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نوشـه ياد ُمْجَتبٰى میُنوٖی که َدر شناسـانیَدِن »ُجْنِگ 
َ
سـتاِد ا

ُ
با ياِد ِاحِترام انگیِز ا

َدب داَرد. ... 
َ
هِل أ

َ
ِت أ ال ِإسـماعیل« به ِپژوَهْندگاِن ایرانى، َحّقى ُبُزرگ َبر ِذّمَ ال

رواَنش شاد باد!

َتمهید
ذارَتریـن 

ُ
َتأثیرگ از  و یکـی  پارسـی  َدِب 

َ
أ از ُخداَوْنـدگاراِن  فت و گـوْی، یکـی 

ُ
گ بـی هیـچ  ی،  َسـعدِی شـیراز

ِلسـتاِن 
ُ
مـرِو پارسـٖی َزبانی اسـت. از َهمـان روزگاِر َحیاَتـش، آنسـان کـه خود َدر دیباجۀ گ

َ
ینـاِن َقل َفرَهْنگ آَفر

ْفـواِه َعـوام ُافتـاده ]بـوده[ اسـت و صٖیـِت 
َ
أ بی َخـزاِن خویـش َفرمـوده اسـت، »ِذکـرِ َجمیـِل َسـعدی ... َدر 

]ده ا[نـد«1؛ و زین  ُسـَخَنش ... َدر َبسـیِط َزمیـن َرفتـه ]بـوده[ و ... ُرْقَعـۀ ُمْنَشـآَتش ... ]را[  چـون کاَغـِذ َزر می بر
«2 َنـزِد ُسَخْن ِشناسـان َمعـروف و َدر  ْی، َطبیعـی اسـت کـه از َهمـان روزگاران »َکمـاِل َفْضـل و َبالَغـِت او رو

َمْندان َزباْنَزد ُشده باَشد.
ْ

میاِن َفرَهْنگ

ـِت ایـن َمعنـی َشـواِهِد گونه گـون بـه َدسـت اسـت و َحـق آن اسـت کـه »از ایـن حیـث شـیِخ شـیراز  َبـر ِصّحَ
 ، ّیـۀ ُبـُزرگاِن ُشـَعراِی َقدیـِم ایـران َمخصـوص و ُممتاز اسـت«3. َیعنی شـْیخ َسـعدی - َرِحَمُه اهللـ 

ّ
از میـاِن ُکل

َرد، ُچنان آوازه ای به َهم َرسانیده بوده است که َبرخی از 
َ

ذ
ُ
َدسِت َکم بیسْت سی سالی پیش از آن که َدرگ

بیاِت 
َ
قالیِم َرواِج َزباِن پارسـی، َدر ِضمِن ُمْنَشـآِت خویش به أ

َ
نویَسـندگان و گوَیندگان، َحّتٰی َدر دورَترین أ

م می داده و از َمْشهوراِت بی نیاز به َتْصریح 
َ
ل و ِاسِتْشهاد می َکرده  و ُسَخَنش را َدر غاَیِت ِاْشِتهار َقل

ُ
او َتَمّث

فتـاِر او ِاقِتـدا می َکـرده و از آن َتْقلیـد می نمـوده و َبعـِض 
ُ
بـه نـاِم قاِئـل می شـمرده اند و َهمُچنیـن بـه شـیوۀ گ

ُسروده هایش را ِاسِتْقبال می َکرده اند.4 

یکـی از َهْمـروزگاراِن نامـِی َسـعدی کـه َدر َحـّد و َانـدازۀ خویـش الَبّته شـاِعری َتوانا بوده اسـت و بـه ِاْقِتفاِی 
د بِن َعالِء َتبریزی َمعروف به »ُهماِم  ، ِشْعرهائی می ُسروده، ُهمام الّدین ُمَحّمَ شْیخ، َبل به َهْمَچشمی با او

َتبریزی« )ح 636 - 714 هـ.ق.5( است.

خانان و از خاصان 
ْ
ذ و َدر ُزمرۀ خانقاهیاِن َبرَجستۀ ِخّطۀ آَذربایجان َدر روزگاِر ایل ُهمام، از صوفیاِن ُمَتَنّفِ

ْینـی و خواجه َرشـیدالّدین َفْضل اهلِل َهَمدانی بُشـمار اسـت که خود  بـاِن خانـداِن صاِحب دیـواِن ُجَو و ُمَقّرَ
شوده بوده و از دیوانیاِن َعْصر َهم بُشمار می َرفته 

ُ
فی گ َدر ُشؤوِن سیاست و َعرصۀ ُقدَرت نیز َدسِت َتَصّرُ

، بـا ُحْکْمَروایـان و دیوانیـان و داِنْشـَوراِن روزگاِر خویـش  و بدیـن ُمناَسـبات و بـه ِاْقِتضـاِی َفضـاِی آن روزگار
حیاًنـا دوسـتی هاِی بسـیار َنزدیـک و پْیَوندهـاِی َسـْخت ُاسـتوار )/ بـه 

َ
سـَترده  و أ

ُ
آشـنائی ها و ُمناَسـباِت گ

ی َدر  َتْعبیـرِ ُمْنشـِی َقدیـِم دیواَنـش: »ُمصافـات ... و ُمؤاخـات ...«6( داشـته اسـت و نـام و ِنشـاِن ُحضـوِر و
ینـاِن  ْیدادهـاِی سیاسـی و َفرَهْنگـِی آن دوران دیـده می َشـَود؛ آْنسـان کـه او را باَیـد از َنْقش آَفر ی از رو ُشـمار

م داد.7
َ
خانان َقل

ْ
نمایاِن َعرصۀ َفرَهْنگ و سیاسِت آَذربایجان َدر َعصرِ ُحْکْمَروائِی ایل
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ی َدستی داشته است و دیوانی از او به َدست  َدِب تاز
َ
َدِب پارسی و َهم َدر أ

َ
این صوفِی َتبریزی، َهم َدر أ

قی ِدلَپذیر می َکرده8.  ّوُ
َ

عی چشـمگیر و َتذ َدب، َتَتّبُ
َ
مرِو این دو أ

َ
ُجمله َدر َقل

ْ
اسـت که نشـان می ِدَهد ِفی ال

یخـی، َدر َعصـرِ خویـش نیـز به »شـاِعری« شـناخته می ُشـده اسـت و ُشـَعراِی آن روزگار از  ِطبـِق َشـواِهِد تار
ْه داشَتند و َتْصریح می َکرَدند که »شاِعری«،  این حْیث او را بِجد می ِگرِفته اند9؛ لیک َهمان ُقَدما نیز َتَوّجُ
صلـِی ِاهِتمـاِم َمـرد َنبـوده اسـت؛ بلکـه گاه »َبـر وفـِق "خطـوٌر 

َ
صلـِی ُهمـام و ُشـغِل شـاِغل و َمَحـّلِ أ

َ
پیشـۀ أ

َتـش بدیـن کار َمْعطـوف َنبـود و ُپـر َپـرواِی  بالبـال" ... َقریَحَتـش َتَمّطـِی سـاَحت نمـودی«10 لیـک چـون ِهّمَ
شـاِعری َنداشـت، »زادۀ َوقـت را بـه َدسـِت دایـۀ روزگار بازگذاشـتی و َنَظـر از َتحسـین و َتزییـن و َترتیـِب آن 
ُعَرفاء«13 می شمرَدند و عاِلمی ذوُفنون14 

ْ
سـالم«12 و »َمفَخر ال ِ

ْ
شـتگان، ُهمام را »شـْیخ اإل

َ
ذ

ُ
َبرداشـتی«11. ... گ

مان«  یُد الّزَ ْینـی صاِحب دیوان، ُهمـام را »َفر ِد ُجَو ـم می داَدنـد و ُبُزرگـی چـون خواجـه َشـْمُس الّدین ُمَحّمَ
َ
َقل

یـِح َهْمروزگاراَنـش - »َمْقصـور  ی - بـه َتْصر وقـاِت و
َ
نسـان«15 می نامیـد. ُهمـام کـه غاِلـِب أ ِ

ْ
کَمـل نـوِع اإل

َ
و »أ

و  آبـاد  روَنْقَمنـِد  بـوده، خانقـاِه  َمْسـَکَنت«16  و  هـِل ِدل 
َ
أ َطـِت 

َ
ِفْقـه و ِحکَمـت و ُمخال هـِل 

َ
أ َسـِت 

َ
َبـر ُمجال

ْینـِی صاِحب دیوان، ِبنا َبـر »ِإدرارنامه«17ای  ِد جَو ی داشـته اسـت کـه خواجه َشـْمُس الّدین ُمَحّمَ َبرخـوردار
یـۀ ُمَتَبّرِکـه« - نوشـته بوده، سـاالنه یک هـزار دینار از  کـه خـود از َبـراِی آن خانقـاه - یـا بـه َتْعبیـرِ خـوَدش: »زاو
ر داشته بوده است تا از َمَحّلِ أوقاف  موِر آن و َپذیرائی از خاّص و عام َدر این خانقاه ُمَقّرَ

ُ
َبراِی َتْمشَیِت أ

ن« -  ْتشـاِه َسـَمرَقندی َمعلـوم و »ُمَعّیَ
َ
ـرَدد18؛ و ایـن خانقـاه َدر َتبریـز تـا روزگاِر دول

َ
سـال بـه سـال َپرداخـت گ

: آبـادان - بـوده اسـت19، و َوْصـِف ِرفاهَیـِت حـاِل پیـرِ آن، َبـر َزباْن هـا َروان20. ُخالصـه، َنْقْل هـا و 
ً

و ِاحِتمـاال
فته اسـت، و بـه َتعبیرِ 

ُ
سـناد، ُهمـام را ُچنیـن َمـردی می شناسـاَنند کـه َدر کنـاِر آن َعواِلـْم، ِشـْعری َهم می گ

َ
أ

ر  ی َبر ُهَنرِ شاِعری  غاِلب بوده است«21؛ یا َدسِت َکم، ُچنین َتَصّوُ م و ِعرفاِن و
ْ
َبْعِض ُمعاِصران، »َجنبۀ ِعل

می َکرده اند. از َهمین َچْشم انداز بود که »او را به ُنعوت و ِصفاتی که خاّصِ َمشاِیخ و ُبُزرگاِن َطریَقت بوده 
بـَدة  واِصلیـن، ُز

ْ
َحقیقـة، ُقـدَوة ال

ْ
یقـة، ُبرهـان ال ر طان الّطَ

ْ
اسـت می سـتودند«22؛ ُنعـوت و ِصفاتـی چـون »ُسـل

قاِب َتعاُرف آمیزِ - 
ْ
ل

َ
ر أ

َ
عاِرفین، ُزبَدة الّسـاِلکین«24 و دیگ

ْ
َیقین«23، »ُقدَوة ال

ْ
َحّقِ و ال

ْ
هِل ال

َ
واِجدین، ِإمام أ

ْ
ال

ْقالم.
َ
ِسَنه و أ

ْ
ل

َ
قۀ أ

َ
ْقل

َ
فاِن آن ُعهود َمْعهود بوده است و ل غاِلًبا توخالی و پوچـ - ـی که میاِن ُمَتَصّوِ

یخ، روزگاِر ُهمام را به َنظاره ِنَشسته ایم، از فاِئَدت  نی ها، الَبّته َبراِی ما که َدر این َکرانۀ تار
َ
گ این َتعاُرْف َپرا

یه و خانقاه و ُمناَسـباِت دیوانِی  العاتی که َدربارۀ زاو الع خالی نیسـت و نمونه را، با َصرِف َنَظر از ِاّطِ و ِاّطِ
روهی از ُمعاِصراِن ُهمام، 

ُ
ی می َتوانیم دید که َدسـِت َکم گ لقاِب و

َ
یم، َدر آینۀ َبعِض أوصاف و أ ُهمام دار

هـِل ُسـلوِک 
َ
، ِزمـاِم َتربَیـت و ِإرشـاِد ُزْمـره ای از أ

ْ
ف می دیده انـد، و بِاْحِتمـال ی را َدر َمراِتـِب عالـِی َتَصـّوُ و

صوفیانه به َدسِت ُهمام بوده است و َدر َطریَقت ُمریدانی داشته است و َمْنسوبانی. 

ت َنزِد خواص و َعوام، تو گویی َچشـم َبر َدهاِن شـْیِخ شـیراز  ْی، این ُهمام، با این پایگاه و َمْقبولّیَ به َهر رو
ی ِشْعری بَسراَید.  دوخته بوده است تا از او ُسَخنی بْشَنَود و آنگاه به ِاقِتفا و َهْمَچْشمِی و
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یست و َچند َغَزل َدر َدست نیست، ازین  شعاِر ُهمام بیش از دو
َ
فتۀ طاِبِع دیواِن ُهمام، »با آن که از أ

ُ
به گ

ِمقـدار َدر ُحـدوِد َهشـتاد َغـَزل، َیعنـی بیـش از یـک ِسـُوِم َغَزلهاِی موجوِد ُهمـام، با َهمان ِمقـدار از َغَزلهاِی 
شـته از َغـَزل، ُهمـام َدر ُسـرودِن َترجیْع َبنـدی در َمرثیـۀ خواجـه 

َ
ذ

ُ
َسـعدی َدر َوزن و قافیـه ِاّتِحـاد داَرنـد. گ

فته از 
ُ
« گ َشـمُس الّدین که به تیِغ جفاِی مغول َشـهید ُشـد، از َمرثیه ای که شـیخ َدر ِرثاِی »سـعد بن أبوبکر

ی َکرده است.«25. بیاِت َبندها پیَرو
َ
لحاِظ َوزن و َتعداِد أ

لفاظ و ِعباراِت َسـعدی را نیز 
َ
ُهمـام َدر ایـن ِاقِتفاهـا، گاه، ِعـالوه َبـر ِاّتِحـاِد َوزن و قافیـه و َمْضمون، َبعِض أ

َتکرار َکرده است.26

ایـن کـه ِاْقِتفاهـا و َهمَچْشـمی هاِی شـاِعرانۀ ُهمـام را َدر َحـّقِ َسـعدی، َبعـِض ُقَدمـا - ُچنـان کـه بیاَیـد - 
فته اند، خالی از َظراَفتی نیست.

ُ
»ُمعاَرَضه« گ

َدبّیاِت َعَربی - ِإسالمی، ِاْصِطالح است، و ِاْصِطالِح شناْخته ُشده ای َهم َهست.
َ
»ُمعاَرَضه« َدر أ

ر 
َ

َدبی، آن است که: شاِعری َدر ِإزاِی ِشعرِ شاِعری دیگ
َ
ة«، َدر ِاْصِطالِح أ ّیَ ْعر ُمعاَرَضة الِشّ

ْ
ُمعاَرَضة« یا »ال

ْ
»ال

غـراض ُمخَتِلـف اسـت. گاه 
َ
ی، أ ی و َنظیـره آَور ِشـعری بگوَیـد بـا َهمـان َوزن و قافیـه؛ و الَبّتـه َدر ایـن پیـرو

لی را بسـیار َپَسـندیده و َدر َمقاِم َتْبجیل و ِاحِترام این َنظیره را می سـاَزد، و گاه از  ّوَ
َ
شـاِعرِ ُدُوم، چون ِشـعرِ أ

باِب ِإْنکار و َنْقض، و گاه از باِب ِمزاح و ُمطاَیَبت و ُفکاَهت.27

دو  روبارویـِی  َیعنـی:   - اسـت28  ُشـده  یـح  َتْصر نیـز  َفرَهْنگ هـا  َدر  کـه  آْنسـان   - »ُمعاَرَضـه«  َغـِت 
ُ
ل خـوِد 

ی،  عـی بـا َهـم؛ ُمبـارات، َبراَبـری و َنَبـرد نمـوَدن بـا َکسـی َدر کار
َ

یـِف ُمّد ، ُمقابلـۀ دو َحر ـر
َ

َحریـف بـا یکدیگ
ـر َدرآَمـَدن، 

َ
فَتن بـه یکدیگ

ُ
ی؛ َدر َمقـاِم پاُسـْخ گ َهمَچْشـمی َکرَدن، َسـْعی َدر پیشی ُجسـَتن َبـر َکسـی َدر کار

ُسَخِن َکسی را َنْقض َکرَدن؛ با َکسی َبراَبری َکردن؛ پیشاپیش آَمَدْن َکسی را َدر راه؛ سْیر َکرَدن َبراَبرِ َکسی؛ 
ـری ُکَنـد و آَورَدِن چیـزی کـه 

َ
ی کـه دیگ ؛ َکـردِن کار ـر

َ
ی بـا نوشـتاِر دیگ َکـرَدِن نوشـتار َبراَبـر ِنهـاَدن و ُمقابلـه 

ی؛ از ُعْهدۀ َکسی َبرآَمَدن؛ ... .29  ری گوَید؛ پیکاِر روبارو
َ

فَتِن آنچه دیگ
ُ
ری آَرد و گ

َ
دیگ

ُبردهاِیـش از نوعـی َتقاُبِل َمشـوب به سـتیَهندگی َبرِکنار  ی از کار ُچنـان کـه می بینیـد، »ُمعارضـه« َدر بسـیار
َدبی نیز سـایه 

َ
ِح أ

َ
رِ »ُمخاَصَمت« اسـت که الَبّته َبر آن ُمْصَطل

َ
نیسـت و هالۀ عاِطفِی پیراموِن آن َتداعٖی گ

ْند، خاصه َدر ما َنْحُن فیه.
َ

می َتواَند افگ

ی از َمـرِز  کـه َهْمَچْشـمِی ُهمـاِم َتبریـزی بـا َسـعدِی شـیراز یافتـه بوَدنـد  ْشـتگان بُدُرسـت َدر
َ

ذ
ُ
گ هـی، 

َ
واْنگ

شته است و براستی ُمناَفَستی را می ماَند که شاِعر را از خاستگاِه ِنقار به مْیداِن 
َ

ذ
ُ
ُهَنرنمایِی شاِعرانه َبرگ

به َدست َنیافته باَشد.
َ
ق و َغل ردیده باَشد! َهرَچند که َدر این میدان نیز به َتَفّوُ

َ
کارزار َرْهنمون گ

داَمنـۀ َهْمَچْشـمی هاِی ُهمـام بـا َسـعدی، بـه َسـراَیندگاِن َعصـرِ ایشـان نیـز َرسـیده و ُسَخْن َسـنجاِن آن 



آینۀپژوهش  193
سال سی وسوم، شمــارۀاّول،فروردین واردیبهشت 1401  

پهوسپآینمپژوهش
َزلّیاِت  َسعدِی شیرازی  و ُهماِم َتبریزی

َ
324ُمعاَرضات َدر غ

ی هـاِی جاِنْبگیرانـه َبرانگیختـه بـوده اسـت. ... از یـاد َنباَیـد ُبـرد َدر َهمـان روزگاران کـه  روزگاران را بـه داَور
قالیـِم پارسـی گویان را َدرَنَوردیـده بـود، ُهمـام نیـز دوسـتداران و 

َ
ی َبسـیِط أ میـِن شـیراز ِ

ّ
ُمَتَکل

ْ
ْفَصُح ال

َ
آوازۀ أ

 َبر 
ً

م می داَدنـد. ... ِاحِتماال
َ
ـَعراء«30 َقل

ُ
ْفَضُل الّش

َ
ـو بـه چاشـنِی َتعاُرف! - او را »أ

َ
ِإراَدْتَمندانـی داشـت کـه - ول

ی َدر میان  ری، َدر میاِن َهواداران و ُسَخْن شناسـان بحث هاِی ُپرشـور
َ

َسـرِ َتْفضیِل یکی از این دو َبر دیگ
بوده است که ُجز َانَدکی از آنها َدر َمناِبِع َمکتوِب موجود بازَنتافته است.

ی )فـ: َدر فاِصلۀ 715 - 741 هـ.ق.( که َدر ِشْعْر »َزْنگی« و »ابِن َزْنگی«  ُقْطب الّدین َیْحَیی بِن َزْنگِی شیراز
، َدر پایاِن َغَزلی ُچنین ُسروده است: ی از شْیِخ شیراز ص می َکرده است31، به َهوادار

ُّ
َتَخل

َهســــــــت َهمانــــــــا ُهمــــــــاِم َتبریزی
َ
گ آ ِک ُسَخن، َسعدی است، شیرازیَنــــــــه 

ْ
که32 شاِه ُمل

َنــــــــزِد مــــــــا ُچنان باَشــــــــد او  فتــــــــۀ 
ُ
گ ِل  ْخَضر اندازی34زال

َ
یاِی أ که33 َقْطره ای سوِی َدر

یاِن - ُهمـاِم َتبریزی بوده  َسـراَینده ای بـه نـاِم سـْیِف َحـّدادی نیـز کـه از َهْمروزگاران - و ای َبسـا: از َهْمَشـهر
، ُچنین ُسروده است: تی ُفزوْن َتر ی از ُهمام، با َعَصبّیَ است، به َهوادار

ُتْحفــــــــه از فاِتحه آَرد به َتــــــــن و جاِن ُهمامَهرکه خواَند ُســــــــَخن از َدفَتر و دیواِن ُهمام

ْفت یكی: َســــــــعدی ازو ِبْه باَشد
ُ
که ُسَخن چیدی ازو َطْبِع ُسَخْن داِن ُهمامدوش می گ

! َعْقل ُچنین َنْپَســــــــنَدد ْفَتَمش: َهرزه َمگو
ُ
ر از خاِن35 ُهمام؟!گ ر ای ِسْفله! نه ای َبهره و

َ
َمگ

خود ِخِضر یافت ز َسرَچْشمۀ حْیواِن ُهمام37یافت َسعدی به ُسَخن َقْطره ای از کاِم ِخِضر36

ـری از ُچنیـن 
َ

یـده َنُشـده اسـت، نمونه هـاِی دیگ کاو کـه َهنـوز بُدُرسـتی  ـری 
َ

یـَدِن َمناِبـِع دیگ کاو شـاَید بـا 
سـناِد گویاِی 

َ
خانـان و أ

ْ
َدبـِی ُپرَحـراَرِت َعصـرِ ایل

َ
یاْن هـاِی َفرَهْنگـی و أ ِإْظهاِرَنَظرهـاِی ُمْغَتَنـم کـه نمـوداِر َجَر

رَدد.
َ
بگوَمگوهاِی َمحاِفِل ُسَخْن َسْنجاِن آن دوران بُشمار است، َدسْتیاب گ

٭
َدبـی و ِسـْبَقْت جویی هاِی 

َ
ِئـِق عـاّمِ أ گویـا خاسـْتگاِه ایـن ُمعاَرَضْتگـرِی ُهمـام را بـا َسـعدی، ِعـالوه َبـر َعال

ـذ و دیوانـِی ُهمـام نیـز باز  َمْعمـول میـاِن َبعـِض ُسـَخنَوران و ِاسـِتْعالهاِی ُهَنـری، َدر ِإشـاَرِت ُمعاِشـراِن ُمَتَنّفِ
باَید ُجست.

َدب و ُحرَمـت بـا 
َ
« کـه »قاِعـدۀ أ بی َشـک َدر پیرامـوِن ُهمـام و َدر میـاِن َهمـان »ُحـّکام و َسـالطیِن آن َعصـر

ی َمْسلوک می داشته اند«38، َکسانی بوده اند که او را به سوِی َهْمَچْشمِی شاِعرانه با شْیخ َسعدی سوق  و
می داده باَشند.



193  آینۀپژوهش
سال سی وسوم، شمــارۀاّول،فروردین واردیبهشت 1401  

پهوسپآینمپژوهش
َزلّیاِت  َسعدِی شیرازی  و ُهماِم َتبریزی

َ
ُمعاَرضات َدر غ 325

حَمدشـاه بـِن َعلّیِ 
َ
َدر َدستنوشـِت ُکْهنـۀ باَارجـی از دیـواِن ُهمـاِم َتبریـزی کـه ِاسِتْنسـاِخ آن را َعلیشـاه بـِن أ

صاِئِغ ِاْصَفهانی39 به روِز دوَشـنبه 21 َصَفرِ سـاِل 739 هـ.ق. به پایان ُبرده اسـت و بَنْقد َقدیْم َترین ُنسـخۀ 
َحَدثان - 

ْ
ِس ُقم َدر ِخزانۀ َمرَعشّیه40 - صٖیَنت َعِن ال

َ
موجوِد این دیوان بُشمار می آَید و ِامروز َدر َشهرِ ُمَقّد

طان َمْحمود غازاْن خان آَمده است:
ْ
ی می َشَود41، پس از ِشعری از ُهمام َدر َمدِح ُسل ِنگاهدار

ی َحزیـن42  طان َمْحمـود غازاْن خـان[ َشـخصی ایـن َغـَزِل شـیخ َسـعدی را بـه آواز
ْ
»در َحضـَرِت او ]= ُسـل

بخواْند، او را َعظیم خوش آَمد: 

یده  اند  ر زِ َرحَمِت َمْحــــــــض آَفر
َ
ْنــــــــِس ِدل و نــــــــورِ دیده  انداینــــــــان َمگ

ُ
کآراِم جــــــــان و أ

إشاَرت َفرمود که: پیِش موالنا ُهماُم الّدین رو و بگو تا َهْمُچنین َغَزلی از َبهرِ َمن بگوَید. َبر موِجِب ِإشاَرِت 
ْفت:

ُ
، این َغَزل بگ او

اند  دیــــــــده   نورِ  و  ِدل  آرزوِی  کــــــــه  یده اند«43 اینهــــــــا  آَفر طیف 
َ
ل جاِن  زِ  ر 

َ
َمگ َتْنشــــــــان 

ـر و سـوْق دادِن 
َ

ـالع َبـر یکدیگ ـم و ذوق و ِاّطِ
ْ
هـِل ِعل

َ
نیکوسـت َفرایـاد داشـته باشـیم کـه از ُبـْن َبرآغاالنیـَدِن أ

رباِب 
َ
رمی هاِی أ

َ
یخ، یکی از َسـرگ ایشـان به وادِی ُمناَفسـات و آنگاه ِنَشسـَتن و َنظاره کرَدن، َدر درازناِی تار

رباِب ِاقِتـدار َدر آن، َدر 
َ
ی هـاِی أ ِاْقِتـدار بـوده اسـت. ... داسـتاْن هاِی شـیرینی از ایـن ُمناَفسـات و میاْن دار

یخ و َتراِجم - َهسـت که الُبد  ِکتابهائـی چـون چهارَمقالـه ِی ِنظامـِی َعروضـی و ُجـز آن - َبـل ُعموِم ُکُتِب تار
از دیدۀ خواَنندگاِن این ُسطور نیز پوشیده َنمانده است.

َدبـی، یا َتماُیِل ُهَنری، یا َهرچه ُشـما بگویید!، 
َ
ِن أ ، یا َتَفّنُ یـِح خاِطـر نیـک ُمْحَتَمـل می نماَیـد کـه از بـاِب تْفر

ِم شاِعری با َسعدی ُمعارضه ُکَند 
َ
طان َمْحمود غازاْن خان، ُهمام را َبرآغاالنیده باَشند تا َدر عال

ْ
مثاِل ُسل

َ
أ

ر 
َ

ی از صوفیاِن آن روزگار و دیگ و َهمین َدْمَدمه ها باِعث آَمده باَشد تا صوفِی َتبریزِی ما - که ماَننِد بسیار
روزگاران، از طاِلبـاِن پایـگاِه ُدنَیـوی44 و از ُخداَونـداِن »جـاه«45 نیـز بـوده اسـت46 ـ، - بـه ِاْصِطـالِح شـاِیع َدر 
رَدد کـه الَبّته ُجْملگی می دانیم 

َ
ِی بیـل بـَرَود« و وارِد گـوِد ُمقابله و مْیداِن ُمسـابقه ای گ ُمحـاوره - »پاَیـش رو

ی بوده است! پیروِز آن شْیِخ شیراز

، الُبـد َدر َتگاپـوِی ُهمـام َبـراِی َهْمَچْشـمی بـا  ْینـی بـه َسـعدی نیـز ِإقبـاِل َفـراواِن خانـداِن صاِحب دیـواِن ُجَو
ثیر َنبوده است47. ُهمام، 

ْ
ِه بیْشَتر از این َممدوحاِن َفرهیختۀ ُمْقَتِدر و ذٖی ُنفوذ، بی َتأ ِب َتَوّجُ

ْ
َسعدی و َجل

ِه خواجه َشـْمُس الّدیِن صاِحب دیوان بود که خواجه  «، تا آنجا َطرِف َتَوّجُ از ُجمله: به َمثاَبِت یک »شـاِعر
َشـْمُس الّدین بیت هـاِی ُسـرودۀ خویـش را َبـراِی او بِفرِسـَتد و ِإْتماَمـش را َاز او َدرخواَهـد48. براسـتی َبعیـد 
ی را َدر  اسـت صوفِی َتبریزِی ما، َدر َمقاِم ِاْسـِتزاَدِت این ِعناَیت َنبوده باَشـد، و َهمین ِاْسـِتزاَدت، َانگیزۀ و

ت و فزونی َنَبْخشیده باَشد.  رقاَبت با ماِدِح ناْمَوِر خانداِن صاِحب دیوان ُقّوَ
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گـوش  ْی و بـه َهـر سـاِئقه، بی َتردیـد ُهمـام ُسـروده هائی را از َسـعدی َهمـواره پیـِش َچْشـم و َدر  بـه َهـر رو
می داشته است و َسْعْی ها َکرده تا »َدر َمقاِم َپْهلوَزَدن با َسعدی َبرآَید«49 و »خود را به َسعدی بَرساَند«50.

ت 
َ
ر َپذیرفته اسـت. بُجرأ

ُ
ّث
َ
ر از َسـعدی َتأ

َ
طاِبِع دیواِن ُهمام َخستوسـت که: »ُهمام بیش از َهر شـاعرِ دیگ

ی از شـیوۀ اوسـت  ع از َغَزلهاِی َسـعدی داَرد و پیرو فت که َکماِل َسـْبِک ُهمام، َبسـتگی به َتَتّبُ
ُ
می َتوان گ

که َغَزلهاِی ُهمام را َحالَوت و شیرینی َبخشیده است.«51.

َبعِض َپسینیان، ُهمام را »َسْعدِی آَذربایجان« خوانده اند52.

، این َمتاِع َفرَهْنگی، از 
ْ

َدر روزگاِر َسـعدی، ِشـعرِ شـْیِخ شـیراز را َدر آسـیاِی صغیر می خواْنَدند، و بِاحِتمال
راِه آَذربایجان بدان ِبالد می َرفته است.

ِشـعرِ  راه،  ایـن  از  و  بوَدنـد،  او  ِشـعرِ  َمْمدوحـاِن َسـعدی و دوسـتداراِن  ْینـی،  ُجَو خانـداِن صاِحب دیـواِن 
َسـعدی، و بـه قولـی، خـوِد او53، تـا آَذربایجـان کـه یکـی از جاْیگاْه هـاِی ِاْسـِتْقرار و ِاْقِتـداِر ایـن خانـدان بـه 
ر جاْی ها، َدر َتبریز ِاْنِتشـار می یافت و موِرِد 

َ
ُشـمار می آَمد، َرفته بود، و باز به قولی54، ای َبسـا زودَتر از دیگ

َدب واِقع می ُشد. 
َ
هِل ذوق و أ

َ
ِإقباِل أ

ربـاِب َوْجـد و حـال را َدر آن 
َ
َپَسـند و روْح َنـواِز َسـعدی َدر ُکْنـِج خانقـاِه شـیراز کـه أ

ْ
ُسـَخناِن جاْن َفـزای و ِدل

جاِمَعۀ َسرشـار از ِدلَبسـتگی هاِی صوفیانه خوش می آَمد، به صوفِی َتبریزی و پیرامونیاَنش َرسـیده بود؛ و 
، َدر َمجاِلِس َوجد و َسـماع که َدر آن روزگاران روَنقی داشـت )و گویا ِشـعرِ خوِد ُهمام نیز َدر آن 

ْ
بِاحِتمال

خوانده می ُشد55(، ِشعرِ َترِ َسعدی، به کاِر پاْیکوبان و َسرَاْندازان می آَمد.

ی ُکنید!«  ی چیسـت؟! جان باز ی ُکنید! / ِخرقه باز ُهمام خود َدر َغَزلی به آغازۀ »ای َسـراندازان! َسـرانداز
فته است:

ُ
گ

َســــــــماع َدر  گــــــــو  را  ذوق  ُکنیــــــــد56طاِلبــــــــاِن  شــــــــیرازی  ِشــــــــْعرِ  ِاســــــــِتماِع 

ی« َهمانـا »ِشـعرِ َسـعدی«  ـه ـ، َمقصـوِد ُهمـام را از »ِشـْعرِ شـیراز
ُ
ُاسـتاد دکتـر َمحمـوِد عاِبـدی - داَم َفْضل

، ُجز َسعدی، »این ِرنِد َجهاْن دیدۀ کارافتاده«58،  داِنسته اند57؛ و گویا ُچنین باَشد. براستی شیراِز آن َعْصر
ی َکرد؟! ی و جاْن باز ُکدام شْیِخ ُسَخنَوِر شیریْن زبان را داشت که بتوان َبر ذوِق ِشعرِ او َسماع و َسرانداز

َدر این که ِشـعرِ َسـعدی به ُهمام می َرسـیده اسـت، َتردید َنمی توان داشـت، و َشـواِهِد آن، َدر ُسـروده هاِی 
یاِن  صوفـِی ُمْحَتَشـِم تبریـزی واِضـح و الِئـح اسـت. َدر ایـن َهـم کـه ِشـعرِ ُهمـام به شـیراز َرسـیده و َهْمَشـهر
ّقـی 

َ
ف َتل

َ
َسـعدی آن را دیـده و خوانده انـد و َدر َسـدۀ َهشـتم ِشـعرِ او را َدر َردیـِف ِشـعرِ »ُاسـتاداِن« َسـل

فی ُجزئی َدر ِضْمِن ِشعرِ خواجه  یِع ِشعرِ ُهمام ِبَعْیِنه یا با َتْغییر و َتَصّرُ می َکرده اند59 - و َحّتٰی َبْعِض َمصار
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مان نیسـتیم این اسـت که آیا خوِد 
ُ
حاِفظ به کار َرفته اسـت - جاِی َتردید نیسـت60. آنچه َهنوز از آن بی گ

ی باَخَبـر  شـْیخ َسـعدی َهـم ِشـعرِ ُهمـام را دیـده و از ِاْقِتفاهـا و ِاْسـِتْقبال ها و َهمَچْشـمی هاِی شـاِعرانۀ و
شـعاِر 

َ
ر اسـت؛ لیک ِاحِتمال داده اند که أ ِ

ّ
ْفَتن از این َمعنی با َقْطع و َیقین ُمَتَعذ

ُ
بوده اسـت یا َنه. ُسـَخْن گ

ُهمام به َسـعدی َرسـیده باَشـد و َحّتٰی ُهمام خود ِشـعرِ خویْشـَتن را َبراِی َسعدی ِفرِستاده باَشد و َدر ِشْعْر 
َسعدی را ُمخاَطب نیز ساخته باَشد.61 ِاْحِتمال است؛ لیک ِاْحِتماِل بیراهی نیست.

َغَزِل َمْعروفی َدر دیواِن َسعدی َهست که الُبد خوانده و شنیده اید، بدین آغازه:

آرزوِی تو باَشــــــــم که بمیَرم َدر  ِک کوِی تو باَشم62َدر آن َنَفس  بدان ُامید ِدَهم جان که خا

ل انگیز  ّمُ
َ
َدر این َغَزل که َزمانی َدر َبعِض ِکتابهاِی َدرسـی َهم ِسـَمِت ِاْنِدراج یافته بود، بْیِت آِخر بسـیار َتأ

دیبان را َبر َسرِ َمعناِی آن قال و قیل ها63:
َ
فت وگوخیز است و أ

ُ
و گ

َرْفَتن تــــــــو  ُوجوِد  با  ســــــــت 
َ
َسْهل بادیه  ر ِخالف ُکَنم َســــــــْعدیا! به سوِی تو باَشمهزار 

َ
وگ

ِبهـی از َدستنوشـت هاِی َقدیـِم َغَزلهاِی َسـعدی نیسـت 
ٌ

ی، شـاَید َندانیـد ایـن َغـَزل کـه َدر ُشـماِر ُمْعَتّد بـار
و َتنهـا َدر َبْعـِض ُنَسـِخ آن آَمـده اسـت64، َدر دیـواِن ُهمـام نیـز َهسـت65 و َبرخـی بـا ِاْسِتْشـهاد بـه َشـواِهد و 
ک به َقراِئنی َتماُیل داَرند تا ِاْنِتساِب آن را به ُهمام َبر ِاْنِتساَبش به َسعدی، راِجح ُشماَرند66؛67 که َدر  َتَمّسُ

ه نیز َهست. جاِی خود بسیار قاِبِل َتَوّجُ

هـی، ِاْحِتمـال داده انـد کـه ایـن َغـَزل را ُهمام خطاب به َسـعدی سـاْخته و از َبراِی او ِفرِسـتاده باَشـد و 
َ

واْنگ
ـم داده باَشـند و بیِت »هزار 

َ
َپسـاْن َتر َبعـِض ُمَدّوِنـان، بناُدُرسـْت، آن را َدر ُزمـرۀ ُسـروده هاِی خـوِد َسـعدی َقل

ر ِخالف ُکَنم َسـْعدیا! به سـوِی تو باَشـم« را نیز خوِد ُهمام خطاب به 
َ
سـت با ُوجوِد تو َرْفَتن / وگ

َ
بادیه َسْهل

فته و َمْقصودش این بوده باَشد که:
ُ
َسعدی گ

( آسـان  »ای َسـعدی! پیمـوَدِن هـزار بادیـه )بـا همـۀ دشـواری هایش( بـا وجـوِد تـو )بـه َهمـراِه تـو
اسـت و اگر خالف کنم )و اگر خالف این کنم؛ و اگر جز این باشـد، و سـهل نباشـد( باز هم 
بـه سـوِی تـو هسـتم )بـه سـوِی تـو می آیـم، چـون در بادیـه راهی جـز آن که تو می شناسـی وجود 

ندارد(«68.

ُسَخْنگاِه حاِضر جاِی فْیصله َبْخشیَدن بدین َبحث َنخواَهد بود؛ لیک - َصدالَبّته از راِه ِمزاح و طٖیَبت 
فَتنی است که: 

ُ
- گ

بـاِن ُهمـام َقـدری  کـه َدر َمعنی َکـرَدِن بْیـِت مذکـور از َز ُکنیـم، ولـو آن  ـر ایـن راْی را ِاختیـار 
َ
گ َا

ُمَتفاِوت َعَمل ُکنیم - که َبعید نیسـت ـ، ِگریباِن َسـعدی و َسـعدٖی ِپژوهان را از َدسـِت بْیتی 
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ُدشوار و ناَهموار َرهانیده ایم! ... و این َکم ِخدَمتی به َجهاِن َسعدٖی شناسی نیست!!69  

واهـی می ِدَهنـد که ُهمام، َدر شـاِعری، به 
ُ
گـون، گ سـناِد گونا

َ
ْی، دیـواِن ُهمـاِم َتبریـزی و َشـواِهد و أ بـه َهـر رو

شـیوۀ َسـعدی َنَظر داشـت؛ به راِه او می َرفت و پیدا و پنهان َسـعی می َکرد تا َدر ِکناِر شـْیِخ شیریْن ُسـَخِن 
شـیراز خـودی بنماَیـد؛ لیـک - ُچنـان کـه می َسـزیده اسـت - دیگـران ُسـَخِن او را َهْمپایۀ ُسـَخِن آن شـاِعرِ 
ی ُشـده اسـت کـه از  یابـی َنمی َکرده انـد و َهمیـن باِعـِث َبـّثِ َشـْکواِی َمْعروفـی از و ی َارز بی َهمـاِل شـیراز
َدب. ُهمـام، َدر پایـاِن َغَزلـی بـه آغازۀ »به 

َ
هـِل أ

َ
مْشـهورترین و شـناخته َترین بْیتهـاِی ُهمـام اسـت َدر میـاِن أ

ی«70 که بـه ِاْقِتفاِی َغَزلی از َسـعدی  ی / ولـی بـه چـارۀ بیچـارگان َنَپـرداز یـک ِکرِشـمه َتوانـی کـه کاِر مـا سـاز
فته:

ُ
ساخته است، گ

یَنســــــــت یب و شیر ِفر
ْ
ِدل ُســــــــَخِن  را  که بیچاره نیست شیرازی!ُهمام  َولی چه سود؟! 

 71 یَنســــــــت(  شیر یــــــــِب  ِفر
ْ
ِدل )یــــــــا: 

این »ولی چه سـود ...«، چیزی اسـت َفراَتر از »ِشـْکوه«72 و ِشـکاَیِت شـاِعرانه، و َحّتٰی آْنسـوَتر از ُمْقَتضاِی 
ینی ِاسـِتْنباط و  ـِد قزو مـه ُمَحّمَ

ّ
ـرِ »َرْشـِک« ُهمـام - آْنسـان کـه َعال

َ
یـم ِحکاَیْتگ ـِت ُمناَفَسـت«73. ... گیر

َ
»حال

یـده75 بـی هیـچ َتحاشـی َبیـان  ز
ُ
یـِخ گ ی نیـز َحمـِد ُمسـتوفی َدر تار َتْعبیـر َفرمـوده اسـت74 و َقرنهـا پیـش از و

یـح َکـرده  َقـل َهمـان گونـه کـه ُاسـتاِد َانوشـه یاد ُمجَتبـٰی میُنـوٖی َتْشـخیص و َتْصر
َ
، َنباَشـد. الأ َکـرده اسـت76ـ 

«77؛78 و َصدالَبّته َنه َبر جاِی خویش. ض آمیز است، »ِإشاره«ای است »َتَعّرُ

، پیـِش َدسـِت َهَمـگان َهسـت، و خـود  ِر چـاپ و بازچـاِپ دیـواِن او
َ

ـذ
ُ

کارناَمـِک شـاِعرانۀ ُهمـام، از َرهگ
ی چه ُرْتَبتی است و َسعدی را چه پایگاهی. پیداست که او را َدر ُسَخنَور

ِی ُهمـام از َسـعدی و کوِششـی کـه َدر َتقلیـِد ُسـَخِن َسـعدی  ی و پیـَرو َبعـِض ُمعاِصـران َدر َتْبییـِن واْمـدار
عی ُشـده اند که »ِشـعرِ ُهمام َهمان َحالَوت و شـیرینی را پیدا َکرد که َدر ِشـعرِ َسـعدی 

َ
می َکرده اسـت، ُمّد

ـراِت َدرونـی را بـه گونـۀ او َبیـان می ُکَنـد« و 
ُ
ّث
َ
َمعهـود بـود«79؛ »َغَزلهایـی بـه شـورانگیزِی َغَزلهـاِی او داَرد و َتأ

ر 
َ

»گاه، ِحّس و َبیاِن این دو شاِعر ُچنان به َهم َنزدیک است که به َسختی می َتوان أشعاِر آنها را از یکدیگ
بازشناخت«80. ... چه بگوییم؟ ... غالبا َنه ُچنین است.

ِی  رچـه ِشـعرِ ُهمـام گاهـی َدر ُاسـتوار
َ
گ ِی ُهمـام را بیکبـاره نـاِزل َنباَیـد ِاْنگاشـت. ... »َا الَبّتـه ُرْتَبـِت ُسـَخْنَور

]مـورِد  َبالغـِی  َدقاِیـق  و  َظراِیـف  َبعضـی  از  و  نیسـت،  َقوٖی مایـه  ف[، 
َ
]َسـل ُاسـتاداِن  ُسـَخِن  ماَننـِد  َزبـان، 

زیـن چون خواجه 
ُ
دیبـان نیـز خالـی اسـت«81، این قَدر َهسـت که شـاِعری واالَمقـام و تیْزبین و ِبْه گ

َ
ِإقبـاِل[ أ

حیاًنا با َانَدکی َتْغییر 
َ
ی، شعرِ او را به خوانَدن گیَرد و ِعباراتی را از آن، أ د حاِفِظ شیراز َشمُس الّدین ُمَحّمَ

ف - ُچنـان کـه سـیرۀ َمرضّیـۀ آن ُبـُزرگ َدر »اقتباِس« بصیرانۀ َکِلماِت دیگران بوده اسـت - وام ُکَند  و َتَصـّرُ
و َدر ِشعرِ خویش به کار َبَرد. 
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َدب َدر شـیراز َکشـانیده، 
َ
هـِل ذوق و أ

َ
ای َبسـا ُشـما بَفرماییـد آنچـه پـاِی ِشـعرِ ُهمـاِم َتبریـزی را بـه َمحاِفـِل أ

، َهمان "ُمعاَرضاِت" او با َسـعدی اسـت؛ چه، ُسـَخِن َکسـی که با شـْیِخ شیریْن ُسـَخِن شیراز از َدر 
ً

ِاحِتماال
یاِن ُسَخْن َسـنِج او را بـه خـود می َکَشـد؛ می جوَینـد و می خواَننـد تا  ـِه َهْمَشـهر "ُمعاَرَضـت" درآَیـد، الُبـد َتَوّجُ
 َدر 

ْ
فتـه اسـت و َدر ُمعاَرَضـت با َسـعدی چه َکـرده. ... َنمی دانیم. ... شـاَید ایـن ِاحِتمال

ُ
ببیَننـد َمـرد چـه گ

ْی ِشـعرِ ُهماِم َتبریـزی را به خوانـَدن ِگرِفته  ی َهـم از َهمین رو جـاِی خـود َوجیـه باَشـد. شـاَید حاِفـِظ شـیراز
ی در دیواِن حاِفظ َشَرِف  ند داشته است که پاره ای از ُسروده هاِی و

َ
باَشد. ... َهرچه بوده، ُهمام َبختی ُبل

ُخلود یافته و َدر ِذهن و َزباِن َقبیلۀ َکِلمه تا جاودان ِنَشسته است!

راسـت آن اسـت کـه ُهمـام، َنـه َدر ِاْقِتفـاِی َسـعدی َچنـدان کامیـاب اسـت کـه بتـوان او را "ُنسـخۀ ثانـِی" 
ی را بِاْسـِتقالل َدر َردیـِف نوآَوراِن  ـق کـه بتوان و

َ
َسـعدی بـه ُشـمار آَورد82، َنـه َدر ِإْبـداع و ِاْبِتـکار َچنـدان ُمَوّف

شتۀ ما ُچنین بوده اند؛ و این، به 
َ

ذ
ُ
ی از شاِعران و ُسـَخنَوراِن گ َسـرآَمد َدر ِشـعرِ فارسـی ِنشـاْند. الَبّته بسـیار

خـودِی خـود عیبـی نیسـت. عْیـِب کاِر ُهمـام آن اسـت کـه خواسـته و ناخواسـته ُسـروده هاِی خویـش را از 
ی با َسعدی َسنجیده می َشَود؛ و  یخته و خواه ناخواه َدر َهر داَور ندَپرواِز َسعدِی شیراز َدرآو

َ
َشْهَپرِ ِشعرِ ُبل

ر ُهمام، این َاندازه َدر َسـعدی َنمی پیچید و 
َ
گ ه َسـعدی راسـت. شـاَید َا

َ
َمحال

ٰ
ْق ال ، َتَفّوُ َدر این َسـنِجش نیز

ُسَخِن خود را َدر َمعرِِض ُمقایسه با ُسَخِن َسعدی َقرار َنمی داد، ِامروز ما نیز فاِرغ از ِنسَبِت ِشعرِ او با ِشعرِ 
فـت: ُهمـام َدر َغـَزل »صاِحـِب َبیانـی شـیرین و َمضامینـی نـو و ِدلَپَسـند«83 اسـت؛ 

ُ
شـْیخ، می َتواِنسـتیم گ

َسرایاِن َسرآمِد َزباِن پارسی نیست. لیک ُهمام َنَتوانسته و َنخواسته به راِه خود بَرَود. بجا 
ْ
َهرَچند که از َغَزل

و نابجـا، بـا َسـعدی َطریـِق »ُمعارضـه« پیمـوده و چیـزی کـه بروشـنی َنمی دانیـم چیسـت، جاْی جـاْی او را 
ردانیده؛ و 

َ
ی را به کارنامۀ دَرخشـاِن َسـعدی َقریـن گ بـه َنحـوی بـا َسـعدی َدرگیـر َکـرده و کارنامِک ِشـعرِی و

َوْند است!
ْ
ْند و کوِه َال

َ
نداِی ِشعرِ ُهمام پیِش ُسروده هاِی َسعدی، َهمان ِحکاَیِت َمناَرۀ ُبل

َ
الَبّته، ُبل

ُمذ 
ْ
عصـار َتَتل

َ
ی؛ ُهمـام را، َهرَچنـد کـه َدر َمْحَضـرِ شـْیِخ شـیراز حاِضـر َنیاَمـده و ُمسـَتقیًما َنزِد آن یگانۀ أ آر

ـم داد84 و از پیرامونیـاِن َمکَتـِب ُسَخْنَسـرایِی او ...؛ کـه َدر 
َ
ِگرداِن َسـعدی َقل َنَکـرده باَشـد، باَیـد َدر ُزْمـرۀ شـا

ی  ِم ِشْعر و شاِعری، ِامتیاز
َ
ندی است. َنْفِس ِاْنِتساب به َسعدی، َدر عال

َ
جاِی خود، این َمقام نیز َمقاِم ُبل

ی و ُمتاَبَعِت ُهَنری ...؛ چه، َسـعدی،  ِگردی" باَشـد و پیَرو اسـت عالی؛ وگرَچند این ِاْنِتسـاب از باِب "شـا
فته اند: »... ُخداَوند َدر َسرشـِت َسـعدی جوَهرِ شـاِعری 

ُ
َهمان َکسـی اسـت که ناِقدانی َبصیر َدر َحِق او گ

کِتسـابِی ُهنرِ ِشـعر نیز َبر مجموعۀ  را َدر َحـّدِ ِنهایـِی آن بـه َودیَعـت ِنهـاده اسـت«85 و »َسـعدی َدر جاِنِب ِا
َدِب فارسی و َعَربی ِإشرافی شگرف داشته است«86.

َ
میراِث ُبُزرگاِن أ

رِ ناِم »َسـعدی« بوده 
َ
ی از ُقَدماِی ما، َتداعٖی گ از باِب َهمین ِاْنِتسـاب اسـت که ناِم »ُهمام«، از َبراِی ُشـمار

است و میاِن این دو نام و خاِطره ُمناَسَبتی می دیده اند. ... زهی َشَرف!

ی )فــ: 852  ِی سـیَبِک نیشـابور سـرار
َ
نمونـۀ نمایـاِن ایـن َتداعـی و َهْمِنشـینی را، َدر دیباجـۀ َمْنثـوِر دیـواِن أ
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هـ.ش.( می َتوان دید87. 

٭
خبـاِر موثـوق و ناموثـوق و پـاره ای از ِحکایـات و ِإشـاراِت ُقَدمـا، ایـن 

َ
یخـی و أ سـناِد تار

َ
َجمیـِع َشـواِهد و أ

را نشـان می ِدَهـد کـه میـاِن َسـعدی و ُهمـام، َوراِی ِاقِتفـاِی ُهَنـری و ِشـعرِی ُهمـام َدر َطریقـی کـه َسـعدی 
ِت َمناِبع، آن را نیک 

َّ
یخی و ِقل َمْسلوک داشته بوده است، چیزی َهست )/ بوده(؛ لیک ما با این ُبْعِد تار

ی  ی بوده است، َرْشک آَور روَشن َنمی توانیم داشت. ... خواه ناِم آنچه میاِن صوفِی َتبریزی و شْیِخ شیراز
، بی َتردید ِإشاراتی را َدر ِشعرِ ُهمام َبرانگیخته است که  ر

َ
باَشد و خواه رقاَبت اندیشی88 و خواه چیزِ دیگ

از َعواِطِف ناخوشآَیند تهی نیست.89

یِخ  ل َدر تار ّمُ
َ
َدر دیواِن ُهمام ِقْطعه ای َهست که َدر آن به َسعدی ِإشاَرت َکرده است و از َقضا، از حْیِث َتأ

ِت َفراوان است.  ... آن ِقْطعه این است: َهّمّیَ
َ
، واِجِد أ َحیاِت شْیِخ شیراز

رَدن َکشیده است
َ
ب تشــــــــنه َشَود فاِرغ از َعذاب،َسعدی که َمْشِک آب به گ

ْ
 تا زآِب َعذ

)ُنْسخه َبَدل: َهمی کشید(

َکرده اســــــــت آب؟!َتْشــــــــنیِع او زِ چیســــــــت که از َبْهرِ تشنگان کوفه َروان  ه تا به 
ّ
از ِحل

)ُنْسخه َبَدل: کرده اند(

شـتگان، شـْیخ 
َ

ذ
ُ
گ َبْعـِض  فتـۀ 

ُ
گ بـه  کـه  داَرنـد  یـاد  َفـرا  نیـک  َدبـی، 

َ
أ َتذِکره هـاِی  و  َتراِجْمنامه هـا  آشـنایاِن 

س و ِبالِد شـام َسـّقائی می َکرده اسـت و ... . ایَنک به َبَرَکِت 
َ

ُمَقّد
ْ
تی َمدید َدر بْیت ال

َ
ی، ُمّد َسـعدِی شـیراز

 ، دِرضا َشـفیعِی َکدکنـی - داَم ُعالهـ  ـم، دکتـر ُمَحّمَ
َ

َتحقیقـاِت َجدیـد، خاّصـه َتدقیقـاِت َژرِف ُاسـتاِد ُمَعّظ
یخی تهی نیست؛ و شْیخ َسعدی  شتگان، از َحقاِئقی عْینی و تار

َ
ذ

ُ
َمْعلوممان ُشده است: این ِإشاراِت گ

یسـته اسـت و خود  ت" می ز هِل "ُفُتّوَ
َ
یَقِت أ که َدر روزگاِر ُشـیوع و روَنق و شـکوفائِی آئیِن "جوانَمردی" و َطر

راِن آئیـِن "َجوانَمـردی" اسـت و از َهْمِنشـینِی خـود بـا "جوانَمـردان" َهـم َدم َزده اسـت و 
َ

یکـی از ِستاِیشـگ
یخی، خود، َدر  سـناِد تار

َ
واهِی َبْعِض أ

ُ
َبعِض َممدوحاَنش از پیَوسـتگاِن َرسـمِی این َطریَقت بوده اند، به گ

ت، او را َدر ُزمـرۀ "َسـّقایان" و  هـِل ُفُتـّوَ
َ
ْصنـاِف أ

َ
ت" و "جوانمـردی" ُمْنَسـِلک بـوده اسـت، و از أ َسالِسـِل "فتـّوَ

ِع َسـعدی به  م داده اند که َمْشـِک آب َبر دوش می َکشـیده و ِسـقاَیت می َکرده اند. ِإشـاراِت ُمَتَنّوِ
َ
کسـانی َقل

نده اسـت و َدر ُسـَخِن او َبسـآَمدی نمایان 
َ
گ ی َپرا گـوِن و حـواِل تشـنه کامان نیـز کـه َدر آثـاِر گونا

َ
تشـنگی و أ

ی َبر این َمقوله  داَرد، بـه َهمیـن َتجـاِرِب َحیـاِت شـْیخ به عنواِن یک "جوانَمرِد َسـّقا" و به ِإْشـراِف َتجرِبـِی و
رَدد.90 

َ
بازمی گ

فت وگوی به َهمین جاِنِب 
ُ
رَدن ...« که ُهمام ُسـروده اسـت، بی هیچ گ

َ
ِقطعۀ »َسـعدی که َمْشـِک آب به گ
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َحیاِت َمعَنوی و ِاجِتماعِی شْیِخ شیراز و َسّقائِی او راِجع است، و ِإخباِر ُهمام که َهمروزگاِر َسعدی بوده 
خبار و 

َ
تی داَرد َعلٰی ِحده که با غاِلِب أ َهّمّیَ

َ
ت و أ ، در این َزمینه، َسـَندّیَ حواِل او

َ
قوال و أ

َ
اسـت و جویاِی أ

ران َطَرِف ِنسَبت نیست. 
َ

قواِل دیگ
َ
أ

، بی هیچ َشـّک و  ه تا به کوفه َروان َکرده اند آب« نیز
ّ
آن ِإشـاَرِت ُهمام به »َتْشـنیِع« َسـعدی بدان که »از ِحل

ندآوازۀ شْیِخ شیراز که َفرموده است:
َ
ْیْب ناِظر است بدین بْیِت ُبل ر

بُمرَدنــــــــد تشــــــــنگان  بادیــــــــه  آب91    َدر  مــــــــی َرَود  کوفــــــــه  بــــــــه  ــــــــه 
ّ
ِحل ز  و

ُاستاد دکتر َمحموِد عاِبدی، با َتحلیلی از َهمین ِقطعۀ ُهمام92، ِاحتمال داده اند ِشعر و ِشکاَیِت َسعدی 
رَدد93.

