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مور را 
ُ
کار   می کنــد، أ پیشــه... ُقــّوۀ ُمَخّیلــه اش خــوب  »... شاعْر

کــه  می خواهــد تعبیر می کنــد و جلوه می ِدَهــد، ُچنانکــه  آن طــور 
گفته ای. ید دروغ  کسی به او نمی تواند بگو

کــه آنچــه در بــاِب جامِع  مگــر کســی  بــه  َســـعدی إیـــراد  می گیــرد 
کاشــغر و دیــدِن  طلبه ای که شــعِر ســعدی را طلب می کــرد گفته 
گفته است: به چشِم  است، با حقیقت مطابق نیست؟ یا آنچه  
کـــرد و پا بـــر  خودم دیدم  ُفالن  پیر ســّجاده اش را بر روِی آب پهن 
ِم صرف  آن گذاشــت و ســریع تر از کشــتی به مقصــد رســید، َتَوّهُ
)ُاستاد ُمجتبی میُنوی(1 است؟...« 

َکسان  شــیِخ شــیراز، »َســعدی« ی بی َهْنباز )ح 606 ـ 691 2هـ. ق.(، از آن 
یغا که بسیاری  فته ایم و نوشته، لیک ِدر

ُ
بُشمار است که از ایشان بسیار گ

گیِر َســهل  َیــِت ِإْتقــان عــاری و بر َهمان َســبیِل َهمه 
ْ
از آن بســیارها، از ِحل

گردیده است. که دانم و دانی! بر َبیان و َبنان َروان  ِانگاری هائی 

ه(، تیرماِه 1354 هـ. ش، ش 322، ص 209.
ّ
1. َیغما، )مجل

2. و به قولی:  690 هـ. ق.

 حقیقِت
َسواِنح و أسفاِر 

شیِخ شیراز
جویا جهانبخش

مقــالــه

وهشگران  چکیده: نویسنده در نوشتار حاضر، دیدگاه های پژ
و  احوال  گزارش  و  حکایات  مطالعه  در  را  ادبیات  حوزه  معاصر 

زندگی سعدی، مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.
کلیدواژه: ســعدی، حکایات ســعدی، مقامه نویسی، زندگی 

نامه سعدی.
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ِی ُبْت َپَرســت به َسَبِب  فتند: ِحکاَیِت هندو
ُ
گ  

ً
کردند.11 مثل و ِاسِتشــهاد 

که به قولی از ُفلن داستاِن  که در آن هست،12 یا به واِسطۀ آن  ِاضِطراباتی 
رته برداری ُشــده،13 و چون با ُعــرف و عادِت 

َ
گ َمکتــوب در َبهمــان کتــاب 

یخــی نیز ُپر َدر نمی ســاَزد، یا ِحکاَیِت دیدار بــا َجواَنِک َنْحوآموز، باز به  تار
ــِت ناَهمســازِی زمانش با روزگاِر َســعدی،14 افســانه اســت و َمحصوِل 

َّ
عل

ِل شیخ؛ لیک داستاِن »مرا در ِنظامّیه ِإْدرار بود...«،15 یا قّصۀ ُحضوِر  تخّیُ
یخی   َســعدی در ُحجــرۀ بازارگانــی در جزیــرۀ کیش،16 چون هیــچ َمنِع تار
و... نداَرد و ُمقَتضِی َتزاُحم یا َتناُقضی نیســت، قاِبِل ِاســِتناد است و الُبد 
گوشــه هائی از حیــاِت واقعِی شــیِخ ســخْن َپرداِز مــا. از همین  ِحکایتگــِر 
که از  خانه ای هــم  کــه در تازه تریــن زندگینامــه هــاِی ُمَوّرِ ْی نیــز هســت  رو
براِی شــیِخ شیراز نوشــته اند )ماننِد نوشته هاِی بانو دکتر شیریِن َبیانی در 
ِک شیراز و بوِی ِعشق،17 و نیز در  ِرسالۀ ُمفَرده شان، موسوم به َسعدی: خا
گونه ِحکاَیتها، ُمسَتَنِد  َدِب فارسی(18 باز غاِلِب همین 

َ
داِنشنامۀ زبان و أ

گرفته است. یْخ نویسی و وقایْع نگاری قرار  تار

بــاری، دربــارۀ این َنحــوۀ ُمواَجَهه بــا ِحکایاِت ُگِلســتان و بوســتان، جاِی 
ِدَرنگی ُبْنیادین َهست:

11. َسنج:  همان، همان ج، ص 596 ـ 598.
12. دربارۀ این ِاضِطرابات، ـ از ُجمله ـ نگر:  ِشعر الَعَجم، عاّلمه ِشبلِی ُنعمانی، 2 /26 ـ 28.

َدبّیاِت َعَربی، دکتر ُحَسین َعلی َمحفوظ، ص 167. 
َ
13. َسنج:  ُمَتَنّبی و َسعدی و مأخِذ مضامیِن َسعدی در أ

در این ِفقره، شــادروان ُاســتاد دکتر ُحَســین َعلی َمحفوظ: )1344 ـ 1430 هـ. ق.(، خواســته اســت 
د  ّیــا بِن محّمَ مأخــذی از بــراِی ایــن ِقّصــۀ َســعدی در متوِن َعَربی به دســت ِدَهد و به آثــار الِبلِد زَکر
ینی: )ط.  ینــی ِإرجاع کرده اســت؛ لیک ِإنصاف باَید داد که آنچه در  آثــار الِبلِد قزو بــِن محمــوِد َقزو
بِط َوثیقی به  فردیناند ووسِتنِفلد، گوتینگن، 1848م، ص 63 و 64 ـ ذیِل »سومناة« ـ( آمده، از ُبن َر

که »مأخِذ« آن در ُشمار آَید! حکایِت َسعدِی شیرازی نداَرد؛ تا چه َرَسد به آن 
تنها َوجِه ِاشــتراِک دو َمتن، نســَبت دادِن َخصیَصه ای اســت ناُمَتعاَرف به ُبِت ســوَمنات که ناشی 
زاراِن ُبتخانه بوده اســت؛ لیک حّتٰی در چون و چنِد آن َخصیَصه و  

ُ
کارگ ت و نیرنگ و َترَفنِد 

َ
از حیل

ینی هیچ ماَنندگی نیســت. در آثار الِبلِد  این َترَفند و نیرنگ، میاِن داســتاِن َســعدی و حکاَیِت قزو
َثِر 

َ
ْق بودِن ُبــِت آَهنین اســت در َفضاِی ُبتخانــه، بر أ

َّ
ینــی: )همــان ط، همــان ص( ســخن از ُمَعل قزو

که خوانده اید و  تکافِؤ تأثیِر سنِگ مغناطیس از جواِنِب ُمخَتِلف؛ ولی در حکاَیِت َسعدی، ـ ُچنان 
دیده ـ داستان چیِز دیگری است و... .

یهـ  با ختا براِی مصلحتی 
َ
ِد خوارزمشاهـ  َرحَمُة اهلل َعل 14. َسعدی در این داستان می گوَید:   »سالی محّمَ

ُصلح ِاختیار کرد. به جامِع کاشَغر درآمدم؛ پَسری دیدم...«: ) ُگِلستان، چ یوُسفی، ص 141(.
زنده یــاد ُاســتاد ُمجتبــٰی میُنــوی، دربارۀ این حکاَیت نوشــته اســت:  »... شــک نیســت کــه قّصه ای 
یخ ]ســعدی[... بیش از ده ســال نداشــته اســت و شــاَید هنوز شــعر و  بیش نیســت، چه در آن تار
ِد خوارزمشــاه در 617 بوده است«. ) َنقِد حال، چ:  1،  یرا مرِگ محّمَ نثری نُســروده و ننوشــته بوده، ز

1351هـ. ش، ص 333 و 334(.
رنده:  ع. ُجرُبزه دار، 3 / 657: )یا:  َسعدی  ِگردآو ینی،  دربارۀ این ناسازی نیز نگر:   َمقاالِت عّلمه قزو

ۀ َتعلیم و تربَیت، س 7، ش 11 و 12، 1316 هـ. ش، ص 781(. ّ
نامه / مجل

َجّل، »َجالل الّدیِن ُهمائی« ِی ســپاهانی، را نیز درباِب ُصعوَبِت َقبوِل ُوقوِع این ماَجرا 
َ
ُاســتاِد عاّلمۀ أ

َدبی، ُهمائی، 1 / 371 و 372؛ یا:  َسعدی 
َ
لی: )نگر:  مقاالِت أ یخ، َبیانی است و البّته تأّمُ در آن تار

یا آن  ــۀ َتعلیــم و تربَیــت، س 7، ش 11 و 12، 1316 هـــ. ش، ص 822(؛ هرچنــد که گو
ّ
نامــه / مجل

ُیراَجع.
ْ
شاَید؛ َفل

ُ
ِگِرْه نمی گ یصه  ل، از این َعو تأّمُ

15. َسنج:  بوستان، چ یوُسفی، ص 159.

16. َسنج:  ُگِلستان، چ یوُسفی، ص 117.
ِک شــیراز و بــوِی ِعشــق، چ:  1، تهــران:  یــزدا، 1389هـ. ش، ص  17. از ُجملــه، َســنج:  َســعدی:  خــا
یخنگاِر آن نیز  یَســندۀ تار ل و ِاسِتحســاناِت نو یهایش، َبهری از َتَخّیُ ر 63 ـ 84. در ایــن کتــاب و داو

َدخیل ُشده است! 
َدِب فارســی، به َسرَپَرستِی ِإســماعیِل َسعاَدت، چ:  1، 1388 هـ. ش، 

َ
18. َســنج:   داِنشــنامۀ زبان و أ

3 / 654 ـ 658.

شتگاِن ما در آنچه دربارۀ 
َ

ذ
ُ
بیشترینۀ گ

گفتنــد،  َســعدی می  شــیخ  َحیــاِت 
ِر داستانهاِی بوستان و گلستاِن 

َ
واگویه گ

او بودند. همۀ آن حکایتها را که شــیِخ 
شیریْن گفتاِر شیراز ـ  به اصِطلْحـ  خوْد 
َقهَرمــاِن آنهــا بــود، یا بــه َنْحــوی در آنها 
ُحضور داشــت، به َمثاَبــِت زندگینامۀ 
می َکشــیدند  بیــرون   وی  خوْدنوْشــِت 
»ُمفــَرِد  دربــاِب  َفُشــرده  َتقریــری  در  و 
ــِر غائب«، یعنی: َســعدی، ِرواَیت  

َ
مذّک

ّیــاِم 
َ
می َکردنــد. ایــن، می ُشــد َســواِنِح أ

و  َرنگاَرنــگ  َســواِنحی  شــیراز؛  شــیِخ 
نده از ُرْخدادهاِی گونه گون؛ از دیدار 

َ
گ آ

با َجواَنِک َنْحوآموز و ِعشْق باختن به او 
در جاِمِع کاشَغر3 بگیر، تا َسَفر به ِهند و 
ُکشتِن ِهندوِی ُبْت َپَرست،4 تا ِإساَرت 
زیــر در 

ُ
گ ِگِل نا کاِر  در دســِت َفَرنــگان و 

س،5 تا ِإدراْرخوار6 ُشــدن 
ُ
خنــدِق َطراُبل

ــه ی َبغــداد،7 و ُمعاَشــَرت بــا  در ِنظامّیَ
بوالَفَرج ابِن جوزی،8 و....

َ
أ

اینگونــه ُرخدادها، َســرَفصل هاِی َمشــهور و َحواِدِث َزبانَزِد َحیاِت شــیِخ 
شتگان.9

َ
ذ

ُ
گ شیراز بود در نگاِه غاِلِب 

ران که با ِنگاِه انِتقادی بدین داستانها  ّخِ
َ
مان و َکثیری از ُمتأ َقلیلی از ُمَتَقّدِ

مات و 
َّ
کــه پــاره ای از ایــن ِحکایــات بــا ُمَســل َدرنگریســَتند، بــر آن رفتنــد 

یخــی و... َدرنمی ســازد. َپــس این  کــم ـ بــا َمشــهوراِت تار َبعضــی ـ َدســِت 
باقی را 

ْ
َدبِی َســعدی ُشــَمردند10 و ال

َ
ــِل أ پــاره و آن َبعــض را، َمحصــوِل َتَخّیُ

گرفتند و بدان ِاســِتناد  م 
َّ
یخِی َحیاِت شــیخ ُمَســل به َمثاَبِت داده هاِی تار

3. َسنج:  ُگِلستان، چ یوُسفی، ص 141 ـ 143.
4. َسنج:  بوستان، چ یوُسفی، ص 178 ـ .181
5. َسنج:  ُگِلستان، چ یوُسفی،  ص 99 و 100.

6. ِإدراْرخوار:  راِتبه خوار، ُمسَتِمّری بگیر، َشهرّیه گیر. 
7. َسنج:  بوستان، چ یوُسفی،  ص 159.
8. َسنج:  ُگِلستان، چ یوُسفی،  ص 94.

گرفتند. رانه را، برخی از ُمسَتشِرقاِن َغربی نیز پیشه ساختند و پْی  ْردارانه و خوْشباَو 9. همین ِنگاِه باو
یِر ناِم تحقیق دربارۀ َســعدی به فارســی  در َتْکنــگارِی معــروِف هانری ماســه دربارۀ شــیِخ شــیراز کــه ز
ْه می ُکَنــد: )از ُجمله، نگــر:  تحقیق دربارۀ  رانه بســیار َجلِب َتَوّجُ درآمــده اســت، این ِنگاِه خوْشــباَو
ـ  دکتر ُغالمُحَســیِن یوُسفی،  دَحَســِن َمهَدوِی َاردبیلیـ  و َســعدی، هانری ماســه، َترَجَمۀ دکتر ُمَحّمَ

چ:  2، ص 13 ـ 129(. 
یِخ  َدبّیاِت فارســی ِی ِهرمان ِاِته نیز شــاِهد این اســتناِد َپذیُرفتارانه هستیم: )نگر:   تار

َ
یِخ أ در کتاِب تار

َدبّیــاِت فارســی، ِهرمــان ِاته، َترَجَمه با َحواشــی:  دکتر رضازاده َشــَفق، تهــران:  ُبنگاِه َترَجَمه و َنشــِر 
َ
أ

کتاب، 1356هـ. ش، ص 167 و 168(. 
َدبّیات در ایران، َذبیح اهلِل َصفا، ج 3، بخِش 1، ص 591 و 597.

َ
یِخ أ 10. نمونه را، َسنج:   تار

حقیقِت َسواِنح و أَسفاِر شیِخ شیراز

َذشتگاِن ما در 
ُ
ینۀ گ بیشــتر

شــیخ  َحیاِت  دربارۀ  آنچه 
ِر 

َ
واگویه گ گفتند،  َسعدی می 

داستانهاِی بوستان و گلستاِن 
او بودند. همۀ آن حکایتها را 
یْن گفتاِر شیراز   که شیِخ شیر
هَرماِن 

َ
ـ به اصِطالْح ـ خوْد ق

آنها بود، یا به َنْحوی در آنها 
َمثاَبِت  به  داشــت،  ُحضور 
خوْدنوْشــِت  زندگینامــۀ 
و  می َکشــیدند  ون   بیر وی 
درباِب  ُشــرده 

َ
ف یری  َتقر در 

یعنی:  غائب«،  مذکَِّر  »ُمفَرِد 
می َکردند.  واَیت   ِر َسعدی، 
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را پیش از شــیِخ شــیراز، قاضــی َحمیدالّدیِن َبلخی )فـــ: 559 هـ. ق.(، در 
مقامات اش، تا اندازه ای آزموده بود و َسعدی، البّته آن را پیشتر ُبرد. 24

ِت  ماِن َهَمدانی از شــخصّیَ بوالَفتِح ِإســَکنَدری« را َبدیع الّزَ
َ
ِت عجیِب »أ برخی گفته اند که شــخصّیَ

ماِن در درگاِه صاِحب  ِف َخزَرجِی َیْنبوعی«: )ِمسَعر بِن ُمَهلَهل / فـ:  ح 390 هـ. ق.( که َبدیع الّزَ
َ
بوُدل

َ
»أ

ْیَحَک  بِن َعّباد با او آشــنا ُشــده بوده و ِشــعِر او را ِرواَیت می کرده و حّتٰی یکی از ُســروده هاِی وی را: )»َو
ــة بر زبــاِن َقهَرماِن خویش ِنهاده اســت،  َغــُروُر«( در الَمقاَمــة القریضّیَ

ْ
ــَک ال ّنَ ُر / َفــال َیُغّرَ مــان ُزو ٰهــذا الّزَ

ة، 
َ
ته الَمجهول مان و َشــخصّیَ بوالَفتح اإِلســَکنَدرّی:  َبَطــل َمقاماِت َبدیع الّزَ

َ
رته َبــرداری کــرده. نگر:  أ

َ
گ

ة، 1416 هـ. ق، ص 58ـ  63  د َعبدالُمنِعم َخفاجی، ط:  1، الَقاِهَرة:  مکتبة أنجلو الِمصرّیَ دکتور محّمَ
ماِن َهَمدانی« به  و 167 ـ 174 و 178 ـ 180 و  داِنشــنامۀ جهاِن ِإســلم، 2 / 558: )از َدرآَینِد »َبدیع الّزَ
مان، ُبْن مایه هائی دیگرـ  و از ُجمله، جلوه هائی از  زلو(. وانگهی، َبدیع الّزَ

ُ
گ ِم ُاستاد علیرضا َذکاَوتِی قرا

َ
َقل

ته  مان و َشخصّیَ بوالَفتح اإِلسَکنَدرّی:  َبَطل َمقاماِت َبدیع الّزَ
َ
ِت خودش را: )َســنج:  أ ِفکر و َشــخصّیَ

رته َبرداری َمزید کرده است.
َ
گ ة، َخفاجی، ط:  1، ص 42 و 60( ـ بر این 

َ
الَمجهول

بوالَفتح اإِلسَکنَدرّی:  
َ
بوالَفتِح ِإســَکنَدری«، نگر:  أ

َ
تی در تحلیِل نام و ِنســَبِت این »أ از براِی ِاحتماال

ة، َخفاجی، ط:  1، ص 57 و 58 و 170.
َ
ته الَمجهول مان و َشخصّیَ َبَطل َمقاماِت َبدیع الّزَ

طواِر او 
َ
یِد َســروجی«ِی َمقاماِت َحریری هم گفته می َشــَود که َحریری این نام و پاره ای از أ بوَز

َ
درباِب »أ

َدباِء 
ُ
یش برآمیخته است: )َسنج:  ُمعَجم األ ِت داستانِی خو تی واِقعی برگرفته و با ِذهنّیَ را از َشخصّیَ

یاقوِت َحَموِی َبغدادی، ط. ِإحســان َعّباس، َبیروت:  داُر الَغرِب اإِلســالمّی، 5 / 2203 و:  َطَبقاُت 
ناحی،  7 / 267  ِة الُکبرٰى ِی ُسبکی، ط. َعبدالفّتاح محّمد الحلو ـ وـ َمحمود محّمد الّطَ افعّیَ الّشَ
ة، َخفاجی، ط:  

َ
ته الَمجهول مان و َشخصّیَ بوالَفتح اإِلسَکنَدرّی:  َبَطل َمقاماِت َبدیع الّزَ

َ
و 268 و:   أ

َدِب پارسی، دکتر ُحَسیِن َخطیبی، ِانِتشاراِت زّوار، ص 565(.
َ
1، ص 17 و 26 و 47 و:  َفّنِ َنثر در أ

مــاِن َهَمدانــی و َحریــرِی َبصــری و   مثــاِل َبدیــع الّزَ
َ
أ بــا  کاِر َســعدِی شــیرازی  24. یکــی از َتفاُوتهــاِی 

حیاًنا َخفه ُکَننده! ـ است.
َ
َحمیدالّدیِن َبلخی، اجتناِب او از ُپرگوئِی ُمْفَرط ـ و أ

که شــاَید  یانه اســت؛ تا جائی   بســیاری از َمقاَمه هاِی پرداختۀ آن ُســَخنَوراِن ناِدره کار َســخت ُپرگو
بــا تکیــه بــر آن ســه مقاماِت بــی َبدیــل، ُپرگوئــی و ِدراْزَنَفســی را، بتــوان یکــی از ُمخَتّصــاِت ُهَنری و 

م داد. 
َ
ِر َمقاَمه َپردازی َقل شگردهاِی مَؤّثِ

یافتــه بــود کــه با کاســَتِن پاره ای  َســعدی بــا هوشــیاری و ُنکته َســنجِی خاِرُق العــاَدۀ َمعهــودش، در
ُپرگوئی ها و ِدراْزَنَفسی ها، می توان به ِحکایتهاِی چابْک تر و ِدلخواْه تری َدست یافت. 

