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چکیــده: نویســنده در نوشــتار حاضــر بــه ارائــه تعریفــی از »مــرغ ایــوان« در عبــارت »مــرغ ایــوان 
ــه زعــم وی، منظــور  ــردازد. ب ــی پ گلســتان ســعدی م ــات  ــد« در یکــی از حکای ــول او بپری ز ه

کــرده باشــند. گچبــری  کــه بــر ایــوان، نقاشــی یــا  ســعدی از »مــرغ ایــوان«، نقــش مــرغ اســت 

گلستان. کلیدواژه: مرغ ایوان، سعدی، حکایات 

 Sa’di-e Shirāz’s Murgh-e Ivān (porch chicken)
By: Jūiā Jahānbakhsh
Abstract: In the present article, the author attempts 
to provide a definition of «Murgh-e ivān (porch 
chicken)» which is part of the phrase «Murgh-e 
ivān ze hol-e ū beparīd (the porch chicken flies 
away due to being scared of him)» in one of Sa’di›s 
Golestān anecdotes. According to the author, what 
Sa’di means is the picture of the chicken painted or 
stuccoed on the porch.
Key words: Murgh-e ivān (porch chicken), Sa’di, 
Golestān’s anecdotes.

 طائر إیوان سعدي الشیرازي
جویا جهانبخش

ــوان( الموجــود فــي  ــر اإلی ــر )طائ ــي تفســیرًا لتعبی یقــّدم الکاتــب فــي المقــال الحال
عبــارة )مــرغ ایــوان ز هــول او بپریــد = یفــّر طائــر اإلیــوان مــن َهــول رعبــه( والــواردة فــي 

گلســتان ســعدي. إحــدى حکایــات 
ویزعــم الکاتــب أّن مــراد ســعدي مــن )طائــر اإلیــوان( هــو صــورة الطائــر المرســومة أو 

المنحوتــة بالجبــس علــی جــدران اإلیــوان.

المفردات األساسّیة: مرغ ایوان )= طائر اإلیوان(، سعدي، حکایات الگلستان.
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ِغ ایواِن« َسعدِی شیراز  »ُمر
ُگِلستان( )بازخوانِی َتعبیری از یک ِحکاَیِت 

که  یشان ـ، ِحکاَیتی است  ْخالِق َدرو
َ
که بابی است در أ َدر میانه هاِی ُدُومین باِب ُگِلستاِن بی َخزاِن َسعدی - 

ْیِه 
َ
َکِلَمه در یاَدش داَرند؛ ِحکاَیتی که َســعدی - َعل هِل َفرَهنگ اســت و بیشــینۀ َقبیلۀ 

َ
َمعروِف ُحضوِر غاِلِب أ

ْحَمه - َدر آغاِز آن می َفرماَید: الّرَ

ت 
َ
ــَوت و ُعْزل

ْ
رمودی و به َخل

َ
ْیــه -، َترِک َســماع ف

َ
َفــَرج بِن جــوزی - َرْحَمُة اهلِل َعل

ْ
بوال

َ
، أ

ّ
َجل

َ
کــه َمــرا شــْیِخ أ »َچنــدان 

َکردی، ُعْنُفواِن َشباَبم غاِلب آمدی و َهوا و هوس طاِلب ...«.1 ِإشاَرت 

قان َبحثها  َفــَرج بِن جوزی«2 اســت. ُمَحّقِ
ْ
بوال

َ
، أ

ّ
َجل

َ
ــِل ُشــهَرِت ایــن ِحکاَیت، یکــی یادَکرِد َهمین »شــْیِخ أ

َ
از ِعل

ّیاِم شیِخ شیراز َدرمی ساَزد 
َ
یِخ او با أ کرده اند َدر آنکه این ِابِن َجوزی کیست و ُکدام ِابِن َجوزی بوده است که تار

ِت َمذکور َدر ِحکاَیت َبراَبری می یاَبد. َتدقیقاِت  و ِاســتفادۀ َســعدی از َمحَضِر او ُمحَتَمل اســت و با َشــخصّیَ

که َدر جاِی خود خوانَدنی است.3 و البّته  قوالی َدر میان آورده 
َ
َکرده اند و أ یخِی َتحسیْن َبرانگیزی  ِرجالی و تار

زومــی َهم َدر آن 
ُ
َمْن َبنــده، چــه َدر ایــن َمقــام، و چــه در دیگــر جاْیها، َقصــِد خــوض در آن َتفاصیل را َنــداَرم و ل

َکثیری از ِحکایاِت ُگِلستان  می کرده ام، شیوۀ غاِلب َبر 
َ
ر4 َقل

َ
نمی بیَنم؛ چه، به َشــرحی که َدر ُســَخنگاهی دیگ

که  - و ُشــماری از ِحکایاِت بوســتان َهم ـ، شــیوۀ َمقامه َپردازان اســت؛ و َدر آن َطریقه، این »داســتان« اســت 

یخی و ُجغرافیائی و ماَننِد اینها، ُجز پیرایه ای َبر ِقّصه نیســت؛ و ُخالصه،  ت داَرد، و بیشــینۀ ِإشــاراِت تار
َ
صال

َ
أ

َحۀ خواَرزمشــاه بــا َختا، به 
َ
خیر َپذیرفته اند که َســعدی َدر ســاِل ُمصال

َ
َدبــاِی روزگاراِن أ

ُ
کــه غاِلِب أ َهمــان طــور 

زومی َنداَرد شیِخ 
ُ
که ل کاشَغر َسَفر نکرده،5 نیکوست این را َهم بپذیَرند  که َدر ُگِلستان َمسطورست به  تی  َکْیفّیَ

گرفته یا نگرفته باَشد. گوش  کرده و َپنِد او را َدر  َفَرج بِن جوزی« دیدار 
ْ
بوال

َ
ما براستی با »أ

ردیده 
َ
گ َفَرج بِن جوزی« - َهرکه باَشــد گو باش! - آغاز 

ْ
بوال

َ
بــاری، َدر َهمیــن ِحکاَیِت ُگِلســتان که با ِذْکــِر خْیِر »أ

کــه َزخمــۀ ناســاَزش َرِگ جــاِن ُمســَتِمعان را  اســت، شــیِخ شــیراز َدر َوصــِف خواَننــده ای َبــدآواز و َنواَزنــده ای 

َسســته و آواِز ناخوِش جگرَخراشــش َهمگان را به ُســتوه می آورده اســت، از زباِن یکی از یاران و ُمعاِشــراِن 
ُ
می گ

خویش َفرموده:

ُخَجسته َســــــــــرای! ازین  دور   - َکــــــــــس دو باَرش َندیــــــــــده در یک جای»ُمْطِربی 

ســۀ  مشــاهی[، چ: 15، تهران: ُمَؤّسَ یِر َنَظِر: َبهاءالّدیِن ُخّرَ دَعلــِی ُفروغی ]با َهْمــکارِی: َحبیِب َیغمائــی[، ]باْزچاپ ز 1. ُکّلّیــاِت َســعدی، به ِاهِتمــاِم: ُمَحّمَ
میرَکبیر، 1389 هـ.ش.، ص 80.

