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شیِخ شیریْن سخِن شیراز، »َسعدی«ِی بی َهنباز، یکی از شوْخ َطبْع ترین 
له گوْی ترین نام آوراِن فرهنِگ ماست. به قوِل یکی از ِرنداِن َهمَشهرِی 

ْ
و َبذ

ٖیســۀ او را از  گــر خــوب گوش ِدهیم، صــداِی قاه قاِه َخنده و َغش و ر َمــن، ا
پِس قرنها و ُپشِت بسیاری از ُسطوِر آثارش می توانیم شنید!

کنــاِر ُحضــوِر َهمــاره و غیِرقابــِل  شــاَید همیــن خــوِی َطّنــازِی شــیخ، در 
ِإنکارش در حیاِت َفردی و ِاجِتماعِی ما فارسی زبانان، باِعث آمده است 
َکســان بــا او و آثاِر او شــوخی  تــا از َهمــان ُقــرِب َعهــِد او تا امروز، بســیاری 
ِر 

ُ
ُکَننــد و براِی ِشــعر و َنثرش َنقیضــه بَپردازند و گاه و بیگاه، بی خوِف َتَکّد

ُکَنند؛ یا ُدُرسْت تر  خاِطِر شــیفتگاِن ُپرُشــماِر شــیخ، َسر شــوخی را با او باز 
بگویم: حال که َســِر شــوخی را او باز کرده اســت، اینان ِرشتۀ شوْخ َطْبعی 

ذاَرند!
ْ

را از َدست ُفروَنگ

کتــاِب ِنئوُگِلســتان نوشــتۀ پــدراِم ِإبراهیمــی، یکــی از تازه تریــن َتجــاِرِب 
مین  ِ

ّ
ْفَصح الُمَتَکل

َ
یارویــی بــا میــراِث َفخیــم و فاِخــِر أ شــوْخ َطبعانه در رو

ِق خاِطرش به َدستیازی 
ُّ
که تعل است و َدستآورِد َتجِربۀ َطْنْزنویسی جوان 

به ُچنین َتجِربه ها َسزاِی َتحسین است.

ِلستان!
ُ
نئوگ

 َنَظر به شوخیِ تازه ای با 
میراِث شیِخ شیراز

جویا جهانبخش

نقد و برریس کتاب

نئوگلستان، پدراِم ِإبراهیمی، ویراستار: مهراِن موسوی، چ: 1، تهران: َنشِر 
چرخ )با همکارِی َنشرِ چشمه(، َبهارِ 1394هـ. ش، 118 ص.

وایتی  چکیده: کتاب نئوگلســتان نوشــته پدرام ابراهیمی ر
همچنین  و  ســعدی  گلســتان  از  هایی  بــرش  از  طنزآمیز 
حکایاتی از بوستان وی اســت. نئوگلستان، سوای پیشگفتار و 
واژه نامه، از پنجاه و سه حکایت تشکیل شده است. نخستین 
فصل کتاب با عنوان »در معنا« بر بیست حکایت اشتمال دارد. 
یر نام »در پرانتز«، حکایات بیست و یکم تا بیست  فصل دوم ز
و ششــم از کتاب را در خود گنجانیده اســت. حکایت های 
بیســت و هفتم تا پنجاه و سوم نیز در فصل سوم تحت عنوان 
»در صورت« جای داده شده است. نویسنده در نوشتار حاضر، 
به بررســی و نقد کتاب مذکور و بیان بخشــی از محتوای آن، 

همت گمارده است.
کلیدواژه ها: کتاب نئوگلســتان، پدرام ابراهیمی، گلســتان 

سعدی، بوستان سعدی، طنزنویسی، معرفی کتاب.
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آشــوبی بعــِد  بیــداد  کــه   یــا 
اســتبداد« بعــِد  آشــوب  کــه   یــا 
)ص 116(  

یِخ  که تار رۀ معــروِف بعِض ُمعاِصراِن ماســت 
َ

گویــا تقریِر منظوِم نگ و ایــن 
دواِر ُمَتناِوِب ِاســِتبداِد َســختگیرانه و َهرج و َمرج 

َ
ایران را مجموعه ای از أ

می ُشماَرد.

- 2 -
رســانیهاِی موجــود در 

َ
کتــاب، ِدگ نویَســندۀ نئوُگِلســتان در »پیشــگفتاِر« 

نمایی کرده و بهانه ای براِی َطْنزآورِی خویش 
ْ
ُنســخه هاِی ُگِلســتان را بزرگ

گفته: قرار داده است و 

کار بوده ایم. از مطابقِت ُنَسخ با هم و ُمشاهدۀ  کردم عمری سِر  »... حس 
یخــی فقــط توانســتم از وجــوِد فردی به نــاِم شــیخ مصلح الّدین  قرایــِن تار
اطمینــان حاصــل نمایــم ... دربارۀ ُگِلســتان هرچه بیشــتر کاوش نمودم، 
اطمیناِن خود را به هرآنچه به اســِم ُگِلســتان خوانده بودم بیشــتر از دست 
کنــار نهــاده ...  دادم ... . بــر آن ُشــدم رودربایســتِی ذاتــِی ایرانــِی خــود را 

بکوبم و از نو بسازم«. )ص 5 و 6(2

نئوُگِلستان، حاِصِل همین بکوب و بساِز بی رودربایستی است!

حان  ه به ُمَصّحِ نویَسندۀ نئوُگِلستان در همان »پیشگفتاِر« کتاب، از َدِر َتَشّبُ
و طاِبعاِن متوِن کهن درآمده و لذا ســه ُنســخۀ البّته موهوِم ُگِلستان را بدین 

مداد کرده است:
َ
ساِس این نوسازی َقل

َ
َشرح شناسانیده و أ

کس که تصاویِر آن از انگلستان  رد ُالدفا
ُ
»نسخه ای از مجموعۀ شخصی ل

براِی حقیر ِإرســال شــد و دیگری نسخه ای که در یکی از کتابفروشی هاِی 
کتابخانۀ  زیرزمینــِی میــداِن انقــاب به تــوَرم افتــاد و داخِل جلــِد آن ُمهــِر 
کیوتِو ژاُپن به چشم می خورد. سومین کتاب أّما نسخۀ خطِی ارزشمندی 
کــه دوســِت فرزانه و أدیــب، مهدی اســدزاده، در اختیارم گذاشــت. این 
کتاب یاری  مِر نگارِش ایــن 

َ
نســخه به صورتــی ویژه و الهاْم بخش مــرا در أ

که فقط جلد و پشــت جلد آن باقی مانده بود و دســت حقیر را  داد، چرا 
برای نوسازِی بناِی گلستان باز می گذاشت«. )ص 6(

ِل ُگِلستان را الُبد در یاد دارید. همان که می گوَید: ّوَ
َ
حکایِت نخسِت باِب أ

کرد. بیچاره در آن حالِت  ســیری ِإشارت 
َ
ُکشتِن أ  پادشــاهی را شنیدم به 

نومیــدی، َمِلک را ُدشــنام دادن گرفت و َســَقط گفتن؛ که گفته اند: هرکه 
َدست از جان بشوَید، هرچه در ِدل دارد بگوَید.

ریــز
ُ
گ نماَنــد  چــو  َضــرورت   وقــِت 

تیــز شمشــیِر  َســِر  بگیــَرد  َدســت 

کید از ماست. 2. تأ

پرداختــِن َنقیضــه و َنظیــرۀ َطنزآمیز از براِی میــراِث ُبُزرْگ زبــان آوری چون 
ْی بسیار ُدشوار است: یکی ُبُزرگی و َعَظمِت این میراِث  َسعدی، از دو رو
ِگراْنَقــدر و ُدُوم ِاحِتــواِی خــوِد آن بــر َطنزی فاِخر و چشــمگیر و درخشــان. 
هر َنقیضه و َنظیرۀ َطنزآمیز، خواه و ناخواه، از هر دو چشــم انداِز یادُشــده، 
فتاِر خوِد شــیِخ شــیراز َبرَســنجیده خواَهد ُشــد، و آنگاه این َسنجِش 

ُ
گ با 

زیر، میداِن ســخن را بر َنقیضه ســازان و َنظیره َپردازان َتنگ می ســاَزد و 
ُ
گ نا

یک و موْی بینانه و داَوریها را ُدشوار و َسختگیرانه می گرداَند. دیدها را بار

کتاِب ِنئوُگِلســتان، ِروایتی اســت َطنزآمیز از: ُبِرشهائی از ُگِلستاِن َسعدی 
که شاید در  ی1 و پاره ای چیزهاِی دیگر  و همُچنین ِحکایاتی از بوستاِن و
هــِل صنایِع ِغذائی - 

َ
ــِم َطْنــزآوری بتوان آنها را - بر َحَســِب ِاصِطاِح أ

َ
عال

کرد! ّقٖی 
َ
»افزودنیهاِی ُمجاز« َتل

ِنئوُگِلســتان، ِســواِی »پیشــگفتار« و »واژه نامــه«، از َپنجاه و ســه ِحکایــت 
کتــاب بــا عنــواِن »در معنــا«، بــر  تشــکیل ُشــده اســت. نخســتین َفصــِل 
بیســت ِحکایت ِاشــِتمال دارد؛ َفصــِل ُدُوم زیِر ناِم »در پرانتــز«، ِحکایاِت 
نجانیده اســت؛ 

ُ
گ کتــاب را در خود  بیســت و یُکــم تــا بیســت و شُشــم از 

ِحکایتهاِی بیست و هفُتم تا پنجاه و سُوم نیز در َفصِل سُوم تحِت عنواِن 
»در صورت« جای داده ُشده است.

