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  بخش اول: پای صحبت دکتر مظاهر مصفا

 اشاره

فا یاد دکتر مظاهر مصشدة گفتگویی، با زندهمتنِ پیش رو پیاده

حت تای از تلویزیون آموزشی، دربارة زندگی و آثار سعدی در برنامه

آشنایی با فرهنگ و آدبیات ایران: نقد و بررسی »عنوان 

 1۳۴۰احتمال قوی در دهه ، به«های سعدی و حافظسرگذشت

عنوان مهمان برنامه توضیحاتی ( دکتر مصفا به1خورشیدی، است. )

تواند برای اهل ادب دهد که میرا دربارة زندگی و آثار سعدی می

از لحاظ محتوایی، جالب  و فرهنگ، چه از لحاظ تاریخی و چه

داشتِ یاد استاد ارجمند، توجه باشد. نگارنده هم برای گرامی

تر اهل ادب و یاد دکتر مصفا، و هم برای دسترسی راحتزنده

پژوهشگران به اسناد شنیداریِ ارزشمندی از این دست، 

( و در مواردی برای ۲) سازی کردههای ایشان را پیادهصحبت

شده، توضیحاتی را به آن بهتر از مباحث مطرح اندازیداشتنِ چشم

افزوده است و اعدادِ داخل پرانتز به این توضیحات، که پس از متن 

 دهند. امید که مقبول اهل نظر واقع شود.اند، ارجاع میاصلی آمده

زمین است. برای آشنایی بیشتر *سعدی از شعرای نامدار ایران

آقای دکتر مظاهر مصفا، استاد با زندگی و افکار این شاعر بزرگ از 

عمل آمده تا در این زمینه اطالعاتی در اختیار دانشگاه، دعوت به

ما بگذارند. آقای دکتر مصفا ضمنِ تشکر از اینکه در برنامه ما 

عنوان مقدمه خواهش کنم اطالعاتی خواستم بهشرکت کردید، می

 گی سعدی در اختیار ما بگذارید. درباره زند

 
 ramtinnazarijou@gmail.com  . ایمیل:برگردان از منبع شنیداری و توضیحات *

ل شود گفت، فتنة مغودانید که سعدی فرزندِ، میشما می :دکتر مصفا

]هجری  ۶1۲است، در حدود است. یعنی وقتی که فتنة مغول متولد شده

های آتش فتنه مغول از دوردستِ مرزهای ، زبانه۶1۶، ۶1۴قمری[ به بعد، 

است، شاید بشود شده و سعدی در این روزگار کودکی بودهایران دیده می

 شده و زندگیکم با زندگی آشنا میان با فتنة مغول، کمزمگفت که هم

. ۶۲۳کرده. در آغازِ نوجوانی از ایران رفته است؛ یعنی قبل از را لمس می

ای بوده، در این حدود، کمتر از بیست سالهـ پانزدهشاید نوچوان چهارده

سال، که از ایران رفته است و در آن روزگار در غالب بالد و کشورهای 

بغداد تحصیل کرده، به  می گشته. به بغداد رفته، در مدرسة نظامیهاسال

ـ چهل سال، به های درازی از عمرش را، سیمرحله مدرسی رسیده، سال

سیر و سیاحت و کسبِ کماالت و تحصیل و تدریس و شرکت در مجالس 

گویی و سیر آفاق و انفس گذرانده است. سعدی در میان وعظ و مجلس

 یشان از پشتِی از ایشان برای ما باقی مانده است و چهرهکسانی که آثار

توانیم خطوط غبار زمان یک ترسیمی برای ما باقی گذاشته است و می

شان را، تا حدی، ببینیم، شاید بشود گفت یکی از چند مشخص زندگی

شخصیتِ بیدارِ تاریخِ مملکت ماست. یکی از بیدارترین فرزندانِ تاریخ 

باید گفت او در گذرگاه زمان و در معبر تاریخ  ماست. کسی است که

مردانه ایستاده است و زبان و ادبیات و فرهنگ ملی و مذهبی ما را خوب 

لمس کرده و گذشتة تاریخی زبان و ادبیات را، تا حدی که برای یک نفر 

ذوقِ قرن هفتم میسر بوده، شناخته است و خاصه از محقق و صاحب

ای کرده. در هر یک از مسیرهای ادبیات زهطریق شعر یک آفریدگاریِ تا

، به تنهاسرایی، نهسرایی، در قصیدهکه وارد شده، در نثر، در شعر، در غزل

ک خواهیم بگوییم با یتعبیر معاصران خودمان، بازآفرینی کرده بلکه می

است. سعدی، درواقع، ای را آغاز کردهکاری، کار تازهتصرف و ابداع و بدیع

ن اول زندگی خودش را به کسب کماالت گذرانده و در محل بیشترِ دورا
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دانیم از شیراز بیرون رفته. بزرگان است. میتولد خودش متوقف نمانده

زمان خودش را در علم و ادب و عرفان و معارف اسالمی و معارف بشری 

ها استفاده کرده. وقتی ها به بحث نشسته، از محضر آنمالقات کرده. با آن

چهل سال، برگشته، در واقع، مردی بوده است  ـاز، بعد از سیکه به شیر

که در زمان خودش شاید از لحاظ جهانگردی و آشناشدنِ با فضای علم 

و ادب و فرهنگ و معارف روزگار خودش، منحصر بوده یا جزو تعداد 

( ۳توانستند در حد سعدی باشند. )است که می شمارِ مردمی بودهانگشت

ه سعدی بعد از این سیر و سفر، زبان تند نسبت به بزرگان بینیم کاگر می

های جامعه چرخ های بزرگ زمان، کسانی که گردانندهزمان، قدرت

د، از کنها میترین نصایح و انتقادها را نسبت به آنهستند، دارد و صریح

جهتِ این است که مسلماً سعدی اعتبار و شهرت و حیثیتی در اطرافش 

ترین مردم روزگار، که رحمکه تندترین نصیحت را بی فراهم شده بوده

 پذیرفتند و نصایحاند، میشان نداشتههایغالباً منطقی هم در کار مجازات

( این خوانی که سعدی از ۴کردند. )سعدی را به گوشِ جان قبول می

نصحیت گسترده است، در واقع، یک سفرة کوچکی نیست که کسان 

ن سفره بنشینند و از آن استفاده بکنند. تمام معدود و محدودی بر سر ای

کس، مشمول نصایح و اندرزهای طبقات اجتماعی، از شاه تا گدا، همه

گری هیچ نوع محابا و پروایی ندارد. آنچه سعدی هستند و در این نصیحت

ای پیش آمده است، شاید در روزگار ما در تعریف شاعر متعهد مباحث تازه

قدان شعرای متعهد در طول تاریخ ما باشد. الفدر گذشته سعدی یکی از 

کسی این مقدار تعهد اجتماعی شاید احساس نکرده است که در جمیع 

مسائل اخالقی، در جمیع معارف بشری، در جمیع مسائل اجتماعی ــ 

کار و ازدواج و زندگی و کار دیوانی ــ مسائل مربوط به اجتماع وکسب

اب یده و با یک چشم تیزبین و دقیقخودش، در تمام این مسائل وارد ش

انتقاده کرده، فسادها را خیلی خوب دیده و ترسیم و تصویر کرده. این 

در واقع، مرموزگویی نداشته که ممکن  تصویر هم پنهانی نبوده و جنبة

کنده های خاصی باشد. خیلی صریح و پوستاست مخصوص یک زمان

های مؤثر و تندِ نصحیت خودش گرفته اجتماع را زیر تازیانهتمام طبقات 

و هرچه الزمة یک بشر متعهد در مقابل اخالق، اجتماع و پروردگار بوده، 

د خواستیگفته است؛ بدون هیچ پروا و محابایی. در این کار، شما می

 صبحت بکنید.

