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گلستان سعدی( کاوی اشارتی باریک در حکایتی از  )وا
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گلســتان ســعدی بابــی در اخــاق درویشــان  چکیــده: حکایــت ســیزدهم دومیــن بــاب 
کنــار دریــا در ایــن حکایــت را  اســت. نویســنده در نوشــتار حاضــر مقصــود شــیخ شــیراز از قیــد 

ــت. ــرار داده اس کاوی ق ــه و وا ــورد مداق م

کنــار  گلســتان،  گلســتان ســعدی، حکایــت ســیزدهم، حکایــت  کلیــدواژه: ســعدی شــیرازی، 
دریــا، زخــم پلنــگ، اخــاق درویشــان، پارســا.
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ع على ساحل البحر  الَوِر
گلستان سعدي تحقیٌق عن إشارٍة عابرة في إحدى حکایات 
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گلســتان ســعدي عــن  تتحــّدث الحکایــة الثالثــة عشــرة مــن البــاب الثانــي فــي 
الدراویــش. أخــاق 

ویبحــث الکاتــب فــي المقــال الحالــي عــن مقصــود شــیخ شــیراز مــن عبــارة ســاحل 
البحــر الــواردة فــي هــذه الحکایــة، مشــیرًا إلــی بعــض النقــاط الکامنــة فیهــا.

ــة الثالثــة  گلســتان ســعدي، الحکای المفــردات األساســّیة: ســعدي الشــیرازي، 
ــَوِرع. گلســتان، ســاحل البحــر، عّضــة النمــر، أخــاق الدراویــش، ال عشــرة، حکایــة 
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کناِر دریا...  پارساِی 
ِلستاِن َسعدی(

ُ
گ کاوِی ِإشاَرتی باریک در ِحکاَیتی از  )وا

یشــان-، از این َقرار  ْخالِق َدرو
َ
ِحکاَیــِت ســیزَدُهِم ُدُومیــن باِب ُگِلســتاِن بی َخزاِن َســعدی-که بابی اســت در أ

است: 

تها َدر آن َرْنجور بود و ُشْکِر 
َ

ْنگ داشت و به هیچ دارو ِبْه َنمی ُشد. ُمّد
َ
که َزخِم َپل یا  کناِر َدر »پارسایی را دیَدم َبر 

ْفت: ُشــْکِر آنکــه به ُمصٖیَبتی 
ُ
گ که: ُشــْکِر چه می گویی؟  فتی. ُپرســیَدنَدش 

ُ
گ وام 

َ
ی الــّد

َ
ُخداْی-َعــّزَ َو َجل-َعل

ِگِرفتاَرم، نه به َمْعصَیتی!

َعزیز  یاِر  آن  ِدَهد  ُکشــــــــــَتن  به  زار  َمرا  ر 
َ
که َدرآن َدم َغِم جاَنم باَشــــــــــدگ تا َنگویی 

َنْه صاِدر ُشد
ُ
گ کـو ِدل آُزرده ُشـد از َمـن؟ َغِم آَنم باَشـد!«.1گوَیم: از َبندۀ ِمسکین چه 

که ...«. ... چرا »کناِر َدریا«؟ ... »پارســا« در »کناِر دریا« چه  شــیِخ شــیراز َفرمود: »پارســایی را دیَدم َبر کناِر َدریا 

می َکرده است؟ ... .

َکرده و با ِلباِس َشْخصی،  که ِدماِغ َطّنازی و خوْشباشی داَرند، بگوَیند: الُبد ِخرقه و َدستار بَدر  َکسانی  شاَید 

 بــه َســواِحِل آنتالیا )َاْنطالیــه( َرفته بــوده و َهماْنجا با شــیِخ 
ً

مــر بــه َمْعــروف و َنْهــی از ُمْنَکــر، َمَثال
َ
و الَبّتــه َبــراِی أ

َرند، 
َ

کــه اینگونه َمعانی را ِجّدی تــر می نگ َکســانی َهم  شیریْن ُســَخِن شــیراز ُمالقات نموده اســت! ... َبرخی از 

یاِن داستاِن  خواَهند َفرمود: َســعدی َمْقصوِد خاّصی َنداشــته و َفَقط می خواســته اســت َبراِی ُوقوِع دیدار و َجَر

یا!  کناِر َدر کوه باَشد و خواه  ۀ 
ّ
خود، َمکانی بیاَبد؛ خواه ُقل

یافت  َمْن َبنــده از َبعــِض دوســتان َدربارۀ این ِحکاَیت ُپرســیده و به َهْزل یا به ِجد، ُچنان یا ُچنین پاُســخی َدر

شا َنمی داَنم.
ُ

گونه پاُسخ را ُدُرست و راْهگ کرده ام؛ ... لیک هیْچیک از این دو 

که روَشــن است. َســواِحِل ِبالد، در َزمانه و َزمینه ای که  َتکلیِف آن پاُســِخ َهْزل آمیز و َســواِحِل آْنتالیا )َاْنطالیه( 

بناِء آَدم و َبناِت َحّوا 
َ
فَتنِی بی آَزرمی هاِی أ

ُ
ُگِلســتاِن شــیخ َتصویر می ُکَند، ماَننِد این روزگار، از َصحنه هاِی نگ

یمان را به ســوِی خویش می َکَشــد، ُپر َنبود. َبر َفــرض َهم که بود، 
ْ

کــه چشــماِن َهَوســباز و َمعصَیْتکاِر ُضَعفاُءال

که از ُعبوِس َزمانه به جان  کاِر َتفریِح َخواِطری می آَید  این َمعانی به ِحکاَیِت َسعدی َربطی َنمی یاَبد. َفَقط به 

کاِر َبدی َنمی ُکَنند! ... . ِم َهْزل می جوَیند. ... شاَید هم 
َ
ریزگاهی به عال

ُ
گ آَمده اند و از َهر ِجّدی 

یاِن  آنهــا َهــم که می گوَیند: َســعدی َمْقصوِد خاّصی َنداشــته و َفَقط می خواســته اســت براِی ُوقوِع دیــدار و َجَر

یا َهســت  کناِر َدر داســتاِن خود َمکانی بیاَبد، ســخِن َســنجیده ای َنمی گوَیند. هزار و یک جاِی ُمناِســْب تر از 

ر داشــت. پارســایاِن روزگاراِن دور و زاِهداِن  ِکــر را در آن َمْفروض و ُمَصــّوَ ِکر و ذا کــه می َتــوان دیداِر پارســائی شــا

که َبــر کناره هاِی َصحراها، َصوَمَعه می ســاخَتند، یــا در ُبِن غارهــاِی دورُافتاده در  داســتانهاِی َمشــهور، آناَننــد 

زیدند. آیا َبیوســیده َتر َنبود که شــیِخ شــیراز نیز 
ُ
ــَوت و ِعبــاَدت می گ

ْ
َمنــال، جایــی بــراِی َخل

ْ
کوههــاِی َصْعب ال

یا؟! کناِر َدر ُکَند ... تا  ُکهوف و َمغارات دیدار  َمَثل در َصواِمِع شامات یا در 
ْ
پارساِی َزخْم خورده را ِفی ال

ســۀ  مشــاهی[، چ: 15، تهران: ُمَؤّسَ یِر َنَظِر: َبهاءالّدیِن ُخّرَ دَعلــِی ُفروغــی ]با َهْمکارِی: َحبیِب َیغمائــی[، ]باْزچاپ ز 1 . کّلّیــاِت َســعدی، به ِاهِتمــاِم: ُمَحّمَ
میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 77.

َ
ِانِتشاراِت أ

 جویا جهانبخش
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َدر َدشــــــــــت آب َخورده به یک جــــــــــوْی با ِذئاب9

نجه ای در َمنظومۀ ُخسرو و شیرین َفرموده است:
َ
گ َحکیم ِنظامِی 

َپناَهســــــــــت کوِهســــــــــتان  بــــــــــه  را  نــــــــــگان 
َ
 َپل

جایگاَهســــــــــت10 یــــــــــا  َدر بــــــــــه  را  َنَهنــــــــــگان 

فته است:
ُ
گ هٖی نامه 

ٰ
شْیخ َفریدالّدیِن َعّطاِر نیشابوری در إل

نــــــــــگان
َ
َپل چــــــــــون  گیــــــــــَرم  کــــــــــوه   َزمانــــــــــی 

َنَهنــــــــــگان11 َبحــــــــــر شــــــــــوَرم چــــــــــون  َزمانــــــــــی 

د بِن ُعَمر بِن َعلّیِ َمحمودِی َبلخی،  بوَبکر ُمَحّمَ
َ
قاضی َحمیدالّدین أ

در َمقاماِت َحمیدی َفرموده است:

َنمــاِز  و  َبرداشــَتم،  ِاســِتقاَمت12  از  ِدل  پــس   ...«

گاه چون سوســمار َدر ِرمال،  ِإقاَمــت13 بگذاشــَتم. 

گاه14 چون ماهی َبر15  نگ َدر ِجبــال، 
َ
گاه چــون َپل و 

گاه چــون ُعقاب بر16 ِهضــاب17، می َرفَتم از  آب، و 
َبْیدا 18به َبْیدا، تا19 بَرسیَدم به صور و َصْیدا. ... «.20

شــت، آیا باَید َســعدی را به َســْهل ِاْنگاری 
َ

ذ
ُ
گ که  بــاری، با َتفاصیلی 

در داســتاْن گویی یا َبدَسلیقگی در ِحکاَیْت َپردازی َمْنسوب داشت 

که با همۀ َفراخِی َبّر و َبحر و بسیارِی آَدمیان،21 جایگاِه دیداِر خویش 

را با پارســاِی َمذکور در »کناِر َدریا« ِاْختیار َفرموده اســت؟! ... یا باَید 

َکرد و ِاحِتمال  َدر ُدُرســتِی َضبِط َمشــهوِر ُنَســِخ ُگِلستاِن شــْیخ َتردید 

9 . دیواِن َمسعوِد َسعِد َسلمان، َهمان چ، ص 41.
بیات و 

َ
غات و أ

ُ
نَجوی، با َحواشــی و َتصحیح و َشــرِح ل

َ
گ 10 . ُخســرو و شــیرین، َحکیم ِنظامِی 

ُمقابله با ســی ُنســخۀ کهْنســال به ِاهِتماِم: َوحیِد َدســتِگردی ، چ: 1، طهران: َمطَبعۀ َارَمغان، 
1313 هـ.ش.، ص 246.

ــد بــِن ِإبراهیــِم نیشــابوری(، ُمقّدمــه ]و[ َتصحیــح و  هٖی نامــه، َعّطــار )َفریدالّدیــن ُمَحّمَ
ٰ
11 . إل

یراِیِش ُدُوم، تهران: ِانِتشــاراِت ُسَخن،  َکدَکنی، چ: 5 / و دِرضا َشــفیعِی  َتعلیقات: دکترُمَحّمَ
1388 هـ.ش.، ص 177، ب 1537.

12 . چاِپ َاَبرقوئی: اقامت.
13 . چاِپ َاَبرقوئی: با اقامت.

گاهی. 14 . چاِپ َسنگی: و 
15 . چاِپ َسنگی و چاِپ َاَبرقوئی: در. 