کتاب، بسیاری از همان چیزهاست  َمضامین و َدرونمایه هاِی ِحکایاِت 
که هر روزه دربارۀ آن می گوییم و می شنویم و می اندیشیم. َمضامینی چون: 
خودکامگِی ُحکومتگراِن ســَتمران و ِفریبکارِی ایشان، َسنگِدلیهاِی این 
تی هاِی َرعایا  ربــاِب ُقــدرت و ُفزونخواهیهاشــان، نیازمودگیهــا و بی َظرفّیَ

َ
أ

بان  ِ
ّ
فتــن در برابِر ُمَتَغل

ُ
در برابــِر ُفرَصتها و َنرِمشــهاِی گهگاهی، َخَطِر َحْق گ

که َســِر َســبز بر بــاد می ِدَهند، ُدنیادوســتِی  و ُمخاَطــراِت زبانهاِی ُســرخی 
یشــه،  ْک َدســِت بی ر شــتیهاِی توانگــراِن ناپا

َ
زاِهدنمایــاِن َطَمْع پیشــه، َپل

ــت و خاّصــه پیرامونیــاِن ُقدرت که 
ّ
حــواِل ُملــک و مل

َ
ــِب أ

ُّ
بی َثباتــی و َتَقل

»چــون وقت ســحر از خــواب برمی خیزند، نمی دانند شــام را در سرســرا با 
کم،  ســران تناول می نمایند یا در خرســرا با خــران«)ص 16(!،...؛ بیش و 
که در ُگِلســتاِن َســعدی نیــز مجاِل َطــرح یافته و همان  همــان َمضامینی 
قالیم 

َ
ناَهمواریها که از روزگاِر َســعدی تا امروز، گریباِن ما باَشــندگاِن این أ

را َرها نکرده است.

َمــردی  قــوِل  از  اســت  ِنئوُگِلســتان دوبیتــی  کــه خاتمــۀ  نیســت  فاقــی  ِاّتِ
یِخ این دیار از بر بود« از این قرار: که تار »بازنشستۀ ارتشی 

مــا ملــِت  و  ملــک  حــوال 
َ
أ  »شــرح 

ننهــاد بــرون  قــدم  حالــت  دو  از 

1. از براِی ُمالَحَظۀ »َنقیضه/َنظیره« هاِی بوستانی، نمونه را، نگر: ص 49 و 56 و 60 و: َسنج: بوستاِن 
َســعدی )َســعدی نامــه(، َتصحیــح و توضیــح: دکتر ُغالمُحَســیِن یوُســفی، چ: 11، تهران: شــرکِت 

ِسهامِی ِانِتشاراِت خواَرزمی، 1392 هـ. ش، ص 132 و 89 و 58.

نئوُگِلستان!  َنَظر به شوخِی تازه ای با میراِث شیِخ شیراز
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***
شـــام در  ِفتنـــه ای  افتـــاد   وقتـــی 
َفراَرفَتنـــد گوشـــه ای  از  هرکـــس 

داِنشَمنــــــــــــــــــــــد  روستــــــــــــــــــــــازادگاِن 
َرفتَنـــد پادشــــــــــــــــــــا  َوزیـــرّىِ  بـــه 

َعقــــــــــــــل ناقـــْص  یـــــــــــــــــــــِر  َوز  پســـراِن 
َرفَتنـــد.5 روســـتا  بـــه  ِگدایـــی  بـــه 

صاحِب نئوُگِلســتان، این ِحکایت را، در دو جا َدســتمایۀ شــوْخ َطبعی و 
َکَهت ساخته است. ُمفا

که از این قرار است: نخست در ِحکایت َدُهِم نئوُگِلستان 

کــه »جانان پدر…« پســران گفتند: »َاه…  حکیمــی پســران را پند همی داد 
پــدر باز شــروع نکن ها«. حکیــم إدامه داد: »أول إجــازه بدهید بگویم، بعد 
ســر َجوســازی بگیریــد.« پســران گفتند: »جان مــادرت بــرو و چند جفت 
که تمام نصایح دنیی و عقبی را صدبار بر ما  گــوش مفِت تازه َنَفس بیاب 
خوانــده ای«. حکیــم دل آزرده به أفق خیره گشــت و گفت: »مّنت خدای 
که  کرد و بهر من میراث خوار قرار داد، حال آن  که مرا نعمت فراوان عطا  را 
بدین کردار، من ایشان را از ارث محروم کنم«. پسر مهتر به برادر نگریست. 
که نیک می اندیشم، درمی یابم نصیحت حکما چون سرکه  گفت: »حال 
که  گردد، قدر و قیمتش فزون شــود«. ولی چه ســود  کهنه  که چون  اســت 
کهولت ســن، نســیان بر او  کام از دســت پدر رفته بود و به واســطۀ  رشــتۀ 

مستولی گشته. حکایتی چند بخوانید تا او پند خویش به یاد آرد.

بدانــی هنــــــــــــر  ره   فرجـــــــــــــــاِم 
بخوانــی. ســخن  ایــن  باقــی   چــون 
  )ص 28(

کتاب )ص 34( می خوانیم: سپْس تر در ِحکایِت سیزدهِم 
آن حکیم که پسران پند از یادش ببردند حرف خویش به یاد آورد و گفت: 
که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشــاید و ســیم و  ید  »جانان پدر، هنر آموز
زر در ســفر بر محّل خطر اســت. یا دزد بیکباره ببرد یا خواجه اندک اندک 

گردد ...« . بخورد و بر أثر تورم أصل آن بی ارزش 

ــزارۀ َخَبرِی ســاده را به 
ُ
گ کوتاه یک  گاه بــا ِإشــاَرتی  نویَســندۀ ِنئوُگِلســتان، 

که بنویَســد:   به جــاِی این 
ً

گردانیــده اســت. َمَثــا ــزاره ای َطنزآلــود َبــَدل 
ُ
گ

کردند«،  »أبنــای جنــس او بر منصبش حســد بردنــد و به خیانتش متهــم 
می نویَسد: »به اقتضای طبیعت مردم این دیار، أبنای جنس او بر منصبش 

کردند«!6 )ص 15( حسد بردند و به خیانتش متهم 

5. همان، ص 153 و 154.
کید از ماست. 6. تأ

ِلَســاُنُه  
َ

َطــال ْنَســاُن  ِ
ْ

ال َیِئــَس   ِإَذا 

َکلــِب
ْ
ال ــی 

َ
َعل  

ُ
َیُصــول َمْغلــوٍب  وِر  َکِســّنَ

گفــت: ای  َمِلــک ُپرســید: چــه می گویــد؟ یکــی از ُوَزراِی نیْک َمْحَضــر 
اس<. َمِلــک 

َ �نَ َع�نِ ال�نّ �ی َعا�نِ
ْ
�نَ َو ال �یْ

عنَ
ْ
�نَ ال ِم�ی ِ ا�ن

َ
ک

ْ
خداونــد! همی  گویــد: >َو ال

گفت:  که ِضّدِ او بود  شت. وزیِر دیگر 
َ

ذ
ُ
را َرحَمت آمد و از َسِر خوِن او َدرگ

گفتن.  ْبناِی ِجنِس ما را نشاَید در حضرِت پادشاهان ُجز براستی سخْن 
َ
أ

ی ازین ســخن َدر هم  ایــن، َمِلــک را ُدشــنام داد و ناَســزا گفت. َملــک رو
ی پســندیده تر آمــد مرا زین راســت که تو گفتی!  گفــت: آن دروِغ و آورد3 و 
فته  اند: 

