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سعدی شیرازی و زوال ملک بنی العباس

جویاجهانبخش

کــهچــرامرثیــهســرایخالفــتبنــی گرفتــهانــد چکیــده:برخــیبــرســعدیشــیرازیخــرده
گشــتهو عبــاسبــودهاســتوچــرابــرزوالملــکعباســیانوفروپاشــیخالفــتبغــدادمتأثــر
بــهتــازیوپارســیدررثــایواپســینخلیفــهعباســیشــعرســرودهاســت.نویســنده،تحلیــلو
تبییــنموضــوعمذکــوررامحــورنوشــتارپیــشروقــراردادهاســت.بــهزعــموی،ایرانیــانعصــر
ســعدی،خالفــتعباســیراچونــانیــکعنصــرحکومتگــربیگانــهنمــینگریســتند.بعــالوه،
درســدههــاینخســتینخالفــتودرزمــانظهــوربرخــیازجنبــشهــاوخیزشــهایخالفــت
ســتیز،تــودههــایایرانــیبــاآنجنبــشهــاهمدلــیوهمراهــینداشــتهانــد.بلکــهعقیــدهشــایع

درمیــانتــودههــا،مشــروعیتدســتگاهخالفــتبویــژهخالفــتبنــیعبــاسبــودهاســت.

ــهعباســی،خالفــت ــاس،عباســیان،خلیف ــیعب ــدواژه:ســعدیشــیرازی،خالفــتبن کلی
عباســیان.

 Sa’di Shirāzi and the Downfall of Bani al-Ab-
bās’s Kingdom
By: Juyā Jahānbakhsh
Abstract: Some have criticized Sa’di Shirāzi for 
being the poet of Abbasid caliphate, for being sad 
about the downfall of the Abbasid’s kingdom and 
hence for composing some poems in praise of the 
last Abbasid caliph in both Arabic and Persian lan-
guages. In the present paper, the author focuses on 
the analysis and explanation of the aforementioned 
subject. In his opinion, the Iranians of Sa’di’s era 
did not consider the Abbasid caliphate as an alien 
government. Moreover, in the early centuries of the 
caliphate, the masses of Iranian people did not have 
sympathy with and interest in the movements which 
were rising against the government. Rather, the 
common belief among the masses was the legitima-
cy of the caliphate system, especially the Abbasid 
caliphate.
Key words: Sa’di Shirāzi, Abbasid caliphate, the 
Abbasids, the Abbasid caliph.

وال ملك بين العّباس   سعدي الشيرازي وز

جويا جهانبخش

يأخذون عليه لعبــه دور الناعي خلالفة  ينتقــد البعض ســعدي الشــيرازي و
بين العّباس، متسائلني عن سبب تأّثره وانزعاجه من زوال ملك العّباسّيني 
بّيــة  وســقوط خالفــة بغــداد الــذي دفعــه إىل نظــم القصائــد باللغتــني العر

والفارسّية يف رثاء آخر خلفاء بين العّباس.

 أّن 
ً
يرّكز الكاتب حبثه يف مقاله احلايل عىل حتليل وبيان هذا املوضوع، زاعما

اإليرانّيني يف عصر سعدي مل يكونوا ينظرون إىل اخلالفة العّباسّية باعتبارها 
وىل لتلك اخلالفة 

ُ
 أّن اجلماهير اإليرانّيــة يف القرون األ

ً
، مضيفا

ً
 أجنبّيــا

ً
حمكــا

-  أي عنــد ظهــور بعــض احلــركات والتمــّردات املناهضــة للخالفــة  -  مل 
يســاندوا هذه احلركات وال تعاطفوا معها؛ إذ أّن العقيدة اليت كانت الشــائعة 
يف أوساط تلك اجلماهير هي مشروعّية نظام اخلالفة، وخالفة بين العّباس 

عىل اخلصوص.

املفــردات األساســّية: ســعدي الشــيرازي، خالفة بــين الّعاس، العّباســّيون، 
اخلليفة العّبايس، خالفة العّباسّيني.
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َسعدِی شیرازی و َزواِل ُمْلِک 
َبِنی اْلَعّباس: 
ساس

َ
نیْمِنگاهیبهپارهایازُخردهگیریهاِیبیأ

که چرا َمرثیه َسراِی  گرفته اند1  ْحَمة -، ُخرده ها  ْیِه الّرَ
َ
َبر شــْیِخ شیریْن ُســَخِن شیراز، »َســعدی«ِی بی َهنباز - َعل

پاشِی ِخالَفِت َبغداد َاشک افشانده است و  ِخالَفِت َبنی َعّباس بوده است و چرا َبر َزواِل ُملِک َعّباسیان و ُفرو

فته2.
ُ
گ به تازی و پارسی َدر ِرثاِی واَپسین َخلیفۀ َعّباسی ِشعر 

یِخ روزگاِر شْیخ َسعدِی شیرازی را َمْطَمِح َنَظر َقرار ِدَهند  که این ُخرده گیران، بیش از آنکه تار ماِن َمن آنست 
ُ
گ

و او را َدر جاِمعــۀ َقرِن َهفُتمــِی ایــراِن آن روز َدر َنَظــر بگیَرنــد و َبیوســیدگی یــا ناَبیوســیدگِی َرفتــاِر شــْیخ را َدر آن 

ک  ِئق و تماُیالِت َشخصی و ایْنروزگارِی خود را ِمال ساخت و بافِت ِاجِتماعی و َزمانی به داَوری بْنشیَنند، َعال

َکرده اند. َقرار داده و از ِسِر ُحّب و ُبغض هاِی ِامروزیِن خویش، "َتکلیِف" َسعدی را َتعیین 

رَدنشان 
َ
گ که خونشان از "َمرثیه َسرایِی شْیِخ شیراز َبراِی َخلیفۀ َبغداد" به جوش می آَید و َرِگ  َکسانی  ِگِرفتارِی 

رَدد، چیزی اســت که بســیاری از عامیان و عامی اندیشــان بدان ُدچار انــد؛ و آن، َهمانا 
َ
ــت َقوی می گ بــه ُحّجَ

کنونیان. 
َ
ُکنونِی آحاِد ا نداِم آرزوهاِی ِامروزین و َپَسندهاِی 

َ
راست خواسَتِن َقباِی »تاریخ« است َبر ا

َکس نیاَرد شنود«!  ست و این، 
َ
و به قوِل ِفردوسِی ُبُزرگ: »... ُمحال

َدُه اهلُل ِبُغْفراِنه -، َدر روِز  د َحَسِن َتقٖی زاده - َتَغّمَ مه َسّیِ
ّ

یکی از ِخَردَمندَترین َفرَزنداِن این َمرز و بوم، زنده یاد َعال

فته بود:
ُ
گ ی )ِی سابق(، 

ّ
پنجشنبه َهفُتِم َبهمْن ماِه 1327 هـ.ش.، َدر ُنطقی در َمجِلِس شوراِی ِمل

گر یک ُجمله را  که ا حواِل ُمقارِن آن َســنجید. َهمان طور 
َ
یخی را باید همیشــه با َزمان و َمکان و أ »َمطاِلِب تار

کشیده آن را مورِد َتصدیق یا ِانِتقاد َقرار بدهند، ُممِکن است به َخطا بُیفَتند، َهمان  از وسِط یک َبیان بیرون 

َکرد.«3. کمه  که َدر زماِن خاّصی ُوقوع یافته، با َموازیِن ِامروز ُمحا یخی را  ِقسم َهم نمی توان یک واِقعۀ تار

گراِن 
ْ
که َمن و ُشما، بُدُرست یا ناُدُرست، َبنی َعّباس را ِإْشغال َدر َقضّیۀ شْیخ َسعدی و سوْکُسروده هایش، این 

ع را - آْنســان که َبرخی  یار و ُســنباد و ُمَقّنَ ْم دیــن و ماز مثــاِل باَبــِک ُخّرَ
َ
خاِرجــِی میَهنــــمان بدانیــم و قیامهــاِی أ

یم، ایْن َهمــه، به  ــِی ایرانیــان َدر َبرابــِر ُدشمنانشــان بُشــمار
ّ
ِانگاشــته اند و می گوَینــد - َنْهَضتهــاِی ُمقاَوَمــِت مل

حَمِد َکســَروی، بود که َدر َحّقِ َســعدِی 
َ
د أ عنی: َســّیِ

َ
یده َســر، أ ِع شور ِر بســیار بی َتعاُدِل َعَصبی و ُمَتَســّرِ 1 . از پیْشــگاماِن این ُخرده گیری ها، داِنشــَوِر نام آَو

د، 
ُ

یی ها َکرده اســت. َســنج: ِجدال با َســعدی َدر َعصِر َتَجّد یِخ ما، بی ِإْنصافی ها و ِزشــْتگو شــیرازی نیــز چونــان ُشــماری از دیگر ُبــُزرگاِن َفرَهنگ و تار
َکسَروی«. حَمِد 

َ
رد از »أ فتآو

ُ
گ کاْمیاِر عاِبدی، چ: 1، شیراز: داِنْشنامۀ فارس - با َهمکارِی: َمرَکِز َسعدٖی شناسی -، 1391هـ.ش.، ص 293 - َدر 

یژه از آن روْی  َکرَدنی؛ ... بو حَمِد َکسَروی، َغّث و َسمین بسیار است و ُمطالعۀ ِانِتقادِی ِجّدی َدربارۀ او، کاری است َبس شاَینده و 
َ
قواِل أ

َ
َدر میاِن آثار و أ

ُکَشندگاِن  َرد، َرفتاِر ناَمعقوِل  رده است و می آَو یخ، "َشهید"جوی و "َشهید"َپَرست بار می آَو َکبیرش را، از دیرباِز تار که َدر جاِمَعۀ عاِطفِی ما که َصغیر و 
، راِه َنقد و َتْمحیص و َتْنقیِب 

ْ
َمآل

ْ
که الَبّته َنبود -؛ ... و بال َکرده اســت! ... -  َکســَروی و َفرجاِم خونیِن وی، او را، َدر َنَظِر َبرخی، به یک "ِقّدیس" َبَدل 

ردانیده است.
َ
گ فکاِر وی را ناَهموار 

َ
بیَغَرضانۀ آثار و أ

یِر َنَظِر:  دَعلِی ُفروغی ]با َهمکارِی: َحبیِب َیْغمائی[، ]باْزچاپ ز کّلّیاِت َســعدی، به ِاهِتماِم: ُمَحّمَ 2 . از براِی ُمالَحَظۀ این سوْکُســروده هاِی شــْیخ، نگر:  
میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، صص 764 - 769.

َ
َسۀ ِانِتشاراِت أ ْمشاهی[، چ: 15، ِتهران: ُمَؤّسَ َبهاءالّدیِن ُخّرَ

ــِد َحواِدث و َوقاِیع و ُحّکام و َســالطیِن اصفهان(، ُاســتاد َجالل الّدیِن ُهمایِی شــیرازِی اصفهانی، به کوِشــِش: ماْهُدْخت بانو 
َ
یــِخ اصفهــان )ُمَجّل 3 . تار

عاِت َفرَهنگی، 1395 هـ.ش.، ص 597. 
َ
ُهمایی، چ: 1، ِتهران: ِپژوِهشگاِه ُعلوِم ِإنسانی و ُمطال

جویاَجهانَبخش
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ــرَدد َبــر دار 
َ
گ جهــان و ِقرَمطــی می جوَیــم و آنچــه یافتــه آَیــد و ُدُرســت 

ِی َخلیفــۀ َعّباســی َنبــود، بلکــه  می َکَشــند ...«5، عاِشــِق چشــم و رو

ییــِد َدســتگاِه 
ْ
ِت" ُحکوَمــِت خــود را از ِقَبــِل َتأ زیــر بــود "َمْشــروعّیَ

ُ
گ نا

کــه توده ها، او  ُکَنــد  ُکَنــد و طــوری ُســلوک  ِخالَفــِت َبغــداد َتحصیــل 

کــه  ْی نیــز بــود  را ُمعــاِرِض َدســتگاِه ِخالَفــت نُشــماَرند. از َهمیــن رو

َســِر  از  ُمبَتــداِی َهمیــن ُســَخن6 و  َدر  َدر َمجِلــِس خــاِص خویــش، 

یاَســتی، َخلیفــه را بــه َتحقیــر و ُدشــنام یاد  ناَهمســویِی سیاَســتی و ر

ُکِنشــهاِی سیاســی و ایســتارهاِی  می َکــرد؛ و بــا ایْن َهمــه، َدر َعرصــۀ 

زیــر 
ُ
گ َرســمِی خــود، از پاُســخگویی و ُمراعــاِت حــال و راِی َخلیفــه نا

بــود و َدبیرانــش نامــۀ ُپــر َشــّد و َمــّدِ او را َدر ُمخاَطَبِت َخلیفــه، ُچنان 

که »َبندگان به ُخداَوندان نویَسند«7. می نوشَتند 

که َهریک به نوبۀ خویش،  ران و دیگرانی 
َ

جوقیان و دیگ
ْ
آِل بویه و َســل

یچۀ َدسِت خود ساخته و َبر َخلیفگاِن َعّباسی  ِخالَفِت َعّباسی را باز

حیاًنا ُحْکم می رانَدند و گاه َدر باِب َحیات و َممات و َعْزل و َنصِب 
َ
أ

َخلیفه َهم َتصمیْم گیری می َکرَدند، هیچیک َنمی َتواِنســَتند صوَرِت 

بون ُافتاده را ُمْضَمِحل ساَزند، چرا که ِانگارۀ ُعمومِی  َهمین ِخالَفِت َز

ِت ِخالَفِت َبنی َعّباس بود. ِکم، َهمانا َمْشروعّیَ حا

که ُمسَترِشد، َخلیفۀ َعّباسی، با ُسلطان َمسعوِد َسلجوقی8  َهنگامی 

زیــر و 
ُ
گ َکــرد و شَکســت خــوْرد، چــه َمســعود و چــه َســنَجر، بنا کارزار 

ْی، ُحرمِت َمقاِم او را نگاه داشَتند و َدر  ای َبسا َدر ظاِهر، ولی به َهر رو

َکســانی ُدُرســت  گر قوِل  َکرَدند، و َحّتٰی ا َغتی َتمام 
َ
ی ُمبال ِاعِتذار از و

کــه می گوَینــد: آنها که ســَپْس تر َخلیفــه را بُکشــتند َدر ِنهان با  باَشــد 

َســلجوقیان َهمَدســت و َهمداســتان بوده انــد9، باز نیک پیداســت 

کــه َفرمانَروایاِن َســلجوقی چه انــدازه از َتجاُهر و َتظاُهــر به َقتِل َخلیفۀ 

یخ، َفرمانَروایاِن َسلجوقی،  زاِرِش تار
ُ
گ َعّباسی َهراسان می بوده اند. به 

َدر سوِک َخلیفه، به َعزا نشستند و َجماعتی را به ِاّتهاِم َدست داشتن 

در َقتــِل َخلیفه بُکشــَتند و پیکــِر َخلیفه را به ِعّز و ِاحِترامی بســیار َدر 

ک ســُپرَدند. ُترَبــِت َخلیفــۀ َعّباســی از َمــزاراِت ُمحَتَرِم  َمراغــه بــه خا

ُم ِعْنَد اهلل.
ْ
ِعل

ْ
َغْت نامۀ ِدهُخدا َصحیح است؛ َو ال

ُ
ل

کَبِر َفّیاض، 
َ
د بِن ُحَســْیِن بْیَهقِی َدبیر، َتصحیــِح: دکتر َعلی أ بوالَفضل ُمَحّمَ

َ
یــِخ بْیَهقی، أ 5 . تار

دَجعَفِر یاَحّقی، چ: 4، مشــهد: ِانِتشــاراِت داِنشــگاِه ِفردوســِی َمشــَهد،  به ِاهِتمــاِم: دکتــر ُمَحّمَ
1383هـ.ش.، ص 193.

6 . َسنج: همان، همان ص.
7 . همان، ص 194.

شــته اســت. 
َ

ذ
ُ
که به ســاِل 547 هـ.ق. َدرگ د بن َمِلکشــاه  بوالَفتح َمســعود بِن ُمَحّمَ

َ
عنٖی: أ

َ
8 . أ

ــَلف، َحَســِن قاضــِی َطباَطبائی، چ: 1،  ــر: َتعلیقات و َحواشــی َبر َتجاِرب الّسَ
َ
بــارۀ وی، نگ َدر

َدبّیات و ُعلوِم ِإنسانی«، 1351 هـ.ش.، ص 272 و 273.
َ
َتبریز: ِانِتشاراِت »َنْشرّیۀ داِنشکدۀ أ

9 . به قولی، َدســِت خوِد ُســلطان َمســعود، و به قولی، َدسِت َســنَجر، َدر ُپشِت َپردۀ َقتِل َخلیفه 
َلف، َحَسِن قاضِی َطباَطبائی،  ر: َتعلیقات و َحواشی َبر َتجاِرب الّسَ

َ
ردان بوده است. نگ

َ
کارگ

ص 274 و 272.

َتَصّوراِت َسعدِی شیرازی و َهمروزگارانش چه َربطی داَرد؟

َدر اینجا دو ُپرِسِش ُبنیادین َدر میان می آَید:

که:  َنُخستین ُپرِسش، آن است 

آیــا ایرانیــاِن َعصــِر شــْیخ َســعدی، ِخالَفــِت َعّباســی را چونــان یــک 

که باَید َهرچه  ْجَنبیانی ُمَسْیِطر 
َ
ِر بیگانه و به َمثاَبِت أ

َ
ُعنُصِر ُحکوَمتگ

بشــان پایان داد و َدســتگاِه َفرمانَروائی شان را َبرانداخت، 
ُّ
زودَتر به َتَغل

ریسَتند؟
َ

می نگ

که:  ُدُومین ُپرِسش، آن است 

آیــا َدر َهمان َســده هاِی َنُخســتیِن ِخالَفت، و َدر َزمــاِن ُظهوِر َبرخی از 

ُجنِبشــها و خیِزشهاِی ِخالَفْت ســتیِز ُتند و تیز َهم، براستی توده هاِی 

ایرانی با آن ُجنِبشــها َهْمِدلی و َهْمراهی داشــَتند؟ و آیا - از ُبْن - آن 

گرایِش  ُجنِبشــها و خیِزشــها، َتنها ِخالَفْت ســتیز بوَدند یا ُمعاِرِض آن 

گیری که َدر ایران به دیِن ِإسالم و َفرَهنِگ ِإسالمی َپدید آمده بود؟ َفرا

یخــِی َمْن َبنده ِإجــازۀ َبســِط کالم می ِدَهد،  که َمعلومــاِت تار تــا آنجــا 

پاُسِخ نه َچندان َمبسوِط این ُپرِسشها، از این َقرار است:

َنــه ایرانیــاِن َعصــِر َســعدی، ِخالَفــِت َعّباســی را چونــان یــک ُعنُصــِر 

ْجَنبیانی ُمَسْیِطر که باَید َهرچه زودَتر به 
َ
ِر بیگانه و به َمثاَبِت أ

َ
ُحکوَمتگ

ریسَتند، و َنه َدر َهمان َسده هاِی َنُخستیِن 
َ

بشان پایان داد، می نگ
ُّ
َتَغل

ِخالَفت، و َدر َزماِن ُظهوِر َبرخی از ُجنِبشها و خیِزشهاِی ِخالَفْت ستیِز 

ُتنــد و تیــز َهــم، براســتی توده هــاِی ایرانــی بــا آن ُجنِبشــها َهمِدلــی و 

ِت  َهمراهی داشــته اند؛ َبلکه َعقیدۀ شــاِیع َدر میاِن توده ها، َمشــروعّیَ

َدستگاِه خالَفت )بویژه ِخالَفِت "َبنی َعّباس"( بوده است.

َانَدکی توضیح می ِدَهم.

یم: یخ بیاغاز گوشه هاِی آشناَتِر تار بیایید از َبعضی 

یــِخ بْیَهقــی َهمــه خوانده ایــم و ُجملۀ  داســتاِن َحَســَنِک َوزیــر را از تار

فت: »... َمن از َبهِر َقدِر َعّباســیان 
ُ
که می گ َمعــروِف َمحموِد َغزَنوی را 

یم.  شت َدرَکرده ام ...«، به یاد دار
ُ

َانگ

گــر از َبــراِی ُحکْم رانــَدن َبــر  پادشــاهی ُمقَتــِدر چــون َمحمــوِد َغْزَنــوی ا

قالیــِم ِإســالمی، و بــا فاصلــۀ بســیار از َمَقــّرِ ِخالَفــت، 
َ
خاَوری تریــن أ

شــت َدرَکــرده ام4 َدر همه 
ُ

فــت: »... َمن از َبهِر َقدِر َعّباســیان َانگ
ُ
می گ

شــت« آمده اســت 
ُ
َغْت نامۀ ِدهُخدا َهم ذْیِل »َانگ

ُ
شــت َدرَکردن« - ُچنان که َدر ل

ُ
4 . ُمراد از »َانگ

کردن« است. ص  کردن و نیک تفّحُ -، »سخت جست وجو 
بوالَفضِل 

َ
َدر یادداشــتی از زنده یاد ُاســتاد َعلیرضا شــاپوِر َشــهبازی که به َترَجمه و َتکمیِل آقاِی أ

َدِب فارسی، ش 2، صص 209 
َ
ۀ َفرَهنْگ نویسی )َنشرّیۀ فرهنگستاِن زبان و أ ّ

َخطیبی َدر َمَجل
شــت َدرَکردن« را بَمجاْز ِاحِترام و 

ُ
ردیده تا ُمراد از »َانگ

َ
- 214( چاپ ُشــده اســت، پیشــِنهاد گ

یم. کهِن ایرانی بُشمار یید و َتصدیق بدانیم و آن را َبرگرفته از یک َرسم و َرفتاِر 
ْ
َتأ

یِخ بیَهقی، نه ُچنین اســت که ِانگاشــته اند، و َهمان َمعناِی َمســطور َدر  یــا ُمفــاِد ِعبــاَرِت تار گو
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صــِل "دیــِن" ِإســالم و َتعالیــِم آن، بدین 
َ
َتْفکیــِک ِنهــاِد "ِخالَفــت" از أ

ر َنبود.  ر اســت، َدر آن روزگاران ُمَتَصــّوَ کــه َدر َعصــِر مــا ُمَتَصــّوَ َمعنــی 

ــع، ِخالَفــِت َعّباســی و  کــه ُمخاِلفانــی چــون باَبــک و ُمَقّنَ َهمانســان 

ِإسالم را یک چیز می دیدند و َدر یک َجبَهه با َهردو می ستیزیَدند17، 

بســیاری از ُمَســلمانان نیز قاِئل بــه َتفکیک َنبودند؛ َدســتگاِه َخلیفه 

ْی ُمحَتَرم  را نمــاِد شــوَکت و َعَظَمــِت ِإســالم می دیَدند و از َهمیــن رو

ِگران می آَمد؛ و َحّتٰی  می داشــتند و َهتِک ُحرمتش َسخت َبر ایشــان 

ِر خویش راه َنمی داَدند. َدرشکستن و َهزیمِت آن را َدر َتَصّوُ

پیــِر روَشــْن وٖیِر َبلــخ، موالنــا َجالل الّدیــن، َدر َدفتــِر َنُخســِت َمثَنــوِی 

فوِل طاِلــِع َبنی َعّباس می ُســرود، به ُمناســبتی 
ُ
کــه َدر َعصــِر أ َمعَنــوی 

می َفرماید:

کین َبهــــــــــِر  از  َحــــــــــرب  َعّبــــــــــاس  آَمــــــــــده   ... 

