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چکیده: جنگ خطی محفوظ در کتابخانه الال اسماعیل 
الال  »مجموعه  یا  اسماعیل«  الال  »جنگ  نام  به  استانبول 
و  ادبی  و  تاریخی  از فوائد  ای نفیس  اسماعیل«، مجموعه 
یادداشت های عمده منظوم و رونوشت پاره ای از مراسالت 
ناموران است که علی الخصوص از برای وقوف بر جوانبی 
فراوان  اهمیت  ایلخانیان  روزگار  در  ایران  ادب  و  از فرهنگ 
این جنگ، راجع به فضای فرهنگی،  از فوائد  دارد. بسیاری 
علمی و سیاسی آذربایجان و خاندان جوینی و پیرامونیان 
این خاندان است. در این جنگ، رونوشت نامه ای از سعدی 
به شمس الدین صاحب دیوان جوینی است که از چشم 
در  نویسنده  است.  اهمیت  حائز  ادبی  و  تاریخی  انداز 
نوشتار حاضر، این نامه را ارائه و نکاتی پیرامون نامه مذکور 

و انتساب آن به سعدی، بیان می نماید.

کلیدواژه ها: سعدی، شمس الدین صاحب دیوان جوینی، 
جنگ الال اسماعیل، مجموعه الال اسماعیل، نامه.
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Abstract: The manuscript collection preserved 
in the Istanbul Lālā Ismāil›s Library, known 
as the «Lālā Ismail Collection», is an exquisite 
collection of historical and literary data and 
major poetic notes and copies of some famous 
correspondence, which is especially important 
to know about aspects of Iranian culture and 
literature in the Ilkhanid era. Many of the 
advantages of this collection are related to the 
cultural, scientific and political atmosphere of 
Azerbaijan and the Juveinī family and those 
who were around them. In this collection, a 
copy of a letter from Sa’dī to Shams al-Din 
Sahib Divan Juveinī, which is important from a 
historical and literary perspective. In the present 
article, the author presents this letter and states 
some points about the mentioned letter and its 
attribution to Sa’dī.
Keywords: Sa’dī, Shamsuddīn Ṣāḥib Dīvān, 
Juveinī, Lālā Ismail Jung, Lālā Ismail Collec-
tion, Letter.

 رسالة الشيخ سعدي إىل مشس الدين صاحب الديوان
جويا جهانبخش

اخلالصـة: هنـاك جمموعـة خّطّيـة موجـودة يف مكتبـة الال إمساعيـل 
مبدينـة إسـطنبول التركّيـة باسـم )جمموعـة الال إمساعيـل(، وهـي تضّم 
خيّيـة واألدبّيـة واخلواطـر املنظومـة  جمموعـة نفيسـة مـن الفوائـد التار
بأمّهّيهتـا  ومتتـاز   ، املشـاهير مراسـات  مـن  لعـدد  واالستنسـاخات 
الفائقـة يف إلقـاء الضـوء عـىل جوانـب مـن الثقافـة واألدب اإليـراين 

يف العصر اإليلخاين.
الثقافّيـة  باألجـواء  املجموعـة  هـذه  وثائـق  مـن  العديـد  وتتـّص 
بني من هذه  يين واملقّر باجيان وعائلة اجلو والعلمّية والسياسـّية آلذر

العائلة.
يات هذه املجموعة نسـخة من رسـالة بعهثا سـعدي إىل  ومن حمتو
يين، ومتتاز بأمّهّيهتا من الناحيتني  مشس الدين صاحب ديوان اجلو

خيّية واألدبّية. التار
يبـنّي ماحظاتـه  والكاتـب يف هـذا املقـال يسـتعرض هـذه الرسـالة و

علهيا وعىل انتساهبا إىل سعدي.
يين،  املفردات األساسـّية: سـعدي، مشس الدين صاحب ديوان اجلو

ُكّناشة الال إمساعيل، جمموعة الال إمساعيل، الرسالة.
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ال ِإسـماعیِل ِاسـتانبول به ُشـمارۀ »487« که گویا َنُخسـتیْن بار ُاستاِد  ُجْنِگ َخّطِی َمْحفوظ َدر ِکتابخانۀ ال
َانوشـه یاد ُمْجَتبـٰی میُنـوٖی میکروفیلـِم آن را َاز َبـراِی ِکتابخانـۀ َمرَکـزِی داِنْشـگاِه ِتْهـران َفراَهـم آَورده اسـت1 و 
َدب و َتْحقیـق بـوده و َدر میـاِن 

َ
ْهـِل أ

َ
ـِه ُزْمـرۀ أ یخـِی َفراواَنـش پْیَوسـته مـوِرِد َتَوّجُ َدبـی و تار

َ
بـه واِسـطۀ َفواِئـِد أ

ال ِإسـماعیل«2 -  ال ِإسـماعیل« - و گاه »َمْجموعـۀ ال َدِب پارسـی ِبِاْخِتصـار بـه نـاِم »ُجْنـِگ ال
َ
راِن أ

َ
ِپژوِهْشـگ

َدبی و یادداشت هاِی ُعْمَدًة َمْنظوم 
َ
یخی و أ ردیده است، َمْجموعه ای است َنفیس از َفواِئِد تار

َ
نامُبردار گ

ردیده 
َ
و روِنِوشِت پاره ای از ُمراَساِت نامَوران3 که َدر سالهاِی 741 و 742 هـ.ق. َدر قاِلِب ُجْنگ ِکتاَبت گ