ُ
گ َحتی بود و ِبناِی این بر ُخْبثی؛ و ِخَردَمندان 

َ
ِی آن در َمصل که رو

که راستی ِفتنه  انگیز! ... .4 َحت آمیز ِبْه 
َ
ُدروغی َمصل

کتاِب ِنئوُگِلستان: ایَنک آغاِز ِحکایِت نخسِت 
پادشاهی شنیدم دست بر هم بکوفت، و به همین سبب محکمه پسند، 
کرد. بیچاره در آن حال نومیدی زیرچشمی نظر  کشتن أسیری را إشارت 
بــر چــپ  و  راســت افکند. چــون در چهرۀ خاصاِن شــاه أثری از شــفاعت 
گرفــت. از جــّدۀ  و مردانگــی نیافــت، دهــان بگشــود و دشــنام فــرادادن 
ینِت صیغه  شــاه حدیــِث وصلــت آغاز نمــود و تا جمله أهــِل حرم را بــه ز
گفته اند هرکه دســت از جان بشــوید، دهان  کــه  نیاراســت، آرام نگرفــت 

گفته ها بگوید. بگشاید و نا

دار یـــِر  ز انــدر  کــه  بایــد   بی نــوا 
روزگار از  َبــَرد  ت 

ّ
لــذ کنــد  ُشــل 

ملک پرســید چه می گوید. یکی از وزرای بدذات گفت: »ای ســلطان، تو 
یشــه ای بداد و َسَقطهای چندان بگفت و شرحی مجمل  را دشــنامهای ر

از تمام روابِط نامشروعش با نوامیست ضمیمه ساخت«. )ص 11(

کــه در ُشــماری از  شــیِخ شــیراز در بــاِب هفُتــِم ُگِلســتان ِحکایتــی دارد 
کتابهاِی َدرسِی سالهاِی پیش هم آمده بود، از این قرار:

ک و 
ْ
کــه ُمل ید  کــه جاناِن پــدر ُهَنــر آموز َحکیمــی پســران را َپنــد همــی داد 

ــِت ُدنیــا ِاعتمــاد را َنشــاید و ســیم و َزر در َســَفر بــر َمَحّلِ َخَطرســت؛ یا 
َ
دول

ّما ُهَنر، چشمۀ زاَینده است و 
َ
ُدزد بیْکبار بَبَرد یا خواجه بَتفاریق بخوَرد. أ

ت بُیفَتد، َغم نباَشــد؛ که ُهَنر، در َنْفِس 
َ
دولــِت پاَینــده. وگر هنرمند از دول

کــه َرَود َقــدر بیَند و در َصــدر نشــیَند؛ و بی ُهَنر،  تســت؛ هــر جا 
َ
خــود، دول

قمه چیَند و سختی بیَند.
ُ
ل

ُبــرَدن ــم 
ُ

َتَحّک جــاه،  از  پــس   َسخَتســت، 
ُبــرَدن َمــرُدم  جــوِر  نــاْز  بــه  خوَکــرده 

ُکهنۀ ُبُزرگزاِد اصفهانی َبرِگِرفته ام که ُنســخۀ  رد« را از َدسْتنوشــِت  3. در مأخِذ چاپی: »آَمد«. َضبِط »آو
یری از آن - بَحْمِد اهلل - در َدســتَرِس این  ســاِس تصحیِح محّمدَعلِی ُفروغی بوده اســت )و تصو

َ
أ

کمترین است(.
یِر َنَظِر  4. کّلّیــاِت َســعدی، به ِاهِتماِم محّمدَعلــِی ُفروغی ]با َهمکارِی: َحبیِب َیغمائــی[، ]باْزچاپ ز
میرکبیر، 1389 هـ. ش، ص 37 و 38.

َ
سۀ انتشاراِت أ مشاهی[، چ: 15، تهران: مَؤّسَ َبهاء الّدیِن ُخّرَ

نئوُگِلستان!  َنَظر به شوخِی تازه ای با میراِث شیِخ شیراز
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کــردی8 و فاز وارســتگی و حکمــت گرفت و گفــت: »تا  بــه فرصــت بــدل 
گران بر خود بجنبیده باشــد، پدر من به بهشــت  پدرت زیر آن ســنگهای 
که از قضا پدر من دو َده بار به ســفر حج رفتی  رســیده«. توانگرزاده درآمد 
گرســنه ســیر بکــردی و در هــر مــاه ده برهنــه بپوشــاندی و  و در هــر روز ده 
کفاره دادی و  بــرادر بزرگ تــر به وصیت او تمام نماز و روزه های قضایش را 
ک جوانه بزند، پدر من زیر  خریــدی9 و بدیــن کیفیت، تا پدر تو در زیر خــا
ســدرۀ طوبی آرمیده باشد و بفرما. پیر جهان دیده ای این حدیث بشنید 
و بگفــت: »دو تــن از بلــخ به قصد خانۀ خدا عزیمــت کردند، یکی منعم 
و ســواره و دیگری مفلس و پیاده. تا پیاده مشــهدی شــود، ســواره حاجی 

شد و برگشت«.

ســود چــه  ایــن  موســپیدی  مســکین   گفــت 
مانــدگار چهره هــای  شــد  مــا  نــام 

زآدمــی گــردد  پخــش  نیکــو   نــام 
کــو ز خود دارد ســرای زرنــگار. )ص 40 و 41(.

صلِی َسعدی 
َ
که به ساختاِر ِحکایِت أ نمونه ای از َنظیره هاِی ِنئوُگِلســتان 

ینه داَرد،  بســیار نزدیک است و البّته چاشــنِی الغ و ُفکاَهتی بسیار امروز
حکایِت سی و چهارم است.

کتاِب ُمســَتطاب، با هم  نخســت، ِحکاَیــِت ُگِلســتان را، از بــاِب ُدُوِم آن 
بخوانیم:

ِفــِق ســیاحت بودنــد و َشــریِک َرنــج و راَحــت.  َتنــی َچنــد از َرَونــدگان ُمّتَ
خاِق 

َ
َکــَرِم أ فتم: ایــن از 

ُ
گ ُکَنــم، ُمواَفَقــت نکردنــد.  خواســتم تــا ُمراَفَقــت 

ْی از ُمصاَحَبِت ِمســکینان تافَتن و فایــده و َبَرَکت  ُبــُزرگان َبدیــع اســت رو
که َمن در َنْفِس خویْش این ُقدَرت و ُســرَعت می شناســم  یــْغ داشــتن؛  ِدر

که در خدمِت َمردان یاِر شاِطر باشم، نه باِر خاِطر.

َمَواِشــی
ْ
ِکــَب  ال َرا ُکــْن  َا ــْم 

َ
ل  ِإْن 

َغَواِشــی
ْ
َحاِمــَل  ال ُکــْم 

َ
ل ْســَعٰی 

َ
أ

یکی زان میان گفت: ازین ســخن که شــنیدی، دل َتنگ َمدار، که درین 
ِک ُصْحَبِت ما 

ْ
یشــان َبرآمــده خــود را در ِســل روزهــا ُدزدی بــه صــورِت َدرو

َکرد ُمْنَتَظم 

کیســت خانــه  در  کــه  َمــرُدم  داَننــد   چــه 
چیســت نامــه  در  کــه  داَنــد  نویَســنده 

ماِن ُفضولش نُبرَدند و به 
ُ
گ یشــان اســت،  که َســاَمِت حاِل درو و از آنجا 

َکرَدند ش 
َ
یاری َقبول

کذا.  . 8
کذا.  .9

ِنئوُگِلســتان  ِحکایتهــاِی  از  پــاره ای 
حکاَیــِت  َرّدِ  و  َنقــض  در  ُدُرســت 
گویــی  َســعدی َرَقــم خــورده اســت و 
نویَسنده خواسته است شوْخ َطبعانه 
و بــا تکیه بر َتجاِرِب روزَمــّرۀ امروزین، 
را  شــیراز  شــیِخ  نگرشــهاِی  بعــِض 

ک« ِدَهد!
َ
اندکی »ِغلِغل

ک« هاِی 
َ
نمونه ای نمایان از این »ِغلِغل

هفدهــِم  حکایــِت  در  ک  طٖیَبْتنــا
ِنئوُگِلستان آمده است:

ِحکایتــی  در  ُگِلســتان  در  َســعدی 
خاقی نوشته است:

َ
َطنزآمیز و با ِجَهتگیرِی َانَدرزی و أ

یْش بچه ای ُمناظره  گوِر پَدر نَشســته و بــا َدرو توانگــرزاده ای را دیدم بر َســِر 
ِکتابه َرنگیــن و َفرِش  کــه صنــدوِق ُتربِت ما َســنگین اســت و  درپیَوســته 
گوِر پَدَرت چه ماَند؟!  کار ُبرده؛ به  ُرخام انداخته و ِخشــِت پیروزه درو به 
یْش پسر این  ک بر آن پاشیده. َدرو ِخشــتی دو فراهم آورده و ُمشــتی دو خا
ِگران بر خود بُجنبیده باشــد،  فت: تا پَدَرت زیِر آن َســنگهاِی 

ُ
گ بْشــنید و 

پَدِر من به بهشت َرسیده ُبَود!