َ
ِانِتشاراِت أ

ــۀ مرزاپور )هنــد(، 1248هـ.ق. / 
ّ
ُگلســتان، َبدرَعلی، محل بوالفــرج خوارزمــی« َهــم َضبــط کرده بوده اند. َســنج: شــرِح َبدرَعلی بــر 

َ
2. َدر َبعــِض ُنَســخ، »أ

1832م.، ص 185.
3. ُمجَملی از آن َتفاصیل را، َتوانید نگریست َدر:

 ُگِلستاِن َسعدی، َتصحیح و توضیح: دکتر ُغالمُحَسیِن یوُسفی، چ: 10، تهران: شرکِت ِسهامِی ِانِتشاراِت خواَرزمی، 1391 هـ.ش.، ص 339 و 340.
سفاِر شیِخ شیراز«(.

َ
یِس »َحقیقِت َسواِنح و أ یِر َسرنو ۀ آینۀ ِپژوِهش )ش 153، ص 5 - 18، ز ّ

4. َمَجل
قانی َهرَچند ناِدر َهم بوده اند که این ِحکاَیت را واِقعی می داِنســته اند. از این ُشــمار  یرا ُمَحّقِ فَتم: »َهمه«؛ ز

ُ
خیــر« و نگ

َ
زگاراِن أ َدبــاِی رو

ُ
فَتــم: »غاِلــِب أ

ُ
گ  .5

ِت حکاَیِت  ــران را َمبنی َبر ِإنــکاِر واِقعّیَ ّخِ
َ
اســت، زنده یــاد دکتــر َمحموِد َافشــاِر َیــزدی، که َدر کتاِب َافغان نامــه بدین َمقوله می َپرداَزد و قوِل َمشــهوِر ُمَتأ

پولو« و ابِن َبطوطه  یادُشــده، نمی َپذیَرد و َتصریح می ُکَند که َدر ُوقوِع آن َســَفِر شــْیخ به کاْشــَغر، هیچ َتردید َنداَرد؛ َبل شــْیخ را َدر َسَفر به کاْشَغر َبر »مارکو
ِم َسعدی َدر این باب بازنمی ماَند.

ُ
کید َبر َتَقّد

ْ
م می شماَرد و از َتأ

َ
ُمَقّد

نگر: َافغان نامه، دکتر َمحموِد َافشاِر َیزدی، تهران: ِانِتشاراِت ُبنیاِد موقوفاِت دکتر َمحموِد َافشاِر َیزدی، 1380 هـ.ش.، 3 / 23 و 25 و 84.

 جویا َجهانَبخش



یاِ غرُم»  َ»ِ «غغاو مِ غ»ع غاری

سال بیست و هشمت،مشارۀچهارم،مهـــــــــــــروآبــــــــــان61661396

د نــوراهلِل ایَزدَپَرســت، َدر توضیحاِت ُگِلســتاِن ویراســتۀ  زنده یــاد َســّیِ

کرده  خویــش، ِمصــراِع »ُمرِغ ِإْیــوان ز هــوِل او بَپرید« را اینگونــه َمعنی 

است: »پرنده ای که در سوراِخ طاِق ایوان النه ساخته بود، از شنیدِن 
ِک او از النه درآمد و پرید«.12 آواِز هولنا

نَوری، َدر توضیحاتشــان َبر ُگِلستان، »ُمرِغ ِإْیوان« 
َ
ُاســتاد دکتر َحَسِن أ

کــرده و َدر توضیِح آن  را توضیــح نــداده و َتنهــا واژۀ »إیــوان« را إیضاح 

کــه در جلــو اطاق ها ســاخته می شــود،  نوشــته اند: »بخشــی از خانــه 

گیــوی َهــم، َدر  حَمــدِی 
َ
مهتابــی، بالکــن«.13 زنده یــاد دکتــر َحَســِن أ

َحواشــِی توضیحــی خــود َبــر ُگِلســتاِن َســعدی، َتنهــا واژۀ »إیــوان« را 

کــه البّتــه  کــرده و َدر توضیــِح آن نوشــته اســت: »بالکــن«14  إیضــاح 
توضیِح َدقیق و َدرخوری َهم نیست.15

کــه »إیــوان« در اینجــا َفضاِی َفــراِخ َســقْف داِر جلِو  ُچنیــن می نماَیــد 

و  َمجاِلــس  ُمناِســِب  کــه  اســت  شــاده«16 
ُ
پیش گ »خانــۀ  و  عمــارت 

میهمانی ها و نشسِت ُبُزرگان و میهمانان بوده و غاِلًبا نیز َبر باغ یا ... 

ُمشِرف بوده است.

ُکَهــِن ایرانی چون  که عمارتهاِی  َکســانی  ِر چیســتِی »ِإیوان«، َبر  َتصــّوُ

کاِخ چهلســتوِن اصفهــان را دیده انــد یا َدر َنّقاشــیهاِی َقدیــِم ایرانی و 

ص  بویــژه آنچه َفَرنگان »مینیاتــور« )Miniature( نامیده اند، َنَظِر َتَفّحُ

ُکَنند، بغاَیت َسهل است.

یم: ر
َ

ذ
ْ

ُبگ

ــر ُمعاِصــراِن مــا، ِاحِتمال داده اند که َمنظوِر شــْیِخ شــیراز 
َ

َبعــِض دیگ

کبوترهاِی خانگِی تربیت ُشــده« باَشــد.17 ...  از »ُمرِغ ِإْیوان«، »کفتر و 

ســَترانید و شــاِمِل ُمــرغ و ُخروس و دیگر 
ُ
گ ّقی را می توان 

َ
داَمنــۀ ایــن َتل

کــرد. ... گویا َبعــِض َترُجماناِن کتاِب َســعدی به  ُطیــوِر خانگــی نیــز 

که  ّقی ها را از »ُمرِغ ِإْیوان« داشته اند 
َ
زباِن انگلیسی َهم َنظیِر َهمین َتل

د نوراهلِل ایزدَپَرست، چ: 5، تهران: داِنش، 1376 هـ.ش.،  12. ُگِلســتاِن َسعدی، به کوشِش: َســّیِ
ص 83.

