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Reflection on the Meaning of a Verse 
of Boostān
By: Juyā Jahānbakhsh

Abstract: In the present paper, the au-
thor is going to examine a verse from 
Boostān, «Gar ān bādpāyān beraftand 
tiz to bi dast o pāy az neshastan 
bekhiz», and explains the meaning of 
«az neshastan bekhiz». In his opinion, 
this part means: as you are sitting on 
the ground, just crawl forward and 
move ahead. Also the part «bi dast o 
pay» means: you should crawl on the 
floor without using either your hands 
or feet.

Key words: Sadis Boostān, Sadi 
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اهنض من قعودك
تأّمالت يف معىن أحد األبيات من ديوان سعدي

اخلالصــة: يبحــث الكاتــب يف املقــال احلــايل عــن أحد 
ّية املوجــودة يف ديــوان الشــاعر اإليــراين  األبيــات الشــعر
إحــدى  معــى  يف  رأيــه  يبــدي  و الشــيرازي،  ســعدي 

العبارات الواردة فيه:
تيـــــز  برفتنـــــد  بادپايـــــان  آن   گـــــر 
 تـــــو ىب دســـــت و پـــــاى از نشســـــن خبيـــــز
)= إذا انطلقـــــت اخليـــــول تعـــــدو بســـــرعٍة/  
كَمـــــن ال أطـــــراَف له( فاهنض مـــــن قعودك 

يزعــم الكاتــب يف مقالــه أّن معــى عبــارة )از نشســن  و
خبيــز( هــو )در حال نشســن بغيــژ( أي إّن عليــك وأنت 
جالــس أن تدفع بنفســك وتزحزحها وتندفــع إىل اإلمام، 
وذلــك بــأن جتّر نفســك كما لــو كنت تنزلــق عىل األرض 

وتتقّدم.
أّمــا معــى )ىب دســت و پــاى( فهو أ ّنــك دون أن تطلب 
الَعون من يدك ورجلك، ودون أن تســتخدمهما، تتقّدم 

وأنت جالس هكذا )خبيز / بغيژ(.

املفردات األساسّية: بوستان سعدى )= بستان سعدي(، 
سعدي الشيرازي، معى األبيات، تو ىب دست و پاى از 
نشســن خبيز )= اهنض من قعودك كَمن ال أطراَف له(، 

الزحف عىل وجه األرض.

آن  »گــر  بیــت  رو،  پیــش  نوشــتار  در  نویســنده  چکیــده: 
بادپایــان برفتنــد تیــز /تــو بــی دســت و پــای از نشســتن بخیــز« از 
کنــکاش و مداقــه قــرار داده و معنــای  بوســتان ســعدی را مــورد 
کنــد. بــه زعــم وی، از نشســتن  »از نشســتن بخیــز« را بازگــو مــی 
کــه نشســته  بخیــز یعنــی: در حــال نشســتن بغیــژ، همــان طــور 
ای خــود را بــر ســرین بســران و پیــش بــرو، خــود را )بــه حالــت 
خزیــدن( روی زمیــن بکــش و بــرو جلــو.  و معنــای بــی دســت 
ــا  ــاری جســتن از دســت و پ ــو، بــدون ی و پــای یعنــی اینکــه: ت
کــه  کار آوری، همانطــور  و بــی آنکــه دســت و پایــت را در 

نشســته ای بخیــز/ بغیــژ.

معنــای  شــیرازی،  ســعدی  ســعدی،  بوســتان  کلیــدواژه: 
ابیــات، تــو بــی دســت و پــای از نشســتن بخیــز، خزیــدن روی 

زمیــن.

 »از نشستن بخیز!«
دَرنگ َدر َمعناِی بْیتی از بوستان

12-3

 جویا جهانبخش



سالیسُام،مشـارۀاول،فـــــــــــروردینواردیهبشـت41751398

ْیِه َرْحَمًة َواِسَعة ـ، 
َ
شــْیِخ شــیریْن َنَفِس خوْش ُسَخِن شیراز، َســعدِی بی َهنباز - َرْحَمُة اهلِل َعل

ری آْنَزمانی که از  ِکتاِب َشــریِف بوســتان که َدر توبه و راِه َصواب  اســت، با َتَصّوُ َدر باِب ُنُهِم 

ّیاِم َشباب و َصرِف 
َ
زوِم ِاغِتناِم أ

ُ
پیری و َفرسودگی و َپژُمردگی هاِی آن داشته است، َدر باِب ل

ــر داَرد که از َمواِعِظ 
َ
ت، ُســَخنانی بیدارگ

َ
أوقــات َدر طاَعــت و ِاجِتناب از َسُبْکســاری و َغْفل

بسیار َارَزندۀ بوستاِن ُپرَنصیَحِت او َدر ُشمار است.

ِر آْنَزمانِی َسعدی دربارۀ پیری و َفرسودگی و َپژُمردگی هاِی  کنون که از َتَصّوُ شاَید بیجا نباَشد َا

ر را بکاَوم و  ختی این َتَصــّوُ
َ
ص، ل آن ُســَخن َدر میــان اســت، َاز َبراِی خواَننــدگاِن غْیِرُمَتَخّصِ

گوشه ای از َتفاوتهاِی نگاِه آْنروزگاری و ایْنروزگاری را به پیری  روَشن داَرم:

یســتی و ِإمکاناِت ِطّبی و  لی چون ِفْقداِن بســیاری از َتســهیالِت ز
َ
َدر روزگاِر َســعدی، به ِعل

یان داشَتند  فته پیداست(، بیشینۀ َمرُدمان ُعمرهائی کوتاْه َتر از آِن ِامروز
ُ
گ َرفاهی و ... )که نا

ْی، آنچه ُامید  و َمرگ و میر و بیماریهاِی َهمه گیر و جانکاه ُشــیوِع بیشــَتری داشت، و زیْن رو

َکمَتر بود. َفرساِیِش َتن  به َحیات  خوانده می َشــَود و به طوِل ُعمر  راِجع اســت، بســیار بسیار 

که َحّتٰی َمعناِی  ِت َملموس بود  و پیری و َفرتوتی زودَرْس َتر از ِامروز بود، و شاَید َهمین واِقعّیَ

ردانید.    
َ
گ رگون 

َ
هِل زبان ِدگ

َ
ت« را َدر ِذهن و َزباِن عاّمۀ أ

َ
واژۀ »ُکهول

غلب به َمعناِی پیری و ُسســتی و َفرســودگی هاِی 
َ
ــت« که أ

َ
کاِوش َدر خــوِد َهمیــن واژۀ »ُکهول

ِر ُقَدما از پیری،  ِر ما و َتَصّوُ آن بــه کاَرش می َبریــم، نیــک َفرا تواَند نمود که چه مایه میــاِن َتَصّوُ

َتفاُوت َهست.

صــل، »َکْهــل«، َمردی اســت میانه ســال، نه پیــر، نه َجــوان، و دوموْی1؛ و 
َ
َدر زبــاِن تــازی، َدر أ

که ِسّن و ساِل »َکهل« است، به قولی ازسی ودو تا پنجاْه سالگی است. ت« 
َ
»ُکهول

هِل 
َ
که به َمعناِی میاْنسالی است، َدر ُعرِف أ ت« 

َ
که َهمین »ُکهول هی، شگفت نیست 

َ
واْنگ

ْی  گویا از آن رو َزبان، َمعناِی پیری و ُسســتی و َفرتوتی می گیَرد. ... چرا ُچنین می َشــَود؟ ... 

کــه میاْنســاالِن آن دوران، نشــانه هاِی َفراوانــی از ُسســتی و َفرتوتــی و پیری داشــَتند و خاِطرۀ 

َسســَتنی می گرفــت؛ آنســان که گویی 
ُ
گ ــت« بــا ُسســتی و َفرتوتــی پیَونــدی ُاســُتوار و نا

َ
»ُکهول

ِت ِالِتزامی داشت.   
َ
ت«، َبر پیری و ُسستی و َفرتوتی َدالل

َ
»ُکهول

فته است، و َهم 
ُ
گ رچه َسعدی بوستان را َدر میاْنسالی ُسروده، َهم پیرانه َانَدرز 

َ
گ حاِصل، َا

ْ
ال

که می گوَید: ذاشته، و َهنگامی 
ُ
گ َدر پیرِانگارِی  ُمخاَطِب خود َسنِگ َتمام 

َرْفت! َهْفتــــــــــاد  بــــــــــه  ُعْمَرت  کــــــــــه  ای   بیا 

َرْفت؟ بــــــــــاد  َبر  کــــــــــه  بودی  ُخْفته  ــــــــــر 
َ

َمگ

ْیها ســیاه و َبرخی سپید باَشد، داراِی موِی ِفلِفلْ َنَمکی، داراِی  یِش او َبرخی از مو 1 . »دومو« / »دوموْی«: َکســی که َدر َســر یا َدر ر
نُدمی.

