
 َهر باب ازین ِکتاِب
نی ...

ُ
ِنگارین که َبرک

َزلهاِی َسعدی
َ

بازخوانِی بْیتی از غ
5-18

چکیده: نویسنده در نوشتار حاضر می کوشد معنای واژه 
نی« را 

ُ
نی« و مصرع »هر باب ازین کتاب نگارین که برک

ُ
»برک

مورد کاوش و بازخوانی قرار دهد. وی در راستای این هدف، 
واژه  پیرامون  را  سعدی  اشعار  شارحان  از  برخی  دیدگاه 
نی« و معنای مصرع، بیان می دارد و در ادامه، به بیان 

ُ
»برک

به  نی« 
ُ

»برک واژه  نویسنده،  زعم  به  پردازد.  می  خود  دیدگاه 
از برکردن، حفظ کردن و به خاطر سرپردن نیست  معنای 
هم  که  است  برگشودن  و  گشودن  بازکردن،  معنای  به  بلکه 
در شعر سعدی بتکرار آمده و هم فرهنگ نویسان در جای 
این  به  است.  شناسان  سخن  معروف  و  کرده  ثبت  خود، 
می  بیان  گونه  این  را  مذکور  بیت  معنای  نویسنده،  ترتیب، 
باب  از  بگشاید  که  را  دفتر  این  فصل  هر  »خواننده  که:  دارد 

دیگر خوشتر و دالویزتر است«.

کلیدواژه ها: غزل، سعدی شیرازی، غزلیات سعدی، معنای 
نی.

ُ
شعر، اشعار سعدی، واژه برک
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كه برُكىن( كتاب  )هر باب از اين 
تأّمالت يف أحد األبيات من غزلّيات سعدي

جويا جهانبخش

اخلالصـة: يسنعى الكاتنب يف مقالنه احلنايل إىل البحنث عنن معنى 
إعنادة قنراءة مصنرع أحند أبينات الشناعر اإلينراين  مفنردة )برُكني( و
ينن كه برُكي( عنى ضوء املعى  ينن كتناب نگار سنعدي )هنر بناب از

املقترح.
ويف سنياق هنذا اهلندف يذكنر آراء بعنض ُشنّراح أشنعار سنعدي حول 
هذه املفردة )برُكي( ومعى املصرع املذكور. مّث ينتقل بعد ذلك لبيان 

رأيه حول املوضوع.
والنذي ينراه الكاتنب هنو أّن معنى )برُكني( ليس هو احلفنظ واإليداع 
كنرة، بنل هنو مبعنى الفتنح. وهنو املعنى النذي تكّرر ذكره يف شنعر  بالذا
سنعدي، كمنا أشنار إلينه كّتناب املعاجنم يف مواضعنه، وهنو املعنروف 

لدى علماء اللغة.
وعنى هنذا، فالنذي يذكنره كاتنب املقنال حنول معنى البينت هنو: إّن 
القنارئ عندمنا يفتنح أّي فصنٍل منن فصنول هنذا الكتناب سنيجده 

كثر جاذبّية. أفضل من غيره من األبواب وأ

املفـردات األساسـّية: الغنزل، سنعدي الشنيرازي، غزلّينات سنعدي، 
معى الشعر، أشعار سعدي، مفردة )برُكي(.

Re-reading one of the verses of Sa’di’s Ghazals
By: Juyā Jahānbakhsh

Abstract: In the following paper, the author 
intends to examine and study the meaning of 
the word “barkoni” and the hemistich “Har bāb 
az in ketāb negārin ke barkoni”. To this end, he 
first presents some of Sa’di commentators’ views 
no this word and hemistich, and then expresses 
his own idea. According to the author, the word 
“barkoni” does not mean “to memorize, but “to 
open; and this meaning is both repetitive in 
Sa’di’s poetry and is recorded by lexicographer. 
The author suggests the following meaning for 
the mentioned verse: “Every time the reader 
opens a chapter of this book, it is better than 
the other chapter.”

Key words: Ghazal, Sa’di Shirazi, Sa’di’s ghazala, 
the meaning of the poem, Sa’di’s poetry, the 
word “barkoni”.  
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"نیازَکرده" به 
 اهلُل فی ُعمِرِه -، 

َ
َصدیِق َشفیِق َارجَمند، ُاستاد ِإبراهیِم سپاهانی - َمّد

که أوقاِت َعزیِز ُمصاَحَبت را با َحضَرَتش َدر این ُفزون از سه َدهه، 
ِکتاْبخوانی َمصروف داشته ایم؛  ِکتاب و  ِم ِبِهْشت آییِن 

َ
یکَسره به عال

که َمالل را بدان راهی نیست!  می 
َ
عال

ْیحـان  ل و اللـه و ر
ُ
گ ـَعراء َبهـار: »بـه 

ُ
کـه - بـه قـوِل َمِلُک الّش باتـــش   َطـراِز شـیراز، َسـعدی، َدر َطّیِ

ْ
شـْیِخ َغَزل

ماَند«1-، َفرموده است:
َثِر خواب خوْشَتَرست

َ
َطْعِم َدهاَنت از َشــــــــَکِر ناب خوْشَتَرســــــــتَچْشَمت خوَشْست و َبر أ

کــــــــه می ُکنی! ــــــــِم شــــــــیرین  خوْشَتَرستِزْنهار ازآن َتَبّسُ ســــــــیراب  ُشــــــــکوفۀ  َخْندۀ  َکز 
که َبرُکَنم فَتــــــــم  گُ حاَجت به َشْمع نیست؛ که َمْهتاب خوْشَتَرستَشــــــــْمعی به پیِش روِی تو 
ِاْمَشب َنَظر به روِی تو از خواب خوْشَتَرستدوش آرزوِی خواِب خوَشــــــــم بود یک َزمان
دوست ِکناِر  َبر  َســــــــر  عاِشــــــــِق  خواْبگاِه  خوْشَتَرستَدر  ِسْنجاب  ِز  خارُپشت  کیُمْخِت 
ْطف

ُ
ل به  خوانَیم  ر  گَ ا آتش  َبْحِر  ســــــــوِی  از آب خوْشَتَرســــــــتزاْن  آتَشــــــــم  َتن به روِی 

ْ
َرف

اللــــــــه زار و  َصْحــــــــرا  و  َســــــــْبزه  و  َروان  که َچشم َدر اْحباب خوْشَتَرستزآِب  با َمن َمگو؛ 
ب خوْشَتَرستَزْهــــــــَرم َمِدْه به َدســــــــِت َرقیبــــــــان ُتْنْدخوی

ّ
که ِز ُجل ز َدسِت خود ِبِدْه، 

َ
ا

َود گوشــــــــۀ َوْحَدت َنمی َر ر به  ْصحاب خوْشَترَستَســــــــعدی ِدگَ
َ
َوت خوَشست و ُصْحَبِت أ

ْ
َخل

کــــــــه َبرُکنی ِکتاِب ِنگارین  یــــــــن  َهْمچون ِبِهْشت گویی ازآن باب خوْشَتَرست2َهر باب از

َدِب پارسی آن را از َبر داَرند:
َ
خیِر این َغَزل بسیار َمعروف است و بسیاری از دوستاراِن ِشعر و أ

َ
بْیِت أ

که َبرُکنی یــــــــن  ِکتاِب ِنگار ین  یی ازآن باب خوْشَتَرستَهر بــــــــاب از َهْمچون ِبِهْشت گو

َبرخـی َهـم آن را َدر َوْصـِف ُگِلسـتاِن خـوِد َسـعدی می آَوَرند که بسـیار ُمناِسـب نیز َهسـت؛ چـه - ُچنان که 
که ِبِهشـت َهْشـت َدر )باب( داَرد و شـْیخ نیز ُگِلسـتاِن بی َخزاِن خود را َدر َهْشـت  می دانیم - َمشهوَرسـت 
َکرده اسـت. َتناُسـِب این بْیت با ُگِلسـتان تا بداْنجاسـت که گاه می شـَنَوم َبرخی می گوَیند  باب َتْصنیف 

که َسعدی خود این بْیت را َدر َوْصِف ُگِلستان ُسروده!

که می َفرماَید: ردیم به پایاِن َغَزِل شْیخ و این 
َ
باری، بازگ

که َبرُکنی یــــــــن  ِکتاِب ِنگار ین  یی ازآن باب خوْشَتَرستَهر بــــــــاب از َهْمچون ِبِهْشت گو

َدُه اهلُل ِبُغْفراِنه - َفرموده است: َعراء َبهار - َتَغّمَ 1 . ُاستاد َمِلُک الّشُ
ماَند ِلســــــــتان 

ُ
گ به  َســــــــعدی  َدفَتِر  ماَند« »راســــــــتی  ْیحــــــــان  ر و  لــــــــه  ال و  ل 

ُ
گ بــــــــه  باتش  َطّیِ

سۀ ِاْنِتشاراِت ِنگاه، 1387 هـ.ش.، ص 516(. ساِس ُنسخۀ چاِپ 1344 -، چ: 1، ِتْهران: ُمَؤّسَ
َ
َعراِی َبهار - َبر أ شعاِر َمِلک الّشُ

َ
) دیواِن أ

ْمشـاهی[، چ: 15، ِتْهران:  یِر َنَظـِر: َبهاءالّدیِن ُخّرَ دَعلـِی ُفروغـی ]بـا َهمـکارِی: َحبیـِب َیْغمائـی[، ]باْزچـاپ ز ُکّلّیـاِت َسـعدی، به ِاهِتمـاِم: ُمَحّمَ  . 2
میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 437، غ 68. 

َ
َسۀ ِاْنِتشاراِت أ ُمَؤّسَ
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َنُخست بگوَیم: 
ِک« ثانی / 1254 - 1321 

ْ
دَعلِی ُفروغی )»ُذکاُءالُمل این َضْبِط بْیت، آَنست که َدر َتْصحیِح زنده یاد ُمَحّمَ

د َحبیِب َیْغمائی )1277 یا 1280 - 1363 هـ.ش.(3 و َدر  هـ.ش.( آَمده است و َدر َتصحیِح شادَروان َسّیِ
ر 

َ
َتصحیِح ُاسـتاِد ُفروزاْن یاد دکتر ُغالمُحَسـیِن یوُسـفی )1306 - 1369 هـ.ش.(4 و َبعِض ویراسـتهاِی دیگ

َدِب فارسـی َفراَهم آَمده اسـت؛ 
َ
که َبر پایۀ ُنَسـِخ ُمعَتَبر و َقدیم و َبر َدسـِت ُبُزرگاِن َفرَهنگ و َزبان و ُاسـتاداِن أ

َحِفَظ اهلُل الباِقین و َرِحَم الَماِضین!

َضْبِط بْیت، َبر وْفِق َمْضبوِط َبْعِض ُنَسِخ َخّطی5، از این َقرار می َشَود:
که َبرُکنی یــــــــن  ِکتاِب ِنگار ین  َهْمچون ِبِهْشت گویی از این باب خوْشَتَرستَهر بــــــــاب از

که الَبّته َمرجوح می نماَید.

