢٠اـگر اين تصور که بوستان و گـلستان مـجموعههايي اخـالقيانـد بـه
شايستگي دگرگون شود ٬ديگر حاجت نخواهد بود که چنين غفلتي به سـعدي نسـبت
داده شود .نظر جالل متيني که اين هر دو اثر را در زمره نوع ادبي مقامه قـرار مـيدهد٬
لي حکايات است.٢١
بيگمان بيانگر خصلت تخيّ ِ

ساخت حکايتي و اهميت لطيفهپردازي و بذلهـگويي و فصاحت
چون کاربرد سجع و
ِ

19) Ansari, ibid, 185-186.

18) Ibid, 530.

17) Browne, ibid, 529.

٢٠ـ(ــعباس اقبال» ٬زمان تولّ د و اوايل زندگاني سعدي« ٬مجله تعليم و تربيت )بهمن و اسفند  ٬(١٣١٦ص.٦٣٦
٢١ـ(ــمتيني ٬همان.٧٢٠-٧١٦ ٬
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ـکالم در اين آثار با آنچه در وصف مقامات رايج است مطابقت دارد ٬ ٢٢نظر متيني درخور
توجه است . ٢٣البـته ايـن مـعني را بـايد در نـظر داشت کـه سـعدي از سـرمشق قـاضي
حميدالدين بلخي )وفات ٬(٥٥٩ :مشهورترين مقامهنويس در زبان فارسي ٬صرفًا تقليد
نکرده و در اين نوع ادبي دگرگونيهاي عمدهاي پديد آورده است .مـتيني اظـهار نـظر
ميکند که سعدي ٬اـگر اين اصطالحات را در نوع ادبي مقامه وارد نميکرد ٬در کاربرد آن٬
ـکه اساسًا با زبان فارسي سازگاري ندارد ٬به آن درجه از توفيق دست نمييافت.٢٤
حکايات خويش ٬بياني شوختر در باب
تخيلي
ماهيت
ِ
خود سعدي ٬براي اشاره به ّ
ِ
اول داستان ٬که قرار
اول گلستان ] ـحکايت ٣٢ـ[ اختيار ميکند .آنجا که
مسافر داراي نقش ِ
ِ
است به گناه دروغهاي خود کيفر ببيند ٬به ملک ميگويد :اـگر از بنده خود سخنان لغو
شنيدهاي مرنج که »جهانديده بسيار گويد دروغ«.
حکم مَلِ ک ٬که مسافر غريب را به خاطر اعتراف صادقانهاش عفو مـيکند ٬هشـدار

بذلهآميز ديگر سعدي است به خوانندگان که بدانند وي گاهـگاه مستغرق قصهپردازي و
ـگزافگـويي شـده و از آن درگـذرند .از ايـنها گـذشته ٬تـنها سـفرکردگان مـيدانـند کـه
رويدادهاي خستهـکننده سفري دراز را ٬پيش از آن که به گوش شهريان بيتجربه برسانند٬
چگونه بايد به نيروي خيال بازسازي کنند .اين ٬همچنين ٬هشداري است که در بوستان و
ـگلستان هيچ چيز نبايد به معناي ظاهري آن گرفته شود.٢٥

خواه سعدي به سومنات سفر کرده باشد يا نکرده باشد ٬خواه در ساخت و پرداخت
انديشيده ادبي مستغرق شده باشد يا نشده باشد ٬هر رويدادي در بوستان و گلستان  ٬براي
22) A. F. L. Beeston, "al-Hamadhâni, al-H
¤ ariri and the Maqâmât Genre", in Cambridge History of
Arabic Literature: Abbasid Belles-Lettres, ed., Julia Ashtiyani etal. (Cambridge: Cambridge University
Press, 1990), 135.