ـِت  َهّمّیَ
َ
خانـان أ

ْ
َدِب ایـران َدر روزگاِر ایل

َ
ُخصـوص َاز َبـراِی ُوقـوف َبـر َجواِنبـی از َفرَهْنـگ و أ

ْ
ی ال

َ
اسـت و َعل

َفراوان داَرد.4

مـی و سیاسـِی آَذربایجـان و 
ْ
ی از َفواِئـِد ایـن ُجْنـِگ ِکراَمنـد، راِجـع اسـت بـه َفضـاِی َفرَهْنگـی و ِعل بسـیار

ِر 
َ

ذ
ُ

َمند َدر آن سـامان. از َرْهگ
ْ

ْینـی و پیرامونیـاِن این خانـداِن َفرَهْنگ ُخصـوِص خانـداِن صاِحب دیـواِن ُجَو
ِکتاَبـِت َبْخشـی از آن َدر قاِهـره صـوَرت  َکـم  کـه َدسـِت  ال ِإسـماعیل5، می دانیـم  یادداْشـتی َدر ُجْنـِگ ال

، َمردی است َتبریزی6. ه است که کاِتِب آن َبْخش نیز َپذیرفته است، لیک شایاِن َتَوّجُ

ْینی  ی، َدر ایـن ُجْنـگ، روِنِوشـِت نامـه ای َهسـت از شـْیخ َسـعدی به َشـْمُس الّدین صاِحب دیـواِن ُجَو بـار
َدبی و چونان ُمْسَتدَرکی 

َ
یخی و أ )ُکشته ُشده به روِز چهاُرِم َشعباِن ساِل 683 هـ.ق.(؛ که از َچْشم انداِز تار

ی، بسیار ُمْغَتَنم است و ُمفید. َجل َسعدِی شیراز
َ
ِن شْیِخ أ ّیاِت ُمَدّوَ

ّ
َبر ُکل

کـه َدر آن بـه آثـاِر   بـور و ُقـرِب َعْهـِد آن بـه روزگاِر شـْیخ َسـعدی، از سـویی، و ِاْهِتمامـی  قدَمـِت ُجْنـِگ َمْز
ـر 

َ
ی َرفتـه اسـت، از دیگ ْینـی و پیرامونیانشـان و نیـز ُخصـوِص َسـعدِی شـیراز خانـداِن صاِحب دیـواِن ُجَو

ماَرتی َتواَند بود َبر ِصْدِق ِاْنِتسـاِب این نامه به َسـعدی. ... از یاد َنباَید ُبرد که غاِلِب ُنَسـِخ ُکَهن و 
َ
سـوْی، أ

َیند، َدر َهمین نیمۀ َنُخسـِت  ُمعَتَبـرِ آثـاِر َسـعدی کـه َمبنـاِی َتْصحیـح و َطْبـِع ِنگاِرش هـا و َسـراِیش هاِی او
سناد و َمْخطوطاتی که از این دوره َقدیْم َتر باَشند، 

َ
َسدۀ َهْشُتِم ِهجری ِکتاَبت ُشده اند، و َدر این موضوع أ

الَبّته ناِدَرند.

1 . این میکروفیلم، به ُشمارۀ »573 ف«، َدر ِکتابخانۀ َمرَکزِی داِنْشگاِه ِتْهران ِنگاهداری می َشَود.
: میـراِث ِشـهاب، س 23، ش 90، زمسـتاِن 1396 هــ.ش. ص 137 / از َمقالـۀ »َدستنویسـی ُکَهـن از دیـواِن ُهمامُ الّدیـِن  ـر

َ
2 . نمونـه را، نگ

ِم: َعلِی َحْیَدرِی َیساُولی.
َ
بیات و ِنکاِت نویافته(«، به َقل

َ
تَبریزی )أ

شعار و ُمراسالت ...« خوانده.
َ
3 . ُاستاِد َانوشه یاد ُمْجَتبٰی میُنوٖی، َدر یادداشتی که َدر آغازِ َعکِس ُنسخه نوشته است، آن را »مجموعۀ أ

رِ یـاری و ِمْهربانـِی داِنْشـَورِ ُمحَتَرم، آقاِی دکتـر َحمیِد َعطائِی َنَظـری )َنَطْنزی(، حاِصل 
َ

ـذ
ُ
َعـۀ ایـن ُجْنـگ َبـراِی َمـن، از َرْهگ

َ
4 . توفیـِق ُمطال

ردانیَدند. 
َ
ـر گ کور َدر ِاْختیار داشـَتند، ُمَیّسَ

ْ
تی که از ُجْنِگ َمذ َکْیفّیَ یرِ َرْنگِی با ردید. ایشـان به خواسـتارِی داعی، َدسـْتَرِس َمرا به َتصو

َ
گ

... ُخدایشان پاداِش نیکو ِدهاد! 
یۀ 284،  ال ِإسماعیِل ِاستانبول - به ُشمارۀ 487، َعکِس ُنسخه، رو ال ِإسماعیل، َدستنوشِت َمْحفوظ َدر ِکتابخانۀ ال : ُجْنِگ ال ر

َ
5 . نگ

لف.
َ
أ

َیندۀ َتبریزی«. د گو 6 . » حاجی ُمَحّمَ
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ی و ِإْعجاِم ُحروِف  ذار
ُ
یۀ 12 ب( آَمده است، با َتْکمیِل ُنْقطه گ آنچه َدر ُجْنِگ یادُشده )َعکِس ُنْسخه، رو

بی ُنْقطـه، و بـا َصـرِف َنَظـر از »ذاِل فارسـی« َدر ِکتاَبـت و ُعـدول از ِنـگاِرِش »کی« به جاِی »کـه«، از این َقرار 
است:     

»کتب الّشیخ سعِدی إلی الّصاحب شمس الّدین صاحب الّدیوان:

صـدر سـخن را بـه تحّیتـی الیـق قـدر صاِحـب أعظـم - عّز نصره - آراسـتن، میّسـر نمی شـود. بر 
دعا اقتصارکردن الزم گشت. 