بــار ى  و بــر  نَهنــد  کمتــر  کــه   َخــر 
َرفتــار ُکَنــد  آســوده َتر  بی َشــک 

***
َکشــید فاقــه  ســتِم  بــاِر  کــه  یــش  َدرو  َمــرِد 
آَیــد َســُبکبار  کــه  َهمانــا  َمــرگ  َدِر  بــه 

یســت ت و آســاِیش و آســانی ز
َ
کــه در دول  واْن 

ُمرَدَنش زیْن همه، َشک نیست که ُدْشخوار آَید

بَرَهــد َبنــدی  ز  کــه  ســیری 
َ
أ  ،

ْ
حــال همــه   بــه 

آَیــد.7 گرفتــار  کــه  میــری 
َ
أ حــاِل  از  بهَتــر 

کــش می ِدَهد و ِجَهتگیــری و َنتیجه گیرِی  صاحــِب ِنئوُگِلســتان َقضّیه را 
ک« می ُکَند:

َ
َجل را َانَدکی »ِغلِغل

َ
شیِخ أ

یش بچه ای مناظره  گور پدر نشســته و بــا درو توانگــرزاده ای را دیدم بر ســر 
کــرد و چــوب تابوتش از  کــه »پــدرم طــی مراســم خاصی فــوت  درپیوســته 
لهســتان آمــد و ســنگ مــزار از ایتالــی و فــرش از تبریز و خشــت پیــروزه از 
کاشــته  گور پدرت چه ماند؟ عینهو هســتۀ خرمالو در زمین  ســپاهان. به 
یش پسر این سخن بشنید و تهدید  ک بر او پاشــیده«. درو و مشــتی دو خا

7. کّلّیاِت َسعدی، همان چ، ص 163.

َنظیرۀ  و  َنقیضه  پرداختــِن 
َطنزآمیــز از بــراِی میراِث 
ُبُزرْگ زبان آوری چون َسعدی، 
ُدشــوار  بســیار  وْی  ر دو  از 
َعَظمِت  و  ُبُزرگی  یکی  است: 
این میــراِث ِگراْنَقدر و ُدُوم 
َطنزی  بر  آن  خــوِد  ِاحِتواِی 
فاِخر و چشمگیر و درخشان. 

نئوُگِلستان!  َنَظر به شوخِی تازه ای با میراِث شیِخ شیراز



51 156سال بیست و ششم،مشارۀششم، بهمن واسفنـد1394

نقد و برریسکتاب

حتًما در خود می دیدم آدم خوش سفری هستم، وگرنه چنین درخواستی 
که دیدی نرنج. چند  گفــت: »از این رفتار  کــی می کردم؟« یکی زان میان 
که  یشــان برآمد و خود را نزدیک ما افکند  روزی قبل دزدی به صورت درو
یشی سلیم  که پنداشتیم درو لباس و چهره اش با شما مو نمی زد. از آنجا 

کردیم. گماِن بد نبردیم و به یاری قبولش  است، 

بــود جــوری  شــیخ  همچــو   ظاهــرش 
داشــت پیــزا  بــرج  همچــو  کــج  دســِت 

که آن دزد  روزی تا به شــب رفته بودیم و شــبانگه به پای حصاری خفته 
یش نمــا بــه برجــی شــد و ُدرجــی دزدیــد و تا روز روشــن شــد، به حکم  درو
ســابقۀ صحبت ما و آن نابکار، به ما ظن بد بردند و به قلعه آوردند و أول 
کیســتید و چیستید.  کردند و ســپس پرســیدند  بزدند و اســتخوان خمیر 

گروپ زدیم و اسم رمز نهادیم«. کلوز  گفتیم و  یخ ترک صحبت  از آن تار

گیتــی بــه  خواهــی  عافیــت  گــر  مــا   چــو 
یتی. )ص 79 و 80(. ببــر باال ســطوح ســکیور

ِحکایِت چهارِم ِنئوُگِلســتان، از نمونه هاِی ِنســَبًة شــیریِن َنقیضه سازی و 
َنظیره پردازی براِی ِحکایتی از ُگِلستان است.

نخســت ِحکاَیــِت ُگِلســتان را که خود بــر َطنــزی فوَق الٰعاده ُممتــاز ِاحِتوا 
دارد با هم بخوانیم:

ت به ُمراِد من َبرآید، 
َ
گر این حال گفت: ا ... پادشاهی را ُمِهّمی پیش آمد؛ 

َچندیــن ِدَرم ِدَهــم زاِهــدان را! چون حاجتــش َبرآَمد و َتشــویِش خاطرش 
رش بــه ُوجوِد َشــرط الزم آَمد. یکی را از بنــدگاِن خاص، 

ْ
بَرفــت، وفــاِی َنذ

ُکَند بر زاِهدان. کیسه ]ای[ ِدَرم داد تا َصرف 

ْه بازآَمد و ِدَرمها 
َ

ردید و َشباْنگ
َ

گویند: ُغامی عاقِل ُهشیار بود. همه روز بگ
گردیدم،  کــه  فــت: زاِهــدان را َچندان 

ُ
گ بوســه داد و پیــِش َمِلــک بْنهــاد و 

نیافتم.

گفــت: ایــن چــه ِحکایتســت؟! آنچــه مــن داَنــم دریــن ُملــک چهارصــد 
زاِهدست.

کــه  آن  و  نمی ســتاَند،  زاِهدســت،  کــه  آن  ای خداونــِد جهــان!  گفــت: 
که  گفــت: َچندان  می ســتاَند، زاِهد نیســت! َمِلــک بَخندید و َندیمان را 
مرا در َحّقِ خداَپَرســتان ِإراَدَتســت و ِإْقرار، َمرین شوْخ دٖیده را َعداَوَتست و 

ِإْنکار؛ و َحْق به جاِنِب اوست!

دینــار، و  گرفــت  ِدَرم  کــه   زاِهــد 
آر!11 َدســت  بــه  یکــی  ازو  زاِهدَتــر 

11. همان، ص 90 و 91.

اســت ــق 
ْ
َدل عارفــان  حــاِل   صــورِت 

اســت ــق 
ْ
َخل در  ْی  رو چــو  َبــس  َقــَدر  ایــن 

پــوش خواهــی  هرچــه  و  کــوش  َعَمــل   در 
دوش بــر  ــم 

َ
َعل و  ِنــه  ســر  بــر  تــاج 

بــود باَیــد  َمــرد  کنــد  قژا  در 
ســود؟! چــه  َجنــگ  ِســاِح  ــْث  ُمَخّنَ بــر 

کــه ُدزِد  ْه بــه پــاِی ِحصــار ُخفتــه 
َ

روزی تــا بــه شــب َرفتــه بودیــم و َشــباْنگ
که به َطهارت می  َرود و به غاَرت می َرفت. بی توفیق ِإبریِق َرفیق َبرداشت 

َکــرد َبــر  در  ِخرقــه  کــه  بیــن   پارســا 
َکــرد! َخــر  ُجــِل  را  َکعبــه  جامــۀ 

یشان غایب شد، به ُبرجی َبرَرفت و ُدرجی بُدزدید.  که از َنَظِر َدرو َچندان 
ناه ُخفته. 