رسانِی َدسْتنوْشت ها، که َبر َسِر َمْعنٰی و ُمفاِد بْیِت شْیخ است. ... َیعنی چه 
َ
ّما ُسَخِن ما، َنه َبر َسِر این ِدگ

َ
أ

که َبرُکنی«؟ ِکتاِب ِنگارین  »َهر باب ازین 

٭

ِگـْرِد إیضـاِح ایـن بْیـت  زاَرنـدگاِن َغَزلهـاِی شـْیخ، َدر ُمواِجهـه بـا ایـن َغـَزل، هیـچ 
ُ
گ ران و 

َ
زیِنْشـگ

ُ
گ َبعـِض 

نگشـته اند؛ ِانـگاری چیـزی کـه ُدْشـوار یـا ُمْبَهـم نماَیـد َدر ایـن بْیـت َندیده انـد. از ایـن ُزْمره اسـت، َرواْنشـاد 
ِکتاِب ُشکوِه َسعدی َدر َغَزل.6 ِد آَیتی - َرِحَمُه اهلُل َتعالٰی - َدر  ُاستاد َعْبدالُمَحّمَ

د َخلیـِل َخطیـِب َرهَبـر )1302 - 1393 هــ.ش.( - طاَب  ـزاِر َخـدوِم َفقیـد، َانوشـه یاد ُاسـتاد دکتـر َسـّیِ
ُ
َمْتْن گ

ِکتاِب ِنگاریـن که َبرُکنی / َهْمچون  َثـراه -، َدر َشـرِح خـود َبـر دیـواِن َغَزلّیـاِت َسـعدی، بْیِت »َهر باب ازین 
زاِرش َفرموده است:

ُ
گ گویی ازآن باب خوْشَتَرست« را ُچنین  ِبِهْشت 

گفته می َشَود. کردن  که امروز بیشتر از بر  کنی و به خاطر نگاه داری، مصدِر آن برکردن  »برکنی: حفظ 

معنـِی بیـت: هـر فصـل از ایـن مهرنامـۀ زیبا را که به خاطر سـپاری، گوئی دری از درهاِی هشـتگانۀ بهشـت 
که هریک از دگری نکوتر و آراسته ترست.«7. باشد 

ْنَوری - داَم ُعاله -، َدر  ُگزیدۀ َغَزلّیاِت َسعدی - که از َدرْسنامه هاِی ُمعَتَبِر داِنشجویاِن 
َ
ُاستاد دکتر َحَسِن أ

عـاِت َفرَهْنگـی، 
َ
3 . َغَزلّیـاِت َسـعدی، به َتصحیـِح: َحبیـِب َیْغمائـی، به کوِشـِش: َمهـدِی َمداِئنـی، چ: 2، ِتْهـران: ِپژوِهْشـگاِه ُعلـوِم ِإْنسـانی و ُمطال

1390 هـ.ش.، ص 25.
یـِز َاتابکـی، و  ِکتـاب، توضیحـات َنـداَرد[: دکتـر ُغالْمُحَسـْیِن یوُسـفی، به ِاهِتمـاِم: دکتـر َپرو 4 . َغَزلهـاِی َسـعدی، َتصحیـح و توضیـح ]َکـذا؛ َولـی 

َدسْتیارِی: بانو ِرْفَعِت َصفٖی نیا، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1385 هـ.ش.، ص 14.
5 . َسنج: َغَزلهاِی َسعدی، َتصحیح: دکتر ُغالْمُحَسْیِن یوُسفی، چ: 1، 1385 هـ.ش.، ص 361.

ِد آَیتی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت هیرَمند، 1369 هـ.ش.، ص 47. 6 . َسنج: ُشکوِه َسعدی َدر َغَزل، به ِاْنِتخاب و َشرِح: َعبدالُمَحّمَ
َدبی و 

َ
زن و َبحـِر َغَزلهـا و َبرخـی ُنکته هاِی َدسـتوری و أ ْبیـات و ِذْکـِر َو

َ
7 . دیـواِن َغَزلّیـاِت ُاسـتاِد ُسـَخن َسـعدِی شـیرازی، بـا َمعنـِی واژه هـا و َشـرِح أ

د[ َخلیِل َخطیِب َرهَبر، چ: 10، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت َمْهتاب، بی تا، 1 / 107. مثال و ِحَکم به کوِشِش: دکتر ]َسّیِ
َ
أ
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زاِرِش این بْیت َفرموده اند: 
ُ
گ َدِب فارسی بُشماَرست -، َدر 

َ
زبان و أ

کتاب نگارین استعاره از عالم عشق و عاشقی و مصاحبت با معشوق  »نگارین: پرنقش ونگار، زیبا ...؛ 
است.

کنی.«8. برُکنی: ازبرکنی، حفظ 

ـزاِرِش این بْیت 
ُ
گ کـه َبر َغَزلّیات و َقصایِد َسـعدی نوشـته اند، َدر  آقـاِی ُغالْمِرضـا َارَژْنـگ، َدر َشـرِح موَجـزی 

َمرقوم داشته اند: 

کنی، به  خاِطر بسپاری.«9. »َبرُکنی: حفظ 

که َبر َغَزلّیاِت شـْیخ  آقاِی َبهاءالّدیِن ِاسـَکنَدری - َحِفَظُه اهلُل و َرعاه -، َدر َحواشـِی توضیحِی سـودَمندی 
ـِت َنُخسـِت بیـت، نوشـته اند: »ازبرکنـی، در خاطـر نـگاه 

َ
، ذْیـِل »برُکنـی« َدر ل

ً
ال ّوَ

َ
شـیراز َمرقـوم داشـته اند، أ

ِت ُدُوِم بیت، از راِه إیضاح َمرقوم َفرموده اند: 
َ
داری«؛ و ثانًیا، ذْیِل ل

کـه هـر بـاب این کتاب بهتـر از باب  »چـون بهشـت )کـه هـر دِر آن نیکوتـر از دِر دیگـر اسـت( خواهـی گفـت 
کتاب.«.10 دیگر است. باب: َدر؛ بخشی از 

کاِظِم َبرْگ َنْیسی )1335 - 1389 هـ.ش.( - ِرْضواُن اهلِل َتعالٰی  َصدیِق َفقیِد داِنشوَمنَدم، َانوشه یاد ُاستاد 
ْیه -، َدر َشـرِح ِنسـَبًة َمْبسـوطی که َبر َغَزلهاِی شـْیِخ شـیراز نوشـته و بی َشـک از ِبهَترین ُشـروِح آثاِر شیِخ 

َ
َعل

زاِرِش بْیِت مورِد َبحث نوشته است: 
ُ
گ شیریْن ُسَخِن ما بُشماَرست، َدر 

»باب: 1. فصل. 2. َدر. 

نگاریـن: ُپرَنْقش ونـگار، آراسـته، رنگیـن. و در ایـن جـا به معناِی "زیبا و ِدالویز" اسـت. "ِنگارین" به عنواِن 
 در این بیِت نظامی "َروان کرد از َعقیق آن َنْقِش زیبا / ُسخن هایی 

ً
صفِت "ُسخن" به کار رفته است، مثال

ِنگارین تر ِز دیبا"... . 

ُکنی، به  خاِطر ِبْسپاری.  َبرُکنی: ازَبرُکنی، ِحْفظ 

کتاب زیبا و دل انگیز اسـت، زیرا  کتاب، زیبا و دل انگیزند )این  معنِی بیت: باب ها )= فصل ها(ِی این 
ُکنی، خواهی دید که به باب ها )=  که از َبر  از عشق ُسخن می گوید(، هریک از این باب ها )= فصل ها( را 

که یکی از دیگری زیباتر است.«11. َدرها(ِی ِبِهشت می ماَند 

یرایِش ُدُوم، چ: 16، ِتْهران: َنْشِر َقْطره، 1394 هـ.ش.، ص 90. ْنَوری، و
َ
زیدۀ َغَزلّیاِت َسعدی، ِاْنِتخاب و َشرح: دکتر َحَسِن أ

ُ
8 . گ

دَعلـِی ُفروغـی بـا َمعنـِی واژه هـا و توضیـِح َتعبیرهاِی ُدشـوارـ، به کوِشـِش: ُغالْمِرضا  9 . َغَزلّیـات و َقصایـِد َسـعدی - از روِی ُنسـخۀ شـادَروان ُمَحّمَ
َارَژْنگ، چ: 1، ِتْهران: َنْشِر َقْطره، 1383 هـ.ش.، ص 500.

سۀ ِاْنِتشاراِت َقْدیانی، 1386 هـ.ش.، ص 155. مه و َشرح: َبهاءالّدیِن اسَکنَدری، چ: 6، ِتْهران: ُمَؤّسَ
َ

10 . َغَزلّیاِت شْیخ شیراز َسعدی، ُمَقّد
ذاری، َتصحیـح، توضیِح واژه ها و 

ُ
دَعلـِی ُفروغی ]و[ َحبیِب َیْغمایـی، ُمقابله، ِإعراْبگ سـاِس چاپهـاِی شـادَروانان ُمَحّمَ

َ
11 . َغَزلّیـاِت َسـعدی، َبـر أ

ز، 1386 هـ.ش.،  یراسِت 2، چ: 1، ِتْهران: شرَکِت ِاْنِتشاراتِی ِفْکِر رو ْبیات و َترَجمۀ ِشعرهاِی َعَربی: کاِظِم َبرْگ َنْیسی، و
َ
ِاْصِطالحات، َمعناِی أ

.265 / 1
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کرده اند: زاِرش 
ُ
گ که َشرحی َبر َغَزلهاِی شْیخ َسعدی نوشته اند، این بْیت را ُچنین  خانِم َفَرِح نیازکار َهم 

کنایه از غزلّیات زیبای سعدی.  »کتاب نگارین همچون بهشت: تشبیه و 
کنی و به  خاطر بسپاری.  برُکنی: حفظ 

معنِی بیت: هر بخش از کتاِب پرنقش ونگار سعدی را که از حفظ کنی و به خاطر بسپاری، آن را همچون 
که یکی از دیگری دلپذیرتر است.«.12 درهای بهشت می یابی 

ـِر خاِلقـی و دکتـر تـوَرِج َعْقدایی، َدر َشـرِح خود َبـر َغَزلهاِی َسـعدی، بْیِت مورِد 
َ
درضـا َبرزگ آقایـان دکتـر ُمَحّمَ

َکرده اند: زاِرش 
ُ
گ َبحث را اینگونه 

»باب )اّول(: فصل و قسمت و )دوم(: َدر. 

