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نمیافتد مـــــــــــــــن َدســـــــــــــــِت  از م
َ
َقل

نمیافتد ســـــــــــــــخن از ل
ُ
گ بـــــــــــــــوِی

مٖیَنَشَود پاک َســـــــــــــــبزه  از َســـــــــــــــبزی
نمیافتد1 َنســـــــــــــــَتَرن  از ُســـــــــــــــرخی

ُبَود چـــــــــــــــراغ درین روغـــــــــــــــن که تا
نمیافَتد ازخویشـــــــــــــــَتن خویَشـــــــــــــــم

َنَفَســـــــــــــــمَحبسُشدبهســـــــــــــــینهوباز
]![ 2... نمیافتد ســـــــــــــــخن از َدَهَنم

یان( کاتوز )ُهمایوِن 

الی و فیروزَمندی ...
ٰ
ْخ ف ّرُ

َ
به ف

َمْجموعۀ ْخفالــیوفیروْزَمندی«،3-ِانِتشــاِر َفرهنگوکتاب،»بــهَفّرُ 1395هـــ.ش.،بــازاِر َدْمَدمههــاِیَبهــاِر
تــازهایرادربــارۀ»ســاَزندگاِنجهــاِنایرانی-ِإســامی«وَتحِتَهمینِعنوان،بهِنظارهنَشســت،وَنُخســتین
کههرَدفَتِرآنبه جزاِیاینِسلِســله

َ
َنُخســتینأ فت.-از

ُ
گ راخوشــآَمد َحلقههاِیاینَزنجیرۀَجدیداالنِتشــار

ِنایرانوِإساماخِتصاصخواَهدداشت،َدفَتریاست
ُ

تاریخوَفرهنگوتمّد ردر گروِه5مَؤّثِ یکَشخص4یا
ِکتابیزیِرناِمَســعدی،شــاِعِرزندگی،عشــقو فِیشــْیِخشیریْنُســَخِنشــیراز،»َســعدی«ِیبیَهنباز؛ ُمَعّرِ در

یژه  َدِب فارسی بو
َ
َکرده باَشم؛ ولی َبرِخالِف َفرمودۀ شاِعِر واالَمقام، »نسترِن« سپید و صوَرتی و َزرد هم ُشهَرتی داشته و در أ  

ْ
ِل بسِم اهلل قال ّوَ

َ
1 . نمی خواَهم أ

ی َمعلوماِت 
ّ
ُکل َغتنامه ِی ِدهُخدا که َمعهوِد َوضیع و َشریف است، در این باب، 

ُ
ِه َســراَیندگان بوده است. ُمراَجَعه به َهمین ل َنســَتَرِن ســپید مورِد َتَوّجُ

دانش آموزانی چون داعی را ِارِتقا تواَند داد.
َدِب فارســی َهَمگان را َقریِن ِامِتنان ســاخته اند. شاَید 

َ
کســفورد« »ِإنشــا« فرموده، و با افزایِش آن بر گنجینۀ أ یان این »ُســروده« را در »آ ُاســتاد ُهمایوِن کاتوز

که َنبوده ایم و َنَرفته ایم و ندیده ایم! ت نمی شناَسند. ما  َنسَتَرن هاِی آنجا همه »ُسرخ« است و َنسَتَرِن غیِرُسرخ را به َرسمّیَ
ۀ کلک، ُمرداِد 1372 هـ. ش.، ش 41، ص 103.

ّ
2. َمَجل

نجه ای(.
َ
گ ندی ...« )ِنظامِی 

َ
ت ُبل

َ
ْزَمندی/ سخن را داَدم از دول ْخ فالی و فیرو 3. »به َفّرُ

کریْم خاِن َزند، ابِن َعَربی، ... . 4. مثاًل: 
فا. 5. مثاًل: - ِإخواُن الّصَ

 چکیده:
از نخستین اجزای سلسله انتشارات 
»سازندگان جهان ایرانی اسالمی«، 
دفتری در معرفی سعدی شیرازی 
تحت عنوان »سعدی، شاعر زندگی، 
عشق و شفقت« است. اثر مذکور، به 
قلم  محمدعلی همایون کاتوزیان 
و ترجمه کاظم فیروزمند به رشته 
تحریر درآمده و توسط نشر نارمک 
منتشر شده است. این سلسله در 
اصل، ترجمه فارسی دفاتری است 
از مجموعه سازندگان جهان اسالم 
که در فرهنگستان به سرپرستی 
پاتریشیا کرون انتشار یافت. نشر 
نارمک، بخش های مرتبط با فرهنگ 
ایرانی را از آن انتزاع کرده و پس 
از ترجمه به زبان فارسی، به عنوان 
مجموعه »سازندگان جهانی ایرانی 
اسالمی انتشار می دهد.  نویسنده در 
نوشتار حاضر، دفتری که مربوط به 
سعدی است را در بوته نقد و بررسی 
قرار داده است و کاستی های آن 
را در جنبه های مختلف محتوایی، 
ترجمه و نشر متذکر می شود.

 کلیدواژه:
سعدی شیرازی، کتاب سعدی، شاعر 
زندگی، عشق و شفقت، محمدعلی 
همایون کاتوزیان، کاظم فیروزمند، 
مجموعه سازندگان جهان ایرانی 
اسالمی، نقد کتاب.

َطِر َسعدِی شیرازی، 
َ
ِر ُپرخ

َ
َسف

سفورد تا پریْنستون!
ْ
از آک

نقد و برریس کتاب
َسعدی، شاِعرِ زندگی، عشق و 
دعلی ُهمایون کاتوزیان؛  شفقت؛ ُمَحمَّ
َترَجمۀ کاِظِم فیروزمند؛ چ: 1، تهران: 
َنشرِ ناَمک، 1394ق، 172 ص، 
ُرقعی.

جویا جهانبخش
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یان«بهزباِنانگلیسینوشتهوآقاِی»کاِظِمفیروزَمند«براِی کاتوز دَعلیُهمایون کهآقاِی»دکترُمَحّمَ شفقت،
کردهاند. مافارسٖیزبانانَترَجمه

َفَرْنِگستان کهدر َمْجموعۀ»ساَزندگاِنجهاِنِإســام« صْل،َترَجمۀفارســِیَدفاِتریاســتاز
َ
أ اینِسلِســله،در

ســۀمطالعاِتپیشــرفتهدانشــگاِه شــتۀ»ُمَؤّسَ
َ

ذ
ُ
کرون]ُاســتاِدَدرگ »بــهسرپرســتِیُاســتاِدفقیــدخانِمپاتریشــیا

ــدالّرهیــب یافــتو»بعــدازدرگذشــِتایشــان،خانــِمزابیــناشــمیتکهو]آقــاِی[ُمَحّمَ پرینســتون«[«ِانِتشــار
گرفتند«؛)ص5(ایَنک،َنشِرناَمک،بخشهاِی»مرتبطبافرهنِگایرانی«رااز سرپرستِیَمْجموعهرابرعهده
َترَجمهبهزباِنفارســی،بهعنواِنَمجموعۀ»ســاَزندگاِنجهاِنایرانی-ِإســامی«ِانِتشــار کردهپساز آنِانِتزاع
مثــاِلَمنَقــدری از این َعوامی بــه َدرآییم و َچشــممان به ُدنیــاِی ِعلم و ِإدراک باز َشــَود!...

َ
أ میِدَهــد،تــاَمــنو

َکاِمآقاِی»ُمرَتضٰیهاشــمیپور«،َدبیِرَمْجموعۀ فتم،بیَپردهوبیَتعاُرِف
ُ
گ غنمیُکَنم....اینکه

ٰ
شــوخیوال

کهبهعنواِن»َدبیِرَمجموعه«نوشــتهاند، یادداشــتی آغاِز کهدر »ســاَزندگاِنجهاِنایرانی-ِإســامی«،اســت
ُچنینآوردهاند:

ــصوعاقهَمنــدبــه »َهــَدِفَمجموعــۀســاَزندگاِنجهــاِنایرانــی-ِإســامیآشناســاختِنافــراِدغیِرمتخّصِ
پژوهش های مستند و دقیقدربارۀتاریخوتمّدِنایرانوِإساماست«.)ص5(

َکردهاند: ایشانسَپْسترَتصریح
کهاینَمجموعهبهدســِتمتخّصص و صاحب نظر در هر موضوعفراهمآمدهاســتولی... »درســتاســت
کاویدن منابع  آنبهرهمندمیشوند.روش درست و  عاوهبرپژوهشگرانعاقهمندانوغیرمتخّصصانهماز

کتابهاِیَمجموعۀساَزندگاِنجهاِنایرانی-ِإسامیاست«.)ص5( و أسنادازجملهویژگیهاِی

بازسَپْسترافزودهاند:

»امیداستَمجموعۀحاضرهماّطاعاتودانِشخوانندگاِنعاقهمندرابیفزایدوهمدانشجویانراَدرسی 
در روِش تحقیقباَشد«.)ص5و6(6

ْمَزِنِمسکین-َعَفااهلُلَعْنه!
َ
رست،َحّتٰیبراِیاینَقل

َ
گ بَفرماییدایْنَهمهَبرشــمردِنَمزایاوَمحاِســن،ِإْغوا باَور

یانســاِبقبراینهمبهَتَنشخوردهاســتو کاتوز کــهصابــوِنَمراِتِبَسعدٖیشناســِیُاســتاددکتــرُهمایوِن -
اینموضوع،بههیچ َقل در

َ
یه، الأ

َ
ِإل باِبشــْیِخشــیرازخواْندهومیداَندُمشــاٌر َتحریراِتفارســِینامُبردهرادر

هاِت َگهگاهی در باِب َسعدی  ن هاِی ُمفید و َتَنّبُ گرچهپاره ای َتَفّطُ روْی، »متخّصص و صاحب نظر« نیست،وا
شْیخَسختعاِجز ُدُرســْتخوانیوُدُرسْتَفهمِیآثاِر داَرد،ونهبیشــَتر،-راســتچوناِنخوِدُمْخِلص!!-از
7که کســفوردـ آ ر«رادرَمکتوبیزیِرناِمَســعدٖیخوانیدر

َ
اســت!...خــود»َشــرِحایــنِهْجرانواینخــوِنِجگ

یانَتحِتعنواِنَســعدی:شــاِعِرِعشقوزندگی8 کاتوز دَعلیُهمایون ُعْمَدًةبهَنقِدتألیِففارســِیدکترُمَحّمَ
یافتهاســتوالُبدخواَهْندگانشخواَهندیافت. باری،از کهپیشَترهاِانِتشــار مآوردهام

َ
میَپرداخت-بهَقل

براِی فتم:»نُکَنداینجاچوندکتراز
ُ
گ کهباُماحظۀاینَدفَتِرنوَپدیدوُتحَفۀنوَرســید،باخود ُشــماچهپنهان

کتاب رباَشــد؟!...این
َ
ونیدیگ

َ
ل کهعرضهُشــدهاز مَفرســودهاســت،َمتاعی

َ
ِســَنۀِإْفَرْنجّیهَقل

ْ
ل
َ
جاِنبوبهأ

َ
أ

ماِبهَتراننوشــتهاندوالُبدطوریازآبدرآوردهاندکهمیاِنَســروَهمَســرمایۀَسرشَکســتگینباَشد! رابراِیاز
ســۀ یادکردهباَشــد؛پاتریشــیاکرون،ُاســتاِد»مَؤّسَ َکموز کســفوردرا آبروِیآ یــانبــاز ...تــازهگیریــمدکتــرکاتوز
کهنمیآَید-بااین ِإساْمســتیزو...!(9 مطالعاِتپیشــرفتهدانشــگاِهپریْنســتون«)والبّتهُمستشــرقیبسیار

کیدها، از ماست. 6 . تأ
اعاِتِحکَمتوَمعِرَفت )ماهنامه(، س 9، ش 100، ُمرداِد 1393 هـ. ش.، صص 42 - 48. 7. چاْپ ُشده در:اّطِ

8. چ: 1، تهران: َنشِر َمرَکز، 1385هـ. ش.
9. داســتاِن کیســتِی »پاتریشــیا کرون« ) Patricia Crone- / 1945 - 2015 م.( و چیســتِی آراِء وی و ِقّصۀ این که چه ســان َجماَعتی در ایران، از پیش از 
فتند و چه ها که نمی ُکَنند، »یکی داستانست ُپر آِب 

ُ
ت َبرَزَدند و چه ها که نگ ب و آثاَرش آستیِن هّمَ یِج این ُمستشرِق ُمَتَعّصِ مرِگ او، براِی تبلیغ و َترو

َپرداخَتن بدان نیست. که َهم اکنون ما را َمجاِل باز چشم« 

این ِسلِسله، در َأصْل، َترَجمۀ 
فارسِی َدفاِتری است از 

َمْجموعۀ »ساَزندگاِن جهاِن 
ِإسالم« که در َفَرْنِگستان 

»به سرپرستِی ُاستاِد فقید 
خانِم پاتریشیا کرون 

سۀ  ]ُاستاِد َدرگَُذشتۀ »ُمَؤسَّ
مطالعاِت پیشرفته  دانشگاِه 
پرینستون«[« ِانِتشار یافت 
و »بعد از درگذشِت ایشان، 

خانِم زابین اشمیتکه و 
د الّرهیب  ]آقاِی[ ُمَحمَّ

سرپرستِی َمْجموعه را بر عهده 
گرفتند«

نقد و برریسکتابَسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون!
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َقلآنهاکاریمیکردندکهسادهلوحیچونداعیَخیالنُکَندبه
َ
کاشالأ

ِعلِم
ْ
ْکسفوردودورال َهرُکجاکهَروٖیآسمانَهمینَرنگستودرَکتاتیِبآ

توچهوچهها،بازای َدبّیَ
َ
عاِیأ کهباشــی،باَصدَمناّدِ پریْنســتونهم

َبساازروخوانِیچندبْیتِشعروچندَسطِرَنثِرمورِدِپژوِهَشتعاِجزباشی
صیبه َتَخّصُ َکْمَارزوعامیانهایکهبهاســِمنوشــتاِر یابــِیکتاِب َارز یــادر

ْنگبَزَند!
َ
ُکَمْیَتتل چاپمیسپاریوِإْذِنِانِتشارشمیِدهی

بهَمَدِدَتبلیغاِت
ً

کتاِبَسعدی،شاِعِرزندگی،عشقوشفقت،ِاحِتماال
کتاْبَخر-که ماَجماَعِت َبرَســری،َهمانُحســِنَظّنِ ق،و

َ
یِعُمَوّف گیراوتوز

ِقَبِل مــنخــودبــدانُدچــاَرم!ـ،وشــایدپیشازهمــهوبیــشازهمــه،از
کاِســِدکتــاِبایــران،َمتاعی بــازاِر کــهشــیِخشــیرازدارد،در تــی َمحبوبّیَ
ُعهَدُة

ْ
ال کهَبعِضَجراِئدَخَبردادند-و آمده؛وآنســان ُشــمار روَنْقَمندَدر

کتابهــاِی ُزمــرۀ  در تهــران کتابُفروشــیهاِی َبرخــی  در - ُمْخِبــر
ْ
ال ــی

َ
َعل

گرفتهاست.15 »ُپرُفروش«قرار

فتهاست:
ُ
گ َهرَچندقاآنی

ِنرَخست بهیک ُمشـــــــــــــــک و ُپشـــــــــــــــک که جایی
را!، ُدّکــــــــــــــــان بـَبـْنــــــــــــــــد گــــــــــــــــو  َعـّطــــــــــــــــار

َکم انۀَهمینکتاب،َدسِت ّمِ
َ
ِحُمَتأ

ُ
نومیدَنباَیدبود.چه،شــاَیدَتَصّف باز

»بیدارباش«بیاَید.شاَید! کاِر به

ُچنین ِر
َ

ذ
ُ
َرْهگ کــهاز نده

َ
گ آنچــهخواهیدخواْند،یادداشــتهائیاســتپرا

یــاِداینتألیِفانگلیســِی ز لــیفراَهــمآمدهاســت.ُمشــَتَرکاِتبســیار ّمُ
َ
َتأ

یــان-یعنــی:َســعدی،شــاِعِرزندگــی،عشــقو فارسٖیُشــدۀُاســتادکاتوز
شفقت-باآنتألیِففارسِیوی-یعنی:َسعدی:شاِعِرِعشقوزندگی
َســعدٖیخوانیدر آنچهزیْنپیشدر فتوگوییدوبارهدر

ُ
ـ،گاهَمــرابــهگ

اینباره،سرشــِت َکشــانیدهاســت.در کســفوردمورِدَبحثقراردادهام، آ
َعــودوِإعاَدتســاخت؛و زیــراز

ُ
گ کتــاِبُاســتاد،نگاَرنــدهرانا رگونــۀ ُمَکّرَ

باراِقمنبود. اختیار
تو َهـــــــــــــــم در آینه حْیراِن ُحْســـــــــــــــِن خویشـــــــــــــــَتنی!16

آری، اســـــــــــــــت، َمن بـــــــــــــــر آنچه اســـــــــــــــت َمن  از
َمـــــــــــــــنبهَمـــــــــــــــننمیُافَتـــــــــــــــد17]![ َجـــــــــــــــزَمناز

یان( کاتوز )ُهمایوِن 

زارِش 
ُ
گ ــزارِش َهفتــه نامۀ صدا )شــنبه، 2 ُمرداِد 1395 هـــ. ش.، ص 82(، در حاِصــِل َجمِع 

ُ
گ 15. بــه 

ُپرُفروْش هــاِی هفتۀ چهارِم تیرماِه ســه »شــهِر کتــاب« در تهران، کتاِب یادُشــده، در میاِن َدْه کتاِب 
ُپرُفروش، ُحضور داشــته اســت، البّته با ُرتبۀ َدُهم. ُرتبۀ ُنُهم، از آِن بیُشعوریِی خودکاردار!، و ُرتبۀ 

ْبَصار!
َ ْ
باداِعش!! بوده است؛ َفاْعَتِبروا یا أوِلی ال ششم، از آِن َدْهروز

یشَتنی!« )َسعدی(.  که آفاق در تو حْیرانند / تو َهم در آینه حْیراِن ُحْسِن خو 16. »َعَجب درآن نه 
ۀ کلک، ُمرداِد 1372، ش 41، ص 103.

ّ
17. َمَجل

ْکســفورد ُســروده اند؛ و ُمخِلص، اگرچه  یان به ســاِل 1988م. در آ کاتوز این بیِت »َپنج َمنی« را ُاســتاد 
یاْن ٰوار نداَرد، َخیال می ُکَند ُشما َهم َتصدیق بَفرمایید  دواِر ِشــعِر کالســیِک فارسی ِإشرافی کاتوز

َ
بر أ

َدبّیاِت ایرانی َبســته باَشــند! ... ِزهی 
َ
یِش أ َکســانی به ر که یک ُچنین بیتهاِی َثقیِل َپنج َمنی را ناِدْر 

ِإْبداِع َپهلوانانه!!!

یک ُکَنــدواعتباِر َوجاَهــِتجهانگیــِرپریْنســتونیاش!-خــودرابازیچه
ــعاِعُمســاَمحاِتَجنــاِبدکتــر

ُ
-ِعلمــیراَتحــَتالّش

ً
َمْجموعــۀ-َمَثــا

که»َدرسی در روِش  َکرَدموبهسوداِیآن قرارِدَهد!«...آری!خاْمَطَمعی
تحقیــق«بیامــوَزمو»روش درســت و کاویــدن منابــع و أســناد«رایــادبگیَرم
وچــهوچههــا،ایــن-بــهِاصِطــاْح-»پژوهــِش ... مســتند و دقیــق«رادر
گرفَتم10وتازهَفهمیدمِحکاَیت»َسعدٖیخوانی«َحَضرات،خواه ُمطالعه
َهرُکجاِیدیگر،ُپرتوفیرنداَرد! پریْنستونوخواهدر ْکسفوردوخواهدر آ در
ْکسفوردوپریْنستون کاِهلی؛آ کاِهلی، اعیاســت،و اعی،بیاّطِ بیاّطِ

ودورقوزآبادنمیشناَسد!

کهنویَسندهاشایرانی کتاِبَسعدی،شاِعِرزندگی،عشقوشفقت، در
َقلَزمانیایرانیبودهاست!-،11میخوانیمکهیکجا)ص

َ
است-یاالأ

زاْدبوِمخویش،َفرمودهاند: داِیَحّقِ
َ
َبراِیأ گویاَطرًداِللبابوالُبداز ،)18

 در اظهارنظرهــا و ارزیابی های خود دربارۀ هر موضوعی 
ً
»...ایرانیــان اصوال

اعــم از ادبی، سیاســی و اجتماعی، به نگرش معتدل، ســنجیده و انتقادی 
شهرت ندارند«.12

فاِتَحه!!13
ْ
َکام:ال خاصۀ

مثاِلبنــدهواینکهخیلیچیزهادراینَمماِلِکَمحروســه»بو
َ
روســیاهِیأ

آبرا کــهُعمــریآِبآنَوِر میِدَهــد«،َتعــاُرْفَبــردارنیســت.لیــکآنهــا
ردیدهوُسرخ

َ
ِتَنُخستینبگ

َ
َهْیأ خوردهوَمقادیری-بهقوِلَسعدی-»از

ْکســفوردی کهاینُدرفشــانیهاِیآ َکســانی وَســپیدَبرآمده«14انــد،همان
راَطَبــقَطَبــقبهچــاپمیَزَنندوَخیالمیُکَنندچیزیبــودارنداَرند،ای

ــِم 
َ
عال در  زگارانمــان  َهمرو َبعــِض  »ُمســَتْفَرنْگ«بازٖی هاِی  حکاَیــِت  فــِت 

ُ
بازگ در  زمانــی  شــاَید 

که چه َقدر »ِإسالْم شناســی« این  فکارش و این 
َ
کرون« و آثار و أ »ِإسالْم شناســی«، دربارۀ »پاتریشــیا 

یاِن خودمان اشتراِک منَهج داَرد!، َسخنی بَشْرْح  ندآوازه با »َسعدٖی شناسی« دکتر کاتوز
َ
ُمسَتشِرِق ُبل
فته َشَود.

ُ
گ

، َبهَمن و ِاســَفنِد  هـ 
ّ
یــان، جایــی، از ِفقــداِن َنقــد در ایران فرموده اند )نگــر: آیین - َمَجل 10. ُاســتاد کاتوز

کــه البّتــه روِی چشــِم ماســت؛ ولــی  1388 هـــ. ش.، ش 26 و 27، ص 33(. جــاِی کالِم ُاســتاد 
َمســأله، َفَقط ِفقداِن َنقد نیســت. آنجا هم که خوِد مِن ســاِده ِدل، مکتوبی ناِقدانه درباِب شــاهکاِر 
یَســم و انتشــار می ِدَهم، باز وقتی این شــاهکاِر َپســین را می بیَنم و آن َحرفها را  پیشــیِن ُاســتاد می نو

ریست! 
َ
که الُبد این چیِز دیگ می شنوم، خیال َبَرم می داَرد و می َخَرم و می خواَنم، به َهواِی آن 

ر افتاده اند. در َمقاله ای کــه بیش از یک َدهه پیش  ک دو ِک پــا 11. ُاســتاد دیرسالهاســت کــه از این خا
ِانِتشار داده اند، به ُمناَسَبتی فرموده اند:

»... مــن در عــرِض ســی  و هفت ســالی که در انگلیس زندگــی کرده ام، بیش از چهار بار  به  ایران ســفر 
ۀ بخارا، ِمهِر  ّ

ِک ایران را ندیده ام ...« )َمجل نکرده ام، و اینک بیش از بیست  و یک  سال است که خا
1383 هـ. ش.، ش 38، ص 83(.

12. ُاســتاد، جاهــاِی دیگر َهم به َهمین َنحــو، درباِب ُخلقّیاِت ما ایرانیان، روَشــنگری)!( فرموده اند. 
ه(، َبهَمن و ِاسَفنِد 1388 هـ. ش.، ش 26 و 27، ص 33.

ّ
نمونه را، نگر: آیین )َمَجل

رباِر ُاستاد، ناِدر نیست. َکِلماِت ُدَر 13. ُچنین فاِتحه خوانٖی ها، در 
قیِن  ِ

ّ
ر از جاِن خودشان و ُمَتَعل ذاشته اند و نه َبرداشته اند، و - دو

ُ
گ فت و گوِی َمطبوعاتی، نه 

ُ
گ در یک 

ُمحَتَرم! - َفرموده اند:
ه ـ، ، َبهَمن و ِاســَفنِد 1388 هـ. ش.، ش 

ّ
تی هســتیم که َمنِطق َســِرمان نمی َشــَود« )آیین - َمَجل

َّ
»ما مل

26 و 27، ص 34(!
یِر َنَظِر  دَعلِی ُفروغی ]با َهمکارِی: َحبیِب َیغمائی[، ]باْزچاپ ز ُکّلّیاِتَســعدی، به ِاهِتماِم ُمَحّمَ .14

میرَکبیر، 1389 هـ. ش.، ص 90. 
َ
سۀ ِانِتشاراِت أ مشاهی[، چ: 15، تهران: ُمَؤّسَ َبهاء الّدیِن ُخّرَ

نقد و برریسکتابَسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون!
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دیــْببوَدَنــشرابــهُرِخایــنوآنبَکَشــد.کتاَبشرا،ِشــعَرش
َ
آیــهأ َقَســمو

شرا،میخوانید؛خوَدشدادمیَزَندَشــفیعِی
َ
را،َتصحیَحــشرا،َتحلیل

ُهَنــرداَرد.حاال َکدَکنــیکیســتوچــهمایــهایازَفضــلوچــهپایــهایاز
َکردهاند یاندادنمیَزَند؛ایشانَنْفِسَنفٖیسشانراَرنجه کتاِبآقاِیکاتوز

مۀاینُفنوناند!
ّ

کهعاِلم،َبلَعا لداَرندفریادمیَزَنند ّوَ
َ
أ از و

!َها!
ً

ْها
َ
ـــــــــــــــذا!أ َخْیـــــــــــــــِرَمْقَدم!َحّبَ

َمْرَحبا!20 اهلل! بـــــــــــــــاَرَک اهلل! ْوَحَش
َ
ل

یانخودجاییفرمودهاند: کاتوز ُاستاد
کــهمرّتــبدربــارۀ کــهآَدمهایــی صــِلَمعــروِفروانشــناختیاســت

َ
»...أ

ارزشهاِیخودشانحرفمیزنند،دچارخودَکْمبینیهستندوهیبوق
میزنندتاخودشانرابنمایانند....«!21_22

شیِخ شیراز در »کالِج سنت آنتونی«
َســعدِیشــیرازی،ِرواَیتیاســتبسیار یاناز کاتوز »ِرواَیِت«دکترُهمایون
کهبیشتر ْحیاًناُمشَتِملبرُمْهَماتیَسخیف

َ
أ گاهُمْنحِصربَفرد)و َبدیعو

َبرَرسِیعاِلمانه!(. َتفریِحخاِطرمیآَیدتاَنقدو کاِر به

کتاِبَســعدی،شــاِعِرزندگی،عشقوشــفقت،ازآن»مطالعۀعمیق در
عِیآناســت)ص11(،

َ
یانُمّد کاتوز کهآقاِی ســعدی« نیــزانتقادِیآثاِر و

یانبــاِر ُمقاِبــل،شــتاْبَزدگِیز بُنــدَرتنشــانۀروَشــنیبــهچشــممیآَیــد.در
َســعدی کهِبضاَعتوحوَصلۀخوانَدِنُدُرســِتآثاِر ن خواَننــدهایُمَتَفّنِ
بازخوانیوبازگویِیســادهترینچیزهاُمساَمحاِت رانداشــتهاســتودر
ُبن-»روِش درسِت ]َتحقیق[ و ]آئیِن[ کاویدِن  گویا-از غریبمیُکَند)و
کوِلاین َسرو منابع و أســناد«رانمیداَند(،چشــمگیراست.ُمســاِمحهاز

َتقریِرقولها! کتابباالمیَرَود-َحّتٰیدرَضبِطنامهاوَنقلو

یانبَتْکرار)ص24و30(ازِحکاَیِتَســَفِرَســعدیبه»بلخ«و کاتوز آقاِی
بامیان«»در َمزیِدِإفــاَدترافرمودهاندکه»بلــخو فتــهو

ُ
گ »بامیــان«ُســَخن

افغانستاِنامروزی«است.

 َحّدِ ایــن-بــهِاصِطاْح-»پژوهِش ... مســتند و دقیــق«،در ــردر
َ
گ ایشــانا

َنَظرانداخَتنبهویراســتهاِیِنســَبًةُمعَتَبرتِرُگِلســتان،َنفِسَنفیِسخویش
کهسخِنَسعدی راَرنجهفرمودهبودند،بُوضوحمیدیدندودرمییافتند
َبعِضچاپهــابهَنَظِرَحضَرِت کهدر بامیان« از»بلــِخبامیان«،23نــه»بلخو
باِب ُاســتادیَرســیده.نیزمیآموخَتنــدکهِإضافِت»بلخ«بــه»بامیان«از

20. َنشاِط اصَفهانی.
ه(، بهمن و ِاسَفنِد 1388 هـ. ش.، ش 26 و 27، ص 34.

ّ
21.آیین )َمَجل

شــیاء از آنچه می بینید به ُشــما نزدیک ترند«... 
َ
22. مْن َبنده می افزاَیم: به قوِل آینه َبَغِل اتوموبیل ها، »أ

!!!
دکتــر  توضیــح:  و  َتصحیــح  َســعدی،  ُگِلســتاِن و:  162؛  ص  میرَکبیــر، 

َ
أ چ  َســعدی،  ُکّلّیــاِت  .23

ُغالمُحَسیِن یوُسفی، چ: 10، تهران: شرکِت ِسهامِی ِانِتشاراِت خواَرزمی، 1391 هـ. ش.، ص 161.