بیارایدز نقش روی تو مّشــــــــاطه دســــــــت بازکشید را  خورشــــــــید  که  داشــــــــت  شرم  که 

حق - سـبحانه و تعالٰی - آن سـایۀ بارحمت را که بحقیقت آفتاب جهان افروزسـت تا سـایه و 
آفتاب ضّدانند، از ضّدان و حُسودان محروس و محمی داراد! 

داعـی مخلـص تهنیـت و تحّیـت عرضـه می دارد. شـکر المنعم واجب. همـواره به ذکر محامد 
مشغول. 

بنشســــــــتی ســــــــماط  بــــــــر  را  برخاســــــــتهرکــــــــه  خدمتش  بــــــــه  آمد  واجــــــــب 

یغ نـدارد، تا مزید سـوابق  متوّقعسـت بـه کـرم مخدومـی کـه شـفقت و مرحمـت از حامـل دعا در
نعم گردد، و داعی مخِلص داری7 بدین جسارت معذور فرماید.

جمعین!
َ
د باد! بمحّمد و آله أ

ّ
دولت مخل

.» الفقیر

٭
ْفَتنی است:

ُ
َدربارۀ این َمکتوب، َچند ُنْکته گ

ینی )1252 - 1328 هـ.ش.( ِرسالۀ ُپر و پْیماِن خواْنَدنِی  ِد َقزو مه ُمَحّمَ
ّ

ی که َعا ُکنون، بویژه از روزگار ● تا
خـود را َدربـارۀ َمْمدوحـاِن شـْیِخ شـیراز8 ِاْنِتشـار داده اسـت، َدر موضـوِع ُمناَسـباِت َسـعدی بـا خانـداِن 

فت وگوست.
ُ
7 . این َکِلمه، جاِی گ

َدر َدستنوشـت، این َکِلمه، طوری َبر ِکنارۀ َصفحه نوشـته ُشـده اسـت که َهم می َتواَند اینجا َپس از »مخلص« جاْی گیَرد و َهم پیش از 
ر نیسـت این َکِلمه، به ُمناَسـَبِت  ف. ... دو

ُّ
یک نیز َتناُسـبی می َتواَند داشـت، لیک َنه َچْندان بی َتَکل واژۀ »دولت« َدر ِفْقرۀ َبعد. با َهر

ر ُدنبالـۀ ِکتاَبَتش را به ِکنـارۀ کاَغذ 
َ
یسـگ ـری َبـر ِکنـارۀ کاَغـذ نوشـته ُشـده باَشـد، و از ُبـْن ُجـزِو ایـن َمکتـوب َنباَشـد؛ لیک چـون رونو

َ
دیگ

ولٰی ُچنین پنداشته می َشَود که این َکِلمه َهم از این َمتن باَشد.
ُ
َکشانیده است، َدر َنْظَرۀ أ

سناِد ُکَهن ـ، َنَظر خواسَتم. 
َ
ُحَکمائی - که فارِِس این مْیدان اند و َخبیرِ خواِنِش ُخطوِط َقدیم و أ

ْ
َدر این باره از ُاستاد ِعمادالّدیِن شْیُخ ال

یک از آنها َمربوط باَشد، به َطرزی  ر َقرار بود به َهر
َ
گ بطی به »مخلص« داَرد، َنه به »دولت«، و َا ِبنا َبر ِاسِتْنباِط ایشان َهم، این َکِلمه، َنه َر

که َدر َدستنوشت جاْی ِگرِفته است، ِکتاَبت َنمی ُشد.
م.

َ
ْعل

َ
به َهر روْی، از راِه ِاحتیاط، َکِلمۀ »داری« را ُفروَنَیْنداختیم؛ َواهلُل أ

ۀ  تَعلیم و تَربَیت، س 7، ش 11 و 12، َبهَمن و ِاسَفْند(، 1316 هـ.ش.، صص 714 - 791 و 834 و 835 )/ 
ّ
: َسعدٖی نامه )َمَجل ر

َ
8 . نگ
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فت وگوهائـی َچْنـد صـوَرت َپذیرفتـه اسـت، و َدربـارۀ 
ُ
گ ُجوْینـی و خاّصـه َشـْمُس الّدین صاِحب دیـوان، 

گاهی ها و َتْحلیل ها  ّیاِت َسـعدی پـاره ای از آ
ّ
َتْیِن ُکل

َ
ّف

َ
ُخصـوص َبـر ُبْنیاِد ما َبْیَن الّد

ْ
ی ال

َ
ایـن ُمناَسـبات َعل

َمجـاِل َطـرح یافتـه اسـت کـه َهنـوز جـاِی َتْکمیـل و َتْحلیـل و َتدقیـِق بیشـَتر داَرد. ... از ُخرده بینانه َتریـن 
خیـر َدر ایـن َزمینـه، َبْهـره ای اسـت کـه آقـاِی دکتـر َجـواِد َبَشـری َدر ِکتـاِب 

َ
و سـودَبخْش َترین ِنِوشـتارهاِی أ

َجل َسعدی بدین موضوع ِاْخِتصاص داده اند9.
َ
حواِل شْیِخ أ

َ
ُپرُنْکتۀ أ

یخ و َفرَهْنِگ ما َپرتو  ر از ُمناَسـباِت آن دو ُبُزرِگ تار
َ

ال ِإسـماعیل، َبر گوشـه ای دیگ نامۀ ُمْنَدِرج َدر ُجْنِگ ال
ه است.  َند که َدر نوِع خود شایاِن َتَوّجُ