نَوری، چ: 2، تهران: َنشــِر َقْطره، 1379 
َ
13. ُگِلســتاِن َســعدی، َتصحیح و توضیح: دکتر َحَســِن أ

هـ.ش.، ص 111.
حَمدِی گیــوی، چ: 2، تهران: 

َ
14. ُگِلســتاِن َســعدی، ُمَقّدمــه و َشــرح و َتعلیقــات: دکتر َحَســِن أ

زارِت َفرَهنگ و ِإرشاِد ِإسالمی، 1386 هـ.ش.، ص 250. سازماِن چاپ و ِانِتشاراِت و
ب، به 

َ
غل

َ
صل: balcon( به فارســی راه یافته اســت، أ

َ
15. واژۀ »بالکن« را که از زباِن فرانســه )َدر أ

ِر آن، دیــوار یا َنرده ای   در طبقاِت بــاال، که دو
ً

َمعنــاِی »پیش آمدگــِی جلــِو ســاختمان، َمعموال
ذاری و دادگاه ها که 

ُ
باَشد«، و نیز به َمعناِی »ساِلِن فوقانی در سینما یا تئاتر یا َمجاِلِس قانون گ

کار می َبریم )نگر: فرهنِگ بُزرِگ ُسَخن، به َسرَپَرستِی: دکتر  مشرف به طبقۀ پایین است«، به 
نَوری، چ: 1، تهران: ِانِتشاراِت ُسَخن، 1381 هـ.ش.، 2 / 807(.

َ
َحَسِن أ

ۀ مرزاپور )هند(، 1248هـ.ق. / 1832م.، 
ّ
ُگلستان، َبدرَعلی، محل 16. َسنج: شرِح َبدرَعلی بر 

ص 190.
عاِبدین 

ْ
ْین ال ُگِلســتاِن َســعدی، َترَجَمۀ: َحیــَدِر خوْش طیَنــت - و - َز 17. نگر: َشــرِح ســودی َبر 

کَبــِر کاِظمــی، چ: 2، َتبریز: َمرَکِز َنشــِر َفرَهنگِی ِبْهتریــن، 1374 هـ.ش.، 
َ
چاوشــی - و - َعلٖی أ

ص 426، حاشیۀ ُمَترِجمان.

َبرخاســــــــــت َدَهن  از  باْنگــــــــــش  چون   راســــــــــت 

َبرخاســــــــــت َبــــــــــَدن  َبــــــــــر  مــــــــــوْی  را  ــــــــــق 
ْ
َخل

بَپریــــــــــد او  هــــــــــوِل  ز  ِإْیــــــــــوان   ُمــــــــــرغِ 
ــــــــــِق خــــــــــود بَدرید«.6

ْ
َحل و  ُبــــــــــرد  مــــــــــا  َمْغــــــــــِز 

شــْیِخ شــیراز َفرمــود: »ُمــرغِ ِإْیــوان ز هــوِل او بَپرید«.7 ُســَخِن ما، َبر َســِر 

َهمین َفرمودۀ اوست. »ُمرغِ ِإْیوان« َیعنی چه؟

ــِد  شــاِرِح تیره َچشــم ولــی روشــْن بیِن ُگِلســتان، شــادَروان دکتــر ُمَحّمَ

َخزاِئلــی، نوشــته اســت: »مرِغ ایــوان: طوطی یــا ُبلُبل یا ُمــرِغ خواَنندۀ 
که متجّمالن در خانه هاِی خود نگه می داَرند«.8 دیگری است 

ُاستاِد ُفروزاْن یاد، شادَروان دکتر ُغالْمُحَسْیِن یوُسفی، َدر توضیحاِت 

سودَمندی که َبر ُگِلستاِن َسعدی افزوده است، َمرقوم َفرموده: »ایوان: 

ُصّفه، طاق، پیشــگاِه اطاق، ســرا. ُمرِغ ایوان: پرنده ای خوش آواز که 
در سرای نگاه دارند«.9

د َخلیِل َخطیب  َرْهَبر، َدر َشرِح خود، َمرقوم  روانشــاد ُاســتاد دکتر َســّیِ

ل10 ُصّفه و طاق و سرای، صّفۀ ُبُزرگ.  ّوَ
َ
داشــته است: »ایوان به فتِح أ

مــرِغ ایــوان: إضافــۀ تخصیصــی«.11 و ســَپس در ضمــِن َبیــاِن َمفهوِم 

َکرده است: »مرِغ سرای  زارش 
ُ
گ بیتها، ِمصراِع مورِد َبحِث ما را ُچنین 

از ترِس او به پرواز آمد«.

میرَکبیر، 
َ
ســۀ ِانِتشاراِت أ دَعلِی ُفروغی، چ: 15، تهران: ُمَؤّسَ 6. ُکّلّیاِت َســعدی، به ِاهِتماِم: ُمَحّمَ

1389 هـ.ش.، ص 81.
7. َدر َبعِض َتصحیحها )نمونه را، نگر: ُگِلستاِن َسعدی، َتصحیح و توضیح: دکتر ُغالْمُحَسیِن 

یوُسفی، چ: 10، ص 95(، به جاِی »بَپرید«، »بَرمید« آمده است.
یــدان، 1387  ــِد َخزاِئلــی، چ: 13، تهــران: ِانِتشــاراِت َبدرقۀ جاو ُگِلســتان، دکتــر ُمَحّمَ 8. َشــرِح 

هـ.ش.، ص 376، ش 242.
9. ُگِلستاِن َسعدی، َتصحیح و توضیح: دکتر ُغالْمُحَسیِن یوُسفی، چ: 10، ص 344.

یَسم: 10. می نو
دُحَســْین بِن  ل نیــز َصحیح اســت و َفصیــح )نیز َســنج: ُبرهاِن قاِطــع، ُمَحّمَ ّوَ

َ
»ایــوان« بــه َکســِر أ

َســۀ  ِد ُمعین، چ: 5، تهران: ُمَؤّسَ ص بــه »ُبرهان«، به ِاهِتماِم: دکتــر ُمَحّمَ ِ
ّ
ــِف َتبریــزی ُمَتَخل

َ
َخل

میرَکبیر، 1376 هـ.ش.، 1 / 200، هاِمش(.
َ
ِانِتشاراِت أ

بیانۀ آن َبَســنده  نوِس َعَر
ْ
َنمی داَنــم چــرا ُاســتاِد َفقید، دکتر َخطیب  َرْهَبــر، َتنها به یادَکرِد َوجِه ناَمأ