ُاســتاِد»کالــِجســنتآنتونــیوانســتیتوِیمطالعــاِتشــرقی«»دانشــگاِه
یــان،بــااعِتمــادبــه کاتوز دعلــیُهمایــون کســفورد«،آقــاِیدکتــرُمَحّمَ آ
قواِلایشــانموجمیَزَند)وشــاَیدبرخی،

َ
أ و آثار کهدر َوصفی

ْ
َنْفِسزاِئدال

بیرودربایســتی،آنرا»خودَپَسندی«بخواَنندو»ُبُزرگٖیفروخَتن«بداَنند؛
کتــاِبخویشرابــاَبیاِن ّقیَهمداســتاناســت(،

َ
وداعــینیــزبــاایــنَتل

َدبِیخودمیآغاَزند:
َ
أ توَمداِرِجَفْضلوَفضیلِتَفرَهنگیو ْهلّیَ

َ
َمراِتِبأ

کهن و نویِن فارسی بزرگ ُشدم«.)ص11( َدبّیاِت 
َ
»من با أ

نیــزانتقادِی کــیبر»مطالعــۀعمیقو کتــاِبخودشــانراُمّتَ ِإدامــهنیــز در
کــردهوبیهیــچَخفِضَجنــاح»آشــنایِی نزدیک« مــداد

َ
ســعدی«َقل آثــاِر

کالســیِک فارســی«و»تاریخچــۀآن، دبّیــاِت 
َ
ِ پیکــرۀ أ

ّ
خویشــتنرابــا»کل

و بدیعــی صنایــع عــروض، ســبکها، و ژانرهــا محتواهــا، و قالبهــا
صناعاِتأدبیآن«)ص11(مورِدَتصریحَقراردادهاند.18

شاَیدکسیبگوَید:اینهمهَمْنَمَنْمَکردنوخودستایی،بیجاست،وبه
کهببوَید،نهآنکهَعّطاربگوَید«.19 قوِلَسعدی،»مشکآنست

فــت:خْیــر!آنچــهبیجاســت،َهمیــنِإشــکالهاِینیْشغولیو
ُ
گ خواَهــم

یانَحــقداَرداینَهمهاز کاتوز قیاســهاِیَمــَعالفاِرِقَوْهمیاســت!آقاِی
ر

َ
گ کها ُکَند؛چرا حاح

ْ
ِإل و دیْببودِنخودِإْصرار

َ
برأ َدبــیَدمبَزَندو

َ
داِنــِشأ

واهینمیِدَهد.خوب،وقتی
ُ
گ کتاَبشهرگزبدینَمعنی خودشنگوَید،

بیچارهَمجبورمیَشــَودُســَخنرانیهاِی ُمشــْکخــودْشنمیبوَیــد،َعّطاِر
فاِرق

ْ
کهمیگوَیــم:قیاِس»ُمستشــِکل«،َمــَعال ُکَنــد.همینجاســت َغــّرا

نیســت،بــا َکدَکنــیَمجبــور وَوْهمــیاســت!کســیمثــِلدکتــرَشــفیعِی

رد َنفرموده اند که َبر َســِر این همه ُهَنــر، خود در ُزمرۀ  یــان، َهْضــِم َنْفــس کــرده و روی آَو 18. ُاســتاد کاتوز
ــن  ّیَ هــگاه َمَجــاّلت را بــه نمونــۀ ُســروده هاِی خــود ُمَز

َ
گ »شــاِعراِن« ُمعاِصر انــد؛ َدفَتــِر ِشــعری داَرنــد؛ 

َفرموده اند؛ ... .
رده ایم، َسزا می بینیم َمتِن  ما اگرچه بْیتی َچند از یکی از ُسروده هاِی ُاستاد را در ُمْفَتَتِح َهمین َمقال آو
یِر  کســفورد ُســروده ُشده و ز کاِمِل یکی دیگر از ُســروده هاِی ایشــان را که در 10 ســپتامبِر 1988م. در آ
ۀ ِکلک )َبهَمن و اســَفنِد 1372 هـ. ش.، ش 47 و 48، ص 123 و 124( 

ّ
ناِم »صبح شــد« در َمَجل

یم تا خواَنندۀ ارجمند، هم از چون و َچنِد ُهَنِر شاِعرِی دکتر  ر به چاپ َرسیده است، َهمین جا بیاو
َدبی را خوْد در 

َ
ِل أ

ُ
ــص و َتَوّغ گاْه َتــر َشــَود و هم - در صوَرِت َتماُیل - بازتاِب آن َهمه َتَخّصُ یــان آ کاتوز

ُسرودۀ ُاستاد بازکاَود:
آیــد»چهره در چهره، جان به جان آید کمــان  در   رنــگ   بــر   رنــگ   
آیــدگردی از ُســّمِ اسب در افق است  آن  بــر  مگــر  پهلوانــی   
شــب  هــر   شــتر  زنگولــۀ  آیــدزنــِگ  روشــنان  صبــِح  آن  یــد  گو  
دیــوار بــر  ســایه  های  از  آیــدخوانــدم  کالن  ری  پیــام  آو کــه   
ز ِکامــرو ل  

ُ
آیــددیــدم از  پیــچ و تــاِب گ بوســتان  بــه  ســنبل  َجعــِد    

اســت  بــاران  ســتاره  بیابــان  آیــددر  آســمان  از  ک  خــا بــر  آب   
آیــدیوســفی کــو به چــاه گم شــده بود جــاودان  مصــِر  از  اینــک   
خوشــحال  اند رســیده  آیــدپســراِن  دختــران  بــوی  هــوا  کــز   
آیــدمی  رســد هر  زمان خبر که به شــهر جــوان  هّمــت  نــو،  خــوِن   
ــر ِبه خواب اســت یا بــه بیداری 

َ
آیــد«. گ زبــان  بــر  کــه  را  آن  بینــم   

دانــِی 
َ
عالــی و أ

َ
صاِغــر و أ

َ
کاِبــر و أ

َ
، بــه أ َدبــِی بی َبدیــلْ

َ
)ُمواَظَبــت بــر ِحْفــظ و ِقراَئــِت ایــن شــاهکاِر أ

ُخصوص َهمان آقاپَســرهاِی َرســیده که از براِی ُچنان ِاسِتشــماْمها ِول 
ْ
ی ال

َ
فارســٖی داناِن جهان، َعل

کیًدا ســفاِرش 
َ
می َچَرند و خوشــحالی می ُکَنند و آن دخترخانمهاِی بودادۀ َمذکور در ِشــعِر ُاســتاد، أ

می َشَود!(.
میرَکبیر، ص 182.

َ
19. ُکّلّیاِتَسعدی، چ أ

َسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون! نقد و برریسکتاب
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ِانِتساب،یاِإضافۀموصوفاستبهِصَفت.24 ِاقِترابو

هِلَتحقیق،جاْیناِمَمســطوردرِحکاَیِتَســعدیرا،»َبلِخبامیان«-ونه»َبلخوبامیان«
َ
کهأ دیرسالهاســت

ۀ-َتعلیموتربَیت،س7،
ّ
ل)َمَجل ّوَ

َ
یان،َهمان-َســعدٖینامهِیَعصِرَپهلوِیأ کاتوز رآقاِی

َ
گ ا -میخواَنندو

کاِر  َمعــدودَمراِجِعجّدِیَسعدٖیشــناختیاســتکهدر کــهاز ش11و12،َبهَمــنوِاســَفنِد1316هـــ.ش.(را
ختی

َ
کردهاند،ل کهبــدانِإرجاع ماِنُفروزانَفررا -خواندهاند،وَهمانمقالۀَبدیــعالّزَ

ْ
خــوددیــدهو-بِاْحِتمــال

آنجاهم»َبلِخبامیان«آمدهاست،نه»َبلخوبامیان«. کهدر راندند،25میدیَدند
َ

ذ
ُ
َنَظرمیگ انهتراز ّمِ

َ
ُمَتأ

دَعلِی بانِگناِیُمَحّمَ ِانتقاداز کهدر َمقالهای این،زندهیادُاســتادُمجَتبٰیمٖیُنویدر َچندَدْهســالپیشاز
فت:

ُ
گ زادهنوشت،

ْ
َجمال

سنوَمرحوِمژولُمهلوَمرحوِمُفروغیبایدزحمتبکشند
ْ
مائیمثِلَمرحوِمَقزوینیومرحوِمنیکل

َ
»...چراُعل

خدمتو َقــدِر َدبــِیمــاراَتصحیــحوطبــعکننــدونشــربدهندومــاایْنَقدر
َ
أ ُمتــوِنکتــِببــزرِگتاریخــیو و

کتابهایچاپی کنیموهنوزهمهمان ُمتوِنتصحیْحُشدۀایشاناســتفاده کهاز زحمِتایشــانرانشناســیم
ُگِلســتاِنَقریبوَمثَنوِیعاءالّدولهوحافِظُقدســییا و بریموشــاهنامهخاور کار پیِشپاُافتادۀبازاریرابه

خودقراردهیم؟پسفایدۀبودِناینچاپهاچیست؟...«.26 کاِر ِک حکیمراما

کهَدْهها ْتَمآبی
َ
نجیدکهروزیَمجبورَشویمباُاستاِدَجال

ُ
ۀُاســتاِدزندهیادمٖیُنویهمنمیگ

َ
ل ُمَخّیِ شــاَیددر

کاِمل«ُشده،برَسِر کردهاســت27و-پنداری-»ُمرِشِد َمماِلِکراقیهدردانشــگاهســَپری ســالُعمِرخودرادر
ُکنیم! فتوگو،َبلِاحِتجاج،

ُ
گ َهمینَمعانِیپیِشپاُافتاده،

که ُگِلســتاِنشــْیخفرمودهاند:»...راوی...درســالی یانیکجاباِاســِتنادبهِحکاَیِتَمشــهوِر کاتوز ُاســتاد
یِخاینرویدادســاِل1213/610م رفتهبــود«و»تار گرفتهبود،بــهآندیار محّمــِدخوارزمشــاهکاشــغرراازختــا

است«)ص25(.

کاشَغر!28 گرفتِن کاشَغر،نه َرفَتِنراویبه حاست،ُصلِحخوارزمشاهاستباَختاو ُگِلستانُمَصّرَ آنچهدر

قوِلآنبازرگاِنســودائیکهَشــبیدرَجزیرۀکیشَســعدِیداستانرابهُحجرۀخویش جاِیدیگر)ص29(از
انجــامدادِنآننقشــههادّکانــیبــرایخــودتهیــهمیکنــدودرآنخواهــد درآوردهبــود،آوردهانــد:»...پــساز

گذارخواهدآسود«. گشتو نشستوازسفرو

ُگِلســتانآمــده،ایناســت:»...َترِک ُکجــاآبخــوردهاســت.آنچهدر  نمیدانــمماجــراِی»تهیــه«دّکان)!(از
کــهآنُدّکانچهویژگیهائیداشــتهوبازرگاِنَمزبورمیخواســتهدر بــهُدکانیبنشــینم«.29این ُکَنــمو تجــاَرت
یَمســکوت

ّ
ُکَند،بُکل کــهازپیشداشــتهبنشــیَندیادّکاِنتــازهای-بهِاصِطاِحایــنکتاب-»تهیه« دّکانــی

استوشاَیدخوِدَسعدیهمبهآننَیْندیشیدهباَشد!

»َغزادرفرنگ«: ازَهمینَدستاستَتْعییِنَمَحّلِ

24. َسنج: ُگِلستاِنَسعدی، َتصحیِح یوُسفی، چ: 10، ص 491 و 677.
ۀ - َتعلیموتربَیت، س 7، ش 11 و 12، َبهَمن و ِاسَفند(، 1316 هـ. ش.، ص 688.

ّ
25. َسنج: َسعدٖینامه )َمَجل

ۀ َیغما، 1338 هـ. ش.، ص 200.  ّ
26. َمَجل

حفاِد عاِلِم دینِی َشــهیر، 
َ
ُاســتاد ُمجَتبــٰی مٖیُنــوی، ایــن َمقاله را، با ناِم ُمســَتعاِر »علینقِی شــریعتمداری« نوشــته بود. به یاد داشــته باشــیم که میُنــوی از أ

َشریَعتَمداِر اسَترآبادی، بود.
یان خود فرموده اند: »همه این سالهایی که خارج ایران بوده ام، عمرم در دانشگاه گذشته است« ) آیین، بهمن و ِاسَفنِد 1388 هـ. ش.،  27. دکتر کاتوز

ش 26 و 27، ص 33(.
میرَکبیر، ص 139؛ و: ُگِلستاِنَسعدی، َتصحیِح یوُسفی، چ: 10، ص 141.

َ
28. َسنج: ُکّلّیاِتَسعدی، چ أ

میرَکبیر، ص 109؛ و: ُگِلستاِنَسعدی، َتصحیِح یوُسفی، چ: 10، ص 117.
َ
29. َسنج: ُکّلّیاِتَسعدی، چ أ

دیرسالهاست که َأهِل َتحقیق، 
جاْیناِم َمسطور در ِحکاَیِت 
َسعدی را، »َبلِخ بامیان« 
- و نه »َبلخ و بامیان« 
- می خواَنند و اگَر آقاِی 
کاتوزیان، َهمان - َسعدٖی 
ل  نامهِی َعصرِ َپهلوِی َأوَّ
)َمَجّلۀ - َتعلیم و تربَیت، 
س 7، ش 11 و 12، َبهَمن 
و ِاسَفنِد 1316 هـ. ش.( را 
که از َمعدود َمراِجِع جّدِی 
َسعدٖی شناختی است که در 
کارِ خود دیده و - بِاْحِتماْل 
- خوانده اند، و َهمان مقالۀ 
ماِن ُفروزانَفر را  َبدیع الزَّ
که بدان ِإرجاع کرده اند، 
النه تر از َنَظر  َلختی ُمَتَأمِّ
می گَُذراندند، می دیَدند که در 
آنجا هم »َبلِخ بامیان« آمده 
است، نه »َبلخ و بامیان«.

َسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون! نقد و برریسکتاب
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َمجوْی م ِ
ّ
ُمَتَکل  از َطْبـــــــــــــــْع ِت ُقـــــــــــــــّوَ

بٰیار ِإراَدت َمْیـــــــــــــــداِن ُفْســـــــــــــــَحِت
گوْی.31 تـــــــــــــــابَزَندَمرِدُســـــــــــــــَخْنگوْی

کــهمیبینیماین یانوقتینمایاْنترمیَشــَود کاتوز َخبــطوَخطــاِیآقاِی
،)p.17(َمتــِنانگلیســی َدِبَمدَرســی،در

َ
َبــِمأ عــِیآشــنائیبــازیــرو

َ
ُمّد

َتعبیــِر»جاِمــِعبعلبــک«،بــهuniversityَترَجمهَفرموده واژۀ»جاِمــع«رادر
اینجــاهمان»َمســِجِدجاِمع«اســتو کــه»جاِمــع«در وَدرنیافتــهاســت
کاشَغر«و...،درُسَخِنَسعدی کوفه«و»جامِع »جاِمِعِدَمشق«و»جاِمِع

وغیِرَسعدی،بارهابهَهمینَمعناِیبسیارشایعآمده.32

یــاناز کاتوز نمونــهاینمایــانازَهمیــنالقْیــدِیِرواَیــِتَپریشــاِنآقــاِی
زاِرشــیاستکهازرســالۀموسومبه»سؤاِلخواجه

ُ
گ ّیاتش،

ّ
ُکل  َســعدیو

شــمسالّدیــنصاحبدیــوان«بهَدســتدادهانــد)صــص135-133(:
ُســؤالو َحقــاِتُکّلّیاِتَســعدی33اســت،چهار

ْ
ُمل کــهاز ایــنرســاله در

یان،»ســهســؤالویک کاتوز کتاِب یــکدرخواســتمطرحمیشــود؛در
یــان کاتوز کتــاِب  در و داَرد، َترتیبــی ُپرِسشــها رســاله در درخواســت«.
َترتیبیُمتفاوتبهمتِنرســالهنســَبتدادهمیَشــَود،وُســؤاِلسُوِمَمتن،
یان، ُســؤاِلُدُوممیَشــَودوســؤاِلُدُوِمَمتن،آِخرینُسؤال.درکتاِبکاتوز
صاحبدیــوان،»پانصــد دینار ســیم«بــراِیَســعدیمیفرســتدوخواننده
کهپولیاســتَزّرین،اینجاازســیماســت!34ولی که»دینار« درمیماَند
یانگفتهُشدهاست دررســالهســخناز»دینار زر«است.درکتاِبکاتوز
نامه...مقدارپولازرویادبمشــخصنشــده«،ولیدررســاله که»در
ِغ

َ
نامهَمبل کهدر گفتهُشده یان کاتوز کتاِب حاست.در صوُمَصّرَ

َ
ُمَشّخ

ــمدادهاند؛ولــیِبنابررســاله،این
َ
ِإرســالیرا»بــرایتهیــۀدانــۀمرغان«َقل

کهدرذهــِنآورندۀنامه نامــهنیامــده،بلکهازچیزهائیاســت معنــیدر
یان،َوزیــر،درفرجام،پنجــاههزار»درهم  کاتوز کتاِب ذشــتهاســت.در

ُ
گ

کــه»ِدرَهم«که زر«بــراِیَســعدیَروانــهمیُکَنــدوبازخواننــدهدرمیماَند
َمتِنرســالهســخن َزراســت!ولیدر پولیاســتســیمین،چرااینجااز
کــهدر زر«.معنائــی ُنســخهَبــَدل»دینــار پنجــاههــزار»ِدَرم«اســتودر از
آننیامده؛ یانبهواَپســینِشــعِررسالهنسبتدادهُشــده،در کاتوز کتاِب
َکْعَبَتْین  کهَخْمرمٖیخوردهو وی

َ
کمااینکهدوبیِتَسعدیدربارۀآنَعل

مٖیباخته35وبهَهمینجهتنیزَســختُمحتاِجَشــفاَعتبودهاســت،

میرَکبیر، ص 75 و 76؛ و: ُگِلســتاِنَســعدی، َتصحیِح یوُســفی، چ: 10، ص 
َ
31. ُکّلّیاِتَســعدی، چ أ

رسانیها(. 
َ
90 و 91 )با پاره ای ِدگ

َقل 
َ
أ یراســتاِر ناِظِر آن، »پاتریشــیا کرون«، که ِانِتظار می َرَود ال 32. َعَجب اســت ُمْشــِرِف َنْشــِر ِکتاب و و

َکم به َقدِر َمعهود در  یان َعَربی بداَند، و َدســِت  کاتوز بیان! بیش از ُاســتاد  به اندازۀ یک ِنصابالّصِ
حاِت َشهرِی ِإسالمی آشنا باَشد، »جاِمِع بعلبک« را براِی ُاستاد 

َ
ْیَله! با ُمصَطل

َ
ل ْیَلهو

َ
فل

ْ
ل
َ
ِقَصِص أ

َمعنی نکرده، یا خود نیز نَفهمیده و َتن به تأیید و َنشِر این َبرداشِت َسخیف داده است!
میرَکبیر، صص 917 - 919.

َ
33. نگر: ُکّلّیاِتَسعدی، چ أ

َکذائی: »... به جاِی َطال ُنْقره ام داده است«!!! 34. به قوِل آن »هجونامه« 
َکْعَبَتْین: دو طاِس بازِی َنرد.  .35

َسعدیمیگوَید:
رنگ! شـــــــــــــــوریده یار ای فتش:

ُ
گ کسی

َفَرنگ؟30  در کـــــــــــــــردهای َغـــــــــــــــزا هرگز تو

َرنگ؟«.آنگاهدرکتاِبُاســتاد
َ
کــردهایدر ف آری،میگوَیــد:»تــوهرگزَغزا

غزارا)theHolyLand)p.110َتعیینکردهاندکهَمقصود یــانَمَحــّلِ کاتوز
کتابآنرابه»ارضاقدس« ُمَترِجِم ازآن»ســرزمیِنفلســطین«اســتو
ُکجــاپیــداُشــد؟!...  ــۀفلســطیناز

ّ
کل )ص127(برگردانیــده....َســرو

ُاســتادپِیجنگهاِیَصلیبیاستوسرزمیِن کهَحواّسِ آنجا از
ً

احتماال
گفتهاست: کهَسعدِیشیرازیبهروَشنی کارینداَرند ُقدس،ودیگری

»درفرنگ«،نهدرشامیا....

کتابمیخوانیم: درَهمین
بــابدومگلســتانمیگویــدروزگاریدرجامــعبعلبــک »]َســعدی[در
گردانش لبنان(حلقۀدرسداشــتواحســاسمیکردکهشــا کنوندر )ا

بیفکروبصیرتوعاریازعمقروحیوفکریاند...«)ص32(.

کیر
ْ

ُگلســتانآمدهاســت،نــهَحلقۀَدرس،کهَمجِلــِسَوعظوَتذ آنچهدر
اســت؛ُمخاَطباننیزشــرکْتکنندگاِنُمَتعــاَرِفُچنینَمجاِلســیاند،نه

گرداِنُدروِسَرسمی. شا

ازَسعدیبشَنوید:
فتمبهَطریــِقَوْعظباَجماَعتی

ُ
گ َکِلَمهایَهمٖی َبــکَوقتــی

َ
درجاِمــِعَبْعل

کهَنَفَســم ــِمَمْعنیَنُبرده.دیَدم
َ
ــِمصوَرتبهعال

َ
ُمــردهَرْهازعال

ْ
َافُســردۀِدل

یغآَمَدمَتربَیِتُســتورانو َثــرنمیُکَند.ِدر
َ
َدرنمیگیــَردوآَتشــمَدرهیُزِمَترأ

بودوِسلِســلۀُســَخن َمعنیباز کــوران؛ولیِکــنَدِر ــِت
َّ
َمَحل آینــهداریدر

ید﴾،ُســخن َوِر
ْ
ْیِهِمْنَحْبِلال

َ
ْقَرُبِإل

َ
َنْحُنأ که﴿َو َمعانِیاینآیت دراز،در

فَتم:
ُ
گ که بهجاییَرسانیده

َمَنســـــــــــــــت به َمن از َنزدیْکتر دوســـــــــــــــْت
دوَرم وْی از َمـــــــــــــــن که ُمشـــــــــــــــِکْل ٖیْنْت و

او که فت
ُ
گ تـــــــــــــــوان که با ُکَنـــــــــــــــم؟! چه

َمـــــــــــــــنوَمنَمْهجـــــــــــــــوَرم؟! کنـــــــــــــــاِر  در

کــهَرَوندهای ۀَقَدحَدرَدســت،
َ
َشــراِبایــنُســَخنَمســتوُفضال َمــناز

کهدیگران َنْعــرهایَزد کــردو َثر
َ
أ آِخرَدرو کــردودوِر  ر

َ
ــذ

ُ
گ َمجِلس ِکنــاِر بــر

فَتم:اْی
ُ
گ ُخــروشآَمَدنــدوخامــاِنَمجِلسبهجــوش. بــهُمواَفَقــِتاوَدر

َنزدیکاِنبیَبَصردور! و ُسبحاَناهلل!دوراِنباَخَبردرُحضور

ُمْسَتِمْع َنُکَند چون ُســـــــــــــــَخن َفْهِم

میرَکبیر، ص 352؛ و: بوســتاِنَســعدی )َســعدینامه(، َتصحیح و 
َ
30. َســنج: ُکّلّیاِتَســعدی، چ أ

توضیح: دکتر ُغالمُحَســیِن یوُســفی، چ: 11، تهران: شرکِت ِسهامِی ِانِتشــاراِت خواَرزمی، 1392 هـ. 
ش.، ص 160.

َسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون! نقد و برریسکتاب
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یِخایرانمینویَســند،39بهاندازۀبیَننــدگاِنپْیگیرو »دانشــگاِهییــل«،تار
عام

َ
َبعِضَمجموعههاِیتاریخِیتلویزیونهمَبرَضبِطَبعِضأ ُکنجکاِو

لقابُوقوفحاِصلنکردهباَشند؟!-
َ
أ و

عی
َ

»ِاخِتصاصاِت َسعدی« به ِرواَیِت ُمّد
یــان،بــاِبَبحثــیراحــوِل»نمونههایــیازخصوصیــاتویژۀ کاتوز دکتــر
فتوگویاز»جنبههاییازغزلیات

ُ
گ غزِل«َسعدی-َمفتوحداشتهوبه

کمبهلحاظتداولورواجشان-ویژۀ شعر اویند«)ص81(، که-دست
ِاهِتمامفرمودهاند.

ّمااین-»خصوصیاِت ویژۀغزِل« شــیِخشــیراز
َ
َمْرَحبا!...أ و

ً
وَســْها

ً
ْها

َ
أ

نیــز ْکســفورد،پــساز»مطالعــۀعمیــقو دانشــگاِهآ کــهُاســتاِدعالٖیَقــدِر
لین ّوَ

َ
ســعدی«)ص11(بهآنهاپیُبردهاند،کدامانــد؟!...أ انتقــادِیآثــاِر

اشبهِرواَیِتکتاِبَسعدی،شاِعِرزندگی،عشقوشفقتایناستکه
»فتنههمبهمعنیآشوبگریوهمسرکشیاست«و»سعدیآنراهمواره

کارهایاونسبتمیدهد«!)ص81( بهمعشوقوبهنتیجۀ

ُکنان
ْ

ُاســتاددرحْیــرتُشــدهایدوالَحول بداَعــِتاختیاِر کــهاز میداَنــم
ْحظهُشــماری

َ
بــراِیُوقــوفبــردیگر»خصوصیــات ویژۀغزِل«َســعدیل از

فته
ُ
گ کرامِإتماماســت«،اینرانیــزنا آنجــاکه»َشــرِطِإ میُکنیــد؛لیــکاز

إدامــهَفرمودهانــد:»...گاهیاورافتنــهمینامدبهاین کــهدر ــذاَرم
ُ
نمیگ

کهجوهرۀآشوبگریاست: معنی

کهزخـــــــــــــــودبیخبرم منچنانعاشـــــــــــــــقرویت
کهزمابیخبـــــــــــــــری«. )ص81( توچنانفتنۀخویشـــــــــــــــی

ْکســفوردوپریْنســتونِاسَفند آ ماشــاَءاهلل!ماشــاَءاهلل!...َمننمیداَنمدر
َکماالِتحضرِتُاســتادیازِإصاَبِتَعْیُن کهبــراِیصیاَنِت گٖیــرمیآَید
ُکَننــدیــانــه؟!...بهَهرحال،مــاَعوامالّنــاسُعمریَخیال َکمــالدود

ْ
ال

ایــنبْیتبــهَمعناِی»فریفته«و»َمفتون«اســت میکردیــمواژۀ»فتنــه«در
رفتهودرفرهنگهاهمآمده؛ کار بســیاردرشــعِرفارســیبه کهبســیارَتراز
کهَســعدیبهَمحبوِب کارســازشــیرَفهمُشــدیم ولیحاالبهَمَدِدبخِت
که فتهاســت:...توُچنان»جوهرۀآشــوبگری«خوَدتَهســتی

ُ
خودمیگ

یشــان
ّ
بــاِبُفروَتنِیِجِبل یــانشــاَیداز کاتوز مــابیَخَبــری!!!...آقــاِی از

َکمَکمازبعِضراپورتهاِی کتاِبایشــانما َتصریحنکردهاند،ولیبهَمَدِد
ِلعمیَشویم ویحیوَمخفیانۀَســعدیبهُپلیِسسیاســِیشــیرازهمُمّطَ

ْ
َتل

گرچــهُافتــادهوآزادهبوده(زیِرپوِشــِش کــهَســعدِیمانیز)ا ودرمییابیــم
تِیَوقت ْمنّیَ

َ
صاِت»َســراِنِفتنه«رابراِیَمأموراِنأ

َ
ل،ُمَشــّخ َتَغّزُ شــاِعریو

ِإْفشامیکردهاست....ایَسعدِیناُقا!

39. َســنج: ایرانیان:دوراِنباســتانتادورۀُمعاِصر، َترَجمۀ ُحَســیِن َشهیدی، چ: 9، تهران: َنشِر َمرَکز، 
1395هـ. ش.، »یادداشتی بر ترجمۀ فارسی« )بی صفحه ُشمار(.

ــیباژگونــهَفهمیدهُشــدهاســت!36...با
ّ
ُکل  یــانبــهطــوِر کاتوز کتــاِب  در

کهآیا ِذهِنخواَننــدهجانمیگیــَرد َکــم،اینَخیــالدر  ایْنَهمــهبیــشو
ّیاتشَحرف

ّ
ُکل  یاندربارۀَهمینَســعدِیخودمــانو کاتوز براســتیآقــاِی

ریاست؟!!
َ
یَسعدِیدیگ

ّ
میَزَنندیاَسعدِیایشانبُکل

یِخ«ماداعیهداراند.باایْنَهمه َدب«وَهمدر»تار
َ
ُاستادکاتوزیان،همدر»أ

َســعدیَهمکهخود آثاِر عاِمنهَچندانُپرُشــماِر
َ
ازُدُرســْتخوانِیَبعِضأ

راخواَننــدۀژرْفبیــنوِعیارَســنِجآنمیپنداَرند)َســنج:ص11(عاِجزند
ونمونــۀایــنَعْجــزرادرخواِنِشناِمیکیازَممدوحاِنَبرَجســتۀَســعدی،
َبِرتاِءَنُخست(،میتواندیدکهُاستادکاتوزیان یعنی:»َترکان خاتون«)بهَز
آنرا،ِمثــِلُعمــوِمَعوام»ُتــرکان خاتون«)بهپیِشتاِءَنُخســت(میخواَنند
)درَمتِنانگلیســی:p.23/TurkanKhatun(.َعَجباســتکهُمشِرِف
مطالعــاِت ســۀ »مَؤّسَ ُاســتاِد و ایشــان، ُمسَتشِرْقَپَســنِد تألیــِف  ِانِتشــاِر
تا کهدرشناخِتَصدر کرون«- پیشرفتهدانشگاِهپرینستون«،»پاتریشیا
عاهاِیبسیارداشتوَسْخْتروییهاِی یِخِإســاموِإســامیان،ِاّدِ ذْیِلتار
َقِبشــاِیِعتاریخیراه

َ
َزبانــَزد!-نیــز،یــاخودَهمبــهخواِنِشُدُرســِتاینل

ْکسفوردِیخویشراَرْهنموننُشده! آ َنُبردهبودهاستویاَهمکاِر

که: َکسانبَشْرْحنوشتهاند ر
َ
ِدقزوینیودیگ مهُمَحّمَ

ّ
بهَهرروْی،َعا

لقاِبایشــان،َقطًعا
َ
ســماِءَزنانیاأ

َ
أ »َترکان«)کهَمعناِی»َمِلکه«داَرد(،در

ِم (آنواینکــهَبرخیبــهَتَوّهُ َبــر)/َفتــِح(تــاءاســت،نهپیــش)/َضــّمِ بــهز
صِلآن

َ
واژۀ»ُتــرک«،آنرا»ُتــرکان«بخواَنند،َخطاســت؛وأ ِاشــِتقاِقآناز

َکِلمۀُترکِی»َتْرَکن«است.37 َهم،

کارُبرِد ُوقــوِفبــرریزهکارٖیهــاِی گاهیهــاِیُجزئــیو شــاَیدَدســتَرسبــهآ
کســفورد َکتاتیِبآ ندمرتبۀ

َ
ماِنُبل ِ

ّ
واژهایچــون»َترکان«،درحوَصلــۀُمَعل

نَجــد؛ولــیآیــادیــدِنَضبــِطُدُرســِتایــنواژهدرغیــاثالّلغــاتیــا
ُ
َنگ

َغتنامــۀِدهخــدانیــز،-بــهاصِطــاِحَطْفــرهَرَونــدگاِنَرســانهای!:-»نیاز
ُ
ل

یاننیســتو َتواِنُاســتادیچــونکاتوز ــیداشــتهاســت«ودر
ّ
بــهَعــزِم ِمل

کهبهقوِلخودشان، یان کاتوز کهُاســتاد نبوده؟!...آیاشــگفتنیســت
شــِتکسانیچون

َ
ذ

ُ
نوجوانیدرسرگ به»تاریخ«،»عاقۀذاتی«داَرندواز

ــلمیَفرمودهاند،38وبهســفاِرِشِانِتشــاراِت
ُ
َجــالالّدیــِنِمْنُکِبرنــیَتَوّغ

َحق به ُکّلّیاِتَسعدی، 
ْ
یش را از این َمکتوِب ُمل یان، َتقریِر َسقیم و خواِنِش َمْغلوِط خو 36. آقاِی کاتوز

کتاِب ایرانیان:دوراِنباستانتادورۀُمعاِصر )َترَجمۀ ُحَسیِن َشهیدی، چ: 9، تهران: َنشِر َمرَکز،  در 
1395هـــ. ش.، ص 116 و 117( نیــز بــه خــورِد خواَننــده داده اســت و َعَجــب این که یــک َنَفر نبوده 
اســت بُپرَســد: ُاســتاد! گزارِش َمبســوِط این رســالۀ َکذائی که حّتٰی در یک َتْکنگاری موَجز در باِب 
ِکتابی که َقرار است - به ســفاِرِش داِنشگاِه ییل - در  َســعدی نیز شــاَید نیاَمَدنش راِجح باَشــد، در 
َرتی، َبل چه توجیهی  ُکَند، چه َضرو شــِت ایرانیان را ِرواَیت 

َ
ذ

ُ
یِخ ایران و َسرگ ُکّلِ تار یک َدفتِر فشــرده 

داَرد؟!!
َکرد«! کتاب داَرد و َهر ُمْهَملی را نمی توان به او قاِلب  کاَرش حساب و  باز بفرمایید: »َغربی َجماَعت 

37. َســنج: یادداشــتهاِیَقزوینی، به کوشــِش ایرِج َافشــار، چ: 3، تهران: ِانِتشاراِت ِعلمی، 1363هـ. 
َپَرســتِی ُغالمُحَســیِن ُمصاِحب و ...، چ: 2،  ش.، 2 / 62 و 63؛ و: دایرةالمعارِففارســی، به َسر

کتابهاِی جیبی، 1380 هـ. ش.، 1 / 628. تهران: شرکِت ِسهامِی 
ۀ ُبخارا، َبهَمن و ِاسَفنِد 1388 هـ. ش.، ش 74، ص 383. ّ

38. نگر: َمَجل

نقد و برریسکتابَسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون!
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ِشــعِر «شــاِهدانوزیبارویاندر وزندگی،بهِإظهاِرَنَظرهائیدرباِب»َخِطّ
کتابَهــم،»َخّط« این ِتِشــعرِیفارســیپرداختهبود.در ُســّنَ تیو ُســّنَ
آمدهاســت،مورِدبحث ِشــعِرَســعدیودیگرانبســیار کــهَوصــِفآندر
کهبههنگامبلوغ واِقعُشــدهوبا»موهاینوُرســتهبرپشــتلبنوجوانان
بــهســبیلتبدیــلمیشــود«تطبیقگردیدهونشــانۀآندانســتهُشــدهکه

»معشوق،مردجوانیاست«.)ص63(

ــمآوردهام،»َخط«
َ
کســفورد41َهــمبــهَقل آ َســعدٖیخوانیدر کــهدر آنســان

َدبیــاِتعاشــقانۀمــاازنمودهــایزیبایــِیَمحبــوب،وَمطلــوِب
َ
أ کــهدر

ِدلدادگاناست،تنهابرموِیتازهُرستهَپشِتلبِإطاقنمیشود،بلکه
َدبیهمبارهاذکرشــدهاســت

َ
کــهدرفرهنگهــاوُشــروِحمتــوِنأ -ُچنــان

خاصو»مویلطیِفُرخســار« کنارگوش«بهطــوِر -بــر»مــویتازهُرســته
ُمشــَتِملبر شــعاِر

َ
عامَهمِإطاقمیشــود.ازَهمینروْینیزهمۀأ بهطوِر

ناظــردیدن،جاِی»ِلم« کّرَ
َ

عشــِقُمذ مرِو
َ
وصــِف»خــط«و»نوخط«رابهَقل

م«داَرد. ِ
ّ
و»الُنَسل

کردهاند: یانبدینِشعِرَسعدیِاسِتشهاد کاتوز خوِدآقاِی
دارد دوست ســـــــــــــــبز خِط َسعدی
)64 )ص ارَغوانی.  َخـــــــــــــــّدِ پیرامِن

ِگــرِدگونههایــشتــابخــوردهبــوده بــاِنایــنَمعشــوق،َهیــوالوار،بــر
َ
آیــال

ِگرِد ُپرُپشــتاســتکه تیشــاهَعّباســیو
َ
اســت؟!یاُســَخنبرَســِرِســبل

یانبهراســتیَمعانِیِشــعِر کاتوز ُرخســارهمیپیچیــده؟!......آیاُاســتاد
َمدَرسِیفارسیراَدرمییاَبندیا...؟!