دیــــــــــن  ِاســــــــــتیِز  و  ْحَمــــــــــد 
َ
أ َقْمــــــــــِع  َبهــــــــــِر 

رو و  ُپشــــــــــت  قیاَمــــــــــت  تــــــــــا  را  دین  شــــــــــته 
َ
 گ

او18 َفرَزْنــــــــــداِن  و  او  ِخالَفــــــــــت  َدر 

و این َمعنی را که َبنی َعّباس ُپشتوانه و مایۀ آبروَمندِی ِخالَفِت ِإسالمی 

اند و ِخالَفِت أوالِد  َعّباس تا داماِن َرســتاخیز ِامتداد خواَهد داشــت، - 

آنسان که َدر سیاِق کالِم او هویداست و َدر َمتِن مثنوی بُوضوح َتوانید 

م می ِدَهد، 
َ
م و َمشــهور و َمشــهود َقل

َّ
مری ُمَســل

َ
دید و َدریافت - چونان أ

نه به َمثاَبِت یک باَوِر ِاخِتصاصی و َبرداشــِت َشــخصی. در َحقیقت، 

مولوی َدر این ُسَخن، باَورهاِی ُعمومِی روزگاِر خویش را آینگی می ُکَند.

َهمــه می دانیــم َســْیَطرۀ ُمغــوالن و َبســِط ِاقِتــداِر جاِنشــیناِن چنگیز، 

ِإمــکاِن ِإدامــۀ ُحْکْمرانــِی َبنی َعّبــاس را َدر َبغــداد از میــان ُبــرد؛ ولــی 

َپســاْن تر، شــاخه ای از َعّباســیان، َدر ِمصر َبر َتخت نشســَتند. نه َتنها 

کــه َدر ایران َهم،  َدر آن ِبــالد، این َعّباســیان را »َعزیز« می داشــَتند19، 

ت"، به َدرگاِه دورُافتادۀ  َکســِب "َمشروعّیَ َهنوز َبعِض َســالطین، َبراِی 

ِر ِانِتســاب 
َ

ذ
ُ

َخلیفــۀ َعّباســی َدر ِمصر چشــم دوختــه بوَدنــد و از َرهگ

ه(، ش 127، 30 
ّ
ر: نگین )َمَجل

َ
ردیده اســت! -، نگ

َ
گ یســی و ِاقِتباس  خذ و رونو

َ
دکتر ُهَنرَفر، أ

آَذِر 1354 هـــ.ش.، صــص 34 - 40/ َمقالــۀ حاشــیه ای َبر یــک کتاب - آثــاِر ِمّلِی اصفهان 
بوالقاِسِم َرفیعِی ِمهرآبادی - نوشتۀ ُاستاد َجمشیِد ُسروشیار.

َ
تألیِف أ

ُاســتاد ُسروشــیار َدر َهمین َمقالۀ چاْپ ُشــده َدر نگین، َنَظِر صاِحِب آثاِر ِمّلِی اصفهان را َدربارۀ 
گورجاِی "راِشد" و َمدَفِن ِإمامزاده یا ِإمامزادگانی که َدر آن َمکان مورِد َتعظیِم َعواّم اند، »واهی« 

ه(، ش 127، ص 40. 
ّ
ر: نگین )َمَجل

َ
خوانده اند. نگ

صل به َتشدیِد 
َ
ِم ]ُچنین است هردو َدر أ م و ِسُوّ ر: ُجنِبشهاِی دینِی ایرانی َدر َقرنهاِی ُدُوّ

َ
17 . نگ

واو[ ِهجــری، دکتــر ُغالمُحَســْیِن َصدیقــی، چ: 1، ِتهــران: شــرکِت ِانِتشــاراتِی پاَژنــگ، 1372 
هـ.ش. ، ص 264.

18 . َمثنــوِی َمعنــوی، َجالل الّدیــن ُمَحّمد بِن ُمَحّمِد ]َبلخی َمشــهور به[ مولــوی، به َتصحیِح: 
بیات، چ: 1، تهران: ِانِتشاراِت ِهرِمس، 1382 هـ.ش.، ص 

َ
َکْشــف األ ینولد. ا. نیکلســون، با  ر

.126
َلف، همان چ، ص 304. ر:  َتجاِرب الّسَ

َ
19 . نگ

آن ســامان ُشــد؛ و َدر آنچــه ِهندوشــاه َنخَجوانــی، صاِحــِب َتجاِرُب 

ــَلف، ســالها پس از ِانِقــراِض ُحکوَمــِت َعّباســیان، َدر َتعظیِم آن  الّسَ
یاَرِت آن َمشــهِد  کــرده - »ز فتــه و َتعبیــر 

ُ
گ کــه خــود  ُترَبــت و - آنســان 

ِکفایَتست تا ُحرَمِت َخلیفۀ  ُمَتَبّرِک« و »ِاسِتغاثه« بدان نوشته است، 

رَدد.10 
َ
گ نظاِر ُعموِم آْنَزمانیان، َمعلوِم ما 

َ
َعّباسی َدر أ

گرفتــارِی ُمسَترِشــد بــه َدســِت َمســعود، بــه  فــکاِر ُعمومــی َدر َزمــاِن 
َ
أ

که آن  رزه هائی را 
َ
که َحّتٰی َحواِدِث َجــّوی و زمیْن ل ر بود 

َ
گونــه ای ُمَکــّد

روزهــا َدر ُخراســان ُرخ مــی داد، بــا آنچه َبــر َخلیفۀ َعّباســی می َرفت، 

ِر خاِطِر َخلیفۀ ُمَسلمانان را، تا به این َحد 
ُ

َمربوط می ساخت11 و َتَکّد

َبرنمی تافت.

پَســِر َهمین ُمسَترِشد، َیعنی راِشد، َوقتی به َتمهیِد ُسلطاِن َسلجوقی 

ُکشــته ُشــد.  ردید و به اصفهان َرفت، َدر اصفهان 
َ
گ ع 

ْ
از ِخالَفت َخل

که  ُکشته ُشد«12؛ ُچنان  یخنامه ها نوشَتند: »َبر َدسِت باِطنیان  َدر تار

گرچه از  م َرفتنــد13؛ 
َ
َکــس از باِطنیان« به َقل قاِتــالِن پــدرش نیز »ِهْفَدْه 

فت وگوها بوده است14!
ُ
گ کیستِی قاِتالن  ّیام َدر 

َ
َهمان أ

باری، َقبِر این َخلیفۀ َعّباسِی سَپسین، راِشد، پَسِر ُمسَترِشد، در َهمین 

اصفهــاِن ماســت. از دیربــاز َمعــروف بــوده اســت15؛ و َهمُچنــان مورِد 

َتعظیم و َتکریم اســت! ... البّته نه به ِعنواِن َقبِر »َخلیفۀ َعّباســی« )که 

ت و احِتراِم َچندانی  َقل از َعصِر َصَفوی به َبعد در اصفهان َمحبوبّیَ
َ
الأ

َنمی َتواِنسته است داشته باَشد!( ... بلکه به عنواِن "ِإمامزاده"!!!16 

راِی  َز فا و ُو
َ
یــِخ ُخل ــَلف )َدر َتوار ر: َتجاِرب الّسَ

َ
ــزاِرِش ِهندوشــاه، نگ

ُ
گ 10 . از بــراِی آن ُرخدادهــا و 

ایشــان(، ِهْندوشــاه بِن َســنَجر بِن َعبداهلِل صاِحبِی َنخَجوانی، به َتصحیح و ِاهِتماِم: َعّباِس 
ِإقبــاِل آشــتیانی، َفهــاِرس از: دکتر توفیِق ُســبحانی، چ: 3، تهران: ِکتابخانــۀ َطهوری، 1357 

هـ.ش.، صص 294 - 296.
11 . از َبــراِی بازتــاِب ُچنیــن ِانــگاره ای َدر ُمراَســالِت َرســمِی َزمان، نگــر: َتعلیقات و َحواشــی َبر 

َلف، َحَسِن قاضِی َطباَطبائی، ص 274. َتجاِرب الّسَ
َلف، همان چ، ص 303. 12 . َتجاِرب الّسَ

ــد بــِن َعلّی بــِن َطباَطبا  ة، ُمَحّمَ َوِل اإِلســالمّیَ
ُ

ة و الــّد ــلطانّیَ نیــز َســنج: الَفْخــرّی ِفــی اآلداِب الّسُ
الَمعروف بـ: ابن الّطقطقا، َبْیروت: دار صاِدر، بی تا، ص 308.

َلف، همان چ، ص 296. ر:  َتجاِرب الّسَ
َ
13 . نگ

ة، َبْیروت: دار صاِدر، ص 303. َوِل اإِلسالمّیَ
ُ

ة و الّد لطانّیَ 14 . الَفْخرّی ِفی اآلداِب الّسُ
ة، َبْیروت: دار صاِدر، ص 308. َوِل اإِلسالمّیَ

ُ
ة و الّد لطانّیَ 15 . َسنج: الَفْخرّی ِفی اآلداِب الّسُ

طف اهلِل ُهَنرَفر، چ: 2، اصَفهان: کتابُفروشــِی 
ُ
یخــِی اصفهان، دکتر ل 16 . َســنج: َگنجینــۀ آثاِر تار

َثَقفی، 1350هـ. ش.، ص 208 و 209.
عظیم"  ْک خورده ای از "َخلیفۀ َعّباسی" َبراِی َعوام "ِإمامزادۀ واِجب الّتَ پا این که َپساْن َتر کدام شیِر
ســاخته اســت، بــر ُمْخِلص َمعلوم نیســت. َهمیــن َقدر می داَنم که بســاِط َعــوام و َعواْم بازی 
یــخ َپهــن بــوده اســت و اصفهاِن مــا نیز از این بســاط و  و ُدّکانــداری بــه نــاِم دیــن، َهمیشــۀ تار

بساْطچی هایش، َهمواره َحّظِ واِفری داشته؛ ... و داَرد!
که: فته َنماَند 

ُ
گ نا

گورجاِی  کتاِب آثاِر ِمّلِی اصفهان، َدربارۀ  بوالقاِسِم َرفیعِی ِمهرآبادی، َدر 
َ
یَسندۀ َفقید، آقاِی أ نو

ری 
َ
کــه َهم اکنون َدر آن َمــکان مورِد َتعظیم انــد، َخیاِل دیگ "راِشــد" و ِإمامــزاده یــا ِإمامزادگانی 

بوالقاِسِم َرفیعِی ِمهرآبادی، چ: 1، تهران: َانُجَمِن آثاِر 
َ
داشته است. َسنج: آثاِر ِمّلِی اصفهان، أ
ی، 1352هـ.ش.، ص 854 و 855. 

ّ
ِمل

فتۀ شــادَروان 
ُ
یادی از َتألیِف ُمنیِف پیشــگ یا تا ُحدوِد ز فته - کــه گو

ُ
بــارۀ ایــن ِکتاِب َپســیْن گ َدر



دعَس  ِی ا یش  یز َز وی ا  ِل ُز  ْی ِی ِنْ   ِبنز لا ی  :ی

سال بیست و نهــم،مشـارۀسوم،مـــــردادوهشریــــــــور701711397

َکسِب َوجاَهت می َکرَدند. بدان، 

حواِل "ُحســْینُقلٖی خانی"20 که َدر َفْتَرِت تــاِزِش ُمغوالن تا َبرآمدِن 
َ
َدر َهمیــن دورۀ َهــرج و َمرِج سیاســی و َدر آن أ

که َهمروزگاِر خواجه حاِفِظ شــیرازی بود  ری 
َ

ِد ُمَظّف میر ُمباِرزالّدین ُمَحّمَ
َ
ِکم بود، أ یان َبر ایراِن ُبُزرِگ ما حا تیمور

هِل ذوق!21، 
َ
ِلــع اند، آری، َهمان »ُمحَتِســِب« َمعروِف ُحضــوِر أ ُجْملــه ُمّطَ

ْ
حوالــش ِفی ال

َ
َدب از أ

َ
هــِل أ

َ
و ُعمــوِم أ

َدر ســاِل 755 هـــ.ق.، َیعنــی ُحدوِد َصد ســال َپس از َبرُافتادِن ِخالَفِت َعّباســیان از َبغداد، َبــراِی ُحکْم رانَدن 

ُمعَتِضد بــاهلِل ُمعَتِصمی که َدر 
ْ
بوَبکــر ال

َ
ِکرمــان و ِعــراق22 و فارس -، با ِفِرســتادۀ أ َدر َمرَکــِز ایــران - یعنــی: َیــزد و 

َکرد و َدر ُخطبه و ِسّکه ناِم َخلیفه را َمذکور داشت و  فاِی َعّباســی شناخته می ُشــد، َبْیَعت 
َ
ِمصر جانشــیِن ُخل

ماِی ِعراق و فارس و َیزد را نیز َدر این َبْیَعت آوْرد.23 
َ
ُعل

کــه َبْیَعت با ُچنین َخلیفــۀ بی ِعّده وُعّده که ِإمکاِن َدســت اندازی بدین َصَفحات  الُبــد َتصدیــق می َفرمایید 

یان بوده است  َنداشــته اســت، به ُمالَحَظۀ ُنفوِذ َمعَنوِی ناِم "َبنی َعّباس" و ِخالَفتشان َدر ِذهن و َضمیِر آْنروزگار
که از راِه ِانِتساب به َخلیفۀ َعّباسی ُممکن می بوده.24 تی  زیر به َطَمِع َتحصیِل َمشروعّیَ

ُ
گ و بنا

خــاِن َقدیم چون حاِفــِظ َابرو نیز  که َبــر َبعِض ُمَوّرِ ایــن، َتنهــا َحــدس و َظّن و َتحلیِل ما نیســت؛ ُنکته ای اســت 
َکرده اند.25 روَشن بوده است و بدان َتصریح 

د"  کــه َبرخــی او را "ُمَجّدِ ر نیــز ُافتاد؛ ُچنان  ــری(، مَؤّثِ
َ

ــِد ُمَظّف میــر ُمباِرزالّدیــن ُمَحّمَ
َ
َتدبیــِر »ُمحَتِســب« )َیعنــی: أ

میرالُمؤِمنین« و 
َ
لقابی چــون »ناِصــر أ

َ
ــم داَدنــد26!  ... َهمُچنیــن، از َهمیــن َدر، او را بــه أ

َ
و "موعــوِد َرأِس ِمَئــه" َقل

ة« و ... ُستودند27! د الِخالَفة الُمعَتِضدّیَ ة« و »ُمَوّطِ ِة الَعّباسّیَ
َ
»ُمْحِیی الّدول

20 . البّته به َتعبیِر "َعواّم" )که ُمخِلص نیز در ُزْمرۀ ایشان بُشماَرست(.
که خواجه می فرمود: 21 . آنجا 

ُمحتِسب شْیخ ُشد و ِفسِق خود از یاد بُبْرد
که َدر َهر َسِر بازار بماْند ِقّصۀ ماست 

یِز ناِتل  ینی - و - دکتر قاِســِم َغنی، بــا ُمقابله با َتصحیِح دکتــر َپرو ــِد َقزو ــد حاِفــِظ شــیرازی، به ِاهِتماِم َعاّلمه ُمَحّمَ ) دیــواِن خواجــه َشــْمس الّدین ُمَحّمَ
بیات از: َرحیِم ذوالّنور، چ: 4، ِتهران: ِاْنِتشاراِت زّوار، 1385 هـ.ش.، ص 314، غ 178، ب 4(،

َ
َکشف األ ری، ُمَقّدمه ]و[ ُمقابله و 

َ
خاْنل

مان می ُکَنم َضبِط ُنســخه هائی که به جاِی »ُمحتِســب شْیخ ُشد 
ُ
یِن "ُمحَتِسب"ُشــده، َنَظر داشــت؛ و گ ز ین و تاِئِب ِاْمرو ز میِر فاِســِق دیرو

َ
یا به َهمین أ گو

شــت«، حاِصِل َتجدیِد َنَظر و َدر واِقع، "خودسانسورِی" حاِفظ باَشد، که 
َ

ذ
ُ
شتند و گ

َ
ذ

ُ
ر َمســت گ

َ
و ِفســِق خود از یاد بُبْرد«، نوشــته اند: »ِخرقه پوشــاِن ِدگ

َکرده است! یش را بیکباره "َدر باقی"  ر، َتعریِض تیز َولی ِدل انگیِز خو
َ

میِر تیْزَخشم و َسخْت ِدِل آِل ُمَظّف
َ
 براِی ِاجِتناب از َبرانگیخَتِن أ

ْ
بِاحِتمال

یاده  فاِضِل ُشــّراِح ِشــعِر خواجه، ُمعَتِقدند که َضبِط »ُمحتِســب شــْیخ ُشد و ِفســِق خود از یاد بُبْرد«، »َقضّیه را َقدری به َمذاِق َخلق نزدیک کرده و ز
َ
َبعِض أ

حاوِی َصراَحت به َقصِد شیرَفهم سازِی خواَننده است« ) َشرِح شوق، دکتر َسعیِد َحمیدیان، چ: 2، تهران: َنشِر َقْطره، 1392 هـ.ش.، 3 / 2301(.
یاده ساده کرده است و از ُهَنرنمایی هاِی  شت« است که َمسأله را ز

َ
ذ

ُ
شتند و گ

َ
ذ

ُ
گ ر َمست 

َ
مان می ُکَنم داستان باژگونه باَشد، و از َقضا »ِخرقه پوشاِن ِدگ

ُ
گ

حوال!
َ
ُم ِبَحقاِئِق األ

َ
ْعل

َ
ْمسوز یکباره تهی است؛ ... واهلُل أ

َ
َمعهوِد حاِفِظ ِرنِد عال

ْعنٖی: ِعراِق َعَجم.
َ
22 . أ

میرَکبیر، 1388 هـ.ش.، ص 425.
َ
سۀ ِانِتشاراِت أ ِت تیموری(، َعّباِس ِإقبال، چ: 9، ِتهران: ُمَؤّسَ

َ
یِخ ُمغول )از َحملۀ َچنگیز تا َتشکیِل دول ر: تار

َ
23 . نگ

یِخ ما َنظاِئری داَرد. ر، َدر تار
َ
ِت َمعَنوی به نام و یاِد یک خانداِن ُحکوَمتگ ِگِرْه خوردگِی َمشروعّیَ 24 .این 

ّیه  ِکمان به َصَفو ِگَرِو پیوستگِی حا ِت سیاسی، َدر  تها َپس از َبرُافتاَدِن ایشان، َهمُچنان َمْشروعّیَ
َ

که تا ُمّد ِر َصَفوی است 
َ
ِز آن، خاْنداِن ُحکوَمتگ  نمونۀ باِر

بود.
ــِد َحــواِدث و َوقاِیــع و ُحــّکام و َســالطیِن اصفهــان، 

َ
یــِخ اصفهــان ) ُمَجّل َجــّل، َجالل الّدیــِن ُهمایــِی اصفهانــی - َطــاَب َثــَراه -، َدر  تار

َ
ُاســتاِد َعاّلمــۀ أ

فت وگوْی 
ُ
عــاِت َفرَهنگی، 1395 هـ.ش.، ص 605(، به ُمناَســَبِت گ

َ
به کوشــِش: ماْهُدْخت بانــو ُهمایی، چ: 1، ِتهران: ِپژوِهشــگاِه ُعلوِم ِإنســانی و ُمطال

ِگِرْه خورده بود، َمرقوم  یان  که تا ســالها َبعد به َهرگونه ِانِتســاب به َصَفو ِت سیاســی  از ِدلَبســتگی هاِی ایرانیان به دودماِن َصَفوی و مایه ای از َمشــروعّیَ
َفرموده است:

که َهرَکس از َهرُکجا  که این دودمان چه اندازه َدر ُقلوِب ایرانیان جا داشتند  ز َبر حْیرَتم می افزاَید  زبه رو ّیه رو یِخ َصَفو عاِت ُممَتّدِ تار
َ
»نگارنده َدر َطّیِ مطال

عیــاد و ُجمعه ها به ناِم 
َ
ّیه هم َرســم بود که َدر أ ند می َکرد، َســر و جــان َدر َقَدمش ِنثــار می َکرَدند. تا َزماِن قاجار

َ
بــه عنــواِن ِانِتســاب بــه این خانواده َســر ُبل

ناَر اهلُل َبراهٖیَنُهم - ُخطبه خوانده می ُشد. ِسّرِ پیشرفِت این خاندان را از همین ُنفوِذ َمعَنوی باید جستجو کرد، نه از عواِمِل سیاسی 
َ
ّیه - أ َسالطیِن َصَفو

و نظامی و َمذَهبی و غیره!!«.
ر، دکتر ُحسْینُقلِی ُستوده، چ: 1، ِتهران: ِانِتشاراِت داِنشگاِه ِتهران، ج1، 1346 هـ.ش.، ص101 و 125.

َ
یِخ آِل ُمَظّف 25 . َسنج: تار

ر: َهمان، 1 / 126.
َ
26 . نگ

ر: َهمان، 1 / 126.
َ
27 . نگ

َســـــعدی و  ضّیـــــۀ شـــــْیخ 
َ

َدر ق
ایـــــن  سوْکُســـــروده هایش، 
ـــــما، بُدُرســـــت یا 

ُ
کـــــه َمن و ش

را  َبنی َعّبـــــاس  ناُدُرســـــت، 
میَهنــمان  خاِرجِی  گراِن 

ْ
غال

ْ
ِإش

مثـــــاِل 
َ
بدانیـــــم و قیامهـــــاِی أ

ْم دیـــــن و مازیـــــار و  ّرَ
ُ

باَبـــــِک خ
که  سان 

ْ
ع را - آن

َ
ُســـــنباد و ُمَقّن

ِانگاشته اند و می گوَیند  َبرخی 
ِی  ْهَضتهـــــاِی ُمقاَوَمـــــِت ملّ

َ
- ن

ُدشمنانشان  َبرابِر  َدر  ایرانیان 
بـــــه  ایْن َهمـــــه،  ـــــماریم، 

ُ
بش

َتَصّوراِت َســـــعدِی شـــــیرازی و 
گارانش چه َربطی داَرد؟ َهمروز
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ْی َنباَید َدسِت  ِت سیاســی، بویژه َدر اندیشــۀ سیاســِی ُســّنی، به هیچ رو پْیَونِد َمفهوِم »ِخالَفت« را با َمْشــروعّیَ

گرفت. َکم 

َرد، و جهاِن ِإسالم، َهمُچنان، 
َ

ذ
ُ
سالها از ِانِقراِض ُحکوَمِت ُعثمانی که خود را واِرِث ِخالَفِت ِإسالمی می خواْند، می گ

د، َهرَچندگاه یکبار، شاِهِد خیِزشها و ُجنِبشهائی  َدر َســدۀ پانزَدُهِم هجری و َدر َهنگامۀ ُمناَســباِت جهاِن ُمَتَجّدِ

سیاسی )و حّتٰی: ِنظامی( است که سوداِی ِإحیاِی »َدستگاِه ِخالَفت« را َدر ِذهن داَرند و َبر َزبان می آَرند.

ِت ِإســالمِی ِعراق و 
َ
کــه زیِر ناِم »دول َدر َهمیــن َزمــان که این َســطرها َتســوید می شــَود، بیِخ گوِش ما، َجماعتی 

تهاِی ِنظامی و سَپْه َکشی و آَدْمُکشی ُمشَتِغل و ُمجاِهر است، بَصراَحت از ِإحیاِی  شام« )/»داِعش«( به َفّعالّیَ

ِر َمرزهاِی ایراِن سیاســی، َپدیــدۀ »طاِلبان«، َدر 
َ

»ِخالَفــت« ُســَخن می گوَیــد. پیــش از این نیز، َدر آن ســوِی دیگ

گام می َزد. َهمین راستا 

یکاتوری« و بی َرَمق باَشد؛ لیک  ت« به َمعناِی داِعشی یا طاِلبانی اش، تا ُحدودی »کار
َ
شاَید َدر َنَظِر ما، »ِخالف

َهرچــه َهســت، نشــان می ِدَهــد آن َپْس َزمینــۀ ِذهنــی که ایــن َمفهوم بــدان ِإرجاع داده می َشــَود و از آن َکســِب 

که  ن، َهنوز  هِل َتَســّنُ
َ
تی َدر جهاِن أ ِت »ِخالَفِت« ُســّنَ َوجاَهت می ُکَند، بســیار ُپرَرنگ اســت و ِانگارۀ َمْشــروعّیَ

َهنوز است به َحیاِت خود ِإدامه می ِدَهد.

