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Sa’di’s Ravān-e Rowshan 
 (An attempt to clarify a phrase in 
Sa’di Shirazi’s sonnet)
By: Jūyā Jahānbakhsh

Abstract: In the following article, 
the author has carefully studied one 
of Sa’di’s verses. Answering several 
question regarding the verse “Ravān-e 
rowshan-e Sa’di ke sham’-e majles-e 
tost / be hich kār naiyāyad garash 
nasoozāni”, the author tries to reach its 
appropriate reading and interpretation. 
Regarding this, he firstly discusses the 
verse’s meaning explained by some 
of the scholars, and then mentions a 
different recording of this verse found 
in some of the manuscripts. Finally, he 
is going to presents his own interpreta-
tion of the verse. 
Key words: Ravān-e rowshan, Sa’di 
Shirazi, Sa’di’s sonnet, Boostān, 
Sa’di’s verses, the meaning of the 
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وشن سعدى( وان ر  )ر
حماولة توضيح إحدى العبارات الواردة يف غزل ســعدي 

الشيرازي

 من 
ً
اخلالصــة: يتنــاول الكاتب يف الســطور التالية واحدا

أبيات الشــاعر اإليراين ســعدي الشــيرازي حمــاواًل إمعان 
يســعى  اإلطــار  هــذا  ويف  معانيــه.  والتدقيــق يف  النظــر 
لإلجابة عىل بعض التســاؤالت اليت ميكن أن ُتثار حول 
بيت الشــعر )روان روشــن سعدي كه مشع جملس توست 
كار نيايد، گرش نســوزاىن( ليصل من خالل  / به هيچ 

ذلك إىل معىن هذا البيت والقراءة الصحيحة له.
 من الكاتب للوصول إىل هذا اهلدف يبدأ باإلشارة 

ً
وسعيا

إىل معىن البيت كما ذكره بعض الشّراح، مّث يذكر الضبط 
ّية،  املتفــاوت هلــذا البيت يف بعــض املخطوطــات اليدو
 ذلــك إىل مــا يقترحــه مــن القــراءة الــيت 

ّ
لينهتــي مــن كل

يقترحها هلذا البيت وتقدميها بني يدي قّراء هذه املقالة.
املفــردات األساســّية: روان روشــن )= الــروح امُلشــرقة(، 
ســعدي الشــيرازي، غزلّيات سعدي، بوستان )= ديوان 

البستان(، أبيات سعدي، قراءة الشعر، معىن الشعر.

چکیــده: نگارنــده در ســطور ذیــل، یکــی از ابیــات ســعدی 
کنــد تــا بــا  را مــورد دقــت نظــر قــرار داده اســت. وی تــاش مــی 
کــه  پاســخ بــه ســؤاالتی پیرامــون بیــت: روان روشــن ســعدی 
گــرش نســوزانی؛  کار نیایــد،  شــمع مجلــس توســت/ بــه هیــچ 
بــه معنــا و خوانــش درســت آن دســت یابــد. نویســنده در 
جهــت رســیدن بــه هــدف مذکــور، ابتــدا معنــای بیــت را از 
ســوی برخــی از شــارحان مطــرح مــی دارد و ســپس اشــاره ای 
بــه ضبــط متفــاوت ایــن بیــت در بعضــی دســت نوشــته هــا، 
کنــد. در انتهــا، خوانــش پیشــنهادی خــود را از بیــت،  مــی 

ــرار مــی دهــد. پیــش روی خواننــدگان ق

کلیدواژهها: روان روشــن، ســعدی شــیرازی، غزل ســعدی، 
بوســتان، ابیات ســعدی، خوانش شــعر، معنای شــعر.

ِنَسعدی«
َ

»َرواِنروش
 )کوِششی َبراِی
روَشْنداشِت ِعباَرتی َدر َغَزِل َسعدِی شیرازی(
32-43

 جویا جهانبخش
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َجل َسعدی، این َغَزل است:
َ
باِت« شیِخ أ یکی از َغَزلهاِی بسیار ِدآلویِز »َطّیِ

روحانــــــــــی ُوجــــــــــوِد  آن  ســــــــــت 
َ
ِگل و  آب   َنگوَیــــــــــم 

ِإْنســــــــــانی َجمــــــــــاِل  َنباَشــــــــــد  َکمــــــــــال  بدیــــــــــن 

ق،
ْ
َخل ســــــــــاِیِر  که  َهمُچنان  ِگلــــــــــی  و  تــــــــــو آب  ر 

َ
گ  َا

َحْیوانــــــــــی آِب  بــــــــــه  ــــــــــر  ُمَخّمَ ِبِهشــــــــــت  ِگِل 

َکرَدم َنَظــــــــــر  َجهــــــــــان  انَدر  خوْب َتــــــــــر  َهرچــــــــــه   به 

ٰزآنی خوْب َتــــــــــر  تــــــــــو  ماَند؛  تــــــــــو  به  گوَیَمــــــــــْش  که 

ْه می ُکَنــــــــــم، ِز جان و َجَســــــــــد
َ

 ُوجــــــــــوِد َهرکــــــــــه ِنگ

جانی َقــــــــــَدم  تــــــــــا  َفــــــــــْرق  از  تــــــــــو  و،  َبســــــــــت 
َ

ُمَرّک

بَبَرد، ِدل  خویــــــــــش  ســــــــــیماِی  آینــــــــــه  َدر  ــــــــــَرت 
َ
 گ

چو َمــــــــــن َشــــــــــوی و به َدرمــــــــــاِن خویــــــــــش َدرمانی

قــــــــــی داَرد،
ُّ
َفــــــــــت َتَعل

ْ
کــــــــــه بــــــــــا َســــــــــِر ُزل  ِدلــــــــــی 

َپریشــــــــــانی؟ ُچنــــــــــان  با  َشــــــــــَود  َجْمع  چگونــــــــــه 

َکــــــــــرَدم، کــــــــــه پیــــــــــِش تــــــــــو ِإْقــــــــــراِر َبندگی   َمــــــــــرا 

بَرْنجانــــــــــی ــــــــــر 
َ
گ و  بَنــــــــــوازی  ــــــــــر 

َ
گ َرواســــــــــت 

َمُکن فته انــــــــــد، 
ُ
گ کــــــــــه  ُبــــــــــُزرگان  ِخــــــــــاِف   َولی 

بُکــــــــــْن َهرآنچــــــــــه بشــــــــــاَید، نــــــــــه َهرچــــــــــه بْتوانی

کــــــــــه از داَمَنــــــــــت بداَرم َدســــــــــت  َطَمــــــــــْع َمــــــــــدار 

کــــــــــه َبــــــــــر َمن اْفشــــــــــانی بــــــــــه آســــــــــتیِن َمالــــــــــی 

َشــــــــــَود؟ چه  َشــــــــــَوم،  ِفدا  َمن  ر 
َ
گ تــــــــــو!  جاِن   ِفدای 

ُقربانــــــــــی گوســــــــــَفْنِد  ُبــــــــــَود  عٖیــــــــــد  َبــــــــــراِی 

توست، َمجِلِس  َشــــــــــْمِع  که  َســــــــــْعدی  روَشِن   َرواِن 

َنســــــــــوزانی ــــــــــَرش 
َ
گ َنیاَیــــــــــد،  کار  هیــــــــــچ  بــــــــــه 

دَعلِی ُفروغی، ]با َهْمکارِی: َحبیِب َیغمائی[، ]باْزچاپ  ُکّلّیاِت َسعدی، به ِاهِتماِم: ُمَحّمَ  (
میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، 

َ
سۀ ِانِتشاراِت أ ْمشاهی[، چ: 15، ِتهران: ُمَؤّسَ زیِر َنَظِر: َبهاءالّدیِن ُخّرَ

ص 642، غ 616(.

َکم نیست؛ و از آن ُشمار، یکی َهمین واَپسین بْیت  ل و بیش اندیشی  ّمُ
َ
َدر این َغَزل، جاِی َتأ
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َر»  ِ ناو شوو شسِ َن َو نی

است؛ َیعنی:

که َشْمِع َمجِلِس توست َنســــــــــوزانیَرواِن روَشِن َسْعدی  َرش 
َ
گ َنیاَیــــــــــد،  کار  هیــــــــــچ  به 

گویــا از ُبْن َدر این بْیت چیزی که إیضاِح آن َدرباِیســت باَشــد، َندیــده و از َهمین  زاَرنــدگاِن َغَزلهــاِی شــْیخ، 
ُ
گ َبرخــی از 

ْی نیز، این بْیت را هیچ توضیحی َنداده اند )َســنج: دیواِن َغَزلّیاِت ُاســتاِد ُســَخن َسعدِی شیرازی، با َمعنِی واژه ها و  رو

د[ َخلیِل  مثال و ِحَکم به کوِشــِش: دکتر ]َســّیِ
َ
َدبی و أ

َ
ْبیات و ِذْکِر َوزن و َبحِر َغَزلها و َبرخی ُنکته هاِی َدســتوری و أ

َ
َشــرِح أ

ِی ُنسخۀ شادروان  َخطیب َرهَبر، چ: 10، ِتهران: ِانِتشاراِت َمْهتاب، بی تا، 2 / 899؛ و: َغَزلّیات و َقصایِد َسعدی - از رو

دَعلــِی ُفروغــی بــا َمعنِی واژه ها و توضیِح َتعبیرهاِی ُدشــوارـ، به کوِشــِش: ُغاْمِرضا َارَژْنگ، چ: 1، ِتهران: َنشــِر َقْطره،  ُمَحّمَ

ْنَوری، ویرایِش ُدُوم، چ: 11، ِتهران: 
َ
1383 هـ.ش.، ص 644 ؛و: ُگزیدۀ َغَزلّیاِت َســعدی، ِاْنِتخاب و َشــرح: دکتر َحَســِن أ