ــة: )/  ّیَ زتریــن نمونه هــاِی ِدراْزَنَفســی و ُپرگوئــِی ُهَنــری را، می تــوان در الَمقاَمــة الَمِضیِر یکــی از باِر
مان  بی الَفضــل َبدیع الّزَ

َ
مــاِن َهَمدانی ُمشــاَهده کرد: )نگــر: مقامات أ َمقاَمــۀ دوْغبائــی( ِی َبدیــع الّزَ

د َعبده، ط:  10، َبیروت:  دارالَمشــِرق،  ــیخ محّمَ ها و َشــَرَح َغواِمَضها:  الَعاّلَمة الّشَ
َ
َم ل

َ
الَهَمذانّی، َقّد

ماِن َهَمدانی و مقاماْت  2002 م، ص 104 ـ 117 و از براِی ترَجمه و تحریِر آن به فارسی، نگر:  َبدیع الّزَ
د  ماِن َهَمدانی، َترَجَمۀ دکتر َســّیِ زلو، ص 42ـ  47 و:  مقاماِت َبدیع الّزَ

ُ
گ نویســی، َعلیرضا َذکاَوتِی قرا

میرکبیــر، 1387 هـــ. ش، ص 169 ـ 176 و:  
َ
َســۀ ِانِتشــاراِت أ َحمیــِد َطبیبیــان، چ:  1، تهــران:  مَؤّسَ

مان َهَمدانــیـ  همراه با تحلیــِل َصرفی و َبلغــی و تعلیقات و...  شــرح و َترَجَمــۀ  مقامــات َبدیــع الّزَ
رمیه، 1389 هـــ. ش، ص 206ـ  214( که از  رمیــه:  دانشــگاِه او َکَرمَعلــِی َقَدمیــاری، چ:  1،  او ـ، دکتــر 

َدِب َعربی َمحسوَبست. 
َ
یسی در أ َمقبول افتاده ترین نمونه هاِی َمقاَمه نو

د بِن  ُعَمر بِن  َعلّیِ  َمحمودِی َبلخی: )فـ:   بوَبکر  محّمَ
َ
این َمقاَمۀ َمقبول افتاده را، قاضی َحمیدالّدین أ

559 هـ. ق.( نیز در مقاماِت َحمیدی: )نگر:   مقاماِت َحمیدی، به َتصحیِح رضا َانزابی نژاد، چ:  3، 
تهران:  مرکِز نشِر داِنشگاهی، 1389 هـ. ش، ص 63ـ  74( مورِد تقلید قرار داده و َمقاَمۀ  »ِسکباجّیه« 
ّراجِی ُضْجَرت انگیز و َسآَمْت خیز!... و البّته ُضجَرت و َسآَمتی  را پرداخته است با همان ُپرگوئی و ِو

ُکَند! حواِل َقهَرماِن داستان آشنا 
َ
ُکْنِه أ که َمقاَمه َپرداز بَعمد می آفریَند تا خواننده را به 

ة پرداخته اســت،  ّیَ راق، َســعدی هم به نوعــی به تقلیــد از الَمقاَمــة الَمِضیِر ِد ایــن أو بــه گمــاِن ُمَســّوِ
ِکْشــدار.... ُکجا ؟...  یاِز ِدرازَنَفســی و ُپرگوئِی  ولــی در حکایتــی کوتاْه تر و بــا اجتناب از آن دامنۀ دیر
یش  در حکایــِت مشــهوِر همــان بازرگاِن ُدنیادوســت که شــبی شــیخ را در َجزیرۀ کیــش مهماِن خو
ری،  »بهترین  ســاخته بود: )ُگِلســتان، چ یوُسفی، ص 117( و به قوِل شادروان آیت اهلل ُمرَتضٰی ُمَطّهَ
ری، تهران:  انتشاراِت َصدرا، چ:  3، 1385  َمل« است: )نگر:  یادداشتهاِى استاد ُمَطّهَ

َ
مثاِل طوِل أ

هـــ. ش، 1 / 42 و 43(. شــیِخ شــیراز، در ایــن حکاَیــت، با همــان »درازگوئِی« کوتــاه و ُمخَتَصر!ـ  در 
َبش می َرســاَند!! و 

َ
ُمقایســه بــا آِن َمقاَمه پــردازاِن َهَمدان و َبلخ! ـ، جــاِن خواننده را ـ کما َینَبغی! ـ به ل

»َنبــِض َطنــِز حکاَیت« را به َتِپش می آَرد: )نگر:   ُگفتاِر َطــَرب انگیز، ِعمراِن َصالحی، ص 62(، بی 
ُکَند.  آنکه چند َصفحه روده درازی 

َســعدی نمونــه ای البّتــه نه چنــدان َغلیظ و َثقیــل و َنَفْس گیــر از ِدراْزَنَفســی ها و ُپرگوئی هــاِی ُهَنرِی 
کار  عی...«: ) ُگِلســتان، چ یوُســفی، ص 162 ــ 168( به 

َ
یســانه را در »جداِل َســعدی با ُمّد َمقاَمه نو

َدبــی و ُهَنری و اندیَشــگی اش، به اندازۀ 
َ
رده؛ ولــی ایــن نمونــۀ ُطرفــۀ َمقاَمه َپردازی، بــا همۀ ارزِش أ آو

کوتاْه تر و برکنار از ُچنین ِدرازَنَفسی ها، خوانده و شنیده نُشده است و نمی شود! غاِلِب حکایاِت 
ف و 

ُّ
گردانیده اســت و از َتَکل کاِهِش ُپرگوئی ها، زباِن َمقاَمه َپردازی را نیز ســاده تر  َســعدی، ِعالوه بر 

م توان ِگِرفت شیخی که با آن ِدلیری واِقعۀ ُکشتِن 
َّ
چرا و چگونه و از ُکجا ُمَسل

ُکَند، یا با آن َظراَفــت و ُجزئّیات با جواَنِک  ل مــی  ِهنــدو را در ُبْتخانــه َتَخّیُ
لی می بــاَزد، در ِحکاَیــِت ِإدراْرخواری اش در  کاْشــَغری ِعشــِق َتَخّیُ َنْحوِی 
ــه ی َبغــداد یــا ُحضــور در ُحجرۀ بازرگاِن ُدنیادوســِت کیْش ِنشــین،  ِنظامّیَ
فته باَشد؟ 

ُ
گ  باز سخن 

ْ
ِل َدست وِدل باَید ُمواِفِق واِقع و نه از َسِر همان َتَخّیُ

مات یا َمشــهورات 
َّ
ِل شــیخ در آن َمواِرِد بُخصوص با ُمَســل که َتَخّیُ آیا این 

کــه َهــر جا ایــن َمــرِد َظریف و  تــی دارد 
َ
یــا... َنســاخته اســت، بــر ایــن َدالل

مات یــا َمشــهورات یــا... ســخن 
َّ
موقْع شــناِس نیْک َمحَضــر ُمواِفــِق ُمَســل

کار نیست؟ ر و نوآَور در 
َ

یگ ِل باز گفت، دیگر پاِی آن َتَخّیُ

بســیاری از ُمعاِصــراِن مــا، بــه ُچنیــن »یــک بــام و دو هوا«ئــی در ُمطالعــۀ 
حواِل َسعدی ُدچار آمده اند؛ َبعِض قّصه هاِی شیخ 

َ
زارِش أ

ُ
گ حکایات و 

را ُمسَتثنی می شماَرند و بر باقِی آن ِاعِتماد و ِاّتِکا می کنند.

گمــان می کنــم ِاعِتمــاد بــر آن ســاِیِر ِقَصــص و ِحکایــات نیــز َچنــدان َروا   
که: ه داشته باشیم  گر توّجُ نباَشد؛ َمخصوًصا ا

َدبّیاِت ُمَسلمانان 
َ
ف و البّته نوآوِر جریاِن َمقاَمه نویسی در أ

َ
َسعدی فرزنِد َخل

است،19 و در َنثر و حّتی َنظِم خود بارها و بارها بر َطریِق َمقاَمه نویساِن ُبُزرگ 
رفتــه؛20 البّتــه بــا َتفاُوتهائــی و نوآوریهائی؛ و یکــی از آن َتفاُوتها، این اســت 
ماِن َهَمدانی  گر ِمحَوِر غاِلِب داســتانهاِی َبدیع و َرغَبت انگیِز َبدیع الّزَ که ا
بوالَفتِح ِإسَکنَدری« است،21 و ِمحَوِر داستانهاِی 

َ
)358 ـ 398هـ. ق.(، »أ

یــِد  بوَز
َ
َمرغــوب و َحیــَرْت خیــِز َحریــرِی َبصــری )446 ـ 516 22هـــ. ق.(،  »أ

َکثیری از داســتانهاِی َســعدِی شــیرازی، خوِد اوســت.  َســروجی«،  ِمحَوِر 
ــن و موصوف به نام و ِنســَبِت َخیالی23  لِی ُمَتَعّیِ ر از َقهَرمــاِن َتَخّیُ

َ
ــذ

ُ
گ ایــن 

کتاِب َمقاماِت  که:  َسعدی به احتماِل قریب به یقین، با هر سه  19. با اطمیناِن ُعرفی می توان گفت 
مــاِن َهَمدانــی و َمقاماِت َحریــرِی َبصری و  داســتانِی مهــّمِ پیــش از خــود، یعنــی:  َمقاماِت َبدیــع الّزَ

هی پذیرفته است. َمقاماِت َحمیدالّدیِن َبلخی، نیک آشنا بوده و از آنها تأثیِر قاِبِل َتَوّجُ
یِد َســروجی«، ِإشارتی َبلیغ  بوَز

َ
صلِی َمقاماِت َحریری، »أ

َ
ِت کلیدی و َقهَرماِن أ در بوســتان به شــخصّیَ

َید:  که می گو دارد؛ در آن بیت 
ین ِنَهد ید را َاسب و َفرز بوَز

َ
أ ین ِنَهد  که بر شیِر َنر ز گدایی    

   )چ یوُسفی، ص 82(.
ماِن َهَمدانی و َمقاماِت َحمیدالّدیِن َبلخی نیز، اینجا  کتاِب َمقاماِت َبدیع الّزَ رش از دو 

ُ
ّث
َ
نشانه هاِی َتأ

ع است. و آنجا قابِل َتَتّبُ
کنون بارها و بارها سخن گفته ُشده است.  ف، تا

َ
ِر شیِخ شیراز از میراِث َمقاَمه نویساِن َسل

ُ
20. دربارۀ تأّث

میرکبیر، 3 / 125 
َ
َسۀ ِانِتشاراِت أ َعرا(، مَؤّسَ دتقِی بهار )َمِلُک الّشُ نمونه را، نگر:   َسَبْک شناسی، محّمَ

َدِب پارسی، دکتر ُحَسیِن َخطیبی، ِانِتشاراِت زّوار، ص 599 و 617 و:   َمقاَمه نویسی در 
َ
و:  َفّنِ َنثر در أ

َدبّیاِت فارسی، دکتر فاِرس ِإبراهیمی َحریری، ِانِتشاراِت داِنشگاِه تهران، ص 394ـ  446.
َ
أ

من خود ِاســِتقصاِی تام نکرده ام؛ لیک حّتٰی گفته ُشــده اســت که:  »ُعموِم پژوهشگراِن آثاِر َسعدی و 
یسی دانسته اند«. )نگاِه  یژه در تصنیِف ُگِلستان...، پیرِو سّنِت مقامه نو َدبی، وی را، به و

َ
خاِن أ ُمَوّرِ

ِد ِدهقانی ـ(. گفتاِر دکتر محّمَ نو، ش 101، ص 103ـ از 
فتــاِر َهَمدان 

ُ
گ کــه گفتیــم، ِمحــَوِر غالــِب َمقاَمه هاِی نــاِدره  بوالَفتــِح ِإســَکنَدری«، ُچنــان 

َ
21. ایــن »أ

َمَقاَمُة 
ْ
ة و ال ِمغَزِلّیَ

ْ
َمَقاَمُة ال

ْ
ة و ال َمَقاَمُة الَبْغداِذّیَ

ْ
ة و ال ّیَ ْهَواِز

َ ْ
َمَقاَمُة األ

ْ
اســت، و نه همۀ آنها: )َســنج:  ال

َمَقاَمُة 
ْ
ة و ال ّیَ فِر َمَقاَمُة الّصُ

ْ
ة و ال ّیَ ــعِر َمَقاَمُة الّشِ

ْ
ة و ال ّیَ یَمِر َمَقاَمُة الّصَ

ْ
ة و ال َخَلِفّیَ

ْ
َمَقاَمُة ال

ْ
ة و ال الّناِجِمّیَ

ة(. َمطَلِبّیَ
ْ
َمَقاَمُة ال

ْ
ة و ال ِمیِمّیَ الّتَ

22. و به قولی:  515.
جزائــی از 

َ
مــان و َحریــری َخیالی انــد، بــا اینکــه أ صلــِی َمقاَمــه هــاِی َبدیــع الّزَ

َ
23. اینکــه َقهَرمانهــاِی أ

رته َبرداری ُشده باَشد ُمنافاتی ندارد.
َ
گ تهائی واِقعی  ت یا َشخصّیَ ِت ایشان از َشخصّیَ شخصّیَ

حقیقِت َسواِنح و أَسفاِر شیِخ شیراز



8

مقاله

سال بیست و ششم،مشارۀسوم، مــردادوهشریـور1394 153

ُمناَقَشــْت پذیرِی پــاره ای از حکاَیتهــاِی شــیِخ شــیراز،27 بســیاری از دیگر 
زارشــهاِی داستانِی بوستان و ُگلستان را ِبِجد می گیرد28  و می کوَشد َقدِر 

ُ
گ

زارشــهاِی 
ُ
گ ســفاِر َســعدی را ُعمدًة با تکیه بر همین 

َ
نی از َســواِنح و أ

َ
ُمَتَیّق

 می نویَســد:  »ســعدی 
ً

داســتانِی بوســتان و ُگلســتان َمعلــوم داَرد.29 مثــل
کــه در نظامّیه  گــر هــم می خواســت ـ نمی توانســت بــُدروغ بگوَیــد  البّتــه ـ ا
درس خوانــده، چــون دیر یــا زود لو می رفــت....... یک آدِم ناشــناس هم 
نمی توانســت بآســانی از آن جــور ُدروغهــا بگوَید، چه َرَســد بــه آدمی مثِل 
گر به همین یک دلیل هم باَشد،  سعدی، آن هم در شهر و دیاِر خودش. ا
در اینکه َسعدی درس خواندۀ نظامّیه بوده شک نمی توان داشت....«.30 
َمقاَمه َپردازانــه، در  ــِل ُمجــاِز  َتَخّیُ اینکــه چــرا همــان  ایــن داوری هــا،  در 
حکاَیِت درْس خواندِن شیخ در ِنظامّیه مجاِل ُبروز ندارد، نکته ای است 
گران و ُخرده گیراِن َمفــروض، با َفهِم  گفتــه می ماَنــد!31 و اینکــه ِإفشــا کــه نا
ل َمعذور  ســلوِب َمقاَمه نویســانۀ َســعدی، او را، َهم در ایــن َتَخّیُ

ُ
َصحیِح أ

زارده نمی َشَود!
ُ
گ که حّقِ آن  می داشته اند و َهم در آن، احتمالی است 

حّتی نویَســندۀ مقالۀ ُنکته َســنجانۀ مقامه ای َمنظوم به زباِن فارسی32 که 
ســلوِب َمقاماتی 

ُ
گیِربودِن أ ِه بســیاری را به َفرا ای َبســا نخســتیْن بار او َتَوّجُ

ســلوب حّتــی 
ُ
گســتردِن ایــن أ کثیــری از ِحکایــاِت َســعدی و دامــْن  در 

فتار، به 
ُ
گ َجــّل َجلب کرده اســت،33 خــود، در همــان 

َ
بــه بوســتاِن شــیِخ أ

ِاســتناِد حکایاِت َســعدی که به قوِل خوِد او بسیاری از آنها تنها و َتنها به 
ِی َمقاَمه نویســی برَکشــیدنی اســت،34 شیِخ شــیراز را  »َفقیه« و  »فارغ  ترازو

1385هـ. ش، ص 19 و 86. 
27. نگر:  همان، ص 80 و 81.

28. نگر:  همان، ص 79.
29. َسنج:  همان، صص 78 و 88 ـ 95.

30.  همان، ص 79 و 80.
یــان در »ایــن یک بــام و دو هوا«، ناشــی باَشــد از َعَدِم  31. َبعیــد نمی دانــم گرفتــارِی آقــاِی دکتــر کاتوز

یسی. ِت َمقاَمه نو کتِب َمقامات و ُسّنَ ْیه با 
َ
ِإل آشنائِی جّدِی ُمشاٌر

از ســوئی آنگونــه کــه از کتــاِب َســعدی:  شــاِعِر ِعشــق و زندگــی: )چ:  1، تهــران:  َنشــِر مرکــز، 1385هـ. 
ِت  ــِر َســعدی از ُســّنَ

ُ
ْیه بــا تأّث

َ
ِإل ش، ص 19 و 35 و 86 و 97( برمی آَیــد، آبشــخوِر آشــنائِی  ُمشــاٌر

یِر نــاِم  »مقامه ای َمنظوم به زباِن فارســی«. از  یســی، مقالــۀ آقــاِی دکتر َجالِل متینی اســت ز َمقاَمه نو
ســوِی دیگــر، از رهگــذِر همین کتاِب َســعدی:  شــاِعِر ِعشــق و زندگی، می توان َتشــخیص کرد که 
َدِب 

َ
کفاَیت از أ َدِب َعَربی و حّتٰی ِبضاَعتی در َحّدِ 

َ
کتاب، آشــنائِی َبَســنده ای با زبان و أ یَســندۀ  نو

لعــاِت ِحکَمــت و َمعِرَفــت، س 9، ش 100، ص 42ـ  48،  َمْدَرســِی فارســی نــداَرد: )نیز َســنج:  اّطِ
ْکسفورد(؛ و بی این ِبضاعت و بی آن آشنائی  یِر ناِم َسعدی خوانی در آ گفتاِر نگارندۀ این َسطرها ز

هم، »مقاماْت«خوانی ممکن نیست.
32. مقامه ای َمنظوم به زباِن فارســی، نوشــتۀ دکتر َجالِل َمتینی، چاْپ ُشده در:  ایران نامه، تابستاِن 

1364هـ. ش، ش 12، ص 705 ـ 732. 
ْه قــرار داده اند،  ــزارِی َســعدی را مــورِد َتَوّجُ

ُ
ســلوِب َمقاماتــِی حکاَیتگ

ُ
کــه أ 33. نــگاِه بیشــینۀ کســانی 

صْل 
َ
یســی در أ َمعطوف به ُگِلســتاِن او بوده اســت؛ و این هیچ نابیوســیده نیســت؛ چرا که َمقاَمه نو

از ُفنوِن َنثر بوده است.
34. نگر:  ایران نامه، همان ش، ص 719.

کید می ُکَند:  فتار: )ص 728(، تصریح و تأ
ُ
گ وی بُدُرست در جاِی دیگر از همان 

صــوِل 
ُ
أ و  قواِعــد  بــه  ــه  بی توّجُ بوســتان،  قســمتهاِی  از  برخــی  َنقــِد  همُچنیــن  و  ِلســتان 

ُ
گ نقــِد   ...«

ُگمراهکننده. بُخصوص در حکایتهایی که َسعدی خود در نقِش قهرماِن  یسی، کاریاست َمقاَمه نو
ه داشته باشیم که َسعدی در تماِم این حکایتها بی استثناء به ِذکِر  داستان ظاهر می شود، باَید توّجُ
حواِل او و َحواِدِث زندگانِی 

َ
حوادِث زندگانِی شــخصِی خود نپرداخته اســت تا براِی نگارِش شــرِح أ

کید از ماست(. سنادی معتبر بهره ُجست«: )تأ
َ
کتاب به عنواِن أ وی بتوان از این دو 

بوالَفتــِح 
َ
کــه نوشــتِن شــرِح حــاِل »أ گمــاِن مــن همــان َقــدر  َغــَرض، بــه 

ْ
ال

مان و َحریری  یِد َسروجی« بر ُبنیاِد »َمقاَمه«هاِی َبدیع الّزَ بوز
َ
ِإسکندری« و »أ

ّیاِم شــیِخ شــیراز نیــز بر ُبنیــاِد »ِحکاَیت«هاِی 
َ
نابجاســت، َتحریِر َســواِنِح أ

کاری است ناُاستوار.25 ُگِلستان و بوستان، 

ســلوِب َمقاَمه نویســانۀ حکایاِت 
ُ
که َبعــِض ُنّقاد َحّتــی به أ َعَجــب اســت 

ایــن  بــودِن  عــام  از  ولــی  می ُکَننــد،  ــْه  توّجُ آن   ِمْحــَورِی 
ْ

َخیال و  َســعدی 
زارانه در بوستان و ُگِلستان غاِفل اند.

ُ
گ َخصیَصۀ ِحکاَیْت 

در عیــِن  زندگــی،  و  ِعشــق  َســعدی: شــاِعِر  کتــاِب  نویَســندۀ  را،  نمونــه 
ُکشــتِن ِهندو در ُبْتخانه بر  ــْه بــه ِابِتناِی حکایتی چون واِقعۀ  کیــد و َتَوّجُ َتأ
 َپردازِی َمقاَمه نویســانه و ســاختگی بودِن ماَجرا،26 و در عیِن باَور به 

ْ
َخیال

کرده. ر  ع دو َتَصّنُ
عیــِن  در  کالم  طبیعــِی  ســیاِق  »حفــِظ  را،  َهمدانــی  مــاِن  الّزَ َبدیــع  َمقامــاِت  ِامتیــازاِت  از  یکــی 
ِم ُاســتاد 

َ
ماِن َهَمدانی« به َقل صنعتگری«: ) داِنشــنامۀ جهاِن ِإســلم، 2 / 558 ـ از َدرآَینِد »َبدیع الّزَ

زلو ـ( دانســته اند و حقیقت، این اســت که َحریری از این جهــت به پاِی َبدیع 
ُ
گ علیرضــا َذکاَوتــِی قرا

ف ُشــده«: )همان، همان ص؛ 
ُّ
مان نمی َرَســد و در  َصنَعتگری هاِی خود  »بیش از حد دچاِر تکل الّزَ

د  ة، دکتور محّمَ
َ
ته الَمجهول مان و َشخصّیَ بوالَفتح اإِلسَکنَدرّی:  َبَطل َمقاماِت َبدیع الّزَ

َ
نیز َسنج:  أ

ة، 1416 هـ. ق، ص 28 و 29(. قاضی  ّیَ َعبدالُمنِعــم َخفاجــی، ط:  1، الَقاِهَرة:  مکتبة أنجلو الِمصر
ک از َحریــری نیــز پیــش افتــاده و َمقامــاِت او، بــا همۀ  فــاِت گاه ُبروَدتنــا

ُّ
َحمیدالّدیــِن َبلخــی در َتَکل

رِی ناِقدان: )َســنج:  َســبْک شناســی ِی َبهار، 3 / 125، و 2 / 343 و  َارجَمندیهایش، در دید و داو
344(، به »ُخشکی« و ِفقداِن َطراَوت َمنسوب است.