16 . چاِپ َاَبرقوئی: در.
17 . چاِپ َسنگی: عقاب.

کوهها و ُپشته ها. »ِهضاب« )جمِع »َهضَبة«( َیعنی: 
18 . چاِپ َسنگی: + تا.
19 . چاِپ َسنگی: - تا.

کهَنو: 
َ
بوَبکــر َبلخی، چاِپ َســنگی، ل

َ
20 . َمقامــاِت َحمیــدی ُمَترَجــم ُمَحّشــٰی، قاضی َحمید أ

َمطَبِع ُمنشی َنَولِکشور،1341 هـ.ق. / 1923م.، ص 56؛و: َمقاماِت َحمیدی، َحمیدالّدین 
[ َمحمــودِی َبلخی، به  َتصحیــِح: رضا َاْنزابی نــژاد، چ: 3،  ــد بــِن[ ُعَمر بــِن ]َعلّیِ بوَبکــر ]ُمَحّمَ

َ
أ

تهران: مرکِز َنشــِر داِنشــگاهی، 1389 هـ.ش.، ص 105 و 109ـ َمتن و ُنســخه َبَدل -؛و: َمقاماِت 
غات و ِعباراِت ُمشِکله به َسعِی: 

ُ
عالم و َترَجمۀ ل

َ
ْمِکَنه و أ

َ
شعار و توضیِح أ

َ
َحمیدی، با َتفسیِر أ

کتابُفروشِی تأیید، 1344 هـ.ش.، ص 112 و 113.  کَبِر َاَبرقوئی، چ: 2، اصفهان: 
َ
د َعلی أ َسّیِ

کــه َبــّر و َبحــر َفراخســت و آَدمــی بســیار«) کّلّیاِت َســعدی،  کــه َســعدی خــود َفرمــود: » ...   . 21
میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، 

َ
ســۀ ِانِتشــاراِت أ دَعلــِی ُفروغی، چ: 15، تهران: ُمَؤّسَ به ِاهِتمــاِم: ُمَحّمَ

ص 720(.

یــاِن داســتان َدر غارهــا و ِاشــَکْفت ها و ِعباَدْتجای هاِی  از َقضــا، َجَر

نگ«داشتن 
َ
نگ« و »َزخِم َپل

َ
ریزان در کوه و ُکَتل، با »َپل

ُ
گ زاِهدان و ُدنیا

نــگ، 
َ
َپل َدبــِی مــا، جــاِی 

َ
أ ِت  ُســّنَ ُمناِســْب َتر می آَمــد؛ چــه، در  َهــم 

کوِهستان است.

گوَید: َمنوچهرِی دامغانی، در چکامه ای در َوصِف َاسب، 

نـگان َبـر َجَبـل 
َ
 چـون َنَهنـگان2 انـَدر آب و چـون َپل

کوی5 نگان3 َبر َهوا و َهمچو طاووسـان4 به 
َ
ُکل چون 

میرُمِعّزِی نیشابوری در چکامه ای ستاِیشی ُسروده است:
َ
أ

نگان نــــــــــه َهمین اْنَدر ِجبال از او َهراســــــــــاَنْند
َ
 َپل

اْنَدر6 َمرْغــــــــــزار  میــــــــــاِن  او  بوِن  َز شــــــــــیران  َهمه 

فته است:
ُ
گ ٖیس و رامین  رگانی در َمنظومۀ و

ُ
گ سَعِد 

َ
َفْخرالّدین أ

باَشــــــــــد مــــــــــار  َسراَســــــــــر  راَهــــــــــم  گــــــــــر   ا

باَشــــــــــد دیــــــــــوار  آَهنیــــــــــن  َصــــــــــد  َبــــــــــرو 

َنَهْنــــــــــگان جــــــــــاِی  ُبــــــــــَود  آَبــــــــــش   َهمــــــــــه 
ْنــــــــــگان ...7

َ
َپل ُبــــــــــَود جــــــــــاِی  کوَهش  َهمــــــــــه 

َمسعوِد َسعِد َسلمان، در ستایِش ُترکان و ُسلطان َمسعود چکامه ای 

فته است:
ُ
گ که در آغاِز آن  داَرد 

ِی ُملَکنــــــــــد و روزگار که ُپشــــــــــت و بــــــــــازو  ُترکان 

کارزار ُبــــــــــُزرگاِن  َحملــــــــــه  گاِه  َهســــــــــتند 

چیره َدســــــــــت ِدلیران  و  َسرَکَشــــــــــند  ــــــــــردان 
ُ
 گ

کوْهســــــــــار ...8 نگاِن 
َ
شــــــــــیراِن بیشــــــــــه اند و َپل

َهم َمسعوِد َسعد در َوصِف »گروهی ستیزه جوی« می َسراَید:

نگ
َ
َپل با  جــــــــــاْی  یک  به  َکــــــــــرده  خواب  کوه   َبر 

2 . َنَهنگ: ِتمساح. 
با »ماهِی وال )/بال(« ِاشِتباه َنَشَود.

ک ُبُزرْگ تر و از َپَرندگاِن ُمهاِجر 
َ
ک ل

َ
که از ل ندَپرواز 

َ
رَدن و ُبل

َ
َکبودَرنگ و درازگ نگ: َپَرنده ای 

َ
ُکل  . 3

َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذْیِل 
ُ
یســت می ُکَند. َتفصیل را، نگــر: ل اســت و در ِنقــاِط ُمردابی و ُمعَتِدل ز

نگ«.
َ
»ُکل

َخِذ چاپی: طاوسان.
ْ
4 . در َمأ

د  د[ َحبیِب َیغمایی، به کوشــش و ُمَقّدمۀ: َسّیِ 5 . دیواِن َمنوچهرِی دامغانی، به َتصحیِح: ]َســّیِ
َعلــِی آِل داود، چ: 1، تهــران: ِانِتشــاراِت ُبنیــاِد موقوفــاِت دکتــر َمحموِد َافشــار، 1392 هـ.ش.، 

ص 187.
ص به ُمِعّزی، به َسعی و ِاهِتماِم:  د بِن َعبدالَمِلِک نیشابوری ُمَتَخّلِ َعراء ُمَحّمَ

ُ
میرالّش

َ
6 . دیواِن أ

ِکتابُفروشِی ِإسالمّیه، 1318 هـ.ش.، ص 319، ب 7592. َعّباِس ِإقبال، تهران: 
کپتان  رگانّی، به َتصحیِح: 

ُ
سَعد االسترآبادّی الَفخرّی الگ

َ
ٖیس و رامٖین، َفْخرالّدین أ 7 . َمثَنوِی و

کالــج پریس، 1864م.،  َکلَکّته:  حَمد َعلی صاِحــب، 
َ
ولیــم ناســولیس صاِحب ـ و ـ ُمنشــی أ

ص 172.
سۀ ِانِتشاراِت  8 . دیواِن َمســعوِد َســعِد َســلمان، به َتصحیِح: َرشــیِد یاســمی، چ:2، تهران: ُمَؤّسَ

میرَکبیر، 1362 هـ.ش.، ص 271.
َ
أ
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حَمدِی گیوی،33 در 
َ
نَوری32 و دکتر َحَســِن أ

َ
یوُســفی31 و دکتر َحَســِن أ

این باره توضیحی َمرقوم َنداشته اند.

بــه َبعِض َترَجمه هــاِی ُمعَتَبِر ُگِلســتان َهم نگریســَتم؛34 توضیحی در 

این باره َندیَدم.

َماِضیَن 
ْ
زاَرنــدگان و کاَوندگاِن ُگِلســتان-َرِحَم اهلُل ال

ُ
گ از میــاِن َجمیــِع 

َغاِبرین-، َتنها یکی از ُشــّراِح باَشــْندۀ ِشــْبِه قاّره 
ْ
 َبَقاَء ال

َ
َطــال

َ
ِمْنُهــْم َو أ

س را  َکــرده اســت و َرهواِر َتَفــّرُ کــه بدیــن ُنکتــه َبــذِل ِعناَیتی  را دیــَدم 

ِی ِإشــاَرِت ِحکاَیِت شــیِخ  کاو گوشــه نیز جوالنی داده و در وا در این 

ر، 
َ

یْک نگ َغــوِی بار
ُ
ُسَخْن َســنِج مــا ِإْمعاِن َنَظــری َفرمــوده؛ و او، َهمانا ل

غات، 
ُ
ِکراَمنِد غیــاث الّل غیاث الّدیــِن راْمپــوری، صاِحــِب َفرَهنــِگ 

است.

که بر  غات، در َشــرحی 
ُ
غیاث الّدیــِن رامپــوری، صاِحــِب غیــاث الّل

غاتــــش َبر 
ُ
ُگِلســتاِن شــیخ نوشــته اســت-و بماَننِد فرهنِگ غیاث الّل

هی ِاْشــِتمال داَرد-،  یْک بینی هــاِی شــایاِن َتَوّجُ ُنکته َســنجی ها و بار

کوشیده  گرفته است و  ل  ّمُ
َ
که َسعدی در داستان آورده به َتأ قْیدی را 

تا َوْجهی َمعقول از َبراِی آن بجوَید. رامپوری نوشته است:

نگ را َهواِی َشــهر 
َ
یا، از آَنســت که َزخمِی شــیر و َپل کنــارۀ در »قیــد بــر 

چنــدان ُمواِفــق نباَشــد. بیشــتر در صحرا35 بــر کنارۀ آبها نــگاه داَرند. 

31 . َســنج: ُگِلســتاِن َســعدی، َتصحیح و توضیح: دکتر ُغالمُحَســیِن یوُســفی، چ: 10، تهران: 
شرکِت ِسهامِی ِانِتشاراِت خواَرزمی، 1391 هـ.ش.، ص 333 و 334.