َ
به صاِحب دیوان بازگ

هالۀ عاِطفِی ناخوشآَینِد ِقطَعۀ ُهمام و َتْعریضی که َدر آن به َسعدی َهست، ِعیاْن َتر از آن است که جاِی 
یم، ُچنین َبر َتواَند آَمد که  م دار

َّ
ر آن َتحلیل و ِاحِتماِل ُاسـتاد دکتر عاِبدی را ُمَسـل

َ
گ ُشـْبَهت باَشـد؛ لیک َا

ی را َبر شـْیِخ شـیراز َبرمی آغاالنیده و َدر  صوفِی َتبریزی با این ِشـعر به نوعی صاِحب دیوان یا پیرامونیاِن و
َروابِط َسعدی و صاِحب دیوان، - به ِاْصِطالِح َعوام - "موش می َدوانیده است"! ... ُحْسِن َرواِبِط َسعدی 
تی که این ُحْسِن َرواِبط َبراِی َسعدی داشته است، َبر َهرَکس که  َهّمّیَ

َ
ْینی و أ با خانداِن صاِحب دیواِن ُجَو

ص! ... به قوِل  ح َکرده باَشـد، پوشـیده نیسـت؛ تا چه َرَسـد به َتَفّحُ
ُ

ّیاِت شـْیخ را بُدُرسـتی َتَصّف
ّ
یک بار ُکل

ک، خانداِن  ِک کاِمل داَرند، و آن ُنقطۀ ِاشِترا طاِبِع دیواِن ُهمام، »َسعدی و ُهمام َدر یک ُنقطه با َهم ِاشِترا
ْینـی بـوده اسـت، و ُهمام َدر َسـعی و َتالش  ْینـی اسـت«94. ... َسـعدی مـورِد ِإقبـاِل خانـداِن ُجَو َمعـروِف ُجَو
ـِت ُسـَخِن َسـعدی بَرسـاَند.95 ... َدر اینها جاِی ُشـبهه  ـت و َمرغوبّیَ تـا بتواَنـد ُسـَخِن خـود را بـه پایـۀ َمحبوبّیَ
ینی - »َرقیِب شـْیخ َسـعدی«96 بوده اسـت، با  ِد َقزو مه ُمَحّمَ

ّ
یِح َعال نیسـت. ... آیا ُهمام که - به َتْعبیرِ َصر

ی َنبوده است؟ ... و آیا َدر  این َتْعریض و موْش َدوانی َدرَصَدِد از مْیدان بَدر َکرَدِن َرقیِب َقوٖی َدسِت شیراز
این کار توفیق َنیافته اسـت؟ ... آیا َرواِبِط َسـعدی و خانداِن صاِحب دیوان تا پایاِن ُعمرِ شـْیخ َهمُچنان 
ی  : َنه!97 ... ُجزئّیات َبر ما َمعلوم نیست و َجواِنِب بسیار

ً
رمِی پیش؟ ... ِاحِتماال

َ
"َحَسنه" بود و به َهمان گ

یِخ آن روزگاران َهمُچنان َمْجهول و َمْغفول است. ... . از تار

ـر َنباَشـد ُمْشـک و َعنَبـر َدر َجهـان، 
َ
ـِف یـاِر ِمْهربـان آسـوده ایم / گ

ْ
ُهمـام، َدر َغَزلـی بـه آغـازۀ »مـا بـه بـوِی ُزل

ر َبهار 
َ
ِی دوستان از بوستان آسوده ایم / گ ، به آغازۀ »ما به رو ردۀ َغَزلی از شْیِخ شیراز

َ
آسوده ایم«98، که َبر گ

ر باِد َخزان آسوده ایم«99، ساخته است، می گوَید:
َ
آَید وگ

ش ِعْشْق بازی می ُکنیم
َ
َوت با َخیال

ْ
از ُگِلســــــــتان فارِغیم؛ از بوستان آسوده ایم100چون به َخل

ـِت »از 
َ
، بـوده اسـت و َدر ل آنگونـه کـه می بینیـد، ُهمـام َدر َمقـاِم ِاْقِتفـاِی َغـَزِل َسـعدی و َهمَچْشـمی بـا او
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ِلسـتان و بوسـتاِن او َکـرده اسـت 
ُ
ُگِلسـتان فاِرغیـم؛ از بوسـتان آسـوده ایم« َهـم، بظاِهـر َطْعنـی نثـاِر شـْیخ و گ

ِی آن می بـاَرد!، از این  کـه از َهمـان روزگاران آوازه ای داشـته اند. ... ُهمـام بـه نوعـی کـه "ُبـروَدت" از َسـر و رو
َمْند نیسـت. ... 

ْ
َدب و َفرَهْنِگ ایرانی ِإْظهاِر ِاْسـِتْغنائی َکرده اسـت که َسـزاِی َمرُدماِن َفرَهْنگ

َ
دو شـاهکاِر أ

فاقی اسـت و هیچ َقصد و َغَرضی  ت یکَسـره ِاّتِ
َ
ِلسـتان" و "بوسـتان" َدر این ل

ُ
گ شـاَید َکسـی بگوَید آَمَدِن "

ْی َدر پـِی َتْعریـض بـه َسـعدی َنبـوده اسـت. ... ایـن َهـم  َدر میـان نیسـت و ُهمـام نیـز َدر اینجـا بـه هیـچ رو
ی َنخواهیم َکرد. ماِن خویش پاْیَفشار

ُ
ِاْحِتمالی است و ما َبر گ

ی و صوفـِی َتبریـزی  ُکـدوَرت میـاِن شـاِعرِ شـیراز َهرچـه باَشـد و َهرچـه بـوده، ُقَدمـا َهـم َرنگـی از ِنقـار و 
می دیده اند. 

شـاَید آن ِحکاَیِت دیداِر َسـعدی و ُهمام َدر َحّماِم َتبریز نیز که َدر َتذِکَره ها آَمده و اْی َبسـا بیکباره موهوم 
یخته ُشده.  باَشد، َطرحی است که َبر ُبنیاِد َهمان ِانگاره ر

رچـه بـر نوعـی از لیـغ و الغ َهـم ِاْشـِتمال 
َ
گ ، َا یـم آن ِحکاَیـت را نیـز زیر

ُ
گ یخـی، نا بـه ُمناَسـَبِت ایـن َبحـِث تار

فـت و به ِقّصـۀ َطْنزآمیزِ ُمالقاِت 
ُ
داَرد، َنقـل ُکنیـم. بَحقیَقـت َنمی تـوان از ِنسـَبِت ُهمام و َسـعدی ُسـَخن گ

شتگان به ُمناَسباِت این دو ُسَخنَور است، 
َ

ذ
ُ
رِِش گ

َ
رمابه ای َدر َتبریز که َدسِت کم نموداِر نگ

َ
این دو َدر گ

ِإشاَرت َنَکرد.

حواِل شْیخ َسعدی آَورده است:
َ
زاِرِش أ

ُ
َعراء َدر گ

ُ
ِکَرُة الّش

ْ
ْتشاِه َسَمرَقندی َدر تَذ

َ
دول

طایـف و نازکـِی101 طْبـْع شـْیخ ]= َسـعدی[ را َدَرجـه ای عالـی بـوده و َهمواره با 
َ
»... َدر َظراِیـف و ل

هِل َفضل ِاْخِتالط َکردی و ُمطاَیَبت و َبذله 
َ
ُمسـَتِعّدان نشسـتی و با ُوجوِد ِاسـِتْغراق و حال با أ

هـِل ِدل و صاِحب َفضل 
َ
َینـد که خواجـه ُهماُم الّدیِن َتبریزی102 که َمردی أ فتـی؛ ُچنـان کـه گو

ُ
گ

زی شـْیخ  ل بـوده و ُمعاصرِ شـْیخ َسـعدی بوده اسـت، رو و خوْش َطبـع و صاِحب جـاه و ُمَتَمـّوِ
یـز بـه َحّمـام َدرآمـد و خواجـه ُهمـام نیز با َعَظَمِت َتمام َدر َحّمام بود، شـیخ طاسـی آب  َدر َتبر
یش از ُکجاسـت؟، شـْیخ  یخت، خواجه ُهمام ُپرسـید که: این َدرو رده َبر َسـرِ خواجه ُهمام ر آَو
فت: َعَجب حالیسـت که شـیرازی َدر َشـهرِ ما از 

ُ
، خواجه ُهمام گ ِک شـیراز ِک پا فت: از خا

ُ
گ

فت که: این صوَرْت ِخالِف َشهرِ ماست! که َتبریزی 
ُ
می َکرد و گ َسگ بیشَتَرست! شْیخ َتَبّسُ

ین ُسَخن به َهم َبرآَمد و از َحّمام بَدر آَمد،  َدر َشهرِ شیراز از َسگ َکمَتَرست!! خواجه ُهمام از
شـْیخ نیـز َبرآَمـد و بـه گوشـه ای نشسـت و َجـواِن صاِحب َجمالـی خواجـه ُهمـام را - ُچنـان که 
کاِبـر اسـت - بـاد می َکـرد103 و خواجـه ُهمـام میـاِن آن َجـوان و شـْیخ َسـعدی حاِیـل بـود 

َ
َرسـِم أ

ـت خواجـه از شـْیخ ُپرسـید کـه: ُسـَخنهاِی ُهمـام را َدر شـیراز می خواَننـد؟ شـیخ 
َ
یـن حال و َدر

فت: یک بْیت یاد داَرم؛ و این بْیت 
ُ
فت: هیچ یاد داری؟ گ

ُ
فت: َبلی، ُشـهَرتی َعظیم داَرد! گ

ُ
گ

َبرخواْند:
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بْیت،
دار ُهمام اســــــــت ِحجاب

ْ
نیم  َدر میاِن َمن و ِدل

َ
که این َپرده به یک  سو فگ َوقِت آَنست 

نَدش داد که: تو شـْیخ َسـعدی 
َ
خواجه ُهمام را ِاشـِتباه َنماْند َدر آن که این َمرد شـْیخ َسعدیسـت و سـوگ

فت: َبلی. خواجه ُهمام َدر َقَدِم شیخ ُافتاد و ُعذر خواست و شْیخ را به خانه ُبرد و ضیاَفت 
ُ
نیستی؟! گ

طیـف می نمـود و ُصحَبت هاِی خوب می داشـَتند، و خواجه ُهمام بیشـَتری َغَزلّیات 
َ
ف هـاِی ل

ُّ
َکـرد و َتَکل

و َقصایِد شْیخ را جواب می گوَید ...«104.

گویـا ایـن داسـتاِن دیـدار َدر َحّمـام و َجسـاَرِت ُهمام و حاِضرَجوابِی شـْیخ، َنُخسـتین بـار َدر َهمین َتذِکَرۀ 
خیر آن را 

َ
گویه َکرده اند.105 َبعِض ِپژوَهندگاِن أ ر َتذِکَره نویسـان آن را وا

َ
ْتشـاه آَمده اسـت و سـَپْس َتر دیگ

َ
دول

ِت ُوقوَعش را ِاْحِتمال داده اند.106 َچندان ِجّدی َنِگرِفته اند و َبعضی ِصّحَ

ْتشـاه الَبّتـه آسـان نیسـت و َدر ِکتـاِب او َفـراوان َرْطـب و یاِبس به َهم بافته ُشـده اسـت 
َ
ِاعِتمـاد َبـر َنقـِل دول

یـم،  العاتـی کـه مـا َدر َدسـت دار سـناد و ِاّطِ
َ
شـته!107 ... بـا ایـن مایـه أ

َ
ْعـل و َخـَزف چـه بسـیار َهْمِنشـین گ

َ
و ل

م َنمی َتوان داشـت؛ لیک َحق این اسـت که 
َّ
ُمالقاِت َسـعدی و ُهمام را َدر َتبریز و خاصه َدر َحّمام، ُمَسـل

ی سـاْختگی باَشـد، سـاَزندۀ َکالم از ذوقی َسـْعدیانه 
ّ
ر َهم آن ُمجاَوَبِت طٖیَبت آمیزِ َسـعدی و ُهمام بُکل

َ
گ َا

 بـه بْیتـی از شـْیِخ شـیراز َنَظـر داشـته و مایۀ شـوْخ َطبعِی 
ْ

َبْهـره ُجسـته و َدر آنچـه َبرسـاخته اسـت بِاْحِتمـال
خویش را از آن بْیِت َنْغزِ ِدآلویز َبرِگرِفته است که َسعدی می َفرماَید:

ْک بیْشــــــــَتَرْند اْهِل ِعْشــــــــِق َمن ْفتی زِ خا
ُ
یم!108گ َکْمَتر ْک  خا از  که  َنه،  بیْشَتر  ک  خا َاز 

دار ُهمام است ِحجاب / َوقِت آَنست که این 
ْ
َکما این که دور نیست ِقّصۀ َبرخوانَدِن »َدر میاِن َمن و ِدل

کانی َمْسطور  طاِیِف فارسِی ُعَبْیِد زا
َ
ر باَشد که َدر ُزمرۀ ل

َ
َپرداْختۀ ِقّصه ای دیگ نیم«، باز

َ
َپرده به یک سو فگ
: است و از این َقرار

ـرَدِن او َکـرد و بـه َسـماع 
َ
»خـوْش  پَسـری بـا موالنـا ُهماُم الّدیـن َدر َسـماع بـود. موالنـا َدسـت َدر گ

َدرآَمد. رِْندی عاِشِق او بود؛ این بْیت َبر ُمْطِربان َعرض َکرد تا بخواْنَدْند:

بْیت،

َوقِت آن است که این َپرده به یک  سو فكنم«109.َدر میاِن َمن و َمعشوق ُهمام است ِحجاب

ْتشاه َفرموده است:
َ
َرواْنشاد ُاستاد دکتر َرشیِد عْیَوضی َدربارۀ ِحکاَیِت دول

قاتـی َبعیـد نیسـت َولـی ُسـَخنانی کـه میـاِن آن دو ُبـُزرگ َرفتـه بـا  »... ِاّتِفاق ُافتـاَدِن ُچنیـن ُمال
َقل سـی سـال َکمَتر از َسـعدی بوده 

َ
أ ِن آنان سـازگاری َنداَرد بُخصوص که ِسـّنِ ُهمام َحّدِ

ْ
َشـأ
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است.«110.

می نویسیم:
تشاه جایی َنداَرد، و آن ِحكاَیت را که 

َ
یا این ِاسِتْبعاد، َچندان َدر ِعیارَسْنجِی ِحكاَیِت دول گو

یابی َکرد.  یخی داشـته باشـد، بدین شـیوه َنمی َتوان َنْقـد و ارز ِت تار هیـچ َمعلـوم نیسـت واِقعّیَ
زگار و جاِمعۀ خود بوده اند؛ لیک  ... َهم ُهماِم َتبریزی و َهم َسعدِی شیرازی از "ُمْحَتَرماِن" رو
یم، باَید با آنچه َدر واِقع از ایشـان صاِدر  َكـرِد ایـن "ُمْحَتَرمـان" دار

ْ
ن و َعَمل

ْ
ری کـه مـا از َشـأ َتَصـّوُ

یم. عی که ما دار
ُ
سناد َبرمی آَید سازگار باَشد، َنه با َتَوّق

َ
می ُشده است و از َشواِهد و أ

عصـار چیزهـا 
َ
ـر "ُمْحَتَرمـان" َدر آن أ

َ
ی از دیگ ی و بسـیار ـوی و ُقطُب الّدیـِن شـیراز

َ
 ُهمـام و َسـعدی و مول

فته ها و َکرده هاِی 
ُ
یخ از این گ فته اند و َکرده اند و تار

ُ
فته و کارها َکرده اند که ما َنمی َپَسندیم؛ ولی آنها گ

ُ
گ

"ُمْحَتَرمان" بسیار َدر یاد داَرد.

تشـاه، ُهمـام، آن َوقـت بـه َسـعدی ِإهاَنـت می ُکَند کـه او را َهنوز به جا َنیاَورده اسـت. 
َ
تـازه َدر ِحکاَیـِت دول

یـخ و ُتـراِث مـا، ُسـَخناِن  َسـعدی َهـم بـا ُجْملـه ای دوَپْهلـو َجـواِب ِزْشـْت گویی ُهمـام را می ِدَهـد. َدر تار
ِزْشْت تر از اینها از قوِل "ُمْحَتَرمان" به َثبت َرسیده است.

بـه َهـر حـال، آثـاِر ُهمـام و َسـعدی ِنشـان می ِدَهْنـد که َهم ُهمـام با َتْعریـض و نیش و ِکنایه بیگانه نیسـت 
و َهـم َسـعدی بـا "َمضاِحـک" و "َنـواِدِر ُمْسـِکته"؛ و از َقضـا، - از ُخـدا کـه پْنهان نیسـت؛ از ُشـما َهم پنهان 
عـِی َتبریـزی می آَیـد و 

َ
ْفـت و ُزُمْخـت َپرانـَدن" و "لیچـار بارَکـرَدن" بـه آن صوفـِی ُمّد

ُ
ُکل َنباَشـد کـه - َهـم آن "

ی. ... بـا ایْن همـه َبـر  یـِف ُنکته َپـرداِز شـیراز َهـم ایـن ِرْندانـه جـواْب داَدن و "توَدَهنـی َزَدن" بـه ایـن شـْیِخ َظر
ی هـا می َکرده انـد و  ْتشـاه ِاعِتمـادی نیسـت و از َقدیـم ُظَرفائـی بوده انـد کـه ُچنیـن نادره َپرداز

َ
ِحکاَیـِت دول

الِت باَمزۀ خود را در َحِقّ َمشاهیر بازمی گفته اند.     َتَخّیُ

٭

ِی َحمـِد ُمسـتوفِی  فتـۀ سـْیِف َحـّدادی و داَور
ُ
گ ی و  ی، ُسـَخِن ُقْطب الّدیـن َیْحَیـی بـِن َزْنگـِی شـیراز بـار

ـری نیـز َهسـت کـه ِنشـان می ِدَهـد از َهمـان روزگاِر 
َ

ینـی را پیـش از ایـن آَوردیـم. ... َشـواِهد و َقراِئـِن دیگ َقزو
هِل َفرَهْنگ بدانچه َدر این میان می َرفته است 

َ
َهْمَچْشمی هاِی شاِعرانۀ ُهمام با َسعدی، گویا ُزْمره ای از أ

ردیده و َهْمَچْشـمِی 
َ
َعالقه َمندی یافته و گاْه گاْه ُمناَسـَبِت َبعِض ُسـروده هاِی ُهمام را با َسـعدی یادآَور گ

ر ُشده اند. ّکِ
َ

این را با آن ُمَتذ

شعاِر ُهمام و ُمَدّوِناِن دیواِن او بوده اند که َهرَچند نام و ِنشانشان 
َ
ران، ِگردآَوَرندگاِن أ

َ
از ُجملۀ این ِاْهِتماْمگ

ِلـع َهسـتیم کـه َدر فاِصلـه ای  را بروَشـنی َنمی دانیـم، بـه َبَرَکـِت ُمَقّدمـۀ َقدیـِم دیـواِن ُهمـام، ایـن انـدازه ُمّطَ
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ی و َتدویِن َمجموعۀ  مـرِو َفرَهْنگـِی آَذربایجـان111، بـه ِگـردآَور
َ
ی، و بظاِهـر َدر َهمـان قل کوتـاه َپـس از َوفـاِت و

ُسـروده هاِی بازمانـده از او کوشـیده اند و گویـا مـا َدر ُعمـدۀ آنچـه َدر ُنَسـِخ موجـوِد دیـواِن ُهمـام می بینیـم، 
هِل َفرَهْنگ و 

َ
 َپسـاْن َتر نیز ِإدامه یافته باَشـد و َکسـانی از أ

ً
ت َهسـتیم که ِاحِتماال َهّمّیَ

َ
وامداِر آن ِاْهِتماِم باأ

ت َدرَبسـته باَشـند و َبر َبعِض ُنَسـِخ دیواِن ُهمام چیزهائی َمزید َکرده  َدب به َتعقیِب آن ِهّمَ
َ
دوسـتداراِن أ

باَشند که َدر َتدویِن َنُخستین َنبوده باَشد112. 

ی از دیواِن ُهماِم تَبریزی که به سـاِل 816 هـ.ق. َبر َدسـِت  َغَرض، نمونه را، َدر َدستنوشـِت ُکهنۀ َاْرْجدار
ْ
ال

ردیده اسـت و َدر ِکتابخانۀ 
َ
، ِکتاَبت گ یـده و کارداِن آن َعْصر َجعَفـر بـِن َعلـِی َتبریـزی، از خوشنویسـاِن َورز

ی می َشَود، َدر َمواِضعی َچند، َمطلِع َغَزلی از َسعدی را آَورده و خاِطرنشان َکرده اند  یس ِنگاهدار ِی پار
ّ
ِمل

ی ُچنان ُسروده.113  فته است و آنگاه ُهمام َدر پاُسِخ و
ُ
که َسعدی ُچنین گ

َهمُچنیـن َدر َدستنوشـِت ُکهنه َتـری از دیـواِن ُهمـاِم تَبریـزی کـه بـه سـاِل 739 هــ.ق. َبـر َدسـِت َعلیشـاه 
ِس ُقـم 

َ
ردیـده اسـت و َدر ِخزانـۀ َمرَعشـّیه َدر َشـهرِ ُمَقـّد

َ
حَمدشـاه بـن َعلـّیِ صاِئـِغ ِاصَفهانـی ِکتاَبـت گ

َ
بـِن أ

ی از ُسـروده هاِی َسـعدی را آَورده و َپـس از َهریـک یـادآَور ُشـده اند کـه  ـِع ُشـمار
َ
ی می َشـَود، َمطل ِنگاهـدار

ُکدام ِشعرِ ُهمام َدر َجواِب این ُسرودۀ َسعدی است. ... چون این سیاهۀ ِنسَبًة کوتاه، ای َبسا َقدیْم َترین 
ِی  سَترده ای میاِن ِشْعرِ َسعدی و ُهمام باَشد114، می َسَزد َمتِن آن را از رو

ُ
َسَنِد موجود از ُچنین ُمقاَرناِت گ

رانیم:
َ

ذ
ْ

َدْب دوسِت این َسْطرها ُبگ
َ
َدستنوشِت َمزبور115 َدر اینجا بازنویسی ُکنیم116 و از ِلحاِظ خواَنْندگاِن أ

»● شیخ سعدی فرماید: 
یده اند  نــــــــِس دل و نــــــــورِ دیده اند اینــــــــان مگر ز رحمِت محــــــــض آفر

ُ
کآراِم جــــــــان و أ

موالنا همام الّدین فرماید: 
اند  دیــــــــده  نور  و  آرزوِی دل  کــــــــه  اینهــــــــا 

● شیخ سعدی:
مشكلســــــــت برگرفتن  خوبان  دیــــــــدارِ  از  هرکه ما را این نصیحت می کند بی حاصلست دیده 

جواب: 
یارِ ما محمْل نشین و ساروان مستعجلست

 شیخ سعدی:
باختنعشق بازی چیست؟ سر در پاِی جانان باختن  نتوان  عشــــــــق  دلبر  کوِی  اندر  َســــــــر  با 

جواب: 
باختن  پنهان  عشــــــــق  نباشد  مردان  شیوۀ 
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 شیخ سعدی: 
یزم که خوراِی تو ُبود؟  یســــــــت کی شایستۀ پاِی تو ُبودمن چه در پای تــــــــو ر سر نه چیز

جواب: 
ُبود  تــــــــو  بــــــــراِی  ز  یــــــــزم  عز عمــــــــرِ  هوِس 

  شیخ سعدی: 
برباید ز چشــــــــم  که خوابت  به خواب  یش در خیــــــــال آیدمرو  گــــــــرت مشــــــــاهدۀ خو

جواب: 
بیاســــــــاید ِدلم  تــــــــا  بنشــــــــین  َدمــــــــی  بیا 

 شیخ سعدی:
درنمی باید هیــــــــچ  َمن  دلبرِ  ُحســــــــِن  نمی پایدَبه117  دوســــــــتان  با  کــــــــه  دقیقه  ُجزین 

جواب: 
نمی آید بــــــــرون  عشــــــــقت  عهدۀ  ز  دلــــــــم 

  شیخ سعدی:
 بــــــــر آنــــــــک دارد بــــــــا دلبــــــــری وصالیهرگز َحَســــــــْد َنُبْرَدْم118 بــــــــر منصبی و مالی

ّ
ِإال

جواب: 
اکنون که نیســــــــت ما را با دوستان وصالی

  شیخ سعدی: 
قیامْت قیامماه چنین کس ندید خوْش سخن و کْش خرام  ســــــــرو  مبارْک طلــــــــوع،  مــــــــاه 

جواب: 
َیت تمام  ماه ز مشــــــــرق طلوع کرد چــــــــو رو

  شیخ سعدی:
َرســــــــت از هرچه می رود سخِن دوست خوشترست  روْح َپرَو َنَفســــــــی  آشــــــــنا  پیغــــــــاِم 

جواب: 
رست  ک نیست کی جانی ُمَصّوَ این زآب و خا

  شیخ سعدی:
نباشــــــــدبا کارواِن مصری چندین شــــــــكر نباشــــــــد خوبتر  ین  ز چینی  لعبتــــــــاِن  در 
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جواب: 
نباشــــــــد را به جای زلفت جای دگر  جان 

  شیخ سعدی: 
گر تو شــــــــكیب داری طاقــــــــت نماْند ما را مشــــــــتاقی و صبوری از حد گذشــــــــت یارا

جواب: 
را  ما  یش  خو زلِف  چون  برشكستی  آنک  با 

 شیخ سعدی: 
را  یش  یــــــــارِ خو بــــــــاز بیَنم روِی  یش را آه اگر من  زگارِ خو یــــــــم رو گو تا قیامت ُشــــــــكر 

جواب: 
را  یش  خو اختیارِ  دادیم  یار  دســــــــِت  به  ما 

  شیخ سعدی:
متاب  مــــــــن  از  خــــــــوب  روِی  یــــــــا!  بی خطا کشــــــــتن چــــــــه می بینی صواب؟! ماه رو

جواب: 
خواب  به  می دیدم  دوش  َمســــــــَتت  چشِم 

  شیخ سعدی:
آیــــــــی بــــــــرون  تــــــــا  چشــــــــمیم  فرمایــــــــیهمــــــــه  چــــــــه  تــــــــا  گوشــــــــیم  همــــــــه 

جواب: 
آیــــــــی بــــــــرون  کــــــــْی  غنچــــــــه  از  گل  ای 

  شیخ سعدی: 
هِل نعیمامشب آن نیست کی در خواب َرَود چشِم ندیم

َ
خواب در روضۀ رضــــــــوان نُكَند أ

جواب: 
بلبالن را همه شــــــــب خواب نیاید زان بیم

 شیخ سعدی:
آسوده ایم بوســــــــتان  از  دوستان  روِی  به  آســــــــوده ایمما  باِد خزان  گــــــــر119  وا آید  بهار  گر 

جواب: 
مــــــــا به بوِی زلــــــــِف یارِ مهربان آســــــــوده ایم
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  شیخ سعدی:
ُکَند دفتــــــــرِ دانایــــــــی را؟  بالــــــــی چــــــــه 

ُ
أ حاجِت وعظ نباشــــــــد ســــــــرِ ســــــــودایی را ال

جواب: 
مكن ای دوســــــــت! مالمت مِن سودایی را 

  شیخ سعدی: 
کارواَنســــــــت؟  که پیِش  َیســــــــت آن  سارواَنســــــــت چه رو دســــــــِت  به  َشــــــــمعی  مگر 

جواب: 
کارواَنســــــــت میــــــــاِن  ماهــــــــی  شــــــــب  به 

  شیخ سعدی: 
یا وقِت بیداری غلط بوده ســــــــت مرِغ بام راامشب سبک تر می َزَنند این طبِل بی هنگام را 

جواب: 
رِدش آری جام را 

َ
ساقی َهمان ِبه کامشبی در گ

  شیخ سعدی: 
یش کین منــــــــم با تو گرفتــــــــه رِه صحرا در پیشگردن افراشــــــــته ام بر فلک از طالِع خو

جواب: 
یش اشــــــــتیاقی به ُمــــــــرادی َنُفروشــــــــد درو

  شیخ سعدی:
َهم َنَفســــــــی ُامیِد  بــــــــر  َنَفســــــــی  َرد از ما به ســــــــالها َنَفســــــــیهمی َزَنم  که یــــــــاد نــــــــاَو

جواب: 
َدر آرزوِی تــــــــو گشــــــــتم به هر دیار َبســــــــی

  شیخ سعدی:
مثاِل مــــــــا نپردازی

َ
بــــــــه ُصحَبِت أ یشــــــــاِن مــــــــا َنَیندازیتو خود  َنَظــــــــر به حــــــــاِل پر

جواب: 
کارِ ما ســــــــازی که  کرشــــــــمه توانی  به یک 

● شیخ سعدی:

آزادم  تــــــــوم120  بنِد  در  کــــــــه  ز  رو ازان  ســــــــیر افتادم مــــــــن 
َ
که به َدسِت تو أ پادشــــــــاهم 
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جواب: 
یادم«. نرسیده ســــــــت به گوِش تو مگــــــــر فر

٭٭٭

ینـی )1294 - 1368 هــ.ق.  ـِد َقزو مـه ُمَحّمَ
ّ

َدب و َتحقیـق، َعال
َ
هـِل أ

َ
، پیشـواِی ُبـُزرِگ أ خیـر

َ
َدر َهمیـن َقـرِن أ

َدر  ُهمـام  دیـواِن  ُکهنـۀ  َدستنوشـِت  ُمطالعـۀ  ِر 
َ

ـذ
ُ

َرْهگ از  کـه   - ِبُغْفراِنـه  اهلُل  ـَدُه  َتَغّمَ  - هــ.ش.(   1328  /
فته اسـت«، َدر ِضمِن 

ُ
ی از َغَزلّیاِت َسـعدی را جواب گ ی »بسـیار یافته بود که و یس َدر ِی پار

ّ
کتابخانۀ ِمل

یادداشـت هاِی خویش َمرقوم داشـته بود: »تماِم این َغَزلّیاِت ُهمام را با َغَزلّیاِت معادلۀ سـعدی إن شـاء 
اهلل باید َجمع َکرده در جائی چاپ نمود ...«122.121

ی، یکی از نمایاْن ترین نمونه هاِی خوِض ُقَدما َدر این َهْمَچْشمی هاِی شاِعرانۀ ُهمام با َسعدی، َمْتنی  بار
ال ِإسماعیِل ِاستانبول )به ُشمارۀ 487(، با َسرنویِس  است که َدر یک ُجْنِگ َخّطِی َمْحفوظ َدر ِکتابخانۀ ال
المعارضات بین غزلّیات الّشیخ سعدی و موالنا ُهمام الّدین - طاَب َثراُهما - به یادگار مانده است و بظاِهْر 

َدبِی ُسَخْن َسنجاِن آَذربایجان و َاران َدر َسدۀ َهْشُتِم هجری.
َ
نمونه ای است از کوِشش هاِی أ

ال ِإسـماعیِل ِاسـتانبول کـه - گویـا َنُخسـتیْن بار ُاسـتاِد َانوشـه یاد  آن ُجْنـِگ َخّطـِی َمْحفـوظ َدر ِکتابخانـۀ ال
ُمْجَتبـٰی میُنـوٖی میکروفیلـِم آن را از َبـراِی ِکتابخانـۀ َمرَکـزِی داِنْشـگاِه ِتْهـران َفراَهـم آَورده123 و - بـه واِسـطۀ 
َدِب 

َ
راِن أ

َ
َدب و َتْحقیـق بـوده و َدر میـاِن ِپژوِهْشـگ

َ
ْهـِل أ

َ
ـِه ُزْمـرۀ أ یخـِی َفراواَنـش مـورِد َتَوّجُ َدبـی و تار

َ
َفواِئـِد أ

ال ِإسـماعیل«124 - نامُبردار  ال ِإسـماعیل« - و گاه به عنواِن »َمجموعۀ ال پارسـی، ِبِاخِتصار به ناِم »ُجْنِگ ال
َدبـی و یادداشـت هاِی ُعْمـَدًة َمْنظـوم125 که 

َ
یخـی و أ ردیـده اسـت، َمْجموعـه ای اسـت َنفیـس از َفوائـِد تار

َ
گ

ُخصوص َبراِی ُوقوف 
ْ
ی ال

َ
ردیده اسـت و َعل

َ
َدر سـالهاِی 741 و 742 هـ.ق. َدر قاِلِب یک ُجْنگ ِکتاَبت گ

گاهی هائـی راِجـع بـه ِشـْعر و َحیـاِت ُهمـاِم َتبریـزی  َدِب آَذربایجـان و از ُجملـه آ
َ
َبـر َجواِنبـی از َفرَهْنـگ و أ

ِت َفراوان داَرد.126 َهّمّیَ
َ
أ

ال ِإسـماعیل127، می دانیـم کـه َدسـِت َکـم کتاَبـِت َبْخشـی از آن َدر قاِهـره  ِر یادداْشـتی َدر ُجْنـِگ ال
َ

ـذ
ُ

از َرْهگ
، َمردی است َتبریزی128.   ه است که کاِتِب آن َبْخش نیز صوَرت َپذیرفته است، لیک شایاِن َتَوّجُ

الُمعارضات بین غزلّیات الّشـیخ سـعدی و موالنا ُهمام الّدین - طاَب ثَراُهما ـ، که ای َبسـا َدر َشـهرِ خوِد 
ِر  ال ِإسـماعیل جـای داَرد129، و خـود، از َنفاِئـِس ُدَر ُهمـام نیـز َتدویـن یافتـه باَشـد، َدر ایـن ُجْنـِگ ِکراَمنـِد ال
بـور بُشـمار اسـت. َدر ایـن َمتـن، ِچِهـل و َهْفـت َغَزِل َسـعدی را بـا ِچِهل و َهْفت َغـَزِل َهْمَرواِل آن  ُجْنـِگ َمْز
از ُهمام َبراَبر ِنهاده اند130 تا نشـان ِدَهند چگونه این شـاِعر با آن شـاِعر »ُمعارضه« َکرده و َدر َسـراِیِش خود 
فـاِق َمـواِرد: بـا َهمـان َوزن و قافیه(  کَثـرِ َقریـب بـه ِاّتِ

َ
بـه ُسـرودۀ او َنَظـر دوختـه و َدر َهمـان چارچـوب )/ َدر أ

َطْبع آزموده است.
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ِی َهر  ِب آن َغَزلهاِی َسـعدی که در َمتِن الُمعارضات آَمده، از این َقرار اسـت )ُشـمارۀ پیِش رو
َ
سـیاهۀ ُمَرّت

ع، جایگاِه َترتیبِی آن َغَزل را َدر َمتن َفرامی نماَید(:
َ
بْیِت َمْطل

شــــــــت یارا
َ

ذ
ُ
گ ُمْشــــــــتاقی و َصبوری از َحد  ر تو شــــــــكیب داری، طاَقت َنماْند ما را ]30[● 

َ
گ

یش را بیَنــــــــم روِی یــــــــار خو گــــــــر َمن باز یش را ]5[● آه ا زگارِ خو َیــــــــم رو گو تا قیاَمت ُشــــــــكر 

َرْق فام را ْز
َ
َبر باِد َقاّلشــــــــی ِدهیم این ِشرِک َتقوی نام  را ]29[● َبرخیز تا یكســــــــو ِنهیم این َدلــــــــِق أ

را؟! دانایــــــــی  َدفَتــــــــرِ  ُکَند  چــــــــه  بالــــــــی 
ُ
أ ال َســــــــرِ ســــــــودایی را ]10[●  َنباَشــــــــد  طاَقِت َوعظ 

یــــــــا! روِی خــــــــوب از َمــــــــن َمتــــــــاب بی َخطا ُکشــــــــَتن چه می بینــــــــی َصواب؟ ]16[● ماهرو

َهرکه َدرین َحلقه نیست غاِفل ازین ماَجراست ]35[● ِسلِســــــــلٔه موِی دوســــــــت َحلقۀ داِم َبالست

َبَرســــــــت
ْ
ِدل خوِی  ازآن  ر  روح َپــــــــرَو بوِی  این   ●]7[ کوَثَرســــــــت  حوِض  ازآن  زندگانی  آِب  ین  و

ســــــــت
َ
ُمْشِكل َبرِگرِفَتن  از دیدارِ خوبان  ست ]36[● دیده 

َ
َهرکه  ما را این َنصیَحت می ُکَند، بی حاِصل

َسرَمســــــــت! ِنــــــــگارِ  ای  آَمــــــــدی  دیــــــــر   ●]39[ َدســــــــت  از  داَمــــــــن  َنِدهیــــــــم  زوَدت 

م َهست ]12[● ُچنان به روِی  تو آُشفته ام، به بوِی تو َمست
َ
که نیسَتم َخَبر از َهرکه  َدر دو عال

گر َبــــــــر َمن آَید آساَنســــــــت ]4[● هزار َســــــــختی ا َچنداَنســــــــت  هزار  ِإراَدت  و  دوســــــــتّی  که 

َیســــــــت آنكــــــــه  پیِش کارواَنســــــــت؟ ر َشــــــــْمعی به َدســــــــِت سارواَنســــــــت ]14[● چه رو
َ
َمگ

یار َمَنست  ُزلِف  بوِی  َســــــــَحر  َنســــــــیِم  ر 
َ
َمگ که راَحــــــــِت ِدِل َرنجورِ بی َقرارِ َمَنســــــــت ]45[● 

هزار جان عزیزم  فداِی جان ای دوســــــــت! ]11[● َمرا تو غایِت َمقصودی از جهان ای دوست!

َهســــــــت ]43[● َمرا خــــــــود با تو چیــــــــزی َدر میان َهســــــــت َدر جهان  یبــــــــا  ز روِی  رَنــــــــه 
َ
وگ

َنباَشــــــــد کارواِن ِمصری، َچندین شــــــــَكر  ین خوبَتر َنباَشــــــــد ]18[● با  عَبتــــــــاِن چینی، ز
ُ
َدر ل

یده  اند آَفر ــــــــر ز َرحَمِت َمحــــــــض 
َ
ْنــــــــِس ِدل و نورِ دیــــــــده  اند ]40[● اینان َمگ

ُ
أ کآراِم جان و 

کــــــــه خوراِی تو ُبَود؟ یَزم  ُبَود ]8[● َمن چه َدر پاِی تو ر که شایســــــــتۀ پاِی تو  یست  َسر َنه چیز

باَید یش َدر َخیــــــــال  آَید ]22[● َمرو به خــــــــواب که خواَبت زِ دیــــــــده  ِبْر َرت ُمشــــــــاهدۀ  خو
َ
گ

که با دوســــــــتان َنمی آَید ]26[● بــــــــه ُحْســــــــِن ِدلَبرِ َمــــــــن هیــــــــچ َدرَنمی باَید ُجز این َدقیقــــــــه 
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َنُبَود، شاَید ]31[● َســــــــروی چو تــــــــو می باَیــــــــد تا بــــــــاغ بیاراَید َســــــــروی  وانَدر َهمه باِغستان 

ک می َرَســــــــد از روِی چو خورشیِد تو نور
َ
! ]42[●به َفل ر َحد َچشــــــــِم َبد از روِی تو دو

َ
ُقْل ُهَو اهلُل أ

رانش؟! ]27[● َهرکه  سوداِی تو داَرد، چه َغم از َهرکه جهاَنش؟!
َ
، چه َاندیشه و بیم از ِدگ نگران از تو

]23[● قیاَمــــــــت باَشــــــــد آن قاَمــــــــت َدر آغــــــــوش نوش  چشــــــــمۀ  از  َسلَســــــــبیل  َشــــــــراِب 

]33[● َخطــــــــا َکــــــــردی به قــــــــوِل ُدشــــــــَمنان گوش َفرامــــــــوش  َکــــــــردی  دوســــــــتان  َعهِد  که 

]47[● َهر َکسی را َهَوســــــــی در َسر و کاری َدر پیش یش  خو دِل  َهــــــــواِی  گرفتــــــــارِ  َمِن  بیكار 

زِ وصال فتیم ُشــــــــكر رو
ُ
]20[● َجــــــــزاِی آنكــــــــه  َنگ خیــــــــال  ز  الَجَرم  َنُخفتیــــــــم  دراز  َشــــــــِب 

َکش خرام َکس َندید خوش سَخِن  مــــــــاِه ُمبارْک ُطلــــــــوع، َســــــــرِو قیاَمْت قیام ]24[● ماه ُچنین 

آزاَدم تــــــــوَام  َبنــــــــِد  َدر  کــــــــه  ز  رو ازآن  َمــــــــن  افتاَدم ]34[●  ســــــــیر 
َ
أ تو  پادشاَهم چو به َدسِت 

که از جــــــــان آرزوَمنَدم فتار از تو ُخرَسنَدم ]1[● خرامــــــــان از َدَرم بازآ 
ُ
به دیدار از تو ُخشنوَدم، به گ

که َدر آغوِش شــــــــاهِد شَكَرم َرم چو عــــــــود َبر آتش ِنَهند َغــــــــم نخوَرم ]37[● یک امَشــــــــبی 
َ
گ

یْشــــــــَتَنم کــــــــه َمَنم ]41[● تــــــــا َخَبــــــــر داَرم ازو بی َخَبر از خو با ُوجــــــــوَدش ز َمــــــــن آواز َنیاَید 

ر بــــــــاِد َخزان آســــــــوده ایم ]28[● ما به روِی دوســــــــتان از بوســــــــتان آسوده ایم
َ
ــــــــر َبهار آَید وگ

َ
گ

َزد خیز ای َندیم! بوِی َسَحر خوش می َو
ْ
ل

ُ
گ ِک ما َنسیم ]17[●باِد  َبس که خواَهد َرفت َبر باالِی خا

هِل َنعیم ]9[● ِامَشب آن نیست که َدر خواب َرَود َچشِم َندیم
َ
أ نُكَنــــــــد  َدر روضۀ رِْضوان  خواب 

یــــــــاران و  بــــــــاد  دوســــــــتاَنش  ِفــــــــراِق   ●]15[ از دوســــــــتداران  َکــــــــرد  ر  دو را  مــــــــا  کــــــــه 

کــــــــه َمن َدســــــــَتت َنمــــــــی داَرم ز دامــــــــن ]25[● بُكــــــــن َچندانكــــــــه خواهــــــــی جــــــــور َبر َمن

َیم به َســــــــروی ماَند این باالِی تو َدر ِعبــــــــاَرت می َنیاَید چهرِ ِمْهرافــــــــزاِی تو ]19[● راســــــــتی گو

ابــــــــرو َکمانــــــــداراِن  َدســــــــِت  از  َمــــــــن  رَکــــــــرَدن بــــــــه َهــــــــر ســــــــو ]32[● 
َ

ذ
ُ
َنمی یــــــــاَرم گ

آیتی ِبِهْشــــــــت ُجــــــــزوی و از َرحَمِت  از  زگارِ تو بــــــــا ما ِعناَیتــــــــی ]13[● ای  َحــــــــق را بــــــــه رو

ری
َ
می ِنگ َدرو  کــــــــه  َنــــــــداَرم  آیینه  َبخــــــــِت   ●]3[ ری 

َ
ــــــــذ

ُ
می گ َبرو  کــــــــه  َنَیرَزم  بــــــــازار  ِک  خا
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گــــــــر َصــــــــد َرَهــــــــم بَینــــــــدازی بْنــــــــوازی ]2[● ُامیــــــــدواَرم ا از روِی لطف  ــــــــَرم 
َ
بــــــــارِ دیگ که 

َرد از ما  به ســــــــال ها َنَفســــــــی ]38[● َهمی َزَنــــــــم َنَفســــــــی َســــــــرد َبر ُامیِد َکســــــــی کــــــــه یاد ناَو

 َبــــــــر آن کــــــــه داَرد بــــــــا ِدلَبــــــــری ِوصالی ]6[● َهرگز َحَســــــــد َنُبــــــــرَدم َبر َمنصبــــــــی و مالی
ّ

ِإال

زندگانی دوســــــــت  بی  َنداَرد  ُچنــــــــان  ذوقی  آتــــــــِش نهانی ]21[●  یِن  َبرآَمــــــــد ز َســــــــر  دوَدم به 

آیــــــــی بــــــــرون  تــــــــا  َچشــــــــمیم  ]44[●َهمــــــــه  َفرمایــــــــی  چــــــــه  تــــــــا  گوشــــــــیم  َهمــــــــه 

یبایی ]46[● تــــــــو َپــــــــری زاده َنداَنــــــــم ز ُکجــــــــا می آیــــــــی کآَدمیــــــــزاده َنباَشــــــــد به ُچنیــــــــن ز

ِی َهر  ـِب آن َغَزلهـاِی ُهمـام کـه در َمتـِن الُمعارضـات آَمـده، از ایـن َقرار اسـت )ُشـمارۀ پیـِش رو
َ
سـیاهۀ ُمَرّت

ع، جایگاِه َترتیبِی آن َغَزل را َدر َمتن َفرامی نماَید(:
َ
بْیِت َمطل

یش ما را ]30[● با آنكه برشكســــــــتی چون ُزلِف خو را  ُشما  پیمان ِشــــــــَكن  َنباَشد  َدب 
َ
أ فَتن 

ُ
گ

یش را یش را ]5[● ما به َدســــــــِت یار دادیم اختیــــــــارِ خو کارِ خو ین بْه َنداِنســــــــتیم  حاِصلی ز

رِدش آری جام را
َ
وز َعكِس می روشن ُکنی چون ُصبِح صاِدق شام را ]29[● ساقی َهمان بْه کامشبی َدر گ

زی َنَكشــــــــیدی َغِم َتنهایــــــــی را ]10[● َمُكن ای دوســــــــت! َمالَمت َمِن ســــــــودایی را که تــــــــو رو

]16[● چشــــــــِم َمســــــــَتت دوش می دیَدم به خواب ِعتــــــــاب  آغــــــــازِ  نــــــــاز  از  بــــــــود  َکــــــــرده 

ید ِدل که نگاری ُکجاســــــــت شت؛ شاِهِد ما َوقِت ماست ]35[● َدر پِی آن می َدو
َ

ذ
ُ
نوَبِت خوبان گ

ست ]12[● َنه باغ بود و َنه َانگور و َمْی، َنه باده َپَرســــــــت
َ
ل

َ
که دوست داد َشــــــــرابی به عاِشقاِن أ

َرست ک نیست؛ که جاِن ُمَصّوَ َرســــــــت ]7[● این زآب وخا ُمَنّوَ ش 
َ
َچشــــــــِم جهانیان به َجمال

ست
َ
ست ]36[● یارِ ما َمحِمل ِنشین و ساروان  ُمسَتعِجل

َ
چون روان گردم کز آب  دیده پاَیم در ِگل

َسرَمســــــــت ُمغانــــــــه  َمــــــــِی  ز  ُترَکــــــــم   ●]39[ َدســــــــت  از  َرفتــــــــه  َعقــــــــل  و  می آَمــــــــد 

آساَنســــــــت کارِ  َنه  ِنگاری،  تــــــــو  چون  ِوداِع   ●]4[ جاناَنست  ِفراِق  ِمســــــــكین،  عاِشِق  ِک  َهال

]14[● بــــــــه َشــــــــب ماهــــــــی میــــــــاِن کارواَنســــــــت سارواَنســــــــت  َدلیــــــــِل  او  روِی  کــــــــه 

چو ُزلِف یار به َدسَتست، کار کارِ َمَنست ]45[● َشــــــــِب دراز کــــــــه ماَننِد ُزلِف یار َمَنســــــــت،

َرم بی تو َهر َزمان، ای دوست!
َ
ل نگ

ُ
[ گ بیا و باز َرهاَنم از این و آن، ای دوســــــــت!  ]11[● به َسرو ]و
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َهســــــــت آن  و  ُحْســــــــن  راِی  َو تورا چیــــــــزی  َنپنــــــــداَرم َنظیــــــــَرت َدر جهان َهســــــــت ]43[● 

ر َنباَشــــــــد
َ
ین َمنِزِل خوش او را َعزِم َســــــــَفر َنباَشــــــــد ]18[● جان را بــــــــه جاِی ُزلَفت جاِی ِدگ ز

کــــــــه آرزوِی ِدل و نــــــــورِ دیده انــــــــد یده اند ]40[● اینهــــــــا  طیــــــــف آَفر
َ
ر ز نــــــــورِ ل

َ
َتْنشــــــــان َمگ

یــــــــزم ز َبــــــــراِی تــــــــو ُبَود تــــــــو بود ]8[● َهــــــــَوِس ُعمــــــــرِ َعز بَكَشــــــــم جورِ جهانی چو رِضاِی 

ــــــــم ز ُعْهــــــــدۀ ِعْشــــــــَقت بــــــــرون َنمی آَید
َ
یــــــــی َمرا ِدلــــــــی باَید ]26[● ِدل به جاِی َهر َســــــــرِ مو

َیــــــــت ِبــــــــه ازآن آَمد ِإْنصاف کــــــــه می باَید ل نُبَود شــــــــاَید ]31[● رو
ُ
گ ر 

َ
گ م 

َ
با روِی تــــــــو َدر عال

م بیاســــــــاَید
َ
]22[● بیــــــــا َدمــــــــی بِنشــــــــین تــــــــا ِدل بیاراَید  َانُجَمــــــــن  خوب  َشــــــــماِیِل  آن  که 

ر َچشم روَشــــــــن ُبَود آن را که تو باشی َمْنظور ]42[● آفتابــــــــی تو ز ِمهــــــــَرت َهمه ِدل هــــــــا َمحرو

ُبَود درماَنش که ُجز دوست  َنه دردیست  ُخُنک آن جان که َنصیبی ُبَود از جاناَنش ]27[● این 

]33[● َپس از ســــــــالی بــــــــه خواَبت دیــــــــده ام دوش َفرامــــــــوش  جاَنــــــــم  از  یــــــــاَدت  َمبــــــــادا 

َمفروش ُزْهــــــــد  و  َصــــــــالح  مــــــــا  بــــــــا  بــــــــرو  گوش ]23[●  َکــــــــرد َدر  َپنــــــــَدت َنخواَهم  که َمن 

یش َدرو بُفروشــــــــد  ُمــــــــرادی  به  ِاْشــــــــتیاقی  ر چشمٔه حیوان َدر پیش ]47[● 
َ
ر ُبَود تشنه جگ َو

َرد به َخیال
َ

ــــــــذ
ْ
ــــــــم از آِب دیــــــــده ماالمــــــــال ]20[● وداِع یــــــــار و دیاَرم چــــــــو ُبگ

َ
َشــــــــَود منازِل

َیت تمام َکرد چــــــــو رو ز َمشــــــــِرق ُطلوع  َکرد ز خورشید وام؟! ]24[● ماه  نی، که ُبَود َمْه که نور 

یاَدم ــــــــر فر
َ
گــــــــوِش تو َمگ ]34[● َنَرسیده ســــــــت به  یــــــــاَدم  َنیاری  که  ِدل  َنِدهــــــــد  هرگز  رَنه  َو

ْشت پیَونَدم
َ
یاَدت گ یدی ز رچه ُبْبر

َ
ری َبنَدم ]1[● تو از َمن گ

َ
ز و آن ساَعت که ِدل َدر دیگ َمباد آن رو

ــــــــْه َدرآَمــــــــدی زِ َدَرم
َ
گ کــــــــه ز نا َکَرم ]37[● َســــــــعاَدتی  و  َمردمّی  و  طفی 

ُ
ل آَمدی َهمه  خوش 

َتَنم گراَنســــــــت  بارِ  جان  َســــــــرِ  َبر  ســــــــاقیا!  یْشــــــــَتَنم ]41[●  َرهان یک َنَفس از خو باده ِدْه؛ باْز

ر َنباَشد ُمشک و َعنَبر در جهان آسوده ایم ]28[● ما به بــــــــوِی ُزلِف یــــــــارِ ِمهربان آســــــــوده ایم
َ
گ

َنســــــــیم ]9[● ُبلُبالن را َهمه شــــــــب خــــــــواب َنیاَید زان بیم باِد  لی 
ُ
گ َبــــــــرِگ  َبَرد  کــــــــه  َمبادا  که 

نفاِس َنســــــــیم
َ
َبهــــــــار و بوِی ُزلــــــــِف یار و أ ]17[● نو َنعیم  َجّناِت  پیغــــــــاِم  می ِدَهد  را  ِدل  هِل 

َ
أ
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[ خوابــــــــی َوْصــــــــِل یاران ]15[● َخیالــــــــی بــــــــود ]و َبهــــــــاران  نو َفصــــــــِل  و  َمْهتــــــــاب  َشــــــــِب 

ن، ّیَ روَشن ]25[● بــــــــه َمعنی چــــــــون َشــــــــَود صــــــــوَرت ُمَز از خورشــــــــید  باشــــــــد  چو قصری 

؟! ِک پاِی تو ]19[● چون َمنی را کْی َرَســــــــد روِی َجهان آراِی تو ردی ز خا
َ
گ ِت چشــــــــمم ُبَود 

َ
دول

بــــــــاِن ِعشــــــــْق نیكــــــــو ]32[● َحدیــــــــِث ُزلــــــــف و خــــــــال و َچشــــــــم و ابرو َز ُجــــــــز  َیــــــــد  َنگو

َســــــــرْوقاَمتی ُچنین  َشــــــــهر  به  َرد 
َ

ذ
ْ
ُبگ چون  َاز َهــــــــر َطــــــــَرف زِ َخلــــــــق َبرآَیــــــــد قیاَمتی ]13[● 

َرت مــــــــاه و َپری
َ
یم ِدگ َازآن خوبَتری ]3[● توبــــــــه َکرَدم کــــــــه َنگو َهرچه دیدیــــــــم و شــــــــنیدیم 

]2[● بــــــــه یک ِکرِشــــــــمه َتوانی که کارِ ما ســــــــازی َنَپــــــــردازی  بیچــــــــارگان  چــــــــارۀ  بــــــــه  ولی 

َبســــــــی َهر دیار  به  شــــــــَتم 
َ
گ تــــــــو  آرزوِی  َدر  َکســــــــی ]38[●  َمرا ز روِی تو هرگز ِنشــــــــان َنداد 

که نیســــــــت ما را بــــــــا ِدلبری وصالی پیَونِد َتــــــــن َنخواَهد جاَنم بــــــــه هیچ حالی ]6[● َاکنون 

زندگانــــــــی! آِب  ای  بُمــــــــرَدم   تشــــــــنگی  از  حواِل ما چه دانی؟! ]21[● 
َ
چون نیستی َدر آتش أ

یبایی ز ُچنیــــــــن  که  طِف خدایــــــــی 
ُ
ل َثــــــــرِ 

َ
أ ِکَرم از بینایی ]46[●  تا تــــــــو َمْنظورِ َمنــــــــی، شــــــــا

آیــــــــی؟! بــــــــرون  کــــــــْی  ُغْنچــــــــه  از  ل! 
ُ
گ ]44[● ای  ســــــــودایی  زانِتظــــــــار  ُشــــــــَدم  کــــــــه 

صیل الجاربردی« ِاشـِتمال داَرد. 
َ
َانجامۀ المعارضات - ُچنان که خواهید دید - َبر ناِم »َعبدالکریم بن أ

ر َبخشـهاِی 
َ

َبـردی، َتنهـا کاِتِب این َبخـش و َبعِض دیگ صیـِل جار
َ
یـم بـن أ َکر

ْ
بروَشـنی َنمی دانیـم کـه َعبدال

ی صوَرت گرفته اسـت، یا َهم  ُجْنگ که به همین َخّط اسـت بوده، یا َتدویِن َمتِن ُمعارضات َبر َدسـِت و
ِن ُمعارضات. کاِتب بوده است و َهم ُمَدّوِ

ینـی َتحقیـق َفرمـوده - از ُمضافـاِت "َاران" بوده  ـِد َقزو مـه ُمَحّمَ
ّ

َبـرد« - آنگونـه کـه َعال ْی، َقلَعـۀ »جار بـه َهـر رو
َبردی، که  حَمِد جار

َ
بوالَمکاِرم َفْخرالّدین أ

َ
اسـت131؛ و َفقیِه شـاِفعی و شـارِح نامِی شـافیه ِی ابِن حاِجب، أ

شته132، َمْنسوب به َهمان جاست.
َ

ذ
ُ
ِکِن َتبریز بوده است و به ساِل 746 هـ.ق. َدر َهمان َشهر َدرگ سا

، َدر َتبریز به َسر می ُبرده  َبردِی َمذکور َدر َاْنجامۀ ُمعارضات نیز صیِل جار
َ
دور نیست این َعبدالَکریم بِن أ

مـرِو َفرَهْنگـِی آَذربایجـان اسـت و َاران، و ِنسـَبِت ایـن 
َ
َبـرد« َدر َقل ـر ُچنیـن َهـم َنباَشـد، بـاز »جار

َ
گ باَشـد. َا

مرِو َفرَهْنگی. 
َ
ِق ُمعارضات است بدین َقل

ُّ
ماراِت َتَعل

َ
َبردی"، خود، یکی از أ "جار

٭



193  آینۀپژوهش
سال سی وسوم، شمــارۀاّول،فروردین واردیبهشت 1401  

پهوسپآینمپژوهش
َزلّیاِت  َسعدِی شیرازی  و ُهماِم َتبریزی

َ
ُمعاَرضات َدر غ 345

الُمعارضات بین غزلّیات الّشیخ سعدی و موالنا ُهمام الّدین - طاَب ثَراُهما - را پیش از این َهم ُاستاد 
دکتـر یوُسـفی و َهمکارانشـان َدر َتْصحیـِح َغزَلهـاِی َسـعدی بـه کار ُبرده انـد و َهـم  َرواْنشـاد دکتـر عْیَوضـی 
َدبی" 

َ
سـناد و َمناِبـِع ُکهِن "َنقـِد أ

َ
َثـر کـه یکـی از أ

َ
َدر َتْصحیـِح دیـواِن ُهمـام؛ لیـک َمتـِن کاِمـِل ُمسـَتِقّلِ ایـن أ

َدب و َفرَهْنـِگ ُسَخْن شناسـاِن حـوزۀ َفرَهْنگـِی 
َ
ِکراَمنـد از یادگارهـاِی أ َثـری 

َ
َدر ایـراِن َقدیـم اسـت و خـود أ

آَذربایجان و َاران، تا آنجا که ما می دانیم، ویراسته و ُمْنَتِشر َنُشده است.

َسف، چه َدر َتْصحیِح َغزَلهاِی َسعدی، و چه َدر َتْصحیِح دیواِن ُهمام، َحّقِ این َمنَبِع 
َ ْ
اَفزون َبر این، َمع األ

دا َنُشـده و َنَظـری بـه یادداشـت هاِی مـا َدر َحواشـِی َهمین َمتن َبَسـنده خواَهد بـود تا َمعلوم 
َ
ُکَهـن و َارَزنـده أ

رسانی هاِی راِجع بدین ُنسخۀ َقدیم بیْکباره مورِد ِإْهمال واِقع 
َ
داَرد َدر َهر دو َتْصحیِح یادُشده، َبرخی از ِدگ

ردیده و پاره ای از "نویِسش"هاِی َبرَترِ آن نیز آنسان که باَید مورِد ِاسِتفادۀ طاِبعان َقرار َنِگرِفته است.133
َ
گ

یم تا  ْنجایِی َبحِث درازدامان َدر این باره نیست؛ لیک ِإجازه می خواهیم دو سه نمونه بیاَور
ُ
این َمقام را گ

ْختی آن را روَشْن َتر َکرده باشیم:
َ
نده و ل

َ
عا َافگ

َ
َپرتوی َبر این ُمّد

• نمونه را، َسعدی َفرموده است:
بــــــــی  َنْعت و  یــــــــی 

ّ
ُمَحال یــــــــَور  ز بــــــــی  ّیــــــــنتو  ُمَز یَنــــــــت  ز بــــــــی  و  ُمَزّکایــــــــی 

این، ُمواِفِق َضْبِط َدستنوشِت ماست.

ر چاپ هاِی ُمِهّم و ُمَتداَوِل َغَزلهاِی شْیِخ 
َ

ی از دیگ َدر ویراست هاِی زنده یادان ُفروغی و یوُسفی و ُشمار
لی َنداَرد و َبعِض شـاِرحاِن َکالِم  ، بـه جـاِی »بـی  َنْعت«، آَمده اسـت: »بی رخت«؛ کـه َمعناِی ُمَحّصَ شـیراز
کـه َپسـاْن َتر َدر یادداشـْت ها  کـه بـه َشـرحی  ْغزانیـده اسـت؛ حـال آن 

َ
َسـعدی را نیـز از جـادۀ َصـواب ُفرول

َتـش را نیـز از ُمتـوِن  صیـل و ُمفیـِد َمعناسـت و شـاِهِد ِصـدق و ِصّحَ
َ
خواَهـد آَمـد، »بـی  َنْعـت« َصحیـح و أ

ُمعَتَبرِ َقدیم می َتوان ِنشان داد.

