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 سميع رفيع :تاليف 

  

  

  

محفل همایش کتاب، با تالوت کالم اهللا مجيد توسط موالنا لطف اهللا حق پرست در صحن حویلی ميدیوتيک کابل آغاز گردید، 
 :سپس آقای مجيد از جانب مرکز علمی و فرهنگی ميدیوتيک رشتهء سخن را بدست گرفته، مهمانان را خوش آمدید گفت
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 آقای مجيد

 :شاعران، نویسندگان رجاوند و مهمانان گرانقدر

هيت رهبری ميدیوتيک افغانستان با عرض سالم و تمنيات تشریف آوری شما را در همایش امروزی که با پيوند موضوع                
 .کتاب آقای سميع رفيع است، خير مقدم گفته از حضور گرم و صميمانهء تان اظهار سپاس مينماید

مقدم بر همه چاپ کتاب سميع رفيع را برای جناب شان و کليه دست اندرکاران ادب و فرهنگ و در کليه به فرهنگ و ادب             
 .دوستان افغانستان تبریک و مبارکباد عرض ميدارم و برای جناب شان عمر طویل و استعداد سرشار آرزومندم

 :حضار گرامی و دوستان فخيم و فهيم

ميدیوتيک در حراست و نگهداری از فرهنگ پربار کشور عزیز ما سخت کوشا بوده، در نظر دارد مروارید های گرانبهای              
  .شعر، ادبيات و عرفان را به هموطنان گرامی معرفی نماید

در شرایط کنونی که دستان اهریمنان در وطن ما مشغول فرهنگ زدایی بوده تالش ميورزند تا ما را از فرهنگ اصيل ما                         
  .دور سازند، الزم است نگاهی به گذشتهء پربار فرهنگی و ادبی خود بياندازیم

که در دو جلد از جانب آقای سميع رفيع تاليف شده و ما امروز جلد اول  »سعدی، درخت پرباری از بوستان معرفت  «کتاب  
آن را به شما معرفی ميکنيم، اثریست از گنجينه های ادب و سخن که در مورد این کتاب ارزشمند، نظریات صاحب نظران،    

 .استادان و جناب سميع رفيع را خواهيم شنيد

ميدیوتيک در نظر دارد، آثار جناب رفيع را پيرامون شعر و ادب، فلسفه، روانشناسی، تعليم و تربيه، موسيقی و عرفان به       
حليهء طبع آراسته گرداند تا هموطنان عزیز و سایر فارسی زبانان دسترسی به این آثار گرانبها داشته، و ما نيز خدمتی                         

 .در عرصهء غنامندی فرهنگ خود انجام داده باشيم 

ميدیوتيک افتخار دارد در زمينه های ادب و فرهنگ و هنر با شخصيت آشنا و صاحب قلم و صاحب هنر مثل آقای سميع                                  
 .رفيع همکاری دارد

 .آقای مجيد از صاحب نظران دعوت نمود تا پشت بلند گو تشریف آورده نظرات خود را در مورد کتاب سعدی ارائه کنند
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 آقای عبدالقيوم قویم، استاد پوهنتون کابل پوهاند

 متن سخنرانی  پوهاند قویم

  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 :دانشمندان معظم، خانم ها و آقایان

سخن بر سر سعدی       .افتخار دارم که در همایشی اشتراک ميکنم که در رابطه با یکی از کار های مهم تدبير یافته است                             
سعدی یکی از ادب مرد         .است، شاعری که با گذشت قرن ها، هنوز سطيرهء او از اقليم شعر و ادب برچيده نشده است                            

او صاحب سبک است، هرچند شاعران و             .هایست که هم در شعر و هم در نثر از داشتن مقام واالیی برخوردار است                            
نویسندگان دیگر هم صاحب سبک استند، ولی به یقين آن سبکی را که سعدی در غزل و در نثر پی ریزی کرد، نسبت به                             

گلستان او مخزنِ  از تعليم و اخالق و پند و موعظه و رهنمود های       .سبک نویسندگان و شاعران دیگر کامأل مباینت دارد          
غزل او چنان ناب است که وقتی ما آن را می خوانيم، ما را به دور  .جالبی است که هر روز فرا راه ما گسترده شده است            

دست های دور با خود ميبرد و در آن هم خود را می یابيم، هم انسان را می یابيم، هم زیبایی را می یابيم و هم هر نوع                                          
 .احساس رقيق را می یابيم

بنابرآن صحبت و کاوش در بارهء اینگونه شخصيت ها از اعم کار های فرهنگی است و خوشبختانه یکی از هم ميهنان ما،     
جناب سميع رفيع که خود شاعر است و خود موسيقی دان است و خود روانشناس است و خود پژوهشگر نستوهی است،                    

 .در این زمينه دست فراز برده، کتابی در بارهء سعدی تاليف کردند

خدمت به عرض برسانم که این کتاب در دید شتابزدهء که من بر آن انداخته ام، مطالب بسيار دقيقی را در خود دارد، از                               
در رابطه با تاثير   جمله مطالبی که ميخواهم باالی آن انگشت بگذارم و یادآور شوم که چقدر مزیت دارد، بحث های جالبی         

است اروپا در چاپسعدی به مطالبی اروپا در سعدی تاثير به راجع های مقاله یا و های کتاب در آنجا و اینجا شاید هرچند
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هرچند شاید اینجا و آنجا در کتاب های و یا مقاله های راجع به تاثير سعدی در اروپا مطالبی به چاپ    .سعدی در اروپا است    

رسيده باشد، ولی یکبار دیگر جناب آقای رفيع با حدت شدت تأکيد کرده اند که چگونه افکار سعدی قلمرو اروپا را                                            
درنوردید و چگونه اذهان دانشمندان، شاعران، فيلسوفان، متفکران و مستشرقين را بطرف خود جلب کرد که حتی کسی                 