َ
موِی جوگ
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ش!زیشب نتسشن زا» 

َهمی ســــــــــاختی بــــــــــوَدن  َبــــــــــرِگ  ...2،َهمــــــــــه  َنَپرداختــــــــــی  َرفَتــــــــــن  تدبیــــــــــِر  بــــــــــه 

گور می بیَند!!! ِب 
َ
براستی پاِی ُمخاَطب را َبر ل

شتگان ُچنین بوَدند. ... ُعْمرها َنزدیِک َهفتاد یا َهشتاد می ُشد و ُامیدها َبر باد.3 
َ

ذ
ُ
این نگاه، ویژۀ َسعدی نیست. ُعموِم گ

فتیم.  
ُ
... ... ِامروز دیدگاِه ُعمومی و چون و َچنِد ُامید به َحیات  َتفاُوت یافته است؛ لیک َدر آن روزگاران، ُچنان بود که گ

فتــار اندر َغنیَمت شــمردِن َجوانی پیــش از پیری«، 
ُ
فتاِر شــیراز، َدر َهمــان جایگاه از بوســتان، َدر »گ

ُ
بــاری، شــْیِخ َشــَکرگ

می َفرماَید:

گیــــــــــر امــــــــــروز  طاَعــــــــــت  َرِه  َجوانــــــــــا!  پیــــــــــر»  ز  َنیاَیــــــــــد  َجوانــــــــــی  َفــــــــــردا  کــــــــــه 

َتن ِی  نیــــــــــرو و  َهســــــــــت  ــــــــــت 
َ
ِدل بَزنَفــــــــــراِغ  گویــــــــــی  اســــــــــت،  َفراخ  مْیــــــــــدان  چو 

َنشــــــــــناخَتم َقــــــــــدر  را  روز  ایــــــــــن  َدرباخَتــــــــــمَمــــــــــن  کــــــــــه  کنــــــــــون  ا بداِنســــــــــَتم 

بــــــــــود َدرُر َمــــــــــن  ز  روزگاری  بود!َقضــــــــــا  َقــــــــــْدر  َشــــــــــبی  ی  از و روزی  َهــــــــــر  که 

ُکَند پیــــــــــِر َخر زیــــــــــِر بار؟ کــــــــــه َبــــــــــر بادپایی َســــــــــوار!چــــــــــه کوِشــــــــــش  تــــــــــو مــــــــــی رو 

َقــــــــــَدح، ور بَبنَدند ُچســــــــــت، ُدُرســــــــــتشَکســــــــــته  َبهــــــــــاِی  خواَهــــــــــد  َنیــــــــــاَورد 

َدســــــــــت ز  ت 
َ
بَغْفل کاوفتــــــــــاَدت  بازَبســــــــــتُکنــــــــــون  ــــــــــر 

َ
َمگ َنــــــــــداَرد  َطریقــــــــــی 

فَتت: بــــــــــه جیحون َدرانــــــــــداز َتن؟
ُ
گ چــــــــــو ُاْفتــــــــــاد، َهم َدســــــــــت و پایــــــــــی بَزنکــــــــــه 

ک پا آِب  َدســــــــــت  ز  بــــــــــدادی  ــــــــــت 
َ
ک؟بَغْفل ــــــــــم به خا ُکنون ُجــــــــــز َتَیّمُ چه چــــــــــاره 

ِگــــــــــَرو یــــــــــَدن  َدو َدر  چاُپــــــــــکان  از  بروچــــــــــو  خیــــــــــزان  و  افتــــــــــان  َهــــــــــم  َنُبــــــــــردی، 

تیــــــــــز بَرفَتنــــــــــد  بادپایــــــــــان  آن  ــــــــــر 
َ
بخیز«.گ نشســــــــــَتن  از  پای  و  َدســــــــــت  بی  تو 

َدر  آَورَدم4 و  ـ،  َثراه  ـ طاَب  َرواْنشاد دکتر ُغالمُحَسیِن یوُسفی  ُفروزاْن یاد،  ُمواِفِق َتصحیِح ُاستاِد  بْیتهاِی بوستان را،  این 

ت  ساِس آن َتصحیح می َرَسد( به جاِی »چاُبک« و ... نیز از آن َتصحیح َتَبعّیَ
َ
نویِسِش »چاُپک« )که ریشه اش به ُنسخۀ أ

رَدد 
َ
ِرش، میاِن َنقِل َبنده و َمتِن َمطبوِع آن َتصحیح َهست؛ و آن، راِجع می گ

َ
َکرَدم. الَبّته َدسِت َکم یک َتفاُوِت خوراِی نگ

که َبر بادپایی َسوار!«؛ که َدر بوستاِن َمطبوِع ویراستۀ ُاستاد یوُسفی،  ُکَند پیِر َخر زیِر بار؟ / تو می رو  کوِشش  به بْیِت »چه 

کی است از خواِنشی ُجز خواِنِش ما. ظاهًرا ـ و باز  ر َسْهِو ُحروْفِنگاشتی َنباَشد، حا
َ
گ »پیرخر« را َتنِگ َهم نوشته اند، و َا

ِر موصوف و ِصَفِت َمقلوب است5، و َبر 
َ
گویه گ ر َسْهِو ُحروْفِنگاشتی َدر میان َنباَشد ـ، نویِسِش »پیرخر«، وا

َ
گ َا می گوَیم: 

َکرد؟! . َبر ُبنیاِد خواِنِش  کوِشِش قابِل ُمالحظه ای تواَند  فته است: َخِر پیر، آن َهم زیِر بار چه 
ُ
گ پایۀ این خواِنش، َسراَینده 

2 . بوســتاِن َســعدی )َســعدی نامه(، َتصحیح و توضیح: دکتر ُغالمُحَسیِن یوُسفی، چ: 11، ِتهران: شرکِت ِسهامِی ِانِتشاراِت خواَرزمی، 1392 هـ.ش.، ص 182، ب 
3576 و 3577. 

ُامیَدم بیکباره َبر باد ُشد ُکنون ُعْمر َنزدیِک َهشتاد ُشد   رده اند:  که از قوِل ِفردوسی آَو 3 . ُچنان 
رشناســی  کاِدمِی ُعلوِم ِاّتِحاِد شــوَروی ـ انســتیتوِی خاو یِر َنَظِر: ع. نوشــین، ج 9، ُمســکو: آ ) شــاهنامۀ فردوســی ـ َمتِن ِانِتقادی ـ، َتصحیِح َمتن به ِاهِتماِم: آ. ِبرِتلس، ز
ِد  د ُمَحّمَ بوالقاســم ِفردوســِی طوســی، به کوِشــِش: دکتر َســّیِ

َ
، 1971 م.، ص 382، هاِمش؛و: شــاهنامۀ حکیم أ ـ  ر َدبّیــاِت خــاَو

َ
/ ِإدارۀ ِانِتشــاراِت »داِنــش«، ُشــعبۀ أ

َدبیرسیاقی، چ: 1، ِتهران: َنشِر َقطره، 1386هـ.ش.، 5 / 2894، ب 951(. 
4 . بوستاِن َسعدی، َتصحیح و توضیح: دکتر ُغالمُحَسیِن یوُسفی، چ: 11، 1392 هـ.ش.، ص 184، ب 3629 ـ 3639.

ر:
َ
زاَرندگان و ِپژوَهندگاِن بوستان نیز داشته اند. نمونه را، نگ

ُ
گ ر 

َ
5 . این خواِنش را ُشماری از دیگ

َجل َسعدی، 
َ
ــروق، 1427 هـ.ق.، ص 248؛و: بوستان، شیِخ أ مین ]َعبدالَمجید[ َبدوی، ط: 2، القاِهَرة: دار الّشُ

َ
ــعدی[ الّشــیرازی، َترَجَمة: د. أ یج الُبســتان، ]الّسَ ر

َ
أ

ِی یوِنســکو َدر ایران، 1364 هـ.ش.، p. 221 ؛و: بوســتان، چاِپ َســنگِی 
ّ
ـ  ُکمیســیوِن ِمل میرَکبیرـ  و

َ
ســۀ ِانِتشــاراِت أ با ُمَقّدمۀ: دکتر ُحَســیِن َرزمجو، چ: 2، ِتهران: ُمَؤّسَ

لزاِر َحَســنی، 1318 و 1319 هـ.ق.، ص 298؛و: ُگلی از بوســتان 
ُ
د صاِحب پلبندری، َبمبئی: َمطَبِع گ یــم بن قاضــی نورُمَحّمَ ُمَحّشــٰی، به ِاهِتمــاِم: قاضــی َعبدالَکر

مشاهی، چ: 1، ِتهران: َنشِر روَشْن ِمهر، 1390 هـ.ش.، ص 349؛و:  د َحَسِن َبنی َطبا، با ُمَقّدمۀ: َبهاءالّدیِن ُخّرَ )َشرح و ساده نویسِی بوستاِن َسعدی(، به کوِشِش: َسّیِ
ـ  َمهشیِد َزمانیان، چ: 1، ِتهران: ُرشِد آموِزش، 1389 هـ.ش.، ص  یراِیش: َمهســا َزمانیانـ  و بوســتاِن َســعدی )َســعدی نامه(، َشرح و َتفصیل: َصدرالّدیِن َزمانیان، و
دَعلِی ناِصح، به کوِشِش:  َدبی(، نگاِرِش: ُاستاد ُمَحّمَ

َ
732؛و: بوســتاِن َســعدی )با معنِی واژه ها و َشــرِح بیت ها و ُجمله هاِی ُدشوار و َبرخی ُنکته هاِی َدستوری و أ

دکتر َخلیِل َخطیب َرْهَبر، چ: 13، ِتهران: ِانِتشاراِت َصفٖی َعلیشاه، 1393 هـ.ش.، ص 773.
َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذْیِل »پیرَخر«. 