، این بیِت َسعدی است: ر
َ

• نمونۀ دیگ
َدر َچشــــــــِم َمَنست آزادمتا َخیاِل َقد و باالِی تو  َســــــــرو  َســــــــرَوند، چو  گر َخالِیق َهمه 

این، ُمواِفِق َضْبِط َدستنوشِت ماست.

ـِت قاِطـع و َقریـب بـه  ّیَ کَثر
َ
بـه َشـرحی کـه َپسـاْن َتر َدر یادداشـْت ها خواَهـد آَمـد، ُفروغـی و یوُسـفی َضْبـِط أ

« َضْبـط َکرده اند؛ حال آن  فـاِق َدستنوشـت هاِی َقدیـِم ُمعَتَبـر را نادیـده ِگرِفتـه و بـه جـاِی »چشـم«، »ِفکر ِاّتِ
ـرَدد و 

َ
ر می گ کـه »َخیـال«، َدر َمعنـاِی ُقَدمائـِی َسـعدیانۀ آن، چـه بسـیار پیـِش »َچشـم« و َدر »َچشـم« ُمَصـّوَ

»َچشم« را با »َخیال« ُمناَسَبِت َتمام است.
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یم: ر را از ُهمام بیاَور
َ

• نمونۀ دیگ
باِنظــــــــامچونکه َپریشان َشَود ُزلِف چو َشب نیم روز َشــــــــَود  کار  را  َعّیــــــــار  ِو  َشــــــــب ر

این َضْبط، ُمواِفِق َضْبِط َدستنوشِت ماست.

ویراسِت زنده یاد عیَوضی، به جاِی »چو شب«، »خوشت« داَرد، و نویِسِش »چو شب«، َدر ُنسخه َبَدل هاِی 
ویراسِت عْیَوضی نیز َنیامده است؛ َهرَچند که ُرْجحان آن چون روز روَشن است.

الّشـیخ  بیـن غزلّیـات  الُمعارضـات  َمتـِن  کارآَمدی هـاِی  و  فت وگـوْی و سـودَمْندی ها 
ُ
گ قاِبـِل  نمونه هـاِی 

یْک بین، َدر ُمالَحَظۀ َمتن  ، بیش از اینهاست و خواَنندگاِن بار ـ  سعدی و موالنا ُهمام الّدین - طاَب ثَراُهما
ْه خواَهند َکرد. ری َتَوّجُ

َ
و یادداشت هائی که ذْیِل َغَزلها جاْی ِگرِفته است، خود به َمصادیق و َموارِد دیگ

ِی این َمتن َبراِی ِاْنِتشار َبرانگیْخت، آن است که: ی، آنچه ما را به ویراسَتن و آماده ساز بار

ی بسیار َنزدیک به َعصرِ َحیاِت  صلِی الُمعارضات آْنسان که َچند َصد سال پیش و َدر روزگار
َ
، َمتِن أ

ً
ال ّوَ

َ
أ

َدِب پارسی َقرار گیَرد 
َ
ِی دوسـتداراِن أ ردیده اسـت، پیِش رو

َ
ی و َتبریزی َتدوین گ َهر دو ُسَخْنَسـراِی شـیراز

َدبی، خواَهندگان را به َدست باَشد.
َ
و این نمونۀ َقدیِم َنقِد أ

زوًما با رِواَیِت َمطبوِع 
ُ
ثانًیا، رِواَیتی بسیار ُکَهن از چهل و َهْفت َغَزِل َهریک از این دو ُسَخْنَسراِی نامی که ل

ال  َدبـِی ایشـان باَشـد. ... ُجْنـِگ ال
َ
یـِث أ شـعاِر ایشـان ُمنَطِبـق نیسـت، َدر ِاْختیـاِر جوَینـدگاِن َموار

َ
ُمَتـداَوِل أ

ی و بیست وَهشت سال َپس از َوفاِت ُهماِم  ِإسماعیل َدر ُحدوِد َپْنجاه سال َپس از َوفاِت َسعدِی شیراز
، از حیِث ُقرِب َعْهد، شایاِن ِعناَیتی است ویژه. َتبریزی ِکتاَبت ُشده و رِواَیِت آن از ِشعرِ این دو شاِعر

چینـی از ِبْهَتریـن ُسـروده هاِی ایـن دو ُسَخْنَسـرا بـه 
ْ
ل

ُ
گ ثاِلًثـا، َبهانـه ای بـه َدسـت باَشـد َاز َبـراِی بازخوانـِی 

مان ُهمام کوشـیده 
ُ
یـخ و آن ُجْغرافیـا حکاَیـت می ُکَنـد؛ چـه بی گ َدبـِی آن تار

َ
زیِنشـی کـه از ذوق و ذاِئقـۀ أ

ُ
گ

نمونه هائی از ِبهَترین ُسـروده هائی را که از َسـعدی می یافته اسـت به ُمعاَرَضت گیَرد و خوِد او نیز پاره ای 
َدبِی خویش را َدر َمقاِم ُمعاَرَضت به کار ِگرِفته است.134

َ
ت هاِی أ قّیَ

ّ
از بیشَترین کوِشش ها و ِبهَترین َخال

ْغراض، َسعی َکرده ایم:
َ
َدر َسبیِل نْیل به َهمین أ

رِواَیـِت  آن  بـه  را چـون  َمرجـوح  َضبطهـاِی  َحّتـٰی  و  َنباشـیم  شاده َدسـت 
ُ
گ َمتـن  َدر  ف  َتَصـّرُ بـاِب  َدر   ،

ً
ال ّوَ

َ
أ

ق داَرند، َدر َمتن ِحْفظ ُکنیم.
ُّ
یخِی خاص َتَعل بُخصوص و آن َسَنِد تار

ی  یابی و ِعیارَسْنجِی "نویِسش"هاِی َمتن یار ثانًیا، َبعِض ُمالَحظاِت إیضاحی و ِاْنِتقادی را - که یا به َارز
، و ُامید است  َدِب آن روزگار

َ
چیِن یادُشده به َمثاَبِت ُنخبه ای از أ

ْ
ل

ُ
می َرساَند، یا ُجزئی است از بازخوانِی گ

َدِب ُقَدمائی یکَسره ناسودَمند َنباَشد ـ، َدر حواشی َمجاِل َطرح ِدهیم.
َ
از َبراِی ُعموِم دوستداراِن أ
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٭ 
ِی  ذار

ُ
ِی َمْبسـوِط َمتـن از ماسـت. َدر جایی کـه َمتِن َدستنوشـت َحَرَکْتگ ـذار

ُ
فتـه پْیداسـت کـه َحَرَکْتگ

ُ
گ نا

ر داده ایم.
ُ

ّک
َ

گانه َتذ هی داشته است، ُجدا خوراِی َتَوّجُ

دَعلـِی ُفروغـی135 را  ّیـاِت َسـعدی ویراسـتۀ َانوشـه یاد ُمَحّمَ
ّ
، ُکل َدر یادداشـْت هاِی خویـش، گاه بِاْخِتصـار

»ُفروغـی« خوانده ایـم، و دیـواِن ُهمـاِم تَبریـزی ویراسـتۀ زنده یـاد دکتـر َرشـیِد ِعْیَوضـی136 را، »ِعْیَوضـی«، و 
َغزَلهاِی َسعدی ویراستۀ دکتر ُغالْمُحَسْیِن یوُسفی و َهمکاراِن آن َتْصحیح137 را، »یوُسفی« و َبس.

٭
ال ِإسـماعیل از ُترکیـه و َدستنوشـِت ُکهنـۀ دیـواِن  ـِت ُجْنـِگ ال کیفّیَ َدسـتَرِس مـا بـه َتصویرهـاِی خـوب و با
ـرَدد، بـه 

َ
ی می گ ِس ُقـم نگاهـدار

َ
کـه َدر ِخزانـۀ َمرَعشـّیه َدر َشـهرِ ُمَقـّد ِخ 739 هــ.ق.(  ُهمـاِم تَبریـزی )ُمـَوّرَ

ْطـِف آقایـان دکتـر َحمیـِد َعطائـِی َنَظـری )َنَطْنـزی( و دکتـر َجـواِد َبَشـری بـوده اسـت. از 
ُ
َترتیـْب، َمرهـوِن ل

ی هاشـان را َدر ِخدَمت به میراِث ایران و ِإسـالم، از ُخداِی  یم، و ُفزونِی کامگار زار
ُ

َهرُدوان بسـیار ِسپاسـگ
ِمْهربان، خواهان.

٭
ِه بیشـَتر به َغَزلّیاِت َسـعدی و دیواِن  یم َنْشـرِ َمتن هائی از این َدسـت، َبهانه ای باَشـد از َبراِی َتَوّجُ ُامیدوار
دیباِن پیشـین صـوَرت گرفته -  

َ
ُهمـام کـه بَحـق - َعلـٰی َرغـِم کوِشـْش هاِی ُمْغَتَنـم و ُمباَرکـی کـه َبـر َدسـِت أ

دا َنُشده است.
َ
َدبِی روزگاِر ما أ

َ
َهنوز َحّقِ هیچیک از آنها َدر َتحقیقاِت أ

َدِب فارسی و یکی از ِگراْنَبهاَترین 
َ
ِم أ

َّ
ِت دیواِن َغَزلّیاِت َسعدی، به عنواِن یکی از شاهکارهاِی ُمَسل َهمّیَ

َ
أ

ِکتـاِب َعزیـز از َهرگونـه  َدِب جهانـی، جـاِی هیـچ ُشـْبَهت نیسـت و ایـن 
َ
ُتحفه هـاِی َفرَهنـِگ ایرانـی بـه أ

توصیف و َنْعْت ُمْسَتْغنی است.

ی بدان َاْرز و ِعیار نیست، »نمونۀ َبرَجستۀ ِشعر و شاِعری َدر آَذربایجان  رچه شاْهکار
َ
گ ، َا دیواِن ُهمام نیز

َدب َدر 
َ
ی بـه عنـواِن َتنها َزباِن ِشـعر و أ بـاِن فارسـِی َدر َدر َسـدۀ َهفُتـم و آغـاِز َسـدۀ َهشـُتم و نماَینـدۀ َرواِج َز

آن سـامان اسـت«138؛ و ُهمام را »ُبُزرگ َترین و َسرِشـناْس َترین شـاعرِ فارسی گوِی آَذربایجان َدر َسدۀ َهفُتِم 
« َدر آن دوران ِاْشِتمال  ِی َتبریز

ّ
فته اند. ِعالوه َبر این، دیواِن ُهمام، َبر نمونه هائی از »َزباِن َمَحل

ُ
ِهجری«139 گ

سـناِد زباِن دیریِن 
َ
داَرد کـه آن را بـه یکـی از َمراِجـِع ُمطالعـه َدر زباْن هـا و گوِیْش هـاِی ُکَهِن ایرانی و یکی از أ

آَذربایجان َبَدل ساخته است140. 141 َهرچه َنباَشد، این َهست که ُهمام را، َپس از َقْطران، ُبُزرْگ َترین شاِعرِ 
ی َبَسنده است. ْشعاِر و

َ
َتبریز َمْحسوب داشته اند142. َهمین، از براِی َارج ِنهاَدن به َدفَترِ أ

یـِث َفرَهْنگـِی ذٖی قٖیَمتـی چـون ِشـعرِ َسـعدِی  آرزوَمندیـم أوقـاِت بیشـَتری را بـه خواْنـَدن و بازخواْنـَدِن َموار
یم. ... ایدون باد!  ی و ُهماِم َتبریزی َمْصروف دار شیراز
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٭٭٭٭
َمتِن ُمعارضات:

الُمعارضات بین غزلّیات الّشیخ سعدی و موالنا ُهمام الّدین - طاَب َثراُهما ـ
]1[

ِللّشیخ َسعدی143
آرزوَمنَدم که144 از جــــــــان  از َدَرم بازآ  فتار از تو147 ُخرَسنَدمخرامــــــــان 

ُ
به دیدار از تو145 ُخشنوَدم146، به گ

داَرد پْیَوندها  َکســــــــی  َهر  بــــــــا  خاِطَرت  رچه 
َ
گ زی148 که َمن با ُجز تو پْیَونَدمَا َمبادا َهرگــــــــز آن رو

َمُكن کاندر َوفــــــــاداری َنخواهی یافت ماَننَدم151یكی149 َهمتاِی150 َمن ُجستی؛ زهی َبدَعهِد َسنگیْن ِدل!

یی153 به یاراِن َپراَکنده154 ت152 به َهر سو
َ
َپراَکنَدم156َمُكن مْیل ر سو155 

َ
به دیگ یاران  ر 

َ
ِدگ ِمهرِ  َمن  که 

کز میاِن جان ز جاَنت دوسَتر157 داَرم نَدم159به جاَنت 
َ
ر دار سوگ به َحّقِ دوســــــــتی یارا!158 که باَو

که جاِم هْجر نوشیَدم َانَدرِدْه  دَرخِت دوستی بْنشــــــــان که بیِخ َصْبر َبرَکنَدم161َشــــــــراِب َوصل160 

ِگرَدم که َمن ناِجْنس شا ُکن؛  َکم  َدب 
َ
گو أ م  ِ

ّ
ْهل َفرَزنَدمُمَعل

َ
که َمــــــــن ناأ َکمتــــــــر ِدْه؛  گو پند  پَدر 

َید: رد افتاده می گو
َ
که َبر داماْنت َنْپَسنَدمبه زاری162 َدر پَیت َسْعدی چو گ ردی 

َ
گ َپَســــــــندی َبر دلم 

ِلموالنا ُهمام الّدین163
پْیَونَدم ْشت 

َ
گ یاَدت  ز یدی،  ُبْبر رچه 

َ
گ َمن  از  ری َبنَدمتو 

َ
ز و آن ساَعت164 که ِدل َدر دیگ َمباد آن رو

ت َنباَشــــــــم یک َزمان خالی
َ
َکز َوصل م بود 

َ
َیم، بدان اومید165 می َخنَدمَخیال یش می گر ُکنون َبر خو

َیم166 یش؛ می گو ْحظه پْیَونَدم؟!167بغاَیت َشرمساَرم َمن زِ ُعمرِ خو
َ
که: بی جانان چرا با جان ُبَود یک ل

بیار - ای باِد َشــــــــْبگیری! - َنسیِم کوِه َالَونَدم168به بوِی دوست جاْن دادن، َحیاِت جاودان باَشد؛

را؛ ک قالب  َیم خا باَشــــــــد، ببو آَدمی  َنپْیَونَدمچو َحشرِ  ُبــــــــَود خالی، بدو َهرگــــــــز  از ِمهَرت  ر 
َ
گ

ُفروَبسَتم ُبل َدم 
ْ
ُبل از َدسَتم، چو  ل ُشد 

ُ
گ زِ َعجَزست این که خاموَشم، َنه آن َکز دوست ُخرَسْنَدم169َبهار و 

یَدن رز َنباَید ِعْشــــــــق َو فَتنــــــــد یاراَنــــــــم: 
ُ
َنصیَحت ها چو َنْشنیَدم، ِفراَقش170 می ِدَهد َپنَدمَهمی گ

یارا! َکَشــــــــد،  می  َعذابی  ِهجران  آتِش  از  ر ُدشَمن َکَشد آن را، َیقین می دان که َنْپَسْنَدمُهمام 
َ
که گ
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َیم: ت را َهمی گو
َ
آرزوَمنَدمتو خود َرفتی َولی َهــــــــرَدم َخیال از جــــــــان  که171  بــــــــازآ  َدَرم  از  خرامان 

]2[
ِللّشیخ َسعدی172

بَیْندازی َرَهــــــــم  َصــــــــد  ــــــــر 
َ
گ ا ْطــــــــف ِبْنوازیُامیــــــــدواَرم 

ُ
ــــــــَرم از روِی ل

َ
که بــــــــارِ دیگ

َکرد173 َنْتوان  ســــــــتیزه  َنســــــــاَزد  زگار  رو َدرسازی174چو  زگار  رو با  که  اســــــــت  َرت  َضرو

که َدســــــــِت َرنگیَنت یغ بازوِی َتقوی175  بازیدر می ُکَند  شــــــــت 
ُ
َسراْنگ به  َمن  َعقِل  به 

م را
َ
آَید به ُحْســــــــن ُممتازیَبســــــــی ُمطالعــــــــه َکردیــــــــم َنقــــــــِش عال ز َهرچه176 َدر َنَظر 

بیَند177 َبال  و  ِمحَنــــــــت  ر 
َ
گ ا َمن  چون  تو را از آن چه؟ که َدر ِنعَمتّی و َدر نازی!178هزار 

ق
ْ
یــــــــه َغّمازیَحدیِث ِعشــــــــِق تو پْیدا َنَكرَدمی َبر179 َخل ــــــــر آِب دیــــــــده َنَكردی به گر

َ
گ

که َصد ِدل به َغمزه ای بَبری! هــــــــزار صْید به یــــــــک تاخَتــــــــن بَیندازی!زهی ســــــــوار 

ر َبْنده ای ُبَود، چه َعَجب180؟!
َ
گ که َدر رِکاِب تو باَشــــــــد ُغالِم شــــــــیرازی181تو را چو َسْعدی َا

ْطــــــــف بازآَید؛
ُ
َرش بــــــــه َقْهر برانــــــــی، به ل

َ
دازیگ

ْ
ر َهمان ُبــــــــَود ار َچندبــــــــار ُبگ کــــــــه َز

َطْبع ِت  ُقّوَ به  پارسی182  این  نه َمرَکبیســــــــت که از وی َســــــــَبق َبَرد تازیچو آب می َرَود 

ِلموالنا ُهمام الّدین183
کارِ ما ســــــــازی که  ِکرِشــــــــمه َتوانی  َنَپــــــــردازیبه یک  بیچــــــــارگان  چــــــــارۀ  بــــــــه  َولی 

ُشــــــــَدم184 خواب  ُغالِم  ت 
َ
َخیال آرزوِی  خوشا185 َکسی که توَاش َهْمِنشین و َهْمرازی!َدر 

رداَنم
َ
َکــــــــم َنگ دازی186ِعیــــــــارِ ِمْهــــــــرِ تو یــــــــک َذّره 

ْ
ر به بوتۀ ِعْشــــــــَقم چو ســــــــیم ُبگ

َ
گ َا

ر ُخرَســــــــْندیم َیت ز دو ُکَنــــــــد بازی؟چو مــــــــا به دیَدِن رو ُزلَفت چرا  َســــــــرِ  با  َنســــــــیم 

یش باز َمِدْه ِف خو
ْ
187 ُزل

َغّمازی188به َدسِت باد َســــــــرِ و  رد 
َ
َهرزه گ او  که َهست شــــــــیوۀ 

خوْشَتر189 َهمان  َســــــــهی!  َسرِو  ِج  َتَفّرُ یْشــــــــَتن بازیَمُكن  که ِعْشــــــــق با َقد و باالِی خو

ردی
َ
َیش190 َخِجل َنمی گ که: زِ رو ل بگو 

ُ
گ یاحین به ُحْســــــــن می نازی؟!به  که َدر میاِن َر
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که: بــــــــا ُوجوِد ُهمام ُبل 
ْ
َپردازی؟!َپیام ِدْه ســــــــوِی ُبل ِعْشق  ُســــــــَخن هاِی191  که  بود  َروا 

یَنست 193  یِب شیر ِفر
ْ
که بیچاره نیست شیرازی!ُهمام را ُســــــــَخِن192 ِدل َولی چه سود؟! 

]3[
ِللّشیخ َسعدی194

ری
َ
کــــــــه َدرو می ِنگ ریَبخِت آیینــــــــه195 َنداَرم 

َ
ذ

ُ
می گ َبــــــــرو  که  َنَیــــــــرَزم  بــــــــازار  ِک  خا

که ز خود بی َخَبَرم َیت  یشــــــــی که ز ما بی َخَبریَمن ُچنان عاِشِق رو تو ُچنان ِفْتنۀ خو

ُکَنم َدر َهمــــــــه آفاْق تو را کآنچه197 َدر َوْهِم َمن آَید تو از آن خوْب َتریبه چه ماَننــــــــد196 

قی بَبریُبرَقع از پیِش ُچنان198 روْی َنباید199 َبرداشت
ْ
گوشۀ َچْشــــــــمی ِدِل َخل که به َهر 

کــــــــه به دیدارِ تــــــــو ِدل می َنَرَود، فــــــــت بُجز بی َبَصریدیده ای را 
ُ
ت َنَتوان گ

َّ
هیــــــــچ ِعل

فَتم از َدسِت َغَمت َسر به جهان َدر ِبِنَهم
ُ
 چون َتواَنم؟!200 که به َهرجا که َرَوم201 َدر َنَظری202گ

از سینۀ َمن204 آِه َسَحر  ک می َرَسد203 
َ
َفل َســــــــَحریبه  خواِب  زِ  دیده  َبرَنُكنی  َهمی  تو 

بیداران نیست از ِمحَنِت  َخَبر  را  تا َغَمت پیــــــــش َنیاَید َغِم َمــــــــرُدم َنَخوریُخْفتگان 

یبایی205 َهست َیند به ز ریَهرچه َدر َوْصِف تو گو
َ
ْحظه206 به َطْبعی ِدگ

َ
عْیَبت آَنست که َهر ل

ــــــــر207 از َپرده بــــــــرون آیــــــــی و ُرخ بْنمایی
َ
گ َپــــــــرده َبر کارِ َهمــــــــه َپرده ِنشــــــــینان بَدریَا

را بْشناَسد209 ِبِنَهد208 َهرکه تو  حاِل دیوانه چه داَند210 چو211 َندیده ست َپریُعذرِ َسْعدی 

ِلموالنا ُهمام الّدین212

َرت ماه و َپری
َ
ِدگ َیــــــــم213  که َنگو َکرَدم  خوْب َتریتوبه  ازآن  شــــــــنیدیم  و  دیدیم  َهرچه 

ردیدیم
َ
ری215تــــــــا ببینیم َنظیــــــــَرت به جهــــــــان گ

َ
نیكوان را َهمه دیدیم و214 تو چیزی ِدگ

ل هاِی ِبِهشت
ُ
صاِحب َنَظریعارِفان روِی تو بیَنند216، َنه گ به  ِإقرار  می ُکَند  َعقِلشــــــــان 

ران از َچپ و راست
َ
ری217می َروی دیدۀ َمرُدم نگ

َ
ُکجا می ِنگ َکســــــــی را َهَوِس آنكه  َهر 

ِتفاتی َنُكَند ســــــــوِی َکسی َچشِم خوَشت
ْ
ری218ِال

َ
ذ

ُ
کی که َبرو می گ َهمه َدر َحسَرِت خا
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یاَبد220 َدر همگی  ُحسَنت  که  بود219  َبَصریَهَوَسم  نــــــــورِ  َانــــــــدازۀ  بــــــــه  َنه  دیــــــــَدم  باز 

یشــــــــی221 ِف تو را َتْشو
ْ
ر ای بــــــــاد! تو از غیرِت مــــــــا بی َخَبریمی ِدَهــــــــد باِد َصبا ُزل

َ
َمگ

َفش که ِگرِفتار َشــــــــوی
ْ
ر َبر َســــــــرِ ُزل

َ
ــــــــذ

ُ
ین داِم به هم َدرُشــــــــده222 بیرون َنَبریَمگ جان از

َید به َنســــــــیِم َســــــــَحریعاِشقی را که ُبَود غْیَرِت ُصْحَبت چو ُهمام رازِ َمْعشــــــــوق َنگو

]4[
ِللّشیخ َسعدی223

آساَنســــــــت آَید  َمن  َبر  گر  ا َســــــــختی  َچنداَنســــــــتهزار  هزار  ِإرادت  و  دوســــــــتّی  که 

ْیحاَنستَســــــــَفر دراز َنباَشــــــــد به پاِی طاِلِب دوست ست و َر
َ
ل

ُ
ت گ که خارِ َدشِت َمَحّبَ

ر تو جور ُکنی، جور نیست؛ تربَیتست224
َ
گ َدرماَنستَا نیســــــــت؛  داغ  ِنهی،  داغ  تو  ر 

َ
وگ

یان را که ِدل به َدسِت تو داَدم225، ِخالف َدر جاَنستزِ َعقِل َمــــــــن َعَجب آَیــــــــد َصواْب گو

ر اوفتاده ام؛ چه َعَجب226 ِکنارِ تو دو داِغ ِهجراَنســــــــتَمن از  که  َنباَشــــــــد؟!؛  َقرار  َرم 
َ
گ

ر خوِن َمن228 بخواهی ریخت،
َ
که َفرماَنســــــــت229َنه آِب روی227، که گ ُکَنم  َفت َنُكَنم؛ آن 

َ
ُمخال

َمْفتول ُمَعْنَبــــــــرِ  ِف 
ْ
ُزل َســــــــرِ  آن  َدر  یشاَنست؟!َعَجب  ِکنارِ تو ُخســــــــَبد؛ چرا َپر که َدر 

روحانی َحــــــــّظِ  َنداَنند  کــــــــه  َتفاُوتــــــــی که میــــــــاِن َدواب و ِإْنساَنســــــــت،َجماَعتــــــــی 

که َدر باِغ ِعشــــــــْق َســــــــْعدی را َبَرْند  مان 
ُ
َنَظر به ســــــــیِب َزَنْخدان و نارِ ِپستاَنست230گ

یَهــــــــا  َزّکِ
ُ
أ  232َ

َنْفٖســــــــی و ال ُاَبــــــــّرُِئ231  َمــــــــا  ُکَنند از َبَشــــــــر َدر اْمكاَنستَو  که َهرچه َنْقل 

ِلموالنا ُهمام الّدین233
جاناَنستِوداِع چــــــــون تو نگاری، َنه کارِ آساَنســــــــت ِفراِق  ِمســــــــكین،  عاِشِق  ِک  َهال

ــــــــر ُمفاَرَقِت جــــــــان ز َتن چگونــــــــه ُبَود؛
َ
به جاِن دوست که ِهجران هزار َچنداَنستِنگ

زاَنســــــــتز َوصِل خود، َنَفسی، پیش از آن که دور َشویم234 ــــــــر به جان ِبُفروشــــــــی َهنوز َار
َ
گ َا

ز کاروان َروان امرو باراَنست237بگــــــــوْی235 تــــــــا َنَشــــــــَود  زِ  رو ْصحاب 
َ
أ دیدۀ  آِب236  کز 
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َیت َنماْند َچْشــــــــَمم را یرِ َاشک پنهاَنستَمجــــــــاِل دیــــــــَدِن رو که َشــــــــكِل َمرُدَمَكش ز

ر رزاَنســــــــت238َهنوز َســــــــرِو َروانم زِ َچْشــــــــم ناُشــــــــده دو
َ
ل بید  ری چو  رِ دو

َتَصّوُ از  ِدل 

ْه239 می ُکَنــــــــم َبراَبرِ او240
َ
یاَنســــــــتز َهر َطــــــــَرف که ِنگ گر هزار ســــــــینۀ ناالن و َچشــــــــِم 

َفت241 َهمی ُکَنم242 واو243 نیز
ْ
یشاَنســــــــتَنَظر به جاِنِب ُزل َبراِی خاِطرِ این َخســــــــتگان َپر

کامی، یــــــــَدِن یــــــــاران به تیــــــــِغ نا ردون، ترا244 چه تاواَنست؟!زِ َهــــــــم ُبر
َ
چو َهست عاَدِت گ

َید245 تو می گو پــــــــِی  از  و ُهمام  جاَنســــــــتتو می َروّی  َدر  َحدیث  و  ُامید  یده  ُبر ِدل  زِ 

]5[
ِللّشیخ َسعدی246

را یش  یــــــــار خو بیَنم روِی  َمــــــــن باز ــــــــر247 
َ
گ َا یش راآه  زگار248ِ خو َیــــــــم رو تــــــــا قیاَمت ُشــــــــكر گو

ق
ْ
ْه داَرنــــــــد َخل

َ
یــــــــش راَمــــــــرُدِم بیگانــــــــه را خاِطــــــــر نگ رَدنــــــــد یــــــــارِ خو دوســــــــتاِن مــــــــا بیاُز

یش بر و َترسا و ُمَسلمان َهر یكی249 َدر دیِن خو
َ
یش را250گ یبا ِنــــــــگارِ خو ِقْبلــــــــه ای داَرند و مــــــــا ز

یش را252یــــــــارِ بارافتاده را یــــــــاری َهم از یاران َرَســــــــد251 بی َوفــــــــا یاران که َبرَبســــــــَتند بــــــــارِ خو

یش را253َهمُچنــــــــان ُاّمید می داَرم که َبعــــــــد از داِغ هْجر َمرَهمــــــــی َبر ِدل ِنَهــــــــد ُاّمیــــــــدوارِ خو

یش را:255دوش َحــــــــورازاده ای254 دیَدم که پْنهان از َرقیب یــــــــارِ خو فت 
ُ
ران می گ یــــــــاَو َدر میاِن 

َوْصِل ما بگوْی256 َترِک  یش خواهی،  ُمراِد خو ر 
َ
یش راگ ر َمــــــــرا خواهی، َرهــــــــا ُکن ِاْختیــــــــارِ خو َو

ِک ُغرَبت پاْی َدر ِگل ماْند، ماْند ر257 َدر خواِب خوش بیَند258 دیارِ خویش را259َهرکــــــــه را َدر خا
َ
او َمگ

یش راعافَیت خواهــــــــی َنَظر َدر َمْنَظــــــــرِ خوبان َمُكن ُکن خواب و َقــــــــرارِ خو ُکنی ِبــــــــدرود  ر  َو

! ینهار ز فَتم: 
ُ
گ باز  ُشــــــــد  خواسَتم  پاَیش  ِک  را261خا یش  خو ُغبارِ  َنمی خواَهم  داَمن  َبرین260  َمن 

ر ُپرخون َشَود
َ
راَدرِد ِدل262 پوشیده مانی263 تا جگ یش  زارِ خو با ُدشــــــــَمن نمایی حــــــــاِل  که  به 

! ینهار ز یی264  َکــــــــس نگو با  ُبَود،  َغم  ر هزاَرت 
َ
راگ یش  خو ســــــــارِ 

ُ
َغمگ َنبینــــــــی  تا   ! َبــــــــرادر ای 

یش راای َســــــــهی َســــــــرِو َروان! آِخر ِنگاهــــــــی باز ُکن ِاْفِتقــــــــارِ خو تا به ِخدَمــــــــت َعرضه داَرم 
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َیند: َسْعدی! ِدل چرا دادی به ِعْشق یش را؟دوستان گو تا میاِن َخلــــــــق کم کردی265 َوقــــــــارِ خو

یْشــــــــَتن َدر بی َنوایــــــــی دیده ایم راما َصــــــــالِح خو یش  خو کارِ  بینید266  َحت 
َ
َمْصل گو  َکسی  َهر 

ِلموالنا ُهمام الّدین267
را یش  خو اْختیارِ  دادیم  یار  َدســــــــِت  به  یش راما  کارِ خو ین بْه َنداِنســــــــتیم  حاِصلی ز

گیَرد َقرار کارِ مــــــــا  زی  را269َبر ُامیِد آنكــــــــه268 رو یش  زگارِ خو رو َکردیم ضاِیع  ســــــــال ها 

ِک پایت270؛ تا َنیابی َزحَمتی، یش راُشد ُوجوَدم خا می ِنشــــــــاَنم زآِب َچْشِم خود ُغبارِ خو

آینه، َدر  ببین  خود  ِنگارِ  چون  روِی  یش راَعكِس  تا بدانــــــــی ُقدَرِت صوَرت ِنــــــــگارِ خو

ِدل هِل 
َ
أ َسْجده گاِه  آستاَنت  ِک  خا راَهست  یش  خو زگار271  رو بر  بُكن  ُشْكری  َسْجدۀ 

یش رانیست خالی از َخیاِل روِی تو َچْشِم ُهمام یبارِ خو ل َنخواَهد جو
ُ
باْغبان بــــــــی گ

]6[
ِللّشیخ َسعدی272

مالی و  َمْنِصبــــــــّی  َبر  َنُبرَدم  َحَســــــــد   َبــــــــر آن کــــــــه273 داَرد با ِدلَبــــــــری ِوصالیَهرگز 
ّ

ِإال

ت َدر َوْصــــــــف می َنیاَید؟
َ
ْحظه َبر َجمالیدانی ُکــــــــدام دول

َ
َچْشــــــــمی که باز باَشد َهر ل

ش
َ
شت ُجز َخیال

َ
ذ

ْ
َخیالی274َبعد از َحبیب َبر َمن َنگ ُجز  ذاشت 

ْ
َنگ َضعیَفم  پْیَكرِ  ز  و

م َتنــــــــی که َمْحبــــــــوب از َدر َفراَزش آَید ْزِق نیكَبْختان بی ِمحَنِت275 ُسؤالیُخّرَ چون ِر

ینه خز یكی  َانــــــــَدر  بادام  َمغزِ  دو  لیَهمچون  ــــــــران َمال
َ
ز دیگ ْنســــــــی َو

ُ
با َهــــــــم ِگرِفته أ

ُکــــــــدام جاِهل َبر حاِل مــــــــا بَخْنَدد؟ یش حالیدانی  کو276 را َنبوده باَشــــــــد َدر ُعمرِ خو

یی گو بود  ز  رو او یک  با  َرش َنبیَنم باَشد278 به َقدرِ سالی279ســــــــالی277 ِوصال 
َ
گ زی  رو

ل باَشــــــــد ّیام را به ماهی یک َشــــــــب ِهال
َ
لیأ ِهال َابروی281  َهــــــــر  را  نیكوان280  ماِه  وآن 

یفی َبــــــــر282 ُچنین َحر َغزالیصوفی َنَظر َنباَزد ُجز  َبر ُچنین  ُجز  َید  َنگو َغَزل  َســــــــْعدی 

ِلموالنا ُهمام الّدین283
پْیَونــــــــِد َتن َنخواَهد جاَنــــــــم به هیچ حالیَاکنون که نیســــــــت ما را با ِدلَبری284 ِوصالی
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و مالیاز َبْهرِ دوست خواَهم َهم جان و َهم جهاَنم285 َبنِد جاه  َدر  َنباَشــــــــم  ران 
َ
چون دیگ

بُخْسَبم تا  ذار 
ْ
ُبگ جانان286!  ِاْشــــــــتیاِق  َکم از َخیالی287ای  چون نیسَتم وصالی، باری 

زِ زندگانی289  َنداَرم ذوقی  از شــــــــما288  ر  یــــــــا َوصــــــــل را َثباتی، یــــــــا ُعْمــــــــر را َزوالیدو

یی بــــــــود به رو ر بی تو دیــــــــده ام را مْیلی 
َ
لیگ یَشم پْیدا َشــــــــَود َمال از نورِ َچشــــــــِم خو

گوَشــــــــت باِد َصبا رســــــــاَند َمجالیپْیغــــــــاِم ما به  ِخدَمَتت  َدر  َنیاَبد  َهم  که  َترَســــــــم 

یغ داری کــــــــْی ِدر یس یک َســــــــالَمم؛ تا  لی؟بْنو ز ِتْشنگان ُزال از َخستگان َنســــــــیمی و

می ُشماَرم290 سال  َصد  ِفراَقت  َدر  ز  رو با خود ِحساِب سالییک  یْنجا قیاس می ُکن  ز

ر از تو گر291 شــــــــكیبی بودی ُهمام را، گر دیدی میاِن خوبان ُحســــــــِن تــــــــو را ِمثالیدو

]7[

ِللّشیخ َسعدی292
ر ازآن خوِی دلَبَرســــــــت کوَثَرســــــــتاین بــــــــوِی روح َپرَو حوِض  ازآن  زندگانی  آِب  ین  و

َرت نافــــــــه َدر میان؟
َ
َرت نامه َدر َپَرست؟293ای باِد بوســــــــتان! َمگ

َ
وی ُمرِغ آشــــــــنا! َمگ

بود296؟ ِنهاده   آتــــــــش  َبر295  عود  باد  یا خود َدر آن زمین که ُتٖوی297 خاک َعْنَبَرست؟َدر294راِه 

ُکدام َزمیَنســــــــت ُمْشْكبوی؟ َرست؟298این قاِصد از  وین نامه َدر چه داشت کهعْنوان ُمَعّطَ

کَبَرســــــــت301بــــــــازآی299 کز300 ِفــــــــراِق تو َچْشــــــــِم ُامیدوار
َ
زه دار َبر اهلُل أ گــــــــوِش رو چون 

کاْصحاب را دو دیده چو ِمْسمار َبر َدَرست305بازآی302 َحلقه بر َدرِ رنداِن303 شــــــــوق304 َزن

فتیــــــــم ِعْشــــــــق را به َصبــــــــوری دوا ُکنیم
ُ
ز ِعْشق بیشــــــــَتر و َصْبر َکمَتَرست306گ َهر رو

؟ زگار رو ذرانیــــــــم 
ُ
َهمی گ چــــــــون  که  زِ َمْحَشَرست307دانی  َرد، رو

َ
ذ

ُ
زی که بی تو می گ رو

َنَظر َدر  ق  خال
َ
أ و  َچْشــــــــم غاِیب  زِ  َبراَبَرســــــــتصوَرت  َمعانی  و  ِحجــــــــاب  َدر  دیدار 

ْنَجد َحدیِث ِعْشــــــــق؟
ُ
کوتــــــــْه ُکَنم که ِقّصــــــــٔه ما کارِ َدفَتَرســــــــت!َدر نامه نیز َچْند ِبگ

سوزان و میؤه ُســــــــَخَنش َهْمُچنان َتَرستَهمچون دَرخِت بادیه َسْعدی به َبرِق شوق
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عود، بوِی  به  یفان  َحر َوقِت  خوَشست  ِمْجَمَرستآری  جاِن  َدر  که  ْند 
َ
غاِفل ســــــــوْز  ز  و

ِلموالنا ُهمام الّدین308

َرست َرســــــــتاین زآب وخاک نیست؛ که جاِن309 ُمَصّوَ ُمَنّوَ ش 
َ
َچْشــــــــِم جهانیان به َجمال

ر زان که310 ِنْسَبَتش به َعناِصر َهمی ُکنی311
َ
َکش زِ َعنَبَرســــــــتگ ر زِ کوَثر و خا

َ
آَبــــــــش َمگ

َدرو313 می ُکَنــــــــد  َنَظر  َهرکــــــــه312  باِن  َز کَبَرســــــــتِذکرِ 
َ
أ اهلُل  و  ر  ُیَصــــــــّوِ َمن  ُســــــــْبحاَن 

ر َارَغــــــــوان َمیار
َ
یــــــــز و ِدگ لْ پیــــــــِش ما َمر

ُ
ین َهردو خوش َتَرستگ جاَنم ِفداِی آنكه314 َاز

َرستَعْنَبر میاِن آَتــــــــش و ِمْجَمر315 چه می ِنهی؟ ُمَعّطَ زاْنفاِس دوست َمجِلِس ما خود 

که ِاْمَشــــــــَبم ْنَوَرستَشــــــــمع از میاِن َجْمع برون َبر 
َ
أ خورشــــــــیِد  روَشــــــــنایِی  خانه  َدر 

ْست
َ
ل

َ
أ َمْجِلِس  از  که  باده  بیار316  ما را َهنوز َمْســــــــتِی یک ُجرعه َدر َسَرستســــــــاقی! 

یش َبَرســــــــتمی َنْشَكنیم317 از مِی َمعنی318 ُخمارِ خو
ْ
ــــــــِب مْیگوِن ِدل

َ
ما را َشــــــــراب از ل

صوَرَتش هی ســــــــت 
ٰ
ِإل َجهان نماِی  ِإْنصــــــــاف می ِدَهند َنَظرها که َمْظَهَرســــــــتجــــــــاِم 

را ْصحاِب شــــــــوق319 
َ
أ که  َرْهَبَرستبا عاِقالن بگوْی  َاندیشه  َنه  َرْهنمای؛  ذوَقســــــــت 

ْنَجد َبیاِن شــــــــوق320
ُ
ْفظ َنگ

َ
َرستَدر َتْنگنــــــــاِی ل

َ
زان سوِی َحرف و صوت َمقاالِت321 دیگ

و ساَغَرست؟چون َچشِم َمسِت یار ِدَهد مْی به عاِشقان ُصراحّی  َمجاِل  َدر میاْن  کْی 

َرســــــــتجاِن ُهمام را َنَفِس ُصْبح و بوِی دوســــــــت روْح َپرَو َنَفَســــــــش  زان  رده اند؛  َپرَو

]8[
ِللّشیخ َسعدی322

یَزم که خوراِی تو ُبَود؟ ُبَودَمن چه َدر پــــــــاِی تو ر که شاِیســــــــتۀ پاِی تو  یست  َسر َنه چیز

م آن روْی که َدر روِی تو باَشد َهمه ُعْمر ُبَودُخّرَ تو  راِی  که  َوقت  آن  ر 
َ
َمگ َنباَشــــــــد  ین  و

نیست ِمْسكین  َمِن  ْجزاِی 
َ
أ َهمه  َدر  ُبَودَذّره ای  تــــــــو  ــــــــق به َهواِی 

َّ
ُمَعل َذّره  آن  َنــــــــه  که 

هیچ َکس می َنَپَســــــــنَدم که به جاِی تو ُبَودتا تو را جای ُشــــــــد ای َسرِو َروان! َدر دِل َمن
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َنِه َمن، َنه َخطــــــــاِی تو ُبَود323َمِن َپروانه ِصَفت پیِش تو ای َشــــــــْمِع ِچِگل!
ُ
ر بســــــــوَزم گ

َ
گ

یم ک َنباَشــــــــد چو َبقــــــــاِی تو ُبَود324غاَیت آَنســــــــت که ما َدر َســــــــرِ کارِ تو َرو َمرِگ ما با

ِگل َمن ر ِخشــــــــت َزَنند از 
َ
گ که  ُبَود 325به َوفاِی تو  تو  َوفاِی  و  ِمْهر  ِدِل َمن  َدر  َهمُچنان 

کــــــــه َهمه ُعمر َنه ُمْشــــــــتاِق ِلقــــــــاِی تو ُبَودَعَجَبست آنكه326 تو را دید و َحدیِث تو شنید

ســــــــوختگان از َســــــــرِ َدرد
ْ
ُاّمیــــــــِد َدواِی تو ُبَودخوش ُبَود نالۀ ِدل کــــــــه به  خاصه َدردی 

ِت َسْعدی هیَچست ِک ُدْنیا َهمه با ِهّمَ
ْ
پادشــــــــاهٖیش َهمین َبس که گداِی تو ُبَود!ُمل

ِلموالنا ُهمام الّدین327
ُبَود تــــــــو  َبراِی  زِ  یــــــــزم  َعز ُعمــــــــرِ  ُبَودَهــــــــَوِس  بَكَشــــــــم جورِ جهانی چو رِضــــــــای تو 

َزل جاِن َمــــــــرا ُصْحَبِت تو َهمَدم بود328
َ
َبــــــــد َدر ِدِل َمــــــــن ِمْهر و َوفــــــــاِی تو ُبَودَدر أ

َ
تا أ

که به پاِی تو َرَسد ُبَودجاِی َافَسر ُبَود329 آن َسر  تو  گداِی  که  َکس  آن  ُکَند  پادشــــــــاهی 

تو ُخداَوندی ها که نمایی330  ُامیَدم  رنه از َبنــــــــده چه آَید که َســــــــزاِی تو ُبَود؟!َهست  َو

یرانه که جاِی تو ُبَود؟َخِجلم زانكه331 ُفرو332 آَمده ای َدر ِدِل َمن333 چیســــــــت این َمنِزِل و

ْشت نماِی خورشید
ُ
ُبَود؟!روِی خوِب تو ُشد انگ ْشــــــــت نماِی تو 

ُ
َاْنگ که  کیست  مِه نو 

بود خواَهد  صاِحب َنَظران  َسْجدۀ  َکِف پــــــــاِی تو ُبَود334سال ها  َبر َزمینی که نشــــــــاِن 

ُمْشتاقاَنســــــــت ِدِل  ُفتوِح  و  روح  َهر َحدیثی که َدرو َوصــــــــف و َثناِی تو ُبَودراَحــــــــِت 

باَشد، ر  َو َنُبَود،  َســــــــْمَعت  الِیِق  ُبَودُســــــــَخنی  تو  ِی336  ابِن335 َعال َغَزل هاِی ُهمام  َهم 

]9[
ِللّشیخ َسعدی337

که َدر خواب َرَود َچْشِم َندیم هِل َنعیمِاْمَشب آن نیست 
َ
خــــــــواب َدر روضۀ رِْضــــــــوان َنُكَنــــــــد أ

بَیــــــــِت بــــــــاِد338 َبهار ُکَنــــــــد َتر ک را زنده  رَدد به َنسیمخــــــــا
َ
ش زنده َنگ

َ
َســــــــْنگ باَشــــــــد که ِدل

می شــــــــَنَوم خود  ْم َکــــــــردۀ 
ُ
گ پیراهــــــــِن  َقدیم!340بــــــــوِی  لیست  َیند: َضال گو َهمه  َیم،  بگو ر339  َو
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! َغــــــــِم ِعْشــــــــق آتِش نمــــــــرود انگار َبــــــــراَدر َبر َمن این ُشــــــــعله ُچناَنســــــــت که َبر ِإْبراهیم341ای 

َبرخیَزد َرْقص ُکنــــــــان  َحــــــــد 
َ
ل ِک  خــــــــا از  َرمیمُمرده  وْهــــــــَی  ری 

َ
ذ

ُ
گ بــــــــاالِی ِعظامــــــــش  تو  ر 

َ
گ

یــــــــد از ما342 ! َدســــــــت بدار ُمقیم343ای َرفیقاِن َســــــــَفر دوست  َدرِ  به  ِنَشســــــــَتن  بخواهیم  که 

َیَنــــــــدم از اندیشــــــــۀ َمعشــــــــوق بُكن گو ناهیست عظیم!344توبــــــــه 
ُ
گ که  َنباَشد؛  َهرگز این توبه 

ر345 از َهرکه346 َجهانم، َنه ُامیدست و َنه بیم347َطَمــــــــِع َوصــــــــِل تو مــــــــی داَرم و َاندیشــــــــۀ هْجر
َ
ِدگ

که َنصیَحت شــــــــَنَود گوش َنداَرد  َدرِد مــــــــا نیک َنباَشــــــــد به ُمــــــــداواِی َحكیم348عاِشــــــــق آن 

َدرِ خْیمۀ دوست َنباشــــــــد به  ُکشته   از  ْرد َســــــــلیم349َعَجب  َعَجب از زنده که چون جان بَدرآَو

َهم با  َشــــــــْهَوت  و  َنیامیَزد  ِعْشــــــــق  َنــــــــَرَود دیــــــــِو َرجیمَســــــــْعدیا!  َتْســــــــبیِح َمالیک  پیــــــــِش 

ِلموالنا ُهمام الّدین350
لی باِد َنســــــــیمُبلُبالن را َهمه َشــــــــب خواب َنیاَید زان بیم

ُ
گ َبــــــــرِگ  که َبَرد  که َمبــــــــادا 

ل و ُبلُبِل َسرَمست به َهم
ُ
گ َمجِلس آن نیست که َدر خواب َرَود َچشِم َندیمَشِب َمْهتاب و 

ُبل بودی،
ْ
ر َخَبــــــــر از غْیــــــــَرِت ُبل

َ
گ بیمبــــــــاد را  از  ذْشتی 

ُ
َنگ ِلســــــــتان 

ُ
گ به  َوقتی  هیچ 

ر ِنی352 ر َدر َهمه چیزی؛ َو
َ
351 ِعْشــــــــق ِنگ

َثرِ
َ
َکردی َتْعلیم؟!أ ُمرغ را َنْغمۀ ُعّشــــــــاق353 که 

َخَبر بیش َتَرســــــــت، ین حال  َاز که  را  طاِلِب ُصْحَبِت یاَرســــــــت، َنه َجّناِت َنعیمآَدمی 

لیمبا ُچنین روْی که را مْیل ُبَود سوِی ِبِهْشت؟
َ
أ َعذابی ست  ِفردوس  آســــــــاِیِش  تو  بی 

ق354 َمالَمت می ُکن
ْ
َزم و گو َخل ر رده ام این شیوه؛ که َرسمی ست َقدیم355ِعْشق می َو َنه َمن آَو

رِ خود صوَرِت دوســــــــت
َ
ر نماَیم به َمالَمْتگ

َ
له با ما َتْســــــــلیمگ

َ
ِدَهد اْنصاف و ُکَند َمْســــــــأ

ر چــــــــو روِی تو ُبدی مــــــــاْه، َنَكردی َهرگز
َ
شْت، َنبی، صوَرِت َمْه را، به دو نیم356گ

ُ
به َسراْنگ

ِف چو َزْنجیرِ تو ُشد،
ْ
َپْنِد َحكیمَهرکه َدر َبْنِد َســــــــرِ ُزل َکمَتر شــــــــَنَود  که  آَنست  ظاِهر 

َوْند َر و  آَیْند  َدَرت  َبــــــــر  ران 
َ
ِدگ بادی  ْک ُهماَمست ُمقیمَهمچو  کوِی تو چون خا َبر َسرِ 

]10[
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ِللّشیخ َسعدی357
بالــــــــی چــــــــه ُکَنــــــــد َدفَترِ دانایــــــــی را؟!

ُ
أ راال َســــــــرِ ســــــــودایی  َنباَشــــــــد  طاَقِت َوعظ 

ــــــــر َجْمع ُکَند358
َ
گ َنَتواَنــــــــد که ُکَند ِعْشــــــــق و ِشــــــــكیبایی راآب را قــــــــوِل تو با آَتش ا

بیَند َبــــــــر 
ْ
ِدل که  آَنســــــــت  فاِیده  را  را؟دیــــــــده  بینایی  فاِیــــــــده  ُبــــــــَود  چه  َنبیَنــــــــد  ر  َو

ُرســــــــوایی راعاِشقان را چه َغم از َسرَزِنِش ُدشَمن و دوست؟! َغِم  یا  َغِم دوســــــــت خوَرد،  یا 

ر َحَیوان َســــــــبزۀ َصحرایی راَهمه داَنْند که َمن َســــــــبزۀ َخط داَرم دوست
َ
َنه359 چو دیگ

ز ِدل و َصبر بــــــــه َیْغما داَدم ــــــــد ُشــــــــَدم آن ِدلَبــــــــرِ َیْغمایی راَمن َهمــــــــان رو کــــــــه ُمَقّیَ

داَرد قیامــــــــی360  و  َقّدی  که  ذار 
ْ
بگ راَســــــــرو  َرعنایی361  و  َرفَتــــــــن  و  آَمــــــــَدن  ببین  گو 

ر بــــــــَرَود بازآَیــــــــد ــــــــر برانــــــــی َنــــــــَرَود362؛ و
َ
راگ َحلوایی  َدّکــــــــۀ  ــــــــس 

َ
َمگ یَرســــــــت  ز

ُ
گ نا

یبایی راَبر َحدیِث َمن و ُحْســــــــِن تــــــــو َنَیْفزاَید َکس یی364 و ز َحد َهمین بود363 ُسَخن گو

نكوْفت ُصْبح  ُدُهِل  اْمَشب  نوَبتی  راَسْعدیا!  َتْنهایی  َشــــــــِب  َنباَشــــــــد  ز  رو ــــــــر 
َ
َمگ یا 

ِلموالنا ُهمام الّدین365
زی َنَكشــــــــیدی َغــــــــِم َتْنهایی راَمُكن ای دوست! َمالَمت366 َمِن سودایی را کــــــــه تو رو

با َهم َهرگز  که  َمَفرماْی  از دوســــــــت  ِاّتِفاقــــــــی َنُبــــــــَود ِعْشــــــــق و ِشــــــــكیبایی راَصبَرم 

آِب دیده به367  که  َکس  ازآن  ب داِنش 
َ
َرِق َدفَتــــــــرِ دانایــــــــی راَمَطل ُشْســــــــته باَشــــــــد َو

ْشت، زِ دیدارِ ِنگاَرم َمْحروم
َ
گ را369دیده خون368  بینایی  ــــــــِت  ِمّنَ بَكَشــــــــم  خوبان  َبْهرِ 

ر
َ
ــــــــَرد َمرُدِم َچْشــــــــَمم بــــــــه َجمالی دیگ

َ
راَنْنگ َمــــــــرُدِم َهرجایــــــــی  َنُبــــــــَود  کاْعِتبــــــــاری 

باَنــــــــم َنُكَند یــــــــاِد تو خاموشــــــــی ِبْه ــــــــر َز
َ
راگ یایی  گو تو  ُســــــــَخن هاِی  َبْهرِ  عاِشــــــــَقم 

ِبِهْشــــــــت آرایی َبْهــــــــرِ  تــــــــرا  یَدنــــــــد370  له و َنرِگــــــــس َچَمن آرایی راآَفر ل و ال
ُ
گ چــــــــون 

یبایی دوســــــــت راروی هــــــــا را َهمه داَرْند زِ ز یبایی  تو ز َســــــــَبِب371 روِی  دوست داَرم 

ِف تو ُهمام،
ْ
یشانی و شــــــــیدایی راچون َنَظر َکرد به َچْشم و َسرِ ُزل َپر یافت َمســــــــتّی و 
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]11[
ِللّشیخ َسعدی372

دوســــــــت!َمرا تو غایِت َمْقصودی از جهان ای دوســــــــت! ای  جان  ِفداِی  عزیزم373  جاِن  هزار 

م
َ
َفــــــــت ِگرِفت ُمــــــــرِغ ِدل

ْ
ل

ُ
آشیان ای دوست!ُچنــــــــان به داِم تــــــــو أ یاِد375  که هیچ می َنُكَند374 

شــــــــایی ُکجــــــــا َتواَنــــــــم َرفت؟!
ُ
ــــــــَرم تو َدر َنگ

َ
براســــــــتی376 که بمیَرم377 َبر آستان ای دوست!گ

َیم: بگیر هان! ای دوســــــــت!ِدلی ِشَكســــــــته و جانی ِنهاده َبر َکِف َدســــــــت ! که گو : بیار بگــــــــو

َشــــــــَود یزه  ر بــــــــاد  به  َکم  و خا بپوَســــــــد  ِمْهرِ تو باَشــــــــد َدر اْسُتخوان ای دوست!َتَنــــــــم  َهنوز 

ر بخــــــــوری خوِن َمن، َروا باَشــــــــد
َ
گ ْطف ا

ُ
یْشــــــــَتن َمران ای دوست!378بــــــــه ل به َقْهَرم از َنَظرِ خو

ُبــــــــُزرگان به ُخــــــــرده ای ز َرهی که  ُچنین َسُبک َنِنشیَنند379 َسرِگران ای دوست!380َجفا َمُكــــــــن 

بی َســــــــَببی َنبود  الِیــــــــق  تو  َطْبــــــــِع  ْطــــــــِف 
ُ
ل که381 ِمْهر َبرَکنی از یارِ ِمْهربان ای دوســــــــت!382زِ 

ــــــــت َحدیث باِیســــــــتی
َ
ْعل

َ
ــــــــِب ل

َ
ل خ َبدیَعست383 ازآن َدهان ای دوست!384ُمناِســــــــِب 

ْ
َجواِب َتل

یَزد؟! ر
ْ
ُبگ ِعْشق  آشوِب385  از  َسْعدی  فت: 

ُ
گ مان ای دوست!که 

ُ
گ ط می َبَرد 

َ
به دوســــــــتی که َغل

ر به جان َرســــــــد از َدسِت ُدشَمنان کاَرم386
َ
ز دوســــــــتی َنُكَنم توبه َهْمُچنان ای دوســــــــت!که گ

ِلموالنا ُهمام الّدین387
َرم بی تو َهر َزمان، ای دوست!