نَوری، چ: 2، تهران: َنشِر َقْطره، 
َ
32 . َســنج: ُگِلســتاِن َســعدی، َتصحیح و توضیح: دکتر َحَسِن أ

1379 هـ.ش.، ص 102.
حَمدِی گیوی، چ: 2، 

َ
33 . َســنج: ُگِلســتاِن َســعدی، ُمَقّدمه و َشرح و َتعلیقات: دکتر َحَســِن أ

زارِت َفرَهنــگ و ِإرشــاِد ِإســالمی، 1386 هـــ.ش.، ص  تهــران: ســازماِن چــاپ و ِانِتشــاراِت و
.244

َطِف ِإشارة، 
ْ
ل

َ
34 . َســنج: َترَجَمة الُجِلســتان الفارســّی الِعباَرة الُمشــیر ِإلٰی َمحاِســِن اآلداب بأ

ــیخ  ــهیر بـــ: المخلــع، ُعِنــَی بَنشــِرِه و َطبِعــه: الّشَ َتعریــب: الخواجــا جبرائیــل بــن یوُســف الّشَ
حمانّیة بِمصــر، 1340هـ.ق.، ص 75؛ و:  ِإبراهیــم ُمصَطفــٰی تاج الُکتبی بَطنطــا، المطبعة الّرَ
قاَفة و  زارة الّثَ د الُفراتی، ِدَمشــق: و َروَضة الَورد) گِلســتان(، َســعدّی الّشــیرازّی، َتعریب: ُمَحّمَ
رَجَمة(، 1381 هـ.ق.، ص 96؛ و:  ُگِلســتاِن و بوستان،  ألیف و الّتَ ّیة الّتَ اإِلرشــاد الَقومّی )ُمدیر
 ،)G. M. Wickens( یِکنز ـ  جــی . ام . و َبرگــردان از: ادوارد رهاتســک )Edward Rehatsek(ـ  و
لِی 

َ
]به ِاهِتماِم: هوَشــنِگ َرهَنما[، چ: 1، تهران: ِانِتشــاراِت ِهرِمس )با َهمکارِی: َمرَکِز َبْیَن الِمل

نها (، 1383 هـ.ش.، ص 253.
ُ

فت وگوِی َتَمّد
ُ
گ

ــِف ـ به ِاصِطــالح ـ َبَرهــوت 
َ
35 . َمقصــود از »َصحــرا«، در اینجــا، نــه بیابــاِن ُخشــِک بی آب وَعل

کــه در ُفصوِل  اســت، َبلکــه َدْشــت و َزمیــِن َفــراِخ ِدل انگیــزی اســت بیــرون از َمحدودۀ َشــهر 
ونِی َمواِهِب َطبیعی، راســت 

َ
ونال

َ
ل و َســبزه و جوی و آِب َروان اســت، و از ل

ُ
ُمناِســب، جاِی گ

ج و َتماشا و ِعشَرت آَهنِگ آن می ُکَنند. که َمرُدمان از َبراِی َتَفّرُ چونان نگاِرستانی است 
کار ُبرده است؛ از آن ُجمله است:  َسعدی، خود بارها واژۀ »َصحرا« را به َهمین َمعنی به 

یم باغ و َصحرا را ‖● ُشــد موِســِم  ذار
ُ
ران بگ

َ
● بیــا کــه َوقــِت َبهاَرســت تا َمــن و تو به َهم / بــه دیگ

َوْنــد و باغ / َصحرا  زگار به َصحرا َر بنــاِی رو
َ
َســبزه و َتماشــا / َبرخیــز و بیــا به ســوِی َصحرا ‖ ● أ

لــه زار / بــا َمــن َمگــو؛ که  َبَرســت ‖ ● زآِب َروان و َســبزه و َصحــرا و ال
ْ
کــوِی ِدل و بــاِغ زنــده دالْن 

بیع  کــه در َبهار به َصحــرا َنمی َرَوند / بــوِی خوِش َر َچشــم َدر اْحبــاب خوشَتَرســت! ‖ ● آنان 
ْکنون که َبهار آَمد و  مســت! ‖ ● َوقِت آَنســت که َمرُدم َرِه َصحرا گیَرند / خاصه َا َبریشــان ُمَحّرَ
یی ز َســَرت باد به َصحرا ُبرَده ســت ‖  َیم / مو ردیَنســت ‖ ● َهر جا که َبَنفشــه ای ببیَنم، گو َفرَو

که َدر آن ِحکاَیت  صیل باَشــد 
َ
که نویِســِش َمعدوْد ُنســخه هائی أ داد 

بــه جــاِی »دریا«، »َصحــرا«22 نوشــته اند؟! ... ... ... هیچُکــدام!  ... 

که شیِخ  ِر نگاَرندۀ این َسطرها، آَنست  آری! هیچُکدام! ... ... َتَصّوُ

د و  د و َتَعّمُ َسعدِی ُسَخْنداِن ما، به ِاْنِتباِه شاِمل و ِإْمعاِن َتمام و َتَرّصُ

َکالم، از ُحضوِر پارســاِی ِقّصۀ  جزاِی 
َ
کاِمل در َتألیف و َترتیِب أ ِر  َتَبّصُ

فتــه اســت، و آَوردِن ِذْکِر »کنــاِر َدریا« َدر 
ُ
گ خــود در »کنــاِر َدریا« ُســَخن 

نگ، َوْجهی َوجیه داشته و از جاِنبی 
َ
ِحکاَیِت پارساِی َزخْم خوردۀ َپل

ه و ریْزبینی و هوشــیارِی این ُســخْن َپرداِز  ْه از َجواِنِب َتَنّبُ جاِلِب َتَوّجُ

َکْشِف آن ما را به ُپختگی  َنبیِه شــیراز َپرده َبرداشــته اســت که َهرآینه 

ّما آن 
َ
و َسختگِی ُسَخِن َسعدی واِقْف َتر خواَهد ساخت؛ ... ... ... أ

ُکدام است؟ ه و َتنبیْه،  َوْجِه َوجیه و َسَبِب َمعقوِل شاَیندۀ َتَنّبُ

عاِی ِاسِتْقصاِی  که ِاّدِ تا آنجا که َمْن َبنده دیده و َبرَرسیده ام-و بی آن 

کاَوندگاِن ُگِلســتاِن َســعدی در  زاَرندگان و 
ُ
گ َکرد-بیشــترینۀ  تام َتواَنم 

ف در این 
ُ
ــل و َتَوّق ّمُ

َ
فت وگویی َنَکــرده و ای َبســا-از ُبْن-َتأ

ُ
گ ایــن بــاره 

گوشۀ ِعباَرِت شیخ را َدرخور َنیافته اند.

کتاِب َعزیِز ُگِلســتان، ســودِی ُبســَنوی23 و خاِن آرزو24  از ُشــّراِح َقدیِم 

ِد  ــد تاج الّدیــِن َبهَجــت26 و َولٖی ُمَحّمَ و َبدرَعلــی ِی ِهنــدی25 و ُمَحّمَ

کَبرآبادی،27 هیْچیک به توضیِح این که َمقصوِد شیِخ شیراز از قیِد 
َ
أ

یا« در این ِحکاَیت چه بوده است، َنَپرداخته اند.  »کناِر در

نــوراهلِل  د  َســّیِ و  َخزاِئلــی28  ــِد  ُمَحّمَ دکتــر  آقایــان  نیــز  خیــر 
َ
أ ُشــّراِح  از 

د َخلیِل َخطیب  َرْهَبر30 و دکتر ُغالمُحَســیِن  ایزدَپَرســت29 و دکتر َســّیِ

ســۀ ِانِتشاراِت  دَعلِی ُفروغی، چ: 15، تهران: ُمَؤّسَ 22 . َســنج: کّلّیاِت َســعدی، به ِاهِتماِم: ُمَحّمَ
میرَکبیــر، 1389 هـــ.ش.، ص 77، هاِمــش؛و: ُگِلســتاِن َســعدی، َتصحیــح و توضیح: دکتر 

َ
أ

ُغالمُحَسیِن یوُسفی، چ: 10، تهران: شرکِت ِسهامِی ِانِتشاراِت خواَرزمی، 1391 هـ.ش.، ص 
.604

عاِبدین 
ْ
ْین ال ُگِلســتاِن َســعدی، َترَجَمۀ: َحیَدِر خوْش طیَنت ـ و ـ َز 23 . َســنج: َشــرِح ســودی َبر 

کَبِر کاِظمی، چ: 2 ، َتبریز: َمرَکِز َنشــِر َفرَهنگِی ِبْهترین، 1374 هـ.ش.، ص 
َ
چاوشــی ـ و ـ َعلٖی أ

.399
ْکهَنو: َمطَبِع ُمنشِی 

َ
ُگِلستان، ِسراج الّدین َعلٖی خاِن آرزو، چاِپ َسنگی، ل 24 . َسنج: خیاباِن 

ِکشور، 1321هـ.ق.، ص 44.
ْ
َنَول

ۀ مرزاپور )هند(، 1248هـ.ق. / 1832م.، 
ّ
25 . َسنج: شرِح َبدرَعلی بر ُگلستان، َبدرَعلی، محل

ص 177.
د غیاث الّدین  ِد: ُمَحّمَ

َ
ص به: َبهَجت )َول

ّ
د تاج الّدین ُمَتَخل 26 . َسنج: َچَمنستان، ُمفتی ُمَحّمَ

ُحَســین خان( ، افســِت چاِپ َســنگی)ِی َمطَبِع َصفَدرِی َبمَبئــی /1298 هـ.ق.(، زاهدان: 
ِکتابُفروشِی َحَنفی، 1363 هـ.ش.، ص 178.

ْکهَنو: َمطَبِع ُمنشِی 
َ
کَبرآبادی، چاِپ َسنگی، ل

َ
ِد أ ُگلستاِن فارسی، َولٖی ُمَحّمَ 27 .  َسنج: َشرِح 

َنَول ِکشور، 1890 م.، ص 162. 
یدان، 1387  ِد َخزاِئلی، چ: 13، تهران: ِانِتشــاراِت َبدرقــۀ جاو ُگِلســتان، دکتــر ُمَحّمَ 28 . َشــرِح 

هـ.ش.، 363.
د نوراهلِل ایزدَپَرست، چ: 5 ، تهران: داِنش، 1376  29 . َســنج: ُگِلســتاِن َسعدی، به کوشِش: َســّیِ

هـ.ش.، ص 76 و 77.
د[ َخلیــِل َخطیــب  َرْهَبــر، چ: 25، تهران:  30 . َســنج: گلســتاِن َســعدی، به کوشــِش: دکتــر ]َســّیِ

ِانِتشاراِت َصفٖی َعلیشاه، 1392 هـ.ش.، ص 168.



یاسپپپ  ِ رسیک  ِ .سیاسرک

سال بیست و هشمت،مشارۀسوم،مـــــــرداد و هشــــریور81651396

ظاِهرا دافِع َحرارِت سّمّیِت آن بوده باَشد«.36

کامیاب نیست. له، ُمصٖیب است؛ َولی در َحّلِ ُمْشِکل، 
َ
ْه به َمسأ صِل َتَوّجُ

َ
به َنَظر می َرَسد رامپوری در أ

یِک شیِخ شیراز، نه از آن ِإشاَرت هاست  شوَدنی است، و این ِإشاَرِت بار
ُ
گ ِگِرْه،  گویا  با ایْن َهمه، خوشَبختانه 

کرده باشــیم یا َدســِت ِنســیان به َدســتُبردی خاموش و  م 
ُ
گ یخ  که َرمز و راِز آن را در َمعاِبِر زمان و ِدهلیزهاِی تار

یخِی ما ُزدوده باَشد. نهان آن را از حاِفظۀ تار

که:  پیش از َهر توضیحی، باَید َفرا یاد آَوْرد 

نگ داَرد، موش اســت؛ و این، یکی از ُمناَســباتی اســت که 
َ
َکــس کــه َزخِم َپل َبــالِی جــاِن آن 

نگ« َهست؛37 الَبّته َبر َحَسِب ِاعِتقاِد ُقَدما.
َ
میاِن »موش« و »َپل

لی 
ُ
ر مْیل به َصحرا و َتماشــا َنُکَنم / که گ

َ
کی به َصحرا ُبرد باد از کوِی دوســت / بوســتان َدر َعنَبِر ســارا گرفت از بوِی دوســت ‖ ● َمن ِدگ ● ُصبحَدم خا