  .یا کسانی هم پيداشدند که به تبرک داشته های فکری و ادبی و صوتی کالم سعدی، نام خود را سعدی گذاشتند

یکی از کار های که در اروپا در بارهء ارج گذاری سعدی انجام یافته است، کار های تحقيقی رونالد نيکلسون انگليسی                                
او به  .است که او هم در ادبيات عربی و هم در ادبيات فارسی و هم در عرفان اسالمی تبحر و وضاحت بسيار عظيمی دارد       

عنوان سعدی شعری دارد که در آن در بارهء مقام سعدی صحبت های بسيار جالبی دارد و او سعدی را هوراس نام                                           
ميگذارد و حکيم لقب ميدهد و او تذکر ميدهد که کودکان از گنجينهء آثار سعدی تعليم و تربيه را می آموزند و او تذکر                                       

 .ميدهد که کهن ساالن از آثار سعدی حکمت می آموزند و بنابرآن ارج فراوانی بر سعدی ميگذارد

دیگر گپی که من در این کتاب دیده ام، مقایسهء آرا و اندیشه های سعدی و موالنا است، واقعأ موالنا و سعدی دو نيرومند           
بحث در مورد سعدی و موالنا بحث مستوفی ی کار الزم                  .بزرگ در عرصهء شعر و عرفان و ادبيات فارسی دری است                 

دارد، ولی در یک بحث نسبتأ کوتاهی جناب آقای رفيع توانسته است نکات برجستهء شخصيت این دو عارف، این دو شاعر  
 .واالتبار را به صورت بسيار خوب تشریح و بيان نماید

گپی دیگری که در زابطه به کتاب آقای رفيع ميخواستم خدمت شما به عرض برسانم، آن این است که آقای رفيع توانسته              
 .جوانب صور خيال سعدی را هم در شعرش و هم در نثرش و بخصوص در گلستانش مشخص بسازد  است

من تقریبأ یک ماه قبل با دعوت یکی از موسسات فرهنگی ایران با جمعی از دانشجویان دورهء ماستری دانشگاه ادبيات                    
آنجا در محلی بنام شهر کتاب، گردهمایی ترتيب شد و در آنجا در بارهء کتاب آقای                     .بخش زبان دری، به ایران رفته بودم         

که در امریکا نوشته شده است، از جانب برادران ایرانی نقد   »سعدی، شاعر عشق و زندگی «داکتر کاتوزیان، زیر عنوان 
و بررسی صورت گرفت و در آنجا تذکر دادند که زیبایی شناسی سعدی در این پژوهش منعکس نشده است، خوشبختانه که          
امروز وقتی کتاب آقای رفيع را مطالعه ميکردم، متوجه شدم که آقای رفيع به ُبعد زیبایی شناسی گلستان سعدی نيز تماس       

که یک افغان ما چطور با جنبه          به این سبب ما ميدانيم        .گرفته اند و مزایای گلستان را در این راستا هم برمال کرده اند                  
 .های بسيار باریک باریک آثار دانشمندان و متصوفين گذشتهء ما متوجه ميشوند و به آن ُبعد ها ارج ميگذارند

بنابر آن یکی از از جنبه های بسيار مهمی که در این کتاب من به آن متوجه شدم، شرح و ایضاح و تفسير غزل های                                        
من صادقانه به عرض ميرسانم، یا شاید جایی ندیده باشم یا شاید برای اولين بار متوجه ميشوم که                           .منتخب سعدی است   

یکی از پژوهشگران کشور ما در راستای تحليل و تفصيل داشته های اشعار سعدی، کار های بسيار دقيقی انجام داده اند و       
همينگونه نيز در قسمت تحليل و تعبير            .غزليات این شاعر بزرگ را تحليل کردند که این کار، کار بسيار غنيمتی است                         

  .بعضی مشکالت و داشته های گلستان سعدی کار های صورت گرفته است

با این صحبت های مختصر ميخواستم به عرض برسانم که از لحاظ کتاب نویسی، آقای رفيع کتاب خود را بسيار خوب                                   
 .ترتيب کرده اند

برای آقای رفيع از خداوند متعال توفيق آرزو می نمایم تا این                      .من این کتاب را یک کتاب بسيار عالی ارزیابی ميکنم                  
فعاليت ها را به صورت مستمر ادامه بدهند و وظيفهء خود را در راستای معرفی فرهنگ و شگوفا ساختن این فرهنگ به             

 .انجام برسانند
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 تشکر از شما

 

  

 

 رهنورد زریاب، نویسنده، ژورناليست و ادیب شناخته شدهء کشور 

  

 متن سخنرانی  رهنورد زریاب

  

 در بارگاه خاطر سعدی خــــرام مگر

 خواهی به پادشاه سخن داد شاعری

  

 :استادان فرزانهء دانشگاه، دوستان گرامی، فرهنگيان ارجمند سالم

یکی از ویژه گی های تاریخ ادبيات ما این است که ما امروز در بارهء بزرگترین سخن سرایان ما خيلی کم ميدانيم، یعنی                   
 .در بارهء زندگی و ویژه گی های شخصی این سخن سرایان بزرگ، اطالعات ما بسيار اندک و محدود است

از شهيد بلخی و کسایی مروزی که آغاز کنيم تا رودکی ، فردوسی، سنایی و حافظ، ما در بارهء زندگی این بزرگمردان                                 
سعدی هم یکی از همين سيما ها است، هرچند شهرت و آوازهء سعدی از زمان خود سعدی تا به امروز          .بسيار کم ميدانيم   

چه در شرق، چه در غرب، چه در حوزهء فرهنگی خود ما، چه بيرون از حوزهء فرهنگی خود ما،                              .بسيار گسترده بوده    
ادبيات زبان   سعدی از شگفت های عرصهء .ولی در مورد جزیيات و چگونگی زندگی سعدی اطالعات ما بسيار اندک است
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 .دری بشمار ميرود، ولی همانگونه که گفتم در مورد زندگی سعدی، اطالعات ما اندک است