کنم که سعدی برخالف شاعران دیگر، تنها کاری *من تصور می

که کرده این بوده که انسان آسمانی را، که در شعرها هست، بیشتر 

 ها را نشان داده است. اش نگاه کرده و معایب آنروی جنبه زمینی

اش نگاه کرده را، که در شعرها هست، بیشتر روی جنبه زمینی

 است.  ها را نشان دادهو معایب آن

البته در زمینة غزل شاید که بیشتر در ذهن شما  دکتر مصفا:

ای باشد میان افکار غزلی سعدی و حافظ؛ و اِال از شعرای عارف و مقایسه

متصوف که بگذریم کمتر شاعرانی در طول تاریخ ادب فارسی داریم که، 

 گویید، انسان را در جهت آسمانی دیده باشد. به نظرم شمااینطور که می

سرایی، البته در سرایی سعدی باشد. سعدی در غزلتان متوجه غزلذهن

و قصائدی که سعدی در  بوستانهای اخالقی بحث دیگری دارد. جنبه

های اخالق، از اخالق نظری و عملی، حکمت عملی، حق با شماست. زمینه

سعدی، در واقع، بشر را چنان که بوده توصیف کرده است. البته کارش 

یشتر ب گلستاندر این زمینه تفاوت دارد. سعدی در  بوستانو  نگلستادر 

خواسته اخالقیات اجتماع روزگار خودش را، تمام را، از خوب و بد، از 

. دکتر مظاهر مصفا1تصویر   
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، تانگلسبینید در آن هشت باب های زشت و زیبا، بررسی کند. میجنبه

از ضعفِ پیری هست، از عشق و جوانی هم هست. از سیرت پادشاهان 

درویشان هم هست. دنیا را چنان که هست ترسیم کرده. هست، از احوال 

فاضله و یک دنیای آرزویی  خواسته یک مدینهبیشتر می بوستاناما در 

های جامعه برای خودش بسازد. در قصائد یک مردی است که با چهره

رو است و نصایحش متوجه یک طرف قضیه نیست. اگر ظلم را روبه

گوید. سخنش متوجه لم سخن نمیخواهد محکوم کند، فقط با ظامی

شمرد، تحمل ظلم را هم زشت مظلوم هم هست. یعنی ظلم را زشت می

ترین و آورد و این انعکاس درونیِ خودش را با سادهحساب میبه

کند و من خیال ترین بیان و ماندرگارترین نوعِ سخن بیان میصریح

د احساس تعهکنم که بیشتر از این کسی در روزگار خودش بتواند نمی

 ها و مقایسه و مقابلةمحابایی در ترسیم نارواییکند که قلم و طبع بی

صراحت های مردم جریان دارد، بهها که در تودهطبقات جامعه و ناروایی

وضوح داشته باشد. مطلبی که در باب زندگی سعدی خیلی گفتنی و به

کند بات میشود گفت که وجود استثنایی سعدی را اثاست و در واقع، می

ای از تاریخ ما ابراز وجود کرده که این است که اوالً سعدی در یک دوره

مغول مرکزیتِ  های تاریخ زندگی ماست و ما در دورهترین دورهگسیخته

های ما شاید که در تاراج بودند، مراکز علمی حکومت نداشتیم، کتابخانه

ن دادند؛ بنابراییو فرهنگی حیات سابق خودشان را مثل گذشته ادامه نم

روی حساب باید که در این دوره فرزندان برجسته در معارف کمتر داشته 

( البته این بحث هست که کسانی که در قرن هفتم پیدا شدند، ۵باشیم. )

یافتگان مکتبِ گذشته هستند. اما این، در واقع، از قوت این مطلب تربیت

ار وجود چندنفر از کاهد که قرن هفتم شاهد تولد و زیست و اظهنمی

توانم سعدی و موالنا را مثال بزرگترین مردان تاریخ ما هست. در شعر می

ها در قرن هفتم استثنایی است. سعدی در این زمینه یک بزنم. وجود این

ای دارد که باید گفت ضرورت خلقت و آفرینش وجود سعدی را خصیصه

ها همیشه به دنبال گدانید که جنای که میکرده است. در دورهتأیید می

ها از میان خودش مقداری فساد دارد، مقداری تباهیِ اخالقی دارد، ارزش

پذیرند و ظلم شود، مردم ظلم را میخیزد، احوال مردم دگرگون میبرمی

خود  دانند؛ برای اینکه در حال نجات خانوادهرا نسبت به دیگران روا می

خواهند از آب، به د را میهستند، در حال نجات خود هستند، گلیم خو

هر قیمتی که هست، بیرون بکشند. آدمی مثل سعدی در فاصله فتنه 

ها سال ادامه پیدا کرده و شاید بشود گفت صدها مغول، که آثارش ده

دارِ صلیبی. مردی است های بزرگ و دامنهسال ادامه پیدا کرده و جنگ

خودش اشاره گری گر و خودش بارها و بارها به این نصحیتنصحیت

 گری است. مسعود کسیگوید که رسالتش اصالً در نصیحتکند و میمی

( وظیفه خودش را ۶داند که نصیحت سعدی را بپذیرد. )را می

 سرایی،داند. به شاعرانی که شعر فارسی را در مدیحهگری مینصیحت

برای فرض کنید که منحصراً اوصاف غزلی استخدام کرده بودند، اعتراض 

جِد سرای زبان فارسی است اما آنجایی که بهسعدی بزرگترین غزل دارد.

روست و با ظالم روست، با مظلوم روبهروست، با ظلم روبهبا اجتماع روبه

بیند، آنجا دیگر بیند، با جامعه خودش را مواجه میخودش را مواجه می

مسائل غزلی و شخصی و مسائلی که، در واقع، جنبه عاطفیِ غزلی دارد، 

کند و شعر را دربست در خدمت اجتماع و توصیف ها را رها میاین

 بار ودهد. اعتراضش به شعرای گذشته یکهای اجتماعی قرار میناروایی

ندد پسها را نمیبینیم از این جهت است که که شیوة آنبار، میدوبار و ده

 ایکه خودشان را از جامعه جدا بدانند و شعر را یک چیز مجردی، فقط بر

بیان احوال شخصی، تصور بکنند. ]شعر[ برای احوال شخصی هم هست، 

شخص هم ارتباط به جامعه دارد، اما شاعر در مقابل مسائل اجتماعی یک 

مسئولیتی دارد. این مسئولیت و تعهدی که ما امروز از آن خیلی دم 

اش است و از زنیم و غالباً هم از آن دور هستیم، سعدی در نقطه دایرهمی

هر کسی بهتر این وظیفه را انجام داده. مثل اینکه به من جوری نگاه 

 زنم.ید که من دارم زیاد حرف میکنمی

نیم کهای شما استفاده میکنم. اتفاقا داریم از حرف*نه تمنا می

چون در مورد زندگی سعدی خیلی جالب است. البته آقای دکتر، 

ه سرمشق هاست کدانید، نثر سعدی سالهمانطوری که می

عنوان نثری که به سرحد کمال رسیده بین نویسندگان بوده و به

خواستم خواهش کنم اجازه بفرمایید که اول ادبا شهرت دارد. می

من یکی از قطعه نثرهایی که در کتاب آمده، از سعدی بخوانم و 

  نثر سعدی بفرمایید: بعد شما توضیحاتی درباره

فالن نعمتی »درویشی را ضرورتی پیش آمد. کسی گفت:      

قیاس، اگر بر حاجت تو واقف گردد همانا که در قضای آن دارد بی

مَنَت رهبری »گفت: « من او را ندانم.»گفت: « توقف روا ندارد.

دستش گرفت تا به منزل آن شخص درآورد. یکی را دید « کنم.

تش: ت. کسی گفلب فروهشته و تند نشسته. برگشت و سخن نگف

 «                                                                    عطای او را به لقای او بخشیدم.»گفت: « چه کردی؟»

 رویمبر حاجت به نزدیک تُرُش

 که از خوی بدش فرسوده گردی

 اگر گویی غم دل با کسی گوی

 (۷که از رویَش به نقد آسوده گردی )

تر شما در مورد خصوصیات نثر سعدی توضیحاتی حاال آقای دک

 بفرمایید.

د خواهیام حاال شما میشعرش هنوز هیچی نگفتهدر باب  دکتر مصفا:

ید که دانکنیم. میدرباره نثرش بگویم؟ ما متناسب با برنامه صحبت می

آثار نثریِ سعدی منحصر به گلستان نیست. رساالت دیگری هم از سعدی 

؛ البته آن رساالتش شاید که صورت منثور بوستان باشد. در نثر باقی مانده

هایش را که من دیدم، همان مضامینی که در بوستان هست بعضی رساله

  صورت نثر گفته؛ نثرِ پخته و پرداخته.به

نثر سعدی در گلستان، در واقع در این هشت باب، یک نثر آمیخته به 

ر و اشعاری که خودش شعر است و آمیخته به امثال و حکم و امثال سائ

خواهد که در گلستان از دیگران چیزی عاریه ساخته است و خودش می

 نگیرد. از نظر اخالقی گفتیم که گلستان یک منظومه اخالقی است و

احوال جامعه را خواسته است که انتقاد کند؛ انتقاد علمی و انتقادی که 

ت؛ ته به شعر اسنثر آمیخ گلستاندر واقع، به کار جامعه بیاید. حکایات 

طور استثنائی نشان داده است. گو اینکه ای که سعدی بهبا یک هنرمندی

بستن شعر با نثر و بافتن شعر و نثر به همدیگر تقریباً کار سختی هست. 
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از لحاظ آهنگ، از لحاظ موسیقیِ کلمات، از لحاظ تناسبی که در واقع، 

که در این تغییر بستر  و درآمد نثر دارد، با آن مضایقی برداشت و زمینه

د، خواهد از بستر نثر به بستر شعر دربیایدارد؛ یعنی وقتی که نویسنده می

ای که استادی در ای بسا که کارش ناهماهنگ بشود؛ مثل یک خواننده

وانم ختان میموسیقی نداشته باشد. من یک حکایتی برای تغییرِ دستگاه

 بستر نثر را عوض کرده: کند کهببینید که گاهی اصالً آدم حس نمی

خواند. گفتم تو را مشاهره چند آوازی به بانگ بلند قرآن همیناخوش
خوانم. گفتم از بهر خدا مخوان. گر تو قرآن است؟ گفت از بهر خدا می