یار و  ْم دین و ماز مثاِل باَبِک ُخّرَ
َ
یــِخ روزگاراِن »دور« و قیامهاِی أ یخ، آن َهم تار ردیم به تار

َ
ُپــر دور نُیفتیــم. ... بازگ

ع: ُسنباد و ُمَقّنَ

ْم دٖینان که  تی نو بود28 و »ُســنباِد« گَرویده بــه ُخّرَ عــِی ُنُبّوَ
َ

ُجنِبشــها و شوِرشــهاِی »بــه آفریِد« َزرُتشــتی که آَنک ُمّد

آَهنِگ ویران َکردِن َکعبه داشت29 و »ِإسحاِق« َزرُتشتٖی َمآب30 و »استاد سیِس« ِإسالْم ستیز31 و »ُمَقّنِع« َبددین32 

کــه می کوشــید آثــاِر ِإســالم و  یــار«  ْم دینــاِن« ِإسالْم ســتیِز َمزَدکی آئیــن - و از آن ُجملــه: »باَبــک« -33 و »ماز و »ُخّرَ

یده  ُمَسلمانی را َبرانداَزد34، َدر َهمان دوران، هیچیک با خواستها و باَورهاِی ایرانیاِن ُپرُشماری که به ِإسالم گَرو

ت را باَور داشَتند، سازگار َنبود. از  یِه َو آِله - إیمان آوْرده بوَدند و َختِم ُنُبّوَ
َ
ی اهلُل َعل

َّ
ِت َپَیمَبِر َعَربی - َصل و به ُنُبّوَ

َکم َدر َبرخی از این ُجنِبشــها، نه َتنها َعَرْب ستیزی و کیْن توختن با َعَربان َسخت  َهمین روْی نیز بود که َدســِت 

شتند و آزاِر ُخشوَنْت بار 
َ

ذ
ُ
ْه بود35، »ایرانیاِن« ُمَســلمان نیز به َطرزی َوْحشــیانه از َدِم تیِغ کیْن توزان می گ مورِد َتَوّجُ

ُکشــتاِر ُعمــوِم ُمَســلمانان در َبرنامۀ ُمبارزاتِی ُجنِبش َقرار داده می ُشــد36 و نمونه هائی بــه یادمانَدنی از ِإعماِل  و 

ُخشوَنت با توده ها را َدر حافظۀ تاریخ به َودیَعت می ِنهاد37!

صل به َتشــدیِد واو[ ِهجری، دکتر ُغالمُحَســْیِن 
َ
ِم ]ُچنین اســت هــردو َدر أ م و ِســُوّ ــر:  ُجنِبشــهاِی دینــِی ایرانی َدر َقرنهاِی ُدُوّ

َ
یــد«، نگ بــارۀ »بــه آفر 28 . َدر

َصدیقی، چ: 1، تهران: شرکِت ِانِتشاراتِی پاَژنگ، 1372 هـ.ش.، صص 144 - 167.
ِم ِهجری، َصدیقی، چ: 1، 1372 هـ.ش.، صص 168 - 185. م و ِسُوّ ر:  ُجنِبشهاِی دینِی ایرانی َدر َقرنهاِی ُدُوّ

َ
29 . َدربارۀ »ُسنباد«، نگ

ِم ِهجری، َصدیقی، چ: 1، 1372 هـ.ش.، صص 186 - 190. م و ِسُوّ ر: ُجنِبشهاِی دینِی ایرانی َدر َقرنهاِی ُدُوّ
َ
30 . َدربارۀ »ِإسحاق«، نگ

ِم ِهجری، َصدیقی، چ: 1، 1372 هـ.ش.، صص 191 - 206. م و ِسُوّ ر: ُجنِبشهاِی دینِی ایرانی َدر َقرنهاِی ُدُوّ
َ
31 . َدربارۀ »استاد سیس«، نگ

ــع و  ِم ِهجــری، َصدیقــی، چ: 1، 1372 هـــ.ش.، صــص 208 - 231؛و: ُمَقّنَ م و ِســُوّ ــر: ُجنِبشــهاِی دینــِی ایرانــی َدر َقرنهــاِی ُدُوّ
َ
بــارۀ »ُمَقّنــع«، نگ 32 . َدر

یژه صص 13 - 25. کرون )Patricia Crone(، َترَجمۀ: َمسعوِد َجعَفرِی َجزی، چ: 1، ِتهران: َنشِر ماهی، 1392 هـ.ش.، بو ِسپیدجامگان، پاتریشیا 
ِم ِهجری، صدیقی، چ: 1، 1372 هـ.ش.، صص 232 - 326. م و ِسُوّ ر:  ُجنِبشهاِی دینِی ایرانی َدر َقرنهاِی ُدُوّ

َ
ْم دینان« و »باَبک«، نگ 33. َدربارۀ »ُخّرَ

یخی در ســه َپرده(، ُمْجَتبــٰی میُنوی - و - صاِدِق  عماِل او - و - یک دراِم تار
َ
یِخ زندگانــی و أ یــار )تار ــر: ماز

َ
راِیشــهاِی او، نگ

َ
یــار« و ایــن گ بــارۀ »ماز 34 . َدر

میرَکبیر، 1342هـ.ش.، صص 28 - 81 )از نوشــتاِر ُاســتاد میُنوی(؛و: ُجنِبشهاِی دینِی ایرانی َدر َقرنهاِی 
َ
ســۀ َمطبوعاتِی أ ِهداَیت، چ: 3، ِتهران: ُمَؤّسَ

ِم ِهجری، َصدیقی، چ: 1، 1372 هـ.ش.، ص 82 و 83. م و ِسُوّ ُدُوّ
ِم ِهجری، َصدیقی، چ: 1، 1372 هـ.ش.، ص 316  و 320 و 313. م و ِسُوّ ر:  ُجنِبشهاِی دینِی ایرانی َدر َقرنهاِی ُدُوّ

َ
35 . نمونه را، نگ

میرَکبیر، 1342هـ.ش.، ص 18 و 48 و 49 و 51 - 
َ
ســۀ َمطبوعاتِی أ یار، ُمْجَتبٰی میُنوی - و - صاِدِق ِهداَیت، چ: 3، ِتهران: ُمَؤّسَ ر: ماز

َ
36 . نمونه را، نگ

ِم ِهجری، صدیقی، چ: 1، 1372 هـ.ش.، ص 314 و 324 و 297 و  م و ِســُوّ 54 )از نوشــتاِر ُاســتاد میُنوی(؛و:  ُجنِبشــهاِی دینِی ایرانی َدر َقرنهاِی ُدُوّ
کرون، َترَجمۀ: َمسعوِد َجعَفرِی َجزی، چ: 1، 1392 هـ.ش.، ص 21 و 40 و 95.  ع و ِسپیدجامگان، پاتریشیا  292؛و: ُمَقّنَ

ســۀ  یخی در ســه َپرده(، ُمْجَتبٰی میُنوی - و - صاِدِق ِهداَیت، چ: 3، ِتهران: ُمَؤّسَ عماِل او - و - یک دراِم تار
َ
یِخ زندگانی و أ یار )تار 37 . نیز َســنج: ماز

ستین ُپرِسش، آن است که: 
ُ

خ
َ
ن

شـــــْیخ  َعصـــــِر  ایرانیـــــاِن  آیـــــا 
را  َعّباسی  ِت 

َ
ِخالف َســـــعدی، 

ُحکوَمتَگِر  ُعنُصـــــِر  یک  چونان 
ْجَنبیانی 

َ
بیگانه و بـــــه َمثاَبِت أ

که باَید َهرچه زودَتر  ُمَســـــْیِطر 
و  داد  پایـــــان  بشـــــان 

ُّ
َتَغل بـــــه 

رمانَروائی شـــــان را 
َ
َدســـــتگاِه ف

می نَگریســـــَتند؟ َبرانداخت، 
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ُجنِبشها و خیِزشــهاِی ِخالَفْت ستیِز ُتند و تیِز ِإسالْم ستیزانه، َدعَوِت 

که بیش  گرفــت  بوُمســلِم ُخراســانی صــوَرت 
َ
ُبــُزرگ و َسرنوشْت ســاِز أ

از َهمــۀ ایــن ُجنِبشــها مــورِد ِإقباِل ایرانیان واِقع ُشــد و بــه پیروزی نیز 

شود40. 
ُ
گ َانجامید و َبرِگ تازه ای از َدفَتِر ِخالَفت را در میاِن ُمَسلمانان 

بوُمســِلم به چه َفرامی خواْند؟ ... به ِخالَفِت ُمَسلماِن َعَرِب نژاده 
َ
... أ

ْیِه َو آِله. 
َ
ی اهلُل َعل

َّ
شِت ِخالَفت به خویشاِن َپَیمَبِر َعَربی - َصل

َ
و بازگ

عاده بود؛ َچندان 
ْ
بوُمســِلِم ُخراسانی، فوَق ال

َ
ِإقباِل ایرانیان به َدعَوِت أ

کاِت ِخالَفْت ســتیِز  َتَحــّرُ َبعــِض َهمــان  بوُمســِلم، 
َ
أ َمــرِگ  از  َپــس  کــه 

بوُمسِلم، 
َ
فته، َعلٰی َرغِم ناسازِی َحقیَقِت َدعَوتشان با َدعَوِت أ

ُ
پیشــگ

بوُمسِلم می خواْنَدند و از ناِم او 
َ
براســت یا ُدروغ، خویشَتن را هواخواِه أ

کاِر خویش سود می ُجسَتند. َدر پیشُبرِد 

ه  ع و ...، این نیز جاِلِب َتَوّجُ یار و ُمقّنَ مثاِل باَبــک و ماز
َ
کاِت أ َدر َتَحــّرُ

َکســان و پیرامونیــاِن این شــوَرندگان، با  کــه َحّتــٰی ُشــماری از  اســت 

ایشان َهْمرای و َهْمراه َنبوَدند و با ُمَسلمانان و حامیاِن ِخالَفِت َعَربی 

یــار می ُشــَدند41. نیــز توده هــاِی ایرانــِی َتحــِت ُحکوَمتشــان َبر ایشــان 

کــه "ُعموِم  فت و ِاْنگاشــت 
ُ
گ یَدند42. َپــس چگونــه می َتــوان  می شــور

ایرانیان" َهواخواِه شوَرندگان و با این ُجنِبشها َهمراه بوده اند؟!43

یخی  ع و ِســپیدجامگاِن پاتریشــیا کرون با ِاسِتشــهاد بــه منابِع تار دکتــر َصدیقی یا کتاِب ُمَقّنَ
عاِی زنده یاد ُاستاد  یابید َبرِخالِف ِاّدِ ع آمده است، َبرَسنجید، تا بروَشنی َدر َدربارۀ َهمین ُمَقّنَ
م داده 

َ
یِخ ایران« َقل یش را »از روِی معتبرترین مآخِذ تار َســعیِد َنفیســی که ِرواَیِت داستانِی خو

است ) ماِه َنخَشب، َسعیِد َنفیسی، به ِاهِتماِم: َعبدالَکریِم ُجرُبزه دار، چ: 1، ِتهران: ِانِتشاراِت 
یخی است. یِر ماِه َنخَشب چه اندازه موهوم و غیِر تار ساطیر، 1396 هـ.ش.، ص 14(، تصو

َ
أ

م بَفرسایم.
َ
ر َمجالی و ِدماغی باَشد شاید خود َزمانی بَشرْح َتر َدر این باره َقل

َ
گ َا

ِکتاِب ُمسَتشــِرِق ِإسالْم ســتیِز ُمعاِندی چون "پاتریشــیا  َکــرَدم و پاِی  ع" ِإشــاَرت  ــًة بــه "ُمَقّنَ
َ
ِعجال

کرون" را - که به َهرچه َمنسوب گردد، به َهمِدلی با ِإسالم و َعَرب َمنسوب َنتواَند بود!!! - به 
ِکتابهائی چون ماِه َنخَشب َدر  گیرد  ِر بیدار خود قیاس  َیندۀ ُهشیٰواِر دیده َو رَدم، تا جو میان آَو
یخ تا به ُکجاها َپرت ُافتاده اند! ... باری، جاِی شگفتی است که همین ِرواَیتهاِی  ِرواَیِت تار
مــاِت ناســاز و َغریــب، ِذهــن و زباِن بســیاری از آنان را کــه َدربارۀ این  نــده از َتَوّهُ

َ
گ داســتانِی آ

یخِی  راِت تار َکرده و بیشــینۀ ُمخاَطبان را از َتحصیِل َتَصّوُ َیند َتســخیر  ُجنِبشــها سخن می گو
ردانیده است!!!

َ
گ َصحیح َدر این َمقوله َمحروم 

بوُمسِلِم ُخراسانی و ایرانیاِن ُپرُشماِر َهمگام با وی، صوَرت 
َ
شایِش این َبرِگ تازه َبر َدسِت أ

ُ
گ  . 40

ــِت َبنی َعّبــاس از چشــم اندازی، یــک »حکوَمــِت َشــرقی - 
َ
َپذیرفــت. از َهمیــن روْی نیــز دول

یش به ُعنُصِر ایرانی َخســتو  ُخراســانی« به ُشــمار می َرفت و َعّباســیان، خود، به واْمدارِی خو
ِم ِهجــری، َصدیقی، چ: 1،  م و ِســُوّ بوده انــد )َســنج:  ُجنِبشــهاِی دینــِی ایرانــی َدر َقرنهــاِی ُدُوّ

1372 هـ.ش.، ص 68 و 69 و 70(.
ســۀ  یــار، ُمْجَتبــٰی میُنــوی - و - صــاِدِق ِهداَیــت، چ: 3، ِتهــران: ُمَؤّسَ ــر: ماز

َ
41 . نمونــه را، نگ

میرَکبیر، 1342هـ.ش.، ص 51 و 58 و 59 و 62 و 63 )از نوشتاِر ُاستاد میُنوی(.
َ
َمطبوعاتِی أ

ســۀ  یــار، ُمْجَتبــٰی میُنــوی - و - صــاِدِق ِهداَیــت، چ: 3، ِتهــران: ُمَؤّسَ ــر: ماز
َ
42 . نمونــه را، نگ

میرَکبیر، 1342هـ.ش.، ص 58 )از نوشتاِر ُاستاد میُنوی(.
َ
َمطبوعاتِی أ

ر: 
َ
نیز َدر باِب ناَهمراهِی توده ها با این ُجنِبشــها و دوَدســتگِی مرُدمان َدر این عرصه، نمونه را، نگ

کرون، َترَجمۀ: َمسعوِد َجعَفرِی َجزی، چ: 1، 1392 هـ.ش.،  ع و ِسپیدجامگان، پاتریشیا  ُمَقّنَ
ص 43 و 88.

یخی"ِی خود را  یَسندۀ َفقیِد َبدَفرجام، صاِدِق ِهداَیت، که "دراِم تار 43 . از َهمین جاست که نو
یخِی نه َچندان  نده است و چهرۀ تار

َ
گ یار"، از ُدشمنِی نژادَپَرستانه با َعَرب و ِإسالم آ حوِل "ماز

یِخ ایران وانموده  یار" را به َمثاَبِت یکی از "َقهَرمانان" و "َشهیدان" و "ِقّدیساِن" تار َچسِب "ماز
ْ
ِدل

زیر 
ُ
گ یخِی َمشــهودی نیز نا َکرده، و براِی ُحصوِل این َمقصود، از َدســتکاری هاِی تار و َترســیم 

کــه از َقضــا  ــع و ... را -  مثــاِل باَبــک و ُمقّنَ
َ
أ کاِت  َتَحــّرُ کــه  َکســانی 

ــی" بودنــد -، نمــوداِر گرایِش 
ّ
غاِلًبــا َهــم ُجنِبشــهائی َمحــدود و "َمَحل

آن دوران  عــاّمِ  دیاَنتــِی  و جَهتگیــرِی سیاســی -  ایرانیــان  ُعمومــِی 

که: َقریب به همین  می انگاَرند39،38 نیکوســت به یاد داشته باَشــند 

میرَکبیر، 1342هـ.ش.، ص 36 )از نوشتاِر ُاستاد میُنوی(.
َ
َمطبوعاتِی أ

که:  شگفت این است 
مثــاِل ُاســتاِد زنده یاد َســعیِد َنفیســی، از َســِر شــیفتگی بدیــن شورشــیاِن خونریز و شوِرشــهاِی 

َ
أ

خونینشان، حّتٰی َمَثاًل ُکشتاِر "ایرانیاِن" ُمَسلمان را َبر َدسِت "ُترکاِن" َهمپیمان با شوَرندگان، 
گیــر و داِر ِإحساســات و  ــزارش می ُکَننــد و - در 

ُ
گ حنــی َحماســی و َمقــرون بــه ِافِتخــار 

َ
بــا ل

ــت و  َبــر غیــَرت و َحمّیَ َهــم می ناَزنــد و  ایرانٖی ُکشــی هاِی بیگانــگان  بــه  کــور -  َهَیجانــاِت 
َجوانَمــردِی ایرانٖی ُکشــاِن بیگانــه آفریــن می خواَننــد! )نمونــه را، َســنج: ماِه َنخَشــب، َســعیِد 
ســاطیر، 1396 هـ.ش.، 

َ
ُبــزه دار، چ: 1، ِتهران: ِانِتشــاراِت أ َنفیســی، به ِاهِتمــاِم: َعبدالَکریِم ُجر

ص 51 و 52 و 54 - 56( ... و آنگاه باز از ِعشق »ایراِن گرامی« و »ایراِن جاودانی« َدم می َزَنند 
)َسنج: َهمان، ص 37(!!!!!

که  ه! - )که َبر َمن َمباد 
َ
مثاِل زنده یاد ُاســتاد َســعیِد َنفیســی - َغَفَر اهلُل ل

َ
کاش أ شــگفتا! ... ای 

ختــی بصیرانه َتر دیده 
َ
ُمنِکــِر خدمــات و َحَســناِت بیُشمارشــان به فرهنــِگ ایرانی باشــم!(، ل

کــه ایرانیاِن  گــر ِبنــا َبر َهمِدلــی و َهــواداری َهم باَشــد، ُترکانی  کــه ا شــودند و َدرمی یافَتنــد 
ُ
می گ

بهــاِی َهمکیِش غالِب  ُمَســلمان را غــاَرت و ُکشــتار می َکرده اند َســزاواِر این َهمِدلــی اند یا َعَر
یز بودند؟!  خیر که به َهمراِه ایرانیاِن ُمَسلمان با آن شوَرندگان َدر ستیز و آو

َ
ایرانیان چهارده َقرِن أ

گر معیاِر ِدلَبستگی و َسنجۀ پیوستگی، »ایراِن گرامی« و »ایراِن جاودانی« است،  صاًل ا
َ
... و أ

چرا ایرانیاِن ُمَســلمان، "َمرگ َارزان" اند، و ُترکاِن ایرانٖی ُکِش همراه با شــوَرندگان، غیَرتَمندان و 
َجوانَمردان؟!!!!! ... .

... َافسوس!
هلِلِّٰ َدّرُ َمن قال: »چون َغَرض آَمد ُهَنر پوشیده ُشد«!

یاِن ِفکری و ِاجِتماعی کوشــید تا این ُجنِبشــها و خیِزشــهاِی  خیر، ُعمَدًة دو َجَر
َ
38 . َدر َســدۀ أ

گیــِر  ــِی ایرانیــان" و قیامهــاِی َفرا
ّ
ــی را بــه عنــواِن "َنهَضتهــاِی ِمل

ّ
ُتنــد و تیــِز ِإسالْم ســتیِز َمَحل

آزادٖی َبخش!، مورِد َتْعظیم و َتْبجیل و َتْطهیر و َتْنزیه و َتْقدیس َقرار ِدَهد:
ت گرفته بود و  ت به این ســو، ُقــّوَ یــاِن میَهْن َپَرســتانۀ ُتْنــدروی که از َنهَضِت َمشــروطّیَ یکــی، َجَر

وی خودنمایی می َکرد.
َ
ُعمَدًة در قاِلِب "ناسیونالیسِم" َعصِر َپهل

کــه دوســت داشــَتند از َبــراِی َتماُیالِت خود به ُجنِبشــهاِی سوسیالیســتی و  ُدُوم، َچْپ گرایانــی 
کــه َدر  َینــد و ِلــذا َهــر صــداِی ِاعِتراضــی را  یخــی" بجو ُکمونیســتی، "پیشــینۀ تار ِانقالبهــاِی 
رز  رز و َدسْت َو گر ُجنِبشــی َدر میاِن توده هاِی کشاَو ند ُشــده بود، خاّصه ا

َ
یخ ُبل گوشــه ای از تار

یژه َقرار می داَدند و ... . َانگیخته بود، مورِد ِعناَیِت و
یخ  ِف تار باِن ُمَحــّرِ

َ
زگار، یکــی این اســت کــه َجماَعتــی از َتجزیه َطل هــی، از َطّنازی هــاِی رو

َ
واْنگ

رزاِن آن ســوِی َاَرس می آموَزنــد و  یخــی را از َغــَرْض َو یــر َدر َحقاِئــِق تار کــه َتزو و َفرَهنــگ َهــم 
نِد آَذربایجان، داستاْنَســرایی هاِی الطاِئل می ُکَنند و 

َ
یــِخ ایــران و خاّصه خّطۀ َســرُبل بــارۀ تار َدر

تی نو بَتراَشــند، َدر این  ّیَ می خواَهنــد از بــراِی َفرَزنداِن َقطران و َهمَشــهریاِن صاِحِب ُبرهان ُهو
ْم دین، َقهرمانی ســاخته اند َدر راســتاِی أوهاِم  یشــَتن، از "باَبِک" ُخّرَ َدهه ها، َدر َخیاِل خاِم خو

بانۀ پاْن ُترکٖیستی شان!
َ
َتجزیه َطل

م، و َخاللوِش َمجوس 
َ
بر و ُمَســلمان و میاِن َهیابانِگ َعَرب و َعَجم و دْیل

َ
گ این که َوَســِط َدعواِی 

َیم: خودُترک ِانگاران! - َسرَرســیده اند و می خواَهند از این  و َمزَدکی، ُترکان - یا ُدُرســْت َتر بگو
گوِر بی صاِحِب بی ُمعِجز، ِإماْم زاده بساَزند، براستی نوَبر است!!!