نگارین: زیبا و خوش.
کردن و به خاطر سپردن. برکردن: حفظ 

کتاب  کنایه:  کتاب نگارین به بهشـت مانند شـده اسـت /  نوعی رّد الّصدر علی العجز: باب / تشـبیه: 
نگاریـن )غزلّیـات زیبـای سـعدی( / جنـاس تام: باب )فصل(، بـاب )در( / ایهام: برکنی 1 - حفظ کنی 

کنی )به حالت ورق زدن(. 2 - بلند 

گویی  کنی و به خاطر بسپاری، یا ورق بزنی،  که از بر  کتاب پرنقش ونگار و زیبا را  معنی: هر فصلی از این 
کـه هـر دری از در دیگـر یـا هر فصلـی از فصل  کـه می گشـایی و خواهـی دیـد  یکـی از درهـای بهشـت اسـت 

دیگر بهتر است.«.13

ق ویراسـته  کـه به ِاهِتمـاِم زنده یـادان ِإسـماعیِل صاِرمـی و َحمیـِد ُمَصـّدِ َدر ُنسـخه ای از َغَزلهـاِی َسـعدی 
َکرده اند سـتاره ای ِنهـاده14 و آنگاه  کـه آن را َمعنـی  ُشـده اسـت، َدر ایـن بْیـت، َبـر َسـِر »َبرُکنـی«، بـه نشـانۀ آن 
کردن،  لفبائی است! - نوشته اند: »برکردن = حفظ 

َ
که نوعی توضیحاِت أ َدر »فهرسِت لغات و اعالم« - 

بخاطر سپردن«15.
٭

َکم  قوالشـان را دیده و آَوْرده ام، ُچنان که ُمالَحَظه َفرمودید، َدسـِت 
َ
کـه َمْن َبْنده أ غاِلـِب ایـن ُشـّراِح ُمحَتـَرم 

ِکتـاِب ِنگارین که  ِت »َهر باب ازین 
َ
َبـر َسـِر یـک چیـز ِاخِتـالِف نمایانـی َنداَرنـد و آن، ایـن که »َبرکـرَدن« َدر ل

12 . َشرِح َغَزلّیاِت َسعدی، َفَرِح نیازکار، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِهرِمس )با َهْمکارِی: َمرَکِز َسعدٖی شناسی(، 1390 هـ.ش.، ص 349.
ـِر 

َ
درضـا َبرزگ یباشناسـِی بْیتهـاـ، به کوِشـِش: دکتـر ُمَحّمَ ـِظ واژه هـاِی ُدشـوار، ُدُرسـْت خوانی و ز

ُ
ّف

َ
هـاِی َسـعدی - َهمـراه بـا ُمَقّدمـه، َتل

ْ
13 . َشـرِح َغَزل

خاِلقی - و - دکتر توَرِج َعْقدایی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت َزّوار، 1386 هـ.ش.، 1 / 173.
ق، چ: 1،  سـاِس َپْنج َمتِن ُمعَتَبِر َخّطی و دو ُنسـخۀ ُمسـَتَنِد چاپی(، به ِاهِتماِم: ِإسـماعیِل صاِرمی - و - َحمیِد ُمَصّدِ

َ
14 . َغَزلهاِی َسـعدی )َبر أ

ُبرز، 1376 هـ.ش.، غ 66 )»صفحه شماِر« ِحسابی َنداَرد!(.
ْ
ِتْهران: َنْشِر ال

15 . َهمان، ص 634.
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َکرَدن، به  خاِطر سپارَدن« است. َبرُکنی«، به َمعناِی »ازَبرَکرَدن، ِحْفظ 

ِکتاِب سودَبخِش َفرَهنِگ واژه نماِی َغَزلّیاِت َسعدی َفراَهم آَوردۀ زنده یاد دکتر َمهیْن ُدخِت ِصّدیقیان  َدر 
)1316 - 1378 هـ.ش.( - َرِحَمَها اهلُل َتعالٰی - نیز »َبرَکرَدن« را َدر این بْیِت َسـعدی به َمعناِی »ازبرکردن، 
َکرده انـد که »َبرَکـرَدن« بدین َمعنی َهمین یْکبار َدر َغَزلّیاِت َسـعدی  ِگِرفته انـد و نیـز َتصریـح  حفـظ کـردن« 

کار َرفته است.16 به 

َغْت نامـۀ ِدْهُخـدا ذْیـِل »َبرَکـرَدن«، یکـی از َمعانـِی ایـن َمصـَدر را »حفـظ کردن و به خاطر نگاه داشـتن، 
ُ
َدر ل

کـردن« نوشـته اند و َفرَهنگهـاِی ُبرهـاِن قاِطـع و َانُجَمـن آرا و آَننـدراج را بـه عنـواِن َمناِبـِع ایـن َمعنـی یـاد  از بـر 
که َهمین بْیِت َسعدی است.17  َکرده اند و یک شاِهْد بیشَتر َهم براِی این َمعنی نیاَورده اند 

ِد  ِکتاب، َانوشـه یاد دکتر ُمَحّمَ شاده َدسـِت 
ُ
گ َدر ُبرهـاِن قاِطـع ایـن َمعنـی َهسـت؛ ولی طاِبِع ناِقد و ُمَحّشـِی 

سَکَنُه اهلُل َفِسیَح الِجَنان -، هیچ شاِهد یا توضیحی َدر هاِمِش آن َنَیفزوده است.18
َ
ُمعین - أ

ـزاِرِش َمعانـِی »َبرَکرَدن«، - 
ُ
گ َخِذ آَننـدراج َدر 

ْ
َدر آَننـدراج ایـن َمْعنـی َنْقـل ُشـده اسـت بـی هیـچ شـاهد.19 َمأ

َغت َبرمی آَید20 - دو َفرَهنِگ َبهاِر َعَجم و َفرَهنِگ َانُجَمن آراِی 
ُ
ُچنان که از دو َرمِز َمذکور ذْیِل توضیِح این ل

کور َنداشته است21، َپس می َتوان 
ْ

ناِصری بوده است، و چون َبهاِر َعَجم از َبراِی »َبرَکرَدن« این َمعنی را َمذ
ر  ّثِ

َ
که َفرَهنگی اسـت بسـیار ُمَتأ َکرده اسـت  ْخذ 

َ
که آَنندراج آن را از َفرَهنِگ َانُجَمن آراِی ناِصری أ داِنسـت 

از ُبرهاِن قاِطع22.

٭

َبرَکرَدن، ِحْفظ  ـِت »َهـر باب ازین ِکتاِب ِنگارین که َبرُکنی«، بـه َمعناِی »از
َ
کـه »َبرکـرَدن« َدر ل َمْن َبنـده َدر ایـن 

َکرَدن،  ـر »َبرکرَدن« به َمعنـاِی »ازَبرَکـرَدن، ِحْفظ 
َ
گ َکـرَدن، بـه  خاِطـر سـپارَدن« باَشـد، بِجـد َتردیـد داَرم. َحّتٰی َا

ـواِه ُمعَتَبر داشـته باَشـد23، باز ُچنین 
ُ
گ غـاِت شـاِیِع فارسـِی َقدیـم بـوده باَشـد و َدْهها 

ُ
بـه  خاِطـر سـپارَدن« از ل

سـاِس َمتـِن َغَزلّیـاِت َسـعدی، َتصحیـِح َحبیـِب َیغمائـی(، 
َ
ـر: َفرَهنـِگ واژه نمـاِی َغَزلّیـاِت َسـعدی بـه ِانِضمـاِم َفرَهنـِگ َبسـاَمدی )َبـر أ

َ
16 . نگ

ین - و - گیتِی  یِن باِقرِی اهرنجانی - و - هنگامه آرو بوطاِلِب میرعاِبدینی - و - َپرو
َ
د أ ردۀ: َمهیْن ُدخِت ِصّدیقیان )با َهْمکارِی: َسّیِ َفراَهم آَو

َصَفرزاده - و - بانو بهامین(، چ: 1، ِتْهران: ِپژوِهْشگاِه ُعلوِم ِإْنسانی و ُمطالعاِت َفرَهنگی، 1378 هـ.ش.، 1 / 207.
َغْت نامۀ ِدْهُخدا، ذْیِل »َبرَکرَدن«.

ُ
ر: ل

َ
17  . نگ

کَبـِر ِدْهُخدا 
َ
ِد ُمعیـن، ُمَقّدمه ها از: َعلٖی أ ـص بـه »ُبرهـان«، به ِاهِتمـاِم: دکتـر ُمَحّمَ ِ

ّ
ـِف َتبریـزی ُمَتَخل

َ
دُحَسـْین بـِن َخل ـر: ُبرهـاِن قاِطـع، ُمَحّمَ

َ
18 . نگ

میرَکبیر، 1376 هـ.ش.، 1 / 261.
َ
َسۀ ِاْنِتشاراِت أ صغِر ِحکَمت - و - َسعیِد َنفیسی، چ: 5، ِتْهران: ُمَؤّسَ

َ
- و - ِإبراهیِم پورداود - و - َعلٖی أ

ِکشور، 1889 - 1894م.، 1 / 433. 
ْ
کهَنو: َمطَبِع ُمْنشی َنَول

َ
ص بـ: شاد، چاِپ َسنگی، ل ِ

ّ
ُمَتَخل

ْ
د پادشاه ال ر: َفرَهنِگ آَنندراج، ُمَحّمَ

َ
19 . نگ

ر: َهمان، َهمان جا.
َ
20 . نگ

یراستار: َبهَمِن  له تیکچند بهار، َتصحیِح: دکتر کاِظِم ِدزفولیان، و مثاِل فارسی(، ال
َ
غات، َترکیبات، کنایات و أ

ُ
21 . َسنج: َبهاِر َعَجم )َفرَهنِگ ل

َخلیفۀ بناروانی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت طالیه، 1380 هـ.ش.، 1 / 284.
ِد ُمعین، چ: 5، 1376 هـ.ش.، 1 / صد  ص به »ُبرهان«، به ِاهِتماِم: دکتر ُمَحّمَ ِ

ّ
ِف َتبریزی ُمَتَخل

َ
دُحَسـْین بِن َخل 22 . َسـنج: ُبرهاِن قاِطع، ُمَحّمَ

و شانزده.
َکرَدن« َنخواَهد بود. َکرَدن، به حاِفظه سُپرَدن، ِحفظ  واِه »َبرَکرَدن« به َمعناِی »َاز َبر 

ُ
گ َکرد،  که َتْبیین خواهیم  که ُچنان  23 . این بْیِت َسعدی 

که به ِاصِطالِح  واِه این َمعنی باَشد َندیَدم؛ َهرَچند 
ُ
گ که  ری َهم 

َ
ًة شاِهِد پَدروماَدرداِر دیگ

َ
که َدر َدستَرس داشَتم و َبرَرسیَدم ِعجال َدر َفرَهنگهائی 
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فته اند. 
ُ
گ که  که َبرُکنی«، َنه بدین َمعناست  ِکتاِب ِنگارین  که َدر ِعباَرِت »َهر باب ازین  می نماَید 

شـوَدِن 
ُ
گ ِک زیبایـِی یـک چیـز / یـک َمتن / یک کتاب، دیدن / خوانَدن /  کـه از َبـراِی ِإدرا َهمـه می دانیـم 

ِک زیبایِی یک َمْتن آن را ازَبرَکرد  آن الزم اسـت، َنه به خاِطرسـپرَدن و ازَبرداشـَتِن آن. ... چرا باید َبراِی ِإدرا
ِکتاب را بگشـا و از  و به خاِطر سـُپرد؟ ... ُشـما به دوسـت خود می گویید: این َمْتن را ببین یا بخوان یا آن 

ُکن تا ببینی چه زیباست! ت بَبر؛ َولی َنمی گویید: ِحْفظ 
َّ

ذ
َ
زیبایی اش ل

ْبْع: َدر آن  ُسـَخِن َسـعدی نیـز َهمیـن اسـت. می گوَیـد: َهـر باب از این کتـاِب نگارین را که بازُکنـی - و بالّطَ
که ... َنَظر نمایی - خواهی دید 

َدِب فارسی است. 
َ
غاِت آشنا و ُپرکارُبرِد َزبان و أ

ُ
شوَدن"، از ل

ُ
شوَدن، َبرگ

ُ
گ »َبرَکرَدن« به َمعناِی "بازَکرَدن، 

کار ُبـرده  »َبرَکـرَدن َچشـم / دیـده« را بـه َمعنـاِی بازَکـرَدِن َچشـم / دیـده و نگریسـتن، خـوِد َسـعدی بارهـا بـه 
است. 