َدب داَرد؛ َهرَچند که 
َ
هِل أ

َ
ۀ قاِطَبۀ أ َفرموده است. ... ُخدایش بیاُمرزاد! که ُحقوِق بسیار َبر ِذّمَ

َانَدْکُشــمار نیســَتند آنان که َدر َحِق او داِد ناسپاســی می ِدَهند و َسعِی َبلیغ و َجهِد َجهیدش 
َدِب دیریــِن ما خوارمایــه می ِانگاَرند! ُخــداْی َهمِگنان را از 

َ
را َدر َشــرح و توضیــِح یادگارهــاِی أ

ُچنین َحْق ناشناسی و ُچنان َحْق ناشناسان َبرَکران داراد!
که: ذاَرم 

ُ
فته نگ

ُ
گ نا

ْیوان«، ُمختــاِر َبعِض طاِبعاِن َفَرنگِی ُگِلســتان نیز بوده اســت که 
َ
بیانــۀ »أ نــوس و َعَر

ْ
خواِنــِش ناَمأ

یِر تأثیِر شاِرحان و آموزگاراِن هندی بوده اند. مان می ُکَنم ز
ُ
گ

از َبراِی ُمالَحَظۀ اختیاِر ایشان، نگر:
 Johnson( ُگِلســتان، شــیخ ُمصِلح الّدیــن َســعدِی شــیرازی، به َتصحیــِح: فرانســیس جانســن
نــَدن، 1863م.، ص 102 )واژه نامــه(؛و: ُگِلســتان، به َتصحیــِح: جــی تــی پالتس 

َ
Francis(، ل

نَدن، 1874م.، ص 100 )واژه نامه(.
َ
صاِحب )John Platts(، ل

د[ َخلیِل َخطیب  َرْهَبر، چ: 25، تهران: ِانِتشــاراِت  11. گلســتاِن َســعدی، به کوشــِش: دکتر ]َســّیِ
َصفٖی َعلیشاه، 1392 هـ.ش.، ص 182.
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7 166 سال بیست و هشمت،مشارۀچهارم،مهـــــــــــــروآبــــــــــان1396

ُمــرغ بــه آواِز خواَننــده ای َبدصدا یا حّتــٰی خوْش صدا از جــای َرَود،25 

که َســعدِی شــیرازی بخواَهد َدر  چیــِز حیَرت انگیــز و َغریبی نیســت 

گیَرد. واهش 
ُ
گ ِت آن ُمصیَبِت َفرَهنگی و َبالِی ُهَنری! 

َ
َتبییِن ِشّد

راِن ُگِلستان، از َهمان  ِب ُشــّراح و ُمَترِجمان و ُمَحّرِ
َ
غل

َ
فته َشــَود أ

ُ
گ گر  ا

فتاِر شــْیخ َتَوّجِه کافــی َنَکرده اند، گویا 
ُ
گ واِزِم ســیاِق ایــن 

َ
َقدیــم، بــه ل

بیراه َنباَشد27.26

که  بیشــینۀ ُطیــور، به انَدک ِنهیبی از جــاْی می َرَوند؛ و َپریــَدِن ُمرغی 

کیان و خواه َپَرستو  نجشک و خواه ما
ُ
گ در ِإیوان بوده باَشد28 - خواه 

، از باَبــِت یــک »کٖیش کٖیــِش«29 عــادی و صــداِی  و خــواه ُبلُبــل و ...ـ 

گوْشــَخراِش ُمطِرِب  ــب نــداَرد، تا چه َرَســد به فریــاِد  ُجزئــی َهــم َتَعّجُ

مان آورده بوده است. 
َ ْ
که آَدمیان را نیز َدر َفغان و ال ِحکاَیِت َسعدی 

َغِت وی در توصیف باَشــد، 
َ
آنچــه َســزاِی توصیِف َبلیِغ َســعدی و ُمبال

ِگل باَشــد، از آواِز  که بی جــان و ثاِبت و پای َدر  کــه ُمرغی َهم  آَنســت 

ریز آَید؛ و بهَترین ِمثاِل ُمرِغ 
ُ
گ گوْشَخراش و َمهیِب ُمطِرِب قّصۀ ما َدر 

ِم ُقَدما، ُمرِغ َتصویر است.
َ
بی جان، َدر عال

مــاِن ایــن داِنش آموز، َمقصــوِد شــیخ از »ُمرِغ ِإْیــوان«، َهمیــن ُمرِغ 
ُ
گ بــه 

ْچُبری َکرده باَشند.
َ
َتصویر بوده است که البّته آن را َبر إیواْن َنّقاشی یا گ

َکــرد که َحّتــٰی قاِلب تهی  فته انــد: صــداِی خــوِش خواَننــده، در ُمرغــان ُچنــان َتأثیر َتواَند 
ُ
گ  .25

َید: گو َیم؛ واِصفِی هَروی  ی الّراوی! ... َمن نمی گو
َ
ُعهَدُة َعل

ْ
ُکَنند. ... ال

، هیچ َکس ِمثِل  ــالمـ  ْیِه الّسَ
َ
نا و َعل »... و شــهرِت تمــام داَرد کــه َبعد از حضــرِت داود - َعلٰی َنِبّیِ

َکــس َدر َمجِلــِس خواَنندگــِی حاِفظ َبصیر  حاِفــظ َبصیــر َنخوانــده. و َمشــهور اســت که چهار 
شراف حاضر 

َ
کاِبر و أ

َ
ِز َتعزیۀ خواجه طاوس دیوان أ َکرده اند. َمنقول است که در رو قالب تهی 

 : بودنــد و از حاِفــظ بصیــر التماِس َتَغّنی کرده بوده اند. حاِفظ این َغَزِل خواجو را که - مصراعـ 
»َوفات به ُبَود آن را که َدر َوفاِی تو َنْبَود« می خوانده، چون به این بیت رسیده که - بیت ـ: »َدر 
یند  گو که َدر َهواِی تو َنْبَود« ...  که َدر َغِم تو َنســوَزد / به باد َبرِدَهم آن جان  آتش افکنم آن ِدل 
که از گوشۀ إیوان موسیچه ای پرواز کرده خود را در کناِر حاِفظ انداخت و قالب تهی ساخت 
رده بودند ...«. ز َقریِب چهل َکس بیهوش ُشده ایشان را به دوش ازان َمجِلس بیرون آو و آن رو
ْین الّدیــن َمحمــوِد واِصفــی، بــه َتصحیــح: الکســانِدر ُبلــِدروف، ]به کوِشــِش:  )َبداِیع الَوقاِیــع، َز
َکمــاِل عینــی[، چ: 2، ج: 1، تهــران: ِانِتشــاراِت ُبنیاِد َفرَهنِگ ایران - با َهمکارِی: انســتیتوِی 
، 1349 هـ.ش.، ص  رشناســِی َفرَهنِگســتاِن ُعلــوِم ِاّتِحــاِد َجماهیِر شــوَروی ]ِی ســاِبق[ـ  خاو