39 . بماَند که هیچ داِنسته نیست َبرخی از این ُجنِبشهاِی ِإسالْم ستیز و ِخالَفْت ستیز، آنسان 
فتــه می َشــَود ســوداِی ِإحیاِی َدســتگاِه َشــهریارِی ایــراِن باســتان و َبرانداختِن َدســتگاِه 

ُ
کــه گ

قالیِم َمفتوحه را داشــته بوده باشــند یا حّتٰی ُجنِبشــی 
َ
َپس گیرِی َسراَســِر أ بــی و باز ِخالَفــِت َعَر

یکَسره "ایرانی" و حاِمِل اندیشه هاِی ایرانی و َفرَهنِگ ایران بوده باشند.
ــع و ِســپیدجامگان، پاتریشــیا کرون، َترَجمۀ: َمســعوِد َجعَفــرِی َجزی، چ: 1،  ــر: ُمَقّنَ

َ
نمونــه را، نگ

1392 هـ.ش.، ص 21 و 22 و 95 و 97 و 19 و 20 و 25.
ِکتاِب  خیر از این ُجْنِبشــها ســاخته شــده و 

َ
کــه َدر َقرِن أ ِرواَیتهــاِی داســتانِی نه َچنــدان موثوقــی 

یــری از آن  مــاِه َنخَشــِب زنده یــاد ُاســتاد َســعیِد َنفیســی، نمونــۀ تماْم ِعیــاِر آنهاســت، َتصو
یخی و داده هاِی َتحقیقی، به آمال و آرمانهاِی  که بیش از َمنابِع تار ُجْنِبشــها َترســیم می ُکَند 

یَسندگانشان َوفادار است. نو
ِکتاِب ماِه َنخَشِب ُاستاد َنفیسی َبرگیرید  ع را از همین  َبَسنده است تا َمَثاًل َفصِل َمربوط به ُمَقّنَ
ِم ِهجرِی َانوشــه یاد ُاســتاد  م و ِســُوّ ِکتاِب  ُجنِبشــهاِی دینِی ایرانی َدر َقرنهاِی ُدُوّ و با آنچه َدر 



دعَس  ِی ا یش  یز َز وی ا  ِل ُز  ْی ِی ِنْ   ِبنز لا ی  :ی
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ْیب نیست. و َر

رمــِی بــازاِر َمتــاِع ِإســالم، تــازه ُعمــَدًة َدر 
َ
گ رف و 

َ
آْن همــه پویائــِی شــگ

کــه به واســطۀ ُبعِد  ِبــالِد خــاَوری چونان ُخراســان و سیســتان اســت 

که َشــرِح آن به درازا می َکَشد، َپناهگاِه  ُجغرافیائی و دیگر ُمخَتّصاتی 

ریَزندگانی بود که 
ُ
گ ُمخاِلفاِن َخلیفۀ َعَرب و َاْنَدْخسوارۀ کوَچندگان و 

خویشَتن را از َدستَرِس ِخالَفت دور می خواسَتند و می ساختند.45

واِئِل َعصِر َعّباســی، ِإســالم و 
َ
که َدر أ یخی َفرا می نماَید  َبرَرســیهاِی تار

هر(، ِاســِتقراِر  َفرَهنِگ ِإســالمی َدر ِبالِد ُخراســان و َوَرزرود )/ ماَوراَءالّنَ

که َدر َعصِر  ــر از بی َثباتیهاِی داِمنه َوری 
َ

هی یافته بود و دیگ قاِبــِل َتَوّجُ
َکمَتر نشانی به َچشم می آَمد.46 مّیه َدر این ِبالد دیده می ُشد، 

ُ
َبنی أ

ِإنصاف ِدهیم! ... َهمین ِحکایاِت َمشــهوِر َسَفِر ِإمام َعلّی بِن موَسی 

کــه َدر ُمتوِن َقدیم َهســت و  ــالم - بــه ُخراســان  ْیِهَمــا الّسَ
َ
الّرِضــا - َعل

کــه آن  از ُجملــه این کــه آَورده انــد َتنهــا َدر یــک َمجِلــس َدر نیشــابور 

ی َدر  َحضــرت َحدیثــی را ِإمال َفرمود، بیش از بیســت و چهار هزار راو

ِکتاَبت بوده اند47، آیا از شــور و ِإقباِل ُعمومی به ِإسالم ِحکاَیت  حاِل 

که َخیال می ُکَنند ایرانی  ماِت َجماعتی اســت  ِد َتَوّهُ ّیِ می ُکَند، یا ُمَؤ

ُجز ســتیزیَدن با َعَرب و َســرتافَتن از ِإســالم ُشــغِل شــاِغلی نداشته و 

نصار و 
َ
عوان و أ

َ
ْم دینان و أ ایرانیــان ُجملگــی از ُقماِش ُمغ آیینان و ُخّرَ

قراِن ایشان بوده اند؟!
َ
أ

مــرِو 
َ
یــَدِن صاِدقانــۀ بســیاری از ایرانیــاِن ِعــراق و ِبــالِد َغربــِی َقل گَرو

پادشاهِی ساسانیان به ِإسالم َدر َهمان َعصِر چهار َخلیفۀ َنُخست، 

ســَتِرِش 
ُ
گ ِر َزمان و 

َ
ذ

ُ
گ جاِی َتردید نیســت48؛ و بی َشــک، این َرَوند با 

مرِو ُفتوحاِت ُمَســلمانان ِإدامه نیز داشــته است. به َنَظر می َرَسد َدر 
َ
َقل

یــَدِن ُشــماری از ایرانیان  کنــاِر ِاســِتقباِل صاِدقانــه از ِإســالم، چه گرو

بــه ِإســالم، و چه ُمقاَوَمــِت َبرخی از ایرانیــان َدر َبراَبِر ِإســالم، از َمناِفِع 

ر بوده باَشد49. ّثِ
َ
َشخصی و مالی و ُشغلِی ایشان َهم ُمَتأ

ْی، دیــِن َجدیــد بُســرَعت جــاِی خــود را َدر میــاِن بســیاری  بــه هــر رو

یان از ِعراق به ُخراســان، از َهمین َدر بود )َســنج:  ُجنِبشــهاِی دینِی ایرانی  کوچیدِن ماَنو  . 45
ِم ِهجــری، َصدیقــی، چ: 1، 1372 هـــ.ش.، ص 139(. باِشــش گرفَتِن  م و ِســُوّ َدر َقرنهــاِی ُدُوّ

خواِرج َدر سیستان، نیز َهم.
ِم ِهجری، َصدیقــی، چ: 1، 1372  م و ِســُوّ 46 . َســنج:  ُجنِبشــهاِی دینــِی ایرانــی َدر َقرنهــاِی ُدُوّ

هـ.ش.، ص 85.
َحَســن َعلّی بِن عیَســی بِن 

ْ
بوال

َ
ــالم -، أ ِة - َعَلْیِهُم الّسَ ِئّمَ

َ
ــة فــی َمْعِرَفِة األ ُغّمَ

ْ
ــر: َکشــُف ال

َ
47 . نگ

َمجَمــع 
ْ
بی الَفتــح اإِلرِبلــی، َتحقیــق: َعلــی الفاِضلــّی - و - علــی آِل کوَثــر، ط: 2، َبْیــروت: ال

َ
أ

عاُرف، 1433 هـ.ق.، 3 / 419.  الم - و - دارالّتَ ْیِهم الّسَ
َ
َبْیت َعل

ْ
هِل ال

َ
مّی أل

َ
عال

ْ
ال

ِم ِهجری، َصدیقــی، چ: 1، 1372  م و ِســُوّ 48 . َســنج:  ُجنِبشــهاِی دینــِی ایرانــی َدر َقرنهــاِی ُدُوّ
هـ.ش.، ص 64. 

ِم ِهجری، َصدیقــی، چ: 1، 1372  م و ِســُوّ 49 . َســنج:  ُجنِبشــهاِی دینــِی ایرانــی َدر َقرنهــاِی ُدُوّ
هـ.ش.، ص 65 و 66 و 69 و 327 و 328.

َافــزون َبــر اینهــا، ُمقــارِن َهمین ُجنِبشــها و خیِزشــهاِی ِخالَفْت ســتیِز 

ــر  ُتنــد و تیــِز ُمعاِرض با شــالوده هاِی ِإســالم و ُمَســلمانی، هزاران ُمَفّسِ

ث و َفقیــِه َبرَجســته از میــاِن توده هــاِی ایرانــی َبرمی خاســت  و ُمَحــّدِ

کــه نشــاْن ِدَهندۀ ِاّتِجاهــی یکَســره ُمخاِلف بــا ِإسالْم ســتیزی و َحّتٰی 

ریزی بود.
ُ
َعَرْب گ

َتنها، داســتاِن پیدائی و َتدویِن ماْمنامه هاِی َشْشگانۀ َحدیثِی عاّمه 

َمعروِف به "ِصحاِح ِســّته"44 َبَسنده است تا َفرانماَید َدر خاَوری َترین 

و  َبغــداد  از  ِنقــاط  دورَتریــن  َدر  و  ِإســالمی  ُفتوحــاِت  َســرزمینهاِی 

رفی َدر ِإقبــال بــه ِإســالم و 
َ

دارالِخالَفــه، چــه پویائــِی َچشــمگیر و شــگ

داِنشهاِی ِإسالمی ُوجود داشته است.

ناِن ماْمنامه هاِی َشْشــگانۀ َحدیثِی یادُشــده،  َنَظــری بــه کارنامــۀ ُمَدّوِ

ــد بــِن ِإســماعیِل ُبخــاری )فـ: ٢٥٦ هـــ.ق.( و ُمســِلم بن  َیعنــی: ُمَحّمَ

ینی َمعروف  د بِن َیزیِد َقزو َحّجاِج نیشابوری )فـ: ٢٦١ هـ.ق.(، و ُمَحّمَ

د بِن عیســٰی ِی  بــه ابــِن ماَجه )فـ: ٢٧٣ - یــا: 275 - هـ.ق.(، و ُمَحّمَ

شــَعِث سِجســتانی 
َ
ْیمان بِن أ

َ
بوداود ُســل

َ
ِترِمــذی )فـ: ٢٧٩ هـ.ق.(، و أ

حَمــد بــِن ُشــَعیِب َنســائی )فـــ: ٣٠٣ هـــ.ق.(، 
َ
)فـــ: ٢٧٥ هـــ.ق.(، و أ

و ســیاهۀ نامهــاِی َمشــایخ و ُرواتشــان، َبَســنده اســت تــا گوشــه ای از 

َتگاپوِی َعظیِم ایران را َدر ِخدَمت به ِإســالم و داِنشــهاِی ِإســالمی َدر 

که »آیا ُنخبــگاِن ایرانی  ســدۀ ِســُوِم ِهجری نشــان ِدَهد و نشــان ِدَهد 

دی  ع داشــَتند یا َتعالیِم دیِن ُمَحّمَ مثاِل ُمَقّنَ
َ
ِگُرِو َشــعَوذه هاِی أ ِدل َدر 

- ص -؟«. 

یخ، براستی جاِی َشّک  َثبات و ُرسوِخ ُمَسلمانی، َدر آن جاِمَعه و تار

َســف و َاندوه، 
َ
یح و َتْصریح، و با أ و

ْ
یخی"، اینجا و آنجا، بَتل ردیده اســت، در َهمان "دراِم تار

َ
گ

َخستو می َشَود که تودۀ َمرُدِم ایران با این "َقهَرماِن" َمحبوِب نژادَپَرستانی چون ِهداَیت! َهمراه 
مثاِل او »از َســِر این َمرُدم زیاد 

َ
یــار و أ َنبــوده و بــه َزعــِم ِهداَیت، "لیاَقِت" او را نداشــته اند، و ماز

ســۀ  یار، ُمْجَتبٰی میُنوی - و - صاِدِق ِهداَیت، چ: 3، ِتهران: ُمَؤّسَ بوده اند«!!! ... َســنج:  ماز
میرَکبیر، 1342هـ.ش.، ص 107 و 116 و 122 و  132)از "دراِم" ِهداَیت(.

َ
َمطبوعاتِی أ

ر آثارش و از ُجمله 
َ
ِی ایرانی، َدر دیگ

ّ
ِت مل ّیَ ِت ُهو ِهداَیت ناُخشــنودِی خود را از ســاختار و واِقعّیَ

ِی  گور تا راو َدبّیات: دو َمتن، دو ِإنســان، دو جهان: از َبهــراِم 
َ
ی و أ کور )َســنج: َروانــکاو بــوِف 

ری، چ: 1، ِتهران: ِانِتشــاراِت ُســَخن، 1387 هـ.ش.، ص 214 و 215( نیز  کور، حورا یاَو بوِف 
ذاشــته اســت، و - َهرچند َپَرســَتندگاِن او را خوش َنُیفَتد! - راست آن است که 

ُ
به نماِیش گ

یشَتِن  یخِی ایران و ایرانی َنْفَرت داشــته اســت، آنســان که از خو ِت تار ّیَ صاِدِق هداَیت، از ُهو
یش!   خو

ن، همۀ  هِل َتَســّنُ
َ
44 . َدر ُدُرســتِی این َتعبیر، جاِی ِدَرنگ اســت. چه، قاِطَبۀ َحدیْث شناســاِن أ

هِل َفــن( َنمی داَننــد. از َنَظِر غاِلِب ایشــان، 
َ
ایــن َشــش کتــاب را "َصحیــح" )ِبنا َبر ِاصطــالِح أ

ِســواِی دو َحدیْثنامــۀ ُبخــاری و ُمســِلم، ِإطالِق »َصحیــح« َبر چهــار َحدیْثنامۀ دیگــر، ُمواِفِق 
ِت ِعلمی و ِاصِطالِح راْیَمندان نیست.

َ
ِدّق

ن است؛  هِل َتَسّنُ
َ
ِح خوِد َحدیْث شناســاِن أ

َ
آنچه به َعرض َرســانَدم از چشــم انداِز َتعبیر و ُمصَطل

و ِحکاَیِت ِانِتقاداتی که از َمنَظِر َحدیْث شناســِی ما شــیعیان بر این َشش ِکتاب واِرد َتواَند بود 
ــِت این َشــش َحدیثنامۀ گرامی باشــیم(، خود ِحکاَیتی اســت  َهّمّیَ

َ
کــه ُمْنِکــِر َارج و أ )بــی آن 

َعلٰی ِحده. 
که ُمقَتضاِی این َمقام نیست.  باری، إیضاِح آن َمعانی و َتبییِن آن َمبانی  را، َشرحی باَید 
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شــود و بســیاری را بــه َتگاپوْی َدر راِه َبســط و َنشــِر َتعالیِم خویش 
ُ
گ از َمرُدمــاِن ایراْن َزمیــن، بویــژه َشهرنشــینان، 

واداشت.

یادی ِإصالح ُشــد50 و  ِی کارآمدِن َعّباســیان تــا ُحدوِد ز حــواِل اجِتماعِی ایرانیــان با رو
َ
کــه َپریشــانِی أ می دانیــم 

ردید و ُمشاَرَکِت َمرُدماِن ِبالِد َمفتوحه َدر 
َ
گ مّیه شاِیع بود نیز َتعدیل 

ُ
که َدر َعصِر َبنی أ َبرخوردهاِی قوْم گرایانه ای 

گرفت. ِت َطبیعی َتری به خود 
َ
حیاِت اجِتماعی و َفرَهنگی و سیاسِی جاِمعه حال

فته اند: ُجنِبشها و شوِرشهاِی »به آفریِد« و »ُسنباِد« 
ُ
گ که  هِل َفن 

َ
بدین َترتیب، َخیال می ُکَنم َبرداشِت َبعِض أ

الت، َبل »خاِتمه«ِی ُبحرانی  مثاِل ایشان، َنه »ُمَقّدمه«ِی َتَحّوُ
َ
یار« و أ و »استاد سیِس« و »ُمَقّنِع« و »باَبک« و »ماز

که جاِمَعۀ ایرانی َدر َچند َسدۀ سَپسین،  ردیده بود51، ُاستوار باَشد؛ و این 
َ
گ تها پیش آغاز 

َ
که از ُمّد بوده است 

َسســت و پْیوســته به پْیکِر َعظیِم جاِمَعۀ ِإســالمی به حیاِت خود ِإدامه داد، از َهمین َمنَظر 
ُ
چونان پاره ای بی گ

قاِبِل َتحلیل است.

داِنســَتنی اســت که پیوستگی با ِخالَفِت َعّباسی، ُمخَتّصِ ایرانیاِن ُمَسلمان َهم َنبود. گویا َبرخی َنمی داَنند، 

کــه َحّتــٰی موبــداِن َزرُتشــتی، چــه پیوندهــا و آَیند و َشــَوندها با  ی آَورِد خویشــَتن َنمی َفرماَینــد  یــا می داَننــد و رو

مور با 
ُ
بی می ُجسَتند و چگونه َدر ِإدارۀ أ فا چه َتَقّرُ

َ
َکرده بودند و َنزِد َبعِض ُخل َدستگاِه ِخالَفِت َعّباسیان َبرَقرار 

ایشــان َهمکاری می َکرَدند؛ با ایرانیاِن شوِرشــی هیچ َهمگامی نمایانی َنَکرَدند و َحّتٰی َدر َتختگاِه ِخالَفت به 
َتدویِن َمتنهاِی دینِی خویش َپرداخَتند.52

ْی، بیشینۀ ایرانیاِن ُمَسلماِن آن روز، َبر َخالِف َبعِض ُمعاِصراِن ما53، ِخالَفِت َبنی َعّباس را براِی ایرانِی  به َهر رو

ُمَسلمان بی َثَمر َنمی دیَدند. َدر میاِن ِبالِد ِإسالمی نیز این َخْط کشی هاِی ُپرَرنِگ سیاسی و قومی و ... که ِامروز 

ْی، َدر َقرِن  شــِت زمان، بیشَتر و بیشَتر نیز می ُشــد. از َهمین رو
َ

ذ
ُ
گ َهســت، ُوجود َنداشــت؛ و آن پْیوســتگی، با 

مثاِل َسعدِی 
َ
َهفُتِم ِهجری، چه َقحْط ساِل ِدمشق و چه ُسقوِط َخلیفۀ َبغداد، هردو براستی می َتواِنست َبراِی أ

گیر و پْیوســتگِی  داِن َعصِر ما54، ُچنین ِدلبســتگِی فرا شــیرازی، "فاجعه" باَشــد؛ َهرَچند که براِی َبعِض ُمَتَجّدِ

ِإسالمی، ناَمْفهوم یا َغریب بنماَید.

می َافزاَیم:

نه َتنها بســیاری از ایرانیان َدر دوراِن آن َتِنشــها، با »ِإسالْم ســتیزی« و »َعَرْب ستیزی« َهْمسوْی َنبودند، ُشماری 

قوالشــان َدر اختیاِر ما ِنهاده اســت، بَســختی 
َ
حوال و أ

َ
یخ ُجزئّیاِت بیشــَتری از أ که تار از آن ُنخبگاِن َفرَهنگی 

کاِر ایستادگی َدر َبراَبِر آن  َکرَدند، تا َحّدی که  م 
َ
گراِیشــهاِی بِاصِطالْح »ُشــعوبی«ِی َعَرْب ســتیزانه َقد َعل َبر ِضّدِ 

َکشانَدند! »ِإْفراط« را، برخی، به »َتْفریط« َهم 

ید واِقْع بین باشیم و بگوییم: َکثیری از ُنخبگاِن ایرانی َدر آن دوران، نه َتنها ِإسالْمگرا و ُعمَدًة َعَرْبدوست  ذار
ُ

بگ

که بســیاری از ایشــان َدر َعَربدوســتی راِه ِإْفراط می پیموَدند، َبــل ُدچاِر نوعی خودباختگــِی َفرَهنگی و  بوَدنــد، 

قومی نیز ُشده بوَدند.

یِخ نیشابوِر  ِکتاِب َنفیِس  تار که َبر َترَجمۀ َقدیِم  فتاِر َملیحی 
ُ

َکدَکنی، َدر پیشگ دِرضا َشفیعِی  ُاستاد دکتر ُمَحّمَ

ِم ِهجری، َصدیقی، چ: 1، 1372 هـ.ش.، ص 70. م و ِسُوّ ر:  ُجنِبشهاِی دینِی ایرانی َدر َقرنهاِی ُدُوّ
َ
50 . نگ

ِم ِهجری، َصدیقی، چ: 1، 1372 هـ.ش.، ص 330. م و ِسُوّ ر:  ُجنِبشهاِی دینِی ایرانی َدر َقرنهاِی ُدُوّ
َ
51 . نگ

ِم ِهجری، َصدیقی، چ: 1، 1372 هـ.ش. ، ص 86. م و ِسُوّ ر: ُجنِبشهاِی دینِی ایرانی َدر َقرنهاِی ُدُوّ
َ
52 . َدر این باره، نگ

د، کاْمیاِر عاِبدی، چ: 1، شــیراز: داِنْشــنامۀ فارس - با َهمکارِی: َمرَکِز َسعدٖی شناسی -، 1391هـ.ش.، ص 
ُ

53 . َســنج: ِجدال با َســعدی َدر َعصِر َتَجّد
یِز َرَجبی«. رد از »َپرو فتآو

ُ
گ 203 - َدر 

یِز َرَجبی«. رد از »َپرو فتآو
ُ
گ کاْمیاِر عاِبدی، چ: 1، 1391هـ.ش.، ص 203 - َدر  د، 

ُ
54 . َسنج: ِجدال با َسعدی َدر َعصِر َتَجّد

که:  ُدُومین ُپرِسش، آن است 
َســـــده هاِی  َهمـــــان  َدر  آیـــــا 
ت، و َدر َزماِن 

َ
ستیِن ِخالف

ُ
خ

َ
ن

هـــــوِر َبرخـــــی از ُجنِبشـــــها و 
ُ

ظ
ْت ستیِز ُتند 

َ
خیِزشـــــهاِی ِخالف

و تیز َهم، براســـــتی توده هاِی 
با آن ُجنِبشها َهْمِدلی  ایرانی 
و  داشـــــَتند؟  َهْمراهـــــی  و 
آیـــــا - از ُبْن - آن ُجنِبشـــــها و 
ْت ستیز 

َ
ِخالف َتنها  خیِزشـــــها، 

گرایِش  بوَدند یا ُمعـــــاِرِض آن 
کـــــه َدر ایـــــران به  گیـــــری  را

َ
ف

رَهنـــــِگ 
َ
ف و  ِإســـــالم  دیـــــِن 

بود؟ آمـــــده  َپدید  ِإســـــالمی 



دعَس  ِی ا یش  یز َز وی ا  ِل ُز  ْی ِی ِنْ   ِبنز لا ی  :ی
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ِکِم نیشــابوری )321 - 405 هـ.ق.( َمرقوم داشــته اند، چونان نمونه ای از »هزاران ُنکتۀ ِاجِتماعی  بوَعبداهلل حا
َ
أ

ِکلیدی ِإشــارت کرده و  گرفت و بَدرَکشــید، به یک ُنکتۀ بســیار ُمهّم و  ِکتــاب می توان َفرا کــه از آن  یخــی«  و تار

نوشته اند:

که مجموعۀ تیپیکالی از نامهاِی مردِم نیشابوِر این َعصر را، بدوِن هیچ گونه قْید  َکمَترین فائدۀ آن، این  »... و 

که درجۀ َعَرْب َمآبِی ما، َدر َعصِر فردوسی،  یابیم  کنون َدر کرده و َدر ِاختیاِر ما قرار داده تا َا و َشرطی َجمع آوری 

ُکنیم. َدر میــاِن ُحدوِد  رِف فردوســی را بیشــتر َارج نهیم و پاســداری 
َ

کاِر َعظیم و ِشــگ تــا چــه َحد بوده اســت و 

دوهزار و َهفتَصد نام که از دانشــمنداِن نیشــابور تا َعصِر فردوســی، َدرین کتاب، آمده اســت، َدرَصِد ناچیزی 

می« و»قریشــی« و »ثقفی« 
َ
ُکنیه هاِی َعَربی و نســبت هاِی »ُســل نامهــاِی ایرانــی اســت؛ َبقّیه َهمــه َعَرب اند بــا 

ِت اینهــا َعَرِب واِقعــی َنبوده اند؛ بلکه  کَثرّیَ
َ
و »شــیبانی« و »َتمیمــی« و »ُذْهلــی« و »ُقَشــْیری« و "خزاعــی" ولــی أ

که َدر امریکا اســِم ایرانیشــان  ب ُمِد روز بوده اســت، "َعَربِی بالِوالء" ُشــده اند، یعنی مثِل ایرانیهایی  چون َتَعّرُ

َکرده اند. َحّتٰی َبعضی  مثاِل آن عوض می ُکَنند، اینها َهم خودشــان را َعَرْب َمآب 
َ
را بــه جیمــز و جونــز و َهری و أ

کرد  ر  َکرَدند و ُشــَدند: رجاء. آِخر چگونه می توان َتَصّوُ که »ُامید« یا »ُامیدوار« بود، به َعَربی َترجمه  اسمشــان را 

ُکَنند و َهمه َفَقط از َقبایِل  کــه ُحــدوِد دوهزار و پانَصد داِنشــَمند َدر فاصلۀ 100 - 400 ِهجری َدر نیشــابور ُظهــور 

ُمهاِجــِر َعــَرب باَشــند؟ این آقایاِن ُمهاِجرین چرا َدر َســرَزمیِن خودشــان داِنشــَمند نمی ُشــَدند؟ این، کمترین 

که از جامعه شناسِی این نامها می توان ُبرد. ...«55. َبهره ای است 

تی َتعدیل ُشــد و  آری؛ این خودباختگِی َفرَهنگی و قومی - ِبَحمِد اهلل - َپســاْن تر َرنگ باخت و آن ُبحراِن ُهوّیَ

گردید. که َدر درازناِی این َسده ها شاِهِد آنیم، َتثبیت  ِت "ایرانِی ُمَسلمان" آنسان  هوّیَ

ق یافت.
ُ

نده از ِإْفراط و َتْفریط َتَحّق
َ
گ این َتثبیت، َپس از یک دورۀ آ

کــه ناَهْمســویی میــاِن  گراِیــِش عــام َدر جهــاِن ِإســالم وجــود داشــت  َدر َســده هاِی ُدُوم و ِســُوِم ِهجــری، ســه 

ُخداَوندگارانشان، َتِنشهاِی قومی و فرهنگِی داَمنه َوری را خاّصه میاِن ایرانیان و َعَربها داَمن می َزد:

ت و  گَرَونده به ِإســالم؛ که َمفاِخــِر این قــوم را چــه َدر جاهلّیَ قــواِم 
َ
ــر أ

َ
راِیــش بــه َبرَتــرِی قــوِم َعــَرب َبر دیگ

َ
گ َیکــی، 

ــراِی َعَربی و 
َ

ِت قوْمگ ْشــرافّیَ
َ
گراِیــش، َبر دوِش َبخشــی از أ ــران می َکشــید. راَیــِت این 

َ
چــه َدر ِإســالم، بــه ُرِخ دیگ

واَبستگانشــان بــود؛ و ایــن، َچندان ناَبیوســان نیســت. آنچــه َانَدکی ناَبیوســان اســت، ُمســاَهَمِت صاِدقانه و 

َکثیری از ُنخبگاِن ایرانی اســت در ُچنین باَورها و  رانۀ ُشــماِر َانبوهی از غیِر َعَرب و بُخصوص 
َ

ُکِنْشــگ َهنبازِی 

ت" می دیَدند، ایشان را  ت" و "َعَربّیَ که میاِن "ِإسالمّیَ راِیشهاِی ِإسالمِی این ایرانیان و پیوندی 
َ
گ َتظاُهر بدانها. 