َ
ل ِنگ

ُ
[ گ بیــــــــا و بازَرهاَنم از این و آن، ای دوســــــــت!388به َسرو ]و

ِف تو بخَشد هزار جان، ای دوست!389چو َنْفــــــــِخ صور ِدَهد جان به ُمرده، عاِشــــــــق را
ْ
َنسیِم ُزل

گر به ُحْســــــــِن تو باَشــــــــند شــــــــاِهداِن ِبِهْشت دوست!ا ای  ]آن[جهان،  َدر  خوبان  ِج  َتَفّرُ خوشا 

گر390 به جان و جهان ُصحَبَتت َشــــــــَود حاِصل برایگان، ای دوســــــــت!ا باَشــــــــد  تو  هنوز َوصِل 

ک َرَوم391 با َخیاِل ُرخســــــــاَرت یــــــــرِ خــــــــا َید ارَغوان، ای دوســــــــت!چو ز ِک دیدۀ َمن رو ز خــــــــا

ُهشــــــــیاری امیِد  ندارنــــــــد392  که  تو  که ُشد به بوِی تو َسرَمسِت جاودان، ای دوست!ز عشــــــــِق 

روَشــــــــن، َشــــــــَود  َزمین  روِی   ، تو روِی  آســــــــمان، ای دوست!393ز َعكِس  زِ  َنتاَبد  که ماه  َشبی 
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بانی نیســــــــت یــــــــی َمرا َز ُکَنم َبیان، ای دوســــــــت!به جاِی َهر َســــــــرِ مو یی  ِف تو مو
ْ
که تا ز ُزل

ُکَند؟! چــــــــه  می َبَرد؛  بســــــــیار  تو  نــــــــاِم  بان، ای دوست!ُهمام،  ین ُسَخن َنِشكیَبد394 َدمی َز از

]12[
ِللّشیخ َسعدی395

م َهستُچنان به روِی396 تو آُشفته ام، به بوِی تو َمست
َ
که نیسَتم َخَبر از َهرکه397 َدر دو عال

ر به روِی َکَســــــــم دیده َبر398 َنمی باَشــــــــد
َ
ِبشَكستِدگ ری  آَز ُبت هاِی  َهمه  ما399  َخلیِل 

َبستَمجاِل خواب َنمی باَشــــــــَدم زِ َدسِت َخیال آشــــــــنایان  َبر  َنشــــــــاَید  َســــــــراْی  َدرِ 

یســــــــت ِگرِفتار َبد َهرُکجا 
َ
َکَمنِد تو تا زنده ام َنخواَهم َجســــــــتَدرِ َقَفــــــــص400 َطل َمن از 

َکسیســــــــت401 پاْی َبنِد  که  آَنم  ِت 
َ
دول ق ُشــــــــد از هزار بَرســــــــتُغالِم  ِ

ّ
بــــــــه جاِنبی ُمَتَعل

م بخواهی سوخت
َ
ِدل ر 

َ
گ توَام  راِی402  َتَنم بخواهی َخستُمطیِع  ر 

َ
گ توَام  ســــــــیرِ ُحكِم 

َ
أ

ست404َنمــــــــازِ شــــــــاِم قیاَمت بــــــــه هــــــــوش بازآَید
َ
ل

َ
َکسی که خورده ُبَود مْی403 زِ بامداِد أ

َمْشــــــــغول ران به خود 
َ
ُمعاِشران405 ز َمی و عاِشقان406 زِ ساقی َمستنگاِه َمن به تو و دیگ

َنْنشــــــــینی پاْی  زِ  َســــــــرِو خرامــــــــان  تو  ر 
َ
گ هِل ِنَشست!َا

َ
چه ِفْتنه ها که بخیَزد407 میاِن أ

َمُكنید! َنصیَحَتم409  یَقــــــــت408!  َطر که ِاْختیارِ َمن از َدست َرفت و تیر از َشست410َبراَدراِن 

ُکنیــــــــد ز بــــــــاراِن دیدۀ َســــــــْعدی ر 
َ

ر پْیَوست411َحــــــــذ
َ
که َقطره سْیل َشَود چون به یكِدگ

ِلموالنا ُهمام الّدین412
ْست413 َنه باغ بود و َنه َانگور و مْی، َنه باده َپَرســــــــت

َ
ل

َ
که دوست داد َشرابی به عاشقاِن أ

َبد ُبَود َسرَمســــــــتَهنوز َدر َســــــــرِ ما َهســــــــت ذوِق آن َمستی
َ
یِف َمجِلــــــــِس او تا أ َحر

َثر َنبــــــــود َهنوز
َ
أ که داشت جان َسرِ سوداِی او414 و َرفت از َدستزِ َدســــــــت و پا و َســــــــرِ ما 

یان415 ُشــــــــد ِف ماه رو
ْ
ُزل رچه از شــــــــَكِن 

َ
گ 417 او َنشَكستَا

م شَكست416 َولی َعهِد ِمهرِ
َ
ِدل

نور پردۀ  هــــــــزار  َچندین  که  غْیَرَتســــــــت  یش نبست419ز  میاِن پردۀ418 ُعّشاق و روِی خو
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شــــــــت باده َپَرستگذشــــــــت َعكِس وی از َپرده هــــــــا و َپردۀ ما
َ
ید و زاهِد َمْســــــــتور گ َدر

که به نورِ ِصفاِت حق پْیَوستُهمام را َهمه شــــــــب ِاْنِتظارِ خورشیَدست ُخُنک ِدلی 

]13[
ِللّشیخ َسعدی420

زگارِ تو بــــــــا مــــــــا ِعناَیتیای از ِبِهْشــــــــت ُجــــــــزوی و از َرحَمِت آیتی َحــــــــق را بــــــــه رو

را ِعشــــــــق  َدرِد  این  ُبــــــــَود  ِنهاَیتی  فَتــــــــم: 
ُ
ِبداَیتیگ نــــــــو  از  می ُکَنــــــــد  بامــــــــداد  َهــــــــر 

نیست و  جهان  اْنَدر  ِحكاَیَتم  ُشد  َیــــــــم ِحكاَیتیَمعروف  با تــــــــو َمجاِل آنكــــــــه421 بگو

[ ِعشــــــــق را َنه َپدیدســــــــت غاَیتیَچندانكه422 بی تو غاَیِت ِإمكان و صبر423 بود َکردیم ]و

ــــــــزی ُمَمّیَ بــــــــی  خو بــــــــه  زگار  رو شــــــــَكرِ َمْنصــــــــور راَیتیزاْبنــــــــاِی 
َ
ل چــــــــون َدر میاِن 

ْمر و َنْهی
َ
ِجناَیتیعیَبــــــــت َنمی ُکَنم که ُخداَونــــــــِد أ بی  بُكَشــــــــد  َبنده ای  که  شــــــــاَید 

والَیتی424َفرماِن ِعْشــــــــق و َعْقل به یک جاْی َنْشَنَوْند اْنــــــــَدر  پادَشــــــــه  دو  ُبــــــــَود  غوغا 

َکرد ْه که ِعْشــــــــق َدســــــــِت َتطاُول دراز 
َ
ِکفاَیتیزانگ َنــــــــداَرد  َعْقــــــــل  که  ُشــــــــد  َمعلوم 

یخَتن ر
ُ
گ َود اْنــــــــَدر ِحماَیتیَمن َدر َپنــــــــاِه َعفِو425 تــــــــو خواَهم  َکســــــــی َر کــــــــه َهر  َفردا 

َبَرم ُکجا  شــــــــكاَیت  تو  از  کــــــــه  ر زِ َدســــــــِت تو داَرم ِشــــــــكاَیتیَدرمانده ام 
َ
گ َهم با تو 

نُهفته َچْند بماَند َحدیِث ِعْشق؟ َاْنــــــــَدرون بُكَند َهم ِســــــــراَیتیَسْعدی!  یــــــــِش  این ر

ِلموالنا ُهمام الّدین426
َرد به َشــــــــْهر ُچنین َســــــــرْوقاَمتی

َ
ذ

ْ
ــــــــق َبرآَیــــــــد قیاَمتیچون ُبگ

ْ
َاز َهــــــــر َطــــــــَرف زِ َخل

م ُچنان َعالَمِت427 ِعشَقت428 ُفروِگرِفت
َ
َســــــــالَمتیعال َنداَرم  امید  ــــــــق429 

ْ
َخل هیچ  کز 

َنماْند َکس  ُهشیار  تو  َمسِت  رِ چْشِم  َدو َمالَمتیَدر  اکنون  ُکَند  را  ِعْشــــــــق  َمســــــــِت  تا 

َبــــــــت َصرف می ُکَنم430
َ
زگار َدر َطل زِ َحْشــــــــر َنباَشــــــــد َنداَمتیچون رو مــــــــا را بــــــــه رو

فت: َهست
ُ
َغراَمتــــــــیصاِحب َنَظر چو روِی تو را دید، گ آفتاب َپَرســــــــتان  َچْشــــــــِم  َبــــــــر 
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ر
َ
َمگ آتشــــــــی431؛  َنَفِس  می َزَند  او را زِ عاِشــــــــقاِن تــــــــو باَشــــــــد َعالَمتــــــــیخورشــــــــید 

فتــــــــی کــــــــه: عاِقَبــــــــت بَنــــــــواَزم ُهمام را
ُ
َقْد َضاَع ِفــــــــی اْؐنِتظارَِک ُعْمــــــــری ِإلٰی َمتیگ

]14[
ِللّشیخ َسعدی432

سارواَنســــــــتچه روی  ســــــــت آنكه433 پیِش کارواَنست؟ َدســــــــِت  به  َشــــــــْمعی  ر 
َ
َمگ

َعمــــــــاری َدر  یــــــــی  گو یماَنســــــــت 
َ
َروانســــــــتُسل َتخَتش  َصبــــــــا  بــــــــاِد  َبــــــــر  که 

نــــــــدی
َ
ُبل َدر434  ماْه پْیَكــــــــر  کــــــــه مــــــــاِه آسماَنســــــــتَجمــــــــاِل  بــــــــدان ماَنــــــــد 

َمْحِمــــــــل جــــــــوِف  َدر  چــــــــو ُبرجــــــــی کآفتاَبــــــــش َدر میاَنســــــــتِبِهشــــــــتی صوَرتی 

داَرند435 ُطرفــــــــه  این  َعقل  یرِ سایه باَنســــــــت436ُخداَونــــــــد]اِن[  ز به  که خورشــــــــیدی 

َپرنیانســــــــتچــــــــو نیلوَفــــــــر َدر آب و مــــــــاه437 َدر میغ ِنقــــــــاِب  َدر  َپــــــــری ُرخ 

َبرانداْخــــــــت ُبرَقــــــــع  َمــــــــن  کارِ  روِی  بیكبــــــــار آنكــــــــه438 َدر ُبرَقــــــــع نهاَنســــــــتز 

ِگرِفــــــــت از َمن بــــــــه َرفتار ِگراَنســــــــتُشــــــــُتر پیشــــــــی  بــــــــارِ  ازو  بیــــــــش  َمن  َبــــــــر  که 

ُسْســــــــْت پیمان َانَدْک َوفــــــــاِی  ناِمْهرباَنســــــــت!زهــــــــی  َســــــــنگیْن ِدِل  آن  کــــــــه 

ر دوســــــــتی با مــــــــا َهمیــــــــن بود،
َ
گ مــــــــا َهماَنســــــــت439تــــــــو را  و َعهِد  مــــــــا  َوفــــــــاِی 

َزمانــــــــی آِخــــــــر  ســــــــاربان!  ای  کــــــــه َعهــــــــِد َوصــــــــل را آِخــــــــر َزماَنســــــــتبــــــــدار 

َکرَدند َکردیــــــــم440؛ بــــــــا مــــــــا َغــــــــدر  آَنســــــــتَوفــــــــا  پاداِش  ایــــــــن  که  َســــــــْعدی  برو 

پیــــــــری پایــــــــاِن  َدر  کــــــــه  َجواَنســــــــت؟!َنداِنســــــــتی  با  َپنجه َکــــــــرَدن  َوقــــــــِت  َنه 

ِلموالنا ُهمام الّدین441
کارواَنســــــــت میــــــــاِن  ماهــــــــی  َشــــــــب  سارواَنســــــــت442به  َدلیــــــــِل  او  روِی  کــــــــه 

ِدل َرْه زِن  زان  َمــــــــرا  آیــــــــد  َرهْ رواَنســــــــت443َعَجــــــــب  َرْه نمــــــــاِی  َشــــــــب  َدر  که 

کارواَنســــــــت445چــــــــه جاِی ســــــــاروان444؟!، کاْنــــــــَدر پِی او َبــــــــر  کاروان  ِدل هــــــــا  زِ 
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َنباَشــــــــد447 ِگل446  و  آب  زِ  صوَرت  ــــــــر جانی بــــــــه َشــــــــكِل َتن َرواَنســــــــتُچنین 
َ
َمگ

َزمیــــــــن را َصــــــــد َشــــــــَرف َبر آسماَنســــــــتُچنین ماهــــــــی چو َبر روِی َزمین َهســــــــت

کْی بوده ســــــــت خورشید؟! یرِ ســــــــایه  ُرَخش خورشــــــــید و ُزلَفش سایه باَنســــــــتبه ز

بَتْعجیل کــــــــه می راَنــــــــد  َمْنــــــــِزل  َهــــــــر  دوَاســــــــبه448 جاِن مــــــــا َدر پْی َدواَنســــــــتبه 

ذاری
ُ
گ آنجــــــــا  َکــــــــرد  که  َمْنــــــــِزل  َهــــــــر  عاشقاَنســــــــتبه  روی هــــــــاِی  ِنشــــــــاِن 

را دیده هــــــــا  َجواِهــــــــر  ُکْحــــــــِل  از  َجهاَنســــــــتبــــــــه  و  جــــــــان  َمرَکــــــــِب  ُغبــــــــارِ 

را ســــــــاروان449  ناِمْهربــــــــاِن  ِمْهرباَنســــــــتِدِل  ُهمــــــــاِم  از  َفراَغــــــــت 

: آِهســــــــته ران َمْحِملْ َکســــــــان را450 ناتواَنســــــــتبگــــــــو َفقیــــــــری  َهمراَهــــــــت  کــــــــه 

]15[
ِللّشیخ َسعدی451

یــــــــاران و  بــــــــاد  دوســــــــتاَنش  دوســــــــتدارانِفــــــــراِق  از  َکــــــــرد  ر  دو را  مــــــــا  کــــــــه 

بَفرســــــــود َتنهائــــــــی452  َبنــــــــِد  َدر  ــــــــم 
َ
زِ َبهــــــــارانِدل چــــــــو ُبلُبــــــــل َدر َقَفــــــــص453 رو

ِگرِفَتند ُمْهَمــــــــل  ُچنــــــــان  مــــــــا  ِک  کــــــــه َقتــــــــِل مــــــــور َدر پــــــــاِی َســــــــواران454َهــــــــال

زِْنهار بــــــــه  می آیم  َهرکــــــــه456  خیــــــــِل455  زِْنهارخــــــــوارانبه  بُجــــــــز  َنمی بیَنــــــــم 

ُصْحَبــــــــت پایــــــــاِن  َدر  کــــــــه  ــــــــزاران457َنداِنســــــــَتم 
ُ
ُچنیــــــــن باَشــــــــد َوفــــــــاِی َحق گ

بناچــــــــار داری  دوســــــــتی  ــــــــر 
َ
گ  ! هــــــــزارانِدال جــــــــورِ  ُبرَدَنــــــــت  بباَیــــــــد 

َســــــــْعدی! یاراَنســــــــت458  شــــــــرِط  تیربــــــــارانِخالِف  زِ  رو رَدنــــــــد 
َ
َبرگ کــــــــه 

جان ســــــــپارانچه خوش باَشــــــــد َســــــــری َدر پــــــــاِی یاری ِإراَدت  و  ِإخــــــــالص  بــــــــه 

ِلموالنا ُهمام الّدین459
یاران َوْصــــــــِل  خوابی   ] ]و بــــــــود  نوَبهارانَخیالــــــــی  َفصــــــــِل  و  َمْهتــــــــاب  َشــــــــِب460 

باال َســــــــْرْو یــــــــار462ِ  بــــــــاغ461  یبــــــــارانمیــــــــاِن  جو ِکنــــــــارِ  َبــــــــر  خرامــــــــان 
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َپرهیــــــــزگارانَچَمــــــــن می ُشــــــــد ز َعكــــــــِس عــــــــارِض او ِدِل  چــــــــون  ر  ُمَنــــــــّوَ

َبهــــــــاری َفــــــــش چــــــــو463 بــــــــاِد نو
ْ
زگارانَســــــــر ُزل یشــــــــان رو َپر حــــــــواِل 

َ
أ چــــــــو 

ذاشت
ْ
شــــــــت464 آن نوبهارِ ُحْسن و ُبگ

َ
ذ

ُ
َبــــــــرف465 و بارانگ ِدل و چشــــــــَمم میــــــــاِن 

ُاّمیــــــــدواران467ُخداَونــــــــدا! َهنــــــــوَزم َهســــــــت اومیــــــــد466 دِل  کاِم  ِبــــــــِدْه 

ل
ُ
گ و  َســــــــبزه  و  َبهــــــــار  نو از  یــــــــارانُهمــــــــام  روِی  بــــــــی  َصفــــــــا  َنمی یاَبــــــــد 

َمه وهــــــــاران468ُوهــــــــار ُول دچانــــــــان دیمــــــــه خــــــــوش بی بــــــــا  َمــــــــه َول  آنــــــــان  َاِوی 

]16[
ِللّشیخ َسعدی469

َمتاب َمــــــــن  از  خــــــــوب  روِی  یــــــــا!  بی َخطا ُکشــــــــَتن چــــــــه می بینی َصواب؟ماْهرو

آَمــــــــدی؛ آغــــــــوش  َدر  خواَبــــــــم  َدر  یــــــــن َنِپنداَرم کــــــــه بیَنم ُجز بــــــــه خواب!دوش  و

َتــــــــر َچْشــــــــِم  و  ک  ســــــــوْزنا َدروِن  آباز  َدر  نیمــــــــی  آَتَشــــــــم،  َدر  نیمــــــــه ای 

َهــــــــَدف یشــــــــان  َدرو جــــــــاِن  را  ناُخَنــــــــش را خــــــــوِن ِمْســــــــكینان ِخضابناَوَکــــــــش 

می َبــــــــَرد ِدل  و  َیــــــــد  می گو ُســــــــَخن  َکباباو  ِدل هــــــــا471  و  یَزد  می ر َنَمــــــــک  او470 

اوســــــــت پنــــــــداَرم   ، َدر ز  بازآَیــــــــد  تشــــــــنه ِمســــــــكین472 آب پنداَرد َسراب473َهرکــــــــه 

م باشــــــــد َبر ُچنان صــــــــوَرت ِنقاب!474َحْیــــــــف باَشــــــــد َبر ُچنــــــــان َتــــــــن پیرَهن!
ْ
ُظل

بگیر گوَشــــــــش  ُبنا از  دامان  بــــــــه  البَخوی475 
ُ
گ بــــــــوِی  جامــــــــه ات  بگیــــــــَرد  تــــــــا 

َســــــــرِگران از خواب؛476 َسرَمست از َشرابِفْتنه باَشــــــــد شاِهدی َشــــــــْمعی به َدست

بپوش477 َیــــــــت  رو َشــــــــب  به  تا  آفتــــــــاببامدادی  َجمــــــــاِل  بپوشــــــــانی  تــــــــا 

ر َدر َبــــــــَرش خواهی چو َچْنگ
َ
بابَســــــــْعدیا! گ َر چــــــــون  باَید  خــــــــوْرد  ت 

َ
گوْشــــــــمال

ِلموالنا ُهمام الّدین478
خواب به  می دیَدم  دوش  َمسَتت479  ِعتــــــــابَچْشِم  آغــــــــازِ  نــــــــاز  از  بــــــــود  َکــــــــرده 
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می َبَرد؟ خواَبت  ُمْشــــــــتاق!  کای480  ُمْســــــــَتطاب؟گفت  َبْعِدی  ــــــــْوُم  الّنَ َیُكــــــــوُن  َهْل 

َچْشــــــــِم عاشــــــــق را ُبَود َپــــــــرواِی خواب؟!َشــــــــرم بــــــــاَدت! آن َهمه َدعــــــــوی چه بود؟

آرزوســــــــت ــــــــت 
َ
َخیال َبْهــــــــرِ  از  َمــــــــن ِعتاَبــــــــت را َهمیــــــــن داَرم َجواب481خواَبــــــــم 

َدمــــــــی بیاســــــــاَید  ِهجــــــــران  َدر  جــــــــاودان از دوســــــــت ماَنــــــــد َدر ِحجابَهرکــــــــه 

که چیست؟ تو482 می دانی  از  ر  دو ما  آفتابحاِل  از  حاِل َچْشــــــــمی483 بی َنصیــــــــب 

مــــــــی َرَود ما  َبــــــــر  آنچــــــــه484  ِفراَقــــــــت  ِعقــــــــاب485َدر  آن  َنباَشــــــــد  را  َزخ  دو هــــــــِل 
َ
أ

آَتشــــــــیم َدر  مــــــــا  و  حْیوانــــــــی  گــــــــر486 بْنشــــــــانی این487 آتــــــــش به آبآِب  آه ا

رَدد از َســــــــراب؟!بــــــــی تــــــــو از488 خوبــــــــان َنیاســــــــاَید ُهمام
َ
گ کْی ســــــــیراب  تْشــــــــنه 

]17[
ِللّشیخ َسعدی489

َزد خیز ای َندیم! بوِی َســــــــَحر خوش می َو
ْ
ل

ُ
َنسیم490باِد گ ما  ِک  باالِی خا َبر  َرفت  که خواَهد  َبس 

یش است و بیمای کــــــــه َدر ُدنیــــــــا َنَرفتی َبر ِصراِط ُمســــــــَتقیم! َدر قیاَمت َبر ِصراَطت جاِی َتْشو

َحْشــــــــر بازارِ  َدر  َنســــــــتاَنْند  روی اندود491  کــــــــه از آتش برون آَید َســــــــلیم492َقلِب  خاِلصی باَید 

ت از همســــــــایه پنهاَنست و می داَند َعلیمعْیَبت از بیگانه پوشیده ست و می بیَند493 َبصیر
َ
ِفْعل

 494 ُبَود  عاقــــــــل  َهر  راِی  ِخــــــــالِف  رَدن  َفرماَید َحكیمَنْفْس َپرَو ِطفْل ُخرما دوســــــــت داَرد؛ َصْبر 

ِگرِفَتــــــــم؛ َرحَمَتــــــــم ِدل می ِدَهد یمراِه نومیــــــــدی  َنهْ کاران! َهنوز اّمیِد َعفو است از َکر
ُ
گ کای495 

َهم بَبخشاَید چو ُمْشتی ُاستخوان باَشم َرمیم498آنكه496 جان َبخشید و روزی داد و َچندین َفْضل497 َکرد

که َبر نادان بَبخشــــــــاَید َحلیم500نیْكَمــــــــردان را َجزاِی ِفعِل نیكو499 واِجَبســــــــت َمن َطَمع داَرم 

ضایْع َکردَنست ُعمر  فَتن 
ُ
گ بســــــــیار  َعظیمَســــــــْعدیا! 

ْ
رَدنســــــــت اســــــــَتْغِفُر اهلَل ال رآَو

ْ
َوقــــــــِت ُعذ

ِلموالنا ُهمام الّدین501
ْنفاِس َنســــــــیم

َ
ِف یــــــــار و أ

ْ
َبهــــــــار و بــــــــوِی ُزل َنعیمنو َجّنــــــــاِت  پْیغاِم  را می ِدَهــــــــد  ِدل  هــــــــِل 

َ
أ
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کــــــــی از اّمید و بیم؟!ُصبح َســــــــر َبرَزد زِ َمْشِرق باده پیش آر ای َندیم! ُکن تا  یک َزماَنم بی َخَبر 

یا گشت ای ُمْطرِب!502 نوای503 خوش بَزن یــــــــاد ِدْه مــــــــا را َوفــــــــای یــــــــار و پْیمــــــــاِن َقدیمُمرغ گو

را صحاب 
َ
أ َمجِلــــــــِس  َنشــــــــاَید  گران جانی  یا َملیحی َشْنگ504 باَید505، یا َسُبک روحی َندیمَهر 

ل ها خْیمه َبر َصحرا َزَدْند
ُ
گ که  گر َدروِن خانه بْنشــــــــینی، ُبــــــــَود َغْبنی506 َعظیمَدر ُچنین موِسم 

ید آن را508 به سیمَوْصِل جانان را َغنیَمت می شــــــــمر َوقِت507 َبهار ُفرَصتی َکز َدست ُشد َنْتوان َخر

طاَفت510 نیست این مْیداِن خاک
َ
ِم ُحسن509 و ل

َ
ُمقیمعال َنمی پاَید512  ل 

ُ
گ و  به جای511  خار می ماَند 

فشان513 و َسماع و روِی دوست
َ
ل

ُ
ین ما و گ گلیمَبعد از یرِ  ز َزَدن  َنْتوان  شــــــــاِهدان  ِعْشِق  َطْبِل514 

عی را گو که از جاِهل َنمی َترَســــــــد515 َحكیمُصحَبِت خوبان َنباَشــــــــد بی َمالَمت ای ُهمام!
َ

ُمّد

]18[
ِللّشیخ َسعدی516

َنباَشد َشــــــــَكر  َچندین  ِمْصری،  کارواِن  َنباَشــــــــدبا  خوْب َتر  ین  ز چینی،  ْعَبتاِن 
ُ
ل َدر 

ل َنیاَید
ُ
گ ین شاِهدّی و َشْنگی، َدر ماه و َخور َنباَشد517این ِدلَبرّی و شــــــــوخی، از َسرو و  و

را ِدل  ْهــــــــِل 
َ
أ تو  پیــــــــِش  َنباَشــــــــد  ر 

َ
ذ

ُ
گ  

ّ
ر َنباَشــــــــد519ِإال

َ
ذ

ُ
رنه به هیچ َمعنی518 از تو گ َو

توی520 َبس َاندیشه َام  َکس،  با  َنماْند  َنباَشدهوَشم  َبَصر  و  آَمد، َسْمع  که حْیَرت  جایی 

ِبْشَكنی َقَفص521 را ر 
َ
گ َنباَشــــــــدَبر َعْنَدلیِب عاِشق،  َدر  َپــــــــرواِی  َانَدروَنــــــــش،  از ذوِق 

ِعْشــــــــق خالی ِســــــــّرِ  از  که بینی  آَدمی  َدر پایۀ َجماَدســــــــت522؛ او جانَور َنباَشد523َهر 

یان525 َهر کو بَشر526 ُکَند مْیل، او خود بَشر َنباَشد527ما را َنَظر به خْیَرست از ِعْشِق524 خوب رو

َبر َمن یی َهرگز َسَحر َنباَشد528تو َمسِت خواِب نوشین، تا بامداد و  گو که  َشب ها َرَود 

یاِد شــــــــوِق َسْعدی،  َبهیمــــــــه ای را َکــــــــز ِدل َخَبر َنباَشــــــــد529ِدل می َبَرد به َدْعوی، َفر
ّ

ِإال

ِلموالنا ُهمام الّدین530
َنباَشد ر 

َ
ِدگ َفت جاِی531 

ْ
ُزل به جاِی  را  ین َمْنِزِل خوش او را َعزِم َســــــــَفر َنباَشــــــــدجان  ز
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َنداَرم َخَبــــــــر  یی:  گو بــــــــودی؛  ُر م 
َ
ِدل ب ُکن؛ زاْنجا بَدر َنباَشــــــــدجانا! 

َ
ِف خود َطل

ْ
َدر ُزل

طاَفت، َچْشمّی و ُجمله آَفت
َ
یّی و َصد ل ین533 نیک تر َنباَشدرو ین خوْب َتر َنباَید532، ز ز

َشَكرِســــــــتانی داری  ل، 
ُ
گ َخرَمــــــــِن  یرِ  ز َنباَشدَدر  َشــــــــَكر  با  ل 

ُ
گ َدر هیچ بوســــــــتانی، 

َنباَشدِعْشَقت534 َهمی َپَرسَتم، گو َسر بَرو535 زِ َدسَتم این َقَدر536  بی   یان،  خوب رو سوداِی 

زِ َغمــــــــزۀ تو آَیــــــــد  کــــــــه تیربــــــــاران  ر َنباَشد537جایی 
َ
َهر ِدل که َســــــــر بتاَبد، او را جگ

َنباَشــــــــدَهر عاِشقی که َچْشَمش روِی تو دیده باَشد صاِحب َنَظر  غْیری،  به  َرد 
َ
بْنگ ر 

َ
گ

ت
َ
َوصل زِ  رو ُاّمیــــــــِد  داَرد  ُهمــــــــام  جان  ر َنباَشــــــــدَدر 

َ
گ ز ا ای واْی َبــــــــر ُامیَدش، آن رو

]19[
ِللّشیخ َسعدی538

َیم به َســــــــروی ماَند ایــــــــن باالِی تو َدر ِعبــــــــاَرت می َنیاید539 ِچهــــــــرِ ِمْهراْفزاِی540 توراســــــــتی گو

َبس که حْیران می بماَند541 َوْهم َدر ســــــــیماِی توچون تو حاِضر می َشوی، َمن غاِیب از خود می َشَوم

ین بی خواْب َتر بودی َمرا یباِی توکاشكی542 َصد َچْشم از تــــــــا َنظــــــــاره َکرَدمــــــــی543 َدر َمْنَظــــــــرِ ز

توای که َدر ِدل جاْی داری! َبر َسر و َچْشَمم544 نشین جاِی  باَشــــــــد  َتْنگ  َترَســــــــم  بیغوله  کاْنَدرآن 

ر قیاَمت می َشــــــــَود، ر َمالَمــــــــت می ُکَنْنَدم، َو
َ
!گ تو َسر سوداِی  ز  ْه 

َ
آنگ ِنهاد  َســــــــر خواَهد  َبنده 

َزل َرفَته ســــــــت ما را با تو پْیَوْندی که َهست
َ
زســــــــت و ِاْســــــــِتْغناِی توَدر أ ِاْفِتقــــــــارِ ما َنــــــــه ِامرو

َبْنده ایم برانــــــــی  ر  َو پادشــــــــاهی،  بخوانــــــــی  ر 
َ
راِی مــــــــا ســــــــودی َنداَرد، تــــــــا َنباَشــــــــد راِی توگ

یش را م َدر َســــــــر َکشــــــــیدیم اْختیــــــــارِ خو
َ
َنْفِس ما قرباِن ُتســــــــت و َرْخِت ما َیْغماِی تو545ما َقل

ین َقباِی َصْنَعِت َسْعدی که َدر وْی َحْشو نیست یبائی546 َنــــــــداَرد، خاصه َبــــــــر باالِی توو َحــــــــّدِ ز

ِلموالنا ُهمام الّدین547
؟! ِک پاِی توچون َمنی را کْی َرَســــــــد روِی َجهــــــــان آراِی تو ردی زِ خــــــــا

َ
ِت َچْشــــــــَمم ُبــــــــَود گ

َ
دول

اْنداختی َجهــــــــان  َدر  و غوغا  بْنمــــــــودی  ِکن از غوغاِی توروْی  بــــــــادا548 َمبادا ســــــــا تا َجهان 



آینۀپژوهش  193
سال سی وسوم، شمــارۀاّول،فروردین واردیبهشت 1401  

پهوسپآینمپژوهش
َزلّیاِت  َسعدِی شیرازی  و ُهماِم َتبریزی

َ
368ُمعاَرضات َدر غ

، ُغبار َانگیَزد  چو  َســــــــر  اســــــــُتخواِن  ز  زگاَرم  چون َســــــــَرم، َهر َذّره ای داَرد َســــــــرِ ســــــــوداِی تورو

یــــــــزی؛ َدر میاِن جان ِنشــــــــین ؟!الِیِق جــــــــاِن َعز َچْشم و جان549 را چون ُکنم با550 آب و آتش جاِی تو

َکرده ام زی به بــــــــاالِی تو ِنســــــــَبت  ٖیســــــــت از بــــــــاالِی توَســــــــرو را رو َشرمســــــــاری می َبَرم ُعمر

ل
ُ
گ روِی  َبهــــــــاری  نو َهــــــــواِی  بیاراَید  یبــــــــاِی توخــــــــوش  بایی چــــــــون ُرِخ ز تــــــــا نماَیــــــــد ِدل ُر

ل:551 بیرون ُکن از َسر این َخیال!
ُ
َید به گ ؟!َچشِم َمن گو ، َپــــــــرواِی تو کــــــــْی ُبَود آن را کــــــــه بیَند روِی او

ر َعكَست نماَید552، آن نمودی بیش نیست
َ
گ ؟!553آب ا تو َهمتاِی  ُبــــــــَود  کْی  نمودی  می باَید؛  بود 

گوَهر افشان ُشد ُهمام ت 
َ
َدر پاِی َخیال فت: َدر َچْشــــــــِم تــــــــو آَید عْقــــــــِد گوَهرهاِی توز اْشک 

ُ
گ

]20[
ِللّشیخ َسعدی554

ِوصال زِ  رو ُشــــــــْكرِ  ْفتیم 
ُ
َنگ آنكه555  َشــــــــِب دراز556 َنُخْفتیــــــــم الَجــــــــَرم زِ َخیالَجزاِی 

به َجمالبدار یک َنَفس ای قاِید!557 این زِماِم ِجمال َنَظر  از  رَدد 
َ
َنمی گ که دیده ســــــــیر 

ر بــــــــه گوِش َفراموْش َعْهِد َســــــــْنگیْن ِدل
َ
ر َنسیِم َشمال؟ِدگ

َ
که َرساَند َمگ َحدیِث558 ما 

که ُدْشَمنان که به ُفرَصت بیاْفَتْند َمجال559ِفراِق دوست ُچنان َسْخت نیست َبر ِدِل َمن

ِقتال می نكنند560 ُدشــــــــَمْن  ِهْندی  تیِغ  ُچنانكه561 دوســــــــت به َشمشیرِ َغْمزۀ َقّتالبه 

َیند562 کــــــــه َنَظر را َحــــــــرام می گو لَجماَعتی  ق َحال
ْ
َنَظر َحــــــــرام بَكرَدند و خــــــــوِن َخل

َنُبَود َعَجــــــــب  اوْفَتد  َکَمْند  بــــــــه  ر 
َ
گ ا َعَجب فتــــــــاَدِن َمرَدســــــــت َدر َکَمْنِد َغزالَغزال 

َمعنی ایــــــــن  َندانی  ُفراتــــــــی؛  ِکنــــــــارِ  َبر  لتو  ُزال آِب  َقــــــــدرِ  داَنْنــــــــد  بادیــــــــه  راِه  بــــــــه 

ایَنســــــــت563 ما  ُمــــــــراِد َنصیَحت ُکناِن  ر 
َ
گ ُمحالَا ٖیست  ر َتَصّوُ َیم،  بگو دوست  َترِک  که 

ک پــــــــاِی564 تو داَند که تا َســــــــَرم َنَرَود ِوصال565به خا ُامیِد  َهمُچنان  َنَرَود  بَدر  َســــــــر  زِ 

ــــــــر َنمی َشــــــــَود َســــــــْعدی! ولیــــــــک نالۀ بیچارگان خوَشْســــــــت؛ بنال!به ناله کار ُمَیّسَ

ِلموالنا ُهمام الّدین566
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َرد به َخیال
َ

ــــــــذ
ْ
ــــــــم از آِب دیــــــــده ماالمــــــــالِوداِع یــــــــار و دیــــــــاَرم چو ُبگ

َ
َشــــــــَود َمنازِل

یاَدست بَفر ســــــــاروان567  َمن  سینۀ  سوزِ  ز بیِم آنكه568 َرَسد آَتَشش به بار و ِجمال569زِ 

ز و ماه و َهفته و سال571ِفــــــــراق را َنَفســــــــی چــــــــون هزار ســــــــال ُبَود َرد رو
َ

ذ
ُ
ر570 که چون گ

َ
نگ

ّیام
َ
أ ِمْهربــــــــان  یــــــــاراِن  بــــــــه ِخدَمــــــــِت  حالَمرا  َهمه  َدر  بود  داده  َهم َنَفســــــــی  َمجال 

َشمال؟!َخیالشان که نماَید به ما ُکنون ُجز خواب؟! َنسیِم  ر 
َ
َمگ َرساَند  که  َپیاِمشان572 

آرام ُمْمِكَنســــــــت  ســــــــوَزنده  آَتِش  َولــــــــی َدر آَتِش ِهْجران َقــــــــرار و َصْبر ُمحالمیــــــــاِن 

ّیــــــــام
َ
ر ِدَهد َزمانه573 َمجالُامیــــــــِد َوعــــــــدٔه دیــــــــدار می ِدَهــــــــد أ

َ
، گ خوش است َوعدۀ او

ُکَند َتْسلیم گر تْشــــــــنه جان  یغ باَشــــــــد ا لِدر ُزال آِب  ِاْشــــــــتیاِق  َدر  بادیــــــــه  میــــــــاِن 

ِوصالُهمــــــــام! با َشــــــــِب ِهْجران و ِاْنِتظار بســــــــاز زِ  رو آفتــــــــاِب  ُکَنــــــــد  ُطلــــــــوع  ر 
َ
َمگ

]21[
ِللّشیخ َسعدی574

نهانیذوقی ُچنــــــــان َنداَرد بی دوســــــــت زندگانی آتــــــــِش  یِن  ز َبرآَمــــــــد  َســــــــر  به  دوَدم 

ُکن ْه 
َ
ِنگ َدر صوَرَتم  َیم؟  گو ر بخوانی576َشرِح َغَمت چه 

َ
گ َدفَتر دراز باَشــــــــد دیباجه575 

شــــــــاَیْند از قْیــــــــِد ِمْهربانی577شــــــــیراز َدر َنَبسته ســــــــت از کاروان ولیِكن
ُ
مــــــــا را َنمی گ

َنباَشد، خود  َدسِت  َدر  ِاْختیاَرش  که  بناتوانیُاشُتر  بــــــــاری  َکشــــــــیَدن،  می باَیــــــــَدش 

فریبی
ْ
ِدل به  ستانی580خونی578 هزار واِمق خــــــــوردی 

ْ
َدست از هزار َعذرا579 ُبردی به ِدل

َهمچون َبر آِب شیرین غوغاِی583 کاروانی!584ای َبر َدرِ َســــــــراَیت581 آشوِب582 ِعْشْقبازان

یچــــــــه می نماَید باز ِعْشــــــــَقت  و  فارِغّی  حــــــــواِل585 ما َندانیتو 
َ
أ تا َخرَمَنت َنســــــــوَزد، 

آَمد586 یَغم  ِدر ر 
َ
دیگ جانی؛  که  فَتَمت 

ُ
ر گوَهری587 به از جان ُممِكن ُبَود تو دانی588می گ

َ
گ

ُصْبحی چو َبر589 کناری، َشْمعی چو َدر میانیَسروی چو َدر َسماعی، َبدری چو َدر َحدیثی

ل ُچنین َنبودی؛ باری، َحقیَقَتم590 ُشــــــــد ّوَ
َ
ز قوِت جانی!أ دٖی َحّظِ َنْفس بــــــــودی، ِامرو
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ر بی َخطا برانی591َشْهر آِن ُتست و شاهی، َفرماْی َهرچه خواهی َنْه  بَبْخشــــــــی، و
ُ
ر بی گ و

آستاَنت592؛ ِک  َبر خا َســــــــْعدی  ُامیِد  مانی!روِی 
َْ

األ غاَیَة  یــــــــا  َنداَرد،  َکس  تو  از  َبعد593 

ِلموالنا ُهمام الّدین594
زندگانی! آِب  بُمــــــــرَدم595 ای  تشــــــــنگی  حواِل ما چه دانی؟!از 

َ
أ آَتش  َدر  چون نیستی 

یشی597 طاِن َوقت خو
ْ
ر َنخوانی596 ُسل

َ
گ یش را َهمین َبس کز پیِش خود598 َنرانیما را َا َدرو

َنماَند تــــــــا جــــــــاودان  َبهــــــــارِ خوبی  نو که می َتوانی599این  َاکنون  را  یاب عاِشــــــــقان  َدر

گر یــــــــک َنَفس َبــــــــرآری، آَنســــــــت زندگانیبا دوســــــــتاِن َهمَدم، با َهمَدمــــــــاِن َمحَرم،

ر َعكِس600 خود ِببینی
َ
ر َدر آب؛ َترَسم گ

َ
بمانی602َمنگ َنداری، حْیــــــــراِن خود  ما  َپرواِی601 

نوَبهاری ُصْبِح  َدر  َنســــــــیمی  از  جوانیخوش بوَتر  موِســــــــِم  َدر  َحیاتی  از  شــــــــیرین َتر 

ِک َجهان چه باَشد؟
ْ
ُمل ر تو باشی، 

َ
گ َا را  کامرانی!ما  و  اْقبال  و  پادشــــــــاهی  ایَنْســــــــت 

َچْشــــــــَمم یرِ  ز به  ر 
َ
بْنگ آیی  کــــــــه  ر 

َ
ذ

ُ
َرْه گ ــــــــب نهانی!َبر 

َ
یرِ ل ــــــــر ُبَود َســــــــالمی َدر ز

َ
َوْه گ

َیت بــــــــی َزحَمِت َرقیبان 603 جاودانییک َدم ِوصاِل رو
پیِش ُهمام خوْشــــــــَتر از ُعْمــــــــرِ

]22[
ِللّشیخ َسعدی604

یش َدر َخیال607 آَیدَمرو به خواب کــــــــه خواَبت زِ دیده605 ِبْرباَید َرت ُمشــــــــاهدۀ606 خو
َ
گ

ِشكیب ُمْنَتهاِی  و  بود  َهمین  َصْبر  ر َمپــــــــاْی که ُعْمر این َقــــــــَدر608 َنمی پاَیدَمجاِل 
َ
ِدگ

بینی؟ دوســــــــتان  که  بْه  آن  از  َارَمغانی  ر هیــــــــچ َدر َنمی باَیدچه 
َ
تــــــــو خود بیا کــــــــه ِدگ

رچه صاِحِب ُحســــــــَنْند َدر َجهان بسیار
َ
گ چــــــــو آفتــــــــاب َبرآَمــــــــد609 ســــــــتاره َنْنماَیدَا

بازَکشید َدست  َمّشــــــــاطه  تو  روِی  َنْقِش  که خورشــــــــید را بیاراَیدزِ  که َشرم داشــــــــت 

َنبینی دوست َدر جهان  َبرِ َمن 
ْ
ِدل ْطِف 

ُ
ل بَیْفزاَیدبه  دوســــــــتی  و  ُکَنــــــــد  ُدْشــــــــَمنی  که 

ســــــــت و ِمْهربانی و َبس؛
َ
که ُمــــــــرده را به َنســــــــیَمت َروان بیاســــــــاَیدَنه زْنده را به تو مْیل
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َبت
َ
یغ نیســــــــت َمرا َهرچه َهست َدر َطل َولی چه باَشد جانی که َدر ِحساب آَید؟!610ِدر

ر آِه سینۀ َسْعدی َرَسد به َحضَرِت دوست،
َ
چه جاِی دوست؟!، که ُدْشَمن َبرو بَبْخشاَیدگ

ِلموالنا ُهمام الّدین611
بیاســــــــاَید م 

َ
ِدل تــــــــا  بِنشــــــــین  َدمــــــــی  که آن َشــــــــماِیِل خــــــــوب اْنُجَمــــــــن بیاراَیدبیا 

َهمی داَنم َخْندیَدَنــــــــت  زِ  رچــــــــه 
َ
گ ا بْنماَید612بَخْند  ســــــــتاره  َزم  رو بــــــــه  آفتــــــــاب  که 

رَدد
َ
َمســــــــت می گ ُهْشیار  تو  َچْشــــــــِم  نازِ  پْیماَید؟!ز  باده  که  به ساقی  چه حاَجَتست 

ر
َ
صوَرتگ زِ  می خواســــــــَتم  تــــــــو  َنقِش  ــــــــم َنمی آَیدِمثاِل 

َ
َجــــــــواب داد کــــــــه آن613 َدر َقل

م صوَرتی نگاشــــــــت َولی
َ
نــــــــگاَرد ُچنانكه614 می باَید؟!َتوان به نــــــــوِک َقل که  َمالَحَتش 

هِل ِعْشــــــــق َغراَمت ُبَود کــــــــه َنْنماَید616ُرخی بدین ِصَفت و َطلَعِت615 بدین خوبی
َ
به أ

ِتفــــــــات به صاِحــــــــب ِدالن َنَفرماَید618ِنكوســــــــت617 ناز زِ روِی ِنكو َولی َنه ُچنان
ْ
که ِال

یدِن شاِهد َغَرض َهمین بوده ست آَفر کزان620 ُمشــــــــاهده621 صاِحب ِدلی بیاساَیدکز619 

ــــــــر َنیاالَیدُهمام را َغَرض از دوست ذوِق پنهانیست622
َ
َنَظــــــــر به مْیــــــــِل َطبیَعــــــــت َمگ

]23[
ِللّشیخ َسعدی623

آغوش َدر  قاَمــــــــت  آن  باَشــــــــد  َســــــــبیل از َچْشــــــــمۀ نــــــــوشقیاَمــــــــت 
ْ
َشــــــــراِب َسل

را ما  کــــــــه  ْعَبــــــــت 
ُ
ل آن  کیســــــــت  گوش؟ُغــــــــالِم  َدر  قــــــــه 

ْ
َحل و  َکــــــــرد  یش  خو ُغالِم 

َاْنَدر َچْشــــــــِم624 َمن دوشَپری پْیَكــــــــر ُبتــــــــی کز ِســــــــْحرِ َچْشــــــــَمش َنیاَمد خــــــــواب 

آیی625 خاِطــــــــر  یــــــــاِد  به  َوقَتــــــــم  َهــــــــر  ــــــــردی626 فراموش627َنه 
َ
که خــــــــود َهرگز َنمی گ

یــــــــَزد بر خوَنــــــــم  ــــــــر 
َ
گ ا بــــــــاد  ــــــــش 

َ
ل [ خوْشَتر که َبر دوشَحال که َســــــــر َدر628 پاِی ]او

َنــــــــداَرد َعْقلــــــــی  مــــــــا  می کوش629َنصیَحْت گــــــــوِی  یــــــــش  خو َصالِح  َدر  گــــــــو  برو 

ــــــــق پنهــــــــان
ْ
یــــــــرِ گلیــــــــم از َخل پوشُدُهــــــــل ز َســــــــر یرِ  ز آتــــــــش  و  َکــــــــرد  َنشــــــــاَید 
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چه خواَهد َکــــــــرد؟! گو می بین و می جوشبیا ای دوســــــــت! وگــــــــر630 ُدشــــــــَمن ببیَند

تــــــــو َهمراه بــــــــا  و ما  فــــــــارِغ  مــــــــا  از  کــــــــه631 خاموشتــــــــو  یــــــــاد می آَیــــــــد  َفر زِ مــــــــا 

ری ُپرس
َ
یــــــــش از دیگ َمدهوشَحدیِث ُحْســــــــِن خو و  حْیراَنست  تو  َدر  َســــــــْعدی  که 

ِلموالنا ُهمام الّدین632
کــــــــه َمن َپْنــــــــَدت َنخواَهم َکــــــــرد َدر گوشبــــــــرو بــــــــا مــــــــا َصــــــــالح و ُزْهــــــــد َمْفروش

تیــــــــز می ُکَنــــــــد  ِدل  آَتــــــــِش  به آتش کْی نشــــــــیَند دیــــــــگ از633 جوش؟َمالَمــــــــت 

کوَثــــــــر حــــــــوِض  و  َســــــــبیل 
ْ
َسل را  نــــــــوشُشــــــــما  چْشــــــــمۀ  از  حیــــــــات  آِب  َمــــــــرا 

ِعْشق بازی ســــــــت َســــــــر  با  ز  ِامــــــــرو ــــــــت داشــــــــَتم دوشَمــــــــرا 
َ
کــــــــه َدر پــــــــاِی َخیال

َنخواَهد634 را  پاَیــــــــت  ِک  خــــــــا َســــــــر  ر 
َ
گ دوش636َا َسرِ  َبر  باَشــــــــد  حْیف635  َکشیَدن 

کی که باَشــــــــم کآســــــــمان را یَبــــــــد مهی638 تابــــــــان َدر آغوش639منــــــــی637 خا َهمی ز

بسیار دوســــــــت  از  داشــــــــتیم640  َفراموش641ِشكاَیت  ِحكاَیت هــــــــا  ُشــــــــد  آَمد،  چو 

َتواَنــــــــم َیــــــــت چــــــــون  بــــــــه رو از هوش643َنَظرَکــــــــرَدن  َرفَتم  َشنیدم  َیت642  بو که چون 

خاموشُهمــــــــام اْفســــــــانۀ ِعْشــــــــَقش َمُكــــــــن فاش که646  َیــــــــد645  می گو حال  باِن644  َز

]24[
ِللّشیخ َسعدی647

قیاَمْت قیامماه ُچنین َکس َندید خوش ُسَخن648 َکش خرام َســــــــرِو  ُمباَرْک ُطلــــــــوع،  مــــــــاِه 

ر تــــــــو بُجْنبی زِ جای
َ
ر تو َبرآیــــــــی به بامَســــــــرو َدرآَید زِ پاْی، گ

َ
گ  ، یــــــــر مــــــــاه بُیفَتد به ز

ُفرودوخَتم دیــــــــده  ُشــــــــد،  تو  ازآِن  ر َکس َنماْند، چون تو ِگرِفتی مقام649تــــــــا ِدل 
َ
جاِی دگ

م َبر َدَرســــــــت، تا چه بیاید650 َخَبر
َ
َچْشــــــــِم ُامیدم بــــــــه راْه، تا که بیــــــــاَرد َپیامگوِش ِدل

ِنظامَدعَوِت بی َشــــــــْمع را هیچ نتابــــــــد651 ُفروغ َنباَشد  را هیچ  َمجِلِس بی دوســــــــت 

م َحرام652ما به تو َپرداختیم خانه و َهرچ اْنَدر اوست
َ
َهرچه َپَسْنِد ُشماست َبر َهمه عال



193  آینۀپژوهش
سال سی وسوم، شمــارۀاّول،فروردین واردیبهشت 1401  

پهوسپآینمپژوهش
َزلّیاِت  َسعدِی شیرازی  و ُهماِم َتبریزی

َ
ُمعاَرضات َدر غ 373

َدرآی َدر  از  بی َخَبر  َشــــــــبی  ُعمَرم  َهمه  َبرآَید به شــــــــامَدر  را ُصْبح  یش  َدرو َشــــــــِب  تا 

م خوَشم
َ
ز َهمه عال اْحِتشــــــــام653بارِ َغَمت می َکَشــــــــم و َنُكَنْند  ر  و اْحِترام،  بُكَنْند  ر 

َ
گ

َفرمانَرواست و  ِکم  حا راست،  ُخداَوند  ر بَنــــــــواَزد ُغالم655راْی  گر بُكَشــــــــد َبنده ام654، َو

ــــــــر طاِلبــــــــی، راه رو و َرْنج َبر
َ
گ ق، یا بَرَسد ِدل به کامَســــــــْعدی! ا

ْ
یا بَرَســــــــد جان به َحل

ِلموالنا ُهمام الّدین656
َیــــــــت َتمام رو َکرد چو  ُطلــــــــوع  َمْشــــــــِرق  زِ  نی، که ُبَود َمْه که نور َکرد ز خورشــــــــید وام؟!657ماه 

ک را َقدی نیســــــــت چو َســــــــرِو َســــــــهی
َ
َســــــــرِو َســــــــهی را ُرخی نیســــــــت چو ماِه َتمامماِه َفل

س658، ُشد َشَكَرت را ُغالمَهــــــــر دو تو داری و َبس، نیســــــــت َنظیرِ تو َکس
َ
طوطِی جان چون َمگ

ِف چو شب660 نیم روز
ْ
باِنظــــــــام662چونكه659 َپریشان َشَود ُزل َشــــــــَود  کار  را  َعّیــــــــار  َشــــــــب رِو661 

ز پاْی چــــــــو بیــــــــرون ِنهــــــــی نیم َشــــــــبی از َمقامبــــــــاز َنداَنــــــــد َکســــــــی نیم َشــــــــب از نیــــــــم رو

ُهمامنیست َتَنت زآب و خاک، َهست َهمه جان پاک طیــــــــِف 
َ
ل روِح  ر 

َ
َمگ ــــــــم  ُمَجّسَ شــــــــت 

َ
گ

؛ یک ُســــــــَخَنم بیش نیست ــــــــالمعاِجَزم از َوصِف تو َوالّسَ ُکَنم  َختم  یــــــــی663؛  تو خوبان  خاتِم 

]25[
ِللّشیخ َسعدی664

َبر َمن زِ داَمنبُكن َچندانكــــــــه665 خواهی جــــــــور  َنمــــــــی داَرم666  َمــــــــن َدســــــــَتت  که 

َکــــــــردی ــــــــم را صْیــــــــد 
َ
ِنشــــــــیَمنُچنــــــــان ُمــــــــرِغ ِدل َنمی خواَهد  ِدل  بــــــــاَزش  کــــــــه 

َفــــــــت
ْ
ُزل َزنجیــــــــرِ  َدر  کــــــــه  دانــــــــی  ــــــــر 

َ
گ َمَیْفَكــــــــن667َا پاَیــــــــش  َدر  ِگرِفتارســــــــت، 

َنِپنــــــــدارم کــــــــه باَشــــــــد غاِلــــــــُب668  الّظنبــــــــه ُحســــــــِن قاَمَتــــــــت َســــــــروی َدر آفاق

بْنشــــــــان َســــــــرو  این  باْغبــــــــان!  ای669  ال 
َ
َبرَکــــــــنأ َســــــــرو  آن  صاِحب ِدلــــــــی،  ــــــــر 

َ
وگ

کــــــــه ِمْهماِن َمــــــــن آیی کاِم دوســــــــتان و َرْغــــــــِم ُدْشــــــــَمن670َشــــــــبی خواَهــــــــم  بــــــــه 

آفتاَبســــــــت و  مــــــــاه  به  روَشــــــــن  جهــــــــاِن مــــــــا بــــــــه دیــــــــدارِ تــــــــو روَشــــــــنجهــــــــان 
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َنعت671 بــــــــی   و  ُمَحاّلیی  یــــــــَور  ز بــــــــی  ّیــــــــنتو  ُمَز یَنــــــــت  ز بــــــــی  و  ُمَزّکایــــــــی 

نتو را خــــــــود َهرکه672 بیَند، دوســــــــت داَرد؛ ُمَعّیَ َســــــــْعدی  َبــــــــر  ناهــــــــی نیســــــــت 
ُ
گ

ِلموالنا ُهمام الّدین673
ن، ّیَ ُمَز َشــــــــَود صــــــــوَرت  َمعنــــــــی چون  چو قصری باَشــــــــد از خورشــــــــید روَشــــــــنبه 

َنــــــــداَرد یــــــــی  بو گــــــــر  ا َرْنگیــــــــن  ِل 
ُ
َمَیْفَكنگ ُرخســــــــاَرش  َرْنــــــــِگ  َبــــــــر  َنَظــــــــر 

َملیحی بــــــــا  ُجــــــــز  َهــــــــَوس  دیِگ  پختن674َمَپــــــــز  دیــــــــگ  پختــــــــن  دیــــــــگ  نباید 

َنیاَید675 َمْنظــــــــوَرم  پیــــــــِش  ُجــــــــز  ُچنین ُحْســــــــنی که َوْصَفــــــــش می ُکَنم َمنَنَظــــــــر 

ُعْقبــــــــی و  ُدْنیــــــــا676  َاندیشــــــــۀ  از  َمْســــــــَكنِدل  ْشــــــــت 
َ
گ را  او  چو  َکــــــــرَدم  تهی 

ک بــــــــازان جاْن َفشــــــــانی ک داَمــــــــنخوَشســــــــت از پا پا یــــــــارِ  پــــــــاِی  َدر  َولــــــــی 

َپرهیــــــــزگاری َرِه  از  ــــــــت  َزنَمَحّبَ رو راِه  از  نــــــــور  کــــــــه  آَیــــــــد  ُچنــــــــان 

حْیَفســــــــت که  جــــــــان  آرزوِی  رَدنَنخواَهــــــــم 
َ
میــــــــاِن جان و جانــــــــان، َدســــــــت و گ

شــــــــت غاِلب
َ
گ َبــــــــر هوا677 چون  ت  لَشــــــــنَمَحّبَ

ُ
لَخن678 آَمد ســــــــوِی گ

ُ
ُهمــــــــام از گ

]26[
ِللّشیخ َسعدی679

َنمی آَید680به ُحْســــــــِن ِدلَبــــــــرِ َمن هیــــــــچ َدرَنمی باَید دوســــــــتان  با  که  َدقیقه  این  ُجز 

آبــــــــداَرش را عــــــــِل 
َ
ل ــــــــِب 

َ
ل آَیدَحالَوتیســــــــت  که َدر َحدیث َنیاَید، چــــــــو َدر َحدیث 

آن ِت681 
ّ
ِعل به  َود  َغْمَزده خون می َر ِتفــــــــات َفرماَیدزِ َچشِم 

ْ
که او به گوشــــــــۀ َچْشــــــــم ِال

َنَیْفزاَیدبیا کــــــــه َدم به َدَمت یاد مــــــــی َرَود؛ َهرَچند تْشــــــــنگی  بُجــــــــز  آب  یــــــــاِد  کــــــــه 

[682 َجْمعی که روْی بْنمایی کــــــــه روْی بْنماَیدَدر آرزوِی ]تــــــــو َنشــــــــاَید683  ِفْتنه  رچه 
َ
گ َا

یز ر می َروی684 به َقْتل بر
َ
گ یــــــــزی685 از دیــــــــده ام بپاالَیدَنُخســــــــت خوَنم َا ــــــــر بر

َ
گ کــــــــه 

َود از َچْشــــــــم به آِب َچْشــــــــم َنماَند که َچْشمه می زاید686بــــــــه ِاْنِتظارِ تو آبــــــــی که می َر
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َمِفرِْست خاِدَمم  ُتُرْش روْی  َدسِت  به  ر به َدسِت خوَدم687 َزْهر می ِدهی، شاَیدَشَكر 
َ
و گ

ْصل،
َ
یز اوفتاده ای َدر أ که َهرکه َوصِل تو خواَهد، جهان بپْیماَید688تو َهمچو َکْعبــــــــه َعز

که به ُترکان َنَظر689 َمُكن َسْعدی! ْفَتَمت 
ُ
باَید691َنگ ت 

َ
ل َتَحّمُ ْفتــــــــی، 

ُ
َنگ ُترک690  َترِک  چو 

ِلموالنا ُهمام الّدین692
َنمی آَید بــــــــرون  ِعْشــــــــَقت  ُعْهدۀ  ز  ــــــــم 

َ
یی َمرا ِدلــــــــی باَیدِدل به جــــــــاِی َهر َســــــــرِ مو

جانی ِنهــــــــاده ام  یی693  مو َســــــــرِ  َهر  َنَیْفزاَیدَبهاِی  ــــــــری 
َ
ــــــــر دیگ

َ
گ ُمعاملــــــــه!  زهــــــــی 

بَبْخشــــــــاَیدَشــــــــهیِد تیِغ تو جان ها به زندگان694 َبخَشد ُخســــــــَروان  َبر  تو  کوِی  گداِی 

که َرساَند َنسیْم بوِی خوَشت، ــــــــر َدر آتــــــــِش ســــــــوزان ُبَود، بیاســــــــاَیدبه َخسته ای 
َ
گ َا

ل بیاراید696َمَدد ز بــــــــوِی تو یاَبد َنســــــــیم695 َفصِل بهار
ُ
که چون ِبِهشــــــــت َچَمن را به گ

َبم چْشــــــــمه هاِی آِب َحیات
َ
آَیدَروان َشَود ز ل بــــــــان  َز َســــــــرِ  َبر  َمرا  ناِم دوســــــــت  چو 

الب
ُ
َنمی شــــــــاَید698هزار بار بُشْسَتم َدهان697 به ُمْشک و گ َمرا  ُبــــــــرَدن  تــــــــو  ناِم  َهنوز 

مســــــــت آن را
َّ
َکرَدن ُمَسل ــــــــر َنیاالَیدَنَظر بــــــــه روِی تو 

َ
که دیــــــــده را بــــــــه َجمالــــــــی ِدگ

شــــــــاَید!زهی ُخَجْســــــــته َصباحی که َوقِت بیداری
ْ
ُهمــــــــام روِی تو بیَند چو دیده ُبگ

]27[
ِللّشیخ َسعدی699

راَنش؟!َهرکه700 سوداِی تو داَرد، چه َغم از َهرکه701 جهاَنش؟!
َ
ران از تو702، چه َاْندیشــــــــه و بیم از ِدگ

َ
ِنگ

یَشش گیَرد که َنگیَرد703 َغِم704 خو َنــــــــداَرد َغِم جاَنشآن پِی ِمْهرِ تو  که  وان َســــــــرِ َوصِل تو داَرد 

َیش ل َنُكَند، یــــــــار َمگو وانكه706 َدر ِعْشق َمالَمت َنَكَشد، َمرد َمخواَنش707َهرکــــــــه705 از یــــــــار َتَحّمُ

ــــــــر بَزنی تیر و ِســــــــناَنشبــــــــه َجفائی و َقفائــــــــی708 َنَرَود عاِشــــــــِق صاِدق
َ
گ ُمژه َبــــــــر هــــــــم َنَزَند 

ْه به َســــــــر آیی،
َ
گ َحد را که تو نا

َ
ِک ل َرواَنشُخْفتۀ خــــــــا ُمــــــــرده  َتــــــــِن  ار بازَنیاَیــــــــد به  َعَجــــــــب 

نَدت
َ
ُبل بــــــــاالِی709  قاَمِت  از  [ َنبوده ســــــــت ُچنین َسرِو َروانشَشــــــــرم داَرد َچَمن  که َهمه ]ُعْمر
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بَدرآَیم َصبــــــــوری  به  ِعْشــــــــَقت  ْرطۀ  َو از  فَتم 
ُ
َکراَنشگ یــــــــا َنه َپدیدســــــــت  بازمی بیَنــــــــم و710 َدر