مه و َشــرح: َبهاءالّدیِن اســَکنَدری، چ: 6، 
َ

َنشــِر َقْطره، 1385 هـ.ش.، ص 254؛و: َغَزلّیاِت شــْیخ شــیراز َســعدی، ُمَقّد

سۀ ِاْنِتشاراِت َقْدیانی، 1386 هـ.ش.، ص 706(. ِتهران: ُمَؤّسَ

که یکی از ایشــان، َدر بْیِت مورِد َبحث،  شــته اند؛ ُچنان 
َ

ِگرِد إیضاِح آنچه باَید َنگ که چیزی نوشــته اند،  َبعِض آنان َهم 

گر آن را« ) َغَزلّیاِت شــیریِن َســعدی،  َرش: ا
َ
ری دیده و َمرقوم داشــته اند: »گ

َ
ْفت وگوی و روَشــْنگ

ُ
گ َرش« را شایســتۀ 

َ
َتنها »گ

سۀ ِاْنِتشاراِت پیداِیش، 1392 هـ.ش.، ص 148(! ِگردآوری و َشرح: َمسعوِد علیا، چ: 5، ِتهران: ُمَؤّسَ

َکِلماِت بْیِت یادُشده، ِإْبهام و ِإْعضالی َدر ُسَخِن َسعدی خودنمایی می ُکَند که گویا  راْست آَنست که از َهمان آغازیْن 

شته اند.
َ

ذ
ُ
بیشینۀ شاِرحان و خواَنندگان از َسِر آن َبرگ

َگَرش َنســوزانی«. ... بســیار خوب! ... َپس »َرواِن«  کار َنیاَید،  که َشــْمِع َمجِلِس توســت / به هیچ  »َرواِن روَشــِن َســْعدی 

َســعدی را باَید ســوزانید! ... لیک ســوزانَدِن »َرواِن« َکســی چگونه صوَرت می َبنَدد؟ ... سوزانَدِن »َرواِن« َسعدی به چه 

کار می آَید؟ ... ُمراد از ســوزانَدِن »َرواِن« َشــْخص َدر اینجا چیســت؟ ... بدوِن روَشْنداشــِت اینها، َدسْتیابی به َمعناِی 

بْیت ُشَدنی نیست.

زاَرندگانی که این بْیِت َسعدی را توضیح داده اند و َمرا به إیضاحاتشان َدستَرس ُافتاده است، چیزی َنیافتم 
ُ
گ َدر ُسَخِن 

خواه باَشد از َبراَیم روَشن داَرد.
ْ
که ِدل که پاُسِخ این ُپرِسشها را آنساِن 

 ، ک َبــر او خوش باد!ـ  َصدیــِق َفقیِد داِنشــوَمنَدم، َانوشــه یاد ُاســتاد کاِظــِم َبرْگ َنْیســی )1335 - 1389 هـ.ش.( - که خا

َمعناِی بْیِت مورِد َبحث را ُچنین َرَقم زده است:

گر او را نســوزانی، به هیچ َدرِد  که تنها در َمجِلِس تو َپرتوافشــانی می ُکند. ا »جاِن روشــن و داناِی ســعدی، شمعی ســت 

دیگری نمی خورد.«

ذاری، 
ُ

دَعلــِی ُفروغــی ]و[ َحبیــِب َیْغمایــی، ُمقابلــه، ِإعراْبگ ســاِس چاپهــاِی شــادروانان ُمَحّمَ
َ
) َغَزلّیــاِت َســعدی، َبــر أ

کاِظِم َبرْگ َنْیسی، ویراسِت 2، چ: 1،  ْبیات و َترَجمۀ ِشعرهاِی َعَربی: 
َ
َتصحیح، توضیِح واژه ها و ِاصِطاحات، َمعناِی أ

ِتهران: شرکِت ِاْنِتشاراتِی ِفکِر روز، 1386 هـ.ش.، 2 / 1279(.

زارِد َحّقِ 
ُ
گ کاِظِم برْگ نْیســی از َبراِی بْیِت شــْیخ َمرقوم َفرموده است، بُوضوح از  که زنده یاد ُاســتاد  مان می ُکَنم َمعنائی 

ُ
گ

ِت بْیت ناَتوان است؛ و َهمُچنین روَشن َنمی داَرد که: چرا باَید »َرواِن« َسعدی را سوزانید؟ 
َ
جزاِی ُجْمله و نیز دو ل

َ
پْیَونِد أ

و: سوزانیَدِن »َروان« - از ُبْن - چیست؟

کاســتِن جان اســت و َتْعذیب و شــَکنجه و آزار داَدن. ... چه پْیوندی  َدب، َهمانا 
َ
»ســوزانیدِن َروان«، َدر ُعرِف َزبان و أ

که َسعدی »َشْمِع َمجِلس« باَشد؟ ... آیا - از ُبن - پْیوندی َهست یا پْیوندی نیست؟ َهست میاِن این َمعنٰی و این 
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َر»  ِ ناو شوو شسِ َن َو نی

ِکنایِی »َشــْمِع مجلس بودن«، بْیت را  فت وگو، پس از ِإشــاَرتی به َمعناِی 
ُ
گ خانِم دکتر َفَرِح نیازکار، َدر َشــرِح بْیِت جاِی 

َکرده اند:  ُچنین َمعنٰی 

کاری نمی آید.« گر او را در مجلس خویش نسوزانی، به هیچ  »جان روشن سعدی، تنها شمع مجلس توست. ا

 1390 ، ) َشــرِح َغَزلّیــاِت َســعدی، َفــَرِح نیــازکار، چ: 1، ِتهــران: ِانِتشــاراِت ِهرِمس - بــا َهمــکارِی: َمرَکِز َسعدٖی شناســیـ 

هـ.ش.، ص 1331(.

ری اســت و با این َمقال و  شــته از آن که این َشــرح نیز َبراَیم روَشــن َنمی داَرد که ســوزانیَدِن جاِن َســعدی چگونه َتَصّوُ
َ

ذ
ُ
گ

که نوشــته اند: »جان روشــن ســعدی، تنها شــمع مجلس توســت«، َدقیًقا از  َمقام چه ُمناَســَبتی می یاَبد، َنداِنســتم این 

یم. ر
َ

ذ
ْ

ردیده است؟ ... ُبگ
َ
گ ُکجاِی عباَرِت شْیِخ شیراز ِاسِتنباط 

که از ُعّشــاِق َســعدی بود و َدر ُحدوِد َحذاَقت و ِبضاَعِت خویش  زنده یاد نوراهلِل ایَزدَپَرســت )1289 - 1371 هـ.ش.( - 

می کوشــید تا ِخدَمتی بَســزا َدر پیشگاِه شــْیِخ شیراز به َتقدیم َرساَند )و الَبّته ماَننِد بیشــینۀ عاِشقاِن َخدوم، َخَدماتش 

ْبناِی روزگار بوده و َهست!(، َدر َشرِح بْیِت یاْدُشده نوشته است:
َ
َکْم ِعنایتِی أ موِرِد 

کار نمی آید.  گر روشــن نکنــی اش به هیــچ  کــه می توانــد در مجلــس تــو روشــنایی پخش کرد  »روان درخشــندۀ ســعدی 

گر آن را نزد  گر آن را روشن نکنی. ا ســوزاندن شــمع = روشــن کردن آن. سوختن شمع = روشــن بودن آن. گر نسوزانیش = ا

خویش به جلوه درنیاوری.«

)َغَزلهاِی َسعدی، به کوِشِش: نوراهلِل ایَزدَپَرست، چ: 2، ِتهران: داِنش، ج2: 1369 هـ.ش.، 2 / 379(.

َکام )به ِاْصِطاِح ُمْنشیاِن َقدیم(، کوشیده  فی ماال فی َتمام و َتَعّسُ
ُّ
، به َتَکل می بینید که زنده یاد ایَزدَپَرست - َرِحَمُه اهللـ 

ُکَند و آن را با این ُسَخْنگاه  ری َمْعقول َدســت و پا  اســت تا از َبراِی »َرواِن روَشــِن َســعدی« و »سوْخَتَنـ«ـــش َمْفهوم و َتصّوُ

گویا َسْعَیش َثَمری َدرخور َنَبخشیده است. که  پْیَوندی ُاستوار ِدَهد؛ ... ... بماَند 

ِر خاِلقی و دکتر توَرِج َعْقدایی، »رواِن روَشن« را َدر این بْیِت شْیخ به َمعناِی »رواِن هوشیار و 
َ
درضا َبرزگ آقایان دکتر ُمَحّمَ

َکرده اند: ِگِرفته و آنگاه َمعناِی بْیت را از این َقرار َتقریر  گاه«  آ

کار  گر نســوزانی و بزم خویش را با آن روشــنی نبخشــی، به هیچ  که در حکم شــمع بزم توســت، ا »روح نورانی ســعدی را 

دیگری نمی آید«

کوِشِش: دکتر  ِظ واژه هاِی ُدشوار، ُدُرسْت خوانی و زیباشناسِی بْیتهاـ، به 
ُ

ّف
َ
) َشرِح َغَزلهاِی َسعدی - َهمراه با ُمَقّدمه، َتل

ِر خاِلقی - و - دکتر توَرِج َعْقدایی، چ: 1، ِتهران: ِاْنِتشاراِت َزّوار، 1386 هـ.ش.، 2 / 1272(.
َ
درضا َبرزگ ُمَحّمَ

شوده باقی است. آیا سوزانیَدِن »َرواِن« َسعدی که بیش از َهرچیز یادآَوِر َتعذیب 
ُ
گ ِگِرِه سوخَتِن روِح َسعدی، َهمُچنان نا

ِت روِح« َســعدی چه ُمناَسَبتی با ُسَخنگاه داَرد؟ ...  و شــَکْنجه اســت، به روشــنِی َمجِلس یاری می َرساَند؟ ... »نورانّیَ

آیا سوزانیَدِن یک »روِح نورانی« روشنٖی َبخْش َتَرش می ُکَند؟ ... َنمی داَنم.