مثأل ، شرف الدین،    ما دقيقا نام درست سعدی را نميدانيم، زیرا در متن های مختلف سعدی به نام های مختلف یاد شده،                           
مشرف الدین و مصلح الدین، و بسيار دشوار است برای ما که بپذیریم کدام یک از این نام ها، نام واقعی سعدی بوده                                      

در این کتاب  .را در نظر بگيریم )حبيب السير(وقتی گاه در یک کتاب به سه نام یاد شده، بگونهء مثال، کتاب معروف   .است
گاهی مشرف ابن مصلح آمده، شرف الدین ابن عبداهللا آمده و گاهی مصلح الدین سعدی آمده، ببينيد در بارهء چنين                                          

یکمقدار هم خود سعدی خوانندهء امروزی را گمراه می سازد، وقتی                  .بزرگمردی اطالعات ما چقدر ناقص و اندک است             
سعدی از سفرش به هند و کاشغر، بلخ و باميان صحبت ميکند، خوانندهء امروزی را گمراه می سازد، زیرا هيچگونه                                   
سندی در دسترس نداریم که داللت بر آن کند که سعدی به هند رفته است و یا به کاشغر، یعنی چين غربی پا گذاشته است و  

 .یا به بلخ و یا باميان سفر کرده است

دورهء سعدی، دورهء ناآرامی ها در شيراز بود و برای اینکه در بارهء این دوره دقيقتر بدانيم، الزم ميدانم بگویم که سعدی    
و اما همانطور که گفتم نام          .در زمانی زندگی ميکند که مارکوپولوی معروف سفر خودش را به آسيا و شرق آغاز کرد                        

سعدی بسيار پرآوازه است، چه در شرق و چه در غرب و چه در حوزهء فرهنگی ما، شاید در اروپا و باخترزمين کتاب                                
 .گلستان پس از هزار و یک شب، ُپرخواننده ترین کتاب مشرق زمين بوده بوده باشد

 .تا به امروز در زمان خود سعدی،هم آوازهء سعدی بسيار گسترده شده بود و سرزمين های دور دستی را دربر ميگرفت                        
را   خود سعدی در گلستان حکایاتی دارد که در جامعه ای کاشغر ميدراید و تازه جوانی را ميبيند که مقدمهء نحو زمخشری   

در دست دارد و ميخواند و چون درمی یابد که سعدی اهل شيراز است، از سعدی می پرسد که از سعدی چی داری؟ اگر                                
چنين حکایت را ساخته و پرداختهء تخيل پرداز سعدی بدانيم، شواهدی تاریخی استوار و محکمی در دست داریم که بسيار             

یکی از این شواهد، سفرنامهء معروف ابن بطوطه             .زود پس از وفات سعدی، آوازهء سعدی تا دور دست ها رسيده بود                   
شما ميدانيد که ابن بطوطه فقط چند سال پس از سعدی در سفر معروف بيست و نه سالهء خود آغاز کرد که شاید در    .است

  .تاریخ چنين سفر دور و درازی نظير نداشته باشد

  رسيد، امير شهر بخاطر ابن بطوطه،         )هانگ چو (ابن بطوطه در سفرنامهء خود می نویسد، که چون در چين و شهر                           
در این سير دریایی قایق  .ضيافتی برپاکرد و پس از ضيافت ابن بطوطه را همراه با فرزند خود به یک سير دریایی فرستاد                

اميرزاده، یعنی فرزند   .های چينی، عربی و فارسی آواز ميخواندند            ها به روی آب بودند، و خنياگران و مطربان به زبان               
امير هانگ چو، که به همراهی ابن بطوطه آمده بود، آوازخوان فارسی را بسيار دوست دارد ، از همين رو پی هم به                                       

که یک آهنگ را باز هم تکرار بخواند و این آهنگ به اندازهء تکرار شد که ابن بطوطه توانست این                مطرب دستور ميداد   
 :را یادداشت بکند و ما امروز می فهميم که شعر این آهنگ از غزل معروف سعدی بوده و بخش از آن غزل این است

 تا دل به مهرت داده ام در بحـــــــر غم افتاده ام

 چون در نماز ایستاده ام گویی به محراب اندری

 .یعنی در قرن هشتم هجری، شعر سعدی در شرق چين توسط خنياگران بزبان فارسی خوانده می شد

استادان دانشگاه و دوستان ما نيک ميدانند که یکی از ارزش نما ها در ارزیابی شخصيت ها، تاثيرگذاری این شخصيت                              
همهء ما آن تقليد های را که از  .اثرگذاری سعدی در حوزهء فرهنگی خود ما کامأل روشن است .های ادبی بر آیندگان است   

بوستان و گلستان شده اند، ميشناسيم و ميدانيم، اما من از یک اثرگذاری سعدی بر یک شاعر بسيار بزرگ روس نام                                   
.که شاید برای تان جالب باشد  ميبرم و قصه ميکنم
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م م

 بدون شک شما الکساندر پوشکين، شاعر روس را می شناسيد، الکساندر پوشکين، روزگاری عاشق زنی شد بنام 

سالها گذشت چنين الهامی به پوشکين          .و به او وعده سپرد که من یک سرودهء جاودانی بتو اهدا ميکنم                     )َکَرم زینه       (
پوشکين به جزیرهء کریمه رفت و کاخ خان کریمه را که فوارهء زیبا داشت، دید و داستان ساخته شدن این فواره را          .نداد

باز هم زمان گذشت و الهام الزم به پوشکين دست نداد، تا زمانيکه ترجمهء فرانسوی بوستان سعدی به دست                           .هم شنيد 
 :پوشکين رسيد و پوشکين این ترجمه را در باب اول بوستان خواند