به ِاّتِخاِذ ُچنین ایستاری سوق داده بود.

فراِد َبنی آَدم می داِنســت و نه قومها 
َ
راِیــش بــه َنْفِی َبرَتریهاِی قومی بود که َتفاُضل را میاِن آحاد و أ

َ
گ راِیــِش ُدُوم، 

َ
گ  

ــت می ِنهــاد. نه َعــَرب را َبر َعَجم  ــّوِ ِهّمَ
ُ
و َعشــیره ها. َســنجۀ داوری را نیــز خوْیهــا و کردارهــا و َشــَرِف َنفــس و ُعل

اُكْم<56  �قَ �قْ
أَ
َد �هلِل � ْم ِع�نْ

ُ
ْكَرَمك

أَ
�نَّ � َکریَمۀ >�إِ رباِب این باَور، به 

َ
قواِل أ

َ
، أ

ْ
َبرَتری می داد، نه َعَجم را َبر َعَرب. در َمآل

راِیش می َتوان شــُمرد. 
َ
گ تبــاِع همین 

َ
شــت. گویــا تــودۀ دیْن َورزان و بیشــینۀ داِنْشــَوراِن َعــَرب و َعَجم را، أ

َ
بازمی گ

ِد همیْن گونه باورها بود. ّیِ َبیوسیده نیز َهمین است؛ چرا که روِح آموزه هاِی ِإسالمی و شالوده هاِی دیِن ُمبٖین، ُمَؤ

قوام َبر آنان بود. َبرخی 
َ
ر أ

َ
راِیش به َنْفِی َارُجَمندیهاِی َعَربان و خوارداشــِت ایشــان و َتْفضیِل دیگ

َ
گ راِیِش ِســُوم، 

َ
گ

راِیش، َعَرْب نکوهِی خود را 
َ
گ ربــاِب این 

َ
َکثیری از أ راِیش، ِإسالْم ســتیزی َهم می َکردند، َولی 

َ
گ صحــاِب این 

َ
از أ

دِرضا  مه ]و[ َتصحیح و َتعلیقــات: دکتر ُمَحّمَ
ّ

د بِن ُحَســین بِن َخلیَفۀ نیشــابوری، ُمَقَد ِکِم نیشــابوری، َترَجمۀ: ُمَحّمَ بوَعبــداهلل حا
َ
یــِخ نیشــابور، أ 55 . تار

ْه، 1375 هـ.ش.، ص 15 و 16.
َ
گ َکدَکنی، چ: 1، تهران: َنشِر آ َشفیعِی 

56 . س 49، ی 13.

گر  کـــــه ا ُطرفـــــه ایـــــن اســـــت 
از  ـــــماری 

ُ
ش مـــــا،  گاِر  روز َدر 

َبر  َتْکیـــــه  بـــــا  دَمآبـــــان  ُمَتَجّدِ
ی َگرایانـــــۀ 

ّ
ِمل ِمعیارهـــــاِی 

َسعدی  سوْکَسرایِی  ِاْمروزین، 
ِک َعّباســـــیان، 

ْ
را َبـــــر َزواِل ُمل

نیع ها 
ْ

َتش و  َتْقبیح  َدســـــْتمایۀ 
پیش،  رن 

َ
ق َچند  ساخته اند، 

ِب  َبرخـــــی از شـــــیعیاِن ُمَتَعّصِ
َعصـــــِر َصَفوی، از چشـــــم انداِز 
َسختگیری هاِی ِفرقه ای، بازاِر 
َگرم  ـــــنیع و َتْقبیح را 

ْ
َهمین َتش

یاِل 
َ

خ در  َحّتٰی  و  می داشَتند 
ِک  لَ

َ
خویش َســـــعدی را بـــــه ف

صیر می َبسَتند!
َ
َتعزیِر خواجه ن
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که  کاِمــل َیعنــی َعَربــی بــود ...  فوَق العــاده َغنــی و ُپرمایــه و َوســیع و 

ِن ایرانی  یائــی و ُمَتَمــّدِ طیف و َنغــز و ِدلکِش آر
َ
یــج بــا زبــاِن ل ... بَتدر

کاِمل خوْرد و ... براِی ما زبانی به ُوجود  َممزوج و ترکیب ُشده جوِش 

گردیــد و نمایندۀ درخشــاِن آن  کــه الیــِق بیاِن َهمــۀ مطالب  کــه  آوْرد 

مثــاِل آنهــا هســتند. ... دیگــری ... ُعلــوم و 
َ
َســعدی و حاِفــظ ... و أ

که به وســیلۀ  ِن بســیار عالی و فوَق العاده ُپرمایه ای ... 
ُ

َمعاِرف و َتَمّد

ُکتِب یونانی و ُســریانی و ِهندی به زباِن َعَربی َدر َشــرِق  َترَجمه هاِی 

مرِو ِخالَفِت َشرقّیه ... بیِن ُمسلمیِن آشنا به زباِن َعَربی 
َ
ِإسالمی و َقل

گرفت.«59. ُخصوص ایرانیان ِانِتشار 
ْ
و بال

که باَید در جاِی خود خواْند و  َکِلمات و بیــش از اینها -  گوَینــدۀ این 

ةاإِلسالم"؛  ت هم  خواْندـ، َنه ُفالن "آَیةاهلل" است و َنه َبْهمان "ُحّجَ
َ
بدّق

خیر و 
َ
َکِلمــات و بیــش از اینهــا را نیــز، نــه َدر ایــن چهــار َدهــۀ أ و ایــن 

ــِی 
ّ
َنــه بــه ُمقَتضــاِی َپَســنِد َخطیــِب ُجمعــۀ ذٖی ُنفــوِذ ِتهــران، یــا ُمَتَول

س، َبر زبان آَورده اند.
َ

صاِحْب جاِه آستاِن ُقدس َدر َمشَهِد ُمَقّد

د َحَسِن َتقٖی زاده و ُاستاِد ُفروزاْن یاد  مۀ زنده یاد َسّیِ
ّ

این ُسَخنان از َعال

که َنداَند ِبجــا و بیجا، این دو َتن،  کیســت  ُمجَتبٰی مٖیُنوٖی اســت؛ و 

َکمَتر، َســخت مــورِد َطعن و َحّتــٰی ِإهاَنت  َتقــٖی زاده بیشــتر و مٖیُنــوٖی 

و ِإســاَئِت َبرخــی از ِإســالْمگرایاِن َســختگیر بوده و َهســتند؛ و ُچنین 

ْی َبــر  ُســَخناِن ایــن دو َتــن را َبــر هرچــه َحمــل َفرماییــد، بــه هیــچ رو

رایی یا کوِشــش َدر َجلِب َنَظر و خوشآَینِد 
َ

ِب ایشــان َدر ِإســالْمگ َتَعّصُ

َکرد! ِإسالْمگرایاِن َسختگیر، َحْمل َنَتوان 

دَمآباِن ایراْنگراِی َشهنامه دوســِت ِفردوسٖی شناِس  آری؛ َحّتٰی ُمَتَجّدِ

مثاِل زنده نام ِإبراهیِم پورداوود 
َ
ِفردوسٖی ستاْی نیز، ُجْملگی، َهْمراِی أ

کــور و  بــاِت  طفــی و َتَعّصُ
ُ
َکْم ل کــه  )1264 - 1347 هـــ.ش.( َنبودنــد، 

زیِنشــِی 
ُ
گ رانیــد و َدر ایراْن َمــدارِی 

َ
ذ

ُ
بیَمزگی هــاِی بــاِرد را از َحــد می گ

از  یکــی  کــه  بــود  َرســانیده  جایــی  بــه  را  کار  خــود،  ب آلــوِد  َتَعّصُ

مان می ُکَنم خداونِد ُبُزرگ را چون 
ُ
گ دوســتداراَنش نوشته است: »... 

خداِی ایران َهم بود، می َپَرستید«60!!! 

َمْن َبنده، َدر اینجا، َدر َمقاِم َوعظ و انَدرز یا توصیه و َتجویِز این َعقیده 

یا آن َعقیده نیســَتم. شــاَید ُشــماِی خواَننده، َدر باِب ِإســالم و َعَرب 

و چــه و چه هــا، َهمین موِضــِع ِاعِتدالِی َمنقول از َتقــٖی زاده و مٖیُنوٖی را 

دهائی که - به ِاصِطالِح 
ُ

بَپَســندید61. شــاَید به َســختگیری ها و َتَشــّد

زمــی،  خواَر ِانِتشــاراِت  ِســهامِی  شــرکِت  ِتهــران:   ،1 چ:  مٖیُنــوٖی،  ُمجَتبــٰی  حــال،  َنقــِد   .  59
1351هـ.ش.، صص 481 - 487.

حَمِد ِاقِتــداری، چ: 1، 
َ
کارواِن ُعْمــر )خاِطــراِت سیاســی - َفرَهنگــِی َهفتــاد ســال ُعْمــر(، أ   . 60

ف(، 1372 هـ.ش.، ص 198.  ِ
ّ
حَمِد ِاقِتداری )ُمَؤل

َ
ِتهران: أ

یژه میُنوی، َدر جوانی موِضْع گیری هاِی حاّدی داشَتند که َپساْن تر َتعدیل ُشد  61 . این دو َنَفر، بو

که: ُمَســلماِن  فَتند 
ُ
بــه ِإسالْم ســتیزی َنمی آلوَدند، و َهمیــن َقدر می گ

تی نیست و َدر  َعَرب را از حْیِث ُمَســلمانی َبر ُمَســلماِن غیِر َعَرب َمزّیَ

شته 
َ

ذ
ُ
گ گر هردو ُملَتزم به دین باَشند براَبر اند، ولی  ِصرِف ُمَسلمانی ا

ِت قومی،  از دین، َهر قوم را َمزایاِی َمخصوص َهســت، و َعَرب از َمزّیَ

َکْم َبهره یا بی َبهره است.

کر َدر َعقیده  ِ
ّ

خیرالذ
َ
راِیِش أ

َ
گ ِک دو  َدر درازناِی زمان و با َتَوّجْه به ِاشترا

َکرده  ــط 
ْ
راِیش َخل

َ
گ بــه َعــَدِم َتْفضیــِل َعَرب، بســیاری میــاِن ایــن دو 

�ثَٰى َو  �نْ
أُ
َكٍر َو �

اُكْم ِم�نْ �نَ �نَ �قْ
َ
ل ا �نَ

َ �نّ اُس �إِ
َ َها �ل�نّ ُّ �ي

أَ
� 

آ
ا َ َکریَمۀ>�ي ــْه بــه  و بــا َتَوّجُ

 �هلَل 
�نَّ ْم �إِ

ُ
اك �قَ �قْ

أَ
َد �هلِل � ْم ِع�نْ

ُ
ْكَرَمك

أَ
� 

�نَّ ٓو� �إِ
َعاَر�نُ َل ِل�قَ �أِ

آ
ا َ �ب

ا َو �قَ ً ُعو�ب
ُ ْم �ث

ُ
اك �نَ

ْ
َعل َ �ب

َکرده اند؛  گروه به ناِم "ُشــعوبّیه" یاد  ْهــگاه، از َهــر دو 
َ
گ ٌر<57،  �ي �بِ

ٌم �نَ َعِل�ي

روِه ُدُوم، 
ُ
گ ُکنیم،  ْخذ 

َ
ِح "ُشعوبی" را از این آیه أ

َ
گر ُمصَطل که ا حال آن 

روِه ســُوم، بدان َدرخور اند؛ لیک شــگفتا که غاِلًبا، بویژه َبعِض 
ُ
گ و نه 

گروِه ِســُوم را بدیــن نام می خواَنند! َیعنی َعَرْب ِنکوهاِن  ُمعاِصراِن ما، 

�نَّ  خویشَتْن ســتاِی دورُافتــاده از روِح ُقــرآن و َبعیــد از آمــوزۀ َرفیــِع >�إِ
ْم< را!58

ُ
اك �قَ �قْ

أَ
َد �هلِل � ْم ِع�نْ

ُ
ْكَرَمك

أَ
�

کرداِر ُتست!«. به قوِل ِفردوسِی ُبُزرگ، »جهانا! شگفتی ز 

ْی، و به َشــرحی که از َحوَصلۀ این ُســَخْنگاه بیرون اســت،  بــه َهــر رو

مرِو 
َ
یــادی َتعدیــل ُشــد و بویــژه َدر َقل ِإفراْط هــا و َتفریْط هــا تــا ُحــدوِد ز

ــِت »ایرانــِی  َکــرَدم - ُهوّیَ کــه َعــرض  َفرَهنگــِی ایــراِن ُبــُزرگ - ُچنــان 

کــه َدر درازنــاِی این َســده ها شــاِهِد آنیــم، َتثبیت  ُمَســلمان« آنســان 

ت« ناســازی  ــت« و »ِإســالمّیَ ردیــد و بیشــینۀ َمرُدمــان میــاِن »ایرانّیَ
َ
گ

َندیَدند و َعَرِب ُمَسلمان را نیز َخصِم خویش به ُشمار َنیاَورَدند.

که َســهل  َدر ُقــروِن ســاِلفه و َدر ذهــن و َزباِن ُعموِم ایرانیاِن ُمَســلمان 

خیــر و َدر روزگاِر 
َ
اســت و ایــن َعقیــده شــیوع داشــته. در َهمین َقــرِن أ

داِن واِجــِد  َســر َبرکشــیَدِن »ناسیونالیســِم« ایرانــی و َدر میــاِن ُمَتَجــّدِ

کــه  َکســانی  ــی و میَهنــِی َعمیــق و َعریــق نیــز، بوَدنــد 
ّ
گراِیشــهاِی مل

ریسته 
َ

گر به دیدۀ ِإنصاف نگ فتند: »... ا
ُ
بَصراَحِت َهرچه َتماْم تر می گ

ِط ُمســلمیِن َعــَرب، َصدمــۀ جبراْن ناَپذیر 
ُّ
فت َتَســل

ُ
گ َشــَود، می َتــوان 

گرچه آن ِاســتیال ســلطنِت بومِی  و ناَمطلوبــی بــه ایــران َنَزد، زیــرا که ا

چهارَصدســاله را َبرانداخت و دیِن َقدیم را َهم َضعیف ســاخت، َدر 

ــت و قوانیِن 
َ
صوِل َعدال

ُ
عــوض، آئینــی نو داراِی َمحاِســِن بیُشــمار و أ

ــم آَورد، و ِانِتشــاِر ِإســالم، َدر ایران روِح تازه و إیمــاِن َقوی َتر َدمید 
َ

ُمَنّظ

َثــِر آن به ایــن دیار آمد: یکــی، زباِن 
َ
کــه دو مایــۀ َمطلــوِب ُبُزرگ نیــز َبر أ

57 . س 49، ی 13.
فته، نگر: 

ُ
یــد بر ایــن َتفاصیل َدربارۀ گرایشــهاِی ســه گانۀ پیْشــگ 58 . از َبــراِی ایــن َتفاصیــل و َمز

ة ِللِکتاب، 1 / 67 - 75. ة العاّمَ ّیَ َهیَئة الِمصر
ْ
قاِهَرة: ال

ْ
مین، ال

َ
حَمد أ

َ
ُضَحی اإِلسالم، أ
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فت. چون به ُحضوِر خواجه َرســید، َســالم 
ُ
می َرفــت، "یــا َعلی" می گ

فت: آری! 
ُ
گ َکرد. خواجه از او ُپرسید که: شْیخ َسعدی تو می باشی؟ 

فت: شــیعه ام. خواجه فرمود 
ُ
خواجــه از َمذَهــِب او ُپرســید. َجواب گ

ِی َتقّیه  فــت: از رو
ُ
گ فتی؟ 

ُ
گ فــا را َمدح 

َ
گر شــیعه هســتی چرا ُخل که: ا

فت: َپــس از ُکشته ُشــدِن َخلیفۀ َعّباســی، از که َتقّیه 
ُ
گ بــود. خواجــه 

گر خون بباَرد َبر  فتی و قصیدۀ: "آسمان را َحق ُبَود 
ُ
گ که او را رثا  کردی 

میرالمؤمنین" َدر مرثیۀ او ُسرودی. 
َ
َزمین / در َعزاِی ُملِک ُمستعصم أ

کرد تــا او را چوِب بســیاری  مر 
َ
َســعدی َدر جــواب ُفروماْنــد. خواجــه أ

که َدر زیِر ریزه هاِی چوب پنهان ُشد! َپس او را به دوش به َمنِزل  َزَدند 

شت!«65.
َ

ذ
ُ
ت64 َپس از َچند روزی درگ

َّ
ُبرَدند؛ و او بدان ِعل

کتــاِب خوانَدنِی ِقَصُص الُعَلماء،  ر ُمنَدِرجاِت 
َ

بماَننِد پــاره ای از دیگ

ِقّصۀ عامیانۀ پوچ و َسخیفی است!

ِس َرَضــوی - طاَب َثــراه -، َدر  دَتقــِی ُمَدّرِ د ُمَحّمَ َرواْنشــاد ُاســتاد َســّیِ

حوال و آثــاِر خواجــه َنصیرالّدیِن طوســی، َدربارۀ این 
َ
ِکتــاِب َنفیــِس أ

ِحکاَیِت بی َمغز نوشته است:

که شــْیخ  ر ُشــد  صل بــوَدِن ایــن داســتان، َفَقــط باَید ُمَتذّکِ
َ
»بــراِی بی أ

َسعدی سالها َپس از َمرِگ خواجۀ طوسی زنده بود و َمعلوم نیست که 

کرده باَشد«66. َجل ُمالقاتی 
َ
خواجۀ طوسی به شیراز رفته و با شیِخ أ

می نویَسم:

کــه َوفــاِت خواجــۀ طوســی بــه ســاِل 672 هـــ.ق. بوده  شــته از آن 
َ

ذ
ُ
گ

شته68، به یادداشَتنی 
َ

ذ
ُ
است67 و َسعدی بیست سالی َپس از آن َدرگ

که: است 

کــه  ، جاِعــِل جاِهــِل ِحکاَیــِت چوْب َزنــی، می پنداشــته اســت 
ً

ال ّوَ
َ
أ

ُه الُقّدوســّی  َس اهلُل ِســّرَ
َ

وزاَرت یافَتِن خواجه َنصیرالّدیِن طوســی - َقّد

ِکم  -، به َمعناِی شــیعی بوَدن و شیعی ُشــَدِن ُحکوَمت و َدستگاِه حا

ی ناَصواب.
ّ
که پنداری است بُکل بوده است؛ 

کــه  ثانًیــا، جاِعــِل جاِهــِل ِحکاَیــِت چوْب َزنــی، می پنداشــته اســت 

که این  خواجۀ طوسی َدر َمقاِم َتعقیب و َتعذیِب ُسّنیان بوده است؛ 

کوَدکانه ای است. َهم َخیاِل خاِم 

ت: بیماری، َرنجوری.
َّ
64 . ِعل

ِس َرَضــوی، چ: 2، ِتهــران:  دَتقــِی ُمــَدّرِ حــوال و آثــاِر خواجــه َنصیرالّدیــِن طوســی، ُمَحّمَ
َ
65 . أ

ساطیر، 1370 هـ.ش.، ص 108 و 109.
َ
ِانِتشاراِت أ

ِس َرَضوی، چ: 2، 1370 هـ.ش.، ص 109. حوال و آثاِر خواجه َنصیرالّدیِن طوسی، ُمَدّرِ
َ
66 . أ

ِس َرَضــوی، چ: 2، 1370 هـ.ش.،  حــوال و آثــاِر خواجــه َنصیرالّدیــِن طوســی، ُمــَدّرِ
َ
ــر:  أ

َ
67 . نگ

صص 61 - 64.
گون، بِاخِتالف، َدر سالهاِی690 و691 و 694 و 695 هـ.ق.  گونا 68 . َوفاِت َسعدی را، َدر َمناِبِع 

ۀ ساِل 690. نوشته اند. به قولی، َدر این میان، 691 ُمسَتَندتر است؛ و به قولی، ذوالِحّجَ

َتقٖی زاده و مٖیُنوٖی - از َبعِض »ُشعوبیاِن این َعصر و َبعضی سیاسّیوِن 

ْت َپَرســِت«62 دوراِن پادشاهِی َپهلوی ُبروز می یافت، َتماُیل داشته 
َّ
مل

ی ُجز اینها باَشد.
ّ
باشید. شاَید َهم ُمعَتَقد و ُمختارتان، بُکل

بَنْقــد، َبحــِث مــا، َبحِث تاریخی اســت؛ و َغَرِض َمن، این اســت که 

َســعدِی شــیرازی َدر ُمعَتِقد بودن به َمبانِی ُمَســلمانی و ُمصاَدَقت با 

َعــَرب و ُحّبِ زبــاِن َعَربی و َحّتٰی ِاعِتقاد به َخلیفــۀ َبغداد، با َفضاِی 

ــِی َفرَهنــگ و ِاجِتماِع ایرانِی َزماِن خود ناَهمآَهنگ َنبوده63 و هیچ 
ّ
ُکل

کــه َبعــِض َهمَوَطنــاِن ناُزْکــِدِل زوْدَرنِج ما  فته اســت 
ُ

چیــِز َغریبــی َنگ

َکــرده باَشــد. ... به قوِل  یــاده از َحــد ِإحساســاتی و َرنجیده خاِطــر  را ز

م«!!!
َ
خوَدش: »نه این ِبدَعت َمن آَورَدم به عال

دَمآبــان بــا  گــر َدر روزگاِر مــا، ُشــماری از ُمَتَجّدِ کــه ا ُطرفــه ایــن اســت 

رایانــۀ ِاْمروزیــن، سوْکَســرایِی َســعدی را َبــر 
َ
ی گ

ّ
َتْکیــه َبــر ِمعیارهــاِی ِمل

ِک َعّباســیان، َدســْتمایۀ َتْقبیح و َتْشنیع ها ساخته اند، َچند 
ْ
َزواِل ُمل

ِب َعصِر َصَفوی، از چشــم انداِز  َقــرن پیش، َبرخی از شــیعیاِن ُمَتَعّصِ

ــرم 
َ
گ را  َتْقبیــح  و  َتْشــنیع  َهمیــن  بــازاِر  ِفرقــه ای،  َســختگیری هاِی 

ِک َتعزیِر خواجه 
َ
می داشَتند و َحّتٰی در َخیاِل خویش َسعدی را به َفل

َنصیر می َبسَتند!