٭ ٭ ٭
ذاَرم:

ُ
فته َنگ

ُ
گ نا

شــعاِر شــْیِخ شــیراز، و ُمْختاِر َتصحیِح َمعروِف 
َ
این َضْبِط »رواِن روَشــِن َســعدی ...«، َضْبِط بیشــینۀ چاپهاِی ُمَتداَوِل أ

ساِس 
َ
ر است )از ُجمله، َسنج: َغَزلهاِی َسعدی - َبر أ

َ
زنده نام ُفروغی )»ُذکاُءالُملِک« ثانی( و َبرخی از َتصحیح هاِی دیگ

ق، چ: 1، ِتهران: َنْشِر  ، به ِاهِتماِم: ِإسماعیِل صاِرمی - و - َحمیِد ُمَصّدِ َپنج َمتِن ُمعَتَبِر َخّطی و دو ُنسخۀ ُمسَتَنِد چاپیـ 
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َر»  ِ ناو شوو شسِ َن َو نی

َجل َســعدِی شــیرازی، به کوِشــِش: ُمظاِهِر ُمَصّفا، بازخوانی 
َ
کاِمِل دیواِن شــْیِخ أ الُبرز، 1376 هـ. ش.، ش 582؛ و: َمتِن 

کــَرِم ُســلطانی، چ: 1، ِتهران: ِاْنِتشــاراِت روَزنه، 1383 هـــ.ش.، ص 603؛و: َغَزلّیاِت َســعدی، به َتصحیِح: 
َ
و ویراِیــش: أ

عاِت َفرَهنگی، 1390 هـ.ش.، 
َ
َحبیِب َیْغمائی، به کوِشِش: َمهدِی َمداِئنی، چ: 2، ِتهران: ِپژوِهْشگاِه ُعلوِم ِإنسانی و ُمطال

َکّزازی، چ: 2، ِتهران: َنْشِر َمرَکز، 1376 هـ.ش.، ص 272(. ص 92؛و: َغَزلهاِی َسعدی، ویراِیِش: میرَجال الّدیِن 

تی نیز َهســت  َقلّیَ
َ
ــِد َهمین َضْبــط اند؛ ولــی َدر میاِن َدسْتنوْشــتها أ ّیِ غاِلــِب َدستنوشــتهاِی َقدیــِم َغَزلهــاِی شــْیخ نیز ُمَؤ

کــه َضْبطــی ُمَتفــاِوت داَرد. ... َدر َبعِض َدسْتنوْشــتها به جاِی »رواِن روَشــِن َســعدی که«، آَمده اســت: »وجوِد ســعدِی 

ر: َغَزلّیاِت َســعدی، به َتصحیِح: َحبیِب َیْغمائی، 
َ

یده« )نگ بیچاره«، و َدر َبعِض َدسْتنوْشــتها آَمده: »رواِن ســعدِی شــور

عاِت َفرَهنگی، 1390 هـ.ش.، ص 92، هاِمش؛ 
َ
به کوِشِش: َمهدِی َمداِئنی، چ: 2، ِتهران: ِپژوِهْشگاِه ُعلوِم ِإنسانی و ُمطال

و: َغَزلهــاِی َســعدی، َتصحیح ... : دکتر ُغاْمُحَســْیِن یوُســفی، به ِاهِتماِم: دکتــر َپرویِز َاتابکی، و َدســتیارِی: بانو ِرْفَعِت 

َصفٖی نیا، چ: 1، ِتهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1385 هـ.ش.، ص 400(. 

از َهمین جا، َدر َغَزلهاِی َســعدِی ویراســتۀ ُاســتاِد ُفروزاْن یاد شــادَروان دکتر ُغامُحَسْیِن یوُســفی )چ: 1، 1385 هـ.ش.، 

ص 58(، َضبِط بْیت ُچنین ِاْختیار ُشده است:

َنســــــــــوزانیوجـوِد َسـعدِی بیچـاره َشـْمِع مجلـِس توسـت َرش 
َ
گ َنیاَیــــــــــد  کار  هیــــــــــچ  به 

َتش، بــه َعقیدۀ این 
َ
صال

َ
ــت و أ ایــن َضْبــط، ُدشــواری و ِإبهــاِم َضْبــِط ُمْختــاِر ُفروغــی و َهْمرایاَنــش را َنــداَرد، َولــی ِصّحَ

فت وگوســت. ... شــاَید کاِتب یا خواَننــده ای، به َقصِد واَرهیــَدن از َتنگناِی ِإْبهام و ِإْشــکاِل َضْبِط 
ُ
داِنش آمــوز، جــاِی گ

کر ساخته باَشد.  ِ
ّ

زیِن َهمان َضْبِط ُدْشوارَتِر ساِبُق الذ
ُ

َکرده و جاْیگ ْفته، این َضْبط را َسِر َهم 
ُ

پیشگ

که َبعًضا  ِت ُنَســِخ ُمْعَتَبر -  کَثرّیَ
َ
که َدر َدستنوشــتهاِی َغَزلّیاِت شــْیخ، أ مان را نیرو می َبخَشــد، این اســت 

ُ
گ آنچه این 

بسیار قاِبِل ِاعِتنا و ِاعِتماد نیز َهسَتند ـ، َهمان َضْبِط »رواِن روَشِن َسعدی ...« را نماَیندگی می ُکَنند.

شــاَید َهم آن َضبِط ســاده َتِر »وجوِد َســعدِی بیچاره«، نویِسِش َنُخسِت خوِد َسعدی باَشد1 که سَپْس َتر خوِد او، َدر َمسیِر 

َکرده باَشد.  ر َتعویض 
َ

َتکاُمِل ُهَنرِی ُسروده هایش، آن را با َضْبطی دیگ

ران آن را به َضْبِط »رواِن 
َ

صیل بوده باَشــد و آنگاه دیگ
َ
ْی، این که َضْبِط ســاده ای چون »وجوِد ســعدِی بیچاره« أ به َهر رو

فاِت َمعموِل  روَشــِن َســعدی ...« َبَدل کرده باَشــند که بْیت را ُدشوار نیز می ُکَند، بســیار ُمسَتْبَعد است و با »َمنِطِق َتَصّرُ

که این َتْعبیِر "َسعدِی بیچاره" را َدر دیواِن شْیخ، َبساَمدی خوَرنِد ِعناَیت است.  1 . ُخصوًصا 
بخوانید:

ین از َبعد  ُکنــــــــــی  یاد  َمن!  خوْشــــــــــبوِی  ِل 
ُ
گ َمنای  خوْشــــــــــگوِی  ُبلُبِل  بود،  بیچاره  َســــــــــعدِی 

میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 587، غ 473؛و: َغَزلهاِی َســعدی، َتصحیح ... : دکتر ُغالْمُحَســْیِن یوُســفی، چ: 1، 
َ
ُکّلّیاِت َســعدی، به ِاهِتماِم: ُفروغی، ِاْنِتشــاراِت أ  (

1385 هـ.ش.، ص 234، غ 512(
و:

آَید ِعْشــــــــــق  بوِی  بیچــــــــــاره  َســــــــــعدِی  ِک  خا بَیْنبویــــــــــیِز  ار  ــــــــــش 
َ
َمرگ از  َپــــــــــس  هزارســــــــــال 

میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 603، غ 515 ؛و: َغَزلهاِی َســعدی، َتصحیح ... : دکتر ُغالْمُحَســْیِن یوُســفی، چ: 1، 
َ
ُکّلّیاِت َســعدی، به ِاهِتماِم: ُفروغی، ِاْنِتشــاراِت أ  (

1385 هـ.ش.، ص 263، غ 582(.
ِت ِاْنِتسابشان به شْیخ مورِد ُمناَقَشت است نیز آَمده. 

َ
صال

َ
ت و أ که ِصّحَ البّته این َتعبیِر "َسعدِی بیچاره" َدر ِشعرهائی 

رید:
َ
بنگ

کــــــــــه چــــــــــاره َدر َغِم تــــــــــو های هــــــــــای می داَندبه حــــــــــاِل َســــــــــعدِی بیچاره َقهَقهــــــــــه چه َزنی؟

میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 491، غ 220(.
َ
ُکّلّیاِت َسعدی، به ِاهِتماِم: ُفروغی، ِانِتشاراِت أ  (

ِاْنِتســاِب َغَزلی که این بْیت َدر آن َهســت به شــْیِخ شــیراز، بِجد َمَحّلِ َتردید - َبل ِإْنکاِر - َبعِض راْیَمندان اســت )َســنج: َهمان، ص 490، هاِمش؛و: دیواِن َغَزلّیاِت 
ُاستاِد ُسَخن َسعدِی شیرازی، به کوِشِش: دکتر َخطیب َرهَبر، چ: 10، 1 / 325(.

یده است! زوًما از خامۀ خوِد "َسعدِی" بیچاره َتراو
ُ
که ل ُکنیم  که َهرجا َتْعبیِر "َسعدِی بیچاره" دیدیم، َنباَید َخیال  َپس ُپر واِضح است 

که َهرگاه واژه ای را پیْشَتر َدر ِشعِر َسعدی یا حاِفظ یا ِفردوسی دیده باَشند، َو آنگاه آن واژه را َدر بْیتی  َکرَدم  َکسانی َعرض  ر" و َدر پاُسِخ نوِع 
َ

این را از راِه "َدْفِع َدْخِل ُمَقّد
ر ُسروده هاِی 

َ
بیَنند، َبرفور ُحکم می ُکَنند که این براســتی "َسعدٖی"وار یا "حاِفْظ"وار یا "ِفردوسٖی"وار است!، و َهرگاه واژه ای را َدر دیگ یا َضبطی َمنســوب به شــاِعر باز

تش ُحکم می ُکَنند!
َ
صال

َ
َکرده به َعَدِم أ ّقی 

َ
شاِعر َندیده باَشند، به ِصرِف َهمین َعَدِم َتکرار، آن را بیرون از َمْنظومۀ زبانِی وْی َتل
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َر»  ِ ناو شوو شسِ َن َو نی

کاِتِب ُمَتَصّرِف بیْکباره با َپِرشــی َچشــمگیر از »وجوِد َســعدِی  ران« َنمی ســاَزد. از ُبْن، چرا و چگونه باَید ِذهِن 
َ

رونویســگ

ف ها َدر ُمتون، غاِلًبا رو به »ساده سازی« است  بیچاره« به »رواِن روَشِن َسعدی ...« َرسیده باَشد؟ ... َرَونِد ُچنین َتَصّرُ

ــب، ُچنیــن َضْبطهــا را بــا َضْبطهاِی ُمشــاِبْه َتر و ســاده َتر َتعویــض می ُکَنند، َنــه یک َضْبِط ُدشــواِر بغاَیت 
َ
ْغل

َ
کاِتبــان، أ و 

ُمَتفاِوت. ... .  