 (۸بدین نمط خوانی ببری رونق مسلمانی. )

شود، شاید کند و وارد شعر میحدی هنرمندانه نثر را رها میدر واقع به

ه بینیم ککه اگر کلمات را از نظر تقطیع عروضی و وزن بسنجیم، می

کلمات متناسب با این شعر هستند. این وزن شعر متناسب با آن آهنگی 

است که در نثر هست. خود نثر هم اصالً یک نثر آهنگینی است. یک حد 

 اصطالح نثری است میان شعر و نثر. شاید از مرحلة نثر عادی، بهفاصل

مُرسَل، باالتر است. درست است که نثر مسجع همین خاصیت را دارد که 

تنها از جهت از لحاظ جسم با نثر عادی تفاوت دارد؛ ولی نثر سعدی نه

بندی نثرها با نثر عادی تفاوت دارد، بلکه از نظر بودن و این طبقهمسجع

اند وسیقی کالم و از نظر وزنی که حفظ کرده. این بحث را بسیار کردهم

وزن عروضی دارد و اگر که چیزی که  گلستانهای که بسیاری از جمله

ن های شعر از آصورت اصل نگه دارند، مصراعکم کنند یا بیافزایند یا به

اعیل ، افایددست میهای ابتدایی یک شعر، مثالً، از آن بهآید یا پارهدر می

آن است که طبیعت سعدی  کند. این نشانةعروضی با آن تطبیق می

سازد، وجهة نثرش رساندن خودش به موزون بوده است و نثر هم که می

شعر است. چون نثر در مراحل فنی و مصنوع، از لحاظ جسم  مرحله

کند. روان و جانِ نثر سعدی هم نزدیک به خودش را به شعر نزدیک می

ر است. این یک خاصیت بزرگ است در کار سعدی. خاصیت طبیعت شع

دیگر این است که سعدی درست است که نثر مسجع ساخته ولی برای 

خرج نداده است. هر جا دیده که نثرش، مثل نویسندگان دیگر، تکلف به

 سازی نیست، دامن سجعکلمات رایج در زبان فارسی متناسب با این سجع

رت نثر مرسل گفته و کلمات نامأنوس و مهجور صورا رها کرده. نثر را به

کننده است و، در واقع،  از های متوالی و مکرر که خستهو غریب و سجع

کند، این گری میکاهد، معنی را فدای یک مقداری صنعتفصاحت می

ید، را اگر ببین گلستانکارها را مطلقاً نکرده و مسئله ایجاز. باب هشتم 

جع مهر است. یا ابواب و حکایات دیگرش بعضی کلمات هست که مثل س

شود کرد. چون هنر در حد یک شاهکار آن هیچ نوع تصرفی در آن نمی

است که نه بشود چیزی از آن کم کرد و نه چیزی به آن اضافه کرد. نثر 

ای است سعدی هم، در واقع، از نظر فن و هنرمندیِ نویسندگی در مرحله

 گوید:کرد. میشود چیزی از آن کاست و کم که نمی

السالم قارون را نصیحت کرد. قارون نصیحت موسی نشنید. موسی علیه
 (۹آن دید که شنید. )

کار نبرده، صنایع بدیعی در خدمت نگرفته، ای بهالعادهکلمات فوق

ها را با هم به یک ترتیبی تلفیق کرده. اما و این« دید، شنید»کلمات 

 جور را ساخت.شود ایندیگر نمی

 (1۰ر که به قامت مهتر به قیمت بهتر. )نه ه

 شود کرد ومثل سجع یک سکه است که هیچ نوع تصرفی در آن نمی

از لحاظ معنی هم سعدی خم حد اعالی امکان را در باروریِ کلمه استفاده 

کرده است. یعنی این کلمه هر نوع ممکن بوده در خدمت معنی درآمده؛ 

را هم از دست نداده. به حدی اش در عین حال اینکه فصاحت و زیبایی

 شود آورد.از زیبایی است که نظیرش را نمی

 الدین همایی*بخش دوم: پای صحبتِ دکتر جالل

 اشاره
ین الدمتن پیشِ رو برگردان دو سخنرانی از شادروان دکتر جالل

های شنیداری همایی درباره عطار و حافظ است که از روی حامل

ها یا العاتی از قبیل اینکه این سخنرانیاند. متأسفانه اطپیاده شده

، اندهگفتارها در چه تاریخی و در کجا و برای چه منظوری ایراد شد

ها در اختیار نگارنده قرار صوتی آن به دست نیامد و صرفاً نسخه

گرفته است. از آنجایی که سخنان بزرگان فرهنگ و ادب، از جمله 

شته و همچنین شنیدنی یاد دکتر همایی، اهمیت بسیار دازنده

مندان پژوهشگران و عالقه تواند مورد استفادهعالوه، میاست و به

ادب و فرهنگ این سرزمین نیز قرار گیرد، نگارنده اقدام به برگردان 

ای از های شنیداریها نموده تا نسخهسازی این سخنرانیو پیاده

وند شمیداران یافت این دست، که بعضاً در آرشیو شخصی مجموعه

راحتی میسر نباشد، تواند بهها میو دسترسی عمومی به آن

تری در اختیار همگان قرار گیرند. عالوه بر این، صورت آسانبه

اندازی بهتر از برخی نکاتِ نگارنده در مواردی، برای داشتن چشم

شده در این گفتارها، توضیحاتی را افزوده است و اعدادِ داخل مطرح

اند، ارجاع توضیحات، که پس از متن اصلی آمده پرانتز به این

 دهند. امید که مقبول واقع شود.می

 *قسمت اول: دربارة عطار
نویسان حدود هفتاد کتابِ منظوم به نام شیخ عطار تذکره همایی:

های اسامیِ اُشترنامه، ها از آن جمله منظومهاند که اکثر آننوشته

غیب، الالفتوح، لسانالذات، مفتاحنامه، جواهرسرنامه، حیدرینامه، بیبلبل

العجایب و امثال آن ــ که عموماً در رکاکت و سخافت و سستی مظهر

ه، توسرهای بیمعنای نامهسرنامه، بهو معانی واقعاً مصداق همان بی الفاظ

 رفتنِکردن و راهطبع آن برای حرکتای که خودِ ناظم سستنه با معنی

سرِ عطار گفته است و مظهرالعجایب زبان فارسی شمرده جسم بی

شودــ محققاً از شیخ عطار بزرگوار نیست. بعضی مثل قاضی نوراهلل، می

المؤمنین، از آن مقدار هم تجاوز کرده، آثار عطار را به حبِ مجالسصا

 11۴اهلل مجید، یعنی های کالمقصدِ تجلیل و تعظیمِ مقام او به عددِ سوره

( شیخ عطار از این جهت تقریباً شبیه حکیم خیام 1اند. )کتاب، رسانده



145 

 الدین هماییپای صحبتِ دکتر مظاهر مصفا و دکتر جالل                                                                                                                      
 درباره سعدی، عطار و حافظ                                                                

  

تر اگر کم کند.های اصیل او از صد رباعی تجاوز نمیاست که شماره رباعی

هزار رباعی هم به او از صد رباعی هم بگویید، بنده موافقم و تا حدود پنج

های منسوب به شیخ عطار و اند؛ اما خوشبختانه هم منظومهنسبت داده

ها قدری سست و با آثار اصیل آنهای منتسب به حکیم خیام بههم رباعی

د شولی معلوم میمتباین است که در همان نظر اول و با یک مطالعة اجما

ها نیست. اتفاقاً آثار موجودِ مسلم شیخ عطار که تنها منظوماتش که از آن

رین تترین و برگزیدهاز دیوان قصاید و غزلیات و چند مثنوی، که معروف

 شودهزار بیت بالغ میـ پنجاهالطیر است، جمعاً به حدود چهلها منطقآن

ترین شاعرِ عرفای عرفانی قرن ششم و برای اینکه او را بزرگترین و پُرکار

من تنها یکی از آثار  عقیدهو اوایل قرن هفتم هجری معرفی کنند، بلکه به

الطیر باشد، کافی است. هیچ احتیاج ندارد منحصرِ به او، که همان منطق

دادنِ بزرگی و عظمت مقامِ او دروغ بر وی که به قصد تجلیل و نشان

سرنامه و مظهرالعجایب، را کیک، نظیر بیهای سخیفِ رببندند و منظومه

به او نسبت بدهند. خالصه، در رجال علم و ادب قدیم جمعی را به نام 

ها منظور ما در این نشناسیم که مابین آمی« عطاری»و « عطار»

سخنرانی شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری است. صاحبِ 

چند منظومة عالی دیگر که  الطیرِ منظوم واالولیاءِ منثور و منطقتذکرة

ِعام قتل متولد شده و در واقعة ۵۴۰و  ۵۳۰الظاهر در سنوات مابین علی

اتفاق افتاد، شهادت یافته  ۶1۸مغوالن در نیشابور، که در ماه صفر از سال 

ِعام وحشیانه مغوالن را در نیشابور، که از بالد است. واقعاً شرح واقعة قتل

 ای که از قتل دامادسبب کینهمعظمِ ابادِ پُرجمعیت آن زمان بوده است، به

 به، زنده نگذاشتندچنگیزخان داشتند و هیچ جانداری را، حتی سگ و گر

زای مبدل ساختند، در تاریخ ای وحشتو آن شهر عظیم را به ویرانه

جهانگشای جوینی و دیگر تواریخِ آن زمان بخوانید که از عجایب تاریخ و 

 از عجایب سبعیت و شقاوت بشری است.                                                           