َدر ایــن بــاره، ِقّصــه ای َبــر َســِر زبانها َانداخته ُشــده بود که ُشــماری از 

َکرده بوده اند. م نیز آن را باَور 
ْ
هِل ِعل

َ
فَضالِی أ

کــه َپســاْن تر صاِحــِب ِقَصُص الُعَلماء  َمضمــوِن آن ِقّصــه، به َشــرحی 

َکرده، از این َقرار است: ِرواَیت 

»خواجۀ طوســی َوقتی به شــیراز رفت، شــْیخ َســعدی - َرِحَمُه اهلل - 

ی  کــه خواجــۀ طوســی بــدان َشــهر واِرد ُشــده. طاِلِب دیــداِر و شــنید 

شت و به ِخدمِت او شتافت. خواجه َدر باالخانه ای َمنِزل داشت. 
َ
گ

کــه بــاال  ــه ای 
ّ
ــۀ خانــه خواســت بــاال َرَود، بــه َهــر پل

ّ
شــْیخ چــون از پل

که ُمالَحَظه می َفرمایید. یختی َدرآَمد  و به ر
خوارزمــی،  ِانِتشــاراِت  ِســهامِی  شــرکِت  ِتهــران:   ،1 چ:  مٖیُنــوٖی،  ُمجَتبــٰی  حــال،  َنقــِد   .  62

1351هـ.ش.، ص 485. 
ْیه 

َ
مثاِل َحکیم فردوســی - ِرضواُن اهلِل َتعالٰی َعل

َ
63 . شــْیخ َســعدی که جاِی خود داَرد؛ حّتٰی أ

راِت راِیج و  ــِت ایرانــی بُشــمار انــد، - َبر ِخالِف َبعــِض َتَصــّوُ ّیَ رکاِن پاســدارِی هو
َ
- نیــز کــه از أ

َعیــاِت َجماَعتــی کــه َدر َچنَبــرۀ َتکــراِر ناســودَمنِد َرَجزخوانی هــاِی نژادَپَرســتانه ُافتاده انــد 
َ

ُمّد
ت  یــخ و ُتــراث َتحمیــل می ُکَننــد - بــا َعــَرب و َعَربّیَ یــش را بــه تار و َپَســندها و پندارهــاِی خو

ُخصوَمتی نداشَتند. 
ر می انداَزد؛ لیک بَنْقْد پیشِنهاد  صلِی ُسخنمان دو

َ
خوض َدر َشرِح این َبحث، ما را از موضوِع أ

که ِدلی ُســَخْن َپذیر داَرند از ُجســتاِر ُاســتوار و ُســَخناِن ِدلَپذیِر شاهنامه شــناِس  می ُکَنم آنان 
َقُه اهلُل ِلما ُیِحّبُ و َیرَضــٰی -، َدر ِکتاِب ُپرُنکته و 

َ
ر، ُاســتاد دکتر َمحموِد ُامیدســاالر - َوّف دیــده َو

ت َنَفرماَیند. 
َ
خوانَدنِی بوطیقا و سیاست َدر شاهنامه، َغْفل

صالنی - و - 
َ
ــر: بوطیقــا و سیاســت َدر شــاهنامه، دکتــر َمحمــوِد ُامیدســاالر، َترَجمۀ َفرهــاِد أ

َ
نگ

َمعصومه پورَتقی، چ: 1، ِتهران: ُبنیاِد موقوفاِت دکتر َمحموِد َافشــار - با َهمکارِی: ِانِتشــاراِت 
ُسَخن -، 1395 هـ.ش.، صص 138 - 153.  



دعَس  ِی ا یش  یز َز وی ا  ِل ُز  ْی ِی ِنْ   ِبنز لا ی  :ی

سال بیست و نهــم،مشـارۀسوم،مـــــردادوهشریــــــــور781711397

واِر 
ُ
گ َکَنــِف حماَیِت خواجــه از َدســتُبرِد َتَعّدیاِت ُمغــوالن و تیرَرِس حــوادِث نا که َدر  مــاِی ِإســالم 

َ
ایْن همــه ُعل

طف و ِإحســاِن آن ُبُزرْگ َمرد واِقع ُشــدند، 
ُ
کناِف ِبالد َمشــموِل ِرعاَیت و ل

َ
طــراف و أ

َ
دوران َمصــون مانَدنــد و َدر أ

ًة َهرکه 
َ
شــْتنامه ها َمســطور اســت. ِعجال

َ
ذ

ُ
ت َدر َسرگ

َ
غاِلب ُســّنی بوَدند و نام و نشــاِن بســیاری از ایشــان بِدّق

حوال و آثاِر 
َ
کتــاِب أ ْعنٖی: 

َ
ِس َرَضوی، أ دَتقــِی ُمَدّرِ د ُمَحّمَ بخواَهــد َدر َهمان َتألیِف ُمنیِف ُاســتاِد َرواْنشــاد َســّیِ

َکثیری را َتواَند دید. خواجه َنصیرالّدیِن طوسی، َوصِف 

َکســی با َبنی َعّباس َرواِبِط َحَســنه داشــته باَشــد یا ُسّنی باَشد، به َمعناِی َعداَوت با َعلی  َدر آن زمان این را که 

ــالم - َنمی داِنســَتند؛ و َحق نیز َهمین اســت؛ و به قوِل خوِد َســعدی،  الُة َو الّسَ ْیِهُم الّصَ
َ
ْیِه و َعل

َ
و آِل َعلی - َعل

گوَید«. عی 
َ

ست آنچه ُمّد
َ
»باِطل

عانۀ آشــکاری دیده  گراِیشــهاِی ُمَتَشــّیِ فا، 
َ
واِخِر َعصِر ِخالَفِت َعّباســی، َدر َبعِض ُخل

َ
َفراَتر از این، ُخصوًصا َدر أ

فا 
َ
ماِی شــیعه با ُخل

َ
می ُشــد. ِرجاِل َبرَجســتۀ شــیعی نیز َدر َدســتگاِه ِخالَفت صاِحب ُنفوذ بودند و َبرخی از ُعل

پیوندهائی داشَتند.

ْینا ِمْن َبَرکاِت ُتْرَبِته - با َدستگاِه 
َ
فاَض َعل

َ
ی اهلُل َعظیَم ُرْتَبِته َو أ

َ
ْعل

َ
د َرضی الّدین َعلّی بِن طاوس - أ نمونه را، َسّیِ

ِخالَفت َرواِبِط َحَســنه داشــت. ابِن َعلَقمی - َرِحَمُه اهلل -، وزیِر نامداِر خوِد ُمســَتعِصم، َمردی شــیعه َمذَهب 

بود. ... نمونه ها، َانَدْکُشمار نیست. 

که  ثاِلًثا، جاِعِل جاِهِل ِحکاَیِت چوْب َزنی، می پنداشــته اســت َمســألۀ َتقّیه به آن شــیاع و شــوری بوده است 

م داده شیعی اش 
َ
ب را از باِب َتقّیه َقل ِ

ّ
َبرخی َدر َعصِر َصفوّیه َخیال می َکرَدند و لذا ایستارهاِی ُفالن ُسّنِی ُمَتَصل

می پنداشتند یا ساده َترین ایستارهاِی ُمدارات آمیِز عاِلماِن شیعه را با عاّمه، َمحمول َبر َتقّیه می شمرَدند و ... 

که َدر ُقروِن َقریب به خیِزِش َصَفویان  شت 
َ
باتی بازمی گ ِر َغلیظ حوِل َتقّیه، به َتَعّصُ . َبخِش ُمهّمی از این َتَصّوُ

باِن عاّمه َانجامیــده بود. ُوقوِع  میــاِن عاّمــه و خاّصــه رفته و گاه به َشــهاَدِت ُبُزرگانــی از ِإمامّیه َبر َدســِت ُمَتَعّصِ

که َدر  ری ُمنَجر ُشــد 
ُ

َتِهب، به ُظهوِر َتَفّک
ْ
ُچنین َتجاِربی و ُشــیوِع َتقّیه و پنهانکاری َدر این َفضاهاِی َتنگ و ُمل

َکســانی که مولوِی  فــراِد ُمخَتِلف، ِإْفراط می َکرد. َهنوز َهم ُشــماِر 
َ
دوار و أ

َ
توســعۀ ِاحِتمــاِل َتقّیــه و َتعمیــِم آن به أ

َبلخــِی َحَنفــِی ماُتریــدی69 و ابِن َعَربِی ُمســَتغَرق َدر ِفْقه و َعقاِئِد عاّمه و َحّتٰی جامِی شیعه ســتیز را، شــیعیانی  

َکم نیست! یان و داِنشگاهیاِن ما،  زیر از َتقّیه می پنداَرند، َدر میاِن حوزو
ُ
گ نا

یِم سابق"!، در  که الُبد ستاَیندگان و واَبستگاِن "رژ راِبًعا، جاِعِل جاِهِل ِحکاَیِت چوْب َزنی، می پنداشته است 

 از 
ً

ِگِل "ِکتمان" بَینداَیند و َمَثال این دوره، ناچار بوده اند روِی وابستگی ها و دلَبستگی هاِی پیشیِن خویش را به 

یخ آن را َتصدیق َنمی ُکَند. که تار ری است  ُکَنند! ... ... . این َهم، َتَصّوُ مثاِل ُمسَتعِصِم َعّباسی ِإظهاِر َبراَئت 
َ
أ

َکثیری از َمواِقع، ایْن َقدرها  َقل َدر 
َ
که َدر َعصِر ما خیلی ِجّدی است، َدر َقدیم، الأ یم"ها  از ُبن، این َتعاُرِض "رژ

ِجّدی َنبوده است.

 پــس از َهمین ِانقالِب 1357 هـــ.ش. َدر ایران، یادکرِد شــاه و 
ً

َتجــاِرِب روزگاِر مــا، بســیار ُمَتفــاوت اســت. َمَثال

لفاظی چون "َمعدوم" و "َمنحوس" و ... و ... ُشــَدنی َنبود. 
َ
خانداِن َســلَطَنتی و ...، َدر َمحاِفِل َرســمی، ُجز با أ

یم" َسر َزده باَشد، َذنِب الُیْغَفر َمحسوب می ُشد. با َصرِف  رکاِن آن "رژ
َ
که از أ کارهاِی ُستوده ای  ه به ستایِش  َتَفّوُ

یا - آنســان که َبعــِض ُفَضالِی  شــَعری" ِانگاشــته اند؛ َمــن خود نیز پیشــَترها ُچنین َخیــال می َکرَدم؛ لیک گو
َ
69 . مولــوی را، ُشــماری از ُمعاِصــراِن مــا، "أ

یِخ  َدبّیاِت فارســی و تار
َ
فتار َدربارۀ أ

ُ
کــه َفراموش نمی ُکَنم - پانزَدْه گ ــر: کتابها و آَدمها: کتابها و آَدمهایی 

َ
یــح َفرموده انــد )نمونه را، نگ قــان َهــم َتصر ُمَحّقِ

رد از  فتآَو
ُ
گ زیده ای از ِشــعر و َنثِر فارســی -، ِمهراِن َافشــاری، چ: 1، ِتهران: َنشــِر چشــمه، زمســتاِن 1395هـ.ش.، ص 116 - َدر 

ُ
گ فرَهنگِی ایران َهمراه با 

حاِل ُمحتاٌج ِإلٰی َبسِط الَمقاِل؛ وال َمجال!
ْ
که وی، "ماُتریدی" بوده است؛ و َتحقیُق ال یْن کوب -(، َصواب آن باَشد  ّر ُحَسیِن َز

ْ
َروانشاد دکتر َعبُدال

 َدر دوراِن َســـــعدی، خوب یا 
بـــــود. َبرخی از 

َ
َبـــــد، اینگونه ن

که َدر َدستگاِه ُمغوالن  َکسانی 
ِکتاب  و َحّتٰی به نـــــاِم ُمغوالن 
فاِی َعّباسی 

َ
ل

ُ
می نوشتند، از خ

می َکرَدند و 
َ
ن یاد  َهم به َبدی 

لیفه 
َ

خ ُمسَتعِصِم  مثاِل 
َ
أ َحّتٰی  

می ُســـــتودند.  بَصراَحـــــت  را 
خـــــوِد َســـــعدی، َهـــــم بـــــراِی 
ُگفته و َهم َدر  ُمسَتعِصم َمرثیه 
کارُگزاراِن ُحکوَمتگراِن  ستایِش 
َبر  ُمغول ِشعر ُسروده است؛ و 
گاریان،  ایْنروز َبعـــــِض  ِخالِف 
ُمَتخاِصـــــِم  دو  کـــــه  ایـــــن  َدر 
ُکَند و الَبّته  سیاســـــی را َمدح 
َهریـــــک را از جَهتی بســـــتاَید، 
ـــــناَعتی 

َ
ْبـــــح و ش

ُ
ـــــض و ق

ُ
َتناق

اســـــت. می َکـــــرده 
َ
ن ُســـــراغ 
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که َدر آغاَزش َعکِس شــاه یا خانداِن َســلَطَنتی یا  ِکتابهائی را  َوقِت بســیار و َهزینۀ فراوان، َصَفحاِت ِابِتدائِی 

َکرَدند. ... . با خوب و َبِد این َرفتارها  َکندند، و یا َمخدوش  کتابخانه ها و ...، یا  نشــاِن تاج یا ... داشــت، َدر 

کاری َنداَرم. آنچه را ُجملگی دیده و شنیده ایم، ِحکاَیت می ُکَنم.

َکســانی که َدر َدســتگاِه ُمغوالن و َحّتــٰی به ناِم ُمغوالن  َدر دوراِن َســعدی، خــوب یــا َبد، اینگونه َنبود. َبرخی از 

مثاِل ُمسَتعِصِم َخلیفه را بَصراَحت 
َ
فاِی َعّباسی َهم به َبدی یاد َنمی َکرَدند و َحّتٰی  أ

َ
ِکتاب می نوشتند، از ُخل

زاراِن ُحکوَمتگراِن ُمغول ِشعر 
ُ
کارگ فته و َهم َدر ستایِش 

ُ
گ می ُستودند. خوِد َسعدی، َهم براِی ُمسَتعِصم َمرثیه 

ُکَند و الَبّته َهریک را  که دو ُمَتخاِصِم سیاسی را َمدح  یان70، َدر این  ُسروده است؛ و َبر ِخالِف َبعِض ایْنروزگار

از جَهتی بستاَید، َتناُقض و ُقْبح و َشناَعتی ُسراغ َنمی َکرده است.

پاشِی ِخالَفِت  خاِمًسا، جاِعِل جاِهِل ِحکاَیِت چوْب َزنی،  بی ُشبهه زیِر َتأثیِر شاِیعاتی بوده است که َپس از ُفرو

َبغداد، دوست و ُدشمن، َهریک به هواِی ِدِل خویش، َدر باِب خواجۀ طوسی، َبر َسِر زبانها َانداختند و ُچنان 

واِنموَدند که خواجه، ُدشــمِن ُمســَتعِصِم َعّباسی و عاِمِل ُسقوِط ِخالَفِت َبنی َعّباس بوده است. این شاِیعات 

ساسی نیست و هیچ پایۀ ُاستواری نداَرد.
َ
که تا روزگاِر ما نیز َهواداراِن صاِحْب َغَرِض بسیار داَرد، َبر أ

ِی انگیــزۀ َمذَهبــی َهْمَدســِت َبرانداَزندگاِن َخلیفۀ َعّباســی می شــُمرَدند.  َکســانی، خواجــه را، از رو َدر َقدیــم، 

َکرده بودنــد َزواِل ِخالَفِت َعّباســی پیروزیی اســت َبراِی شــیعه، با نگاِه  کــه َخیــال  ــب  َبعــِض شــیعیاِن ُمَتَعّصِ

ب نیز که  َکرَدند. ُشــماری از ُســّنیاِن ُمَتَعّصِ رانه، خواجۀ طوســی را َقهَرماِن این پیروزِی َمزعوم َتصویر 
َ

ستاِیشــگ

شــیعه را ُدشــمن می داشــَتند، کاســه و کوزۀ ُســقوِط ِخالَفت را َبر َســِر وزیِر شــیعِی َخلیفه، ابِن َعلَقمی، و َبر َسِر 

یخی از َبراِی خواجۀ  خواجۀ طوســی شَکســَتند. بدیْن ســان، شــیعه و ُســّنی، ناخواســته، َدر َپرَونده ســازِی تار

طوسی َهمَدست ُشَدند!

رایانه بدین ُســَخنان داَمن می َزَدند و خواســته اند تا َزواِل 
َ

َدر َعصــِر مــا ِعّده ای با اندیشــه ها و انگیزه هاِی ایراْنگ

م ِدَهند و باز خواجۀ طوسی را َقهَرماِن این َفتح و َظَفِر نمایان!
َ
ِخالَفِت َعّباسی را پیروزِی ایرانیان بر َعَربها َقل

خوشــَبختانه َدر این باره به َعَربی و فارســی َتْکنگاری هاِی ســودَمندی َفراَهم ُشــده و ناُاستوارِی این شاِیعات 

ئی  ردیده است. ُفَضال
َ
گ هِل ِإنصاف روشن 

َ
غراض، تا اندازه ای َبر أ

َ
سَتران به َشواِئب و أ

ُ
قواِل شایعه گ

َ
و آلودگِی أ

میــِن عاِملی )صاِحِب 
َ
چــون شــادَروان دکتــر َعبدالهــادِی حاِئری، و ُاســتاد َرســوِل َجعَفریان، و دکتر َحَســن األ

کتاِب ُسقوط  ْیَفة الغامدی )صاِحِب 
َ

کتاِب اإِلسماعیلّیون و المغول و َنصیرالّدین الّطوسی(، و َسعد بن ُحذ

که  م َفرسوده و َبرِنموده اند 
َ
وهام(، َهریک بَشرح َدر این باره َقل

َ
ة و َدور الّشیَعة َبْیَن الَحقیقِة و األ ولة الَعّباسّیَ

َ
الّد

ِت شیعیان و َدسْتیازِی َشخِص خواجه َنصیر َدر َبرافتاَدِن ُحکومِت َعّباسیان 
َ
هیچ شاِهِد ُاستواری َبر ُمداَخل

و ُسقوِط َبغداد ُوجود َنداَرد.

که  َکســانی بوده  که »خواجه َنصیر جزِء  دَعلِی ِإســالمِی ُندوَشــن ُمعَتِقَدند  مثاِل آقاِی دکتر ُمَحّمَ
َ
که أ َحّتٰی این 

م 
َّ
َقل َبر َبنده ُمسل

َ
یاد بوده اند«71، الأ  با َنْفِس ِخالَفِت َعّباسی ُمخالفت داشته اند« و »این ِعّده َدر ایران ز

ً
صوال

ُ
أ

م اســت که َندیده ام براِی ُمسَتَندسازِی آن، به ِإرائۀ "َشواِهِد 
َّ
مثاِل ایشان ُچنان ُمَسل

َ
نیســت؛ لیک َبر ایشــان و أ

یخی" نیازی ببیَنند! عْینِی تار

َکْج َســلیقه، از میاِن آْن همه ُســّنِی نامَوِر َمربوط با َبنی َعّباس،  باری، َدر یک ُچنان أوضاعی، جاِعلی جاِهل و 

یپکا«. رد از »یان ر فتآو
ُ
گ کاْمیاِر عاِبدی، چ: 1، 1391هـ.ش.، ص 220 - َدر  د، 

ُ
70 . َسنج: ِجدال با َسعدی َدر َعصِر َتَجّد

کاْمیاِر عاِبدی، چ: 1، 1391هـ.ش.، ص 99. د، 
ُ

ر: ِجدال با َسعدی َدر َعصِر َتَجّد
َ
71 . نگ

مانی«. دَحَسن ناِصرالّدین صاِحب الّزَ رد از »ُمَحّمَ فتآو
ُ
گ نیز َسنج: َهمان، ص 252 - َدر 
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ش 
َ
ــر ُمشــِکل

َ
َهمــان حکاَیــِت "َکســی ُمشــِکلی ُبــرد پیــِش َعلــی / َمگ

که َدر بوســتاِن شــْیخ َســعدی َمسطور است.  ُکَند ُمنَجلی" اســت  را 

تــی دیگر بَشــْرْح 
َ
َمْن َبنــدۀ راِقــم َدر بــاِب آن ِحکاَیــِت بوســتان َدر َمقال

ــم َزده ام73 و آنجــا نشــان داده ام که قاِئل ُشــَدن به ُچنــان واِقَعه ای، 
َ
َقل

ــالم -  ْیِه الّسَ
َ
میِرمؤمنان َعلی - َعل

َ
َحّتٰی با ِاعِتقاداِت شــیَعه َدر َحّقِ أ

نیز ناســازگار نیســت، و با ِاعِتقاد به "ِعصَمِت" آن َحضَرت نیز َتنافی 

ت است. 
َ
ت َحوال

َ
بحاث را، بدان َمقال

َ
نداَرد. خواَهندگان َتفاصیِل أ

که:  َهمین اندازه بگوَیم 

د نوراهلِل شوشَتری )َشهاَدت: 1019 هـ.ق.( -  َحّتٰی قاضِی َشــهید، َسّیِ

ْی َدر  َف َخاِتَمَته -، که َمراِتِب ُرســوِخ َقَدِم و َکَمــا َشــّرَ َرَفــَع اهلُل َدَرَجَتــه 

ْیِهُم 
َ
هِل َبْیــِت ِعصَمت و َطهــاَرت - َعل

َ
باختگــی اش بــه أ

ْ
ع و ِدل َتَشــّیُ

َکِلَمۀ طاِئَفۀ َحّقــه و َقْمِع  ــالم - و ُمجاَهداتــش َدر َســبیِل ِإعــالِی  الّسَ

ِی ُمخالفان َبر هیچ دیده َوری پوشیده نیست، ... آری، قاضی  َدعاو

َکســانی را  نــوراهلِل صاِحــِب ِإحقاق الَحــّق و َمجالس الُمؤِمنین و ...، 

ت می ُکَنند، 
َ

که از باَبِت آن ِحکاَیِت بوستان، شْیخ َسعدی را ُمؤاَخذ

م آورده است 
َ
کوتاْه َنَظر« خواْنده و َدر این باب َشــرحی به َقل »قاِصراِن 

که َدر جاِی خود خواْنَدنی است74.