ــــــــر بَپذیَرد َتَغّیُ که  بــــــــا تو َنه َعْهــــــــدی  َخزاَنشَعْهِد ما  بــــــــاِد  َنَزَند  َهرگــــــــز  که  بوستانیســــــــت 

یدی؟ بُبر ق 
ُّ
َتَعل کــــــــه  [ دیدی  ]و َکرَدم  َنْه 

ُ
گ َبْنده بی ُجرم و َخطایی، َنه َصوابســــــــت، َمراَنشچه 

م
َ
عال َهمه  َدر  َکســــــــی  به  َســــــــْعدی  نالۀ  َفغاَنشَنَرَسد  َدردٖیست  َســــــــرِ  کز  ُکَند  َتْصدیق  َنه  که 

ر َفالطون به َحكیمی َمَرِض ِعْشــــــــق بپوَشــــــــد
َ
رازِ نهاَنشگ َســــــــرِ  زِ  َبراْفَتــــــــد  َپــــــــرده  عاِقَبــــــــت 

ِلموالنا ُهمام الّدین711

جاناَنشاین َنه َدردیست که ُجز712 دوست ُبَود َدرماَنش از  ُبَود  َنصیبی  که  جان  آن  ُخُنک 

َبش!
َ
َید به َنصیَحت که: َمِدْه جان به ل یاد َبــــــــرآَرد که: َمُكــــــــن َفرماَنش!َعْقل گو ِعْشــــــــق َفر

َوْقِت َسَحر َزند  َبر َخندۀ خود َخنده  ــــــــِب َخنداَنش713ُغْنچه 
َ
ــــــــر ببیَند َنَمِک آن دو ل

َ
گ

ّیا ِبســــــــتان ُثَر ــــــــم! َنَظــــــــر از ماه و  ر َدْنداَنش714ای ُمَنّجِ
َ
چون بَخْنَدد َمِه خوبــــــــان ِبِنگ

کــــــــه پْیدا َنُبــــــــَود پایاَنشَهــــــــر َرهی را که َدرو پاْی ِنهی پایانی ســــــــت ُجز َرِه دوســــــــت 

کیشــــــــی َزد  ْر َو طاِیفه  َهر  کــــــــه  داَنْند  کیِش َمن آنكه715 َشَود جان و َتَنم716 ُقرباَنش717َهمه 

یش ِنهاَدم َهمه َدر َوْجِه ُرَخش فت: آسان719 َنُفروَشــــــــم720؛ َنِدَهم َارزاَنش!َهستِی718 خو
ُ
گ

َفت َمَدِد721 ُکْفرِ ُهمام
ْ
روْی بْنمــــــــاْی که تا تازه َشــــــــَود722 إیماَنشُشــــــــد َخیاِل َســــــــرِ ُزل

]28[
ِللّشیخ َسعدی723

ــــــــر بــــــــاِد َخزان آســــــــوده ایمما به روِی دوســــــــتان از بوســــــــتان آســــــــوده ایم
َ
ــــــــر َبهــــــــار آَید وگ

َ
گ

ر حاِصل َشَود،
َ
گ که َمْقصوَدست ا باالیی724  َید725 َدر جهان آســــــــوده ایمَسْرْو ر َهرگز َنرو

َ
گ َســــــــرو ا

َوند ران از َبْهرِ ِعْشــــــــَرت می َر
َ
ر به َصْحــــــــرا دیگ

َ
آســــــــوده ایمگ آراِم جان!  بــــــــا تو ای  َوت 

ْ
ما به َخل

ــــــــر آَتش می َزَند َدر شاخســــــــار
َ
زی گ آسوده ایمَبــــــــرِق نورو بوستان  َدر  می ُکَند  ْفشــــــــان726 

َ
ل

ُ
گ ر  َو

]چه[ َدر ُدْنیا و ُعْقبی راحتی وآسایشیست727 ر تو با ما خوش َدرآیی، ما ازآن آســــــــوده ایم728َهر
َ
گ
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اْنــــــــَدر جهان729 ُبردیم و آســــــــایش َنبود  َترِک آســــــــایش ِگرِفتیم، این َزمان آســــــــوده ایم730َرْنج ها 

له ایســــــــت731 ال ِســــــــتان آ
ْ
ل

ُ
ر َدر گ

َ
گ آسوده ایم732باْغبان را گو َا ِســــــــتان 

ْ
ِدل با  که[ ما  ِدْه ] را  ری 

َ
دیگ

ِکَمند طان و قاضی، حا
ْ
ر سیاست می ُکَند ُسل

َ
آســــــــوده ایمگ و جوان،  پیر  َمالَمــــــــت می ُکَند  ر  َو

ر َکشــــــــتی َبرآَرد تــــــــا بــــــــه اوِج آفتاب
َ
گ َکران آســــــــوده ایممــــــــوج ا ر733 به َقْعــــــــر اْنَدر َبَرد، ما َبر  َو

آســــــــوده ایم735َســــــــْعدیا! َســــــــرمایه داران از َخَطر734 َترَسند و ما کاروان  از  ُدزد  باْنــــــــِگ  َبرآَید  ر 
َ
گ

ِلموالنا ُهمام الّدین736
ــــــــِف یارِ ِمْهربان آســــــــوده ایم

ْ
ر َنباَشد ُمْشک و َعنَبر َدر َجهان، آسوده ایمما بــــــــه بوِی ُزل

َ
گ

ش ِعْشْق بازی می ُکنیم
َ
َوت با َخیال

ْ
ِلستان فارِغیم؛ از بوستان آسوده ایم737چون به َخل

ُ
گ از 

ماســــــــت یاِن  گر دیدٔه  َدر  قاَمَتش  َخیاِل  َید َســــــــرْو َبــــــــر آِب َروان آســــــــوده ایمتا  ر َنرو
َ
گ

فتیم این َزمان آسوده ایمما که آسایش َبراِی جان خود می خواستیم،
ُ
چون به َترِک جان بگ

شــــــــت
َ

ذ
ُ
َبرگ ما  َبر  ْغیار 

َ
أ بی  یار  ْه 

َ
گ نا آســــــــوده ایمدوش  َهمُچنان  و  می ُکنیم  ر  َتَصّوُ آن 

یان َبر َحریر کنارِ ماه رو ما گدایاِن َدَرش738 َبر آســــــــتان آســــــــوده ایمَهمچو شــــــــاهان َبر 

که َشــــــــب ها تا َسَحر َیش از باْنِگ َسگان آسوده ایم739فارِغیم از َنْغمٔه ُبلُبل  َدر میاِن کو

َیْند َبس741 َبت740 گو
َ
کز ِصَفت های ِبِهْشــــــــِت جاودان آسوده ایمَدر میاِن عاِشقان َوْصِف ل

َنمی باَشد ُهمام او خالی  ِذکرِ  از  َنَفس  آسوده ایمیک  یْن َبیان742  شیر آن  زاْنفاِس  الَجَرم 

]29[
ِللّشیخ َسعدی743

َرْق فام را ْز
َ
راَبرخیز تا یكســــــــو ِنهیــــــــم این َدلــــــــِق أ تْقوی نام744  ِشــــــــرِک  این  ِدهیم  َقاّلشی  باِد  َبر 

َود ْصنام راَهر ســــــــاَعت از نو ِقْبله ای با ُبْت َپَرستی می َر
َ
توحید َبر َمن745 َعرضه ُکن تا ِبْشَكَنم746 أ

را747مــــــــْی با جوانــــــــان خورَدَنم باری َتَمّنــــــــا می ُکَند ُدردآشام  پیرِ  این  ]فَتْند[  پٰی  َدر  کوَدکان  تا 

ر صاِحب ِدلی
َ
گ یاب ا ّیام راغاِفل َمباش ار عاِقلی، َدر

َ
ر ُچنیــــــــن أ

َ
باَشــــــــد که َنْتــــــــوان یاْفَتن دیگ
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پاِی چوبین می َچَمد با  بوستان  َسرِو  که  یم آن748 َســــــــرِو سیم اْندام راجایی  ر ما نیز َدر َرْقص آَو

ِسل749، َمْنظورِ َچْشم آراِم ِدل
ُ
نی نی ِدالراَمــــــــش َمگو750 کز ِدل َبــــــــَرد751 آرام راِدلَبْنَدم آن پْیمان گ

راُدْنیا و دین و َعْقل و َصْبر752 از َمن بَرْفت اْنَدر َغَمش َنماَند عام  َزد، غوغا  طان خْیمه 
ْ
که ُسل جایی 

َاْبَرم آتش می جَهد ز753  َاْشــــــــَكم می َرَود، و با ُپْختگان گوی این ُسَخن، سوزش754 َنباَشد خام راباراِن 

ین َسر می َرَود ر جان َدر ر جام راَسْعدی َمالَمت َنْشَنود، َو صوفی! ِگران جانی بَبر755، ســــــــاقی! بیاَو

ِلموالنا ُهمام الّدین756
رِدش آری جام را

َ
گ کاْمَشبی َدر  ز َعكِس مْی روشن ُکنی چون ُصْبِح صاِدق شام راساقی َهمان بْه  و

م بی َخَبر
َ
زاْحــــــــواِل عال َشــــــــَوم  تا  َپیاَپی  ّیام رامْی دْه 

َ
رِدِش أ

َ
گ چون نیســــــــت پْیدا حاِصلی این 

راکارِ َطــــــــَرب را ســــــــاز ِدْه، واْصحــــــــاب را آواز ِدْه ْنعام 
َ ْ
کاأل قۀ خاصان َمَكش این عــــــــاِم 

ْ
َدر َحل

آراِم ِدل ها می َبری َعنَبــــــــری،  قه هــــــــاِی 
ْ
ِف بــــــــی آرام رازان َحل

ْ
َکــــــــرده ای آن ُزل آراِم ِدل هــــــــا757 

َدر جاِن ما َزن آتشــــــــی، تا ُپْختــــــــه یابی خام راای آفتاِب َاْنُجَمــــــــن! از َعكِس روی و جاِم َمْی

 یكباره َنْنگ و نام را!ای عاِشَقت َهر شاِهدی، رِْنِد تو َهر جا زاِهدی758
ْ

َدر کارِ ِعْشــــــــَقت َکرده ِدل

َفت می ُکَند
ْ
َیْنده باَشد دام را؟!َهر ِدل که َهست اْنَدر جهان، َرْغَبت به ُزل َنْخجیر دیدی کاو759 به جان جو

َید ماَجرا760 ر َنگو
َ
ْفَظت ِبْشَنَود، دیگ

َ
ُکَند ِإْحرام راصوفی چو ل ، باِطــــــــل  حاجی چو بیَند روِی تو

رَدد جاِن َمن761
َ
گ ْه که ُدْشناَمم ِدهی، آسوده 

َ
، ذوقی ُبَود ُدْشــــــــنام راَهرگ ْهجۀ شــــــــیریِن تو

َ
ز762 ل و

ب و َچْشَمت نَیم
َ
ر و بادام راَمن َدسْت بوسی می ُکَنم، َمرِد ل

َ
ِب َمْســــــــتان َمُكن آن َشــــــــّك

َ
ُنْقــــــــِل ل

، خورشید َدر کاشانه َشب سَتر دام راداَرد ُهمام از روِی تو
ُ
ِف خود ِاْمَشــــــــب ِبگ

ْ
َبر راِه ُصْبح از ُزل

]30[
ِللّشیخ َسعدی763

شــــــــت یارا
َ

ذ
ُ
راُمْشــــــــتاقی و َصبوری َاز َحد گ ما  َنماْند  طاَقت  داری،  ِشــــــــكیب  تو  ر 

َ
گ

َکز خواِن پادشــــــــاهان راَحت َرَسد766 گدا راباری764 به َچْشِم ِإْحسان َدر حاِل765 ما َنَظر ُکن
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طان چو767 خْشم گیَرد َبر َبندگاِن َحْضَرت
ْ
راُسل َجفا  ُبَود  َحّدی  ولیِكن  َرَســــــــد  ُحْكَمش 

کآسایشــــــــی َنباَشــــــــد بی دوســــــــتان َبقا راَمن بی تــــــــو زْندگانی خود را َنمی َپَســــــــْنَدم

ْه چه سود768 داَرد
َ
ِک َمن گیا769 را؟چون تْشنه جان سُپرَدم، آنگ آب از دو َچْشم داَدن َبر خا

ییم ماَجــــــــرا770 راحــــــــاِل نیازَمنــــــــدی َدر َوْصــــــــف می َنیاَید ــــــــردی، گو
َ
ــــــــْه که بازگ

َ
آنگ

یــــــــِش بی َنوا را؟بازآی771 و جاِن شیرین از َمن ِستان به ِخدَمت772 ر چه َبرگ باَشــــــــد َدرو
َ
دیگ

ت ِده و َســــــــالَمت
َ
آشــــــــنا را774یا َرب! تو آشــــــــنا را ُمْهل بیَند دیدارِ  چندانكــــــــه773 باز

م به َسْختی َرْفته ست و نیْكَبختی775
َ
ــــــــرَدن ِبِنْه َقضا راَسْعدی! َقل

َ
َپس َهرچه پیَشــــــــت آَید گ

ِلموالنا ُهمام الّدین776

یش ما را ِف خو
ْ
را778با آنكه777 َبرِشَكستی چون ُزل ُشما  پیماْن ِشَكن  َنباَشد  َدب 

َ
أ فَتن 

ُ
گ

یــــــــِش بی َنوا راَهســــــــَتْند پادشــــــــاهان پیِش َدَرت گدایان ــــــــر چه َقْدر باَشــــــــد َدرو
َ
ِبْنگ

رااز َچْشِم ما779 نهانی ای جان و780 زندگانی! کیمیا  و  ســــــــیُمرغ  آَمد  ُمناِسب  ت 
َ
َوْصل

روَشنایی ذاشت 
ْ
َنگ ِفراَقت  ما781  چْشِم  راَدر  یــــــــاب دیده ها  َدر تابــــــــان!  آفتــــــــاِب  ای 

َجوابی َنْشــــــــنیده ام  را  ما  َســــــــالِم  ْب 
َ
ل رازان  آشــــــــنا  یــــــــاراِن  می ُشــــــــماری  بیگانــــــــه 

ک َســــــــر ِنهاَدن َشرط اســــــــت َســــــــْجده ُبردن آیینۀ ُخدا راپیــــــــِش ُرِخ تو باَیــــــــد َبر خا

َیم گو که  آَیَدم  َشرم  یخت خوَنم؛  تو ر راَچْشِم  بــــــــا دوســــــــت ماَجرا  َبْهــــــــرِ نیم جانی  از 

َنباَشد َعَجب  َچْندان  پارسایی  ُزْهد782  َسرَمْسِت َچْشِم خود بین رِْنداِن پارسا783 راَدر 

ر َوْقتی784 به َچْشِم ِإْحسان
َ
راسوِی ُهمام ِبْنگ پادشــــــــا  َرْسَمْســــــــت  ِتفاتی 

ْ
ِال َبنــــــــده  با 

]31[
ِللّشیخ َسعدی785

شاَیدَســــــــروی چو تو می باَیــــــــد تا بــــــــاغ بیاراَید َنُبَود،  َسروی  باِغستان  َهمه  واْنَدر786 

َنمی آَید َوْهــــــــم  َدر  ْنَجد، 
ُ
َنمی گ َعْقــــــــل  زاَیدَدر  َپــــــــری  َفرَزْنِد  َبنــــــــی آدم  ُتْخــــــــِم  َکــــــــز 
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ت
َ
ْعل

َ
ِب ل

َ
بــــــــود ل َکانَدر َهمه َشْهر اکنون ِدل نیست که ِبْرباَید787َچْندان ِدِل ُمْشــــــــتاقان ِبْر

َمن َبْندۀ َفرماَنم؛ تا دوســــــــت چــــــــه َفرماَیدَهر َکس َســــــــر و788 سودایی داَرْند و َتَمّنایی

یَنش ر َســــــــر بَرَود َقطعا789 َدر پــــــــاِی نگار
َ
َنیاالَیدگ َدست  کو790  َترَســــــــم  َولی  ست 

َ
َسْهل

َنمی باَید دوســــــــت  بی  ُدْنیا  َمــــــــرا  که  کار آَید؟َحّقا  بــــــــا َتْفرَِقۀ خاِطــــــــر ُدْنیا به چــــــــه 

قه،  َزنان791 َبر َدر
ْ
ین سودا، چون َحل شــــــــایدَسرهاست َدر

ْ
ند این َدر َبر روِی که ُبگ

َ
تا َبْخِت ُبل

َنپاالَیدَترَســــــــم َنُكَند لْیلی، َهرگز به َوفا792 َمْیلی793 از دیــــــــده  َمْجنــــــــون  ِدِل  تا خــــــــوِن 

باَشــــــــد که چو بازآَید، َبر ُکْشته بَبْخشاَید795َبر َخسته نَبْخشاید794 آن َسرَکِش َسْنگیْن ِدل

َیْند: چرا َســــــــْعدی از ِعْشق َنَپرهیَزد796؟ ین َمعنی؛ ُهْشیار َکسی798 باَید!گو َمن َمسَتم797 از

ِلموالنا ُهمام الّدین799
َیت به از آن آَمــــــــد ِإْنصاف800 که می باَید ل َنُبَود شــــــــاَیدرو

ُ
ر گ

َ
م گ

َ
بــــــــا روِی تــــــــو َدر عال

کان روِی ِنكو دیدن َهم َچشم َشَود801 روَشن802، َهم ُعْمر بَیْفزاَیدبا ما َنَفسی بْنشــــــــین، 

بودی ِبْر َهمه  ِدل هــــــــا  بْنمودی،  چو  ِبْرباید؟!804دیدار  تو  َدسِت  از  را  ِدل  آینه ای803  کو 

را طاَفت 
َ
ل راِن  دو دان  َغنیَمــــــــت   ! ِل َخْندان بســــــــیار َنمی پاَیدزِْنهــــــــار

ُ
گ َعْهِد  کین805 

ریزم،
ْ
ز َبْنِد تــــــــو َنگ یــــــــَزم، و ــــــــِف تو آو

ْ
بیاساَید807َدر ُزل دیوانه  باَشــــــــد،  کزین806  َزْنجیر 

ین َمْنِزل، با َوْصِل808 توَام خوْش ِدل، بی ُصْحَبِت َمْنظوران ُدْنیا به چه کار آَید؟!809روزی دو َدر

از َمن صاِحب َنَظری باَشد َسرِ موی  َهر  ر 
َ
ــــــــَرم باَید810گ

َ
َیت را َچْشــــــــمی ِدگ َنّظــــــــارٔه رو

ردی َبر811 َچْشِم ُهمام اْفشان
َ
ِک َدَرت گ بیاساَید812از خا حظه 

َ
ل یک  َچْشَمش  َمرُدَمِک  تا 

]32[
ِللّشیخ َسعدی813

َابــــــــرو َکماْنــــــــداراِن  دســــــــِت  از  ســــــــو814َمــــــــن  َهر  بــــــــه  رَکــــــــرَدن 
َ

ذ
ُ
گ َنمی یــــــــاَرم 

آَمد815 َمــــــــن  َچْشــــــــِم  َدر  خــــــــوب  روَخیاِل  یــــــــا  خورشیَدســــــــت  ُقــــــــرِص  َنداَنــــــــم 
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َکَمْنَدســــــــت آن که816 وْی داَرد، َنه گیســــــــوِبِهْشَتســــــــت این که َمن دیَدم، َنه ُرْخســــــــار

َکبوَتــــــــر عــــــــل817 چــــــــون خــــــــوِن 
َ
بــــــــاِن ل

َ
َپَرســــــــتول َپــــــــّرِ  چــــــــون  ــــــــف 

ْ
ُزل َســــــــواِد 

َعّیــــــــار شــــــــوِخ  داَرد  َپْنجه  َســــــــر آن  بــــــــه بازوَنــــــــه  آَمــــــــد  َتــــــــوان  َبــــــــر  او  بــــــــا  کــــــــه 

َتــــــــرازوَهمــــــــه جان خواَهد از ُعّشــــــــاِق ُمْشــــــــتاق َدر  کوچــــــــک  َســــــــْنِگ  َنــــــــداَرد 

ین خوشــــــــَتر َنباَشــــــــد818 آهــــــــوَنَفــــــــس را بوی از نــــــــاِف  داَرد  جْیــــــــب819  َدر  ــــــــر 
َ
َمگ

خیــــــــَزد؟ شــــــــور  آِب  از  یــــــــد  ُمروار لولــــــــو820َنــــــــه  یَنســــــــت  شیر آِب  َدر  را  و

اوفتاده ســــــــت َمْحبوب  َســــــــْخت  َیــــــــش خــــــــاِل ِهْنــــــــدوَغریبی  بــــــــه ُترِکســــــــتاِن رو

ــــــــر َدر َچَمــــــــن َبر پــــــــاْی خیَزد
َ
که پیَشــــــــش َســــــــرو ِبْنشــــــــیَند821 بــــــــه زانوَعَجــــــــب گ

یــــــــاد َبرخیــــــــَزد زِ َهــــــــر ســــــــوو گــــــــر بْنشــــــــیَند اْنــــــــَدر َمْحِفــــــــِل عــــــــام َبســــــــی822 َفر

ل انــــــــدام
ُ
گ ل بــــــــوِی 

ُ
گ روِی  یــــــــاد  یــــــــرِ َپْهلــــــــوبــــــــه  َهمــــــــه َشــــــــب خــــــــار داَرم ز

َســــــــْعدی! یار823،  َجفــــــــاِی  ُکن  ــــــــل  یســــــــت824 َمْعفوَتَحّمُ ر
ْ

که جــــــــورِ نیُكــــــــوان ُعذ

ِلموالنا ُهمام الّدین825
ف و خــــــــال و َچْشــــــــم و َابرو

ْ
نیكــــــــوَحدیــــــــِث ُزل ِعْشــــــــْق  بــــــــاِن  َز ُجــــــــز  َیــــــــد  َنگو

ُکــــــــن826 َنَظر را جــــــــوبــــــــه آِب دیــــــــده ُغْســــــــلی  َدر  َوصــــــــل  آِب  َبْنَدْنــــــــد  ــــــــر 
َ
َمگ

َابــــــــروکه َچْشــــــــمی َکــــــــز827 َهوا828 آلوده باَشــــــــد و  َچْشــــــــم  آن  َمْحــــــــَرِم  َنباَشــــــــد 

آَمــــــــد آیینــــــــه  را  دوســــــــت  ؟!َجمــــــــاِل  کو َولــــــــی829 صاِحب َنَظــــــــر  یبــــــــا،  ز ُرِخ 

َنیاَبد830 یــــــــی  او بو َوْصــــــــِل  کــــــــز  ؟!َکســــــــی  و مینو ِفــــــــردوس  از 831  آَرد  یــــــــاد  ُکجــــــــا 

ــــــــش را بــــــــه جان بازی َتــــــــوان یاْفت
َ
َنیاَبــــــــد832 َکــــــــس بــــــــه بــــــــازّی و بــــــــه بازوِوصال

َاْخَتراَنــــــــش ُتــــــــرِک  کــــــــه  !زهــــــــی ماهــــــــی  ِهْنــــــــدو زِ  َکْمَتــــــــر  َبْندگــــــــی  َدر  ُبــــــــَود 

بانی َز باَشــــــــد  ــــــــَرم 
َ
گ یــــــــی  مو َهــــــــر  َنشــــــــاَید َکــــــــرد َوْصَفــــــــش یــــــــک َســــــــرِ موبــــــــه 

ْشــــــــتی از أوصاِف ُحْســــــــَنش
َ
گ َقــــــــش بازمی گــــــــوچو عاِجز 

ْ
ُهمــــــــام! از ُحْســــــــِن ُخل
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گوش قــــــــوِل ُدشــــــــَمنان  َکــــــــردی به  َکــــــــردی َفراموشَخطا  کــــــــه َعْهــــــــِد دوســــــــتان 

َشــــــــْهرآرای بْنمای؟! ْفَتــــــــت834 روِی 
ُ
گ َفراپــــــــوش835؟!که  ربــــــــاره 

َ
ِدگ بْنمــــــــودی  چو 

َنــــــــداَرد گاهــــــــی  آ َســــــــْنگیَنت  جوشِدِل  می َزَنم  یین836  رو دیِگ  چون  َمن  که 

ِفكَرت َدســــــــِت  از  َخــــــــالص  َمدهوشَنمی بیَنــــــــم  و  َمســــــــت  باَشــــــــم  کافتاده  ر 
َ
َمگ

می نیوَشــــــــم َمــــــــرُدم  َپنــــــــِد  َمْنیوشبظاِهــــــــر  کــــــــه:  َید  می گو ِعْشــــــــق  نهاَنــــــــم 

کــــــــه ِبْســــــــتاَنم زِ َدْســــــــَتش ر ســــــــاقی 
َ
ــــــــش ُکَنم گوشَمگ

َ
ــــــــر ُمْطرِب کــــــــه َبر قول

َ
َمگ

یــــــــن جامه ِبْســــــــتان بْفروشَمــــــــرا جامی بــــــــدْه و ِخرقــــــــه  یــــــــن  و بِنــــــــْه  ُنْقلی  َمــــــــرا 

َخرامــــــــان آیــــــــی  بــــــــرون  تــــــــا  هوشِنَشســــــــَتم  از  َرْفَتــــــــم  َمــــــــن  آَمدی،  بیــــــــرون  تو 

ْنجی بــــــــه837 خوبی
ُ
ــــــــم َنمی گ

َ
آغوش؟تــــــــو َدر عال َدر  ْنجی 

ُ
گ ُکجا  ِمْســــــــكین838  َمِن 

می ُکَنْنــــــــَدم َنصیَحــــــــت  َمْخروشِخَردَمْنــــــــدان  بیهوده  ُدُهل  چون  َســــــــْعدی!  که 

بــــــــود خاموشولیِكــــــــن تا بــــــــه چــــــــوگان می َزَنْنــــــــَدم839 ُدُهــــــــل َهرگــــــــز َنخواَهــــــــد 

ِلموالنا ُهمام الّدین840
َفرامــــــــوشَپس از ســــــــالی به خواَبت دیــــــــده ام دوش جاَنــــــــم  از  یــــــــاَدت  َمبــــــــادا 

که چــــــــون نور ــــــــردی؟! 
َ
گ ُکجا  آغوشَفراموَشــــــــم  َدر  جانــــــــی  چــــــــون841  دیده،  میاِن 

ْفتــــــــارِ تــــــــو َدر گوشَهنــــــــوَزم َهســــــــت دیــــــــدارِ تو َدر َچْشــــــــم
ُ
گ َهنــــــــوَزم َهســــــــت 

گوَشــــــــم، به  ناَمت  َرَســــــــد  ر 
َ
گ ُدشــــــــَمن  گوش!ز  َکْمَتــــــــر ُدعا َشــــــــَوم از جــــــــان و ِدل 

َنــــــــداَرد ِمْهــــــــَرت  َســــــــرِ  ــــــــر 
َ
گ َمــــــــن  ُکَنم842 بیــــــــرون زِ َپْهلوشِدِل  به َدســــــــِت خود 

ِفراَقــــــــت کــــــــز  گیــــــــَرم؟!  آرام  ــــــــرم از آَتــــــــش می َزَنم جوشُکجــــــــا 
َ
چــــــــو دیِگ گ

هوشُهمام از بوِی جانان َمســــــــت ُشــــــــد دوش بــــــــا  نیــــــــز  قیاَمــــــــت  تــــــــا  َنیاَیــــــــد 
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ز کــــــــه َدر َبنــــــــِد تــــــــوَام آزاَدم سیر اْفتاَدمَمــــــــن از آن رو
َ
پادشاَهم چو844 به َدســــــــِت تو أ

َثــــــــر می َنُكَند
َ
که به دیدارِ َعزیَزت شــــــــاَدمَهمــــــــه َغم هاِی جهان هیچ أ َدر َمن از َبس 

َبت
َ
َود اْنَدر َطل ز که جان می َر م845 آن رو ُمباَرک باَدمُخّرَ بــــــــه  َرفیقــــــــان846  بیاَینــــــــد  تا 

ْنس،
ُ
که َدر هیچ َمقامی َنــــــــَزَدم خْیمۀ أ پیِش تو َرْخت بَیْفَكْنــــــــَدم847 و ِدل ِبْنهاَدمَمن 

ت چه َطَمع848 داَرم؟ هیچ!
َ
ِت َوْصل

َ
یاَدمدانی از دول از  بُبــــــــْرد  یش  خو َحــــــــِت 

َ
َمْصل تو  یاِد 

َبْنِد َمنی
ْ
ز کــــــــه ِدل شاَدمبه َوفــــــــاِی849 تو َکزآن رو

ْ
َنگ ب850 

َ
ل و  َکس  َوفاِی  به  َنَبْسَتم  ِدل 

َدر َچْشِم851 َمَنْست تو  ر َخالِیق َهمه َســــــــرَوْند852، چو َسرو آزاَدمتا َخیاِل َقد و باالِی 
َ
گ

َفرهاَدمبه ُسَخن راست َنیاَید که چه شیریْن ُسَخنی َمن  و  ینی  شیر تو  که  َعَجْب تر  ین  و

ک یَزم چون خا حاِصل آَنســــــــت که چون َطْبِل تهی ُپرباَدمَدسْتگاهی َنه که َدر پاِی تو ر

ــــــــک از داَمِن َمن
َ
کــــــــه َجفاِی َفل ُبْنیادممی نماَید  َنَكَنــــــــد853  تا  َنُكَند  کوَتْه  َدســــــــت 

َزل
َ
جْهد ســــــــودی َنُكَند؛ َتن بــــــــه َقضا َدرداَدمظاِهر آَنســــــــت که با ســــــــاِبقۀ ُحْكــــــــِم أ

ــــــــل َنُكَنم جورِ َزمــــــــان را چه ُکَنم؟ ر َتَحّمُ که از وْی ِبِســــــــتاَند داَدمَو ری نیســــــــت  داَو

بِگرِفت ــــــــی 
ّ
بُكل شــــــــیراز  ُصْحَبِت  از  م 

َ
که ُپرســــــــی َخَبر از َبْغدادم854ِدل َوْقت آَنست 

رچه َحدیثیست َصحیح،
َ
َنَتوان ُمرد به َســــــــْختی که َمن اینجا زاَدم855َسْعدیا! ُحّب َوَطن، گ

ِلموالنا ُهمام الّدین856
یاَدم َفر ــــــــر 

َ
َمگ تو  گوِش  به  رَنــــــــه َهرگز َنِدَهــــــــد ِدل که َنیــــــــاری یاَدمَنَرسیده ســــــــت  و

یی ِبِســــــــتاَند داَدم!َدر َهمه َشــــــــْهر چو روِی تــــــــو َندیدم رو تا  َشــــــــوی،  ِفْتنه  َبــــــــرو  که 

ک َشــــــــَوم ر خا
َ
تــــــــا َاز آنجا857 به َســــــــرِ کوِی تــــــــو آَرد باَدمطاَقت آَمَدَنم نیســــــــت؛ َمگ

ز دو َجهــــــــان آزاَدمتا َرگــــــــی َدر َتِن َمن زْنده ُبــــــــَود، می َبْنَدم858 859 َبندگَیــــــــت و
َکَمــــــــرِ
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شــــــــادمَاشــــــــک راَزم َهمه چون آب860 ُفرو می خواَند
ْ
َکســــــــی َنگ را پیِش  رازِ تو  رنه َمن  َو

َبر862 اومیِد َخیالی شاَدمَهرَکســــــــی را ُبَود از دوســــــــت َتَمّناِی ِوصال شــــــــته861 
َ
َمِن َسرگ

ُهمام بیچاره  که:  تو  َخیال  فت 
ُ
می گ خوش َنیاســــــــود َدمــــــــی تا َقَدمــــــــی َنْنهاَدمدوش 

]35[
ِللّشیخ َسعدی863

َبالست داِم  قۀ 
ْ
َحل دوســــــــت،  موِی  ین ماَجراستِسلِســــــــلٔه  قه نیست، غاِفل864 از

ْ
َهرکه َدرین َحل

یغ، ــــــــر بَزَنْنــــــــَدم به تیــــــــغ، َدر َنَظــــــــرش بی ِدر
َ
خوْنَبهاستگ َمرا865  چو  َصد   ، َنَظر یک  او  دیَدِن 

دوســــــــت، َوْصِل  ِب 
َ
َطل َدر  مــــــــا،  جاِن  بَرَود  ر 

َ
حْیف َنباَشد؛ که دوست، دوستر866 از جاِن ماستگ

َبیان َنخواَهــــــــد  َشــــــــرع  را  ُمْشــــــــتاق867  واســــــــت869َدعوِی 
ُ
َیش868 َدلیل؛ نالۀ زارش گ گونــــــــٔه رو

َکَمْند، َدر  جــــــــان  رَدِن 
َ
گ پاْی َبْند870،  ُشــــــــدٔه 

ْ
ْفتار نیست871 کین872 چه َسَبب وان چراست؟ِدل

ُ
َزْهرٔه گ

ِکــــــــِم َرّد و َقبول، ــــــــِک ُوجــــــــود، حا
ْ
َجفاستماِلــــــــِک ُمل بنالی  تو  ر  َو نیست،  جور  ُکَند  َهرچه 

َطَرِف ما رِضاســــــــتتیغ َبــــــــرآر از نیام، َزْهــــــــر َدرافَكــــــــن873 به جام ز  َقبــــــــول، و ِقَبــــــــِل ما  َکز 

َقْهر ــــــــدازی به 
ُ
ر874 بگ ْطف، و

ُ
بــــــــه ل ر بَنوازی 

َ
ُحكِم تــــــــو َبر َمن َروان، َزْجرِ تو َبر َمن َرواســــــــتگ

یا به َجفــــــــاِی َحبیب، َرقیب،  بی َوفاســــــــتَهرکه به جــــــــورِ  عِی 
َ

ُمّد َکــــــــرد875،  َفراموش  َعْهد 

ِب شیرین ُدعاست!َسْعدی! از اخالِق دوست، َهرچه بیاَید876 ِنكوست؛
َ
گو َهمه ُدْشنام گوی877، کز ل

ِلموالنا ُهمام الّدین878
ُکجاســــــــت ِنگاری  که  ِدل  ید  می َدو آن  پِی  شت؛ شاِهِد ما َوقِت ماست879َدر 

َ
ذ

ُ
نوَبِت خوبان گ

َســــــــرابی چراســــــــت؟َبــــــــر َســــــــرِ آِب َحیــــــــات خْیمه َزده جــــــــاِن ما َبْهرِ  َدوان  کی  َتِن خا این 

یم880؟ می َدو چــــــــرا  َهــــــــرزه  بیگانگان  َدرِ  دوست چو َهم خانه ُشد، خوْشَتر ازین جا ُکجاست؟َبــــــــر 

ر882 َغِم دنیا خوَرند883 این َنه َحدیِث ُشماست884باِخــــــــَردان881 را زِ ِدل نیســــــــت َســــــــرِ آب و ِگل
َ
گ

ِلستان شنید، مْیِل886 َصفیَرش بخاست887ُبلُبِل جــــــــان َدر َقَفص885، هیــــــــچ َنمی َزد َنَفس
ُ
بوِی گ
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یم889 یم888، َهْمَدِم رِْضوان َشو ِلستان َرو
ُ
َصفاســــــــتچون به گ و  عْیش  مایۀ890  روحانیان  َمْجَمِع 

بان َدرَکشید ین ماَجراستَهرکه به ایشــــــــان َرســــــــید، دید و َز وان که891 َحدیثی شنید، غاِفل از

یش را َمُكــــــــن ای ُهمــــــــام! رازِ ِدِل خو َمحــــــــَرِم ایــــــــن ماَجرا َســــــــْمِع ِدِل آشناســــــــتفــــــــاش 

]36[
ِللّشیخ َسعدی892

ســــــــت
َ
ُمشِكل َبرِگرِفَتن  خوبان  دیــــــــدارِ  از  ستدیده 

َ
َهرکه893 ما را این َنصیَحت می ُکَند، بی حاِصل

ست
َ
ر هزارش894 َوْحَشت از ما895 َبر896 ِدل

َ
یبا گ ست898یارِ ز

َ
بامدادان روِی او دیَدن َصباحی897 ُمْقبل

باِبلســــــــتآنكــــــــه899 َدر چــــــــاِه َزَنْخداَنــــــــش ِدِل بیچارگان زنداِن چاِه  َدر  َمْحبوس  ک 
َ
َمل چون 

َکرَدمی َپرهیــــــــزگاری  َدْعــــــــوِی  َمن  ین  از ســــــــتپیش 
َ
َیم که َهر َدعوی که َکرَدم، باِطل باز می گو

ســــــــت
َ
رچه قاِتل

َ
گ َا َنزدیــــــــِک ِخَردَمندان  ستَزْهــــــــْر 

َ
چون زِ َدسِت دوست می گیری، ِشفاِی عاِجل

ستَمن َقَدم بیرون َنمی یاَرم ِنهاد از کوِی دوســــــــت900
َ
ِگل َدر  پاَیم  که  یَدم  دار ر  َمْعذو دوســــــــتان! 

ســــــــتباش تــــــــا دیوانه خواَنْنــــــــَدم901 َهمــــــــه َفرزانگان
َ
یی عاِقل گو تو  تا  ِگرِفَتن  َنْتوان  َترِک جان 

ستآنكه902 می گوَید: َنَظر َدر صوَرِت خوبان َخطاست903،
َ
او خود این904 صوَرت َهمی َبْنَدد905، ز َمْعنی غاِفل

ست
َ
ست909ساروان906! آِهسته رو907، کآراِم جان َدر َمْحِمل

َ
ِدل َبر  را  ُپْشَتست908 و ما  َبر  بار  را  ُاشُتران 

ِگرِفَتن دوستی ســــــــت910 با َهرَکس 
َ
ستَسْعدیا! َسهل

َ
َکرَدن ُمْشِكل لیک چون پیَوْند ُشد، خو باز 

ِلموالنا ُهمام الّدین911
ست

َ
ُمْسَتْعِجل ساروان912  و  َمْحِمل ِنشین  ما  ستیارِ 

َ
ِگل َکز آِب913 دیده پاَیم َدر  رَدم 

َ
گ چون َروان 

یاد می داَرم؛ ولیک َود َدر پیش و َمــــــــن914 َفر ســــــــت915می َر
َ
بی حاِصل ما  یاِد  َفر َجَرس  آوازِ  َهمچو 

یســــــــَتن بی  روِی او916، صــــــــوَرت َنمی َبنَدد َمرا ســــــــتز
َ
قاِتل ِفراَقش  از  بیش  َمرا  ر خود  َتَصّوُ ین  و

ِی جاِن ُمْشــــــــتاقان ُبَود ستُصْحَبِت خوبــــــــان، َبال
َ
ُمْشِكل یَدن  ُبر پْیَوســــــــَتن،  آساَنست  رچه 

َ
گ

؟!917 ستکیست ماَنْنَدش که تا عاِشق َشَود ُخرَسْند ازو
َ
ران از آب و ِگل918، َمْنظوَرم از جان و ِدل

َ
دیگ
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ســــــــتَســــــــرو َزد بــــــــا قاَمَتــــــــش الِف ُدروغ از راســــــــتی
َ
ش باِطل

َ
َمــــــــرُدِم صاِحب َنَظر داَند که قول

َمُكن مــــــــا، عْیَبش  َنداَند حاِل  ــــــــر 
َ
ر َمالَمت گ

َ
ســــــــت919گ

َ
یائیم و او َبر ساِحل ما میاِن مــــــــوِج َدر

ستسوزِ آتش َشمع با پروانه می دانی که چیست؟!920
َ
غاِفل َحراَرت  از  ســــــــوزان  َشمِع  َهْمِنشیِن 

از نیُكوان َنْشــــــــكیبد ُهمام  که  َید  ستَخْصم می گو
َ
َهرکه921 جاِن آشنا داَرد، بدیشان922 ماِیل

]37[
ِللّشیخ َسعدی923

َشَكَرم شــــــــاهِد  آغوِش  َدر  که  اْمَشبی  َنَخوَرمیک  َغــــــــم  ِنَهْند  آتش  َبــــــــر  عود  چو  َرم 
َ
گ

نیســــــــت کی  با ک  َهال َبرآَمد،  ِتماس 
ْ
ِال ؟! گو بیا که َمن ِســــــــَپَرمچو  ُکجاســــــــت تیرِ َبال

یچۀ ُصْبح َبر آفتاب که ِاْمَشــــــــب خوَشْســــــــت با َقَمَرمبَبْند یک َنَفس ای آســــــــمان! َدر

ز َشــــــــِب َقدَرســــــــت یا ستارۀ رو  َبراَبــــــــرِ َمن یــــــــا َخیــــــــال َدر َنَظَرمَنداَنم این 
تــــــــوی924

َرم َبر آتش ســــــــوزان ِنَهند 925 َغم َنَخوَرم926تو َهمُچنان که َشَكر َدر کنار و َمن چون عود
َ
گ

ِلستان927 و خواب َدر ُبستان
ُ
َســــــــَحَرمخوشا هواِی گ ُبِل 

ْ
ُبل یِش  َتْشــــــــو َنبــــــــودی  ــــــــر 

َ
گ َا

که ِاْمَشب تو را َهمی بیَنم928 َرمبدین دو دیده 
َ
ــــــــری ِنگ

َ
کــــــــه دیگ َفــــــــردا  یغ باشــــــــد  ِدر

شــــــــت و تْشــــــــنه َتَرمَروان تْشــــــــنه َبرآســــــــاَید از ُوجــــــــوِد ُفــــــــرات
َ

ذ
ُ
َمرا ُفرات زِ َســــــــر َبرگ

ُکنون که بــــــــا تو ِنَشســــــــَتم ز ذوق بی َخَبَرمچــــــــو می َندیَدَمت از شــــــــوق بی َخَبر بوَدم

بان بُبَرم930ُسَخن بگوْی که بیگانه پیِش ما ره929 نیست به غْیرِ َشمع و َهمین ساَعَتش َز

یشــــــــانی؟ َپر چرا  َســــــــْعدی!  که  َمگوْی  َرم931َمرا 
َ
َبر می ُکَنــــــــد به یكِدگ  ] َخیاِل روِی ]تو

ِلموالنا ُهمام الّدین932
َدَرم زِ  َدرآَمــــــــدی  ْه933 

َ
گ نا زِ  که  َکَرمَســــــــعاَدتی  ْطفــــــــی و َمرُدمّی و 

ُ
خوش آَمدی َهمه ل

می شَنَوم َحدیث  شیرین  ِب 
َ
ل َکزان934  َرمَمَنم 

َ
َمَنم که بــــــــاز َدر آن روِی خــــــــوب می ِنگ

ِب جوی و ُمْفِلسان به ِدَرمبه َچْشم هاِی خوَشت مْیِل عاشقان بیش است
َ
چو935 تْشنگان به ل
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چو یافَتم بنشــــــــینم936 بــــــــه کاِم ِدل بَخوَرمَهمیشــــــــه طاِلــــــــِب آِب َحیــــــــات می بوَدم

یاَدم ــــــــت َرســــــــید َفر
َ
َثَرم؟!َزمــــــــاِن هْجــــــــْر َخیال

َ
ذاشــــــــتی أ

ُ
زی937 گ رنه کــــــــْی َغِم رو

َ
وگ

زِ ِفــــــــراق چون بودی که َدر938 ُمشــــــــاهده ِاْمَشب ز ذوق بی َخَبرمَخَبــــــــر َمُپرس کــــــــه رو

َشِبْستاَنست َدر  خورشــــــــید  تو  روِی  ز  ِتفات ُبَود ســــــــوِی َشْمع و939 یا َقَمَرم؟!َمرا 
ْ
چه ِال

رِْضوان ْب 
َ
َطل ِاْمَشــــــــَبم  ُکَند  ِبِهْشت  از  ر 

َ
َرم!گ

َ
ذ

ُ
ین روضــــــــه َدرَنمی گ کــــــــه َاز َیَمش  بگو

ُبَود ُمحــــــــال   ، َنَظر یــــــــد  تو جو َنظیــــــــرِ  گر  ــــــــر َخیاِل تــــــــو آَید به خــــــــواب َدر َنَظَرما
َ
َمگ

َدر َدهــــــــاِن ُهمام تو  ُشــــــــْكرِ  رِ 
َ

َشــــــــّك َشــــــــَكَرمِنهاد  َفرامــــــــوش می ُکَند  که  َحالَوتــــــــی 

]38[
ِللّشیخ َسعدی940

َکســــــــی ُامیِد  َبر  َســــــــرد  َنَفســــــــی  َنَفســــــــیَهمی َزَنم  به ســــــــال ها  ما941  از  َرد  ناَو یاد  که 

ولیک942 َنَكرد  ْه 
َ
ِنگ َیم  رو به  ْطف 

ُ
ل گوْشمال داد943 َبسیبه َچشِم  به َدسِت جور و َجفا 

ینهــــــــار می َنِدَهد بــــــــود944 و به جان ز م ُر
َ
َکسی به َشْهرِ ُشما این ُکَند به جاِی َکسی؟ِدل

زار نالۀ  و  ْرد  َز روِی  َمــــــــن  ز  َمــــــــدار  که کوه کاه َشَود گر َکَشد945 َجفاِی َخسی946َعَجب 

َرم َنْقــــــــِش روِی تو947 بیَنم
َ
م بدین ِصَفت َهَوسی؟به َهرچــــــــه َدرِنگ

َ
که دید948 َدر َهمه عال

سی!953به َچْنِگ949 ِعْشق چه شیری فَتد950، چه مورچه ای!
َ
، چه بازِ سپید951 و952 چه َمگ به داِم ِهْجر

َسر955 َسْعدی  ِنهاده  ِفراَقت954  آســــــــتاِن  َدسْتَرســــــــیَبر  َنبوده  ت956 
َ
ِوصال آســــــــتیِن  َبر 

ِلموالنا ُهمام الّدین957
ْشــــــــَتم به َهر دیار َبســــــــی

َ
َمــــــــرا زِ روِی تو َهرگز ِنشــــــــان َنداد َکســــــــیَدر آرزوِی تــــــــو گ

؟! کی ما را به کوِی دوست چه کار که نیســــــــت الِیِق باِغ ِبِهْشت خار و َخسیُوجوِد خا

ــــــــر
َ
َمگ َفْقــــــــر  کارواِن  پــــــــِی  زِ  َوم  ر نالۀ َجَرســــــــیَهمــــــــی َر گــــــــوِش ما َرَســــــــد از دو به 

ر می بیَنم ین َشــــــــب زِ دو ُکجا َرَوم958 که به موســــــــی َنمی َرَسد َقَبسیبه آتشــــــــی که َدر
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َشــــــــْهبازان َچْشــــــــِم  ســــــــیُمْرغ  َمْنِزِل  ســــــــیَندید 
َ
َمگ َهمی ُکَند  َتَمّنا  کــــــــه  بین  َخیال 

سودا ین  َدر َسرَکشــــــــان  َســــــــرِ  َرْفت  باد  ب َهَوسیبه 
َ
ین َطل َهنوز َدر َســــــــرِ ما َهست از

زار
ْ
ل

ُ
گ ر کــــــــه باد َنســــــــیمی959 بیــــــــاَرد از 

َ
َقَفسی960َمگ َدر  سیر 

َ
أ ِمْسكین  ُبلُبِل  َهست  که 

َیت َنَفسیبه جاَنــــــــم از َنَفِس ُصْبح می َرَســــــــد بو آن  حاِصل  َهست  یشَتَنم  خو ُعْمرِ  زِ 

داَدن جان  ُهمام  خواَهد  تو  اْشــــــــتیاِق  َبســــــــیَدر  ُمرده اند  َدرد  ین  از عاِشــــــــقاْنت  که 

]39[
ِللّشیخ َسعدی961

َسرَمســــــــت! ِنــــــــگارِ  ای  آَمــــــــدی  َدســــــــتدیــــــــر  از  داَمــــــــن  َنِدهیــــــــم  زوَدت 

َتدبیــــــــر آِب  ِعْشــــــــَقت  آتــــــــِش  بازَنْنَشســــــــتَبــــــــر  َزدیــــــــم  َچْندانكــــــــه962 

تاْفــــــــت َنمی َتــــــــوان  َســــــــر  تــــــــو  راِی963  َبســــــــت965از  َنمی َتوان  َدر  تــــــــو  روِی  َبــــــــر964 

بوســــــــتانی نــــــــِد 
َ
ُبل َســــــــرِو  َپســــــــت!966ای  قاَمَتت  دَرخــــــــِت  پیــــــــِش  َدر 

َشَكرَفشــــــــانان967 ــــــــِب 
َ
ل ِبْشَكســــــــتســــــــوداِی  که  زاِهــــــــدان968  توبــــــــۀ  َبس 

یخت ر َمن  خوِن  کرشــــــــمه  به  ز َقْتــــــــِل َخطــــــــا چه َغم خوَرد َمســــــــت؟!َچشــــــــَمت  و

یــــــــان ْبرو خو َکَمنــــــــِد  ز  َجســــــــتَســــــــْعدی!  َنمی َتــــــــوان  داری  جــــــــان  تــــــــا 

آســــــــتاَنش َبــــــــر969  َنِنهــــــــی  َســــــــر  ر  ر َهســــــــت؟!َو
َ
ــــــــر چه ُکنــــــــی؟! َدری ِدگ

َ
دیگ

ِلموالنا ُهمام الّدین970
َسرَمســــــــت ُمغانــــــــه  مــــــــِی  ز  َدســــــــتُترَکــــــــم  از  َرفتــــــــه  َعْقــــــــل  و  می آَمــــــــد 

جــــــــادو َچشــــــــِم  بــــــــاده  زِ  ــــــــِف چون َشســــــــتَمْخمــــــــور 
ْ
یده زِ بــــــــاد ُزل شــــــــور

ُفروَجســــــــتَبــــــــر بــــــــاره ســــــــوار بــــــــود، چــــــــون دیــــــــد یــــــــن  ز زِ  َمــــــــرا،  ُرْخســــــــارِ 

ْعل بوســــــــید
َ
ــــــــِب چــــــــو ل

َ
ک ُشــــــــد َپْســــــــتَدســــــــتم بــــــــه ل واْنــــــــَدر971 َقَدَمم چو خا

ــــــــْه
َ
آنگ َپــــــــس  ُرخ،  ک  خــــــــا زِ  َنْنَشســــــــتَبرداشــــــــت  یــــــــش  خو و  َمــــــــرا  ِبْنشــــــــاْند 

خود با  داشــــــــت  َشــــــــراب  شیشــــــــه  َمْســــــــت،یک  ُکَند  ُجرعــــــــه ای  که  بــــــــاده  زان 
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َکــــــــرد و یكــــــــی َقــــــــَدح به َمــــــــن داد واَرســــــــتُپــــــــر  ُغّصــــــــه  زِ  ِدل  و  واخــــــــورَدم 

فَتم:
ُ
گ بــــــــاده  زِ  ُشــــــــَدم  َمْســــــــت  ِبْشَكســــــــت،چــــــــون  توبه  کــــــــه  ُکنون  ُتــــــــرک!  ای 

نیســــــــت ــــــــر 
َ
گ و  َارَغــــــــوان  َمــــــــِی  َهســــــــت!َدرِدْه  ِگــــــــرو  َدرِ  از  َمــــــــن  َدســــــــتارِ 

َجــــــــوزا َهمچــــــــو  شــــــــنید  چــــــــو  َبســــــــتُترَکــــــــم  َدر ِنطــــــــاق  َمــــــــن  ِخدَمــــــــِت  َدر 

ــــــــم
َ
ُنْقل و  نــــــــاب  َشــــــــراِب  پْیَوســــــــتمــــــــی داد  داد  یــــــــش  خو ِپْســــــــتۀ  از 

]40[
ِللّشیخ َسعدی972

یده اند ر ز َرْحَمِت َمْحــــــــض آَفر
َ
ْنــــــــِس ِدل و نــــــــورِ دیده انداینــــــــان َمگ

ُ
کآراِم جــــــــان و أ

ْطف آَیتی ست َدر َحِق ایشان973 و ِکْبر و ناز
ُ
یده اندل ُبر ایشــــــــان  َقــــــــِد  َبر  کــــــــه  پیراَهنی 

ْعل، بوِی شــــــــیر
َ
ــــــــِب ل

َ
یده اندآید َهنوزشــــــــان زِ ل َمز ر 

َ
َشّك که   ، َنه شــــــــیر بان، 

َ
یْن ل شیر

یز ُمْشــــــــک ر َتتاَرند  آُهــــــــواِن975  یده اندِپنداری974  بــــــــی َچر یرِ ســــــــایٔه طو لیِكــــــــن به ز

ــــــــِب اینان976 به َظّنِ َمن977
َ
کوَثر َمكیده اند979آِب َحیات َدر ل از978 لوله هاِی چْشــــــــمٔه 

ْطف بین که با ِگِل آَدم ِسرِشــــــــته اند
ُ
م980 َدمیده اند981ایــــــــن ل

َ
ین روح بین که َدر َتِن عال و

ف چه شاِهد984 َکشیده اند985این982 ُنْقطه هاِی خال چه موزون983 ِنشاْنده اند
ْ
قه هاِی ُزل

ْ
وین َحل

بازَکرد987 ِفــــــــردوس  یچٔه986  َدر ر 
َ
َمگ یده اند989رِْضوان  یان به ساَحِت ُدنیا َخز کین988 حور

روه
ُ
گ ّول َرســــــــیده  اند990َدســــــــِت گدا به ســــــــیِب َزَنْخداِن این 

َ
که میــــــــؤه أ ناِدر َرَســــــــد 

ل
ُ
گ ز از دَرخِت  ز بــــــــه رو ل می ِچَنند991 رو

ُ
َنچیده اندگ ل 

ُ
گ ر 

َ
َمگ َهنــــــــوز  ُبنان 

ْ
ل

ُ
گ ین992  ز

را َسنگیْن َپَرست  ُبِت  هندوان993  َرست 
ْ

َندیده اندُعذ ُبِت ســــــــیمین  ر 
َ
َمگ بیچــــــــارگان 

گوِش شاِهدان994 ف و ُبنا
ْ
یده اند996ِسْحَرست َچشم و ُزل رو

ْ
ین995 ُمْؤِمنان به ِسْحر ُچنین بگ و

ُمراد یافَتن  ــــــــر 
َ
جگ خوِن  به  َتوان  یشــــــــان  یده اند997ز ر ــــــــر َپرو

َ
کــــــــز کوَدکی به خوِن جگ

یده اند1001َدر باِغ ُحْسن998 خوْشَتر ازینها999 دَرخت نیست ُمرغاِن ِدل بدیــــــــن َهَوس از نو1000 َپر
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َنْشــــــــنیده ام که باز َنصیَحت َشنیده اند1003َهرگز َجماَعتی که َشــــــــنیدند بوِی1002 ِعْشق

ر شاِهدان َنه ُدْنیی1004 و دین می َبَرند و َعْقل
َ
یده اند؟!1005گ ز

ُ
گ َوت 

ْ
َپس زاِهدان َبراِی چه َخل

ــــــــر به دانــــــــۀ خالی َنَظــــــــر ُکنی
َ
گ یده اند1006زِْنهــــــــار ا ستر

ُ
گ ف َبر آن 

ْ
ِکن که داِم ُزل ســــــــا

ِگرِفت داَمِن ســــــــوداِی َوْصِلشــــــــان یده اند1007نــــــــاِدر  ز
َ
گ که عاِقَبت َنه به َدْندان  َدستی 

ِک َره ِنَشســــــــَتِن َسْعدی َعَجب َمدار َمردان، چه جاِی خاک، که َبر خون َطپیده اند1008َبر خا

ِلموالنا ُهمام الّدین1009
دیده اند نــــــــورِ  و  ِدل  آرزوِی  کــــــــه  یده انداینهــــــــا  آَفر طیــــــــف 

َ
ل نور1010ِ  ز  ر 

َ
َمگ َتْنشــــــــان 

یب ِفر
ْ
ِدل لهــــــــاِی 

ُ
گ یْن َهمه  از حْیَرَتــــــــم  یده اند1012َدر  ر َپرَو َهــــــــوا1011  و  ُکــــــــدام آب  َدر  تا 

طاَفَتش
َ
َدمیده اندَدر ِجسمشان1013 که هم1014 َخِجلست از ل هی 

ٰ
ِإل ْطــــــــِف1016 

ُ
ل ز  ر 

َ
ِدگ جانی1015 

ِب باده َرْنِگشان
َ
جان ها به ذوْق ســــــــاَغرِ مْی َدرَکشــــــــیده انداز َچْشــــــــِم َمْست و روی و ل

الب1017 و َشَكر به َهم
ُ
گ  ] این1018 شیرِ مادران1019 که به ِطْفلی َمكیده اندآِب َحیات بود ]و

روه
ُ
گ یده اندُمرغاِن ِســــــــدره َبْهــــــــرِ َتماشــــــــاِی این  از آشــــــــیان1020 ]به[ َمْنِزِل ُدْنیــــــــا1021 َپر

بی َخَبــــــــر آْفتاب َپَرســــــــتان  َچْشــــــــِم  یــــــــن روْی ها کــــــــه نورَفزایــــــــان دیده اند؟!کــــــــو  ز

َنَظر می ُکَند ُهمام باِغ ُحْسنشــــــــان چو  َدررسیده اندَدر  نو  که  میوه هاســــــــت  و  ل ها 
ُ
گ

سیبشــــــــان1022 زِ  بــــــــْه  َزَنــــــــِخ  آن  آرزوِی  َکفیده اند1023از  نــــــــارِ  چو  خوْن ِگرِفته  ِدلهاِی 

َیْند چون به سیِب َزَنْخشان َنَظر ُکنیم1024 آن میوه نیست این که1025 گدایان چشیده اند1026گو

نیُكوان ِبِهْشــــــــَتند  ناَزنیــــــــِن1027  ل و میوه چیده اندخوبــــــــاِن 
ُ
گ یش،  کاِم خو وانجا، به 

ر َمْســــــــت ُخفته بود
َ
یده اند1029رِْضوان میاِن روضه َمگ  دیده و بیرون َخز

ْ
کاینان1028 َمجال

]41[
ِللّشیخ َسعدی1030

یْشــــــــَتَنم خو از  بی َخَبر  ازو  داَرم  َخَبــــــــر  کــــــــه َمَنم1031تا  آواز َنیاَید  َمــــــــن  با ُوجوَدش ز 
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شت و َمن این پیرَهَنمپیرَهن می بَدَرم َدم به َدم از غاَیِت شــــــــوق
َ
گ که ُوجوَدم َهمه او 

َبرَکن این1032 دیده کــــــــه َمن دیده ازو َبرَنَكَنمای َرقیب! این َهمه سودا َمُكن و َجْنگ َمجوی

که َمرا آَتِش َغم َدر ِدل نیست1033 َیم  ر بگو ُدشمن و دوست بگیَرند1034 قیاس از ُسَخَنم1035َو