نوشته  ۶۲۷االنس شهادت عطار را در سنه جامی در کتاب نفحات

اند. در تذکره دولتشاه سمرقندی است. مؤلفانِ بعد نیز به وی اقتدا کرده

کنند؛ به این قرار ماه و روز و سنة والدت و وفات عطار را هم ضبط می

االخر متولد شد و در دهم جمادی ۵1۳در ششم شعبان »گوید: که می

شود سال می 11۴قرار مدت زندگانی عطار که به این « شهادت یافت ۶۲۷

که هرچند عقالً ممتنع نیست، اما عادتاً مستعبد است. عالوه بر اینکه 

هیچ دلیل تاریخی بر صحت این گفتار نداریم و بر فرض که به نوشته 

صحیح بدانیم، باز هیچ دلیلی  ۶۲۷جامی اعتماد کنیم و وفات عطار را در 

                                                      (۲قع شده باشد، نداریم. )وا ۵1۳برای اینکه والدتش در 

در مورد شیخ فریدالدین، که موضوع سخنرانی ماست، « عطار» کلمه

طور قطع و که از احوال و آثار خود او بهطوریاسمی بامسما بود؛ زیرا به

دوافروشی  شود، شغل رسمی او طبابت و داروسازی ویقین مستفاد می

گفتند. می« عطار»و « عطاری»بوده که این جمله را در اصطالح قدیم، 

ای از عطاران باقیماندة این اصطالح و آن رسم تا زمان ما نیز بود که پاره

ها و کار، عالوه بر شغل دوافروشی و داروسازی، از ساختن شربتکهنه

، ناتاقات و جوارشاصطالحِ قدیم خودشان، اِطریفالت و تریمعاجین، و به

معرب گوارشِ فارسی، یعنی شربت و معجونی که برای گوارش و هضم 

غذا نافع است، و امثال آن. این اشخاص از طب و طبابت نیز سررشته 

ها را معالجه شناختند و مریضهای مجرب را میداشتند و نسخه

ه ککردند. شیخ عطار نه فقط از راه تجربه دوافروشی و داروسازی، بلمی

خواندن پیش اساتید طب هم این فن را آموخته طریق تحصیل و درسبه

و آن را با شغلِ عطاری جمع کرده بود. در نیشابور داروخانة معتبری 

داشته که مطب او هم بود. گاهی که در همان داروخانه فراغتی برای او 

پرداخت. از جمله های عرفانی میداد، به ساختنِ منظومهدست می

نامه است که نظم هر دو را، نامه و الهیهای مسلم او مصیبتمنظومه

قول خودش، در همان داروخانه آغاز کرد. در مثنوی خسرونامه، که آن به

                                                      گوید:                                                                                          ( می۳های مسلم اوست )نیز یکی از منظومه

 نامه کاندوه نهان استمصیبت
 نامه کاسرار عیان استالهی

 به داروخانه کردم هر دو آغاز
 چه گویم زود رستم زین و آن باز
 به داروخانه پانصد شخص بودند

 نمودندکه در هر روز نبضم می
 میان آن همه گفت و شنیدم

 ز این روی ندیدمسخن را به ا
ها شناسیم که شغل رسمی آناتفاقاً مابین شعرای ایران جماعتی را می

طبابت بوده است و در شعر و شاعری هم آثار عالیِ برجسته از طبع ایشان 

بند معروف، تراوش کرده. حکیم شفاعی، هاتف اصفهانی، صاحب ترجیع

پُرشور و حال باشیِ اهل زندیه، صاحب مثنوی میرزا نصیرالدین، حکیم

 شود کهپیر و جوان، هر سه نفر شغل رسمی طبابت داشتند. معلوم می

این شغل و فن مابین دیگر مشاغل دارای مزیت هم هست که با شعر و 

شاعری و عرفان و تصوف منافات ندارد؛ اما به این شرط که مثل طبیبان 

رستاخیز  نامههفتهالدین همایی )منبع عکس: . دکتر جالل۲تصویر 
(.1۴، ص [1۳۵۷] ۲۵۳۷مرداد  ۷، 1۵۲ ، شمارهجوانان  
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 ها محض برای خدا و خدمت به خلققدیم باشند که نیت و مقصود آن

 طور که عطار بود.                                                            باشد؛ همان

خالصه، شیخ عطار یکی از مردان بزرگ ادبیِ و عرفانی ماست که 

را دارد. روح او منبعی سرشار از حکمت و « انسان کامل»شایستگی لقبِ 

ت مخلوق کرده دانش بود. تن و جان خود را وقف عبادت خالق و خدم

نوشت. نه شعر و شاعری گفت و کتاب میکرد، هم شعر میبود. هم کار می

را وسیله کسب مال و جاه قرار داد، نه تصوفِ قلندری را دستاویز تنبلی 

کرد، هم آسانی. از کار طبابت و داروخانه هم کسب معیشت میو تن

توانای سحار  خدمت به خلق. طبع وقاد و زبان سحرانگیزِ شاعرانه و قلم

نویسندگی او، همه صرف تعلیم و تربیت و تهذیبِ اخالق جامعه بشری 

از  ایشد. همتی بلند، استغنای طبعی بس منیع و ارجمند داشت. نمونه

                                                            کند:الطیر به این زبان بیان میاحوال خود را در اواخر منظومه منطق

 چون ز نانِ خشک گیرم سفره پیش
 ( چشم خویش۴تر کنم از شوربای )

 من نخواهم نام هر ناخوش منش
 خورشبس بود این نانم و این نان

 من ز کس بر دل کجا بندی نهم
        (۵نام هر دونی خداوندی نهم ) 

 امنه طعام هیچ ظالم خورده
 ام       نه کتابی را تخلص کرده

 کردن یعنی کتاب به نام کسی نوشتن. مقصود ]این بوده[. تخلص

 همت عالیم ممدوحم بس است
 قوتِ جسم و قُوّتِ روحم بس است

 نه هوای لقمه سلطان مرا
                    (۶نه قفا و سیلی دربان مرا )

خدا رحمت کند مرحوم ادیب پیشاوری را که در قناعت و استغنای 

 گوید:ب بود. میطبع شاگرد همین مکت

 خرد چیره بر آرزو داشتم
 مایه بگذاشتمجهان را به کم

 سپردند چو فرزند مریم جهان
 نه شامم مهیا و نه چاشتم
 چو تخم أمل رنج بار آوَرَد

 نه ورزیدم این تخم و نه کاشتم
 باز یکی از شاگردان کوچک آن مکتب گفته است:

 چون هر چه داشتم به جهان بایدم گذاشت
 ینکه مُلک جهان جمله داشتمانگار ا

چون در تاریخ ادبیات فارسی به مبحث شعر عرفانی و تجلیات تصوف 

گوییم که نوع شعر طور میرسیم، معموالً اینو عرفان در شعر فارسی می

ة معروف قرن پنجم و ششم، شروع عرفانی از حکیم سنایی غزنوی، گویند

الدین بلخی آن را به لشده و شیخ عطار آن را پرورش داده و مولوی جال

اند و آخرین پرتو آن در شعر عراقی ترین حد رونق و کمال رسانیدهعالی

و خواجه حافظ شیرازی تجلی کرده است. بعد از آن هر کسی که در این 

زمینه شعر ساخته، همه تقلید و پیروی از گذشتگان است و جنبه ابداع 

قع زبده عالم بشریت و از مفاخر واحقیقت و بهو ابتکار ندارد. مولوی، که به

نوع انسانی و مقام شامخ آدمیت است، نسبت به آثار سنایی و عطار، هر 

                                                                                                                                  گفت:                                                                                                                         دو، توجه داشته. می