که این ِحکاَیِت بوستان با ُمعَتَقداِت شیَعه  رِض آن َهم 
َ
هی، َبر ف

َ
واْنگ

ُمنافــات داشــت، َدر َهمــان َمقالــه نشــان داده ام که ایــن ِحکاَیت را 

کتاِب َمردی  َکرده بوده انــد75، و آَمَدَنش َدر  َبعــِض ُقَدماِی عاّمه َنقل 

غیِر شیعی چون َسعدِی شیرازی، َغریب نیست.

عاِی َغریب! - َســعدِی ُســّنی خواســته باَشد  تازه گیَرم - مواِفِق آن ِاّدِ

زیر باَید َپس 
ُ
گ که بنا َکِف پائِی َمفروضی  خواجه َنصیِر شــیعی را براِی 

از ســاِل 656 هـ.ق. و ُســقوِط َبغداد خورده باَشــد، بِچزاَند!!! ... این 

خواجه ِچزانــِی موهوِم شــْیِخ شــیراز، چه َدْخلی بــه ُمْنَدِرجاِت کتاِب 

بوســتان داَرد که َدر ســاِل 655 هـ.ق.، یعنی ُحدوِد یک ســال َقبل از 
واِقَعۀ ُسقوِط َبغداد، ُسروده ُشده است؟!

وِی َبلخی: "َحْیَرت انَدر َحْیَرت آَمد این ِقَصص"!
َ
به قوِل مول

کــه َافســانۀ چوْب خــورَدِن شــْیخ َســعدِی شــیرازی از  َعَجــب اســت 

َثــر ایــن سیاســْت کردِن 
َ
خواجــه َنصیرالّدیــِن طوســی و ُمــرَدِن او َبــر أ

د 
ُ

جانانه را، َپس از ســالها، َبعِض نویَسندگان و ُهَنرَمنداِن َعصِر َتَجّد

ِی راد )به ِاهِتماِم: َرسوِل َجعَفریان، ُقم(  دَعلِی َمهَدو 73 . آن َمقاله، در َجشْن نامۀ ُاستاد ُمَحّمَ
به چاپ َرسیده است.

ِکتابُفروشــِی  نــوراهلِل شوشــَتری، چ: 4، ِتهــران:  د  ُمؤِمنیــن، قاضــی َســّیِ
ْ
َمجاِلــس ال ــر: 

َ
74 . نگ

ِإسالمّیه، 1377 هـ.ش.، 2 / 118 و 119.
یید. فتار بجو

ُ
گ 75 . البّته به َسَنِد ناُاستوار. َتفصیلش را از َهمان 

شــْیخ َســعدِی شــیرازی را َبــراِی َتأدیــب و َتعذیــب َبر َدســِت خواجۀ 

َکذائی را ساخته و  کرده است و ِحکاَیِت چوْب َزنِی  طوسی ِانِتخاب 

هاِت ِصْبیان است.
ُ

که خوراِی َتَفّک َپرداخته 

هِل ِعلم« َهم َدر 
َ
َسف َبعِض »ُفَضالِی أ

َ ْ
َکرَدم، َمَع األ که َعرض   ُچنان 

باِت َمذَهبی، این  َفضــاِی ُپرَهیاهوِی َعصِر َصَفوی و َخاللــوِش َتَعّصُ

که این َافسانه را  َکسانی  َسف - از 
َ ْ
باطیل را باَور می َکرَدند؛ و - َمَع األ

َ
أ

ل اســت - َرَفَع اهلُل َدَرَجَتُه فی  ّوَ
َ
گرفته بوده اند، یکی َمجِلســِی أ ِجّدی 

َمْعُصوِمین.
ْ
ِة ال ِئّمَ

َ ْ
ِبّیِ َو األ َحَقُه ِبالّنَ

ْ
ل

َ
ین َو أ ّیِ

ّ
ِعل

فـــ: 1070  ل/  ّوَ
َ
أ دتَقــِی َمجِلســی )َمجِلســِی  ُمَحّمَ  

ّ
ُمــال مــه آخوْنــد 

ّ
َعال

کتاِب َشــریِف ِکتاُب َمن الَیْحُضُرُه  که َبر  هـ.ق.(، َدر َشــرِح فارســیی 

نده از 
َ
گ فاِئده و آ

ْ
َکثیرال ِکتابی است براستی  َفقیه نوشــته است - و 

ْ
ال

ثانه -، به ُمناَسَبتی َمرقوم داشته است: َبصیَرتهاِی َفقیهانه و ُمَحّدِ

ّى حــال تــا بــه حــال َنشــنیدیم، و َدر َحدیــِث َضعیفــی 
َ
» ... و َعلــٰی أ

ْیِهم - َترِك 
َ
ــواُت اهلِل َعل

َ
ِئّمۀ ُهــدٰى - َصل

َ
که از َحَضــراِت أ نیــز َندیدیــم 

َکرده اســت از  ولٰی صاِدر شــده باشــد؛ و آنچه َســعدِى شــیرازی ِذکر 
َ
أ

ْیه - َدر َمســأله ای، 
َ
واُت اهلِل َعل

َ
میرالُمؤمنین - َصل

َ
َخطــاِى َحضــَرِت أ

ِعیاُذ ِباهلل 
ْ
گــر ُچنین چیــزى - َو ال یــاِت َعــواّمِ عاّمه اســت؛ که ا از ُمْفَتَر

- واِقــع بــود، الَبّتــه َدر ِصحــاِح خود َنقــل می َکرَدند از جَهــِت ِإصالِح 

بوَبکــر و ُعَمــر و ُعثمان، چون َخطاهاِى ایشــان را بســیار َنقل 
َ
غــالِط أ

َ
أ

که ُدشمِن آن َحضَرت بودند، به غیر از ِرضا  که َخواِرج  َکرده اند؛ تا آن 

به َحَکَمْین چیزى ِاْفِترا َنَتواِنســَتند َبســتن. َپس ظاِهر ُشــد که آنهایی 

مان َنداَرم که َســعدى 
ُ
گ کــه ایــن ِاْفِترا َبســته اند، از َخــواِرج َبدَتَرنــد؛ و 

ِةوالَحّقِ والّدین 
َّ
َنَفهمیده ِذکر َکرده باشد، بلکه چون خواجه َنصیرالِمل

َکــِف پائــی َزده بــود، از جَهــِت  ]= خواجــه َنصیرالّدیــِن طوســی[ او را 

ُکفِر  َمرثیۀ ُمســَتعِصم، و َدســَتش به خواجه َنمی َرســید، َتــداُرِك آن به 

.72».> و�نَ
ُ
ك �نَ وأْ ُ ٰى �ي

�نَّ
أَ
ُهُم �هلل �

َ
ل ا�قَ َ ر َشَود! >�ق ّثِ

َ
که خواجه ُمَتأ کرد  خود 

ْعنــٖی: موالنا 
َ
کــه تــازه این َمــرِد داِنشــمند و َفقیــِه فاِضــل، أ می بینیــد 

ــَب اهلُل َثــراه -،  ل - َطّیَ ّوَ
َ
دَتقــِی َمجِلســی َمعــروف بــه َمجِلســِی أ ُمَحّمَ

کر َافزوده است. ِ
ّ

ماِت ساِبق الذ می بر َتَوّهُ ناخواسته َتَوّهُ

که: توضیح این 

ل - طــاَب َثراه - از »آنچه َســعدِى شــیرازی ِذکر  ّوَ
َ
َمقصــوِد َمجِلســِی أ

ْیه 
َ
ــواُت اهلل َعل

َ
میرالمؤمنیــن - َصل

َ
َکــرده اســت از َخطــاِى َحضــَرِت أ

یــاِت َعــواّمِ عاّمه اســت«،  - َدر مســأله ای« و - بــه َتعبیــِر او - »از ُمفَتَر

دتَقِی َمجِلســی  واِمِع صاِحبِقرانی الُمشــَتهر ]![ بـ: -َشــرِح الَفقیه، َعاّلمه آخوند ُماّل ُمَحّمَ
َ
72 .  ل

فســیر )ِإســماعیلیان(، 1377 هـــ.ش. /  ل(، ج 8، چ: 1، ُقــم: ِانِتشــاراِت دارالّتَ ّوَ
َ
)َمجِلســِی أ

1419 هـ.ق.، ص 718. 
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وســی 
ُ

ُه الُقّد َس اهلُل ِســّرَ
َ

َمخدوش ســاختِن چهرۀ خواجۀ طوســی - َقّد

ی - ِرْضواُن 
ّ
مــۀ ِحل

ّ
کــه ُبــُزرِگ ُبُزرْگ شــناِس ُبُزرگاْن دیده ای چون َعال  -

شــَرَف َمــْن شــاَهدناُه ِفــی 
َ
ْیــه - َدربــارۀ او َفرمــوده اســت: »کاَن أ

َ
اهلِل َعل

وِمِه ِبَحِقّ 
ُ
ْخــالق«78! ... َرَزَقَنــا اهلُل َشــَفاَعَتُه َیْوَم الّدیــن و َنَفَعَنــا ِبُعل

َ ْ
ال

ُمرَسلین!
ْ
ِدال َسّیِ

که این خواجه نصیِر - به  َبعِض دیگر ُمعاِصران نیز، به نوعی، از این 

ِعیاُذ باهلِل ِمْن ســوِء 
ْ
قــوِل یکــی از ایشــان - »جیره خواِر ُمغــوالن«! - َو ال

کــرده و »بــه چــوب َبســته« اســت،  َمقــال! -، َســعدی را، »توبیــخ« 
ْ
ال

َکرده اند ُوجوهــی َهم َبراِی َتْبِرَئۀ شــْیخ  فتــه79 و البّتــه َســعی 
ُ
گ ُســَخن 

َسعدی َمْفروض بداَرند!

از ُوجوِه َمذکور، یکی، این است که َسعدی َدر َجوانی اش و َهنگامی 

طِف ُمسَتعِصِم َعّباسی 
ُ
که َدر ِنظامّیۀ َبغداد َتحصیل می کرده، مورِد ل

که َدر آن َوقت َولیَعهد بوده اســت واِقع ُشــده، و آَنک با َمرثیه َســرایی 

براِی ُمســَتعِصِم َعّباســی، به َقدردانِی َحْق شناســانه از َمراِحِم َخلیفۀ 
ی پرداخته است!80 داِی دْین به و

َ
َفقید و أ

صــِل َقضّیۀ َتحصیِل َســعدِی 
َ
َصدالبّتــه َحــرِف ُمْفتــی اســت!!! ... أ

م نیســت؛ و شــاَید َتنها ِقّصه باَشد، 
َّ
شــیرازی َدر ِنظامّیۀ َبغداد، ُمَســل

لِی ُگِلســتان و بوســتان! آنگاه  ِمثــِل ُشــماری از دیگــر ِقّصه هــاِی َتَخّیُ

ُکَند َدر ِپْنداربافی   َپــرداِز ما که گویی می خواَهد ثابــت 
ْ

ُمعاِصــر َخیال

َکم َنداَرد، براِی َســعدی یک  ْیله 
َ
ْیلــه و ل

َ
ف ل

ْ
ل

َ
چیــزی از َپردازنــدگاِن أ

راِبطۀ ِرفاَقتِی َخیالی َهم با َخلیفۀ َعَرِب َبغدادی می َتراَشد و َبعد َهم 

باقِی أوهام!
ْ
زارِی شْیِخ شیرازی و َال

ُ
ِقّصۀ َحْقگ

که شــْیخ َســعدی، »این  که َپرداخته اند، این اســت  ر ُوجوهی 
َ

از دیگ

َمرثیــه را براِی بیدارِی مردم ُســروده« و »... ایرانیــان براِی بیرون رانَدِن 

که ُحکِم ِجهاد بدهد ...« و  ل ُشده بودند  ُمغوالن ... به َخلیفه ُمَتَوّسِ

»َسعدی می دانست که با از دست رفتِن بساِط این َخلیفه، ... دیگر 

ر نخواَهد بود ...« و ِإلخ81! ِإمکاِن بیرون رانَدِن ُمغوالن بزودی ُمَیّسَ

ــالم[، الَعاّلمــة الَمولــٰی  ــِة األطهــار ]َعَلیِهــُم الّسَ ِئّمَ
َ

78 . ِبحاُراألنــوار الجامعــُة ِلــُدَرِر أخبــاِر األ
َوفاء، 1403 هـــ.ق.، 104 / 62 )از »اإلجاَزة 

ْ
َســة ال دباقــر الَمْجِلســّی، ط: 2، َبْیــروت: ُمَؤّسَ ُمَحّمَ

بّی - َرِضَی اهلُل َعنُهم -«(.
َ
الَکبیرة الَمعروفة ِمَن الَعاّلمة ِلَبنی ُزْهرة الَحل

یشان و ُاستاداَنش  یَسد که َبعِض خو ید که این سخن را َمرِد عاِلم و عاِلْم شناسی می نو ْه دار َتَوّجُ
ندپایه َترین ِرجاِل دین بوده اند، و ُخالصه، با 

َ
َح اهلُل ُروَحُه الَعزیز - از ُبل ّوَ ی - َر

ّ
ِق حل ِمثِل ُمَحّقِ

ُچنین ُبُزرْگ َمردانی یگانه َحشر و َنشر داشته است. 
د، کاْمیاِر عاِبدی، چ: 1، شــیراز: داِنْشــنامۀ فارس - 

ُ
ــر: ِجــدال با َســعدی َدر َعصــِر َتَجّد

َ
79 . نگ

رد از »ُغالمَعلِی  فتــآو
ُ
بــا َهمــکارِی: َمرَکــِز َسعدٖی شناســی -، 1391هـــ.ش.، ص 136 - َدر گ

مانی«. دَحَسن ناِصرالّدین صاِحب الّزَ رد از »ُمَحّمَ فتآو
ُ
گ ِبهَبهانی« - و  ص 252 - َدر 

کاْمیاِر عاِبدی، چ: 1، 1391هـ.ش.، ص 136 - َدر  د، 
ُ

ر: ِجدال با َســعدی َدر َعصِر َتَجّد
َ
80 . نگ

رد از »ُغالمَعلِی ِبهَبهانی«. فتآو
ُ
گ

کاْمیاِر عاِبدی، چ: 1، 1391هـ.ش.، ص 136 - َدر  د، 
ُ

ر: ِجدال با َسعدی َدر َعصِر َتَجّد
َ
81  . نگ

رد از »ُغالمَعلِی ِبهَبهانی«. فتآو
ُ
گ

َبرَکشیده و بازساخته و این بار، داستاِن َغم انگیِز »َشهاَدِت« َسعدِی 

که البّته ُمْضِحک است و ُمْبکٖی! بیچاره را از آن بَدرآورده اند؛ 

پــراِی َعروَســکِی َســعدی« را دیده انــد )و ِمثــِل َبنــده از 
ُ
کــه »ا َکســانی 

ُهَنرنمایــِی ُهَنرَمنــداِن َعزیــِز َهْمَوَطنمان که به َسرَپَرســتِی آقاِی ِبهروِز 

ــٰی ِلَما ُیِحّبُ و َیْرَضٰی - ایــن یادگاِر ُهَنری 
َ
َقــُه اهلُل َتَعال

َ
َغریْب پــور - َوّف

َمســرور  و  آورده انــد76، َمحظــوظ  پدیــد  را  ِدلَنــواز  و  گیــرا  َفرَهنگــِی  و 

گردیــده و َبــر آْن َهمــه ذوْق َورزی و خوْش خوانــی آَفریــن  و َمشــعوف 

خوانده اند(، الُبد َصحنۀ ِاســِتْنطاِق َعقیَدتِی شــْیخ َســعدی را نیز از 

ســوِی خواجه َنصیر و ســپس به َشهاَدت َرســیَدِن شــْیخ را از َضَرباِت 

َته ایســت از 
ْ
که براســتی َفل یانــۀ ُدژخیمان ُمشــاهده َفرموده اند؛ ...  تاز

تات!!! و َجفائی است ُبُزرگ و َتلخ َبر یکی از َشریْف َترین َفرزنداِن 
َ
َفل

َس 
َ

َفرَهنِگ ایراِن ِإسالمی که َجناِب خواجه َنصیرالّدیِن طوسی - َقّد

وسی - باَشد! ... ... َدر این ِرواَیِت ُهَنری، البّته پیازداِغ 
ُ

ُه الُقّد اهلُل ِسّرَ

َقضّیــه از ِقّصــۀ ِقَصص الُعَلمــاِء ُتنکاُبنــی َهــم بیشــتر اســت و شــْیخ 

خیر »هو َحق یا َعلی!« 
َ
دواِر أ

َ
رِد أ

َ
یشــاِن دوره گ که به شــیوۀ َدرو َســعدی 

ت و َشــَرف به خواجه  می گوَیــد، َســعی می ُکَنــد َقــدری َدرِس ِإنســانّیَ

َنصیــر بِدَهد، َولی خواجه به شــیوۀ بازُپرســاِن ِحَراَســتِی ُحکومتهاِی 

گوَشــش ِبِدْهــکاِر َحــرِف ِحســاب  خودکامــه ُچرتکــه می َانــداَزد و َنــه 

اســت و َنــه چیــزی از َمرُدمی و ُمدارا َدرمی یاَبد! و َســعدی َهم بناچار 

که: به او می گوَید 

َغمی بــــــــــی  ــــــــــران 
َ

دیگ ِمحَنــــــــــِت  َکــــــــــز   تــــــــــو 

که ناَمــــــــــت ِنَهند آَدمــــــــــی! ...!!!!!!! َنشــــــــــاَید 

فت؟! ... ُسْبحاَن َمن الَیسُهو!
ُ
گ چه باَید 

ایــن نیســت ُجــز َنتیجــۀ َســهل ِاْنگاری َدر ِاعِتماد بــر َنْقلهــاِی بی پایه 

َکــرَدِن  یــاوه77؛ و َپیآمــدش، َهــم َخدشــه دار  و ِقّصه هــاِی َســخیِف 

ْضوان - اســت، و َهم  حَمُة و الّرِ ْیِه الّرَ
َ
َمعلوماِت َحیاِت َســعدی - َعل

ِز َغریْب پور و با  ردانِی آقــاِی ِبهرو
َ
یَســندگی و َطّراحی و کارگ 76 . ایــن نمایــِش َدرخوِر َتقدیر، به نو

ِد ُمعَتمدی و آقاِی َعلِی َزنِد َوکیلی و ...، به  رِی آقاِی ُمَحّمَ
َ
گ میِر ِبهزاد و آوا

َ
آَهنگســازِی آقاِی أ

ســاِل 1394 هـ.ش. َدر ِتهران ِإجرا گردیده اســت؛ و َمن از »لوِح َفُشــرده«ِی آن که »تماشاخانۀ 
نْی داوود« ِانِتشار داده است، َبهره ُبرده ام. 

َکژی هاِی دیگر نیز َهست که  غِزْش ها و َبدخوانی ها و 
َ
َسف، ل

َ
َثِر ُهَنرِی فاِخر، َمَع األ

َ
77 . َدر این أ

د ُشد. زاِرِش آن ُجْمله را َدر َمقامی ُجز این َمقام باید ُمَتَعّهِ
ُ
گ

از میــاِن جــان و از ُبــِن دندان، خواهــان و آرزوَمنَدم این ِإشــاَرْت هاِی داعی، َبر خوارُشــمارِی کاِر 
کــه کاری ایْنُچنین  َزنــدۀ آقــاِی َغریْب پور و َهمکاراِن کاردان شــان َحمل َنَشــَود. َبر َمن َمباد  َار
که از َســِر ِمْهر به دانائی و َفرزانگی و از روِی دوســتدارِی َســعدِی ُبُزرگ و ایراِن َعزیِز ما  یز را  ِدآلو
ُکِم  زگاِر َتزاُحِم ِدلَســردی ها و َعصِر َترا صــوَرت گرفتــه اســت، آن َهم َدر ایــن زمانۀ ُعســَرت و رو
یانی که َارِز شادمانی را نمی شناَسند و ِعرِض راستی را پاس  َسنگ َاندازی هاِی ُمحَتِسْب خو

ذاَرم و َهمِدالنه بر آن آَفرین َنخواَنم!
ُ
َنمی داَرند، َصمیمانه َارج نگ
که انگور چید!  بناَزم به َدستی 

که َدرَهم َفُشرد! َمریزاد پایی 
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فت: »َهرَکسی از َظّنِ خود ُشد یاِر َمن!«.
ُ
گ که  ک َبر مولوِی َبلخِی خودمان خوش باد  خا

د َهمُچنان 
ُ

َغَرض، َپروندۀ َرســیدگی به ماَجراِی َمرثیه َســرایِی َســعدی براِی ُمسَتعِصِم َعّباسی، َدر َعصِر َتَجّد
ْ
ال

فتاِر ما َهمُچنان ِإدامه داَرد! ... و آنگاه چه توجیهاتی!!
ُ
کرداِر شْیِخ شیریْن گ َمْفتوح است و َسعی َدر توجیِه 

کاِر َمرثیه َسرایی َبرآمده است  هِل َفضل بود، َدر َصَدِد َتْبِرَئۀ شْیِخ شیراز َدر 
َ
که براستی از أ نمونه را، َمرِد دیگری 

فت: 
ُ
گ که می َتوان  و پنداشته 

که َمرِد صالحی َنبوده باَشــد، »خواسته است به  َســعدی از َطریِق َمرثیه َســرایی َبراِی َخلیفۀ َعّباســی، َهرَچند 

ُکَند و َقتِل ُمسَتعِصم را نمونۀ  تهاِی ُمَسلمان بیان 
ّ
طوِر غیِر ُمستقیم َفجایِع قوِم َوحشِی ُمغول را براِی بیدارِی مل

بارِز آن شومی ها دانسته است«82!