نقش نوعي شعر
٢٣ـ(ــدر اينجا ٬به اختصار ميتوان گوشزد ساخت که ک ّل يات و ّ
تصورات مسلّ م ديگر در مورد ِ
فارسي نيازمند تجديد نظر جدي است .مثًال مدح ٬که از ديرباز نشانه انحطاط اخالق اجتماعي و وسيله تحصيل
مال شمرده شده ٬در پرتو مطالعات جديد ٬نشان داده شده ٬که داراي نقشي پيچيدهتر و مهمتر است .در مورد
سعدي ٬برات زنجاني ٬در تحليل قصايد او در مدح اتابک ٬اين معني را به خوبي اثبات کـرده است Ä .بـرات
زنجاني» ٬سخنوري زيرکانه در قلمرو سعدي« در ذـکر جميل سعدي ٬ج٬٢ص.٢٠٨-١٩٧
٢٤ـ(ــمتيني ٬همان ٬ص.٧١٨-٧١٧
di Shirazi (Leicester:ـcـ 25) Ashraf Abu Turab Zia Sardar, A Time to Speak: Anecdotes from Sa
Islamic Foundation, 1976), 2.
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مقاصد ما در اين مقاله ٬واقعي شمرده ميشود .چون ٬در اين مقاله ٬بـا جـنبه تـاريخي
رويدادها کاري نداريم ٬بلکه مهم براي ما اين است که اين رويدادها چه اندازه به ما نشان
ميدهند که سعدي نسبت به سفرکردگانـــ و در حاالتي چند ٬از راه تعميم ٬نسـبت بـه
خودـــ بدانسان که از خالل حکايات روشن ميگردد ٬چه بـرداشـتي داشـته است .در
واقع ٬شاهد مثال سفرکردهاي که داستانها از خود ساخته ما را به همان نقطه مهم اول
ميرساند که سعدي با سفرکردگان و کساني يگانگي مييابد که به يکجا تع ّلق ندارند
بلکه در گشت و گذارند؛ نه با رهگذران سرگردان و بيمقصد و مقصود که بازيچه امواج
حوادثاند بلکه با سفريان هوشمند که مهار حوادث را به دست دارند و با برنامه سير
ميکنند و حضور و غيبت آنان ٬نهتنها در شهر ميزبان بلکه همچنين در سرنوشت َملِ کي

ـکه بر آن فرمان ميراند ٬اثر ميبخشد .در باب اول بوستان  ٬سعدي پـادشاهان را چـنين
اندرز ميدهد:
بزرگان مسافر به جان پـرورند
تبه گردد آن مملکت عنقريب

نام نکويي به عـالم بـرند
ـکه ِ
ـکزو خاطر آزرده آيد غـريب

از اين آشکاراتر ٬در باب سوم گلستان  ٬پهلواني جوان از پدر خود اجازه ميخواهد که
به سفر رود .پدر ٬در پاسخ ٬سفر را براي پـنج طـايفه مـناسب مـيشمارد کـه سـعدي٬
بيگمان ٬از دومين طايفه است:
دوم عالمي که به منطق شيرين و قوت فصاحت و مايه بالغت هرجا که رود به خدمت او اقدام
نمايند و اـکرام کنند.

مسافر دانا و
و اين ما را به اظهار نظر ديگر رهنمون ميگردد که عجب نيست اـگر اين
ِ

جادوئي سفر
آسودهخاطر ٬که حادثهپرداز است ٬از دل و جان مسحور جاذبه توان گفت
ِ

شده باشد .وي ٬در باب پنجم بوستان  ٬ميگويد:

سفر ناـگهم زان زمين در ربود

آرام خاطر و دانايي ٬به جستجوي سپري است تـا در پس آن
ـگويي ٬در ِ
بن همه آن ِ
پس گمنامي و همطرازي تا در آن ناپيدا بماند ٬در پس نوعي از يادرفتگي
پنهان گردد ٬در ِ
ـکه با مرگ بيشباهت نيست .بوستان و گلستان ُپ ر است از تعبيرهاي استعاري مشترک ميان
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سفر و مرگ ٬چون دروازه مرگ  ٬کوس رحلت و مـانند آنـها ٬مـمکن است گـفته شـود کـه
مختص سعدي است خو ِد
اشعار پارسي قديم هستّ .ام ا ٬آنچه
اينگونه تعابير در همه
ّ
ِ
معنايي مثبت و فرحبخشي است کـه بـا
تعابير استعاري نيست بلکه تفاوت ظريف
اين
ِ
ِ

کوتاهي عمر پيدا ميکنند .سعدي ٬در عالم حقيقت يـا خـيال ٬بس
مرسوم آن بر
تأـکيد
ِ
ِ
ِ
مشتاق بود که ناشناس در ميان مستمعان خود ظاهر شود تا تأثير شعر خود را بـر آنـان
مالحظه کند؛ زيرا همچون بسياري از سرشناسان ٬ميبايست در اين امر کنجکاو باشد
ـکه ٬در غياب او ٬درباره آثارش چه حکم ميکنند .براي اظهار نظري درباره آوازه سعدي٬
بايد موقتًا از بحث اصلي دور شويم .تني چند از مورخان گفتهاند که همه شهرت سعدي
طي سفرهاي خويش ٬نميتوانسته است
مقرون است به تأليف بوستان و گلستان  ٬لذا ٬وي ّ
شاعري معروف بوده باشد . ٢٦اين نظر قانعکننده نمينمايد .اين فرض که سعدي ٬پيش از