که:سعدی،وقتیاز»خِط کسفوردهمنوشتهبوَدم آ درَسعدٖیخوانیدر
ارغوانی«ســخنمیگویــد،بیتردید،مقصــودش،موی ســبِزپیرامــِنخِدّ
گویا چهرهوموِیلطیِفِعذاراســت،نهمویُپشِتلب!و کناِر نوُرســته

َکردهاند!! یادهَخْبط باِب»َخط«،ز کسفوردِنشیِنما،َدر ُاستاِدآ

رَمجالــیِدَهندو
َ
بالیِسَوسَوســهگ

َ
گرَشــیاطیِنِجــّنوِإْنــسوُزْمرۀأ َحّتــٰیا

م«ها ِ
ّ
ِإْنکارازِدلیکهباَهمین»ِلَم«و»الُنَسل سَیْهِدلیچونَمنبخواَهدَزنگاِر

َقلبدینِإفاضاِت
َ
ردیدهاستُفروشوَیدوبیَچکوچانهالأ

َ
گ َمسَکِنِإدبار

ُفضوِل
ْ
رَدنِنَهد،بازاین»عقِل«ُبل

َ
ْکسفوردی-پریْنستونیگ شتۀآ

َ
ذ

ُ
ازآْبگ

کــه:آِخــر-پَدربیاُمــرز!ُاســتاد ــذاَردوَتْفتیــنمیُکَنــد
ُ
ُمحالاندیــشنمیگ

حاِتَغَزِلفارســیَســر
َ
یــاِنَعزیز!-توکهازپیِشپاُافتادهَترینُمصَطل کاتوز

زاِف
َ
گ َدرنمیآوری،َدربارۀَســعدیکتاْبنوشــتنتپیشَکش،اینالفو

رچیست؟!!....
َ
َدبُچنیَنموُچناَنَمـ«ـتدیگ

َ
پیکرۀأ ُکّلِ »َمنبا

همی ُغبارآلود از خّطِ ُغبار!
َ
ف

ِإدامۀ »َخــط«ُافتادهانــدودر َخّطِ یــاندر کاتوز َهمــانَمقــامکهُاســتاد در

اعــاِتِحکَمــتوَمعِرَفــت )ماْهنامه(، س 9، ش 100، ُمــرداِد 1393 هـ. ش.،  41. چاْپ ُشــده در:اّطِ
صص 42 - 48.

ِگردبازی«! از »شاِهدبازی« تا »شا
ِلَســعدی َتَغــّزُ صلــِیِشــعرو

َ
»َنَظربــازی«و»شــاِهدبازی«ازموضوعــاِتأ

فَتنازَسعدیشاِعِرعاِشــق،بدوِنپرداختن
ُ
کهســخْنگ اســت؛آنسان

یانهم،درکتاِبخود،اینَمقوله بدینَمقوله،ناُشَدنیاست.آقاِیکاتوز
منَینداختهاند؛

َ
َقل ثنداشــتهاست،از

َ
کهِاخِتصاصیبهَمعشــوِقمَؤّن را

کــهُممِکــناســت»شــاِهدبازٖی«هاِی وبهویــژهبــراِیخواَننــدگاِنَغربــی
ِجنســیَهمراهوبا»َهمِجنْس گونهِفْســقوُفجوِر صوفیاِنَقدیمراباهمه
کهآن بازٖی«هاِیامروزینَهمســانبینگاَرند،بُدُرســتتوضیــحدادهاند
باروابِط کــهدرآنَفضاَمطرحبودهاســت،»معمــواًل ِعشــقبهزیباپَســران

جنسیهمراهنبود«.)ص63(

ایــنالبّتــهســخنیاســتُدُرســت،وَشــواِهِدتاریخــیداَرد؛ولــیآنچــه
َکاماســت.  َمقاِمروَشــنگرِیبیشــترفرمودهاند،َمَحّلِ یــاندر کاتوز آقــاِی
نوشــتهاند:»ایــننهباســّنتیونانیباســتان،نــههمجنسگراییمعاصر
کودکبارگی،بلکهبا عشــق و شــیفتگی به  کودکدوســتیو غربی،ونهبا
گردان مدرســه تطبیق می کندوعشــقیباالترازعشــقبهزنانانگاشته شــا
بــهنــدرتباروابطجنســیعملیهمــراهبود.اینبــدانمعنی میشــدو
کــهاینگونــهروابــطجســمانیهرگزوجودنداشــت،بلکــهبهاین نیســت
باچنینتجربیاتی معنیاستکهعشقاینشاعرانوفیلسوفانمعمواًل

همراهنبود«.)ص63(

ل ّمُ
َ
ِگردبازی«َرســیدهاند،بهراســتیجاِیتأ اینکهاز»شــاِهدبازی«به»شــا

است!...بههرروْی،ُدُرستآناستکهبهجاِیُچنینتأویلهاِیَعلیل،
َپَرســتِیصوفیانــهبپردازیمواینکــهدرروزگاِر

ْ
صــِلَمقولۀَجمال

َ
بــهَتبییــِنأ

َپَرستانۀصوفیانه-کهازُبْنباَشریَعِتَغّراء
ْ

َسعدی،آنَنَظرّیههاِیَجمال
عینیوَمحسوس َتاُئمینداشتـ،درقاِلِبَنَظربازیوشاِهدبازی،َتَبلُوِر
یافتهبود،وبیتردید،همانگونهکهآقاِیکاتوزیانَهمدریافتهاندوَشواِهِد
تاریخیبرمینماَید،بیشترینۀُبُزرگاندراینباببهُمراعاِتُحدودیقاِئل
ْنجــاس!،داماِناین

َ
ْجنــاِسأ

َ
بودنــدوُجزِشــرِذَمهایازأوســاِطنــاس،بلأ

َعواِلمرابه»َهمجنْسبازٖی«هاِیفاِسقانۀَمعهودنمیآلودند.

اینُمخَتَصرنیســت.تنهامیخواســتم جــاِیایــنَبحــِثَفراْخدامنه،در
َپَرســتِی

ْ
کــهبرمکتــِبَجمال َرفتارهائــی َشــَومَتطبیــِقایســتارهاو یــادآور

و  َمشــهور ُســَخنگویاِن و نماَینــدگان و اســت داشــته ِابِتنــا صوفیانــه
ِکرمانی40بگیرتا وَحدالّدیــِن

َ
أ ِفَقدیــمداَرد)از َتَصــّوُ شناختهُشــدهایدر

ِگردبازی«،َمباِلغیناَمربوطاست!!! ...(،با»شا

»َخّط« و َربط!
تألیِففارســیاشَتحِتعنواِنَســعدی:شــاِعِرِعشق یان،در کاتوز دکتر

ــیوِخ
ُ

وشــْیخالّش ِکرمانیعاِرِفنامَور بــیالَفخــِر
َ
وَحدالّدیــنحاِمــدبــنأ

َ
أ آثــاِر حــوالو

َ
40. َســنج: - أ

َکَرمــی، چ: 1، تهــران: ِانِتشــاراِت ما، -  حَمِد 
َ
ــِد َوفائــی، به کوِشــِش أ دارالِخافــۀَبغــداد، دکتــر ُمَحّمَ

1375 هـ. ش.، صص 360 - 376. 

َسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون! نقد و برریسکتاب
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ب[رابهخطی
َ
اینباره،ازُجمله،فرمودهاند:»ســعدیدرشــعریآن]=موهاِینوُرســتۀپشِتل ِإفاداتشــاندر
کهبهجایجوهرباغبار42مینویسد«.)ص63( کشیدهشده کهباقلمی کردهاست تشبیه

میگوَیم:
کهبهشــیوۀِپژوِهشــگراِنُمسَتَندنوٖیس،بْیِتمورِدَنَظِرخودراَتعیینَنَفرمودهاندتابتوانیم َحْیفوَصدحْیف

ممیَفرساَیند!
َ
کاِمشْیخُچنینَقل ُکدام داِنستدرتوضیِحَبدایِع

ِبــهاحِتمالــی،َنَظــِرآقاِیدکتربدینبْیِتُمَتَغّزِالنهازچکامههاِیَســعدیبودهاســتکهدرَوصِفَخِطَســبِز
فتارمیفرماَید:

ُ
شاِهِدَشَکرگ ِعذاِر

َعـــــــــــــــَرقماَند بـــــــــــــــهُمشـــــــــــــــِکســـــــــــــــودۀَمحلـــــــــــــــولدر
ُغبار43  خـــــــــــــــّطِ بـــــــــــــــه َکســـــــــــــــی نویَســـــــــــــــد َحریر َبر که

کهایَبسا-َمعاَذاهلل!-ناَتمامیچونَمنبپنداَردَفهِمحضرِتایشان گونهایاست هی،بیاِنُاستادبه
َ
وانگ

کاِمشیختمامنیست! طِف
ُ
ل از

کِم کــهدرعْیِنَتداعــِیدانههاِیریــزوســیاهِیناُمَترا آنچــهشــْیخبدانِإشــاَرتمــیداَرد،»َخِطغبار«اســت
خوشنویســانوَدبیراِنجهاِنِإســام؛َخّطی رد،ناِظربهناِمَخّطیاســتازُخطوِطُهَنرَمندانۀَمشــهوِر

َ
گ و ُغبار

کهبهَزحَمتخواندهمیُشدهاست.44 زیبا گاهبسیار ریْزنوشتَظریفوناُزکوباریکو

ایــنهیْچَمدان غبــار«راَبسِبــْهاز َفرَهنــِگایرانانــد،باَیــد»َخــّطِ یــخو کــهِرواَیتگــِرتار یــان الُبــدُاســتادکاتوز
کتاِبَســعدی،شــاِعِرزندگی،عشــقوشــفقت،45ُملَتِفِت بشناَســند!...وبههرروْی،ُامیدواَرمخواَنندگاِن

کردهاست! ِکبیهوده ردوخا
َ
گ  ِبیار

َ
ناُزکیهاِیِشعِرشْیخباَشندوَخیالنُکَنندَسعدیُپشِتل

حلقۀ فرنگی چیست؟

دربحثاز»شاِهد،َنَظر،َنَظربازیوصاحبنظر«میخوانیم:
فرنگیبهمعنیاروپاییاست: »دربیتزیر»ترک«بهمعنیزیباوسفیدپوستو

نیســـــــــــــــت شـــــــــــــــنگی به شـــــــــــــــاهدی من دلبر ترِک چو
)65 )ص نیست«. فرنگی حلقۀ شـــــــــــــــکنش46 پر زلف چو

ِانِتقادیالبّتهَممنونیم،ولیراســتشنمیداَنمچراداِنســَتِناینکه»»ترک« اینتوضیحاِتبســیارَعمیقو از
شاَید.

ُ
ُمشــِکِلماَعوامالّناسنمیگ ِگِرهیاز فرنگیبهمعنیاروپاییاســت«، بهمعنیزیباوسفیدپوســتو

کــهچه؟!...این»َفَرنگــی«،برِخاِفآنچه شــاَیدکســیبگوَید:»فرنگیبهمعنیاروپاییاســت«،کهباَشــد؛
گرَوصــِفآَدمیزادو کهنیســت.ا ــرَدد،ماَننِد»ُترک«َوصِفآَدمیزاد

َ
ظاِهــِر ســیاِق توضیِح ایشــانُمَتباِدرمیگ از

ْکخوردۀپاچهَورمالیدهای َدبیمیَشــَود!َجساَرتست!-یکشیِرپا
َ
َیمبهدیوار!بیأ َمعشــوِقَفَرنگیبود،-رو

کار رفته است. 42. در َمتِن انگلیسی )p. 46(، واژۀ »dust« به 
میرَکبیر، ص722.

َ
ُکّلّیاِتَسعدی، چ أ .43

 - َسعدی جاِی دیگر فرموده است:
یی گو ت، به مناسبت تو 

َ
َخِط ُمشکبوی و خال

ِم ُغبار می َرفت و، ُفروچکید خالی!
َ
َقل

میرَکبیر، ص632،غ 593(.
َ
)ُکّلّیاِتَسعدی، چ أ

شــعاِر حاِفظ(، دکتر َســعیِد َحمیدیان، چ: 2، تهران: َنشــِر َقْطره، 1392 هـ. ش.، 4 / 
َ
ًة، نگر: َشــرِحشــوق)َشــرح و َتحلیِل أ

َ
44. دربارۀ »خّطِ ُغبار«، ِعجال

3195 و 3196.
کار داَرند و زمینۀ سوِء َتفاُهمشان ُمَهّیاَتر است. که با »dust« َسر و  ی الُخصوص خواَنندگاِن َمتِن انگلیسی 

َ
45. َعل

کتاب: »شکن اش«؟! 46. در 

نمونه ای نمایان از َهمین 
القْیدِی ِرواَیِت َپریشاِن 
آقاِی کاتوزیان از َسعدی 
و کُّلّیاتش، گُزارِشی است 
که از رسالۀ موسوم به 
»سؤاِل خواجه شمس الّدین 
صاحبدیوان« به َدست 
داده اند )صص 133 - 135(: 
در این رساله که از ُمْلَحقاِت 
کُّلّیاِت َسعدی است، چهار 
ُسؤال و یک درخواست 
مطرح می شود؛ در کتاِب 
کاتوزیان، »سه سؤال و یک 
درخواست«.

َسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون! نقد و برریسکتاب
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میتوانســتبُپرَســد:َمقصــوداز»حلقــۀفرنگی«چهچیــزیاچهجاِیاینَفَرنگیاســت؟!...هرگــز،هرگز!...
یانِصَفِت»حلقه«گرفتهاند.البّتهاینراماازَهمینکتاِبُمســَتطاِبَســعدی،شــاِعِر »َفَرنگی«راآقاِیکاتوز
کردهایمودرمتِن َترَجمۀفیروزمندانهاشدرنیافتهایم؛بلکهَقَدمَرنجه زندگی،عشــقوشــفقِتَنشــِرنامکو
انگلیســِیتألیِفُمستشــرْقَپَسنِدنامُبرده)p.48(دیدهایمکهَمرقومفرمودهاند:Frankishloop؛یعنیَهمان

نو! نو،روزیاز از »حلقۀفرنگی«؛...حاالدوبارهمیتوانیمبُپرسیم:»حلقۀفرنگی«یعنیچه؟؛...وروز

غاِفل از صوفیاِن شاِهدباز!
درَهمانَبحِثشیریِن»شاِهد،َنَظر،َنَظربازیوصاحبنظر«47میخوانیم:

ارتباطباشیفتگاِننوجوانانبهیادمیآید: اینبیت،حتا48محتسب،مأموراجرایقانونشرع،در »در

اســـــــــــــــت رنـــــــــــــــدان قفـــــــــــــــای  در محتســـــــــــــــب
)65 )ص شـــــــــــــــاِهدباز«. صوفیـــــــــــــــاِن از غاِفـــــــــــــــل

َکــردم،ولیهیچَنَفهمیدمچهَربطوارتباطیمیاِن»محتســِب«شــعِرَســعدیبا بفرماییــدَجهــِدَجهید بــاَور
کشــیدهاند! لآنرابهُرخ کیدوتأّمُ کهاینگونهبهتأ گردیدهاســت »شــیفتگاِننوجوانان«برُاســتادَمکشــوف
ت)یا:َتغاُفِل(

َ
آنچهَمعلوماست،ِإشاَرِتِرندانۀَسعدیاستبهشاِهدبازِیَجماعتیازصوفیاِنَزمانوَغفل

دیگری اینمیانَنقِشُمِهّمِ َتَمرُکِزُجهوِداوبرَتعقیِبِرندان(.آیاُمحَتِسبدر اینِفسِقهویدا)و ُمحَتِسباز
ارتباطباشــیفتگاِن إیفاکردهاســتکهُاســتادفرمودهاند:»...حتا49محتســب،مأموراجرایقانونشــرع،در

َکناست؟!
ْ
ل
َ
ِمَحضَرِتایشانأ

َ
ِعیاُذباهلل-َقل

ْ
نوجوانانبهیادمیآید«؟!...َمندرنمییاَبم،یا-ال

بازی بازی!
درَبحِث»شاِهد،َنَظر،َنَظربازیوصاحبنظر«میخوانیم:

اینجاشاعربااصطاحنظربازیبازیمیکند: »...در

نمیانـــــــــــــــدازم تـــــــــــــــو بـــــــــــــــر مّدعیـــــــــــــــان از نظـــــــــــــــر
)66 )ص میبـــــــــــــــازم« نظر تـــــــــــــــو با من کـــــــــــــــه نگوَیند تا

بازمیخوانیم:
کلمۀنظر]ونگاه[دربیتزیرهمدیدهمیشود: »همانبازیبا

دارم گنـــــــــــــــاه بســـــــــــــــی اســـــــــــــــت، حرام نظر گـــــــــــــــر ا من
کـــــــــــــــهنظرنـــــــــــــــگاهدارم«.)ص66( کنـــــــــــــــمنمیتوانم چه

لبا ّوَ
َ
که»َنَظِر«مصراِعأ بیِتُدُوم کردهاســت؟!بهویژهدر یـ«ـــی کَرَدمَدرَنیافتمَســعدیچه»باز َمنهرچهَنَظر

فَتنینداَرد.
ُ
گویاهیچتفاُوِتبازگ »َنَظِر«مصراِعُدُوم

َدبــِیاوعاَدت
َ
ورنگاَرنگــِیَترَفندهاِیأ یــانازَبسبهشــْیَطَنتهاِیشــْیِخشــیراز کاتوز بــهَنَظــرمیَرَســدُاســتاد

یان، »صاِحــْب َنَظر« را »sahab-nazar« نوشــته اند. البّتــه َبعِض َعواِم ایــران و ُزمره ای  47. در َمتــِن انگلیســِی کتــاِب مــورِد بحــث )p. 47(، آقــاِی کاتوز
ــظ می ُکَننــد، و شــاَید در َهمان َحد بالِإشــکال باَشــد؛ ولــی آیا ایــن َعواْم بازٖی ها در یک ِپژوهشــنامۀ َمَثاًل 

ُ
ّف

َ
از ُمَتســاِمحان، »صاِحــب« را »صاَحــب« َتل

که بر َنشِر ُچنین ُدرَفشانٖی ها ِنظارِت عالی و عاِلمانه می کرده اند! کرون« می ُپرسیدیم  مثاِل »پاتریشیا 
َ
کاِدمیک َهم جای داَرد؟! ... این را باَید از أ آ

هِل مالزی که در َزماِن َتحصیِل شوَهرش در ُقم فارسی آموخته 
َ
َچند سال پیش، در »سیما«ِی خودمان، ُمصاحبه ای را می دیَدم با َهمَسِر یکی از ُطاّلِب أ

فت: »از 
ُ
باِن فارســی را از کــٖی یاد گرفته ای؟ َبرفــور گ بــود، و مثــِل »ُبلُبــل« )البّتــه ُبلُبل هاِی ُاقیانوســیه!( فارســی َحــرف می َزد. از َبندۀ ُخدا ُپرســیدند: َز

واه بود! ... .
ُ
گ عٰی 

َ
فتارش بر ِصدِق ُمّد

ُ
گ َهمساده«! ... صوَرِت 

 »Sahab-divan« :َکِلمۀ »صاِحب«، در واژۀ »صاِحب دیوان« َهم خودنمائی می ُکَند؛ به قوِل ایشــان کتابشــان با  یان و  کاتوز گرفتارِی آقاِی  باری، َهمان 
!)p. 140(

صل!
َ

َکذا ِفی ال  .48
صل!

َ
َکذا ِفی ال  .49

الُبد ُاستاد کاتوزیان که 
ِرواَیتگرِ تاریخ و َفرَهنِگ 

ایران اند، باَید »َخطِّ غبار« 
را َبس ِبْه از این هیْچَمدان 
بشناَسند!... و به هر روْی، 
ُامیدواَرم خواَنندگاِن کتاِب 

َسعدی، شاِعرِ زندگی، عشق 
و شفقت، ُملَتِفِت ناُزکیهاِی 

ِشعرِ شْیخ باَشند و َخیال 
نُکَنند َسعدی ُپشِت َلِب یار 

گَرد و خاِک بیهوده کرده 
است!

نقد و برریسکتابَسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون!
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ُکَنــم؟!!...َمقصوِدشــیخاز»نظر کهَمــنچهَعرض بــهجایی کار َرســید
یالّظاِهرِإشــاَرتبهدوَمعناســت:

َ
حــرامبکردنــدوخونخلقحال«َعل

رانباناَرواشــمارَدِنَنَظر،َجماَعِتعاِشــقوَنَظرباز
َ
یکیاینکهآنَتحریْمگ

رابــهُکشــَتنمیِدَهند)خــواهازباِبِفراِقزیبارویانوَعــَدِمَبرخورداریاز
َجماِلایشان،وخواهازباِبَبرآغالیدِنتودههابرَجماَعِتعاِشقوَنَظرباز
کارهاِیناَروامیَشــَوند(؛وُدُوماینکهآنپارســاصوَرتاِن کهُمرَتِکِبُچنین
ِرَنَظر،بهســیَرتازآنپارســائِیَمزعومَبسدوراندوریخَتِنخوِن

َ
َتحریْمگ

َســْفِکِدماءباکیَنداَرنــد.درواِقعدراین َخلــِقُخداراَروامیشــمرندواز
زوُمحَتَرمی ُمَعّزَ چشــمانداز،َسعدیمیگوَیدیکَجماَعِتبسیاربســیار
آنجــابودهانــدکهَنَظروَنَظربــازیراَحراممیشــمردهاند،ولیخوِنَخلقرا
گرشازدهپَسریازروِیَجهِلَجوانی -ا

ً
َحالمیشمردهاند؛َیعنی-َمَثا

-ُچنــانکــهُافَتــدودانی!-عاِشــِقَصبّیۀُمحَتَرمۀَهمســایهمیُشــدودر
َکماَیْنَبغٖی ْیهاِاشِتغالمییافت،بااو-

َ
ِإل کویوَبرَزنبهَنَظربازیباُمشاٌر

-َبرخورِدقاِطِعِإرشــادیمیَکرَدند،ولیَهمینِسلِســلۀَجلیله،َوقتیپاِی
نــاهراَروا

ُ
َبعــِضَمصاِلــحوَمناِفــعپیــشمیآَمــد،ریختِنخوِنَمــردِمبیگ

میشــمرَدندوبرایشهزارتوجیهوبهانهو»کاهشــرعی«داشــَتند.بهقوِل
کیش«!...اینداســتانی ت؛ِزهیَشــریعتو

َّ
حاِفظ:»ِزهیَطریَقتومل

ِر
َ
استکهبارهاوبارهاپیشآَمدهاستوُاستادکاتوزیانکهخودراِرواَیتگ

شِت»ایرانیان«میپنداَرند،53الُبدباآنآشنائیداَرند!
َ

ذ
ُ
َسرگ

که یان- کاتوز فته،54ولیُاســتاد
ُ
گ َســعدیَحرِفخودرابهَباَغتیَتمام

کافینداَرندـ،55ســخِنشــیِخ لفبــاِیایــنَزبانَهــم-آشــنائِی
َ
شــاَیدبــاأ

53. یکــی از َتألیفــاِت ُاســتاد کــه َمْن َبنده چاِپ ُنُهِم ترَجمۀ فارســی اش را به َدســت داَرم و ایشــان آن 
پا َنشــر داده اند و ســپس  را بــه خواســتارِی »دانشــگاِه ییــل« َمرقــوم فرمــوده و َنُخســت در امریکا و ارو
َترَجمه اش را در ایران، ایرانیان:دوراِنباستانتادورۀُمعاِصر )َترَجمۀ ُحَسیِن َشهیدی، تهران: َنشِر 

که خود ِحکاَیتی است َعلٰی ِحَده. َمرَکز، 1395هـ. ش.( است؛ 
َکــم دارد؛ و این،  54. َســعدی - برِخــالِف حاِفــظ - در َغَزل، ِإشــاراِت سیاســی و اجِتماعِی انتقادی 

یکی از آن انَدْک ُشمار است.
که عْیِن َحقیقت است. َیم، نه َمجاز،  55. اینکه می گو

واهِی یادداشِت 
ُ
در کتاِبایرانیانکه با َمشورِت خوِد َحضَرِت ُاستادی َترَجمه ُشده و َترَجمه اش - به گ

یِن خودشــان بر کتاب - به تأیید و َتحســیِن َجناِب ایشــان َرسیده اســت، واژۀ »اولوالعزم« را به  آغاز
یخــِت »اولوالعظــم« چاپ کرده اند! آن َهم با ُحروِف ســیاه!! و تازه چاِپ ُنُهِم کتاب به َدســِت من  ر
یان، َترَجمۀ ُحَســیِن َشهیدی،  اســت! )نگر: ایرانیان:دوراِنباســتانتادورۀُمعاِصر، ُهمایون کاتوز
چ: 9، تهران: َنشِر َمرَکز، 1395هـ. ش.، ص 73(. َدر همان کتاب )ص 197(، از »نامه ای منصوب 

که ما با ِإجازۀ ُبُزرْگ َترها »َمنسوب« می خوانیم! به مراجع نجف« سخن رفته است 
یان، ِعالوه بر آن ُمشــاَرَکت و تأیید و َتحســیِن َترَجمه، در َحّقِ ُمَترِجِم َفقیِد َهمین کتاب  کاتوز ُاســتاد 
ّما 

َ
َمرقــوم َفرموده انــد: »فارســی و انگلیســی را بســیار خــوب می دانســت و بــا فرانســه هم آشــنا بــود. أ

زمّره به آن زبان درس هم می داد و من  رات رو سلطه اش به زباِن عربی چنان بود که گذشته از محاو
ۀ 

ّ
این را در سفرهایی که به خاطر او را دیدن و با او بودن به لبنان کردیم از نزدیک شاهد بودم.« )َمَجل

ردین و ُاردیبهشِت 1393 هـ. ش.، ش 99، ص 503 و 504(. ُبخارا، فرو
مثاِل مــا در همان َبّچگی در مدِرســه 

َ
َکلماتــی چــون »اولوالعزم« و »َمنســوب« را بــه أ نــگاِرِش َصحیــِح 

یان را نمی داَنم؛ چون َمدرســه َرفَتِن ایشــان َهم غیر از َمدرســه َرفَتِن ما َعوام  می آموختند. آقاِی کاتوز
الّناس بوده است.

یــان خود فرموده اند: »مــن در دهۀ پنجاه میالدی دانش آموِز البرز بــودم. بارزترین واقعیتی  ُاســتاد کاتوز
که می توان دربارۀ البرز گفت این اســت که: انگار از آســمان نازل  شــده و در جایی فرود آمده بود که 
ۀ ُبخــارا، َبهَمن و ِاســَفنِد 1388 هـ. ش.،  ّ

در آن زمان  شــمال شــهر تهران بـــه شــمار می آمــد«. )َمَجل
ش 74، ص 370(

کنمیِدَهد،ایشــانخودبهخود
َ
کردهاند،حّتٰیآنجاَهمکهشــْیخِغلِغل

کهبهَســعدیخیلــی»ِاعِتماد« َخندهشــانمیگیَرد!!!......پیداســت
داَرند!50

 ِبْه زٖین ِچُکَنم!
َ

قال
کهمیَفرماَید: یانناِظربهاینبیِتَسعدی کاتوز دکتر

روِیتـــــــــــــــوباَیدآفتاب شـــــــــــــــرمشاز
روزنت  از بامـــــــــــــــداد آیـــــــــــــــد  کانَدر

فرمودهاند:»...آفتابشرمداردبراوبنگرد«.)ص73(

مینویَسم:
َجماِلشــیخنیست.

ْ
َبدیعال متاببهیاِر

َ
ســخنازنگریســَتِنآفتاِبعال

َبراَبــرُچنوئیَخِجل َعرِضَاندامدر کهباَیدآفتــاباز ایناســت ســخناز
ــِتخیرهُکنندهایداَرد ابّیَ

ّ
ــرَدد؛زیــراَجماِلاوُچنانجلــوهونمودوَجذ

َ
گ

َبراَبِراینَجمالهیچاســتو کــهروَشــنیوگیرائــِیآفتــاِبجهاْنتــابدر
شاَیندۀاعتنائینیست.

درَبحِث»شاِهد،َنَظر،َنَظربازیوصاحبنظر«،میخوانیم:
ایــنبیــتنیــزدرمصــرعاولبهعشــقجواناناشــارهمیشــود.امادر »در

مصرعدومنظرمحبوببهعاشقمطرحاست:

هرگز نتوانـــــــــــــــم بازگرفتـــــــــــــــن نظـــــــــــــــر مـــــــــــــــن
ازمنایخســـــــــــــــروخوبانتونظـــــــــــــــربازمگیر«.51)ص66(

اینکه»درمصرعدومنظرمحبوببهعاشقمطرحاست«،َصحیحاست
ــْهَنَفرمودهاندکه ؛ولیگویــاَتَوّجُ وواِضــح-وَکشــِفُمِهّمــیَهــمنیســتـ
»َنَظــِر«ِمصــراِعُدُوم،عْیــِن»َنَظِر«ِمصراِعَنُخســتنیســت.این»َنَظــِر«ُدُوم
کهَمحبوبرا»خســرِوخوبان« ْهاســت.َســعدی َتَوّجُ بهَمعناِیِعناَیتو
ِهُملوکانۀاینشــاِهزیبارویانراخواســتار َتَوّجُ خوانــده،عناَیــِتشــاهانهو
ُبردهاست.52 است.»َنَظر«رابهَهمینَمعنیدردیباجۀُگِلستانهمبهکار

یــانجاِیدیگــرَفرمودهانــد:»دربیتزیر»حالکــردِنخون کاتوز ُاســتاد
خلق«استعارهازشکستندِلعاشقاست:

کهنظـــــــــــــــرراحـــــــــــــــراممیگویند جماعتـــــــــــــــی

حـــــــــــــــال«.)ص66( وخونخلق بکردنـــــــــــــــد نظرحرام

فتنــد و می َخندیدند. َنَفِر ســُومی کــه در فاِصله ای 
ُ
طیفه می گ

َ
رده انــد: دو َبنــدۀ ُخــدا بــراِی َهــم ل 50. آو

ٖیســه  ر نشســته بود و چیزی از حرفهایشــان نمی شــنید، َهمراه با آنها می َخندید و خیلی َغش و ر دو
طیفه هاِی ما را نمی شــَنوی؛ ایْن 

َ
ب از او ُپرســیدند: آِخر تــو که ل می َرفــت. آن دو َنفــر َرفتنــد و با َتَعّجُ

فت: نمی شنَوم َولی به ُشما اعِتماد داَرم!
ُ
گ َهمه به چه می َخندی؟! ... 