21 و 22(.
یسان، »موسیچه « ُمرغی است َشبیِه فاخته. نو

ْ
فتۀ َفرَهنگ

ُ
گ به 

َکرده اســت. نگر: َشــرِح ســودی َبر  26. ُچنان که ســودِی ُبســَنوی َهم بدین بی ِالِتفاتی ِإشــاَرت 
کَبِر 

َ
عاِبدین چاوشی - و - َعلٖی أ

ْ
ْین ال ُگِلســتاِن َســعدی، َترَجَمۀ: َحیَدِر خوْش طیَنت - و - َز

کاِظمی، چ: 2، َتبریز: َمرَکِز َنشِر َفرَهنگِی ِبْهترین، 1374 هـ.ش.، ص 427.
ــزاِرش، کالِم َســعدی را یکســره »َدر باقی کرده انــد«. نمونه 

ُ
گ 27. بــاز بماَنــد کــه َبرخــی در َمقــاِم 

زارة  د الُفراتی، ِدَمشق: و را، َســنج: َروَضة الَورد )ُگِلســتان(، َسعدّی الّشــیرازّی، َتعریب: ُمَحّمَ
رَجَمــة(، 1381 هـــ.ق.، ص 104؛و: ُگلی از  ألیــف و الّتَ ّیــة الّتَ قاَفــة و اإِلرشــاد الَقومــّی )ُمدیر الّثَ
د َحَسِن َبنی َطبا، ُمَقّدمه و  ُگِلستاِن َســعدی(، به کوِشِش: َسّیِ ُگِلســتان )َشرح و ساده نویسِی 

مشاهی، چ: 1، تهران: َنشِر روَشْن ِمهر، 1385 هـ.ش.، ص 112. یراِیش: َبهاءالّدیِن ُخّرَ و
28. الُبد ُچنین ُمرغی َدر َقَفس َهم َنبوده اســت؛ َبرِخالِف ُمرغ )/ ُمرغان؟( َمذکور در ِحکاَیتی 
از بوستان که َبر طاِق إیوان به َسر می ُبرد )/می ُبردند؟( ولی َدر َقَفس )نگر: بوستاِن َسعدی - 
، َتصحیح و توضیح: دکتر ُغالْمُحَســْیِن یوُسفی، چ: 11، تهران: شرکِت ِسهامِی  َســعدی نامهـ 

ِانِتشاراِت خواَرزمی، 1392 هـ.ش.، ص 156، ب 2946 - 2952(.
29. َنظیِر »َحّت« و »َحفَحف« َدر زباِن َعَربی.

18.»The fowls of the house« :َدر َترَجمۀ آن نوشته اند

َبعــِض دیگر َترُجمانان، َدر راســتاِی َهمین َنحــوۀ َفهم، ولی بیش وَکم 
م داده اند.19

َ
دورَتَرک، »ُمرِغ ِإْیوان« را »TheSparrow« َقل

فظــِی »bird of the porch«20 از 
َّ
کناِر َترَجمۀ َتحَت الل َبعــِض دیگــر، َدر 

براِی »ُمرِغ ِإْیوان« َدر َمقاِم توضیح نوشته اند:

»birds which sit on or about the porch of a house, such 

assparrows, … «.21

م 
َ
راِن ِامروزیِن ُگِلســتان به َقل که یکــی از ُمَحــّرِ َتعبیــِر »ُمــرِغ خانــه« َهم 

آورده است،22 چیزی است َدر َهمین راستا.

ْیه 
َ
ســوٌف َعل

ْ
َمأ َعَربــی،  زبــاِن  بــه  ُگِلســتان  ِق  ّوِ

َ
ُمَتــذ و  دیــب 

َ
أ ُمَترِجــِم 

»خواجه جبرائیل بِن یوُسف« َمعروف به: »مخلع« )فـ: 1267 هـ.ق.(، 

َقد طاَر 
َ
َدر َترَجمۀ ِمصراِع »ُمرِغ ِإْیوان ز هوِل او بَپرید«، نوشته است: »ل

فظِی 
َّ
َطْیــُر الَقْصِر ِمْن َهــوِل َصوِتِه«.23 »َطْیــر الَقْصر«، َترجمــۀ َتحَت الل

گرچه به َمعنــاِی قصر نیز  که »ِإیــوان« ا »ُمــرِغ ِإْیــوان« َتواَنــد بود. بماَنــد 

َتَغّنــِی َمذکــور در  آمــده، در اینجــا نــه بدیــن َمعناســت )و َمجِلــِس 

کاِخ  که در  ُکنِســرتهاِی َزماِن ما َنبوده اســت  ُگِلســتان، ِمثِل َبرخی از 
زار ُشده باَشد!(.

ُ
نیاَوران برگ

اینکه ُمرغی در إیوانی باَشد - خواه چونان َپَرستو َدر آنجا خانه گرفته 

َکرانه هاِی آن بخراَمد - و آنگاه این  باَشــد24 و خواه چونان طاووس َبر 

18. ُگِلســتاِن و بوســتان، َبرگــردان از: ِادوارد رهاتســک )Edward Rehatsek( - و - جــی. ام. 
یِکنز )G. M. Wickens(، ]به ِاهِتماِم: هوَشــنِگ َرهَنما[، چ: 1، تهران: ِانِتشــاراِت ِهرِمس )با  و

نها(، 1383 هـ.ش.، ص 269.
ُ

فت وگوِی َتَمّد
ُ
گ لِی 

َ
َهمکارِی: َمرَکِز َبْیَن الِمل

19. نگــر: ُگِلســتان، شــیخ ُمصِلح الّدیــن َســعدِی شــیرازی، َترَجمــه به انگلیســی از: فرانســیس 
غات از: جان پالتس )John Platts(، ُمقّدمه 

ُ
ین )Francis Gladwin(، فهرسِت کاِمِل ل گالدو

دَجوادی، چ: 1، تهــران: ِانِتشــاراِت الُهدٰی، 1379  د َکماِل حاج َســّیِ و َتصحیــح از: دکتــر َســّیِ
هـ.ش.، 1 / 130؛ نیز َسنج: َهمان، 2 / 184.