تأليف آن دو اثر ٬غزلي نسـروده و يکـباره اسـتاد سـخن شـده غـريب است .سـعدي٬
بيگمان ٬خود ٬در ديباچه گلستان دعوي ديگري دارد ٬آنجا که ميگويد:
ذـکر جميل سعدي که در افواه عوام افتاده است و صيت سخنش که در بسيط زمين رفـته و
قصبـالجيب حديثش که همچون شکـر مـيخورند و رقـعه مـنشئاتش کـه چـون کـاغذ زر
ميبرند...

نميتوان به هرزه دعويهاي اينچنيني کرد آنهم براي معاصراني که به راحـتي گـزاف
بودن آنها را ميتوانند تميز دهند .بهعالوه ٬شواهد بروني نشان ميدهد که آوازه سعدي
چندين دهه پيش از مرگش دست کم تا قونيه رفته است .٢٧لذا ٬اين فرض که سعدي در
برخي از شهرها که بدانها سفر کرده از شهرتي برخوردار بوده چـندان دور از حـقيقت
نميتواند بود.
خواه سعدي طي سفرهايش از شهرت درخور توجهي برخوردار بوده باشد ٬خـواه
ماجراي مالقات او با جواني کاشغري و ارادت اين جوان به او يا درگيري او در جدل با
فقيهاني که به روايت حکايتي در باب چـهارم بوستان  ٬نـخست او را بـازنشناختند اتـفاق
افتاده باشد و خواه اين جمله ساخته و پرداخته خيال او بوده باشد ٬پيداست که ٬در نظر
26) Rypka, ibid, 250.

ـمجتبي مينوي» ٬ذـکر جميل سعدي« ٬يغما ٬سال٥ـ ٬ش ٬٣خرداد ١٣٣١ـش ٬ص.١٠٢-٩٧
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شاهد غير مشهود
وي ٬يکي از فوايد سفر اين بوده است که در آن ٬براي آدمي ٬گمنامي و
ِ

ميس ر است .سعدي ٬اـگر ميخواست ٬ميتوانست سرانجام ٬اجازه دهد کـه خـلق
بودن ّ
لمحه نظري بر نبوغ او بيفکنند و آنگاه ناپديد گردد و آنان را انگشت به دهان واـگذارد تا با
خود بگويند که »چنين کسي جز سعدي که تواند بود؟« و اين درست همان است که ٬پس
از جدل با فقيهان و غايب شدن او ٬روي داد:
نقيب از ِپ َيش رفت و هر سو دويـد
يکي گفت ازيـن نـوع شـيريننفس

ـکه مردي بدين نعت وصورت که ديـد
درين شهر سـعدي شـناسيم و بس

يکي ديگر از جاذبههاي سفر در نظر سعدي ٬بيگمان ٬کشاـکش هاي آن بوده استـــ
ـکشاـکشهايي هم فکري هم جسماني و هم روحي .فيالمثل ٬مسافر ميبايست در برابر
وسوسه درگيري در ماجراهاي مضر به حال مقصود نهايي سفر خود ايستادگي کـند و٬
د رــعين حال ٬اـگر ٬در ديار دشمن ٬ناماليمي پيش آيد شکيبايي و بردباري نشان دهـد.
تـحمل
همچنين ٬ميبايست ٬در بـرابـر گـرسنگي و تشـنگي و ديگـر مشـقّات طـبيعي٬
ّ

تـصور ديگـري از سـفر در ذهـن
جسماني خود را به آزمون گذارد .ما ٬در قرن حاضر٬
ّ

داريم .حاجت به گفتن نيست که به روزگار سعدي ٬الزمه سفر چيزي بـيش از بـليت و
ذخيره جا در مقصد بوده است .آنان که بر خطر سفر واقف نبودهاند بهاي گراني به تاوان
جهان آشفته سرشار از حوادث هر چيزي ممکن بود
اين بيخبري پرداختهاند .در اين
ِ
روي دوست اتفاقي دغلکاري را به
روي دهد .آدمي چه بسا ناـگزير ميشد دختر زشت ِ
زني بگيرد ٬همسفري اهل کاروانـــ چنان که در حکايتي از باب دوم گلستانـــ چه بسـا