ُ
غی راه رفته بود و َرفیقان بی گ

َ
یْک َمبل تا روْز روشــن ُشــد، آن تار

یخ،  َکرَدند. از آن تار عه َدرآوردند و بَزدند و به زندان 
ْ
بامدادان َهمه را به َقل

َوْحَدة.
ْ
َمُة ِفی ال

َ
ا گرفتیم؛ َو الَسّ ت 

َ
فتیم و َطریِق ُعزل

ُ
گ َترِک ُصحَبت 

َکــرد بی داِنشــی  یکــی  قومــی  از   چــو 
را ِمــْه  نــه  ماَنــد،  ــت 

َ
َمنِزل را  ِکــْه  نــه 

ْفخــوار
َ
َعل در  ی  گاو کــه   شنیَدســتی 

را ِدْه  گاواِن  َهمــه  بیاالَیــد 

یشان َمحروم  ت خداْی را - َعّزَ َو َجّل - که از َبَرکِت َدرو گفتم: سپاس و مّنَ
که  گرچــه به صورت از ُصحبــت َوحید افتادم، بدیــن ِحکایت  نمانــَدم، 

کار آَید. مثاِل مرا، همه ُعْمر، این َنصیحت به 
َ
گشتم؛ و أ فتی ُمسَتفید 

ُ
گ

َمجِلســی در  ناَتراشــیده  یــک   بــه 
َبســی هوْشــَمندان  ِدِل  بَرنَجــد 

اب
ُ
گ از  ُپرُکَننــد  ِبرَکــه ای  گــر   ا

َمْنَجــاب.10 ُکَنــد  افَتــد  ی  و در  َســگی 

ایَنک ِحکایِت ِنئوُگِلستان:

تنــی چنــد از رونــدگان همســفر بودنــد در تــور ســیاحت و در راه شــریِک 
گفتم:  گفتند نمی شود.  ســختی و راحت. خواســتم مرا هم با خود ببرند. 
کــردم. إنکار  یــش بکنیــد«. گفتند نمی شــود. إصرار  کار »حــاال شــما یک 
ید، شیرینی بچه ها هم محفوظ است«.  کردند. گفتم: »کار ما را راه بینداز
گفتم: »این خود در أخاِق بزرگان  چیزی نگفتند و در را محکم ببستند. 
یغ داشــتن و  ی از صحبــت مســکینان تافتــن و برکت در بدیــع اســت: رو
تک خوری روا داشــتن و عشــق و حال را فقط برای خود انگاشتن. که من 

10. کّلّیاِت َسعدی، همان چ، ص 72 و 73.

نئوُگِلستان!  َنَظر به شوخِی تازه ای با میراِث شیِخ شیراز
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گوشــه های عبــادت خود بــه من هجوم آوردنــدی و دهانــم را مورد تلطف 
یدند. چون لباس  خویــش قــرار دادندی. درم ها بردنــد و جامه از12 تنــم در
به بر نداشــتم و مرا از گشــت محتسبان بیم بود، در پای حصاری نشستم 
که این بشــنید بگفت: عجبا! شــنیده بودم  یکی بیایم. ندیم دانا  تا به تار
که  کرد  ی بر او  که می ســتاند زاهد نیســت. غام رو زاهد نمی ســتاند؛ آن 

خب این ها این مدلی اش بودند. آنچه تو شنیده ای مال قدیمهاست.

کرد  ملک زیرچشــمی در ندیم نگریســت و ســری تکان داد و چشم تنگ 
که یعنی داستان چیست. ندیم شانه ای باال انداخت که یعنی چه دانم. 

یاد تعّجب مکن و زین پس، پیش از نذر تا َده بشمار. گفت: ز غام 

بوداســت راهــب  کــه  بیــن   ظاهــرش 
جیبش اما سه ضلع برموداست. )ص 16 و 17(.

در  ِنئوُگِلســتان  َپردازنــدۀ  َدســتکارِی  ــِق 
َ
ناُمَوّف نمونه هــاِی  از  مقابــْل  در 

م اســت )ص 91 و 
ُ
گماِن مــن، یکی حکایِت چهل ِحکایــاِت َســعدی، به 

کــه در آن حکایــِت معــروف و طٖیَبت آمیِز شــیخ را در ُحجــرۀ بازرگاِن   )92
گویه کرده است. فاتی نه چندان گیرا وا َخیال اندیِش َجزیرۀ کیش، با َتَصّرُ

سخِن َسعدی را با هم بخوانیم:

کــه َصــد و َپنجــاه ُشــُتر بــار داشــت و چهــل َبنــدۀ  باَزرگانــی را شــنیدم 
خدمتکار. َشــبی در َجزیرۀ کیش مرا به ُحْجرۀ خویش درآوْرد. همه َشــب 
کــه: ُفان َانبازم به ُترِکســتان و ُفان  فتن 

ُ
گ نیاَرمیــد از ُســَخنهاِی َپریشــان 

ِبضاعت به ِهندوســتان ســت، و این، قبالۀ ُفان َزمین ســت و ُفان چیز 
که َهوایی خوشســت!  ّیه داَرم  گفتی: خاِطِر ِاســَکنَدر گاه  را ُفان َضمین! 
َرم در 

َ
شســت! َســعدیا! َســَفری دیگ یاِی َمْغِرب ُمَشّوَ کــه َدر فتــی: َنه! 

ُ
گ بــاز 

ِت ُعمِر خویش به گوشــه ]ای[ بْنشینم.  َکرده شــود، َبقّیَ گر آن  پیَشســت. ا
که  گوگرِد پارسی خواهم ُبردن به چین،  فت: 

ُ
گ ُکدام َسَفرست؟  فَتم: آن 

ُ
گ

شــنیدم قیَمتــی َعظیــم دارد، و از آنجا کاســۀ چینی بــه روم آَرم، و دیباِی 
بی به َیَمــن، و ُبرِد 

َ
ب، و آبگینــۀ َحل

َ
رومــی بــه ِهنــد، و فــوالِد ِهندی بــه َحل

ُکَنم و به ُدّکانی بْنشینم! َیمانی به پارس؛ و زان َپس، َترِک ِتجاَرت 

فَتنش َنماْند. 
ُ
گ فت که بیْش، طاقِت 

ُ
ِإنصــاْف ازین ماخولیا چنــدان ُفروگ

که دیده ای و شنیده . فت: ای َسعدی! تو هم ُسَخنی بگوْی از آنها 
ُ
گ

گفتم:
غــور ْقصــاِى 

َ
أ در  کــه  شنیَدســتی   آن 

ُســتور از  بُیْفتــاد  بارســاالرى 

را ُدْنیادوســت  َتنــِگ  چشــِم   گفــت: 
گــور!13 ِک  خــا یــا  ُکَنــد،  ُپــر  َقناَعــت  یــا 

َکسان. َکسان می َدَرند، نه »از« َتِن  یا غاِلًبا »جامه« را »بر« َتِن  گو کذا.   .12
13. کّلّیاِت َسعدی، همان چ، ص 109.

ایَنک ِحکایِت ُپرُفکاَهِت ِنئوُگِلستان:

گر ایــن به مراد مــن برآید چندین  پادشــاهی را مهمــی پیــش آمــد. گفت: ا
درم دهم زاهدان را. چون حاجت برآمد و خر از ُپل برگذشــت، نذرش در 
که  که داده و  گفت: وجِه نذر را آخر  خاطر آمد. ندیم را به خلوت خواند و 
گفت: ای خداوند!  گرفته بود. شتر دیدی ندیدی. ندیم  ستانده؟ َجو مرا 
که آن َجو  مت می شود 

ّ
گر نیک َنَظر کنی، مسل ِإراده ِإرادۀ توست، ولیکن ا

تــو را در برابــر دیدگان جمع گرفت. ضرر پرداخت نذر کمتر اســت از ضرر 
گر هم گفته ایم  ی ترش کرد که ا بســته نشــدن دهان یاوه گویان. پادشــاه رو
گر حــرف درآورند. ندیم  کــران گفته ایم. غلــط کنند ا مقابــل غامــان و چا
بگفــت: حــاال چند؟ گفت: چه چنــد؟ ندیم گفت: این مبــل و آن بوفه. 
گفت: چهارصــد درم. ندیم  کــرده اید؟  ُخــب قربانت شــوم، چه قدر نذر 
که ســه دانگ از بــاغ مصّفا را  گرفته ای ما را؟ حقیر پنداشــتی  کــه  درآمــد 
گفت: بهش بدید بره!  کرده اید. بهش بدید بره! پادشاه ُپرسید: چه؟  نذر 
پادشــاه لختی بیندیشــید و ســرانجام یکی از بندگان خــاص را فراخواند 
کــه غامــی عاقــل و هوشــیار بود. کیســۀ درم را به ســمت او پرتــاب کرد و 
گفــت: الزم نیســت بشــمری. طبــق معمــول مســؤول صحنــه کیســه ها را 
گــذارده. حتًما خود شــمرده. برو و این کیســه ها را صرف  دربســته اینجــا 
کن بر زاهدان. غام برفت و بازنگشــت. چون شــب به نیمه رســید، پیدا 
کردی و زدی  گفتیم نکند اختاس  شــد خسته و ژولیده. پادشــاه گفت: 
گفــت: ای ملک! چارصــد درم دیگر چی چی اســت که  ک. غام  بــه چــا
اختــاس هم داشــته باشــد؟ چــون زاهــدان را نــدا دردادم، از در و دیوار و 