نَدن، 1863م.، ص 102 )واژه نامه(.
َ
20. نیز َسنج: ُگِلستان، به  َتصحیِح: فرانسیس جانسن، ل

نَدن، 1874م.، ص 100 )واژه نامه(؛و: 
َ
21. نگر: ُگِلستان، به  َتصحیِح: جی تی پالتس صاِحب، ل

غات از: جان پالتس، 
ُ
ین، فهرسِت کاِمِل ل ُگِلســتان، َترَجمه به انگلیســی از: فرانسیس گالدو

دَجوادی، چ: 1، تهران: ِانِتشــاراِت الُهدٰی،  َکماِل حاج َســّیِ د  ُمقّدمــه و َتصحیــح از: دکتر َســّیِ
1379 هـ.ش.، 3 / 284.

یجانی، چ: 1، تهران:  دَحمیِد َیزداْن َپَرسِت الر ُگِلستاِن َســعدی، ُمَحّمَ 22. َشــرح و ساده نویسِی 
العات، 1389 هـ.ش.، ص 343. ِانِتشاراِت ِاّطِ

َطِف ِإشارة، َتعریب: 
ْ
ل

َ
23. َترَجَمة الُجِلســتان الفارســّی الِعباَرة الُمشــیر ِإلٰی َمحاِســِن اآلداب بأ

یخ ِإبراهیم ُمصَطفٰی  هیر بـ: المخلع، ُعِنَی بَنْشِرِه و َطبِعه: الّشَ الخواجا جبرائیل بن یوُسف الّشَ
حمانّیة بِمصر، 1340هـ.ق.، ص 80. تاج الُکتبی بَطنطا، المطبعة الّرَ

زیَدند.
ُ
واِخر َدر سه ُکنج هاِی ایواِن خانه ها ُسکنی می گ

َ
24. َپَرستوها تا َهمین أ

خاطره شان در ِشعِر شاِعِر سپاهانٖی ُسَخِن َشهِر ما ُچنین بازتافته است:
پیسوِرکی ِلِچکی ِاْیوون ِاز تو بی خَبِرس

می خواد ِنشونی دا ِا سورچِی َصبا بیگیِرد
هجۀ اصفهانی ـ، ُخســرو ِاحِتشــامِی هونه گانی، به کوِشِش: 

َ
)بارون و بارَفَتن - َمجموعۀ َغَزل به ل

حشمت اهلِل ِانِتخابی، چ: 1، اصفهان: َنقِش مانا، 1395 هـ.ش.، ص 106(.
هجۀ اصفهانی َیعنی: َپَرستو. »ِلِچکی ِاْیوون« َیعنی: سه ُکنِج ایوان.

َ
»پیسوِرک« َدر ل
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ِک شْیخ نیک  َغْتنا
َ
کتاِب َعزیِز ُگِلســتان، سودِی ُبســَنوی، ُوقوِع »ُمرِغ ِإْیوان« را در سیاِق َبیانِی ُمبال از ُشــّراِح َقدیِم 

به جای آَورده است و نوشته:

»ُمــرِغ ایــوان: مــرغ مطلقا به معنی پرنده ]و[ »ایوان« در چنین موارد به معنِی کوشــک و چارطاق اســت. معلوم 

که از چوب أنواِع مرغان َتراشــیده و به  ب و عاَدِت شــهِر شــیراز بر این بوده 
ْ
شــود قبل از ِقِزلباِش َبدَمعاش30 َدأ

ــم بر باالِی کوشــِک خــود َنصب می کردند چنانکه عّده ای طوطِی قرمز و یا ســبز و یا ســفید و عّده ای 
َ
جــاِی َعل

دیگر کبوتر و قمری و طاووس و شاهین و غیره انتخاب می کردند. البّته جوِف این ُمرغاِن چوبی را خالی کرده 

صوات صاِدر 
َ
صنــاِف أ

َ
ید؛ از ایــن ُمرغان أ ... در دهانشــان نوعــی صــوت31 وضــع می نمودند؛ باد بــر آنها می َوز

ک  می ُشــد. پس فرمایِش حضرِت شــیخ ... به طریِق ُمبالغه است. یعنی صداِی ُمطِرب چنان ُمزِعج و هولنا

که تا چه اندازه آوازش باید مؤِلم  ُکن  که جامد بود پریده ... فرار می کرد. قیاس  که ُمرِغ ایوان با این  و ناساز بود 
و موِحش باَشد!«.32

َغت آلــوِد َبیاِن 
َ
هــی که به َتناُســِب ُمــرِغ جاِمــِد بی جاِن بی َحَرَکــت33 با ســیاِق ُمبال ُســَخِن ســودی، از حیــِث َتَنّبُ

َســعدی یافته اســت، شایاِن ِاعتناســت؛ ولی َدر َتعییِن ِمصداِق آن، به راهی بسیار دور رفته است و َنمی داَنم 

چُبرِی آن در ِإیوانها، بســیار َمعمول بوده اســت و 
َ
گ کشــیَدِن َنقِش ُمرغ و نیز  َکرده.  ت 

َ
چرا از »ُمرِغ َتصویر« َغفل

شــتگان می توان دید و 
َ

ذ
ُ
گ یخــی و یادگارهاِی َفرَهنگِی  ْبنَیۀ تار

َ
نمونه هــاِی نــه َچنــدان َانَدْکُشــماری از آن را َدر أ

یافت.34

کــه بر ُگِلســتاِن شــْیخ نوشــته اســت - و بماَننِد  غــات، در َشــرحی 
ُ
غیاث الّدیــِن رامپــوری، صاِحــِب غیاُث الّل

هی ِاْشِتمال داَرد ـ، بدین َوْجِه َوجیه  یْک بینی هاِی شایاِن َتَوّجُ غاتــش َبر ُنکته َسنجی ها و بار
ُ
َفرَهنِگ غیاثُ الّل

فته است:
ُ
گ ی، در َمقاِم إیضاِح ُسَخِن شْیِخ شیراز،  کرده است. و هی  َتَوّجُ

»ُمرِغ ِإْیوان، دو معنی داَرد: یکی، آن که بعضی طیور در دروازه هاِی ُســقوف و ســوراخهاِی دیوار آشــیانه داَرند. 
کثر بر دیواِر عمارات پخته می کشند«.35

َ
که أ دوم، آن که َتصاویِر طیور و غیره 

خیر َوجیه است و خوراِی سیاِق ُسَخِن َسعدی.
َ
َهمین َوجِه أ

که: ِک خویش، می َفرماَید  َغْتنا
َ
مان می ُکَنم شیِخ شیراز، َدر َبیاِن ُمبال

ُ
گ

آواِز آن ُمطــِرب ُچنــان گوْشــَخراش و َمهیــب بود که ُمرِغ َنقش ُشــده َبر إیوان را نیز َترســانید و ِفرار داد! )با آن که 
ُچنین ِانِفعالی َدر ُچنان صورِت بی جان، ِخالِف عاَدت و ٰشان است(.36

چــه، َبیــاِن بی ِانِفعالــِی َتصویــر، و چــه، َبیاِن ِانِفعــاِل آن در َمقــاِم ُمبالغۀ شــاِعرانه، بویژه در روزگاِر َروائی َســبِک 

یان است. یست، ناِظر به ُحکوَمِت َصَفو که َتحِت ِلواِی ُحکوَمِت ُعْثمانی می ز کیْن توزانۀ سودِی ُبسَنوی  30. ُسَخِن 
َخِذ چاپی. ظاهًرا »سوت« َمنظور بوده است.