یهاِی َحریرِی َبصــرّی و َحمیدالّدیِن َبلخی  َســعدی آن »ســیاِق طبیعــِی کالم« را کــه در َمقاَمه َپرداز
گر ُچنین ُمقایسه ای  کرد و با کاستن از َصنَعتگری ها، ـ ا م ُشده بود، ِإحیا 

ُ
گ ی 

ّ
گاه بُکل رنگ باخته و 

رد. ماِن َهمدانی پدید آو میاِن َنثرهاِی دو زبان َروا و ممکن باَشد ـ َنثری َبدیْع تر از آِن َبدیع الّزَ
مــاِن َهَمدانــی و َحریرِی َبصــری و َحمیدالّدیِن  مثــاِل َبدیع الّزَ

َ
بــاز یکــی از َتفاُوتهــاِی کاِر َســعدی با أ

ر است. َبلخی، اجتناِب او از َصحنه هاِی َتکراری و قابها و قالبهاِی ُمَکّرَ
رده. البّته که او  یر و َمضمونی را دو ســه بار نیاو رات ندارد یا َتصو یم:  َســعدی هیچ َتکراِر ُمَکّرَ نمی گو
کــه در َمقاَمه هاِی َبدیع  ل ُدُرشــتی« 

ُ
ـ  به اصطالْحـ  »گ رده، ولی نه به آن چشــمگیری و کــرده و آو هــم 

ماِن َهَمدانی و َحریرِی َبصری و َحمیدالّدیِن َبلخی دیده می شود. الّزَ
مثــاًل، در َمقامــاِت َحمیدالّدیــِن َبلخی، در پایاِن هر َمقامه، به َنحوی َتکراری، و ای َبســا آنســان که 
ر، َقهَرماِن داستان از میانه غاِئب می گردد. کرده اند، به صورِت قالبی و َمالل آو ّقی 

َ
َبعِض ناِقدان َتل

جامــه ای  کهــْن  »َفقیهــی  ِدلَکــِش  داســتاِن  در  گهانــی،  نا غیــاِب  َصحنــۀ  همیــن  از  َســعدی، 
تنگدســت...« در بوســتان: )چ یوُســفی، ص 118 ـ 120(، بهره ای َســنجیده و ُهَنرمندانه می گیرد، 

ولی آن را پیوسته َتکرار نمی ُکَند.
از کســانی کــه به ماَنندگِی غیاِب َســعدی در این داســتان به ناپدید ُشــدن هاِی َقهَرمــان در مقاماِت 
ِد ِدهقانی است در:  نگاِه نو، ش 101، ص 104. ْه داده اند، آقاِی دکتر محّمَ ْه کرده و َتَوّجُ حمیدی، َتَوّجُ

ر، پیرِو خوِد َبدیع  گهانِی ناُمَکّرَ که َســعدی را در َپردازِش این غیاِب نا شــاَید هم ُدُرســْت تر آن باَشــد 
د  هــِل الَعصــر: )تحقیق:  ُمفیــد محّمَ

َ
هــر فی َمَحاِســِن أ

َ
مــانـ  یــا بــه تعبیــِر َثعاِلبــی، در  َیتیَمــة الّد الّزَ

یم  ان(! ـ بشــمار
َ

َمان و ُمعِجَزة َهَمذ قمیَحة، 4 / 293(:  »یگانۀ زمان و ُمعجزۀ همدان«: )/ َبِدیع الّزَ
ها و َشــَرَح 

َ
َم ل

َ
مان الَهَمذانّی، َقّد بی الَفضل َبدیــع الّزَ

َ
کــه در َبعــِض َمقاَمه هایش: )َســنج:  مقامات أ

د َعبده، ط:  10، َبیروت:  دار الَمشِرق، 2002 م، ص 222(، و البّته  یخ محّمَ َغواِمَضها:  الَعاّلَمة الّشَ
زارانه ای َبهره ُبرده است. 

ُ
نه به َتکرار و َتفصیِل قاضی َحمیدالّدیِن َبلخی، از ُچنین ِشِگرِد داستانگ

25.  و البّتــه ایــن حکایتهــا، اگرچه در واگویه گرِی ُجزئّیاِت زندگانِی َســعدی، چنــدان به کار نمی آَیند و 
ــزاِرِش َســَفرها و تحصیــالت و چه و چه هــاِی او واِقع نمی توانند ُشــد، از بــراِی پیی ُبردن به 

ُ
ُمســَتَنِد گ

شــا می توانند بود و ای َبسا از حال و 
ُ
ِت شــیِخ شــیراز، بی اندازه سوْدبخش و راْهگ ِذهنّیات و َشــخصّیَ

گاهیهائی به دست می ِدَهند که در هیچ َتراِجمنامۀ َرسمی نمی توان بدانها َدست یافت. مآِل شیخ، آ
از این چشم انداز،  »در حکایاِت َسعدی می توان ُحضوِر َسعدی را ِحس کرد و حّتی قیافۀ او را دید بی 
آن که نیازی به َطّراحِی چهره اش باَشــد. آثاِر َســعدی زندگینامۀ خوِد اوســت«: )ُگفتاِر َطَرب انگیز، 
ِت او را آینگــی می ُکَند و َترُجماِن  ِعمــراِن َصالحــی، ص 80(؛ ولی زندگینامه ای که فکر و شــخصّیَ

رنامه اش!
َ

ذ
ُ
گ روِح اوست، نه فتوُکپِی شناسنامه و الُمَثّناِی 

یان، چ:  1، تهران:  َنشِر مرکز،  دَعلی ُهمایون کاتوز 26. نگر:  َسعدی:  شاِعِر ِعشق و زندگی، دکتر محّمَ

حقیقِت َسواِنح و أَسفاِر شیِخ شیراز
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مقاله

153سال بیست و ششم،مشارۀسوم، مــردادوهشریـور1394

باز می گویم:

َدبِی شــیخ َســعدی 
َ
ــْه بــه ِاّتِکاِی أ َتَوّجُ

ِشــِگردهاِی  و  َمقاماتــی  ســلوِب 
ُ
أ بــر 

ــی از این 
ّ
ُکل َمقاَمــه َپــردازی، مــا را بــه 

زاِرشــگِر 
ُ
گ کــه او را یــا  بی نیــاز می ُکَنــد 

ُرخدادهــاِی َعینــِی حیــاِت خویش و 
که  یــم و یــا ُدروْغبافی  دیگــران بینگار
در ســوداِی ســودی، نابوده را بــوده فرا 
اتــی و  کتمــاِن واقعّیَ نمــوده یــا در پــِی 
 ـ  به قوِل »ناِصِر پورپیرار« ـ کتماِن 

ً
مثــل

زندگانــِی  گذشــتۀ  شــرم آوِر  ــِت  واقعّیَ
َســعدی،  اســت.  َبرآمــده  خویــش؟! 

َپدیدۀ دیگری است.

»َنقــِش  بُپرَســد:  شــما  از  کســی  گــر  ا
َنقــِش  کیشــوت،  ُدن  در  ِســروانتس  

یــْخ نویــِس وقایْع نگار اســت یــا ُدروغگــوِی هرزه باف ؟!«، کدام ِشــق را  تار
ی خواهید گفت:  زینید ؟... گمان می کنم هیچُکدام را! بلکه به و

ُ
برمی گ

کــه تــو می گوئــی نمی گنَجــد.  قاِلــِب ُرمــان  در هیچیــک از ایــن دو ِشــّقی 
یْخ نویِس وقایْع نگار است و نه ُدروغگوِی  ِسروانتس در ُدن کیشوت، نه تار

َهرزه باف؛ ُرماْن نویس  است.40 همین!

وفیق! برخواَهند آَمد و ِمَن اهلِل الّتَ
َدبی و ُهنری را به ترازوِی ِصدق و ِکذِب ُعرفی برَنمی َکشیم و پدیدآورندگانشان 

ُ
40. این نکتۀ ساده که آثاِر أ

یم، مورِد عنایِت بســیاری از گذشــتگانـ  و حّتٰی  را نیــز بــا ُچنــان ِمعیارها صاِدق یا کاِذب َنمی ُشــمار
ُشماری از ُنخبگاِن ِفکری و فرهنگیـ  نبود و همین زمینۀ سوِء َتفاُهم هائی را پدید می آوْرد.

ُه  َس اهلُل ِســّرَ
َ

ل / فـــ:  1070 هـــ. ق.(ـ  َقــّد ّوَ
َ
دتقــِی َمجِلســی )َمجِلســِی أ مرحــوِم عاّلمــه آخونــد ُمــاّل محّمَ

واِمِع صاِحبِقرانی: )ط. ِإسماعیلیان،  8/  809( می فرماَید:   
َ
کتاِب َشریِف ل ریف ـ، در  الّشَ

خبــاِر دروغ ]در مأخِذ چاپی:  دورغ[ 
َ
کثــر مفّســرین لغــو را تعمیم کرده اند به باطل، و از آن ُجمله أ

َ
»... و أ

مثاِل اینهاست، و 
َ
]مثِل قّصۀ حمزه[ = َحمزه نامه که متنی اســت افســانه ای ]و رســتم  و اســفندیار و أ

شّکی نیست که شنیدِن هیچیك از اینها خوب نیست و در ُحرمتش َجزم ُمشِکل ]در مأخِذ چاپی:  
ى بر آن مترّتب نشود....«. خَرو

ُ
مشگل[ است، و احتیاط در دین، َترِك شنیدن هر چیزیست که فایدۀ أ

ر داشته است، از دیرباز با  که در جهاِن ِإسالم ِاشِتهار و ِانِتشاری فوِق َتَصّوُ کتاِب مقاماِت َحریری 
گردیده است. زگاِر نگاِرشش به همین سوِء َتفاُهم ُدچار  یارو بوده و از همان رو یهائی رو ر ُچنین داو

، در کتاِب  ْیهـ 
َ
ِث ُقمی: )1294ـ  1359 هـ. ق.(ـ  ِرضواُن اهلِل َتعالٰی َعل مرحوِم حاج شیخ عّباِس محّدِ

رده است:  در، 2/ 179( آو َکثیرالفاِئَدِة  الُکَنٰی واأللقاب: )طهران:  مکتبة الّصَ
ى الَحریرّیَ فی 

َ
کان فی َترَجَمِة محّمد بِن محّمد بِن ظفر الّصقلی اّن الحافظ الّسلفّیَ رأ ِ

ّ
 »ذکَر ابُن َخل

ه:  ِإّنَ ٰهــذا قد َوَضَع 
َ
 َعنه؛ َفِقیــَل ل

َ
ــه حلقــة و ُهم یأخذوَن عنه الَمقامات؛ فســأل

َ
جامــِع الَبصــَرة و َحول

ُکنُت فی ُعنُفواِن  اس؛ فَسکت ولم یعرج علیه ـ ِانَتهی ـ، و ِإّنی  ی الّنَ
َ
کاذیِب وُهو ُیمِلیه َعل َشیًئا ِمَن األ

َعِة أحادیِثِهم 
َ
هِل الَبیِتـ  عـ  و ُمطال

َ
َعِة ٰهذا الکتاِب، فَمّنَ اهلُل تعالٰی علّیَ ِبَبَرکاِت أ

َ
ًعا بُمطال

َ
باِب ُمول الّشَ

و 
َ
ُد الَقلَب و َیذَهُب ِبَصفاِئه، ول َعَة ٰهذا الکتاِب وأمثاِله ُیَسّوِ

َ
ّنَ ُمطال

َ
ن َظَهَر لی أ

َ
َکِلماِتِهم و َمواِعِظِهم أ و 

افعَة، َفَعلیِه بِکتاِب َنهِج الَبلَغة،  أراَد اإِلنســاُن األدَب و الَبالَغَة و الَفَصاَحَة و الِحکَمَة و الَمواِعَظ الّنَ
اس...«. الُمـ  و َساِئِر الّنَ یِه الّسَ

َ
میِرالُمؤمنیَنـ  َعل

َ
فاُوِت َبیَن أ فاُوَت َبیَنه و َبیَن َسائِر الُکتِب، َکالّتَ فِإّنَ الّتَ

ِة الُکبرٰى:  ــافعّیَ ِکراَمنِد  َطَبقاُت الّشَ أبوَنصــر عبدالَوّهــاب ُســبکی )727 - 771 ه . ق.( در کتــاِب 
حواِل 

َ
گــزارِش أ ناحــی، 8 / 55(، در  )تحقیــق:  عبــد الفّتــاح محّمــد الحلــو ـ وـ محمود محّمــد الّطَ

حمــن األنصارّی  د بن الُحَســین بــن عبد الّرَ اهــر محّمَ اهــد أبوالّطَ الــح الــَوِرع الّزَ ــیخ الَفقیــه الّصَ »الّشَ
رده:  المحلّی، خطیب جامع مصر العتیق« آو

حاِدیِث 
َ
َکثَرِتهــا ِلما ِفیَها ِمَن األ ُکتِبه َمع  یِرّیِ ولم َتُکن ِفی  ــُه کاَن ال ُیِحــّبُ مقاماَت الَحِر  »و ُحِکــَی أّنَ

َقِة«.
َ
الُمخَتل

م می ِدَهد36 و37
َ
حصیِل35 نظامّیۀ بغداد« َقل الّتَ

َصــد البّتــه واِضــح اســت که َمقصــوِد ما، هرگــز آن نیســت که به َدســتآویِز 
لی بودِن َبعض یا همۀ این ِحکایات و ِإســقاِط آنها از َمرتَبِت ِاســِتناد،  َتَخّیُ
 َپردازی هاِی 

ْ
از آن ســوِی باِم داوری ُفرو بُیفتیم و دســِت خویش را به َخیال

 ســابقه ای کتماْن َکرَدنی از براِی َســعدی َفرض 
ً

بی حاِصل بگشــائیم و مثل
َدبِی وی را روپوِش آن پیشــینۀ موهوم بینگاریم و از این راه، 

َ
ِل أ کنیم و َتَخّیُ

أوهــام و أباطیلــی دور از واِقع َتــر از ِحکاَیــِت ُکشــتِن ِهندوِی ُبت َپَرســت در 
ســومنات  و ِعشــْق بازِی شیخ با جواَنِک َنْحوآموِز کاشــَغری َبربافیم، که در 
آن، َصــد َرخنــۀ ناَرواَتر و َرفوناپذیرَتر باَشــد!... یعنی همان کاری که یکی از 

ُمعاِصراِن ما به ناِم »ناِصِر پورپیرار« کرد38 و الُبد»حکایتش شنیدی«!39

صل.
َ

کذا فی األ  .35
َدُه اهلُل ِبُغفَراِنه ـ، در ســخنانی که در َمجِلســی که دانشــگاِه  عاّلمــۀ َفقیــد، ُاســتاد ُمجتبٰی میُنوی ـ َتَغّمَ
یانش ُمْنَعِقد کرده بوده اســت، رانده و آن  حصیلـ«ـــِی! شــماری از دانشــجو تهــران از بــراِی »فــارغ الّتَ
ۀ َیغما: )آذرماِه 1351 هـ. ش، ش 291، ص 530  ّ

یِر ناِم  »به دانشجویاِن َپندَپذیر« در مجل سخنان ز
گفته:  ـ 536( به چاپ َرسیده است، 

که لفًظا غلط است معًنی هم غلط است. لفظ بدین جهت  حصیل همان قدر  »... این لفِظ فارغالّتَ
که باَید فارغ از تحصیل و فراغ از تحصیل گفت و معنی بدین سبب که اگر چشم و گوِش ِإنسان باز 

که هرگز از تحصیل فارغ نمی توان ُشد....«: )همان، همان ش، ص 530(. باَشد می داَند 
36. نگر:  ایران نامه، تابستاِن 1364هـ. ش، ش 12، صص 721 و 728. 

یــاد دکتــر  زنــده  َپَرســتِی  دایرة المعــارِف فارســی: )بــه َسر 37. در مقالــۀ ُخرده بینانــۀ »َســعدی« در  
ُغالمُحَسیِن ُمصاِحب و...، 1 / 1296 و 1297( و پاره ای از دیگر منابع نیز این دوگونگی و دوگانگِی 

ری به چشم می آَید. نگِرش و داَو
که:  پیرار در باِب َسعدی این است  عاِی آقاِی پور

َ
ّبِ ُمّد

ُ
38. ل

راِن َشــباب و َبهرۀ نخســِت زندگانــی اش را در  َســعدی، َمــردی بــوده اســت »شــوخ و َالواط«! کــه دو
هو و 

َ
راِذل و أوبــاش و لوطیــان و بدنامــان و مجاِلــِس شْب نشــینی و َعّیاشــی و َبّطالــی و ل

َ
ُمعاَشــَرِت أ

ِعِب ایشــان گذرانیده اســت، و ســپس، چون از شــیوۀ پیشــینش بازگشــته اســت و ِانِتباهی یافته 
َ
ل

کی  که حا کاِر َســراِیش و نگاِرِش داســتانهائی ُدروغین  یش را در  رِی خو و ناِدم ُشــده، ذوق و زبان آو
رباِب َوجاَهت باَشــد به کار گرفته اســت و بَعْمد 

َ
از َســَفر و َتحصیــل و ُمناَســباِت وی بــا نامــَوران و أ

ذهاِن َکســان را از آن گذشــتۀ َمکروه و َممقوت ُمنَصِرف ساَزد و کارنامه و سیمائی 
َ
نظار و أ

َ
خواســته أ

تــازه از بــراِی خود فراهم ُکَند؛ با َبهره گیری از َمســموعات و َمشــهوداِت َرنگاَرنگــش از َهمان مردماِن 
پا و َشــنگول و...، حکاَیتهائــی َبرســاَزد و ســخنانی بَپــردازد که »شــوخ« را در دیــدۀ َخلق اهلل  بی َســرو
یر و َترَفندش، اگرچه در حّقِ معاصران و آشــنایان و  »شــیخ« جلوه ِدَهد!... عاقبت نیز ُخدعه و َتزو
ل و َتدقیق را نیز َمشغول و  هِل تأّمُ

َ
نزدیکان ُپر مَؤّثِر نُیفتاده اســت، َپســینیانش را فریفته و شــماری از أ

کرده است. ِ تناُقضاِت َبربافتۀ َمرِد ِرنِد شیرازی 
َسرگشتۀ حلّ

عیان با َسعدی، 
َ

نگر:  مگر این پنج روزه...، چ:  1، بُخصوص ص 197 ـ 207. نیز َسنج:  جداِل مّد
َحَسِن ِإمداد، چ:  1، ص 5 و 6. 

غِزشــهاِی 
َ
عاِت ناتمام و ل یش، افزون بر َتَتّبُ پیرار، در کتاِب خو نکتــۀ َغریب، این اســت که آقــاِی پور

ز، به َبَرَکِت  ت یافته )و امرو
َ
ِت بضاعِت ِعلمِی ایشــان َنشــأ

َّ
که از ِقل ِعلمی و ِاشــتباهاِت ِپژوهشــی ـ 

َعیاِت ُمسَتغَرِب نامُبرده!، نیک بر آفتاب ُافتاده است(ـ  ، مقداری از این 
َ

د و دیگر ُمّد فاِت ُمَتَعّدِ
َّ
مَؤل

یش! دست و پا فرموده اند. ِل« َخاّلِق خو سرگذشِت پیشِنهادی شان را، تنها با »تخّیُ
یه از این تاریْخبازی و تاریْخسازی براِی َسعدی، بر من معلوم نیست که »در باِطنش 

َ
ِإل انگیزۀ ُمشاٌر

صلِی نامُبرده، چیزی نبوده و نیســت ُجز داده هاِی جّدی 
َ
یِز ُعمده و أ غیب نمی دانم«؛ ولی َدســتاو

ســناِد َجعلی و 
َ
ّیه َپــرداز آنهــا را بــه مثاَبِت أ گرفته ُشــدۀ داســتانهاِی بوســتان و ُگِلســتان، کــه ایــن َنَظر

ســاختگی و ُدروغهاِی شــیِخ شیراز مورِد ِاسِتشهاد قرار داده است، و سپس به َزعِم خود خواسته تا 
ُکَند!  ِسّرِ َجّعالی و ُدروغگوئِی َسعدی را نیز َمکشوف ساَزد و ُمشِت او را نزِد همگان باز 

ـ  تا آنجا که می دانمـ  چند نوشــتار ِانِتشــار یافــت و البّته برخی از  پیــرار َعیــاِت آقــاِی پور
َ

39. در َنقــِد ُمّد
عانه ترین  قانه ترین و ُمَتَتّبِ لهاِی چشمگیر خالی نبود. گمان می کنم از ُمَحّقِ

َ
این نوشتارها خود از َخل

یده خواندم، دو نوشــتار از ُاســتاِد فاِضِل داِنشــگاِه شــیراز، آقاِی  َعیاِت شــور
َ

کــه بــر آن ُمّد َنقدهائــی 
َدب ـ، بود که چون دیرزمانی از خواندنشــان 

َ
قاَفِة و األ َقُه اهلل تعالٰی فی ِخدَمة الّثَ

َ
کَبــِر َنحوی ـ َوّف

َ
دکتــر أ

حظه مرا بدانها َدستَرس نیست، نمی شاَید بیش از این درباره شان سخن 
َ
شــته اســت و در این ل

َ
ذ

ُ
گ

ِع بیشــتر در این باره  َعه و َتَتّبُ
َ
هانیدِن ِإجمالــِی عالقه َمندانی بود که در َصَدِد ُمطال

َ
گ َیــم. َغــَرض آ بگو

فاقی /  در زبــاِن فارســی ِاتِّ
میاِن  در  که  نیست  َتصاُدفی 
ِلستاِن 

ُ
َتقلیدهاِی برَجستۀ گ

خوِد ِســعدی، اگر بهارستاِن 
آوریم  َنَظــر  در  را  جامــی 
چیزهاِی  از  است  آمیزه ای 
دیگر و البّته از جهاتی بسیار 
یشــاِن  َپر اگر  و  ب آور!  تعجُّ
گفته ای  براســتی  را،  قاآنی 
إِعاَدِت  که  یشــان  َپر است 
َســزاوارتر! ناَکردن  آن  ِذْکِر 

حقیقِت َسواِنح و أَسفاِر شیِخ شیراز
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ِم خوِد شیِخ شیراز باَشد.44
َ
یختۀ َقل ر

ِی َمقاَمه،  َســعدی ُمجــاز بــوده همۀ اینها را بنویَســد،45 زیــرا َقهَرمــان و راو
یخــی و زمانــی و... ی ُمتعــاَرف ندارنــد و در  ــدی بــه ُقیــوِد تار َچنــدان تقّیُ
کــه َمرزهــاِی زمانی را  ت هســت  ّیَ ت و َســّیار َمقاَمه َپــردازی نوعــی َســّیالّیَ
بــه آســانی درمی َنــَورَدد و بســیاری از ناســازها را در خدمــِت داســتان و 

داستاْن َپردازی با هم آشتی می ِدَهد. 