ر نگاِرســتان َتماشــا می ُکَند ‖ ● َنَفسی َوقِت َبهاَرم َهَوِس َصحرا بود / با 
َ
گ َهمچو ُرِخ تو به َهمه ُبســتان نیســت ‖ ● حاَجِت َصحرا َنبود، آیینه َهســت / 

ل و ُسنُبل 
ُ
گ ل و َسبزه و َصحرا َنَرَود ‖ ● َوقِت آَنست که َصحرا 

ُ
گ َرفیقی دو، که دایم َنَتوان َتنها بود ‖ ● َهرگز اندیشۀ یار از ِدِل دیوانۀ ِعشق / به َتماشاِی 

گرفته َرِه َصحرا َدر پیش ‖ ● َمَنم این بی  کاین َمَنم با تو  یش /  ک از طاِلِع خو
َ
رَدن افراشته ام َبر َفل

َ
گ ر ‖ ● 

َ
ق بیرون ُشده َهر قوم به َصحراِی ِدگ

ْ
گیَرد / َخل

َوت با تو ای آراِم جان! آسوده ایم 
ْ
ران از َبهِر ِعْشَرت می َرَوند / ما به َخل

َ
ر به َصحرا دیگ

َ
گ ر ِدِل باغ و َسِر َصحرا داَرم! ‖ ● 

َ
گ تو که َپرواِی َتماشا داَرم؟ / کاِفَرم 

َوت، َســعدی و َطرِف َصحرا / صاِحْب ُهَنر 
ْ
ُکْنِج َخل یم ‖ ● صوفی و  َیش به َتماشــا َنَرو ِه رو

َ
گ یم / بی َتماشــا ‖ ● َعهد َکردیم که بی دوســت به َصحرا َنَرو

که بامدادی بیرون َروی به َصحرا / تا بوستان  یم َتنها َمن و تو ‖ ● خواَهم  ز به ِاّتِفاِق َصحرا َمن و تو / از َشهر ِبرون َشو َنگیَرد َبر بی ُهَنر َبهانه! ‖ ● یک رو
ِب 

َ
ِز َصحرا و َسماَعست و ل ساری ‖ ● رو

ُ
فَتن َدرِد ِدل با َغْمگ

ُ
گ لهاِی بامدادی ‖ ● راَحِت جاَنست َرفَتن با ِدالرامی به َصحرا / عیِن َدرماَنست 

ُ
گ بریَزد 

ر بُربایی!
َ
که دیگ جوی و َتماشا / َدر َهمه َشهر ِدلی نیست 

ساِس چاپهاِی 
َ
ر: َغَزلّیاِت َسعدی، َبر أ

َ
فاِضِل ُشــّراِح ُســَخِن َســعدی، واژۀ »َصحرا« را در َبعِض اینگونه بْیتها، »باِغ بیروِن َشــهر« َمعنی کرده اند )نگ

َ
َبعِض أ

ْبیات و َترَجمۀ ِشــعرهاِی 
َ
ذاری، َتصحیح، توضیِح واژه ها و ِاصِطالحات، َمعناِی أ

ُ
دَعلِی ُفروغی ]و[ َحبیِب َیْغمایی، ُمقابله، ِإعراْبگ شــادروانان ُمَحّمَ

ز، 1386 هـــ.ش.، 1 / 69 و 197 و 219 و 257 و 265 و 292 و 326 و  یراســِت 2، چ: 1، تهران: شــرکِت ِاْنِتشــاراتِی ِفکــِر رو بــی: کاِظــِم َبــرگ نْیســی، و َعَر
یــاده ُمَتســاِمحانه اســت. ُچنیــن می نماَیــد کــه َتعبیــِر »دشــت« و  594 و 617 و 776، و 2 / 882 و 970 و 998 و 1101 و 1141 و 1186 و 1357(؛ کــه ز

ر: َهمان، 1 / 564 و 693 ، و 2 / 882 و 1101(، ُمناِسْب تر باَشد.
َ
کار ُبرده اند )نگ که در َبعِض دیگر َمواِضع در َبیاِن ُمفاِد »َصحرا« به  »باغ و َدشت« 

ِکشور، ط: 3، 1324 هـ.ق. / 1906 م.، ص 173.
ْ
ْکهَنو: َمطَبِع ُمنشِی َنَول

َ
36 . َبهارباران، غیاث الّدیِن رامپوری، چاِپ َسنگی، ل

نگ و موش َتناُســب اســت به خاصیت«. 
َ
هــی داده اند و ُمعَتِقــد بوده اند که »میاِن َپل

َ
گ نــگ آ

َ
شــتگان، از ُمناســباتی گونه گــون میــاِن مــوش و َپل

َ
ذ

ُ
37 . گ

حَمِد طوسی، به ِاهِتماِم: َمنوچهِر ُستوده، چ: 3، تهران: شرکِت ِانِتشاراِت ِعلمی 
َ
د بِن َمحمود بِن أ )َعجاِیب الَمخلوقات و َغراِیب الموجودات، ُمَحّمَ

و َفرَهنگی، 1387 هـ.ش.، ص 579(
فراِد َبَشــر، غیاُث الّدین بن 

َ
خباِر أ

َ
رَدد، موش خوَرد تا نیک َشــَود«. )َحبیب الّســَیر فی أ

َ
نگ َمریض گ

َ
از آن ُجمله ُمناَســَبتها، یکی، آن اســت که »َهر گاه َپل

ِد َدبیرسیاقی، تهران: انِتشاراِت َخّیام، چ: 4،  میر، با ُمَقّدمۀ: ُاستاد َجالل الّدیِن ُهمائی، به کوِشِش: دکتر ُمَحّمَ
َ
ُحَسْینّی الَمدُعّو بـ: خواْندأ

ْ
ُهمام الّدین ال

میرّی، ُعِنَی ِبَتْحقیِقه: ِإبراهیم صاِلح، ط: 1، ِدَمشــق: 
َ

د بن ُموَســی الّد َکمال الّدین ُمَحّمَ ُکْبَرٰی، 
ْ
َحَیواِن ال

ْ
1380 هـ.ش.، 4 / 689؛ نیز َســنج: َحیاة ال

ح:  دَتقِی َتبریزی، ُمَصّحِ َحَیــوانـ  ، ُمَحّمَ
ْ
یع، 1426هـــ.ق.، 4 / 99؛و: َخواّص الحیوانـ  ]َتحریر و[ َترَجمۀ َحیات ال وز شــِر َو الّتَ دار الَبشــاِئر ِللّطباَعــِة َو الّنَ

ث ـ و ـ دکتر یوُسِف بْیگ باباپور،  فاِطمۀ ِمهری، چ: 1، تهران: َمرَکِز َنشــِر داِنشــگاهی، 1395هـ.ق.، ص 353؛و: َهمان متن، به کوِشــِش: میرهاِشِم ُمَحّدِ
حَمِد طوســی، 

َ
د بِن َمحمود بِن أ چ: 1، تهران: ِانِتشــاراِت َســفیِر َارِدهال، 1394 هـ.ش.، ص 351؛و: َعجاِیب الَمخلوقات و َغراِیب الموجودات، ُمَحّمَ

د  به ِاهِتمــاِم: َمنوچهِر ُســتوده، چ: 3، تهران: شــرکِت ِانِتشــاراِت ِعلمــی و َفرَهنگی، 1387 هـــ.ش.، ص 579؛و: َمناِفِع َحَیوان، َعبدالهــادی بِن ُمَحّمَ
ِد روَشن، چ:1، تهران: ِانِتشاراِت ُبنیاِد موقوفاِت دکتر َمحموِد َافشاِر َیزدی، 1388 هـ.ش.، ص 71( بِن َمحمود بِن ِإبراهیِم مراغی، به کوشِش: ُمَحّمَ

د بن ُموَسی  ُکْبَرٰی، َکمال الّدین ُمَحّمَ
ْ
َحَیواِن ال

ْ
ِگرد آَیند. )نگر: َحیاة ال ُکَنند، موشاِن بسیار در آن جای  نگ را جایی َدفن 

َ
دیگر، آن است که َهر گاه َسِر َپل

 ، َحَیوانـ 
ْ
میــرّی، ُعِنــَی ِبَتْحقیِقــه: ِإبراهیم صاِلح، ط: 1، ِدَمشــق: دار الَبشــاِئر، 1426هـ.ق.، 4 / 101؛و: َخواّص الحیوانـ  ]َتحریــر و[ َترَجمۀ َحیات ال

َ
الّد

ث ـ و ـ دکتر یوُسِف بْیگ باباپور، ص 351؛و:  کتاِب  ح: فاِطمۀ ِمهری، ص 353؛و: َهمان متن، به کوِشِش: میرهاِشِم ُمَحّدِ دَتقِی َتبریزی، ُمَصّحِ ُمَحّمَ
ینی، به  َســعی  و اهتماِم: ِاسِتِفنســون، ط: 1، لندن، 1928  ل ]کــذا[، مرتبــۀ ســیم: در ِذکِر حیواناتـ  ، َحمداهلِل ُمســتوفِی َقزو ّوَ

َ
ــة األ

َ
ُنزَهــُة الُقلــوبـ  الَمقال

م.، ص 51(
ُکْبــَرٰی، َکمال الّدین 

ْ
َحَیواِن ال

ْ
نگ را جایی َدفــن ُکَنند، در آن جای موشــان َنزَیند. )نگر: َحیــاة ال

َ
ســه دیگر، آن اســت کــه هــر گاه َدســت و چنگالهــاِی َپل

میرّی، ُعِنَی ِبَتْحقیِقه: ِإبراهیم صاِلح، ط: 1، ِدَمشــق: دار الَبشــاِئر ، 1426هـ.ق.، 4 / 102؛و: َخواّص الحیوان ـ ]َتحریر و[ َترَجمۀ 
َ

د بن ُموَســی الّد ُمَحّمَ
ث ـ و ـ دکتر یوُسِف بْیگ باباپور،  ح: فاِطمۀ ِمهری، ص 354؛و: َهمان متن، به کوِشِش: میرهاِشِم ُمَحّدِ دَتقِی َتبریزی، ُمَصّحِ َحَیوان ـ ، ُمَحّمَ

ْ
َحیات ال

ص 352(
نگ.

َ
فت؛ یعنی: ُمناَسَبِت موش با َزخِم َپل

ُ
گ  بدان ِإشاَرت َرفت و بَتْفصیْل از آن خواهیم 

ْ
که بِإْجمال چهاُرم، َهمان است 

نگ را َبر َدِر ســوالِخ ]= ســوراِخ[ موش بداَرند، موش از ســوالخ ]= ســوراخ[ باژگونه َبرآَید ُدم پیش و َســر از َپس«. )جاِمع 
َ
پنُجم، آن اســت که »چو َدنداِن َپل

ُکرَبن[ ـ و ـ دکتر  ُکربین ]/ هانری  زِی یمگانی، به َتصحیح و ُمَقّدمۀ فارســی و فرانَســوِی: پرفســور هنری  بوُمعین ناِصِر ُخســرِو ُقبادیانِی َمرو
َ
الِحکَمَتین، أ

کتابخانۀ َطهوری، 1363هـ.ش.، ص 172( ِد ُمعٖین، چ: 2، تهران:  ُمَحّمَ
یشــتن را بدان همی  نگ َانَدر خانه بنهی، هرچ بدان َحوالی موش باَشــد آنجا آَید و َهمی ُکَشندشــان، و ایشــان خو

َ
گر پاره ای پیِه َپل َشُشــم، آن اســت که »ا

افکنند ... «. )جاِمع الِحکَمَتین، ناِصِر ُخسرو، همان چاپ، ص 172(
که:  فته َنماَند 

ُ
گ نا
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ُکَند!، و چون  ِب آن َبرآَید تا َبر آن بول 
َ
نگی آَدمی را َزخم َزَند، موش در َطل

َ
گاه َپل شتگان را باَور این بود که هر 

َ
ذ

ُ
گ

نگ را از موشــان َمصون و َمحفوظ 
َ
ْی، َمجــروِح َزخِم َپل ُکَنــد، َزخْم خــورده جان خواَهد ســُپرد! و زیْن رو ُچنیــن 

باَید داشت.