ُ
ر: ل

َ
نیز نگ
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ش!زیشب نتسشن زا» 

که  َکرد؟! ؛ »تو می رو  کوِشِش قابِل ُمالحظه ای تواَند  که َخَرش زیِر بار باشد، چه  فته است: َشخِص پیر 
ُ
گ ما6، َسراَینده 

که سواَرست بر َمرَکبی بادپا، َمعقول و  که َخِر او زیِر بار َدرمانده است با َشخصی  َبر بادپایی َسوار!«. تقاُبِل پیِر ناَتوانی 

کافی  که َتوانائِی  ْه داده اند7، ِإنساِن روزگارباخته ای را  که َبعِض ُشّراح َتَوّجُ واِضح است؛ و در واِقع، َسعدی نیز، ُچنان 

َکرده است  ر  َکْم َتوان َتصویر و َتَصّوُ ۀ پیری فرتوت و 
َ
کی َنداَرد، به َمنِزل َبراِی َحَرَکت و مایه ای َبَسنده از َبراِی ُچستی و چاال

ِعلُم ِعنَد اهلِل َتعالٰی.
ْ
شته؛ و ال

َ
گ ُکْندَسْیر و َبطیُءالَحَرَکه  زیر َسخت دیرُجنب و 

ُ
گ که َخَرش نیز زیِر بار مانده است و بنا

باری، ُسَخِن ُبنیادیِن این داِنش آموز ـ َعَفا اهلُل َعْنه ـ، َبر َسِر واَپسین بْیِت این َبهرۀ بوستان است:

تیــــــــــز بَرفَتنــــــــــد  بادپایــــــــــان  آن  ــــــــــر 
َ
تو بی َدســــــــــت و پــــــــــای از نشســــــــــَتن بخیز«»گ

که می َفرماَید: »تو بی َدست و پای از نشسَتن بخیز«، َیعنی چه؟ این 
که به إیضاح بَیرَزد َدر این َتعبیر ُسراغ َنَکرده اند.8 زاَرندگاِن بوستاِن َسعدی، ُدشوارِی خاّصی 

ُ
گ َبرخی از 

ٰی 
َ
ِد َخزاِئلی، آن شاِرِح تیره َچشِم روَشْن بین ـ  ِرْضواُن اهلِل َتعال زاَرندۀ پیشرِو بوستان و ُگِلستاِن شْیخ، شادَروان دکتر ُمَحّمَ

ُ
گ

َکرده است: »... نشسته نمان و از جای برخیز«9. ْیه ـ، »از نشسَتن بخیز« را اینگونه َمعنی 
َ
َعل

َح اهلُل ُروَحه ـ، َدر »توضیحاِت«  بوســتاِن َسعدیِی ویراستۀ خویش، این  َانوشــه یاد ُاســتاد دکتر ُغالمُحَســْیِن یوُسفی ـ َرّوَ

بْیــت را َمعنــی َنَکرده انــد، لیــک َهمین َاندازه که نوشــته اند: »بخیز10: برخیــز«11، َفرامی نماَید که »خیزیــَدن« را به َمعناِی 

ِگرفته اند. َبرخاسَتن  

َکرده اند: زاَرندگاِن ایْنروزگارِی بوستان، »از نشسَتن بخیز« را اینگونه َمعنی 
ُ
گ آقاِی َمنصوِر مهرنگ، از 

»... َدسِت َکم از جای َبرخیز و لنگ لنگان َدر پِی آنان برو«12.

َکرده اند: زاَرندگاِن ایْنروزگارِی بوستان، َهم اینگونه َمعنی 
ُ
گ ر 

َ
آقاِی َصدرالّدیِن َزمانیان، از دیگ

ر:
َ
َکرده اند. نگ زاَرندگان اختیار 

ُ
گ 6 . این خواِنش را نیز َبعِض 

َدبی(، با 
َ
بیات، واژه هاِی ُدشــوار و آموزه هاِی نگاِرشــی، َدســتوری و آرایه هاِی أ

َ
 بوســتاِن َســعدی )َمتِن کاِمل و َصحیح، َهمراه با َمعنی و َشــرِح ســاده و َرواِن یکایِک أ

کوِشِش: َمنصوِر مهرنگ، چ: 2، ِتهران: ِانِتشاراِت َدستان، 1386 هـ.ش.، ص 349. ِپژوِهش و 
نیز َسنج:

ر، چ: 1، ِتهران: ِانِتشاراِت بوَعلی، 1387 هـ.ش.، ص 301.
َ
یراستار: ُحَسیِن دادگ َنثِر بوستان، َمنوچهِر َحقگو، و

َهمُچنین َافزوَدنی ست:
حَمِد دیوَبندی ُمَحّشاست، باالِی »پیرخر« از راِه إیضاح نوشته ُشده است: »أی مرِد پیر که ماَننِد َخِر 

َ
َدر یک چاِپ َسنگی بوستان که به َحواشی و ِنکاِت مولوی َنقیب أ

حَمِد دیوَبندِی اوچوی، پشاور: ِإسالمی کتب خانه، بی تا، ص 417(.
َ
پیرست« )بوستان، َسعدِی شیرازی، چاِپ َسنگی ُمَحّشٰی به َحواشی و ِنکاِت مولوی َنقیب أ

ر خواِنشی است َعلٰی ِحَده.
َ
این دیگ

فته اند: 
ُ
گ  . 7

یر بار است و »خر« استعاره از وجود و جسم است«. که خرش ز »پیر خر زیر بار: پیری 
کوِشِش: َمنصوِر مهرنگ، چ: 2، ِتهران: ِانِتشاراِت َدستان، 1386 هـ.ش.، ص 349(. ) بوستاِن َسعدی، با ِپژوِهش و 

ِگِرفتاری و ِابِتالء و َنبوِد آزادِی  ِکناَیت َتواَند بود از  َکسی«  مان می ُکَنم الِزم نیست »َخر« را ِاسِتعاره از ُوجود و ِجسِم َشخِص پیر بگیریم، بلکه َنْفِس »زیر بار بوَدِن خِر 
ُ
گ

کاِر َشخص. ِکناَیت است از روبه راه و بسامان ُشَدِن  َکسی از ُپل«  شتِن َخِر 
َ

ذ که »گُ َکما این  کافی َبراِی ِإقدام و ...؛  َعَمل و ِفقداِن ِإمکاِن 
که:  حاَجت به َتذکار نیست 

، ُفرومانــَدِن درازگوش بود َدر ِگل / َوَحل؛ که َدر زباِن فارســی نیز  یکــی از ُبُزرْگ َتریــن گرفتاری هــاِی َمرُدمــاِن َقدیمـ  که ای َبســا َمن و ُشــما ُعمِق آن را بســادگی َدرَنیابیم!ـ 
یش ساخته است؛ َهمان  مثال ُشده است؛ و شْیخ َسعدی َهم آن را به َطرزی ِدلَکش مایۀ یکی از ِحکایاِت خوانَدنِی باِب ُدُوِم بوستاِن خو

َ
ِکنایات و أ َمْنَشِإ َبعِض 

َید: که می گو ِحکاَیت 
بـــــود افتـــــاده  ِگل  َدر  َخـــــری  را  بـــــودَیکـــــی  افتـــــاده  ِدل  َدر  خـــــون  ســـــوداش  ز 
ســـــْیل و  َســـــرما  و  بـــــاران  و  ذْیـــــلبیابـــــان  آفـــــاق  َبـــــر  َمـــــت 

ْ
ُظل ُفروِهشـــــته 

بامـــــداد تـــــا  ُغّصـــــه  یـــــن  َدر َشـــــب  دادَهمـــــه  ُدْشـــــنام  و  َنْفریـــــن  و  فـــــت 
ُ
گ َســـــَقط 

بانش، َنه دوســـــت طان که این َبوم  و َبر زاِن اوست ... )ِإلخ(َنه ُدْشـــــَمن بَرســـــت از َز
ْ
َنه ُسل

ر:
َ
8 . نمونه را، نگ

یرایِش جدید، چ: 5، ِتهران: َنشــِر َقطره، 1390 هـ.ش.، ص 160؛و: بوســتاِن شــْیِخ شــیراز َســعدی،  نــَوری، و
َ
 ُگزیــدۀ بوســتاِن َســعدی، ِاْنِتخــاب و َشــرح: دکتر َحَســِن أ

سۀ ِانِتشاراِت َقدیانی، 1387 هـ.ش.، ص 457. غات: ُحَسْیِن ُاستادَولی، چ: 19، ِتهران: مَؤّسَ
ُ
َتصحیِح َمتن و َشرِح ل

یدان، 1384 هـ.ش.، ص 360. ِد َخزاِئلی، چ: 13، ِتهران: ِانِتشاراِت بدرقۀ جاو 9. َشرِح بوستان، دکتر ُمَحّمَ
َکما الَیخَفٰی. َخِذ چاپی: بخیر. ُدُرست، »بخیز« است؛ 

ْ
10 . َدر َمأ

11 . بوستاِن َسعدی، َتصحیح و توضیح: دکتر ُغالمُحَسیِن یوُسفی، چ: 11، 1392 هـ.ش.، ص 405.
کوِشِش: َمنصوِر مهرنگ، چ: 2، 1386 هـ.ش.، ص 350. 12 .  بوستاِن َسعدی، با ِپژوِهش و 
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ش!زیشب نتسشن زا» 

»... منشین و از جای َبرخیز«13.