ِی داســتانها و نــه َقهَرمان، هیچ  ماِن َهَمدانی، نه راو در مقامــاِت َبدیــع الّزَ
ِی داستانهاِی َبدیع  یک در تنگناِی زمان نیســَتند. عیَســی بِن ِهشام، راو
گویه گــِر ُمعاِصر و ُمعاِشــِر َقهَرمــاِن غاِلِب مقاَمه هــا، در الَمقاَمة  مــان و وا الّزَ
ة )فـ: 117 هـ. ق.(  ّمَ ــة،46 َهمــروزگاِر َفــَرزدق )فـ: 110 هـــ. ق.(  و ذوالّرُ الَغْیلنّیَ
ة،47 از َهنبازی اش در َغزاِی َثْغِر َقزوین به ساِل  ینّیَ است. در الَمقاَمة الَقزو
ع )106ـ  

َ
ــة،49 از ابــِن ُمَقّف 75 هـــ. ق. یــاد می ُکَنــد.48 در الَمقاَمــة الجاِحظّیَ

142 هـــ. ق.(   و جاِحــظ )فـــ: 255 هـ. ق.(  گفت وگــو می ُکَند. در الَمقاَمة 

»... کلمۀ »دیدند« را بعضی ُنّســاِخ نادان »دیدم« نوشــته اند......... حال آنکه در ُعموِم ُنَســِخ َقدیمۀ 
ــع نماَید، بدوِن اســتثنا و حّتــٰی در غالِب ُنَســِخ َجدیــدۀ ُمتَقنۀ  ُگِلســتان کــه اینجانــب توانســته تتّبُ
ت کتابت ُشــده، در حکایــِت مزبور، همه »دیدنــد« دارند، نه 

َ
َمضبوطــه کــه تــا درجــه ای از روِی دّق

َرکانی ص 61 و در ُگِلستاِن 
َ
ُگِلستاِن چاِپ آقاِی عبدالَعظیِم َقریِب گ »دیدم«، و همُچنین در نسخۀ 

که بدوِن ُشبهه و  چاِپ آقاِی ُفروغی ص 55 نیز هردو در عبارِت مزبور، »دیدند« دارند، نه »دیدم«، 
ۀ َتعلیم و تربَیت، س 7، ش 11  ّ

به َبداَهِت عقل َصواب همین اســت، الغیر.«: )َســعدی نامهـ  مجل
و 12، بهمن و اسفند ـ، 1316 هـ. ش، ص 788 ـ با ِإصالِح یک َسهِو َمطَبعی ـ؛  و:   َمقاالِت عّلمه 

رنده:  ع. ُجرُبزه دار، 3 / 667 ـ با ِإصالِح یک لغزش ـ(. ِگردآو ینی،  قزو
م فرســوده است و به َتخِطَئۀ َضبِط »دیدم« 

َ
زنده یاد ُاســتاد عّباِس ِإقباِل آشــتیانی هم در همین باره َقل

که ـ باز به تعبیِر  گلستانهاِی معمولی« آمده پرداخته و ضبِط »دیدند« را  که ـ به تعبیِر وی ـ در »تماِم 
ــۀ َتعلیم و 

ّ
ـ  در »نســخه هــاِی قدیــِم ایــن کتــاب« آمــده اســت تأیید فرموده: ) َســعدی نامــهـ  مجل او

تربَیت، س 7، ش 11 و 12، بهمن و اسفند ـ، 1316 هـ. ش، ص  637(.
44. این َضبِط »دیدم«، در یکی از کهْن ترین و ُمعتَبرترین دستنوشــتهاِی ُگِلســتاِن شــیخ نیز هســت: 
ِع َمشَرب  ِلستان، چ یوُسفی، ص 600(؛ و چه ِاسِتبعادی دارد که خوِد َسعدی، ِبنا بر َتَوّسُ

ُ
گ )َسنج:  

یســی، ُچنین نوشــته باَشــد و َپســاْن تر به ُمالَحَظۀ همان إیرادگیریهاِی  َبع در َمقاَمه نو و َفراْخدارِی ُمّتَ
کرده باَشد؟ می آن را به »دیدند« َبَدل 

َ
گردِش َقل رانه به 

َ
یخِنگ تار

در فاصلۀ تألیِف ُگلســتان در 656 هـ. ق تا وفاِت شــیِخ شــیراز در واَپســین َدهۀ َســدۀ هفتِم هجری، 
، َبعــِض دیگــر 

ْ
ردانــی هــا در اختیــار بــوده اســت؛ و بِاحِتمــال

َ
ْمگ

َ
فرصــِت فراخــی از بــراِی ُچنیــن َقل

رســانیهاِی ُنَســِخ بوستان و ُگِلستاِن َسعدی را نیز بتوان َمحصوِل بازنگری و بازنگارِی خوِد شیخ 
َ
ِدگ

م داد.
َ
در این َمجال َقل

یســگران و... مثــِل زنده یاد ُاســتاد عّبــاِس ِإقباِل  45. پــس الزم نیســت در کنــاِر َخطــاِی َمفــروِض رونو
ۀ َتعلیم و تربَیت، س 7، ش 11 و 12، بهمن و اسفنِد 1316  ّ

آشــتیانی: )َســنج:  َســعدی نامه / مجل
هـ. ش، ص 636(، پاِی خطاِیحاِفَظۀشیخ را نیز به میان بکشیم!

ــیخ  ها و َشــَرَح َغواِمَضها:  الَعاّلَمة الّشَ
َ
َم ل

َ
مان الَهَمذانّی، َقّد بی الَفضل َبدیع الّزَ

َ
46. َســنج:   مقامات أ

د َعبده، ط:  10، َبیروت:  دار الَمشِرق، 2002 م، ص 39 و 42. محّمَ
47. َسنج:  همان، ص 86.

یخی  ِت تار ّیَ ت و َسّیار یســی، بی التفات به َخصیَصۀ َسّیالّیَ مرِو َمقاَمه نو
َ
48. یکی از ِپژوهندگاِن َقل

یخــی در ایــن ِفْقــره، »75« را به معنــاِی»375« گرفته  در َمقامــات، بــراِی ِبروْنُشــد از ناســازگارِی تار
ة، دکتور 

َ
ته الَمجهول مــان و َشــخصّیَ بوالَفتــح اإِلســَکنَدرّی:  َبَطل َمقامــاِت َبدیع الّزَ

َ
اســت: )نگــر:  أ

ة، 1416 هـ. ق، ص 44(، ولی  ّیَ ــد َعبدالُمنِعــم خفاجــی، ط:  1، الَقاِهَرة:  مکتبة أنجلو الِمصر محّمَ
که:  معلوم نداشته است 

ر َزد؟! تها را با چه َترَفندی باَید دو ّیَ تها و َسّیار یها و َسّیالّیَ ، سایِر ناسازگار
ً

ال ّوَ
َ
أ

ین در ساِل 375 هـ. ق. هم »َثغِر« داراإِلسالم َمحسوب می ُشده است تا ُچنان  ثانًیا، آیا َسرزمیِن قزو
َغزا و ِجهادی معنی داشته باَشد؟

شیاُء«!
َ
فت:  »َحِفظَت َشیًئا َو غاَبت َعنَک أ

ُ
گ فت آنکه 

ُ
گ راست 

د  ــیخ محّمَ ها و َشــَرَح َغواِمَضها:  الّشَ
َ
َم ل

َ
مان الَهَمذانّی، َقّد بــی الَفضل َبدیع الّزَ

َ
49. َســنج:  مقامــات أ

َعبده، ط:  10، َبیروت:  دار الَمشِرق، 2002 م، ص 75.

ُخلصۀ عرِض َبنده در باِب َســعدی نیز، چیزی اســت از همین َدســت. 
آن ِحکایتهاِی َســوانحِی ُگِلســتان و بوســتان هم، نه ُبریدۀ دفتِر خاِطرات 
اب و َجّعــال؛ 

ّ
َکــذ و َســفرنامه اســت، نــه یادداشــتهاِی ُدروغیــِن َمــردی 

کــه بســیاری از  َدبــِی ُســَخنوری اســت َمقاَمه َپــرداز 
َ
آفریِنشــهاِی ُهَنــری و أ

یک َنُشده اند. زاری اش بار
ُ
گیرانه در ِشِگرِد حکاَیْت گ

ْ
خوانندگان، َسهل

ِت َمقاَمه نویســی اســت، دیگر  کــه َســعدی إدامه ِدَهنــدۀ ُســّنَ گــر بپذیریــم  ا
زومی نخواهد داشــت ِإشــاراِت او را به تحصیل در َبغداد و ِنظامّیه، 

ُ
هیچ ل

که حال و هواِی َمعلومات و  داده هاِی تاریخی بینگاریم؛ به ویژه در جائی 
َملفوظاِت دینِی وی نیز بیش از آنکه به یک داِنش آموختۀ ِنظامّیه ِی بغداد 
ِت واِعظانۀ  هِل خانقــاه و اندرْزگویاِن ُســّنَ

َ
بماَنــد، به ُعمــوم همان َمشــایِخ أ

فانــۀ شــایع در آن ُقــرون می ماَند و در آثــاِر او از َمعلومات و َملفوظاِت  ُمَتَصّوِ
راِن آن  ّکِ

َ
َشرعی، چیِز خاّصی که تفاوِت داِنِش دینِی وی را با عاّمۀ ُزّهاد و ُمذ

مرو، چونان 
َ
روزگار به ُرخ بکَشــد، دیده نمی شــود. ِذهن و زباِن او، در این َقل

مرِو فرهنگی با فکِر 
َ
که در آن َپهنه و َقل کســانی اســت  ِذهن و زباِن همۀ آن 

شعری تربَیت می یافَتند، بی هیچ نمودی از َسرمایۀ 
َ
فانه در مذهِب أ ُمَتَصّوِ

ِبِه ِفْقهی و َحدیثی که در َمداِرس ـ و به َتعبیِر امروزین: دانشگاههاِی ـ 
ّ

ُمعَتٌد
ه ی َبغداد اندوخته می ُشد.41  َرسمِی بزرگی چون ِنظامّیَ

ِت َمقاَمه نویسی است، دیگر در  که َســعدی ِإدامه ِدَهندۀ ُســّنَ گر بپذیریم  ا
ِگِرهی نخواَهد بود و حاجتی  ی با »ابِن َجوزی« هــم  حکایــِت ُمعاَشــَرِت و
نخواَهد ُافتاد تا بگردیم و ابِن َجوزی ی دیگری غیر از ابِن َجوزی ی مشهور 

یخ با هم سازگار شود. ر، َتوار
َ

ذ
ُ

بیابیم42 تا از این رهگ

ِت َمقاَمه نویســی اســت، بر َســِر  که َســعدی إدامه ِدَهندۀ ُســّنَ گــر بپذیریم  ا
ّیام 

َ
یخ و أ کاشَغر هم، بیهوده با توار ماَجراهاِی ُحضورش در مسِجِد جامِع 

در نخواهیم پیچید. 

ِت َمقاَمه نویســی اســت،  حّتی  گــر بپذیریم که َســعدی إدامه ِدَهندۀ ُســّنَ ا
ی از دیدار با عبدالقاِدِر گیلنی )فـ: 561  می توانیــم ِاحِتمال ِدهیم خــوِد و
کهِن ُگِلستان آمده  فته باَشــد و آنچه در بعِض ُنَسِخ 

ُ
گ هـ. ق.( هم ســخن 

کعبه دیــدم...«،43  ْیــه ـ در حرِم 
َ
گیلنــی را ـ َرْحَمــُة اهلِل َعل کــه  »عبدالقــاِدِر 

41. َعاّلمه ِشــبلِی ُنعمانی که خود در داِنشــهاِی ِإســالمی صاحِب َبصیرت و ِبضاعتی درخور بود، 
ُخرده بینانــه بــر َعَدِم تناُســِب َمعلوماِت حدیثِی شــیخ َســعدی با َتحصیِل َرســمی در فضائی چون 

شت ِنهاده است: )نگر:  ِشعر الَعَجم، 2/ 21 و 22(.
ُ
ه انگ مدرسۀ ِنظامّیَ

ه، آنســان که ِشبلِی ُنعمانی بدان َدست  ِنظامّیَ  البّته ِاســتنباِط ُخصوِص حدیْثخوانِیَســعدیدر
یده است: )َسنج:  ِشعر الَعَجم، 2/ 34(، ُدُرست به َنَظر نمی َرَسد: )و بر َبدفهمِی واژۀ »حدیث«  یاز
که هیچ نشــانۀ روشــنی از نوِع  در بیتی از بوســتان، ُمبَتنی اســت(. لیک، به هر روْی، این هســت 

َتحصیالِت َرسمِی دینِی آنُچنانی در آثاِر َسعدی نمی بینیم. 
ِگِره و این تالش، نگر:  42. دربارۀ آن 

ۀ َتعلیم و  ّ
رنــده:  ع. ُجرُبزه دار، 3 / 656ـ  661: )یا:  َســعدی نامه / مجل َمقــاالِت عّلمــه قزوینــی، ِگردآو

َدبــی، ُهمائــی، 1 / 370 و 
َ
تربَیــت، س 7، ش 11 و 12، 1316 هـــ. ش، ص 780ـ  784( و:  مقــاالِت أ

ۀ َتعلیم و تربَیت، س 7، ش 11 و 12، 1316 هـ. ش، ص821 و 822(. ّ
371: )یا:  َسعدی نامه / مجل

گیالنی  یراستۀ شادروان ُاستاد دکتر ُغالمُحَسیِن یوُسفی: )ص 87(،  »عبدالقاِدِر  43.  در ُگِلستاِن و
کعبهدیدند...« َضبط ُشده است. ْیه ـ در حرِم 

َ
را ـ َرْحَمُة اهلِل َعل

ْیه ـ، نوشته است: 
َ
ینی ـ َرْحَمُة اهلِل َعل ِد َقزو ع، محّمَ َعاّلمۀ ُمَتَتّبِ

حقیقِت َسواِنح و أَسفاِر شیِخ شیراز
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کاری به  مان هم  کتاْب ها نیســت؛ َبدیــع الّزَ َمقاَمه، جاِی این ِحســاب و 
این َحرفها ندارد!

ت، از دیدۀ ُنّقاِد کلم و بازشناَسندگاِن ویژگیهاِی  ّیَ ت و َســّیار این َســّیالّیَ
َسبکی و ساختارِی َمقاماِت َبدیع هم البّته نهان نمانده57 و چیزی است 

مان ُخرده نگرفته اند، و نباَید هم می گرفته اند. که از آن باب، بر َبدیع الّزَ

َمقــاِم  در  هــم،  شــیرازی  َســعدِی  شــیخ  کــه  اســت  غریــب  آیــا  ایَنــک، 
ت را در نمود آورده باَشد؟ ّیَ ت و َسّیار َمقاَمه َپردازی، َحّظی از این َسّیالّیَ

که در ُگِلســتان و بوســتان بســیار  حّتــی َرنگاَرنگــِی جغرافیائــِی داســتانها 
َفراخنــاِی حیــرت آوِر  ابتدائــی، حکایتگــِر  نــگاِه  چشــمگیر اســت، و در 
صاِت بــارِز َتجِربه هــاِی بــزرِگ  مــرِو جهانگــردِی شــیِخ شــیراز، از ُمَشــّخَ

َ
َقل

َمقاَمه نویسانۀ پیش از َسعدی است. نمونه را، ُرخدادهاِی همان َمقاماِت 
مــان در شــهرها و نواحــِی ُپرشــمار و نامــداری چــون اصفهان58 و  َبدیــع الّزَ
بواب )َدرَبنــد(60 و ُبخارا61 وَبغداد62 و َبصــَره63 و َبلخ64 و 

َ
اهــواز59 و بــاب األ

َیه )ســاری(68 و شیراز69 و َقزوین70  ُجرجان65 و ُحلوان66 و ِدَمشــق67 و ســار
کوَفه71 و َمراغه72 و موصل73 و نیشــابور74 و ِسِجســتان75 و آذربایجان76  و 

و شام77 واقع می شود. 

ِت َمقاَمه نویســی است،  گر بپذیریم که َســعدی إدامه ِدَهندۀ ُســّنَ در واِقع، ا
بســیاری از آنچــه تــا به حــال به عنــواِن ُجزئّیاِت حیاِت شــیِخ شــیراز مورِد 
ِاســِتناد و ِاستشهاد بوده، در ُزمَرۀ َمشکوکات یا َمردودات واقع خواَهد ُشد؛ 
زاره هائی از آثاِر شیخ مورِد ِاستناِد زندگینامه نگاشتی قرار 

ُ
گ و ُعمدًة َمواِرد و 

خواَهد گرفت که از قالِب َمقاَمه َپردازی هاِی وی بیرون باَشد.

کهن دارد! یشه هاِی بسیار  ین، ر ز و...... ُخالصه، َبعِض ُعرفّیات و عاداِت امرو
ة، ِبطُرس الُبستانی، ط. دار مارون َعّبود، ص 392. عُصر الَعّباسّیَ

َ
َدباء الَعَرب فی األ

ُ
57. َسنج:  أ

د  ــیخ محّمَ ها و َشــَرَح َغواِمَضها:  الّشَ
َ
َم ل

َ
مان الَهَمذانّی، َقّد بــی الَفضل َبدیع الّزَ

َ
58. َســنج: مقامــات أ

َعبده، ط:  10، َبیروت:  دار الَمشِرق، 2002 م، ص 51.
59. َسنج:   همان، صص 55 و 78.

60. َسنج:   همان، ص 118.
61. َسنج:   همان، ص 82.

62. َسنج:   همان، صص 10 و 59 و 96 و 127 و 157 و 207 و 215.
63. َسنج:   همان، صص 63 و 104 و 121 و 130 و 164 و 197.

64. َسنج:   همان، ص 14.
65. َسنج:   همان، صص 5 و 46.

66. َسنج:   همان، ص 171.
67. َسنج:  همان، ص 92. 

68. َسنج:  همان، ص 233.
69. َسنج:  همان، ص 168.

70. َسنج:  همان، ص 86.
71. َسنج:  همان، ص 25.

72. َسنج:  همان، ص 187.
73. َسنج:  همان، ص 99.

74. َسنج:  همان، ص 199.
75. َسنج:  همان، ص 18.
76. َسنج:  همان، ص 43.

77. َسنج:  همان، صص 223 و 236.

ــة،50 از ُمَتَنّبــی ی شــاعر)303 ـ 354 هـــ. ق.( ســخن مــی داَرد. در  الِعراِقّیَ
ه ی َحمدانی )301 یا 303 ـ 

َ
ة،51 همروزگاِر َســیف الّدول الَمقاَمــة الَحْمدانّیَ

ة،52 از ابِن الَعمید یاد می ُکَند.  356 هـ. ق.( است و در الَمقاَمة الّناِجمّیَ
حمــد )344ـ  399 هـ. ق.( 

َ
ف بِن أ

َ
در َبعــِض َمقاَمه هــا53 نیز ســخن از َخل

کــه َهمَعصِر  حیاًنــا َتصریــح به ُمعاَصَرت با او اســت 
َ
والــِی ِسِجســتان، و أ

مان بوده.54 پیداســت که َجمع و َتوفیِق همۀ این ِإشــاراِت  خــوِد  َبدیــع الّزَ
مان  کــه در َمقامــاِت َبدیــع الّزَ یخــی و ُمعاَصَرتهــا و ُمعاَشــَرتها  َزمانــی و تار

بدانها َتصریح می َشَود، ُشَدنی نیست.

ِر زمان را چندان مورِد اعتنا قرار 
َ

ــذ
ُ
گ مــان حّتی در َمقاَمۀ واِحد نیز  َبدیــع الّزَ

که  ة، در آغاِز َمقاَمه، ِبشر بِن َعواَنه ی َعبدی  نمی ِدَهد. در الَمقاَمة الِبشرّیَ
»ُصعلوک« است، پس از ازدواج با َزنی، بلفاِصله! و به ِإشارِت او ِدلَبستۀ 
ُدخترَعموِی خود می شــود، و ســپس درگیــِر ماَجرائی نه چنــدان پیچیده 
گاه َســر و  کــه زمینــۀ ازدواجــش را بــا ُدخترَعمــو فراهــم می ســازد، لیــک نــا
که بــزودی معلوم می گردد  ــۀ جوانــی َبروَمند بر َســِر راهش پیدا می َشــَود 

ّ
کل

کر و ِبشــر هم  ُدخترَعمو  ِ
ّ

فرزنِد خوِد ِبشــر اســت. از همان ازدواِج ســاِبق الذ
یج می ُکَند!55 با یک حســاِب َسرانگشــتی معلوم  را بــه آقازادۀ محتــرم تزو
کــرد که َمجمــوِع این ُرخدادها باَید پانزده بیســت ســالی به درازا  می تــوان 
ت به جوانی 

َ
کشــیده باَشــد و همان طور که حاصِل ازدواِج ِبشر در این مّد

ت 
َ

َبروَمنــد تبدیــل ُشــده، الُبــد ُدخترَعموِی مــورِد گفت وگو نیــز در این ُمّد
یم!  یِج ُچنیــن پیرُدختری به آقــازاده... !56 بگذر ِحســابی »ُترشــیده« و تزو

50. َسنج:  همان، ص 149.
51. َسنج:  همان، ص 151.

52. َسنج:  همان، ص 193.
53. َسنج:  همان، صص 193  و 198 و  229 و 235.

حَمد 
َ
ف بِن أ

َ
َرنده است به َفرمانروائِی َخل

َ
در ص 238 نیز، ِإشــارتی که به »ِسِجســتان« رفته اســت، نگ

در آن سرزمین.
میران و 

َ
یــه(، که در سیســتان ُحکم می راْنــد، از أ ِف بانو

َ
حمــد: )معروف بــه:  َخل

َ
ــف بــِن أ

َ
54. ایــن َخل

صْل از فرمانروایاِن سلســلۀ َصّفاری اســت. َبدیِع َهَمدانی 
َ
مان و در أ زگاِر َبدیع الّزَ ِر رو ُبُزرگاِن داِنْش َپرَو

را از َدســتگاه و َدرگاِه وی برخورداری بوده اســت و در ســتایِش او ِشــعرها ُســروده و چیزی در ُحدوِد 
مان را با او و ستایِش او پیوند است. ُعشِر َمقاماِت رایِج َبدیع الّزَ

مــان  نگــر:  دایرة المعــارِف فارســی، بــه َسرَپَرســتِی ُغالمُحَســیِن ُمصاِحــب و...، 1 / 910 و:  َبدیــع الّزَ
َســة ِهنــداوی، ص 36 و:  دائرة المعارِف ُبُزرِگ ِإســلمی، 11/  الَهَمذانــّی، مــارون َعّبــود، القاِهَرة:  مَؤّسَ
ِم آقاِی عناَیت اهلِل فاتحی ِنژاد( و:   داِنشنامۀ زبان و 

َ
ماِن َهَمدانی« به َقل 593 و 594: )از َدرآَینِد »َبدیع الّزَ

ِم آقاِی عناَیت اهلِل فاتحی ِنژاد( و:   داِنشنامۀ 
َ
ماِن َهَمدانی« به َقل َدِب فارسی، 1 / 746: )َدرآَینِد »َبدیع الّزَ

َ
أ

زلو(. 
ُ
ِم ُاستاد علیرضا ذکاوتِی قراگ

َ
ماِن َهَمدانی« به َقل جهاِن ِإسلم، 2 / 558: )از َدرآَینِد »َبدیع الّزَ

د  ــیخ محّمَ ها و َشــَرَح َغواِمَضها:  الّشَ
َ
َم ل

َ
مان الَهَمذانّی، َقّد بی الَفضــل َبدیع الّزَ

َ
55. َســنج: مقامــات أ

َعبده، ط:  10، َبیروت:  دار الَمشِرق، 2002 م، ص 250 ـ 258.
زارِش 

ُ
گ حَمةـ  اســت که به  یِه الّرَ

َ
ِر افســانۀ ُدختِر حکیم فردوســیـ  َعل 56. این داســتان، از جهتی، یادآو

ِد ُمعین، ص 75(، »ُاســتاد  افســانه آلوِد ِنظامِی َعروضِی َســَمرَقندی، در چهارَمقاله: )چ دکتر محّمَ
بوالقاسِم فردوسی... از َعِقب، یک ُدختر بیش نداشت، و شاهنامه به َنظم َهمی کرد، و همه ُامیِد 

َ
أ

کتاب ِجهاِز آن ُدختر بساَزد«! که از ِصلۀ آن  او آن بود 
گرفته اند؛ و از آن ُجمله، اینکه:  بر این افسانۀ ِنَژند، ُخرده هاِی ِخَردَپَسند 

ز بــه شــوهر دهنــد، نه در هنــگاِم پیــری...... و کدام پدر اســت که... صلۀ  »... دختــر را در جوانــی رو
موهــوِم ُمحَتَمــل را کــه 25 یا 30 ســال بعد به دســت می آَید، جهیــِز دختِر خود قرار ِدَهــد ؟« )... که 
از بــاد و بــاران...، چ:  1، تهران:  ِانِتشــاراِت حاِفظ، 1368 هـــ. ش، ص 101 / از گفتاِر زنده یاد دکتر 

یافِت ِصله ُسروده نُشده است(. یِر ناِم شاهنامه براِی در حَمدَعلِی َرجائِی ُبخارائی، ز
َ
أ

رات، ُپر َوقعی نمی ِنهاده اند! 
َ

زمان را بر ُمَخــّد ِر
َ

تی به ناِم ُگذ یــا در ایــن داســتاْن َپردازی ها، واقعّیَ آری، گو

حقیقِت َسواِنح و أَسفاِر شیِخ شیراز
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کــه می فرماَید:  »َســعدی اینک به َقــَدم رفت و به َســر بازآَمد / ُمفتِی  آنجــا 
صحاِب َنَظر بازآمد / سالها رفت مگر عقل و ُسکون آموَزد / تا چه 

َ
ِت أ

َّ
مل

ِل خوشــبوی 
ُ
گ ِک شــیراز همیشــه  کزان شــیفته تر بازآمد... / خا آموخت 

ِدَهد / الَجَرم ُبلُبِل خوشــگوی دگر بازآَمد«81 یا  »خوشــا سپیده َدمی باَشد 
ِل  کَبِر شیراز /  ...«82  هم به گماِن ُمَحّصِ

َ
آن که بینم باز/ َرسیده بر َسِر اهلُل أ

این َسواد، از َسَفرهاِی خود حکاَیت می ُکَند. 