َ
می َاْفگ

ی بـا عنـواِن  کـه از و َکـرده بـوده اسـت  کـه َسـعدی َمکتوَبـش را بـا َشـْخصی َهْمـراه  از ایـن نامـه َبرمی آَیـد 
»حاِمـِل ُدعـا« یـاد می ُکَنـد. بظاِهـر شـْیِخ شـیراز َدر َحـّقِ ایـن »حاِمـِل ُدعـا« پاْیَمـردی َکـرده بـوده اسـت و از 
ُکَمْک َرسـانَدْن ها بـه  صاِحب دیـوان َبـرآَورَدِن حاَجـِت او را خواسـتار ُشـده بـوده. ُچنیـن َدسـْتگیری ها و 
ربـاِب حاجـات، َهمـواره از ُوَجهـاِی روزگار ِاْنِتظـار می َرفتـه اسـت و ای َبسـا نامه هـاِی بازماْنـده از ُبـُزرگاِن 

َ
أ

ْی،  طرافیان است. ... به َهر رو
َ
هِل ِاْسِتحقاق و أ

َ
پیشین که موضوعشان َعرِض حال و َتقاضاِی حاجاِت أ

ِع 
ُ
ردیده اسـت و َتَوّق

َ
می گ

َ
نامۀ َسـعدی نیز بظاِهر َاز َبراِی َشـفاَعت َدر َبرآَورَدِن حاَجِت آن »حاِمِل ُدعا« َقل

یغ َنداَرد«.  شْیخ آن بوده است که صاِحب دیوان »َشَفَقت و َمرَحَمت از حاِمِل ُدعا ِدر

● َسـعدی، صاِحب دیـوان را، بـه َتْفصیـِل ُمْنـَدِرج َدر نامـه، »خورشـید« و »آفتـاب« می خواَنـد. ... ُشـْبَهتی 
َقـِب َشـْخصِی صاِحب دیـوان بـوده 

َ
، گوشـۀ َچْشـِم نویَسـنده بـه ل َنتـوان داشـت کـه َدر ایـن ُحسـِن ِاْختیـار

ْعٖنی: »َشْمُس الّدین«. 
َ
است؛ أ

ماَرتی اسـت َدر َتْقوَیـِت َظّنِ ِصْدقی 
َ
کید َبر آن، أ

ْ
خـوِد ایـن َتْشـبیِه ُمخاَطـب بـه »خورشـید« و »آفتـاب« و َتأ

یـم و ُمخاَطـِب آن را براسـتی »الصاحـب شـمس الّدین صاحب الّدیـوان«  کـه َدر َحـّقِ َسـرنویِس نامـه دار
یم. می پندار

ِی این دو سـویه  ی از ناسـاز رسـوی، و َبْهره َور
َ
ری با »خورشـید« و »آفتاب« از سـویی و »سـایه« از ِدگ

َ
● آرایه گ

یِنـِش ُهَنـری، چیـزی اسـت کـه از َسـعدی نیک َمْعهوِد ماسـت. َهموسـت که َفرموده  ی و آَفر  َپـرَور
ْ

َدر َخیال
است:

َمْشــــــــهوری؟ چو سایه هیچَکَسست10 آَدمی که هیَچش نیست آفتاب  که چون  ین چه  َاز مرا 

 : یـرِ َنَظـرِ ِی: َحبیـِب َیْغمائـی[، ]باْزچـاپ ز دَعلـِی ُفروغـی ]بـا َهْمـکار ّیـاِت َسـعدی، به ِاْهِتمـاِم: ُمَحّمَ
ّ
) ُکل

ینی(. ِد َقزو ِم: ُمَحّمَ
َ
»َممدوحیِن شْیخ َسعدی«، به َقل

َجل َسعدی، َجواِد َبَشری، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت َتْک َبرگ،  پاییزِ 1398 هـ.ش.، صص 196 - 256.
َ
حواِل شْیِخ أ

َ
: أ ر

َ
9 . نگ

َخِذ چاپی: هیچکست.
ْ
10 . َدر َمأ
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غ 573(. ، 1389 هـ.ش.، ص 625،  میرَکبیر
َ
َسۀ ِاْنِتشاراِت أ ْمشاهی[، چ: 15، ِتْهران: ُمَؤّسَ َبهاءالّدیِن ُخّرَ

ر که آفتــــــــاب َبرآَید بَرْغِم ُدشَمَنم ای دوست! سایه ای به َسر آَو کــــــــور َنخواَهد  که موِش 

غ 281(. )َهمان، ص 513، 

شــــــــت
َ

ذ
ُ
َنگ آفتاْب ُرخ!  ای  ت 

َ
ِدل َدر  َهنوز  آری  ِمْهربــــــــان  یارِ  َســــــــرِ  به  ســــــــایه ای  که 

غ 567(. )َهمان، ص 622، 

یــــــــش آَمد زی َنَظــــــــَرش َبــــــــر َمــــــــِن َدرو آَمــــــــد رو َبداندیــــــــش  ــــــــِم  ِ
ّ
ُمَعل کــــــــه  دیــــــــَدم 

َمــــــــن تاَبد َبر  آفتــــــــاب  کــــــــه  ذاشــــــــت 
ْ
آن ســــــــایه گران چــــــــو َابــــــــر َدر پیــــــــش آَمدَنگ

)َهمان، ص 671، از ُرباعّیات(.

تی َبر اهِل َزمین بود از آسمان ...«: ● َدر چکامۀ »این ِمّنَ

زها بتاب ــــــــک! َبســــــــی رو
ْ
وْی ســــــــایۀ ُخدای! َبســــــــی ســــــــالها بمانای آفتــــــــاِب ُمل

)َهمان، ص 737(.