تی داَرد، »از نشســَتن بخیز« را  کــه آوازه ای و َمقبولّیَ یِکنــز، ُاســتاِد داِنشــگاِه توِرنتــو )ِی کانــادا( نیز، َدر َترَجمۀ بوســتانـش  و

ِی ِمصری َهم َدر َترَجمۀ بوستانـش  مین َعبدالَمجید َبدو
َ
که دکتر أ َکرده است14؛ ُچنان  »Rise up from sitting« َترَجمه 

نَت ِمن ُجلوِسک بُسرَعٍة«15.
َ
یج الُبستان( نوشته است: »... َفانَهض أ ر

َ
)ُمَسّمٰی به: أ

فت وگوِی 
ُ
گ که َدر َصَدِد ساده نویسی  بوستاِن شْیخ َبرآَمده است، ُمفاِد ِمصراِع مورِد  َبر َهمین ِمْنوال، یکی از ُمعاِصران 

َکرده است: ما را ُچنین َتحریر 

»... َدسِت َکم به جاِی اینکه بنشینی، َبرخیز«16.

که به َتحریِر بوستان َپرداخته، ُمفاِد این ِمصراع را ُچنین بازنوشته است: ر از ُمعاِصران َهم 
َ

یکی دیگ

ُکن و َبرخیز و َدر راه َقَدم َبردار«17. پا از نشستن پرهیز  »... تو آَدِم بی َدست و

 َبقاهـ  َبر بوستان نوشته اند، َمعناِی 
َ

زاِرشــی که ُاســتادان دکتر ِرضا َانزابٖی ِنژادـ  َرِحَمُه اهللـ  و دکتر َســعیِد َقَره بگلوـ  طال
ُ
گ َدر 

زاَرندگان نوشته اند:
ُ
گ ُمَتفاِوتی پیشِنهاد ُشده است. 

»برخاستن از چیزی: َترک کردِن آن چیز«18. 

زاَرندگاِن َارجَمند را بدین َمعنی َســوق داده اســت، َتعبیِر شــایِع برخاســتن از َســِر 
ُ
گ مــان می ُکَنــم آنچه بیشــَتَرک ِذهِن 

ُ
گ

شَتن و ِدل 
َ

ذ
ُ
َکرَدن و َدرگ شــتگان َروان بوده اســت و به َمعناِی َترک َکرَدن و صرِف َنَظر 

َ
ذ

ُ
گ چیزی  باَشــد که َبر زبان و خامۀ 

که شْیِخ شیراز خود َدر ُگِلستاِن بیَخزاَنش َمرقوم داشته است: کار می َرفته؛ آنسان  َبرَکندن از آن چیز به 

» ... َمِلک را َنصیحِت او سودَمند آَمد و از سِر خوِن او َبرخاست.«19 

یا خواجۀ ِرنداِن َجهان، حاِفِظ شیرازی، َفرموده:

َبرخیَزم جــــــــــان  َســــــــــِر  َکز  کو  تو  َوصِل  طاِیــــــــــِر ُقدَســــــــــم و از داِم جهــــــــــان َبرخیَزمُمژدۀ 

ر َبندۀ خویَشــــــــــم خوانی
َ
گ کــــــــــه  َبرخیَزمبه ِوالِی تو  َمــــــــــکان  و  َکون  خواجگِی  َســــــــــِر  َاز 

بِدْه دیدار  ــــــــــِت 
َ
ُمهل َنَفســــــــــی  م 

َ
َمرگ روِز  تا چو حاِفظ ز َســــــــــِر جان و جهان َبرخیَزم20... 

مان می ُکَنم َدر این بْیِت بوستان، ُچنین 
ُ
گ َصدالَبّته برخاستن از چیزی ، گاه به َمعناِی َترک َکرَدِن آن چیز َهست؛ لیک 

َنباَشد.

نــد ُشــَدن َدر َفرَهنگهــا َمضبوط اســت و َدر نگاِرشــها و َسراِیشــهاِی َقدیــم و َقویِم 
َ
»خیزیــدن« بــه َمعنــاِی َبرخاســَتن و ُبل

فته است21:
ُ
گ که ـ نمونه را ـ َدقیقِی طوسی  پارسی، َمشهور؛ ُچنان 

ــــــــــرد از میــــــــــان 
َ
گ َنفام22 بخیــــــــــَزد یکــــــــــی ُتنــــــــــد  ــــــــــرَدد 

َ
گ ــــــــــرد 

َ
گ آن  انــــــــــَدر  ی  رو که 

13 . بوستاِن َسعدی، َشرح و َتفصیل: َصدرالّدیِن َزمانیان، چ: 1، ِتهران: ُرشِد آموِزش، 1389 هـ.ش.، ص 732. 
p. 221 ،.ِی یوِنسکو َدر ایران، 1364 هـ.ش

ّ
ُکمیسیوِن ِمل میرَکبیر ـ و ـ 

َ
سۀ ِانِتشاراِت أ ْزمجو، چ: 2، ِتهران: ُمَؤّسَ 14 . بوستان، با ُمَقّدمۀ: دکتر ُحَسْیِن َر

روق، 1427 هـ.ق.، ص 249.    مین ]َعبدالَمجید[ َبدوی، ط: 2، القاِهَرة: دار الّشُ
َ
عدی[ الّشیرازی، َترَجَمة: د. أ یج الُبستان، ]الّسَ ر

َ
15 . أ

مشــاهی، چ: 1، ِتهران: َنشِر روَشْن ِمهر، 1390  د َحَســِن َبنی َطبا، با ُمَقّدمۀ: َبهاءالّدیِن ُخّرَ 16 . ُگلی از بوســتان )َشــرح و ساده نویســِی بوســتاِن َسعدی(، به کوِشِش: َســّیِ
هـ.ش.، ص 349.

17 . َنثِر بوستان، َمنوچهِر َحقگو، چ: 1، ِتهران: ِانِتشاراِت بوَعلی، 1387 هـ.ش.، ص 301.
زاِرش از: دکتر ِرضا َانزابٖی ِنژاد  ـ و ـ دکتر َسعیِد َقَره بگلو، چ: 1، ِتهران: جامی، 1378 هـ.ش.، ص 384.

ُ
گ کاِمل(، َشرح و  18 .  بوستاِن َسعدی )َمتِن 

19 . ُگِلستاِن َسعدی، َتصحیح و توضیح: دکتر ُغالْمُحَسْیِن یوُسفی، چ: 10، ِتهران: شرکِت ِسهامِی ِانِتشاراِت خواَرزمی، 1391 هـ.ش.، ص 81.
ری، چ: 3، ِتهران: شــرکِت ِسهامِی ِاْنِتشاراِت خواَرزمی، 1 / 

َ
یِز ناِتل خاْنل د حاِفِظ ]شــیرازی[، به َتصحیح و توضیِح: َپرو 20 . دیواِن حاِفظ، خواجه َشــْمس الّدین ُمَحّمَ

672 و 673، َمتن و ُنسخه َبَدلها. 
رده.  رسانیها آَو

َ
زاِرِش ِدگ

ُ
گ ری نیز آن را َدر َمتن َدرج َنَکرده است و َتنها َدر 

َ
ِنسَبِت واَپسین بْیت به خواجه حاِفظ َمشکوک است و زنده یاد ُاستاد دکتر خانل

ســاطیر، 1373 هـ.ش.، ص 103، 
َ
دَجواِد َشــریَعت، چ: 2، ِتهران: ِانِتشــاراِت أ ر: دیواِن َدقیقِی طوســی ـ به ِانِضماِم: َفرَهنِگ َبســاَمدی ـ، به ِاهِتماِم: دکتر ُمَحّمَ

َ
21 . نگ

ب 1176.
ردآلود، تیره گون، سیاه فام، تیره َرنگ، ِزشت و ناخوش.

َ
گ یسان ـ َیعنی:  فتۀ َفرَهنْگ نو

ُ
گ 22 . »َنفام« ـ به 
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ش!زیشب نتسشن زا» 

غزیَدن و ُســریَدن و َخزیَدن و نشســته با چهار 
َ
کــه َدر َفرهنگها نیــز َمضبوط اســت، ل لیــک یــک َمعنــاِی »خیزیــدن« َهم 

دوِر  َکشــانَدن اســت؛ ُچنان کهـ  نمونــه راـ  َدر راَحةالّصُ کــوَدکان و غیــِر کوَدکان و َتنۀ خود را َبر َزمین  َدســت و پــا راه َرفتــِن 

راَوندی می خوانیم: 

م نام، پیر و َضعیف 
ّ

فت: َدر َشهِر َیزد َمردی را دیَدم علی عال
ُ
گ »... ِإماِم جهان و ُمفتِی اصفهان، َجمال الّدین الَیزدی، 

م خوشیده 
ّ

ُشده، َعصایی َدر َدست، و َجماعِت پیراِن َیزد را َهنوز ِحکاَیِت او َمعلوم باَشد که دوازده سال پاِی علی عال

کوَدکان َبر َزمین خیزیدی، ... «23.  و َدر میاِن بازار چو 
یخِت »خیژیَدن« َهم آَمده.24 که به ر ِر »غیژیَدن« و »َغژیَدن« است 

َ
یخِت دیگ »خیزیَدن«، َدر این َمعنی، َدر واِقع، ر

َدر ُبرهاِن قاِطع می خوانیم:

غزیدن و به چهار َدست و پا و زانو 
َ
که به َمعنِی ل »غیژیَدن، با ثانِی َمجهول و زاِی فارسی، َبر َوزن و معنِی خیزیدن است 

نشسته به راْه َرفتِن ِطفالن و مردماِن َشل باَشد.«25.