ْ
31. ُچنین است در َمأ

کاِظمی، چ: 2، ص 426. کَبِر 
َ
عاِبدین چاوشی - و - َعلٖی أ

ْ
ْین ال ُگِلستاِن َسعدی، َترَجَمۀ: َحیَدِر خوْش طیَنت - و - َز 32. َشرِح سودی َبر 

کار  قالیِم بادخیز به 
َ
فته اســت، به عنواِن »بادنما« نیز َدر َبرخی از أ

ُ
گ َکذائی که ســودِی ُبســَنوی  33. اینگونه پیکره هاِی ُمرغان را، ُجز در قاِلِب آن ســوِت 

می ُبرده اند.
ًة، نگر:

َ
34. در این باب، ِعجال

تِی ایران  کارُبرِد آن َدر ُهَنرهاِی ُســّنَ ُگل و ُمرغ و  یِخ نو، ش 16، پائیِز 1395 هـ.ش.، صص 140 - 145 / )از َمقالۀ »ِپژوِهشــی پیراموِن نقِش  َفصلنامۀ تار
ِم هانا جهانبخش - و - هانیه شیخِی نارانی(.

َ
ّیه ـ« به َقل - دوراِن زندّیه و قاجار

، که روِگِرفــِت این َمقاله را در ِاختیــاَرم ِنهاَدند، َبر نگاَرنده  ه!ـ  یَد ِعّزُ زاری از دوســِت کوشــاِی داِنْش ِپژوَهــم، َجنــاِب آقاِی ُمصَطفٰی پیرَجمــال - ز
ُ
)سپاســگ

َفرض است(.
ِکشور، ط: 3، 1324هـ.ق./1906 م.، ص 185.

ْ
ْکهَنو: َمطَبِع ُمنشِی َنَول

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

فت وگو می َکرَدم و ایشــان َهمین 
ُ
گ یِب واالَمقام، ُاســتاد َجمشــیِد ُسروشــیار )َمظاِهری( - داَم ُعاله! ـ، دربارۀ این ِفْقره  ر

َ
دیِب أ

َ
36. با َمتْن شــناِس بنام و أ

یِس ُگِلستان در داِنشگاه،  که َدر َتدر که بی آن که توضیِح آن شاِرِح ِهندی را در این باب دیده باَشند، سالهاست  کرده َتصریح فرمودند  َمعنی را َتأیید 
همین َمعنی را از براِی بیِت َسعدی َمجاِل َطرح می داده اند.
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ِهندی َدر ِشعِر فارسی، از َدسْتمایه هاِی ناُزْک خیاالن و ُسخْن َپردازاِن ُبُزرِگ ما بوده است.37

پیشرِو پیشرواِن »َطرِز تازه«، صاِئِب َتبریزی، َفرموده است:

ماِن خاُمشــــــــــی
َ ْ
ُغنچۀ َتصویر فاِرغ از َغِم َپژُمرَدن است!38َغم َنــــــــــداَرد راه َدر دارال

و َهم او راست:

رِم َمن َنُشد
َ
گ شــــــــــاده از َنَفِس 

ُ
گ است!یک ِدل  بوده  َتصویر  ُغنچۀ  ز  ُپر  باغ،  این 

و:

آَید فتار 
ُ
گ بــــــــــه  که  َهرجا  تو  َتنِگ  َشـَودَدَهِن  َتصویـر  ُغنچـۀ  َرنگیْن ُسـَخنان  ـِب 

َ
ل

و:

رَددَنســــــــــیم، ُغنچۀ َتصویر را به َحرف آوْرد
َ
َهمَزبــــــــــان نمی گ بــــــــــه َمن  یار  َهنوز 

و:

ِل َتصویر
ُ
گ ُبلُبــــــــــل  از نالۀ  ُشــــــــــد  َدر خواِب َبهاَرســــــــــت َهمان دادَرِس مابیدار 

و:

صورْت نگار، َشــــــــــَود  چون  صاِئب  جاْنَبخِش   خامۀ 

آِب خْضــــــــــر از چشــــــــــمۀ َتصویــــــــــر می آَیــــــــــد برون!

فته است:
ُ
گ ُعرفِی شیرازی نیز در چکامه ای َمدحی 

َصفٖیر، تــــــــــو  َهْیَبِت  بــــــــــاِز  َکَشــــــــــد  ر 
َ
انــــــــــداَزد!گ َشــــــــــْهَپر  َتصوٖیــــــــــر  ُمــــــــــرِغ 

َغاِبرین 
ْ
 َبَقاَء ال

َ
َطال

َ
َماِضیَن ِمْنُهْم َو أ

ْ
زاَرندگاِن ُگِلســتان - َرِحَم اهلُل ال

ُ
گ َغَرض، َبر ُبنیاِد آنچه آَمد، آنچه بیشــینۀ 

ْ
ال

یده  فته اند، َمرجوح می نماَید. »ُمرِغ ِإیواِن« َسعدی، َنقِش ُمرغ است که َبر إیوان نگار
ُ
گ - در َمعناِی »ُمرِغ ِإیوان« 

ِعلُم ِعْنَد اهلِل َتباَرَک َو َتعالٰی.
ْ
باَشند؛ َوال

که: بَیفزاَیم 

ماِن این داِنش آموز - َعَفا اهلُل َعْنه ـ، شــْیِخ شــیراز، َوقتی َبدآوازِی ُمطِرِب َمجِلس را با ِمصراِع »ُمرِغ ِإْیوان ز 
ُ
گ به 

کید و َتْثبیِت ُمراِد خــود، َتنها از َرمیَدن و َپریَدِن ُمــرِغ بی جاِن إْیوان مایه 
ْ
هــوِل او بَپریــد« َترســیم می ُکَنــد، َدر َتأ

ــذاَرد، بلکــه از َعهِد ِذهنــِی ُمخاَطبان َهم َبهره می جوَید و ُمقَتضاِی حــال و روِز ُمطِرِب َبدآواِز َمجِلس را 
ُ
َنمی گ

فته می ُشده است 
ُ
گ که  ذهان َترسیم می ُکَند؛ خواَنندگانی 

َ
چونان »َنقیِض« خوش آوازَترین خواَنندگاِن َمعهوِد أ

ردیده خوِی َرَمندگی را 
َ
گ ُمرغاِن هوا به آواِز خوِش ایشــان ُفرود می آمده و َمجذوب و َمســحوِر آواِی ِدلَکِش آنان 

از براِی شنیَدِن این آوازها وامی ِنهاده اند.