کتاب: »نظربازمگیر«. 51. در 
ْه 

َ
52. می فرماید: »دوستان را ُکجا کنی َمحروم / تو که با دشمن این َنَظر داری«؛ و باز می فرماَید: »زاْنگ

گــر خود َهمه َعْیْبهــا بدین َبنده  کــه تــو را بر َمِن ِمســکین َنَظَرســت / آثاَرم از آفتاب َمشهورَتَرســت / 
که ُسلطان بَپَسنَدد، ُهَنَرست!«. َدَرست / َهر َعْیب 

نقد و برریسکتابَسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون!
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طفٖیهاِیاو،و
ُ
َکْمل  ِگِلهاز  َســعدی،یکجا،درُمخاَطَبتبا»دوســت«و

کههرچهازدوستَرَسدنیکوست، ،بیاِناینَمفهوِمشاِیع
ْ

درعْیِنحال
فتهاست:

ُ
گ -

َشـــــــــــــــنیدم  و فتّی
ُ
گ و َکـــــــــــــــردی َکَرم ُدشـــــــــــــــنام

کـــــــــــــــهَبرآَمدبـــــــــــــــهزباَنت!58 مَتِنَســـــــــــــــعدی ُخّرَ

کهَســعدیبر مــاســادهلوحاِنُمْهَملاندیــشتــابهحالَخیــالمیکردیم
کــهُمعَتِقد کســانیچــونَعْینالُقٰضاِةَهَمدانیرفتهاســت َطریــِقُعموِم
طِفدیگرانداَند«؛59ودرَخیاِل

ُ
ل بودندعاِشــق،»ُدشــناِممعشــوق،ِبْهاز

که ِمآنســخناِنحاِفظمیپنداشــتیم
َ
خود،اینِابِتهاِجَســعدیراازعال

فت:
ُ
میگ

گویم ُدعا َنفریـــــــــــــــن، وگر َفرمایی ُدشـــــــــــــــنام گر ا
را َشـــــــــــــــَکرخا عِل

َ
ل ِب

َ
ل میزٖیَبد َتلـــــــــــــــخ َجواِب

یا:

ِبجانانبَســـــــــــــــْهو
َ
ناِممنَرفَتهســـــــــــــــتروزیبرل

َهنوز ناَمم  از میآَیـــــــــــــــد جـــــــــــــــان بوِی را ِدل هِل
َ
أ

کهمیُسرود: بلقوِلخوِدَسعدیراَفرایادمیداشتیم

نوشـــــــــــــــدارو تو ِقَبـــــــــــــــِل  از َزْهـــــــــــــــر
باتســـــــــــــــت60 َدَهِنتوَطّیِ ُفْحـــــــــــــــشاز

و:

فتی!
ُ
گ نکـــــــــــــــو اهلل! َک َعفا ُخرَســـــــــــــــنَدم و فتـــــــــــــــّی

ُ
گ َبَدم

َکردی! َکَرم اهلل! َک َجزا ُخشـــــــــــــــنوَدم، و خواندّی م
َ
َســـــــــــــــگ

ســانبــوَدت! ِ
ّ
ــرَســْبقالل

َ
کــهَفرمــودی؟!َمگ طَفســتایــن

ُ
چــهل

َکــردی!61 م
َ
َســْهوالَقل ــر

َ
َمگ آوردی؟! کــه ایــن َحرَفســت چــه

اینَحرفها! واز

کــهنُمردیمتاَدســِتَتحلیِلُاســتاد َهــم« روزگار »ازبخــتُشــکرداَرمواز
ُشــدو آســتیِناین»پژوهِش...مســتندودقیق«)ص5(بَدر یاناز کاتوز

کهَقضّیهبُکلچیِزدیگریاست. دیدیمودانستیم

ُکنید: ْه باِباینِشعِرَسعدیَتَوّجُ بهَفرمودۀَحضَرِتُاستادیدر

»دشــنامدادنبهعاشــقســخاوتیاســتازجانبمحبوب؛زیرا در عین 

میرَکبیر، ص465، غ 147.
َ
ُکّلّیاِتَسعدی، چ أ .58

ْبیات 
َ
ذاری، َتصحیح، توضیِح واژه ها و ِاصِطالحات، َمعناِی أ

ُ
59. َغَزلّیاِتَسعدی، ُمقابله، ِإعراْبگ

ز،  یراســِت 2، چ: 1، تهران: شــرکِت ِاْنِتشاراتِی ِفکِر رو و َترَجمۀ ِشــعرهاِی َعَربی: کاِظِم َبرگ نْیســی، و
رد از َتمهیداِت َعْین الُقٰضاِة َهَمدانی. فتآَو

ُ
گ 1386 هـ. ش.، 1 / 373 - در 

میرَکبیر، ص431، غ 53.
َ
ُکّلّیاِتَسعدی، چ أ .60

61.َهمان، ص610، غ 536.

َعــرشبــهَفــرشآوردهوَهمــانَمعناِیَنُخســترانیــز»َترقیق« رااز شــیراز
»شکســَتِنِدل« َحّدِ ُکشــتْندادِن«َنَظربــازانوعاِشــقانرادر کــردهو»بــه
لدادهوفرمودهاند:»»حالکردِنخونخلق«استعارهازشکستندِل َتَنّزُ
ِبهداشــتی!!...به ُرمانتیک!وچــهَقدر عاشــقاســت«!......چــهَقــدر

َکسیَهمَبرنمیخوَرد!

کانیآوردهاست: ُعَبْیِدزا
َفهــم تــیپیــِشموالنــاَمْجدالّدیــنَدرسمیخواْنــدو

َ
»طاِلــِبِعلمــیُمّد

شاد
ْ
ُکَند.روزیچونکتاببگ کهاوراَمْنع نمیَکرد.موالناَشــرمداشــت

َبْهُزبُنَحکیــم«.56اوبَتْصحیفمیخواْنــد:»ِبْهزٖین
َ

که»قــال نوشــتهبود
فت:ِبــْه زٖین آن ُکنی که کتــاب َدرهم َزنی و 

ُ
گ ِچُکَنــم؟«!موالنــابَرْنجیــدو

بَروی، بیهوده َدرِد َسِر ما و خود َنِدهی!«.57

ب!
َ
زائوِی ُشْهَرْت َطل

َتحلیلهــاِی  در حریفانــد؛ َفــن همــه - بنامیــَزد! - یــان کاتوز ُاســتاد
باِبَهمینشــْیخَســعدی رواْنشــناختینیزَدســتیداَرندوِفیالَمَثلدر
َسرایِشبوستان خودمانتشخٖیصکردهواحتمالدادهاندکهویَپساز
ــِتُهَنرِیســترگ،»حقیقتًاافســرده قّیَ

ّ
وبهپایانَرســاندِندوراِنیــکخا

بوستانداشته انتشــار بودوشــایدنوعی»افســردگی پس از زایمان«بعداز
کهاثریهنریتماممیشــودونویســندهرا گاهیبدانهنگام که اســت

»ترک«میکند،پیشمیآید«.)ص48و49(

بــاری،ُاســتادبــهَمــَدِدَهمیــنتیْزبینیهــاِیرواْنشــناختی،باریکیهــاِی
ْختیپیشــتربهَمثاَبِت

َ
کهل َضمیرَهمانشــْیِخُبُزرگوار ســراِر

َ
أ دیگریرااز

کــههرگزبــهِذهِن »زائــو«مــورِدَتحلیــلواِقــعُشــد!،َمکشــوفســاختهاند
م،ُخطورنمیَکرد.

َ
خواَنندگانیعامیچونصاِحِباینَقل

کــه خودمــان در این گونه »ُنــزوالِت آســمانی« َنبوده ایم تــا بدانیم »َجــو« چگونه بوده اســت و آنجاها  مــا 
یان َتعلیم می َکرده اند؛ ولی آقاِی دکتر َجالِل َمتینی  مثاِل ُاستاد کاتوز

َ
خوانَدن و نوشَتن را چگونه به أ

یِس  یس در آن »َمکَتْبخانۀ َســماوی« را داشــته و خاِطراتی خوانَدنــی از َتدر کــه یْکَچنــد افِتخــاِر َتدر
ُکَنند. گردانیده اند، شاَید بَتواَنند انَدکی ما را به آن َفضا َنزدیک  « آسمانی َمرقوم  خود در آن »َجّوِ

کــه َوقتی َبرنامۀ َدرســِی خــود را که شــاِمِل ِقراَئت و ِإمال و ِإنشــا و َدســتوِر  آقــاِی دکتــر َمتینــی نوشــته اند 
بــاِن فارســی بــوده به داِنــش آموزان ِإبالغ کرده انــد، داِنش آمــوزان از دِر اعِتــراض درآمده اند و َمعلوم  َز
یس نمی کرده اســت! حّتٰی یکی  ُشــده در ســالهاِی پیش کســی َدســتوِر زباِن فارســی به ایشــان َتدر
مشــان در ســاِل پیش ُســروده هاِی شــاِعراِن  ِ

ّ
که ُمَعل فته بوده اســت 

ُ
گ از داِنش آموزان به دکتر َمتینی 

ُمخَتِلــف را در کالس می خواْنــده و داِنش آموزان در َدفتر می نوشــته اند، گاهی ِإنشــا می نوشــته اند، 
بان! گاهی ِشعر ِحْفظ می کرده اند؛ نه ِقراَئت داشته اند و نه َدستوِر َز

ُهَنــِرایــران ـ، َجالِل  َدبو
َ
تــافرهنگســتاِنأ َدبیرســتاِنالُبــرز )نگــر: خاِطــراِتســالهاِیخدَمــت- از

کتاب، 1395 هـ. ش.، ص 18(. س آْنِجِلس: شرکِت 
ُ
َمتینی، چ: 1، ل

َدِب فارســی در میانۀ آن »ُنزوالِت آســمانی«!؛ و شاَید در 
َ
بان و أ یِس َز زاِرشــی اســت از أوضاِع َتدر

ُ
گ این، 

نداِی »کاِلِج ســنت آنتونی« َبر َســر و روِی خواَنندۀ ایرانی ُفرو 
َ
ز از ُبل َتبییــِن َبعــِض کْیفّیاِت آنچه امرو

کار بیاَید!! یَزد، به  می ر
56. در مأَخِذ چاپی: بهزین حکیم.

ســانیِد ِروائی 
َ
یاِن َحدیِث َشــریف بُشــمار اســت و در أ »َبْهز بن َحکیم« )فـ: پیش از 150 هـ. ق.(، از راو

َمذکور.
کانــی، َتصحیح و َتحقیق و َشــرح و  کّلّیــاِتموالنــاِنظامالّدیــنُعبیــداهللَمعــروفبــهُعَبیــِدزا -.57

یِز َاتاَبکی، چ: 6، تهران: ِانِتشاراِت َزّوار، 1393 هـ. ش.، ص 440. َترَجمۀ ِحکایاِت َعَربی: - َپرو

َسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون! نقد و برریسکتاب
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حال او را مشهور می کند؛زیرانامشبهزبانمعشوقآمدهاست«.)ص72(

آن اینشــْیِخشــیرازِیآْبزیرکاهراَنشناختهایم....ایُدْمُبریده!الُبدمیخواستهای-بعداز دیدیدماهنوز
صشبهپایانَنَرســیده(-ُعضِو َتَفّحُ اســتوَتحقیــقو َپرَوندهاشباز زایمانـ«ـــت)کهَهنوز »افُســردگِیپــساز
َکردهاست ل

ُ
گ به»ُشــْهَرت«داشتهای،لذا»دوسْت«بازیات یآَورَدننیاز

ْ
شــوراِیشــهِرشیرازَشویوبراِیرأ

ُکنی!...مارا َطریِق»فّحاشی«هاِی»دوسِت«َهمَدسَتتُشهَرِتنداشتهرایْکَشِبهحاِصل وخواستهایاز
دازوحاِلعاِشقانهاست!!!

ُ
گ و کهیکُعْمرَخیالمیکردیماینهاسوز باش

سایۀ َهمسایه!
َغَزلیعاِشقانهفرمودهاست: کهدر یان،ناِظربدینبْیِتَسعدی کاتوز کتاِبُاستاد در

ُبستان ِلستانوخوابدر
ُ
گ خوشاهواِی

گرَنبودیَتشویِشُبلُبِلَسَحَرم62 ا

گردیدهاست: َمرقوم

یابندو باغعشــقمیورزیدند،63امانگراناســتکهبیگانگانوهمســایگانآنهارادر »اومیخواســتکهدر
گرنبودیتشویشبلبلسحرم«.)ص75( برانند:»ا

گوِشمانبودهاستواینبْیِت ُمنَکر«و...و...بیِخ َنْهیاز مربهَمعروفو
َ
شِتِإرشاد«و»ستاِدأ

َ
یکُعْمر»گ

و »َتشــویِشُبلُبِلَســَحَر«،َهمانشــور شــْیخاز َســعدیراَهممیخواندهایموبیهودهَخیالمیکردهایمَمنظوِر
بانگوغوغاِیَســَحرگاهِیُبلُباناســت؛َهمانکهَســعدیخودمیفرماَید:»شــوِرِشُبلُبانَسَحرباَشد«.64
از ْکســونها،دور َســرَزمیِنانگلوسا یانرامیگوَیم!ـ،در کاتوز ....آنَوقتاینَمرِدناَزنیِنُفروَتن-ُاســتاددکتر
»ُبلُبِلَسَحر«،یکآِمر کهَمقصوداز کِرما،نشستهوآنگاهَشسَتشَخَبردارُشدهاست ِ

ّ
اینِإمکاناِتساِبقالذ

هانوَسِرُصبح
َ
گ قه،نا ِ

ّ
ُمْنَکربودهاســتکهِإمکانداشــتهعْیِششــبانۀَسعدیراباُمَتَعل بهَمعروفوناهیاز

َکرده؟!...بهقوِلخوِدَسعدی،»سپاس ُکَند!...ُســْبحاَناهلل!...میبینیدتاُکجاهارفتهاندوســْیر ص
َ
ُمَنّغ

کهُجزفْیِضآسمانینیست«! دار،

هاِم ِدَگراندیشی! َپرَوندۀ َعقیَدتی و ِاّتِ
سعدی«کهایشانبدانِاشِتغال یانوَدستآوردهاِیآن»مطالعۀعمیقونیزانتقادِیآثاِر رِیُاستادکاتوز

َ
َژرْفِنگ

ْکسفوردوحومهَمحدودنمیماَند، ُمنکِر«آ مربهَمعروفوَنهیاز
َ
»ســتاِدأ مرِو

َ
فرمودهاند)َســنج:ص11(،بهَقل

راندیشــِیَســعدیراَهمروِیدایرهمیریَزدوَمْعلوممانمیُکَنداینشــْیخ
َ
بلکهپروندۀَعقیَدتیوماَجراِیدگ

ایــرانهمهرابرطاِقِنْســیانِنهاده یِخَفراموشــکاِر َســفتار
َ ْ
چــهپدیــدهایبودهوچهَســواِبقیداشــتهکهَمَعال

ســۀمطالعاِتپیشــرفتۀ ِف»کالِجســنتآنتونی«،بهُمعاَضَدِتُاســتاِد»مَؤّسَ
َ
وایَنکَدســِتتواناِیفرزنِدَخل

بناِیَوَطِنعقْبمانده
َ
اینُجملهمیزداَیدوچشــموگوِشَبســتۀأ رِدفراموشــیهارااز

َ
گ دانشــگاِهپریْنســتون«،

مانرابرَحقایقینویافتهبازمیُکَند!

باِبهشتِمُگِلستانخواندهبودیم: ماَمرُدماِنَسلیْمِدلُعمریدر

َکرَدند یکیَیهودوُمَسلمانِنزاعمی

62.َهمان، ص553، غ 385.
ری و ِإبداِع ِدلَپذیری! ... آِخر می دانید، ما َعوام الّناس می گفتیم: »او می خواســت که در باغ عشــق بورزند /  63. چــه َفصاَحتــی! چــه َبالَغتی! چــه نوآو

کتاب آمده الُبد خیلی ُرماْنتیْک تر و ِدلَچسْب َتر است!  که در آن  ّما این 
َ
کنند«. أ رزی  عشْق و

میرَکبیر، ص480، غ 193.
َ
ُکّلّیاِتَسعدی، چ أ .64

ُاستاد کاتوزیان ِمثِل َهرکَِس 
دیگر که َقدری َسعدی و 
حاِفظ خوانده باَشد، َیعنی 
ِمثِل هزاران َنَفرِ دیگر، 
ْه ُشده اند که َسعدی  ُمَتَوجِّ
هم چونان حاِفظ )والبّته 
نه به ُتند و تیزِی او( از 
فان که در  ُشماری از ُمَتَصوِّ
پیراموِن خویش می دیده 
است ِدِل خوشی نداشته و 
گَْهگاه َنقِد صوفی را به ِمَحِک 
ُخرده گیرٖی هاِی ُمْنِکرانه 
آزموده است.

َسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون! نقد و برریسکتاب
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گرفتازَحدیِثایشانم ُچنانکهَخنده

رینَقبالۀَمن
َ
گ مان:

ْ
فتُمَسل

ُ
گ بهطْیره

ُدُرستنیست،ُخدایا!یهودمیرانم!

ند
َ
فت:بهتورٖیتمیخوَرمسوگ

ُ
گ یهود

مانم!
ْ
ُکَنمهمچوتوُمَسل وگرِخاف

رَدد
َ
گ َبسیِطزمینَعقلُمنَعِدم گراز

کهناداَنم65 مانَنَبَردهیچَکس
ُ
گ بهخود

کهبرباالِی وَخیالمیکردیمآنچهشیِخشیرازدرِشعرُسرودهاست،عباَرِتُاْخراِیهمانَبنِدَمنثوریاست
َفرَزنِدخودبَجمال«.66 َکسراَعقِلخودبَکمالنماَیدو آننوشته:»َهمه

ایَنکدرکتاِبُمســتطاِب-َســعدی،شــاِعِرزندگی،عشقوشــفقت،درباِبَهمینبیتهاکهشْیِخشیرازی
کردهبود!،میخوانیم: َفهِمَژرفاِیآنُمنَحرف ذهاِنماسادهِدالنرااز

َ
ناَمربوطأ ذارِییکَبنِدَمنثوِر

ُ
کارگ با

»...او]=َســعدی[تــاآنجــاپیشمیرودکهبه بی ایمانی متهم شــودوقتیدعــوی حقیقتازجانبیهودیانو
مسلمانانرانسبی می انگارد«.)ص37(

ایِدِلغاِفل!...تازهَدسِتاینشْیِخ»ِنسبیِانگار«برایمانروُشد!...َمعلومنیستدرآنَخنَدِقِطرابلس
ُمؤِمنیِن

ْ
کهحاالآمدهَوَسِطدارال فتهبودهوشنوده

ُ
گ کردهبودهوچهها َفَرنگانچهَهمنشینیها باُجهودانو

دیــانَحــرفمیَزنــدوآنگاه،عْیــِندیگــرَعواِمــِلُنفــوذِیتهاُجــِمفرهنگــی،
َ
ــِتأ ِنســبٖیبوَدِنَحّقانّیَ از شــیراز

ۀ
ّ
ِبدینیهمنشــانمیِدَهــدتاَعقائِدضال ســرَنخهاِیِانِحرافــیبهَدســتمیِدَهدوَحّتٰیاینجاوآنجاَتَعّصُ

یم!با ُمَســلمانا«بپندار ُکَندوماساِدهاندیشــاناورا»عاِبدوزاِهدو  هوپلورالیســِمَعقیَدتیاشراِاســِتتار
ّ
ُمِضل

کتاِب  کهبهفرمودۀَنّصِ ایْنهمهَمعلوماســتازهمانَقدیمها!براِیَبعضیپتهاشروِیآبُافتادهبوده-
کْیوُکجا؟...اینهاَیشدیگربهَمنَمربوطنیست! ُمسَتطاب،»...به بی ایمانی متهم شود«....میفرمایید:

ْکسفوردی،پریْنستونی،جایی،َتهوتوِیَقضّیهراَدربیاَورید! ...خودتانبَرویدآ

نوشابۀ ساربانان!
فته:

ُ
گ َکاناست، کهَسدههاستَزبانَزِدُخردو بْیتی َسعدیدر

حواِلآِبچشمم
َ
باساربانبگوییدأ

باران67 تابرشترَنَبنَددَمْحِملبهروِز

گریۀسیلآســاِیَســعدی کــهســاربانرااز واِخــرَخیــالمیکردیــمَمقصــوِدویاینبودهاســت
َ
مــاتــاَهمیــنأ

ذاَردوآَهنِگَســَفرنُکَند؛زیرااشِکَسعدِیعاِشقچونان
ُ
َکجاوهبرشــتراننگ بارانی اینروِز گاهاَنندتادر بیا

کاروانیانُممِکنَنخواَهد کردهوَزمینۀَسَفرراناُمساِعدنمودهاستوعزیَمِتشترانو ِگلآلود بارانیَزمینرا
ِگلُفروخواَهدَرفت. ُشدوپاْیهابه

ــکابــر»مطالعۀ کــهبــاِاّتِ یــان کاتوز کنــوندر»پژوهــِش...دقیــقومســتند«)ص5(وُمستشرْقَپَســنِدُاســتاد ا

65. َهمان، ص 177.
66. َهمان، َهمان ص.

67.َهمان، ص579، غ 450.

دکتر کاتوزیان بسیاری از 
ِحکایاِت َسوانح و َأسفاِر 
َسعدی را قاِبِل ِاسِتناد و 

اعِتماِد تاریخی نمی داَند، ولی 
بر َبعِض ِحکایات ِمثِل قّصۀ 
َتحصیِل َسعدی در نِظامّیه 

ُمِصّرانه ِاعِتماد می کَُند و در 
ح و  َعَمل ُدچارِ َترجیِح بالُمَرجِّ
»یک بام و دو َهوا«ِی َروشی 
می َشَود. دیگَرانی َهم َهستند 

که در َتقریرِ َسوانِِح َأحواِل 
شیِخ شیراز بدین »یک بام و 

دو َهوا«ِی َروشی ُدچاَرند

نقد و برریسکتابَسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون!
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توضیحاِتُگلستاِنِپژوهیدهاشنوشتهاست:

بــهرعایــابــهقیمتــیدلخــواه،فروش بَطــرحدادن:فروختــنجنســیبــزور
بــههمیــنصــورتمعنــی را کثــرشــارحانومترجمــانآن ا تحمیلــی.

ّیِدآناست: تاریخسیستاننیزمَؤ کردهاند....اینمثالاز

برهومرغبرخواننهادی...چندانکهکســیازحشــمنتوانســتی بســیار
که بردندیوبطرحبفروختندی،چنان گردانمطبخبهبازار خوردتاشــا
بفروختنــدی...منظور هرچــهبــهدینــاریخریدهبودیبــهدرمیبهبــازار
وتحمیلمیفروختنــد.»بطرحفروختنبیعی کــهغــذایماندهرابزور آن
استکههمۀآنعرضهباشدوتقاضاییدرمیاننه،وچنینمعامات
کنندتا بروىتحمیل کهمتاعیرابطــرحوزور یانخریدارســت گاهبــهز
کهعّمالصاحبدیوان کهشــیخســعدىدرقصۀبرادرش بخردچنان

گوید: خرماىبطرحبهوىفروختهبودند

بـــــــــــــــرادرمبتحقیـــــــــــــــق احـــــــــــــــوال ز
کهتـــــــــــــــوراخبرنباشـــــــــــــــد دانـــــــــــــــم

میدهندش بطـــــــــــــــرح خرمـــــــــــــــاى
نباشـــــــــــــــد بتر ازین بـــــــــــــــد بخت

فروشــندهاســتواینطبیعیاســت...«)م.بهــار،تاریخ وگاهبــهضــرر
سیستان...ح(.69

ی
َ
یــانراَعل کاتوز کتــاِبآقــاِی حــاالُشــمابیاییــدوَمعنــاِیپیشــِنهادِی

ُکنیــدوازَهمین ــذاری
ُ
کارگ یــِخسیســتان آنِعبــاَرِتتار ُخصــوصدر

ْ
ال

آن کــهدر جــابــهِاســتنباِطایــنَدقیقــۀتاریخــی-اجِتماعیناِئلَشــوید
یــان  ِگرداِن َمطَبــخ از بازار کــه شــا روزگاراِندیریــنَرســم بــر آن بــوده اســت 
مالّیــاِت ُحکوَمتــی بگیَرنــد!!!...میبینیدَمعلوماِتمنــدِرجدر»پژوهِش
یــان،بــاِبچــهِاجِتهــاداِت کاتوز ...مســتندودقیــِق«)ص5(ُاســتاد
گونَمفتوحمیســاَزد!...»خدایا!چشــِمَبددور گونا ُعلوِم َجدیدیرادر

ازُچنینروز!«.

ُمِعِضِل سوغاتی!
ِکتابفرمودهاست: وایِلبوستان،َدرسبِبَنظِم

َ
أ َسعدیدر

شـــــــــــــــَتمَبســـــــــــــــی
َ
مبگ

َ
اقصـــــــــــــــاِیعال َدر

َکســـــــــــــــی بَســـــــــــــــرُبـــــــــــــــرَدماّیـــــــــــــــامباَهر

یافَتم گوشـــــــــــــــهای َهـــــــــــــــر به ـــــــــــــــْع َتَمّتُ
یافَتم خوشـــــــــــــــهای َخرَمنـــــــــــــــی َهـــــــــــــــر  ز

ِنهاد کـــــــــــــــٖی خا شـــــــــــــــیراز کاِن پـــــــــــــــا چو

69. ُگِلســتاِنَســعدی، َتصحیح و توضیح: دکتر ُغالمُحَســیِن یوُسفی، چ: 10، تهران: شرکِت ِسهامِی 
ِانِتشاراِت خواَرزمی، 1391 هـ. ش.، ص 301 و 302.

پیکرۀ ســعدی«ونیز»آشــنایِینزدیک«بــا»کّلِ نیــزانتقادِیآثاِر عمیــقو
دبّیاِتکاســیِکفارســی«و»تاریخچۀآن،قالبهاومحتواها،ژانرهاو

َ
أ

ســبکها،عــروض،صنایعبدیعیوصناعاِتأدبــیآن«)ص11(فراَهم
ُبن-چیِزدیگریبودهاست. آمدهاست،َمعلوممانُشد،بازماَجرا-از

یان،ناِظربهاینبْیِتَسعدیفرمودهاند: کاتوز ُاستاد
کهســاربانمیتواندبهجای »عاشــقچنانزارمیگریدچونابربهاری،

کند«.)ص79( آببارانازآبچشماواستفاده

ِگلوُشــِل گریــۀعاِشــقو ْکَبــر!!!...پــسَقضّیــهبــهبارانآســابودِن
َ
اهلُلأ

آنوُدشــوارِیَســَفردرُچنیــنزمیــنوزمینــهای،َربطنداشــته. ناشــیاز
دیِب

َ
َکجاوهوهوَدجَنبوده،بلکهبهُمقَتضاِیتوضیِحاینأ »َمحِمل«هم

کهســاربانان َجهاندیــده،»َمْحِمــل«الُبدهمانَمشــِک آب بودهاســت68
براِیتأمیِنآِبُشــربباخودَبرمیداشــتهاندوایَنک»عاشق«بهساربان
َزْمبیل«هانیســت؛خوَدم و کهنیازیبهبرداشــتِناین»زار َخَبــرمیِدَهــد
کهبتوانــیبهجاِی ُچنــانبراَیــتزارمیَزَنــموماَننــِدابــرَبهاریمیگرَیــم
ُکنی!!!...نوِشجان! آِبچشــِمخودماســتفاده پاز

ُ
پُقل

ُ
آِببارانُقل

واراِیُوجود!
ُ
گ

»َحْیف« و »َطرح«
که یان،دربارۀآنِحکاَیِتَســعدی کاتوز کتــاِبُمستشِرْقَپَســنِددکتر  در

ِلُگِلستانفرمودهاست: ّوَ
َ
باِبأ در

ران
َ
ظاِلمیراِحکایتُکَنندکههیُزِمَدرویشان-َخریدیبهَحْیفوتواْنگ

رادادیبهَطْرح...«،میخوانیم:
کــههیزمافــرادفقیــرراارزان گفتــهمیشــود کــمظالــم ...درحکایــتحا
اینجاســعدیبرای بــازارمیفروخت.در گــراندر بــهقیمتی میخریــدو
کــهحکومــتاخــذمیکــرد،زیــراخریــدار مالیــات ناعادالنــۀ غیرقانونــی
انحصــاریبــودوتولیــداتمــردمرابهقیمــتدلبخواِهنازلــیمیخریدو
کارمیبرد، بازارمیفروخت،اصطاح»طــرح«رابه گرانتــردر بــهقیمت
کهبهنام»مالیات«اخذ وآنتفــاوتقیمتخریدوقیمتفروشاســت
کــهدرسیاســتمالــیحکومتروشــی میشــد.ســعدیبــهایــنعمــل

مرسومبودحملهمیکند.)ص142(

یــان،ِإرجاعی،توضیحــی،چیزی کاتوز َســفذیــِلَبیانــاِتُاســتاد
َ ْ
َمَعال

کهَمعلومداَرداینُمفاِدَمعناِی»َطرح«رادرحکاَیِتَســعدی،از نیســت
تاریخو جاییَبرگرفتهاندیایْکَســرهحاِصِلِاجِتهاداِتِعلمِینامُبردهدر

ِاقِتصاداست! َفرَهنگو

ُاســتاِدُفــروزاْنیاددکتــرُغامُحَســیِنیوُســفی)1306-1369هـ.ش.(در

یافته َتحِت ِإشــراِف  یــان )p. 61(، یعنی َهمان َمتِن ِانِتشــار 68. در َمتــِن انگلیســِی کتــاِب دکتر کاتوز
»پاتریشــیا کــرون«، واژۀ »َمْحِمــل« در ایــن بیِت َســعدی، َصریًحــا واِضًحا بــه "water-skin" َترَجمه 

ُشده است! ... چه َترَجمۀ ُمْهَملی!!!

نقد و برریسکتابَسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون!
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ِمَحِکُخردهگیرٖیهاِیُمْنِکرانهآزمودهاست.

کــهحاِفظبــهُچنین یــانبــاِإشــارتیبدیــنَمعنــیوُشــهَرتی ُاســتادکاتوز
اینَدست،فرمودهاند: ُخردهگیرٖیهاداَرد،وَمفاهیمیاز

کــهمنبــعومنشــأ]/َمنَشــِإ[الهــاماو]= کنــونشــناختهنبــود »...امــاتا
حاِفظ[غزلسعدیبودهاست«)ص85(!

م
َ
یاناینِإفاضاتراَســِرَقل کاتوز َعَجبــا!یعنــیَدقیًقــاتاَزمانیکهُاســتاد

َدبــاِیمــاریــزوُدُرشــِتِشــعِر
ُ
کــهأ شــتی«ها

َ
َرفتهانــد،حّتــٰیدردورۀ»بازگ

کردهبودندوبهقولی تهاِیخود قّیَ
ّ

حاِفظوَســعدیراَسرَمشــِقهمۀَخا
بودهاســت،یکَنَفــرنبوده ُبُزرگــوار َغَزلهاشــانُنســخهَبــَدِلَغــَزِلایــندو
َغَزلّیــاِتحاِفظراِمثــِلآدمٖیزاد یــکدور َغَزلّیاِتَســعدیو کــهیــکدور
ُســرودههاِیهردو خوانــدهباَشــدوَفهمیــدهباَشــداینَمضمــوِنآشــنادر

شاِعرَهست!!!