َدر َفرَهنِگ َرشیدی می خوانیم: 

مر بدین معنی است. ... .«26.
َ
»غیژیَدن، َهمان َغژیدن َیعنی راْه َرفَتِن ِطفل به زانو و ُسرین، و غیژ  أ

غات می خوانیم: 
ُ
َدر غیاُث الّل

طفال ... .«27. 
َ
»... َغژیَدن، ... به َمعنِی نشسته به ُسرین راْه رفتن ست، به طوِر أ

گوَیند و َدر َزباِن  که َدر َتداُوِل عاّمه، »کوْن َخزه« و »کوْن خیزه« و »کوْن ُسَره«َکرَدن  ِت َحَرَکت، َهمان چیزی است 
َ
این حال

تازی »َحْبو« و »َزْحف«.

َدبی اســت ـ خاصه َدر ِعلِم َعروض ـ، با َهمین »َزْحف« پیوســتگی و با 
َ
ِح ناِقداِن أ

َ
که ُمصَطل  آن »َزْحف« و »ِزحاف« نیز 

َغت 
ُ
هِل ل

َ
غزیَدن و به َخطا َرفتن َتناُســب داَرد؛ َهرَچند که َدر َنحوۀ این پیوســتگی و تناُســب، میاِن أ

َ
َمعناِی ُســریَدن و ل

َهمُسَخنی نیست؛ و َتفصیِل آن َبحث نیز َدر این ُسَخنگاه جای َنداَرد.

که:  فت 
ُ
گ  باَیَدم 

ْ
ح، بِإْجمال

َ
 َدر باِب »َزْحف« و »ِزحاِف« ُمصَطل

به قولی، َتغییراِت غیِر ُمجاز را َدر وزِن ِشعر، »َزْحف« می خوانده اند، و َتغییراِت ُمجاز را، »ِزحاف«.

َشْمِس َقْیِس رازی نوشته است: 

صــل و َتأخیر از َمقصــد و َمقصود ... و به ُحکِم آنک عاّمۀ ُشــَعرا َهر َتغییر کی ]=که[ 
َ
»... َمعنــِی َزْحــف دوری اســت َاز أ

یاَدِت َحَرَکتی یا َحرفی ُمســَتغنٰی َعْنه کی ]=که[ ِشــعر بدان  َدر َنْفــِس َکالِم َمنظــوم ُافَتــد از ُنقصاِن َحرفی ُمحتاٌج ِإلیه یا ز

گوَید: ایــن بْیت َزْحفی دارد یا َمزحوفســت،  َکســی  ــرَدد و َوزن ُمخَتــّل َشــَود، آن را َزْحــف  می خواَنند، و چون 
َ
گ ُمنَکِســر 

َکرده اند که َتغییــراِت جاِیز را کی  لی هســت، َعروضیان ِاصِطــالح 
َ
کــه ناموزوَنســت و َدر َنظــِم آن َخل َهمگنــان پنداَرنــد 

گرانــی َپدید نیاَرد، بْل کی ]=که[ ِشــعر را َدر  ب آن َدر ِشــعر هیچ 
َ
غل

َ
شــعار اســت و أ

َ
ِع أ واِزِم َتَنّوُ

َ
صــوِل ُبحــور از ل

ُ
]=کــه[ َدر أ

فِظ َزْحف  به صیَغِت 
َ
رداَند، ِزحاف  خواَنند به صیَغِت َجمع؛ و ل

َ
گ ب 

َ
ْصل َمقبول و ُمســَتْعذ

َ
َبعضی ُبحوِر ُمســَتْثَقل األ

ِد ِإقبال، با َتصحیحاِت الِزِم: ُمجَتبٰی میُنوٖی،  ْیمان الّراَوندی، به َسعی وَتصحیِح: ُمَحّمَ
َ
د بن َعلّی بن ُسل یِخ آِل َسلجوق، ُمَحّمَ رور در تار دور و آَیةالّسُ 23 . راَحةالّصُ

میرَکبیر، 1364 هـ.ش.، ص 77.
َ
سۀ ِانِتشاراِت أ چ: 2، ِتهران: ُمَؤّسَ

ر:
َ
یشه شناسِی »خیزیَدن« و »خیژیَدن« و»غیژیَدن« و »َغژیَدن«، نگ یختها و ر 24 . دربارۀ ر

َدِب فارسی، 1393 هـ.ش.، 2 / 1225؛و: 3 / 1977 و 1988.
َ
بان و أ ِد َحَسْن دوست، چ1، ِتهران: َفرَهنگستاِن َز یشه شناختِی َزباِن فارسی، ُمَحّمَ َفرَهنِگ ر

میرَکبیر، 1376 هـ.ش.، 
َ
َســۀ ِانِتشــاراِت أ ِد ُمعین، چ: 5، ِتهران: ُمَؤّسَ ص به »ُبرهان«، به ِاهِتماِم: دکتر ُمَحّمَ ِ

ّ
ِف َتبریزی ُمَتَخل

َ
دُحَســْین بِن َخل 25 . ُبرهاِن قاِطع، ُمَحّمَ

3 / 1430 و 1431.
ِد َعّباســی، چ:1، ِتهران:  شــید بِن َعبدالَغفور الُحَســینّی الَمَدنّی الّتتوی، به َتحقیق و َتصحیِح: ُمَحّمَ باِت َرشــیدی(، َعبدالّرَ 26 . َفرَهنِگ َرشــیدی )به َضمیمۀ: ُمَعّرَ

ِکتابُفروشِی بارانی، 1337 هـ.ش.، 2 / 1019.
کانپور: َمطَبِع ُمنشی َنَول ِکشور، 1904م.، ص 310. غات، غیاث الّدیِن رامپوری، چاِپ َسنگی، 

ُ
27 . غیاُث الّل
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ش!زیشب نتسشن زا» 

صل حاِصل باَشد و َهم 
َ
زاحیف  آَرند تا َهم َدرین َتسمَیت َمعنِی دوری از أ

َ
واِحد َبر آن ِإطالق َنُکَنند؛ و َجمِع ِزحاف ، أ

شعار ُافَتد َفرق ظاِهر ُبَود. ... .«28.
َ
که َدر أ فًظا میاِن َتغییراِت جاِیز و ناجاِیز 

َ
ل

فت وگوْی ها و َحواشــی نیــز از حوَصلۀ 
ُ
فت وگــوْی َهســت29؛ لیــک آن گ

ُ
َدر ایــن َبیــاِن َشــمِس قْیــِس رازی الَبّتــه جــاِی گ

ُکنونی بیرون است. ُسَخنگاِه 

ِکتاِب بوســتان َدر َوصِف ُدشَمِن َعْیْبجوِی َعْیْبگوِی خویش  باری، آنجا که َســعدی َدر واَپســین بْیتهاِی َهْفُتمین باِب 

می َفرماَید: 

گوش َنْغــــــــــز  ُنکتــــــــــٔه  َصــــــــــد  به  ُخــــــــــروش30،َنــــــــــداَرد  َبــــــــــرآَرد  ببیَند  َزْحفــــــــــی  چو 

َدبی و ِاصِطالِح َعروضی َنَظر داَرد؛ و الَبّته بَحقیَقت »معلوم نیســت که از َزْحف دراین ... 
َ
ــِح ناِقداِن أ

َ
بــه َهمیــن ُمصَطل

که َمقصود از آن عْیِب ِشعر است«31. بیت، َتغییِر ُمجاز خواسته شده و یا غْیِرُمجاز. این َقدر َهست 

واِخــِر باِب َهفُتِم بوســتان نیز به میان آَمــد، از راِه 
َ
کانونــی َبر َســِر »خیزیَدن« و »غیژیَدن« اســت و ُســَخن از أ چــون َبحــِث 

که:  ِاسِتْطراد می َافزاَیم 

کار ُبرده است. َدر َهمین َبهرۀ پایانِی  غزیَدن و غیژیَدن، باز َهم َدر بوســتان به 
َ
شــْیخ َســعدی، »خیزیَدن« را، َدر َمعناِی ل

باِب َهفُتِم بوستان می َفرماَید:

ســــــــــت و َفرَهنگ و رای
َ
کــــــــــه َعقل ــــــــــَرش پــــــــــاِی ِعصَمت بخیــــــــــَزد ز جای،»َیکی را 

َ
گ

ْی َجفا َصٰفا«32.بــــــــــه َیک ُخــــــــــرده َمْپَســــــــــند َبــــــــــر َو ٰمــــــــــا   
ْ

ُخذ ْفَتْند؟ 
ُ
گ چــــــــــه  ُبُزرگان 

غَزد، بغیَژد. 
َ
»بخیَزد« َیعنی: بل

ردیم به بْیِت »َگر آن بادپایان بَرفَتند تیز / تو بی َدست و پای از نشسَتن بخیز«:
َ
با َسِر ُسَخن َشویم و بازگ

»از نشســَتن بخیز« َیعنی: َدر حاِل نشســَتن بغیژ، َهمان طور که نشســته ای خود را َبر ُسرین بُسران و پیش برو، خود را ) به 

ِی َزمین بَکش و برو جلو. ِت خزیَدن( رو
َ
حال

َغْت نامۀ ِدهُخدا نیز آمده، »بصورِت، با حالِت« اســت؛ و َدر 
ُ
ْه نیســت33 لیک َدر ل که غاِلًبا مورِد َتَوّجُ یکی از َمعانِی »َاز« 

»از نشسَتن بخیز«، َهمین َمعنٰی را می َتوان َبرگرفت: با َهمان حالِت نشسَتن بخیز / بغیژ.