ی، َحَمد  ِد َدمیرِی قاِهرِی شاِفعی )فـ: 808 هـ.ق.(،38 و پیش از و َکمال الّدین ُمَحّمَ بوالَبقاء 
َ
این َمضمون را، أ

فات و َمْکتوباِت خویش دربــارۀ جانَوران آَورده اند؛41 و در 
َّ
ینــی،39 و دیگران،40 در ُمَؤل )/َحمــداهلِل( ُمســتوفِی َقزو

َدبّیاِت َقدیِم ما نیز ُشهَرتی داشته است.
َ
أ

فته است:
ُ
گ َمنوچهرِی دامغانی، در چکامه ای 

نگ 
َ
رَدد یک َره از نیِش َپل

َ
ُکَند42َهرکه او َمجروح گ کاِر او زیبا  ِگرد آَید َبرو تــــــــــا  موش 

فته است:
ُ
گ َعمیِد لومکی،43 از َسراَیندگاِن َسدۀ َهفُتِم ِهجری، نیز 

شتگان بارها می بینیم.
َ

ذ
ُ
گ ت و َضعف / ُقدَرت و َعجز، در ُسَخِن  ْنگ« و »موش« را چونان دو نماِد ُمَتقاِبِل ُقّوَ

َ
»َپل

َسعدی خود در بوستان َفرموده است:
َکَشد َبر ُوحوش رَدن 

َ
گ که  ْنگی 

َ
َپل

به دام افَتد از َبهِر خورَدن چو موش
)بوســتاِن َســعدی، َتصحیح و توضیح: دکتر ُغالمُحَســیِن یوُســفی، چ: 11، تهران: شــرکِت ِســهامِی ِانِتشــاراِت خواَرزمی، 1392 هـ.ش.، ص 146، ب 

)2730
فته است:

ُ
گ مولوی در َغَزلی 

ردی
َ
گ ْنگی، به یکی باد چو موشی 

َ
گر َپل

ر تو شیری، به یکی َبرق ز روَبْه َبَتری و
میرَکبیر، 1378 هـ.ش.، 6 / 155، غ 

َ
ســۀ ِانِتشــاراِت أ زانَفر، چ: 4، تهران: ُمَؤّسَ ماِن ُفرو َکبیر، با َتصحیحات و َحواشــِی: َبدیع الّزَ )ُکّلّیاِت َشــْمس یا دیواِن 

2872، ب 30509(
َبهاِی جامی َمنقول است: از پور

یشتن بمیزی از بیم َهمچو موش،  َبر خو
ْنگ َدرآَیم به َخرَخره! 

َ
که چون َپل ْه 

َ
گ َهر 

َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذْیِل »میزیدن«(
ُ
)ل  

میرّی، ُعِنَی ِبَتْحقیِقه: ِإبراهیم صاِلح، ط: 1، ِدَمشــق: دار الَبشــاِئر، 1426هـ.ق.، 4 
َ

د بن ُموَســی الّد َکمال الّدین ُمَحّمَ ُکْبَرٰی، 
ْ
َحَیواِن ال

ْ
38 . نگر: َحیاة ال

.102 /
ح: فاِطمۀ ِمهــری، ص 354؛و: َهمان متن، به کوِشــِش:  دَتقــِی َتبریــزی، ُمَصّحِ َحَیــوان ـ ، ُمَحّمَ

ْ
نیــز َســنج: َخــواّص الحیــوان ـ ]َتحریــر و[ َترَجمۀ َحیات ال

ث ـ و ـ دکتر یوُسِف بْیگ باباپور، ص 352. میرهاِشِم ُمَحّدِ
ینی، به  َســعی  و اهتماِم: ِاسِتِفنســون، ط: 1،  ل ]کذا[، مرتبۀ ســیم: در ِذکِر حیوانات(، َحمداهلِل ُمســتوفِی َقزو ّوَ

َ
ــة األ

َ
39 . نگــر: کتــاِب ُنزَهــُة الُقلوب)الَمقال

لندن، 1928 م.، ص 30.
ِد روَشــن، چ:1، تهران: ِانِتشــاراِت ُبنیاِد موقوفاِت  د بِن َمحمود بِن ِإبراهیِم مراغی، به کوشــِش: ُمَحّمَ 40 . نمونه را، نگر: َمناِفِع َحَیوان، َعبدالهادی بِن ُمَحّمَ

دکتر َمحموِد َافشاِر َیزدی، 1388 هـ.ش.، ص 71.
نگ و ُمرَدِن 

َ
ک«پاشیَدِن موش َبر َزخِم َپل ینی )فـ: 682 هـ.ق.(، از »خا د بِن َمحموِد َقزو ّیا بِن ُمَحّمَ 41 . در َعجاِئب الَمخلوقات و َغراِئب الموجوداِت َزَکر

رداِن 
َ
ینی، ُنســخه َبرگ د بِن َمحموِد کمونِی َقزو ّیا بــِن ُمَحّمَ َثِر آن، ُســَخن َرفته اســت. )نگــر: َعجاِیب الَمخلوقات و َغراِیــب الموجودات، َزَکر

َ
َمجــروح َبر أ

، به کوِشــِش: دکتر یوُســِف بْیگ باباپور، چ: 1، تهران: ِانِتشــاراِت َسفیِر َارِدهال، 1392  ِخ 678 هـ.ق.ـ  ش 464ـ  ُنســخۀ َخّطِی کهِن کتابخانۀ مونیخ ُمَوّرَ
ِت  ینی، َترَجمۀ فارسی، به هّمَ د بِن َمحموِد َقزو ّیا بِن ُمَحّمَ هـ.ش.، ص 371 ـ نیز َسنج: ص 407 ـ؛و: َعجاِیب الَمخلوقات و َغراِیب الموجودات، َزَکر
دُحسین ـ به ِکتاَبِت: َعّباسَعلِی َتفِرشی ـ، 1283 هـ.ق.، ص  کربالئی ُمَحّمَ کارخانۀ  دَنصیِر خوانساری، چاِپ َسنگِی َعصِر ناِصری، تهران:  حاج ُمَحّمَ
َدبّیاِت ما ُشــهَرِت بســیار داَردـ  و نمونه هایش خواَهد 

َ
(؛ و این قول، با آنچه در بیشــینۀ َمنابِع َقدیم و َمتنهاِی ُکَهن آمده و در أ 250ـ  نیز َســنج: ص 265ـ 

ختی ناساز است.
َ
آَمد ـ، ل

ِعلُم ِعْنَد اهلل ـ:
ْ
یانی نیست ـ وال یه َکرَدَنش را ز گو که وا ة، َمرا، ِاحِتمالی در خاِطر می آَید 

َ
ِعجال

ْ
ی ال

َ
َهر َچند باِب ُجست وجوْی َدر این باره َمفتوح است، َعل

ِد روَشــن، چ:1، تهران: ِانِتشــاراِت ُبنیــاِد موقوفاِت دکتر  د بِن َمحمود بِن ِإبراهیِم مراغی )به کوشــِش: ُمَحّمَ هــادی بــِن ُمَحّمَ
ْ
ِکتــاِب َمناِفــِع َحَیــواِن َعبدال َدر 

َمحموِد َافشاِر َیزدی، 1388 هـ.ش.، ص 71؛ نیز َسنج: ص 219( آمده است:
گردد، از آن بمیرد. ...«. »... و چون پلنگ یکی را بزند، موش بیاید و بر او شاَشد و خال اندازد، اندامش َعِفن 

َخِذ فارســِی خود، »خال« را 
ْ
رده باَشــد و در ِعباَرِت َمأ یــس، َمطلِب خود را از ُچنین َمتنی فارســی به تازی َدرآو ینِی َعجاِیْب نو آیــا ُمْحَتَمــل نیســت کــه َقزو

ک« خوانده باَشد؟ ... . »خا
دَعلِی آِل داود، چ: 1، تهران: ِانِتشــاراِت ُبنیاِد موقوفاِت  د[ َحبیِب َیغمایی، به کوشــش و ُمَقّدمۀ: َســّیِ 42 . دیــواِن َمنوچهــرِی دامغانــی، به  َتصحیِح: ]َســّیِ

دکتر َمحموِد َافشار، 1392 هـ.ش.، ص 75.
یراســِت ُدُوم(، تهران: ِانِتشاراِت طالیه، 1368ـ  1372  ســوِل[ َخّیاْم پور )تاهباززاده(، چ:1 )و 43 . دربارۀ وی، نگر: َفرَهنِگ ُســَخْنَوران، دکتر ع.]=َعبدالّرَ

هـ.ش.، 2 / 656.
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نگــــــــــی َدر تــــــــــو آَیــــــــــد
َ
ــــــــــر َچنــــــــــِگ َپل

َ
گ  کــــــــــه 

بمیــــــــــری!54 تا  میــــــــــَزد53  تــــــــــو  بــــــــــر  بیاَیــــــــــد52 

خیر، زنده یاد ُاستاد 
َ
ِت دیریِن ِشــعِر پارسی در َســدۀ أ نِد ُســّنَ

َ
َچکاِد ُبل

کــه َشــرحی دراز از َرنــج و  ــَعراء َبهــار، در َمْثنوّیاتــش، آنجــا 
ُ

َمِلُک الّش

َکســی  ِشــَکنِج َبنــد و َحبس و َتبعیــِد خویش می گوَید، در »ِحکاَیِت 

َکرد و موشان را بیازرد«، ُسروده است: نگ دوستی 
َ
که با َپل

ْنگ
َ
 ... مــــــــــوش، عاشــــــــــق ُبَود بــــــــــه َزخــــــــــِم َپل

آَهنــــــــــگ َزْخمــــــــــدار  ســــــــــوِی  می ُکَنــــــــــد 

میــــــــــَزد55 و  آَیــــــــــد  َزخــــــــــم  َبــــــــــران   گــــــــــر 

َبرنمی خیــــــــــَزد جــــــــــای  از  َخســــــــــته 

اســــــــــتاد ز  این ســــــــــخن   َمــــــــــن شنوده ســــــــــتم 

ُعهــــــــــده56 بــــــــــا اوســــــــــت َهرچــــــــــه بــــــــــادا باد!