 به سرچشمه ای بر به سنگی نبشت           شنيدم که جمشيد فـــــــــرخ سرشت

 برفتند چون چشــــــم برهــــــم زدند           بر این چشمه چون ما بسی دم زدند

 ولــــــيکن نبردیم با خود به گـــــــور          گـــــرفتيم عـــــــالم به مردی و زور

پوشکين  .در همين لحظه بود که جانمایهء یکی از شهکار های بزرگ ادبيات روس برای پوشکين در ذهنش شکل گرفت                     
بار دوم به کریمه رفت و کاخ خان تاتار را دید، بار دیگر آ ن فواره را دید، بار دیگر داستان آن فواره را شنيد و سرانجام             

را به وجود بياورد، همه زیر تاثير چند  )فوارهء باغچه سرای(های زبان روسی، یعنی منظومهء        توانست یکی از شهکار    
 .بيت از استاد سخن سعدی

با همه شهرتی که سعدی داشته، متاسفانه و سوگمندانه باید گفت که در افغانستان سخت مظلوم افتاده بوده، من در طول                      
سالهای که پشت سر گذاشته ام بياد ندارم که محفلی، سيميناری و همایشی از بهر سعدی در این سرزمين برگزار شده                                

 .باشد و باز هم بياد ندارم که کتابی، مجموعه ای از غزليات سعدی در این سرزمين بچاپ رسيده باشد

 .حاال به آنچه من گفتم، ما در می یابيم که کار سودمند آقای سميع رفيع چقدر ميتواند برای ما ارزشمند باشد

از چند رهگذر ميتوان بر این کتاب تکيه کرد، اوال که در این بی سرو سامانی وضيعت پژوهشی، به ویژه پژوهش های                                 
  .ادبی در افغانستان، هرگونه پژوهشی در عرصهء ادبيات ميتواند از ارزشی برخوردار باشد

حاال ما پژوهشی را در دست داریم در بارهء یکی از سيما های تابناک زبان دری که سوگمندانه در افغانستان در باب او                            
هيچ چيزی نداریم و هيچ کاری صورت نگرفته، پس از این رو بر آقای سميع رفيع فراوان باید زهی و آفرین گفت که دست     

  .بر چنين کاری زده اند و ما را با این کتاب سودمند آشنا کرده اند

سميع رفيع در این کتاب خود، در بارهء معقوله های که زیاد با سعدی ارتباطی هم نداشته، ولی از بهر شناخت سعدی الزم           
بود، تماس گرفته و در بارهء این معقوله ها نوشته ها دارد، از جمله در بارهء عشق، عرفان، تصوف، زهد قشری، آتش                   

 .عرفانی و معرفت و مانند این ها و حتی در بارهء نظاميه ها، از جمله نظاميهء بغداد که سعدی در آنجا درس خوانده

نویسندهء کتاب، کتابی که ما از بهر معرفی آن امروز جمع شده ایم، روش بخصوص را در معرفی و آسان سازی آثار                                  
سعدی برگزیده است، بطور مثال، حکایات گلستان و بوستان را آورده و این حکایت ها را شرح کرده، پيچيدگی ها، عبارت        

  .های عربی و آیات قرآنی را معنی کرده که فراوان ميتواند برای خوانندگان امروز سودمند باشد

بهر صورت، من خوشحال استم که در یک مدت کم شاهد دومين گردهمایی از بهر معرفی کتاب در شهر کابل استم و این                      
معرف در که استم سپاسگزار فراوان کابل ميدیوتيک از من و ميشود برگزار منظوری چنين برای که است محفل دومين
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دومين محفلی است که برای چنين منظوری برگزار ميشود و من از ميدیوتيک کابل فراوان سپاسگزار استم که در معرفی       
چنين فرهنگی ، یعنی برگزار کردن محافل به منظور معرفی کتاب گامی برداشته و گامی سودمند و در خور ستایش و                                    

 .زهی

به عقيدهء من ميشود گفت که کار آقای رفيع شایستهء این است که به او تبریک بگویيم، تهنيت بگویيم و از ایشان                                         
بخواهيم که جلد دوم این کتاب را هرچه زودتر در اختيار دل بسته گان سعدی و دل بسته گان شعر دری بگذارند و ما                                          

و اما سعدی جاودانه است، خودش در زمان             .  .اطمينان داریم با تالشی که در ایشان سراغ داریم ، این کار را ميکنند                       
 :زندگانيش این جاودانگی را پيش بينی کرده بود، چنانکه ميگوید

 من آن مرغ سخن گویم که در خاکم رود صورت

 هنوز آواز می آید که ســـــعدی در گلستان است

 شاکر و ممنون                                                                 

  

 

  

 

  حيدری وجودی، شاعرغزلسرا و عارف وارستهء کشور  

  

 .حيدری وجودی در مورد اهميت این کتاب از دید عرفان مفصل پرداختندآقای 

 :به اجازهء یاران محفل و دوستان همدل

 .صحبت خود را به نام خداوند توانا و مهربان آغاز ميکنم، خداوند حکيمی که گوای ثبوت کماالت انسانی، کالم را آفرید

از پيش من و شد رسایی اشارات اند، نوشته رفيع سميع جناب که کتابی مورد در ما صالحيت با بزرگان که های صحبت
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ز                           ن پيش  یی  و  ر ر و   يع  يع ر ب  بی  ج ور  ر  ي   ال ن ب  ی  بزر ب 

بهر صورت، اشاراتی به اساس بينش          .پيش عرض کرده بودم که صالحيت سخن رانی را در مورد حضرت سعدی ندارم                    
 .عرفانی در مورد حضرت سعدی در حد ظرفيت وجودی و برداشت خود ميکنم