َدر َغَزلهاِی شْیخ می خوانیم: 
کــــــــه بــــــــی تــــــــو برَنُکند  دیــــــــداَرت24 ○ دیــــــــده شــــــــاَید  ــــــــراِق  فݭݭِ َنبیَنــــــــد  تــــــــا 
که دیــــــــده به دیداِر دوســــــــت َبرَکردم  َحالل نیست که َبر َهم ِنَهم به تیر از دوست25 ○ َمرا 
َیت دیَدم  ز که َبرَکردم و رو قواَمم نیست26 ○ چشــــــــم از آن رو

َ
به َهمین دیده َســــــــِر دیَدِن أ

که نابینااند ق 
ْ
که َدر وْی جان نیست27 ○ َچشــــــــم َبرَکرده َبســــــــی َخل َمَثِل صوَرِت دیوار 

کــــــــه بی تو می گذراَنــــــــم َغبینه ای28 ○ َچشمی که ُجز به روِی تو َبرمی ُکَنم َخطاست  وآن َدم 
از ســــــــینۀ ما َســــــــَحر  آِه  ک می َرَود 

َ
َفل تو َهمی َبرَنُکنی دیده ِز خواِب َســــــــَحری29 ○ به 

َدر ِز َعوام َبسته بْه، چون تو به خانه َاْنَدری30 ○ دیده به روِی َهر َکســــــــی، َبرَنُکَنم ِز ِمْهِر تو؛

ُوُجود )یا: الَعَدم(«. 
ْ
 َعلٰی َعَدِم ال

ُّ
ِوْجدان الَیُدل

ْ
بۀ ُعلوِم َقدیم: »َعَدُم ال

َ
ما َطل

َدر َفرَهنِگ ُبُزرِگ ُسَخن، یکی از َمعانِی »َبرَکرَدن« را »از بر کردن، به حافظه سپردن، حفظ کردن« نوشته اند و شاهدی َبرساخته )َنه از َمکتوباِت 
ْنـَوری، چ: 1، ِتْهـران: 

َ
َپَرسـتِی: دکتـر َحَسـِن أ ـر: َفرَهنـِگ ُبـُزرِگ ُسـَخن، به َسر

َ
َقدیـم و َجدیـد( َبراَیـش نوشـته اند: »همـۀ درس هایـم را برکـردم« )نگ

ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1381 هـ.ش.، 2 / 923(.
باِن فارسـِی  َکـرَدن« ُکجاهـا بـه کار َرفتـه اسـت. ای َبسـا بایـد ُمنَتِظر ِنشسـت تـا َفرَهنِگ جامِع َز حظـه َنمی داَنـم »َبرَکـرَدن« بـه َمعنـاِی »َاز َبـر 

َ
َدر ایـن ل

ّیِ حال، َبر این »شاِهِد َمصنوع« که َدر َفرَهنِگ 
َ
َفرَهنِگستان َحرِف »ب« را نیز شاِمل َشَود و َشواِهِد این َمعنی را َدر آن َتوان ُجست. لیک َعلٰی أ

لی نیست. کرده اند، ُمَعّوَ ُبُزرِگ ُسَخن َدرج 
میرَکبیـر، 1389 

َ
َسـۀ ِاْنِتشـاراِت أ ْمشـاهی[، چ: 15، ُمَؤّسَ یـِر َنَظـِر: ُخّرَ ُکّلّیـاِت َسـعدی، به ِاهِتمـاِم: ُفروغـی ]بـا َهمـکارِی: َیْغمائـی[، ]باْزچـاپ ز  . 24

هـ.ش.، ص 424، غ 36.
25 . َهمان، ص 447،  غ 96.

که می َفرماید: ِر َهموست 
َ
ِر آن بْیِت دیگ

َ
این بْیِت شْیخ، تا اندازه ای َتداعیگ

َبنــــــــَدم کــــــــه دیــــــــده َدر َنَتواَنــــــــم  می آَیــــــــد ِز دیَدَنــــــــت  تیــــــــر  کــــــــه  بیَنــــــــم  ُمقابلــــــــه  ــــــــر 
َ
َوگ

)َهمان، ص 516، غ 288(.
26 . َهمان، ص 455، غ 120.

27 . َهمان، ص 456، غ 122.
28 . َهمان، ص 595، غ 496.
29 . َهمان، ص 614، غ 545.
30 . َهمان، ص 616، غ 552.
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َکرد  ز ِفدا خواَهم  َهــــــــر دیداری31○ جان به دیداِر تو یک رو َبرَنُکَنــــــــم دیده به  ــــــــر 
َ
ِدگ تا 

َبرُکَنم دیده به روشنایَیت  که  آشــــــــنائیت32 ○ ُصْبْحدمی  قۀ 
ْ
َحل َزَنــــــــم  آســــــــمان  َدِر  َبر 

َدر ِقْطَعه ای َفرموده است:
آَمــــــــد  ُوجــــــــود  َدر  کــــــــه  َهــــــــم بــــــــه روِی تو دیــــــــده َبرَکرَده ســــــــت33َبْنــــــــده زاده 

که تا پیش از آن نابینا بوده است  َکسی  َسعدی َدر حکاَیتی َدر باِب ُدُوِم بوستان، َهمین َتعبیر را َدر َحّقِ 
ِت ِضْمنـی َبر "بینا 

َ
کـه الَبّتـه ِعـالوه َبـر َصریـِح َمعنـاِی بازَکـرَدِن َچشـم / دیـده و نگریسـتن، َدالل بـه کار ُبـرده 

ُشَدن، روشن ُشَدِن َچشم" َهم داَرد:
چکید  َچندی  َقطره  َنرِگَســــــــش  از  بدیــــــــدَشــــــــب  ُدنیــــــــا  و  َبرَکــــــــرد  دیــــــــده  َســــــــَحر 
کــــــــه آن بی َبَصــــــــر34  دیده َبرَکــــــــرد دوش35ِحکاَیــــــــت به َشــــــــْهر اْنَدر اْفتــــــــاد و جوش 

َدر ایـن َتعابیـر، ُجـزِء »َبرَکـرَدن« َصدالَبّته به َمعناِی "بازَکرَدن" اسـت36؛ لیک »َبرَکرَدن« به َمعناِی "بازَکرَدن" 
صلِی مورِد َبحـِث َدر این َمقال 

َ
ـری از َغَزلّیـات یـا َقصایـِد َسـعدی نیـز آَمده اسـت که با بْیـِت أ

َ
َدر بْیـِت دیگ

که ِشـْعِر ُمْشـَتِمل َبر  که می گوَیم: "َغَزلّیات یا َقصاِیِد َسـعدی"، از آنجاسـت  ُمَتناِسـْب َتر می نماَید. ... این 
ـم داده اند و َبرخی، "َقصیـده"37.  ... 

َ
واجویـی را، از َهمـان َقدیـم، َبرخـی، "َغـَزل" َقل

ُ
گ کـِر مـورِد  ِ

ّ
خیرالذ

َ
بْیـِت أ

باری، بْیِت َمَحّلِ ِاْسِتْشهاِد ما، این است:

َبرَکرَدند َهــــــــم  ِز  َمْعشــــــــوق  بــــــــِی  خو َرِق  ِم عافَیت از عاِشــــــــِق شــــــــْیدا َبرخاستَو
َ
َقل

ُکَهـِن دیـواِن شـْیِخ شـیراز اسـت و ُمختـاِر ُاسـتاِد َانوشـه یاد َحبیـِب  ایـن، َضْبـِط ُمنـَدِرج َدر َبعـِض ُنَسـِخ 
پـردۀ معشـوق  بْیـت ُچنیـن اسـت: »گوییـا  َنُخسـِت  ـِت 

َ
ل ُفروغـی، َضبـِط  َدر ویراسـِت  َورَنـه،  َیغمائـی38؛ 

31 . َهمان، ص 619، غ 560.
32 . َهمان، ص 789، غ 15 )»َمواِعظ«(. 

یِسِش »برکردست«(. 33 . َهمان، ص 813 )با نو
34 . ُنسخه َبَدل: بی دیده ای.

35 . َهمان، ص 272.
که:  باب به َعرض می َرساَنم 

ْ
36 . َطْرًدا ِلل

ُکّلّیاِت  َدر َفرَهنـِگ واژه نمـاِی َغَزلّیـاِت َسـعدی، بْیـِت »ای َرقیـب این َهمـه سـودا َمُکن و َجنگ َمجوی / برَکَنم دیده؛ که َمن دیـده ازو َبرَنَکَنم« ) 
ْمشـاهی[، چ: 15، 1389 هــ.ش.، ص 562، غ 409(  یـِر َنَظـِر: ُخّرَ دَعلـِی ُفروغـی ]بـا َهمـکارِی: َیْغمائـی[، ]باْزچـاپ ز َسـعدی، به ِاهِتمـاِم: ُمَحّمَ
ر: َفرَهنِگ واژه نماِی َغَزلّیاِت َسـعدی به ِانِضماِم َفرَهنِگ َبسـاَمدی، َمهیْن ُدخِت 

َ
م داده اند )نگ

َ
را، از َشـواِهِد »َبرَکردن« به َمعناِی »بازَکرَدن« َقل

َثری از »َبرَکردن« نیست؛ و آنچه َهست »َبرَکْنَدن« است. 
َ
که از ُبْن َدر این بْیت أ ِصّدیقیان، چ: 1، 1378 هـ.ش.، 1 / 207(؛ حال آن 

ِت ُدُوِم این بْیت می َفرماَید: 
َ
شْیِخ شیراز َدر ل

یرا َمن به هیچ َوجه َچشم از او َبرنمی داَرم و َرهایش نمی ُکنم.«  ر، ز بیاو گر می خواهی بیا و َچشَمم را از َحَدقه َدر »ا
کاِظِم َبرْگ َنْیسـی،  ْبیات و َترَجمۀ ِشـعرهاِی َعَربی: 

َ
ذاری، َتصحیح، توضیِح واژه ها و ِاْصِطالحات، َمعناِی أ

ُ
) َغَزلّیاِت َسـعدی، ُمقابله، ِإعراْبگ

ز، 1386 هـ.ش.، 2 / 920(.  یراسِت 2، چ: 1، ِتْهران: شرَکِت ِاْنِتشاراتِی ِفْکِر رو و
عـاِت 

َ
ـر: َغَزلّیـاِت َسـعدی، به َتصحیـِح: َحبیـِب َیْغمائـی، به کوِشـِش: َمهـدِی َمداِئنـی، چ: 2، ِتْهـران: ِپژوِهْشـگاِه ُعلـوِم ِإْنسـانی و ُمطال

َ
37 . نگ

َفرَهْنگی، 1390 هـ.ش.، ص 348، هاِمش.
ر: َغَزلّیاِت َسعدی، به َتصحیِح: َیْغمائی، به کوِشِش: َمداِئنی، چ: 2، 1390 هـ.ش.، ص 349.