ْینی است: ● َدر چکامۀ »َشَکر به ُشْکر ِنَهم َدر َدهاِن ُمژده ِدهان« که َدر ِستاِیِش َعطاَمِلِک ُجَو

َزند
َ
گ َنه ســــــــایه  ُکَند،  ت  َمَضــــــــّرَ آفتاب  ِفق ُشــــــــَدند ارکانَنه  که َهر چهــــــــار به َهم ُمّتَ

)َهمان، ص 739(

: و
َشــــــــَود رم 

َ
گ کآفتاب  ــــــــر 

َ
ِدگ زِ  رو َمَقــــــــّرِ عْیش ُبَود ســــــــایه بان و ســــــــایۀ بانبه َچنــــــــد 

ــــــــر به ســــــــایۀ َدســــــــتورِ پادشــــــــاِه َزمانتــــــــو کآفتاِب َزمینــــــــی به هیچ ســــــــایه َمرو
َ
َمگ

)َهمان، َهمان ص(

: و
یده ُچنین ســــــــایه َبر َبسیِط جهانَنه تافته ســــــــت ُچنیــــــــن آفتاب َبــــــــر آفاق سَتر

ُ
گ َنه 

)َهمان، َهمان ص(.

َیتی ِدل َدرو َنشاَید َبست ...«: ● َدر چکامۀ ِرثائِی »ُوجوِد عار
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کی نیســــــــت ــــــــر آفتاب ُفروُشــــــــد َهنوز با
َ
تو را که ســــــــایۀ بوَبکرِ َســــــــعِد َزْنگی َهستگ

)َهمان، ص 760(.

● َدر چکامۀ ِرثائِی »به هیچ باغ َنبود آن دَرْخت ماَننَدش ...«:

ر آفتاب بُشد، سایه َهمُچنان باقیست
َ
گ یش و پْیَونَدش!...  هِل حَرم بــــــــاد و خو

َ
َبقاِی أ

)َهمان، ص 762(.

ِلستان:
ُ
● َدر ِسُومین باِب گ

َرســــــــید آفتاب  به  ِدْهقــــــــان  که سایه َبر َسَرش انداخت چون تو سلطانیُکالْه گوشــــــــۀ 

)َهمان، ص 108(.

ِف چو شاِم اوست
ْ
یرِ ســــــــایۀ ُزل اوســــــــت خورشید ز َصَنوَبرخراِم  َقــــــــّدِ  ُغــــــــالِم  طوبی 

غ 94(. )َهمان ، ص 446، 

ِت نوروز به َصْحرا َبرخاست ...«:
َ
ِم دول

َ
● َدر چکامۀ »َعل

َعِت خورشــــــــیْدُرخی سایه فَکْند
ْ
َکَمرَبسته چو َجوزا َبرخاستَهرُکجا َطل بیِدلی َخسته 

)َهمان، ص 707(.

ْحَمـُد اهّٰلَل َتعالـٰی کـه بـه ِإْرغاِم َحسـود ...« که َدر ِسـتاِیِش »َشـمُس الّدین ُحَسـْیِن علکانی11« 
َ
● َدر چکامـۀ »أ

ُسروده ُشده است:

فاق
ْ

ال  
ُ

َجمال ِإســــــــالم،  سایۀ  دین،  َصدرِ دیوان و َســــــــرِ خْیل و ِسَپهدارِ ُجنودَشمِس 

)َهمان، ص 717(.

ت می گیـَرد، و می بینیم که َتـراِوِش ِعباراتی  بـا ایـن َتفاصیـل، بـاز َظـّنِ مـا َمْبنـی َبر ِصْدِق َسـرنویِس نامه، ُقّوَ
چـون »َحـق - ُسـْبحانه و َتعالـٰی - آن سـایۀ باَرَحمـت را کـه بَحقیَقـت آفتـاِب جهان افروزسـت تـا سـایه و 
ی کـه َسـراَیندۀ  ـِم َسـعدِی شـیراز

َ
آفتـاب ِضّداننـد، از ِضـّدان و حُسـودان َمحـروس و َمحٖمـی داراد!« از َقل

رِ »َعلی« بوده باَشـد 
َ

ک« کوتاْه ُشـدۀ »َعٖلَیک« اسـت که آن به نوبۀ خود ُمَصّغ
َ
کانی« خواْند؛ چه، بظاِهر »َعل

َ
یا باَید »َعل 11 . این َکِلمه را گو

: »بابکان« و ماَننِد آن(.  ت است )ُچنان که َدر داِت ِنْسَبِت ُبُنّوَ
َ
کان« َهم أ

َ
ِلف و نوِن »َعل

َ
و أ

ـۀ  تَعلیـم و تَربَیـت، س 7، ش 11 و 12، َبهَمن و ِاسـَفْند(، 1316 هـ.ش.، ص 834 و 835 
ّ
: َسـعدٖی نامه )َمَجل ـر

َ
َتْفصیـل را َدر ایـن بـاره، نگ

َدُه اهلُل َتعالٰی ِبُغْفراِنِه ـ(. ینی - َتَغّمَ ِد َقزو ِع َفقید، ُمَحّمَ )یادداشِت َعاّلمۀ ُمَتَتّبِ
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فته است، ُمْسَتْبَعد نیست.
ُ

بیاِت پیْشگ
َ
أ

، با کارَبست هائی از َقبیِل  َبرَدست َدر ِعباَرِت »آن سایۀ باَرحَمت« نیز رِ َز
َ

ْفِظ »سایه« َبر ُحکوَمْتگ
َ
ِإْطاِق ل

»سایۀ ِإسام« - که الَبّته َدر جاِی خود إیهام َهم داَرد - بی َتناُسب نیست؛ و می دانیم که یکی از َمعانِی 
ر است.

