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 ۵۲/۰۸/۵۰۰۲       «عمرزی»مصطفی 

 سعدی شیرازیاندر حکایت حقیقت 
 مگر این پنج روزه( )معرفی کتاب

 
، پذیرش مجعوله ی سههعدی شههیرازی را سسههیار رسههان کرده «گلسههتان و سوسههتان»شههترد دو کتاب 
فرهنگ و ادسیاد و چه در حوزه ی تعلیم و تحصیل، دو کتاب فوق، شترتی سه ی اسد. در حوزه 

شود، در جوامع عقب مانده ای همانند رسانیده اند که هرگ هم ساسق سر رن ها متغیر  اه عادد سینش 
د سود. چند سههال لسل در پی نجامعه ی ما، تکفیر و اتتام سر روشههنگری، دو اصههل متم جاهلی  واه

سالتکلیفی در سراسر موج رلوده گی فکری که سیشهههههترینه ناشهههههی از استاماد تاری ی، ادسی و در کل 
در والع همه در جتد سههههتیز لومی، مردم ما را  افل می سههههازند تا در جتد  و فرهنگی می شههههد

وسههایلی گشههوده می شههود  وهم سمانند که گره مشههکالد رنان سایافد راه حل مشههکالد، همواره در ت
و یم اند، در گره های  ود کور نشهههان می دهد ی دور، سررسهههی پشوهشهههیکه در گذشهههته های  یل

  م تا والعید ها رونما شوند.زدی مسیر دیگری ره
 وشهههس تانه در عصهههری زنده گی می کنیم که سا اسعاد گسهههترده ای از وسهههایل ارتساط، نتانی وجود 
ن واهد داشد تا مکتوم سماند و از حسن این فرصد، دریافد راه حل از مجرا هایی که وانمود می 

نرود، در سسهههتر دنیای مجازی ند، شهههاهد مقالی  اکردند وجود ندارد، ممکن اسهههد. سههه ن سه دراز
یر شههههود، اما نسهههه ه ای سههههد که سا فشههههدم که هرچند جلوتر از زمانه زده اسههههد تا تنتا سماند و تک

وضهاحد تسیین می کرد رفع اشهکا د رلوده گی فکری، پیش از هر لیدی، در متنی نتفته اسهد که 
استاد ناصر پورپیرار، ما را در جمع دوستان او کشانید و چون سزرگواری تقدیس کرده ایم. سه زودی دریچه ای سا نام سزرگ و 

 سا والعیتی مواجه شدیم که سا هزاران سند و مدرک، دعود می کرد سا تعمیم رن  ود را تطتیر کنیم. 
 ،گاف ها رن همهگذشهههههته مسنی سر تاریب، ادسیاد و فرهنگ سا  افغان که هرگز سر نشهههههریاد پنج دهه ی در شهههههمار رن فرهنگیان
نتیجه ای جز متکا سرای سهههتیز لومی داشهههته اسهههد، اسهههتاد ناصهههر    چه  ،هماحصهههل این تالش نیم لرن لناعد حاصهههل نکردیم

عصههب تزنیم که نشههان شههان سفارسههیسههم عقب مانده، تفتیم می کرد سر همان نشههانه ای  رپیرار را جسههوری یافتیم که در هاله یپو
العید ها و روشههههنگری هایی را ساع  شههههد که اگر توفیق التی نصههههیب شههههود، پس از تحرک سرای این کردار، و سهههها ته اند و

 ردمندی  ،«پور  رد»تعویض نو سا کتنه، رفع معایب سیشتر می شود. سرای پرهیز از طوالد کالم و نیز این که سا چاپ کتاب 
ای کاری ما در عرصهههه ی ادب و فرهنگ را معرفی کردیم که سایسهههته اسهههد تا چند دهه ی سعد، رکار و کارنامه اش ریین نامه ه

ستای تعمیم رکار ا شد، در این فرصد در را  نساید دنسال مقالکه ، رکاد و مداسناسا وسعد  -و و سیرون رفد از هاله ی استام سا
نیم سده نشریاد مستنی سر سیاسد ها  رشکار کرد )چتارده سال ا یر( اهوی مردمسا ری تصنعیکه در هی شدعتیقه ی گذشته 
 .تی، چه سالیی سر سر مان رورده اندشدید شوونیس و سا د عالیق