یانَنفــِسَنفیِسخویــشرا،نهَفَقط کاتوز کــهُاســتاد واِقــع،پیداســت در
م َدبینیــزَتَوّهُ

َ
یــِخ« َبعــِضَتحقیقــاِتأ کــه»َمبــَدِء تار دیبــیَتمــاْمِعیــار،

َ
أ

کههمهَکس کاِشــِفعباراتوِإشــاراتیمیپْنداَرند َفرمودهانــدوخودرا
اینخواْندهوَفهمیدهو...! پیشاز

کــهازپیشــگامِی ری َتَصــّوُ کاِشــفانۀَحضــَرِتُاســتادو  ْحــنوایســتاِر
َ
ل

کانیمیانــداَزدکهبه ینــِیُعَبْیِدزا خویــشداَرنــد،َمرابهیــادحکاَیِتقزو
ِجهادرفتهبود.

بازگشَتن، ُعَبْیدگوَید:»َجْمعیَقزوینیانبهَجنِگَماِحدهَرفتهبوَدند؛َدر
َکردهمیآَورَدند.یکیپائیبرچوبمیآوْرد. ِحدیبرچوب

ْ
َهریکَسِرُمل

فَتند:چراَســَرشنیاَوْردی؟!
ُ
گ فت:َمن!

ُ
گ ُکشــت؟ که ُپرســیدند:اینرا

فت:تاَمنبَرسیَدمَسَرشُبردهبوَدند!«.71
ُ
گ

ستادِی َسعدی در ِنظامّیه!
ُ
ا

َسعدیراقاِبِلِاسِتناد سفاِر
َ
أ یانبسیاریازِحکایاِتَسوانحو کاتوز دکتر

واعِتمــاِدتاریخــینمیداَند،ولیبرَبعِضِحکایــاتِمثِلقّصۀَتحصیِل
َترجیــِح َعَمــلُدچــاِر ِنظامّیــهُمِصّرانــهِاعِتمــادمیُکَنــدودر َســعدیدر
رانیَهمَهســتند

َ
ــحو»یــکبــامودوَهوا«ِیَروشــیمیَشــَود.دیگ باُمَرّجِ

حواِلشــیِخشــیرازبدین»یکبامودوَهوا«ِیَروشی
َ
َتقریِرَســواِنِحأ کهدر

مَفرسودهام،72
َ
َنقِداینَمنَظرَقل ُدچاَرندوَمنچونیکیدوجاِیدیگردر

اینباِبَدرِدَسرتاننمیِدَهم. در

کــهُجــزِحکایتــیدر ِنظامّیــه- یــان،َتحصیــِلَســعدیرادر کاتوز آقــاِی

یــِز َاتاَبکی، چ: 6،  کانــی، َتصحیِح َپرو کّلّیــاِتموالنــاِنظــامالّدینُعبیداهللَمعــروفبهُعَبیِدزا -.71
1393 هـ. ش.، ص 438.

72. از ُجملــه در: - آینــۀِپژوِهــش، س 26، ش3، ش َپیاَپــی: 153، ُمــرداد و شــهریوِر 1394 هـ. ش.، 
یا جهانبخش(. ِم جو

َ
سفاِر شیِخ شیراز« به َقل

َ
صص 5 - 18)/ »حقیقِت َسواِنح و أ

َندیـــــــــــــــَدم؛کهَرحَمتَبریـــــــــــــــنخاکباد!

بوم ْک پـــــــــــــــا این َمـــــــــــــــرداِن ِی
ّ

َتـــــــــــــــَوال
َبرانگیخَتـــــــــــــــمخاِطـــــــــــــــرازشـــــــــــــــاموروم

بوســـــــــــــــتان َهمه زان آَمـــــــــــــــَدم یـــــــــــــــغ ِدر
دوستان ســـــــــــــــوِی َرفَتن ُتهیَدســـــــــــــــت

فتـــــــــــــــمازِمصرَقنـــــــــــــــدآوَرند
ُ
گ بـــــــــــــــهِدل

َبَرنـــــــــــــــد َارَمغانـــــــــــــــٖی َبـــــــــــــــِردوســـــــــــــــتان

رُتهیبـــــــــــــــودازآنَقْندَدســـــــــــــــت
َ
گ َمـــــــــــــــرا

َهست َقْند  از شـــــــــــــــیریْنتر ُســـــــــــــــَخنهاِی

بصـــــــــــــــورتخوَرند َمرُدم که َقنـــــــــــــــدی نه
کاَغـــــــــــــــذَبَرند...70 ربـــــــــــــــاِبَمعنیبه

َ
کهأ

کتاِبَسعدی،شاِعِرزندگی،عشقوشفقت،-میخوانیم: در
بازگشــتبه کهســفرکردگانبنابرســّنت،در »]ســعدی[اعتقــادداشــت

قندازمصربهارمغانمیآورند«.)ص23( وطنمعمواًل

گفتمازِمصرَقند بیِت»بهِدل آنچهخواندید،َبرداشــتیاســتَغریباز
آوَرند/َبِردوستانَارَمغانٖیَبَرند«!

َعَجب!...نویَســندهچگونهپنداشــتهاستکه»...سفرکردگانبنابر
ْ
ل
َ
یال

قندازمصربهارمغــانمیآورند«؟! بازگشــتبهوطنمعمــواًل ســّنت،در
گــرَمــِننوعیازاصفهانبهچینوماچینهمَســَفرمیکردم، ...یعنــی:ا
َقندفروشــاِن بازاِر از شــتباَیــدیکُتــِکپابهِمصــرمیَرفتــهو

َ
َســِرراِهبازگ

کهبه هــلوِعیــالســوغاتیمیَخریــدهام؟!...آیاایرانیــان
َ
قاهــرهبــراِیأ

 در اظهارنظرها و ارزیابی هــای خود دربارۀ هر 
ً
یان»اصــوال کاتوز قوِلُاســتاد

موضوعی اعم از ادبی، سیاســی و اجتماعی، به نگرش معتدل، سنجیده و 
انتقادی شهرت ندارند«،)ص18(اینَقدرَسفٖیهوَسُبْکَمْغزبودهاند؟!!
...راســتیرا،َکژتابــیازُجملــهَپــردازِیکتــاِبَســعدی،شــاِعِرزندگــی،
همیازخوِدُاســتاد؟!...شاَیدَهمشْیِخ

َ
عشــقوشــفقت-است،یاَکژف

شــیرازیباَقْندُفروشــاِنِمصریَبندوَبستیداشتهاستومیخواستهبا
یســمرا ِتالتزامبهســوغاتِیِمصری،َصنَعِتتور ذارِیاینُســّنَ

ُ
شــالودهگ

ُکَند! ِهَسواِحِلنیل ُمَتَوّجِ

َمبَدِء تاریخ!
کــهَقدریَســعدیوحاِفــظخوانده یــانِمثــِلَهرَکــِسدیگر کاتوز ُاســتاد
کهَسعدیهمچونان ْهُشدهاند باَشــد،َیعنیِمثِلهزارانَنَفِردیگر،ُمَتَوّجِ
پیراموِن کهدر فان ُمَتَصّوِ ُشــماریاز حاِفظ)والبّتهنهبهُتندوتیزِیاو(از
ْهــگاهَنقــِدصوفــیرابه

َ
گ  خویــشمیدیــدهاســتِدِلخوشــینداشــتهو

میرَکبیر، ص 205.
َ
70. ُکّلّیاِتَسعدی، چ أ

َسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون! نقد و برریسکتاب
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که»...سعدی کیدوَتصریحَفرمودهاند هتأ
ّ
ِدل

َ
َپساْنترنیزباَنظاِئِرَهمینأ

هرگزبهسرزمینهایشرقیسفرنکردهبود«.)ص25(

عاِیحضرِتُاســتادیبرباد
َ

ُکَنــمکهُبنیــاِدُمّد حاَجــتنیســتَتصریح
گــردرِحکایتــی مــا،َحّتــٰیا اســت!...»َســعدی«ِقّصهگــوِیَمقامهَپــرداِز
ِکرمانیاَهراتبهَسرُبردهاستنمیتوانستیم تهادر

َ
َتصریحمیَکردکهُمّد

ِاطمینــانداشــتهباشــیمایــنَمعلومــاِتداســتانیبــاواِقِعَحیاِتشــیخ
کاشَغریاسوَمناتیاَصنعا، َکمااینکهَرفَتِناورابه َتطبیقمیُکَندیانه؛
ُگِلســتانوبوســتان،نمیَتــواندادههاِی بــهِصــرِفحکایاِتَمســطوردر
یان مداد.آنگاهُاستادکاتوز

َ
تاریخی،آنَهمدادههاِیَجْزمیوَقطعی،َقل

بناِیَوَطن
َ
الُبــدبــاَهمــانَرِوِشپژوِهِشَدقیِق»کروْن«َپَســندکهِبناســتأ

ُکجا َهــراتو ِکرمانو ازَحضَرتشــانَفرابگیَرنــد،بــهِصــرِفنیاَمــَدِننــاِم
کــهَســعدیَهرگــزبه ُکجــادرِحکایــاِتَســعدی،ِاســتٖیقانَفرمودهانــد و
َنْغَمةوزاَدفی َســرزمینهایشــرقیَسَفرَنَکردهاســت!...زاَدفیالّطنبوِر

ة!
َ
الّشطرنِجَبْغل

ِت ُظنون! ُحّجّیَ

بوَبکر
َ
کوتاههســت»درستایِشأ زمرۀَقصائِدشــیِخشــیراز،َقصیدهای در

اینقرار: بِنَسعد«از

َتنگی73 ُوجـــــــــــــــودمبهَتنـــــــــــــــگآمدازجـــــــــــــــوِر
ِدَرنگـــــــــــــــی روزگاری َســـــــــــــــَفر  در ُشـــــــــــــــَدم

ُبریدم  َپْیچـــــــــــــــونســـــــــــــــَکنَدر جهـــــــــــــــانزیِر
َســـــــــــــــنگی َســـــــــــــــّدِ شـــــــــــــــتماز

َ
ذ

ْ
جوجبگ

ْ
چوَیأ

دیدم چو ُتـــــــــــــــرکان َتنِگ  از َجســـــــــــــــتم ِبرون
َزنگی مـــــــــــــــوِی چون افتاده َدرَهـــــــــــــــم َجهان

آســـــــــــــــودهدیَدم ِکشـــــــــــــــَور چـــــــــــــــوبازآَمـــــــــــــــدم
تیزَچنگی آن َرفتـــــــــــــــه  بـــــــــــــــَدر ـــــــــــــــرگان

ُ
گ  ز

َتتاری ُمشـــــــــــــــِک چـــــــــــــــو ماْهرویان َخـــــــــــــــِط
َفَرنگی ِدرِع چـــــــــــــــو خوبـــــــــــــــان ِف

ْ
ُزل َســـــــــــــــِر

ِنعَمت و  نـــــــــــــــاز ُپر  و آبـــــــــــــــاد ایـــــــــــــــَزد نام به
نگی

َ
َپل خـــــــــــــــوِی َکـــــــــــــــرده َرها نـــــــــــــــگان

َ
َپل

َمْحَضر نیـــــــــــــــْک ک
َ
َمل َمرُدمـــــــــــــــیچون َدرون،

َجنگی ْبـــــــــــــــراِن74 ِهَز چون شـــــــــــــــَکری
َ
ل ِبرون،

ُشد؟ کْی آســـــــــــــــوده  ِکشَور این بُپرســـــــــــــــیدم:

73. ُنسخه َبَدل: برانداخت شیرازم از جوِر تنگی.
74. َضبِط فروغی: »هژبران«.

کرد(- َقراِئنیهمآنراَتضعیــفَتواَند بوســتانهیچُمســَتَندینــداَرد)و
ممیِدَهد

َ
شِتشیخَقل

َ
ذ

ُ
ماِتسرگ

َّ
ْمَترینُمَسل

َّ
ُمَسل ممیگیَرد؛َبلاز

َّ
ُمَسل

َنَظــِرمــاَمــردوداســت؛لیــک ایــناز )نگــر:ص23و24و31و103(؛و
اینکتاب، ُمســَتْبَدِعُمســَتْبَعد،َبلُمسَتْبَشــِعُمســَتْکَرْه،آناســتکهدر
َســعدیبهَمقاِم»شــیخوختوُاســتادِیمدرســۀِنظامّیه«َهمَبرَکشــیده
ُشــدهاســت)نگــر:ص32(!...ایــنیکــی،حّتــٰیدرقّصههــاِیَقدیــم
برآمدهاســت!!!از کــدامَعّطار ُحّقۀ نیــزنیامــدهبود؛راســتینمیداَنــماز

َکراماِتپریْنستونیا...؟! ْکسفورداستیا َمناماِتآ

ف!
ُّ
َغّزالٖی سازی بَتَکل

گویا مدادمیُکَند،
َ
هِلِنظامّیهَقل

َ
أ کهُمِصّرانهَســعدیرااز یان کاتوز آقاِی

ِتفرهنگــِی بــهَمْشــهورترینشــخصّیَ یغــشمیآَیــدازماَنندســازِیاو ِدر
ُکَند! ْف،َصرِفَنَظر

ُّ
بوحاِمِدَغّزالی،ولوبَتَکل

َ
ِنظامّیه،یعنیأ

که شــاَید
ُ
ازمدرســه؟«میگ یاننُخســتَفصلــیبهناِم»فرار کاتوز ُاســتاد

ازمدرســۀزندهیــاددکتــرَعبدالُحَســیِنَزّرینکوب کتــاِبَفــرار ــِر
َ
َتداعیگ

البّتــهاینیکــیدربارۀ بوحاِمــِدَغّزالــی،و
َ
أ فــکاِر

َ
أ حــوالو

َ
اســتدربــاِبأ

حوالیراَتجِربهنکردهوُچنان
َ
أ لو کهمیدانیمُچنانَتَحّوُ َسعدیاست

اویاسابقهنداَردیابهَثبتَنَرسیدهاست. ِانقابی،در

ِف
ُّ
تَنداَرد.اومیکوَشــدبهَتَکل َهّمّیَ

َ
یانَچندانأ کاتوز اینهــابراِیآقــاِی

ِت
َ
هرچهتماْمتر،ازِحکایاتیچونَوعِظَســعدیدرجاِمِعَبْعلَبکوَمال

کهدرهیچیکَتصریحیبهُمناســباِت ویازصحبــِتیــاراِنِدَمشــق-
از ،نوعیِدلَزدگــِیَغّزالٖیوار َســعدیباِنظاِمآموِزشــِیَرســمینمیبینیــمـ
یِشَســعدیببندد!)َســنج: فضــاِیِنظامّیــۀبغدادرابیرونبَکَشــدوبهر

صص32-34و103(

ماِت َتَوّهُ ٖیســمانهاُمســَتَندینــداَردُجزَتمایــاتو همۀاینآســمانور
کــهَبدَفْهمــِیعبــاراِتَســعدینیزچاشــنِیآنُشــدهاســت؛و نویَســنده
نمونۀنمایاِنآن،همانَترَجمۀواژۀ»جاِمِع«َتعبیِر»جامعبعلبک«اســت

!!!)p.17(َمتِنانگلیسی بهuniversityدر

سفاِر شیخ
َ
مرِو أ

َ
َقل

َسعدیراقاِبِل سفاِر
َ
أ یانباآنکهبسیاریازِحکایاِتَسوانحو کاتوز دکتر

باِبَهمــان»یکبامودوَهوا«ِی ِاســِتنادواعِتمــاِدتاریخینمیداَند،از
سْیر مرِو

َ
فته هاِی َسعدی!!!،َقل گُ کر،با ِاسِتنادی َجْزمی حّتٰی به نا ِ

ّ
ساِبقالذ

وَسَفِراوراَتعیینوَتحدیدَفرمودهاند!

کتــاِبَســعدی،شــاِعِرزندگــی،عشــقوشــفقت،آمــدهاســت:»...  در
کرده ممکننیستسعدیبهنواحیشرقِیجهانفارسیزبانهرگزسفر
کرمان،سیستان،نیشاپور، اوازشهرهایمهمشرقیچون آثاِر باشــد:در

هراتومرواثرینیست....«.)ص25(

نقد و برریسکتابَسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون!



67 161سال بیست و هفمت،مشارۀپنجم،آذر ودی مـــــــاه1395

لّیهونافرجاِممغوالن«. ّوَ
َ
دانستهوجاِیدیگر81-به»تهاجمهاِیأ

بــه را وُهجــوِممغــوالن َســعدٖیِپژوهان،ســاِل623هـــ.ق.  از دیگــری
َبغدادو از َنَظرقرارداده،ولیُســرودۀشــْیخراناِظربــهُخروِجاو فــارس،مّدِ

کهِاسِتنباِطَغریبیاست.83 شَتَنشبهشیرازشمردهاست82
َ
بازَنگ

که کتــاِبَســعدی:شــاِعِرِعشــقوزندگــی،گفتهاند  یــان،در کاتوز دکتــر
ِإشــارِتَســعدیبــهُحدوِدســاِل623هـــ.ق.اســتوَحملۀُمغــوالنبه

فارس.84

اینکتاِبَســعدی،شــاِعِرزندگی،عشقوشفقت)نگر:صص25- در
یان،اینُسرودهرا،باِاطمیناِنخاِطر،ناِظربه کاتوز 27و91(َهم،-آقاِی
مدادهوَسَفِریادُشدۀَسعدیراناِظر

َ
َحملۀمغوالندرساِل622هـ.ق.َقل
بهَحوالِیهمانسال85دانستهاند.

اینکــهُچنیــنداوریهــاِیقاِطــِعِدْیمــی،پیــِشدیگــر بــاَصــرِفَنَظــراز
َجساَرتآمیِزنویَســندهودرقیاسباَبدَفهمٖیهاِی یانباِر آســانگیریهاِیز
آنکهاینِإشــاَرِتَســعدیبه شــتهاز

َ
ذ

ُ
گ َصریِحَفضیِحاوهیچاســت،و

هنگامــۀغیاثالّدیــنپیرشــاهباَشــدیــاتــاِزِشمغــوالن،َنفــِسِاطمینان
َتعییــِنَتکلیــِفَقضّیــه،نشــانمیِدَهد یــاندر کاتوز ــِتُاســتاد وقاِطعّیَ

ِت ُظنون«داَرند! حضرتشانچهالِتزامیبه»ُحّجّیَ

َرنِجبسیار!«. و راِهدور یغاز بهقوِلَبهار:»ِدر

َسعدی و صوفی
ْکســفورد،شــاَید-و ندپایۀدانشــگاِهآ

َ
یــان،ُاســتاِدُبل کاتوز دکتــرُهمایــوِن

یــسو ِعلــمَتدر
ْ
کــهدرآندارال البّتــه:»شــاَید«-َدربــارۀَبعــِضَمقوالتــی

ف َمقوالتیچونپیشــینۀَتَصّوُ ِإفاَدتمیُکَند،صاِحبَنَظرباَشــد،ولیَدر
صیکه صینــداَرد.َتَخّصُ ردیســیهاِیســیماِیاجِتماعِیآنَتَخّصُ

َ
وِدگ

ُوقوفبرتاریخوِرجــالوَمنابِع از َنــداَرد،هیــچ،آنانــدازهراِجلاســتو
کتاَبشمیاِن»ِشبلی«)صوفِی َتحریِرفارســِی کهدر عاتَمحروم

َ
اینُمطال

ــط
ْ
ــر(َخل ّخِ

َ
دیــبوداِنشــمنِدِهنــدِیُمَتأ

َ
م(و»ِشــبلِی ُنعمانــی«)أ ُمَتَقــّدِ

میُکَند!86باایْنَهمه،وبااینِبضاَعِتُمْزٰجاة،ِإْصرارداَرددربارۀنسَبِت
آنَسرِرشــتهَنداَرد، ُکَندودربارۀآنچهاز َنَظر ف«ِإظهاِر »َســعدی«و»َتَصّوُ

َمقالۀُمْفَردهبنویَسد!87

81. نگر: همان، ص 94. 
82. نگــر: - َتحقیــقدربــارۀَســعدی، هانری ماســه، َترَجَمۀ دکتــر َاردبیلی - و - دکتر یوُســفی، چ: 2، 

ص 41 و 42. 
یان، چ: 1، َنشِر مرکز، ص 69 و 70.  کاتوز 83. نیز َسنج: َسعدی:شاِعِرِعشقوزندگی، دکتر ُهمایون 

84. نگر: َسعدی:شاِعِرِعشقوزندگی، چ : 1، ص 68 و 69 و 78 و 79. 
 َسهِو ُحروْفنگاشتی است.

ْ
که بِاحِتمال 85. در ص 27 َصریًحا »662« آمده 

یان، چ: 1، ص 219 - َمتن و هاِمش. کاتوز 86. نگر: َسعدی:شاِعِرِعشقوزندگی، 
کْیوانی، چ: 1، تهران:  یُزن، ترَجمۀ دکتر َمجدالّدیِن  یراســتۀ دکتر ِلئونارد ِلو ف، و 87. نگر: میراِثَتَصّوُ

َنشِر َمرَکز، 1384هـ. ش.، 2 / 216 - 230.

َرنگی! شـــــــــــــــوریده چه َسعدی! فت:
ُ
گ َکسی

دیدی کـــــــــــــــه ل ّوَ
َ
أ َعهـــــــــــــــِد  در بـــــــــــــــود ُچنان

َجهانـــــــــــــــیُپرآشـــــــــــــــوبوَتشـــــــــــــــویشوَتنگی

عاِدل ُســـــــــــــــلطاِن اّیـــــــــــــــاِم  در ُشـــــــــــــــد ُچنین
َزنگی75 َســـــــــــــــعِد ِبـــــــــــــــْن بوَبکر

َ
أ َاتابـــــــــــــــک

َبعــِضُنســخههاِیُگِلســتاِنشــْیخَهــمِرواَیتــیازَهمیــنچکامــهدر در
کتابُمنَدِرج-است.76ـ77 دیباجۀ

َبْهرۀَحیاِتخویشِإشــاَرت ُکدامینُبرهــهو ایــنبْیتهــا،بــه َســعدی،در
کهَسراَیندهرابهدوری میداَرد؟ماَجراِیآنَتنگناوآشــفتگیوُعســَرت
گرایانیدهبودهاست،چیست؟ِإشاَرِتشیخبهکْیوُکجاِیآن ازشیراز

رَدد؟
َ
ُپرَتشویشراِجعمیگ یِخُپرآشوبوروزگاِر تار

ایــنبــارهَحدســهائی البّتــهَســعدٖیِپژوهــاندر بُدُرســتینمیدانیــم؛و
زدهاند.

َبرخــیچــوناوســتاِدَانوشــهیاددکتــرَذبیــحاهلِلَصفــا-َرِحَمــُهاهلُلَتعالٰی-
اینَسَفِرَسعدی،درُحدوِدسالهاِی620و621هـ.ق.

ْ
گفتهاندکهبِاحِتمال

وضاِعُدشواری
َ
یالّظاِهر،ُمْنَطِبقاستبرأ

َ
ُرخدادهاست،وِإشارِتاو،َعل

ِدخوارزمشاه َثِرتاِزِشُسلطانغیاثالّدینپیرشاهپَسِرُسلطانُمَحّمَ
َ
کهبرأ

گــزارِشتاریْخنگاران،این بهشــیراز،درِإقلیــِمپارسپدیدآمدهبود.ُمواِفِق
غیاثالّدینپیرشــاه،پسازمرِگپدر،ُشــماریازســپاهیاِناوراِگردآوْرد
واِخِرســاِل620هـ.ق.،

َ
ودرِعــراقوآَذربایجــانبــهُفتوحاتیناِئــلآمد.درأ

عاِزِمفارسُشدواتاَبکَسعِدزنگیکهیاراِیایستادگیدربرابِراونداشت،
ســاِل621هـ.ق.به بهقلعۀِاصَطخرپناهُبرد.غیاثالّدینپیرشــاهدرآغاِز
ِفخویشدرآوْرد. شیرازَدرآَمد78-وبسیاریازنواحِیفارسراَتحِتَتَصّرُ
ویَســرانجامبهدرخواســِتَاتابکَســعد،فارسرابااوِقســَمتکرد،وبه

َوساَطِتالّناِصرِلدیِناهلل،خلیفۀَعّباسی،بهِعراقبازگشت.79

مهاَفرســوده،پاکَدروا
َ
یــِخآنَعصرهاَقل تار ُمعاِصــرانبــاآنکهدر یکــیاز

ُشــدهاســتوجایــی80-َنَظِرَســعدیرابهَحملۀُســلطانغیــاثالّدین

میرکبیر، ص 755. 
َ
75. - ُکّلّیاِتَسعدی، چ أ

76. نمونــه را، نگــر: - کتــاِب گلســتاِنشــیخمصلــحالّدیــِنَســعدی، چــاِپ ســنگی، بــه اهتمــاِم 
م افشــار رومّیه، 

َ
ص بـ: صاِحب َقل

ّ
دصــاِدِق تبریزی، به خّطِ میرزا آقــا المتخل دطاِهــر بــن محّمَ محّمَ

اسالمبول: مطبعۀ ایرانّیه، 1291 هـ. ق.، ص 7 .
که هانری ماسه نیز ِشعِر یادُشده را از »دیباجۀ ُگِلستان« َنقل می ُکَند. 77. از همین روست 

دَحَســِن مهدوِی َاردبیلــی - و - دکتر ُغالمُحَســیِن   نگــر: تحقیــقدربــارۀَســعدی، َترَجَمۀ دکتــر محّمَ
یوُسفی، چ: 2، ِانِتشاراِت توس، 1369هـ. ش.، ص 42. 

ِف شــیراز را بر َدســِت او، »602« گفته اند که َخطاست. َسنج: - تحقیق یِخ َتَصّرُ 78. َبعِض ُقَدما، تار
دربارۀَسعدی، هانری ماسه، َترَجَمۀ دکتر َاردبیلی - و - دکتر یوُسفی، چ: 2، ص 42. 

ایران، َذبیح اهلِل َصفا، ج 3ـ بخِش 1، چ: 7، تهران: ِاْنِتشــاراِت ِفردوس،  َدبّیاتدر
َ
یِخأ 79. نگر: - تار

1369 هـ. ش.، ص 592 و 593 .
وبوِیِعشق، شــیریِن َبیانی )ِإسالمِی ُندوَشن(، چ: 1، یزدا، 1389هـ.  ِکشــیراز 80. نگر: َســعدی:خا

ش.، ص 63 .

َسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون! نقد و برریسکتاب
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َســعدیبرمیآَیدکهویصوفیَنبودهاســت) بیشــترینۀآثاِر کــهمیپنداَرداز یان کاتوز آقــاِی َبرِخــاِفِإصــراِر
یالّظاِهرَسعدیصوفیاست.

َ
َسنج:ص23(،َعل

یانَســخاَوتَمندانهحاِفــظرا،باآننیــشوکنایههاِیآْبدارشبهخانقاهیان،شــاِعری ُطرفــهآنکــهآقــاِیکاتوز
قاِتروَشــِن

ُّ
آنکهَتَعل

ْ
ِفَســعدیراُمْنِکراســت)َســنج:ص133(؛حــال مــدادمیُکَنــد،ولــیَتَصّوُ

َ
صوفــیَقل

باِبپیونِدَســعدیباخانقاهورباط َســعدی،وحّتٰیگزارشــهاِیَصریِحتاریخیدر فکاِر
َ
أ قوالو

َ
أ صوفیانهدر

ِفحاِفظِإقامه کهبرَتَصّوُ َشواِهِدنهَچندانروَشنودوَپهلوئیاست ودیگرفضاهاِیصوفیانه،َبسیبیشاز
ِف َتَصّوُ ــردر

َ
ُکَنــد»حاِفظ«رابهَقطــعوَیقینصوفــیبخواَند،دیگ ت

َ
گرکســیُجرأ مــانمیُکَنــما

ُ
گ کــرد. َتــوان

ُکَند. »َسعدی«نباَیدشک

فدیدهمیشود، عیاِنَتَصّوُ
َ

کهدرمیاِنُمّد یان،ِانِتقاداِتَسعدیراازبرخیصوفیانوانحرافاتی کاتوز آقاِی
َسعدیو روزگاِر ِفَرسمِیَزمانهَحملمیُکَند)َسنج:ص94و104(.ازپیشاز برنوعیبدبینِیشْیخبهَتَصّوُ
بودهاست؛ گراْنبار ف عیاِنَتَصّوُ

َ
ازُچنینَنقدهابرُمّد بسیاریازصوفیاِننامدار بخصوصدرَعصِروی،آثاِر

ِتصوفیانهیا صِلُســّنَ
َ
أ ِکناِقداز وپیداســتِصــرِفاینگونــهَنقدهاوُخردهگیرٖیهــا،هرگزبهَمعناِیِانِفــکا

ّقیَنَتواَندُشد.
َ
ت،َتل َبدبینِیویبهاینُسّنَ

گرُمطالعۀَصدهاَمتِنصوفیانۀکهِنفارسیوَعَربیکهازَنقِدخانقاهوخانقاهیانَسرشاراستونویَسندگاِن ا
ِعلِمپریْنستونِگرانمیآَید،یک

ْ
کناِندورال ْکسفوردوسا فبودهاند،برُمرَتِزَقۀَکتاتیِبآ آنهاخودُجْملگیُمَتَصّوِ

فرابا کهتاریِخَتَصّوُ دکاظِمیوُسفپور کتاِبَنقِدصوفیآقاِیدکترُمَحّمَ ِحِإجمالِیتْکنگاریهائیچون
ُ
َتَصّف

ف،َوَرقزدهاست،َسهلاست قواِلصوفیانوانتقاداِتخوِدایشاناززشتکاریهاِیُمْنتسبانبهَتَصّوُ
َ
تکیهبرأ

رمْیلشان
َ
گ وَبَسندهمینماَیدتاآنِپژوهشگراِنالبّتهَدقیِقُمسَتَندنویسوآنُمسَتشرقاِنالبّتهَعمیِقَرِوشَمند،ا

فآشناترَشَوندوبداَنندِانتقاداِت ِتَنقِد»دروْنسازمانی«ِنظاِمَتَصّوُ ســترۀُسّنَ
ُ
گ َکشــیدوماِنعینبود،َانَدکیبا

فته-وگاهدربیاِنآنازَتعبیرهاوتمثیلهاِی
ُ
ِمِإسامگ

َ
مثاِلَسعدی،پیِشَبعِضآنچهَشهیرَترینصوفیاِنعال

َ
أ

فوَقالعاده»آْبَنکشیده«ایَهمَمَددُجسته-اند،َنمیاستدرَبراَبِرَیمی!