َ
38 . نگ
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پیـش«39. از  برافتـاد 

فت وگوی َنباَشد که َدر »َوَرِق خوبِی َمعشوق ِز َهم َبرَکرَدند«، »َبرَکرَدن« َیعنی "بازَکرَدن"40؛ 
ُ
باری، گویا جاِی گ

شـوَدند و َشـرِح 
ُ
و »َوَرِق خوبِی َمْعشـوق ِز َهم َبرَکرَدند«، َیعنی: أوراِق ُحْسـن و زیبایِی َمْعشـوق را از َهم بازگ

زیبائِی او را َعرضه داشَتْند. 

بـه َعقیـدۀ ایـن داِنش آمـوز - َعَفـا اهلُل َعْنـه -، »َبرَکرَدن« َدر آن بْیـِت »َهر باب ازین ِکتاِب ِنگارین که َبرُکنی / 
که َهم َدر ِشعِر  شوَدن است  گویی ازآن باب خوْشَتَرست« نیز به َهمین َمعنای بازکردن و گُ َهْمچون ِبِهْشت 
َکرده اند و َمعروِف ُسَخْن شناسـان و  َسـعدی بَتْکـرار آَمـده اسـت و َهـم َفرَهنْگ نویسـان َدر جاِی خود َثبـت 

َکِلَمه است. َصْیَرفیاِن 

ـِر خاِلقی و دکتر 
َ
درضا َبرزگ کـردن )بـه حالـت ورق زدن(" َهم که آقایـاِن دکتر ُمَحّمَ آن َمعنـاِی إیهامـِی "بلنـد 

ِکتاب و به ِاصِطالح  شـوَدن و دیَدِن 
ُ
گ مان داعی َوْجهی َنداَرد. َبحث بر َسـِر 

ُ
گ توَرِج َعْقدایی َافزوده اند، به 

ِگِرفَتن، َمْطَمِح َنَظر نیست. ِگِرفَتن یا پایین  ِح"41 آن است؛ باال 
ُ

"َتَصّف

ِم 
َ
 "عال

ً
هاِی َسعدی است؛ َنه َمَثال

ْ
َپذیِر َغَزل

ْ
ماِن َمن، َهمان َدفَتِر ِدل

ُ
گ »ِکتاِب ِنگارین« َهم َدر این بْیت، به 

فته اند - یا ... .
ُ
گ ْنَوری 

َ
که ُاستاد أ عشق و عاشقی و مصاحبت با معشوق" - 

ن داشته؛  َدفَتِر َغَزلهاِی َسعدی، َدر َزماِن َحیاِت خوِد او، َهم َتدوین ُشده بوده است و َهم ِاْسم و َرْسِم ُمَعّیَ
بی َبکِر بیستون"42 و ُجز او، َدر واِقع، بازَتدویْن ها و َترتیْب هاِی 

َ
حَمد بن أ

َ
و َتدوین هاِی سَپسیِن "َعلّی بن أ

بـات" و "َبداِیـع" و ...، بـه َزمـاِن خـوِد او بـاز  ْعٖنـی: "َطّیِ
َ
ـذارِی پاره هـاِی دیـواِن شـْیخ، أ

ُ
َبعـدی اسـت. ناْمگ

جزاَیش یاد 
َ
ِن َغَزلهاِی خویـش و أ حیاًنـا بَصراَحـْت از ایـن َدفَتـِر ُمـَدّوَ

َ
شـعاِر خـود، أ

َ
ـرَدد43 و َسـعدی َدر أ

َ
می گ

ْمشاهی[، چ: 15، 1389 هـ.ش.، ص 707. یِر َنَظِر: ُخّرَ ُکّلّیاِت َسعدی، به ِاهِتماِم: ُفروغی ]با َهمکارِی: َیْغمائی[، ]باْزچاپ ز  . 39
40 . نیز َسنج: َفرَهنِگ واژه نماِی َغَزلّیاِت َسعدی به ِانِضماِم َفرَهنِگ َبساَمدی، َمهیْن ُدخِت ِصّدیقیان، چ: 1، 1378 هـ.ش.، 1 / 207.

یا َصواب نیست. گو که  َیند؛  ق« می گو ح«، »َتَوّرُ
ُ

41 . َبعِض ُمعاِصران، به جاِی »َتَصّف
ق«، به نوشتۀ َفرَهنگها، خورَدِن َبرگ )َبرگ خورَدِن ُشُتر و آهو و ماَننِد اینها( است. »َتَوّرُ

َحَسِن َنَجفی، چ: 14، ِتْهران: َمرَکِز َنْشِر داِنْشگاهی، 1387 هـ.ش.، ص 120.
ْ
بوال

َ
یهاِی زباِن فارسی(، أ یسیم ) َفرَهنِگ ُدشوار نیز َسنج: َغَلط َننو

می َافزاَیم:
ییم - و َدر َبیاِن آنچه َدر ِاصِطالِح ِکتابُفروشـان و ِکتاْببازاِن  ق« می گو یـق« را َدر َهمیـن َمعنـٰی که َبعِض ما »َتَوّرُ بـی دیـده ام کـه »َتور َدر ِکتابهـاِی َعَر
ِت ُحصوِل ِاْطمینان از  ِکتاب و دیَدِن یکایِک َصَفحات است به نّیَ َرق َزَدِن  ِحرفه ای »َصفحه ُشماری« خوانده می َشَود )و ُمراد از آن، َهمانا َو

کار می َبَرند.  ُکّراسه هاِی سفید و ناِقص و ...( -، به  کتاب و َنبوِد  َعَدِم ُنقصاِن 
الم َرؤوف، ط: 1، َبْیروت:  یها: د. ِعماد َعْبدالّسَ

َ
َق َعل

َّ
ها و َعل

َ
َم ل

َ
َجب صاِحِب َمکَتَبِة الُمَثّنی بَبغداد، َقّد د الّرَ رات قاِسم ُمَحّمَ ِکّ

َ
ر: ُمذ

َ
نمونه را، نگ

ة ِللَمْوسوعات، 1429 هـ.ق. / 2009 م.، ص 73 و 153 و 192. بّیَ َعَر
ْ
الّدار ال

یق«، به َفرَهنگهاِی َعَربی نیز راه یافته است.  این َمعناِی »َتور
ـم الُکُتـب، 1429 هـ.ق.، 3 / 

َ
حَمـد ُمْختـار ُعَمـر - بُمسـاَعَدِة َفریـق َعَمـل -، ط: 1، القاِهـَرة: عال

َ
ـِة الُمعاِصـَرة، الّدکتـور أ بّیَ َغـِة الَعَر

ُ
ـر: ُمعَجـُم الّل

َ
نگ

.2426
ْمشـاهی[، چ: 15، 1389 هـ.ش.، صص 923 -  یِر َنَظِر: ُخّرَ ُکّلّیـاِت َسـعدی، به ِاهِتمـاِم: ُفروغـی ]بـا َهمـکارِی: َیْغمائی[، ]باْزچـاپ ز 42 . َسـنج: 

.925
َدبّیات و ُعلوِم ِإنسـانِی 

َ
ْحَمـه - سـالها پیش نوشـته ) َمَجّلۀ داِنشـَکدۀ أ ْیـِه الّرَ

َ
ـْه بـه آنچـه َعاّلمـۀ ُاسـتاد ُمْجَتبـٰی میُنـوی - َعل 43 . َدر ایـن بـاره، َتَوّجُ

َجـل َسـعدی، ]به اهِتمـاِم:[ 
َ
داِنْشـگاِه ِفردوسـی، س 10، ش 1 / َپیاَپـی: 37، َبهـاِر 1353 هــ.ش.، ص 27 و 28 - از ِرسـالۀ صاِحبّیـه از شـْیِخ أ
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حوظ داشته است. 
ْ
جزاِی آن را نیز َمل

َ
َکرده و آغاز و َانجاِم أ

بـاِت" شـْیخ ُمنـَدِرج اسـت،  کتـاِب "َطّیِ کـه َدر  شـْیِخ َظراَفْت ِشـعاِر شـیریْن َکالِم مـا، َدر یکـی از َغَزلهایـش 
می َفرماَید:

فتار و قیامت؟!
ُ
گ آن چه َرفتاَرست و قاَمت؟، ٰوان چه 

بات آِخر َنداَرد44  فت؟ َسعدی! َطّیِ
ُ
گ َچند خواهی 

َکرده اند46،  ِر ُشـّراح َدرنگریسـته و ِعناَیـت 
َ

کـه َبعِض دیگ ـه َنَفرموده انـد45، آنسـان  َهرَچنـد َبعـِض ُشـّراح َتَوّجُ
گوشۀ َچشمی به ناِم َهمین َدفَتر از َغَزلهاِی خود داَرد. بات" َدر این بْیت  شْیخ با آورَدِن ناِم "َطِیّ

ردیده، َفرموده است:
َ
گ کتاِب "َبداِیِع" او َدرج  که َدر  ر 

َ
شْیخ َدر َغَزلی دیگ

کــــــــه َدر آفاق طیفه ِز َمن بْشــــــــنو ای 
َ
کان آری!یکی ل طاِیف ِز َبحــــــــر و 

َ
ُکنّی و ل َســــــــَفر 

بار انــــــــَدر  َنباَشــــــــد  َســــــــعدی  َبداِیِع  َرت 
َ
آری؟!47 گ َارَمغان  َقراَبت چه  و  هل 

َ
أ پیِش  به 

َکرده اند49،  ِر ُشّراح َدرنگریسته و ِعناَیت 
َ

که َبعِض دیگ ه َنَفرموده اند48، آنسان  باز َهرَچند َبعِض ُشّراح َتَوّجُ
ِن َغَزلهاِی خود ِإشاَرتی و َنَظری داشته است. ِکتاِب ُمَدّوَ َکلمۀ "َبداِیع" به ناِم َهمین ُجزو از  شْیخ با ِذْکِر 

باِت خود را با  ِکتاِب َطّیِ که از َبعِض ُنَسـِخ موثوِق دیوانش ُمسـَتفاد می َشـَود -  َسـعدی َهمُچنین - آنگونه 
این بْیِت ُمناِسْب گویانه َختم می ُکَند:

ضاِیْع َکرَدَنست ُعْمر  فَتن 
ُ
بســــــــیارگ َعظیم!50َسعدیا! 