که َنه َمــــــــن َدر َغَمش افســــــــانۀ آن َاْنُجَمَنمَدر َهمه َشــــــــْهر َفراَهم َنِنَشســــــــت اْنُجَمنی

ک َنداشت م با
َ
َبرِشــــــــَكَنمَبرِشَكست از َمن1036 و از َرْنِج ِدل َازو  که  َتواَنــــــــم  که  آَنــــــــم  َنه  َمن 

ر به خون تشنه ای، ایَنک َمن و َسر1037! باکی نیست
َ
َبَدَنمگ َبر  ُبَود  کــــــــه  ِبْه1038  ِفْتراِک تو زان  که به 

گور َود با مِن ِمْسكین َدر  ر1039 َهمین سوز َر َکَفَنم1041َو بینی1040  سوخته  بازُکنی  ر 
َ
گ ا ک  خا

فَتِن1043 ]َمن[ َبرخیَزند
ُ
که َزَنم!َمرد و َزن گو1042 به َجفا گ ، َنه َمــــــــرَدم؛  ــــــــرَدم ز َوفاِی تو

َ
ر بگ

َ
گ

یَزند از تیر ر
ُ
ســــــــت که َمرُدم بگ

َ
ر از َدسِت تو باَشــــــــد، ُمژه َبر َهم َنَزَنمَشــــــــرِط َعْقل

َ
گ َمن 

یَنت فتار َدرآَید1045 َدَهِن شــــــــیر
ُ
َدرفَكَنم1046چون1044 به گ َجهان  به  شوری  که  آَنست  بیِم 

ِب َســــــــْعدی و َدهاَنت ز ُکجا تا به ُکجا؟
َ
َبــــــــت َبر َدَهَنم!ل

َ
َود ناِم ل این َقــــــــَدر َبس که َر

ِلموالنا ُهمام الّدین1047
یْشــــــــَتَنمســــــــاقیا! َبر َســــــــرِ جان بارِ گراَنســــــــت َتَنم از خو َرهان یک َنَفس  باْز ِدْه؛  باده 

آَمده ام ین َهستِی خود نیک به جان  از َمَنم!َمن  که  َنداَنم  کــــــــه  ُکن  تو ُچنان بی َخَبَرم 

یــــــــن1048 ِإْقلیَمم ؟! که زِ َشْهرِ ُخَتَنم!َنْفــــــــس را یار َنخواَهم؛ َنه از چه ُکَنم ُصحَبِت ِهْندو

آَید؟! َنَظــــــــَرم چون  ِل ُبســــــــتاِن َجهان در 
ُ
ِد َبرین ســــــــت1049 َنه آِخر َچَمَنم؟!گ

ْ
روضۀ ُخل

َمرا؟! کاَرســــــــت  ُمردار چه  رُســــــــَخَنمپیِش این قالِب 
َ

نیســــــــَتم زاغ و َزَغن؛ طوطِی َشّك

ک ِم خا
َ
كوَتم؛ ِنَیــــــــم1050 از عال

َ
زی َقَفسی1051 ساخته اند از َبَدَنم1052ُمرِغ بــــــــاِغ َمل دو سه رو

تا َمن از شوْق َقَفس1053 را َهمه َدرَهم ِشَكَنمای َنســــــــیِم َســــــــَحری! بوِی ِنگاَرم به َمن آر

ُکَنم تــــــــا َدر1054ِ یار ز که َپرواز  بَزَنمُخُنــــــــک آن رو َپــــــــر و بالی  یش  کو َســــــــرِ  َدر1055 َهواِی 

َوْقِت آَنســــــــت که این َپرده به یک  سو فَكَنمَدر میاِن َمن و َمْحبوب1056 ُهماَمست ِحجاب
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]42[
ِللّشیخ َسعدی1057

ک می َرَسد1058 از روِی چو خورشیِد تو نور
َ
!به َفل ر َحد َچْشــــــــِم َبد از روِی تو دو

َ
ُقْل ُهَو اهلُل أ

ِت ِفردوس َنباَشد چو تو حورآَدمی چــــــــون تو َدر آفاْق نشــــــــان َنْتوان داد َبلكه1059 َدر َجّنَ

ر آنــــــــگاه که تو
َ
ز َنباَشــــــــد َمگ ز1060ِ َشِبستان بَدرآیی چو َصباح از َدْیجور1061َشــــــــِب ما رو

کــــــــه ُچنین روِی ِبِهْشــــــــتی بیَند َرش اْنصاف ُبــــــــَود ُمْعَترِف آَید به ُقصور1062حور َفردا 
َ
گ

ر به تو مْیلی1063 باَشد
َ
گ قبور1064زندگان را َنه َعَجب  به  ِعْشــــــــَقت  ز  بازِنشیَنند  ُمردگان 

فت کــــــــه جانی داَرد
ُ
یبــــــــا َمْنظورآن َبهاِیــــــــم1065 َنَتوان گ که َنــــــــداَرد َنَظری بــــــــا چو تو ز

یز َچْشم آو نُكَند1066  باِطل  تو  َچْشماِن  َمْست َچْندان که بپوَشْند1067 َنباَشد َمْستورِسْحرِ 

بَبنــــــــَدد زنبوراین َحالَوت که تو داری َنه َعَجب کز َدسَتت ُزّنار  و  َعَســــــــلی پوشــــــــد1068 

َرد
َ

ذ
ُ
 به ُحضورآنچه1069 َدر َغْیَبَتت ای دوست! به َمن می گ

ّ
َنَتواَنــــــــم کــــــــه ِحكاَیت ُکَنــــــــم ِإال

ْشــــــــت نماِی َزن و َمرد
ُ
[ تو َانگ ز ]و َمْشهورَمَنم امرو یی  ِنكو به  تو  به شیریْن ُسخنی،  َمن 

َرند1070
َ
که به َهر دیده تو را می ِنگ !َسخَتم آَید  َسْعدیا! غیَرَتت آَمد، َنه َعَجب َسعد َغیور

ِلموالنا ُهمام الّدین1071
ر َمْحرو ِدل ها  َهمــــــــه  ِمْهَرت  زِ  تو1072  َچْشْم روشــــــــن ُبَود آن را که تو باشی َمْنظورآفتابی 

؛ به َنَظر ُخرَسْنَدم ــــــــر رُقرَبَتت نیســــــــت ُمَیّسَ از دو راَنْند به خورشــــــــید 
َ
ِنگ َمــــــــرُدم  َهمه 

ر به جان ُمْشَترِی روِی توَام نیست َعَجب
َ
ر1073گ که َهسَتم َمْعذو واَهْند 

ُ
گ َمه و خورشید 

ید بَدر َصْبَرم  َپــــــــردۀ  َنَظَرت1075  ِاْنِتظارِ  ؟!ز1074ِ  کْی َنرِگِس َمْسَتت ]ُبَود[ از ما َمْستور تا به 

ُظلمات میاِن  به  ِسَكْنَدر  می ُجْست  نورآنچه  چْشــــــــمۀ  ین  َدر ببینید  و  بیاییــــــــد  گو 

کنــــــــون1076 َا تــــــــا  َقَمــــــــری  رِ  دو آوازۀ  رِ روِی تو ُشد اکنون به جهان َدر َمْشهوربــــــــود  دو

یوزه َبهار طاَفت زِ تو َدر
َ
زِ دِل مــــــــا باحور1077می ُکَند ُحْســــــــن و ل می ُکَنــــــــد واِم َحراَرت 
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ین را لیک ّیــــــــا َمْنثورِنسَبتی َهســــــــت به َدْنداِن تو َپرو َهســــــــت َدْنداِن تــــــــو َمْنظوم و ُثَر

]43[
ِللّشیخ َسعدی1078

یبــــــــا َدر جهــــــــان َهســــــــتَمــــــــرا خود با تــــــــو چیزی َدر میان َهســــــــت رَنــــــــه روِی ز
َ
وگ

ــــــــدازان
ُ
گ ِمْهــــــــَرت  از  داَرم  َهســــــــتُوجــــــــودی1079  َهمُچنان  ِمْهَرت  و  َرْفت  ُوجوَدم 

َود تــــــــا َدر1082 زمیَنم ُاســــــــُتخوان َهســــــــتَمَبر َظن کز َســــــــَرم1080 ســــــــوداِی ِعْشَقت1081 َر

نشــــــــانی ِدل  ِنشــــــــینی،  پیَشــــــــم  ــــــــر 
َ
گ ر غاِیب َشــــــــوی، َدر ِدل ِنشان َهست1083َا

َ
وگ

قیامــــــــت یــــــــا  آن  قاَمَتســــــــت  َید: ُچنین َسروی1084 َروان َهست؟َنداَنــــــــم  که می گو

یْن َروان1086 َهســــــــتتــــــــو َدر خوبی1085 بــــــــه َمْه مانــــــــی، َولی ماه َنِپنداَرم ُچنین شــــــــیر

ِنهاَدن َســــــــر  َنخواَهــــــــم  پیَشــــــــت  ر باِلش1087 َنباَشــــــــد، آســــــــتان َهســــــــتبُجــــــــز 
َ
گ َا

جانان َوْصــــــــِل  کــــــــوِی  که  َســــــــْعدی!  َهســــــــتبرو  جان  َقْدرِ  کآْنجا  یســــــــت  بازار َنه 

ِلموالنا ُهمام الّدین1088
َهســــــــت آن  و  ُحســــــــن  راِی  َو چیزی  را  َهســــــــتتو  َجهان  َدر  َنظیــــــــَرت  َنِپنــــــــداَرم 

بــــــــان نیســــــــت؛ َهســــــــتاز آن داَدن ِنشــــــــان، کارِ َز بان  َز تا  َیــــــــم  فت وگو
ُ
گ َدر  َولــــــــی 

آســــــــتاَنت َبــــــــر  ــــــــر 
َ
َمگ َســــــــر  َهســــــــتَنخواَهــــــــم  ُچنان  بالینی  ِعْشــــــــِق  را  َســــــــَرم 

ــــــــت کــــــــه داَرد ُمــــــــرِغ جاَنــــــــم
َ
ــــــــِف تو او را آشــــــــیان َهســــــــتزهــــــــی دول

ْ
کــــــــه از ُزل

َنــــــــداَرد ــــــــوی 
ْ
عل ــــــــِم 

َ
عال َهستَهــــــــواِی  ازآن  آنجا1090  خوشَتَرش  جای1089  که 

َبرکنــــــــاری َمــــــــن  از  و  جــــــــان  ینجــــــــا ماَجرائــــــــی1091 َدر میان َهســــــــتمیــــــــاِن  از

َیــــــــت رو ُحْســــــــِن  َزمــــــــاِن  َدر  را  َهستَزمیــــــــن  آســــــــمان  تا  آســــــــمان  َبر  َشــــــــَرف 

یَدنــــــــد آَفر حْیــــــــوان  آِب  َنصیــــــــِب1092 جاِن ما را زان َدهان َهســــــــتَدهاَنــــــــت 

آنجاســــــــت از  َهم  را  خوْش َنَفس  َهســــــــتُهمــــــــاِم  َبیــــــــان  َدر  زندگانــــــــی  آِب  کــــــــه 



آینۀپژوهش  193
سال سی وسوم، شمــارۀاّول،فروردین واردیبهشت 1401  

پهوسپآینمپژوهش
َزلّیاِت  َسعدِی شیرازی  و ُهماِم َتبریزی

َ
394ُمعاَرضات َدر غ

]44[
ِللّشیخ َسعدی1093

آیــــــــی بــــــــرون  تــــــــا  َچشــــــــمیم  َفرمایــــــــیَهمــــــــه  چــــــــه  تــــــــا  گوشــــــــیم  َهمــــــــه 

َیت ِشــــــــكیباییتــــــــو َنــــــــه آن صوَرتــــــــی کــــــــه بــــــــی رو َشــــــــَود  ر  ُمَتَصــــــــّوَ

یشــــــــَتن بُكَشــــــــم َنیاالیی1095َمــــــــن زِ َدســــــــِت تو خو بــــــــه خــــــــون  َدســــــــتان1094  تو  تا 

بیَنــــــــد1096 قیاَمَتــــــــم  بــــــــودی:  فتــــــــه 
ُ
ســــــــوداییگ ُمِحــــــــّبِ  روهــــــــی 

ُ
گ ایــــــــن 

ِســــــــتان که تراســــــــت
ْ
یْن ُچنیــــــــن روِی ِدل بْنمایــــــــیو کــــــــه  ُبــــــــَود  قیاَمــــــــت  خــــــــود 

کوَتْه َدســــــــت ُکنان  َتماشــــــــا ْندباالیــــــــیمــــــــا 
َ
ُبل دَرخــــــــِت  تــــــــو 

تــــــــو وآســــــــتاِن َحضــــــــَرِت1097  مــــــــا  بَبْخشــــــــاییَســــــــرِ  ــــــــر 
َ
گ و  برانــــــــی  ــــــــر 

َ
گ

آیــــــــیجــــــــان بــــــــه ُشــــــــْكرانه داَدن از َمــــــــن خواه میــــــــان1098  َدر  ِبِإْنصــــــــاْف  ــــــــر 
َ
گ

ِعْشــــــــق با َصالَبِت  کــــــــه  توانایــــــــیَعْقل شــــــــاَید1099  َپْنجــــــــۀ  َنُكَنــــــــد1100 

شته ســــــــت،
َ

ذ
ْ
َتْنهایــــــــی؟!تو چــــــــه دانی کــــــــه َبر تو َنگ زِ  رو و  ِهْجــــــــران  َشــــــــِب 

ز رو چو  َحدیــــــــْث  ایــــــــن  گرَدد  ــــــــر چــــــــو َســــــــْعدی َشــــــــبی بپْیمایــــــــیروَشــــــــَنت 
َ
گ

ِلموالنا ُهمام الّدین1101
ل! از غنچــــــــه کــــــــْی بــــــــرون آیــــــــی؟!

ُ
ســــــــوداییای گ زِاْنِتظــــــــار  ُشــــــــَدم  کــــــــه 

خــــــــواب َشــــــــب  َنمی َبــــــــَرد  را  شــــــــاییُبلُبــــــــالن 
ْ
ُبگ ِنقــــــــاب  ه 

َ
َســــــــَحرگ تــــــــا 

می آَیــــــــم کــــــــه:  فتــــــــه ای 
ُ
گ َصبــــــــا  ِشــــــــكیبایی!بــــــــا  و  َوعــــــــده1102  ایــــــــن  و  َمــــــــن 

دیــــــــداَرت آرزوِی  َدر  بینایــــــــی1103دیــــــــده  بــــــــه  می ِدَهــــــــد  َوعــــــــده ای 

رچــــــــه پیَشــــــــم هــــــــزار َتــــــــن باَشــــــــند1104
َ
بــــــــی تو جــــــــان می ِدَهــــــــم بــــــــه1105 َتْنهاییگ

بیارایــــــــیَبــــــــر َســــــــر و َچْشــــــــِم1106 مــــــــن َقَدم ِنــــــــْه تا ل 
ُ
گ بــــــــه  یبــــــــاری  جو

َحیــــــــات آِب  ِاْشــــــــتیاِق  َدر  َنَفرمایــــــــیتْشــــــــنه  َرحَمتــــــــی  خــــــــود  ســــــــوخت 
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نیســــــــت تو  َجماِل  َمْحــــــــَرِم  َنَظــــــــر  َهرجایــــــــیَهــــــــر  ُشــــــــَدْند  زان  دیده هــــــــا 

ذوقــــــــی را  ُهمــــــــام  َحدیَثــــــــت  یایــــــــیاز  گو زِ  می َرَســــــــد  بــــــــان  َز بــــــــه 

]45[
ِللّشیخ َسعدی1107

ِف یار َمَنست1108
ْ
ر َنسیِم َســــــــَحر بوِی ُزل

َ
کــــــــه راَحــــــــِت ِدِل َرْنجورِ بی قرارِ َمَنســــــــتَمگ

َرش به خواب ببیَنم که َدر کنارِ َمَنســــــــتبه خواب َدرَنَرَود َچْشِم َبْخِت َمن َهمه ُعمر
َ
گ

ــــــــر1109 ُمعاینه بیَنم که َقصــــــــِد جان داَرد،
َ
َمَنستوگ کارِ  َنه  دوستان  با  ُمضایقه  جان  به 

ولیک َدرخــــــــورِ ِإمكان و ِاْقِتدارِ َمَنســــــــتَحقیقت آنكه1110 َنه َدرخورِد اوست جاِن َعزیز

ت لیِكن
َ
َمَنستَنه ِاْختیارِ َمَنســــــــت ایــــــــن ُمعاَمل اْختیارِ  َبر  م 

َ
ُمَقّد دوســــــــت  رِضاِی 

ر هزار1111 َغَمســــــــت از َجفــــــــاِی او َبر ِدل
َ
گ َمَنســــــــتَا ســــــــارِ 

ُ
َغْمگ که  َیم  او َبندۀ  َهنوز 

ْنَجد
ُ
َدرَنمی گ غْیــــــــر  مــــــــا  َخلــــــــَوِت  ! که َهرکه َنه یارِ َمَنســــــــت، بارِ َمَنســــــــتَدروِن  برو

َمن ِدِل  َود  َنمــــــــی َر ِلســــــــتان 
ُ
گ و  له زار  ال له زارِ َمَنستبه  ِلستان و ال

ُ
که روِی1112 دوست گ

َبت
َ
را! ِدِل َسْعدی بسوخت َدر َطل

َ
ت نسوخت که ِمْسكین ُامیدوارِ َمَنستِســــــــَتمگ

َ
ِدل

ر1113 ُمراِد تو ای دوست!1114 بی ُمرادِی ماست1115
َ
گ َمَنســــــــتَا یار  ُمراِد  َنُكَند چــــــــون  َتفاُوتــــــــی 

ِلموالنا ُهمام الّدین1116
َمَنســــــــت یارِ  ِف 

ْ
ُزل ماَننِد  که  دراز  کارِ َمَنستَشــــــــِب  کار  یار به َدسَتست،  ِف 

ْ
ُزل چو 

زگار َهمین یک َشَبست1117 حاِصِل َمن َمَنستز رو ســــــــازگار1119ِ  یارِ  م، 
َ
ِدل کارساز1118ِ  که 

کارها َهمــــــــه بیرون زِ ِاْختیارِ َمَنســــــــتَنخواَهم آِخرِ این َشب؛ َولی چه شاَید َکرد؟! که 

ســــــــارِ َمَنستچو ُصْبح َپرده َدری می ُکَند، ِشــــــــكاَیت ها
ُ
َهمی ُکَنم برِ آن َکس که َغْمگ

َبهــــــــار1120ِ َمنی ِلســــــــتان و نوَبهار1121 َمَنســــــــتمیاِن َفصِل زمســــــــتان چو نو
ُ
میاِن خانه گ

َنمی تواَنم داد زِ َدســــــــَتش  َرْنگ1122  َرَتست که َنْقِش خوَشش بكار1123ِ َمَنستبه هیچ  َضرو
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]46[
ِللّشیخ َسعدی1124

ُکجــــــــا می آیی َنداَنــــــــم ز  َپــــــــری زاده  یباییتــــــــو  ز ُچنیــــــــن  به  َنباَشــــــــد  کآَدمیــــــــزاده 

ست که پْنهان داَرند
َ
ل [ َنشاَید که به َکس بْنماییراست خواهی، َنه َحال ِمْثِل این روی ]و

یباِی تــــــــو َدر َمْجِلِس باغ َهم باالیی1125َســــــــرو با قاَمِت ز َدْعــــــــوِی  ُکَنــــــــد  که  َنَتواَنــــــــد 

بیَنم را1126  که َجهان  َنداَرم  َچْشم  ُرَخت  به دو َچْشَمت که زِ َچْشَمم َمرو ای بینایی!1127بی 

َنَظــــــــَرم می آیی1129َبر َمن از َدسِت تو َچْندانكه1128 َجفا می آَید، خوْشــــــــَتر و خوْبَتر اْنَدر 

یــــــــش برانی ما را، ر به خــــــــواری زِ َدرِ خو ماییَو یزِ  َعز که  ُکنیَمت؛  ُشــــــــكر  َهمُچنان 

ین َدر بــــــــه َجفا روْی َنخواَهم پیچید، شــــــــاییَمن از
ْ
ر ُبگ

َ
ــــــــر بَبندی تو به روِی َمن و گ

َ
گ

ش َنُكنند1131؟!
َ
َنمی َفرماییچه ُکَند َبْندۀ ُمْخِلص1130 که َقبول تــــــــو  ِخدَمت؛  به  یصیم  َحر ما 

ِبَبَرد َبــــــــس ِدل  تو  ْنفاِس 
َ
أ یــــــــَورِ َمْعنی که تــــــــو می آراییَســــــــْعدیا! ُدخَترِ  بــــــــه ُچنین ز

ل و ُســــــــنُبل داَرد
ُ
گ که بــــــــوِی  ز  ْطِف آن بوی1132 َنداَرد که تو می بنمایی1133باِد نــــــــورو

ُ
ل

ِلموالنا ُهمام الّدین1134
یبایی ْطــــــــِف ُخدایی که ُچنیــــــــن ز

ُ
َثــــــــرِ ل

َ
ِکَرم از بیناییأ تا تــــــــو َمْنظورِ َمنــــــــی، شــــــــا

یرا ز ر  ُمَیّسَ تو  َوْصِل  َشــــــــِب  را  ما  ز چو ُرخ بْنمایینیســــــــت  که َشــــــــِب تیره َشــــــــَود رو

َتْنهاییچون َخیاِل تو زِ پیِش َنَظَرم1135 خالی نیست از  ُکَنم  ِشــــــــكاَیت  که  َشرم داَرم1136 

فت َنَظــــــــر را1138 که: زهی َهرجایی!َدر َمه و ِمْهــــــــر1137 به یاِد تــــــــو َنَظر می َکرَدم
ُ
غْیَرتم گ

َیم ر گو
َ
جهان آرایی!الِیــــــــِق َمْنِصِب ُحْســــــــَنت َنُبــــــــَود گ و  جهان گیر  خورشیِد  چو  که: 

ِل ُرْخســــــــار تو بودی خورشید
ُ
گ ر به َرْنِگ 

َ
مینایی1139گ ــــــــِک 

َ
َفل نمودی  یاقوت  َهمچو 

ینی شیر َروان،  جانیست  که  تو  َحدیِث  َیم که: َشَكر1140 می خاییَدر  بیش از آَنست که گو

می َفرماییُســــــــَخَنت را َهمه گوشیم و زِ ذوِق ُسَخَنت چه  کــــــــه  َنداَند  بی هوش  گوِش 
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َبم
َ
می َطل بان  َز زِ  َوْصَفت  َدرخور1141ِ  یایی!ُسَخنی  گو َوفــــــــا می َنُكَنــــــــد  که  یغــــــــا  ِدر ای 

کزو1142 زِ تو ُهماَمســــــــت؛ زهی ُحْسن  ْر تازه ُشــــــــد َدر ِدِل پیران1143 َهــــــــَوِس ُبرنایی!ِمْهرَو

]47[
ِللّشیخ َسعدی1144

یشَهر َکســــــــی را َهَوسی َدر َســــــــر و کاری َدر پیش خو ِدِل  َهــــــــواِی  ِگرِفتــــــــارِ  َمــــــــِن  بیــــــــكار 

ِگرِفته َرِه صحــــــــرا َدر پیش؟این تــــــــوی1145 با َمن و غوغــــــــاِی َرقیبان از َپس؟ یــــــــن َمَنم با تــــــــو  و

می ســــــــوَزد َرم 
َ
جگ ُجدایــــــــی  داِغ  یشَهمُچنــــــــان  ر ِدِل  َبر  ِبِنهی  َمرَهم  چو  َدســــــــت  َرم1146 

َ
َمگ

ْقمۀ از حوَصله بیش!1148َهرگــــــــز اْندیشــــــــه َنَكــــــــرَدم که تو با َمن باشــــــــی
ُ
چون به َدست آَمدی ای1147 ل

َمنی ِمْهمــــــــاِن  تو  کــــــــه  َنداَرم  َبْخــــــــت  از  ر  یش؟!1151باَو طان1149 واْنگاه1150 َفضاِی َدرو
ْ
خْیمۀ ُسل

َنــــــــدارم لیِكن ک  َکْیــــــــِد1152 َعدو با از  زُدم1153 از ُخْبِث1154 َطبیَعت بَزَند َسْنگ به نیش1155َمن خود 
َ
گ

یش َرســــــــیدی، َســــــــْعدی! یشتو به1156 آراِم ِدِل خو مْی خور و َغم َمخور از شْنَعِت بیگانه و خو

فتی به َهوا1157 ِدل َمِده و ِمْهر َمَبْند1158
ُ
که[ گ یش اندیش!ای ] َحِت خو

َ
َمن ُچنیَنم؛ تو بــــــــرو َمْصل

ِلموالنا ُهمام الّدین1159
یش ر چْشمٔه حْیوان َدر پیشِاْشــــــــتیاقی به ُمرادی بُفروَشــــــــد1160 َدرو

َ
ر بود تْشــــــــنه جگ َو

ِت آب زِ ســــــــیراب َنباَیــــــــد ُپرســــــــید
َّ

ــــــــذ
َ
این ُسَخن بس1161 ُبَود از تْشنۀ حْیوان اندیش1162ل

نٖیشذوِق آن حال َکسی راست که از نوِش ِوصال ِهْجران  از  مٖی خوَرد  و  َشَود  َفراَغت  به 

َنَظَرســــــــت ِحجاِب  َنْفس1163  آرزوِی  را  یشَمرد  َدرو َنِنماَید  زان  َجهــــــــان  بــــــــه  ِتفاتی 
ْ
ِال

یشِعْشــــــــق بازاِن َحقیَقت َهمه بازی شــــــــمَرند َمرَهِم ر َهــــــــَوِس  َدر  ُبَود  که  ِدل  آن  ِمْهرِ 

عیــــــــاْن نامی بیشِعْشق حالیست َعَجب؛ زان َنَتوان داد ِنشان
َ

َنَرسیده ســــــــت به ما ُمّد

ست1164
َ
ْصحاِب ِدل

َ
َمْعنیش1165ای ُهمام! این ُسَخن از َدفَترِ أ َندانی  َنْفس،  َرِق  َو یی  َنشــــــــو تا 

شای و َدر آیینه ببین صوَرِت خویش1166 تو َهــــــــم آیینه و َهم ناِظــــــــر و َهم َمْنظوری
ْ
َچْشم ُبگ



آینۀپژوهش  193
سال سی وسوم، شمــارۀاّول،فروردین واردیبهشت 1401  

پهوسپآینمپژوهش
َزلّیاِت  َسعدِی شیرازی  و ُهماِم َتبریزی

َ
398ُمعاَرضات َدر غ

ضَعِف ِعباِد اهلِل َتعالـٰی، َعبدالَکریم بِن 
َ
ُمعارضـات ِبَحْمـِد اهلِل1167 َتعالـٰی و ُحْسـِن َتوفیِقـه َعلٰی َیِد أ

ْ
ـِت ال َتّمَ

َبردی - َعَفا اهلُل َعْنُهما. صیل الجار
َ
أ

ه و يادآَوری:
َ
  َتْكِمل

یخی َدربارۀ ُهماِم َتبریزی َضْبط ُشـده  ال ِإسـماعیل1168، این فاِئدۀ تار َپس از َمتِن ُمعارَضات، َدر ُجْنِگ ال
ْیَکرد به ُجزئّیاِت  یِخ َوفاِت ُهمام1169، و بـا رو اسـت کـه - بویـژه بـا ِعناَیت به ناَهْمداسـتانِی َمناِبـع َدربارۀ تار
َزمانیـی1170 کـه َدر ایـن َخَبـر آَمـده اسـت و از َکمـاِل ُوقـوِف ُمْخِبـر ِحکاَیـت می ُکَنـد - َاْرَزْندگـِی بُخصوصـی 

یِخ َحیاِت ُهمام َتْحقیقی َکرده اند َقرار ِگرِفته است1171(: ِه َکسانی َهم که َدر تار داَرد )و مورِد َتَوّجُ

یخ وفات موالنا همام الّدین: »تار
ِه ُصبح

َ
[ پنجم ز َصَفر روزِ دوشنبه، گ رِ َزمانبیست ]و هفصد و چارده هجری شد1172 از دو

کهن ِک  ین خا ، ُهمام الّدین، ز فَضِل َعصر
َ
َرخت َبرَبست؛ َسَفر َکرد سوِی َصدرِ ِجنان«.أ

ی و  ـری نیـز َدر ُخصـوِص ُهمـاِم َتبریـزی و َهمُچنیـن َسـعدِی شـیراز
َ

ال ِإسـماعیل، َبـر َفواِئـِد دیگ ُجْنـِگ ال
روزگارشان ِاْشِتمال داَرد؛ که از آن ُجْمله است:

یِخ َوفـاِت ُهمام را نیز  • َمرثَیـِت َنه َچْنـدان کوتاهـی کـه »َسـعیدِی َتبریـزی« َاز َبراِی ُهمام ُسـروده اسـت و تار
یۀ َپس از پایاِن َمتِن ُمعارَضات1173 َدرج ُشده.1174  َدر آن آَورده است و ُدُرست َدر رو

کـه ُهمـام بـه او داده اسـت َدر َهمـان  فتـه و پاُسـخی 
ُ
گ شـَهری« َدر َهْجـِو َتبریـز 

َ
• آنچـه شـاِعری بـه نـاِم »أ

یه1175. 1176 رو
• ُمجاَوَبِت َمْنظوِم َعتیقی و ُهمام1177.

شعاِر َعَربی و فارسِی ُهمام1178.
َ
نده از أ

َ
گ • ُمْنَتَخباتی َپرا

• رونوشِت نامه ای از َسعدی به َشْمُس الّدیِن صاِحب دیوان1179.
شعاِر َسعدی1180.

َ
ْنده از أ

َ
گ • ُمْنَتَخباتی َپرا

ِد َوزیر از بْیِت َسعدی1181. • َتْضمیِن غیاُث الّدین ُمَحّمَ
• َتْضمیِن کاِتب از بْیِت َسعدی1182.

ی خی و پیروز َتمام ُشد به َفّرُ
ِاْصَفهاِن مینوِنشان / 14 دی ماِه 1400 هـ.ش.
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َزلّیاِت  َسعدِی شیرازی  و ُهماِم َتبریزی

َ
ُمعاَرضات َدر غ 399

پی نوشت ها
ْمشـاهی[، چ: 15،  : َبهاءالّدیِن ُخّرَ یرِ َنَظـرِ دَعلـِی ُفروغـی ]بـا َهْمـكارِی: َحبیـِب َیْغمائـی[، ]باْزچاپ ز ّیـاِت َسـعدی، به ِاْهِتمـاِم: ُمَحّمَ

ّ
1  . ُکل

، 1389 هـ.ش.، ص 30. میرَکبیر
َ
َسۀ ِاْنِتشاراِت أ ِتْهران: ُمَؤّسَ

2  . َهمان، َهمان ص.
3  . نَقِد حال، ُمجَتبٰی مٖیُنوٖی، چ: 1، ِتْهران: شرکِت ِسهامِی ِاْنِتشاراِت خوارزمی، 1351هـ.ش.، ص 341.

 : 4  . َسْنج: نَقِد حال، ُمجَتبٰی مٖیُنوٖی، چ: 1، ِتْهران: شرکِت ِسهامِی ِاْنِتشاراِت خوارزمی، 1351هـ.ش.، ص 334 و 336  و 340 و 341؛و
می، 1363هـ.ش.، 5 / 104 و 105 و 107 ـ 109.  

ْ
، چ: 3، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِعل ینی، به کوشِش: ایرِج َافشار یادداشتهاِی قَزو

مۀ َقدیِم دیواَنش، 
َ

یـِح ُمَقّد ، به َتْصر ح اسـت. ُعمَرش نیز 5  . َمـرِگ ُهمـام بـه سـاِل 714 هــ.ق. بـوده و ایـن َدر َبعـِض َمناِبـِع ُمعَتَبرِ َقدیم ُمَصّرَ
ر 

َ
یخ هاِی دیگ یـْب، بایسـت َدر ُحدوِد سـاِل 636 هــ.ق. بوده باَشـد. تار ، بَتْقر َهْفتـاد و َهشـت سـال بـوده اسـت. بدیـْن َترتیـب، والَدِت او

َهم َبراِی والَدت و َوفاِت او به َدست داده اند که َمرجوح است. 
َدِب فارسـی ـ ُبْنیـاِد ِپژوِهشـِی 

َ
بـان و أ : دیـواِن ُهمـاِم تَبریـزی، َتْصحیـِح: دکتـر َرشـیِد ِعْیَوضـی، چ: 1، ِتْهـران: َفرَهْنِگسـتاِن َز ـر

َ
َتْفصیـل را، نگ

یار ـ، 1394 هـ.ش.، ص سی و پنج ـ سی و هفت. َشْهر
: َهمان، ص 2. ر

َ
6  . نگ

: َهمان، ص سـی و ُنه، و چهل و شـش ـ َپنجاه، و َشـصت و یک، و َشـصت و ُنه ـ َهْشـتاد و سـه، و ص  ر
َ
بواب، نگ

َ
7  . َتْفصیل را َدر این أ

د[ َذبیح اهلِل َصفا، ج 3 ـ َبخِش 2، چ: 7، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ِفردوس،  مرِو َزباِن پارسـی، دکتر ]َسـّیِ
َ
َدبّیات َدر ایران و َدر قَل

َ
یِخ أ : تار 38؛و

َپَرستِی: ِإْسماعیِل َسعاَدت، ج 6، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن  َدِب فارسی، به َسر
َ
:  داِنْشنامۀ َزبان و أ 1369 هـ.ش.، صص 714 ـ 716 ؛و

: میراِث ِشـهاب، س  طان زاده؛و
ْ
ِم: َشـْهنازِ ُسـل

َ
یـزی« بـه َقل َدِب فارسـی، 1395 هــ.ش.، ص 783 و 784 / از َدرآَینـِد »ُهمـاِم َتْبر

َ
بـان و أ َز

بیات و ِنکاِت نویافته(«، به 
َ
23، ش 90، زمستاِن 1396 هـ.ش.، ص 151 / از َمقالۀ »َدستنویسی ُکَهن از دیواِن ُهمامُ الّدیِن تَبریزی )أ

ِم: َعلِی َحیَدرِی َیساُولی.
َ
َقل

کذا فی األصل[ و فنوِن أدِب فارسی و عربی وقوِف کامل داشته  کی از این است که او بر دانش ] 8  . این که نوشته اند: »أشعارِ ُهمام حا
َدِب فارسی، 1395 

َ
بان و أ َپَرسـتِی: ِإْسـماعیِل َسـعاَدت، ج 6، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز َدِب فارسـی، به َسر

َ
اسـت« )داِنْشـنامۀ َزبان و أ

ْطف" است.
ُ
کید از ماست(، شاَید از باِب "ِإْظهارِ ل

ْ
هـ.ش.، ص 783؛ َتأ

َدِب فارسی، 1395 
َ
بان و أ َپَرسـتِی: ِإْسـماعیِل َسـعاَدت، ج 6، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگسـتاِن َز َدِب فارسـی، به َسر

َ
9  . َسـْنج: داِنْشـنامۀ َزبان و أ

هـ.ش.، ص 784.
یار ـ، 1394  َدِب فارسی ـ ُبنیاِد ِپژوِهشِی َشْهر

َ
بان و أ 10  . دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز

هـ.ش.، ص 3.
11  . َهمان، َهمان ص.

، هاِمش. : َهمان، ص سی و دو ر
َ
12  . نگ

ـَمرَقْندّی، به َسـْعی و ِاْهِتمام و َتْصحیِح: ِادوارد ْبَروِن انگلیسـی،  غازی الّسَ
ْ
تشـاه بن َعالءالّدوله بختیشـاه ال

َ
میر دول

َ
ـَعراء، أ

ُ
ِکَرُة الّش

ْ
13  . تَذ

ٖیل، 1318 هـ.ق. / 1900 م.، ص 218. ْیِدن: َمطَبعۀ بر
َ
چاِپ ل

ئی(، َتْصحیـح و َتْعلیق: َجعَفرِ  َكربال
ْ
یـزی )َمعروف به: ِابن ال ئِی َتْبر َجنـان، حاِفـظ ُحَسـْیِن َکرَبال

ْ
ِجنـان َو َجّنـات ال

ْ
14  . َسـْنج: َرْوضـات ال

طاُن الَقّرائی، ج 1، ِتْهران: ُبْنگاِه َترَجمه و َنْشرِ ِکتاب، 1344 هـ.ش.، ص 105.
ْ
ُسل

یار ـ،  َدِب فارسـی ـ ُبنیاِد ِپژوِهشـِی َشـْهر
َ
بان و أ : دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشـیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگسـتاِن َز ر

َ
15  . نگ

، هاِمش، و چهل و هفت. 1394 هـ.ش.، ص سی و دو
16  . َهمان، ص 3.

ری، ُمسَتِمّری، راِتبه" بوده است؛ و »ِإدرارنامه«،  ، به َمْعناِی "ُمَقّرَ زگار «، َدر ِاْصِطالِح دیوانِی آن رو یح نیست که: »ِإدرار 17  . حاَجت به َتْصر
ری َدر َتعییِن راِتبۀ َکسـی صاِدر می َکـرده و ِإبالغ و َفرمـاِن ِإعطاِی آن 

َ
نامـه و َسـَندی کـه َخلیفـه یـا شـاه یـا صاِحب َمْنِصـِب واالَمقـاِم دیگ

ردیده است.
َ
ری َمحسوب می گ ُمَقّرَ

َدب و ُهَنـرِ ایـران، َبهَمْن مـاِه 
َ
میـن، چ: 1، ِتْهـران: َفرَهْنِگسـتاِن أ

َ
یک أ نیـز َسـْنج: فَرَهْنـِگ ِاْصِطالحـاِت دیوانـِی دوراِن ُمغـول، شـمیِس َشـر

ـِد ُمعیـن، چ: 2، ِتْهـران:  : چهارَمقالـه )و تَعلیقـات(، ِنظامـِی َعروضـِی َسـَمرَقندی، بـه ِاهِتمـاِم: دکتـر ُمَحّمَ 1357 هــ.ش.، ص 18 و 19؛و
َنْشرِ ُمعین، 1388هـ.ش.، ص 190.

یار ـ،  َدِب فارسـی ـ ُبنیاِد ِپژوِهشـِی َشـْهر
َ
بان و أ : دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشـیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگسـتاِن َز ر

َ
18  . نگ

1394 هـ.ش.، ص چهل و یک، و چهل و شش ـ چهل و َهشت.
فته اند، می َتوانیم دید. 

ُ
ران َدربارۀ »خان / خواِن« ُهمام و میهماْن دارِی پْیوستۀ او گ

َ
بازتابی از این َپذیرائی از خاّص و عام را َدر آنچه دیگ

ُعْظمٰی َمرَعشـِی َنَجفی ـ ره ـ به ُشـمارۀ 16509، کاِتب: َعلیشـاه 
ْ
: دیواِن ُهماِم تَبریزی، َدستنوشـِت َمْحفوظ َدر ِکتابخانۀ ُبُزرِگ آَیةاهلِل ال ر

َ
نگ
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َ
400ُمعاَرضات َدر غ

یـۀ 107 ب. َسـْنج: میـراِث  یـۀ 1 و رو ِخ دوَشـنبه 21 َصَفـرِ 739 هــ.ق.، َعكـِس ُنسـخه، رو ّرَ حَمدشـاه بـن َعلـّیِ صاِئـِغ ِاصَفهانـی، ُمـَو
َ
بـِن أ

بیات و 
َ
ِشـهاب، س 23، ش 90، زمسـتاِن 1396 هـ.ش.، ص 138 و 180/ از َمقالۀ »َدستنویسـی ُکَهن از دیواِن ُهمامُ الّدیِن تَبریزی )أ

ِم: َعلِی َحیَدرِی َیساُولی.
َ
ِنکاِت نویافته(«، به َقل

ـَمرَقْندّی، به َسـْعی و ِاْهِتمام و َتْصحیِح: ِادوارد ْبَرون، چاِپ  غازی الّسَ
ْ
تشـاه بن َعالءالّدوله بختیشـاه ال

َ
میر دول

َ
ـَعراء، أ

ُ
ِکَرُة الّش

ْ
: تَذ ر

َ
19  . نگ

ٖیل، 1318 هـ.ق. / 1900 م.، ص 219. ْیِدن: َمطَبعۀ بر
َ
ل

: َهمان، ص 218. ر
َ
20  . نگ

یار ـ، 1394  َدِب فارسی ـ ُبنیاِد ِپژوِهشِی َشْهر
َ
بان و أ 21  . دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز

َپَرستِی: ِإْسماعیِل َسعاَدت، ج 6، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن  َدِب فارسی، به َسر
َ
هـ.ش.، ص چهل و شش؛ نیز َسنج: داِنْشنامۀ َزبان و أ

َدِب فارسی، 1395 هـ.ش.، ص 784.
َ
بان و أ َز

د[ َذبیح اهلِل َصفا، ج 3 ـ َبخِش 2، چ: 7، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِفردوس، 1369  مرِو َزباِن پارسی، دکتر ]َسّیِ
َ
َدبّیات َدر ایران و َدر قَل

َ
یِخ أ 22  . تار

هـ.ش.، ص 715.
: نامۀ وجیه الّدیِن َنَسفی به ُهمام(. رد از ْفتآَو

ُ
23  . َهمان، َهمان ص )َدر گ

یار ـ، 1394  َدِب فارسی ـ ُبنیاِد ِپژوِهشِی َشْهر
َ
بان و أ 24  . دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز

ِخ 821 هـ.ق.(. ّرَ : َانجامۀ َدستنوشِت دیواِن ُهمام ُمَو رد از فتآَو
ُ
هـ.ش.، ص پانزَدْه )َدر گ

یار ـ، 1394  َدِب فارسی ـ ُبنیاِد ِپژوِهشِی َشْهر
َ
بان و أ 25  . دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز

 : : َمقاالتی َدربارۀ زندگی و ِشـْعِر َسـْعدی، به کوشـِش: دکتر َمْنصورِ َرسـتگارِ ]َفسـائی[، چ: 3، شیراز ر
َ
هـ.ش.، ص شـصت و سـه. نیز نگ

وِی ]پیشین[، 1357 هـ.ش.، ص 255 و 256.
َ
ِاْنِتشاراِت داِنْشگاِه َپْهل

َدِب فارسـی ـ ُبنیاِد ِپژوِهشـِی 
َ
بان و أ : دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشـیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگسـتاِن َز ر

َ
26  . نمونه را، نگ

. یار ـ، 1394 هـ.ش.، ص شصت و چهار َشْهر
ة، 1427 ه ـ.ق.، 8 / 511 و 512. مّیَ

ْ
ِعل

ْ
ُكتب ال

ْ
کتور ِإمیل َبدیع َیْعقوب، ط: 1، َبْیروت: دار ال

ُ
بّیَة، الّد َغِة الَعَر

ُ ّ
: َموسوَعة ُعلوم الل ر

َ
27  . نگ

َغْت نامۀ ِدْهُخدا ذْیِل »ُمعاَرَضة« و »ُمعاَرَضه« و ... می َتوانید دید.
ُ
یان را َدر ل َغو

ُ
ردهاِی ُشماری از ل ْفتآَو

ُ
28  . گ

رَدن" است. ... َبعید می دانیم َبعِض ُقَدما تا این  ر نیز داَرد، و یک َمعناِی »ُمعاَرضه« َهم الَبّته "َفرَزْنِد َحرام آَو
َ
29  . »ُمعاَرضه« َمعانِی دیگ

دانۀ ُهمام را، َدر براَبرِ ِشعرِ ِنژادۀ َسعدی، "َخشوک" و "َحراْم زاده" خواْنده باَشند! ِ
ّ
َحد َشْیَطَنت َکرده و َمَثاًل ِشعرِ ُمَقل

یـه ـ(، 
َ
ـ رَحَمـُة اهلل َعل ـة و الّدیـِن تَبریـزی 

َ ّ
فَضـل الّشـعرا ُهمـام المل

َ
أ دیـواِن ُهمـاِم تَبریـزی )َسـرنویِس آغازیـن: دیـواِن موالنـا   : ـر

َ
30  . نگ

حَمدشـاه بن َعلّیِ 
َ
ُعْظمـٰی َمرَعشـِی َنَجفـیـ  رهـ  بـه ُشـمارۀ 16509، کاِتـب: َعلیشـاه بِن أ

ْ
َدستنوشـِت َمْحفـوظ َدر ِکتابخانـۀ ُبـُزرِگ آَیةاهلِل ال

یۀ 1. ِخ دوَشنبه 21 َصَفرِ 739 هـ.ق.، َعكِس ُنسخه، رو ّرَ صاِئِغ ِاصَفهانی، ُمَو
[ َتْصحیح و َتْحقیق: میالِد َعظیمی،  ْتشاه بِن یوُسِف شیرازی، ُمَقّدمه ]و

َ
د بِن دول : َسفینۀ َشْمِس حاجی، َشمُس الّدین ُمَحّمَ ر

َ
31  . نگ

چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1390 هـ.ش.، ص 632 و 633.
حرار: کی.

َ
32  . َدر موِنس األ

حرار: کی.
َ

33  . َدر موِنس األ
ینی، به ِاهِتماِم: میر صالِح َطبیبی، ج 2،  ِد َقزو جاَجرمی، با ُمَقّدمۀ: َعاّلمه ُمَحّمَ

ْ
د بن َبدر ال شعار، ُمَحّمَ

َ
حرار فی َدقاِئِق اإل

َ
34  . موِنس األ

، چ: 3، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت  ینی، به کوشـِش: ایَرِج َافشـار : یادداشـتهاِی قَزو ی، 1350 هـ.ش.، ص 1082؛و
ّ
ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت َانُجَمِن آثارِ ِمل

[ َتْصحیح  ْتشـاه بِن یوُسـِف شیرازی، ُمَقّدمه ]و
َ
د بِن دول : َسـفینۀ َشـْمِس حاجی، َشـمُس الّدین ُمَحّمَ می، 1363هـ.ش.، 5 / 115؛و

ْ
ِعل

و َتْحقیق: میالِد َعظیمی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1390 هـ.ش.، ص 633 و 635.
َخذ.

ْ
35  . ُچنین است َدر َدستنوشِت َمأ

شاَید »خوان« را ِبَسْهْو »خان« نوشته اند. شاَید َهم ُمراد از »خان«، َهمانا "خانه" یا "خانقاِه" ُهمام بوده است.
َدبّیاِت عاّمه، س 7، ش 29، 

َ
: دوماهنامۀ فَرَهنگ و أ ر

َ
یِسِش »خوان« را ِاسِتْظهار َکرده اند. نگ آقاِی دکتر جواِد َبَشری، در َنْقِل این بیت، نو

آَذر و دِی 1398 هـ.ش.، ص 190 / از َمقالۀ »ُکَهْن نوشته هایی َدربارۀ ِارِتباِط َسعدی با ِخضر«.
: میراِث  ر

َ
یده اند. نگ ز

ُ
یِسِش »خوان« را َبرگ یِسِش »خان« َدر َدستنوشت، یكَسره نو آقاِی َعلِی َحْیَدرِی َیساُولی َدر َنقِل آن، بی ِإشاَرتی به نو

بیات و ِنکاِت 
َ
ِشهاب، س 23، ش 90، زمستاِن 1396 هـ.ش.، ص 138 / از َمقالۀ »َدستنویسی ُکَهن از دیواِن ُهمامُ الّدیِن تَبریزی )أ

نویافته(«.
َدبّیاِت عاّمه، س 7، ش 29، آَذر و دِی 1398 هـ.ش.، صص 185 

َ
: دوماهنامۀ فَرَهنگ و أ ر

َ
ت، نگ

َ
رِ مورِِد ِإشاَرت َدر این ل بارۀ باَو 36  . َدر

ِم: َجواِد َبَشری.
َ
ـ 195 / َمقالۀ »ُکَهْن نوشته هایی َدربارۀ ِارِتباِط َسعدی با ِخضر«، به َقل

(، َدستنوشـِت  یهـ 
َ
ة و الّدیِن تَبریزیـ  رَحَمُة اهلل َعل

َ ّ
فَضل الّشـعرا ُهمـام المل

َ
37  . دیـواِن ُهمـاِم تَبریـزی )َسـرنویِس آغازیـن: دیـواِن موالنـا أ

حَمدشـاه بـن علـّیِ صاِئـِغ 
َ
کاِتـب: َعلیشـاه بـِن أ ـ بـه ُشـمارۀ 16509،  ُعْظمـٰی َمرَعشـِی َنَجفـی ـ ره 

ْ
آَیةاهلِل ال ُبـُزرِگ  ِکتابخانـۀ  َمْحفـوظ َدر 

یۀ 1. ِخ دوَشنبه 21 َصَفرِ 739 هـ.ق.، َعكِس ُنسخه، رو ّرَ ِاصَفهانی، ُمَو
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َزلّیاِت  َسعدِی شیرازی  و ُهماِم َتبریزی

َ
ُمعاَرضات َدر غ 401

، 1343 هـ.ش.، ص 233. 38  . ِچِهل َمقاله، حاج ُحَسیِن َنْخَجوانی، به کوِشِش: یوُسِف خاِدِم هاِشمٖی َنَسب، َتْبریز
َدب است.

َ
هِل أ

َ
39  . این َمرِد فاِضِل ِاصَفهانی، َهمان کاِتِب َدستنوشِت ُکَهِن دیواِن َجالل الّدیِن َعتیقی است که َمعروِف ُحضورِ أ

ُعْظمٰی َمرَعشِی َنَجفی ـ ره ـ(.
ْ
40  . به ُشمارۀ 16509 )/ ِکتابخانۀ ُبُزرِگ آَیةاهلِل ال

نامـه(، س 23، ش 90، زمسـتاِن 1396 هـ.ش.، صـص 135ـ  184/ َمقالۀ 
ْ
: میـراِث ِشـهاب )َفْصل ـر

َ
بـارۀ ایـن َدستنوشـِت َعتیـق، نگ 41  . َدر

: دوماهنامـۀ فَرَهنگ و  ـِم: َعلِی َحیَدرِی َیسـاُولی؛و
َ
بیـات و ِنـکاِت نویافتـه(«، بـه َقل

َ
»َدستنویسـی ُکَهـن از دیـواِن ُهمامُ الّدیـِن تَبریـزی )أ

َدبّیـاِت عاّمـه، س 7، ش 29، آَذر و دِی 1398 هــ.ش.، ص 189 / از َمقالـۀ »ُکَهْن نوشـته هایی َدربـارۀ ِارِتبـاِط َسـعدی بـا ِخضـر«، بـه 
َ
أ

ِم: َجواِد َبَشری.
َ
َقل

ِنشین. 
ْ
42  . "آوازِ َحزین" َیعنی: صداِی َنرم و خوش و ِدل

یـد، چ: 2 )بـا ِإْصالحـات و  بیـات و َغزَلّیـاِت دیـواِن حاِفـظ(، هاِشـِم جاو
َ
یـد )َشـرِح ُدشـواریهاِی أ : حاِفـِظ جاو ـر

َ
َتْفصیـل را َدر ایـن بـاره، نگ

، 1377هـ.ش.، صص 389 ـ 391.    ز ِإضافات(، ِتْهران: َنْشر و ِپژوِهِش َفرزاِن رو
یۀ  ُعْظمـٰی َمرَعشـِی َنَجفـیـ  رهـ  بـه ُشـمارۀ 16509، َعكـس، رو

ْ
43  . دیـواِن ُهمـاِم تَبریـزی، َدستنوشـِت َمْحفـوظ َدر ِکتابخانـۀ ُبـُزرِگ آَیةاهلِل ال

6 ب و 7 ألف.
 : ر

َ
یابانه"شـان َدر این باب، نگ ـِب َرفـاه و َبرخـورداری و ِشـِگردهاِی "بازار

َ
"هـاِی َبعـِض ُمَتَصّوِفـاِن آن َعصـر َدر َطل 44  . از َبـراِی نمونـۀ "َتَقاّل

د، چ: 9، ِتْهران: َنْشـرِ کارنامه،  ـ  َصَمِد ُمَوّحِ دـ  و دَعلِی ُمَوّحِ ـرداِن َمتـن، توضیح و َتحلیـل: ُمَحّمَ
َ
بـی، َدرآَمـد، َبرگ ِحَکـم، ابـِن َعَر

ْ
فُصـوُص ال

1400 هـ.ش.، ص 63 و 64.
ـَمرَقْندّی، به َسـْعی و ِاْهِتمام و َتْصحیِح: ِادوارد ْبَرون،  غازی الّسَ

ْ
ْتشـاه بن َعالءالّدوله بختیشـاه ال

َ
میر دول

َ
ـَعراء، أ

ُ
ِکَرُة الّش

ْ
45  . نیز َسـْنج: تَذ

ٖیل، 1318 هـ.ق. / 1900 م.، ص 203  و 218. ْیِدن: َمطَبعۀ بر
َ
چاِپ ل

، َمقولـه ای  اسـت شـایاِن ُمطالعـۀ َدقیْق َتر و َتحلیـِل َعمیْق َتر که َجواِنـِب ُمِهّمی از  هـِل خانقـاه، خاصـه َدر ایـن َعْصـر
َ
46  . ُمْكَنـت و جـاِه أ

یِخ ِاْجِتماعِی ما را َمْكشوف می داَرد. تار
بوالقاِسـم ُجَنْیـِد 

َ
َمـزار، ُمعیـن الّدیـن أ

ْ
وزار َعـن ُزّواِر ال

َ ْ
زار فـی َحـّطِ األ ِ

ْ
َسـعدی نیـز کـه َدر شـیراز خانقاهـی داشـت )نمونـه را، َسـْنج: َشـّد اإل

ـ  َبرِخـالِف  ـ  َعّبـاِس ِإقبـال، چ: 2، ِتْهـران، 1366 هــ. ش.، ص 461 و 462(، و ینـیـ  و ـِد َقزو شـیرازی، بـه َتْصحیـح و َتحشـیۀ: َعاّلمـه ُمَحّمَ
یـُزن، َترَجَمۀ: دکتـر َمْجدالّدیـِن کْیوانی، چ: 1، ِتْهران: َنْشـرِ  یراسـتۀ: دکتـر لئونـارد ِلو پنـدارِ َبعـِض ُمعاِصـراِن مـا )َسـْنج: میـراِث تََصـّوُف، و
یسَتند وی  زگاَرش می ز یب به رو یش بُشمار می آَمد، و ُشماری از آنان که َقر ، 1384هـ.ش.، 2 / 216 ـ 228( ـ از ُمَتَصّوِفۀ َزماِن خو َمرَکز
دَعلـِی  ّیـاِت َسـعدی، به ِاْهِتمـاِم: ُمَحّمَ

ّ
: ُکل ـر

َ
قیـن« و »َمْفَخـُر الّسـاِلكین« می شـمرَدند )نگ ُمَحّقِ

ْ
ـیوخ فـی َعْهـِده« و »ُقـدَوُة ال را »شـیُخ الّشُ

یسـته اسـت، و  ل و َبرخـورداری می ز ، 1389 هــ.ش.، ص 924(، بـه نوعـی َدر َتَمـّوُ میرَکبیـر
َ
َسـۀ ِاْنِتشـاراِت أ ُفروغـی، چ: 15، ِتْهـران: ُمَؤّسَ

ّیه  ْنَدر
َ
َدبـِی ُکهـن به یادگار مانده اسـت )َسـْنج:  قَل

َ
سـناِد أ

َ
بانـی داشـته کـه ِذْکـرِ آن َدر َبعـِض أ جاهـی َرفیـع و ِعـّزی َمنیـع و حاِجـب و َدر

درِضـا َشـفیعِی َکدَکنـی، چ: 3، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن، 1387 هــ.ش.، ص 535  ی ـ، ُمَحّمَ ردیسـی هاِی یـک ایدئولـوژ
َ
یـخ ـ ِدگ َدر تار

و 536(.
یار  َدِب فارسـیـ  ُبنیاِد ِپژوِهشـِی َشـْهر

َ
بان و أ 47  . َسـْنج: دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشـیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگسـتاِن َز

: َمقاالتی َدربارۀ زندگی و ِشـْعِر َسـْعدی، به کوشـِش: دکتر َمْنصورِ َرسـتگارِ ]َفسـائی[،  ؛و ـ، 1394 هـ.ش.، صص َشـصت ـ َشـصت و دو
وِی ]پیشین[، 1357 هـ.ش.، ص 253 و 254.