نئوُگِلستان!  َنَظر به شوخِی تازه ای با میراِث شیِخ شیراز
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گــر هــم بگــذارد، قرآن  دارم. حســاب حجره هــا وقــت برایــم نمی گــذارد و ا
خواندن وضو می خواهد و ختم قرآن طول می کشد و از آنجا که وضو نفاخ 
اســت، بعید اســت تا ختم کل قرآن باطل نشــود و با این خشکســالی روا 
گران قیمت را به وضــوی مکرر تباه ســاختن. گفتندش پس  نباشــد لعــل 
گفت:  کن تا شافی به برکت قربانی فرزندت از مرض برهاند.  بذل قربانی 
که نیــک می اندیشــم مصحــف مهجور  گفتیــد چنــد ختم قــرآن؟! حــال 
که همگان  گلۀ دور. پیرمردی جهاندیده در آن جمع بود  که  أولی تر است 
گوی را از میان  گه  گوی سخن را به دروازۀ مرد بخیل براند. نا منتظر بودند 
کــرد و چنین  دو پایــش عبــور داد و پیرمــرد دیگــری مرد بخیــل را غافلگیر 

کاسه اش: گذاشت در 
اســت خیــر  کار  بهــر  کــه  پیجــی  آن   هــر 
چنینیــم مــا  گفتــی  و  الیــک  بکــردی 

آیــد مایــه  از  حــرف  کــه  وقتــی   ولــی 
نبینیــم. اوتــت  ســاین  و  قطعــی   بجــز 
)ص 108 و 109(.  

ِلســتانِی حکایــِت َســعدی، بــا همــۀ لٖیــغ و 
ُ
مانــم در ایــن تحریــِر ِنئوگ

ُ
گ بــه 

الغــش، ُبــرودِت داســتان َفزاِیــش یافته اســت و َماَحتش کاِهش. تــا َنَظِر 
ُشما چه باَشد!

وقتی َسعدی می گوَید:
ِدْه َتصحیــف  بــه  گفتــا  بوســه   »مــرا 
ِبــْه«16 بوســه  از  توشــه  را  یــش  درو کــه 

ِکنایه هاِی  با َبیانی َظریف و َطنزآلود، یکی از ُطرفه ترین و ُفسوس آمیزترین 
زباِن فارسی را می آفریَند. صاحِب ِنئوُگِلستان که از ُبن ُمَتَصّدِی َطنزآوری 
یِک شیخ، می نویَسد: »ما  و َظراَفت اســت، ُدُرســت ِبِإزاِی همین َبیاِن بار
که مصحف مقدس را بوســه به.« )ص 56(؛ عبارتی خالی از  را توشــه ِده 
هرگونه ُفکاَهِت چشــمگیر، با َســجعی پیِش پاُافتاده، و دیگر هیچ! ... و 
َکّر و َفّری َطنزآورانه در برابِر میراِث شــیخ  این یعنی ُفروکاســتِن َطنز ...، نه 

کاری چون ِنئوُگِلستان می باَید بیوسید. که از  َسعدی؛ 

صلِی ِنئوُگِلســتان در َطْنزآوری و ُمطاَیَبْت پیشــگی، 
َ
یکی از ِشــِگردهاِی أ

ینه و َمصادیقی آشــنا و  فِت ســخِن َســعدی اســت با آمیْغهائی امروز
ُ
بازگ

کهِن ِعبــارات و ِحکایاِت  که ناَهمســازی اش با ســاخت و بافِت  ُمعاِصر 
شیِخ شیراز، دستمایۀ الغ و ُفسوس و خوْش َمِنشی می گردد.

گفتــه اســت: »پارســازاده ای را ِنعَمــِت بی َکــران از َتِرَکۀ  گــر َســعدی   ا
ً

مثــا
گرفت  ری پیشــه  ِ

ّ
کــرد و ُمَبــذ َعّمــان بــه َدســت افتاد؛ ِفســق و ُفجــور آغاز 

...«،17 نویســندۀ ِنئوُگِلســتان می نویَســد: »آقــازاده ای را نعمــِت یامفت از 

16. همان، ص 266.
17. همان، ص 155 و 156.

و ایَنک ماِبِإزاِء آن از ِنئوُگِلستان:

کــه صــد و پنجــاه خــاور بــار داشــت و چهــل بنــدۀ  بازرگانــی را شــنیدم 
کیش مرا به دولت سراِی خویش درآورد و همۀ  خدمتکار. شبی در جزیرۀ 
شــب14 نیارامید از ســخنهای پریشــان گفتن که فان انبازم به ترکستان و 
فان بضاعت به هندوســتان اســت و این قبالۀ فان زمین اســت و فان 
چیــز را فــان ضمین و فان چک در ُشــُرِف برگشــتن و بهمــان معامله در 
خطِر بشکســتن. گفتمش: خاطر تا به کی مشــوش داری؟ گفت: ســفری 
کرده شــود، بقیت عمر خویش به گوشه ای  گر آن  دیگرم در پیش اســت، ا
گفت: نفــط خام پارســی خواهم  کدام ســفر اســت؟  گفتــم: آن  بنشــینم. 
گتی رومی به مکزیک  بــردن بــه جرمان و َمرکب جرمانی برم به روم و اســپا
یتون آندلســی به فرانس و مانکن فرانســوی  و فلفل مکزیکی به آندلس و ز
کســتان و  یســِت یمنی به پا بــه اوکرایــن و عروســک اوکراینی به یمن و ترور
کســتانی به افغانســتان و تریاِق افغانســتانی به چین و چینِی  انتحارِی پا
کنم و به  کــه بگفتــم، َبَرم به پــارس و زان پــس ترِک تجــارت  تمــاِم اینهــا را 
گر از شهر ما گذر کردی، کیوی هم بخر. دکانی بنشینم. گفتم: سر راهت ا

ســپرد حســرت  پــی  عمــرش  و   داشــت 
ســیر نشــد ســیر نشــد تا بُمرد. )ص 91 و 92(.

ْبع بر َحَســِب برداشــِت من -، َدســتکارِی  ــِق دیگــر - باز بالّطَ
َ
نمونــۀ ناُمَوّف

ِک ناِب َسعدی از باِب  صاحِب ِنئوُگِلستان است در یک ِحکایِت َطْنزنا
ششِم ُگِلستان.

ِحکایِت ُگِلستان این است:
َحْت 

َ
فَتنــَدش: َمصل

ُ
گ توانگــری َبخیل را پســری َرنجور بــود؛ نیْکخواهــان 

ختی به اندیشــه 
َ
ی یا َبــذِل ُقربانی. ل ُکنی از َبهــِر و کــه َختــِم ُقرآنــی  آنســت 

ــۀ دور! صاِحبِدلی 
ّ
گل که  گفــت: ُمْصَحِف َمْهجور أولیترســت  ُفروَرفــت و 

که ُقرآن بر َســِر زبانســت  ِت آن ِاختیار آَمد  ِ
ّ
گفت: َختمش به عل بشــنید و 

و َزر در میاِن جان!

ِنهــادن طاَعــت  ــرَدِن 
َ
گ یغــا   ِدر

دادن َدســِت  بــودی  َهمــراه  ــَرش 
َ
گ

بماَننــد ِگل  در  َخــر  چــو  دینــاری   بــه 
بخواننــد!15 َصــد  بخواهــی،  َحْمــدی 

ْ
ال ور 

و ایَنک ِحکایِت ِنئوُگِلستان:
مطابق تمام سریالهای ایرانی، توانگری را پسر رنجور بود و او چنان بخیل 
کــه مردم خبر غذاخوردنش را فســانه می پنداشــتند. نیکخواهان  و َنرِگــدا 
ی«. گفت: »مشــغله  گفتنــد مصلحــت آن اســت ختِم قرآن کنــی از بهر و

14. ُچنین است در ِنئوُگِلستان: »همه ی شب«.
کار می َرَود. در زباِن ُگِلستان و َمتنهائی ماننِد آن، »همه شب« به 

15. کّلّیاِت َسعدی، همان چ، ص 151.