ْ
ال اهلَل  اْسَتغِفُر  رَدَنست  ُعذرآَو َوقِت 

َکالم را ِاختیار َفرموده بوده است. الَبّته  ِکتاب، این بْیِت ُمناِسِب ِاخِتتاِم  ْه به َختِم  نیک پْیداست با َتَوّجُ

ْرد، بسیار فاِئده َبخش است. ُمْجَتبٰی میُنوی -( و ما ِسَپْس َتر َدر َهمین پْینوشتها خواهیم آَو
َدبّیاِت فارسی َدر داِنشگاِه آزاِد ِإْسالمِی 

َ
بان و أ زی، ُاستادیاِر َز تی از آقاِی دکتر َجهاْنَبْخِش نورو

َ
َدْه سالی پیش از این نیز، َدر َهمین موضوع، َمقال

فتار جاِی َبْحث 
ُ
گ یژه َدر ُجزئّیاِت آن  ییم، بو نظاِر ایشان َهْمسو

َ
ّیاتی از أ

ّ
ُکل رچه با َبعِض ِاسِتْنتاجات و 

َ
گ که َا زآباد، به چاپ َرسیده است  فیرو

َرند به: 
َ
َعۀ آن بنگ

َ
بسیاَرست. باری، خواَهندگاِن ُمطال

ل، ش 2 / َپیاَپی: 1 / 56، زمستاِن 1388 هـ.ش. )صص  ّوَ
َ
رۀ أ َدِب داِنْشگاِه شیراز )َمَجّلۀ ُعلوِم ِاجِتماعی و ِإنسانِی ساِبق(، دو

َ
َمَجّلۀ بوستاِن أ

زی(. ِم دکتر َجهاْنَبْخِش نورو
َ
ت؟«، به َقل

َ
کسی َغَزلّیاِت َسعدی را به چهار َدسته َتقسیم نموده؟ و به چه ِعّل 157 - 178/ َمقالۀ »چه 

ْمشاهی[، چ: 15، 1389 هـ.ش.، ص 472، غ 166. یِر َنَظِر: ُخّرَ ُکّلّیاِت َسعدی، به ِاهِتماِم: ُفروغی ]با َهمکارِی: َیْغمائی[، ]باْزچاپ ز  . 44
د[ َخلیِل َخطیِب َرهَبر، چ: 10، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت َمْهتاب، بی تا،  45 . َسنج: دیواِن َغَزلّیاِت ُاستاِد ُسَخن َسعدِی شیرازی، به کوشِش: دکتر ]َسّیِ
کاِظِم  ْبیات و َترَجمۀ ِشعرهاِی َعَربی: 

َ
ذاری، َتصحیح، توضیِح واژه ها و ِاْصِطالحات، َمعناِی أ

ُ
1 / 246؛و: َغَزلّیاِت َسعدی، ُمقابله، ِإعراْبگ

ز، 1386 هـ.ش.، 1 / 419. یراسِت 2، چ: 1، ِتْهران: شرَکِت ِاْنِتشاراتِی ِفْکِر رو َبرْگ َنْیسی، و
ـِر خاِلقـی - و - دکتـر َعْقدایـی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت َزّوار، 1386 هــ.ش.، 1 / 379؛و: 

َ
هـاِی َسـعدی، به کوِشـِش: دکتـر َبرزگ

ْ
ـر: َشـرِح َغَزل

َ
46 . نگ

َشرِح َغَزلّیاِت َسعدی، نیازکار، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِهرِمس )با َهْمکارِی: َمرَکِز َسعدٖی شناسی(، 1390 هـ.ش.، ص 526.
ْمشاهی[، چ: 15، 1389 هـ.ش.، ص 623، غ 567. یِر َنَظِر: ُخّرَ ُکّلّیاِت َسعدی، به ِاهِتماِم: ُفروغی ]با َهمکارِی: َیْغمائی[، ]باْزچاپ ز  . 47

48 . َسـنج: دیـواِن َغَزلّیـاِت ُاسـتاِد ُسـَخن َسـعدِی شـیرازی، به کوشـِش: دکتـر َخطیـِب َرهَبـر، چ: 10، 2 / 827؛و: َغَزلّیـاِت َسـعدی، به کوِشـِش: 
یراسِت 2، چ: 1، 1386 هـ.ش.، 2 / 1199. َبرْگ َنْیسی، و

ِر خاِلقی - و - دکتر َعْقدایی، چ: 1، 1386 هـ.ش.، 2 / 1169؛و: َشـرِح َغَزلّیاِت َسـعدی، 
َ
هاِی َسـعدی، به کوِشـِش: دکتر َبرزگ

ْ
ر: َشـرِح َغَزل

َ
49 . نگ

نیازکار، چ: 1، 1390 هـ.ش.، ص 1243.
50 . َغَزلّیـاِت َسـعدی، به َتصحیـِح: َیْغمائـی، به کوِشـِش: َمداِئنـی، چ: 2، 1390 هــ.ش.، ص 224؛و: َغَزلهـاِی َسـعدی، َتصحیح: دکتر یوُسـفی، 

چ: 1، 1385 هـ.ش.، ص 142. 
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کـه ایـن بْیـت بـدان می انجامـد، َدر  ُکهنـۀ دیـواِن شـْیخ نیـز، ایـن بْیـت و َغزلـی  َدر َبعـِض َدستنوشـت هاِی 
ُکْهنگی و ِاعِتباِر ُنَسخ و  ْه به  ْی، با َتَوّجُ پایاِن »َبداِیع« است و َدر برخی َدر پایاِن »َخواتیم« است51. به َهر رو
ماِن داعی، َتْشکیک َدر این که َسعدی َدر َتدویِن خود ُمناَسَبِت این بْیت 

ُ
گ ُمناَسَبِت نمایاِن َمْشهود، به 

ـش ِلحاظ َفرموده بوده اسـت، بجا َنمی نماَید. حال این که آن خاِتَمۀ 
َ
را بـا ِاخِتتـاِم َدفَتـری از َدفَترهـاِی َغَزل

ّیِ حال، ُچنین 
َ
فت. َعلٰی أ

ُ
گ بات؟ َبداِیع؟ یا َخواتیم؟، شاَید با ِاطمینان َنتوان  ُکدام َدفَتر بوده است: َطّیِ

نش را َدر َنَظر داشـته اسـت و از راِه "ُمناِسـْب گویی"، َغَزِل َاْنجاَمنده  که َسـعدی دیواِن ُمَدّوَ به َنَظر می َرَسـد 
ِن موجود ِنهاده بوده است. جزاِی دیواِن ُمَدّوَ

َ
بدین بْیت را َدر پایاِن یکی از أ

کـه َهرآینـه ُنسـخه ای از َغَزلّیاِت َسـعدی را پیِش َنَظر داشـته باَشـند که َدر  َکسـانی َدرمی یاَبنـد  ایـن را الَبّتـه 
ِکتابهـا بـه طـوِر َتْقریبـی  صلـِی ایـن 

َ
بـات و َبداِیـع و ... را َمخلـوط َنَکـرده باَشـند و صـوَرِت أ آن َغَزلهـاِی َطّیِ

که َغَزلهاِی َسـعدی را َدر َهم  ر 
َ

ِحْفظ ُشـده باَشـد. َورَنه، َدر ویراسـِت زنده یاد ُفروغی و َبعِض چاپهاِی دیگ
ِلفبائـی داده انـد و برخـی را َهم  َدر َبخشـی َعلٰی ِحَده ُجزِو "َمواِعـظ" آَورده اند، یا َدر َبعِض 

َ
یختـه و َترتیـِب أ ر

یِک ُمناَسـَبِت بْیت با  کـه َدر َترتیـِب َثبـِت َغَزلهـا بـه َتشـویش ُدچاَرند، ای َبسـا ُنکتـۀ بار ُنسـخه هاِی َخّطـی 
ر و َتنبیِه منَدِرج َدر حاشـیۀ 

ُ
ّک

َ
ر آن که به َتذ

َ
ِاْخِتتـاِم یکـی از َدفَترهـاِی َغَزلهـا َبـر خواَننده پوشـیده  ماَند52؛ َمگ

ر: َغَزلهاِی َسعدی، َتصحیح: دکتر یوُسفی، چ: 1، 1385 هـ.ش.، ص 483.
َ
51 . نگ

هاِی َسـعدی اسـت. َبعدهـا زنده یاد َحبیِب 
ْ
یراسـِت زنده یـاد ُفروغـی، َهمیـن َبرَهـْم َزَدِن َترتیبـاِت َقدیِم َغَزل 52 . یکـی از ِنقـاِط َضعـِف َچْشـمگیِر و

َیغمائـی کـه َدر آن کار ِسـَمِت ُمعاَضـَدِت ُفروغـی را داشـت، َدر َتصحیـِح دوبـارۀ َغَزلهـاِی َسـعدی از آن َرِوِش ناَصـواب ُعـدول َکرد و کوشـید به 
ُکَنـد که »َنزدیک اسـت به َتْنظیمی که خوِد شـیِخ  جـزاِی َغَزلهـاِی شـیخ َوفـادار بماَنـد و َترتیبـی را ِاّتِخـاذ 

َ
یـِن أ َهمـان سـاخت و سـیاِق َقدیـِم َتدو

َجل َفرموده« )َغَزلّیاِت َسعدی، به َتصحیِح: َیْغمائی، به کوِشِش: َمداِئنی، چ: 2، 1390 هـ.ش.، ص »ط«(. َدر َتصحیِح َرواْنشاد دکتر یوُسفی 
َ
أ

یده اند. رز َهم به َهمان َترتیِب َقدیم ِالِتزام َو
کاِر ُفروغی از َهمان آغاز ُمْنَتِقدانی داشت، و یکی از ُمْنَتِقداِن َسرَسْخِت ُفروغی َدر این باب، َعاّلمۀ ُاستاد زنده یاد ُمجَتبٰی میُنوی بود. این 

َکـرده  نـد( َتصحیـح و َطبـع 
َ
ُکُتبخانـۀ چسـتربیتی )َدر َدبلیـِن ایرل سـاِس دستنوشـِت 

َ
مـۀ ِرسـالۀ صاِحبّیـهِی َسـعدی کـه َبـر أ

َ
ُاسـتاد میُنـوی َدر ُمَقّد

م َفرسوده است:
َ
ْیَکرِد ُفروغی َقل است، بَشْرح َدر ِاْنِتقاد از این رو

ْیـه - ایـن بـوده اسـت که این َترتیِب َتوالِی ِرسـاله ها و ُکُتِب بیست وسـه گانه )و َهمُچنین َتقسـیِم 
َ
ـك ُفروغـی - َرْحَمـُة اهلل َعل

ْ
»... ِاعِتقـاِد ُذکاءالُمل

حوظ ُشده است و َحّتٰی 
ْ
ذارِی آنها شاَید( که َدر ُنَسِخ َقدیم َمل

ُ
َبع اسم گ بات، َخواتیم، و ِبالّتَ َغَزلّیات به چهار َدستۀ َغَزلّیاِت َقدیم، َبداِیع، َطّیِ

َکرده اند. ب  ران آنها را بدین َوتیره ُمَرّتَ
َ
َکرده اند، َمربوط به خوِد شْیخ َنبوده، و دیگ َدر َبعضی از چاپهاِی ُکّلّیاِت َسعدی نیز ِرعاَیت 