ِف  ُزمرۀناِقداِن ُمَتَصّوِ کهَسعدیراَهمدر کردهاست ُدُرستی بسیار کاِر کتاِبَنقِدصوفی،نویَسنده درَهمان
فجایدادهاست.88 َتَصّوُ

یافتهاست یانَهم»تاُحدودی«در کاتوز یانَهم،ُچنانکهخوِدآقاِی وَدربار مثاِلَسعدیباَدربار
َ
پیوندهاِیأ

کرد. تَنَتواَند
َ
آنانَدالل فاز وَخستوُشده)َسنج:ص133(،هیچبرَنفِیَتَصّوُ

کــهویمولویرا َمــداِرِکحیاِتصوفیانــۀآنروزگار،بهاندازهایاســت ســنادو
َ
یــانباأ کاتوز ناآشــنائِیآقــاِی

گر ــممیِدَهد)نگر:ص39(؛حــالآنکها
َ
بیارتباطبادربارهــاوحامیان«َقل

ً
بــهعنــواِنِمثــاِلصوفیاِن»کامــا

َخص:نامههاِیاو-رابُدُرســتیخواندهبود،ازُچنینداَورِیبیَپروائی
َ
مولوی-وبال آثاِر شــتنامههاَو

َ
ذ

ُ
سرگ

راِنزماِنمارادرمییافتکهبهجاِیُچنینِإْنکارهاِی
َ
رمیَکرد؛َبلُدُرستِیَعزیَمِتَبعِضَتحلیلگ

َ
َسختَحذ

ستردهوَتعاُماِتَوسیِعمولویباُقدَرتَمداراِنَزمانمیُپرَسند.89
ُ
گ  موهوم،ازچونوچراِیَرواِبِطبسیار

َدبی،باطنی
َ
َپِسظاِهِرهرمتــِنأ تِیشــایعوَبدَفهمِیَمرســومکهدر یانبداندیدگاِهُســّنَ کاتوز اعِتــراِضآقــاِی

مثــاِلآقاِی
َ
کهأ کــرد صوفیانــهوِعرفانــیُســراغمیُکَنــد)َســنج:ص52و54(،بجاســت؛لیــکتردیــدنباَیــد

آمدهاند. یانبارُدچار َبراَبِرآنِإْفراِطنابَهنجار،بهَتْفریطیز یان،خود،در کاتوز

دکاِظِم یوُســف پــور، چ: 1، تهران:  قــواِل صوفیان تا َقرِن هفتــِم هجری(، دکتر ُمَحّمَ
َ
ف با تکیه بر أ یِخ َتَصــّوُ 88. نگــر: - َنقــِدصوفــی )َبرَرســِی ِانِتقــادِی تار

زنه، 1380هـ. ش.، صص 76 - 78.  ِانِتشاراِت رو
یِر ناِم َتعاُمِل موالناَجالالّدیِنَبلخیباِنهادهاِیُقدَرتو ر در: َمقالۀ آقاِی دکتر َمحموِد ُفتوحِی رودَمعَجنی ز

َ
کر را نگ ِ

ّ
خیرالذ

َ
یهاِی أ ُکنجکاو 89. نمونۀ 

قونیه )چاْپ ُشده در: َفصلنامۀ دریچه، تابستاِن 1394 هـ. ش.، ش 37، صص 20 - 32(. سیاَستدر

حاَجت نیست َتصریح کَُنم که 
عاِی حضرِت ُاستادی  ُبنیاِد ُمدَّ
بر باد است! ... »َسعدی« 
ِقّصه گوِی َمقامه َپردازِ ما، 
َحّتٰی اگر در ِحکایتی َتصریح 
تها در ِکرمان  می کَرد که ُمدَّ
یا َهرات به َسر ُبرده است 
نمی توانستیم ِاطمینان 
داشته باشیم این َمعلوماِت 
داستانی با واِقِع َحیاِت شیخ 
َتطبیق می کَُند یا نه؛

َسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون! نقد و برریسکتاب
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آشــنائیُدُرســتباُچنین ُبن-نشــانیاز کافــیِإرائهِدَهــدوبیآنکه-از یــان،بیآنکــهَشــواِهدی کاتوز آقــاِی
َتجــاِرِبصوفیانهجاِنبــداریمیُکَند.از َعَدِمِاســِتغراِقشــخصِیَســعدیدر َشــواِهدوَمقــوالتَفرانماَید،از
واهیبردیدگاِهخودبهُمقایســهمیگیرد)َســنج:ص

ُ
گ کهاوچونان َغَزِلَســعدیومولوی َقضا،نمونههائیاز

َغَزلهاِی تیتامَندارند؛َبلشــاَیدُعْمِقعرفانــِیَمعانیدرُخصوِصآنچهاز
َ
عٰیَدالل

َ
گویــابــرآنُمّد 56و57(،

گرفتهاند،نــهکمتر،که کــهازمولویبهَشــهادت وِإحساســی آنَغَزِلُپرشــور واهــیآوردهاند،از
ُ
گ َســعدیبــه
بیشترباَشد.

َمقالۀُمْفَردهای کتاِبفارسیوَهمدر کتابوَهمدر این ْکسفورد،َهمدر آ کهُاستاِدعالٖیَقدِر َعَجباست
واهمیساَزد،

ُ
گ عاِیخود

َ
فپرداختهاست،هزارویکچیِزَمربوطوناَمربوطرابرُمّد َتَصّوُ کهدربارۀَسعدیو

َعهِدشْیخَتنظیموَتحریر
ْ
ســناِدَشــرِححاِلَســعدیوآنچهَهمروزگارانوَپسینیاِنَقریبال

َ
ولییکُتِکپابهأ

زیــِرقلعۀَفَهنَدرســاخته،90 کهَســعدیدر کــهازماَجــراِیآن»ِرباط« ــَرد
َ
کردهانــد،نزدیــکنمیَشــَودونمینگ

َتْبیینیکه بــوده،91و بوَعبداهلِلَخفیــفُمجاِور
َ
َکبیــرأ ُبقعۀشــیِخ فتهانــدویابتدادر

ُ
گ کــه وَتصریــِحکســانی

یاَضت هِلر
َ
أ ِتشــْیخبهَدســتمیِدَهنــدواورا»صوفــی«و َشــخصّیَ َپســینیانیچــونصاِحِبَشــّداإِلزاراز

کینراِإطعام آنَفقیرانوَمســا کهَســعدی»خانقاهـ«ـــیداشــتهودر این کیاز گزارشــهاِیحا میخواَنند92و
حــواِلاینخانقاه

َ
کــهمیگوَیندأ ــزاِرِشآنان

ُ
گ  ُصّفــۀَهمــانخانقــاهبهخاکســپاردهُشــده،93و میکــردهودر

ِذهــِنخواَننــدۀتیْزویر،ُجــزچهرۀَمردی پــسازآنچــهســانبــوده،94و...و...،در آنروزگارانو یــه«در و»زاو
گراِی

ْ
َمْشــَرِبِاعِتدال ف،بهَمْشــیو ِمَتَصّوُ

َ
واهِیآثارش،درعال

ُ
گ فیکهبه فَترســیمنمیگــردد؛ُمَتَصّوِ ُمَتَصــّوِ

ّفــاظ،یا
َ
نِدِابــِنَعَربــیَمآباِنل

َ
گ نزدیکَتــراســتتــاجهــاِنَخیــالآ َمعــاِرفبســیار

ْ
مثــاِلصاِحــِبَعــواِرفال

َ
أ

گونه. َهیابانگهاِیمولوٖیواروشْیدا

فت:صوفیَنبودِنیکُمَسلماندرزمانهوِإقلیمیکهَسعدیدرآنمیزیست،َچندانهماختیاری
ُ
ازُبنباَیدگ

نبود!بدینَمعنیکهُمَسلمانیباُچنانخواِنشیصوفیانهَقرینوَعجینُشدهبودکههرَپرَوردۀآنجامعه،خواه
ناخواه،حاِمِلاندوختهایَعظیمازَمواریِثِفکریوَعَملِیَتَصّوفمیگردید.

ف، شــیوۀ ُعمومی و ِصبغــۀ غاِلِب حیاِت  ْهیافتهاســتکهَتَصّوُ یــانخوشــبختانهبدیــنَمعنیَتَوّجُ آقــاِیکاتوز
بازشناسِی قالیم در َســدۀ َهفتِم هجری بوده اســت)َسنج:ص91(؛لیکدر

َ
اندیشــگی و اعتقادِی َمرُدماِن این أ

کامگارنگردیده. َمعاِلموَعواِلِمَرِوشوَمِنِشصوفیانۀَسعدی،َچندان

عیان،درَمجالیفراْخترپْیگرفتهَشَود.َهمین
َ

ِفَســعدیوَبدَفهمٖیهاِیُمّد شــاَیندهترآنســتداســتاِنَتَصّوُ

میرَکبیر، ص 919. 
َ
90. نگر: ُکّلّیاِتَسعدی، چ أ

د َمحموِد َمرَعشِی َنَجفی(،  ة اإِلسالم و الُمسِلمین دکتر َسّیِ یار ُحّجَ
ْ
از براِی َتصحیِح »قهندز« به »َفَهنَدر«، نگر: مرزباِنفرهنگ )َجشْن نامۀ داِنشَوِر َفرَهْنگ

یَسندگاِن ُقم، 2ج، چ: 1، ُقم: نوِر َمطاف، 1393 هـ. ش. / 1435 هـ. ق.، 1 / 316 - 324 )از مقالۀ نگارنده،  سۀ خانۀ کتاب و کانوِن نو به ِاهِتماِم ُمَؤّسَ
ُکّلّیاِتشیخَسعدی«(.  یِر ناِم »َتصحیحاتیدر ز

ینی - و - َعّباِس  ــِد َقزو بوالقاِســم ُجَنْیِد شــیرازی، به َتصحیح و َتحشــَیۀ: َعاّلمه ُمَحّمَ
َ
َمزار، ُمعین الّدین أ

ْ
ال وزارَعنُزّواِر

َْ
ال فــیَحــّطِ زار ِ

ْ
91. نگــر: َشــّداإل

َمزار، عٖیَســی بِن ُجَنْیِد شــیرازی، به َتصحیح و َتْحشــَیۀ دکتر نورانِی ِوصال، چ:1، شــیراز:  ِکَرۀهزار
ْ

ِإقبال، چ: 1، طهران، 1328 هـ. ش.، ص 461؛ و: َتذ
مه، َتصحیح و َتعلیقات: 

َ
ْحٰمِن جامی، ُمَقّد ُقْدس، نورالّدین َعبدالّرَ

ْ
ْنسِمْنَحَضراِتال

ُ ْ
حَمدی، 1364 هـ. ش.، ص 477؛ و: َنَفحاتال

َ
کتابخانۀ أ

العات، 1370 هـ. ش.، ص 598. دکتر َمحموِد عاِبدی، چ: 1، تهران: ِانِتشاراِت اّطِ
َمزار، عٖیَســی بِن  ِکَرۀهزار

ْ
ینی - ِإقبال، ص 461؛و: َتذ بوالقاِســم ُجَنْیِد شــیرازی، ط. َقزو

َ
َمزار، ُمعین الّدین أ

ْ
ال وزارَعنُزّواِر

َْ
ال زارفیَحّطِ ِ

ْ
92. نگر: َشــّداإل

ُجَنْیِد شیرازی، چ نورانِی ِوصال، ص 477.
َمزار،  ِکــَرۀهزار

ْ
ینی - ِإقبــال، ص  461و 462؛و: َتذ بوالقاِســم ُجَنْیِد شــیرازی، ط. َقزو

َ
َمــزار، ُمعین الّدین أ

ْ
ال َعــنُزّواِر وزار

َْ
ال فــیَحــّطِ زار ِ

ْ
93. نگــر: َشــّداإل

عٖیَسی بِن ُجَنْیِد شیرازی، چ نورانِی ِوصال، ص 477.
یه« »شــیِخ صاِلح« َســعدِی شــیرازی را در َســَفرش به  که »زاو زاِرِش بســیار َبهاداِر ابِن َبّطوطه  َمغِربی )703 - 779 هـ. ق.( در َســَفرنامه اش 

ُ
گ 94. ماَننِد 

کرده است. یاَرت و توصیف  ِإقلیِم پارس ز
ُه 

َ
َم ل

َ
ْنجی ، َقّد واتی الّطَ

َّ
د بن َعبِداهلل الل بوَعبِداهلل ُمَحّمَ

َ
سفار، َشمس الّدین أ

َ
َوَعجاِئِبال مصار

َ
ّظارفیَغراِئِبال نگر: رحَلةابنَبّطوطة الُمَسّماةُتحَفةالّنُ

ة، 1417 هـ. ق.، 2 / 50. بّیَ کة الَمغِر
َ
کادیمیة الَممل َقُه َو َوَضَع َخراِئَطه َو َفهاِرَسه: َعبدالهادی الّتازی، الّرباط: مطبوعات أ

َ
َو َحّق

کتاب )2 /  که بالفاِصله در َهمان  که این َتعبیِر »شیِخ صاِلح« در ِلساِن ابِن َبّطوطه َمغِربی، در این َمقام، توصیفی است صوفیانه؛  به یاد داشته باشیم 
رَدد.

َ
کازرونی َهم َتکرار می گ ِإسحاِق  بو

َ
52( در حّقِ شیخ أ

آقاِی کاتوزیان، ِانِتقاداِت 
َسعدی را از برخی صوفیان 

و انحرافاتی که در میاِن 
ف دیده  عیاِن َتَصوُّ ُمدَّ

می شود، بر نوعی بدبینِی 
ِف َرسمِی  شْیخ به َتَصوُّ

َزمانه َحمل می کَُند )َسنج: 
ص 94 و 104(. از پیش از 
روزگارِ َسعدی و بخصوص 
در َعصرِ وی، آثارِ بسیاری 

از صوفیاِن نامدار از ُچنین 
ف  عیاِن َتَصوُّ َنقدها بر ُمدَّ

گراْنبار بوده است؛ و پیداست 
ِصرِف این گونه َنقدها و 

ُخرده گیرٖی ها، هرگز به َمعناِی 
ِت  ِانِفکاِک ناِقد از َأصِل ُسنَّ
صوفیانه یا َبدبینِی وی به 

این ُسنَّت، َتَلّقی َنَتواَند ُشد. 

نقد و برریسکتابَسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون!
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َســدۀَهفتِمهجــری-ودرغوغاِی ف،درچهرۀتاریخیاش،وبهویژهدر کــه:َتَصــّوُ یــم ر
َ

ذ
ْ
انــدازهبگوییــموبگ

گونهگونیِاشــِتمالداشــته َزمانهُفرومیریختـ،َبرطْیفهاِی باموَدر کهاز طوار
َ
حوالوَغراِئِبأ

َ
آنَعجائِبأ

َکســانیچون گونیها،وآنگاْه گونا گاهبههیچروْیبرَهمُمنَطِبقنمیافتادهاند.نادیدهگرفَتِناین که اســت
کردهاندومیُکَنند کهبسیاریازخاماِنَعصِرما ِفَزمانَقرارداَدن-آنسان ِابِنَعَربییامولویراَسنجۀَتَصّوُ

ـ،پیآَمدیُجزدورافتادنازداَوریهاِیتاریخِیَسختهنداَرد.

شتنامههاِیصوفیان،بهشرِححاِلَسعدیَهمَپرداختند،
َ

ذ
ُ
َسرگ حٰمِنجامیکهدر آری؛َکسانیچونَعبدالّرَ

خویشُمصٖیببودند. کاِر درَتشخیصو

ُهَنر َنزِد »کاتوزیان« است و َبس!
زارِش

ُ
َبهرهجویــِیحوَصلهَمْندانــهازَمناِبــعوَمآِخــذوزیــروروَکــرَدِنبهترینوکارآَمدَترینَســَندهاوَمنَبعهــاوگ

شابهَمراِجِعَبحثوَتحقیق،ازلوازِمهرِپژوهِش َدقیق و ُمسَتَنداست؛
ُ
مینانۀایناستفاَدتوِإرجاِعَدقیقوراْهگ

َ
أ

ُاستادکاتوزیانَچندانُمراعاتنُشدهاست.95 کهالبّتهدرشاهکاِر

گوییبهِمصداِق»ُهَنرَنزِد»کاتوزیان«اســتو ،
ً

ال ّوَ
َ
کتاِبَســعدی،شــاِعِرزندگی،عشــقوشــفقت،أ نویَســندۀ

کــهایرانیانوَانیرانیاندربارۀشــْیِخشــیرازواندیشــهوُهَنِراوِانِتشــاردادهو پژوِهشــِیُپرُشــماری َبــس!«،بــهآثاِر
میکردهاند،ُجزُشــماریَانَدک،بیِاعِتناست؛نهازآنهاَبهرهای

َ
اوَقل فکاروآثاِر

َ
رســالههاوکتابهاکهدرَشــرِحأ

شــاِیکتاب،به
ُ
رمیُکَند.ِإرجاعاِتَانَدْکُشــمارونهَچندانراْهگ

َ
َدرخــورمیجوَیــدونــهبهآنهاِإرجاعیروَشــنگ

ل.َحّتٰیدرسیاههای ّوَ
َ
زوًماَمناِبِعباَیندهوَدسِتأ

ُ
َمجموعۀبسیارَمحدودوَمعدودیازَمناِبعراِجعاست،ونهل

فاِقَمناِبِعَسعدٖیشــناختیچشــمگیراســت.در کَثِرَقریببهِاّتِ
َ
کهدرپایاِنکتاببهَدســتدادهاند،َغْیَبِتأ

ُمقابل،درآنچهبهعنواِن»پژوهشهایانتقادی«برشمردهاند)ص167(،ونیزدرِإرجاعاِتَسعدٖیشناختی
م،ازآِنَمکتوبات و َمقاالِت 

َّ
ِتقاِطعوُمَســل کثرّیَ

َ
کَثــر،َبلأ

َ
أ وَفــروَحّظِ

َ
)نمونــهرا،نگــر:ص162،ش21(،َســهِمأ

ســتاد کاتوزیاناســت.درواِقعایشــاندرَسعدٖیشناسینیز)ُچنانکهدرغیِرَسعدٖیشناسی(،96باَهمان
ُ
خوِد ا

عینمایانبهباْزخوانی 
َ
کیو»خودَکفا«!َهستندوباَول »ِاعِتمادبهَنْفِس«َمشهوِدَمْعهوِدخویش،ُعْمدًةبهخودُمّتَ

و باْزخوارِی آثاِر خویشَمشغولاند.97...َهمیناستکهَعرضمیُکَنم:ُهَنرَنزِد»کاتوزیان«استوَبس!

کهُجستهاندَدرخور حیاًنا»بناچار«دیدهونامُبردهاند!ـ،نهَبهرهای
َ
کهأ دیگران- هی،درَهمانَقلیلآثاِر

َ
واْنگ

کردهاند. کار توحوَصلهایدر
َ
ناْمُبردِناینَمنابعِدّق گویا-حّتٰیدر بودهاستونه-

نمونهرانوشتهاند:
»محمدعلــیفروغــی،کلیــاتســعدی)ویرایشبهاءالدینخرمشــاهی(،تهران،نشــرآرویــن،1374.«)ص

.)165

مشــاهی،دوبار-ُکّلّیاِتَســعدیویراستۀ کهُاســتادَبهاءالّدیِنُخّرَ راِقِماینُســطورَهمیناندازهمیداِنســت
ۀَمْنشــوراِت

َ
ِسلِســل ل،در ّوَ

َ
أ دَعلــِیُفروغــی)1254-1321هـــ.ش.(راباْزویرایــیکردهانــد:باِر زنــدهیــادُمَحّمَ

َسعدیوافزایِشَبعِضَفواِئد ُدُوم-باُمقابلهباَبعِضدیگرویراستهاِیآثاِر میرَکبیر؛98باِر
َ
ســۀِانِتشــاراِتأ ُمَؤّسَ

یش  یَسنده به آن زبان َنقل کرده و در َتضاعیِف َتألیِف خو 95. شــگفت آنکه در َمتِن انگلیســِی ِکتاب، نشــانِی یکایِک ُنصوِص کّلّیاِتَســعدی را که نو
نجانیده اســت، ذْیِل هر ِفْقره به َدســت داده اند؛ ولی در َترَجمۀ فارســی این نشــانی ها نیز َحذف ُشده است! ... شاَید َخیال کرده اند خواَنندۀ فارسٖی 

ُ
گ

 بازٖی«ها نیست!!! 
ْ

هِل این »سوسول
َ
بان أ َز

یِخ ایران )َسنج: ص 137( و »َبحث و َتحلیِل مشروح  96 . نمونه وار، بنگرید بدین که در َمقولۀ فراْخ دامنه ای چون ِخصاِل َفرمانروایان و َفرمانروایی در تار
یخ و سیاَسِت ایرانیان است. که ُسراغ می ِدَهند، َهمانا تألیِف خودشان در باِب تار یِخ ایران« )ص 163(، تنها نمونه ای  دربارۀ جامعه شناسِی تار

یِخ  که مقّدمه اش تار کتابی  که در  شتن از بازنموِد ُخرد و کالِن ِإفاضاِت خود و ِإصرار و ِإبرام در این باب، آن است 
َ

ِع نمایان و نگذ
َ
97 . نمونه ای از این َول

یــش در 2006م. ) ص 162 و 167( َهــم ِإرجــاع می ِدَهنــد. ... پیداســت چــه َقدر تا واَپســین َدم و آِخرین  2005 م. )ص 11( داَرد بــه آثــاِر چاْپ ُشــدۀ خو
م نُیفَتد و فاِئَدتی از خواَننده فوت َنَشَود!

َ
بینٖی ها، ُمِصر بوده اند چیزی از َقل باز

گرفته است. یراست، به ساِل 1389 هـ. ش.صورت  98 . چاِپ پانزَدُهِم این و

َعَجب است که ُاستاِد 
عالٖی َقدرِ آکْسفورد، َهم در این 
کتاب و َهم در کتاِب فارسی 
و َهم در َمقالۀ ُمْفَرده ای 
ف  که دربارۀ َسعدی و َتَصوُّ
پرداخته است، هزار و یک 
چیزِ َمربوط و ناَمربوط را بر 
عاِی خود گُواه می ساَزد،  ُمدَّ
ولی یک ُتِک پا به َأسناِد 
َشرِح حاِل َسعدی و آنچه 
َهمروزگاران و َپسینیاِن َقریب 
اْلَعهِد شْیخ َتنظیم و َتحریر 
کرده اند، نزدیک نمی َشَود

َسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون! نقد و برریسکتاب
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یانرا کاتوز کردهاســت.99بــاایْنَهمه،قوِلآقــاِی که»انتشــاراِتدوســتان«منتشــر وتوضیحــات-درچاپی
مشاهیُپرسانُشدم. بِع!(»َنشِرآروین«،ازخوِدُاستادُخّرَ ُمْنِکرنتوانستمُشدودربارۀاینویراسِت)َمزعومالّطَ
کهناِشریبهناِم»آروین«نمیشناَسند!!! کردند،َتصریحنمودند ایشاننهتنهاُوجوِدُچنینویراستیراَنْفی

یان،اینگونهشناسانیدهُشدهاست: کاتوز کتاِبآقاِی نمونۀدیگر،در

کریممظفری،کلیاتسعدی،بمبئی،مظفری،1296ش.«)ص165(. »میرزاابراهیمومیرزا

یالّظاِهر،
َ
کریممظفری«داشــتهاســت؟!...َعل حانیبهناِم»میــرزاابراهیمومیرزا آیــاُکّلّیــاِتَســعدیُمَصّحِ

پَســِرصاِحــِب»مطبِع ــدکریم«دو یــاننامهــاِی»آقامیــرزاابراهیــم«و»آقامیــرزاُمَحّمَ کاتوز گویــاآقــاِی خْیــر!...
ِح»َفصیحالُملکشــوریدۀشــیرازی« َانجامۀُکّلّیاِتَســعدیچاِپَســنگِیُمَصّحَ ــری«َبمَبئــیراکهدر

َ
مظّف

حاِنکتابآوردهاند؛حال بهعنواِنُمباِشــراِنَطبِعکتابآمدهبودهاســت،100بدینریختوبهعنواِنُمَصّحِ
نیزبه صلِیکتاب،َهمانشــوریدۀشــیرازی)1274-1345هـ.ق.(اســتکهچــاِپمذکور

َ
ــِحأ آنکــهُمَصّحِ

اینکار،َمحمودبِنعلیَنقِیشــیرازی)فـ:1314هـ.ش.(بودهاستکه ویدر یافتهوَدســتیاِر ناِماواشــتهار
کرده.101 کتاَبت متنرانیزوی

کــهبرهمهَکسَمعلوماســت-ایناســتکهخواَنندۀِمســکینی مِهْمتریــنفاِئــدۀِإرجــاعوِاســتناد-آنســان
یان،برچهَسَندیِابِتناداَردوخاستگاِه کاتوز یاَبدُفانُدرَفشانِینویَسندۀِمْفضالیچونُاستاد چونَمن،در
این-بهِاصِطاْح-»پژوهِش ... مســتند و  یاندر کاتوز کهُاســتاد ُکجاســت.َاْفســوس َبهمانِإفاَضِتایشــان
ْکزدهای

َ
َقوارۀخواَنندگاِنَفل َقدو بمارادرُچنینَعواِلمَهنبازنمیفرماَیند!!؛شاَیدهمدر

َ
غل

َ
دقیِق«خود!،أ

کتابو تا عاِتفراْخدامنهایچونآِنایشــانراداشــتهباشــیموچهار کهِحّسوحاِلَتَتّبُ ِمثِلمانمیبیَنند
َمقالهَوَرقبَزنیم!

َزماِنحیاتشَبحثیکردهوسپسَفرمودهاند: سَتردهداماِنَسعدیدر
ُ
گ  باِبِاشــِتهاِر نمونهرا،حضرتشــاندر

کوتاهازسعدی آناتولی)کهمحمدقزوینیکشفکرد(،باقطعهای آنروزگار،نوشتهشدهدر »مثًا،نامهایاز
آننقطهازجهانشــهرتداشــته ــی،در

ّ
کل  بــهطور او آثار کیاســتآنشــعرخــاص،و کــهحا آغــازمیشــود

ینــیَدقیًقاُکجا ِدَقزو ُکــدامَمجموعهُمنَدِرجاســتیاُمَحّمَ  بــاِباینکــهآننامــهدر اســت«.)ص37(...در
ُبن-بهاینلوْسبازٖیها،خاّصهدرُچنین بنمیُجنباَنند؛102وشــاَید-از

َ
کردهاســت،ل اینَمعنیراِإظهار

ُکجا گرخواســتبداَنــدایننامه »پژوهش«هــاِی»مســتندودقیــق«،َعقیــدهایندارند!حاالیکبیچارهایا
فتهاســت،-بهاصِطــاِحمااصفهانیها-خیلی»آقــاوار«َچندَدْهُجزء

ُ
گ ینــیدربارهاشچه مــۀقزو

ّ
بــودهوعا

حمیُکَند؛
ُ
ِدَقزوینیراَتَصّف مهُمَحّمَ

ّ
َمقاالتویادداشــتهاوَتصحیحاتوحّتٰیُمراَســاِتچاْپُشــدهازَعا

َهمنیافت،احِتمال گرباز گربهَمقصودَدســتیافت،َفِبها،وگرنه،ُســراِغَخّطیهاوچاْپَنُشــدههامیَرَود.ا ا
یانَرســیده کاتوز گوِشُاســتاد مابه

َ
َطریــِقَعْنَعنۀَمرســوِمُعل از ِشــفاهیو میِدَهــدایــنفاِئــدۀِعلمیبــهطوِر


ً

اســتوایشــانبهَهرَدلیلیمْیلشــانَنَکشیدهاســتدرضمِن»پژوهِش...مســتندودقیِق«خویش،نهَمَثا
َنَظرداشــت.آِخرتا ُاســتادرانیزدر کاِر ُســَخنرانییا...،بهَمأَخِذخودِإشــاَرتیبفرماَیند!...تازهباَیدَمضاِیِق
زایمان«،یاَشبیْهسازِیَخیالِی پاِیَمباِحِثُمِهْمتری،ماَننِدِابِتاِیشــْیخَســعدیبهنوعی»افسردگِیَپساز
یانِانِتظار کاتوز ُاســتادیچونُهمایــوِن بوحاِمِدَغّزالی،درمیانباَشــد،آیاباَیداز

َ
زندگــِیَســعدیبــهَحیاِتأ

گرفته است. کر، به ساِل 1386 هـ. ش. صورت  ِ
ّ

خیرالذ
َ
یراسِت أ 99 . چاِپ پنُجِم و

دیِب ُمصَطَفوی، 
َ
دیِب ُمصَطَفوی، چ: 1، شــیراز: ِانِتشاراِت أ

َ
یده ، به َخّطِ میرزا َمحمود أ کّلّیاِتَســعدی، به َتصحیِح َفصیح الُملک شــور 100 . َســنج:-

1388 هـ. ش.، ص 432.
ِز  عاِرف)َجشــننامۀدکترعاِرِفنوشــاهی(، به خواســتارِی: َســعیِد َشــفیعّیون - و - ِبهرو ّیاِت َســعدی، نگر: - َنذِر

ّ
ُکل یراســِت َقَجرِی  101 . دربارۀ این و

آثاِر ســناِد مجلِس شــوراِی ِإســالمی، 1391 هـ. ش.، صص 107 - 172 ) َمقالۀ ِرواَیِتَفصیحالُمْلکاز
َ
کتابخانه، موزه و َمرکِز أ إیمانی، چ: 1، تهران: 

ِم نگاَرنده(. 
َ
مین به َقل فَصحالُمَتَکّلِ

َ
أ

.p. 22 ،102 . نیز َسنج: َمتِن انگلیسی

مِهمْ ترین فاِئدۀ ِإرجاع و 
ِاستناد - آنسان که بر همه 

کَس َمعلوم است - این است 
که خواَنندۀ ِمسکینی چون 
َمن، دریاَبد ُفالن ُدرَفشانِی 

نویَسندۀ ِمْفضالی چون ُاستاد 
کاتوزیان، بر چه َسَندی 

ِابِتنا داَرد و خاستگاِه َبهمان 
ِإفاَضِت ایشان کُجاست. 

َاْفسوس که ُاستاد کاتوزیان 
در این - به ِاصِطالْح - 

»پژوهِش ... مستند و دقیِق« 
خود!، َأغَلب ما را در ُچنین 
َعوالِم َهنباز نمی فرماَیند!!

نقد و برریسکتابَسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون!
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وآنگاهُمطابَقْتدادِناینَترَجمۀ تاببیَنندوبچَشندخوانَدِنِمحَنْتبار
َمواِضعی  صلیچهَمراَرتیداَرد!...باری،در

َ
بامتِنأ بیَبندوبــار ناَهمــواِر

این بــاِر و کار  صلســنجیَدم،براســتیاز
َ
ایشــانرابــاأ کهشــاهکاِر َچنــد

فَتم.
ُ
گ ذوُفنونخیرهمانَدمو»الَحول«ها ُمَترِجِمُپرکاِر

یک َرسِم ازیادرفتۀ شیرازی!
ُاستادفیروزَمندیکجا)ص24(َمرقومداشتهاند:

»...سعدی...تاریخ مرسوم وفاتشبین691و694...است«.

راستشبااینکورهَسوادیکهُمْخِلصداَرد،َبعیداستبروَشنیَدرَتواَند
که»تاریِخ مرسوِم وفات«چگونهچیزیاست؟!...آیااینتاریخی یافت


ً
ســْم«َشــخصدرآنمیُمــردهاســت؟!...یعنیَمَثا یالّرَ

َ
که»َعل اســت

َرســمبودهاستکهَسعدیبْیِنســالهاِی691و694بمیَرد؟!! درشــیراز
مَشَوندو»آییِن َمرُدمِی 

َ
...خوَبســتَمرُدْمشناســانهمینجاَدستبهَقل

ِعــداِدآنچهاز»فولکلــور«وفرهنــِگعاّمۀِإقلیِم مــرِگ شــْیخ َســعدی«رادر
فارسباَیدِاســتدراکَشــَود،َمحسوبداَرند!...راستیکهاینشیرازیها
نِدما،

َ
کهمیداَند؟!شاَیدازَبخِتُبل چهُرسوِمَعجیبیداشتهاند!!!...

کتاِب»حاِفظ«همدرَمجموعۀ»ســاَزندگاِنجهاِنایرانی-ِإســامی«به
آن، ِر

َ
ذ

ُ
َرهگ از ردیــدو

َ
گ ــِمَتوانــاِیَهمیــنُمَترِجمبهفارســی)؟!(َترَجمه

َ
َقل

»تاریِخ مرسوِم وفاِت«حاِفِظشیرازیَهمَدستگیرمانُشد!

کتاب کهبهَژرفاِیَتعبیِرُمَترِجمپیَنُبردهبوَدم،بهَمتِنانگلیسِی ِابتداًئا
thetraditionaldateof«:دیــدمنوشــتهاند)p.10(َکشــیدموآنجــا َســَرک
َکرَدم ــدم،َخیــال

َ
کــهَبل کاِبــری

َ
بــاآنَســِرســوَزنانگلیســِیأ hisdeath«و

یــِخَوفاِتَســعدیَمنقولومأثور َمقصــودتاریخــیاســتکهبهِعنواِنتار
اســتوجاُافتادهوزبانَزدُشــده....خوبُشدترَجمۀُاستادفیروزَمندبه

ردید!
َ
گ بواِبَمعارفَمفتوح

َ
أ فریاَدمَرسیدوبابینواز

َگرِدش! نگاِرش در 
گردش قرن  درَوصِفَنصیحةالُملوِکَغّزالیمیخوانیم:»نوشته شده در 

ششم«)ص44(.

یاْدَرفته »گــردش قــرن ششــم«دیگرچیســت؟!...آیااینَهــمیکَرســِماز
َنبوده؟! است؟!...آیاَمراِسمیمثِلسیزدهبَدر

کتاب)p.27(آمدهاست: َمتِنانگلیسِی در
.»written at the turn of the twelfth century«

ل،بهَمعناِیمشــهوِر ّمُ
َ
»turn«راشــاَیدخاْمَدســتیچــونَمــن،بیدَرنگوَتأ

ّماُمَترِجِم
َ
کاِبرِیآن،یعنیهمان»گردش«وچرخشوپیچیدن،برگرداَند؛أ

َ
أ

the«ِحسابی،الُبدبهواژهنامههاُرجوعمیُکَندوآنجامیبیَندکهدرَمعناِی
turnofthecentury«نوشتهاند:»شروِع/آغاِز/آستانۀقرِنجدید«.106

106 . فرهنِگهزاره، ص 1800.