معلوم گردد که دزدي بوده است به صورت درويشان درآمده .يا ٬باز بدتر از اين ٬مسافر
چه بسا در ديار کفر ٬به جاسوسي متهم ميشد و او را به پستويي دربهـ ِگ لبرآورده حبس
ميکردند و اين رنج و شکنجه دو هفته دوام ميداشت تا بيگناهي او ثابت شود و اين
همان باليي است که )در حکايتي از باب سوم گلستان( بر سر دو درويش خراساني آمد٬
يکي ضعيف و ديگري قوي:
در شهري به تهمت جاسوسي گرفتار آمدند ٬هر دو را به خانهاي ] ـ= اتاق[ کردند و در
قضا را بر ِ
به گِل برآوردند.

حوادث پيشبيني
لذا مسافر را نبايد دست کم گرفت .هرچه باشد ٬او قهرمان اين پهنه
ِ

٥٤
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نشده است که در آن ماجراجويي تنها يکي از صفات الزم براي بقاست .خالف اين نيز
جوان بدرقه ٬در حکايتي از
صادق است .در وجود سفرناـکردهها نيز نقصي هست .نهتنها
ِ
باب هفتم گلستان  ٬پس از سالها تمرين و مشق ٬چون متن ّعم است و نازپرورده نه جهانديده و
سفرکرده  ٬نميتواند هنرهاي خود را به آزمون گذارد بلکه حتي زاهدي از دمشق ٬چون دل
به آسايش زندگي شهري ميسپرد ٬همه فضايل معنوي خود را از دست ميدهد.
سفرکردگي خود معناي بيشتري پيدا ميکند و
در برابر چنين زمينهاي ٬فخر سعدي به
ِ

بيشتر مفهوم ميگردد که چرا وي ٬از نامبردن دياري که به آن سفر ميکند ٬حتي اـگر در
داستان نقش فرعي داشته باشد يا نقشي نداشـته بـاشد ٬غـافل نـميماند .در بـوستان و
ـگلستان  ٬دست کم بيست و پنج بار چنين اشارههايي رفته است و هم اشارههايي بيشتر به
سفرش به سرزمينهاي دوردست که نام آنها برده نشده است .فوايد سفر بيانگر آن است
ـکه چرا سعدي ٬گاهـگاه ٬آن را به همان طريقي توصيه ميکند که پزشکي داروي تـلخ را
براي فايدهاي در پي نه براي لذتي در بر.
ز ظلمت مترس اي پسنديدهدوست
نه گيتي پس از جنبش آرام يافت؟

کاب حيوان دروست
ـکه ممکن َبود ِ

نه سعدي سفر کرد تا کام يـافت؟

پي دسترسي
به رغم تأـکيد سعدي بر فوايد آموزشي سفر ٬به نظر نميآيد که وي در ِ
به استادي خاص سفر کرده باشد ٬بلکه چنين مينمايد که او سفرهاي خود را وسيلهاي
مکـم ل کسب عـلم در مـدرسه تـلقي مـيکرده است.
تـربيت عـملي و
بــراي تــعليم و
ِ
ّ
بهخصوص ٬وي فخر ميکند که با مردماني از هر طايفه و مسلک عمري سـپري کـرده
است .حاصل آن که وي ٬در ديـباچه بـوستان  ٬بـه حـق مـدعي است کـه از هـر خـرمني
خوشهاي يافته است:
در اقصاي عالم بگشتم بسي

به سر بردم ايام با هر کسي

تمتّع به هر گوشهاي يـافتم

ز هر خرمني خوشهاي يافتم

علم برنامهريزي شده باشد خواه نه ٬به احتمال
سفرهاي سعدي ٬خواه به قصد کسب ْ
قوي ٬سرچشمه بينش او درباره احوال نفساني آدمي و توانايي کـمنظير او در سـودمند
تنو ع و ناهمساني بوده است .پيداست که وي خوشتر دارد که در جهاني با رنگ
يافتن ّ
اختالف و جوياي آموختن زيست کند و از آن بهره گيرد تا در جهاني تيره و تار و متجانس
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ـکه کورکورانه از يک مسلک و مشرب پيروي کـند .دانـايي کـه از راه دريـاي عـمان فـرا
اسالمي مکتسب از
ميرسد و دانش و فرزانگي او ترکيبي است از علوم اسالمي و غير
ِ
تصور آرماني سعدي از مردي
راه حشر و نشر با اقوام گوناـگون ٬به روشني همان تجسم
ِ
ِ
فرزانه است:
ز درياي ع ّمان بـرآمـد کسـي
عرب ديده وترک و تاجيک وروم
جهان گشته و دانش اندوخته