 :موالنا فرموده اند که

 قرب هرکس حسب حال او ُبود                   سير هرکس تا کمال او ُبود

 .آثار حضرت سعدی و نظام فکری او بمثابهء وهمی است که مواج علی الظاهر آرام ولی در آغوش ساحل نمی گنجد                                    
کسانيکه بيش یا کم در مورد حضرت سعدی مقاالت، رساله یا کتابی نوشته اند، به حساب اینکه حضرت سعدی عارف هم              

کالم  .به نظر من حضرت سعدی حکيم است با اشاره به اندیشه های حکيمانهء حضرت سعدی   .بوده، نظرات متفاوتی دارند    
عارف نيز گفته ميشود،  .سعدی در گلستان و بوستان را ما حکمت ميخوانيم و خطوط اساسی کارش، اخالق و تربيت است    

 .ولی نه به معنی دقيقی

کالم حضرت سعدی چنين است، سعدی          .حکمت کالمی است که متکی به واقعيت ها است، یعنی استوار بر واقعيت است                   
بزرگ هرشی و هر چيزی را که در سير آفاقی و انفسی دیده، شنيده یا در وجود خود لمس کرده، متاثرات خود را با زبان                      

 .شعر و همچنان با نثری که در مرز های حضرت سعدی جوهر شعری، جوهر مخصوص و معنی دارد، بيان کرده است

حضرت سعدی با ذوق فکری که به سماع دارد، در بوستان زیر عنوان عشق، نظر خود را در مورد سماع با کمال فصاحت 
و بالغت بيان کرده و من همان ابياتی که در مورد سماع است، تا جایی که حافظه ام کار ميکند و توان دارد، همان ابيات              

 :حضرت سعدی فرموده اند که .را ميخوانم

  گير وگـــــــرنه ره عـــــــــافيت پيش          گير اگر مـــــــــرد عشقی سرِ  خویش

  کند که باقی شوی گـــــــــــر هالکت           کند مترس از محبت کـــــــه خـــــاکت

   نخست مگر حال بروی بگــــــــردد           درســـــــــــت نروید نبات از حــــبوب

  شور سماع است اگر عشق داری و           ســــــــــتور نه مطــــرب که آواز پای

  نزد که او چون مگس دست بر سر           نزد مگس پيش شـــــــــــوریده دل پر

  کنند بـــــر آواز دوالب مســــــــــتی           کنند چو شــــــوریدگان می پرســـــتی

  کيست مگـــــــر مستمع را بدانم که           چيست نگویم ســـــــماع ای برادر که

  او فرشته فـــــرو مــــــــاند از سير           او گـــــــــر از برج معنی پرد طــــــير

  کـــور؟ وليکن چه بيند در آیيــــــنه           شور جهان پر سماع است و مستی و

 که هـــــر آستينيش جانی در اوست           حـــــــــاللش ُبود رقص بر یاد دوست

.رساترین ابيات در مورد سماع از حضرت سعدی است
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ع

گروهی از علمای قشری خودبين و خودخواه به قاضی وقت عرض                   )رح(روایتی است که بعد از رحلت حضرت موالنا                 
کردند که موالنا از جهان غير به بيرنگی پيوسته اند و آن قدورت و قدرت که موالنا در راه دفاع از سماع داشت،                                                

قاضی ایکه در مسند قضا نشسته است، مسئوليت دارد که  .جانشينانش چون حسام الدین چلبی و فرزندش سلطان ولد ندارد
قاضی آن روزگار به علمای قشری که امر دین را کسب کرده بودند، ولی در دل و دماغ                      .از احکام شریعت پاسداری کند      

شان وجود نداشت، گفت که حسام الدین و سلطان ولد را ميخواهد و به آنها گفت که شما هم حضور داشته باشيد با دالیلی             
 .که دارید در مورد حرام بودن یا ناروا بودن سماع اظهار کنيد و جانشينان حضرت موالنا هم دالیلی که دارند بيان نمایند                           

قاضی وقت  .دالیل هر گروهی که قوی باشد، ما او را تایيد ميکنيم و بعد بسته کردن خانقاه موالنا مشکلی ندارد، چنين شد             
موضوع را به حسام الدین عرض کرد، حسام الدین به قاضی گفت که او یک سئوال فشرده از همان علمای که در محضر          

 .شما قرار دارد، ميکند و این ها در برابر این سئوال، جواب منطقی بگویند

از  )ع(شما بگویيد که عصای موسی  :حضرت حسام الدین خطاب به آن علمای که سماع را حرام ميدانستند، فرمود که                    
 لحاظ شکل و صورت و خاصيت جنسيت طبيعی چه بود؟

رباب ما هم چوب است، به همانگونه که عصای               :حسام الدین چلبی فرمود      .چوب بود   )ع(علما گفتند که عصای موسی         
 .را دارد )ع(، پس رباب ما هم حکم عصای موسی )ع(در هر دست به اژدها مبدل نمی شد، جز بر دست موسی  )ع(موسی 

 :بدین معنی از نگاه عرفا و موالنا و بزرگان که اهل سماع بودند، سماع چهار گونه است

  .سماع باالنفس، سماع باالقلب، سماع باالروح و سماع از حق در حق و با حق

اشاره های سماع باالنفس این است که در باطن شنونده قوت های شهوانی، حيوانی و مثل حسد، کينه، کبر و کماهی شر و    
اگر همين عالیم در باطن شخص یا اشخاصيکه در حالت سماع پيدا شود، سماع باالنفس است و               .شر نفسانی پيدا ميشود    

سماع باالقلب عالیمش این است که رقت قلب، تمایل نفسانی و حتی تمایل رسيدن به وحدت در باطن                             .حرام قطعی است    
و منظور سماع از حق در حق و با حق، رعایت دقيق و   شنونده پيدا ميشود، در سماع باالروح، هيچ شواهدی وجود ندارد         
  .بلند است که در موردش مجال صحبت نظر به مکان و زمان نيست

 .نتایج سماع، از خود رهایی است .جان مایهء سماع، موسيقی، پایکوبی و جز عشق چيز دیگری نيست