داَرد ِقطعــــــــــه ای  نیــــــــــز  َفــــــــــَرج 
ْ
 بوال

57... ــــــــــزاَرد 
ْ

بگ َحدیــــــــــث  ایــــــــــن  َونــــــــــَدرآن، 

که  بوالَفَرِج رونی اســت 
َ
خیــِر ُاســتاد َبهــار به َهمــان ُســرودۀ أ

َ
ِإشــاَرِت أ

شت.
َ

ذ
ُ
گ

پیداســت آنجــا َهم که َحکیم َســنائِی َغزَنوی در چکامــه ای َانَدرزی 

َفرموده است:

 ِحرص و َشهَوت َدر تو بیداَرند؛ خوش خوش تو َمُخسب،
َیسـار،58 َبـر  موشـی  و  داری  َیمیـن  بـر  نگـی 

َ
َپل چـون 

نگ« و »موش« و پیوندشــان با »ِحرص« 
َ
َافــزون َبــر َتصویِر نمادیــِن »َپل

و »َشــهَوت«، بــه َهمیــن بــاَور بــه ُمخاطره انگیــزی ُحضوِر »مــوش« در 

نگ« در میان باَشــد، ِعناَیت و 
َ
کــه ِإمــکاِن َزخْم خــورَدن از »َپل جایــی 

َخِذ چاپی: »بباید«. 
ْ
52 . َدر َمتِن َمأ

زیدیم.
ُ
»بیاید« را از ُنسخه َبَدلها َبرگ

َکرَدن. َکرَدن، ِإدرار  53 . میزیدن / مٖیختن: شاشیدن، بول 
بوالَفَرِج رونی، به َتصحیِح: پروفسور چایکین، با َتصحیحات و یادداشتهاِی 

َ
54 . دیواِن ُاستاد أ

ۀ َارَمغان، 1304 و 1305هـ.ش.، ص  ّ
دَعلِی ناِصح، َضمیمۀ ساِل ششِم َمَجل َتکمیلِی: ُمَحّمَ

.134
َخِذ چاپی: »می زد«!

ْ
55 . در َمأ

صلِی ِفعــِل َبســیط را، »مٖی«ِی پیْشــَونِد ِفعــل ِانگاشــته اند. نمونۀ 
َ
پیداســت کــه »مــٖی«ِی ُجــزِء أ

یراســتارانی اســت که در ُجداســازِی »مٖی« و »بـــ« َیِد طولٰی داَرنــد؛ اگرچه »مٖی«ِی  فــاِت و َتَصّرُ
»مْیدان« و »بـ«ِی »بکاَرت« باَشد!

َخِذ چاپی: »عهد«.
ْ
56 . در َمأ

سۀ  ســاِس ُنســخۀ چاِپ 1344(، چ: 1، تهران: ُمَؤّسَ
َ
ــَعراِی َبهار )َبر أ

ُ
شــعاِر َمِلک الّش

َ
57 . دیواِن أ

ِانِتشاراِت ِنگاه، 1387 هـ.ش.، ص 741.
د  بوالَمجــد َمجــدود بــِن آَدِم َســنائِی َغزَنــوی، بــه َســعی و اهتمــاِم: ]َســّیِ

َ
58 . دیــواِن َحکیــم أ

ِکتابخانۀ َسنائی، 1362 هـ.ش.، ص 187.  ِس َرَضوی، چ: 3، تهران:  دَتقِی[ ُمَدّرِ محّمَ

نــــــــــِگ ِهجــــــــــر َزد چــــــــــون َپنجــــــــــه َبــــــــــر َمن 
َ
 َپل

ّیام!44
َ
چــــــــــو موش از بــــــــــام َبر َمــــــــــن مٖیخــــــــــت أ

ْحَمد بِن َحَســِن ُجرجانِی ِإســماعیلی، 
َ
َهْیَثم أ

ْ
بوال

َ
ی، أ َبســی پیش از و

که در  در چکامۀ ِحْکمِی َمعروفش و در ِضمِن ُپرُسشــهاِی ُپرُشماری 

آن چکامه َمجاِل َطرح داده، ُسروده است:

ــــــــــَزد َمرد را، ز َبهــــــــــِر چه موش
َ

گر بگ ْنــــــــــگ45 ا
َ
 َپل

دیــــــــــوار؟48، از  و  بام  ز  َبرمیــــــــــَزد47  بحیلهــــــــــا46 

که ناِظر به َهمان َمْضمون است.

فته است:
ُ
گ بوطاِهِر خاتونی، از َسراَیندگاِن َسدۀ َپنُجم، 

َ
أ

ُکشــــــــــَتن از  بازماَنــــــــــد  چــــــــــون   مــــــــــوش 
ُکَنــــــــــد!50 میــــــــــز49 

ُ
گ نــــــــــگاْن َزده 

َ
َپل َبــــــــــر 

بوالَفَرِج رونی راست در ُزْمرۀ َهْجوّیات:
َ
نیز أ

َحقیری َخصــــــــــِم  تــــــــــو  کــــــــــه  گوئــــــــــی   َمــــــــــرا 

میــــــــــری
َ
أ َنــــــــــه  َدبیــــــــــری،  َمــــــــــرِد  َهــــــــــم  تــــــــــو 

خواَهــــــــــم داد  َپنــــــــــَدت  ماْن وار 
ْ
 ُمَســــــــــل

کْی َپذیــــــــــری؟! ـ مان 
ْ
ـ تــــــــــو خود َپنــــــــــِد ُمَســــــــــل

َخْصمــــــــــان نگاَننــــــــــد 
َ
َپل  َفراواَنــــــــــت 

ــــــــــر51 بــــــــــا مــــــــــوش َخْصمــــــــــی َدرنگیــــــــــری
َ

َمگ

ْکهَنو: َمطَبِع ُمْنشی 
َ
ص بـ: شــاد، چاِپ سنگی، ل ِ

ّ
د پادشــاه الُمَتَخل 44 . فرهنِگ آَنندراج، ُمَحّمَ

ِکشور، 1889 ـ 1894م.، 3 / 493، ذیِل »مٖیخَتن«. 
ْ
َنَول

َخذ، ناِم َسراَیندۀ بْیت، »عمیده لومکی« َضبط ُشده است.
ْ
در این َمأ

د بِن  حَمد بِن َحَسِن ُجرجانی َمنسوب به ُمَحّمَ
َ
بوالَهْیَثم أ

َ
45 . در َشــرِح َقصیدۀ فارســِی خواجه أ

سرِخ نیشاپوری: »بلنگ«.
46 . ُچنین است َدر جاِمع الِحکَمَتیِن چاپی؛ و بظاِهر، »بحیله ها« باَید خواْند.

د بِن  حَمد بِن َحَسِن ُجرجانی َمنسوب به ُمَحّمَ
َ
بوالَهْیَثم أ

َ
47 . در َشرِح َقصیدۀ فارسِی خواجه أ

سرِخ نیشاپوری: »بحیله بر وی میزد«.
زِی یمگانی، به َتصحیح و ُمَقّدمۀ  بوُمعین ناِصِر ُخســرِو قبادیانــِی َمرو

َ
48 . جاِمــع الِحکَمَتین، أ

ــِد ُمعٖین، چ: 2،  ـ  دکتــر ُمَحّمَ ُکرَبن[ـ  و ُکربیــن ] / هانــری  فارســی و فرانَســوِی: پرفســور هنــری 
تهــران: کتابخانــۀ َطهــوری، 1363هـــ.ش.، ص 22 و 166؛و: َشــرِح َقصیــدۀ فارســِی خواجه 
د بِن ســرِخ نیشــاپوری، به َتصحیح  حَمــد بِن َحَســِن ُجرجانی، َمنســوب به ُمَحّمَ

َ
بوالَهْیَثــم أ

َ
أ

ِد ُمعٖین، چ: 1، تهران:  ُکرَبــن[ ـ و ـ ُمَحّمَ ُکربین ] / هانری  و ُمَقّدمــۀ فارســی و فرانَســوِی: هنری 
ِقسَمِت ایرانشناسِی انستیتو ایران و فرانسه، 1334هـ.ش.، ص 50.

َخِذ چاپی: »کمیز«.
ْ
49 . َدر َمأ

ل ]کذا[، مرتبۀ سیم: در ِذکِر حیوانات(، َحمداهلِل ُمستوفِی  ّوَ
َ

ة األ
َ
50 . کتاِب ُنزَهُة الُقلوب )الَمقال

ینی، به  َسعی  و اهتماِم: ِاسِتِفنسون، ط: 1، لندن، 1928 م.، ص 30. َقزو
ر«، در اینجا، یعنی: »چه خوبست، بجاست«.

َ
که »َمگ 51 . پنداِر مْن َبنده، این است 

َدُه اهلُل َتَعالٰی ِبَرْحَمِته  کَبِر ِدهُخدا ـ َتَغّمَ
َ
َغوِی ِمْفضال، زنده یاد ُاستاد َعلی أ

ُ
َغْت نامه، َعاّلمۀ ل

ُ
در ل

واِه 
ُ
رده است، و این عباَرت را از ُگِلستاِن َسعدی گ ر« آو

َ
، این َمعنی را َهم از َبراِی »َمگ َواِسَعهـ 

ْ
ال

که ُدُرست َهم َهست ـ:  آن شمرده ـ 
»لقمــاِن حکیــم انــدر آن قافله بود؛ یکی از کاروانیان گفت : َمَگر اینان را )= دزدان را( نصیحتی 

فَتن.«.
ُ
گ کلمۀ ِحکَمت با ایشان  یغ باشد  فت: ِدر

ُ
گ ُکنی. 
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زیده َفراز آَیدی و آن را بلیَسدی، َبر آن َنمیَزدی. 
َ
گ ُکَنندی تا بدان  َیله 

65.» . ...

که َبراِی  بــاری، بــا اینگونه پندارها، و از بیــِم ُچنان آزارها، پیداســت 

کارهائــی  ْنــگ، 
َ
َپل بــه َزخْم خــوردگان  از َرســیَدِن موشــان  جلوگیــری 

می َکرده اند.