ذاَرد و »رواِن روَشِن 
ْ

ّقی  ُکَند و َدر َمتن ُبگ
َ
صیل َتل

َ
ْصلّی و أ

َ
که َضْبِط »وجوِد َسعدِی بیچاره« را أ حی  ر ُسَخن، ُمَصّحِ

َ
به دیگ

ی چرا و با چه  که به َعقیــدۀ و ران بیْنگاَرد، باَید بتواَند تــا ُحدودی توضیح ِدَهد 
َ

ــی َبربافتــۀ رونویســگ
ّ
َســعدی ...« را بُکل

َکسی این َضْبِط ساده و زوْدیاب را به َضْبِط پیچیده و ُمَتفاِوتی چون »رواِن روشِن سعدی ...«  َبَدل ساخته  َانگیزه ای، 

ِد َقریب به َعهِد شــْیخ نیز راه یافته  زین، به ُنَســِخ ُمَتَعّدِ
ُ

صیل و جاْیگ
َ
که این َضْبِط َفْرًضا غْیِرأ اســت - خاصه َدر جایی 

است ـ؟

ران«، و با ُحْفِظ ُحرَمِت ِاختیاِر اوســتاِد روَشْن َروان دکتر 
َ

فاِت َمعموِل رونویســگ ْه به همین ُمقَتضیاِت »َمنِطِق َتَصّرُ با َتَوّجُ

که زیْن َپس نیز »وجوِد َســعدِی بیچاره« را َدر َصْدِر بْیِت مورِد  دیباِن َفرهیخته ای 
َ
ٰی - و َهمۀ أ

َ
یوُســفی - َرِحَمُه اهلل َتَعال

ــک به »وجوِد َسعدِی بیچاره«،  ی از »َرواِن روَشــِن َســعدی ...« و َتَمّسُ
ّ
ُکل مان می ُکَنم ُعدوِل 

ُ
گ َبحث جای خواَهند داد، 

صیِل ُســَخِن َســعدی را، باَید حوِل َهمان »َرواِن روَشــِن َســعدی 
َ
ْصلّی و أ

َ
 صوَرت و َمعناِی أ

ْ
َصواب َنباَشــد؛ و بِاحِتمال

...« بازُجست.

زیریم »ســوزانیَدِن َروان« را به َمعناِی 
ُ
گ  نا

ً
ُکنیــم، ِاحِتماال ــر بخواهیــم بْیت را با َهمان »َرواِن روَشــِن َســعدی ...« َمعنٰی 

َ
گ َا

ُشــْعله َور ســاخَتِن ِعْشــِق جاْنســوز َدر ِدِل شــاِعر بگیریم و آنگاه ُشــْعله َور ُشــَدِن ِعْشــق را مایۀ َفْیْض َرســانی و ُدْرَفشــانِی 

ُکنیم که َسعدی از دوســت می خواَهد تا با ِعشِق خویش،  یم و َفرض  که َشــْمِع َمجِلِس دوســت اســت بیْنگار شــاِعری 

رمٖی َبخِش َمجِلِس 
َ
گ ِتهاِب ناشی از آن، روَشنی َفزا و 

ْ
داِز ِعْشق و َتب وتاب و ِال

ُ
گ آَتش به جاَنش َدرَزَند و آنگاْه او با سوز و 

رَدد.
َ
گ دوست 

ر 
َ

شتۀ َضْبطی دیگ
َ
رگ

َ
گویا این َتنها راه نیست، و می توان ِاحِتمال داد که »َرواِن روَشِن َسعدی« َدر این بْیت، ِدگ هی، 

َ
وانگ

م می ِدَهد، 
َ
فتار و آنجا که خویش را »َشْمِع َمجِلِس« دوســت َقل

ُ
که میاِن این پارۀ ُســَخِن شــْیِخ شــیریْن گ باَشــد؛ آْنســان 

ردد و ُمناَسَبتی ِذْهن آویزَتر َدر این میانه َپدید آَید.
َ
گ پْیوندی ُاستوارتر َبرَقرار 

ِف  پیشــِنهاِد این َبنده - َعَفا اهلُل َعْنه ـ، آن اســت که »َروان« را َدر »رواِن روشــِن ســعدی که شمِع مجلِس توست«، ُمَصّحَ

َکرده باَشند،  که ای َبسا رونویْسگران، »زوان« را َبد خوانده و یا َدر ِإْعجاِم آن ِإْهمال  م ِدهیم. ... َحدس می َزَنم 
َ
»َزوان« َقل

ر َپدید آمده باَشد. 
َ

ذ
ُ

و َضْبِط »روان« از این َرْهگ

رگوِن آوائِی واژۀ َمْعروف و شناختۀ »َزبان« است و َدر 
َ
یْخِت دیگر / ِدگ که َفرَهنْگ نویسان نیز نوشته اند، ر »َزوان«، آنسان 

ر: َفرَهْنگنامۀ ُقرآنی - َفرَهْنِگ َبراَبرهاِی 
َ

کارُبردهــاِی َفراواِن آن، نگ کار َرفته اســت )از ُجمله، از َبراِی  ُمتــوِن َقدیم بارها به 

گروِه َفرَهنگ  ِکتاْبخانۀ آستاِن ُقدِس َرَضوی ـ، َتهّیه و َتنظیم:  ُکَهن َمحفوظ َدر  ساِس 142 ُنسخۀ َخّطِی 
َ
فارسِی ُقرآن َبر أ

دَجعَفِر یاَحّقی، چ: 1، َمْشَهد: ُبنیاِد ِپژوِهشهاِی ِإسامِی آستاِن  َدِب ُبنیاِد ِپژوِهشهاِی ِإسامی، با نظاَرِت: دکتر ُمَحّمَ
َ
و أ

ُقدِس َرَضوی - ع ـ، 1372 - 1376 هـ.ش.، 5 / 2259(.

ه« )/ »َپلیَته«(ِی آن 
َ
َدبّیاِت ما، »َشْمع« نیز »َزبان« داَرد. »َزبانه« و »ُشْعله«ِی َشْمع و نیز »َفتٖیل

َ
َغت و أ

ُ
که َدر ل یم  به یاد دار

که ُشْعله از آن َبرافروخته می َشَود، »َزباِن« َشْمع می گوَیند. را 

فته است:
ُ
گ َسعدی خود َدر َغَزلی 

َکس نیست که بیگانه پیِش ما  بغْیِر َشــــــــــْمع و َهمین ســــــــــاَعَتش َزبان بُبَرمُسَخن بگوْی 
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َر»  ِ ناو شوو شسِ َن َو نی

میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 553، غ 3852(.
َ
ُکّلّیاِت َسعدی، به ِاهِتماِم: ُفروغی، ِانِتشاراِت أ  (

شْیخ َدر بوستان نیز َفرموده است:

که َشــــــــــْمع از َزبان سوخَته ســــــــــتَاٰزان َمــــــــــرِد دانــــــــــا َدهــــــــــان دوخَته ســــــــــت که داَند 

) بوســتاِن َســعدی - َســعدی نامه ـ، َتصحیــح و توضیــح: دکتــر ُغامُحَســْیِن یوُســفی، چ: 11، ِتهــران: شــرکِت ِســهامِی 
ِانِتشاراِت خواَرزمی، 1392 هـ.ش.، ص 154، ب 2899(.3

خواجه حاِفظ هم َدر َغَزلی َفرموده است:

َکرد َشْمع َوِت ما4 خواست 
ْ
ِگِرفتِإْفشــــــــــاِی راِز َخل ش َدر َزبان 

َ
که ِســــــــــّرِ ِدل ُشــــــــــْکِر ُخدا 

ری، چ: 3، 
َ
د حاِفِظ ]شــیرازی[، بــه َتصحیح و توضیــِح: َپرویِز ناِتــل خاْنل ) دیــواِن حاِفــظ، خواجــه َشــْمس الّدین ُمَحّمَ

ِتهران: شرکِت ِسهامِی ِاْنِتشاراِت خواَرزمی، 1 / 191، غ 87، ب 2(.

که باز حاِفظ می َفرماَید: با ِعناَیت به َهمین »َزباْنـ«ـدارِی َشْمع است 

ُکنی بــــــــــان آَوری  َز َشــــــــــْمع  َهمچو  َچند  َخموشتا  ُمِحــــــــــب!  ای  َرســــــــــید  ُمراد  َپروانۀ 

ری، چ: 3، 1 / 576، غ 280، ب 7(.
َ
) دیواِن حاِفظ، به َتصحیِح: خاْنل

ِإْسحاق« ُسروده است: بو
َ
َهمو َدر چکامه ای َدر ستاِیِش »شاْه شْیْخ أ

َمْشغول،  ُشد  راز  ِإفشاِی  به  َهرکه  َشْمع  گیَردچو  َزبان  ِمْقــــــــــراض َدر  َبَســــــــــش َزمانه چو 

ری، چ: 2، ِتهران: شــرکِت ِســهامِی ِاْنِتشــاراِت خواَرزمی، 1375 
َ
) دیواِن حاِفظ، به َتصحیح و توضیِح: َپرویِز ناِتل خاْنل

هـ.ش.، 2 / 1035، ب 17(.