 جانی که رو این سو کند با بایزید او خو کند
 یا در سنایی رو کند یا بو دهد عطار را

باره معروف است؛ اگرچه ]اینکه این شعر[ از خود این شعر هم دراین

 وی باشد، قدری مشکل است:                                               مول

 عطار روح بود و سنایی دو چشم او
 ما از پی سنایی و عطار آمدیم

که از اثار و احوال خودِ مولوی و کُتبی که دربارة او طوریولیکن به

شود پیوند روحانی و رابطه معنوی و تجانس نوشته شده است، مستفاد می

و سنخیت فکری و مسلکی که مابین وی و عطار وجود دارد و انس و 

 های عطار در مثنوی وای که به آثار عطار داشته و تأثیری که گفتهعالقه

زلیات و رباعیات مولوی و یادگارهای منثور وی باقی گذاشته، خیلی غ

بیشتر از سنایی و دیگر شعرا و مشایخِ عرفای قدیم است. برای احصای 

ای جداگانه نوشت. توان رسالهدادنِ این مواضع میاین موارد و نشان

االنس و تذکره وانگهی این داستان را هم در کتب تراجم، از جمله نفحات

الدین مولوی، با اند که چون بهاءالدین ولد، پدر جالللتشاه نوشتهدو

خانواده خود از بلخ مهاجرت کرد و تاریخ این واقعه مطابق مدارکی که در 

هجری بوده است، در نیشابور شیخ  ۶1۷و  ۶1۶دست داریم حدود سنه 

وقت مولوی وارد مرحله سیزده یا  فریدالدین عطار را دیدار کرد و در آن

 ۶۰۴االول سالگی شده بود؛ برای اینکه والدت مولوی در ماه ربیعچهارده

اسرارنامه خود را به مولوی داد  بوده است. شیخ عطار نسختی از منظومه

و پیشگویی کرد که از بزرگان علم و معرفت زمان خود خواهد شد. خواه 

سیار باین مطلب صحیح باشد یا خیر، آنچه مسلم است مولوی با اثار عطار 

ها مستفید نمأنوس بوده و در مراحل سیر و سلوک و لطایف عرفانی از آ

شده. اگرچه در طی مدارج روحانی و تحقق عرفانی، خود او  عاقبت می

به درجتی و مقامی رسید، که از سنایی و عطار ممتاز]تر[ بود. در این 

 مقام گفته است:                       

 یی شاه فایق بوداگر عطار عاشق بود سنا
 نه اینم من نه آنم من که گم کردم سراپا را

هفت شهر عشق را عطار گشت/ ما »اند: گفتهو آنچه از زبان مولوی می

اگر واقعیتی داشته باشد، مربوط به ایام سیر « ایمهنوز اندر خم یک کوچه

ور طو سلوک مولوی قبل از رسیدن به شمس تبریزی است؛ وگرنه همان

گرد عطار گشت موالنا/ شربت از دست شمس »اند: ربارة او گفتهاست که د

شیخ محمود شبستری در گلشن راز که عصاره و چکیده « بودش نوش.

 کند:                        طور تجلیل میحکمت و عرفان است، شیخ عطار را این

 مرا از شاعری خود عار ناید
 که در صد قرن چون عطار ناید

 عطار جهان استچه عطاری که 
 های وی اندر مغزِ جان استسخن

معروف است که شیخ عطار از مریدان شیخ مجدالدین بغدادی بوده 

 ۶1۶یا  ۶1۳است، منسوب به بغدادکِ خوارزم نه بغدادِ معروف، که در 

محمد خوارزمشاه او را در جیحون غرق کرد و او از بزرگان اصحاب سلطان

 سرسلسلة طریقة کبرویه یا کبراویه است الدین کبری،و مریدان شیخ نجم

عام مغوالن در خوارزم ِدر واقعه قتل ۶1۸والدت یافت و در  ۵۴۰که در 
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شربت شهادت نوشید و به این طریق سلسله طریقت شیخ عطار به 

 بعضی»گوید: االنس میپیوندد. جامی در نفحاتالدین کبری مینجم

ر ظاهر شیخ و مرشدی نداشته یعنی د« اند که وی اویسی بوده استگفته

اره بگرفته است. دراینو از روحانیت مشایخ و اولیای حق فیض و مدد می

گذریم سخن بسیار داریم که مجال گفتنش نیست. عجالتاً از این مقوله می

                                                         پردازیم.                                                               و به آثار مسلم شیخ عطار می

که شعر را طوریشیخ عطار به شعر و شاعری عالقه مفرط داشت؛ به

                                                                                                                             گوید:                                                                                      نامه میگفت. در الهیمی« پرستبت»و خود را « بُت»

 بسی بت بود گوناگون شکستم
 پرستمکنون در پیش شعرم بت

« بسیارگوی»و « پُرگو»از این جهت گاهی از قول دیگران خود را 

 خواند:می

 جوی استمنی را عیبکسی کاو چون 
 همی گوید که او بسیارگوی است

 ولیکن چون بسی دارم معانی
 بسی گویم تو مشنو خود تو دانی 

های مسلم عطار در اشعار خود او ذکر شده است. در اسامی منظومه

 گوید:خسرونامه می

 نامه زادِ رهروان استمصیبت
 نامه گنج خسروان استالهی

 تاس جهانِ معرفت اسرارنامه
 بهشتِ اهل دل مختارنامه است

 مقامات طیور ما چنان است...                                            
 الطیر:یعنی منطق

 مقامات طیور ما چنان است
 که مرغ عشق را معراجِ جان است

 چو خسرونامه را طرزی عجیب است
 ز طرز او کِه و مِه بانصیب است    

کند که به شعر باز در جای دیگر، که یکی از دوستان خود را وصف می

 گوید که:                                                                                                            ، میاو عالقه و شعر او را زیاد از برداشته

 ز شعرم یاد داشت آن یار داعی

 ارنامه از رباعی            همه مخت

 ز گفت من که طبع آب زر داشت
 فزون از صد قصاید هم ز بر داشت

 غزل قربِ هزار و قطعه هم نیز
 ز هر نوعی مفصل بیش و کم نیز  

 جواهرنامه من بر زبان داشت
 القلبِ من جان در میان داشتز شرح

یعنی هفت از مجموع نُه اثر منظوم که در این اشعار ذکر شده است، 

عالوه مختارنامه ضمیمه دیوان قصاید و غزلیات و قطعات و بهمثنوی به

های متفرق تقسیم شده که همه رباعیات است و به پنجاه باب در موضوع

نظر ما نرسیده  القلب تاکنون به( دو منظومة جواهرنامه و شرح۷) است،

مه کس ( و شش منظومه دیگر با دیوانش همه موجود و به دسترس ه۸)

ر نامه در بحالطیر و مصیبتاست. از پنج مثنوی موجودِ شیخ عطار منطق

نامه و اسرارنامه و رمل مسدسِ مقصورِ محذوف و سه مثنوی دیگر، الهی

خسرونامه، به وزن بحر هزج مسدس مقصورِ محذوف هستند. مجموع این 

 هزارشود. مختارنامه هم حدود پنجهزار بیت میپنج مثنوی قریب سی

شود. دیوان قصاید و غزلیات و بیت است که دوهزاروپانصد رباعی می

هزار بیت است. مجموع این آثار به حوالی قطعاتش هم حدود ده

 گردد که عرض کردم.                                                              هزار بیت بالغ میوپنجچهل

حال و نقل  االولیاء است در ترجمهاما اثر نثر شیخ عطار کتاب تذکرة

حکایات و اقوال هفتادودو نفر از ائمة دین و مشایخ و عرفا و صوفیه که 

حُسن ابتدا و اختتام یا حسن مطلع و مقطع را به نام حضرت امام جعفر 

شود. هر قدر در ختم می )ع(شروع و به حضرت امام محمد باقر )ّع(صادق

سادگی و شیوایی بیان و فصاحت و  تعریف و تمجید این کتاب از جهت

بالغت و پختگی و پُرمغزیِ کلماتش بگوییم، عشری از اعشارِ حق آن را 

ایم. محض نمونه چند جمله از اقوال بایزید بسطامی را از آن کتاب نگزارده

 کنم:                     برای شما نقل می

                                                                                «     کمال عارف، سوختن او باشد در دوستیِ حق.»گفت: 
   هر که خدای را داند زبان به سخنی دیگر جز یاد حق نتواند گشاد.                                                                  

چون دریا رسد  آید.شنوی که چگونه میهای آب روان آواز میاز جوی
شدنِ او دریا را نه زیادت بُود نه ساکن گردد و از درآمدن و بیرون

 نقصان.                                                                                                                   
از  هسوار دل باش و پیاده تن. طلب علم و اخبار از کسی الیق است ک

علم به معلوم شود و از خبر به مخبر. اما هر که از برای مباحات، علمی 
خواند و بدان رتبت و زینت خود طلبد تا مخلوقی او را پذیرد، هر روز 

 دورتر باشد و از او مهجورتر گردد.    

 *قسمت دوم: درباره حافظ
]...[ مرادمان ترکیب اضافی است یا ترکیب وصفی؟ آنچه  همایی:

 بار این لقب مربوط به خودرسد این است که اولنظرِ بنده میباره بهدراین

کار برده، حافظ بوده است و اول کسی که این عنوان را در مورد او به

وپنج سال بعد از وفات ، تقریباً بیست۸1۷( که تولد او در ۹جامی است )

د: نویساالنس دربارة حافظ می، اتفاق افتاده است. در کتاب نفحاتحافظ

ترین ( بعد از جامی، قدیمی1۰« )االسرار است.الغیب و ترجمانوی لسان»

اند، تذکره دولتشاه است. او هم ها، که شرحِ حال حافظ را نوشتهتذکره

المؤمنین اما در مجالس« اند.الغیب نام کردهاکابر او را لسان» گوید:می

 حال،هربه« الغیب و ایمانش مبرا از عیب است.دیوان او لسان»گوید: می

اند که ای هم بودههدانید که یک عدلقب اصالً مال خود حافظ است. می

تراش، حافظ حلوایی، حافظ اند؛ مثل حافظ شانهکردهحافظ تخلص می

ا در شاعری ندارند تربتی، حافظ ]رازی؟[. ولی الحمدهلل این پایه و مایه ر

که شعرشان قابل اشتباه به حافظِ ما بشود. تخلص حافظ مأخوذ است از 

عنوان حافظِ قرآن بودن. یعنی این تخلص حاکی است از عنوان واقعی. 