که به آنها َســَفرکرده اســت و دیده،  حّتــی می تــوان برخــی از ِبلدی را هــم 
کرد. - تعیین 

ْ
کم: بِاحِتمال -دسِت 

کتاب می گوَید: نمونه را، وقتی در بوستان، در سبِب َنظِم 

َبســی شــتم 
َ

بگ گیتــی  اقصــاِی   در 
َکســی َهــر  بــا  اّیــام  ُبــردم  َســر  بــه 

یافتــم گوشــه ای  َهــر  بــه  ــع   َتَمّتُ
یافتــم ای  خوشــه  َخرَمنــی  َهــر  ز 

ِنهــاد کــی  خا شــیراز  کاِن  پــا  چــو 
! بــاد  ک  خــا بریــن  َرحَمــت  کــه  ندیــدم؛ 

بــوم ْک  پــا ایــن  َمــرداِن  ِی 
ّ

 َتــَوال
روم و  شــام  از  خاِطــر  برانگیختــم 

بوســتان همــه  زان  آمــدم  یــغ   در
دوســتان ســوِی  رفتــن  تهیدســْت 

آورنــد َقنــد  ِمصــر  از  گفتــم  ِدل   بــه 
َبَرنــد َارَمغانــی83  دوســتان  َبــِر 

َدســت َقنــد  ازآن  بــود  تهــی  گــر   مــرا 
َهســت...،84 َقنــد  از  تــر  شــیرین  ســخنهاِی 

خود، َقرینه ای تواَند بود بر ِاحِتماِل َقوّیِ َسَفِر شیِخ شیراز به  »شام« و  »روم«.

در همــان َغــَزِل  »َســعدی اینــک به َقــَدم رفــت و به َســر بازآَمــد...«، وقتی 
می فرماَید:

 مْیلــش از شــام بــه شــیراز بــه ُخســرو مانســت
بازآَمــد85 شــکر  ز  شــیرین  اندیشــۀ  بــه  کــه 

ر از شــیراز گفته شــده اســت«: )َسعدی:  شاِعِر ِعشــق و زندگی، چ:  1، تهران:  َنشِر مرکز،  ُوضوًحا دو
1385هـ. ش، ص 337(. 

یِز َاتابکی، چ:  1،  81. َغَزلهاِی َســعدی، به َتصحیح:  دکتر ُغالمُحَســیِن یوُســفی، به اهتماِم:  دکتر َپرو
تهران:  انتشاراِت ُسَخن، 1385 هـ. ش، ص 217 ـ 218. 

82. َغَزلهاِی َسعدی، چ یوُسفی، چ:  1، ص 6.
رد، ُتحَفۀ َسَفر، سوغات. 83. َارَمغانی:  َارَمغان، َرهآو

84. بوستان، چ یوُسفی، ص 37.
85. َغَزلهاِی َسعدی، چ یوُسفی، چ:  1، ص 218. 

گویا  که َســعدی مــردی اســت َســَفْرکرده و َجهاْندیــده،  نمونــه را، در ایــن 
که بیرون از قالِب َمقاَمه  هیچ جاِی تردید نباَشد؛ چه این نکته ای است 

گر است. ی نیز در آثاِر او جلوه  َپردازی هاِی و

که  ی، َتصاویــِر جاندار و بی ُغبار و فراوانی   ِعــلوه بر بعضی َتصریحاِت و
از َســَفر و کاروان و ســاربان و بارَبســتن و کوچ و تشــنگی در بیابان و ماَننِد 

ِد این ِاسِتنباط است.79 اینها، در آثاِر او موج می َزَند،78 همه مؤّیِ

تصریح به دوری از شیراز را حّتی در َغَزلّیاِت شیخ می توان یافت.

تــت بمیــرم / دامن به قیامتــت بگیرم«  در غزلــی بــه آغــازۀ  »گر مــن ز َمَحّبَ
فرموده است:

بــوْی َعنَبریــْن  بهــاِر  بــاِد   ای 

میــَرم تــو  طاَفــِت 
َ
ل پــاِی  در 

شــیراز ِک  خــا بــه  ری 
َ

ــذ
ُ
می گ  چــون 

ســیرم80
َ
أ زمیــن  ُفــلن  بــه  مــن  گــو 

کــه در ُســروده هاِی وی  یــِر َســَفری و کاروانــِی ُپرشــماِر َســعدی،  رات و تصاو 78. نمونه هائــی از َتَصــّوُ
بازتافته، از این َقرار است: 

یش را: )َغَزلهاِی َســعدی، به  که َبرَبســَتند باِر خو کاروان بگذاشــتند / بیَوفا یاران  ٭ یاِر بارافتاده را در 
یــِز َاتابکــی، چ:  1، 1385 هـ. ش، ص  َتصحیــح:  دکتــر ُغالمُحَســیِن یوُســفی، به اهتمــاِم:  دکتر َپرو

.)295
ســت: )همان، 

َ
پایان  بار َبر ُپشــتند و ما را بر ِدل ٭ ســاربان! آهســته رو کاراِم جان در َمحِملســت / چار

ص 306(.
که بُمردیم در بیابانش!: )همان، ص 159(. ُکجاست ؟ /  َکعبه  ٭ ساربانا! َجماِل 

ر با دوست / روی در ِقبلۀ َمعنی به بیابان َنَرَود: )همان، ص 63(.  ٭ َسَفِر ِقبله ِدرازست و ُمجاِو
که خارهاِی ُمغیالن َحریر می آَید: )همان، ص 10(. َکعبه ُچنان می َدواَنَدم بَنشاط /  ٭ َجماِل 

کــه پیِش کاروان اســت / مگر َشــمعی به َدســِت ســاروان اســت: )همان، ص  ٭ چــه روی اســت آن 
.)151

َبدســت آدمی که ُکشــتۀ اوست: )همان، ص 
َ
٭ َســَفر، ِدراز نباَشــد به پاِی طاِلِب دوســت / که زندۀ أ

.)153
ْیحانست: )همان،  لســت و َر

ُ
ت گ ٭ َســَفر، ِدراز نباَشــد به پاِی طاِلِب دوســت / که خاِر َدشــِت َمَحّبَ

ص 146(.
که به ما پْیَونَدند که بیَند  رباره 

َ
کاروان می َرَود و باِر َسَفر می َبنَدند / تا ِدگ ٭ 

ســیری َچنَدنــد:  )همان، ص 
َ
یــن َمرَحله بیچاره أ ... ســاربان! َرخــت َمِنــْه بر ُشــُتر و بــار َمَبند / که در

.)305
٭ ای ســاربان! آِهســته رو کآراِم جانم می َرَود / وان ِدل که با خود داشــتم با ِدلِستانم می َرَود:  )همان، 

ص 307(.
که زمین می سَپَرم  ز َسِر َحسَرت به َقفا می نگرم / َخَبر از پاْی نداَرم  ٭ می َرَوم َو

که مِن بی ِدِل بی یار، نه َمرِد َسَفَرم! می َرَوم بی ِدل و بی یار و َیقین می دانم / 
م می پیَچد / بار می َبندم و از بار ُفروَبسته َتَرم:  )همان، ص 217(.

َ
پاْی می پیچم و چون پاْی ِدل

یش: ) کّلّیاِت َســعدی،  یغ َمدار از ُمســاِفِر َدرو ت پیش / َنَظر در
َ
ْهل

َ
٭ بــه شــکِر آن کــه تــو در خانه ای و أ

ط. ُمظاهِر ُمَصّفا، ص 828(.
ِتـ  َقْطعی یا ُمْحَتَمِلـ  واژگاِن َســَفرِی شــیخ َســعدی َبر َســوانِح راستیِن حیاتش، 

َ
ل از کســانی که به َدال

ِد ِدْهقانی است در:  نگاِه نو، ش 101، ص102 و 103.  ْه داده اند، آقاِی دکتر محّمَ کرده و َتَوّجُ ْه  َتَوّجُ
79. تنها مجموعه ای از َعَطشّیاِت شیخ را نگر در:  کّلّیاِت َسعدی، ط. ُمظاهِر ُمَصّفا، ص 86ـ  89..

ت گفته  ِک وی در َسالِسِل ُفُتّوَ  با آنچه درباِب َسّقائِی َسعدِی شیرازی و ِانِسال
ْ

این َعَطشّیات، بِاحتمال
می شود: )َسنج:  َسعدی شناسی، دفتِر شانزدُهم، شیراز، 1392 هـ. ش، ص 111ـ  122 / گفتاِر ُاستاد 

یِر ناِم َسعدی در َسلِسِل جوانمردان( نیز بی پیوند نیست. درضا َشفیعِی َکدَکنی، ز دکتر محّمَ
میرکبیر، ص 557، غ 395.

َ
80. کّلّیاِت َسعدی، چ أ

یان، نوشــته اســت:   »این غزل شــاید تنها غزِل ســعدی باشد که  دَعلی ُهمایون کاتوز  آقاِی دکتر محّمَ

حقیقِت َسواِنح و أَسفاِر شیِخ شیراز
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وهامی ُمستغرق 
َ
هی، گیریم َسعدی ُچنین َسعیی داشته و در ُچنان أ

َ
وانگ

بوده باَشد!... ... آَنک:

که از  ، آیا َســعدی، با آْنَهمه زیَرْکســاری و هوشــیاری و َفطانِت َمعهود 
ً

ال ّوَ
َ
أ

سخنش می ریَزد!، چندان گول و بیَخَبر از همه جاـ  و به تعبیری، »فریفتۀ 
ُغریان که 

ْ
که نمی دانســته ُفضلِی درباِر ُسل خیاِل« خویش92 ـ بوده اســت 

کی  ُگِلســتان و بوســتان را به ُحضورشان َعرضه داشــته و دیگر مردماِن خا
کــه  حــواِل او و جهــاِن پیرامونشــان باَخَبرنــد 

َ
ِنهــاِد شــیراز، ایــن انــدازه از أ

ُکَنند و... ؟! یشَخندش  یش نگیرند، َبل ر بافانۀ او را به ر
ْ
َعیاِت َخیال

َ
ُمّد

که ُگِلســتان و  ُغریان 
ْ
گیــرم َســعدی غاِفل بــوده؛ ُفضلِی دربــاِر ُســل ثانًیــا، 

َعیاِت ناســاِز شــیِخ شــیراز را می شــنیده اند، 
َ

بوســتان را می دیده اند و ُمّد
کیشوت وار« را بی پاُسخ می ِنهاده و  ماِت ـ بالَفرض ـ  »ُدن  چگونه این َتَوّهُ

باف را سّکۀ یک پول نمی کرده اند؟!
ْ
ِم َخیال شیخ و اندرزگوِی ُمَتَوّهِ

ری روَشــْن تر از حال و  شــاَید بیــراه نباَشــد بــراِی َتحصیل و َتصدیــِق َتَصــّوُ
ُغریان، بــه نمونــه ای از ُخرده بینی ها و ُنکته َســنجی هاِی 

ْ
هــواِی َدرباِر ُســل

ِکراَمنِد الُمعَجم  کتاِب  گزارِش بی ُغباِر آن در  ِر 
َ

ذ
ُ

که از َرهگ َدبِی آن َدرگاه 
َ
أ

شــعار الَعَجِم َشــمِس َقْیِس رازی به دســِت ما َرســیده است، 
َ
فی َمعاییِر أ

ُغری َمرُدمانی نبودند 
ْ
گردد باَشندگاِن درباِر ُسل یم تا معلوْم تر  َنَظری بَینداز

می را مــورِد »پشــتیبانِی ماّدی و معنــوی« قرار  کیشــوِت« ُمَتَوّهِ کــه هــر»ُدن 
ِدَهند93 و... .

ــد بــِن َقْیِس رازی کــه در ُبحبوَحۀ ِفتَنۀ مغول و آشــوِب  َشــمس الّدین محّمَ
سربازاِن چنگیز و ُبحراِن انقلِب آن مردْم چهرگاِن ویرانگر و خونریز، از دسِت 
ُغری روزگار 

ْ
آنــان بــه ِإقلیِم پارس گریخته بود و در َکَنِف حمایِت اتابِک ُســل

که  َعَجم ـ 
ْ
ْشَعاِر ال

َ
ُمْعَجم فی َمعاییِر أ

ْ
ظیِر  ال کتاِب َعدیم الّنَ می گذرانید، در 

ُغریان بُشمار است و 
ْ
بَحْق یکی از َحَسناِت فرهنگِی درباِر فرهنْگ َپرَوِر ُسل

فاِت ُمعاِصر با جوانِی َسعدِی ماـ  ، نوشته است:
َّ
از َنفائِس مَؤل

لفاِظ 
َ
کاِتِب فاِضــل، َنظم و َنثِر خویــش را از أ که شــاِعِر ُمجیــد و  »... باَیــد 

ک داَرد  ُکنی، َقبیح باَشــد، پا کــی چون آن را از قرینه ُجدا  َذواِت َوجَهیــن 
گــر ازین جنس ضرورت ُافَتد، میــاِن لفِظ ُدعا و ِذکِر َممدوح فاصله ای  و ا

گوَشت بی َسماع َمباد ! گوَید: مجِلَست بی َمْی َمباد و  درآَرد؛ ُچنانک 

که »ُدن کیشوت« ـ آنسان که خوِد آقاِی ِدهقانی هم بیش وکم  کرده اند؛ چرا  به »ُدن کیشوت« مانند 
زارده اند: )نگر:  نگاِه نو، ش 101، ص 102( ـ، در کتاِب ِســْروانِتس ـ و آثاِر ســیِنمائِی ُمقَتَبس از آن ـ، 

ُ
گ

ر و ُمسَتِحّقِ َتَمسُخر! َمرَدکی است ُخشْک َمغز و بیِخَرد، با َبالَهتی خنده آو
کیشــوت واِر َســعدی«، ســخن می گوئیــم، آنچــه در ِذهــِن  و از همیــن روْی، وقتــی از»ســفرهاِی ُدن 
که بی َشک در غاِلِب ِفْقره هاِی آن  هانه...« است! چیزی 

َ
بل

َ
رَدد، »سفرهاِی أ

َ
ُمخاَطب َتداعی می گ

فتار نیز َمقصوِد َجناِب ِدهقانی نبوده است.  
ُ
گ

فتــاِر پیشــگفتۀ َمطبــوع در نــگاِه نو: )ش 101، ص 101ـ  108(، یــک جا: )ص 106(،  این پایه و 
ُ
92. در گ

َزدگِی »ُدن کیشــوت وار«  از َســعدی َنفی می َشَود و جاِی دیگر: )ُدُرست در  اندازه از فریفتگی و پنداْر
صفحۀ سَپسین / ص 107(، در حّقِ او ِإثبات می گردد؛ َفالِحظ.

93. نگاِه نو، ش 101، ص 101.

آیا ِذکِر »شام« تصاُدفی و براِی مضموْن سازی است؟!

که در َغَزلی می فرماَید: آنجا 

بودنــد دیــن  عاِلمــاِن  مــن  َقبیلــۀ   همــه 
آموخــت،86 شــاعری  تــو  ِعشــِق  ــِم 

ّ
معل مــرا 

نیــز، َمقــام، َمقــاِم َمقاَمه َپــردازی نیســت و َدلیلــی بــراِی تردیــد در َمدلــوِل 
یم. ِإشارِت شیخ ندار

این گونــه َمــواّد و َمــواِرد، بــا آنچــه در حکایــِت ُبتخانــۀ ســوَمنات و جامــِع 
ــۀ بغداد و ُمعاَشــَرت با ابــِن َجوزی و ُمفاَوَضــت در ُحجرۀ  کاشــَغر و ِنظامّیَ
مثــاِل اینهــا آمده اســت و در پرتــِو چارچوبهــاِی ُهَنِر 

َ
کیــش و أ بــازارگان در 

َمقاَمه نویسِی َسعدی باَید تحلیل َشَود، ُمتفاوت است.87

یست که فّنِ َمقاَمه َپردازی و کتابهاِی »َمقامات«  َسعدی در زمانه ای می ز
هــِل فرهنــگ بغایــت آشــنا بــود. تنهــا نگاهــی به ُشــماِر 

َ
از بــراِی خــواّصِ أ

کــرده بودند،88  کــه َمقامــاِت َحریــری را از َحریــرِی َبصری َســماع  کســانی 
ِم 

َ
َبَســنده است تا روَشــن داَرد ما از چه پدیدۀ جهانگیری در َفراخناِی عال

ِإسلمی سخن می گوئیم!

َســعدی در ُچنیــن زمانــه ای بوســتان و ُگِلســتان را پدیــد آورده و بر ِخلِف 
ی گمان نمی کنم که »نهایِت َسعِی  عاِی َبعِض ُمعاِصراِن ما، به هیچ رو

َ
ُمّد

خود را به کار ُبرده است تا مخاطبانش باور کنند که سفرها و ماجراهایی 
که »شاِعِر  که نقل می کند حقیقًتا برایش ُرخ داده اند«؛89 و نیز نمی پندارم 
کتابهــا خوانده یــا در خیاالِت خود پــرورده، عیِن  شــیرازی... آنچــه را در 

کرده است«.90 گزارش  حقیقت پنداشته و با افتخار براِی ما 

خباِر شیِخ شیراز، نشانۀ روشنی از ُچنان 
َ
کم، این َبنده، در آثار و أ دسِت 

کیشوت واِر«91 موهوم ندیده است. ْم َزدگِی »ُدن  َسعِی باِطِل َمزعوم یا َتَوّهُ

میرکبیر، ص 423، ش 32.
َ
86. ُکّلّیاِت َسعدی، چ أ

یان، در َســعدی:  شــاِعِر ِعشــق و زندگی: )چ:  1، ص 80(،  دَعلی ُهمایون کاتوز 87. آقاِی دکتر محّمَ
زاره ای چون »همه َقبیلۀ مــن عاِلماِن دین بودند« را با 

ُ
گ ت کرده اســت و 

َ
بُوضــوح از ایــن َتفاُوت َغفل

ه ِی َبغداد به یک چوب می راَند.  داستاِن َتحصیِل شیخ در مدرسۀ ِنظامّیَ
فت و ُشنودی که در ساِل 514 هـ. ق. میاِن قاضی جاِبر بِن ِهَبِة اهلل و َحریری رفته است، 

ُ
گ 88. ِبنا بر 

زگار َحریــری بــراِی کســانی کــه َمقامات را بــر او ِقراَئــت می کرده اند، بر َهفتَصد َدستنوشــِت  تــا آن رو
واهِی ِقراَئت و َتأییدّیه نوشته بوده است.

ُ
گ یش  َمقامات اش، به َخّطِ خو

َدبــاِء یاقوِت َحَموِی َبغدادی، ط. ِإحســان َعّباس، َبیروت:  داُر الَغرِب اإِلســالمّی، 5 
ُ
 نگــر:   ُمعَجــم األ

ِة الُکبرٰى ِی ُســبکی، ط. َعبدالفّتاح محّمد الحلو ـ وـ َمحمود  ــافعّیَ / 2204 و 2205 و:  َطَبقاُت الّشَ
ناحی،  7 / 268. محّمد الّطَ

ِد ِدهقانی. گفتاِر دکتر محّمَ 89. نگاِه نو، ش 101، ص 106ـ از 
ِد ِدهقانی. گفتاِر دکتر محّمَ 90. نگاِه نو، ش 101، ص 107ـ از 

یشــَتن، به کار گرفتم؛ چون فاِضــِل ارُجمند، آقاِی دکتر  91. تعبیــِر »ُدنکیشــوتوار« را بناخواســِت خو
فتاِر 

ُ
یِس گ ، آن را به کار گرفته اند، َبل در َســرنو َقــُه اهلُل تعالــی ِلَما ُیِحّبُ و َیرَضیـ 

َ
محّمــِد ِدهقانــیـ  َوّف

کیشــوت واِر َســعدی«: ) نگاِه نو، ش 101، ص 101 ـ 108(. ایشــان در  خود ِنهاده اند:  »ســفرهاِی ُدن 
َیند و بازنماَیند.  یش بر َسِر آن بوده اند تا َهماَنندیهائی را میاِن »ُدن کیشوت« و َسعدی بجو فتاِر خو

ُ
گ

که خواْه ناخواه َتداعِی  کیشوتوار« است  ری در آن باب نیست.  سخنم دربارۀ واژۀ »ُدن مرا َسِر داو
ناخوشی در ذهن دارد. ُمعاِصران ما اینجا و آنجا کسانی را، از چشم انداِز َبالَهت و َغباَوت و گولی، 

حقیقِت َسواِنح و أَسفاِر شیِخ شیراز
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ناشــی از َعَدِم ِالِتفات به ِسِرشــت و چارچوِب َمقاماتِی حکایاِت َسعدی 
ــواِزِم ایــن چارچــوب و ِسِرشــت.97 ایــن 

َ
و یــا ناشــی از َعــَدِم ِالِتفــات بــه ل

بی ِالِتفاتی ها نیز البّته سابقه ای دراز دارد!