َ
: ِاْنِتشاراِت داِنْشگاِه َپهل چ: 3، شیراز

ُعْظمٰی َمرَعشـِی َنَجفیـ  رهـ  به ُشـمارۀ 16509، کاِتب: 
ْ
48  . َسـْنج: دیـواِن ُهمـاِم تَبریـزی، َدستنوشـِت َمْحفـوظ َدر ِکتابخانـۀ ُبـُزرِگ آَیةاهلِل ال

: میراِث ِشهاب،  ِلف؛و
َ
یۀ 63 أ ِخ دوَشنبه 21 َصَفرِ 739 هـ.ق.، َعكِس ُنسخه، رو ّرَ حَمدشاه بن َعلّیِ صاِئِغ ِاصَفهانی، ُمَو

َ
َعلیشاه بِن أ

بیات و ِنکاِت نویافته(«، 
َ
س 23، ش 90، زمستاِن 1396 هـ.ش.، ص 163 / از َمقالۀ »َدستنویسی ُکَهن از دیواِن ُهمامُ الّدیِن تَبریزی )أ

ِم: َعلِی َحیَدرِی َیساُولی.
َ
به َقل

یار ـ، 1394  َدِب فارسی ـ ُبنیاِد ِپژوِهشِی َشْهر
َ
بان و أ 49  . دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز

. هـ.ش.، ص شصت و دو
، 1343 هـ.ش.، ص 235. 50  . ِچِهل َمقاله، حاج ُحَسیِن َنْخَجوانی، به کوِشِش: یوُسِف خاِدِم هاِشمٖی َنَسب، َتْبریز

یار ـ، 1394  َدِب فارسی ـ ُبْنیاِد ِپژوِهشِی َشْهر
َ
بان و أ 51 . دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز

هـ.ش.، ص شصت.
بـوده«  آَذربایجـان  َسـعدِی  بانی،  یْن َز شـیر و  شـعار 

َ
أ َسالَسـِت  و  َفصاَحـت  »َدر  اسـت:  نوشـته  ُهمـام  بـارۀ  َدر بَیـت  َتر دعلـِی  ُمَحّمَ  .   52

دعلِی َتربَیت، چ: 1، طْهران: َمطَبعۀ َمجِلس، 1314 هـ.ش.، ص 396(. )داِنْشَمنداِن آَذربایجان، ُمَحّمَ
ْینّی، به َسـعی و ِاْهِتمام  د الُجَو د بن ُمَحّمَ شـای، َعالءالّدیـن َعطاَمِلـک بن َبهاءالّدین ُمَحّمَ

ُ
یـِخ َجهانگ : ِکتـاِب تار ـر

َ
53  . َدر ایـن بـاره، نگ

ع"  ْیِدن، چ: 4، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت َارَغـوان، 1370 هـ.ش.، 1 / ص "
َ
ینـی، افِسـت از روِی چـاِپ ل ـد بـِن َعْبدالَوّهـاِب َقزو و َتْصحیـِح: ُمَحّمَ

یار  َدِب فارسـی ـ ُبْنیاِد ِپژوِهشـِی َشـْهر
َ
بان و أ : دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشـیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگسـتاِن َز و "عا"؛و

ـ، 1394 هـ.ش.، ص شصت و شصت و یک.
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َ
402ُمعاَرضات َدر غ

یار  َدِب فارسـیـ  ُبْنیاِد ِپژوِهشـِی َشـْهر
َ
بان و أ 54  . َسـْنج: دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشـیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگسـتاِن َز

ـ، 1394 هـ.ش.، ص شصت و یک.
55  . ُهمام خود َدر َمقَطِع َغَزلی ُسروده است:

رمی از ِذْکرِ تو یاَبند، َنه از ِشعرِ ُهمام
َ
گ

را می خواَنند َدر َسماعی که َغَزل هاِی و
 1394 ، ـ  یار َدِب فارسـیـ  ُبْنیاِد ِپژوِهشـِی َشـْهر

َ
بـان و أ ) دیـواِن ُهمـاِم تَبریـزی، َتْصحیـِح: دکتـر َرشـیِد ِعْیَوضـی، چ: 1، ِتْهـران: َفرَهْنِگسـتاِن َز

غ 80(. هـ.ش.، ص 95، 
یار ـ، 1394  َدِب فارسی ـ ُبْنیاِد ِپژوِهشِی َشْهر

َ
بان و أ 56  . دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز

غ 103. هـ.ش.، ص 106، 
: پاییـزِ 1400  رۀ ِسـُوم، سـاِل چهـاُرم، ش 3 و 4 / َپیاَپـی: 88 و 89، پاییـز و زمسـتاِن 1398 هــ.ش. )ِانِتشـار ـزاِرِش میـراث، دو

ُ
: گ ـر

َ
57  . نگ

.») یز و شیراز ِت ُهمام و َغَزلی از او در دیواِن َسعدی )پیوستگِی َفرَهنگِی َتبر هـ.ش.(، ص 220 / از َمقالۀ »ِشعر و َشخصّیَ
یدان، 1355هـ.ش.، ص 243. یْن کوب، چ: 3، ِتْهران: سازماِن چاپ و ِاْنِتشاراِت جاو ّر ُحَسْیِن َز

ْ
ه، دکتر َعْبدال

ّ
58  . با کارواِن ُحل

ِإسـحاق سـاخته اسـت، می خواَهد ِشـعرِ  بو
َ
59  . ُعَبْیِد زاکانی، آنگاه که َدر َمْثَنوِی ُعّشـاْق نامه که به سـاِل 751 هـ.ق. به ناِم شـاه شـیخ أ

َید: ُهماِم َتبریزی را "َتْضمین" ُکَند، می گو
ِدلسوز  ) شعر )َاتاَبكی:  َنظِم  این  ُهمام  شــــــــعارِ 

َ
أ (زِ  ز )َاتاَبكی: دلفرو ز  ِدل افــــــــرو ماِه  آن  پیِش  ُکن  دا 

َ
أ

( َدرکار شعار
َ
بیات )َاتاَبكی: أ

َ
عــــــــارچو این جا َهست این أ َیــــــــت  عار َنباَشــــــــد  ُاســــــــتادان  زِ 

یـزِ َاتاَبكی، چ:  بی:  َپرو کانـی، َتْصحیـح و َتحقیق و َشـرح و َترَجمۀ ِحكایاِت َعَر ّیـاِت موالنـا ِنظام الّدیـن ُعَبْیـداهلل َمعـروف بـه ُعَبْیـِد زا
ّ
) کل

یورک: ُبْنیاِد  دَجعَفرِ َمحجوب، چ: 1، نیو کانی، به کوِشِش: ُمَحّمَ ّیاِت ُعَبْیِد زا
ّ
: کل ، 1384 هـ.ش.، ص 288؛و ّوار 4، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت َز

میراِث ایران، 1999 م.، ص 156(.
َدِب فارسیـ  ُبْنیاِد ِپژوِهشِی 

َ
بان و أ : دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز ر

َ
60  . َدر این باره، نگ

رۀ ِسـُوم، سـاِل چهـاُرم، ش 3 و 4 / َپیاَپـی: 88 و 89، پاییـز و  ـزاِرِش میـراث، دو
ُ
: گ یار ـ، 1394 هــ.ش.، ص شـصت و هشـت؛و َشـْهر

ِت ُهمام و َغَزلی از او َدر دیواِن َسعدی  : پاییزِ 1400 هـ.ش.(، ص 222 و 223 / از َمقالۀ »ِشعر و َشخصّیَ زمستاِن 1398 هـ.ش. )ِاْنِتشار
ِم ُاستاد دکتر َمحموِد عاِبدی.

َ
(« به َقل یز و شیراز )پیَوستگِی َفرَهنگِی َتبر

 : ر
َ
ت؟ دیدارِ یار دیَدن«، یكی از َغَزلهاِی ُهمام را ِاْسـِتقبال َکرده باَشـد. نگ

َ
نیز ِاحِتمالی َهسـت که حاِفظ َدر َغَزِل »دانی که چیسـت دول

د[ َذبیح اهلِل َصفـا، ج 3ـ  َبخِش 2، چ: 7، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ِفردوس، 1369  بـاِن پارسـی، دکتـر ]َسـّیِ مـرِو َز
َ
َدبّیـات َدر ایـران و َدر قَل

َ
یـِخ أ تار

َدِب 
َ
بـان و أ َپَرسـتِی: ِإْسـماعیِل َسـعاَدت، ج 6، چ: 1، ِتْهـران: َفرَهْنِگسـتاِن َز َدِب فارسـی، به َسر

َ
: داِنْشـنامۀ َزبـان و أ هــ.ش.، ص 722؛و

فارسی، 1395 هـ.ش.، ص 784.
َپَرسـتِی: َعْبداهلِل جاْسـبی،  : داِنْشـنامۀ حاِفظ و حاِفْظ  ِپژوهی، به َسر ر

َ
م و ُمْحَتَمِل حاِفظ از ُهمام، نگ

َّ
راِت ُمَسـل

ُ
ّث
َ
الع از َتأ یِد ِاّطِ از َبراِی َمز

رمارودی، چ: 1، ِتْهران: َنْشرِ ُنُخْستاِن پارسی، 1397 هـ.ش.، 4 
َ
د َعلِی موَسوِی گ ْمشاهی، ُمدیرِ ِإْجرائی: َسّیِ : َبهاءالّدیِن ُخّرَ یراستار َسرو

/ 2603 ـ 2606 / مقالۀ َجمشیِد علیزاده.
 : رۀ ِسـُوم، سـاِل چهـاُرم، ش 3 و 4 / َپیاَپـی: 88 و 89، پاییـز و زمسـتاِن 1398 هــ.ش. )ِاْنِتشـار ـزاِرِش میـراث، دو

ُ
: گ ـر

َ
61  . َدر ایـن بـاره، نگ

یز و  ِت ُهمام و َغَزلی از او َدر دیواِن َسـعدی )پیَوسـتگِی َفرَهنگِی َتبر پاییزِ 1400 هـ.ش.(، صص 220 ـ 225 / از َمقالۀ »ِشـعر و َشـخصّیَ
ِم ُاستاد دکتر َمحموِد عاِبدی.

َ
(« به َقل شیراز

 ، ـ  یار َدِب فارسـیـ  ُبْنیاِد ِپژوِهشـِی َشـْهر
َ
بان و أ : دیـواِن ُهمـاِم تَبریـزی، َتْصحیـِح: دکتر َرشـیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگسـتاِن َز ـر

َ
نیـز نگ

1394 هـ.ش.، ص 293.
ْمشـاهی[، چ: 15،  : َبهاءالّدیِن ُخّرَ یرِ َنَظرِ دَعلِی ُفروغی ]با َهْمكارِی: َحبیِب َیْغمائی[، ]باْزچاپ ز ّیاِت َسـعدی، به ِاْهِتماِم: ُمَحّمَ

ّ
62  . ُکل

غ 403. ، 1389 هـ.ش.، ص 560،  میرَکبیر
َ
َسۀ ِاْنِتشاراِت أ ِتْهران: ُمَؤّسَ

یرایِش ُدُوم، چ: 16، ِتْهران: َنْشرِ  ْنَوری، و
َ
زیدۀ َغزَلّیاِت َسعدی، ِاْنِتخاب و َشرح: دکتر َحَسِن أ

ُ
: گ ر

َ
63  . از َبراِی َبعِض آن قال و قیل ها، نگ

زن و َبْحرِ َغَزلها  ْبیات و ِذْکرِ َو
َ
ی، با َمْعنِی واژه ها و َشرِح أ : دیواِن َغزَلّیاِت اُستاِد ُسَخن َسْعدِی شیراز َقْطره، 1394 هـ.ش.، ص 199؛و

، چ: 10، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت َمْهتاب،  د[ َخلیِل َخطیـب َرْهَبر مثـال و ِحَكـم به کوشـِش: دکتر ]َسـّیِ
َ
َدبـی و أ

َ
و َبرخـی ُنكته هـاِی َدسـتوری و أ

، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ِهرِمـس )بـا َهْمـكارِی: َمرَکـزِ َسعدٖی شناسـی(، 1390  : َشـرِح َغزَلّیـاِت َسـْعدی، َفـَرِح نیـازکار بی تـا، 2 / 594؛و
درِضا َشفیعِی َکدَکنی، چ: 1، ِتْهران:  ی(، ُمَحّمَ نصار

َ
: َدر َهرگز و َهمیشۀ ِإنسان )از میراِث ِعرفانِی خواجه َعبداهلل أ هـ.ش.، ص 952؛و

[ َحبیِب َیْغمایی،  دَعلِی ُفروغی ]و ساِس چاپهاِی شادَروانان ُمَحّمَ
َ
: َغزَلّیاِت َسعدی، َبر أ ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1394 هـ.ش.، ص 415؛و

یراسـِت  بی: کاِظِم َبرْگ َنْیسـی، و ْبیات و َترَجمۀ ِشـعرهاِی َعَر
َ
ـذاری، َتْصحیـح، توضیـِح واژه هـا و ِاْصِطالحـات، َمعنـاِی أ

ُ
ُمقابلـه، ِإعراْبگ

 ، ِظ واژه هاِی ُدشـوار
ُ

ّف
َ
هاِی َسـعدی ـ َهمراه با ُمَقّدمه، َتل

ْ
: َشـرِح َغزَل ، 1386 هـ.ش.، 2 / 905؛و ز 2، چ: 1، ِتْهران: شـرَکِت ِاْنِتشـاراتِی ِفْكرِ رو

 ، ّوار ـ  دکتـر توَرِج َعْقدایـی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت َز ـرِ خاِلقـیـ  و
َ
درضـا َبرزگ یباشناسـِی بْیتهـاـ، به کوِشـِش: دکتـر ُمَحّمَ ُدُرسـْت خوانی و ز
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َ
ُمعاَرضات َدر غ 403

ـِد آَیتـی، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت هیرَمنـد، 1369  ُمَحّمَ
ْ
: ُشـکوِه َسـعدی َدر َغـزَل، بـه ِاْنِتخـاب و َشـرِح: َعْبدال 1386 هــ.ش.، 2 / 864؛و

سـۀ ِاْنِتشـاراِت َقْدیانی،  مـه و َشـرح: َبهاءالّدیـِن ِاسـَكنَدری، چ: 6، ِتْهـران: ُمَؤّسَ
َ

: َغزَلّیـاِت شـْیخ شـیراز َسـعدی، ُمَقّد هــ.ش.، ص 202؛و
دَجعَفرِ یاَحّقی، چ: 1،  زارِش: دکتر ُمَحّمَ

ُ
یِنش و گ ز

ُ
یدۀ َغَزلهاِی َسعدی(، گ ز

ُ
گ : بدین شیرین ُسَخن گفتن ) 1386 هـ.ش.، ص 492؛و

ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1392 هـ.ش.، ص 304.
َدبا بوده و َهست، چیزی که َچْندان ُمْسَتلزِِم 

ُ
فت وگوخیز که َمْعَرَکۀ آراِی أ

ُ
، َدر این بْیِت ِإْبهام آلود و گ فته َنماَند که َبعِض شارِحان نیز

ُ
گ نا

زاَرندگان، َدر توضیحاِت راِجع بدین بْیت، َتنها نوشته است: »بادیه: بیابان« )َغزَلّیات و 
ُ
إیضاح باَشد َندیده اند! ... نمونه را، یكی از گ

َژْنگ،  ـ، به کوِشِش: ُغالْمرِضا َار دَعلِی ُفروغی با َمعنِی واژه ها و توضیِح َتعبیرهاِی ُدشوار قَصایِد َسعدی ـ از روِی ُنسخۀ شادروان ُمَحّمَ
الم! چ: 1، ِتْهران: َنْشرِ َقْطره، 1383 هـ.ش.، ص 581(!!! ... والّسَ

ّیاِت َسـعدی« آَمده اسـت )دیـواِن ُهماِم تَبریـزی، َتْصحیِح: 
ّ
ّیۀ ُنَسـِخ ُکل

ّ
فته انـد کـه ایـن َغـَزل »َدر کل

ُ
64  . زنده یـاد دکتـر َرشـیِد ِعْیَوضـی گ

یار ـ، 1394 هــ.ش.، ص 293(. ... ُچنیـن  َدِب فارسـی ـ ُبْنیـاِد ِپژوِهشـِی َشـْهر
َ
بـان و أ دکتـر َرشـیِد ِعْیَوضـی، چ: 1، ِتْهـران: َفرَهْنِگسـتاِن َز
نیست. ... الُبد َنَظرشان به َبْعِض ُنَسِخ چاپی بوده است.

: َسفینۀ َشْمِس حاجی، َشمُس الّدین  ر
َ
ِخ 741 هـ.ق. َهم این َغَزل به ناِم ُهمام ِاْنِدراج یافته است. نگ ّرَ 65  . َدر َسفینۀ َشْمِس حاجی ُمَو

[ َتْصحیح و َتْحقیق: میالِد َعظیمی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1390 هـ.ش.،  ْتشاه بِن یوُسِف شیرازی، ُمَقّدمه ]و
َ
د بِن دول ُمَحّمَ

ص 489. 
قـۀ َشـْمِس حاجـی بـه ِشـعرِ شـْیخ َسـعدی و قدَمـِت ُجْنـِگ وی، َنْفِس ِاْنـِدراج این َغـَزل َدر َمْنَبِع یادُشـده به ناِم  ـه بـه ِاْهِتمـام و َعال بـا َتَوّجُ

ِت ِاْنِتساَبش به این شاِعرِ َتبریزی َتواَند بود.  ماراِت َچْشمگیرِ ِصّحَ
َ
ُهمام، از أ

رۀ ِسـُوم، سـاِل چهـاُرم، ش 3 و 4 / َپیاَپـی: 88 و 89، پاییـز و زمسـتاِن 1398  ـزاِرِش میـراث، دو
ُ
: گ ـر َدر

َ
66  . َتْفصیـل را َدر ایـن بـاره، نگ

ِت ُهمام و َغَزلی از او َدر دیواِن َسعدی )پیوستگِی  : پاییزِ 1400 هـ.ش.(، صص 223 ـ 225 / از َمقالۀ »ِشعر و َشخصّیَ هـ.ش. )ِاْنِتشار
ِم ُاستاد دکتر َمحموِد عاِبدی.

َ
(« به َقل یز و شیراز َفرَهنگِی َتبر

67  . الَبّته َطبیعی است که َبرخی َهم، آن را، به َقْطع یا ِاحِتمال، »َغَزلی از َسعدِی شیرازی« که »به ناِم ُهماِم َتبریزی َضبط ُشده است«، 
: میـراِث ِشـهاب، س 23، ش 90، زمسـتاِن 1396 هــ.ش. ص 157 / از َمقالـۀ »َدستنویسـی ُکَهـن از دیـواِن  ـر

َ
ّقـی ُکَننـد. نمونـه را، نگ

َ
َتل

یرایِش  ْنَوری، و
َ
زیدۀ َغزَلّیاِت َسعدی، ِاْنِتخاب و َشرح: دکتر َحَسِن أ

ُ
ِم: َعلِی َحیَدرِی َیساُولی. نیز َسْنج: گ

َ
ُهمامُ الّدیِن تَبریزی«، به َقل

ُدُوم، چ: 16، ِتْهران: َنْشرِ َقْطره، 1394 هـ.ش.، ص 199.
: پاییزِ 1400 هـ.ش.(،  رۀ ِسُوم، ساِل چهاُرم، ش 3 و 4 / َپیاَپی: 88 و 89، پاییز و زمستاِن 1398 هـ.ش. )ِاْنِتشار زاِرِش میراث، دو

ُ
68  . گ

ِم ُاسـتاد دکتر 
َ
(« به َقل یز و شـیراز ِت ُهمام و َغَزلی از او َدر دیواِن َسـعدی )پیوسـتگِی َفرَهنگِی َتبر ص 225/ از َمقالۀ »ِشـعر و َشـخصّیَ

َمحموِد عاِبدی.
ـواِه غاَیـِت ِاْقِتـراِب شـیوۀ شـاِعرِی ایـن دو و شـاِهِد آن 

ُ
69  . َبْعـِض ُمعاِصـراِن مـا، ِاْشـِتراِک ایـن َغـَزل را َدر دیـواِن ُهمـام و دیـواِن َسـعدی، گ

ر بازشـناخت«. 
َ
شـعارِ آنها را از یكدیگ

َ
ِگرِفته اند که »گاه، ِحّس و َبیاِن این دو شـاِعر ُچنان به هم َنزدیک اسـت که به َسـختی می َتوان أ

َدِب فارسـی، 1395 
َ
بـان و أ َپَرسـتِی: ِإْسـماعیِل َسـعاَدت، ج 6، چ: 1، ِتْهـران: َفرَهْنِگسـتاِن َز َدِب فارسـی، به َسر

َ
:  داِنْشـنامۀ َزبـان و أ ـر

َ
نگ

َدِب فارسـی ـ ُبْنیـاِد 
َ
بـان و أ : دیـواِن ُهمـاِم تَبریـزی، َتْصحیـِح: دکتـر َرشـیِد ِعْیَوضـی، چ: 1، ِتْهـران: َفرَهْنِگسـتاِن َز هــ.ش.، ص 784؛و

. یار ـ، 1394 هـ.ش.، ص شصت و دو ِپژوِهشِی َشْهر
َبـر آْن مایـه  کـه  یِی ایـن َغـَزل بـا شـیوۀ شـْیِخ شـیراز َبیاناتـی اسـت َسـزاِی دَرْنـگ،  هـِل َنَظـر را َدر ناَهْمسـو

َ
یـا ُچنیـن نیسـت و َبعـِض أ گو

رۀ ِسـُوم، سـاِل چهـاُرم، ش 3 و 4 /  ـزاِرِش میـراث، دو
ُ
: گ ـر

َ
َهْمسـان ِاْنگارِی دو شـیوۀ ُسـَخْنَورِی َسـعدی و ُهمـام َرَقـِم َترقیـن می َکَشـد. نگ

ِت ُهمام و  : پاییزِ 1400 هـ.ش.(، ص 223 و 224 / از َمقالۀ »ِشـعر و َشـخصّیَ َپیاَپی: 88 و 89، پاییز و زمسـتاِن 1398 هـ.ش. )ِاْنِتشـار
ِم ُاستاد دکتر َمحموِد عاِبدی.

َ
(« به َقل یز و شیراز َغَزلی از او َدر دیواِن َسعدی )پیَوستگِی َفرَهنگِی َتبر

یار ـ، 1394  َدِب فارسی ـ ُبْنیاِد ِپژوِهشِی َشْهر
َ
بان و أ 70  . دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز

غ 196. هـ.ش.، ص 152 و 153، 
 » یْن َپس خواهید دید، »و ال ِإسـماعیل َهم که ز « َنداَرد. ِرواَیِت ُجْنِگ ال ش »و

َ
یب و شـیرین اسـت«. ُنْسـخه َبَدل 71  . َمتِن ِعْیَوضی: »دلفر

َنداَرد.
: پاییـزِ 1400  رۀ ِسـُوم، سـاِل چهـاُرم، ش 3 و 4 / َپیاَپـی: 88 و 89، پاییـز و زمسـتاِن 1398 هــ.ش. )ِاْنِتشـار ـزاِرِش میـراث، دو

ُ
72  . َسـْنج: گ

ـِم 
َ
(« بـه َقل یـز و شـیراز ِت ُهمـام و َغَزلـی از او َدر دیـواِن َسـعدی )پیَوسـتگِی َفرَهنگـِی َتبر هــ.ش.(، ص 221 / از َمقالـۀ »ِشـعر و َشـخصّیَ

ُاستاد دکتر َمحموِد عاِبدی.
 1394 ، ـ  یار َدِب فارسیـ  ُبْنیاِد ِپژوِهشِی َشْهر

َ
بان و أ 73  . دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز

هـ.ش.، ص "ح" )از یادداشِت َرواْنشاد ُاستاد دکتر َمنوِچهرِ ُمرَتَضوی(.
می، 1363هـ.ش.، 5 / 101.

ْ
، چ: 3، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِعل ینی، به کوشِش: ایَرِج َافشار : یادداشتهاِی قَزو ر

َ
74  . نگ

یدان، 1355هـ.ش.، ص 245  و  یْن کوب، چ: 3، ِتْهران: سازماِن چاپ و ِاْنِتشاراِت جاو ّر ُحَسْیِن َز
ْ
ه، دکتر َعْبدال

ّ
نیز َسْنج:  با کارواِن ُحل
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َزلّیاِت  َسعدِی شیرازی  و ُهماِم َتبریزی

َ
404ُمعاَرضات َدر غ

یْن کوب، چ: 10، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1399هـ.ش.، ص 78.  ّر ُحَسْیِن َز
ْ
: سْیری َدر ِشعِر فارسی، دکتر َعْبدال 339؛و

ِخ 857 هـ.ق.، به َسْعی  رداِن َدسْتنوشِت ُمَوّرَ
َ
ینی، ُنْسخه َبرگ بی َبكر بن حمد بن َنصرِ ُمْستوفِی َقزو

َ
زیده، َحمداهلل بن أ

ُ
یِخ گ : تار ر

َ
75  . نگ

و ِاْهِتماِم: ِادوارد بَرون، چ: 2، ِتْهران: ُدْنیاِی ِکتاب، 1361 هـ.ش.، ص 827.
76  . ِعباَرِت ُمْستوفی این است: 

بوده بود، ُهمام  ّما چون َدر َغَزلّیات، َسعدی گوْی ُر
َ
یز و َغَزلهاِی شورانگیز داَرد؛ أ شعارِ ِدالو

َ
»ُهماِم َتبریزی، ُمعاِصرِ َسعدِی شیرازی بود. أ

فته است ....« 
ُ
َرشک می ُبرد. گ

ِخ 857 هـ.ق.، چ: 2، ِتْهران: ُدْنیاِی ِکتاب، 1361 هـ.ش.، ص 827(. رداِن َدسْتنوشِت ُمَوّرَ
َ
زیده، ُنْسخه َبرگ

ُ
یِخ گ ) تار

77  . َسْنج: نَقِد حال، ُمجَتبٰی مٖیُنوٖی، چ: 1، ِتْهران: شرکِت ِسهامِی ِاْنِتشاراِت خوارزمی، 1351هـ.ش.، ص 333. 
: داِنْشـَمنداِن  ـر

َ
بَیـت، ایـن َبیـاِن ُهمـام را »ِمـْن بـاِب َتواُضـع و ِاحِتـرام« ِاحِتمـال داده اسـت )نگ دعلـِی َتر کـه ُمَحّمَ یـب اسـت  78  . َغر

دعلِی َتربَیت، چ: 1، طْهران: َمطَبعۀ َمجِلس، 1314 هـ.ش.، ص 396(. آَذربایجان، ُمَحّمَ
یار ـ، 1394  َدِب فارسی ـ ُبْنیاِد ِپژوِهشِی َشْهر

َ
بان و أ 79  . دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز

. هـ.ش.، ص شصت و دو
َدِب فارسـی، 1395 

َ
بـان و أ َپَرسـتِی: ِإْسـماعیِل َسـعاَدت، ج 6، چ: 1، ِتْهـران: َفرَهْنِگسـتاِن َز َدِب فارسـی، به َسر

َ
80  .  داِنْشـنامۀ َزبـان و أ

هـ.ش.، ص 784.
: پاییزِ 1400 هـ.ش.(،  رۀ ِسُوم، ساِل چهاُرم، ش 3 و 4 / َپیاَپی: 88 و 89، پاییز و زمستاِن 1398 هـ.ش. )ِاْنِتشار زاِرِش میراث، دو

ُ
81  . گ

ِم ُاسـتاد دکتر 
َ
(« به َقل یز و شـیراز ِت ُهمام و َغَزلی از او َدر دیواِن َسـعدی )پیَوسـتگِی َفرَهنگِی َتبر ص 222 / از َمقالۀ »ِشـعر و َشـخصّیَ

َمحموِد عاِبدی.
زگاراِن َسـعدی و ُهمـام اسـت، َدر َمْثَنـوِی نُـْه ِسـِپْهر، "َسـعدی" و "ُهمـام" را، بـه  ـوی )651 ـ 725 هــ.ق.( کـه از َهْمـرو

َ
میرُخسـرِو ِدْهل

َ
82  . أ

م داده است:
َ
یش َقل َسرایاِن پارسیان َدر َعْصرِ خو

ْ
َترتیب، ُبُزرْگ َترین َغَزل

که َحــــــــِد پارســــــــیان شــــــــت عیانتا بــــــــه جائــــــــی 
َ
گ َتن  َعْهد دو  یــــــــن  َانَدر

ُهمام ثانٖیــــــــش  و  َســــــــعدی  یكی  تمــــــــامزان  آئیــــــــِن  َغــــــــَزل  َدر  را  َهــــــــر دو 
نـی، چ: 2، ِتْهران: ُدْنیـاِی ِکتاب، 1363 هـ.ش.،  دَتقی َفخر داعِی گیال د ُمَحّمَ َعَجـم، َعاّلمـه ِشـْبلِی ُنْعمانـِی ِهْنـدی، َترَجَمـۀ: َسـّیِ

ْ
) ِشـْعُر ال

.)40 / 2
، َسعدی هیچگاه "ثانی" َنداشته است؛  خیر

َ
َدر َمرَتَبۀ ثانِی َسعدی بوَدن، الَبّته غیر از "ُنسخۀ ثانِی" َسعدی بوَدن است. بدین َمعناِی أ

ری َدر َعصرِ ما با این راْی، ناَهْمساز و ناَدْمساز باَشد. و َبعید می دانیم هیچ ُسَخْن ِشناِس دیده َو
د[ َذبیـح اهلِل َصفـا، ج 3 ـ َبخـِش 2، چ: 7، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ِفـردوس،  بـاِن پارسـی، دکتـر ]َسـّیِ مـرِو َز

َ
َدبّیـات َدر ایـران و َدر قَل

َ
یـِخ أ 83  . تار

1369 هـ.ش.، ص 721.
یار  َدِب فارسـیـ  ُبْنیاِد ِپژوِهشـِی َشـْهر

َ
بان و أ 84  . َسـنج: دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشـیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگسـتاِن َز

. ـ، 1394 هـ.ش.، ص شصت و دو
درِضا َشـفیعِی َکدَکنی، چ: 3، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن، 1387 هـ.ش.،  ی(، ُمَحّمَ ردیسـی هاِی یک ایدئولوژ

َ
یخ )دگ ّیه َدر تار ْنَدر

َ
85  . قَل

ص 527.
86  . َهمان، َهمان ص.

: َهمان، چ: 3، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1387 هـ.ش.، ص 433. ر
َ
87  . نگ

َدبّیـاِت عاّمـه، س 7، ش 29، آَذر و دِی 1398 هــ.ش.، ص 192 / از َمقالـۀ »ُکَهْن نوشـته هایی َدربـارۀ 
َ
: دوماهنامـۀ فَرَهنـگ و أ ـر

َ
88  . نگ

ِارِتباِط َسعدی با ِخضر«.
" َسعدی ُمَعّرِفی  َتش، ُهمام را "دوستدارِ 89  . شاَید از َهمین َدر باَشد که زنده یاد ُاستاد دکتر ِعْیَوضی، َدر حالی که َدر آغازِ یكی از َمقاال
: ِاْنِتشـاراِت داِنْشـگاِه  : َمقاالتـی َدربـارۀ زندگـی و ِشـْعِر َسـْعدی، به کوشـِش: دکتر َمْنصورِ َرسـتگارِ ]َفسـائی[، چ: 3، شـیراز ـر

َ
می ُکَنـد )نگ

« َمْقرون می سـاَزد و به »شـاَید« َمْشـفوع  ر
َ
گ عا را به »َا

َ
یرِ َهمین ُمّد وِی ]پیشـین[، 1357 هـ.ش.، ص 251(، َدر پایاِن َهمان َمقاله، َتقر

َ
َپهل

رَچند َبرِخالِف مْیل و َپَسنِد ما باَشْند!
َ
یخی را نادیده َنمی َتوان ِانگاشت؛ وگ ْت هاِی تار : َهمان، ص 259(!!! ... ... آری؛ عْینّیَ ر

َ
)نگ

یـزی َبراِی َدسـتیابی به جایگاِه َرفیـِع ُهَنرِی  بـه َتعبیـرِ آقـاِی دکتـر جـواِد َبَشـری، »آن درگیـرِی درونـی ای کـه شـاید ]چرا »شـاید«؟![ ُهماِم َتبر
َدبّیـاِت عاّمـه، س 7، ش 29، آَذر و دِی 

َ
د ِإثبـات می َشـَود.« )دوماهنامـۀ فَرَهنـگ و أ َسـعدی ِإحسـاس می َکـرده اسـت، از منابـِع ُمَتَعـّدِ

1398 هـ.ش.، ص 192 / از َمقالۀ »ُکَهْن نوشته هایی َدربارۀ ِارِتباِط َسعدی با ِخضر«(. 
چ: 3، ِتْهـران:  َکدَکنـی،  درِضـا َشـفیعِی  ی(، ُمَحّمَ ردیسـی هاِی یـک ایدئولـوژ

َ
یـخ )ِدگ ّیـه َدر تار ْنَدر

َ
: قَل ـر

َ
90  . َتْفصیـل را َدر ایـن بـاره، نگ

ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1387 هـ.ش.، صص 527 ـ 536.
یزِ َاتابكی، و َدسـْتیارِی: بانو رِْفَعِت َصفٖی نیا،  91  . َغزَلهاِی َسـعدی، َتْصحیح و توضیح: دکتر ُغالْمُحَسـْیِن یوُسـفی، به ِاْهِتماِم: دکتر َپرو

غ 197. چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1385 هـ.ش.، ص 93، 
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َ
ُمعاَرضات َدر غ 405

رۀ ِسـُوم، سـاِل  الْع َرسـانی َدر حـوزۀ َنقـد و َتْصحیـِح ُمتـون، نسخه شناسـی و ایراْن شناسـی(، دو ـزاِرِش میـراث )َفْصلنامـۀ ِاّطِ
ُ
: گ ـر

َ
92  . نگ

: پاییـزِ 1400 هــ.ش.(، ص 221 و 222 / از َمقالـۀ »ِشـعر و  چهـاُرم، ش 3 و 4 / َپیاَپـی: 88 و 89، پاییـز و زمسـتاِن 1398 هــ.ش. )ِاْنِتشـار
ِم َمحموِد عاِبدی.

َ
(« به َقل یز و شیراز ِت ُهمام و َغَزلی از او َدر دیواِن َسعدی )پیَوستگِی َفرَهنگِی َتبر َشخصّیَ

: َهمان، ص 222. ر
َ
93  . نگ

یار ـ، 1394  َدِب فارسی ـ ُبْنیاِد ِپژوِهشِی َشْهر
َ
بان و أ 94  . دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز

هـ.ش.، ص شصت.
: َمقاالتی َدربارۀ زندگی و ِشـْعِر َسـْعدی، به کوشـِش: دکتر َمْنصورِ َرسـتگارِ ]َفسـائی[،  ؛و 95  . َسـنج: َهمان، صص شـصتـ  شـصت و دو

وِی ]پیشین[، 1357 هـ.ش.، ص 253 و 254.
َ
: ِاْنِتشاراِت داِنْشگاِه َپهل چ: 3، شیراز

می، 1363هـ.ش.، 4 / 268.
ْ
، چ: 3، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِعل ینی، به کوِشِش: ایَرِج َافشار 96  . یادداشتهاِی قَزو

به َسـردی گراییَدِن  بـاِب  َدر  و موهومـاِت بی َسروسـاماَنش،  َفـراوان  یی هاِی  یشـاْن گو َپر َعلٰی َرغـِم   ، پیـرار پور ناِصـرِ  َفقیـد،  یَسـندۀ  نو  .   97
ر این 

َ
:  َمگ ر

َ
ِت شـایاِن ِاْعِتنائی به َخرج داده اسـت. نگ

َ
ن و ِدّق ْینـی، َتَفّطُ ِت َسـعدی بـا خانـداِن صاِحب دیـواِن ُجَو ِاْحِتمالـِی پیَوْنـِد َمـَوّدَ

، چ : 2، ِتْهـران: َنْشـرِ کاَرنـگ، 1377 هــ.ش.،  پیـرار ِلسـتان(، ناِصـرِ پور
ُ
َپْنـج روزه ... )َسـعدِی آِخرالزَّمـان / بازخوانـِی ِانِْتقـادِی ُمَقّدمـۀ گ

صص 172 ـ 202.
 ِذی ِنْعَمٍة َمْحُسوٌد«.

ثیر َنبوده است. ... »ِإّنَ ُکلَّ
ْ
ْینی َدر این میانه بی َتأ شاَید َسْعی و ِسعاَیِت َکسانی از پیرامونیاِن خانداِن ُجَو

َحت اندیشـِی سیاسـی )َسـْنج: 
َ
ینـی" َبر نوعی ِاحتیاط و َمْصل ، شـاَید َحمـِل "سوکَسـرایی َنَكـرَدِن َسـعدی از َبـراِی بـراَدراِن ُجَو از ایـن َمْنَظـر

زومـی 
ُ
َجـل َسـعدی، َجـواِد َبَشـری، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت َتْک َبـرگ،  پاییـزِ 1398 هــ.ش.، ص 255 و 256(، َچنـدان ل

َ
حـواِل شـْیِخ أ

َ
أ

خانی َدرَنَوردیده ُشد، لیک از َقراِئن 
ْ
ْینیان َبر َدسِت ُحكوَمِت ایل ت و ِاقِتدارِ شگفِت ُجَو َنداشته باَشد. ... ُدُرست است که طومارِ ِعّزَ

له سـاز و َدرِدَسـرآَفرین بـوده 
َ
ْینیـان َمْمنـوع و َمْسأ زگارِ ُپرآشـوب و َفضـاِی ُپرَتالُطـْم َهرگونـه ِذکـرِ خْیـر از ُجَو ُچنیـن َبرَنمی آَیـد کـه َدر آن رو

ْینیان، شـْیخ َسـعدی را  ش ُچنان بوده اسـت که سوْکَسـرایی از َبراِی ُجَو باَشـد. ... آیا براسـتی أوضاِع سیاَسـت و ِاْجِتماِع آن َعصرِ ُمَشـّوَ
به َدرِدَسری ِجّدی بَیْنداَزد؟ ... َبعید به َنَظر می َرَسد. 

یار ـ،  َدِب فارسی ـ ُبْنیاِد ِپژوِهشِی َشْهر
َ
بان و أ : دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز ر

َ
98  . نگ

غ 150. 1394 هـ.ش.، ص 129 و 130، 
یزِ َاتابكی، و َدسْتیارِی: بانو رِْفَعِت َصفٖی نیا،  99  . َغزَلهاِی َسعدی، َتْصحیح و توضیح: دکتر ُغالْمُحَسْیِن یوُسفی، به ِاْهِتماِم: دکتر َپرو

غ 321. چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1385 هـ.ش.، ص 150، 
یار ـ، 1394  َدِب فارسی ـ ُبْنیاِد ِپژوِهشِی َشْهر

َ
بان و أ 100  . دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز

کید از ماست.
ْ
هـ.ش.، ص 129؛ َتأ

َخِذ چاپی: نازگئ.
ْ
101  . َدر َمأ

َقـِب »خواجـه« کـه 
َ
، و ایـن ل َقبـی بـود ناِظـر بـه َمقامـاِت َمعَنـوی و صوفیانـۀ او

َ
فَتنـد کـه ل

ُ
مـان، بیشـَتَرک ُهمـام را »موالنـا« می گ 102  . ُمَتَقّدِ

بان  : دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشـیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگسـتاِن َز ر
َ
ر َکرده اند )نگ رده و َپسـینیاَنش ُمَكّرَ ْتشـاه آَو

َ
دول

ـّوِ ُرْتَبـِت ُدْنَیـوی و 
ُ
یاَسـت" و ُعل ْبـع باَیـد ناِظـر باَشـد بـه "ر (، ِبالّطَ یار ـ، 1394 هــ.ش.، ص سـی و دو َدِب فارسـی ـ ُبْنیـاِد ِپژوِهشـِی َشـْهر

َ
و أ

جایگاِه ُمْمتازِ ِاجِتماعی و سیاسی و ِاْقِتصادی، َبل پایگاِه دیوانی و َدربارِی وی.
می، 

ْ
یاحی، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ِعل میـِن ر

َ
دأ شـت َدر ِشـْعر و اَندیشـۀ حاِفـظ، دکتر ُمَحّمَ

َ
لگ

ُ
: گ ر

َ
َقـِب »خواجـه«، نیـز نگ

َ
ـِت ل

َ
ل بـارۀ َدال َدر

یراسـِت ُدُوم، چ: 1، ِتْهـران: َنْشـرِ میتـرا، 1395هــ.ش.،  : یادداشـت هاِی حاِفـظ، دکتـر سـیروِس َشمیسـا، و 1374 هــ.ش.، ص 20 و 21؛و
ْمشـاهی، ُمدیـرِ  : َبهاءالّدیـِن ُخّرَ یراسـتار َپَرسـتِی: َعْبـداهلِل جاْسـبی، َسرو : داِنْشـنامۀ حاِفـظ و حاِفـْظ  ِپژوهـی، بـه َسر صـص 74 ـ 76؛و

رمارودی، چ: 1، ِتْهران: َنْشرِ ُنُخْستاِن پارسی، 1397 هـ.ش.، 2 / 987 ـ 989.
َ
د َعلِی موَسوِی گ ِإْجرائی: َسّیِ

103  . باد َکرَدن : باد َزَدن. 
بی َسـعد 

َ
ر بِن أ د بِن ُمَنّوَ بی َسـعید، ُمَحّمَ

َ
ـیخ أ

َ
سـرارُ الّتوحید فی َمقاماِت الّش

َ
:  أ ر

َ
بارۀ َرواِج این َتْعبیر َدر ُمتوِن َمْنظوم و َمْنثورِ َقدیم، نگ َدر

ـْه، 
َ
گ درِضـا َشـفیعِی َکدَکنـی، چ: 13، ِتْهـران : َنْشـرِ آ [ َتْصحیـح و َتْعلیقـات: دکتـر ُمَحّمَ مـه ]و

ّ
بی َسـعیِد میهنـی، ُمَقَد

َ
بی طاِهـر بـِن أ

َ
بـِن أ

1400 هـ.ش.، 2 / 570.
ـَمرَقْندّی، بـه َسـْعی و ِاْهِتمـام و َتْصحیـِح: ِادوارد ْبـَرون، چـاِپ  غـازی الّسَ

ْ
ْتشـاه بـن َعالءالّدولـه بختیشـاه ال

َ
میـر دول

َ
ـَعراء، أ

ُ
ِکـَرُة الّش

ْ
104  . تَذ

ٖیل، 1318 هـ.ق. / 1900 م.، ص 203 و 204. ْیِدن: َمطَبعۀ بر
َ
ل

َدِب فارسـی ـ ُبْنیـاِد ِپژوِهشـِی 
َ
بـان و أ چ: 1، ِتْهـران: َفرَهْنِگسـتاِن َز 105  . َسـْنج: دیـواِن ُهمـاِم تَبریـزی، َتْصحیـِح: دکتـر َرشـیِد ِعْیَوضـی، 

َپَرسـتِی: ِإْسـماعیِل َسعاَدت، ج 6، چ: 1، ِتْهران:  َدِب فارسـی، به َسر
َ
:  داِنْشـنامۀ َزبان و أ ، 1394 هـ.ش.، ص َشـصت و شـش؛و ـ  یار َشـْهر

َدِب فارسی، 1395 هـ.ش.، ص 784.
َ
بان و أ َفرَهْنِگستاِن َز

 : ـر
َ
ُعّشـاق آَمـده اسـت، نگ

ْ
رمابـه کـه َدر َدستنوشـتی َقْرِن َدُهمـی از َمجاِلـس ال

َ
قـات َدر گ از َبـراِی ُمالَحَظـۀ َنّقاشـِی َخیالـِی َصحنـۀ ایـن ُمال

، 1384هـ.ش.، 2 / 221. یُزن، َترَجَمۀ: دکتر َمْجدالّدیِن کْیوانی، چ: 1، ِتْهران: َنْشرِ َمرَکز یراستۀ: دکتر لئونارد ِلو میراِث تََصّوُف، و
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َ
406ُمعاَرضات َدر غ

د[ َذبیح اهلِل َصفا، ج 3ـ  َبخِش 2، چ: 7، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِفردوس،  مرِو َزباِن پارسی، دکتر ]َسّیِ
َ
َدبّیات َدر ایران و َدر قَل

َ
یِخ أ 106  . َسْنج: تار

بان و  َپَرسـتِی: ِإْسـماعیِل َسـعاَدت، ج 6، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگسـتاِن َز َدِب فارسـی، به َسر
َ
: داِنْشـنامۀ َزبان و أ 1369 هـ.ش.، ص 718؛و

َدِب فارسی، 1395 هـ.ش.، ص 784.
َ
أ

د َنْصراهلِل ُسروش، ُبْنگاِه داِنش، 1316 هـ.ش.، ص 29. لطاف ُحَسْیِن حالی، َترَجمۀ: َسّیِ
َ
: َحیاِت َسعدی، أ ر

َ
نیز نگ

ـَعرا"ِی وی را  ْتشـاِه َسـَمرَقندی" و "َتذِکَرةالّشُ
َ
ٰی ِبُغْفَراِنه ـ، یک جا، بُمناسـبْت، "دول

َ
َدُه اهلُل َتَعال 107  . ُاسـتاِد زنده یاد ُمْجَتبٰی میُنوٖی - َتَغّمَ

واِخرِ َسدۀ ُنُهِم ِهْجری بُشمار است، اینگونه یاد َفرموده است:
َ
َدبِی أ

َ
فاِت أ

َّ
که از ناْمدارَترین ُمَؤل

ـمرقندی...، َدر آن کتاِب  ْتشـاه ابن عالءالّدوله بختیشـاه الغازی الّسَ
َ
واَیه، دول ِق َضعیف الّرِ

َ
ِط ناُمْعَتَمِد ناُمَوّث

ْ
یَسـندۀ ُپر َخْبط و َخل »آن نو

ِت ُشهَرت و َتداُوِل آن این بوده است که مرحوِم پروفسور براون بانِی َطبع و َنشرِ آن ُشده 
َّ
َعراء، که َتنها ِعل بی اعتبارِ ُمَعْنَون به َتذِکَرةالّشُ

است و َدر الْیِدن چاَپش َکرده اند.«
یخ و فَرَهنگ، چ: 3، تهران: شرَکِت ِسهامِی ِانِتشاراِت خوارزمی، 1369 هـ. ش.، ص 257(. ) تار

مـان می ُکَنـم از ُمخَتَرعاِت 
ُ
یَسـد کـه ُفـالن َخَبر »گ ّقـی َکـرده، بَصراَحـت مـی نو

َ
ْتشـاه را بغاَیـت َسـْهل ِانگار و ناموثـوق َتل

َ
ُاسـتاد مٖیُنـوی، دول

یْب تـر و  ـط و ِاْشـِتباه اسـت ...« )همـان، ص 259(، و َدر َبْهمـان موضـوع »از َهمـه َغر
ْ
ّمـا ِاخِتراعـی کـه ناشـی از َخل

َ
ْتشـاه باَشـد؛ أ

َ
دول

«)همان، ص 238(. َعراِی َسخیِف بی اعتبارِ او قواِل دولْتشاه است َدر َتذِکَرة الّشُ
َ
 تر أ

ْ
َمْجعول

زارانـۀ آن 
ُ
یْخِنگارانـه و ُرْخدادگ ِکـَرۀ وی، الَبّتـه ناِظـر بـه َارزِِش تار

ْ
ْتشـاِه َسـَمرَقندی و َتذ

َ
َجـرِح ُاسـتاِد زنده یـاد ُمْجَتبـٰی مٖیُنـوٖی َدر َحـّقِ دول

َدبـی، و َحّتـٰی َمْتنی کـه پندارهاِی 
َ
َغـوی و أ

ُ
َزْندگی هـاِی ل دیبانـۀ َقدیـِم واِجـِد َار

َ
ْتشـاه را بـه حیـِث یـک َمتـِن أ

َ
رنـه، َارِج کتـاِب دول اسـت؛ َو

یخی و گراْنَبهـا(، ِإْنكار َنْتـوان َکرد. ...  ، خود، َسـَندی اسـت تار َدبـِی ایـران آینگـی مـی ُکَنـد )و از ایـن َچْشـم انداز
َ
شـتۀ أ

َ
ذ

ُ
بـارۀ گ ُقَدمـا را َدر

م َرَود، ِکتابی است خوانَدنی، و َدر جاِی خود، سودَمْند.
َ
ِکره ِنگاشتی به َقل

ْ
رچه فاِقِد َوثاَقِت َبیوسیدۀ َتذ

َ
گ ْتشاه، َا

َ
َعراِی دول

ُ
تَذِکَرةالّش

ْمشاهی[، چ: 15،  : َبهاءالّدیِن ُخّرَ یرِ َنَظرِ دَعلِی ُفروغی ]با َهْمكارِی: َحبیِب َیْغمائی[، ]باْزچاپ ز ّیاِت َسعدی، به ِاْهِتماِم: ُمَحّمَ
ّ
108  . ُکل

غ 437. ، 1389 هـ.ش.، ص 573،  میرَکبیر
َ
َسۀ ِاْنِتشاراِت أ ِتْهران: ُمَؤّسَ

یورک: ُبْنیاِد میراِث ایران، 1999 م.، ص 307، ش 197. دَجعَفرِ َمحجوب، چ: 1، نیو کانی، به کوِشِش: ُمَحّمَ ّیاِت ُعَبْیِد زا
ّ
109  . کل

بارۀ یكی  ری و توصیفـی را َدر ینـیـ  که ُچنین داَو ِد َقزو بـارۀ ُهمـام، بـه واِسـطۀ ُقـرِب َعْهـِد او و ُعبْیـد، به َتْعبیـرِ َعاّلمه ُمَحّمَ ایـن ِحكاَیـت َدر
، چ: 3، ِتْهران:  ینی، به کوشـِش: ایـَرِج َافشـار : یادداشـتهاِی قَزو ر

َ
از ِحكایـاِت َهزلـِی ُعَبْیـد راِجـع بـه َسـعدی َمجـاِل َطـرح داده اسـت )نگ

 ! می، 1363هـ.ش.، 5 / 99( ـ »ِاعِتباٌرّمائی می َتواَند داشته باَشد«؛ و الَبّته َفَقط: ِاعِتباٌرّما؛ و َنه بیشَتر
ْ
ِاْنِتشاراِت ِعل

یار ـ، 1394  َدِب فارسی ـ ُبْنیاِد ِپژوِهشِی َشْهر
َ
بان و أ 110  . دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز

هـ.ش.، ص َشصت و شش.
یار  َدِب فارسـی ـ ُبْنیاِد ِپژوِهشـِی َشـْهر

َ
بان و أ 111  . َسـْنج: دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشـیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگسـتاِن َز

ـ، 1394 هـ.ش.، ص 3 و 4.
: میراِث ِشـهاب، س 23،  ر

َ
یجی، نگ یِن َتدر ِت ِاحِتمـاِل ُوقوِع َتدو یـزی و ُقـّوَ رسـانی هاِی َدستنوشـت هاِی دیـواِن ُهمـاِم َتبر

َ
بـارۀ ِدگ 112  . َدر

ِم: 
َ
بیات و ِنکاِت نویافته(«، به َقل

َ
ش 90، زمستاِن 1396 هـ.ش. ص 137 / از َمقالۀ »َدستنویسی ُکَهن از دیواِن ُهمامُ الّدیِن تَبریزی )أ

َعلِی َحْیَدرِی َیساُولی.
یار ـ،  َدِب فارسی ـ ُبْنیاِد ِپژوِهشِی َشْهر

َ
بان و أ : دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز ر

َ
113  . نگ

1394 هـ.ش.، ص 36، ح 5؛و ص 57، ح 3؛و ص 58، ح 5؛و ص 76، ح 1؛و ص 121، ح 1؛و ص 155، ح 2.
َدبّیـاِت عاّمـه، س 7، ش 29، آَذر و دِی 1398 هــ.ش.، ص 192 / َمقالـۀ »ُکَهْن نوشـته هایی َدربـارۀ 

َ
114  . َسـنج: دوماهنامـۀ فَرَهنـگ و أ

ِم: َجواِد َبَشری.
َ
ِارِتباِط َسعدی با ِخضر«، به َقل

(، َدستنوشـِت  یهـ 
َ
ـة و الّدیِن تَبریزیـ  رَحَمُة اهلل َعل

َ ّ
فَضل الّشـعرا ُهمام المل

َ
115  . دیـواِن ُهمـاِم تَبریـزی )َسـرنویِس آغازیـن: دیـواِن موالنـا أ

حَمدشـاه بـن َعلـّیِ صاِئـِغ 
َ
کاِتـب: َعلیشـاه بـِن أ ـ بـه ُشـمارۀ 16509،  ُعْظمـٰی َمرَعشـِی َنَجفـی ـ ره 

ْ
آَیةاهلِل ال ُبـُزرِگ  ِکتابخانـۀ  َمْحفـوظ َدر 

ِلف. 
َ
ِلف ـ 107 أ

َ
یه هاِی 105 أ ِخ دوَشنبه 21 َصَفرِ 739 هـ.ق.، َعكِس ُنسخه، رو ّرَ ِاصَفهانی، ُمَو

نامه(، س 23، ش 90، زمستاِن 1396 هـ.ش.، صص 177 ـ 179/ 
ْ
: میراِث ِشهاب )َفْصل 116  . بازِنِوشتی از این َمتن را، می َتوانید دید َدر

تی ُدچار 
َ
َسـف بـه ُافتادگی و بی ِدّق

َ ْ
بیات و ِنکاِت نویافته(«؛ َهرَچند َمَع األ

َ
از َمقالـۀ »َدستنویسـی ُکَهـن از دیـواِن ُهمامُ الّدیـِن تَبریـزی )أ

آَمده است.
َبرِ باء، از خوِد َدستنوشت است. 117  . َز

ذارِی کاِمل از خوِد َدستنوشت است.
ُ
118  . َحَرَکْت گ

« باَید خواْند. ر
َ
بع »َوگ (. ِبالّطَ 119  . ُچنین است َدر َدستنوشت ): واکر

120  . ُچنین است َدر َدستنوشت. الُبد »ُتَوم« یا »توَام« خوانده می َشَود.
می، 1363هـ.ش.، 5 / 112.

ْ
، چ: 3، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِعل ینی، به کوشِش: ایَرِج َافشار 121  . یادداشتهاِی قَزو

ـِت آن را بـه ِدل َبسـته بـود کـه دیـواِن ُهماِم َتبریزی را به طورِ کاِمـل َتْصحیح ُکَند و به َمخارِِج أوقاِف گیب به  ینـی َحّتـٰی نّیَ 122  . َعالّمـه َقزو



193  آینۀپژوهش
سال سی وسوم، شمــارۀاّول،فروردین واردیبهشت 1401  

پهوسپآینمپژوهش
َزلّیاِت  َسعدِی شیرازی  و ُهماِم َتبریزی

َ
ُمعاَرضات َدر غ 407

می، 1363هـ.ش.، 4 / 268.
ْ
، چ: 3، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِعل ینی، به کوِشِش: ایَرِج َافشار : یادداشتهاِی قَزو ر

َ
َطْبع بَرساَند. نگ

123  . این میكروفیلم، به ُشمارۀ »573 ف«، َدر ِکتابخانۀ َمرَکزِی داِنْشگاِه ِتْهران ِنگاهداری می َشَود.
: میراِث ِشهاب، س 23، ش 90، زمستاِن 1396 هـ.ش. ص 137 / از َمقالۀ »َدستنویسی ُکَهن از دیواِن ُهمامُ الّدیِن  ر

َ
124  . نمونه را، نگ

ِم: َعلِی َحْیَدرِی َیساُولی.
َ
بیات و ِنکاِت نویافته(«، به َقل

َ
تَبریزی )أ

شـعار و ُمراسـالت ...« 
َ
125  . ُاسـتاِد َانوشـه یاد ُمْجَتبـٰی میُنـوٖی، َدر یادداشـتی کـه َدر آغـازِ َعكـِس ُنسـخه نوشـته اسـت، آن را »مجموعـۀ أ

خوانده.
 : ر

َ
ِپژوهی، نگ مرِو ِشْعر

َ
بارۀ این ُجْنِگ ِکراَمنِد َسدۀ َهْشُتمی و سودَمْندی هاَیش خاصه َدر َقل 126  . َدر

وِی ]پیشـین[، 
َ
: ِاْنِتشـاراِت داِنْشـگاِه َپْهل َمقاالتی َدربارۀ زندگی و ِشـْعِر َسـْعدی، به کوشـِش: دکتر َمْنصورِ َرسـتگارِ ]َفسـائی[، چ: 3، شـیراز

َدِب فارسی ـ ُبْنیاِد 
َ
بان و أ : دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز 1357 هـ.ش.، ص 255؛و

َدبّیاِت عاّمه، س 7، ش 29، 
َ
: دوماهنامۀ فَرَهنگ و أ ، و شصت و سه؛و یار ـ، 1394 هـ.ش.، ص بیست، و شصت و دو ِپژوِهشِی َشْهر

ِم: َجواِد َبَشری.
َ
آَذر و دِی 1398 هـ.ش.، ص 192 / از َمقالۀ »ُکَهْن نوشته هایی َدربارۀ ِارِتباِط َسعدی با ِخضر«، به َقل

 : ر َدر
َ
زارِشی ِنْسَبًة َتفصیلی از َدرونمایۀ آن را، نگ

ُ
گ

دَتقـِی داِنْش ِپـژوه، ج 1، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت داِنْشـگاِه ِتْهران، 1348  ِفْهِرسـِت میکروفیلمهـاِی ِکتاْبخانـۀ َمرَکـزِی داِنْشـگاِه ِتْهـران، ُمَحّمَ
هـ.ش.، صص 499 ـ 504.