نئوُگِلستان!  َنَظر به شوخِی تازه ای با میراِث شیِخ شیراز
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ی، در ُخشکســاِل دمشــق، َمردی توانگــر و برخــوردار را می بیَند  وقتــی راو
که بر حاِل دیگران َشــَفَقت می َبَرد، چشــم تیز می ُکَند و به دنباِل »دوربین 
کتاب، در حاشــیه، از قوِل »جول  َمخفــی« می گردد! )ص 61( و َپردازندۀ 
کتابــش بــا نام ألفان الفرســخات فــی األعمــاق البحر22 این  ابــن واران در 
یخ وجود  کــه: »... چنیــن کســی در تار احتمــال را َمجــاِل طــرح می ِدَهــد 

ندارد«! )همان ص(

گر  بی نداَرد ا ینه سازی در ِنئوُگِلستان، َتَعّجُ با این َفراخناِی نوسازی و امروز
ِت »نیکول 

َ
به هنگاِم توصیِف َسر و َوضع و َبر و روِی »بندگاِن َمْه رو«، از َهیأ

که َرفته است! )نگر: ص 85( کیدمن« و »مرلین مونرو« سخن َرَود 

- 3 -
کتابی چون ِنئوُگِلســتان، بی هیچ تردیــد، یکی از موضوعاتی  َعــۀ 

َ
در ُمطال

که پیوسته ِذهِن خوانندۀ َسنِجشگر را به خود مشغول می داَرد، َنثِر کتاب 
کنــاِر  کاِر خویــش و در  اســت و اینکــه آیــا نویَســنده در قالــِب َطْنزآورانــۀ 
کنــاِر زبــاِن امروزین َبرمی گیــرد و حّتٰی  کــه از گوشــه و  زیــری 

ُ
گ آمیْغهــاِی نا

کاِر ُفکاَهه َپردازی  که از زباِن ُمحاوره و ُخــرده فرهنگ ها در  چاشــنیهائی 
می ُکَند، توانســته اســت در برابِر شــاهکاِر نمایاِن َسعدِی شــیرازی و زباِن 
فاِخِر ُگِلســتان و بوســتاِن شیخ، َنقیضه یا َنظیره ای َدرخور بیافریند و زباِن 

البّته َطّنازانۀ خویش را در این برابری به ِارِتفاعی َمقبول َبرَکَشد یا نه.

مــان می ُکَنم نویَســندۀ ِنئوُگِلســتان تا ُوصــول به ُچنان زباِن ُپختۀ َســختۀ 
ُ
گ

ُکنونِی کتاب،  َبیوســیده ای َهنوز َمّشاقیهاِی بســیار پیِش روی دارد و زباِن 
در بسیاری از موارد، یادآوِر سیاق و َسبِک شتاْبکارانه و رویه بینانۀ برخی از 
ت و روزنامه هاست تا َطنزی جاْندار و ماْنَدنی 

ّ
َکْم ُوقوِف َمَجا َطنزنویساِن 

که َسِر ُمطاَیَبت با »ُگلستاِن« بیَخزاِن فرهنِگ ما و خداوندگاِر آن داَرد!

گونه  کتــاب نیــز ای َبســا َمعلوِل همیــن  برخــی ناَهمواریهــاِی دســتورِی 
خاْمَدستٖی ها و شتاْبزدگٖی ها در ُمواَجَهت با آیینها و هنجارهاِی نگاِرشِی 
گذشــتگان و پیآمــِد آســانگیری و ســهل ِانگاری در َتقلیــد و اقتبــاِس آن 

هنجارها و آیینهاست.

گوِر پدر نشســته بود  که بر َســِر  در ِنئوُگِلســتان، جایی از قوِل آن توانگرزاده 
عــاِی این فقیرزادۀ 

َ
یْش بچه ای ُمناظره درپیوســته و در پاســِخ ُمّد و بــا درو

کــه می گفــت: »تا پدرت زیر آن ســنگهای گران بر خــود بجنبیده  تیــره روز 
باشد، پدر من به بهشت رسیده«، آورده اند:

گرســنه ســیر  »از قضــا پــدر مــن دو َده بــار به ســفر حج رفتی و در هر روز ده 
بکردی و در هر ماه ده برهنه بپوشاندی و ...« )ص 40(.

چرا »دو َده بار به سفر حج رفتی«؟! ... قاِعَدًة، »رفته است«، نه »رفتی«.

جاِی دیگر آورده اند:

کذا.  .22

ترکۀ عمان18 به دســت افتاد. فســق و 
کرد و همان أول سر ضرب  فجور آغاز 
)ص   .»... گرفــت  پیــش  تایلنــد  راه 

)42

َســعدی  ُگِلســتاِن  در  کــه  آنجــا 
َبــک 

َ
َبْعل جامــِع  »در  می خواندیــم: 

فتــم بــه َطریِق 
ُ
َکِلَمــه ای همی  گ َوقتــی 

ُمــردۀ 
ْ
ِدل َافُســردۀ  بــا َجماَعتــی  َوعــظ 

ــِم َمعنــی 
َ
بــه عال ــِم صــوَرت 

َ
از عال َرْه 

کــه َنَفَســم َدرنمی گیَرد و  َنُبــرده. دیَدم 
یغ  َثــر نمی  ُکَنــد. ِدر

َ
آَتشــم در هیــُزِم َتــر أ

آمــدم َتربَیــِت ُســتوران و آینــه داری در 
کوران؛ ...«،19 در ِنئوُگِلســتان  ِت 

َّ
َمَحل

می خوانیــم: »وقتــی، در جامع علمی 
ُبــردِی بعلبــک، شــعبۀ جنوب،  کار  -
کرده بودند  که به شیر یا خط رشته انتخاب  درس همی دادم با جماعتی 
یــاد داده بودنــد و از دولتــی و آزاد ناُامیــد بودنــد یا بــرای یافتن  یــا کنکــور ز
 مشغول إرسال 

ً
گرفته بودند. در زیر میز متصا شــوی و همسر ره دانشــگاه 

یافــت پیامک و خیرالّنســاهایی که تغییر نــام داده بودند به فامک.  و در
گرفتن مدرک آخــر دوره چیــزی نمی خواهنــد و آتش من  دیــدم اینــان جــز 
در هیــزم ترشــان أثر نمی کنــد. من پای تخته خود را جرواجر کنم و ایشــان 

...«.20 )ص 77(

هِل 
َ
بــاِت َبّقاِل أ

َ
که در برابِر ُمطال در مقایســه با صوفیاِن ِمســکیِن ُگِلســتان 

ل چاره ای ندارند،21 صوفیاِن ِنئوُگِلستان که در ُقسطنطنیه  واِسط ُجز َتَحّمُ
به ســر می َبَرند، حال و روِز بســیار ُمتفاوتی دارند. یکی از ایشــان که پیش 
گروِه فشــار« بوده اســت! بّقاِل  یشــان«، »عضِو  از درآمدن به »صحبِت درو
کــه »... بی ســیم می زنــم بچه هــا بریزنــد ...«!  بــکار را تهدیــد می کنــد 

َ
َطل

)ص 44(

ینه سازی هاست که در ِنئوُگِلستان، مردی َمست، وقتی  از َدِر همین امروز
ماِن ِصدق و راستی 

ُ
گ پارسائی را در مقاِم ِدلجویِی خویش می بیَند، به او 

کــه: »هان ای مــردم! این پیــر جانماز آبکش را  نمی َبــَرد و فریــاد برمــی آَوَرد 
کــه ظاهًرا قصــِد نامــزدی در انتخابــات دارد ...«!)ص 50( ... یا  بنگریــد 

18. ِاسِتطراًدا َعرض می ُکَنم:
 آیا بهتر نبود اینجا - مثاًل - از »ترکۀ َعّماِن گردن کلفت« سخن بَرَود تا َسْجع و َتواُزِن سخِن َسعدی که 

ت شود؟ با آمدِن »یاُمفت« به جاِی »بی کران« بر هم خورده است، تا اندازه ای َمَرّمَ
19. کّلّیاِت َسعدی، همان چ، ص 75 و 76.