کتابی که جناب سميع رفيع نوشته، کتابی است غنيمت به اشخاصی که ميخواهند در قلمرو حضرت سعدی سير و سفری                             
 .بکنند که تا سعدی را بشناسند، نقش خوبی دارد

 :به پایان ميرسانم )رح(من صحبت خود را با یک رباعی حضرت ابوالمعانی بيدل 

 تا از ید بيضا اثری مور گــــــرفت          موسی شرری ز آتش طور گــــرفت

 آن بار عصا بود که منصور گرفت          برخاستن از نشاط وهم آسان نيست

  

 با عرض حال، تشکر از یاران محفل

اهللا رحمته و وعليکم والسالم
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والسالم وعليکم و رحمته اهللا

  

 

  

 

 عبدالغفور ليوال، شاعر، نویسنده و منتقد زبان پشتو

  

 ترجمهء فشردهء محتوای متن سخنرانی جناب ليوال از زبان پشتو به دری

  

 :شاعران، نویسندگان و دانشمندان معظم 

سپاس فراوان از مرکز علمی و فرهنگی ميدیوتيک کابل که در غنامندی ارزش های مشترک فرهنگی ما کوشا بوده و این     
 .محفل را بمناسبت همایش کتاب ارزشمندی تبجيل نموده اند

کالم و آثار بزرگمرد شعر و استاد سخن سعدی، باالی شاعران پشتو زبان نيز اثر خاص داشته و آموزه های از حکمت                          
بخصوص خوشحال ختک حکایات آموزندهء سعدی را در اشعار خود انعکاس داده                    سعدی در آثار شان چشمگير است،          

  .یعنی نه به فارسی زبانان و نه به پشتو زبانان .اما سعدی آن گونه که الزم بود، برای ما معرفی شود، نشده است .است

اميدوارم که این کتاب بتواند برای مردم ما سعدی را خوب تر و بهتر معرفی کند و آنهایيکه در جماعت گلستان و بوستان             
سعدی را خوانده اند و در ذهن خود تصویری افسانوی از وی درست کرده اند، با خوانش این کتاب بتوانند به تمام ابعاد                                  

  .سعدی و جهان بينی اش ملتفت گردند

کمالی که من در این کتاب دیده ام این است که، در این کتاب اشعار و نثر سعدی به زبان روان و ساده تحليل و تفسير شده     
است و برای خواننده در قسمت تفهيم مطالب توجه خاص صورت گرفته، بخصوص برای آنهایيکه به زبان کالسيک دری                   

ندارند حتمی.آشنایی امر یک را این نبوده سهل همه برای عارف و کالسيک شاعران کالم فهميدن که دارم یقين من
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ر   ی                                   .یی  ر  ین ر ی  بو  هل  ی   ر بر ي و  ن  ر م  ن  ي ه رم   ين  ن ی

ميدانم که آثار و کالم این بزرگان به شکل تحليلی و تفسيری مانند کتاب جناب سميع رفيع به خوانندگان و عالقمندان زبان          
و ادبيات عرضه گردد تا به باریکی ها و رمز و راز و اسراری که در کالم آنها نهفته است و به آن تعبيرات و مفاهيم که                    

 .از زبان شده است، دسترسی کامل و دقيق حاصل گردد

من کتاب جناب سميع رفيع را برای خود شان و برای مردم ادب پرور ما تبریک عرض نموده یکبار دیگر از مرکز                                            
   .ميدیوتيک که در غنامندی ارزش های مشترک فرهنگی ما سخت کوشا است، اظهار خرسندی و سپاسگزاری ميکنم

  

 تشکر فراوان از توجه شما

  

 

  

 

 آقای ادبيار زرینگر، نویسنده، ادیب و منتقد صاحب نظر کشور 

  

 متن سخنرانی آقای زرینگر

  

 :بزرگان فرزانه و عزیزان فرهيخته

 .یکبار دیگر نيز به تک تک شما گرانمایگان سالم ميفرستم

 بنام خداوند مهربان،
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در این تازگی ها، پيکانی که از تير معرفت، بر آماج حقيقت نشست، با کار تحليل گرانهء ارزشمند و ُپربار آقای سميع رفيع  
دلهای مشتاق نيز، در دیار ما، از دیر زمانی، انتظار چنين پویشی را  .شناسایی گردید »سعدی «به نام واال و حکمت آموز     

 .داشتند

 این اثر نفيس، که به گفتهء نویسندهء محقق آن، آقای سميع رفيع، همين دو روزی پيش، با عالقهء زیادی، از سوی 

به زیور چاپ آراسته شد، تجليی دیگری است، که در رَدهء کوششهای ادبی ـ فرهنگی ما، نوید                         »ميدیوتيک افغانستان   «
 .دهندهء پویایی جوانه های فرهيختهء این دیار معرفت آفرین و درد آشنا ميشود

شيفتهء کار ارجناک سميع رفيع گردیده ام، این پویش نيکو و تحليل استخوان سوز  »سعدی«من، که با گوهرینه نام واالی    
مبارکباد   »ميدیوتيک افغانستان   «او را، که در تجليل عشقی عارفانه ـ ادیبانه، جلوهء نوینی است، با فروتنی به وی، و                           

 .ميگویم

این اثر پنجصدو چهار صفحه یی، که زندگی سعدی را، با یادنامه های روزگاران حياتش، و نمودار های از تفکر، احساس، 
 .حکمت و جهان بينی انسانی ـ عرفانی او، در پانزده بخش، به روشنی می آورد، تحليلی است در نهایت، صميمانه

اگر چه، در مورد سعدی و آثار او، کتب و مقاالت بسياری به             .....  «  :در بخشی از سرآغاز کتاب، آقای رفيع می نویسد            
 ».رشتهء تحریر درآورده شده، اما در این اثر، سعدی را، از طریق کالم خودش، معرفی کرده ام