واه آَورده اند؛ و آن، این است: 
ُ
گ وی 

َ
َغْت نامۀ ِدهُخدا از َبراِی این َمعناِی »َاز«، یک بْیت از مول

ُ
َدر ل

شتاب  از  می ُجســــــــــت  خانه  غریبی  دوســــــــــتی ُبردش ســــــــــوِی خانه ْی خراب«. »یک 

نجه ای:
َ
گ واه از ِنظامِی 

ُ
گ فته اند، با این 

ُ
گ َدر َفرَهنِگ ُبُزرِگ ُسَخن َهم، یکی از َمعانِی »از« را »َدر حاِل« 

از شتاب  به شــــــــــاخ  و شــــــــــاخ  ل 
ُ
گ به  ل 

ُ
آب«.34 »گ نشــــــــــأ  شود  که  ایدون  می شــــــــــدم 

د  د بِن َقْیٍس الّرازی،  به َســعی و ِاهِتماِم: پُرِفســور ِادوارد بــٰرون، و َتصحیِح: ]َعاّلمــه[ میرزا ُمَحّمَ َعَجــم، َشــمس الّدین ُمَحّمَ
ْ
ْشــَعاِر ال

َ
ُمْعَجــم فــی َمعاییــِر أ

ْ
28 . کتــاِب ال

ینــی، َبْیروت: َمطبعۀ کاثولیکیۀ آباِء یســوعّیین )بــه َنَفقۀ أوقاِف گیب(، 1327 هـــ.ق. / 1909 م.، ص 25 و 26؛و: َهمان، به َتصحیِح: َعاّلمه  بــِن َعبدالَوّهــاِب َقزو
ِس َرَضوی، ِتهران: ِانِتشــاراِت داِنشگاِه  دَتقِی[ ُمَدّرِ د ُمَحّمَ ِد[: ]ُاســتاد َســّیِ

َ
ینی، با ُمقابله با شــش ُنســخۀ خّطِی َقدیمی و َتصحیِح ]ُمَجّد د بن َعبدالَوّهاِب َقزو ُمَحّمَ

ِتهران، 1335 هـ.ش.، ص 40.
َغْت نامۀ ِدهُخدا، ذیِل »َزحف« و »ِزحاف«(، »زحاف، ُمفَرد و مصدر اســت، نه جمع« و َشــمِس قْیس 

ُ
ر: ل

َ
َکرده اند )نگ یان َتنبیه  َغو

ُ
که َبعِض ل 29 . از ُجمله، آنســان 

، دکتر  فاِضِل عروْض داناِن ُمعاِصر )َســنج: َفرَهنِگ َعروضیـ  َشــرِح ِاصِطالحاِت َعروض و قافیۀ ِشــعِر فارسیـ 
َ
و صاحِب َکّشــاِف اصطالحاِت الُفنون، و نیز َبعِض أ

کرده اند.  یراسِت پنُجم، چ: 1، ِتهران: َنشِر میترا،1394هـ.ش.، ص 73(، َدر این باره اشتباه  سیروِس َشمیسا، و
30 .  بوستاِن َسعدی، َتصحیح و توضیح: دکتر ُغالمُحَسْیِن یوُسفی، چ: 11، 1392 هـ.ش.، ص 170، ب 3307.

َغْت نامۀ ِدهُخدا، حاشیۀ واژۀ »َزحف«.
ُ
31 . ل

32 .  بوستاِن َسعدی، َتصحیح و توضیح: دکتر ُغالمُحَسْیِن یوُسفی، چ: 11، 1392 هـ.ش.، ص 170، ب 3288 و 3289.
ری، چ:1، ِتهران: ِانِتشــاراِت ُســَخنـ  با َهنبازِی: َمرَکِز ُنســخه ِپژوهی و  َغٖنی خاِن رامپوری، َتحقیق و َتصحیِح: دکتر ُزهره ُمشــاو

ْ
َدب، َحکیم َنْجم ال

َ
33 . َســنج: َنْهج األ

َتصحیِح َمتِن داِنشگاِه ِاصَفهان ـ،1396هـ.ش.، 2 / 667 ـ 680.
نَوری، چ: 1، ِتهران: ِانِتشاراِت ُسَخن، 1381 هـ.ش.، 1 / 340. 

َ
34 . َفرَهنِگ ُبُزرِگ ُسَخن، به َسرَپَرستِی: دکتر َحَسِن أ
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ردید؛ و خوشَبختانه َمرقوماِت َبعِض 
َ
گ مان می ُکَنم خواِنش و پیشــِنهاِد ما َدربارۀ »از نشســَتن بخیز«، بیش وَکم، روَشــن 

ُ
گ

ِد ِاسِتنباط و خواِنِش ماست. ّیِ ُشّراِح بوستان، به َتصریح یا َتلویح، ُمَؤ

ص به بهار )فـ: 1180 هـ.ق.(35، َدر َشرِح سودَمنِد ُمغَتَنمی که َبر بوستاِن شْیِخ شیراز  ِ
ّ
ِف َبهاِر َعَجم، تیکچند متخل ُمَصّنِ

َکرده و نوشته است: َکرده است، »خیزیدن« را َدر اینجا ُدُرست و َدقیق َمعنی  می 
َ
َقل

طفال می َرَوند؛ و تبدیِل خا 
َ
مر از خیزیدن ، ُمبَدِل غیژیَدن 36 به َمعنِی نشسته بزوِر ُسرین رفتن چنانچه ]=چنانکه[ أ

َ
»خیز: أ

و غین37 و همچنین تبدیِل زاِی تازی و فارسی با َهم قیاسی ست و لٰهذا قافیۀ آن با لفِظ تیز 38 صحیح ُشده.«39.

َدر َبعــِض بوســتان هاِی ُمَحّشــاِی َمطبــوع در ِشــبِه قاّره، خالصــۀ َهمیــن قول را بــه عنواِن یــک ِاحِتمــال آَورده اند، لیک 

که: م داشته اند از این َقرار 
َ

ر را َبر آن ُمَقّد
َ

ِاحِتمالی دیگ

کــه: همین نشســتِن تو حکِم  مــر، و حاصِل معنــِی این مصــرع آن 
َ
ینجــا بــه معنــِی مصدرســت، نــه به معنــِی أ »بخیــز در

که طاقِت برخاستن ندارم چگونه راه روم«.40 برخاستن داَرد و عذر میار 

َکســی که پارســی شناَســد و َبهاِی او ، َوزنی َنمی آَرد و ُجز َبربافته ای  حاَجت به إیضاح نیســت که این ِاحِتمال َدر دیدۀ 

که َبر َهمان قوِل َمسطوِر تیکچند َبهار َدر َشرِح بوستانـ  ش ِاقِتصار َرَود. فانه نمی نماَید؛ و َشرط، آن بوده است  ِ
ّ
ُمَتَکل

کانپور، می خوانیم:  َدر َحواشِی یک بوستاِن چاِپ َسنگِی ُمَحّشاِی َمطبوع َدر 

کذا ِفی الُبرهان.«41. که به معنِی نشسته همچون ِطفالن رفتن ست.  مر از خیزیدن 
َ
»بخیز أ

زاراِن اصَفهانٖی َتباِر شــیِخ 
ُ

دَعلِی ناِصحـ  که یکی از ِخدَمتگ ِق َفقید، اوســتاِد ُسَخْن شــناس، شــادَروان ُمَحّمَ دیِب ُمَحّقِ
َ
أ

، َدر َمعناِی »از نشســَتن بخیز« َفرموده است:»نشسته بغیژ«43؛ و ســَپس افزوده است: »غیژیدن و  شــیراز بُشــمار اســت42ـ 

خیزیدن به معنِی لغزیدن و لوکیدن و به چهار َدست و پا و زانو و نشسته راه رفتن ست.

مولوی:

َدب 
َ
هِل أ

َ
َکْمَتَرک َمعروِف ُحضوِر أ ر آثاِر وی 

َ
یۀ ُخمول ُافتاده و دیگ نِد َبهاِر َعَجمـش، خود َدر زاو

َ
که بَرغِم آوازۀ ُبل 35 . َدربارۀ این َمرِد ِمْفضال و فارســٖی داِن ُنکته َســنج 

ر:
َ
است، نگ

یراســتار: َبهَمِن خلیفۀ بناروانی، چ: 1، ِتهران:  کاِظِم ِدزفولیان، و له تیکچند بهار، َتصحیِح: دکتر  مثاِل فارســی(، ال
َ
غات، َترکیبات، کنایات و أ

ُ
 َبهاِر َعَجم )َفرَهنِگ ل

ِانِتشاراِت َطالیه، 1380 هـ.ش.، 1 / چهارَده ـ هفَده.
َخِذ چاپی: »خیریدن«.