نیز َدر دیواِن حاِفظ خوانده ایم:

بپوشان ازو  سرار 
َ
أ َشْمَعست،  َرقیب  خود  ر 

َ
بــــــــــان َنداَردگ کان شــــــــــوِخ َســــــــــرُبریده، َبنِد َز

ــری، چ: 3، 1 / 261، غ 122، ُنســخه َبَدلها؛ و: دیــواِن حاِفــظ، َتدویــِن: دکتر َســلیِم 
َ
) دیــواِن حاِفــظ، بــه َتصحیــِح: خاْنل

نْیســاری، چ: 2، ِتهران: ِاْنِتشــاراِت ُســَخن، 1387 هـ.ش.، ص 138، غ 108، ب 10 - ُمْنَفِصل از َمتِن َغَزل -؛ و: دیواِن 

ــد حاِفِظ شــیرازی، به ِاهِتمــاِم: دکتر َیحیٰی َقریــب، چ: 4، ِتهران: ِاْنِتشــاراِت َصفی َعلیشــاه،  موالنــا َشــْمس الّدین ُمَحّمَ
ر خود«(.

َ
1368 هـ.ش.، ص 117 - با َضبِط »گرچه« به جاِی »گ

َشــْمع و »َزباِن آَتشیَنـ«ـــش، یکی از َدســْتمایه هاِی َمْضموْن سازِی َســراَیندگاِن َزباِن فارسی بوده اســت، و با َبهره ُجسَتن 

که - نمونه را - ُخداوندگاِر »َطرِز تازه«، صاِئِب َتبریزی، می َفرماَید: دیبانۀ بسیار َپرداخته اند؛ ُچنان 
َ
طاِئِف أ

َ
از آن، ل

َکش از َزباِن آَتشین بوَدم چو َشْمع  َکشــــــــــا َنیاسوَدم، چو َشْمع َدر  نپْیَوسَتم به خاموشی،  تا 

کــه َدر چکامه ای که َدر َبعِض ُنَســِخ  گاه از ایــن »زبــاِن« َشــْمع، َتْعبیر به »َزبانــه« َهم می َشــَود؛ ُچنان  کــه  ِإشــاَرت َرْفــت 

ّیاِت خود شْیخ َسعدی ُمنَدِرج است، می خوانیم:
ّ
ُکل

ــــــــــْه می دار
َ

ْفَتنی ِنگ
ُ
گ ْفَتــــــــــن و نا

ُ
گ بــــــــــان ِز  ُکَندَز که َشــــــــــْمع، َهستِی خود َدر َســــــــــِر َزبانه 

میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 866(.
َ
ُکّلّیاِت َسعدی، به ِاهِتماِم: ُفروغی، ِانِتشاراِت أ  (

که َصریًحا واِضًحا َخطاِی ُحروْفِنگاشتی است. َخِذ چاپی، شماره، "384" است؛ 
ْ
2 . َدر َمأ

یخت بازُسروده است: د ُحَسْیِن ُغباِر َهَمدانی«، بدین ر 3 . َهمین َمضمون را، »َسّیِ
دید ازآنکه  َخموشــــــــــی  َقْدِر  شــــــــــناْخت  ِگِرفت""عاِرف  َزبان  َدســــــــــِت  ِز  َشــــــــــْمع  جاِن  به  آَتش 

دَعلِی ناِصح، به کوِشــِش: دکتر  َدبی ـ، نگاِرِش: ُاســتاد ُمَحّمَ
َ
) بوســتاِن َســعدی - با معنِی واژه ها و َشــرِح بْیت ها و جمله هاِی ُدشــوار و َبرخی ُنکته هاِی َدســتوری و أ

َخلیِل َخطیب َرهَ۟بر، چ: 13، ِتهران: ِانِتشاراِت َصفٖی َعلیشاه، 1393 هـ.ش.، ص 632(.
َوتیان.

ْ
4 . ُنسخه َبَدل: َخل
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َر»  ِ ناو شوو شسِ َن َو نی

َدِب 
َ
َغت و أ

ُ
باری، با خواِنِش »َزواِن روَشِن َسْعدی که َشْمِع َمجِلِس توست ...«، و با ِعناَیت به »َزبان«داشَتِن »َشْمع« َدر ل

سلوِب شاِعری اش 
ُ
ی از أ َکاِم َسعدی ُمناَسَبت و پیوستگی و سازگارِی دوَچندان می یاَبد و به آنچه خوِد و جزاِی 

َ
ما، أ

فظی و 
َ
رَدد؛ و ایْن َهمه، ناشی از ُمناَسَبِت ل

َ
می شــناخت و می شناســانید، َیعنی: »َنظِم چون ِزِرْه َدرَهم«5، َنزدیْک تر می گ

که »َشْمِع َمجِلِس« دوست است.  َمعَنوِی »َزواِن روَشن«داشَتن است با آن َسْعدی 

َرش َنسوزانی« )ُمطاِبِق 
َ
گ کار َنیاَید،  مان می ُکَنم شْیِخ شیراز، َدر »َزواِن روَشِن َسْعدی که َشْمِع َمجِلِس توست / به هیچ 

ُ
گ

کارُبردی ُهَنــری و َتداعِی دوگانه  خواِنــِش پیْشــِنهادِی ما(، »َزواِن روشــن« / »َزباِن روشــن« را، َدر سایه ســاِر تاِر »إیهــام«، 

َبخشیده است.

که »َشْمِع َمجِلِس دوست«  از یْک سو، »َزباِن روَشِن« َسعدی، َهمان َبیاِن َفصیح و واِضح و موِضِح اوست و »َسعدی« 

ند. 
َ
گ فتارهاِی َنْغز و ِدآلویز و ُسَخناِن ُپرَحاَوِت شوق انگیز َنخواَهد َپرا

ُ
گ اســت تا با آتِش ِعشــِق دوست ُشعله َور َنَشــَود، 

َپس این َزباِن روَشــن، َوقتی به کارمی آَید که از آَتِش ِعْشــِق دوســت، ُشــْعله ای َدر جاِن َســعدی ُافتاده باَشد و این َشْمع 

رَدد.
َ
گ َافروخته 

ِک َشــْمع اســت. تا آَتش َدر َزباِن َشــْمع َنگیَرد، ُفروَزندگی و روَشنی  رســو، »َزباِن روَشــن«، َهمان َزبانۀ ُفروزان و تاْبنا
َ

َاز دیگ

ُکَنــد،  ش 
َ
َنخواَهــد داشــت. ... »َســعدی«، »شــْمِع َمجِلــِس« دوســت اســت. َپــس دوســت باَیــد َبراْفــروَزَدش، ُمْشــَتِعل

ُکَنــد، تا به کاری بیاَیــد. َبراْفروخَتِن َشــْمع َهــم از راِه َبراْفروخَتن و  بســوزاَنَدش، بــه ِعبــاَرِت اْمروزین: این َشــْمع را روَشــن 

ُشْعله َورساخَتِن »َزباِن« آن است.

ِر سوختگی 
َ

ذ
ُ

که شیریْن کامی و راَحْت رسانی اش از َرْهگ ر ُسروده هایش نیز از سوختگِی خویش و این 
َ

َسعدی، َدر دیگ

َند.
َ
گ که سوخَتن، بوِی خوِش آن را می َپرا است، ُسَخن می داَرد و َحّتٰی خویشَتن را چون »عود«ی می داَند 

با َهم بخوانیم:

ِعْشــــــــــق می گوَیــــــــــد شــــــــــوِر  َســــــــــعدیا!  ُســــــــــَخناَنت، نــــــــــه َطْبــــــــــِع شــــــــــیریْن گوْی○ 

فتــــــــــار
ُ
گ ایــــــــــن  َنباَشــــــــــد  را  بــــــــــوْی َهرَکســــــــــی  َنــــــــــداَرد  ناســــــــــوْخته  عــــــــــوِد 

میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 647، غ 630(.
َ
ُکّلّیاِت َسعدی، به ِاهِتماِم: ُفروغی، ِانِتشاراِت أ  (

َتَرست○ َهمچون دَرخِت بادیه َسعدی به َبرِق شوق َهمُچنان  ُســــــــــَخَنش  میوۀ  و  سوزان 

عود بوِی  به  َحریفان  َوقِت  خوَشست  ِمْجَمَرست!آری!  جاِن  َدر  که  ند 
َ
غاِفل ســــــــــوز  َوز 

میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 436، غ 64(. 
َ
ُکّلّیاِت َسعدی، به ِاهِتماِم: ُفروغی، ِانِتشاراِت أ  (

َرم چو عود سوزی، َتِن َمن ِفداِی جاَنت!
َ
گ َعبیَرم○ َا َرواِیِح  به  َمرُدم،  َعْیِش  خوَشست  که 

میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 557، غ 394(. 
َ
ُکّلّیاِت َسعدی، به ِاهِتماِم: ُفروغی، ِانِتشاراِت أ  (

می َشَود○ آِب شوق از َچشِم َسعدی می َرَود َبر َدست و َخط َتر  ُســــــــــَخن  می آَید  ِشــــــــــْعر  چون  الَجَرم 

که عود آَید  ک  َدروِن ســــــــــوْزنا از  َمْطبوع  ر می َشَود قوِل  ُمَعّطَ ْی  و از  چون َهمی سوَزد َجهان 

میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 510، غ 272(. 
َ
ُکّلّیاِت َسعدی، به ِاهِتماِم: ُفروغی، ِانِتشاراِت أ  (

که َدر آَتِش َاندیشه چو عود خویشــــــــــَتن ســــــــــوخته ام تا به َجهان بو بَرَود ○ َسعَیم ایَنست 

َرد ِز نیام« ت َبرآَو که َخْصم تیِغ َتَعّنُ ِرْه َدرَهم /  5 . »َرها َنمی ُکَند این َنظِم چون ِز
میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 543، غ 356 ؛و: َغَزلهاِی َســعدی، َتصحیح ... : دکتر ُغالْمُحَســْیِن یوُســفی، چ: 1، 