مثــاِل َســعدی ُچنــان داوریهــاِی ِإفراطی یا 
َ
که دربــارۀ َســعدی و أ بــر آنــان 

گرفت؛ چه: یاده ُخرده نتوان  کرده اند، ز َتفریطی 

کِلَمه و کلم و سخْن شناســاِن  ُنّقاِد بزرِگ سخْن َســنج و َصْیَرفیاِن پیشــُرِو 
واِزِم آن، َسخت ُفرو 

َ
گاه در زمین و زمینۀ َفهِم َمقاَمه و ل ســُترِگ پیشــین نیز 

غزیده اند.
َ
ل

ثیــِر َجَزری)فـــ: 637 هـــ. 
َ
أ ابــِن  بوالَفتــح َنصــراهلل 

َ
أ نمونــه را، ضیاءالّدیــن 

ــاِعر، آنجــا  َدِب الکاِتــِب َو الّشَ
َ
ــاِئر فــی أ ق.(  در کتــاِب َنفیــِس الَمَثــل الّسَ

ــِب ُمَتَنّبی  ّیِ
بوالّطَ

َ
بوُعبــاَده ی ُبْحُتــرّی و أ

َ
کــه بــه ِعیاْرَســنجِی ُســروده هاِی أ

ر از »ِبشــر بــِن َعواَنه« در  ّثِ
َ
دربــارۀ »شــیر« می َپرداَزد،98 ُبْحُتری را ســخت ُمَتأ

ــم می ِدَهــد و دربــارۀ ایســتاِر هــر یــک از آن دو 
َ
ُســروده اش در بــاِب شــیر َقل

ُســخنَوِر شگفتیکار نسبت به چکامۀ »ِبشر بِن َعواَنه« سخن می گوَید، به 
م بر آن دو ُســَخنَور 

َ
زعِم آنکه »ِبشــر بِن َعواَنه« َســراَینده ای بوده اســت ُمَقّد

کــه آن دو بــزرگ در َســراِیش هاِی خویــش بــه چکامــه ای از او َنَظــر و ُوقوف 
داشــته اند؛99 حــال آنکــه »ِبشــر بــِن َعواَنــه«، ُجــز َقهَرمــاِن َخیالــی و ِمْحــَوِر 
ماِن َهَمدانی100 و ُجز َبرساختۀ ِذهِن  پنداریِن َمقاَمه ای از َمقاماِت َبدیع الّزَ
این َمقامه نگاِر نوآَور نیست.101 به قولی، چکامۀ او درباِب شیر نیز، ِشعری 

فتۀ َجناِب آقاِی دکتر 
ُ
وازِم این ِسِرشــت و چارچوب، همان گفتاِر پیشــگ

َ
97. نمونــۀ َعــَدِم ِالِتفات به ل

ْه دادن به  ْه کــردن و َتَوّجُ ــِد ِدهقانــی: )نــگاِه نــو، ش 101، ص 101ـ 106( اســت که َعلٰی َرغــِم َتَوّجُ محّمَ
چارچوِب َمقاماتِی حکایاِت َسعدی، باز از َسعِی َبلیِغ شیِخ شیراز در واقْع نمائی و فریفتگِی وی به 
تش ســخن می دارند: )همان، همان ش، ص 106 و 107( و در واقع، َســعدی را، بی تعاُرف،  َخیاال

فریفته ای فریبکار می شناسانند!
حمد حوفی و َبَدوی طبانه، 3/ 284 ـ 288.

َ
98. نگر:  الَمَثل الّسائر، ط. أ

ة، ِبطُرس الُبستانی، ط. دار مارون َعّبود، ص 396. عُصر الَعّباسّیَ
َ

َدباء الَعَرب فی األ
ُ
99. َسنج:  أ

د  ــیخ محّمَ ها و َشــَرَح َغواِمَضها:  الّشَ
َ
َم ل

َ
مــان الَهَمذانّی، َقــّد بــی الَفضــل َبدیع الّزَ

َ
100. نگــر:  مقامــات أ

َعبده، ط:  10، َبیروت:  دار الَمشِرق، 2002 م، ص 250 ـ 258.
ة، ِبطُرس الُبســتانی، ط. دار مــارون َعّبود، ص 392 و  عُصر الَعّباســّیَ

َ
َدبــاء الَعــَرب فی األ

ُ
101. َســنج:  أ

ِرکلی، ط:  15، 2 / 55. علِم َخیرالّدیِن ِز
َ
394 و:  األ

ــَعراء و ُعیــون  ــعر و الّشُ ــِل َضّبــی و َطَبقــاِت ابــِن َســاّلم و الّشِ
َ

لّیــاِت ُمَفّض
َ

ُکَهنــی چــون ُمَفّض در منابــِع 
ن ـ مشــهور  َبّیُ بوَتّمام و َحماَســه ِی ُبحُترّی و الَبیان و الّتَ

َ
خباِر ابِن ُقَتْیَبه ِی دیَنَوری و َحماَســه ِی أ

َ
األ

یِخ َطَبری  ــه و الکامِل ُمَبّرد و تار ّبِ بییــنـ  و الَحَیواِن جاِحظ و الِعقد الَفریِد ابِن َعبِد َر بــه  الَبیــان و الّتَ
بوالَفــَرِج اصفهانــی و الموّشــِح َمرزبانی و الفهرســِت محّمــد بِن ِإســحاِق َندیم و ُمروج 

َ
غانــی ِی أ

َ
و األ

َدباء الَعَرب 
ُ
مالی ِی قالی، نام و نشانی از این »ِبشر بِن َعواَنه«  نیست. َسنج:  أ

َ
َهِب َمسعودی و أ

َ
الّذ

ة، ِبطُرس الُبستانی، ط. دار مارون َعّبود، ص 395. عُصر الَعّباسّیَ
َ
فی األ

َدباِء یاقوِت 
ُ
در منابعــی چــون الُعمَده ِی ابِن َرشــیِق َقْیَروانی  و زهــراآلداِب ُحْصرِی َقْیَروانی و ُمعَجــم األ

که پس از َمقاماِت َبدیع  ُکتبی هم  ِکِر  کان و فوات الَوَفیاِت ابِن شا ِ
ّ
عیاِن ابِن َخل

َ
َحَموی و َوَفیات األ

که  »ِبشر بِن َعواَنه«  را از َسراَیندگاِن راستیِن َعَرِب َقدیم  ّقی و پنداری 
َ
مان پدید آمده اند، ُچنان َتل الّزَ

ة، ط. دار مارون َعّبود، ص 395. عُصر الَعّباسّیَ
َ
َدباء الَعَرب فی األ

ُ
بشماَرد دیده نمی َشَود. َسنج:  أ

بــی َتّمــام و 
َ
کتــاِب الُمواَزَنــة بیــَن ِشــعِر أ کــه در  بوالقاِســم َحَســن بــِن ِبشــِر آِمــدی: )فـــ:  370 هـــ. ق.( 

َ
أ

رات و َســِرقاِت ُبحُتری بوده اســت، از چکامۀ »ِبشــر بِن َعواَنه« و 
ُ
ّث
َ
الُبحُترّی اش در پِی نشــاْن دادِن َتأ

ــِر ُبحُتری از آن هیچ ُســَخنی نمی داَرد. قاضی َعلّی بــِن عبِدالَعزیِز ُجرجانی: )290 ـ 366 هـ. ق.( 
ُ
تأّث

کتاِب الَوساَطة َبیَن الُمَتَنّبی و ُخصوِمه، به مناَسَبِت بحث از ُسروده هاِی ُمَتَنّبی و ُبحُتری  هم در 
دربــاِب شــیر، از چکامــۀ »ِبشــر بــِن َعواَنه« یــادی نمی کَند. جاِی آن بوده اســت که هــم آِمدی و هم 
یاِی آن ُشــَمرده  ُکنند و همین یادَنَکرَدنشــان، گو قاضــِی ُجرجانــی از این َســراَینده و این چکامه یاد 

َســعید،  پادشــاِه  خدمــِت  در  مــرا  و 
و  ِبُغْفَراِنــه  اهلُل  ــَدُه  َتَغّمَ ـ  َســعد  اتابــک 
ــَل ِرْضَواِنــه ـ ، وقتــی ازیــن 

َ
َبَســُه ُحل

ْ
ل

َ
أ

کــی بــا جماعِت  نــوع نــادره ای ُافتــاد 
ُحّجــاب و ُاَمــرا در خدمتــش نشســته 
بودیــم و از هر جنْس ســخن می رفت؛ 
مــن بــر حالی که دیگــری می گفت، از 
گفتــم: »تا دشــمِن  َســِر بی خویشــَتنی 
کور شــود!«. اتابک  خداونــد، اتابک، 
ـ  ردانــاد! 

َ
گ َرحَمــت  َغریــِق  ُخــداش  ـ 

ــمی بکرد!  ِرْســت و َتَبّسُ
َ

تیــز در من نگ
ْه ُشــَدم و ُچنان  مــن از آن َنَظــِر او ُمَتَنّبِ
کــی از خجالــت  از دســت درافتــادم 
کی بــه زمیــن ُفروُشــَدمی! و  خواســتم 
تــا یک ماه َشــرم می داشــتم کی نیک 
ُکَنــم. مگر او  ِی مبــارِک او نــگاه  بــه رو
َثــِر 

َ
ْیــِه َرْحَمــًة َواِســَعة ـ أ

َ
ـ َرْحَمــُة اهلِل َعل

آن خجالــت در َبَشــرۀ مــن ُمشــاهده 
می فرمــود. َبعــد از چنــد روز َتشــریفی 
ُمْهــری َزر94  خــوب و َاســَتری نیکــو و 
واِطِف 

َ
طاِیِف سخن و ل

َ
فرســتاد تا به ل

کار آوْرد و خدشــۀ  غریْب نوازی مرا در 
گردانید«.95 و96 ِی ِدِل من مانده بود، ُمْنَدِمل  کی به رو آن َتشویر 

ُغری و خوِد اتابــِک ُترْک َتبار، ُچنیــن َمرُدمانی 
ْ
آری، باَشــندگاِن دربــاِر ُســل

َمــرِد  حّتــی  کــه  پیشــگاه  آن  در  َدقیقه شــناس.  و  ُسخْن َســنج  بوده انــد 
َبر و چــون و َچنِد  یْک بینــی چــون َشــمِس َقْیــِس رازی نیز پــرواِی زیر و َز بار
کیشــوْت«َمآبی  »ُدن  و  کیشــوْت«بازی  »ُدن  آیــا  داَرد،  را  خویــش  کلِم 

خریداری تواَند داشت؟!

ن داشــته اند  ُغریان این انــدازه َتَفّطُ
ْ
بــاری، گمــان می کنم در دســتگاِه ُســل

یخــی بینگاَرنــد و نه  کــه حکایــاِت أســلوِب َمقاماتــی را، نــه داده هــاِی تار
کاذیب و ُمْفَتَریات.

َ
أ

م ِدهیم، یــا بافته هاِی 
َ
یخی َقل اینکــه امــروز آن حکایــات را عیِن وقایــِع تار

تی ِإصــرار در واقــْع َفرانمایاندنشــان 
ّ
کــه شــیخ بــه عل ماتــی  ُدروغیــن و َتَوّهُ

گمــاِن مــن ـ  داشــته اســت، داوریهائــی ِإفراطــی یــا َتفریطــی اســت و ـ بــه 

ر یا سیم.  نی َز ِغ ُمَعّیَ
َ
کیسۀ َسر به ُمْهِر ُمْحَتوِی َمبل 94. ُمْهر:  

تیام داد، بهبود َبخشید.
ْ
گردانید:  ِال 95. ُمْنَدِمل 

ینــی، و  ــد بــن عبدالوّهــاِب َقزو َعَجــم، بــه َتصحیــِح:  َعاّلمــه محّمَ
ْ
ْشــَعاِر ال

َ
ُمْعَجــم فــی َمعاییــِر أ

ْ
96. ال

ِد:  دکتر ســیروِس َشمیســا،  
َ

ِس َرَضوی، و َتصحیِح ُمَجّد دتقِی[ ُمَدّرِ ِد:  ُاســتاد ]محّمَ
َ

َتصحیِح ُمَجّد
چ:  1، تهران:  َنشِر ِعلم، 1388 هـ. ش، ص 413.

کاِی أََدبیِ شــیخ  ْه به ِاتِّ َتَوجُّ
َمقاماتی  أُسلوِب  بر  َسعدی 
َپردازی،  َمقاَمه  ِشِگردهاِی  و 
ما را به ُکّلــی از این بی نیاز 
زاِرشگِر 

ُ
گ یا  را  او  که  می ُکَند 

حیاِت  َعینــیِ  ُرخدادهاِی 
یم  بینگار دیگران  و  خویش 
در  کــه  وْغبافــی  ُدر یــا  و 
ســوداِی ســودی، نابوده را 
پیِ  در  یــا  نموده  فــرا  بوده 
اتــی و مثاًلـ    کتمــاِن واقعیَّ
ـ  پیرار«  پور »ناِصــِر  قوِل  به 
شــرم آوِر  ِت  واقعیَّ کتماِن 
خویش؟!  زندگانیِ  گذشتۀ 
َســعدی،  اســت.  َبرآمده 
اســت. دیگــری  َپدیــدۀ 

حقیقِت َسواِنح و أَسفاِر شیِخ شیراز



15

مقاله
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کتــاِب   110 در  هـــ. ق.(  ـ 1389  ُبســتانی)1316  ِپطــُرس  بــاَوِر  بــه  هرچنــد 
ِة: حیاتهمـ  آثارهــمـ  َنقــد آثاِرِهم،111 در  عُصــِر الَعّباِســّیَ

َ
َدبــاُء الَعــَرب ِفــی األ

ُ
أ

گویه می ُکَند، نشانه هاِی  مان از قوِل ِبْشر بِن َعواَنه وا چکامه ای که َبدیع الّزَ
ِر زبانی هســت و ناِقدان نمی باِیســت آن را ُســرودۀ شــاِعری 

ُ
ّخ

َ
روشــنی از َتأ

که َســراَیندۀ چکامه را خوِد  جاِهلی می پنداشــته اند، ِبنا بر قوِل همۀ آنان 
گوئــی، در واقــع، َحذاَقت و َمهــاَرِت َبدیع  نابغــۀ َهَمــدان می شــمارند، تــو 
کهن، َچندان بوده اســت  ســلوبهاِی ِشــعرِی 

ُ
ماِن َهَمدانی در تقلید از أ الّزَ

که بر زباِن شــخصی به ناِم ِبْشــر بــِن َعواَنه ِی َعبدی  ی  کــه چکامــه ای از و
ثیر را، با آن َبراَعت و َسرآمدی 

َ
دیِب سخْن َسنجی چون ابِن أ

َ
رانده ُشده، أ

م 
َ

که ِبْشــِر یاْدُشــده را شــخصی واقعــی و ُمَقّد در ِصناَعــت، ُچنان بفریَبد 
بــر ُمَتَنّبــی )فـــ: 354 هـ. ق.( و ُبْحُتری )فـ: 284 هـ. ق.( ِانگاشــته باَشــد و 
ــت و ُرْجحانــی هــم که در کار و کلِم »ِبْشــر بِن عوانــه« دیده، پنداری،  ّیَ َمز
ــت و ُرْجحانی اســت که خالِق »ِبْشــر بــِن َعوانــه« و چکامه اش، یعنی  ّیَ َمز

گردیده! 112 ماِن َهَمدانی، حاِئز  َشخِص َشخیِص َبدیع الّزَ

ثیــر، تنها در بازَنشــناختِن َزمان و َزباِن 
َ
غــِزِش ضیاءالّدین ابِن أ

َ
هــی، ل

َ
وانگ

ْه به  یخِی َمرد نیست، که در َعَدِم َتَوّجُ چکامۀ ِبشــر بِن َعواَنه و کیســتِی تار
حقیقِت ُهنِر َمقاَمه نویســی اســت و ُمقتضیاِت آن،113 و بی ِالِتفاتی بدین 

ی«.114 خ« است و نه »راو که  َمقاَمه نویس، نه »ُمَوّرِ

ُچنین ِاشــِتباهی درباِب عیَســی بِن ِهشــام نیز َتکرار ُشده است. »عیَسی 
کــه ماَجراها با  مان اســت  ِی َخیالــِی ِحکاَیتهاِی َبدیع الّزَ بــِن ِهشــام«، راو
َثنی« از قوِل او َنقل می شــود؛115 و گویا همین تعبیر 

َ
َثنــا« یا »َحّد

َ
َتعبیــِر »َحّد

َجماعتی را در گمان انداخته و َسَبب گردیده است »عیَسی بِن ِهشام« را 
خبارّی« 

َ
مان بینگاَرند و از او به عنواِن »عیَسی بِن ِهشام األ ُاستاِد َبدیع الّزَ

که:  ْه داَرند  هِل َنَظر َتَوّجُ
َ
110. أ

ْیمان / 1316ـ  1389 هـ. ق.(، غیر از ِپطُرس ُبســتانی: )بطُرس 
َ
 ایــن ِپطــُرس ُبســتانی: )بطُرس بــن ُســل

بــن بولــس / 1234ـ  1300 هـ. ق.(، صاِحِب ُمحیط الُمحیط، و غیر از ِپطُرس ُبســتانی: )بطُرس بن 
َدب، است. 

َ
یوُسف / 1293 ـ 1351 هـ. ق.(، صاحِب َجواِهر األ

ِرکلی، 2 / 58 و 59. علِم ِز
َ
َسنج:  األ

ة، ط. دار مارون َعّبود، ص 399 و 400. عُصر الَعّباسّیَ
َ

َدباء الَعَرب فی األ
ُ
111. نگر:  أ

َســة هنــداوی، ص 42 و:  داِنشــنامۀ  مــان الَهَمذانــّی، مــارون َعّبــود، القاِهَرة:  مَؤّسَ 112. نگــر:  بدیــع الّزَ
زلو( و:  

ُ
گ ِم ُاستاد علیرضا َذکاَوتِی قرا

َ
ماِن َهَمدانی« به َقل جهاِن ِإسلم، 2 / 558: )از َدرآَینِد »َبدیع الّزَ

ِم آقاِی عناَیت اهلِل 
َ
ماِن َهَمدانی« به َقل داِئَرُة الَمعارِف ُبُزرِگ ِإسلمی، 11 / 595: )از َدرآَینِد »َبدیع الّزَ

ماِن َهَمدانی«  َدِب فارسی، 1 / 746 و 747: )از َدرآَینِد »َبدیع الّزَ
َ
فاتحی ِنژاد( و:   داِنشنامۀ زبان و أ

ِم آقاِی عناَیت اهلِل فاتحی ِنژاد(.
َ
به َقل

ة، ِبطُرس الُبستانی، ط. دار مارون َعّبود، ص 396. عُصر الَعّباسّیَ
َ

َدباء الَعَرب فی األ
ُ
113. َسنج:  أ

ة، ط. دار مارون َعّبود، ص 395. عُصر الَعّباسّیَ
َ

َدباء الَعَرب فی األ
ُ
114. َسنج:  أ

115. اسِتخداِم این َتعبیرها تا اندازه ای َنقیضه سازانه نیز هست.
مان با  یانه بر غاِلِب دانشــهاِی َنقلِی ِإســالمی چیرگِی بیماَنند داشت و بدیع الّزَ ران، َعْنَعَنۀ راو در آن دو

کرده است. حات، َسِر شوخی را هم با این تعابیِر ِعلمِی َرسمی باز 
َ
ُبرِد َنقیضه سازانۀ آن ُمصَطل کار

یانه در ُجنبانیدِن َرِگ  َســعدی در َهزلّیاتش این َنقیضه ســازی را به اوج َرســانیده و آشکارا از َعْنَعَنۀ راو
َثنا  َشیُخنا 

َ
َطّنازِی دو »مجلِس« واِعظانۀ َهزلی که پرداخته است، سود ُبرده و با عباراتی چون  »َحّد

 
ُ

رَذل
َ
َخّسُ الَخلِق و أ

َ
خَبَرنا......... أ

َ
:  أ

َ
بوشــحمة الکوفّی، قال

َ
خَبَرنا أ

َ
:  أ

َ
بوالَوســواس، قال

َ
ســناس أ الّنَ

یه ـ، قال: ...«.
َ
عَنُة اهلل َعل

َ
الِعباد، ِإبلیِس ُپرتلبیس ـ ل

نگر:  کّلّیاِت َسعدی، چ زّوار، صص 989 و  992.