نگرش به شاعری حکيم، و عارفی شاعر، از چشم انداز حکمت، جهان نگری، و احساس ویژهء درونی اش، کار هر                                  
با همان نگرشی   در این روند، چگونه ميشود، که کسی ـ کس دیگری شود، و دید عينی و ویژهء خویش را،                 .کسی نيست 

که او، خود را با جهان، زندگی و خواستهای نهانی اش، این همان می یابد، همسنگ یافته، به نمایش آورد؟ چه بسا که در  
این راستا، گامهای بلندی نيز، به پيش نهاده شده، اما، حقيقت درونيی شاعر و دید فکریی او را، به صورت مطلق، کمتر                    

ليکن، با گذشت از این قاعده، استثنا آتی هم، به کار ميافتد، که در یک هماميزی ویژه، جویباری                   .ميتوان، نظر گير یافت    
اگر با ژرف کاوی، به نيکویی در نظر آوریم، با توزق بر دفتر ایام،    .در پيوند با دریا، چون بحری، اقيانوس نشان ميگردد            

 .چنين همزبانی هایی را، در یگانگيی احساسهای به هم جوش خورده یی، به عينيت خواهيم دید

آقای سميع رفيع هم، یکی از این الگوهاست، که در زمانهء ما، چراغی از شعر، هنر و عرفان در دست گرفته، به نگرش     
 :به گفتهء موالنای واالتبار بلخ، جالل الدین محمد .و بازنگریی زوایای مکتوم فرهنگی دیده ميدوزد

 از درون من نجست اسرار من           هر کسی از ظن خود شد یار من

در بارهء سعدی نيز، مثل دیگر فرزانگان پيشين، شخصيت های زیادی، آنگونه یی که، ذهن و ضمير شان یاری ميکرده                            
است، از دید خود، داد سخن داده اند، که شاید، از صد، یکی را بتوان، زبان دل سعدی شناخت، اگر واقعأ، چنين توفيقی،                         

اما، آقای سميع رفيع، بی آنکه، محض از دید خود، اندیشه و جهان نگری                      .یار اندیشه ورز سعدی شناسی گردیده باشد          
سعدی بزرگوار را، به بررسی گرفته باشد، با کندکاو فکری خویش، چه بسا روزگارانی را که، در اندرونهء آثار او، ميان        
گلهای بوستان، الله های گلستان و نخلستان سبزینهء غزليات، مثنوی و دیگر آثار حکمت آموز و احساس برانگيزش،                           
عاشقانه، به تفکر می پرداخت، تا این که همزبان با زبان سعدی، در تحقيق دل سوزانه یی، مجموعهء ارجناکی را، به نام     

 .فراروی فرهنگيان وطن، ارمغان کرد »سعدی، درخت ُپرباری از بوستان معرفت «
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، مستلزم شناختن کالم سعدی، از دید آگاهانهء شناساننده یی است، که باید،                   »از طریق کالم خودش        «شناساندن سعدی     
درانهماکی ژرف، و نهایت درونيی خویش با او، زبان حقيقت چنين حکيم عارف، و شاعر حکيمی را، بی هيچ واسطهء                              

سعدی، درخت ُپزباری  «همين که در یک نگاه، به کار ُپرشور تحليلی آقای سميع رفيع، زیر عنوان          .دیگری، ادراک نماید   
 .را نيز، به نيکویی درميابيم »رفيع «دیده ميدوزیم، حقيقت شناخت  »از بوستان معرفت

با یک دید گذرا، در ُفرصت کوتاهی که این کتاب، تازه بدستم رسيد، کار آقای رفيع را، در ابعاد گوناگونی از اندیشه،                                        
به مشاهده گرفتم که وی، با چه             حکمت، عرفان، جهان نگری و احساس شاعرانهء شيخ االجل، ُمصلح الدین سعدی،                    

ژرف کاوی متفکرانه یی، گوشه های پيدا و ناپيدای فکری او را، به کندوکاو گرفته است، تا زبان کالم نهانی اش، بی هيچ    
 .هاله یی از ابهام، به نگرش آمده باشد

رفيع، وقتی که در آیينهء شعر سعدی، دیده به چهرهء عشق ميدوزد، جناس، استعاره، تصویرآفرینی و موسيقی کالمش، او  
 .را با هنرمندی رویا روی ميگرداند، که از دمدمهء محبت، شوری بر زندگی ميافزاید

 !در این راستا، مجموعه های تحقيقی دیگری را هم دیده باشيم، اما نه در دیار خودمان

، نخستين تحقيقی است از کليات شيخ االجل، که با دست و دماغ آقای          »سعدی، درخت ُپرباری از بوستان معرفت         «کتاب  
این چراغ،    .روشنی افزای محيط عارفانه ـ ادیبانهء ما ميگردد            »ميدیوتيک افغانستان   «سميع رفيع، و همياری نشراتی          

 .جاویدانه روشن بماناد، تا دیگرانی هم، در پرتو آن، راهی بپویند

  

 تشکر

  

 

  

 

 حميداهللا ُحاُحی، مسئول عمومی انسجام مرکز علمی و فرهنگی ميدیوتيک کابل آقای

Seite 15



????? ?? ??????24

  

 فشردهء ترجمهء متن سخنرانی آقای حميداهللا ُحاُحی از زبان پشتو به دری

  

 :سالم و ادب بشما اهل کتاب و فرهنگيان 

 .از تشریف آوری تان به این محفل، نهایت خرسند بوده شما را قلبا خوش آمدید ميگویم

من نميخواهم در مورد کتاب بيانيه ایرا ایراد کنم، چون بقدر کافی استادان و صاحب نظران در مورد کتاب سخنان                                             
 .ميدانم که کتاب جناب رفيع از ارزش خاص برخوردار است .ارزشمندی را ارائه نمودند