َ
ُکّلّیاِت َســعدی، به ِاهِتماِم: ُفروغی، ِاْنِتشــاراِت أ  (

1385 هـ.ش.، ص 32، غ 61(.
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َر»  ِ ناو شوو شسِ َن َو نی

میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 793، غ 25 - از »مواِعظ«ـ(.6 
َ
ُکّلّیاِت َسعدی، به ِاهِتماِم: ُفروغی، ِانِتشاراِت أ  (

که: ِاعِتقاِد َسعدی این بود 

عــــــــــود بــــــــــوِی  َبرَنیاَیــــــــــد  َنســــــــــوَزد،  کاین ُســــــــــَخن با خام نیســــــــــتتــــــــــا  ُپخته داَند 

میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 789، غ 13 - از »مواِعظ«ـ(.  
َ
ُکّلّیاِت َسعدی، به ِاهِتماِم: ُفروغی، ِانِتشاراِت أ  (

ر نیز خود را َشْمعی آَتشیْن َزبان می شناساَند و خطاب به َمْعشوق می گوَید: 
َ

شْیخ شیراز، َسعدی، در جاِی دیگ

گیراییم نیســــــــــتَسعدِی آَتْش َزبانم َدر َغَمت سوزان چو َشْمع  با َهمــــــــــه آتْش َزبانی َدر تو 

میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 456، غ 121(.  
َ
ُکّلّیاِت َسعدی، به ِاهِتماِم: ُفروغی، ِانِتشاراِت أ  (

ر از همین بْیِت شْیِخ ما ُسروده است: 
َ
 خواجه حاِفظ با َتأّث

ْ
و بِاْحِتمال

َزباِن آَتشــــــــــیَنم َهســــــــــت لیِکن َدرَنمی گیَردمیاِن گریه می َخنَدم که چون َشْمع انَدرین َمْجِلس

ری، چ: 3، 1 / 306، غ 145، ب 7(.
َ
) دیواِن حاِفظ، به َتصحیِح: خاْنل

که:  چون پاِی آَتْش زبانِی َسعدی َدر میان است، این را َهم از یاد َنمی َبریم 

ــرِم ُپرَتِپِش خویش َبهــره می َبَرد. َدر بــاِب َهفُتِم 
َ
گ ــر نیــز، از َتعبیِر »آَتِش پارســی« َدر وْصِف ِشــْعِر 

َ
شــْیِخ شــیراز، جــاِی دیگ

که می َفرماَید: بوستان است 
ِکتٖیب زٖین  َمن  َســــــــــْطِر  َهر  اســــــــــت  ٖیــــــــــبِنقابی  ِفر

ْ
ِدل عاِرضــــــــــی  َبــــــــــر  ُفروِهْشــــــــــته 

چــــــــــو َدر َپــــــــــرده، َمْعشــــــــــوق و َدر میْغ، ماهَمعانــــــــــی اســــــــــت َدر زیــــــــــِر َحرِف ســــــــــیاه

ْنَجــــــــــد َمــــــــــال
ُ

َجمالَدر اوقــــــــــاِت َســــــــــعدی َنگ َچندیــــــــــن  َپــــــــــرده  َپِس  داَرد  کــــــــــه 

کایــــــــــن ُسَخْنهاســــــــــت َمْجِلْس ُفروز چــــــــــو آَتــــــــــش َدر او روشــــــــــنایّی و ســــــــــوز،َمــــــــــرا 

َبرَتَپْنــــــــــد ــــــــــر 
َ
گ َا َخْصمــــــــــان  ِز  َتَبْنــــــــــدَنَرْنَجــــــــــم  َکــــــــــز ایــــــــــن آتــــــــــِش پارســــــــــی َدر 

) بوستاِن َسعدی، َتصحیح: یوُسفی، چ: 11، ص 167، ب 3228 - 3232(.

الَبّته »آتِش پارسی« َدر اینجا إیهام داَرد. 

ِتهاب و ســوِزش ِإطاق می َشــَود، و َسعدی، بی هیچ َتردید، 
ْ
از یک ســوْی، »آتِش پارســی« َبر نوعی ِابِتاِی َقریِن َتب و ِال

َکز این آَتِش پارسی َدر َتَبْند«. َسعدی ُمْعَتِقد است که ِشعر و ُهَنِر او، َخْصمان  این َمعنٰی را در َنَظر داَرد که می گوَید: »... 

داز 
ُ
گ نده اســت، آَتِش جاِن ایشــان ُشده است؛ چونان »آَتِش پارسی«، ایشان را به َتب و 

َ
و َرْشــْکَبران را به َرْنج و ِابِتا َافگ

ردانیده است. 
َ
گ ُمبَتا 

از دیگرســوْی، »آتِش پارســی«، آَتشــی اســت که از ِإقلیِم پارس َبرخاسته اســت و َهمُچنین َدر قالِب َزباِن پارسی نمود و 

رمٖی َبخش و جان اْفروز و الَبّته 
َ
گ ر و شیوا و 

َ
ُظهور یافته است؛ َهمان ُسَخِن آَتشیِن َسعدی است؛ ُسَخنی روَشن و روَشنگ

کین اْندوز! سوَزندۀ ُخصوِم َحَسْدَوْرِز َرْشک آَوِر 

که ُبنیاِد ِنگاِرشــهاِی خویش را َبر ِپژوِهشــهاِی آنان ِنهاده اند، به ُوجوِه  رانی 
َ

زاَرندگاِن داِنْشــَوِر بوســتان و دیگ
ُ
گ ُشــماری از 

6 . َدر َبعــِض َتصحیحهــا ) َغَزلهــاِی َســعدی، َتصحیــح ... : دکتر ُغالْمُحَســْیِن یوُســفی، چ: 1، 1385 هـــ.ش.، ص 273؛و: َغَزلّیاِت َســعدی، به َتصحیِح: َحبیِب 
یشَتن سوخته ام تا به َجهان بو بَرَود«، »ُعمرها سوخته ام ...« آَمده است. َیْغمائی، چ: 2، 1390 هـ.ش.، ص 421(، به جاِی »خو

ر / ُنسخه َبَدِل آن بْیِت َنْقلْ َکردۀ ماست:  
َ
یا ِرواَیِت دیگ گو که  ر َثبت ُافتاده است 

َ
یخِت دیگ در َبعِض ُنَسخ، این ر

که چو عود کار آَیَدم این ِشــــــــــعر و َبالَغت  بَرَودبه چه  بــــــــــو  به َجهان  تا  خویشــــــــــَتن ســــــــــوخته ام 

ــر: َهمــان، َهمــان ص؛ و: َغَزلهــاِی َســعدی، َتصحیح ... : دکتر ُغالْمُحَســْیِن یوُســفی، چ: 1، 1385 هـــ.ش.، ص 617؛ و: َغَزلّیاِت َســعدی، به َتصحیِح: َحبیِب 
َ
نگ

َیْغمائی، چ: 2، 1390 هـ.ش.، ص 422. 
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َر»  ِ ناو شوو شسِ َن َو نی

ر: بوســتاِن 
َ

ــْه َنَکرده اند )نمونه را، نگ حوظ ُاْفتاده اســت، نیک َتَوّجُ
ْ
کــه َدر ایــن َتعبیِر شــْیِخ شــیراز ُمنَدِرج و َمل گونــی  گونا

َســعدی، َتصحیح: یوُســفی، چ: 11، ص 387؛و: بوســتاِن َسعدی - با معنِی واژه ها و َشرِح بیت ها و جمله هاِی ُدشوار 
دَعلِی ناِصح، به کوِشِش: دکتر َخلیِل َخطیب َرْهَبر، چ: 13،  َدبی ـ، نگاِرِش: ُاستاد ُمَحّمَ

َ
و َبرخی ُنکته هاِی َدستوری و أ

کاِمل و َصحیح، َهمراه با َمعنی  ِتهران: ِانِتشــاراِت َصفٖی َعلیشــاه، 1393 هـ.ش.، ص 691؛و: بوســتاِن َســعدی - َمتِن 

، با ِپژوِهش و  َدبــیـ 
َ
بیــات، واژه هاِی ُدشــوار و آموزه هاِی نگاِرشــی، َدســتوری و آرایه هاِی أ

َ
و َشــرِح ســاده و َرواِن یکایــِک أ

کوِشــِش: َمنصوِر مهرنگ، چ: 2، ِتهران: ِانِتشــاراِت َدســتان، 1386 هـ.ش.، ص 317؛و: بوستاِن َسعدی - َسعدی نامه 

ـ، َشــرح و َتفصیــل: َصدرالّدیــِن َزمانیــان، ویراِیــش: َمْهســا َزمانیــان - و - َمْهشــیِد َزمانیــان، چ: 1، ِتهران: ُرشــِد آموِزش، 

ر، چ: 1، ِتهــران: ِاْنِتشــاراِت بوَعلی، 
َ
1389 هـــ.ش.، ص 656؛و: َنْثــِر بوســتان، َمنوچهــِر َحْقگــو، ویراســتار: ُحَســْیِن دادگ

د َحَسِن َبنی َطبا،  1387 هـ.ش.، ص 265؛و: ُگلی از بوســتان - َشــرح و ساده نویســِی بوستاِن َسعدی ـ، به کوِشــِش: َسّیِ

ردان 
َ
مشــاهی، چ: 1، ِتهران: َنشــِر روَشــْن ِمهر، 1390 هـ.ش.، ص 317؛و: ُگِلســتاِن و بوستان، َبرگ با ُمَقّدمۀ: َبهاءالّدیِن ُخّرَ

یِکنز، ]به ِاهِتماِم: هوَشــنِگ َرْهنما[، چ: 1، ِتهران: ِاْنِتشــاراِت ِهرِمس - با َهمکارِی:  از: ِادوارد ِرهاتســک - و - جی. ام. و

َجل َســعدِی شــیرازی، 
َ
کاِمِل دیواِن شــْیِخ أ نهــا ـ، 1383 هـــ.ش.، ص 1145؛و: َمتِن 