ر 
َ

حَمِد سیمگ
َ
که به پاُسِخ َنجم الّدین أ خاقانِی َشروانی در چکامه ای 

فته:
ُ
گ ُسروده است، 

حاِدثات ْنِگ 
َ
َپل َزخِم  َخســــــــــتۀ  َهســــــــــتی  تو  ر 

َ
 گ

پاســــــــــبان66 ِبْهَتر  ربه 
ُ
گ َهم  از خاصَیت  را  تو  َپس 

یم، نیک َدرمی یابیم که  شــتگان دار
َ

ذ
ُ
گ گاهیی که از ِاْنگاِرْشــهاِی  با آ

ُسَخْنساالِر ِإشاَرْت شناِس َشروان چه می گوَید. َکسی که َخستۀ َزخِم 

ربه را ِبْهَترین 
ُ
گ ْی،  ر باَشــد، و زیْن رو

َ
نِگ اســت، باَید از موش َبرَحذ

َ
َپل

ربه ُدشــمِن موش اســت و موش از 
ُ
گ پاســباِن خویــش می یاَبــد؛ چــه، 

ربه می َهراَسد.
ُ
گ َنزدیک ُشدن به 

نــگ، چــارۀ 
َ
از َبــراِی جلوگیــری از َرســیَدِن موشــان بــه َزخْم خــوردۀ َپل

ر بوده است؛ و آن، یاری ُجسَتن از آب است. ری ُمَتَصّوَ
َ

دیگ

دَجعَفر/   إســماعیِل واِعِظ َســبزواری )ِإســماعیل  بــِن  ُمَحّمَ
ّ

حــاج ُمال

1224-1312 هـــ.ق.(، از ُوّعــاِظ بنــاِم روزگاِر ناِصرالّدین شــاِه قاجار، 

ّیاِم ِإقاَمِت خویــش در آَذربایجان و 
َ
یــن که در أ ِکتــاِب َمْجَمــع الّنوَر در 

رالّدین 
َ

رالّدین میــرزا َولیَعهد )/»مظّف
َ

ُخصوِص َشــهِر َتبریز به ناِم ُمَظّف

شــاِه« سَپســین( َپرداخته اســت و شــاِمِل َمجاِلِس ِمنَبرِی اوســت به 

کاِر ماَنْحُن فیه می آَید. که به  َطرزی َبدیع67، ُنکته ای می گوَید 

ِکتاِب َمذکور  َکالِم واِعِظ یادُشــده، َســزاوار آَنســت دربارۀ  َقْبل از َنقِل 

کــه َنمی داَنــد چــرا ُنکتــۀ  توضیَحکــی بِدَهــم تــا از خواَننــدۀ َعزیــزی 

کتــاِب َمجاِلــِس ِمنَبــرِی یــک واِعــِظ قاجــاری  جانَورشــناختی را از 

ختی َرفِع ِاســتٖیحاش و ِاســِتْنفار و َدفِع ِاســِتْعجاب و 
َ
َنقــل می ُکَنم، ل

ِاسِتْعجام َشَود.

65 . جاِمع الِحکَمَتین، ناِصِر ُخسرو، همان چ، ص 170 ـ 172. 
د ضیاُءالّدیــِن َســّجادی، چ: 11، تهــران:  66 . دیــواِن خاقانــِی َشــروانی، به کوِشــِش: دکتــر َســّیِ

ِانِتشاراِت َزّوار، 1393 هـ.ش.، ص 326. 
یِر َدســِت َمن اســت و مورِد اســتفاده ام: یکی  یِر دو چاِپ َســنگی ز 67 . از کتــاِب َمذکــور، َتصو
ــِد حاجی ِإبراهیم در َتبریز )به ِکتاَبِت: ُحَســین بِن 

َ
حَمد آقا َول

َ
چــاِپ َســنگِی کارخانۀ حاجی أ

صَغر 
َ
عبداهلِل َشِبســَتری( به ســاِل 1310 هـ.ق.، و دیگر چاِپ َسنگِی دارالّطباعه ِی میرزا َعلی أ

بــه ســاِل  1320 هـــ.ق.؛ و ُچنیــن در یــاد داَرم که این کتاب، چــاِپ ُحروفی َهم داَرد )شــاید از 
ِکَرُة  ا

ّ
فته اند: الذ

ُ
گ »ِانتشــاراِت ِإســالمّیه«ِی»تهران«؟(؛ لیک بر حاِفظه ِاعتمادی نیســت؛ که 

فته اند!
ُ
گ ِکَرٌة! ... و راست  َما

ِاّتِکا داشته است.

که می َسراَید: نَوری َهم از َهمین ُمخاطره ُسَخن می داَرد، آنجا 
َ
أ

 ُدشـَمنان را مایـه دادن َنـزِد َمـن دانـی کـه چیسـت؟

َبرَبـری59  نـِگ 
َ
َپل بـا  َدشـتی  مـوِش  کـردن  َجمـع 

نــگ اســت 
َ
 کــردن َبــر َزخــِم َپل

ْ
کــه مــوش، خواهــاِن بول ِاعِتقــاد بدیــن 

فتــاِر 
ُ
گ َثــِر ایــن بــوِل مــوش خواَهــد ُمــرد، در 

َ
نــگ َبــر أ

َ
و َزخْم خــوردۀ َپل

ْیحاِن بیرونی، َهم َمذکور است60؛ و این،  بور
َ
داِنشــی َمرِد َسره، ُاســتاد أ

که ُچنین باَوری ِاخِتصاص به َعواّمِ َمرُدمان َنداشته و  نشان می ِدَهد 

هِل ِعلِم آن روزگاران َهم بوده است.
َ
ییِد َخواّص و أ

ْ
مورِد َتأ

کتاِب جاِمع الِحکَمَتْین، در  َحکیم ناِصِر ُخسرِو قبادیانِی َبلخی، در 

ْحَمد بِن َحَســِن ُجرجانِی ِإســماعیلی که 
َ
َهْیَثم أ

ْ
بوال

َ
ــزاِرِش آن بیــِت أ

ُ
گ

َزد َمرد را، ز َبهِر چه مــوش / بحیلها61 َبرمیَزد 
َ

گر بگ ْنگ ا
َ
فتــه بــود: »َپل

ُ
گ

ز بام و از دیوار؟62«، َبرداشــتی ِنســَبًة ُمَتفاوت با باورداشــِت بیشــینۀ 

کرده است و نوشته: ُقَدما َعرضه 

ْنگ َبرمیَزد، آَنســت 
َ
زیدۀ َپل

َ
گ ّمــا َجواِب ُســؤاِل آنک موش َهمی بر 

َ
»و أ

کــه ُچنین  گوییــم: ایــن شــگفتی َمرُدمــان را بــدان َهمی آَید ازین  کــه 

گوییم: میاِن َبهری از جانوران  مان َبَرند. و 
ُ
گ که ایشــان َهمی  نیســت 

ْنگ و موش نیز 
َ
دوســتی اســت و میاِن َبهری ُدشمنی. ... ... میاِن َپل

ْنــگ را بجوَید، 
َ
زیدۀ َپل

َ
گ دوســتی از آفریِنش َهســت؛ و مــوش بدانک 

ْنگ را 
َ
که آن آلودگــِی َدهاِن َپل کــه بدو میَزد، َبْل خواَهد  نــه آن خواَهد 

ُکَند و به دیوار و بام َبرَشــَود  ت 
َ
بلیَســد، و چون از آن بازداَرنَدش حیل

زیده َرَســد و بوِی آن بیاَبد، از شــادی 
َ
گ تــا بــوِی آن بیاَبد، و چون َبر آن 

َثِر پلید 
َ
عاب64 و أ

ُ
که چیزی ازو بدان ل میز63 َبر آن بَینداَزد، و خواَهد 

ُ
گ

بَرَسد ... .

فتنــد: موش َهمی خواَهد 
ُ
گ کن َحّدِ عاّمه را 

ٰ
این شــگفتی نیســت، ول

گر موش را  ر ُشــَدند. و ا ْنگ َبرمیَزد، ازین ســخن ُمَتَحّیِ
َ
زیدۀ َپل

َ
گ که به 

ز، 1364  ـ  پیرو نَوری، به کوشــِش: َســعیِد َنفیســی، چ: 3، تهران: ِانِتشــاراِت سّکهـ  و
َ
59 . دیواِن أ

هـ.ش.، ص 305.
نَوری 

َ
نگ« و شــاِش »موش«، بــاز َهم در ُســَخِن أ

َ
بــاِب َزخــِم »َپل ِر ُقَدمائــی در ِإشــاَرت بدیــن بــاَو

َهست. نگر: َهمان، ص 375.
َســۀ  کَبــِر داناِسِرشــت، چ: 5، تهــران: ُمَؤّسَ

َ
ْیحــاِن بیرونــی، َترَجمــۀ: أ بوَر

َ
60 . نگــر: آثــار الباقیــه، أ

میرَکبیر، 1386 هـ.ش.، ص 553.
َ
ِانِتشاراِت أ

َخِذ چاپی؛ و بظاِهر، »بحیله ها« باَید خواْند.
ْ
61 . ُچنین است َدر َمأ

زِی یمگانی، به َتصحیح و ُمَقّدمۀ  بوُمعین ناِصِر ُخســرِو قبادیانِی َمــرو
َ
62 . جاِمــع الِحکَمَتیــن، أ

ِد ُمعٖیــن، چ: 2،  ـ  دکتــر ُمَحّمَ ُکرَبــن[ـ  و فارســی و فرانَســوِی: پرفســور هنــری ُکربیــن ]/ هانــری 
ِکتابخانۀ َطهوری، 1363هـ.ش.، ص 22 و 166.  تهران: 

میز: بول، شاش، پیشاب.
ُ
گ  . 63

عاب: آِب َدهان.
ُ
64 . ل
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که  م 
َ

ب و ُمَنّظ َکشــکولی اســت ُمَبّوَ  إســماعیِل واِعِظ َســبزواری، َدر َحقیَقت، 
ّ

ِکتاِب َمْجَمع الّنوَریِن حاج ُمال

رَدد، و َهر باِب آن، َبر سیاِق یک َمجِلس از َمجاِلِس 
َ
بواِب آن به شناخِت جانوراِن ُمختلف راِجع می گ

َ
ُرؤوِس أ

کیر بیاَید.
ْ

کاِر ُمَتَصّدیاِن َوْعظ و َتذ گردیده است تا به  هِل ِمنَبر َتحریر 
َ
أ

گزارِش ُرؤوِس َمباحِث »َمجلِس  ِر روشــْن َتری از ســاختاِر َمجاِلس و َمواِعِظ ســبزواری بیابید،  که َتَصّوُ َبراِی آن 

ی در ِفهِرسِت  فظی که خوِد و
َ
رَدد، به ل

َ
ْنگ« راِجع می گ

َ
َهفتاد و یُکِم« او را که ُعْمدۀ َمباحِث این َمجِلس به »َپل

کرده است، می آوَرم: ِکتابش-پس از دیباجه-یاد 

نــگ بــا شــیر و َببر و 
َ
قســاِم آن و َجنــِگ َپل

َ
حــواِل68 آن و أ

َ
نــگ و ِصفــات و أ

َ
حــواِل َپل

َ
»مجلــِس َهفتــاد و یُکــم: در أ

نگ در 
َ
َبن یعدی، و تأثیِر شــیِر َپل

َّ
کــه الل طّبا 

َ
نگ با شــیر در َچند چیز، و قوِل أ

َ
الّظَفــر َبیَنُهــم ِســجال،69 و فــرِق َپل

کرِم الخلق ِعنَد 
َ
نگ، و ُســؤاِل موســٰی عن أ

َ
َکراَهِت پوشــیدِن پوســِت َپل عضاِی آن، و 

َ
جزا و أ

َ
نمرود، و خواّصِ أ

اهلل، و تنّمِر َعلی-ع-و َحد َزَدِن او َولید براَدِر ماَدرِی ُعثمان را و َنجاشــِی شــاِعر را جهِت َشــراب خوردِن آنها و 

ّمِ ُکلثوم جهِت 
ُ
که َعَسل بقرض برداشته بود و تغییِر آن َجناب بر أ ِإحراِق َجماعتی، و ِحکاَیِت پَسِر آِن َحَضرت 