نظیر اینکه یک نفر طبیب یا حکیم یا فقیه در تخلص شعری این عناوین 

لقب حافظ در  کنم عنوان ورا اختیار کرده باشد. برای توضیح عرض می

( یکی در اصطالح محدثان بود 11قدیم به دو طایفه اختصاص داشت. )

که هر کس صدهزار حدیث با سلسله سند از حفظ داشت، او را حافظ 

ِحجر گفتند. مثل حافظ ابن منده اصفهانی، حافظ سِلُفی و حافظ ابنمی

ا بو امثالهم. اصطالح دیگر مخصوص کسانی است که تمام قرآن مجید را 

گویند، از قرائت صحیح و احیاناً با همة وجوه قرائات، که قرای سبعه می

تر از شعر ندیدم خوش»حفظ داشته باشد. حافظِ ما از همین جماعت بود. 
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ز حافظان جهان کس چو بنده »، «تو حافظ/ به قرآنی که اندر سینه داری

ر خود وعشقت رسد به فریاد »، «جمع نکرد/ لطایف حِکمی با نکات قرآنی

 «با چهارده روایت.»یا « سان حافظ/ قرآن ز بر بخوانی در چهارده روایتبه

و چون دانستن وجوه قرائات مستلزمِ احاطه به فنون ادب عربی از صرف 

و نحو و اشتقاق و معانی و بیان و بدیع است، حافظ در همة این علوم 

متقن بر  تسلط و مهارت دارد. اشعار عربیِ حافظ یکی از دالیل مسلمِ

و مدت  ۷۹۲فضائل ادبی و عربی اوست. وفات حافظ به اصِح اقوال در 

ـ هفتادسال بوده است. سعدی از مفاخر عهدِ عمرش هم مابین شصت

مظفر است که حدود اتابکان فارس بود، حافظ هم از افتخارات دوره آل

شان هشتادسال در فارس و کرمان و اصفهان سلطنت کردند که اول

                              مظفر است و آخرشان سلطان منصور.                                                                                               محمدبنرزالدینمباامیر

گویم. تان ببگذارید یک داستانی، که خالی از فیض ادبی نیست، برای

در همه دیر مغان نیست چو من »اید یک غزل معروف حافظ را: شنیده

عجب حالی است. این قصه « شیدایی/ خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی.

گر »معروف است که حافظ اول این بیت را در مقطع گفته بود که: 

« ن است که حافظ دارد/ آه اگر از پی امروز بود فردایی.مسلمانی از ای

گویند این بیت دستاویز کنم. میخوب دقت کنید که چه عرض می

اگر »( گفته: 1۲مخالفان حافظ شد که حافظ در امرِ معاد تردید کرده. )

و این عالمت کفر و الحاد است. حافظ از این ماجرا مضطرب « از پی امروز

دین ابوبکر تایبادی، که در راه سفر حج به شیراز رسیده الشد، به شیخ زین

بود، متوسل شد و از وی عالج کار خواست. شیخ گفت یک بیت دیگری 

لِ قولِ نق»گویند: قبل از این بیت عالوه کنید که نقلِ قول باشد که می

این حدیثم چه خوش آمد که »حافظ هم گفت: « کفر، کفر نیست.

ای با دف و نی ترسایی/ گر مسلمانی از این هگفت/ بر در میکدسحرگه می

السیر نوشته شده، این حکایت در کتاب حبیب «است که حافظ دارد...

ادوارد براون هم در تاریخ ادیباتش مفصل نقل کرده است. بنده گمان 

، اندکنم غزلی که به همین وزن و قافیه تو دیوان حافظ الحاق کردهمی

ن بر دلِ مجروحِ خرابِ حافظ/ زان که هست رحم ک»که آخر آن دارد که: 

مال حافظ نیست. این برای این بوده که رفع « از پس امروز یقین فردایی

تهمت از حافظ کنند. اصل حکایت، به نظر بنده، ساختگی است. منشاء 

آن غفلت از دقایق ادب فارسی است. چرا؟ برای اینکه اوالً، توجه کنید 

، در «اگر» شرط و تردید نظیر کلمه کنم، آوردن ادواتچه عرض می

جا دلیل شک و تردیدِ گوینده نیست. بلکه گاهی این قبیل کلمات را همه

آورند. گاهی ادوات در مقام علم و یقین گوینده بر سبیل تجاهلِ عارف می

اورند نه تردید متکلم. مثالً شما با طرف شرط را برای تردید مخاطب می

 خواهید با او ستیزقیامت است و عجالتاً نمی تان، که منکر معاد وصحبت

 اگر قیامت و حساب و کتابی»گویید: و مکابره کنید، به قصد مماشات، می

 «                                                                                                                   کنم.طور میباشد، من این

ال طول مقال نیست، بنده دو جملة حلی و نقضی، یادگاری چون مج

کنم. اول: شاعر حقیقی دو شخصیت ممتاز دارد. یکی برای شما عرض می

ویم گای را که میشخصیت اجتماعی و یکی شخصیت شاعری. این نکته

همیشه داشته باشید. این مزیت فقط مخصوص همین طایفة شعراست 

اس بیشتر دارند. در همین زمان معاصر که یک شخصیت از سایر طبقاتِ ن

خودمان شاعری داشتیم که تمام اشعارش هزل بود، هزلِ رکیک؛ 

اش بست که گویندهدید صورت میکه هر کس که اشعار او را میطوریبه

چاکی است که از هیچ رسوایی ابا و امتناع عفتِ سینهحیا و بیمردی بی

دی بود بسیار مقدس، عفیف، کنید که عرض کنم پیرمرندارد. تعجب می

باحیا که در مدت عمرش دل به هیچ یک از مناهی نگشته. از خواندنِ 

که وقتی من اصرار کردم، طوریکشد؛ بهاشعار خودش هم خجالت می

ریخت. خب حاال اش عرق انفعال میرنگ و رویِ او سرخ شد و از چهره

کند، این وز میای دارد که از چنین اشخاص این نوع آثار برچه فلسفه

النفس است که از موضوع بحث ما خارج است. شاعری یک فلسفة مهم علم

به اش راجعنام میرزاعبداهلل اشتها. اشعار او همهساز بهدیگر داشتیم اطعمه

حدی شخصاً قانع و متزهد بوده است که در آن زمان که خوراکی بود. به

خورده و با نان می قند یک مَن یک ریال بوده است با توت خشک چای

این »گوید: کرده. یک همچون مرد قانع و متعففی میخشک قناعت می

گنبد بزرگ که در مسجد شه است/ سرپوش کوچکی است ز قاب طعام 

اش. آن شخصی اش بود، این شخصیت شاعریآن شخصیت اجتماعی« ما

اش است، آن عفت که عرض کردم، آن شعر هزل شخصیت شاعری

. بنده خودم در همین زمان خودمان ]به یاد دارم که[ شخصیت اجتماعی

 دانست!    را هم نمی« ع، ر، ف»شاعری شعر عرفانی گفته بود، از عرفان 

 نوشتپی
 *بخش اول: پای صحبت مظاهر مصفا

(. الزم به ذکر است که نام مجری این برنامه یافت نشد. باید یادآور 1) 

نیداری در آرشیو نگارنده موجود صورت یک فایلِ ششد که این برنامه به

 است.

سعدی نک.  (. برای مشاهدة گفتگوی دیگری با دکتر مصفا درباره۲)

 .1۳۹۰مصفا 

تأثیر سیر  ( درباره11۲: 1۳۹۲(. دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی )۳)

در هنر سعدی چیزی وجود دارد »نویسند: و سفر سعدی بر آثارش می

گری و اند و آن آزمونره داشتهکه دیگر بزرگان ما از آن کمتر به

های مختلف گرایی سعدی است در آفاق پهناور حیات و ساحتتجربه

داشتن زندگی اجتماعی و فردی؛ همان چیزی که او خود از آن به معاملت

کند. او از سفرهای گوناگون خود و دیدارهای متنوع و تن به تعبیر می

ن و بوستان و دیگر های مختلف دادنِ خویش در مطاوی گلستاپیشه

 « آثارش پیوسته ما را آگاه کرده است.

نصایح سعدی  ( نیز درباره۲1۵: 1۳۹۷(. دکتر محمدعلی کاتوزیان )۴)

 بیشتر حکایات باب»نویسند: به پادشاهان و صراحت او در این زمینه می

اول گلستان و باب اول بوستان در تشویق پادشاهان و حاکمان به دادگری 

درازی است. و گاه با کاری و دست، و تحذیر و تقبیح ستمو نیکوکاری

آندازد که چگونه این مایه چنان زبانی که خواننده را به حیرت می

کردند. خودِ او نیز گستاخیِ سعدی را فرمانروایان و بزرگان تحمل می

رساند که او دارد نحوی، میکند و، بهگاه به این موضوع اشاره میگه

دهد؛ اگرچه قصدش فتنه و آشوب برعهده دارد انجام میرسالتی را که 

برخورد سعدی با پادشاهان و پیوند این  عباس میالنی نیز درباره« نیست.