ُ
فت وگــوِی َتَمّد

ُ
گ لــِی 

َ
َمرَکــِز بْین الِمل

کَرِم ُســلطانی، چ: 1، 1383 هـ.ش.، ص 289؛و: َبهاِر بوســتان - َشــرِح 
َ
به کوِشــِش: ُمظاِهِر ُمَصّفا، بازخوانی و ویراِیش: أ

ْکهنو: َمطَبِع ُمنشِی 
َ
ِف َبهاِر َعَجم ـ، چاِپ َسنگی، ط: 4، ل ص به َبهار - ُمَصّنِ ِ

ّ
بوستاِن َسعدی ـ، ُمْنشی تیکچند متخل

کــه »آتِش پارســی«، ناِم نوعی بیمــاری و ِابِتا  ــْه َقــرار َنداده انــد  َنَولِکشــور، 1927 م.، ص 519(، و بویــژه ایــن را مــوِرِد َتَوّجُ

ی، راْســت چونان َهمین  ِر شــاِعرانه و ِانگارۀ شــْیِخ ما َســعدی، ِشــعر و ُهَنِر و که َدر َتصویر و َتَصّوُ ِگِرفتاری نیز َهســت  و 

ِگِرفتارِی َتِپْشزاِی تاْب ُرباْی7، به جاِن َبدخواهان و حاِسداِن َسعدی ُافتاده است  بیمارِی َتب آلود و ِابِتاِی آراْمِستان و 

شته اند و از َدرِد ُخصوَمت َبرمی َتَپند8.
َ
گ ْی نیز ایشان بی َقرار و َرنجه و بی تاب  و از َهمین رو

که َبعِض ُشــّراِح فاِضِل بوســتان، َســخت َدرِشــِگفت ُشده اند از  ت از َمْعناِی ِطّبِی »آتِش پارســی«، تا بداْنجاســت 
َ
َغْفل

ر: بوستاِن َسعدی - َمتِن 
َ

م داده اند )نگ
َ
زاَرندگانی که »آتِش پارســی« را، َدر این بْیِت َســعدی، َمَرضی بســیار َتب آلود َقل

ُ
گ

ــزاِرش از: دکتــر ِرضــا َانزابٖی ِنژاد  - و - دکتر َســعیِد َقَره بگلــو، چ: 1، ِتهران: جامــی، 1378 هـ.ش.، ص 
ُ
گ ، َشــرح و  کاِمــلـ 

363 و 364(!

َدِب فارســی، به َمعناِی ِطّبِی »آتِش 
َ
زاَرندگاِن بوســتان، َبل ُعموِم ُعّشــاِق أ

ُ
گ َســف َتنها ُشــماری َانَدک از 

َ ْ
آری؛ گویا َمَع ال

ْه داشــته اند. از این ُشــمار، یکی َانوشــه یاد  حوِظ َســعدی بوده اســت، َتَوّجُ
ْ
که نیک پیداســت َدر این َمقام َمل پارســی« 

ْه داشــته اســت؛ لیک بظاِهر َتنها َهمین  که بدین َمعنٰی َتَوّجُ میرخیزِی َتبریزی اســت - َرِحَمُه اهلل َتعالٰی - 
َ
ِإســماعیِل أ

ر: َسعدٖی نامه یا بوستان، به َتصحیِح: 
َ

هی َنَکرده و َنداده اســت )نگ کرده و به إیهاِم ُســَخِن َســعدی َتَوّجُ َمعنٰی را ِلحاظ 

که َدر میانه هاِی َســدۀ  َدبّیه، 1310 هـ.ش.، ص 203(. َدر بوســتاِن ُمَحّشــائی 
َ
ِکتابخانۀ أ میرخیزی، َتبریز: 

َ
]ِإســماعیِل[ أ

ِگراف" خوانده می َشــَود نیــز، َتنها َمعناِی ِطّبــِی »آَتِش  نوزَدُهــِم میــادی َدر وِیــن چــاپ ُشــد و به نــاِم طاِبِع آن9، "چــاِپ 

َکرده اند. بایِی "آَتِش پارسی"، َتصریح  شتگان، به تاْب ُر
َ

ذ
ُ
گ  . 7

ْنویِر قمرِی ُبخاری می خوانیم:  نمونه را، َدر ِکتاب الّتَ
هیٌب َشدیٌد ال ُیطاق ...« 

َ
: ِحّکٌة و ل »الّناُر الفارسّیُ

بّی ِلُدَوِل  ربَیــِة الَعَر یاض: َمکَتب الّتَ بوَمنصور الَحَســن بن نوح القمــری ]الُبخاری[، َتحقیق: الّدکتورة غاَدة َحَســن الکرمّی، الّر
َ
ة، أ ّیَ ّبِ ْنویــر ِفــی االصِطاحــاِت الّطِ ) الّتَ

الَخلیج ]الفارسّی[، 1411 هـ.ق.، ص 64(.
که: 8 . َاز راِه ِاسِتْطراد َعرض می ُکَنم 

که ِفْعِل  رَدد 
َ
گ ره باَید َتنِگ َهم نوشته َشَوند تا َمعلوم  رو

َ
که بالّض ر َبرَتَپْند«، میاِن "َبر" و "َتَپْند" - 

َ
گ ِت »َنَرْنَجم ِز َخْصمان َا

َ
، َدر َضبِط ل َجلّ

َ
یکی از طاِبعاِن بوستاِن شْیِخ أ

پٖیْشَوْندی است - فاِصله َانداخته است و آنگاه َدر حاشیه َهم ذْیِل "َتَپْند" نوشته است: 
»تپ: تب؛ حرارت؛ عصبانیت« 

سۀ ِاْنِتشاراِت َقدیانی، 1387 هـ.ش.، ص 408(. غات: ُحَسْیِن ُاستادَولی، چ: 19، ِتهران: ُمَؤّسَ
ُ
) بوستاِن شْیِخ شیراز َسعدی، َتصحیِح َمتن و َشرِح ل

ر َبرَتَپْند" را - به ِاصِطالْح - ُجملۀ 
َ
گ ییم، و از ُبْن، ُچنین می نماَید که "َا یارو تفات َنیافته است که َدر اینجا با ِفْعِل پٖیْشَوْندِی »َبرَتَپْند« رو

ْ
پیداست که طاِبِع یادُشده، ِال

م.
َ
ْعل

َ
َکرده است؛ َواهلُل أ ّقی 

َ
ِاْسمّیه َتل

گیرِی  ْیپزٖیگ به َفرا
َ
هّیات و َدر ل

ٰ
رشناســی آلمانی اســت که َدر ِاستراْســبورگ به َتحصیِل ِإل 9 . طاِبِع یادُشــده، کاْرل هاْینرٖیش گراف )Graf/ 1815 - 1869 م.(، خاَو
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َر»  ِ ناو شوو شسِ َن َو نی

ِگراف، وَین، 1858  ر: ُبســتان، شْیخ ُمصِلُح الّدین َسعدِی شــیرازی، به ِاهِتماِم: 
َ

پارســی« توضیح داده ُشــده است )نگ

م.، ص 362(.

ِت آثاِر او َبر بســیاری از بسیاران هوْیدا َنُشده است، و  َهّمّیَ
َ
َدر ُمقاِبْل، شــاِرِح دیرینه روز، ســودِی ُبْســَنوی - که َهنوز پایۀ أ

، إیهاِم ُســَخِن  ی دیده می َشــَود، َمْجهول ماندهـ  َقــدِر َدقاِئــق و َتدقیقــاِت َفراوانی که اینجا و آنجا َدر َتضاعیِف ُشــروِح و

ــه و َتصریح َقرار  مــرِو َمعنائِی »آَتِش پارســی« را مورِد َتَوّجُ
َ
فته و َهــر دو َقل

ُ
یافتــه اســت و بَصراَحــت بازگ َســعدی را نیــک َدر

کَبِر ِبهروز، چ: 1، َتبریز: 
َ
ر: َشرِح سودی َبر بوستاِن َسعدی، َترَجَمه و َتحشَیه و َتهّیۀ َمتِن ِانِتقادی از: دکتر أ

َ
داده است )نگ

ِکتابُفروشِی َحقیقت، 1352 هـ.ش.، 2 / 1269(.

ْیه - نیز، َدر َشرِح این بْیِت بوستان، به َهر دو 
َ
ِد َخزاِئلی - َرحَمُة اهلِل َعل شــاِرِح تیره َچشــِم روَشــْن بیْن، َانوشه یاد دکتر ُمَحّمَ

َکرده ) َشرِح بوستان،  ْمرِو َمْعنائِی »آَتِش پارسی« َپرداخته است و ِاشِتماِل ُسَخِن َسعدی را َبر َهر دو َمعنٰی خاِطرِنشان 
َ
َقل

یدان، 1384 هـ.ش.، ص 333(. ِد َخزاِئلی، چ: 13، ِتهران: ِانِتشاراِت بدرقۀ جاو دکتر ُمَحّمَ

َدر َبعِض َحواشــی و ُشــروحی نیز که َدر ِشــبِه قاّرۀ ِهند َبر بوســتان نوشته ُشده است، به این َهر دو َمعناِی »آتِش پارسی« 

ر: بوســتان، َســْعدِی شــیرازی، چاِپ َســنگِی ُمَحّشــٰی، به ِاهِتماِم: قاضی َعبدالَکریم بن 
َ

ْه داده اند )نگ َکرده و َتَوّجُ ْه  َتَوّجُ

لزاِر َحَســنی، 1318 و 1319 هـ.ق.، ص 265؛و: بوســتان، َسعدِی 
ُ
گ د صاِحب پلبندری، َبمبئی: َمطَبِع  قاضی نورُمَحّمَ

کراچی: َمطَبِع َسعیدی، ص 269(. شیرازی، چاِپ َسنگِی ُمَحّشٰی، 

کــه َهم َمعناِی ِطّبی و َهم ظراَفِت ِاســِتخداِم »آتِش پارســی« را َدر ِعباَرِت َســعدی، تــا اندازه ای مورِد  ــر شــاِرحانی 
َ