َبک« که َســعدی 
َ
کــه: واژۀ »جامــع« در »جامــِع َبْعل ــْه خواهنــد فرمــود  20. الُبــد خواَننــدگاِن جــوان َتَوّجُ

ُبــردِی بعلبک« کــه صاِحِب  فرمــوده، بــه معنــاِی »مســِجِد جاِمع« اســت و در »جامــع علمی - کار
گفته است، به معناِی »داِنشگاه«. ِنئوُگِلستان 

میرکبیر، ص 102 و 103.
َ
21. نگر: کّلّیاِت َسعدی، چ أ

ــِق 
َّ

ناُمَوف نمونه هــاِی  از 
َپردازنــدۀ  َدســتکارِی 
ِحکایــاِت  در  ِنئوگُِلســتان 
َســعدی، به گماِن من، یکی 
)ص  اســت  چهُلم  حکایِت 
91 و 92( کــه در آن حکایِت 
طٖیَبت آمیــِز  و  وف  معــر
بازرگاِن  ُحجرۀ  در  را  شــیخ 
کیش،  یرۀ  َجز َخیال اندیِش 
چندان  نــه  فاتی  َتَصرُّ بــا 
اســت. کرده  واگویه  گیرا 

نئوُگِلستان!  َنَظر به شوخِی تازه ای با میراِث شیِخ شیراز
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نقد و برریسکتاب

َثر، 
َ
 ســاختاِر طنزآمیِز أ

ً
کــه احتماال بانــۀ »زرتــی« و »زرت« -  واژه هــاِی نامَؤّدَ

ِز ُورودشــان به نئوُگِلســتان گردیده اســت - ، نویِســش هاِی ناُدُرستی  ُمَجّوِ
صلــی، یعنــی: »ِضرطــی« و »ِضــرط« بــه ُشــمار می آَینــد. چــرا 

َ
یخــِت أ از ر

یخــِت  نویَســندۀ نئوُگِلســتان ایــن نویِســْش هاِی ناُدُرســت را بــه جــاِی ر
گرفته است؟ ... نمی داَنم. کار  صلی به 

َ
ِکتابتِی َمضبوِط أ

کباب ...« )ص  که نوشته اند: »بخور نوِش جانت حلیم و  همُچنین آنجا 
گویا نویِســِش راِجح و َصحیِح واژه »َهلیم« بوده باَشــد24 و نویِســِش   ،)94
ُمختــاِر صاِحــِب نئوُگِلســتان - یعنــی همــان »حلیــِم« شــایع )کــه همانــا 

واژه ای تازی است و به معناِی »ُبردبار«(-، َمرجوح.

یــک جــا )ص 52( از »کراماتــی از قبیل راه رفتن بــر آب و طی الطریق« یاد 
که »طی الطریق« چگونه می تواند »َکراَمت« باَشد  کرده اند. هیچ َدرَنیافتم 
آن هــم در ردیــِف »راه رفتــن بــر آب«؟ ... آیــا منظوِر نویَســندۀ نئوُگِلســتان 

رض« نبوده است؟
َ
»َطّی األ

که جایی )ص 108( آورده اند: »... با این خشکسالی روا نباشد  گذشــت 
که با وضوِی  گران قیمت را با وضوی مکرر تباه ساختن«. این »لعل«  لعل 
دیباِن 

َ
مکــّرر تباه می شــود، چیســت؟ ... آیا مقصــود »آب« اســت؟! ... أ

عل« مانند 
َ
ِب معشــوق« را از حیِث ُســرخِی آن، بــه »ل

َ
قدیــم »شــراب« و »ل

ّما اینجا ...؟
َ
می کرده اند؛ أ

کْم حجم ویراســتار هم داشــته اســت، از  کتاِب  ْی بــا آنکه ایــن  بــه هــر رو
ئی برکنار نمانده. از نویِســِش »منســب«  َغوی و ِإما

ُ
برخــی ناُدُرســتیهاِی ل

)ص 83( به جاِی »َمنِصب« بگیرید تا خواِنِش »َبضاَعت« )ص 117( به 
ب است. که جاِی تعّجُ جاِی »ِبضاَعت« 

کی  ِگرْهنا در َبعِض ِفْقره هاِی َمنظوِم کتاب )نمونه را: ص 15 و 45 و 61(، 
َدب و زبان، ُچنانســت 

َ
و َتعقیــِد نمایــان یــا ُعدول از هنجارهــاِی َمألوِف أ

کاسته است. گوْی -  فت و 
ُ
گ که از َساَست و َماَحِت متن - بی هیچ 

َدبــِی بیشــتر و در َمجالی 
َ
کــه می داَنــد؟! ... شــاَید بــا ُمماَرَســِت زبانــی و أ

دیگر، همین نویَسنده به َعرضه داشِت تحریری خوشآَیندتر از ِنئوُگِلستان 
گرَدد. کامیاب 

کست«!25 »هزار بادۀ ناخورده در َرِگ تا  
  اصفهان / 12 بهمن ماِه 1394 هـ. ش

نَوری - و - دکتر یوُســِف عالِی عّباس آباد، 
َ
24. َســنج: فرهنِگ ُدُرسْت نویســِی ُســَخن، دکتر َحَســِن أ

چ:1، تهران: ِانِتشاراِت ُسَخن، 1385 هـ. ش، ص 128.
ِد ِإقباِل الهوری - َرِحَمُه اهلل َتعالٰی - فرموده است: 25. َعاّلمه محّمَ

کاِر ُمغان که به پایان َرسید  مان َمَبر 
ُ
گ

کست! هزار بادۀ ناخورده در َرِگ تا

کشتی پناهندگان تصادف  که بدین جای آید ... ولی با  کرده بود  »قصد 
کردی و اجل مهلتش ندادی و ... بردش ددر«. )ص 94(.

چرا »کردی«، و نه »کرد«؟ و چرا »ندادی« و نه »داد«؟

جاِی دیگر آورده اند:

شــدند بــرون  مــزاری  ز  برهنــگان   »دیــدم 
یارت أموات می کنــی« )ص 100(. دانســتمی ز

چرا »دانستمی«؟

 یک جا نوشته اند:

تیمــور بــه  مازمــی  گفــت   »ایــن 
میســور جــاه  دواِم  کــه  خواهــی 

دار نگــه  را  ُخفیــه  و   جاســوس 
.)22 ...«)ص  بســپار  گــور  ســراِی  بــه  باقــی 

می نویسم:

»خواهــی که دواِم جاه میســور«، چه؟! ...گردد؟! یــا نگردد؟! ... ... فعِل 
نده اند؟

َ
زی ُفروافگ ُجمله را به چه ُمَجّوِ

در »واژه نامه«ِی پایاِن کتاب نوشته اند:»میسور: آسان شدن، سهل شدن« 
کارُبردهاِی قدیِم واژه ُدُرســت می آَید،23  )ص 118(. ایــن معنی در برخی 
لیــک در غاِلــِب ِاســِتعماالت ُچنیــن نیســت و »میســور« غاِلًبــا یعنــی: 
گیریــم در ایــن بیــِت ِنئوُگِلســتان نیز »میســور«،  »آســان«، »ســهل«. بــاری 
که دواِم جاه میســور«  همان »آسان شــدن، سهل شــدن« باشــد؛ »خواهی 
که دواِم جاه آســان شدن«؟! ... ... حضوِر تعییْن کنندۀ  یعنی: »خواهی 
»کــه«ِی پــس از »خواهــی« را در اینجا از یاد نمی بریم و بیهوده این ســیاِق 
َنحوی را با سیاِق عبارتهائی ماننِد »این کار خواَهد آسان ُشدن« یا »هیچ 

خواهی از اینجا رفتن« و ماننِد آن قیاس نمی گیریم.

برخی از واژگاِن ِنئوُگِلستان را نیز به روشنی درنیافتم یا ُچنین به َنَظر رسید 
که به ُدُرستی بر جاِی خویش ننشسته اند.

که با اولی ضدیتی بود، گفت  یک جا )ص 11( نوشته اند: »... وزیر دیگر، 
ِط ُحروفنگاشتی است؟

َ
...«. آیا »ضدیتی« َغل

یــک جــا )ص 12( نوشــته اند: »... و تــو به خبث طینت نه برداشــتی و نه 
هشتی، زرتی سخن ها چیدی و او را کشتی ...« و جاِی دیگر )ص 53(: 
گنــدم در پیمانه بود زرت وســط محل  کــه زرش چــون  »ســرمایه داری ... 

گدایان خانه داشت ...«.

23. سنج: لغْت نامۀ دهخدا، ذیِل »میسور«.
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