نوعِ برخورد با سیر تجدد در ایران بحث قابل توجه و جالبی دارد: نک. 

 .1۰۲-۷۵: 1۳۸۷میالنی 

(. گفتنی است معدود پژوهشگرانی، مانند احمد کسروی، به ۵)

زمان با تجاوز گیری سعدی نسبت به دوران حیاتش، که حدوداً همموضع
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(، با قلمی ۷۰-۶۹تا: اند. کسروی )بیها به ایران بوده، ایراد گرفتهمغول

با آنکه در زمان تاخت و کشتار مغول »]...[ نویسد: باره میگزنده، دراین

ها ه و آن همه نالهزیسته و آن همه اندوه و بدبختی ایرانیان را با دیده، دید

خواری نشان های خود کمترین غمرا با گوش شنیده، در شعرها و گفته

 غمی/ نشاید که نامتتو کز محنت دیگران بی» گوید:نداده. کسی که می

غمی را نشان داده. در همه خود از رنج و اندوه مردم آن، بی« نهند آدمی

ها و از گزندهای آنشعرهای سعدی شما در دو جا یاد از داستان مغول 

ای که از روی سهشهای ]= احساسات )موجود توانید یافت: یکی در مرثیه

در متن اصلی([ پست شاعری برای مستعصم سروده و آسمان را برو خون 

گریانیده ]...[ دیگری یک داستان پست که در میان هزلیات خود آورده 

د کرده ]...[ در های خود یادی از کشتار بغدابازیو در گرماگرم دلخک

یابیم و آن یک جای دیگر نیز ما نشانی از مغوالن در شعرهای شاعر می

بوده، ست که در ستایش ایلخان، که آباقاخان پسر هالکوخان میایقصیده

 « سروده و برای او هزار سال زندگانی خواسته است.

ول قسعید آورَد »(. شاید اشاره به این بیت از باب دوم بوستان باشد: ۶)

 «.است و تدبیر، رای سعدی به جای/ که ترتیب، مُلک

 از باب سوم گلستان، در فضیلت قناعت.  11(. حکایت ۷)

 از باب چهارم گلستان، در فواید خاموشی. 1۴(. حکایت ۸)

(. ظاهراً اشاره به این بخش از باب هشتم گلستان، در آداب صحبت، ۹)

 اَحْسِن کَما اَحسَنَ»نصیحت کرد که:  السَّالم، قارون راموسی، عَلَیهِ»باشد: 

اما عبارتی که دکتر مصفا عنوان « اهللُ الیک. نشنید و عاقبتش شنیدی.

شود. دو تصحیح مهم آثار سعدی، کنند در این بخش دیده نمیمی

( و دکتر غالمحسین ۲۷۷: 1۳۹۶های محمدعلی فروغی )سعدی، تصحیح

صورت یکسان عنوان به (، نیز این بخش را1۶۹: 1۳۶۸یوسفی )سعدی، 

 شود.ها دیده نمیاند که عبارت دکتر مورد نظر دکتر مصفا در آنکرده

از باب اول گلستان، در سیرت پادشاهان. در نسخه  ۳(. حکایت 1۰)

استفاده « چه»، واژه «که»جای واژه شده محمدعلی فروغی، بهتصحیح

: 1۳۹۶ی )سعد« نه هر چه به قامت مهتر به قیمت بهتر»شده است: 

1۷۴.) 

 *بخش دوم: پای صحبت دکتر همایی

مقابل عدد »است:  المؤمنینمجالس(. اشاره به این بیت در کتاب 1)

، 1۳۷۷)شوشتری « های گزینهای عزیز و کتابسوره کالم نوشت/ سفینه

                    (.                                                                                                                           ۹۹: ۲ج 

( دربارة سال تولد و وفات عطار ۵۳ج: 1۳۹۷کدکنی )(. دکتر شفیعی۲)

در نوشتة دولتشاه فقط یک نقطه »شوند که: یادآور می تذکره دولتشاهدر 

 ۵1۳مبهم و مشکوک وجود دارد و آن هم سالِ تولد عطار است، یعنی 

راحتی، تواند بهدر شیوة کتابت قدیم، می« عشر»خمسمائة(.  )ثالث عشر و

یک سال بعد از روزگارِ  ۵۵۳صورت سال  باشد. در آن« خمسین»تصحیفِ 

هایی که در رؤیتِ هالل معمول است، غالباً سنجر خواهد بود و با تفاوت

در محاسبات ارباب تذکره و کتب مشیخه یک سال تفاوتِ محاسبه امری 

توان فرض کرد که در منبعِ نقلِ گفتار دولتشاه است طبیعی. پس می

توانیم بگوییم در آن صورت می ثالث و خمسین و خمسمائه بوده است.

الثانیِ سال است و متوفی در دهم جمادی ۵۵۳عطار متولد ششم شعبانِ 

و بنابراین روایتِ، عمرِ او عمری طبیعی در حدودِ هفتادوچهار سال  ۶۲۷

خواهد بود و این امری است معقول و با اشارات او نیز قابل انطباق است 

تاد فروزانفر هم ـ که فقط بر اساس و با محاسبه هوشیارانه شادروان اس

قراین خارجی بوده و مستندِ به هیچ روایتی نیست ـ چندسالی بیشتر 

               «                                                                                                                            تفاوت ندارد.

شوند که ( یادآور می۴۸ب: 1۳۹۷کدکنی )شفیعی(. دکتر ۳)

 نویسند:باره میاست و درایننامه الهی همان خسرونامه

( برای رفع هرگونه شبهه و زدودنِ بعضی موهومات از ذهن 1

 هخسرونامشویم که کتابی به نام خوانندگانِ این یادداشت، متذکر می
 خسرونامهین توسط مرحوم احمد سهیلی خوانساری چاپ شده است و ا

اد اند، حتی استرا او و بسیاری از معاصران ما، اثری از آثار عطار تلقی کرده

 خسرونامه، هرگز به دریای جانالزمان فروزانفر. اما استاد ریتر در بدیع

                                                                                                       ای از آن نبرده است.                                                         هترین بهرنپرداخته و کوچک

که روابط « هرمز»سرگذشتِ شخصی است به نام  خسرونامه( این ۲

ها اسیشنتا آنجا که نسخه«. گلرخ»یا « گل»ای دارد با زنی به نام عاشقانه

، در خسرونامهدهد نام این قدما نشان میو اطالعاتِ برخاسته از کتب 

بوده است و دلیل آن نیز روشن « هرمز و گلرخ»یا « گل و هرمز»اصل، 

                  است....                                                                                                                      

 (:۵1-۵۰افزایند )همان: ز میو در ادامه نی

 نامهاِالهیعنوان ای که از قرن هشتم به بعد بهالف( نامِ اصل منظومه

هایی هم از آن در قرن هشتم کتابت شده عطار معروف شده است و نسخه

                                                بوده است.                                                                      خسرونامهاست، در اصل 

بَدَل  نامهاِالهیعطار که بعدها، دیگران، نامش را به  خسرونامهب( 

ای( است با پسرانش. در همان آغاز اند سرگذشتِ خسروی )= خلیفهکرده

 اید وزادهخلیفه»گوید داستان هم از زبانِ همان خلیفه به پسرانش می

 نامهاِالهیـ خلیفه درین میدان یکی است و براین پادشاهبنا« پادشاهید.

موجود چیزی نیست جز سرگذشت همین خسرو/ سلطان/ خلیفه با 

شان و پاسخ پدر به هر کدام یهای ایشان درباره آرزوهاپسرانش و پرسش

                                 از این شش پسر.                                                                    

 گل و»ای از رسد که کسی یا کسانی به نسخهنظر می( چنین به۹

ند ا، که سرگذشتِ عشقِ هرمز یا خسرو با گلرخ است، دست یافته«هرمز

 «گلرخ»و « خسرو»اند که در بخشی از این داستان سخن از عشقِ و دیده

در اذهان به نام  است، ، به نظرشان آمده است که شاید آنچه

است و « هرمز و گلرخ»ی عطار وجود دارد، همین مثنویِ «خسرونامه»

موجود در  نامهاالهیاصلی عطار، که همان  خسرونامهآن را در تعارض با 

الجَمعُ مَهما اَمْکَن اَولی مِنَ اند به مصداق اند. خواستهروزگار ماست، دیده
برای عطار درین وادی دو منظومه  اند کهعمل کنند، بهتر آن دیدهالطَرْد 

است  خسرونامهبسازند، یکی داستان خلیفه و شش پسرش که عمالً نوعی 

و دیگری هم داستان عشق هرمز یا خسرو یا گلرخ است. ناچار دست به 

                                                         اند تا هر دو منظومه را به تملک عطار درآورند.                                          بعضی تصرفات زده

-۳۷: 1۳۷۵کدکنی باره نک. شفیعیبرای بحث و اطالع بیشتر دراین

۵۹. 