سفر کرده هامون و دريـا بسـي
نفس پاـکش عـلوم
ز هر جنس در ِ

سفر کرده و صحبت آمـوخته

عم اني ٬در باب اول بوستان  ٬نزديکترين تصويري است که از روي آن بتوان
اين چهره ّ

تصو ري که سعدي از خود داشته يا آرماني که شاعر براي نيل به آن تالش مـيکرده
بر ّ
دست يافت .هرکدام از اين دو شق را بپذيريم ٬بايد بگوييم که وقوف خود سـعدي بـر

عم اني است ٬در نظري
ـگوني جهان و پيچيدگي طبيعت انساني ٬که يادآور آن فرزانه ّ
ـگونه ِ
ـکه در باب خير و شر دارد تميزدادني است .در بوستان و گلستان  ٬خير و شر مطلق بر جهان
سفيد سفيد نيست و کشف رنگهاي ديگر در طيف
حاـکم نيست .هيچ چيز سيا ِه سياه يا
ِ
ميان سياه و سفيد ٬هم شيرين است و هم سودمند .فيالمـثل ٬سـفر عـملي است بس
سودمند؛ اما ٬حتي مسافر چهبسا به انگيزههايي نادرست سفر کند و سودجويي چنان
ـکور و بيخبرش ساخته باشد که لذات حاصل از سير آفاق را نبيند .شاهد صادق ايـن
معني بازرگان حريصي در جزيره کيش است که »صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده
خدمتکار« و شبي سـعدي را بـه حـجره خـويش درآورد و هـمه شب را بـه بـرشمردن
ـکاالهايي گذراند که خيال داشت در هر شهري ٬بر سر راه سفر ٬بخرد و در شهري ديگر
بفروشد .وي به خوابگردي ميماند که همهجا بوده ولي هيچ نديده و ٬با اين همه ٬سخت
بازرگاني بيانتهاي خود دست بکشد؛
ميکوشد تا جايي را به نظر آورد که در آن از سفر
ِ
امّ ا ٬به قول سعدي ٬بيماري او را جز مرگ درماني نيست:
آن شنيدستي که در اقصاي غور

بار ساالري بيفتاد از سـتور

تـنگ دنـيادار را
ـگفت چشم
ِ
ِ

ـک گور
يا قناعت ُپر کند يا خا ِ

جـنون
رب اني از سفر بـاز مـيگردد و آن کـه بـه
ميان مسافري که در هيئت فرزانهاي ّ
ِ
سودجويي گرفتار است ٬مراتب و درجاتي از عوامالناس و مسافران عادي ٬وجود دارد.
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جالب آن که مسافر عادي نيز داراي ضعفهايي است و خود را بهسان بيماري ميپندارد
ـگاهي جرعه آبي از زادبوم خود شفا خواهد يافت .بـهعالوه ٬وي
ـکه تنها با نوشيدن گاه ِ
غالبًا به الاباليگري و بيثباتي متهم ميگردد:
ـکه پرورده ُم لک و دولت َنيند

سـفرکردگان الاُبـالي ز َي ـند

در حکايتي از باب اول بوستان  ٬وزيـري ٬گـرفتار حسـد ٬دانـامرد مسـافري را مـتّ هم
ميسازد .سعدي ٬در حکايتي از باب ششم بوستان  ٬دست کم در يک مورد ٬با نوع اين
اتّ هام روي موافق نشان ميدهد:
سنگ گردان نرويد نَبات
ـکه بر
ِ

سکوني به دست آور اي بيثبات

سعدي در تأليف بوستان و گلستان بر آن بود که نکاتي اخالقي گوشزد سازد .بـا ايـن
همه ٬اـگر اين آثار را صرفًا درسهاي خشک اخالقي بشـماريم ٬آنـها را تـمامًا بـيروح
پردازي اوست .سعدي ٬در سخن از غريب
شم بذله
ساختهايم .کليد جهان سعدي ِ
ِ
درک ِّ
سفرکردهاي که بسيار دروغ ميگويد يـا از مسـافرانـي کـه بـه حـجرهاي دربـهـگِ ـلآورده
محبوس م يگردن د يا از ازدواجي ب دت ر از اس ارت ٬همواره ب ه خوانـنده مـيآموزد ک ه
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ــ