صاِت زاِرِشُمَشّخِ
ُ
خذوَمنَبعوگ

ْ
داشتبهکارهاِیبیهودهایچونِذکِرَمأ

ُمسَتَنداِتخودبَپرداَزد؟!

َکم هــی،دردوراِنمــانیز
َ
کــهراضیبــهَزحَمــِتایشــاننیســتیم!واْنگ مــا

کــهُمعَتِقدنــدُچنینچــونوچراهاِیما،ِقْشــِقِرِق نیســَتندَعزیزَکردگانــی
مــدان

َ
کــِیُمشــتیمیرزاَقل

َ
ِنــقِنــِقَال َبهانهگیــرانوَهیاهــوِیبیــکارگانو

میُکَننــد َخیــال َبعضیهــا کــه َکردهایــم را کارهــا َهمیــن و اســت،103
ایرانٖیَجماعت»بیَجنبه«استولیاَقِتُچنین»پژوهش«هاِی»مستند
کهُمعَتقدند کســانیَهمَهستند ودقیِق«»کروْن«َپَســندنداَرد!...باری،
َخِذُچنانقولیرابروَشنی

ْ
َوظیفۀنویَســندهدرُچنینکتابیآنســتکهَمأ

که َخذونشــانی
ْ
اینُشــمارید،بدانیــدآنَمأ گــرُشــمانیــزاز ــنداَرد.ا ُمَبّیَ

َدرِجآنِإْهمالفرمودهاند،ایناســت:یادداشتهاِی کاِر  یاندر کاتوز آقاِی
َقزوینی،بهکوشِشایرِجَافشار،چ:3،تهران:ِانِتشاراِتِعلمی،1363هـ.

ش.،104/5و105.-

ِاْنِهزاِم ُمضاَعف!
َمرُدمان ُمرَدنـــــــــــــــد  و َمـــــــــــــــن مردماْن ز ُمـــــــــــــــرَدم
ُکـــــــــــــــن104]![  ناز ُکـــــــــــــــنوباز  ناز ازَمن،تـــــــــــــــوباز

یان( کاتوز )ُهمایوِن 

کتاِبپریشاِنَسعدی،شاِعِر درلشکِرشکسْتخوردۀعباراتوُفصوِل
زیرِرِژه

ُ
گ ِلنا برابِردیدگاِنخواَنندۀُمَتَحّمِ زندگی،عشــقوشــفقت،کهدر

که کاِظِمفیروزَمند،پیرایــهایَعلٰیِحَدهرامیماَند مــیَرَود،َترَجمۀآقــاِی
برِنگاریِدلَبروِدلَبندَبســتهباَشند!105اینَخصیصۀَترَجمۀفیروزَمندانۀ
ایــنبه کــهپیــشاز ــرَدد

َ
َکســیُهویــدامیگ ُخصــوصبــر

ْ
ــیال

َ
کتــاب،َعل

یان)یعنی: کاتوز کتاِبتألیفِیآقــاِی ُمطالعــۀغاِلــِبهمینَمطاِلــبدر
»َســعدی:شــاِعِرعشــقوزندگی،تهران:َنشــِرمرکز«(ُمْفتِخرُشدهباَشد!،
َترَجمهایناَرســاو ِر

َ
ذ

ُ
َرهگ ربارهاز

َ
قمــۀگلوگیــررابخواَهددیگ

ُ
اینــکآنل و

ُکَند!! ع
ْ
ربارهَبل

َ
رداَندودیگ

َ
َسربگ َمخدوشدوِر

صلــِیآنَبراَبرنکــردهامو
َ
َمــنَســراپاِیَترَجمــۀآقــاِیفیروزَمنــدرابــامتــِنأ

ولٰی...؛
َ
أ َحّقاندو

َ
مــانمیکَنمَجناِبایشــانخوْدبهُچنین»کْیَفــر«یأ

ُ
گ

َکشــف َنَکرده  ینی  گیَرم َقزو فته! ... 
ُ
گ ُکجا  فته و 

ُ
گ کٖی  که  َیند: چه َفرقی داَرد  103 . َحّتٰی ای َبســا بگو

ید مقالۀ ســودَمنِد ِذکِرَجمیِلَســعدی را در کتاِب َنقِدحاِل  َکرده!! ... بَرو باَشــد، خوب میُنوی که 
َید که در ُکُتبخانه هاِی  ُاستاِد َانوشه یاد ُمجَتبٰی میُنوی بخوانید و ببینید که آن ِپژوَهندۀ َفقید می گو
ُترکّیه ُنســخۀ َخّطِی ُمنَشــآِت یک َنَفر َطبیِب قونَیوی را دیده است که ُمعاِصِر َسعدی بوده و یکی از 
یــده، و در ضمِن نامه ای دیگر َهم  یش را با ِقطَعه ای از َمنظوماِت ُگِلســتاِن شــیخ آغاز نامه هــاِی خو
کرده، و  رده، و در یکی از ُســروده هایش نیز ِشــعری را از َســعدی ِاســِتقبال  بیاتی َچند از َســعدی آو

َ
أ

هِل 
َ
یدا می گردد که ســالها پیش از وفاِت َســعدی ِشــعِر َســعدی در قونیه آشــناِی أ از َجمِع َقراِئن هو

زاِرِش عاِلمانۀ مٖیُنوٖی واِر این َمعانی را، خود 
ُ
گ َفضل بوده اســت و مورِد َتَمّثل واِقع می ُشــده )شــرح و 

بخوانید در: َنقِدحال، ُمجتبٰی مٖیُنوٖی، چ: 1، تهران: شرکِت ِسهامِی ِانِتشاراِت خوارزمی، 1351هـ. 
ش.، صص 338 ـ341(.

ۀ کلک، ُخرداِد 1372هـ. ش.، ش 39، ص 122.
ّ
104 . َمَجل

کــه پیرایــه ای َبــرو َبســَتند«  یــِف َمجِلــِس مــا خــود همیشــه ِدل می ُبــرد / علــی الُخصــوص  105 . »َحر
)َسعدی(.

نقد و برریسکتابَسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون!
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»َنهَضِتَسوادآموزی«؟! چهُشد؟!!...ُچنینِقراَئتیآنهمَقبلاز

َبر واژۀreciteاســتفادهُشدهاست؛یعنی:از َمتِنانگلیســی)p.22(از در
خواندن،ازِحفظخواندن.

ِإبلیِس جوان!
کهِإبلیسرادرخوابدید»بهباالصنوبر،به َکســی فِتداســتاِن

ُ
بازگ در

یان، کاتوز بوســتاِنشــیخآمدهاســت(،آقــاِی ...«)کهدر دیــدنچوحور
p.(نوشــتهاند»tallandhandsome«،َوصــِفِإبلیــسراازدیِدآنبیَننده

113(.ُمَترِجمَمرقومداشتهاند:»جوانیبلندباالوزیبا«)ص129(.

َکم گرَترَجمۀایشــانخواَنندهرا»پیر«میُکَند،َدســِت کها ِکربود باَیدشــا
فتهباَشــد

ُ
گ رداَند!هرچندنهَســعدی

َ
ِإبلیِسهزاراْنســالهرا»جوان«میگ

کتاب!! ونهنویَسندۀ

ت! غاِء ُرجولّیَ
ْ
ِإل

بــازدرَهمیــنکتابمیخوانیم:»تعدادشــعرهایشخطاببهبزرگان)و
دوزن،ترکانخاتونودخترشابشخاتوِنسلغری(،درمقایسهبادیگر

اوناچیزاست«.)ص39( آثار

ازعبــاَرِت»بــزرگان - و دو زن«چهدرمییابیــد؟...آیاَزنانهیچگاهُجزِو
ُبــُزرگانَمــرداِنناَمحَرمانــد،باَیــد ُبــُزرگاننیســتند؟...آیــاچــونبرخــیاز
آنهــاُجــدامیکردهانــد؟...آیــا...؟...خْیر!َمســأله، حســاِبَزنــانرااز
طفِیُمَترِجماســتوَبس!...آنجاکهایشــان»بزرگان«نوشــتهاند،در

ُ
کْمل

َمتِنانگلیســی)greatmen«،)p.23«نوشــتهُشــدهاســتوَحضرتشان
ت غاِء ُرجولّیَ

ْ
اینَمْمدوحانکهُجْملگیِکباِر ِرجالبودهاند،ِإل بیَسَبباز

َفرمودهاند!

ِف بیجا!
ُ
َحرِف ِإضافه و َتَوّق

َنثِرُاستادفیروزَمند،»َحرِفِإضافه«براِیخودشداستانیداَرد. در

یــکجا)ص25(َمرقــومفرمودهاند:»...برگذرابــودنجهانولزوم
ً

َمَثــا
فارســِیُمَتعــاَرِفِامروزینمیگوییــم:»...به توبــهپــینبــردهای«!...در

گذرابودنجهانولزومتوبهپینبردهای«.

جــاِیدیگــر)ص39(میفرماَینــد:»...تبحرشــانبــراشــکالوقوالــب
َکــسَدرَبهمــانچیــزَتَبّحر فتیــم:ُفــان

ُ
شــعری...«!...آنَقدیمهــامیگ

داَرد.

ُدّکانمیَزَدند: ُاستادفیروزَمند،-َبرِخاِفَکَسبۀبازارکهمینوشتندوَبردیواِر
ِفبیجا«َهمعاقۀخاّصیداَرند؛

ُ
ِفبیجاماِنِعَکسباست«!-به»َتَوّق

ُ
»َتَوّق

اینُمَترِجِمُپرکارباُشد. واین،شاَیدازِاخِتصاصاِتَنثِرَکْمِعیاِر

َنثِرایشــان ذارِی َغریــِبناشــیازآن(رادر نشــانه گُ ــِف بیجــا)و
ُ
نمونــۀَتَوّق

ببینید:

گردِش«ُفانَقرننوشــتهَنُشــدهاســت، کتاِبَنصیحةالُملوک»در پس
بلکهدرآستانۀُفانَقرننوشتهُشده....بهَهمینسادگی!

ْقداِمُمَترجماِنتازه
َ
أ ِ

ّ
کهَمزال اینخاْمَدســتیهارا نمونههاِیُپرُشــماریاز

این»کتاِبعاِلمانۀویراسته«میتواننشانداد. َسربهَهواست،در کاِر

بوستان...سعیکرده، درَهمانَصفحهوقتیمیخوانیمکهَسعدی»در
امانتوانســتهشــعر حماســی معقولیعرضهکند«،بهجاِیَدســتوپاَزَدن
کافــیاســتبدانیــمواژۀ بــراِیفهــِمچیســتِی»شــعر حماســی معقــول«،
صلیآمدهاســت،ِعاوهبرَمعقولومنطقیو

َ
کهدرمتِنأ »reasonable«

ْه«نیزَهست. ُمَوّجَ وَمقبولو ُمَتناِسبوَدرخور ...،بهَمعناِی»ُمناِسبو

وقتیُمترِجمباناشیگریمیگوید:»...فتحعلیخانصبادرنصیحت
کــرده...«)ص43(،َهر ...]بوســتاِنَســعدی[تقلیدورونویســی نامهاز
کهاز َترُجمــاِنمیاْنمایــهایمیداَنــدَمقصــوِدنویَســندهایننبودهاســت
تَمند،درُچنینَمقامی، ْهلّیَ

َ
کردهاند.ُمَترجِمأ روِیبوستان»ِاسِتنســاخ«

صلــیمــورِداســِتفادهقــرارگرفته،از
َ
متــِنأ کــهدر »copy«بــراِیَترَجمــۀ از

ردهَبرداریکردنوَسرَمشــقگرفتنوماَننِدآنَبهرهمیَبَرد،
َ
گ َتعابیریچون

نه»رونویسیکردن«!!!

کهَسعدیمیگوَید: دربارۀباَیزیِدبسطامی
عید ســـــــــــــــحرگاه وقتی که شنیدم
... بایزید بـــــــــــــــرون آمد گرمابـــــــــــــــه ز

گرمابهدرشــِبعید...«)ص َمرقــومفرمودهانــد:»هنــگامبیرونآمدناز
کهدرمتِنانگلیسی)p.79(آمدهاست: 96(؛درحالی

.»ashewasleavingapublicbathontheFestivalofId«

گاهِی وآ ــْهبهِارِتکاز زاَرنــدگانیاَپرداَزندگاِنِحکاَیت،باَتَوّجُ
ُ
گ پیداســت

رمابه
َ
گ ُعمومِیُمَسلمانانبدینکهکسیچونباَیزیددرَسَحرگاِهعیدبه

ُمَهّیاِینمازمیُشــدهاســت،ِحکاَیترا میَرفتــهوُغســلیَبرمــیآوردهو
َکردهاند.ُاستادفیروزَمندواقعۀَسَحرگاهیرابهشِبپیشُمنَتقل گویه وا

فرمودهاند....خودداَنندباباَیزید!

َترَجمۀ)accordingtothegreatSufis")p.86"،َمرقوم درجاِیدیگردر
فارســیمیگوییم: فرمودهاند:»بنابرمشــایخصوفی«)ص102(!!!...در
صِل

َ
أ الن َکس«!!در

ُ
فتۀُفانَکس«،نه»ِبنا بر ف

ُ
گ »ِبنابرقوِل/بهقوِل/به

عباَرِتَسعدیَهمآمدهاست:»نقلستازمشایخمعتبر...«.107

َقبل از َنهَضِت َسوادآموزی!
کتاب،دربارۀَسعدیمیخوانیم:»آثارشراحتا108فارسیزبانان این در

بیسواددرطولاعصارمیخواندند«)ص37(.

میرَکبیر، ص 889.
َ
107 . ُکّلّیاِتَسعدی، چ أ

صل!
َ

کذا فی ال  . 108

َسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون! نقد و برریسکتاب
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یاراست«.)ص75( کنار ایده آلیستِی،شبیدر زندهوشورانگیز،هرچندهنوز »وصفبسیار

ذاَرند....
ُ
کســرۀِإضافهنشــاِنفاِصل)ویرگول(میگ بَنفرمایید!ِاشــِتباِهچاپینیســت.ایشــانپساز َتَعّجُ

هپاُشــَدِنخوانندۀفارســٖیزبانو
ّ
َکل ُکنند؛َولوبهقیَمِت ظاهــًرامیخواَهنــدبــهَنحِوزبــاِنَمبَدأِإعاِموفــاداری

ُجملۀخودشان! َدرَرفَتِنِزهواِر

بهنمونههاِیدیگربنگرید:
بوســتان.........رامیتوانبهعنوانشــاهدآشــناییســعدیبــامفاهیمومراتب »تقریبــًاهمــۀایــنباباز

کرد«.)ص97( گرنهوابستگِی،عظیمشباآنمفاهیمذکر همدلِی،ا صوفیانهو

گرنه نسبیِت،مذهبیاواست«!)ص109( نامعمول،روادارِی،ا »نکتۀبسیار

کهپارسیشناَسدوَبهاِیاو«! فت:»...
ُ
کهمیگ َعراءَبهارخوشباد

ُ
خاکبرَمِلکالّش

»ب. ت. ت.«
یْختــۀخامۀَترُجمــان،باَقواِلِبَزبــاِنَمقَصد کهر َمشــهورَترینآفــاتوُعیــوِب»َترَجمه«ها،آناســت یکــیاز
زباِنَمقَصد کهدر ِرســاختهاِیَصرفیوَنحویوَباغِیزباِنَمبَدأباَشــد

َ
ســازگارینداشــتهباَشــدوَتداعیگ

َثِرآن،َغراَبتینکوهیدهبر
َ
برأ رَددو

َ
اینناسازواریحاِصلمیگ کهاز ِتناخوشی کْیفّیَ َغریبمینماَید.بهآن

فتهمیَشَود.
ُ
گ ِذهِنُمخاَطبَسنگینیمیُکَند،درِاصِطاْح،»بوِی َترَجمه«

ْکترینَترَجمههائیاســتکهاینســالهادیدهو بوْینا ایــنچشــمانداز،براســتیاز َترَجمــۀآقــاِیفیروزَمنــد،از
گاهاز کهبوِیُتنِدَترَجمۀایشان، اینَبسیبیشترخواهیددید نمونههاِیپیشیندیدیدوپساز خواندهام.در
وَباَغِت ْبَبرانگیزتراســت،وازحْیِثَعَدِموفادارِیَترُجمانبهَدســتور َتَعّجُ بوِی»د.د.ت.«همآزاَرندهترو

َزَدنیاست.
ْ

فارسیِمثال

وقیاس،»ب. ت. ت.«میتــواننامید!،از ایشــانکهبهِاخِتصــار کاِر  نمونههائــیاز»بــوِی ُتنــِد َترَجمــه«رادر
َنَظربگذرانید:

●»آخوندزاده...انتشاردیوانسروشاصفهانی-شاعر مشهور آن زمان، اما نه به هیچ روی شاعری بزرگ-را
یاشبهشعرفارسیقرارداد«.)ص16(

ّ
کل دستاویزیبرایحملۀ

کهبه کنفرانسیبود کهبرایفردوسیقائلبودبهشدتمخالف کهباوجوداحترامینسبی کسروی- ...«●
افتخارویبرگزارشد-اعتقادداشت،هرچندچندانمنطقینمینمود،کهقراربودکنفرانسبزرگبینالمللی

کنفرانسیداخلیبسندهشدهبود. مشابهیبهافتخارسعدیبرپاشود،امابهسببمخالفتویبه

کیشسّنتِیستایشسعدیچونهمیشهبسیارشدیداست....«.)ص17( که کنفرانسنشانداد

●»...ایــننظــر،چنــانکهدیدیم،درســالهایپنجاهوشــصتوبهخصوصدرســالهایهفتادکهدورۀ
کهآمــوزگارانجوان،تقریبًا کهدردیگرکشــورها،بودتغییریافــتتاآنجا ایــران،همچنــان اوجخردگریــزیدر
آن همهسرســپردۀنوعیایدئولوژیچپ،درکتابهایدرســیوقتیبهقطعهایازسعدیمیرسیدندمعمواًل

رانادیدهمیگرفتندوردمیشدند«.)ص19و20(

●»بهکارگرفتــنارزشهــایمعاصــردرمحیــطوشــرایطاجتماعیوفرهنگیبســیارمتفاوت،مســتلزمنوعی
نابهنگامیاندکامابیهودهاست«.109)ص39(

ه می خوانید: 
ّ
رَدْنَفرازاِن َزماِن ما. َفرض ُکنید در ُفالن َمَجل

َ
یٖی هاِی َدَهْن ُپرُکن و البّته بی َثَمِر َبعِض گ ْنده گو

ُ
109 . برخــی از ایــن َتعابیــر جــان می دَهد برای گ

ّما بیهوده َدســت و پا می َزَند«!؛ یا: »ســتاِد ُمبارزه با ِاســِتلزاِم نوعی نابهنگامی 
َ
فــت: جهاِن َغرب، در اســتلزاِم نوعی نابهنگامی اندک أ

ُ
گ َکــس  »َبهمــان 

حِن آشنایی داَرد!!! 
َ
گردید«! ... ... خودمانیم؛ چه ل یاَسِت ُفالنی تشکیل  ّما بیهوده، به ر

َ
اندک أ

َمن َسراپاِی َترَجمۀ آقاِی 
فیروزَمند را با متِن َأصلِی 
آن َبراَبر نکرده ام و گُمان 
می کَنم َجناِب ایشان خوْد به 
ُچنین »کْیَفر«ی َأَحّق اند و 
َأولٰی ...؛ تا ببیَنند و بچَشند 
خوانَدِن ِمحَنْت بار و آنگاه 
ُمطابَقْت دادِن این َترَجمۀ 
ناَهموارِ بی َبندوبار با متِن 
َأصلی چه َمراَرتی داَرد! ... 
باری، در َمواِضعی َچند که 
شاهکارِ ایشان را با َأصل 
سنجیَدم، براستی از کار و 
بارِ این ُمَترِجِم ُپرکارِ ذوُفنون 
خیره مانَدم و »الَحول«ها 
گُفَتم.

َسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون! نقد و برریسکتاب



75 161سال بیست و هفمت،مشارۀپنجم،آذر ودی مـــــــاه1395

●»عاشقچنانبرسرشوقاستکهسعادتخودراباورنمیکندومکّرر در حیرت است که یا ماجرایش واقعی 
است یا توهم محض؟ ولحظهایکهبهحقیقتآنپیمیبردبدینگمانمیافتدکه....«.)ص76(

●»...اومعتقداســتنســبتدادِنهرمقدارتصوفبهســعدیوآثارشاشتباهاست،کهتاحدودیناشی
ازمصاحبتسعدیبایکیدوصوفیشرعیمسلکاستوتاحدودیبهسببوجودچندشعرصوفیانه
قابلتوجهیمطالبومنابعدربابصوفیگریوصوفیانو درمیانغزلیاتاوســت.امااونمیتواندمقدار

کند«.)ص90( دربارۀآنهادرگلستانوبهویژهبوستانذکر

گفتهشــد،آنرا کارمیبرد.چنانکهدرفصلپیشــین ●»...اتفاقــًا،ســعدیبــهندرتاصطاحصوفیرابه
اغلــب چندان جنبــۀ تکمیلی نداردکهگوییپیشدســتیبرنظــرکامًامنفی گاهــیدرغزلیــاتاومیبینیــمو
کامًاجاافتادهشده گرنهسّنتیتثبیتشده،طریقتی کهصوفیگریا حافظدربارهصوفیاناستدرزمانی

کردهبود«.)ص92( اینفاصلهظهور ونگرشهاورویکردهایصوفیانۀآزاداندیشتریدر

برابررویکردنظریبابسومبوستانبهمضامینصوفیانهاست«. ●»بابدومگلستانهمتایتجربیتریدر
)ص93(

●»ایــنرســائلهمــاننگرشدوگانــهرادارندکهاخاصعارفانــهوتقوایدینیرارویکــردیجایگزین،وهم
چنینمکّمل،بهشناختورستگاریمیدانند«.)ص101(

بوستان کرد،در گراشارههایمعمولبه»خردعملِی«سعدیراازبرخیصفحاتگلستانبتوانتوجیه ●»ا
کند«.)ص159( کهچنینتوصیفیراتوجیه گراصًاباشد، اندکنشانهایهست،ا

یاســتکاتدرالســنپل اواخــرعمــرزندگــی عاشــقانۀ غنــی نــه اما همیشــه خشــنودرابار ●»ایــنشــاعر...در
درآمیخت«.)ص160(

بزرگترینشــعرایکاســیکزبانفارســیاســت. ●»ســعدیشــاعرونویســندۀقــرنهفتــمهجریویکیاز
کاسیک،بنا بر این،جهانیاست«.)ص160( جایگاهاوبهعنوانیکیازچهرههای

میناست!: ِ
ّ
فَصحالُمَتَکل

َ
کهدرباِبأ کتابی ُمْنشآِتاینُمَترِجِمقاِبلدر واینکنمونههاِیدیگریاز

●»...تاقرنچهاردههجریشاعراندیگریوجودنداشت«.)ص19(

یگلســتانایناســتکهســعدیدرعیــنارجدادنبهمیراثصوفیانبزرگگذشــته،نســبتبه ّ
کل ●»تأثیــر

مشکوکاست«.)ص94( تصوفرسمیزمانهاشتاحدودیبدبینو

●»بوســتانکهاثریتأملی تراســت،دربابســومنظراتعمیقترســعدیدربابزندگیوعشــقصوفیانه،
بردارد«.)ص96( طالبومطلوبرادر

●»مولویوعراقیهردوازجملۀشــاعرانایرانیقرنهفتممعاصرســعدیبودند،اماشــیوعتصوفحتا110در
میاننخبگانازشاعرانوادیبانبسیفراتررفت«.)ص92(

آویختِن َکــرد،از خیــرراَفهم
َ
)ُمشــِفقانهپیشــِنهادمیُکَنــمَهرَکــسَربِطُمفاِدُجملۀپاشــانوبیَســروســاماِنأ

گونهگونبرخویشَتنغافلَنَشَود!( یِذ َنَظرُقربانیوَتعاو

َبعِضدیگرُجملههاِیَترُجماِنُاستادراباَهمبخوانیم:

صل.
َ

َکذا ِفی ال  . 110

یکی از َمشهورَترین آفات و 
ُعیوِب »َترَجمه«ها، آن است 
که ریْختۀ خامۀ َترُجمان، با 
َقوالِِب َزباِن َمقَصد سازگاری 

نداشته باَشد و َتداعیگَِر 
ساختهاِی َصرفی و َنحوی و 
َبالغِی زباِن َمبَدأ باَشد که در 
زباِن َمقَصد َغریب می نماَید. 

ِت ناخوشی که  به آن کْیفیَّ
از این ناسازواری حاِصل 

می گَرَدد و بر َأَثرِ آن، َغراَبتی 
نکوهیده بر ِذهِن ُمخاَطب 

َسنگینی می کَُند، در ِاصِطالْح، 
»بوِی َترَجمه« گُفته می َشَود. 

نقد و برریسکتابَسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون!
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ِإفاَدت ایــن»َخْمُشــدن«برداشــتو چــهراِبطــهایرااز
ً

صا
َ
یــابرَتــرییــاأ

خــی-َعَفــااهلُلَعْنــه!-دیــدهنشــَودنیــز صــِلشــعِرفّرُ
َ
فرمودهانــد....تــاأ

ناُمَتعــاَرفَهمُچنــانَمفتوحخواَهــدماْنــد!!...لیک َپرَونــدۀایــنرفتــاِر
ُبرَدن نماز ُکرِنش نمــودنو قبیــِلَتعظیم کــردنو گــرَمقصودشــانچیزیاز ا
رفته کار َمتِنانگلیســی)p.37(بــه کــهدر bowکــهواژۀ باَشــد-ُچنــان
ریِنفارســیَتعابیِر

َ
زباِنَشــّک کارمیَرَودـ،در اســت،بدیــنَمعانیَهمبــه

کــهشــاَیداین»َخم ُشــدن«، بســیارگویائیبــراِیبیــاِنایــنَمعنٰیهســت
ناَدرخورتریِنآنهاباَشد!

درَهمیــنَترَجمــۀبــهیــادمانَدنــی،َمرقــومفرمودهانــد:»...قصیــدهاینه
َمرقوم ســالهاِی 650سرودهشــد...«.)ص25(باز چندانمشــهورکهدر
اوایــلســالهاِی 680...درگذشــتند...«.)ص فرمودهانــد:»...هــردودر
کــرده ســالهاِی 615تــرک رادر َمرقــومفرمودهانــد:»...ویشــیراز 26(بــاز

بود...«.)ص26(
فتهبودکهَمــنَقبلازانقاببــادوَنَفرَدعواَیم

ُ
میگوَینــد:بنــدۀُخدائــیگ

َنَفِرآنموقعخْیلیبود؛َدْهَنَفِرامروزبود!......حاالِحکاَیِتاین ُشدودو
تباِعَچنگیزخان،َسَعۀ

َ
َبَرَکِتُقدوِمُپرَمْیَمَنِتأ َسَنواتاست.پیداستاز

گرفتهوهرساِلآنَقرنبراِیخودشسالیانبودهاست! َسَنواتُفزونی

یکجاِیدیگر)ص157(میخوانیم:َسعدی»صوفیانبزرگافسانهای
راسختمیستود«.

کســانیچــونباَیزیــِد کیســتند؟!آیــا »صوفیــانبــزرگافســانهای«دیگــر
تهائیافســانهایبودهانــدو بســطامیوذوالّنــوِنِمصــریو...،َشــخصّیَ

-وجوِدخارجینداشتهاند؟!
ً

-َمَثا
صلی)p.143(،سخناز»legendarygrandsufis«است.واژۀ

َ
َمتِنأ در

ساطیریَهست،ولیَمعناِی»مشهور«
َ
أ legendaryبهمعناِیَافسانهایو

و»َسرشناس«و»نامَور«َهممیِدَهد؛َفاِحظ!

یــان،وارزشــهاِیافــزودۀ کاتوز ُاســتاد بــاایــنَترَجمــۀُمَشْعَشــِعشــاهکاِر
ْعَبِت

ُ
ل اینُتحفۀَفَرنگو َحّقِ َترُجمانبرآنتألیِفُمنیف!،دیگرباَیددر

فت:
ُ
گ  َفَرنگٖیساز

را! تو ُحْســـــــــــــــِن َنُکَند یـــــــــــــــاَدت ز پیرایه هیچ
خوْبَتَرت!111 ازیـــــــــــــــن َنیاراَید َمّشـــــــــــــــاطه هیچ

نداَرمَنثِرآقاِیُمَترِجمبهدَرخشــانیوشــیوائیو َمِنخواَنندهَهرگزِانِتظار
َرســائِینوشــتههاِیپیشــرواِنَنثِرُمعاِصِرفارســیچونانُمجَتبٰیمیُنویو
ریباَشــد.نیزنمیخواَهمبماَننِدَبعِضناِصحاِنُمشــِفق

َ
َپرویِزناِتِلخانل

ِت ِفَشــخصّیَ وشــیوائِیکاِمُشــماُمَعّرِ فتار
ُ
گ کــه:»زیبائِی َشــَوم یــادآَور

ِفمیزاِندانائِیُشمااست«؛113 ُشــمامیباَشد«،112یا»َزباْندانِیُشماُمَعّرِ

111 . َسعدی.
ِد پژوه، تهران، 1346 هـ. ش.، ص 3.  112 . شالودۀَنحِوَزباِنفارسی، ُمَحّمَ

113 . َهمان، ص 4.

کام....ســعدیدر ●»...خصلِتایجازهمراهبافصاحتوزیبایی
اینهنر،همدرنظموهمنثر،تقریبًابیهمتا استفادۀنزدیکبهکمالاز
اثــرخودبدان اســت.ایــرجمیرزا،شــاعراوایلقــرنچهاردهمهجری،در

نزدیکمیشود«.)ص46(

اثرخود«؟!...َدقیًقایعنیچه؟- »در

آنازچگونگیپیدایشاثرســخنمیرود.با ●»مقدمۀگلســتان....در
کنوننادیدهماندهاست«.)ص47( کهتا نکتههاییهمراه

»بانکتههاییهمراه...«دیگرچهصیغهایاست؟!