َ
واهِی َفرَهْنگ ها، َهمان پادشاه و ُحکوَمْتگ

ُ
واژۀ »سایه«، به گ

● َهر دو بْیِت َمذکور َدر َمتِن نامه، از خوِد َسعدی است.

»ِز َنقـِش روِی تـو َمّشـاطه َدسـت بازَکشـید / کـه َشـرم داشـت کـه خورشـید را بیاراَیـد« از َغـَزِل »َمـرو بـه خـواب 
َرت ُمشـاهدۀ خویش َدر َخیال آَید« اسـت که ُجزِو َبداِیِع شـْیِخ شـیراز اسـت 

َ
که خواَبت ِز َچشـم بْرباَید / گ

 : ِی: َحبیـِب َیْغمائی[، ]باْزچاپ زیرِ َنَظرِ دَعلِی ُفروغی ]با َهْمکار ّیـاِت َسـعدی، به ِاْهِتمـاِم: ُمَحّمَ
ّ
: ُکل ـر

َ
)نگ

 : غ 280؛و ، 1389 هــ.ش.، ص 513،  میرَکبیـر
َ
َسـۀ ِاْنِتشـاراِت أ ْمشـاهی[، چ: 15، ِتْهـران: ُمَؤّسَ َبهاءالّدیـِن ُخّرَ

کـذا؛ َولی  ِکتاب، توضیحات َنداَرد[: دکتر ُغاْمُحَسـْیِن یوُسـفی،  َغزَلهـاِی َسـعدی، َتْصحیـح و توضیـح ]
ِی: بانو ِرْفَعِت َصفٖی نیا، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن، 1385  به ِاْهِتمـاِم: دکتـر َپرویـزِ َاتابکـی، و َدسـْتیار

غ 421، ب 5(. هـ.ش.، ص 196، 

»َهرکـه را َبـر ِسـماط12 ِبْنشسـتی / واِجـب آَمـد بـه ِخدَمَتـش َبرخاسـت« نیـز از واَپسـین ِحکاَیـِت بـاِب سـُوِم 
ِی: َحبیـِب  دَعلـِی ُفروغـی ]بـا َهْمـکار ّیـاِت َسـعدی، به ِاْهِتمـاِم: ُمَحّمَ

ّ
: ُکل ـر

َ
ِلسـتاِن بی َخـزاِن اوسـت )نگ

ُ
گ

 1389 ، میرَکبیر
َ
َسـۀ ِاْنِتشـاراِت أ ْمشـاهی[، چ: 15، ِتْهران: ُمَؤّسَ : َبهاءالّدیِن ُخّرَ یـرِ َنَظـرِ َیْغمائـی[، ]باْزچـاپ ز

ِتْهـران:  چ: 10،  ِلسـتاِن َسـعدی، َتْصحیـح و توضیـح: دکتـر ُغاْمُحَسـْیِن یوُسـفی، 
ُ
گ  : هــ.ش.، ص 120؛و

شـرَکِت ِسـهامِی ِاْنِتشـاراِت خواَرزمی، 1391 هـ.ش.، ص 126 - با نویِسـِش »بسـاط«، به جاِی »ِسـماط« که 
نویِسِش ُشماِر َچْشمگیری از ُنَسخ است ـ(.

یخـت و بـا ایـن فاِصلـۀ َانـَدک َدر ایـن نامـۀ کوتاه، بـاز نیک سازگارسـت با آن  ِاْنـِدراِج ایـن دو بیـت بدیـن ر
ِپْنداشت که ُمْنشِی این َوجیزه، شْیِخ شیراز باَشد؛ ُچنان که َدر َسرنویِس نامه نیز َتْصریح َرفته است.

ْندپایۀ خویش 
َ
َدب و ُخضوع و َتواُضع را ِنسَبت به ُمخاَطِب ُمْقَتِدِر ُبل

َ
ْسم، َشرِط أ ی الّرَ

َ
● نویَسندۀ نامه، َعل

ـذ و َجهاْنـداِر َفرمانَروائـی چـون  بـه جـا مـی آَوَرد؛ لیـک َدر ایـن ِإْظهـاِر ُخضـوع َدر َبراَبـرِ َمـرِد دیواْنسـاالِر ُمَتَنّفِ
ْینـی، َانـدازه ِنـگاه مـی داَرد، و ُخاصـه - بـه ِمثالـی کـه خـوِد َسـعدی َدر َتْعریـض به َظهیرِ  صاِحب دیـواِن ُجَو
 َارَسان َنمی ِنَهد«. ... این ِإْظهاِر ُخضوع َدر عْیِن 

ْ
یابی َفرموده است13 - »ُنْه ُکرسِی آسمان را زیرِ پاِی ِقزِل فار

ِئم است.  رباِب ِاْقِتدار و ِزمامداراِن روزگار نیْک ُمَتا
َ
َاندازه ِنگاْه داشتن، با َطریقۀ َسعدی َدر َمدح و َثناِی أ

12 . ِسماط: ُسفره، َدستارخوان.
: بوسـتاِن َسـْعدی )َسـْعدی نامه(، َتْصحیـح و توضیـح: دکتـر ُغالْمُحَسـْیِن یوُسـفی، چ: 11، ِتْهـران: شـرَکِت ِسـهامِی ِاْنِتشـاراِت  ـر

َ
13 . نگ

زمی، 1392 هـ.ش.، ص 40 - ب 196 و 197 - و ص 225.  خواَر
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َبرَدسـتان و ُخداَونـداِن  شـیوۀ »بی َتعـاُرف« یـا َدقیْق َتـر بگوَیـم: شـیوۀ »َکْم َتعـاُرِف« َسـعدی َدر ُمواجهـه بـا َز
ْی نیز  ِب َنَظر َکرده بود. از َهمین رو