اســت که َبدیع الّزمان ُســروده و بر زباِن او ِنهاده است!؛ و به قولی، ِشعری 
کرده و به او نسبت داده.102 و103 مان اختیار  که َبدیع الّزَ است 

کســی اســت  ثیر نخســتین 
َ
کــه ضیاء الّدین َنصراهلل ابِن أ گفته انــد  برخــی 

یخِی »ِبشــر بِن َعواَنه«   گردیده و وجــوِد خارجی و تار کــه ُدچاِر این ِاشــِتباه 
را باورداشــته و آن چکامــه را ُســرودۀ او پنداشــته اســت104  و شــماری از 
ی را گرفته اند.105 لیک گویا این باور و این نسبت،  َپسینیان ُدنبالۀ پنداِر و
شــعاِر الَعَرب 

َ
َلب ِمن أ کتاِب ُمنَتَهی الّطَ ثیر آغاز نُشــده اســت. در 

َ
از ابِن أ

د بــِن َمیموِن َبغــدادی )529ـ   د بــن محّمَ کــه محّمــد بــِن ُمباَرک بــِن محّمَ
گردآورده، این چکامه، از قوِل »ِبشر بِن َعواَنة الُعذرّی« آمده  597 هـ. ق.( 
د بن حمزة الَحَســنّی  ــَجری )ِهَبُة اهلل بــِن علّی بِن محّمَ

َ
اســت.106 ابــن الّش

بیاِت این چکامه را با 
َ
مالی ی خویش، أ

َ
وّی / 450 ـ 542 هـ. ق.( در  أ

َ
الَعل

ماِن َهَمدانی آورده و مورِد بحث قرار داده و شاِعِر  ِذکِر َسَند از قوِل َبدیع الّزَ
ْی، از آن روزگاران  َسدّی« خوانده است.107 به هر رو

َ
آن را »ِبشر بِن َعواَنة األ

یخِی »ِبشــر بِن َعواَنه«  را  َدب وجوِد خارجی و تار
َ
هِل أ

َ
تا امروز، شــماری از أ

م داده اند.108 حّتی در روزگاِر 
َ
ی َقل فته را نیز از و

ُ
کرده و چکامۀ پیشگ باور 

ما نیز در َبعِض َدرسنامه ها، چکامۀ »ِبشر بِن َعواَنه« را به مثاَبِت نمونه ای 
از ِشعِر َعَرِب َقدیم آورده اند!109 

َدباء الَعَرب فی 
ُ
ُشــده اســت که نه ُچنین َسراَینده ای می شــناخته اند و نه ُچنان ُسروده ای. َسنج:  أ

ة، ط. دار مارون َعّبود، ص 396 و 397. عُصر الَعّباسّیَ
َ
األ

َکِرب ِانگاشته اند که ِانگاره ای است ناَصواب. نگر:  مقامات  102. برخی آن را ُسرودۀ َعْمرو بِن َمْعدی 
د َعبده، َبیروت:  دار  ــیخ محّمَ ها و َشــَرَح َغواِمَضها:  الّشَ

َ
َم ل

َ
مان الَهَمذانّی، َقّد بــی الَفضــل َبدیع الّزَ

َ
أ

الَمشِرق، 2002 م، ص 253، هاِمش.
ْیهـ  نیــز َترَجَمه ای 

َ
103. ایــن همــان چکامــه اســت که ُاســتاد »َشــهریاِر« َتبریزیـ  ِرضــواُن اهلِل َتعالــٰی َعل

ه! ِه َدّرُ
ّٰ
ریِن پارسی پرداخته است؛ َفِلل

ّ
َمنظوم از آن به زباِن َشَک

نگــر:  حاِفــظ: )نشــرّیه(، اســفنِد 1386 هـــ. ش، ش 48، ص 31ـ  34: )گفتــاِر آقــاِی دکتر ِإســماعیِل 
یِر ناِم قصیدۀ بشرّیه و ترَجَمۀ َمنظوِم آن از ُاستاد َشهریار(. تاجَبخش ز

ة، ِبطُرس الُبســتانی، ط. دار مــارون َعّبود، صص 396  عُصر الَعّباســّیَ
َ

َدبــاء الَعــَرب فی األ
ُ
104. نگــر:  أ

و 402.
ة، ط. دار مارون َعّبود، ص 395. عُصر الَعّباسّیَ

َ
َدباء الَعَرب فی األ

ُ
105. َسنج:  أ

َلب، ط. دار صادر، 8/ 256 ـ 259. 106. نگر:  ُمنَتَهی الّطَ
ناحــی، ط:  1، 1413  د الَطّ کتــور َمحمود محّمَ

ُ
ــَجری، تحقیق و ِدراَســة:  الّد مالــی ابــن الّشَ

َ
107. نگــر:  أ

هـ. ق، 479/2  ـ 486.
حمن بن عبِدالَمجید  د بِن عبدالّرَ که محّمَ ة  شــعار الَعَربّیَ

َ
ة فی األ ــعدّیَ ذکرة الّسَ    108. نمونه را، در الّتَ

رده: )ط. ُجبوری، صص 164ـ  166(، از قوِل ِبْشر بِن َعواَنه  ِگرد آو العبیدّی در َســدۀ هشــتِم هجری 
آمده است.

بی الَفَرج بن الَحَســن 
َ
ة که َصدرالّدین علّی بِن أ ّیَ این چکامه پیش از آن نیز در کتاب الَحماَســِة الَبصِر

یمان 
َ
رده اســت: )َتحقیق و َشــرح و ِدراَســة:  الّدکتور عاِدل ُســل الَبصرّی: )فـ:  656 هـ. ق( فراهم آو

َجمال، القاِهَرة:  َمکَتَبة الخانجی،1420 هـ. ق، 1/ 324 ـ 327(، از قوِل ِبْشــر بِن َعواَنه آمده و  ِبْشــِر 
یاْدُشده َسراَینده ای جاِهلی به ُشمار رفته است.

ُگلزارهاِی َعَربی(،  َدبــی از 
َ
109. نگــر:  َشــرِح َده َقصیــدۀ َعَربی َهمراه بــا َترَجَمۀ َمنظوم: )ُگلچین هاِی أ

ـ که در آن َســراَیندۀ  ـ  دکتر عاِتکه َرســمی، چ:  1، 1392هـ. ش، ص 49ـ  54 ـ  دکتر ســکینه َرســمیـ  و
چکامه را »بشر بن ابی عوانه، از راهزناِن قبایِل عرب« شناسانیده اند.

ماِن َهَمدانی در مقاماِت خود: )نگر:   که َبدیع الّزَ گمان می کنم خاستگاِه »راهَزن«خواندِن ِبْشر، آنست 
د َعبده،  ــیخ محّمَ ها و َشــَرَح َغواِمَضهــا:  الّشَ

َ
َم ل

َ
مان الَهَمذانــّی، َقّد بــی الَفضــل َبدیــع الّزَ

َ
مقامــات أ

َبیروت:  دار الَمشِرق، 2002 م، ص 250( او را »ُصْعلوک« خوانده است.
یه هاِی این پدیدۀ اجتماعی در جامعۀ کهِن  َکة« و ســو

َ
درباِب کیســتِی »ُصعلوک« و چیســتِی »َصعل

ة  ّیَ عالیــک:  َمنَهُجُه و َخصاِئُصه، دکتور عبدالحلیــم حفنی، الَهیَئة الِمصر بــی، نگر:   ِشــعُر الّصَ َعَر
ة للکتاب، 1987م، ص 17 ـ 105. الَعاّمَ

حقیقِت َسواِنح و أَسفاِر شیِخ شیراز
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در َمقاَمه هــاِی َعَربــی نیــز ُعمدۀ آنچــه بر جای می ماَند و نمــودی دارد، نه 
ر در َتضاعیــِف مقامــاِت  یگوشــی و َطّنــازی و َســُبکروحی هــاِی ُمَصــّوَ باز
گاه  کــه  ّفاظــی و واژه بــازِی ِإفراطــی اســت 

َ
کــه ل مــان و َحریــری،  َبدیــع الّزَ

فَتنی هــم می َرَســد! نمونه اش َرشــُف الّزالل 
ُ

کارش بــه جاهــاِی بســیار َنگ
هِل ُعلوم و 

َ
گنجینه ای اســت از اصطلحاِت أ که  ــحِر الَحلل  123  ِمن الِسّ

صولی و َنحوی و...( 
َ
ث و َفقیــه و أ ــر و ُمَحّدِ ُفنــوِن مختلــف )ُمقری و ُمَفّسِ

گــزارِش ماَوَقــِع َشــِب ِزفــاف و َبیوگانــی! در قالِب بیســت َمقاَمه و یک  در 
مقّدَمه.124 و125 

ه« ی خواجه 
َ
َثۀ َغّســال ر می شــویم، »َثل ه و ُمَتَطّهِ کــه َقدری ُمَتَنــّزِ وقتــی هم 

ذواق، به »الماء و الَخضراء و الَوْجه 
َ
فهام و أ

َ
ِر أ حاِفظ را در همین رونِد  َتَطّوُ

الَحَسن« َبَدل می گردانیم!126

یدگی ها  یم. در ُچنین روزگاران و در میاِن میراْثَبراِن پریشاِن این شور بگذر
گــر »َســعدی« ی  کــه مائیــم، هیــچ َغریــب نیســت ا و بی َسروســامانی ها 
َمقاَمه َپرداِز شیراز را، یکی، واِقَعه نویس بپنداَرد، و دیگری ُدروْغَزن بینگاَرد 
م بُشماَرد و آن یکی دیگر، از ِسنِخ َبعِض ُرَفقاِی ساِبق  و آن دیگری، ُمَتَوّهِ
در حاِل پنهاْنســازِی پرونده هاِی پیشین و جاَنماز آْب کشیدِن بیهوده نزِد 

َخلق!127

ُمور!
ُ
ُمِبَحَقاِئِقاأل

َ
عل

َ
َواهلُلأ

1394هـ.ش. اصفهانـَبهاِر

زنــده یــاد ِعمــراِن َصالحــی نیــز در ُگفتــاِر َطــَرب انگیــز: )ص 43(، چــون از تأثیِر َســعدی بر شــاِعران و 
َید:  یَسندگاِن َبعدی ُسَخن می داَرد، می گو نو

گفته!«. گفته هاِی پریشان ُشسته، قاآنی، به تقلید از او، َپریشان  »...... با آنکه خود، دفتر از 
ر بود که چرا این  ه ـ ســالها پیش که َپریشــاِن قاآنی را ندیده بود، ُمَتَحّیِ

َ
حوال

َ
حَســَن اهلُل أ

َ
این داِنش آموز ـ أ

یع نمی شود!... َبعدها که َبعِض چاپهاِی قدیِم کتاب به َدستش َرسید،  کتاب چاپ و ُمنتِشر و توز
کتاب به چاپ َرسیده است! که چرا و چگونه این  ر ُشد  ُمَتَحّیِ

که  زی«؟!(  زی« یا بی »ُمَمّیِ خیًرا هم چاپی ُحروفی از این کتاب روانۀ بازار ُشــده اســت: )با»ُمَمّیِ
َ
یا أ گو

مــن خــود آن را ندیــده و تنهــا وصفش را خوانــده ام. دربارۀ این چــاپ، نگر:  میــراث: )فصلنامۀ نقِد 
یِر ناِم  »مجموعۀ عاشــقان  کتاب(، س 1، ش 1 و 2، ص 43 ـ 54: )گفتاِر آقاِی محســِن باغبانی، ز

پریشان خوشتر«(.
بّی. َسة ااِلنِتشار الَعَر یوطی، َبیروت:  مَؤّسَ حِر الَحلل، َجالل الّدین الّسُ 123. َرشُف الّزالل ِمن الِسّ

124. نگر:  همان، صص 10 و 13 و 15 و 18.
َدبی«،  ترغیب به 

َ
َدبی، مقصــود از نگارِش این مجموعۀ »بی أ

َ
َغوی و أ

ُ
یــا، افــزون بر ُهَنرنمائِی ل 125. گو

ِزواِج َمشروع و َتنفیر از َهمِجنْس بازی و... هم بوده است.
عالِم َعصِر قاجار ـ 

َ
126. ایــن تفســیِرَتر و َتمیز! و ذوقی! از براِی»َثالثۀ َغّســاله«ِی حاِفظ، از قوِل َبعــِض أ

طاَب َثراه ـ َمنقول است! 
م رفت، ُچنین در خاِطر آید که کامۀ نگارندۀ این َسطرها، َتنزیِه 

َ
127. شاَید کسانی را، از آنچه بر این َقل

شیِخ شیراز بوده است از اّتهاِم َفریفتگی یا َفریبکاری یا هر دو.
یش، کاری است َسزاَمند و شاَینده لیک خواسِت من این نبوده است. فراَهم  بریاء در جاِی خو

َ
یِه أ َتنز

ســلوِب نگارِش حکایاِت ُگِلستان و 
ُ
رندۀ این ُمســَوّده، در پِی َتبییِن نکته ای بوده اســت در باِب أ آو

 شــاٍة ِبِرجِلها 
ُ

رنه، »از َبد و نیِک َکس، َکســی را چه؟!«؛ و:  »ُکّل بوســتان و َنحوۀ َفهِم این حکایات؛ و
َسُتناط!«.

ُکَنند! کسانی چون َعبدالکریِم َسمعانی )فـ: 562 هـ. ق.( 116  و یاقوِت  یاد 
ْیَبــِک َصَفــدی 118 و ِعّزالّدین َعلّی 

َ
َحَمــوی 117 و َصلح الّدیــن َخلیــل بِن أ

ثیر.119 و 120
َ
ابِن أ

، باَید پذیرفت که سوِء تفاُهم در برداشت از »َمقاَمه« و ِحکایاِت 
ً

ال ّوَ
َ
پس، أ

َمقاماتی، چیِز نوَپدید و َغریبی نیســت و ُخصوًصا وقتی شــیخ َســعدی، 
خود، َقهرماِن َمقاَمه هایش می َشَود، زمینۀ سوِء َتفاُهم فراهْم تر است!

دواِر سَپســین، َدرهم آمیختــِن َحقیقــت و َمجــاز، یکــی از 
َ
ثانًیــا، در ایــن أ

کــه جاِی دیگــر و در  شــایْع ترین ُشــؤوِن ِفکــری و فرهنگــِی مــا بــوده اســت 
یخی،  ت در ایــن ُبرهۀ زمانی و َبهرۀ تار ِت َعقلنّیَ ّیَ ِک َمقهور ــزارِش ســوْزنا

ُ
گ

ی اهلِل الُمشَتَکی!  
َ
فت َو ِإل

ُ
گ باَید بَشْرْح از آن سخن 

مثاِل َســعدی 
َ
گناِه بخِت َســعدی و أ گناه در این میانه،   شــاَید بزرگترین 

یخی در ُوجود آمده اند که از  باَشــد که بر َســِر یکی از شیبها و َنشیبهاِی تار
که و ذائقۀ فرهنگِی خواص نیز بسیار دیگرگون می شودـ  تا چه  آن َپس، َدّرا
یافتن و چشــیدِن چیزهاِی دیگر و دیگرگوْن تر مْیل  َرَســد به َعوام ! ـ و به در
کم  می ُکَند و در این رونِد ُنزولی، ذوق و َسلیقه و ِفکر و فرهنِگ دیگری حا
که آفریِنشهاِی فکری و فرهنگی را به ترازوهاِی دیگر می َسنَجد! می گردد 

ُکجا می انجاَمد. که به  تنها بنگرید به َسرنوشِت همین َفّنِ َمقاَمه نویسی 

که در میاِن َتقلیدهاِی برَجستۀ  در زباِن فارسی ِاّتِفاقی / َتصاُدفی نیست 
یم آمیزه ای است  گر بهارستاِن جامی را در َنَظر آور ُگِلستاِن خوِد ِسعدی، ا
گر َپریشاِن قاآنی  ب آور!121 و ا از چیزهاِی دیگر و البّته از جهاتی بسیار تعّجُ
َکردن َسزاوارتر!122  که ِإعاَدِت ِذْکِر آن نا گفته ای است َپریشان  را، براستی 

نساب، ط. بارودی، 5 / 650.
َ

116. نگر:  األ
َدباء، ط. ِإحسان َعّباس،1 / 234.

ُ
117. نگر:  ُمعَجم األ

بّی، 6 / 220.   راِث الَعَر 118. نگر:  الوافی بالَوَفیات، ط. َمعَهِد آلمانی، 6 / 355 و:  ط. دار ِإحیاِء الّتُ
باب، ط. مکتبة الُمَثّنٰی، 3 / 392. 

ُ
119. نگر:   الّل

بــارۀ ایــن ســوِء تفاُهِم شــگرف، نیز نگــر:  داِئَرُة الَمعــارِف ُبــُزرِگ ِإســلمی، 11 / 594: )از َدرآَینِد  120. در
َدِب فارســی، 1 / 

َ
ِم آقاِی عناَیت اهلِل فاتحی ِنژاد( و: داِنشــنامۀ زبان و أ

َ
مــاِن َهَمدانی« بــه َقل »َبدیــع الّزَ

ِم آقاِی عناَیت اهلِل فاتحی ِنژاد(.
َ
ماِن َهَمدانی« به َقل 746: )َدرآَینِد »َبدیع الّزَ

کــه َجناِب شــیخ جامی، این کتــاب را، در  121. شــاَید از همــه چیــِز بهارســتان َعجیب تر، این باَشــد 
مــاِت کالِم 

َ
کــرده، و در هنگامــی که او بــه  »آموختِن مقّد زمــاِن ُخــردِی »فرزنــِد ارجمنــد«ش تألیف 

َدب« َمشــغول و از »ِطفالِن نوَرســیده و کودکاِن رنج نادیده« بُشــمار 
َ
عــرب و اندوختــِن قواِعِد ُفنوِن أ

مثاِل این 
َ
که از براِی أ یا بدین َمقصود  گو ِکمی، ص 25(، و  بوده اســت: )َســنج:  بهارســتان، چ حا

نوآمــوزان مایــۀ َتفریِح خاِطری باَشــد: )َســنج:  همان، همــان ص (؛ آنگاه در این کتاِب ُمســَتطاب 
ِکمی ـ َحِفَظــُه اهلل ـ ، خوانَدنش  کــه طابِع محتــرِم آن، آقاِی دکتر ِإســماعیِل حا رده اســت  َمطاِلبــی آو
را ُمناِســِب حــاِل َرســیدگاِن َرنــْج دیده هــم ندیده و یْکَســره َحذف و ِإْمحــاء فرموده اند!: )تــا به قوِل 

َکثیِف َبعِض خوانندگان از آنچه هست فاِسدَتر نَشَود!(. خالِق 
َ
َظریفی:  أ

گــر می خواهیــد ِصــدِق َعرایِض داعی را ِمَحــک بزنید، صفحۀ 79 از چاِپ ایشــان را با صفحاِت 65  ا
کرده اند. زیر ِإسقاط 

ُ
گ ین ِبَسنجید و ببینید چگونه بیش از یک صفحه را بنا تا 67 در چاِپ و

ــَب اهلُل َرمَســهـ  ، به ُمناَســَبِت یادَکــردی از کتاِب  َجــّل، َجالل الّدیــِن ُهمائــیـ  َطّیَ
َ
122. ُاســتاِد َعاّلمــۀ أ

 »پریشاِن قاآنی«، فرموده است: 
فت: »دفتــر از گفته هاِی 

ُ
فــت و گ

ُ
فتــه بــود:  آن پریشــانها که َســعدی در ُگِلســتان نگ

ُ
»...... َظریفــی گ

َدبی، 
َ
یــم، قاآنــی در ایــن کتاب گفتــه اســت!«. )مقــاالِت أ یم و ِمــن َبعــد پریشــان نگو پریشــان بشــو

ُهمایی، 1 / 352(.
َة َمثَواه! َب اهلُل َفاه و َجَعَل الَجّنَ هلِلِّٰ َدّرُ َقاِئِله! َطّیَ

حقیقِت َسواِنح و أَسفاِر شیِخ شیراز
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153سال بیست و ششم،مشارۀسوم، مــردادوهشریـور1394

َدبّیــاِت فارســی، ِهرمــان ِاتــه )1844 ـ 1917 م.(، َترَجَمه با َحواشــی: دکتر 
َ
20. تاریــِخ أ

کتاب، 1356هـ. ش.  رضازاده َشَفق، تهران: ُبنگاِه َترَجَمه و َنشِر 

دکتــر  َترَجَمــۀ  م.(،   1969 ـ   1886( ماســه  هانــری  َســعدی،  دربــارۀ  تحقیــق   .21
دَحَسِن مهدوِی َاردبیلی ـ و ـ دکتر ُغالمُحَسیِن یوُسفی، چ: 2، تهران: ِانِتشاراِت  محّمَ

توس، 1369هـ. ش. 

عیان با َســعدی، َحَســِن ِإمداد، چ: 1، شــیراز: ِانِتشــاراِت نویِد شــیراز، 
َ

22. ِجداِل مّد
1377هـ. ش. 

حَمد بِن ُعَمر بِن َعلّیِ ِنظامِی َعروضِی َسَمرَقندی )فـ: 560 هـ. ق.(، 
َ
23. چهارمقاله، أ

ِد ُمعین )1293 ـ 1350 هـ. ش.(، چ: 2 )با َتعلیقاِت َمبســوط(،  کوشــِش دکتر محّمَ به 
تهران: ِانِتشاراِت زّوار، 1381هـ. ش. 

گفتاِر آقاِی دکتر  24. حاِفظ )نشــرّیه(، اســفنِد 1386 هـ. ش، ش 48 )ص 31 ـ 34 / 
ِإسماعیِل تاجَبخش، زیِر ناِم قصیدۀ بشرّیه و ترَجَمۀ َمنظوِم آن از ُاستاد َشهریار(.

کاِظِم موَســوِی ُبجنــوردی، ج 11، چ: 1،  25. داِئــَرُة الَمعــارِف ُبــُزرِگ ِإســالمی، زیِر َنَظِر 
ماِن  تهــران: مرکــِز دائــرة الَمعــارِف ُبــُزرِگ ِإســالمی،  1381 هـــ. ش. )َدرآَینــِد »َبدیــع الّزَ

َهَمدانی« به َقَلِم آقاِی عناَیت اهلِل فاتحی ِنژاد(

26. داِنشنامۀ جهاِن ِإسالم، زیِر َنَظِر ُغالمَعلِی َحّداِد عاِدل،128 ج 2، چ: 2 )با تجدیِد 
ماِن  َنَظــر( ، تهــران: ُبنیــاِد دائرة المعارِف ِإســالمی، 1375 هـــ. ش. )َدرآَینِد »َبدیــع الّزَ

ُگزلو( َهَمدانی« به َقَلِم ُاستاد علیرضا ذکاوتِی قرا

َدِب فارســی، بــه َسرَپَرســتِی ِإســماعیِل َســعاَدت، ج 1، چ: 1، 
َ
27. داِنشــنامۀ زبــان و أ

مــاِن  َدِب فارســی، 1384 هـــ. ش. )َدرآَینــِد »َبدیــع الّزَ
َ
تهــران: فرهنگســتاِن زبــان و أ

َهَمدانــی« بــه َقَلــِم آقــاِی عناَیــت اهلِل فاتحی ِنــژاد( و ج 3، چ: 1، همان جــا، همان نا، 
د و  1388 هـــ. ش. )َدرآَینِد »َســعدی« به َقَلِم بانو شــیریِن َبیانی و آقایــان ضیاِء موّحِ

کامراِن فانی(. د[ جواِد َطباَطبائی و  ُحَسیِن َمعصومِی َهَمدانی و ]َسّیِ

28. دایرة المعارِف فارســی، به َسرَپَرســتِی ُغالمُحَســیِن ُمصاِحــب )1289 ـ 1358 هـ. 
کتابهــاِی جیبــی  ل(، چ: 2، تهــران: شــرکِت ِســهامِی  ّوَ

َ
ش.( و  ج  1 و ج  2 )بخــِش أ

میرکبیر(، 1380 هـ. ش.؛ و: ج  2 )بخِش ُدُوم(، چ: 1، 
َ
سۀ انِتشاراِت أ )وابسته به مؤّسَ

همان جا: همان نا، 1374 هـ. ش. 

َســة  ــیوطی، َبیــروت: مَؤّسَ ــحِر الَحــالل، َجالل الّدیــن الّسُ 29. َرشــُف الــّزالل ِمــن الِسّ
ااِلنِتشار الَعَربّی.

َســۀ  ــَعرا(، 3 ج، چ: 12، تهران: مَؤّسَ
ُ

دَتقــِی َبهــار )َمِلُک الّش 30. َسَبْک شناســی، محّمَ
میرکبیر، 1391 هـ. ش.

َ
ِانِتشاراِت أ

ِک شــیراز و بــوِی ِعشــق، شــیریِن َبیانی )ِإســالمِی ُندوَشــن(، چ: 1،  31. َســعدی: خــا
تهران: یزدا، 1389هـ. ش. 

کاتوزیان، چ: 1، تهران:  دَعلی ُهمایون  32. َسعدی: شاِعِر ِعشق و زندگی، دکتر محّمَ
َنشِر مرکز، 1385هـ. ش. 