فارسیسم کشور همسایه، پس از تدا ل عناصر استعمار، پسرکی را می زاید که اکنون سا نام فارسی، در مرحله ی هار رسیده 
که فقط نتیجه ی یک عمل نامشههرو   -)فارس( جعل کند هویتی اینه، تمامی منطقه را ستا از وصههله و پ یزی نمی مانداسههد و چ

اگزیر نشان می دهد، ن یم که سررسی سی  رضانه ی رن هایسیاسی سود. سا ارکان فارسیسم، متشکل از صد ها پایه و ستونی رشنا
، سه درستی تش یص نمی اگر مشکل وزن حل می شود -ساشند که سا میزان رن هاتر و نشان نشراتی، گدامی شده اند سا صد ها م  

 دارد. وجود  ماهیتیشود چه 
ارکان فارسههیسههم، متشههکل از سههتون ها و پایه هایی سههد که هرچند از سهها د و سههاز  یر  فارسههی، سنا می شههوند، اما  اهرا  

ه ی مقولسهههیاسهههد های نیم لرن گذشهههته سا وفور سهههرمایه گذاری ها، چنان جای والعید ها را گرفته اند که تحریف، اصهههل متم 
 فارسیسم اسد. 

سا نگارش این مقاله، هرچند کسههانی که از لسل سا جریان نو فرهنگی در ایران رشههنایی دارند،  افل گیر ن واهند شههد، اما از لسل 
واضح اسد که چه ستمنی سر  واب سرده گان سرازیر می شود. در والع سا فتم این مطلب که سرای رفع رلوده گی های فکری، 

ادسی، نیاز های جدی جامعه ی ماسههههد، در شههههمار رن افغانان للم سه  -نگرش تقدس گونه سر میرا  های فرهنگیکنار گذاشههههتن 
 رگاه شده اند تفکیک، اصل متم در شنا د  وب و سد اسد. دسد تشویق می شویم که سا درک رسالد نقش  ویش، 

سه نشهه وار می کشههاند، از  لود ها تا را سسههیاری در این که چیزی سا نام سههعدی شههیرازی، در ستانه های فرهنگی، دهن های  
اسد، گزیده  این سنا را می سازد، چه لدر اصل اما ریا رن چه  اک و  شد ،اجتماعاد ما، این پدیده ی مجعول، جا افتاده اسد

ا گاف رشههنایی س، تالیفی از زنده یاد اسههتاد ناصههر پورپیرار را در زیر سرگزیده ام تا ضههمن «مگر این پنج روز»ی از کتاب یها
پنداشههههته سودیم، چکیده ای از من ور را در حالی در  رد هایی که از گذشههههته وجود داشههههتند و ما سه اشههههتساه عالیم نقطه گذاری 

 د رنچه از گذشته ردیف می کنند، حرف ندارد.ندر ردیف سی  سران، هنوز ساور دارد که نسراسر  واننده ی افغان لرار ده
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 :424و  410، 432، 442، 401، 451، صفحاد «همگر این پنج روز»کتاب 
دویسههد سههال پس از وفاد شههیب اجل، اطالعاد جامی در ساره ی وی چندان پریشههان اسههد که نمی تواند مالک هی  » -

شهاره ی سهعدی در سوسهتان موافق نیسهد. ارگاهی و تحقیقی لرار گیرد. حتی رن چه شهیب جامی در ساره ی سهومناد می رورد سا 
شههکسههتن سد در سههومناد سهه ن نگفته، سل کشههتن  ادم رن را سه گردن گرفته، السالی نیز لصههه سههرایی هایی سر سههسیل سههعدی از 

 «451رسد  ویش سه کسد رسانده اسد. ص ا تراف  رق عاداتی اسد که جامی  السا  سرای ردمیان فت
ی واحد و در ساره ی یک امر  انصهههههاف سدهید که مرود نیسهههههد  واننده در یک مقاله ی واحد و سه للم یک نگارنده» -

واحد و سه فاصله ی فقط چند سرگ، دو ا تار ن ر سه کلی مغایر و متفاود و متضاد سا یکدیگر س واند که یکی می گوید صید 
مقارن تالیف این کتاب )گلسههههتان و »سهههه ن سههههعدی همان در نگارش گلسههههتان سه جتان می رفته و چند صههههفحه ی سعد س وانیم 

 ی چندان اسم و رسمی پیدا نکرده و شترد اش عالم گیر نشده سوده اسد.سوستان( هنوز سعد
ساری، هی  لول درسهههد متکی سر سهههندی در این ساب نداریم که شهههیب ما پیش از تالیف گلسهههتان و سوسهههتان، تدوین و تحریری سه 

شته اسد یا  یر ن ستین سار از چه زمان شش کاررمدی نکرده اسد تا رشکار کند تاریب ادب سرزمین ما وو کسی ک ؟دسد دا
 «401ص  نام و کاری از شیب اجل را سه یاد می رورد.