ْ
36 . َدر َمأ

یدا می َشَود که »خیریدن«  ردهاِی َبعِض بوستان هاِی ُمَحّشاِی َمطبوع َدر ِشبِه قاّره از »بهار«، نیک هو فتآَو
ُ
یسان و گ قواِل َفرَهنْگ نو

َ
ل َدر أ َعۀ ماَبقِی عباَرت و تأّمُ

َ
از ُمطال

که ما نوشتیم. ران است، و ُدُرست َهمان »غیژیَدن« است 
َ
یسگ َسهِو رونو

َخِذ چاپی: »عین«.
ْ
37 . َدر َمأ

َخِذ چاپی: »نیز«.
ْ
38 . َدر َمأ

ْکهنو: َمطَبِع ُمنشِی َنَولِکشور، 1927 م.، 
َ
ِف َبهاِر َعَجم(، چاِپ َسنگی، ط: 4، ل ص به بهار )ُمَصّنِ ِ

ّ
39 . َبهاِر بوستان )َشرِح بوستاِن َسعدی(، ُمنشی تیکچند متخل

شت.
َ

ذ
ُ
گ که  ردانِی َمواردی 

َ
ص 565 و 566، با ُدُرسْت گ

ر: بوســتان، َســعدِی شــیرازی، چاِپ َسنگِی ُمَحّشٰی، کراچی: َمطَبِع َسعیدی، ص 303؛و: بوستان، چاِپ َسنگِی ُمَحّشٰی، به ِاهِتماِم: قاضی َعبدالَکریم بن 
َ
40 . نگ

لزاِر َحَسنی، 1318 و 1319 هـ.ق.، ص 299.
ُ
گ د صاِحب پلبندری، َبمبئی: َمطَبِع  قاضی نورُمَحّمَ

کانپور: َمطَبِع ُمنشِی َنَول کشور، 1301 هـ.ق. / 1884 م.، ص 197. 41 . بوستان، َسعدِی شیرازی، چاِپ َسنگِی ُمَحّشٰی، ط: 2، 
َیم:  42 . توضیًحا می گو

دصاِدِق تاِجِر اصفهانی  رچه خود به ساِل 1316 هـ.ق. )َدُهِم ِذی الَقعده( َدر »طهران« زاده ُشده است، َفرَزنِد آقا ُمَحّمَ
َ
گ دَعلِی ناِصح )فـ: 1365 هـ.ش.(، َا ُاستاد ُمَحّمَ

ه ـ، 1356 هـ.ش.، س 5، ش 3 ـ َپیاَپی:51 ـ، ص 175(.
ّ
است و »ِاصَفهانٖی«زاده )َسنج: گوَهر ـ َمَجل

زگار اســت که َدر ِخدَمت به میراِث َشــَکرباِر شــْیِخ شــیراز، ِاصَفهانیان و ِاصَفهانٖی زادگان را، َبْخْتیاری هاِی نمایان و شــایان  رِدِش رو
َ
گ ِکردگار و ُمْقَتضاِی  این َقضاِی 

ر و شــوخ و  تی ِدلَکش قرار گیَرد که َفرانماَید شــْیِخ شــیرازِی ما را ُجز آن یاِر ســپاهانی اش که »َجنگآو
َ
َبهره ُافتاده اســت؛ و شــاَید َشــرِح این َمعنٰی، خود موضوِع َمقال

َعّیار بود«، یاراِن سپاهانِی بسیار بوده و َهست!
که َنداَند خانداِن ُفروغی سپاهانی بوَدند؟! کیست  شوَدنی خورده است، اصفهانٖی زاده بود و 

ُ
گ ِگِرهی نا که ناَمش با ناِم َسعدی  خوِد ُذکاُءالُملِک ُفروغی نیز 

باری، 
ری!

َ
فت »شاَید« َدر َمقاِم دیگ

ُ
گ ری /  این ُسَخن را َترَجَمه ْی َپهناَو

دَعلِی ناِصح، به کوِشِش: دکتر  َدبی(، نگاِرِش: ُاستاد ُمَحّمَ
َ
43 . بوســتاِن َســعدی )با َمعنِی واژه ها و َشــرِح بْیت ها و ُجمله هاِی ُدشــوار و َبرخی ُنکته هاِی َدستوری و أ

َخلیِل َخطیب َرْهَبر، چ: 13، ِتهران: ِانِتشاراِت َصفٖی َعلیشاه، 1393 هـ.ش.، ص 774.
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ش!زیشب نتسشن زا» 

َدب
َ
بی أ و  خفته شــــــــــکل  و  لــــــــــوک  و  می طلب«44.لنگ  را  او  و  می غیــــــــــژ  او  ســــــــــوِی 

می َافزایم:

که َبر بوستان نوشته است، َمحصوِل  این بْیت را ُچنین َتقریر  ِد سودِی ُبسَنوی )فـ: 1005 یا 1006 هـ.ق.( َدر َشرحی  ُمَحّمَ

َفرموده:

پا! از نشستن برخیز و از عقِب آنان برو.  گر عابدان و زاهداِن بادپاسوار45 و َمقبوِل حضرت تیز رفتند، تو ای بی َدست و »ا

پا! منشــین، افتان و خیزان و آهسته آهســته آنان را َتعقیب ُکن، یعنی تــا حدوِد إمکان پیش  یــا ایــن که: ای بی َدســت و

برو، توّقف مکن.«46.

گویا َهست؛ و ای  که سودی پیشِنهاد می َفرماَید، َهمان َمعناِی ُمختاِر ما َهست یا نیست. ...  َنمی داَنم َمعناِی ُدُومی 

َکم ُشده باَشد. َبسا ُوضوِح آن َدر َترَجمۀ َبیاناِت سودی 

رداَند 
َ
م َبر سودی است ـ، راِی شاِرح َچندان واِضح نیست و َمعلوم َنمی گ

َ
که از ُشّراِح ُمَقّد َدر َشرِح بوستاِن سروری نیز ـ 

گرفته است؛ لیک چون َدر َمقاِم توضیح می َافزاَید: خیزیدن  را به چه َمعنی 

نشســــــــــت َنتوان  َشــــــــــَود  عاِجز  َقــــــــــَدم  ر 
َ
ید«47،»گ َدو باَیــــــــــد  َســــــــــر،  به  ْه 

َ
گ َپهلو،  به  ْه 

َ
گ

َکرده بوده است. ّقی 
َ
ر بگوییم: سروری نیز َهمان َمعناِی ُمختاِر ما را َتل

َ
گ دور نیست َا

که:  یم  ذار
ُ

فته َنگ
ُ
گ به َتعبیِر خوِد َسعدی، »ُسَخن درازَکشیدیم«؛ لیک این را نیز نا

َکــرده و »بی َدســت و پــای« را َوصِف  ّقــی 
َ
زاَرنــدگاِن بوســتان48، »تــو بــی َدســت و پــای« را َبرَســِرَهم ُمخاَطــب َتل

ُ
گ َبعــِض 

ُمخاَطب ِانگاشته َاند.

فت: »تو، بدوِن یاری ُجســَتن از َدست و پا و بی آن که َدست و پاَیت 
ُ
گ زوًما این نیســت. َســعدی می تواَند 

ُ
َبرداشــِت ما ل

44 . َهمان، َهمان ص.
ز، چ:  کَبِر ِبهرو

َ
َید: »بادپایان، َدر َتقدیر، سواراِن بادپایان است.« ) َشرِح سودی َبر بوستاِن َسعدی، َترَجَمه و َتحشَیه و َتهّیۀ َمتِن ِانِتقادی از: دکتر أ 45 . سودی، می گو

ِکتابُفروشِی َحقیقت، 1352 هـ.ش.، 2 / 1372(. 1، َتبریز: 
، ش 18303 / 1507 ، َبرگۀ 177، روی و  ری، َدستنوشــِت ِکتابخانۀ َمجِلسـ  »سنا«ِی پیشــینـ  ر: َشــرِح بوســتاِن سرو

َ
ری )نگ ف را َدر َشــرِح بوســتاِن ســرو

ُّ
َهمین َتَکل

َین، 1858 م.، ص 404( نیز می بینیم. ِگراف، و ِگراف از بوستاِن َسعدی ) ُبستان، شْیخ ُمصِلُح الّدین َسعدِی شیرازی، به ِاهِتماِم:  ُپشت( و َدر حواشِی چاِپ 
فی َدســتوری هیچ حاَجت نیســت. این »بادپایان« که َســعدی می َفرماَید، َهمان تیزروان اند که َدر بْیِت پیشــین از ایشــان به »چاپکان / 

ُّ
پیداســت که به ُچنین َتَکل

یاضات و ِعبادات و  چابــکان« َتعبیــر َفرمــود و »بادپا« َدر اینجا به َمعناِی َاســِب تیزرو نیســت، َبل ُمراد از »بادپایان«، َهمانا ِإنســانهاِی پیشــتاِز تیْزگام َدر َفراخنــاِی ر
ِک میداِن َطریَقت و َمعِرَفِت َحقیَقت است.  ُچسْت خیزاِن َعرصۀ ُسلوک و تیزَرفتاراِن وادِی ِعرفان و ساِلکاِن چاال