ورده آ« شوروای»کدکنی واژه شدة دکتر شفیعی(. در نسخة تصحیح۴)

 (.۴۴۰: 1۳۹۷شده است )عطار 

ورت صهکدکنی بشدة دکتر شفیعی(. این مصرع در نسخة تصحیح۵)

، ۴۴۰: 1۳۹۷ذکر شده است )نک. عطار « نامِ هر دون را خداوندی نهم»

 «(.                                                                                                  الحکایة و التمثیل»بخش 
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)نک.  کدکنی نیستشدة دکتر شفیعی(. این بیت در نسخة تصحیح۶)

 «(.الحکایة و التمثیل»، بخش ۴۴1-۴۳۹: 1۳۹۷عطار 

درباره آثار خود  مختارنامه( در مقدمه کتاب ۷۰: 1۳۷۵(. عطار )۷)

در عالم ظاهر گشت و اسرار  خسرونامهچون سلطنت »نویسد: می

ناطقه ارواح را به محلّ کشف  طیورنامهمنتشر شد و زبانِ مرغانِ  اسرارنامه

 واندیاز حدّ و غایت درگذشت و دیوانِ  نامهمصیبترسید و سوز مصیبتِ 

ــ که هر دو منظوم  القلبشرحو  جواهرنامهساختن تمام داشته آمد و 

بودند ــ از سرِ سودا نامنظوم ماند که حَرق ]خرق[ و غَسلی بدان راه 

اثار مسلم و قطعی ( درباره ۳۳ج: 1۳۹۷کدکنی )دکتر شفیعی« یافت.

وه بر دیوان و مجموعه رباعیات )= پس عال»شوند که: عطار متذکر می

اسرارنامه ها با عنوان ( او دارای چهار منظومه بوده است که از آنمختارنامه
 نامهمصیبت( و نامهاالهی)=  خسرونامه( و الطیرمنطق)=  طیور مقاماتو 

ها در مورد ( درباره تفاوت نسخه۳۳ج: 1۳۹۷ضمناً کدکنی )« کند.یاد می

چاپِ  مختارنامهدر نسخه اساس »شوند که: مییادآور « خرق»واژه 

ای که در کتابخانه آمده است، ولی در نسخه« حَرق و غَسلی»نگارنده 

موجود  ۶۷۳بخانه حکیم اوغلو شماره و کتا ۴۰۵۲فاتح استامبول شماره 

« خرقی و غسلی»است و مورد مراجعه استاد هلموت ریتر بوده است، 

 «ازگارتر است.آمده که با عرفِ مذهبی محیط س

شود که دو اثر خویش را به یادآور می مختارنامه(. عطار در مقدمه ۸)

کدکنی ، خود از میان برده است )شفیعیالقلبشرحو  جواهرنامهنام 

                           (.                                                                                                          ۴۹ب: 1۳۹۷

( یادآور ۲۵۶-۲۵۵الف: 1۳۹۷کدکنی )(. دکتر محمدرضا شفیعی۹)

برای  «الغیبلسان»شوند که نخستین سندِ مکتوبی که در آن لقب می

، نوشته آذری طوسی جواهراالسرارحافظ استفاده شده است، کتاب 

                                                                                                                                                تألیف شده است.           ۸۴۰(، است که در سال ۸۶۶)متوفی 

است. بسا اسرار غیبیّه و  االسرارترجمانو الغیب لسان وی(. »1۰)

هرچند معلوم معانی حقیقیّه که در صورت لباس مجاز باز نموده است. 

نیست که وی دست ارادت پیری گرفته و در تصوف به یکی از این طایفه 

نسبت درست کرده، اما سخنان وی چنان بر مشرب این طایفه واقع شده 

کس را آن اتفاق نیفتاده. یکی از عزیزان سلسله خواجگان است که هیچ

ن حافظ اهلل تعالی اسرارهم فرموده است که: هیچ دیوان به از دیواقدس

                               (.                                                                                                                           ۳۸۳تا: )تأکیدات از من است( )جامی، بی« نیست اگر مرد صوفی باشد

( درباره معنی و 1۶الف: 1۳۹۷کدکنی )(. دکتر محمدرضا شفیعی11)

 نویسند:لقب حافط می

دانِ بزرگِ عصر خود بوده شناس و موسیقیگمان موسیقیحافظ بی
اند، چه خواندهمی« حافظ»گونه هنرمندان را است. در عصر او این

اند و چه کردهآوازانی که تنها قرآن کریم را به صوتِ خوش ادا میخوش
با  اند وتری داشتهفعالیت موسیقایی گسترده هایی که عالوه بر آن،نآ

 اند. اندکیها آشنایی ژرف داشتهسازها و آالت موسیقی عصر و نواختن آن
که آنشده است، بیبر ارباب موسیقی اطالق می« حافظ»پس از روزگار او، 

دیگر مسئله قرائت قرآن به صوت خوش از لوازم و ضروریات زندگی این 
              هنرمندان باشد.    

، نوشته شادروان فرهنگ سخنورانضمناً تمام کسانی که در کتاب 

شان آمده است، همه نام« حافظ»( با عنوان 1۳۵۸-1۲۷۷پور )دکتر خیام

ظ حاف»و « حافظ حلوایی»اند، مانند زیستهبعد از روزگارِ خواجه شیراز می

 (.۲۳۹)همان: « خاموش

معاد اندیشیِ حافظ نک. خرمشاهی (. برای اطالع بیشتر دربارة 1۲)

1۳۹۵ :1۹1-۲1۵. 

 منابع

، مِن حضرات القُدس، االنسنفحاتتا. جامی، نورالدین عبدالرحمان. بی
 ]ناشر[: ؟.

 ، تهران: ناهید. ذهن و زبان حافط(. 1۳۹۵خرمشاهی، بهاءالدین)
، تصحیح و توضیح گلستان سعدی( 1۳۶۸عبداهلل. )بنسعدی، مصلح 

 یوسفی، تهران: خوارزمی.غالمحسین 
ـ ) ده ش، بر اساس نسخه تصحیحکلیات سعدی( 1۳۹۶ــــــــــــــــ

 فرجام.محمدعلی فروغی، تهران: نیک
، مختارنامه ، کتاب«مقدمه( »1۳۷۵کدکنی، محمدرضا. )شفیعی

نوشته عطار نیشابوری، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمدرضا 
                                                                                                                  کدکنی، تهران: سخن.         شفیعی

، «سعدی در سالسل جوانمردان( »1۳۹۲ـــــــــــــــــــــــ. )
 .1۲۲-111: 1۳۹۲، دفتر شانزدهم، اردبیهشت شناسیسعدی

، درباره حافظ، این کیمیای هستیالف(  1۳۹۷ـــــــــــــــــــــ )
 شناسی و جهانِ شعری، تهران: سخن.جلد اول: جمال

ـ .) ، نوشته عطار نامهالهی ، کتاب«مقدمه»ب(.  1۳۹۷ــــــــــــــــ
هران: کدکنی، تنیشابوری، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمدرضا شفیعی

                                                                         سخن.                                                 
ـ ) ، نوشته عطار الطیرمنطق ، کتاب«مقدمه»ج( 1۳۹۷ــــــــــــــــ

هران: کدکنی، تنیشابوری، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمدرضا شفیعی
                                                                       سخن.                                                      

 ، تهران: اسالمیه.المؤمنینمجالس( 1۳۷۷شوشتری، قاضی نوراهلل. )
، مجموعه رباعیات مختارنامه( 1۳۷۵ابراهیم )عطار، محمدبن

دکنی، کفریدالدین عطار نیشابوری، تصحیح و مقدمه از محمدرضا شفیعی
             تهران: سخن.                                                                                                                  

، مجموعه رباعیات لطیرامنطق( 1۳۹۷ــــــــــــــــــــــــ )
دکنی، کفریدالدین عطار نیشابوری، تصحیح و مقدمه از محمدرضا شفیعی

              تهران: سخن.                                                                                                                  
، تهران: ر عشق و زندگیشاع: سعدی( 1۳۹۷کاتوزیان، محمدعلی)

 مرکز.
 ، چاپ چهارم: باهماد آزادگان.در پیرامون ادبیاتتا. کسروی، احمد. بی

، «ترین مقلد سعدی بوده استحافظ باهوش( »1۳۹۷مصفا، مظاهر )
ه ، سال  چهارم، شمارکتاب ماه ادبیاتگفتگو با استاد دکتر مظاهر مصفا، 

 .1۳۹۰(، فروردین 1۶۲)پیاپی  ۴۸
 ، تهران: اختران.تجدد و تجددستیزی در ایران( 1۳۸۷عباس)میالنی، 

 منابع شنیداری
، نقد و بررسی «آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران»برنامه 
ای از تلویزیون آموزشی در دهه های حافظ و سعدی، برنامهسرگذشت

 چهل ]احتماالً[، آرشیو شخصی.
فظ، آرشیو الدین همایی درباره عطار و حاهای دکتر جاللصحبت

 شخصی.
 