از دیگ

ر: بوســتاِن َســعدی، به کوشــِش: نوراهلِل ایزدَپَرســت، چ: 4، 
َ

ه و َتبیین َقرار داده، زنده یاد نوراهلِل ایزدَپَرســت اســت )نگ َتَوّجُ

َثر َپذیرفته باَشد.
َ
که ِاحِتمال می ِدَهم از ُشّراِح ِهندی أ ِتهران: داِنش، 1368 هـ.ش.، ص 296(؛ 

ْه به َمعناِی ِطّبِی »آتِش پارســی«، »آتِش پارســی« را َدر باِب بْیِت بوســتان، َتنها به  َبعِض َفرَهنْگ نویســان، َعلٰی َرْغِم َتَوّجُ

نَوری، چ: 1، ِتهران: ِاْنِتشاراِت 
َ
َمعناِی »شعِر شورانگیز و گیراِی فارسی« ) َفرَهنِگ ُبُزرِگ ُسَخن، به َسرَپَرستِی: دکتر َحَسِن أ

َکرده اند. ت 
َ
َکرده است، َغْفل کار  که َسعدی َدر  ِگِرفته و - پنداری - از َظرافتی  ُسَخن، 1381 هـ.ش.، 1 / 44( 

ْه ُشده است. کارُبرِد َظریِف »آتِش پارسی« َدر ُسرودۀ َسعدی َتَوّجُ َغْت نامۀ ِدهُخدا به 
ُ
خوْشَبختانه َدر ل

َکرده اند: َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذْیِل »آَتِش پارسی«، دو َمعنٰی را بَتْفکیک َثبت 
ُ
َدر ل

واه از ِشْعِر خاقانی: 
ُ
گ یکی، "َتبخال و َتبخاله" با این 

ب، آتِش پارســــــــــی ِز َتب 
َ
گرفته ل یان ُبرده بــــــــــه ُنکتۀ َدری دید َمــــــــــرا  ُنْطِق َمــــــــــن آِب تاز

گوَیند، و این َمَرض،  که آن را "ناِر پارســی"  کاشــانی، نوشــته اند: »ناِم َمَرضی  که با ِاســِتفاده از َفرَهنِگ ُســرورِی  ر آن 
َ

دیگ

وایل چرکی 
َ
ر َنزدیک بدان10، و آن ُبْثره ای َچند است بسیار سوزان و با َدرِد َشدید و در أ

َ
َهمان "َجمره" است یا َمَرِض دیگ

ر ُبثور َشــبیه نیســت، و لــوِن آن به َزردی ماِیل اســت، 
َ

و َزردابــی بــا او َهمــراه، و جوِشــش و شــور و ُپْخته شــدن آن به دیگ

رشناسی َپرداخت. َترَجمۀ ُگِلستان )1846 م.( و َترَجمۀ بوستان ) 2 ج /1850 م.( از آثاِر اوست. وی َمتِن بوستان را نیز با َحواشی َدر ساِل 1858 م. به چاپ  خاَو
ِکتاِب َعهِد َعتیق را َدر ساِل 1866 م. به چاپ َرسانیده است. یخِی  سفاِر تار

َ
کتاِب أ راِن َعهِد َقدیم نیز بُشمار است و  گراف، از ُمَفّسِ َرسانید. 

 ، میرَکبیرـ 
َ
َســۀ ِانِتشــاراِت أ ِکتابهاِی جیبی - واَبســته به: ُمَؤّسَ َپَرســتِی ُغالمُحَســیِن ُمصاِحب و ...، ج  2، ِتهران: شــرکِت ِســهامِی  ر: دایرةالَمعارِف فارســی، به َسر

َ
)نگ

1381 هـ.ش. ص 2371(.
یَسم: 10 . می نو

رده و َشــرح داده  اســت  ِکناِر َهم آَو گانه لیک َدر  ْنویر، این دو را ُجدا ِگِرفت؛ ُچنان که نمونه را، قمرِی ُبخاری، َدر ِکتاب الّتَ یا »َجمره« را َنباَید با »آَتِش پارســی« یکی  گو
بّی  ربَیِة الَعَر یــاض: َمکَتب الّتَ بوَمنصور الَحَســن بن نوح القمری ]الُبخاری[، َتحقیق: الّدکتورة غاَدة َحَســن الکرمّی، الّر

َ
ة، أ ّیَ ّبِ ْنویــر ِفــی االصِطاحاِت الّطِ ــر: الّتَ

َ
)نگ

ِلُدَوِل الَخلیج ]الفارسّی[، 1411 هـ.ق.، ص 64، "الَجْمرة" و "الّنار الفارسّی"(.
ر:

َ
از َبراِی َمناِبِع بیشَتر َدربارۀ »َجمره«، نگ

بینی: یوُسِف بیْگ باباپور، چ: 1، ِتهران: َانُجَمِن آثار و َمفاِخِر َفرَهنگی، 1393 هـ.ش.،  ق، باز  َمداِخل و َمناِبِع پِزشکی َدر ِإسام و ایران، به ِاهِتماِم: دکتر َمْهدِی ُمَحّقِ
ص 164.



43 177 سالیسُام،مشـارۀسوم،مــــــــــــــردادوهشریـــــــــــــــور1398

َر»  ِ ناو شوو شسِ َن َو نی

ــواِه آن آَورده اند، و 
ُ
گ و ُخداَونــِد ایــن َمــَرض غاِلًبــا با َحــرارت و َتب می باَشــد ...«. آنگاه َهمین بْیِت بوســتاِن َســعدی را 

فتآَورد از َفرَهنِگ ُسروری:
ُ
گ َهمُچنین این بْیت را َدر 

آَوْرد!از آتــــــــــِش پارســــــــــی َرواْن ســــــــــوزتر اســــــــــت  ُخراســــــــــان  ِک  خا از  که  ِعْشــــــــــق  این 

ر:
َ

َدربارۀ »آتِش پارسی«، نیز نگ

 ُتْحَفُة الِعراَقْین - َخْتم الَغراِیبـ، خاقانِی َشــروانی، به کوِشــِش: َعلِی َصَفرِی آْق َقلعه، چ:1، ِتهران: َمرَکِز ِپژوِهشــِی میراِث 
ســاِس آثاِر 

َ
َمکتوب، 1387 هـ.ش.، ص 19 - ب 79 - و ص 308 - َتعلیقۀ ُاســتاد َصَفری ـ؛و: َفرَهْنگنامۀ ِشــْعری - َبر أ

ِکنایات، و ِاصِطاحات ـ، دکتر َرحیــِم َعفیفی، چ: 3، ِتهران:  شــاِعراِن َقرِن ســُوم تا یازَدُهِم ِهجری / شــاِمِل: َترکیبــات، 

، 1391 هـ.ش.، 1 / 41؛و: َفرَهنِگ ِاصِطاحاِت پِزشکی  ُســروش - ِاْنِتشــاراِت صدا و ســیماِی ُجمهورِی ِإســامِی ایرانـ 

، چ: 1، ِتهران: ســازماِن ُمطالعه  ــق - با َهمکارِی: َحمیــده حجازیـ  َدِب فارســی، دکتــر َمهــدِی ُمَحّقِ
َ
و داروشناســی َدر أ

ُکُتِب ُعلوِم ِإنســانِی داِنشــگاهها - َســمت - / َمرَکِز َتحقیق و توســعۀ ُعلوِم ِإنســانی، 1394 هـ.ش.، ص 14؛ و:  و َتدویِن 

ق، بازبینی: یوُســِف بیْگ باباپور، چ: 1، ِتهران:  َمداِخل و َمناِبِع پِزشــکی َدر ِإســام و ایران، به ِاهِتماِم: دکتر َمْهدِی ُمَحّقِ
َدبّیاِت فارســی )َنشــرّیۀ ِعلمی - 

َ
َانُجَمــِن آثــار و َمفاِخــِر َفرَهنگــی، 1393 هـــ.ش.، ص 10 و 528؛و: ِپژوِهشــهاِی َزبان و أ

َدبّیات و ُعلوِم ِإنســانی / داِنشــگاِه ِاصَفهان(، دورۀ َجدید، ش 4 )َپیاَپی: 12(، زمســتاِن 1390 
َ
ِپژوِهشــی / داِنشــکدۀ أ

ُکمْیلی  ِم دکتر ُمختاِر 
َ
فاِی َسعدی )َمقوله هاِی پزشکی َدر آثاِر َسعدی(« به َقل هـ.ش.، ص 78 و 79 / از َمقالۀ » دارالّشِ

َدبّیاِت فارسِی داِنشگاِه َولّیِ َعصر )عج( َرفَسنجان ـ؛ و: ... .  
َ
- ُاستادیاِر زبان و أ

٭ ٭ ٭
َرش َنســوزانی« و این ُنکتۀ 

َ
گ کار َنیاَیــد،  که َشــْمِع َمجِلِس توســت / به هیچ  ردیــم بــه خواِنِش »َزواِن روَشــِن َســْعدی 

َ
بازگ

که: یم  که ای َبسا َبر َبعِض ُمخاَطباِن َارجَمنِد این َمقال ُوضوح َنیافته باَشد، خاِطرِنشان ساز توضیحی را نیز 

َرش" و نیز ِعباَرِت "به 
َ
َدر خواِنِش پیْشــِنهادِی ما، "َشــْمِع َمجِلِس"، راِجع به "َســْعدی" اســت، و آنگاه َضمیِر "ش" َدر "گ

کار َنیاَید"، راِجع به "َزواِن روَشِن َسْعدی". هیچ 

ر بخواَند.
َ

ری جوِر دیگ
َ

که دیگ ای َبسا 

ن!
َ

ْکا ْیِه الّتُ
َ
ْوفیُق َو َعل َو ِمَن اهلِل الّتَ

ِاصَفهان / 1398 هـ.ش.