ز، چ: 1، 1352 هـ.ش.، 2 / 1372. کَبِر ِبهرو
َ
46 . َشرِح سودی َبر بوستاِن َسعدی، َترَجَمه و َتحشَیه و َتهّیۀ َمتِن ِانِتقادی از: دکتر أ

َسف َمْغلوط و ناَمْضبوط نیز َهست(، َبرگۀ 177، ُپشت.
َ

ِکتابخانۀ َمجِلس ـ »سنا«ِی پیشین ـ )که َمَع األ ری، َهمان َدستنوشِت  ر: َشرِح بوستاِن سرو
َ
47 . نگ

رده. َین، 1858 م.، ص 404( آَو ِگراف، و َکرده است ) ُبستان، شْیخ ُمصِلُح الّدین َسعدِی شیرازی، به ِاهِتماِم:  ِگراف نیز َدر حواشِی بوستانــی که چاپ  این بْیت را 
که: یم  ذار

ُ
فته َنگ

ُ
گ نا

یا َدر ِلساِن ُقَدما َتعبیِر شاِیعی بوده است. گو یَدن«،  ْه به َسر َدو
َ
گ ْه به َپهلو 

َ
این َتعبیِر »گ

حٰمِن جامی )817 ـ 898 هـ.ق.( َدر َغَزلی ُسروده است: َعبدالّرَ
ْه به َسر،

َ
گ ْه به َپهلو 

َ
گ َشب َهمه َشب، 

ردیدیم و َرْفت
َ
گ کوِی دوست  ِگرِد 

یِر َنَظِر: َدفَتِر َنشِر میراِث َمکتوب، چ: 1، ِتهران: َدفَتِر َنشِر میراِث َمکتوب ـ و ـ  ْفَصح زاد، ز
َ
عاٰلخان أ

َ
ْحٰمِن جامی،  ُمَقّدمه و َتصحیح: أ ) دیواِن جامی، نورالّدین َعبدالّرَ

باب / غ 221، ب 3350(.
َ

عاِت ایرانی، 1378 هـ.ش.، 1 / 329، فاِتَحة الّش
َ
َمرَکِز ُمطال

ْه به َپهلو َرفَتن« َهست:
َ
گ ْه به سینه 

َ
َدر َغَزلی از َغَزلهاِی ُمنَدِرج َدر دیواِن شاه ِنعَمةاهلِل َولی، َتعبیِر »گ

َدر َطریِق ِعشق ِدل چو عاشقان
ْه به َپهلو می َرَود

َ
گ ْه به سینه 

َ
گ

سۀ ِانِتشاراِت ِنگاه، 1391 هـ.ش.، ص 233(. ) دیواِن شاه ِنعَمةاهلِل َولی، با ُمَقّدمۀ: َسعیِد َنفیسی، چ: 3، ِتهران: ُمَؤّسَ
لزاِر َحَســنی، 1318 و 1319 

ُ
گ د صاِحــب پلبندری، َبمبئــی: َمطَبِع  48 . َســنج: بوســتان، چــاِپ َســنگِی ُمَحّشــٰی، به ِاهِتماِم: قاضــی َعبدالَکریم بن قاضــی نورُمَحّمَ

هـ.ق.، ص 299؛و: بوســتان، چاِپ َســنگِی ُمَحّشــٰی، ط: 2، کانپور: َمطَبِع ُمنشِی َنَول کشور، 1301 هـ.ق. / 1884 م.، ص 197؛و: َنثِر بوستان، َمنوچهِر َحقگو، چ: 
1، ِتهران: ِانِتشــاراِت بوَعلی، 1387 هـ.ش.، ص 301؛و: بوســتاِن َســعدی، با ِپژوِهش و کوِشــِش: َمنصوِر مهرنگ، چ: 2، ِتهران: ِانِتشــاراِت َدستان، 1386 هـ.ش.، 

ص 350؛و: بوستاِن َسعدی، َشرح و َتفصیل: َصدرالّدیِن َزمانیان، چ: 1، ِتهران: ُرشِد آموِزش، 1389 هـ.ش.، ص 732. 
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ش!زیشب نتسشن زا» 

که نشسته ای بخیز / بغیژ«.  کار آَوری، همانطور  را َدر 

یافِت ما از ُســَخِن  زاَرندگاِن بوســتان نیز با َهمین َانَدر
ُ
گ َمْن َبنده خود َهمین خواِنش را َترجیح می ِدَهم. َبرداشــِت َبعِض 

َکم بدان َنزدیکست. شْیخ َهمسو یا َدسِت 

یج الُبستان( نوشته است: ر
َ
ِی ِمْصری َدر َحواشِی َترَجمۀ بوستانـش )ُمَسّمٰی به: أ مین َعبدالَمجید َبدو

َ
دکتر أ

ِکناَیٌة َعِن  رجمة الحرفّیة: فانَهض ِمن ُجلوِســک ِبال َیٍد و ِرجٍل أو بدوِن َیٍد و ِرجٍل بی َدســت و پای از نشســَتن بخیز   »الّتَ

.49»...
ً

هوض بُسرَعٍة دوَن االعتماد َعلٰی َیٍد و ِرجٍل َتکاُسال القیاِم و الّنُ

حَمِد دیوَبندی ُمَحّشاســت، باالِی »بی َدســت و 
َ
َدر یک چاِپ َســنگی بوســتان که به َحواشــی و ِنکاِت مولوی َنقیب أ

پای« از راِه إیضاح نوشته ُشده است: »به بی طاقتی«50.

٭٭٭

پیش از ِاخِتتام:
َمُه 

َّ
دیِب فاِضِل ُامیدآَفرین، آقاِی دکتر نویِد فیروزی ـ َسل

َ
َدب و َفرَهنگ و ِشعر و ُهَنر، أ

َ
هِل أ

َ
َچندی پیش َدر َانُجَمنـ ی از أ

ر آن بادپایان بَرفَتند تیز / تو بی َدست و پای از نشسَتن بخیز« را َمجاِل َطرح داَدند و از َمعناِی 
َ
، َبحث از بْیِت »گ ٰیـ 

َ
اهلُل َتَعال

، َدر آن ُســَخْنگاه، ُمْجَملی از ایــن َتفاصیل را َعرضه  ـ  َعَفا اهلُل َعْنــهـ  »از نشســَتن بخیــز« ُپرِســش گرفتنــد. ایــن داِنش آموز

داشت که َمقبوِل َبعِض باَشندگاِن آن َانُجَمن ُافتاد و َمعلوم ُشد آقاِی فیروزی َهم چون از َمعناِی ُمسَتفاد از توضیحاِت 

ْیِه َرْحَمًة َواِسَعة ـ ِرضاَیِت خاِطری حاِصل َنَکرده اند، این ُپرِسش را َمجاِل َطرح 
َ
مثاِل ُاستاد دکتر یوُسفی ـ َرْحَمُة اهلِل َعل

َ
أ

داده اند و غاَیِت ِاستنباِط ایشان از بْیِت َسعدی با توضیحاِت َمْن َبنده َهمسوست.

َکرده َشــرحی از آنچه َدر یاد و  َکــرده بوَدم و اینجا َتجاُســر   گویه  آنجــا َفُشــردۀ ایْن َهمــه را َدر ِنهاَیــِت ِاخِتصــار و ِاقِتصار وا

شتم و َدر 
َ

ذ
ُ
م آَورَدم. با ایْن َهمه، توضیحات و َشــواِهِد بیشتری َهســت که از بازنوشَتَنش َدرگ

َ
یادداشــتهاَیم داشــَتم به َقل

َکرَدم. ِت خاِطِر َخطیِر خواَنندگان بیم 
َ
ری پیش گرفته از َمالل

َ
َتقییِد ُجملۀ َخواِطِر خویشَتن به َسواد و َبیاض، راِه َبَسنده گ

به قوِل خاقانِی َشروانی:

َکرَدم ُسَخن  َکرد خاِطر، ُمخَتَصر  ازین!چون َتجاُسر  بیش  َبرَنتاَبد  ْعال 
َ
أ َسْمِع  َتجاُسر  کاین 

ــه، َدرَنَوردیــَدِن طومــاِر ُســَخن و ِاخِتتــاِم َکالم، بــی یادَکــردی باِاحِتــرام از دکتر نویــِد فیــروزی َروا َنبود؛ چه،  ِ
ّ
ُکل َمــَع ٰذِلــک 

ِی ُشــما ِنهاده ُشده است، از َسواد  َکرد تا آنچه پیشــارو بَحقیَقت او بود که با ُپرِســش و رایَزنِی خویش، ِسلِســله ُجنبانی 

َحْمُد هلِلِّٰ َعلٰی ٰذِلک.
ْ
به َبیاض آَید؛ و ال

ِاصَفهان / نوروِز 1398 هـ.ش.  

مین ]َعبدالَمجید[ َبدوی، ط: 2، القاِهَرة، 1427 هـ.ق.، ص 249، هاِمش.   
َ
یج الُبستان، َترَجَمة: د. أ ر

َ
 . 49 أ

کتب خانه، بی تا، ص 417. ر: ِإسالمی  حَمِد دیوَبندِی اوچوی، پشاو
َ
50 . بوستان، َسعدِی شیرازی، چاِپ َسنگی ُمَحّشٰی به َحواشی و ِنکاِت مولوی َنقیب أ