که َدر سـاِل 726 ِهجری، َیعنی سـی  بی َبکر بِن بیسـتون 
َ
حَمد بِن أ

َ
که این َعقیدۀ آن َمرحوم َصحیح َنبوده اسـت. َعلّی بِن أ مان می ُکَند 

ُ
گ َبنده 

مه ای و ِفهِرسـتهائی نوشـته اسـت، کتب و رسائِل بیست وسه گانه را )َهفت رساله 
َ

ّیاِت َسـعدی ُمَقّد
ّ
ُکل سـال و َاندی پس از َوفاِت َسـعدی، َبر 

ل َدر َتقریِر دیباجه از  ّوَ
َ
َید ِرسـالۀ أ ب ُشـده بوده اسـت َتعداد می ُکَند، و می گو که در آن َمجموعه َقبل از َزماِن او ُمَرّتَ ِکتاب( به َترتیبی  و شـانزده 

ّیاِت َقدیم که به َدسِت ما َرسیده است، َدر ُمنَدِرجاِت چهار َمجموعۀ َغَزل و َدر ُمنَدِرجاِت َقصاِئِد َعَربی و 
ّ
ُکل َتْصنیِف شیخ است. َدر ُنَسِخ 

ُخصوص از 
ْ
ّیاِت شْیخ و ِبال

ّ
ُکل ِلفبائی َبر َحَسِب َقوافی ِرعاَیت َنُشده است، و ابِن بیستون از َبراِی 

َ
عات هیچ نوع َترتیِب أ فارسی و َمراثی و ُمَقّطَ

ُکُتب را  ر آن َترتیب ِرعاَیت می ُشد و ِرساله ها و 
َ
گ ُکَند. َا ِلفبائی َترتیب داده تا یافَتِن َهر َغَزلی را که بخواَهند آسان 

َ
َبراِی َغَزلّیاِت او ِفهِرستهاِی أ

َبر همان َتوالی چاپ می َکرَدند که َدر ُنسخه هاِی َخّطِی َقدیم است، ما  ُکّلّیاِت َسعدی را شاَید به آن صوَرت به َدست می داشتیم که او خود 
یخی َیعنی َبر َحَسـِب َهمان َتوالی که خوِد او ُسـروده بوده اسـت می َتواِنسـتیم بخوانیم.  َکرده بود و شـاَید َغَزلّیاِت او را َتقریًبا به َترتیِب تار ب  ُمَرّتَ

یم. که آن َترتیب را ُمحَتَرم بشمار ت ِاحتیاط ُحکم می ُکَند 
َ
به َهر حال

د َجْمع  بات َقبـل از َمرِگ َاتابـك ُمَحّمَ ِلسـتان َدر 656 و َطّیِ
ُ
ن ُشـده اسـت و گ فَتـن نیسـت کـه بوسـتاِن سـعدی َدر 655 ِهجـری ُمـَدّوَ

ُ
ُمحتـاج بـه گ

بـات به  بی َبکـر نیـز دیـده می َشـَود، و ِبناَبریـن َجْمـِع آن َدر 658 بـوده اسـت. َجْمـِع َغَزلّیـات َدر َطّیِ
َ
لیـف ُشـده اسـت و دران َمرثیـۀ َسـعد بـِن أ

ْ
و َتأ

زن َولی به قافیۀ  د َدر جاهاِی ُمْخَتِلف دیده می َشـَود که ُپشـِت سـِر َهم به یك َو یرا َغَزلّیاِت ُمَتَعّدِ ِاحِتماِل قوی به َترتیِب ُسـرودن بوده اسـت، ز
بی و ِمْصراعی َدر ِضْمِن ُسروَدِن یك َغَزل می یافته که 

َ
ُمْخَتِلف ُسروده ُشده، و می َتوان ِاسِتنباط کرد که به عاَدِت ُشَعرا َوقتی َمْضمونی و َمطل

تیجه دو َغَزل یا  زن، ولی به قافیۀ ُمَتناِسـب با آن، نگاه می داشـته، و ِبالّنَ ری به َهمان َو
َ
به قافیۀ آن َغَزل َنمی خورده اسـت آن را براِی َغَزِل دیگ

ب َنُشده  که َدر آنها َغَزلها به َترتیِب ُحروِف ِهجائِی َقوافی ُمَرّتَ ر به ُوجود می آَمده است. ُنسخه هائی 
َ
َکمی از یکدیگ زن َدر فاِصلۀ  سه َغَزِل َهم و
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که َهرَچند َدر آن، این َغَزل را از ُبْن از "َغَزلّیات" بَدر آَورده و به َبخِش "َمواِعظ"  ُکَند  ه  ویراسِت ُفروغی َتَوّجُ
بات آَمده.«53. ُبرده اند، َدر حاشیه نوشته اند: »َدر ُنسخه هاِی َقدیم و ُمعَتَبر ُعموًما این غزل َدر آِخِر َطّیِ

جزاِی آن 
َ
شـعاِر شـْیخ بدان َدفَتر و دیوان و أ

َ
ِن َسـعدی و ِإشـاراتی بود که َدر أ باری، ُسـَخن َبر َسـِر دیواِن ُمَدّوَ

َهست:

زن ُمَتباِین اند، که َمعلوم می َشـَود  اسـت، از ایـن حْیـث، بسـیار ُمفیـد اسـت. گاهـی أوقـات َغَزلهـاِی ُمَتوالی از حْیِث قافیه ُمواِفـق و از حْیِث َو
ری َذخیره َکرده اسـت. َحّتٰی َبعضی أوقات 

َ
زِن دیگ زن َنمی آَمـده، و آن را از بـراِی َو َدر آن قافیـه و َرٖوی َمْضمونـی بـه خاِطـَرش َرسـیده کـه بـه آن َو

کَثر َعَدِد 
َ
أ زن و قافیه، ُپشـِت َسـِر َهم می آید، که ظاِهًرا چون َمعانی َدر آن قافیه می جوشـیده و َنخواسـته اسـت َغَزل از حّدِ دو َغَزِل ُمتواِفق در َو

ز َشَود دو َغَزل ازان ساخته است. بیات ُمَتجاِو
َ
أ

ّیاِم شـباب ُسـروده بوده و آنها را الیِق َدرج َدر 
َ
ین ُشـده بوده و َبعضی از َغَزلها بْیِن آن دو َمجموعه ُمشَتَرکسـت. آنچه َدر أ بات َتدو َبداِیع َقبل از َطّیِ

بات، َدر سی سالۀ آخِر ُعْمر  یِن َطّیِ کور َتشخیص َنداده بوده است، َهمه را عنواِن َغَزلّیاِت َقدیم داده است، و آنچه َپس از َتدو
ْ

دو َمجموعۀ َمذ
یِخ  َکرده اسـت. تار ین  ّیات را بدین َطریق َتدو

ّ
ُکل کاِر خوِد او بوده و خوِد او  ذاری ها 

ُ
ُسـروده اسـت، َدر َمجموعۀ َخواتیم اسـت. َپس این ِاسـم گ

بات و در َقصاید و َمراثی وغْیره  بیاتی از َغَزلهاِی ُمنَدِرج در َبداِیع و َطّیِ
َ
ْمر که َغَزلهائی یا أ

َ
َمداِیح و َمراثی َهم تا َحّدی َمعلوم است. َحّتٰی از این أ

َکرد که آن  رده ُشده است )َمَثاًل: دیداِر یاِر غاِیب دانی چه ذوق داَرد، یا: چون گوِی عاج َدر کِف چوگاِن آبنوس( می َتوان َمعلوم  ِلستان آَو
ُ
َدر گ

ًما پیش از 656 ُسروده ُشده بوده است.
َّ
شعار ُمَسل

َ
أ

ر ُجدا َکرده بوده است َدرهم آمیخَتن و 
َ
ره هاِی ُمخَتِلف را که َسعدی بَقصد و َعمد و ِانِتخاب از یکدیگ َهمۀ این َترتیبها را َبرَهم َزَدن و َغَزلّیاِت دو

فاتی است که  عات را َدر میاِن َغَزلّیاِت فارسی داِخْل َکرَدن، َتَصّرُ ّمَ
َ
َحْق َکرَدن و ُمل

ْ
ر ُمل

َ
ِشعرهاِی صاِحبّیه را از جاِی خود َبرداشَتن و به جاِی دیگ

زار او باشیم که با آن َهمه کاری که َدر َدست داشت 
ُ
 ُشکرگ

ْ
َمرحوِم ُفروغی بدوِن ِرضاِی َسعدی َدر ماِل او َکرده است، و َهرَچند که باَید بی َحّد

ْمر َبر 
َ
که در این أ ت گماشـت، ِإقرار باید بُکنیم  باعّیاِت خیام و ُکّلّیاِت سـعدی َهم ِهّمَ به َتصحیِح ُمتونی ِمثِل شـاهنامه و َغَزلّیاِت حاِفظ و ُر

ینی - َرْحَمُة  ِد َقزو ْمر َدر َزمانی که آن َمرحوم به طبِع ُکّلّیاِت سعدی َمْشغول بود بْیِن او و َعاّلمه ُمَحّمَ
َ
وفِق ِاحتیاط َعَمل َنَکرده است، و َهمین أ

ینی دیده ام . ردید که َبنده آثاری ازآن َدر میاِن یادداشتهاِی چاْپ َنُشدۀ َقزو
َ
ْیه - موِجِب ِاخِتالف و ُمناقشه و ِدلگیری و ُمنازعۀ َشدید گ

َ
اهلل َعل

َکرد و این َترتیِب  که به َدسِت ما َرسیده است َطْبع باَید  که آثاِر خامۀ شْیخ َسعدی را َبر ِطبِق ُنسخه هاِی َقدیم و به َهمان َترتیب  َبنده ُمعَتِقَدم 
َغَزلها را َبر َحَسِب ُحروِف ِهجائِی َقوافی َدران داخل َنَکرد، و َفَقط از َبراِی َهمراهی با خواَنندگان و ُمراجعه ُکَنندگان، ِفهِرستی بلکه ِفهِرستهائی 

َکرد.«  د َبراِی آنها نوشت و َهمراِه آنها چاپ و َنشر  ُمَتَعّدِ
َدبّیـات و ُعلـوِم ِإنسـانِی داِنْشـگاِه ِفردوسـی، س 10، ش 1 / َپیاَپـی: 37، َبهـاِر 1353 هــ.ش.، صـص 26 - 29 - از ِرسـالۀ 

َ
) َمَجّلـۀ داِنشـَکدۀ أ

َجل َسعدی، ]به اهِتماِم:[ ُمجَتبٰی میُنوی -(.
َ
صاِحبّیه از شْیِخ أ

فت که خود َدر آن ُحضور داشت و َدر آن 
ُ
ُاستاِد َفقیِد ِمْهرآییَنم، شادَروان َجمشیِد َمظاِهری )ُسروشیار( - طاَب َثراه -، خاِطرۀ َمجِلسی را می گ