، باَید ســپاس  ِل عالٖی َقــدر و ِپژوَهنــدۀ صاِحْب ذوِق »طرِز تازه«ِی صاِئبانه، ُاســتاد ُخســرِو ِاحِتشــامِی هونه گانــی - َحِفَظُه اهلل َو َرعاه!ـ  37. از شــاِعِر ُمَتَغــّزِ
نجینه های ذوق و َخیاِل شاِعرانه 

َ
گ ر ُشَدند و در این باب َمرا بدان  زاَرم که َهنگامۀ این َدستمایه هاِی شاِعرانه را َدر ُسَخِن هندٖی َسرایان به َمن یادآَو

ْ
ُبگ

ردیدند.
َ
گ َرهنمون 

38. صاِئب در جاِی دیگر َفرموده است - و چه ِدل انگیز َفرموده! ـ:
هِل صوَرت، از َخزاِن بی ِدماغی فاِرَغند

َ
أ

که چیست! یر، َپژُمرَدن نمی داَند  ُغنچۀ َتصو
و جاِی دیگر َفرموده:

شا
ُ
رَدد َنسیِم ِدلگ

َ
گ گر  خامۀ َنّقاش ا

که چیست! یر، َخندیَدن نمی داَند  ُغنچۀ َتصو



یاِ غرُم»  َ»ِ «غغاو مِ غ»ع غاری

سال بیست و هشمت،مشارۀچهارم،مهـــــــــــــروآبــــــــــان101661396

بور  کــه او َز ــالم - آورده انــد: »هرگاه  ْیــِه الّسَ
َ
دربــارۀ َحضــَرِت داود - َعل

خواْندی هیچ َکس را طاَقت َنماْندی و َدســت از کارها بداشــَتندی و 

به َسماِع آن مشغول ُشَدندی، و ُمرغان َبراَبرش به َسماع بایستاَدندی 

َکرَدنــدی. قولــه َتعالٰی: َیا  و َنخجیــران از کوههــا بیاَمَدنــدی و َســماع 
ْیَر«.39 ِبی َمَعُه َوالّطَ ّوِ

َ
 أ

ُ
ِجَبال

َســعدی، خــود، در ِقطَعــه ای َطعن آلــود و َطنزآمیز دربــارۀ »حاِفظاِن40 

ــالم - َهم ِإشاَرتی  ْیِه الّسَ
َ
ناخوش آواز«، به داســتاِن َحضَرِت داود - َعل

کــرده اســت و آواِز َبــِد آن ناخــوش آوازان را، بــه َتســَخر و باژگوْن گویی، 

فته.
ُ
گ حاِن داودی« 

ْ
ل

َ
»أ

ایَنک، ِقطَعۀ َمذکور:

حــــــــــاِن داودی َعَجــــــــــب نیســــــــــت
ْ
ل

َ
أ  بدیــــــــــن 

بماَننــــــــــد حْیــــــــــران  َهــــــــــوا  ُمرغــــــــــاِن  کــــــــــه 

ناخــــــــــوش آواز حاِفظــــــــــاِن  ایــــــــــن   ُخــــــــــدای 
بخواَننــــــــــد!42 ِکن41  ســــــــــا گــــــــــر  ا بیاُمــــــــــرزاد 

گوییا شــْیِخ ما، َدر آن ِحکاَیِت ُگِلســتان، با َهمان زیَرکِی  حاِصــل، 
ْ
َال

که: َدرخوِر خویش، به ُمخاَطباِن هوشیار خاِطرنشان می ساَزد 

حــِن داودی، ُمرغــاِن َروان و َرمــان را به خود می َکشــیده اســت و 
َ
گــر ل ا

وِت این  َکریه الّصَ از َرفَتــن و َرمیــَدن بازمی ایســتانیده، َتَغّنــِی ُمطــِرِب 

ریزاَند!
ُ
َمجِلس، ُمرِغ بی جاِن ایستا را نیز می َرماَند و می گ

اصفهان / 1396 هـ.ش.   

ِإســٰحق ِإبٰرهیم بن منصور بن خلف الّنیســابوری، به ِاهِتماِم: َحبیِب  بو
َ
نبیاء، أ

َ
39. ِقَصص ال

َیغمایی، چ: 3، تهران: شرَکِت ِانِتشاراِت ِعلمی و َفرَهنگی، 1382 هـ.ش.، ص 270.
40. »حافظ«: ُمطِرب و َقّوال، خواَننده.

که بُوضوح شنیده َنَشَود. بی، طوری 
َ
یرل ِکن« در اینجا َیعنی: آهسته، آرام، ز 41. »سا

َسعدی، خود، َفرموده است:
ُدشــــــــــنام ِدَهــــــــــد  َکســــــــــی  نــــــــــَدت 

َ
ُبل  گــــــــــر 

ســــــــــالم جــــــــــواِب  ِدهــــــــــی  ِکن  ســــــــــا کــــــــــه  ِبــــــــــْه 

میرَکبیر، 
َ
ســۀ ِانِتشــاراِت أ دَعلِی ُفروغی، چ: 15، تهران: ُمَؤّسَ )ُکّلّیــاِت َســعدی، به ِاهِتماِم: ُمَحّمَ

1389 هـ.ش.، ص 859(.
میرَکبیر، 

َ
سۀ ِانِتشاراِت أ دَعلِی ُفروغی، چ: 15، تهران: ُمَؤّسَ 42. ُکّلّیاِت َسعدی، به ِاهِتماِم: ُمَحّمَ

1389 هـ.ش.، ص 822.
یاِن َبدصدا ناِظر  َبعضــی ِاحِتمــال داده اند که َتعبیِر »حاِفظــاِن ناخوش آواز« در این ِقطَعه، بــه قار
باَشــد )نگر: قطعاِت شــیخ شیراز َســعدی - شــاِمِل: قطعات، َغَزلّیاِت ِعرفانی، َترجیعات، 
سۀ  مه و َشرح: َبهاءالّدیِن اسَکنَدرِی َارَسنجانی، چ: 2، تهران: ُمَؤّسَ

َ
ثات و ُمفَردات ـ، ُمَقّد

َّ
ُمَثل

ِاْنِتشاراِت َقْدیانی، 1386 هـ.ش.، ص 87 و 88، هاِمش(.