 .ميدیوتيک در چاپ کتاب های معتبر تحقيقی هميشه کوشا بوده و خواسته است که این گنجينه ها را به مردم معرفی کند                           
چاپ کتاب سميع رفيع را به جناب شان و به فرهنگدوستان تبریک ميگویم و از خداوند متعال برای آقای رفيع موفقيت                                  

من برای جناب سميع رفيع همکاری ميدوتيک را وعده ميدهم تا کار های اصيل و بنيادی شان در رابطه با                               .آرزو ميکنم 
از ایشان توقع دارم تا در راه معرفی فرهنگ برای ملت افغانستان کار های ماندگار                          .فرهنگ و ادبيات، اقبال چاپ یابد          

  .انجام بدهند و در غنامندی فرهنگ و ادب ما بيافزایند

 .ميدوتيک در کار های بنيادی فرهنگی کوشا و همکار خوب است

 از تشریف آوری تان، سپاسگزارم

 شب تان بخير
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 سميع رفيع، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و موسيقيدان کشور  

  

 :متن سخنرانی سميع رفيع در بارهء هدف از چاپ کتاب شان در مورد سعدی 

  

 بنام خداوند جان و خرد

  

 :سالم بر شما صاحب سخنان، صاحب قلمان و بزرگمردان شعر و ادب

 :چه انگيزه باعث شد که من این کتاب را نوشتم، مختصر به سمع شما ميرسانم

البته گسستن از فرهنگ ُپربار و غنی ما، احساس کردم که ما را دوچار بی هویتی فرهنگی کرده، من احساس کردم که                               
و داستان نویسان و غيره وغيره، دارند آهسته آهسته رو به تقليد می آورند   عده ای از فرهنگی ها ، شاعران، نویسندگان   

 .و مقلد فرهنگ های بيگانه ميشوند، در حاليکه ما در عرصهء فرهنگ مقدم تر و جلوتر از همه استيم

این یک حقيقت محض است که ما در عرصهء تکنولوژی نيازمند کشور های دیگر استيم، ولی در عرصهء شعر، ادب،                               
 .ادبيات، فرهنگ، حکمت، فلسفه و عرفان جلوتر از دیگران استيم و ما حرفی برای گفتن داریم

همين انگيزه باعث شد تا من مروارید های ُپربها و ّدر های ثمين را که در ابتدا اندوخته های پيرامون شيخ سعدی بودند،                   
خواستم به سلک تحریر دربياورم تا هموطنان عزیز ما با شناسایی و شناخت دقيق در قسمت معرفت سعدی، حکمت                                     

 .سعدی، شعر و غزل سعدی، آشنایی پيدا بکنند و بدانند که این فرهنگ تا چه حد غنی و ُپربار است

هدف از چاپ این کتاب این است که، نسل جوان امروز، متوجه فرهنگ ُپربار خود شوند و در حراست و نگهداری این                                  
فرهنگ، با اهتمام بسيار دقيق و با کوشش و جستجو به دیگر ُبعد های فرهنگی ما، ملتفت شوند و بدانند که ما فرهنگ                                  

داریم ها سينا ابن و سنای بيدل، موالنا، سعدی، مانند، اشخاص و داریم ساله هزار چندین
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.چندین هزار ساله داریم و اشخاصی مانند، سعدی، موالنا، بيدل، سنایی و ابن سينا ها داریم

از تشریف آوری شما نهایت خوشحال و خرسندم، از اینکه کتاب من نزد صاحبان قلم و صاحبان سخن جایگاهی را حاصل          
نموده و ایشان سخنان ارزشمندی را در مورد این کتاب ارائه نمودند، سبب افتخار من شده بمن نيرو بخشيد و من ميتوانم        

 .بگویم که با این نيرو در نوشتن کتاب های بعدی ميتوانم خستگی هایم را از بين ببرم

از همه دوستانی که در این محفل تشریف آورده اند، جهانی سپاس، بخصوص آن استادان و فرهنگيانی که بر من منت                                
 .گذاشتند و باعث فخر و افتخار من گردیدند

 :آقای  رفيع در مورد مرکز علمی و فرهنگی ميدیوتيک گفت

من از روزی که در این خانه داخل شده ام، از جانب دست اندرکاران آن که در راس کار های انسجامی استاد حميد است،             
در قسمت چاپ این کتاب آنقدر زحمت کشيده اند که من نميدانم به       .از طرف آنها به بسيار محبت و شفقت پذیرایی شده ام               

من از مرکز فرهنگی، علمی و اجتماعی مدیوتيک نهایت سپاسگزار  .کدام زبان از اینها اظهار امتنان و شکرگزاری بکنم      
 .استم و از آنها تشکر ميکنم که کتاب ناچيزم را به ذیور و حليهء طبع آراسته گردانيدند و این حقير را ذره نوازی کردند

  

 شما را بخدای پاک ميسپارم

  

در ختم همایش از طرف مرکز علمی و فرهنگی ميدیوتيک، توسط آقای حميداهللا ُحاُحی برای آقای سميع رفيع، سپاسنامه                    
 :ای اهدا گردید

  

 

  

  

Seite 18



????? ?? ??????24

 ميدیوتيک افغانستان

 مرکز اجتماعی کابل

 سپاسنامه

 شاعر خوش قریحه، نویسندهء نستوه و پژوهشگر طراز، سميع رفيع

مرکز اجتماعی ميدیوتيک کابل، از کوشش های گسترده دامان شما در شناسایی، رشد و بالندگی فرهنگ و ادب زبان دری، 
 .مراتب تحسين و سپاس خود را ابراز ميکند

 !عمر تان ُپربار، خامهء تان توانا و قریحهء تان سرشار باد

 حميداهللا ُحاُحی، همآهنگ کنندهء ميدیوتيک افغانستان

 خورشيدی 1385بيست و چهارم ميزان سال 
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