ْ
ی، از َبْعِض تیْزبیناِن َزمانه َجل ک، چیزی است که از روزگاِر خوِد و

ْ
ُمل

مـا و َمشـاِیِخ روزگار ُچنین َنصاِیح 
َ
بـود کـه َقریـب بـه َهمـان روزگاران نوشـَتند: »... َدریـن َوقـت که مائیم ُعل

فت؛ الَجَرم روزگار بدین َنَسق است که 
ُ
فته[ با َبّقالی و َقّصابی َنتواَنند گ

ُ
که َسعدی با ُسلطاِن َزمان می گ [

ِی: َحبیِب َیْغمائی[، ]باْزچاپ  دَعلِی ُفروغی ]با َهْمـکار ّیـاِت َسـعدی، به ِاْهِتمـاِم: ُمَحّمَ
ّ
می بینـی! ...« ) ُکل

، 1389 هـ.ش.، ص 921(. میرَکبیر
َ
َسۀ ِاْنِتشاراِت أ ْمشاهی[، چ: 15، ِتْهران: ُمَؤّسَ : َبهاءالّدیِن ُخّرَ زیرِ َنَظرِ

َوقتی َهم که می گوییم: »َکْم َتعاُرفی«، از َمقوله ای ِنْسبی ُسَخن می گوییم. ... َمْقصوِد َبنده َهرگز این نیست 
فتـه َسـرِ مویی از 

ُ
ـر می گ

َ
گ فتـه، یـا َا

ُ
بـاِن َزمـان َنمی گ ِ

ّ
کـه شـْیخ َسـعدی َمـدح و َثنـاِی زورَمْنـداِن دوران و ُمَتَغل

َغت و ِإْغراقی که چاشنِی َمتاِع »َمدیحه 
َ
َبیاِن واِقعّیاِت عْینی و عْینّیاِت واِقعی َتَخّطی َنمی َکرده و از ُمبال

، هیـچ َبْهـره َنمی ُجسـته اسـت. ... َبرخی  و َثنا«سـت - َبـل: َمـدح و َثنـاِی شـاِعرانه بـدوِن آن بی َمعناسـتـ 
َقل 

َ
فته اند و َخیال َکرده یا الأ

ُ
َدر باِب ِاْجِتناِب َسـعدی از َمّداحِی ِإْفراطی، ُسـَخنانی َدر نوِع خود ِبِإْفراط گ

قـاء َکرده اند که َسـعدی َتْنها و َتنها َانَدرْزگوِی بی ُمحاباِی زورَمْندان بوده اسـت 
ْ
ـران ِإل

َ
ایـن َخیـال را بـه دیگ

ِی  خ و ِاْنِتقاداِت کوَبنده را َبر َسـر و رو
ْ
شـته و َفَقط و َفَقط باراِن َنصاِئِح َتل

َ
و ِگرِد َمدح و َثناِی ایشـان َنمی گ

ی با ایْنگونه َبرداشت ها نیست. ... َمْقصوَدم َهمین  ایشان می بارانیده است. ... َمْنظوِر َمن، َهرگز َهم آواز
ر َدر آن روزگاران  اسـت و َبـس کـه َسـعدی َدر َمّداحـی و َمدیحه گویـی تـا َجمیـِع غایـاِت َمْعمـول و ُمَتَصـّوَ
َبِح َمطاِمِع َمّداحانه َنمی ُبرده است و الِزمۀ َمدِح زورَمْنداِن َزمان 

ْ
پیش َنمی َرفته است و َهمه چیز را به َمذ

زافۀ بی َتمیزانۀ َنْفَرت اْنگیزی که خوشآَیْنِد 
َ
و ُمسَتولیان َبر َسریرِ ُحْکْمرانی را آلوَدِن َزبان به َهرگونه یاوه و گ

ـر َمدیحه َسـرایاِن َفرَهْنـِگ مـا - َنمی خواسـته اسـت تـا 
َ

ایشـان باَشـد، َنمی داِنسـته و - َبرِخـاِف َبعـِض دیگ
بـه َهـر حیلـۀ ُمْمِکـن َدر ِدِل ایشـان راهـی بجوَیـد. ... َهمیـن! ... کـه الَبّته چیـزِ َکمی َهم نیسـت! ... این که 
ی »خـوِی ُغامی« می ناَمد  مـاِدِح ُخداَوْنـدگاراِن جـاه، تـا آنجـا که می َتواَند خویشـَتن را به آنچه ِإقباِل الهور
ی  تی اسـت ُبُزرگ و َسـعاَدتی که ُجز َنواِدر

َ
ران از َسـگان ُفروَتر َنیاَرد14، َفضیل

َ
ِصف َنسـاَزد و َدر َبراَبرِ دیگ ُمّتَ

از َنواِبِغ َبَشر را َدست َنمی ِدَهد.