ِت پیَغمَبر-ص-به َعقیل، و َشــهادِت أوالِد  یــة مضمونــة70، و ِحکاَیِت َعقیل و ِإســالِم او، و َمَحّبَ گردن َبنــد عار

ُکشت.«71. که قاِتِل پَدر را در َمجِلِس ُمختار  حٰمن  َکرَبال، و ِحکاَیِت قاِسم پَسِر َعبدالّرَ َعقیل در 

باع، ِرشتۀ ُسَخن را به َدست می گرفته و به شیوۀ 
ْ
الِع َطویل ال ُچنان که ُمالحظه می َفرمایید، این َمرِد واِسع االّطِ

عــی را َبر ُمخاَطِب خویش َعرضه می داشــته و  د و ُمَتَنّوِ ــَکالم« پیــش می َرفته و َمعلومــاِت ُمَتَعّدِ
ْ
ــَکالُم َیُجــّرُ ال

ْ
»ال

که بظاِهر در شناســانیَدِن َبهاِئم و ِســباع اســت آغاز می َکرده و آنگاه بَظراَفت  ینی  به َطرزی ِدلَچســب از َعناو

َکالم را بُاســتادِی َتمــام به َمرثیــه و َمصاِئِب أولیا می َکشــانده و  مــرِو َمعــاِرِف دینــی گام می ِنهــاده و َختــِم 
َ
در َقل

که از براِی عاّمۀ ُمخاَطبان  بدین َطریق، باِب َطرِز تازه ای از َمجِلْس گویی و َخطاَبۀ ِمْنَبری را َمْفتوح می داشته 

ِح ُچنین 
ُ

که در َتَصّف گیرائِی فوَق العاده داشته است؛ و َبعید می داَنم هنوز َهم خوانندۀ ذوْقَمنِد فاِضلی باَشد 

العی َرْغَبت َنُکَنــد؛ َبل ِاطمینان داَرم َبعِض  رْم ُکنندۀ ُپرِاّطِ
َ
َمضامیــن و َمجموعۀ رنگاَرنِگ ســرگ

ْ
ع ال ِکتــاِب ُمَتنّوِ

ِکتاِب َمْجَمع الّنوَرین را فراَهم  کنون راِغب ُشده اند ُنسَختی از  ِت این ُسطور، از َهم ا هلّیَ
َ
خواَنندگاِن صاِحب أ

گیَرند! آَرند و در ُمطالعه 

ِکتاِب َمْجَمع الّنوَرین َدر آن َدر باِب »پلنگ« ِبساِط   إسماعیِل واِعِظ َسبزواری َدر 
ّ

که ُمال َغَرض، در َمجِلسی 
ْ
ال

فته: 
ُ
گ سَترانیده است، از ُجمله 

ُ
گ ِإفاَدت 

ُکَند، و چون بوِل موش  که َبران َزخم بول  ُکَند، َدفَعًة موش آنجا پیدا می َشَود  نگ َکسی را َزخمی72 
َ
ر َپل

َ
گ »... و َا

نگ داشته باشد، در میاِن آب َتخته می َزَنند و او 
َ
که َهرکه َزخِم َپل به َزخم بَرَسد، آن َمجروح می میَرد. ایَنست 

که موش َنتواَند خود را به او بَرساَند. ... .«.74 ِی آن َتخت73 می خواباَنند  را رو

یشۀ َقدیْم تر داَرد. که واِعِظ سبزواری َنقل می ُکَند، البّته ر این ِانگاره و چاره ای 

َکذا.   . 68
حواِل« در چاِپ َسنگِی 1320 هـ.ق. َنیامده است.

َ
» و أ

ِز میدان باَشد. که َهمواره یکی پیرو گاه آن؛ و ُچنان نیست  گاهی این َظَفر می یاَبد و  69 . یعنی: 
یۀ مضمونه. 70 . در چاِپ َسنگِی 1320 هـ.ق.: عار

ِد حاجی ِإبراهیم،  1310 هـ.ق.، ص 21؛و: 
َ
حَمد آقا َول

َ
کارخانۀ حاجی أ 71. َمْجَمع الّنوَرین، حاج ُماّل ِإســماعیِل واِعِظ َســبزواری، چاِپ َســنگی، َتبریز: 

صَغر،  1320 هـ.ق.، ص 17.
َ
َهمان، چاِپ َسنگی، دارالّطباعه ِی میرزا َعلی أ

72 . در چاِپ َسنگِی 1320 هـ.ق.: زخم. 
73 . در چاِپ َسنگِی 1320 هـ.ق.: َتخته.

ِد حاجی ِإبراهیم، 1310 هـ.ق.، ص 362؛و: َهمان، چاِپ َســنگی، 
َ
حَمد آقا َول

َ
کارخانۀ حاجی أ 74 . َمْجَمع الّنوَرین، َســبزواری، چاِپ َســنگی، َتبریز: 

صَغر، 1320 هـ.ق.، ص 279.
َ
دارالّطباعه ِی میرزا َعلی أ
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ِکراَمنــِد َعجاِیب الَمخلوقــات و َغراِیــب الموجودات-که از  ِکتاِب  حَمِد طوســی، َدر 
َ
ــد بــِن َمحمــود بــِن أ ُمَحّمَ

ْنگ ِاخِتصاص داده، 
َ
فاِت فارســِی نیمۀ ُدُوِم َســدۀ ششِم ِهجری بُشمار است ـ، َدر َبهره ای که به َپل

َّ
َنفاِئِس ُمَؤل

نوشته است:

ک َشَود بی زخِم موش75 و این خاصیت است؛ پس  َکرد موش َپدید آَید و از آن َهال کی َزخم  نگ ... هرجا 
َ
»َپل

ُکَند،  ی، بول برآن  گر موش راه یاَبد به و َمجروح را نگْه داَرند َبر َتختی و َتخت در میاِن آب نَهند تا نیک َشَود. و ا
رَدد و َتباه َشَود. چهاردْه روز نگْه باَید داشت. ... .«.76

َ
گ َمجروح َعِفن 

یا، َدر َهمین ِانگارۀ  کناِر َدر ماِن این داِنش آموز، راِز ُمناَســَبِت پارســاِی َزخْم خوردۀ ِحکاَیِت ُگِلســتان را با 
ُ
گ به 

ْنگ، از َبــراِی ِفرار از موش، به آب 
َ
ْنگ َتوان ُجســت. َزخْم خوردۀ َپل

َ
ُقَدمــا در َنحــوۀ نگاهدارِی َزخْم خوردگاِن َپل

ْه بوده است. ه و َتَوّجُ َپناه می ُبرده و َسعدی را بدین َدقیقه َتَنّبُ

ْنــگ به آب، َدر 
َ
ی آَورِی َزخْم خوردگاِن َپل ْنــگ، و رو

َ
ــری َبراِی َزخْم خــوردۀ َپل

َ
ُچنان کــه دیدیــد، این شــیوۀ چاره گ

شته ُشهَرتی داشته است.
َ

ذ
ُ
گ

قانــی، ُســَخنَوِر ُبــُزرِگ َاران و َپروردۀ ُسَخْنســاالِر َشــروان، َهــم در چکامه ای ِعرفانی گونه ُســروده 
َ
ُمجٖیرالّدیــِن َبْیل

است:

ْنِگ َشب و روزت آِب َوحَدت جوی،
َ
ز آب77چو َزد َپل نیســــــــــت  ریز 

ُ
گ را،  او  که َزخْم خوردۀ 

نگ از آب َنَظر داشــته اســت که 
َ
زیــرِی َزخْم خــوردۀ َپل

ُ
گ ی الّظاِهــر، ُمجٖیــر، بــه همان گونــه چاره جویی هــا و نا

َ
َعل

فته اند.
ُ
گ طوسی و َسبزواری 

َکالم را، از راِه ِاسِتْطراد، َعرض می ُکَنم: َختِم 

فته است:
ُ
گ کاشانی َدر َغَزلی  َکلیِم َهَمدانِی 

نگ
َ
یا َزَند َزخِم َپل ِک این َدر از َکسی چیزی بدل َنبَود حساب آسا َمرا78گر به َمن خاشا

نگ« می خواَند، ِاّتِکائی باَشــد به خاِطرۀ 
َ
یا را »َزخِم َپل ِک َدر َکلیم َزخِم َســخِت خاشــا َخیال می ُکَنم در این که 

نگ را از ناَبیوســیده ترین جاِی 
َ
نگ«، و تو گویی شــاِعِر ناُزْک َخیــال، َزخِم َپل

َ
یــا« با »َزخِم َپل پیونــِد َفرَهنگــِی »َدر

یا«، َمجاِل َطرح می ِدَهد،  ْنگان بدان َپناه می ُجسته اند، یعنی: »در
َ
که َزخْم خوردگاِن َپل ُمْمِکن و َهمان جایی 

ِعلُم ِعْنَد اهلِل َتباَرَک َو َتعالٰی.
ْ
کرده باَشد؛ َوال تا غاَیِت ناَبیوسیدگِی این َزخم و آزار و آسیب را َتصویر 

اصفهان / 1396 هـ.ش  

نگ 
َ
ک نَشــَود بی زخِم موش« ُدُرســت باَشــد؛ َیعنی ـ َمَثاًل ـ َزخِم َپل ِگِرفت وگیری داَرد. ... شــاَید ـ و البّته به ِاحِتمالی بســیار َضعیف ـ »هال 75 . ِعباَرت، 

ُکَشنده نیست و َضربۀ ِنهائی را موش می َزَند!؟؟ ... َهر چه َهست، صاف و روَشن نیست.
حَمِد طوســی، به ِاهِتماِم: َمنوچهِر ُســتوده، چ: 3، تهران: شــرکِت ِانِتشــاراِت 

َ
د بِن َمحمود بِن أ 76 . َعجاِیــب الَمخلوقــات و َغراِیــب الموجــودات، ُمَحّمَ

ِعلمی و َفرَهنگی، 1387 هـ.ش.، ص 578.
یخ و َفرَهنِگ ایران، 1358 هـ.ش.،  سۀ تار یل[، چ:1، َتبریز: ِانِتشاراِت ُمَؤّسَ ِد آبادی ]باو 77 . دیواِن ُمجٖیرالّدیِن َبْیَلقانی، به َتصحیح و َتعلیِق: دکتر ُمَحّمَ

ص 24.
ِم طابع 

َ
یا از َقل می َشَود؛ لیک گو

َ
َکرده اند و بِاحِتمال ِبنا بوده است َتعلیقه ای در إیضاِح آن َقل َدر َمتِن َمطبوِع دیواِن ُمجٖیر، این بْیت را با ستاره ای نشاْندار 

که بدین بْیت راِجع باَشد، َنیامده است. ُفروافتاده و در َبخِش َتعلیقات و َحواشِی دیوان، یادداشتی 
یِخ  کتابفروشــِی َخّیام، 1336 هـ.ش. ]/تار کاشــانی، به َتصحیح و ُمَقّدمۀ: ح ]= حســین[. َپرتِو بیضائِی ]کاشــانی[، تهران:  کلیِم  بوطاِلب 

َ
78 . دیواِن أ

پایاِن ُمَقّدمه[ ص 94، غ 17.