عشق در این حکایاد در سطح می جنسد، سه شکل درمی رید، حریص و حساسگر  حتی نامرد اسد. چه گونه اسد که » -
می اسهههههد، سهههههعدی رن جتان مطلوب  ویش را در سوسهههههتان وامی گذارد و سدین گلسهههههتانی می جتد که شهههههسیه یک پارک عمو

 لوتگاهی ندارد و این هنوز چشم انداز سمد عشق رن اسد که ساید رویا انگیز تر ساشد از کوشک های دیگر: فواید  اموشی، 
 «442ص فضیلد لناعد، تاکیر ترسید، ضعف پیری و ... که نیسد. 

نگ درهمی اسهههد از ردم هایی که  السا  سهههایه اند، نام ندارند، و » - احوال شهههان  ریب و  یر چنین اسهههد که گلسهههتان ج 
 معمول اسد. حتی فصل سندی در گلستان نامرتب،  ام، تازه کارانه، مغشوش و معیوب اسد.

اما در سوسههتان، سههیسههتم فکری هسههد و ا تشههاش در رن سه ندرد دیده می شههود. اگر سههعدی استدا سوسههتان را نوشههته، پس سه چه 
 ؟جن گی روی می رورد که سسههههههیار مورد انتقاد لرار گرفته اسههههههد علد اسههههههلوب و توازن اندیشههههههه اش را کنار می گذارد و سه

 «432ص
گفتیم و اشاره کردیم و سا ذکر نمونه هایی از دو متن نشان دادیم که اگر سعدی گلستان را پس از سوستان تالیف کرده » -

نی سه رسا ،ید و سینش شدههم در اسلوب نگارش دچار افد و ش ص اسد که سعدی، هم از دیدگاه انسانی وساشد، سه معنای این 
پذیرفتنی نیسهد، زیرا کار های سعدی سهعدی، لصهیده ها و  زل ها و لطعاد، که گفتیم تمامی رن ها مسهلما  پس از این دو کتاب 

از این دو اکر استوار تر و  نی تر اسد. سعدی از مولفانی اسد که در تجرسه ی نگارش مسلط تر، تردسد تر و  سروده شده،
شوند. پس مشکل اسد لسول کنیم شیب ستواند پس از  لق کتاسی چون سوستان، دسد سه نگارش گلستان سزند که در  سره تر می 

ه هی  وجه! س ؟رن پیام ویشه ای، سه نسسد رن چه در سوستان می سینیم، نیسد. ریا سعدی پس از سوستان ت لیه ی اندیشه شده اسد
د که توجه سه رن  اص ذهن پویا و توانمندی اسد که سه سا  صعود می کند.  زلیاد و لصاید سعدی از تعسیراتی سود سرده اس

 «410ص  ؟گلستان سزندسه جتان مطلوب و رویایی  ویش را در سوستان سگذارد و  ،پس چه گونه سپذیریم که سعدی سلند مرتسه
 سه یکی از «شهههیراز مزاراد»و یا  «شهههدا زار»سدین ترتیب اینک کوشهههش سرای یافتن نسههه ه ی اصهههیل و لدیمی از » -

شههود. یافتین چنین نسهه ه ای، که سه گمان صههاحب این للم، سه احتمال لریب سه می ملی تسدیل نگی دولتی و ایف متم مراکز فره
یقین، در رن ذکری از  اکدان شهیب اجل یافد ن واهد شهد سر متعصهسین تفتیم  واهد کرد که اگر جنید سزرگ حتی یک لرن پس 

کر مقسره ی او طفره رفته، پس جسد و جوی علد چنین پرهیز گسترده ای از شیب که حتی لرنی پس از درگذشد سعدی از ذ
از وفاد، شههامل مزار و  انقاه وی نیز شههده اسههد، مسههلما  راه سه جایی می سرد که کشههف رن شههاید که کشههف کلید رموز تاریب 