صحـاِب ِحْشـَمت و جـاه و َمدیحه َسـرایِی ایشـان، 
َ
بـاِن َسـعدی َدر ُمواجهـه بـا أ شـیوۀ غاِلـب َبـر ِذْهـن و َز

َاندازه ِنگاْه داشـَتن اسـت و َمدیحه را به سـوِی َاْنَدرز و ِإْنذار سـوْق داَدن اسـت. الَبّته گاه نیز َسـرِ ِرشـته را از 
ی و سوِی ُسَخَنش ماَننِد غاِلِب ُشَعراِی ُمْشَتِغل بدین َعواِلم ُشده؛ لیک پْیداست  َکف داده است و رو
رداَنـد؛ زیـْن 

َ
ـق دور سـاَزد و ِسـتاِیش را بـه َنصیَحـت َنزدیـک گ

ُّ
ِبنـاِی او َبـر آن بـوده اسـت کـه َتقاضـا را از َتَمل

ی ُسروده است یا آنچه َدر َنصیَحِت ِزماْمداران نوشته، َرْنگ وبوِی نامه هاِی  ْی، پاره ای از َمداِیحی که و رو

14 . ِإْقبال َدر َپیاِم َمشِرق می َفرمود:
َکــــــــرد آَدم  َبندگــــــــِی  بی َبَصــــــــری  از  گوَهــــــــری داشــــــــت َولی َنــــــــذرِ ُقباد و َجــــــــم َکردآَدم 
است خوارَتر  َســــــــگان  زِ  ُغالمی"  "خوِی  از  َمن َندیَدم که َســــــــگی پیِش َســــــــگی َسر َخم َکرد!َیعنی 
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ْستاخی و بی َپروائی نیز تهی نیسَتند.15
ُ
رانه، از گ

َ
حیاًنا َماَمْتگ

َ
ِإْخوانی داَرند، و َدر َحْق گویِی ُمْشِفقانه و أ

َپذیر است که شیوۀ ُسَخن گویِی َسعدی با صاِحب دیوان، َدر نامه ای از این َدست، َهمین  َغَرض، باَور
ْ
ال

رانـی نویَسـندۀ ایـن نامه بوَدنـد، ُنعوت و 
َ

ـر دیگ
َ
گ باَشـد کـه َدر ایـن َمکتـوب دیدیـم و خواْندیـم. ... چـه َبسـا َا

لقاِب بیشـَتر و َتعابیرِ چاْپلوسـانۀ َچرْب َتر و ُپرِماْط  َتری به ناِف ُمخاَطب / َمْمدوِح واالَمقام می َبْسـَتند. 
َ
أ

ْندآوازگاِن 
َ
ربـاِب ِاْقِتـدار باَشـند، از عاِلمان و صوفیـان و ُبل

َ
... ِشـعر و نامـه و چـه و چه هـا کـه ُمخاَطـِب آن أ

فته ها و نوشته ها، چه َخَبرهاست!
ُ
پیشین، بسیار َبر جاْی مانده است و الُبد دیده اید َدر َبعِض آن گ

٭  
ضاِیع َکرَدَنست ُعْمْر  ْفَتن 

ُ
بســــــــیارگ َعظیم!َسعدیا! 

ْ
رَدَنست اْســــــــَتْغِفُر اهلَل ال رآَو

ْ
َوقِت ُعذ

)َغزَلهاِی َسعدی، َتْصحیِح یوُسفی، چ: 1، 1385 هـ.ش.، ص 142(.

کوتاْه ُسَخن، این که:

یـخ و َفرَهْنـِگ ایـران َدر دوراِن َحیـاِت شـْیِخ ُبُزرگـوار  ال ِإسـماعیل، از َبـراِی ِشـناخِت َزوایـاِی تار ُجْنـِگ ال
ُکْهنـۀ ُمِهـّم و ُمْعَتَبـری اسـت، و از َبـراِی ُچنـان ِاْنِتسـاْب ها کـه َدر َسـرنویِس آن نامـه دیـده  َسـعدی، َمنَبـِع 
ـًة َهـم َدلیلـی بـه َنَظـر َنمی آَیـد تـا بـه واِسـطۀ آن َتردیـد ُکنیـم َدر 

َ
ُجْملـه قاِبـِل ِاْعِتمـاد. ... ِعجال

ْ
می َشـَود، ِفی ال

ـم می ِدَهـد و ُمخاَطَبـش را 
َ
یْختـۀ خامـۀ شـْیِخ شـیراز َقل کـه ایـن ُجْنـْگ آن را ر ـِت ِاْنِتسـاِب نامـه ای  ِصّحَ

مان به 
ُ
َشـمُس الّدیِن صاِحب دیـوان می ِشناسـاَند. ... َدر ُمقاِبـْل، َقراِئنـی َهسـت کـه بتـوان َبـر ُبْنیاِد آنهـا، گ

. مور
ُ ْ
ُم بَحقاِئِق األ

َ
ْعل

َ
ردانید؛ َواهّٰلُل أ

َ
ُدُرستِی این ِنْسَبت را نیروَمندَتر گ

ِاْصَفهاِن مینوِنشان / 1400 هـ.ش.  

: از دیـروز تا امـروز )َمجموعۀ  ـر
َ
َدِب فارسـی و َمذَهـِب ُمْختـارِ َسـعدِی شـیرازی َدر ایـن بـاب، نگ

َ
بـارۀ َمّداحـی و َمدیحه َسـرایی َدر أ 15 . َدر

: با کارواِن  د َجْعَفرِ َشهیدی، چ: 1، ِتْهران: َنْشرِ َقطره، 1372 هـ.ش.، صص 345 - 352 و 369 - 393 و 399 - 410؛و َمقاله ها(، َسّیِ
یـدان، 1355هــ.ش.، ص 232 و  233 و 241 و  یْن کـوب، چ: 3، ِتْهـران: سـازماِن چـاپ و ِاْنِتشـاراِت جاو ّر ُحَسـْیِن َز

ْ
ـه، دکتـر َعْبدال

ّ
ُحل

ِل َمدیحه َسرایِی شاِعراِن ایرانی(، دکتر ناِدرِ 
َ
َدِب فارسی )َبرَرسِی ِاْنِتقادی و َتحلیلی از ِعل

َ
: َمدح، داِغ نَْنگ َبر سیماِی أ 242 و 245؛و

یژه صص 39 و 102 - 106 و 197 و 198.  ، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُمعین، 1374هـ.ش.، بو یْن پور ز َو