کمالِی َسروستانی، دفتِر شانزدُهم، شیراز:  کوروِش  کوِشِش  33. َسعدی شناسی، به 
گفتاِر آقاِی  ردیِبِهشت ماِه 1392 هـ. ش. )ص 111 ـ 122 / 

ُ
ِل ا ّوَ

َ
مرکِز َسعدی شناسی، أ

کدکنی، زیِر ناِم َسعدی در َسالِسِل جوانمردان(. درضا َشفیعِی  دکتر محّمَ

34. َسعدی نامه )مجّلۀ َتعلیم و تربَیت، س 7، ش 11 و 12، بهمن و اسفند(، 1316 
هـ. ش.129

دُمصَطفی میرَسلیم« بوده است.  یِر َنَظِر »َسّیِ 128. ُعمدۀ چاِپ نخسِت این بخِش داِنشنامۀ جهاِن ِإسلم، ز
ۀ َمذکور، َعلٰی َرغِم ِاشــِتهار و ِاعِتباری که دارد، سخت نایاب است و مْن َبندۀ 

ّ
129. این ُشــمارۀ مجل

ِد َبَرَکِت  ُة اإِلسالم و الُمسِلمین شیخ محّمَ گروگاِن مهربانِی َصدیِق دانشَوَرم، ُاستاد ُحّجَ سپاهانی، 
گو به اصفهان َروانــه فرمود. الُبد  یــری از آن فراهم کرد و براِی ِاســتفادۀ ایــن ُدعا کــه َتصو شــیرازی ام، 

که می فرموده:  گروگاِن ُچنین مهربانی ها بوده است  شیخ َسعدی هم 
کی ِنهاد کاِن شیراز خا چو پا

ک باد! که َرحَمت برین خا ندیدم؛ 
ْک بوم ِی مرداِن این پا

ّ
توال

برانگیختم خاِطر از شام و روم

کتابنامه

د بِن َمحمــوِد الَقزوینّی، تحقیق: ِفردیَنْند  خبار الِعباد، َزَکرّیا بن محّمَ
َ
1. آثــار الِبــالد و أ

گوتینگن،  ِوْسِتنِفلد ) H. F. Wüstenfeld / 1223 ـ 1317 هـ. ق. / 1808 ـ 1899 م.(، 
1848م. 

ته الَمجهوَلة، دکتور  مان و َشــخصّیَ بوالَفتــح اإِلســَکنَدرّی: َبَطــل َمقاماِت َبدیع الّزَ
َ
2. أ

ة، 1416 هـ. ق. د َعبدالُمنِعم َخفاجی، ط: 1، الَقاِهَرة: مکتبة أنجلو الِمصرّیَ محّمَ

ِة: حیاتهم ـ آثارهم ـ َنقد آثاِرِهم، بطُرس الُبستانی  عُصِر الَعّباِسّیَ
َ
َدباُء الَعَرب ِفی األ

ُ
3. أ

)1316 ـ 1389 هـ. ق.(، دار مارون عّبود، 1979 م.

العاِت ِحکَمت و َمعِرَفت )ماهنامه(، س 9، ش 100، ُمرداِد 1393 هـ. ش. )ص  4. اّطِ
کسفورد(. گفتاِر جویا جهانَبخش، زیِر ناِم َسعدی خوانی در آ 42 ـ 48، 

ســاِء ِمــَن الَعــَرِب و الُمســَتعِربین و  جــاِل و الّنِ شــَهر الّرِ
َ
عــالم )قامــوس َتراِجــم أل

َ
5. األ

ِرکلــی )1310 ـ 1396 هـــ. ق.(، 8 ج، ط: 15، َبیــروت:  الُمسَتشــِرقین(، َخْیرالّدیــِن الِزّ
دارالِعلم للَمالیین، 2002 م.

معانی )فـ: 562  میمّی الَسّ د بن َمنصور الّتَ بوَســعد َعبدالکریم بن محّمَ
َ
نســاب، أ

َ
6. األ

هـــ. ق.(، تقدیــم و تعلیــق: عبداهلل ُعَمــر البــارودی، 5 ج، ط: 1، َبیــروت: دارالِجنان، 
1408 هـ. ق. 

حمن بــن عبِدالَمجید  د بــِن عبدالّرَ ــة، محّمَ شــعار الَعَربّیَ
َ
ة فــی األ ــعدّیَ ذکــرة الّسَ 7. الّتَ

شرف: َمطابع نعمان،1391 هـ. ق.
َ
َجف األ العبیدّی، تحقیق: َعبداهلل الُجبوری، الّنَ

تقدیــم:  ق.(،  هـــ.   1359 ـ   1294( الُقمــی  ــاس  عّبَ ــیخ 
َ

الّش لقــاب، 
َ
األ َو  الُکَنــی   .8

در، 1368 هـ. ش. مینّی، 3 ج، ط: 5، طهران: مکتبة الّصَ
َ
دهادی األ محّمَ

بی 
َ
بوالَحَسن علّی بِن أ

َ
ثیر الَجَزری )أ

َ
نساب، ِعّزُ الّدین ابن األ

َ
باب فی َتهذیِب األ

ُ
9. الّل

ْســدالغاَبة / فـ: 630 هـ. ق.(، 3 ج، 
ُ
کتاِب معروِف أ د، صاِحِب  ــد بن محّمَ الَکــَرم محّمَ

َبغداد: مکتبة الُمَثّنی، بی تا.

بوالَفتح 
َ
ثیر الَجَزری )أ

َ
ــاِعر، ضیاء الّدین ابن األ

َ
َدِب الکاِتِب َو الّش

َ
ــاِئر فی أ 10. الَمَثل الّسَ

کتــاب الَفَلک  د / فـــ: 637 هـــ. ق.(، و یلیه:  د بــن محّمَ بــی الَکــَرم محّمَ
َ
َنصــراهلل بــِن أ

َقه و 
َ

َم لــه و حّق
َ

بی الَحدیــد )586 ـ 655 هـ. ق.(، َقّد
َ
الّداِئــر َعَلــی الَمَثِل الّســاِئر البــِن أ

حمد الُحوفــی ـ و ـ ُدکتور َبــَدوی طبانــه، 4 ج، ط: 2، القاِهَرة: دار 
َ
ــَق َعَلیــه: ُدکتــور أ

َ
َعّل

شر. بِع و الّنَ َنهَضة ِمصر ِللّطَ

ــد بــِن َقْیــس الــّرازی،   ْشــَعاِر اْلَعَجــم، َشــمس الّدین محّمَ
َ
11. اْلُمْعَجــم فــی َمعاییــِر أ

ِد: ُاســتاد ] 
َ

ــد بــن عبدالوّهــاِب قزوینــی، و َتصحیــِح ُمَجــّد بــه َتصحیــِح: َعاّلمــه محّمَ
ِد: دکتر ســیروِس َشمیسا،  چ: 1، تهران: 

َ
ِس َرَضوی، و َتصحیِح ُمَجّد دتقِی[ ُمَدّرِ محّمَ

َنشِر ِعلم، 1388 هـ. ش.

ــد بــن َحمَزة  ــَجری )ِهَبــُة اهلل بــِن علــّی بــِن محّمَ
َ

ــَجری، ابــن الّش
َ

مالــی ابــن الّش
َ
12. أ

د  کتــور َمحمــود محّمَ
ُ

الَحَســنّی الَعَلــوّی / 450 ـ 542 هـــ. ق.(، تحقیــق و ِدراَســة: الّد
الَطناحی )1353 ـ 1419 هـ. ق.(، 3 ج، ط: 1، القاهَرة: مکَتَبة الخانجی، 1413 هـ. ق.

ُگفتــاِر مقامه ای  13. ایــران نامــه، ش 12، تابســتاِن 1364هـــ. ش.)ص 705 ـ 732 / 
َمنظوم به زباِن فارسی، نوشتۀ دکتر َجالِل َمتینی(.

َســة  مــان الَهَمذانّی، مارون َعّبــود )1303 ـ 1382 هـ. ق.(، القاِهَرة: مَؤّسَ 14. بدیــع الّزَ
قاَفة، بی تا.

َ
علیم و الّث ِهنداوی ِللّتَ

ُگزلو، چ: 1، تهران:  ماِن َهَمدانی و مقاماْت نویســی،  َعلیرضا َذکاَوتــِی قرا 15. َبدیــع الّزَ
العات، 1364 هـ. ش. ِانِتشاراِت ِاّطِ

16. بوســتاِن َســعدی )َســعدی نامه(، َتصحیح و توضیح: دکتر ُغالمُحَسیِن یوُسفی، 
چ: 11، تهران: شرکِت ِسهامِی ِانِتشاراِت خواَرزمی، 1392 هـ. ش.

حمِن جامی )817 ـ 898 هـ. ق.(، به َتصحیِح: دکتر ِإسماعیِل  17. َبهارستان، عبدالّرَ
العات، 1391 هـ. ش. ِکمی، چ: 7، تهران: ِانِتشاراِت اّطِ حا

حمِن جامی )817 ـ 898 هـ. ق.(، وین، 1846 م. 18. َبهارستان، عبدالّرَ
َدبّیــات در ایــران، َذبیح اهلِل َصفا، ج 3ـ  بخِش 1، چ: 7، تهران: ِانِتشــاراِت 

َ
19. تاریــِخ أ

فردوس، 1369 هـ. ش. 

حقیقِت َسواِنح و أَسفاِر شیِخ شیراز
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گلســتان و بوســتان(، ِعمــراِن َصالحــی،  ُگفتــاِر َطَرب انگیــز )َطنــِز َســعدی در    .48
ُگل آقا، 1385 هـ. ش. َتصویرگر: ُغالمَعلِی َلطیفی، چ: 1، تهران: ِانِتشاراِت 

گلســتاِن َســعدی، َتصحیح و توضیح: دکتر ُغالمُحَســیِن یوُسفی، چ: 10، تهران:   .49
شرکِت ِسهامِی انتشاراِت خواَرزمی، 1391 هـ. ش.

دتقِی  ِح الَفقیــه، عاّلمه آخوند ُمــاّل محّمَ ــَشر 50. َلواِمــِع صاِحبِقرانــی الُمشــَتهر ]![ بـــ:ـ 
فســیر  ل / فـــ: 1070 هـــ. ق.(، ج 8، چ: 1، قــم: ِانِتشــاراِت دارالّتَ ّوَ

َ
َمجِلســی )مجلســِی أ

)ِإسماعیلیان(، 1377 هـ. ش. / 1419 هـ. ق. 

َدبّیاِت َعَربی، دکتر ُحَســین َعلی 
َ
51. ُمَتَنّبی و َســعدی و مأخِذ مضامیِن َســعدی در أ

َمحفوظ )1344 ـ 1430 هـ. ق.(، چ: 2، تهران: ِانِتشاراِت روزنه، 1377 هـ. ش.   

کوِشــِش ُمظاِهــِر ُمَصّفا،  َجــل َســعدِی شــیرازی، بــه 
َ
کاِمــِل دیــواِن شــیِخ أ 52. متــِن 

کَرِم ُسلطانی، چ: 1، تهران: ِانِتشاراِت روزنه، 1383 هـ. ش.
َ
بازخوانی و ویرایش: أ

ومی )575  دیب(، یاقوت الَحَموّی الّرُ
َ
ریب ِإلی معِرَفِة األ

َ
َدباء )ِإرشاُد األ

ُ
53. ُمعَجم األ

کتور ِإحســان َعّباس،6 ج، َبیروت: داُر الَغرِب اإِلســالمّی، 
ُ

ـ 626 هـــ. ق.(، تحقیــق: الّد
1993 م.

َدبــی، َجالل الّدیــِن ُهمایی، ]ِگردآورنــده: عبداهلِل َنصــری[، ج 1، چ: 1، 
َ
54. َمقــاالِت أ

سۀ َنشِر ُهما، 1369 هـ. ش. تهران: مَؤّسَ

ِگردآورنــده: ع. ]= عبدالکریــِم[ ُجرُبــزه دار، ج 3، چ: 1،  55. َمقــاالِت عاّلمــه قزوینــی، 
ساطیر، 1363 هـ. ش.

َ
تهران: شرکِت انِتشاراِت أ

َح َغواِمَضها: الَعاّلَمة  َم َلها و َشــَر
َ

مان الَهَمذانّی، َقّد بی الَفضل َبدیع الّزَ
َ
56. مقامــات أ

د َعبده )1266 ـ 1323 هـ. ق.(، ط: 10، َبیروت: دار الَمشِرق، 2002 م. یخ محّمَ
َ

الّش

حَمد بِن ُحَســیِن َهَمدانی )358ـ  
َ
بوالَفضــل أ

َ
مــاِن َهَمدانی، أ 57. مقامــاِت َبدیــع الّزَ

َســۀ ِانِتشــاراِت  دَحمیِد َطبیبیان، چ: 1، تهران: مَؤّسَ 398 هـــ. ق.(، َترَجَمــۀ دکتر َســّیِ
میرکبیر، 1387 هـ. ش.

َ
أ

[ َمحمودِی  د بِن[ ُعَمر بــِن ]َعلّیِ بوَبکر ]محّمَ
َ
58. مقامــاِت َحمیــدی، َحمیدالّدیــن أ

َبلخــی )فـــ: 559 هـــ. ق.(، بــه َتصحیــِح رضــا َانزابــی نــژاد، چ: 3، تهــران: مرکــِز نشــِر 
داِنشگاهی، 1389 هـ. ش.

َدبّیــاِت فارســی، دکتر فاِرس ِإبراهیمــی َحریری، چ: 2، تهران: 
َ
59. َمقاَمه نویســی در أ

انِتشاراِت داِنشگاِه تهران، 1383 هـ. ش.

ُگِلستان(،  مان / بازخوانِی ِانِتقادِی مقّدمۀ  60. َمَگر این َپنج روزه... )َسعدِی آِخرالّزَ
کاَرنگ، 1376 هـ. ش. ناِصِر پورپیرار، چ: 1، تهران: َنشِر 

د ]بن  شــعاِر الَعــَرب، َجمــع: محّمــد بِن الُمبــاَرک بــِن محّمَ
َ
َلــب ِمــن أ 61. ُمنَتَهــی الّطَ

د  ح: الّدکتور محّمَ د[ بِن َمیموِن ]الَبغدادّی[ )529 ـ 597 هـ. ق.(، تحقیق و َشر محّمَ
نبیل طریفی، 9 ج، ط: 1، َبیروت، دار صاِدر، 1999م.

کتــاب(، س 1، ش 1 و 2، بهار و تابســتاِن 1393 هـ. ش.  62. میــراث )فصلنامــۀ نقــِد 
گفتــاِر آقــاِی محســِن باغبانــی، زیِر ناِم  »مجموعۀ عاشــقان پریشــان  )ص 43 ـ 54 / 

خوشتر«(.

63. َنقــِد حــال، ُمجتبــی میُنــوی )فـــ: 1355 هـ. ش.(، چ: 1، تهران: شــرکِت ِســهامِی 
ِانِتشاراِت خوارزمی، 1351هـ. ش. 

 ،101 ش   ،23 س  َدبــی(، 
َ
أ ُهَنــری،  فرهنگــی،  اجتماعــی،  )َفصلنامــۀ  نــو  نــگاِه   .64

ــِد ِدهقانــی، زیــِر نــاِم  گفتــاِر آقــاِی دکتــر محّمَ َبهــاِر1393 هـــ. ش. )صــص 101ـ 108 / 
کیشوت واِر َسعدی«(. »سفرهاِی ُدن 

رى، ج 1، چ: 3،  تهران: انتشاراِت َصدرا، 1385 هـ. ش.  65.  یادداشتهاى استاد ُمَطّهَ
عاِلبی الّنیسابورّی  بوَمنصور َعبدالَمِلک الَثّ

َ
هِل الَعْصر، أ

َ
ْهر فی َمَحاِسِن أ

َ
66.  َیتیَمة الّد

د قمیَحة، 5ج، ط: 1، َبیروت:  ح و تحقیق: الّدکتور ُمفید محّمَ )فـ: 429 هـ. ق.(، َشــر
ة، 1403 هـ. ق. دار الُکُتب الِعلِمّیَ

ُگفتــاِر ُاســتاد  67. َیغمــا )مجّلــه(، آذرمــاِه 1351 هـــ. ش، ش 291 )ص 530 ـ 536 / 
ُمجَتبی میُنوی زیِر ناِم  »به دانشجویاِن َپندَپذیر«(؛ و: تیرماِه 1354 هـ. ش، ش 322 

ُگفتاِر ُاستاد ُمجَتبی میُنوی(.  )ص 209 ـ 211 / 

ُگلزارهاِی  َدبی از 
َ
ِح َده َقصیدۀ َعَربی َهمراه با َترَجَمۀ َمنظوم )ُگلچین هاِی أ 35. َشــر

َعَربی(، دکتر ســکینه َرســمی ـ و ـ دکتر عاِتکه َرســمی، چ: 1، َتبریز: ِانِتشــاراِت یانار ـ و ـ 
ِانِتشاراِت آیدین، 1392هـ. ش. 

مان َهَمدانی )همراه با تحلیِل َصرفی و َبالغی  ح و َترَجَمۀ  مقامات َبدیع الّزَ 36. شــر
ِانِتشــاراِت داِنشــگاِه  َکَرمَعلــِی َقَدمیــاری، چ: 1، ارومیــه:130  و تعلیقــات و...(، دکتــر 

ارومیه،131 1389 هـ. ش.

ة  عالیک: َمنَهُجُه و َخصاِئُصه، دکتور عبدالحلیم حفنی، الَهیَئة الِمصرّیَ 37. ِشعُر الّصَ
ة للکتاب، 1987م. الَعاّمَ

َدبّیــاِت ایــران(، َعاّلمه ِشــبلِی ُنعمانــِی ِهندی 
َ
38. ِشــعُر الَعَجــم )یــا: تاریــِخ ُشــَعرا و أ

گیالنــی، 5 ج )در 2  دَتقی َفخــر داعــِی  دمحّمَ )1274 ـ 1332 هـــ. ق.(، َترَجَمــۀ َســّیِ
کتاب، 1363 هـ. ش. د(، چ: 2، تهران: ُدنیاِی 

َ
ُمَجّل

بــن  علــّی  بــن  عبدالَوّهــاب  أبوَنصــر  الّدیــن  تــاج  الُکبــرى،  ِة  ــافعّیَ
َ

الّش َطَبقــاُت   .39
ــبکی )727  - 771 هــ . ق.(، تحقیق: َعبدالفّتاح محّمد الحلو )1356  عبِدالکافی الّسُ
ناحــی )1353 ـ 1419 هـــ. ق.(،10 ج، دار إحیاِء  ـ 1414 هـــ. ق.( ـ وـ َمحمــود محّمــد الّطَ

ة. الُکتِب الَعَربّیَ

40. غزلهــاِی َســعدی، تصحیح و توضیح:132 دکتر ُغالمُحَســیِن یوُســفی، به اهتماِم: 
دکتر َپرویِز َاتابکی و َدســتیارِی: بانو ِرفَعِت َصفی نیا، چ: 1، تهران: انتشــاراِت ُســَخن، 

1385 هـ. ش.

ر و ُمخَتّصات و نقِد نثِر پارســی از آغاز تا پایاِن  َدِب پارســی )تاریِخ َتَطّوُ
َ
41. َفّنِ َنثر در أ

قرِن هفتم(، دکتر ُحَسیِن َخطیبی، چ: 4، تهران: ِانِتشاراِت زّوار، 1390هـ. ش. 
ج بن الَحَسِن الَبصرّی )فـ:  بی الَفَر

َ
ة، َصدرالّدین علّی بن أ کتاب الَحماَسِة الَبصِرّیَ  .42

ح و ِدراَســة: الّدکتور عاِدل ُســَلیمان َجمال، 4 ج، ط: 1،  656 هـ. ق.(، تحقیق و َشــر
القاِهَرة: َمکَتَبة الخانجی،1420 هـ. ق.

َفدّی )696 یا 697ـ   یَبــک الّصَ
َ
کتــاب الوافــی بالَوَفیــات، َصالح الّدین َخلیل بن أ  .43

لمانّی لألبحاث  764 هـــ. ق.(، باعِتنــاِء ِهلمــوت ریتر و ...، 30 ج، َبیــروت: الَمعَهد األ
ة،1962 ـ 2004 م. رقّیَ

َ
الّش

َفــدّی )696 یا 697ـ   یَبک الّصَ
َ
کتــاب الوافــی بالَوَفیــات، َصالح الّدین َخلیل بن أ  .44

رنــاؤوطـ  وـ  ُترکی ُمصَطَفــی، 29 ج، ط: 1، 
َ
حَمــد األ

َ
764 هـــ. ق.(،  َتحقیــق و ِاعِتنــاء: أ

راِث الَعَربّی، 1420 هـ. ق. َبیروت: دار ِإحیاِء الّتُ

کوشــِش:  َدِب ایران(، به 
َ
که از باد و باران... )نوشــته هایی دربارۀ فرهنگ و أ  ... .45

دکتر َمحموِد ِإمامِی نائینی، چ: 1، تهران: ِانِتشــاراِت حاِفظ، 1368 هـ. ش. )ص 95 ـ 
حَمدَعلِی َرجائِی ُبخارائی، زیِر ناِم شاهنامه براِی دریافِت 

َ
گفتاِر زنده یاد دکتر أ  / 133
ِصله ُسروده نُشده است(.

کّلّیــاِت َســعدی، بــه ِاهِتمــاِم محّمدَعلــِی ُفروغــی )1254 ـ 1321 هـــ. ش.( ]بــا   .46
مشاهی[، چ: 15، تهران:  َهمکارِی: َحبیِب َیغمائی[، ]باْزچاپ زیِر َنَظِر َبهاءالّدیِن ُخّرَ

میرکبیر، 1389 هـ. ش.
َ
سۀ انتشاراِت أ مَؤّسَ

کّلّیاِت َســعدی )]شــامِل[... و َهزلّیات(، به ِاهِتماِم محّمدَعلِی ُفروغی ]؟![،133   .47
چ: 3، تهران: انتشاراِت زّوار، 1385 هـ. ش.

ُة اإِلسالم و الُمسِلمین َبَرَکت، با »پیِر َخرابات« َهمِخرقه تر  البّته در این مورِد بُخصوص، حضرِت ُحّجَ
کرده است و فرموده:  است تا »شیخ« و »زاِهد«!! چه، آن یکی َهمَشهرِی ِرنِد َشهرآشوبش تصریح 
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کــه زنده یــاد فروغــی، َهزلّیــاِت َســعدی را تصحیــح و َطبــع نَکــرد ـ و آن َمطاِلــب را:  133. می دانیــم 
)برِخالِف بسیاری از همَوَطناِن محترم!( خوش نیز نمی داشتـ  ؛ پس چگونه ممکن است کّلّیاِت 

یراستۀ وی بر »َهزلّیات« ِاشِتمال داشته باَشد؟! َسعدی ِی و

حقیقِت َسواِنح و أَسفاِر شیِخ شیراز