که به ُفروغی داشـت )و  فَتند و میُنوی با َهمۀ ِإراَدتی 
ُ
َمجِلْس، میُنوی و َیغمائی - َرِحَمُهَما اهلُل َتعالٰی - َدربارۀ چاِپ آثاِر َسـعدی ُسـَخن می گ

َدِب َمشـِرق 
َ
کاِمْل عیاِر ایرانی« و »جامِع ِحکَمت و أ فتار: - »یک َفرِد 

ُ
َعلٰی َرغِم آن که ُفروغی را - َبر َحَسـِب َتعبیِر َمسـطور َدر َتقدیْم نامۀ پانزَده گ

َکرد و با َیْغمائی ُتندی َفرمود؛ َچندان َیْغمائی را به  تی آتشین یاد  ّمَ
َ

فظی ُتْند و َمذ
َ
فتۀ ُفروغی به ل

ُ
ْیَکرِد پیْشگ و َمغِرب« می داِنست(، از َهمان رو

َکرَدند و  ید و الَبّته این دو دوسـت عاقَبْت َهر دو ِفی الَمجِلس َصفا  ْرد و َبر میُنوی شـور یش َنیاَو یاِد ُفروغی آب َدر دیده آَمد و طاَقِت َضْبِط خو
ُکَند و ... .  یه  گو بانِی َنرْم َتر َهمان َمعنی را وا کوشید به َز کوتاه آَمد و  میُنوی 

لفبائـی«داَدِن دیوانهـا را از سـالها پیش از آن 
َ
َغـَرض، میُنـوی از ایـن حْیـْث، َسـخت ُمْنَتِقـِد ُفروغـی و َیْغمائـی بـوده اسـت. او ایـن شـیوۀ »َترتیـِب أ

ْ
ال

یراستۀ ُفروغی ُمْنَتِقِد این َعَملَکرِد او نیز بوده. واِن ِانِتشاِر ُکّلّیاِت َسعدِی و
َ
َسخت ناخوش می داشته است و الُبد از َهمان أ

زگاِر َجوانی اش، َدربارۀ ِإقباِل الهوری ِاْنِتشـار داده اسـت، به ُمناَسـَبْت  وِی ُدُوم، َیعنی َدر رو
َ
واِئِل ُحکوَمِت َپهل

َ
که َدر أ ُاسـتاد میُنوی َدر ِرسـاله ای 

نوشته:
ری که به 

َ
گـر این توفیق َبنده را َدسـت نِدَهد، از َکسـاِن دیگ ُکَنـم، ولـی ا ّیـاِت فارسـِی ِإقبـال ُمبـادَرت 

ّ
ُکل زی بـه َطبـع و َنْشـِر  »ُامیـد و آرزو داَرم کـه رو

شعار َهر َسراینده ای 
َ
ّیۀ أ

ّ
ُکل ندام پیدا ُشده است که می خواَهند 

َ
ل

ُ
گ ِد  ع داَرم: از ُجنونی که َدر ایران از َعهِد ُمَحّمَ

ُ
ماَرند  یک  توّق

ُ
گ ت  کار ِهّمَ این 

ر ُکنید، 
َ

َرند( َحـذ بیـاِت َمثَنـوِی َبرخـی  از  ُشـَعرا را َبر حسـِب قافیـه ُدنباِل یکدیگـر می آَو
َ
ـب  سـاَزند)و حّتـٰی أ بـه َترتیـب ُحـروِف ِهجائـِی َقوافـی ُمَرّتَ

ُکنیـد ، و  کـه َتحـِت َنَظـِر خـوِد او چـاپ و ُمنَتِشـر ُشـده اسـت َطبـع   شـعاِر ِإقبـال را ُدُرسـت بـه همـان َنظـم و قاِعـده ای 
َ
و َمجموعه هـاِی فارسـِی أ

ری نیـز که از َبراِی 
َ
ید، و َحواشـی و توضیحاِت دیگ َکـرده َدر چـاِپ  خود بگذار شـعار  خـود  نوشـته اسـت َترَجمـه 

َ
حاشـیه هائی  را کـه او بـه ُاردو َبـر  أ

د، ِمثِل ِفهِرسـِت  بیات را بیاَبند  ِفهِرسـتهاِی  ُمَتَعّدِ
َ
گر  می خواهید که خواَنندگان بتواَنند بآسـانی أ خواَنندۀ ایرانی الزم می َشـَود َبر آن  بَیفزائید ، و ا

کتب َترتیب ِدهید.« ّیۀ 
ّ
ُکل موضوعات و ِفهِرسِت قوافی، َبراِی 

ـۀ َیغمـا، 1327 هــ.ش.، ص 
ّ
فـکاِر او -، ُمْجَتبـٰی مٖیُنـوی، چ: 1، طهـران: َمَجل

َ
حـوال و أ

َ
ِکسـتان - َبحـث َدر أ ) ِإقبـاِل الهـوری شـاِعِر پارسـی گوِی پا

73 و 74(.
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هلــــــــــــــــــالم
ایههه

ب
ر  ِن ابیت  یز  نارن یاراَیت ن ر 18.ز

گویـی ازآن بـاب  َهْمچـون ِبِهْشـت   / کـه َبرُکنـی  ِکتـاِب ِنگاریـن  ی الّظاِهـر، َدر آن بْیـِت »َهـر بـاب ازیـن 
َ
َعل

فت وگوِی ما بود، شـْیخ َسـعدی، َدر خاِتَمۀ َغَزل، خواَنندۀ خویش را به َهمین 
ُ
گ که مورِد  خوْشَتَرسـت« َهم 

کـه َهـر  ـْه می ِدَهـد و یـادآور می َشـَود  کـه َغـَزِل َسـعدی را َدر آن می خواَنـد َتَوّجُ ن  َدفَتـِر نگاریـن و دیـواِن ُمـَدّوَ
ر خوشَتر و دآلویزَتر است. 

َ
که بگشاَید از باِب دیگ "باِب" این َدفَتر را، َیعنی: َهر "َفصِل" این َدفَتر را، 

کـه َهـر "بـاِب"  شـعاِر خـود را بـا ِبِهشـت ُمقایسـه می ُکَنـد: َهمـان طـور 
َ
شـْیخ َسـعدی، از ایـن حْیـْث، َدفَتـِر أ

که می گشایید، با َصحنه و َمنَظره ای ِدلَپذیرَتر از آنچه پیشَتر دیده اید  ِبِهشت را، َیعنی َهر "َدِر" ِبِهشت را، 
گیراَتری خواهید دید. مواِجْه می َشوید، َدر َهر باب این َدفَتر نیز َمضامین و ُمْنَدِرجاِت 

راِجـع  ِبِهْشـت  "َدر"هـاِی  خـوِد  بـه  را  ِدل آویـزی  و  زیبائـی  و  خوشـی  دیدیـد،  کـه  ُچنـان  ُشـّراح،  َبعـِض 
مـان َنمی ُکَنـم بجـا باَشـد َتفاُضـل َدر خوشـی و زیبائـی و ِدل آویـزی را بـه ظاِهـِر "َدر"هـاِی 

ُ
گ داِنسـته بوَدند. 

شوده ُشـَدِن َهرَیـک از "َدر"هـا دیـده 
ُ
گ کـه بـا  ِبِهْشـت راِجـع بدانیـم. َتفاُضـل راِجـع بـه آن َمنَظره هائـی اسـت 

ِکتاب نیز به ُمحَتویات و ُمْنَدِرجاِت آنهاست. که َتفاُضِل "باب"هاِی  َکما این  می شَود؛ 

َیعنـی:  خوْشَتَرسـت«  بـاب  ازآن  گویـی  ِبِهْشـت  َهْمچـون   / َبرُکنـی  کـه  ِنگاریـن  ِکتـاِب  ازیـن  بـاب  »َهـر 
از آن  فـت 

ُ
گ شـایی خواهـی 

ْ
ُبگ کـه  را  َغَزلّیـاِت َسـعدی  ِکتـاِب زیبـا و ِدآلویـِز  ایـن  از  َهـر "باب"/"َفصـِل" 

کـه  می ماَنـد  ِبِهشـت  بـه  حیـث  ایـن  از  و  اسـت؛  ِدآلویزتـر  و  زیباَتـر  و  خوْشـتر  پیشـین  "باب"/"َفصـِل"  
فت: آنچه اینجا می بیَنم از آنچه پیش از آن دیده ام خوْشـَتر و 

ُ
گ که بگشـایی خواهی  َهر"باب"/"َدِر" آن را 

زیباَتر و ِدآلویزَتر است.

کـه از َخصاِئِص باِرِز َنْحو  ْفظِی َمعهوِد خویش 
َ
ف" هاِی ل

ْ
َسـعدی الَبّتـه ایـن َمعنـٰی را بـا َهمـان إیجاز و "َحذ

ْی نیز َبرخی ُدچاِر َبْدَفْهمی ُشده اند. َکرده. می ِپنداَرم از َهمین رو و َبالَغِت شْیِخ شیراز است54 َبیان 

مـان می ُکَنـم َمقصـوِد خود را َرسـانده باَشـم. َپـس ِارِتکاِب ِإْسـهاب و ِإْطناب 
ُ
گ فَتـن حاَجـت نیسـت. 

ُ
درازگ

که َفرموده: َجل َسعدِی شیرازی است 
َ
َنمی ُکَنم. َحق به َدسِت شْیِخ أ

ضاِیْع َکرَدَنست ُعْمر  فَتن 
ُ
بســــــــیارگ َعظیم!َسعدیا! 

ْ
ال اْســــــــَتْغِفُر اهلَل  رَدَنست  رآَو

ْ
َوقِت ُعذ

                                                                    ِاصَفهان / 1398 هـ.ش.

ر:
َ
ِز َنْحو و َبالَغِت َسعدی، نگ 54 . َدربارۀ این َخصیصۀ باِر

تـی دربـارۀ زندگـی و شـعِر َسـعدی ) ُمشـَتِمل بـر 26 مقالـه / ُکنِگـرۀ جهانِی َسـعدی و حاِفظ: شـیراز، 1350 هـ.ش.(، به کوِشـِش: دکتر َمنصوِر  َمقاال
یِر  ـوی ]ِی پیشـین[، 1357 هــ.ش.، صـص 239 - 250 )َمقالـۀ دکتـر َجعَفـِر ِشـعار، ز

َ
َرسـتگاِر ]َفسـائی[، چ: 3، شـیراز: ِاْنِتشـاراِت داِنشـگاِه َپهل

ْشـَرِف صاِدقـی - و - دکتـر 
َ
نـَوری(، به خواسـتارِی: دکتـر َعلی أ

َ
عنـواِن »َحـذف َدر ُسـَخِن َسـعدی«(؛و: ُسـَخِن ِعشـق )َجشـْن نامۀ دکتـر َحَسـِن أ

گازرانـی، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن، 1395 هــ.ش.، صـص 449 -  َمحمـوِد عاِبـدی، به کوِشـِش: دکتـر ُحَسـْینَعلِی َرحیمـی - و - منیـژه 
یِر عنواِن »َبالَغِت َحذف َدر َغَزِل َسعدی«(. 483 )َمقالۀ دکتر َمحموِد ُفتوحِی رودَمعَجنی، ز