ـ

لحن شوخ در ديگر آثار شاعر نيز وجود دارد.
آماده لب به ّ
تبس م گشودن باشد .اين ته ِ

وار تـصاوير هـمپيوسته« در غـزلهاي
ُ
اسکالم ْو سکي ٬وقتي دربـاره »تـرکيب لطـيفه ِ
سعدي سخن ميگويد ٬به احتمال قوي ٬به همين معني اشاره دارد.٢٨
حيف خواهد بود که ٬بياشاره به برجستهترين خصلت سعدي ٬يعني مصلحتبيني

او در رابطه با سفر ٬اين بحث را ختم ک ن يم.
ـ

ـ

توج ه خود را وقف امـور س اده روزانه م يس اخت و بسـياري از
سعدي بيشتري ن ّ
ـ

ــ

ــ

ــ

ــ

ـ

م ع اص ران او در اين خصلت شريک او ن بودند .مـثًال مـحمود شـبستري و فـخرالديـن
ــ

ـ

ـ

ــ

عراقي ٬در گلشن راز و لمعات  ٬در باالترين مرتبه ٬به انديشهـورزيهاي ع رف ان ي مشـتغل
ـ

ـ

ـ

بودند؛ در حالي که سعدي خود را با »ـگربهاي که درس قناعت آموخت« ٢٩يا »پيرمردي که
di and Hafiz", Orientalia Lova niensiaـcـ28) Wojciech Skalmowski, "Notes on the Ghazals of Sa
Periodica 10 (1979): 273.

٢٩ـ(ــاشاره به حکايتي در باب ششم بوستان  :يکي گربه در خانه زال بود ...تا آنجا که ميگويد:
اـگر َج ستم از دست اين تـيرزن

مــن و مــوش و ويــرانـه پـيرزن
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در شـادي جـوانـان نـميتوانست سـهيم گـردد« ٣٠و يـا »مـلِ کزادهاي مـهرههاي گـردن
برهمافتاده« ٣١مشغول ميداشت.
لذا عجب نيست اـگر ٬در حيات سعدي ٬سير آفاق بر سير انفُس پيشي گرفته باشد .در
روحي ه اهل عمل ٬براي جستجوي کمال مطلوب ٬تنها سير آفـاق مـناسب
نظر مردي با
ّ
است نه به کنج عزلت نشستن و مگر نه اين است که سعدي خود ٬در باب دوم بوستان  ٬در
حکايت مردي که پسر خويش را در سفري گم کرده بود ٬اين معني را بيان ميکند:
يکي را پسـر گـم شـد از راحـله

شــبانگه بگــرديد در قــافله

ز هرخيمه پرسيد و هرسو شتافت

به تاريکي آن روشـنايي بـيافت

مـردم کـاروان
ـر
چــو آمـد بَ ِ
ِ

شنيدم که مـيگفت بـا سـاروان

و پدر دلشاد بانگ بر ميآورد که:
بردم به دوست
نداني که چون راه ُ

از آن اهـل دل در پـي هـر کَ َس ـند
بـــرند از بــراي دلي بــارها

هرآنکس که پيشآمدم گفتم اوست
ـکه باشد که روزي به مردي رسند
خــورند از بــراي گُ ـلي خـارها
©

٣٠ـ(ــاشاره به حکايت اول از باب نهم بوستان:
طـيب نـ َع م
جــوانـي و
شــبي در
ِ
ّ
چو بلبلسرايان چـو گـل تـازهروي

جـوانـان نشسـتيم چـندي بـه هـم
ز شوخي در افکنده غلغل به کوي

تا آنجا که از زبان پير گويد:
نــزيبد مــرا بــا جــوانــان چــميد

ـکه بر عارضم صبح پيري دمـيد...

پــر زاغ
مــــرا بـــرف بــاريده بــر ِّ

عـيش جـوانـي مـدار
دگــر چشـم
ِ
نشــايد چــو بــلبل تــماشاي بــاغ

چو بر سر نشست از بزرگي غـبار

٣١ـ(ــاشاره به حکايت دوم از باب هشتم بوستان:
اسب ادهـم فـتاد
مـ ِلکز ادهاي ز
ِ

به گردن درش ُم هره بر هـم فـتاد