- شــفقت، و عشــق زندگــی، شــاِعِر َســعدی، کتــاِب  در دیگــر جــاِی
میخوانیم:

قــرن هفتمدرســتدرهمانشــکلومحتوای »شــعرصوفیانــۀمولــویدر
قرندوازدهمنبود«.)ص53( اشعارسناییوعطاردر

َمدلــوِلبســیارَصریــِحُجملــه،ایناســتکه»ســناییوعطــار«چهارَصد
پاْنَصدسالیَپسازمولویمیزیستهاند؛حالآنکهَهمهَکسمیداَنداین
لیکهُمترجم-ســاَمَحُهاهلل!-

ُ
گ ِمزمانیداَرند!...َدســته

ُ
دوبرمولویَتَقّد

کهبهَهنگاِمَترَجمۀَمتِنانگلیســی)p.37(،َســدۀ بهآبداده،اینســت
حیاِتمولویرابهتاریِخِإسامی)/ِهْجری(َبَدلکرده،لیکَسدۀحیاِت
َســنائیوَعّطارراباَهمانتاریِخَترســائی)/میادی(ِیمذکوردرَمتنِإبقا

مُشدهاست!!!
َ

کردهودرنتیجهمولویَچندَقرنیبرَسنائیوَعّطارُمَقّد

ِإدامــۀهمیــنشــلْختهنگارٖیها،درهمــانصفحۀَترَجمــه)ص53( در
یــِخَترســائی)/میــادی(راَبَدل کــهُمَترِجــم،َســدۀیازَدُهــِمتار میبینیــم
نتیجه، یِخِإسامی)/ِهْجری(ـ،ودر تار َکردهاستبه-َسدۀهفتم-از

ُشَعراِیَقرِنهفتمُشدهاست! خیاز َفّرُ

خی وعباراِتفّرُ شعار
َ
صِلأ

َ
اینکهُمَترِجم،درهمانَصفحه،َرنِجیافَتِنأ

کِتفا زباِنانگلیســیِا خــیاز َنُکَنــد،وبهَترَجمۀشــعِرفّرُ رابــرخــودَهمــوار
ِگِلهَمندیاست؛ نماَید،آنســانکهُاســتادفیروزَمندکردهاند،البّتهجاِی
گیرو ِمایشــانرابیاوَرمتاَمعلومَشــَود

َ
صِلَرَشــحاِتَقل

َ
ولیِإجازهِدهیدأ

ُکجاست: صلی
َ
ِگِلۀأ

فروتر گرمعمواًل تغزلعاشقانۀشاعرانقرنهفتم]َکذا![،معشوقا »...در
ازعاشــقوشــاعرنباشدبااوبرابراست.فرخیدرمطلعشعریعاشقانه
کــردم«.درشــعر نزاعــیطوالنــیبــامحبوبــمآشــتی میگویــد]:[»پــساز
دیگریمیگوید]:[محبوب در برابرش خم شد،درحالیکهدردورههای
کامًاسرســپردۀاوســتحتا روابطشبامعشــوق بعدشــاعروعاشــقدر

اوباشد...«.)ص53و54( گرجایگاهاجتماعیاشباالتراز ]َکذا![ا

برابِراوَخمشــدهباَشــد،البّتهَمعانیوَمدالیِل َکســیدر اینکهمحبوِب
َمــننمیداَنــمُمَترِجــمچــهنــوعُفروَتــری گونــیراِاحِتمــالمیُکَنــد؛و گونا

نقد و برریسکتابَسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون!
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فارسیاشحوِلَسعدیُمرَتِکبُشدهاست؛ومادرمقالۀَسعدٖیخوانی
ُیراَجْع.

ْ
ْکسفوردبدانپرداختهایم؛َفل آ در

ضاَحت!
َ
َمزیِد ف

کهَترَجمهمیُکَنندَحواشــِی ِکتابی ُمَترِجمــان،عاَدتدارندبــر َبرخــیاز
اینگونه إیضاحیوتوضیحاِتَتکمیلیبَیفزاَیند،وَبرخی،نه.پارهایاز
بــهَنَظــرمیَرَســد،وبرخــی،بیهــودهو گاهَضــرور حواشــیوتوضیحــات،
یان،عاَدتبهَتْحشــَیهوتوضیح کاتوز کتاِبآقاِی  الطاِئل.ُمَترِجِمُپرکاِر
ایــنکتاب،حاشــیهایتوضیحــیَمرقوم نــداَرد.بــاایْنَهمــهیکجــادر
کهالبّتهَمتنراإیضاحنمیُکَند،بلکهبُوضوحَفرامینماَید َفرمودهاست

کهَترَجمهمیکردهناتوانبودهاست. ِکَمتنی ِإدرا کهُمَترِجمَحقیَقًةدر

َمتن،بابهاِیُگِلستاِنَسعدیُمَعّرِفیمیشودوسپسمیخوانیم: در
کهیکسالپیشنشرعمومی »اینبابها،همچونبابهایبوســتان
اولشخص یافت،شاملحکایاتوامثالولطائفیاستکهگاهیدر

مفردروایتمیشود.«)ص45(.

ُمــراِدماِتــنازعبارِت»بوســتانکهیکســالپیشنشــرعمومــییافت«،
َعلٰیَرغــِمَترَجمۀناخوشوناَهمواَرش،روَشــناســت.ُچنانکــهدردوراِن
مدرســهنیزبارهاخواندهایم،َســرایِشبوســتاندر655هـ.ق.پایانیافت
وَتصنیِفُگِلســتاندر656هـ.ق.؛وِإشــارۀماِتنبهَهمیناستکهَفراِغ
َسعدیازَنظِمبوستانیکسالَقبلازَتصنیِفُگِلستانبوده،وبوستان
گرفتهاســت. خوانندگانقرار نــگاِرِشُگِلســتاندراختیاِر ســالیپیشاز
ُمَترِجمکهُمراِدروَشِنماِتنرادرنیافته،دراینجا،درحاشیهنوشتهاست:
ایراناســت.م.«)ص45، نویســندهانتشــاردرخــارجاز »ظاهــرًامنظــور

هاِمش(!!!

کردهاندنویَســندهبهچاپیِإرجاعمیدَهد پیداســتآقاِیُمَترِجمَخیال
بهســاِل2004م.،در

ً
کتــاِبخودشــان،َمَثا تألیِف کــهیکســالقبــلاز

یافتــهاســت!...آیاایشــانازخــودنپرســیدهاند:مگر َفَرنِگســتانانتشــار
تیداشتهاستکه بوستاِنچاِپ2004میادِیَفَرنگستانچهُخصوصّیَ
بواِباینبوســتان-ونهســایِرُنَســِخبوســتان-باُگلســتان

َ
َفَقطوَفَقطأ

ُمشاَبَهتهائیداَرد؟!....

َقْحِط َمعنی در میاِن ناْمها!116
َبعدازهزارســـــــــــــــالنشـــــــــــــــینبـــــــــــــــاخیاِلمن
ُکن117 توآنـــــــــــــــگاهراز کتاِببـــــــــــــــاْز ایـــــــــــــــن وز

یان( کاتوز )ُهمایوِن 

یرش دامها / َقْحِط َمعنی در میاِن ناْمها / لفظها و نامها چون دامهاســت  116 . »... راه َهموارســت ز
یگی که جوَشــد آب ازو / سخت کمیابست؛ رو  یِگ آِب ُعمِر ماســت / آن یکی ر / لفِظ شــیرین ر

آن را بجو ... « )َمثنویَمعَنوی(.
ۀ کلک، ُخرداِد 1372هـ. ش.، ش 39، ص 122.

ّ
117 . َمَجل

ِکثاَفْتکارِی لیــک،نیــزنمیَتواَنــمَهرَنثــِرشــلْختهوَسُبْکَســرانهوَهرگونــه
ُکَنموَدمبرَنیاَوَرم!114 ل کهبهخورِدِذهَنمدادهمیَشَود،َتَحّمُ میرا

َ
َقل

کْیفّیــِتَنثِر که فتهانــد:»...بــهمرحلهایرســیدهایم
ُ
گ َبعــِضراْیَمنــدان

کردهاست«.115 تپیدا َهّمّیَ
َ
أ تووسواِساو

َ
ُمَترِجمبهاندازۀِدّق

بــال؛چه،درکتاِبَســعدی،شــاِعِرزندگی،
ْ
مــاالبّتــهآســودهایموفاِرغال

َنثِراو َارِز کــهَارجو یافتهایم عشــقوشــفقت،بــاُمَترِجمیُاســتادَســروکار
کردهنیست!!! کار کهدر تی

َ
ِدّق َکمتراز

َکشفی ُبُزرگ دربارۀ َمثَنوِی َمعَنوی!
َدبَترَجمههاِی

َ
أ یــخوفرهنــگو کهدربــاِبتار کاِظــِمفیروزَمنــد ُاســتاد

َکشــفیُبُزرگ گردیدهاند!،ُفروَتنانهوبیهیچَهیابانگ، ُمرَتِکب ُپرُشــمار
رادربارۀَمثَنوِیَمعَنویدرضمِنَســطریُمنَدِرجساختهاند؛وآن،اینکه
َمثَنــوِیَمعَنــویکــهماُعمــریَخیــالمیکردهایــم»َمثَنوی«اســت،»َغَزل«

است!آری،»َغَزل«است!!

َکشــِفُبــُزرگَهنبــاز ایــن َترَجمــۀُاســتادفیروزَمنــدراخــودبخوانیــدودر
ردید:

َ
گ

غزل مشهوری بیتیازمولویاست...در کهیادآور »آخرینبیتشگفتا
زباننیسخنمیگوید: کهاز

نیســـــــــــــــت  دور مـــــــــــــــن نالۀ  از مـــــــــــــــن ســـــــــــــــّر
گوشوچشـــــــــــــــمراآننورنیست«)ص98(! لیک

َضُعَف الّطاِلُب و الَمطلوب!
کتاِبَســعدی،شــاِعِرزندگی،عشــق َنداَنْمکارٖیهــاِیُمَترِجِم برخــیاز
َنداَنْمکارٖیهــاِیخــوِدُاســتاد از ــِتاو گویــابــهواِســطۀَتَبعّیَ وشــفقت،
تألیِففارســیاشموســومبهَســعدی:شــاعِرعشــقو یاناســتدر کاتوز
کهزیْنپیشَنشِرَمرَکزبهچاپوبازچاپَسرَفرازییافتهاست. زندگی

»َتَنــت«و»َرفَتَنت« کــهدرکناِر بــهعنــواِنِمثــال،»پیرامنت«رادرجایی
کلمۀقافیهواقعُشــدهاســت، و»روَزَنت«و»داَمَنت«و»َمســَکَنت«و...
ْهنداشــتهاند َتَوّجُ کرده)ص73(،و »پیراُمنت«-بهَضّمیمیم-َضبط
َغتهــمبهپیِشمیم)»پیراُمن«(َتواَند

ُ
هِلل

َ
کــهواژۀ»پیرامــن«بهَتصریِحأ

َبر)»پیراَمن«(.بدینسان،ِانسجاِمآوائیوخواِنِشَصحیحو بودوَهمبهَز
َدِب

َ
صیِلقافیۀِشعِرَسعدیرا-بهَنحویکهازمیاْنمایهترینآشنایاِنأ

َ
أ

باَشد(. صِلقافیهَبرَقرار
َ
کردهاند)وگرچهأ َمدَرسیُمسَتْبَعداستـ،َتباه

تألیِف یاندر کاتوز عْیــِناینَنداَنْمکاریوخواِنِشناخــوشراخوِددکتر

114 . دربارۀ َنثِر َبد و ســاختارهاِی غیِرفارســی و ِعباراِت ناَهموار و ناُاستوارِی َترَجمۀ این ُمَترِجِم ُپرکار، 
ــۀ جهاِنکتاب، ُمرداد و َشــهریَوِر 1395 هـ. ش.، ش 327 و 328، صص 45 - 47 

ّ
نیــز نگــر: َمَجل

)َمقالۀ خانِم آرزو َرسولی(.
یِم ِإمامی، چ: 3، تهران: ِانِتشــاراِت نیلوَفر، 1385 هـ.  َکر ُبَلنِدَترَجمه)َهفت َمقاله(،  َپســتو 115 . از

ش.، ص 235.

َسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون! نقد و برریسکتاب
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»ُوقوِع« کــهپیشاز ِلاجتماعی« َتَحّوُ َانــدســاِلپیشودرُبحبوحۀآن»شــکوفایِیَمطبوعاتــیو َدهو بیــشاز
شایشنیزبماَننِد»خاتِمفیروزۀ

ُ
گ ُمصیَبْتباردولِت»ُمعجزۀهزارۀسُوم«!ُرخداد-و»راستی«آنشکوفاییو

َســَفریبایکــیازجواناِن فاقیدر ِاّتِ ،بهطوِر ِتُمســَتعجلبــود«!118ـ
َ
ِإســحاقی«،»خــوشدرخشــیدولیدول بو

یاد َرســیدگاِناینســالهابُشمارســت،َهْمنشــینوَهْمَقَدمبوَدم.نیکدر آنســالهاکهاز روزنامهنگاِر ُپرشــوِر
ــۀَبهمانُچنینو

ّ
روزنامۀُفانومجل که:ماخودمــاندر فت

ُ
ندهمیگ

َ
کــهبــاشــوریَفزاَیندهوناِزشــیبال دارم

کردیم«! کتاب را تو)ِی(بوق  الن 
ُ
کردهایمو»ف ُچنان

تــاهمیــنامــروز،هــرگاهدیــدهامکتابهاییرا-وکتاْبنویســانیرا-باَتبلیــغوَتعریفوتوصیفهاِی آنروز از
کارهاِیصورِیدیگر،برَســِرزبانهاانداختهومهمجلوهدادهاند،یادمبهَتعبیِرصادقانهو روزنامهنگاشــتیو

کرد«! کهمیتوانچهچیزهارا»تو)ِی(بوق  جوانانۀآنروزنامهنگارمیافتدواین

ایندوَدهه،بهَمَدِدهمان»بوق«!،َصدرنشیِن یادیرامیشناسمکهدر وکتابهاِیِنسَبًةز نویَسندگاِنُپرُشمار
َمحاِفلوَمجاِلسوطاقچههاوَقَفسههاُشدهاند.

گشــتهاســتونگون،وَفرَهنگوَفرَهنگَمندیراروَنقینیســت،از بون مَز
َ
َقل کتابو کهطاِلِع درجامعهای

ّمانههرنوشتهای،ونههرنویَسندهای.
َ
کرد؛أ َتبلیِغنوشتههاونویَسندههاباَیدِاسِتقبال َترویجو

َکسانیچون»پاتریشیا مثاِلآن،َمقاموناِم
َ
أ کتاِبَسعدی،شاِعِرزندگی،عشقوشفقت،و واهِیَهمین

ُ
گ به

آنچهطاَقتو َتبلیغاِتفرهنگِیما،بیشاز یان«،درَعرصۀَمطبوعاتو کاتوز دَعلیُهمایوِن کرون«و»ُمَحّمَ
نماییُشدهاست،وِسلِسلههائیچون»سازندگاِنجهاِنایرانی-ِإسامی«،افزونبر

ْ
لیاَقتداشتهاند،بزرگ

گردیدهاند.َنتیجۀهمینَتبلیغاِتنهَچندانواِقْعنمایانه،آنمیَشــَود َتبلیغ قیَمِتراستینشــان،توصیفو
َمزایاو ُافتــاد!و کــهَمذکور کــههمیــنکتاِبَســعدی،شــاِعِرزندگی،عشــقوشــفقت،بااینُحســِنروزافزون
کتابُفروشیهاِیُبُزرِگتهرانبهیکیاز َبعِض شت!،َشهرآشوبَشَودودر

َ
گ کهَملحوظ ُکشی َسجایاِیعاِشْق

باد!«. روزگاَرشدور رَدد!119»چشِمَبداز
َ
گ کتاِبُپرُفروِشَهفتهَبَدل َدْه

ِتَسعدٖیخوانی
َ
اینکتابدرَهمینَمقالهآوردم،وباَشرحیکهزیْنپیْشدرمقال کنوناز بانمونههائیکهتا

وآراِی ْنظار
َ
هاراَپیآَمِدَطبیعِیژرفاِیأ

ْ
باب،ُچنینِإقبال

ْ
ل
َ ْ
اولوال َحدیاز

َ
کســفوردنوشــتهام،َبعیدمیداَنمأ آ در

ــِتَترَجمههاِیُمَترِجِمُپرکار
َ
ِدّق تو ِعکتاب،یاگیرائیوخوْشــخوانیوصّحَ ــِفناُمَتَتّبِ ِ

ّ
َسعدٖیشــناختِیمَؤل

مِدَهد.
َ
ولیخاْمَدسِتآن،َقل

که راست؟!120 کار فیروْزَمندی  در این 
کتاِبَسعدی،شاِعِرزندگی،عشقوشفقت،هریک وناِشِر َترُجمانوویراستار کهنویَسندهو راستآَنست

طفیدادهاند!
ُ
کْمل بهَسهمونوبۀخویش،داِد

َمَنســت،َصَفحــاِت96-113َدرَهــمریختگــیدارد؛یعنــی:َترتیــِب کــهدراختیــاِر کتــاب  ُنســخهایاز در
ایــنَقــراراســت:105،112،111،110،109،100،99،98،97،104،103،102،101،96،]106[، َصَفحــاتاز
ْغِزش

َ
گیرکهبهل ]107[،113،108.گویااینُمشــِکل،نهُمخَتّصوُمخَتّصۀُنســخۀداعی،کهعْیبیاســتفرا

رَدد.
َ
گ َترتیباِتَفّنِیَنشربازمی در

اینحْیثنیــزکتابرا- بــاِبِإصــاِحنمونههــاِیُحروْفنگاشــتیَهمَســهلِانگاریکردهاســتواز ناِشــردر

118 . حاِفظ.
فتم، َبــر ُبنیاِد َجدَولی که َهفته نامۀ صدا ) ش 90، شــنبه 2 مرداد 1395 ]هـــ. ش.[، ص 82( از »پرفروش های 

ُ
یــْن پیــش نیز بِإشــاَرتی گ 119 . ُچنــان کــه ز

، کتاِب َســعدی،شاِعِرزندگی،عشقوشفقت، َدُهمین کتاِب ُپرُفروِش  ُمْخِبرـ 
ْ
ی ال

َ
هفته ]ِی[ چهارم تیرماه« به چاپ َرســانیده اســت - َو الُعهَدُة َعل

ردیده است. 
َ
گ مداد 

َ
ران« و »مرکزی« َقل »شهرکتاب« هاِی »ابن سینا« و »نیاو

نجه ای(
َ
گ که راست« )ِنظامِی  زَمندی  کار فیرو که راست / در این  ندی 

َ
کز ما ُبل 120 . »ببینیم 

به گُواهِی َهمین کتاِب 
َسعدی، شاِعرِ زندگی، عشق 
و شفقت، و َأمثاِل آن، َمقام 
و ناِم کَسانی چون »پاتریشیا 
دَعلی  کرون« و »ُمَحمَّ
ُهمایوِن کاتوزیان«، در 
َعرصۀ َمطبوعات و َتبلیغاِت 
فرهنگِی ما، بیش از آنچه 
طاَقت و لیاَقت داشته اند، 
بزرگْنمایی ُشده است، و 
ِسلِسله هائی چون »سازندگاِن 
جهاِن ایرانی - ِإسالمی«، 
افزون بر قیَمِت راستینشان، 
توصیف و َتبلیغ گردیده اند.

َسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون! نقد و برریسکتاب
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اینهاســت.َبــرَظهــِرَصفحــۀ ِکتــاب،بیــشاز َپــرداِزِش َســهلِاْنگاریدر
صلی / َمأَخــِذ َترَجمۀ حاِضررا

َ
صاِت َمتــِن أ

َ
ُمَشــّخ

ً
ِعنــوان،جایــیکهَمَثا

آوردهاند،َمرقومداشتهاند:

Saʼdi

HomaKatouzian

OneworldPublications,©2006

TranslatedintoPersian

byKazemFirouzmand

NaamakPublications

Tehran2016.

صلِی
َ
کتابشــناختِیُنســخۀأ کهِاشــِتماِلُمختّصــاِت یــد ــْهدار الُبــدَتَوّجُ

ِمَشــْیءبر
ُ

ُکنونی،بهمقولۀ»َتَقّد صاِتَنشــِرَترَجمۀ
َ

چاِپَفَرنگبرُمَشــّخ
م،وازُجمله

َ
َبعِضَمماِلــِکعال ذاِتخویــش«میانجاَمــد!...البّتــهدر

اینچیزهاُرخمیِدَهد!!!124 گاهاز َهِرما،
ُ
گ ُپر َهمینَمرِز

که مانده است! َتنها چاره ای 

شــاَیددر»کالِجســنتآنتونیوانســتیتوِیمطالعاِتشــرقی«»دانشــگاِه
فتارهاِی

ُ
ِإمضاِیپیشگ َمَحّلِ یانبهِذکِرناِمآندر کسفورد«کهآقاِیکاتوز آ

آثارشان)نمونهرا:ص11125(ِدلَبستگِیپیوستهوِعناَیِتنمایانیداَرند،
کهأوقاِتَعزیزرابه آنَقدرهاُفرَصتبهَدســتنیاَید،یاِدماِغآننباَشــد
َدبَمصروف

َ
ُعلــوِمأ ِز َهــّوَ بَجدو

َ
أ َتلقیــنوَتکــراِر آموختــِننیاموختههــاو

ایرانودرمیاِن ــریکُتِکپاَقَدمرنجهمیَفرمودندوَچندیدر
َ
گ داَرنــد.ا

 در اظهارنظرها و ارزیابی های خود 
ً
ما»ایرانیان«کهبهَفرمودۀایشان»اصوال

دربــارۀ هــر موضوعی اعم از ادبی، سیاســی و اجتماعی، به نگرش معتدل، 
راندند،در

َ
ذ

ُ
ســنجیده و انتقــادی شــهرت ندار«یم)نگــر:ص18(َبــدمیگ

َهم َقناَعــت،َهنوز ُقنــوتو َبعــِضِدْهکورههــاِیَهمیــنَســرَزمیِنَقناتو
کــهخوانــدنو ْکطیَنــتمییافتنــد عــاوپا َمرُدمانــیصاِحبــِدلوبیِاّدِ
عائیچون

َ
بَتواَنندبهُاستاِدُپرُمّد دباَشندو

َ
َمعنیَکردِنِشــعِرَســعدیراَبل

رها ُمشِکلی َنداَرند! ... در غیاِب ِنظاماِت َمنطقی و َسنجیده در 
ُ

ّخ
َ
م و َتأ

ُ
124 . البّته َبعضی با این َتَقّد

یان َهم  ییم و می ُکنیم )یعنی: َهمان چیزی که ُاستاد کاتوز ت در آنچه می گو
َ
ِفکر و َعَمل و ِفقدان ِدّق

ِگله َمندند!(، ُچنین َتهاُفتها ِسّکۀ رایجی است. فتارهاشان خیلی از آن 
ُ
گ در آثار و 

فته بود که »َچند ســال اســت به والَیت 
ُ
طیفۀ َقدیمــی: َطَرف به َبرادرش نامه نوشــته و گ

َ
بــه قــوِل یــک ل

َســر َنــزده ای، ِدلمــان براَیت َتنگ ُشــده؛ این َچند َوْقت کــه َنبودی براَیت َزن گرفتیم، ُخدا یک پَســِر 
َقل یک َســری به والَیت بَزن، َزَنت را ببین، ِاســِم پَســرت را َهم خوَدت 

َ
أ ُکل َزری َهم ِبِهت داده؛ ال کا

ُکن«! انتخاب 
ُگِلستان، ُگزیدهِی 125 - . نیز َسنج: َسعدی:شاِعِرِعشقوزندگی، چ: 1، ص 1؛ و: ُگلچیِن َسعدی:
یان، چ: 1، تهران: َنشــِر  دَعلی ُهمایون کاتوز یراِیش: ُمَحّمَ یِنــش و و ز

ُ
گ َغَزلهــا،بوســتان،َقصیدهها، 

َمرَکز، 1388هـ. ش.، ص 9؛ و ... .

ِت َهّمّیَ
َ
خوِدَسعدی)کهدرُچنینَمتنهاأ شعاِر

َ
أ َنقِلِعباراتو خاّصهدر

طازچاپَبرنیاَورده.
َ
کْمَغل طیا

َ
بسیارداَرد(-بیَغل

کهایَبســابرخینیز ُافتادگــیوپریشــانی- بدیــنِمثالهــاِیناُدُرســتیو
َبدخوانیوَبدَفهمیباَشد،نهَسهِوُحروْفنگاشتیـ،بنگرید:

ٖیة)/ یهمیخوَرمسوگند←یهودگفتبهتور ص37:یهودگفتبهتور
بســیطزمین گراز بســیطزمین...← گراز تورٖیت(میخوَرمســوگند/ا
←وینچهبینیهم.../ .../ص40:وینچــهمیبینــیهمنماَنــدبرقرار
ص53:جزییــات←جزئّیــات/ص56:دیــدۀشــیر←دیــدۀســیر/
ص76:واِنتشــنه←رواِنتشــنه/همیســاعتش←همینساعتش
/بوالجعــب←بوالعجــب)یــا:ُبلَعَجــب(/ص78:نفحــاتانــس
دانــیزچــهروی...←نفحــاتصبــحدانــیزچــهروی.../ص81:
جــو←چــو/ص95:دوگفتیــم←دوگفتیم/ســود←ســو/بخواهد
←بخوانــد/ص99:ســماع←سماعســت/ص109:اخثــر←اخیر
/ص113:ُمردنــدحســرتبردنــد←ُمردندوحســرتبردند/ص114:
اینبومحاتمشناســیمگر←درینبوم مؤبــد121←موبــد/ص115:در
گدا کند← گدارا لی/ص123:

ُ
گ گر لی←ا

ُ
گرگ حاتمشناسیمگر/ا

کند/بحمداهلل←بحمداهلل/ص124:بگردد←بگرد/ص125: را
←ماندوپوست/-ص127:برآنکو شیرخورد←سیرخورد/ماندو
←هرآنکوبردناممردمبــهعار/ص134:دومین بــردنــاممــردمبهغار
نوبۀخانهوبنداســت←دومیننوبهخانهوبنداســت/ص145:خرد
له←خردله/ص146:انگشتربینگین←انگشتریبینگین/ص

153:مزیبت←مزّیت.

اینکتابمیخوانم:»شنیدمکهدرویش122راباَحدثی هی،چوندر
َ
وانگ

گرفتنــد«)ص36(ومیبیَنــم»َخَبــث«را»ُخبــث«خواندهاند، بــرُخبثــی
کــه»ُخمار«را یــامیخواَنــم:»بــاخمرخّمــاراســت«)ص36(ومیبینم
کهفــراْغملکقناعت آنجا »َخّمــار«خواندهانــدیامیخوانــم:»درویشاز
کــهِإضافــهرادر»فــراغِ ملِک  اســت،ســربرنیــاورد«)ص147(ومیبیَنــم
قناعــت«َتشــخیصنکردهانــد،123َحــقداَرمُمْحَتَملبــداَرمَپرداَزندگانو
گویاروخوانِیُگِلســتانرانمیداَنند،بســیاریجاْیهاِیدیگر طاِبعانیکه
کتــاب، غزیــدهباَشــند؛وُخاصــههــرکثاَفتــکارِیَسُبکســرانهرادر

َ
نیــزل

مداد!...آری،
َ
ِطچاپی«و»َســهِوُحروفنگاشــتی«َقل

َ
بیِدَرنگَنباَید»َغل

َنُکنیم!! َکردۀُحروْفنگارانرادراز َکردهونا ناهاِن
ُ
گ بیهودهسیاهۀ

یــا از ِابِتالئــاِت ُمَترِجِم کتاب اســت و در دیگر  یخــِت َمْهمــوِز »مؤبــد«، گو یِســِش »موبــد« بــه ر 121 . نو
َقِم ایشان نیز َمشهود. َکثیرالّرَ ِم 

َ
َتراِوشهاِی َقل

ۀ جهاِنکتاب، ُمرداد و َشهریَوِر 1395 هـ. ش.، ش 327 و 328، ص 46 )از َمقالۀ خانِم 
ّ
َسنج: َمَجل

آرزو َرسولی در َنقِد ترجمه ای از َهمین ُمَترِجم(. 
َکذا.  . 122

َید: »ســلطان از آنجا که ســطوِت ســلطنت  123 . کافــی بــود ِعبــاَرِت سَپســیِن َســعدی را - کــه می گو
ل بخواَنند و با این بَسنَجند. ّمُ

َ
است، بَرنجید« ـ، بَتأ

َسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون! نقد و برریسکتاب
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کرون، مثاِلپاتریشــیا
َ
َکمآبولیآبروَمند،َنزِدأ ِک یــانهــمبیاموَزندوَبرِخاِفاوباخوارداشــِتاینخــا کاتوز

کادمیکَدستوپانُکَنند. آ
ً

آبروِیَمَثا

فتوگوْی،
ُ
گ َمْجموعۀ»ســاَزندگاِنجهاِنِإســام«،بیهیــچ یــاندر کاتوز ِانــِدراِجایــنتألیــِفَســطحِیدکتــر

رداَنــدکهَوقتیدرُچنین
َ
یارویمیگ خــوِدِسلِســلهرازیــِرُســؤالمیَبَردومارابااینُپرِســِشِجّدیرو َارِز َارجو

شــَهِرَمشــاهیراســتوَجهانیکتابوَمقالهورســالهدرباِب
َ
أ فِیَســعدِیشــیرازیکهاز ُمَعّرِ َمجموعهای،در

کاِهلیوکوتاهیُشــدهباَشــد،درشناخَتنوشناسانیَدِن میُشــدهوبهچاپَرســیده،اینگونه
َ
اووآثاَرشَقل

وِاســِتْحضار عاتَنتوانِاســِتْظهار
َ
َمناِبعوُمطال کهدربارهشــانبهُچنینُپشــتوانههائیاز بســیاریازدیگران

ساِفِاسِتشراِق
َ
لیبهَجماِلَبعِضَهمانُمسَتشــِرقاِنخاْجَپَرســِتَقدیموأ

ُ
گ  داشــت،چهکردهاند؟!...باز

یا! پارُدْمساییدۀَعصِرویکتور

ِت هلّیَ
َ
واهیاســتروَشــنبرَعَدِمأ

ُ
گ کتاِبناُپختهونابســامانیهاِیآن، این

کهبرُعهدهداشــتهاست،ونشان زارِدَوظیفۀَخطیری
ُ
گ  کرون«در »پاتریشــیا

میِدَهداینخاَورشناِسآوازهَمند،چهاندازهدرسامانِدهِیَمجموعۀَتحِت
کامیاببودهاست. ِإشراِفخویشنا

کهَفرایادآَردَنَمِکاینآش رانــِیخواَنندۀایرانیَوقتیُمضاَعفمیَشــَود
َ
نگ

َکردهاســت!...ایَنــکمیتوانیمازخودبُپرســیم: راُمَترِجــمچــهســانَمزیــد
اینِسلِسله،شناختنامۀ»َسعدی«ایرانیوآشناِیایرانیان،بایک َوقتیدر
یــکُمَترِجــِمایرانی،اینگونــهَغریبوُمســَتغَربمیَتواَند نویَســندۀایرانــیو
کــهالُبــدخــودَغریْبتــرو ابــِنُرشــدو...و... مثــاِلابــِنَعَربــیو

َ
ُشــد!،َبــرأ

َغریبهتراند،چههاَتواَندَرفت؟!

ِکتابیاست ًة،کتاِبَسعدی،شاِعِرزندگی،عشقوشفقت،براستی
َ
ِعجال

َنُشده ایننوشتارَمذکور کهدر وبیسامان.َمعاِیِبفراوانیداَرد وار
ُ
ناخوْشگ

،طاَقِت
ْ

کــهطاَقــِتخوِدمنبهَســرآَمد،وبِاحِتمــال آنروْی اســت؛بویــژهاز
خوانندگاِناینَسطرهانیز!

بهقوِلُعَبْید:
بســـــــــــــــیار، فتـــــــــــــــهام

ُ
گ گرچـــــــــــــــه او َبـــــــــــــــِد

باَشـــــــــــــــد! َانَدکی وابینـــــــــــــــی، کـــــــــــــــه چـــــــــــــــون

َدفَتــِر َحــقآَنســتپرداَزنــدگانوَعرضــهدارنــدگاِنُچنیــنَمتــاِعنامــوزونو
َرَقِم کهنوشــتهو کــردهوَخِطزشــتی که کاری بــه بیَانــدام،بــهجــاِیِاعِتزاز
این َقلَشرَمندهباَشند!!...در

َ
َکشــیدهاند،ِإْنصافبهَخرجِدَهندوالأ ناخوشــیکهبردفتِر»َسعدٖیشناســی«

َکْمَتقصیرترازَهمه،َهمانَغریبگاِنَغربیباَشندکهخواسته اندچیزیدرشناختوشناسانیدِن میانهشاَید
ذاریُشدهاند؛

ُ
ُفروگ ِإْهمالوَتســاُهلو اینِإقدام،ُدچاِر ِدَهندولینتوانســته اندودر َســعدِیشــیرازیِانِتشــار

وناِشــِرایرانی،َهریکبــهنوبۀخود،براین نویَســندهوســپسُمَترِجموویراســتار آنــگاهَقریبــاِنخودمانی،از و
َســعدیشــورَبختانه َفرهنِگایرانوخوانندۀدوســتداِر داِیحّقِ

َ
أ ــذاریَمزیدَفرمودهودر

ُ
ُفروگ کاریو

ْ
ِإهمــال

ام! ْضل از َغرٖیب َهست و َوفا در َقرٖیب نیست!«؛َوالّسَ
َ
کردهاند.بهقوِلخوِدشیخ:»ف کوتاهیوَجفا

َسَفِر ُپرَخَطِر َسعدِی شیرازی، از آْکسفورد تا پریْنستون! نقد و برریسکتاب