که همه چیز ِعیان بود و حاَجتی به َبیان َنه، چرا  ُکشــَتن و غاَرت و ســوختن  براســتی َنمی داَنم َدر آن َهنگامۀ 

ران ای َبســا بهتر از او می دانســته اند و 
َ

شــْیِخ مــا، َســعدی، باَیــد اینگونه »غیِر ُمســتقیم« به »ِإفشــا«ِی آنچــه دیگ

ری" است؟! ... .
َ
گ کار "ِإفشا م ِاسِم این 

َ
ُکجاِی عال کرده باَشد؟! ... َدر  روَشْن َتر می دیده83، ِإقدام 

ریم:
َ

بگذ
َمْن َبنــده بــی آنکه َســعدی را َدر َمرثیه َســرایی َبر َزواِل ِخالَفِت َعّباســی ُمْجِرم بداَنم، و باز بــی آنکه از ُخصوِم او 

ِه خواَنندگاِن ُمحَتَرم را به َچند ُنکته ای َدر  ی داشته باَشم!، َمزیِد َتَوّجُ ِب ِإغماض و َتْخفیف َدر ُمجازاِت و
َ
َطل

باِب این دو چکامۀ پارسی و تازِی شیِخ شیراز خواستاَرم:

، هیچیــک از ایــن دو چکامــۀ پارســی و تازِی شــْیخ، آنَقدرهــا َهم که َبعضــی واِنموده اند، »ِإحساســاتی« و 
ً

ال ّوَ
َ
أ

داِز بی َحّد و َحصِر یک داْغدیدۀ بیَقرار نیست. ِدلَبستگی و َعواِطف َدر 
ُ
گ ِی سوز و  ند و راو

َ
گ ُپرشور و َحراَرت آ

گر َمرثیۀ ُمســَتعِصم را با َترجیْع َبندی  عیان واِنموده اند. نمونه را، ا
َ

که َبعِض ُمّد آنها َهســت، ولی َنه به َمرَتبه ای 

که شْیِخ شیراز َدر سوِک  بوَبکِر" ُسروده است84، بَسنجیم، بُوضوح خواهیم دید 
َ
که َسعدی در َمرثیٔه "َسعد بن أ

فته 
ُ
گ داَزنده َتر و َصمیمانه َتر ِشعر 

ُ
گ رتر و  که َبس َعزیَزش می داشته اســت، چه اندازه ُمَؤّثِ ُغری 

ْ
این شــاهزادۀ ُســل

که َبر َمردماِن "ُسَخْن َرس" )به َتعبیِر ُقَدما(، پوشیده ماَند. است؛ و این، َنه چیزی است 

ر َنبوده  َنمی گوَیم که شْیخ َسعدِی شیرازی از ُسقوِط َبغداد و َزواِل ِخالَفت و ُکشته ُشَدِن ُمسَتعِصِم َعّباسی، ُمتأّثِ

ر َدر چکامه هاِی وی َهست؛ لیک 
ُ
است؛ الَبّته که بوده است؛ دو چکامۀ سوک هم ُسروده است و نشانه هاِی َتأّث

َکرده اند. َغتها 
َ
ر، َچندان َنبوده است که َبرخی َفراِنموده و َدر َبیاِن داغ و ِدریِغ َسعدی ُمبال

ُ
پایۀ این تأّث

ثانًیا، َهر دو چکامۀ شْیخ َسعدی، بیش از آن که »َنفَثةالَمصدوِر« َشخصی و َبیاِن ُخصوصٖی َترین ِإحساساِت 

ُغریان 
ْ
شاِعِر َدردَمند باَشد، َرنگ و بوی و َسمت و سوِی َرسمی و ُحکومتی داَرد و بظاِهر َبراِی َعرضه به َدرباِر ُسل

- و از ُبن ای َبســا به ســفارِش آنان - ُســروده ُشــده اســت. َهر دو چکامۀ پارســی و تازِی شــْیخ، به َمدِح »بوَبکِر 

رایانۀ 
َ
گ رانه و ُمدارا

َ
یید و َتْبجیِل َرِوِش آشــتٖی جویانه و سیاســِت ُمماشــاْتگ

ْ
ُغرِی فــارس، و َتأ

ْ
ِکــِم ُســل َســعد«، حا

ی َدر ِقباِل ُمغوالن، می َانجاَمد، آن َهم نه َدر یک دو بْیِت ِإشاَرْت گونه، َبل به َتْفصیلی َچْشمگیر85. َدرباِر و

مات، بیشــَتر َدر 
ُّ
کناِر َبیاِن ِإحساســات و تأل ثاِلًثا، َهر دو چکامۀ پارســی و تازِی شــْیِخ شیواُســَخِن شــیراز، َدر 

رد از »َمحموِد َشفیعی«. فتآو
ُ
گ کاْمیاِر عاِبدی، چ: 1، 1391هـ.ش.، ص 241 - َدر  د، 

ُ
82 . ِجدال با َسعدی َدر َعصِر َتَجّد

تی "ِنسبی" برخورداری داشت. منّیَ
َ
ک، از آراِمش و أ

َ
ش و َسنْگ باراِن َمنِجنیِق َفل که شْیخ َدر شیراز بود، و ِإقلیِم پارس، َدر آن أوضاِع ُمَشّوَ 83 . چرا 

ْمشــاهی[، چ: 15، ِتهران:  یِر َنَظــِر: َبهاءالّدیِن ُخّرَ دَعلــِی ُفروغی ]با َهمــکارِی: َحبیِب َیْغمائــی[، ]باْزچاپ ز کّلّیــاِت َســعدی، به ِاهِتمــاِم: ُمَحّمَ ــر: 
َ
84 . نگ

میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 758 و 759.
َ
َسۀ ِانِتشاراِت أ ُمَؤّسَ

میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 765 و 769.
َ
َسۀ ِانِتشاراِت أ دَعلِی ُفروغی، چ: 15، ِتهران: ُمَؤّسَ کّلّیاِت َسعدی، به ِاهِتماِم: ُمَحّمَ ر: 

َ
85 . نگ

َســـــعدِی  که شـــــْیخ  می گوَیم 
َ
ن

ُســـــقوِط َبغداد و  شـــــیرازی از 
ـــــَدِن 

ُ
ُکشته ش و  ت 

َ
ِخالف َزواِل 

بوده 
َ
ر ن ِ

ّ
ُمسَتعِصِم َعّباسی، ُمتأث

بوده است؛  که  الَبّته  اســـــت؛ 
دو چکامۀ ســـــوک هم ُسروده 
ـــــر َدر 

ُّ
اســـــت و نشـــــانه هاِی َتأث

لیک  َهست؛  وی  چکامه هاِی 
بوده 

َ
ـــــر، َچندان ن

ُّ
پایۀ این تأث

راِنموده 
َ
کـــــه َبرخـــــی ف اســـــت 

ِدریـــــِغ  و  داغ  َبیـــــاِن  َدر  و 
َکرده اند. َغتهـــــا  ُمبالَ َســـــعدی 
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که بیش از هرچیز، از ُچنین  ِر اوســت 
َ

یکرِد َانَدرزِی َمعهوِد َســعدی و نگاِه آِخربٖین و آْنَســرنگ راســتاِی َهمان رو

ُرخدادها، ِعبَرت و ِاّتِعاظ می جوَید86.

راِبًعــا، هیچیــک از دو چکامۀ پارســی و تازِی شــْیخ، ِإشــاراِت َصریــِح َپرخاْشــَخرانۀ َچندانی بــه َبرانداَزندگان و 

َرد، و َمرِد این َمیادین نیست. نوعی اندیشۀ 
َ

ُدشــمناِن خاِرجی َنداَرد. از ُبن، َســعدی واِقَعه را از این َمنَظر َنمی نگ

حوظ می ُافَتد87، َبر 
ْ
ِه َقضاَقَدری که َدر تاریخنامه هاِی آن َعصر نیز بُوفور َمل ٖی َبخش و توجیه و َتَوّجُ

ّ
راِی َتَسل

َ
َتقدیرگ

َکالِم او،  را، به خاِئناِن داِخلی داَرد89؛ و َبر َسِر َهم، آَهنِگ 
َ

ذ
ُ
گ ِشعِر َسعدی غاِلب است88. ِإشاَرتی، آن َهم بسیار 

بیشــَتر، از ِدریغ َبر پایاِن ُعمِر ِخالَفتی َفرتوت و روزگارَفرســود و َاندوه َبر ِشــَکنج و َرنِج ُشــماری از ناَزنینان و َعزیزان 

دوِد َژکاره.
َ
ْجَنبِی َعنوِد ل

َ
ماِن ُدشمِن بیرونی و َخصِم أ

َ
ِحکاَیت می ُکَند، تا َخشم و ُخروش از ُهجوِم بی أ

َکســِر َشــوَکِت ِإسالم و  یغ َبر  یِغ شــْیخ َســعدی َبر آنچه َرفته اســت، بَصراَحت ِدر ِبهی از ِدر
ٌ

خاِمًســا، َبخِش ُمعَتّد

که َســعدِی شــیرازی ِحســاِب َبنی َعّباس را یکَســره  مانی اســت90. َنمی گوَیم  ُغرَبِت ُمَســلمانی و أوضاِع آِخرالّزَ

فته، َدر ســوِک ِإســالم اســت، نه َبنی َعّباس؛ َبلکه می گوَیم: َسعدی به 
ُ
گ از ِإســالم ُجدا می َکرده اســت، و آنچه 

که میاِن این دو می دیده، از ُسقوِط َبنی َعّباس به ُخروش آمده است و َبر َسرنوشِت ُمَسلمانی  واِسطۀ پْیوندی 

َکرده است. َفغانها 

َکســی َدر این دو ِشــعِر َســعدی، َتعریض و ِاعِتراضی به سیاَســِت َبنی َعّباس و َنحوۀ ُحکمرانی و  گر  ساِدًســا، ا

واِخِر آن َمرثیۀ 
َ
ُغری، َدر أ

ْ
کِم ُسل ُکَند نیز شاَید بیراه َنباَشد. شْیخ َسعدی، َدر َمقاِم ستایِش حا َتدبیِر ایشان ُسراغ 

فارسی، می گوَید:

او روَشن بیِن  راِی  ِاختیاِر  بود  َحت 
َ
َبرَدستان ُسَخْن گفتن َنشاید ُجز به لٖین ...91َمصل با َز

ِگَرِو سیاســِت ســاِزش و ُمالَیَنــت و ُمداراِی  ماِن إقلیِم پارس، َدر 
َ
مــن و أ

َ
َیعنــی چــه؟ ... َیعنــی: َبقــاِی دولت و أ

گر ُچنین است،  که: ا ُغریاِن آشتٖی جو با ُمغوالن است. ... َهر خوانندۀ عاِقل، َدر این َمقام، با خود می گوَید 
ْ
ُسل

ــواِر دامنه داِر خونین 
ُ
گ گر َعّباســیان َهم با ُمغوالن از َدِر ســاِزش و »لٖیــن« درمی آمدند، الُبد این حواِدِث نا َپــس ا

ُرخ َنمی داد.

َکما این که ساِزش و ُمالَیَنِت  البّته َمن َخیال َنمی کَنم این پندار، به حیِث تاریخی َصواب و واِقْع بینانه باَشد؛ 

ِض ُمغوالِن خودراِی ناَهْموار کاســت، ولی عاِقَبْت َدْفِع َبال َنَکرد، و دولِت  ِت َتَعّرُ
َ

ت و ِشــّد
َ

ُغریان نیز از ِحّد
ْ
ُســل

َکرَدند.  ُغریان َبرافتاد و ُمغوالن به ِإقلیِم پارس نیز درازَدستی ها 
ْ
ُسل

ُغریان، بــوِی َقــْدح و ِنکوِهِش سیاَســِت 
ْ
کــه از این نوع َمْدح و ســتایِش سیاســِت ُســل َعــرِض َمــن، ایــن اســت 

ِکفاَیِت سیاسی« َهم ِاسِتشــمام می َشَود. َدر واِقع، َبعید نیست  َبنی َعّباس و َمْنسوب داشــتِن ایشــان به »َعَدِم 

شــْیخ َســعدی َدر عیِن دوستدارِی َدســتگاِه ِخالَفت و َشَفَقت َبر َخلیفۀ َعّباســِی َمْقتول، خوِد َعّباسیان را َدر 

یخ - َمســؤول و  واهِی تار
ُ
گ کــه البّته - به  ر داِنســته باَشــد؛  پیدائــِی آن چگونگی هــاِی فاِجعه بار َمســؤول و ُمَقّصِ

ِعلُم ِعْنَد اهلل.
ْ
ر نیز بوَدند؛ َوال ُمَقّصِ

میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 764 و 768 و 769.
َ
َسۀ ِانِتشاراِت أ دَعلِی ُفروغی، چ: 15، ِتهران: ُمَؤّسَ کّلّیاِت َسعدی، به ِاهِتماِم: ُمَحّمَ 86 . َسنج: 

ینی. شاِی ُجَو
ُ

یِخ جهانگ 87 . نمونه اش، تار
میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 764.

َ
َسۀ ِانِتشاراِت أ دَعلِی ُفروغی، چ: 15، ِتهران: ُمَؤّسَ کّلّیاِت َسعدی، به ِاهِتماِم: ُمَحّمَ 88 . َسنج: 

ْیِه ِبِنْعَمٍة
َ
َحا اهلُل َمْن ُیْسَدٰی ِإل

َ
89 . »ل

َغدِر« 
ْ
ُف ِبال

َ
ل

ْ
اِس َیأ َو ِعْنَد ُهُجوِم الّنَ

میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 766 (. 
َ
َسۀ ِانِتشاراِت أ دَعلِی ُفروغی، چ: 15، ِتهران: ُمَؤّسَ کّلّیاِت َسعدی، به ِاهِتماِم: ُمَحّمَ  (

میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 764 و 767.
َ
َسۀ ِانِتشاراِت أ دَعلِی ُفروغی، چ: 15، ِتهران: ُمَؤّسَ کّلّیاِت َسعدی، به ِاهِتماِم: ُمَحّمَ 90 . نمونه را، َسنج: 

میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 765.
َ
َسۀ ِانِتشاراِت أ دَعلِی ُفروغی، چ: 15، ِتهران: ُمَؤّسَ کّلّیاِت َسعدی، به ِاهِتماِم: ُمَحّمَ  . 91

یْکسونگرانه،  ایســـــتارهاِی  آن 
به  َمردی  دیـــــدگاِه  َبراَبـــــِر  َدر 
ْع باَوری،  این واِقْع بینی و َتَنّوُ
خواَهـــــد 

َ
ن پاْیـــــداری  یـــــاراِی 

داشـــــت. ... َسعدی َدر ساِل 
هــــــ.ق.،   656 حادثه خیـــــِز 
َهـــــم َوقِت خوشـــــی داشـــــت 
َبســـــاتین  ِج  َتَفّرُ َمصـــــروِف  که 
بـــــود و  ُگِلســـــتان  و َتصنیـــــِف 
که  َهـــــم روزهـــــاِی ناخوشـــــی 
حواِل 

َ
أ موِلـــــِم  خبـــــاِر 

َ
أ آن  َدر 

هواِل 
َ
ُمَســـــلمانان و أ لیفـــــۀ 

َ
خ

او  کاِم  ُمغـــــوالن،  تاِزشـــــهاِی 
را َتلـــــخ می َگردانیـــــد. ایـــــن، 
واِقْع بیِن  و  واِقعـــــی  َســـــعدِی 
حافظ،  قـــــوِل  بـــــه  ماســـــت. 
هِم 

َ
ُکنـــــد ف

َ
گـــــر ن عـــــی 

َ
»... ُمّد

َســـــر و ِخشت!«. گو  ن، 
َ

ُســـــخ



دعَس  ِی ا یش  یز َز وی ا  ِل ُز  ْی ِی ِنْ   ِبنز لا ی  :ی

سال بیست و نهــم،مشـارۀسوم،مـــــردادوهشریــــــــور841711397

روهی َســعدِی شیرازی را ُدشنام می دَهند که چرا 
ُ
گ ارِزش اســت. ... 

ِگِرفتاریهــاِی ُمَســلمانان َدر َبغداد َدردَمند  ــِک عّباســیان و 
ْ
از َزواِل ُمل

کــه چــرا َدر َهمــان ســالها  گروهــی ُدشــنام می دَهنــد  ُشــده اســت، و 

أوقــاِت خوش َهم داشــته اســت و َهمه را به َدرد و َغــم و َاندوه و ماَتم 

ذرانیده! ... َسعدی، برِخالِف این َمْقهوراِن َعواِطِف 
ُ

و َفَزع و َجَزع َنگ

َســطحی و داوریهــاِی عاِطفی، خــود، ِنگاهی واِقْع بیــن داَرد و َفرا یاِد 

حــواِل گونه گون اســت. َدر 
َ
کــه َطبیَعِت آَدمــی، ُمقَتضِی أ مــا مــی آوَرد 

ِقْطعه ای َنْغز می َفرماَید:

ــــــــــم و َبحــــــــــِث َتْنزیــــــــــل
ْ
 ... َزمانــــــــــی َدرِس ِعل

َکمالــــــــــی را  ِإْنســــــــــان  َنْفــــــــــِس  باَشــــــــــد  کــــــــــه 

ِحکاَیــــــــــت و  شــــــــــطَرنج  و  ِشــــــــــعر   َزمانــــــــــی 

َماللــــــــــی َدْفــــــــــِع  ُبــــــــــَود  را  خاِطــــــــــر  کــــــــــه 

بی َنظیــــــــــرش ذاِت  کــــــــــه  آن   ُخداَیســــــــــت 
بــــــــــه حالــــــــــی95 از حالــــــــــی  َهرگــــــــــز  ــــــــــرَدد 

َ
نگ

آن ایســتارهاِی یْکســونگرانه، َدر َبراَبــِر دیدگاِه َمردی بــه این واِقْع بینی 

ْع بــاَوری، یاراِی پاْیداری َنخواَهد داشــت. ... َســعدی َدر ســاِل  و َتَنّوُ

ِج  که َمصروِف َتَفّرُ حادثه خیِز 656 هـ.ق.، َهم َوقِت خوشــی داشــت 

کــه َدر آن  َبســاتین و َتصنیــِف ُگِلســتان بــود و َهــم روزهاِی ناخوشــی 

کاِم  هواِل تاِزشــهاِی ُمغوالن، 
َ
حواِل َخلیفۀ ُمَســلمانان و أ

َ
خباِر موِلِم أ

َ
أ

ردانید. این، َســعدِی واِقعی و واِقْع بیِن ماســت. به قوِل 
َ
او را َتلخ می گ

گو َسر و ِخشت!«. گر َنُکند َفهِم ُسَخن،  عی 
َ

حافظ، »... ُمّد

٭
َجــّل، 

َ
فتــاَرم را بــا بْیتــی و ُدعائــی از خــوِد شــْیِخ أ

ُ
گ ِإجــازت َفرماییــد 

َســعدِی شــیرازی، به پایان َبَرم، الَبّته بْیتی َعَربی، و از َهمان چکامه 

َکِرَه الکاِرهون! -: و 
َ
که َدر َمرثَیِت ُمسَتعِصم ُسروده است - َول

َجِریَمٍة ِمــــــــــْن  َمَضــــــــــٰی  َمــــــــــا  ــــــــــا  َعّنَ اهلُل   َعَفــــــــــا 
ْبــــــــــِر!96  َجِمیــــــــــِل ِمــــــــــَن الّصَ

ْ
ْیَنــــــــــا ِبال

َ
َو َمــــــــــّنَ َعل

ِانِتشــاراِت  َســۀ  ُمَؤّسَ ِتهــران:  ُفروغــی، چ: 15،  دَعلــِی  ُمَحّمَ به ِاهِتمــاِم:  َســعدی،  کّلّیــاِت   .  95
میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 838.

َ
أ

ِانِتشــاراِت  َســۀ  ُمَؤّسَ ِتهــران:  ُفروغــی، چ: 15،  دَعلــِی  کّلّیــاِت َســعدی، به ِاهِتمــاِم: ُمَحّمَ  . 96
میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 769.

َ
أ

٭٭٭
قال و َمقال ها بسیاَرست؛ ... و چه می َتوان َکرد؟! ... که َهرَچند خواجه 

َنصیــِر طوســی، شــْیخ َســعدِی شــیرازی را چــوب َنــَزد و َهمروزگارانش 

نیــز َدر کاِر َمرثیه َســرایِی َمــرد َبــر َزواِل ُملــِک َبنی َعّبــاس، ُچنــان عْیب 

و عارهــا َنمی دیَدنــد، گــروِه دیگــری از َهمَوَطنــاِن َســعدِی ناَزنیــِن مــا، 

هاِم ســتاِیِش َخلیفۀ َعّباسِی ِمسکیِن َمقتول به  دیرگاهیســت او را به ِاّتِ

گر َبعِض دیْن َورزاِن َسْختگیِر َصَفوٖی َمآب َهم  چوب َبســته اند!؛ ... و ا

َدســت از َسِر َســعدی َبرداشته و کوتاه آمده اند، گویا َهنوز مانده است 

َجل را به دادگاِه َتجدیِدَنَظر 
َ
داِن ُفُکْل کراواتی نیز َپروندۀ شْیِخ أ تا ُمَتَجّدِ

َرند!!! ... .
َ

َکردۀ او بگذ َکرده و نا بَبَرند یا از َسِر َتقصیِر 

ســاس و توجیهاِت 
َ
هــی، َخیــال می ُکَنــم آن ُخرده گیری هاِی بی أ

َ
واْنگ

َکرده انــد، َدر بیراهی و َتباهی، َهنوز  بواب 
َ
کــه َبعضی َدر این أ َغریبــی 

که بر  ِم نامَور، »دکتر َعلِی َشــریَعتی«، َنمی َرَســد  ِ
ّ
به پاِی ُدرَفشــانِی ُمَعل

که َدر َسدۀ َهفتم و َدر دوراِن َحملۀ ُمغول  َســعدی به عنواِن شــاِعری 

از َشــرق و َصلیبیــان از َغــرب، َسرخوشــانه ُســروده اســت: »دَرخــت 

ُغنچــه َبــرآورد و ُبلُبالن َمســَتند / َجهان جوان ُشــد و یــاران به عیش 

فت:
ُ
بنشستند«، می تاخت و به َزبانی که ُمالَحَظه می َفرمایید، می گ

که ُمغول از َشــرق و  »ُخــدا مرگــت بده که تو شــاِعِر َقــرِن َهفُتمــی! َقرنی 

صلیبی ها از َغرب این َسرزمین را َحّماِم خون ساخته اند«92!!!

د«)!( را، ُسَخن َمردی َقرار دادیم  َدب« و »َتَعّهُ
َ
ِختاِم »ِعلم« و »أ

ْ
ِمسُک ال

دبّیاِت داِنشــگاِه َمشــَهد" گرانِی ناِم او را َبر 
َ
که سالهاســت "داِنشــَکدۀ أ

رَدد!!!93
َ
گ دوش می َکَشد! ... ... تا مایۀ روِسفیدِی بسیاری از دیگران 

٭٭٭
که َفرَهنگ  که َدر َسرزمیِن او، دیرسالهاست  ُمشِکِل َسعدی، آَنست 

و ِاجِتماع، َمقهوِر "والَیِت عاِطفه بر َعقل" است94. َدر ُچنین َفرَهنگ 

َپذیر نیســت؛ َبل ِضّدِ  تهــاِی َمعقــوِل َبَشــری، باَور و ِاجِتماعــی، واِقعّیَ

د، کاْمیــاِر عاِبدی، چ: 1، ، 1391هـــ.ش.، ص 239 - َدر 
ُ

92  . ِجــدال بــا َســعدی َدر َعصِر َتَجّد
یر«. کو رد از »ُهبوط َدر  فتآو

ُ
گ

93 . ماَجراِی َسعدی و دکتر َشریَعتی به َهمین جا و َهمین اندازه َختم نمی َشَود. دکتر َشریَعتی، 
که َســعدی را َســزاِی ُچنین ناله وَنفرین هاِی َعجاِئزانه بیاَبد و  یا پیش از آن  گو جاِی دیگر - و 

م َفرسوده است. 
َ
َغوی و َدستورِی بْیتی از شْیِخ شیراز، َقل

ُ
َفغان َدرگیَرد!!! -، َدر َنقِد ل

ریست به:
َ
از َبراِی این َنقِد َشریَعتی و َنقِد این َنقد، َتوانید نگ

 َســرِو َرشــید )یاد نامۀ ُغالمِرضا َرشیِد یاسمی(، به کوِشــِش: ِإبراهیِم َرحیمِی َزنگنه - و - ُسهیِل 
ل َدّره[، چ: 1، ِکرمانشــاه: ِانِتشــاراِت دیباچه، 1396 هـــ.ش.، صص 478 - 483 ) 

ُ
یــارِی ]گ

مین« نوشتۀ ُاستاد َجمشیِد ُسروشیار(. ِ
ّ
فَصح الُمَتَکل

َ
گرفَتن َبر َنظِم َسعدی، أ / َمقالۀ »َخطا

یــِخ ِاجِتماعِی ما  صلــِی تار
َ
94 . »... َمســألۀ ســیطرۀ والَیــِت عاِطفــه َبــر َعقل، َدر حقیَقــت، گوَهِر أ

میِد َهرگونه پیشــرفتی، از َمقولۀ ُمحاالت 
ُ
بوده و َهســت، و بدوِن ُمطالعه َدر آسیْب شناســِی آن، ا

د بِن ُحَسین بِن َخلیَفۀ  ِکِم نیشــابوری، َترَجمۀ: ُمَحّمَ بوَعبداهلل حا
َ
یِخ نیشــابور، أ اســت.« ) تار

دِرضا َشــفیعِی َکدَکنی، چ: 1، تهران:  مه ]و[ َتصحیح و َتعلیقات: دکتر ُمَحّمَ
ّ

نیشــابوری، ُمَقَد
ْه، 1375 هـ.ش.، ص 16؛ با ِإصالِح یک ناُدُرستِی ُحروفنگاشتی(.

َ
گ َنشِر آ