 «.424ادسیاد لرون هفتم و هشتم ایران ساشد. ص 
، تحلیل پدیده ی لالسی سهههههعدی سر اسهههههاس سلندترین روایاتی سهههههد که فرهنگیان «مگر این پنج روزه»ب متمترین ویشه گی کتا

 متش ص ایران سا تدا ل ما ذ  ود سافته، سعدی سا ته اند و سرای نگتداری گنسد فارسی، پایه زده اند. 
سا درک ماهید مشههههههکالد در پی چاره  ی منتقدی تسارز نمی کند کهی، لرائد سههههههلیقه «پنج روزهمگر این »سا مطالعه ی کتاب 

جویی سد، سل سا ردیفی از رن چه کار انه ی سعدی سازی تولید کرده، رشکار می کند نه فقط مجموعه ی منتسب سه سعدی که 
گاه سا هزلیاد،  سیکاد و مضههحکاد، فراری پشههد کرده سر ا الق را معرفی می کند و گاه سا گلسههتان و سوسههتان، نوسههان للم و 

د چرا تنو  کار للم، کشدار و در متنالض نمای معرفی می شهههود که در زمان سی عینک تعصهههب، تعجب دسهههد می ده اندیشهههه
 اسد. مریز

، سا ارایه ی مجموعه ای از تضههاد ها و تنالضههاتی که تا نشههر این کتاب، دلد نکرده سودیم «مگر این پنج روزه»در والع کتاب 
ی ندارد تا نشانی او را سه عنوان م لوق رکار منتسب سه او سشناسیم، در حالی که یقین هی  کجای ناکجا رساد سعدی، راستی و رساد

حاصل می شود مجموعه ی ادسی منتسب سه سعدی، صاحب اکر ندارد و نگاشته های گمنامانی اند که  یاسد تاری ی یافته اند، 
ین  ن را تقوید کرد که سا نو  نگرش نیز می توان سا وفرد تنالض در حیاد، تحصهههههیل، سهههههفر، سهههههن، مرگ و لسرسهههههتان، ا

شوونیستی حاصل لرن سیسد، نمی توان جغرافیا هایی سیاسی کنونی را در جغرافیای مدفون و متنو  عمق تاری ی، توسعه و 
سد که  درسمی شکل گرفته ا شکل های جدید، سا طرز تفکر و مرامی  ساس نام ها و ت سی کنونی سر ا سیا داد؛ زیرا نو  هوید 
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اندو ته ی مرز های سههیاسههی کنونی را حرف ر ر مایملک فرهنگی  ودش می داند و سنا سر این ولتی در عصههر سه اصههطال  
نمی شود، سعدی سازی در چوکاد پدیده ای همانند فارسیسم، سعدی، تکسید مرزی وجود نداشته اسد و رسمید مرزی تضمین 

 سد.ارلوده گی فکری در جتد تقاسل تعصب سر اساس ستیز لومی 
می کند گاف رن رکار، در میانه ی لید      سا سررسی تمامی رکاری که سعدی زایی کرده اند، متوجه « مگر این پنج روزه»کتاب 

ه اند که فقط دید علمی و انتقادی مسری از تعصهههب کمک  واهد کرد سر اصهههل ماجرا و لیوداد انتسهههاب، نشهههانی های زیر سهههای
 دل  واسته، چپ زده اند.ی هایی ولوف یاسیم که اگر داستان راستان سوده اسد، در کوچه 

، شهههههاهکاری در شهههههمار رکار روشهههههنگر نو اسهههههد که در حوزه ی رواج زسان دری )افغانسهههههتان، «مگر این پنج روزه»کتاب 
سههههههتان، ایران( سزرگی می کند و ستره می دهد تا در جتد کاهش تمایالد توهم افت اراد کذایی زاده ی تعصههههههب لومی، تاجیک

تطتیر فکری سه نفع روشههنفکری والعی، لسول عام یاسد. چاپ این کتاب را سرای ناشههران افغان، توصههیه می کنم و امیدوارم در 
 اکد عام دهم.این مسیر، سه زودی  سر های نگفته ی دیگر را شر

 مش صاد:
 نشههههر کارنگ، ،4322سههههال  -، چاپ دومA5صههههفحه، اندازه ی  482، تالیف ناصههههر پورپیرار، «مگر این پنج روزه»کتاب 
 م22 -41423: ملی ایرانی کتاس انه لید
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