یـۀ  ال ِإسـماعیِل ِاسـتانبول ـ بـه ُشـمارۀ 487، عكـِس ُنسـخه، رو ال ِإسـماعیل، َدستنوشـِت َمْحفـوظ َدر ِکتابخانـۀ ال : ُجْنـِگ ال ـر
َ
127  . نگ

لف.
َ
284، أ

َیندۀ َتبریزی«. د گو 128  . »حاجی ُمَحّمَ
یه هاِی 88ـ  112. ال ِإسماعیِل ِاستانبولـ  به ُشمارۀ 487، َعكِس ُنْسخه، رو 129  . ُجْنِگ الال ِإسماعیل، َدستنوشِت َمْحفوظ َدر ِکتابخانۀ ال

: َغزَلهاِی َسـعدی، َتْصحیح: دکتر ُغالْمُحَسـْیِن یوُسـفی، به ِاْهِتماِم:  130  . ُشـمارِ َغَزلها، ُچنان که خواهید دید و زنده یاد یوُسـفی نیز )َدر
یح  یـزِ َاتابكـی، و َدسـْتیارِی: بانـو رِْفَعـِت َصفٖی نیـا، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن، 1385 هــ.ش.، ص بیسـت و َهفـت( َتْصر دکتـر َپرو
 : فتـه اسـت )َدر

ُ
َکـرده اسـت، "ِچِهـل و َهْفـت" اسـت؛ لیـک رواْنشـاد دکتـر َرشـیِد ِعْیَوضـی، بناُدُرسـت، ُشـمارِ َغَزلهـا را  "ِچِهـل و ُنـْه" گ

وِی ]پیشین[، 
َ
: ِاْنِتشاراِت داِنْشگاِه َپْهل َمقاالتی َدربارۀ زندگی و ِشْعِر َسْعدی، به کوشِش: دکتر َمْنصورِ َرستگارِ ]َفسائی[، چ: 3، شیراز

َدِب فارسی ـ ُبْنیاِد 
َ
بان و أ : دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز 1357 هـ.ش.، ص 255؛و

ُبرد به نوشـتۀ دکتر  طان زاده َهم ـ الَبّته بی هیچ باز
ْ
یار ـ، 1394 هـ.ش.، ص بیسـت، و شـصت و سـه( و خانِم َشـْهنازِ ُسـل ِپژوِهشـِی َشـْهر

َپَرسـتِی: ِإْسـماعیِل َسـعاَدت، ج 6، چ: 1، ِتْهران:  َدِب فارسـی، به َسر
َ
: داِنْشـنامۀ َزبان و أ ر َکرده اسـت )َدر ِعْیَوضی! ـ َهمان َخطا را ُمَكّرَ

َدِب فارسی، 1395 هـ.ش.، ص 784(. 
َ
بان و أ َفرَهْنِگستاِن َز

ینی  ِد َقزو بوالقاِسم ُجَنْیِد شیرازی، به َتْصحیح و َتْحشیۀ: َعالّمه ُمَحّمَ
َ
َمزار، ُمعین الّدین أ

ْ
وزار َعن ُزّواِر ال

َْ
زار فی َحّطِ األ ِ

ْ : َشّد اإل ر
َ
131  . نگ

ـ و ـ َعّباِس ِإقبال، چ: 2، ِتْهران، 1366 هـ. ش.، صص 548 ـ 550.
ْبكی، َتحقیق :  ِة الُکبرٰى، تاج الّدین أبوَنصر َعبدالَوّهاب بن َعلّی بن َعبِدالكافی الّسُ افعّیَ

َ
: َطَبقاُت الّش ر

َ
132  . َدربارۀ وی، از ُجْمله، نگ

ة، 9 / 8 و 9. بّیَ ناحی،  دار إحیاِء الُكتِب الَعَر د الّطَ ـ َمحمود ُمَحّمَ د الحلو ـ و َعبدالَفّتاح ُمَحّمَ
یرِ روَشـن و َرْنگِی َدستنوشـت که َدر ِاْختیارِ ما بوده اسـت  133  . ُمْقَتضاِی ِإْنصاف، َخسـتوئی بدین َحقیَقت اسـت که میاِن این َتْصو
فته بـوده، َتفـاُوت بسـیار اسـت؛ و َهرگـز 

ُ
َچسـبی کـه َدر َدسـت و َدسـْتَرِس ِپژوَهنـدگاِن پیْشـگ

ْ
یـرِ سـیاه و سـفیِد َنه َچنـدان ِدل و آن َتْصو

یم. م برانیم و کوِشِش ِاحِترام انگیزی را که َدر کارِ خود َکرده اند خوارمایه بیْنگار
َ
باِن َقل َنمی َسَزد ما َکِلَمه ای َدر َتْنقیِص ایشان َبر َز

134  . طاِبِع دیواِن ُهمام، ُاستاِد َفقید دکتر َرشیِد ِعْیَوضی، نوشته است: 
»روِی َهـم َرفتـه ِچِهـل َپنجـاه َغـَزل ]از ُهمـام[ اسـت کـه َدر َهمـۀ ُجْنگها َتكرار ُشـده اسـت« )دیواِن ُهمـاِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشـیِد 

یار ـ، 1394 هـ.ش.، ص سه(.  َدِب فارسی ـ ُبْنیاِد ِپژوِهشِی َشْهر
َ
بان و أ ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز

فتیم.
ُ
یخ و آن ُجْغرافیا که گ َدبِی آن تار

َ
این، نمودی است از َهمان ذوق و ذاِئقۀ أ

 : یرِ َنَظرِ دَعلـِی ُفروغـی )1254ـ  1321 هــ.ش.( ]بـا َهْمكارِی: َحبیِب َیْغمائـی[، ]باْزچاپ ز ّیـاِت َسـعدی، به ِاْهِتمـاِم: ُمَحّمَ
ّ
135  . َیعنـی: ُکل

، 1389 هـ.ش.  میرَکبیر
َ
َسۀ ِاْنِتشاراِت أ ْمشاهی[، چ: 15، ِتْهران: ُمَؤّسَ َبهاءالّدیِن ُخّرَ

ساس"هاِی 
َ
ُفضولی هاِی ناِشران و طاِبعان َدر این "َبرأ

ْ
یراسِت ُفروغی، بسیار است و َدستكاری ها و ُبل ساِس" و

َ
چاپهاِی به اْصِطالْح "َبرأ

: آِینـۀ ِپژوِهـش، س 32، ش3، ش َپیاَپی: 188، ُخـرداد و تیرِ 1400 هـ.ش.، صص  ـر
َ
سـاس، َفـراوان )َدر ایـن بـاره، از ُجْملـه، نگ

َ
َبعًضـا بی أ

یـا  ـِم: جو
َ
ّیـاِت َسـعدِی چـاِپ "ُبْنـگاِه َترَجمـه و َنْشـرِ ِکتـاِب پارسـه" ـ«، بـه َقل

ّ
یاَرْت "نامـۀ ُکل ْه َکـرَدِن ناِشـر اْنـَدر َفقیـْه ـ "ز

َ
364 ـ 368 / »نگ

جهاْنَبْخش(. 
یراسـِت ُفروغی  میرَکبیر ـ که خود عْیب و َعوارِ بسـیار داَرد ـ، به و

َ
َسـۀ ِاْنِتشـاراِت أ یا این چاِپ ُمَؤّسَ َدر میاِن چاپ هاِی ُمَتداَوِل موجود، گو

 ، ـر
َ
ِف ِبجـا و ناِبجـاِی دیگ ـرِ ِنسـَبِت ِکتـاب بـه ُفروغـی، یـا َهرگونـه َتَصـّرُ ـالِت بیهـودۀ دراْزَدسـتان و ِبْهسـازی هاِی ُمَغّیِ

ُ
، و از َتَدّخ َنزدیْک َتـر

م.
َ
ْعل

َ
عارٖی َتر است؛ َواهلُل أ
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َدِب فارسی 
َ
بان و أ 136  . َیعنی: دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشیِد ِعْیَوضی )1307 ـ 1393 هـ.ش.(، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز

یار ـ، 1394 هـ.ش.  ـ ُبْنیاِد ِپژوِهشِی َشْهر
یـز و ِتْهـران چـاپ ُشـده اسـت و َدر ایـن چاپ که واَپسـین چاِپ آن اسـت، آن َمرحوم  یراسـِت زنده یـاد ِعْیَوضـی، پیـش از آن َهـم، َدر َتبر و
ِه این  ـزارِِش مـا را بـا چاپ هاِی پیشـین ُمَتفـاِوت یافَتنـد، ُمَتَوّجِ

ُ
ـر خواَننـدگاِن ُمحَتـَرم گ

َ
گ فاتـی َتكمیلـی َکـرده اسـت. َا ِإْصالحـات و َتَصّرُ

َرند.
َ
طْف، به َهمین چاپ ُفروِبْنگ

ُ
َتْغییرات باَشند و از راِه ل

کذا؛ َولی ِکتاب، توضیحات َنداَرد[: دکتر ُغالْمُحَسْیِن یوُسفی )1306ـ  1369 هـ.ش.(،  137  . َیْعنی: َغزَلهاِی َسعدی، َتْصحیح و توضیح ]
یزِ َاتابكی )1307ـ  1383 هـ.ش.(، و َدسْتیارِی: بانو رِْفَعِت َصفٖی نیا، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1385 هـ.ش.  به ِاْهِتماِم: دکتر َپرو

یار ـ،  َدِب فارسـی ـ ُبنیـاِد ِپژوِهشـِی َشـْهر
َ
بـان و أ 138  . دیـواِن ُهمـاِم تَبریـزی، َتْصحیـِح: دکتـر َرشـیِد ِعْیَوضـی، چ: 1، ِتْهـران: َفرَهْنِگسـتاِن َز

فتارِ َانوشه یاد ُاستاد دکتر منوچهرِ ُمرَتَضوی(.
ُ
" )از پیْشگ 1394 هـ.ش.، ص "ز

د َعلِی  ْمشـاهی، ُمدیرِ ِإْجرائی: َسـّیِ : َبهاءالّدیِن ُخّرَ یراسـتار َپَرسـتِی: َعْبداهلِل جاْسـبی، َسرو 139  . داِنْشـنامۀ حاِفظ و حاِفْظ  ِپژوهی، به َسر
رمارودی، چ: 1، ِتْهران: َنْشرِ ُنُخْستاِن پارسی، 1397 هـ.ش.، 4 / 2603.

َ
موَسوِی گ

: دیـواِن ُهمـاِم تَبریـزی، َتْصحیـِح: دکتـر َرشـیِد ِعْیَوضـی، چ: 1، ِتْهـران:  ـر
َ
ـِت ُمطالعـه َدر آن، نگ َهّمّیَ

َ
140  . َدربـارۀ ایـن َجْنبـۀ دیـواِن ُهمـام و أ

فتارِ َانوشه یاد ُاستاد دکتر َمنوِچهرِ ُمرَتَضوی(، 
ُ
ـ ، 1394 هـ.ش.، ص "ح" )از پیْشگ یار َدِب فارسیـ  ُبنیاِد ِپژوِهشِی َشْهر

َ
بان و أ َفرَهْنِگستاِن َز

 ، : ِچِهل َمقاله، حاج ُحَسـیِن َنْخَجوانی، به کوِشـِش: یوُسـِف خاِدِم هاِشمٖی َنَسـب، َتْبریز و َپنجاه و َپنج، و َشـصت و ُنْه، و 292 و 293؛و
: میـراِث ِشـهاب، س 23، ش 90، زمسـتاِن 1396 هــ.ش.، ص 173 / از َمقالـۀ »َدستنویسـی ُکَهـن از دیـواِن  1343 هــ.ش.، ص 238؛و
ـه(، ش 67، پاییز و زمسـتاِن 1399 

ّ
: آینـۀ میراث)َمَجل ـِم: َعلـِی َحْیـَدرِی َیسـاُولی؛و

َ
بیـات و ِنـکاِت نویافتـه(«، بـه َقل

َ
ُهمامُ الّدیـِن تَبریـزی )أ

 : ؛و ِم: َسعید َطرَزمی ـ و ـ َعبداهلِل ُطلوعی آَذر
َ
« به َقل هـ.ش.، ص 317 و 318 / از َمقالۀ »َبرَرسِی نمونه هاِی َفْهلوّیات َدر ِشعرِ شاِعراِن َتبریز

ُعْظمـٰی َمرَعشـِی َنَجفـیـ  رهـ  بـه ُشـمارۀ 16509، کاِتـب: َعلیشـاه بِن 
ْ
دیـواِن ُهمـاِم تَبریـزی، َدستنوشـِت َمْحفـوظ َدر ِکتابخانـۀ ُبـُزرِگ آَیةاهلِل ال

ِلف.
َ
یۀ 80 ب و 81 أ ِخ دوَشنبه 21 َصَفرِ 739 هـ.ق.، َعكِس ُنْسخه، رو حَمدشاه بن َعلّیِ صاِئِغ ِاصَفهانی، ُمَوّرَ

َ
أ

رَنـه چـرا باَیـد ُعَبْیـِد زاکانـی 
َ
یـز نیـز َبـراِی بسـیاری از ایرانیـان َمْفهـوم بـوده اسـت؛ وگ بـاِن ایرانـی، َدر بیـرون از َتبر 141  . ُطرفـه آن کـه ایـن َز

ّیاِت موالنا ِنظام الّدین ُعَبْیـداهلل َمعروف به ُعَبْیِد 
ّ
یـزِی ُهمـام را َدر ِضْمـِن َمْثَنوِی ُعّشـاْق نامه ِی خود )َسـْنج: کل ـِی َتبر

ّ
ُسـروده هاِی َمَحل

، 1384 هــ.ش.، ص 288  ّوار یـزِ َاتاَبكـی، چ: 4، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت َز بـی:  َپرو کانـی، َتْصحیـح و َتحقیـق و َشـرح و َترَجمـۀ ِحكایـاِت َعَر زا
یـورک: ُبْنیـاِد میـراِث ایـران، 1999 م.، ص 156 و  دَجعَفـرِ َمحجـوب، چ: 1، نیو کانـی، به کوِشـِش: ُمَحّمَ ّیـاِت ُعَبْیـِد زا

ّ
: کل و 289 و 310؛و

د[ َذبیح اهلِل َصفا، ج 3 ـ َبخِش 2، چ: 7، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِفردوس،  مرِو َزباِن پارسی، دکتر ]َسّیِ
َ
َدبّیات َدر ایران و َدر قَل

َ
یِخ أ : تار 176؛و

َرد؟ 1369 هـ.ش.، ص 721( بیاَو
یار  َدِب فارسـی ـ ُبْنیاِد ِپژوِهشـِی َشـْهر

َ
بان و أ : دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشـیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگسـتاِن َز ر

َ
142  . نگ

ـ، 1394 هـ.ش.، ص چهل و شش.
غ 498. : یوُسفی، ص 228،  غ 376؛و 143  . ُفروغی، ص 550، 

144  . ُفروغی و یوُسفی: کت.
. 145  . ُفروغی و یوُسفی: دیدارِ تو

146  . ُفروغی: خوشنودم. 
یراسـِت یوُسـفی َهسـت، َبـر ُبْنیـاِد َنَظـرِ َبرخی، َبر »خوشـنودِم« ُفروغـی ُرْجحاِن  ال ِإسـماعیل و و یسـِش »خشـنودم« کـه َدر َمتـِن ُجْنـِگ ال نو
ط نَنویسـیم 

َ
: َغل ر

َ
یخِت "خوشـنود"ـ  نوشـت. نگ یختـ  و َنه به ر فتـه می َشـَود: "ُخشـنود" را باَیـد بـه َهمیـن ر

ُ
فت وگـو داَرد؛ چـرا کـه گ

ُ
بی گ

َحَسِن َنَجفی، چ: 14، ِتْهران: َمرَکزِ َنْشرِ داِنْشگاهی، 1387 هـ.ش.، ص 176.
ْ
بوال

َ
)فَرَهْنِگ ُدشواریهاِی َزباِن فارسی(، أ

. 147  . ُفروغی و یوُسفی: گفتارِ تو
. ز و آن خاطر 148  . ُفروغی و یوُسفی: مباد آن رو

149  .ُفروغی و یوُسفی: کسی.
150 . ُفروغی و یوُسفی: مانند.

151  . ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیت را َافزون داَرند: 
کســــــــی در پاَیت اندازد افكندماگر خود نعمــــــــِت قارون  پاَیت  که جان در  باشد  َمن  کجا همتاِی 

 )یوُسفی: افگندم(.
152 . ُفروغی و یوُسفی: رغبت.

153  . َدستنوشت: سوی.
154  . یوُسفی: پراگنده.

یی.  155 . ُفروغی و یوُسفی: ز هر سو
156  . یوُسفی: پراگندم.
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. . یوُسفی: دوست تر 157  . ُفروغی: دوستتر
158 . ُفروغی و یوُسفی: جانا. 

ردیم. 159  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، ِبالفاِصله َپس از »اگر خود نعمت قارون کسی در پایت اندازد ...« است که َدر حاشیه آَو
160 . ُفروغی و یوُسفی: وصلت. 

161  . ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیت را َافزون داَرند:
چو کار از دست بیرون ُشد، چه سود از دادِن پندم؟چو پای از جاده بیرون ُشد، چه َنفع از رفتِن راهم؟

162 . فروغی و یوُسفی: خواری.
رده است، ص 174، ش 11. 163  . ِعْیَوضی، این َغَزل را َدر ُزمرۀ "َمراثی" آَو

زی. 164  . ِعْیَوضی: مبادا هرگز آن رو
165  . ِعْیَوضی: ُاّمید.

یم. 166  . ِعْیَوضی: و می گو
ک قالب را ...« آَمده است. َیم خا 167  . این بْیت، َدر ِعْیَوضی، َپس از بْیِت »چو حشرِ آَدمی باَشد ببو

فته است:
ُ
ر که آن َهم َدر ُزْمرۀ "َمراثِی" دیواِن وی ِاْنِدراج یافته، گ

َ
، َدر َغَزلی دیگ ر

َ
168  . ُهمام، َدر جاِی دیگ

کــــــــه َمنــــــــِزِل خــــــــود ســــــــاختی ُکنون نیستَالَونــــــــد را  َعبیر  و  ُمْشک  و  َعنَبر  که  بُجز  خاَکش 
ری

َ
ذ

ْ
َالَونــــــــد ُبگ بــــــــه جانــــــــِب  گــــــــر  ا بــــــــاد!  بــــــــی تو جهان ِدلَپذیر نیســــــــتای  که  با جان بگو 

)ِعْیَوضی، ص 171، ش 5(. 
کر را از آن َنْقل َکردیم، َفرموده است:  ِ

ّ
خیرالذ

َ
بارۀ َغَزلی که دو بیِت أ د َذبیح اهلِل َصفا، َدر ُاستاِد َانوشه یاد دکتر َسّیِ

»این َغَزل چنانكه َمعلومست َدر بیاِن اشتیاق ِنسَبت به شیخ یا ُمراد و ُبُزرگی که َدر َنواحِی َالَوند ِاعِتكاف ُجسته بود، ِفرِستاده ُشده« 
د[ َذبیـح اهلِل َصفـا، ج 3ـ  َبخـِش 2، چ: 7، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ِفردوس، 1369  بـاِن پارسـی، دکتـر ]َسـّیِ مـرِو َز

َ
َدبّیـات َدر ایـران و َدر قَل

َ
یـِخ أ ) تار

هـ.ش.، ص 728، هاِمش(.
ر نیز از »َالَوند« یادی َکرده که نمودارِ ُحضورِ آن نام و ُجْغرافیا َدر َصحیفۀ خاِطرِ اوست:

َ
ُهمام جاِی دیگ

می َبخَشدآتِش ِعشــــــــِق توَام داد َحیاتی به ازانک َهَمدان  ِک  خا به  َوْند 
ْ
َال آِب 

)ِعْیَوضی، ص 87، ش62(. 
169  . "ُخرَسـْند بوَدن از دوسـت" ـ که َدر ِشـعرِ َسـْعدی َهم آَمده اسـت ـ َیعنی: َفراَغت داشـَتن از او و بی ِاْعِتنا بوَدن به او و بی نیاز بوَدن از 
او و َغِم او را َنداشـَتن و از او َدسـت َکشـیَدن و َپرواِی او را َنداشـَتن و َدر َتب و تاِب او َنبوَدن؛ آْنسـان که: ِدل از چیزی ُخرَسـْند َکرَدن 

َیعنی: ِدل را از چیزی فارِغ داشَتن. 
َید: ر ـ که َدر َهمین َمْجموعه نیز آَمده است ـ می گو

َ
ُهمام َدر َغَزلی دیگ

؟! کیست ماَنْنَدش که تا عاِشق َشَود ُخرَسْند ازو
ست

َ
ران از آب و ِگل، َمْنظوَرم از جان و ِدل

َ
دیگ

غ 29(. )ِعْیَوضی، ص 71، 
آنجا که َسعدی َفرموده است:

ق
ْ
آَهــــــــم َنماْند و َترَســــــــم َخل که َســــــــعدی زِ دوست ُخرَسْند استزِ َضْعــــــــف طاَقت  َبَرند  مان 

ُ
گ

غ 60(، )ُفروغی، ص 434، 
سـۀ ِاْنِتشـاراِت  ری و َشـرح: َمسـعوِد علیا، چ: 5، ِتْهران: ُمَؤّسَ "ُخرَسـْند بودن" به َهمین َمْعناسـت )َسـْنج: َغزَلّیاِت شـیریِن َسـعدی، ِگردآو
ِد آَیتی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت هیرَمند،  ُمَحّمَ

ْ
: ُشـکوِه َسـعدی َدر َغزَل، به ِاْنِتخاب و َشـرِح: َعْبدال پْیداِیش، 1392 هـ.ش.، ص 53؛و

ـ  دکتر تـوَرِج َعْقدایی،  ـرِ خاِلقـیـ  و
َ
درضـا َبرزگ هـاِی َسـعدی، به کوِشـِش: دکتـر ُمَحّمَ

ْ
: َشـرِح َغزَل 1369 هــ.ش.، ص 41، توضیـِح ِنهایـی؛و

مـه و َشـرح: َبهاءالّدیـِن 
َ

: َغزَلّیـاِت شـْیخ شـیراز َسـعدی، ُمَقّد ، 1386 هــ.ش.، 1 / 154، ذْیـِل َمعنـاِی بیـت؛و ّوار چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت َز
سـۀ ِاْنِتشـاراِت َقْدیانـی، 1386 هــ.ش.، ص 147، ذْیـِل َمعنـی / توضیـِح ِنهایـی(؛ َنـه »راضـی، ُخشـنود،  ِاسـَكنَدری، چ: 6، ِتْهـران: ُمَؤّسَ
ْبیات 

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

ُ
: َغزَلّیاِت َسعدی، ُمقابله، ِإعراْبگ ر

َ
شادمان«بوَدن ـ که َبعِض ُشّراح )نگ

: َشـرِح  ، 1386 هــ.ش.، 1 / 249؛و ز یراسـِت 2، چ: 1، ِتْهـران: شـرَکِت ِاْنِتشـاراتِی ِفْكـرِ رو بـی: کاِظـِم َبرْگ َنْیسـی، و و َترَجمـۀ ِشـعرهاِی َعَر
زیدۀ 

ُ
: گ ، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ِهرِمس ـ با َهْمكارِی: َمرَکزِ َسعدٖی شناسـی ـ، 1390 هـ.ش.، ص 334؛و َغزَلّیاِت َسـْعدی، َفَرِح نیازکار

فته انـد و 
ُ
یرایـِش ُدُوم، چ: 16، ِتْهـران: َنْشـرِ َقْطـره، 1394 هــ.ش.، ص 83( گ ْنـَوری، و

َ
َغزَلّیـاِت َسـعدی، ِاْنِتخـاب و َشـرح: دکتـر َحَسـِن أ

یكَسره َبر آن َتكیه َکرده.
، َسَبب ُشده است تا  ْکِتفا به َهمان َمعانِی َمْشهورِ َدِم َدستِی واژۀ »ُخرَسْند« نیز یا بی ُوقوفی َبر َهمین َمعناِی »ُخرَسند بوَدن از ...«، و ِا گو
مان َبَرند که َسعدی زِ ِهْجر ُخرَسند است« )َغزَلهاِی َسعدی، به کوِشِش: نوراهلِل 

ُ
یف" ُکَنند: »گ َبعضی، ِمْصراِع َسعدی را ُچنین "َتحر

ایَزدَپَرست، چ: 2، ِتْهران: داِنش، ج1: 1362 هـ.ش.، ص 81(.
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پهوسپآینمپژوهش
َزلّیاِت  َسعدِی شیرازی  و ُهماِم َتبریزی

َ
410ُمعاَرضات َدر غ

170  . ِعْیَوضی: خیالت. ُنسخه َبَدِل ِعْیَوضی: فراقت.
171  . ِعْیَوضی: کت.

غ 317.  غ 577؛ یوُسفی، ص 148،  172  . ُفروغی، ص 626، 
173  . ُفروغی و یوُسفی: برد.

174  . ُفروغی، َدر اینجا، این بْیت را َافزون داَرد:
غازیجفاِی عشــــــــِق تو َبر عقِل من َهمان َمَثل اســــــــت َهمی ِدَهــــــــد  کافــــــــر  بــــــــه  یت  ز

َ
َســــــــرگ که 

175  . یوُسفی: تقوٰی. َپس پیداست که »تقوٖی« َنخوانده اند.
176  . ُفروغی: هرکه. َضْبِط یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

177  . یوُسفی: هزارگونه اگر محنت و بال بینم.
یش است. ماِن ما َنه َبر جاِی خو

ُ
ت ِنهاده ُشده است؛ که به گ

َ
یراسِت یوُسفی، ِنشاِن ُپرِسش َدر پایاِن ل 178  . َدر و

یر داده اند. « را ز یًحا واِضًحا راِی »برِ یراسِت یوُسفی، َصر 179  . َدر و
.» « می َتوان خواْند و َهم »َبرِ یا َدر این َمقام، َهم »َبر گو

یان. یراسِت نوراهلِل ایَزدَپَرست )2 / 322(: چه ز 180  . ُفروغی و یوُسفی: چه شود. و
ـِت ُدُومیـن، ِنشـانۀ ُپرِسـش 

َ
یراسـِت یوُسـفی، َدر پایـاِن همیـن ل یراسـتی از َتْصحیـِح ُفروغـی کـه مـورِد ُمراجعـۀ ماسـت و نیـز َدر و 181  . َدر و

ذاری َهمداسـتانیم. 
ُ
ِت َنُخسـت ِنهاده اند؛ که ما نیز با َهمین ِنشـانه گ

َ
ِنهاده اند. َدر َبرخی از چاپها / ُشـروح، نشـانۀ ُپرِسـش را َدر پایاِن ل

ِت ُدُومین، ِنشانۀ ُپرِسش ِنهاده اند 
َ
ران، چه آنان که َدر پایاِن ل

َ
زارِشگ

ُ
فت وگوست. بیشینۀ گ

ُ
ِت ُدُوم، خود، جاِی گ

َ
زارِِش ل

ُ
باری، َنحوۀ گ

یانـی داَرد کـه تـو  َیـد: »چـه ِإشـكالی / چـه َعَجبـی / چـه ز یافته انـد کـه شـاِعر می گو ـِت َنُخسـتین، ُچنیـن َانَدر
َ
و چـه آنـان کـه َدر پایـاِن ل

کرانـی از َشـهرهاِی ُمخَتِلـف داریـ  ُغالمـی َهـم از شـیراز بـه َهمـراه داشـته  َبنـده ای ماَننـِد َسـعدی داشـته باشـی تـاـ  َهمـان گونـه کـه چا
ْبیات و َترَجمۀ ِشـعرهاِی 

َ
ـذاری، َتْصحیح، توضیِح واژه هـا و ِاْصِطالحات، َمعناِی أ

ُ
باشـی؟« )َسـْنج: َغزَلّیـاِت َسـعدی، ُمقابلـه، ِإعراْبگ

: َغزَلهاِی َسعدی، به کوِشِش:  ، 1386 هـ.ش.، 2 / 1221؛و ز یراسِت 2، چ: 1، ِتْهران: شرَکِت ِاْنِتشاراتِی ِفْكرِ رو بی: کاِظِم َبرْگ َنْیسی، و َعَر
ی، به کوشـِش: دکتـر  : دیـواِن َغزَلّیـاِت اُسـتاِد ُسـَخن َسـْعدِی شـیراز نـوراهلِل ایَزدَپَرسـت، چ: 2، ِتْهـران: داِنـش، 1369 هــ.ش.، 2 / 322؛و
رِ 

َ
درضا َبرزگ هاِی َسـعدی، به کوِشـِش: دکتـر ُمَحّمَ

ْ
: َشـرِح َغزَل ، چ: 10، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت َمْهتـاب، 2 / 841؛و د[ َخلیـِل َخطیـب َرْهَبـر ]َسـّیِ

یش َپذیُرْفَتنی اسـت؛  زارِش َبر جاِی خو
ُ
، 1386 هــ.ش.، 2 / 1190(. ایـن گ ّوار ـ  دکتـر تـوَرِج َعْقدایـی، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت َز خاِلقـیـ  و

ر 
َ
گ ری را نیز می َتوان َمجاِل َطرح داد: َعَجبی نیسـت َا

َ
زارِِش دیگ

ُ
یِسـِش َمتِن ماـ  ُچنیـن گ یـژه َبر ُبْنیاِد نو مـاِن مـا ایـن اسـت کـهـ  بو

ُ
لیـک گ

ر َمن نیز 
َ
گ یب و تازه ای ُرخ َنمی ِدَهد َا َمِن َسـعدی َبندۀ تو باشـم؛ چه، باز َهم ُغالم )/ ُغالماِن( شـیرازی َدر رِکاِب تو َهسـت و چیزِ َغر

رَدم. 
َ
ُمالزِِم آن رِکاب گ

، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت  : َشـرِح َغزَلّیـاِت َسـْعدی، َفـَرِح نیـازکار ـر
َ
182  . »پارسـی« کـه َدر اینجـا بـا »تـازی« »إیهـاِم تناُسـب« نیـز داَرد )نگ

ِهرِمـس ـ بـا َهْمـكارِی: َمرَکـزِ َسعدٖی شناسـی ـ، 1390 هــ.ش.، ص 1262(، بـه َمْعنـاِی »ُسـَخِن پارسـی« )دیـواِن َغزَلّیـاِت اُسـتاِد ُسـَخن 
، چ: 10، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت َمْهتاب، 2 / 841( و »ُسـَخِن َنغزِ پارسـی« )  د[ َخلیِل َخطیب َرْهَبر ی، به کوشـِش: دکتر ]َسـّیِ َسـْعدِی شـیراز
، 1390 هــ.ش.، ص 1262(  ، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ِهرِمـسـ  بـا َهْمـكارِی: َمرَکـزِ َسعدٖی شناسـیـ  َشـرِح َغزَلّیـاِت َسـْعدی، َفـَرِح نیـازکار
ْبیات و َترَجمۀ 

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

ُ
و »ِشـعرِ پارسـی / فارسـی« )َغزَلّیاِت َسـعدی، ُمقابله، ِإعراْبگ

هـاِی 
ْ
: َشـرِح َغزَل ، 1386 هــ.ش.، 2 / 627؛و ز یراسـِت 2، چ: 1، ِتْهـران: شـرَکِت ِاْنِتشـاراتِی ِفْكـرِ رو بـی: کاِظـِم َبرْگ َنْیسـی، و ِشـعرهاِی َعَر

، 1386 هــ.ش.، 2 / 1191(  ّوار ـرِ خاِلقـی ـ و ـ دکتـر تـوَرِج َعْقدایـی، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت َز
َ
درضـا َبرزگ َسـعدی، به کوِشـِش: دکتـر ُمَحّمَ

فـت و َرفـت؛ چـه، واژۀ »پارسـی«، ِعـالوه َبـر َمعنـاِی َمْعـروِف َمْشـهوَرش، َدر ِاْصِطـالِح ُقَدمـا، َبـر 
ُ
َتواَنـد بـود؛ لیـک از ایـن َفراَتـر نیـز َتـوان گ

ردیده اسـت؛ 
َ
ق می گ "َغـَزل" بـه طـورِ عـام و "َغَزلـی کـه بـا موسـیقی َهمـراه باَشـد، یا ُمناِسـِب ِإجرا با موسـیقی باَشـد" به طورِ خـاص ِإْطال

یفـان نیـز کـه َدر ُنَسـِخ دیـواِن حاِفـظ َمذکـور افتاده اسـت، با ایـن َمعناِی واژۀ  فَتِن خوبـان و "پارسـی"خوانَدِن ُمْطـرِِب َحر
ُ
و آن "پارسـی" گ

ر 
َ
زمـی و َبعِض دیگ سـراِر َکمال الّدیـن ُحَسـْیِن خواَر

َ ْ
»پارسـی« بی پْیَونـد نیسـت. »پارسـی« و »فارسـی«، بدیـن َمعنـی، بَتكـرار َدر َجواِهـر األ

ُمتوِن َقدیم به کار َرفته است.
ـۀ فَرَهْنـگ و تَحقیقـاِت ایرانـی(، س 6، ش 9 ـ 12، آَذر ـ ِاسـَفنِد 1359 هــ.ش.، 

ّ
: آَیْنـده )َمَجل ـر

َ
یـژۀ واژۀ »پارسـی«، نگ بـارۀ ایـن َمْعنـاِی و َدر

درِضا َشفیعِی  : این کیمیاِی َهستی، دکترُمَحّمَ ِم: َجمشیِد ُسروشیار ]/ َمظاِهری[؛و
َ
صص 671 ـ 675 / َمقالۀ »پارسی، فارسی« به َقل

َکدَکنی، چ: 6، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1398 هـ.ش.، 2 / 334 و 344 و 345.
غ 196. 183  . ِعْیَوضی، ص 152 و 153، 

ِخ 857  رداِن َدسْتنوشـِت ُمـَوّرَ
َ
یـده، ُنْسـخه َبرگ ز

ُ
یـِخ گ : تار ـر

َ
رده اسـت. نگ یـده آَو ز

ُ
یـِخ گ ینـی َهـم َدر تار ایـن َغـَزِل ُهمـام را َحمـِد ُمْسـتوفِی َقزو

هـ.ق.، به َسْعی و ِاْهِتماِم: ِادوارد بَرون، چ: 2، ِتْهران: ُدْنیاِی ِکتاب، 1361 هـ.ش.، ص 827.
ر از شْیِخ شیراز پرداخته ُشده باَشد. آن َغَزل، به آغازۀ 

َ
ُاستاد دکتر َمحموِد عاِبدی ِاحِتمال داده اند این َغَزِل ُهمام َدر ِاقِتفاِی َغَزلی دیگ

یشـاِن ما َنَیْندازی«، با این بْیت به َفرجام می َرَسـد: »تو َهمچو صاِحِب دیوان  مثاِل ما َنَپردازی / َنَظر به حاِل َپر
َ
»تو خود به ُصْحَبِت أ
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یِسـِش »صاحبدیـوان« بـه جـاِی  غ 578 / بـا نو یشـَتن بَیْنـدازی« )ُفروغـی، ص 626 و 627،  َمُكـن کـه َسـعدی را / بـه یـک َرْه از َنَظـر خو
»صاِحـِب دیـوان«(. ... ُاسـتاد عاِبـدی ِاحِتمـال می ِدَهنـد کـه ایـن َغـَزل َبـراِی صاِحب دیـوان ِفرِسـتاده ُشـده و آنـگاه ُهمـام آن َغـَزل را َدر 
رۀ ِسـُوم، سـاِل چهاُرم، ش 3 و 4 / َپیاَپی: 88 و 89، پاییز و زمسـتاِن 1398 هـ.ش.  زاِرِش میراث، دو

ُ
: گ ر

َ
َجواِب این سـاخته باَشـد. نگ

یز  ِت ُهمام و َغَزلی از او َدر دیواِن َسـعدی )پیَوسـتگِی َفرَهنگِی َتبر : پاییزِ 1400 هـ.ش.(، ص 221 / از َمقالۀ »ِشـعر و َشـخصّیَ )ِاْنِتشـار
.») و شیراز

زیده: خوابم من.
ُ
یِخ گ 184  . ِعْیَوضی و تار

زیده: خنک.
ُ
یِخ گ 185  . ِعْیَوضی و تار

زیده نیست.
ُ
یِخ گ 186  . این بْیت، َدر ِرواَیِت تار

187  . ِعْیَوضی: صبا.
: دیـواِن ُهمـاِم  ـر

َ
ال ِإسـماعیل و نیـز َدر ُکهْن َتریـن ُنسـخۀ شناخته ُشـده از دیـواِن ُهمـام )نگ 188 . ُچنیـن اسـت َدر َدستنوشـِت ُجْنـِگ ال

حَمدشاه بن 
َ
ُعْظمٰی َمرَعشِی َنَجفی ـ ره ـ به ُشمارۀ 16509، کاِتب: َعلیشاه بِن أ

ْ
تَبریزی، َدستنوشِت َمْحفوظ َدر ِکتابخانۀ ُبُزرِگ آَیةاهلِل ال

ِلف(.
َ
یۀ 29 أ ِخ دوَشنبه 21 َصَفرِ 739 هـ.ق.، َعكِس ُنْسخه، رو ّرَ َعلّیِ صاِئِغ ِاصَفهانی، ُمَو

شَتن" به کار ُبرده است. 
َ
ردی" و "َهرزه  گ

َ
رد« را به َمْعناِی "َهرزه گ

َ
ْه باَشد( شاِعر »َهرزه گ ر َضْبِط َدستنوشت، ُمَوّجَ

َ
گ بظاهر )َا

ِعْیَوضی: عادِت آن هرزه گرد غّمازی.
زیده نیست.

ُ
یِخ گ این بْیت، َدر ِرواَیِت تار

. زیده: ِبْهَتر
ُ
یِخ گ 189  . تار

یم. زیده: رو
ُ
یِخ گ 190  . ِعْیَوضی و تار

زیده: َنواهای.
ُ
یِخ گ 191  . تار

کذا[. زیده: َسَخٖنی ]
ُ
یِخ گ 192  . تار

یب و شیرین است. 193  . ِعْیَوضی: دلفر
غ 334.  غ 545؛ یوُسفی، ص 155 و 156،  194  . ُفروغی، ص 614، 

195  . َدستنوشت: آ�ینه.
196  . ُفروغی و یوُسفی: ماننده.

197  . َدستنوشت: کانج.
198  . ُفروغی و یوُسفی: چنین.
199  . ُفروغی و یوُسفی: نشاید.

200  . ُفروغی: نتوانم.
201  . ُفروغی: بروم.

202  . این بْیت، َدر یوُسفی نیست.
203  . ُفروغی و یوُسفی: می رود.

204  . ُفروغی و یوُسفی: ما.
یی. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 205  . ُفروغی: نیكو

. ز 206  . ُفروغی و یوُسفی: هر رو
. 207  . ُفروغی و یوُسفی: گر تو
208  . ُفروغی و یوُسفی: ننهد.

209  . ُفروغی و یوُسفی: نشناسد.
210  . ُفروغی و یوُسفی: نداند.

211  . ُفروغی و یوُسفی: که.
ماِن ما، ِاْختیارِ ُدُوم، َدر اینجا 

ُ
یرا که« َتوان ِگرِفت، و َهم به َمْعناِی »َهرکه، َکسی که«؛ لیک، به گ یرا، ز »که« را، َدر اینجا، َهم به َمْعناِی »ز

راِجح است.
ُبردهاِی نمایان َدر َسـبِک َسـعدی اسـت؛ و الَبّته گاه  یِسـش راسـت می آَید، از کار ُبـرِد »کـه« بـه َمْعنـاِی »َهرکـه، َکسـی کـه« کـه َبر این نو کار
: دیباچه ای  ر

َ
ِئِق ُمْخَتِلفی را َبرمی تاَبد. نمونه را، نگ ُبرِد »که« َدر بافِت َکالِم َسعدی به َنحوی است که خواِنْش هاِی ُمْخَتِلف و َسال کار

، 1399 هـ.ش.،  ـ  روِه َنْشرِ آثار
ُ
َدِب فارسیـ  گ

َ
بان و أ ُحَسْینی "َپَرند"، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز

ْ
ِکرال َبر َبیاض یا َسفینۀ صاِئب، ُمْحِسِن ذا

ص 87.
غ 186.  212  . ِعْیَوضی، ص 146 و 147، 

213  . ِعْیَوضی: نخوانم.
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 . 214  . ِعْیَوضی: ـ و
وی )651 ـ 725 هـ.ق.( است که َفرموده است:

َ
میرُخْسرِو ِدْهل

َ
رِ بْیِت َمْشهورِ أ 215  . یادآَو

یده ام رز ردیــــــــده ام، ِمْهرِ ُبتان َو
َ
ریآفاق را گ

َ
ّما تو چیزِ دیگ

َ
بسیار خوبان دیده ام، أ

یـدان، 1361 هـ.ش.، ص 543،  یـش، چ: 2، ِتْهران: سـازماِن ِاْنِتشـاراِت جاو ـت و کوِشـِش: م. َدرو ـوی، بـا ِهّمَ
َ
میرُخسـرو ِدْهل

َ
)دیـواِن کاِمـِل أ

غ 1637(.
یند. 216  . ِعْیَوضی: جو

کی که برو می گذری.  217  . ِعْیَوضی: همه در حسرِت خا
218  . ِعْیَوضی: هر یكی را هوِس آن که کجا می نگری.

یژه با ِعناَیت به ُستوارِی پْیَونِد میاِن دو  ْت هاِی ُدُوم ناشی ُشده است، و بو
َ
بظاِهر َدر این دو بْیِت ُمَتوالی، ِاْخِتالف، از جابه جا نوشتِن ل

، َدر َمتِن ِعْیَوضی، َضْبِط ِعْیَوضی َبر َمتِن ما راِجح است. خیر
َ
ِت بْیِت أ

َ
ل

219  . ِعْیَوضی: هوس آن بود.
220  . ِعْیَوضی: در یابم.

یشی. 221  . ِعْیَوضی: می دهد زلف تو را باِد صبا تشو
222  . ِعْیَوضی: به هم برشده.

غ 313. غ 82؛ یوُسفی، ص 146،  223  . ُفروغی، ص 442، 
224  . َدستنوشت: ترتبٮ )حرف آخر بی نقطه( است.

225  . یوُسفی نیز ُمواِفِق َمتِن ماست. ُفروغی: دادن؛ و راِجح می نماَید. 
226  . یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست. ُفروغی: نه عجب.

227  . ُچنین است به َتْفكیِک »آب« و »روی« َدر َدستنوشت. ُفروغی و یوُسفی: آبروی.
یِسِش ُفروغی و یوُسفی راِجح َتواَند بود. ْه به »خوِن من / ِدل«، َبر نو یسِش َمتِن ما، خاّصه با َتَوّجُ ماِن ما، نو

ُ
به گ

228  . ُفروغی: دل. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
گر تو جور کنی، جور نیسـت ...« آَمده اسـت. َهمان َترتیِب ُفروغی راِجح می نماَید؛  229  . این بْیت َدر ُفروغی و یوُسـفی، َپس از بْیِت »ا
ر اوفتاده ام ...« و ِاْسِتْعجاب َدر بْیِت » َعَجب در آن سرِ زلف  گر َنَظر ُکنیم که میاِن َعَدِم ِاْسِتْعجاب َدر بْیِت »من از کنارِ تو دو یژه ا بو
رَدد؛ و آَمَدِن ایـن بْیت َدر میانۀ آن دو 

َ
ُمَعنَبـرِ َمفتـول ...« ُمناَسـَبتی َهسـت کـه بـا َتوالـِی آن دو بْیـت )ُموافِق َترتیـِب ُفروغی( حاِصل می گ

بْیت، َتوالِی َمذکور را َبر َهم می َزَند.
230  . ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیت را َافزون داَرند:

مرا هرآینه خاموش بودن اولی تر
که جهل پیِش خردمند عذرِ نادانست

. 231  . َدستنوشت: ُاَبرّیُ
232  . یوُسفی: ما.

غ 33. 233  . ِعْیَوضی، ص 73، 
234  . ِعْیَوضی: شوم.

235  . ِعْیَوضی: بگو که.
236  . ِعْیَوضی: که زآب.

َیت َنماْند َچشَمم را ...« آَمده است. 237  . این بْیت، َدر ِعْیَوضی، َپس از بْیِت »َمجاِل دیَدن رو
رِ این بْیِت َسعدی است: یادآَو

َچشَمم آِب  حواِل 
َ
أ یید  بگو ساروان  زِ بارانبا  تا َبر ُشــــــــُتر َنَبْنَدد َمْحِمل به رو

غ 177، ب 3(. )یوُسفی، ص 84، 
238  . ِعْیَوضی، َدر اینجا، این بْیت را َافزون داَرد:

َبر ســــــــرِ راِه تو روِی یارانســــــــتبدان امید که بوســــــــند نعــــــــِل یكرانت نهاده 
. 239  . ِعْیَوضی: نظر

. 240  . ِعْیَوضی: تو
. 241  . ِعْیَوضی: زلف تو
242  . ِعْیَوضی: می کنم.

. 243  . ِعْیَوضی: او
244  . ِعْیَوضی: مرا.
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245  . ِعْیَوضی: می نگرد.
غ 661. غ 13؛ یوُسفی، ص 295 و 296،  246  . ُفروغی، ص 416، 

. 247  . ُفروغی و یوُسفی: وه که گر
ْه. زارِش ُشده است؛ َفَتَنّبَ

ُ
َدر َغزَلهاِی َسعدی چ یوُسفی )ص 634( َضْبِط َدستنوشِت ما با َسْهِو ُحروْفنگاشتی گ

. 248  . یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست. ُفروغی: کردگار
باِن پیشینگان. فَتن"، َمْضمونی بوده است َروان َبر َز

ُ
زگار گ "ُشكرِ رو

حافظ َفرمود:
کنار َهم و  و بوس  ــــــــر  ُمَیّسَ زگار َهمدیدار ُشد  از َبخــــــــت ُشــــــــكر داَرم و از رو

، چ: 4، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت  ـ  َغنی، به کوِشـِش: َرحیـِم ذوالّنور ینـیـ  و ی، به ِاْهِتمـاِم: َقزو ـد حاِفـِظ شـیراز ) دیـواِن خواجـه َشـْمس الّدین ُمَحّمَ
غ 362، ب 1(. ، 1385 هـ.ش.، ص 442،  ّوار َز

فته است:
ُ
ابِن َیمیِن َفریومدی گ

زگار اکنون ِشكاَیت می ُکَند ر َکسی از رو
َ
َبنده باری زو َنداَرد غیرِ ُشكرِ بی قیاس گ

شعاِر ابِن َیمیِن فَریوَمدی، به َتْصحیح و ِاْهِتماِم: ُحَسْیْنَعلِی باستانِی راد، ِتْهران: ِکتابخانۀ َسنائی، ِقطعۀ 481، ب 8992(.
َ
) دیواِن أ

َنظیرِی نیشابوری ُسروده است:
زگار پیوسته َرسم بود ِشكاَیت زِ رو

ُشد َدر َزماِن ُحسِن تو ُشْكرِ َزمانه َفرض 
یمی، 1928 م.، ص 150(. : َمطَبِع َکر ی، چاِپ َسْنگی، الهور ) دیواِن َغزَلّیاِت نَظیرِی نیشاپور

249  . ُفروغی: کسی.
ِک  250  . ایـن بْیـت، َدر ُفروغـی، َپـس از »عافیـت خواهـی نظـر در منظـر خوبـان مكـن ...« جـای داَرد. َدر یوُسـفی، َپـس از »هرکـه را در خـا

غربت ...« جای داَرد.
251  . ُفروغی و یوُسفی: در کاروان بگذاشتند.

یرا با بْیِت »مردِم بیگانه را  یا َهمانجا، خوْشَتر ِنَشسته است؛ ز ع جای داَرد؛ و گو
َ
252  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت َمْطل

ْه دارند َخلق ...« که َپس از آن می آَید، َتناُسب و َتوالِی َمعنٖی داری خواَهد داشت.
َ
خاِطر نگ

ْه دارند َخلق ...« آَمده است.
َ
253  . َدر ُفروغی و یوُسفی، این بْیت، پس از بْیِت »مردِم بیگانه را خاِطر نگ

ُفروغی َپس از این، این بْیت را َافزون داَرد:
را رای رای تســــــــت؛ خواهی جنگ و خواهی آشتی یش  اْختیــــــــارِ خو َکشــــــــیدیم  َســــــــر  َدر  م 

َ
َقل ما 

این َافزونه، َدر َمتِن یوُسفی نیست.
ر از شْیخ 

َ
یِن َغَزلی دیگ ِت آغاز

َ
یش را«، خود، ل م َدر َسر َکشیدیم اْختیارِ خو

َ
کارِ این َمْعنی ُمسَتْغٖنی اند که ِمْصراِع »ما َقل

ْ
دب از َتذ

َ
هِل أ

َ
أ

غ 2 از َمواِعظ(. : ُفروغی، ص 784،  ر
َ
نیز َهست )نگ

254  . یوُسفی: حوری زاده ای.
ِک پایش خواستم ُشد باز گفتم ...« آَمده اند. 255 . این بْیت و بْیِت سَپسیَنش َدر ُفروغی، َپس از بْیِت »خا

. 256  . یوُسفی: بگو
. 257 . ُفروغی و یوُسفی: گو دگر

258  . یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست. ُفروغی: بینی.
259  . ایـن بْیـت و بْیـِت سَپسـیَنش، َدر ُفروغـی، َپـس از بْیـِت »رای رای تسـت؛ خواهـی جنـگ و خواهـی آشـتی ...« کـه َدر حاشـیه یـاد 

َکردیم، جای داَرند.
ردیده است.

َ
َدر یوُسفی، این بْیت، َپس از بْیِت »عافیت خواهی ...« َدرج گ

260  . یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست. ُفروغی: بر آن.
261  . َدر ُفروغی و یوُسفی، این بْیت، َپس از بْیِت »گبر و ترسا ...« آَمده است.

ت ُشده است.
َ
رسانی َغْفل

َ
زارِش این ِدگ

ُ
یراسِت یوُسفی، از گ 262  . َدستنوشت: دردل. َدر ُنْسخه َبَدل هاِی و

263  . یوُسفی: ماند.
یی.  264  . یوُسفی: مگو

یی.  یی« َیعنی: َمبادا به َکسی بگو »با َکس نگو
265  . ُچنین است َدر َدستنوشت و ُفروغی و یوُسفی. 

ـم َکـرَدن« َدر ِنگارش هـا و 
ُ
ـم َکـردی« َدر ایـن َمقـام، غاِفـل َنخواَهنـد بـود. یكـی از َمعانـِی »گ

ُ
ر از "ِإمـكاِن" خواِنـِش »گ ُسَخن َسـْنجان دیـده َو

َسراِیش های پارسی، َهمانا َتباه َکرَدن و ضاِیع َکرَدن و َاز میان ُبرَدن است.
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266 . ُفروغی و یوُسفی: بینند.
غ 3.  267  . ِعْیَوضی، ص 58، 

ر از شْیِخ شیرین ُسَخِن ُفسوْنكارِ شیراز َنَظر بوده است؛ َغَزلی به آغازۀ: 
َ
ُچنین با دید می آَید که ُهمام را َدر َسرایِش این َغَزل، به َغَزلی دیگ

یش را« )ُفروغی، ص 784(. یش را/ ِاْختیار آَنست کو ِقسَمت ُکَند َدرو م َدر َسر َکشیدیم اْختیارِ خو
َ
»ما َقل

268  . َدستنوشت: َا�ک.
269  . ِعْیَوضی، َدر اینجا، این بْیت را َافزون داَرد:

م؛ ُشــــــــكرانه َبر جاِن َمن اســــــــت،
َ
یختی خوِن ِدل یش رار گر تو َبــــــــر ِفتــــــــراک می َبندی شــــــــكارِ خو

ک پایت شد وجودم. 270  . ِعْیَوضی: خا
. ردگار ه َنمی نماَید. ِعْیَوضی: پرو (؛که ُمَوّجَ زکار 271  . ُچنین است َدر َدستنوشت ): بر رو

غ 395. غ 595؛ یوُسفی، ص 184،  272  . ُفروغی، ص 633، 
273  . َدستنوشت: انک.

274  . ایـن بْیـت، َدر ُفروغـی و یوُسـفی، َپـس از »دانـی کـدام جاهـل بـر حـاِل مـا بخنـدد ...« آَمـده اسـت و ُفروغـی َپـس از آن، ایـن بْیـت را 
َافزون داَرد:

گوی بردی من بودمی به دانش که  احتیالیاول  دولت  بی  بودی  سودمند  گر 
این َافزونه، َدر یوُسفی نیست.

275  . یوُسفی: زحمت.
. 276  . = کاو

277  . ُفروغی و یوُسفی: سال.
زی.  278  . ُفروغی و یوُسفی: و اکنون در انتظارش رو

279  . این بْیت و بْیِت سَپسیَنش، َدر یوُسفی، َپس از بْیِت »بعد از حبیب بر من ...« آَمده است.
ثیرِ َهمین بْیِت َسعدی بوده است آنجا که َفرموده:

ْ
یرِ َتأ ، ز

ْ
حاِفظ، بِاحِتمال

زی ْحظه َهست سالیآن َدم که با تو باَشــــــــم، یک ســــــــال َهست رو
َ
وآن َدم که بی تو باَشــــــــم، یک ل

، چ: 4، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت  ـ  َغنـی، به کوِشـِش: َرحیِم ذوالّنـور ینـیـ  و ی، به ِاْهِتمـاِم: َقزو ـد حاِفـِظ شـیراز )دیـواِن خواجـه َشـْمس الّدین ُمَحّمَ
غ 464، ب 4(. ، 1385 هـ.ش.، ص 519،  ّوار َز

280  . ُفروغی و یوُسفی: دلستان.
یِسش را َهم »َابروئی« می َتوان خواْند و َهم »َابُرٖوی«. 281  . ُچنین است َدر َدستنوشت: ابروی. این نو

یی. ُفروغی و یوسفی : ابرو
282  . ُفروغی و یوُسفی: با.

غ 201. 283  . ِعْیَوضی، ص 155، 
284  . ِعْیَوضی: دوستان.
285  . ِعْیَوضی: جهان را.

286  . ِعْیَوضی: جانم.
َقل.

َ
أ « َدر اینجا َیعنی :ال 287  . »َکم از

یب  خوش باَشـم )یا َقر
ْ
ش این اسـت که ...( به َخیالی َدسـتَرس داشـته باَشـم یا ِدل

َّ
َقل

َ
أ »باری َکم از َخیالی«، َیعنی: َدسـِت َکم باَید )/ حّدِ

بدین َمْضمون(.
َحكیم خاقانِی َشروانی، َدر َغَزلی َفرموده است:

یَدن ز
َ
ب گ

َ
َبرَنتابیداَنم که َدرَدت آَید، از َشْهِد ل گاز  چون  یَدن،  مز از  َکم  باری، 

غ 363؛ بـا َحـذِف ِنشـاِن  ، 1375 هــ.ش.، 2 / 1022،  ل الّدیـِن َکـّزازی، چ: 1، ِتْهـران: َنْشـرِ َمرَکـز یراسـتۀ: دکتـر میـر َجال )دیـواِن خاقانـی، و
ُپرِسش از پایاِن بْیت(.

ُبردهـاِی  بـارۀ ایـن کار یـژه َسـعدی بـاز دیده ایـم. َدر بـاِن ُقَدمـا و بو َقـل" َدر َز
َ
أ « و »کـم از آن کـه / کـم از ایـن کـه« را بـه َمْعنـاِی "ال ُبـرِد »َکـم از کار

ْنَوری، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت 
َ
َپَرسـتِی: دکتر َحَسـِن أ : فَرَهْنِگ ُبزُرِگ ُسـَخن، به َسر َغْت نامـۀ ِدْهُخـدا، ذْیـِل »َکم«؛و

ُ
: ل ـر

َ
، نگ بانـِی َمْهجـور َز

فَضلـی، چ: 2، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن، 
َ
د َعلـِی میرأ : ُرباعّیـاِت َخّیـام و َخّیامانه هـاِی پارسـی، َسـّیِ ُسـَخن، 1381 هــ.ش.، 6 / 5908؛و

1400 هـ.ش.، ص 467.
رف و ُسَخْن َسْنجانه به کار ُبرده است. َدر یک نگاه می بینیم که می گوَید: َمن دور از 

َ
288 . َسراَینده َدر اینجا »دور از شما« را با َظراَفتی شگ

ر می بینیم که می گوَید: از شما دور باد! )/ َمبادا که ُشما 
َ
ِت ِاْبِتعاد از ُشما، ذوقی از زندگانی َنداَرم و ناخوَشم. َدر نگاِه دیگ

َ
شما و َدر حال

نیز ُچنین َشوید! / حاشا َعِن الّساِمعین! / دور از جاِن ُشما! / دور از َجناِب عالی!(، ذوقی از زندگانی َنداَرم و ناخوَشم.
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یش، باز َهم از این ِشِگرد َبْهره ُبرده است: ُهمام، َدر ُسَخْن َسرایِی خو
ر از تو می دانی که چیست؟ آفتابحاِل ما دو از  بی َنصیب  َچْشــــــــمی  حاِل 

غ 9(. )عیَوضی، ص 61، 
م داد، و َهم می َتـوان َدر َمْعناِی 

َ
ک!« َقل « را ُجْملـۀ ُمْعَترِضـه ای ُدعائـی و َتْنزیهـی از َقبیـِل »حاشـا ر از تـو ـِت َنُخسـت، َهـم می َتـوان »دو

َ
َدر ل

ر از تو باشیم، چه حالی است؟". فت: "می دانی حاِل ما َدر َوقتی که دو
ُ
ِت َنُخست ُچنین گ

َ
ل

 » ر از تو « و »دو ر ازو ُبردهاِی »دو ِگرِد َسـعدی اسـت. به این کار پوشـیده َنماَند که َدر ِاسـِتْخداِم این َظراَفِت ُسَخْن َسـْنجانه نیز ُهمام شـا
ید که َهمه از َهمین َدست اند: ر

َ
َدر ُسَخِن َسعدی بنگ

، بیچــــــــاره و َرْنجور ازو می َرَود  َمــــــــن مانده ام َمْهجور ازو ُاســــــــُتخواَنم  َدر   ، ازو ر  دو نیشی  که  یی  گو
غ 268( )ُفروغی، ص 508، 

بمیَرند َخســــــــتگان  کــــــــه  ــــــــذار 
ْ
َمرَهــــــــم َمگ ِاْنِتظــــــــارِ  بــــــــه  تــــــــو  از  ر  دو

)ُفروغی، ص 655، از َترجیعات(
ر از تو َدر جهاِن َفراَخم َمجال نیست م به َچْشِم َتْنگِدالن َچْشِم سوَزَنست دو

َ
عال

غ 78( )ُفروغی، ص 440، 
َرش ِدلیست، ُپرخون باَشد  بیچاره َکســــــــی که َبر تو َمْفتون باَشد

َ
، گ ر از تو دو

باعّیاِت عاِشقانه( )ُفروغی، ص 671، از ُر
ُبرِد ُمْعَترِضه گونۀ "حاشا"ئی و َمْعناِی َتْنزیهی اش نیز به کار می َبَرد.  ر از دوستان« را ِصْرًفا َدر آن کار « و »دو ر از تو َسعدی َتعابیرِ »دو

َدر بوستان َفرموده است:
بود ْنجــــــــه 

َ
گ َدر  پادَشــــــــْه زاده  َپْنجه بودیكــــــــی  ک و َســــــــر ! ـ ناپا ر از تو که ـ دو

)ُفروغی، ص 303(
ِلستان نوشته:

ُ
و َدر گ

َدبست، خاصه َدر َحضَرِت ُبُزرگان، ...«
َ
ر از دوستان! ـ که ُسَخن َدر َوصِف او َترِک أ ثی ـ دو »َدر ُچنین سال ُمَخّنَ

)ُفروغی، ص 104(.  
289  . ِعْیَوضی: چون بی شما ندارم ذوق از حیات خواهم. 

َضْبِط َمتِن ما، راِجح می نماَید.
290  . ِعْیَوضی: می نماید.

(؛ که ُمستقیم َنمی نماَید. ِعْیَوضی: هم. 291  . ُچنین است َدر َدستنوشت): کر
غ 100. : یوُسفی، ص 49،  غ 64؛و 292  . ُفروغی، ص 435 و 436، 

293  . ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیت را َافزون داَرند:
َرســــــــتبوِی بهشت می گذرد یا َنسیِم دوست؟ یا کارواِن ُصبح؟ که گیتی ُمَنّوَ

. 294  . ُفروغی و یوُسفی: بر
. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 295  . ُفروغی: در

296  . ُفروغی: نهاده اند. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
یی.  297  . َدر َدستنوشت: توی. ُفروغی و یوُسفی: تو

ْشـعار بُوضوح 
َ
یـی" و "توئی" َدر َقدیم ُوجود داشـته اسـت و َدسـِت َکم ایـن خواِنش را َدر َقوافِی َبعِض أ بظاِهـر خواِنـِش »تـٖوی« بـه جـاِی "تو

یم که َفرموده است: وی را ُجْملگی َدر یاد دار
َ
می بینیم. نمونه را، این بْیِت َمْثَنوِی مول

فت لْیلی را َخلیفه کآن تٖوی
ُ
گ

یشان و َغٖوی؟ َکز تو َمْجنون ُشد َپر
د، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِهرِمس ـ و ـ َفرَهْنِگستاِن  دَعلِی ُمَوّحِ خی، به  َتْصحیح و ُمَقّدمۀ: ُمَحّمَ

ْ
ل الّدین ُمَحّمِد َبل ) َمْثَنوِی َمْعَنوی، َجال

َدِب فارسی، 1396 هـ.ش.، 1 / 28، د: 1، ب: 413(.
َ
بان و أ َز

َفْضِل َخطیبی و َمحموِد ُامیدسـاالر ـ، چ: 6، 
ْ
بوال

َ
ق ـ با َهْمكارِی: أ

َ
ِل خاِلقِی ُمْطل بوالقاِسـِم ِفردوسـی، به کوِشـِش: َجال

َ
: شـاهنامه، أ ر

َ
نیز ِنگ

َمعارِِف ُبُزرِگ ِإسالمی )َمرَکزِ ِپژوِهشهاِی ایرانی و ِإسالمی(، 1396هـ.ش.، 7 / 149، ب 790.
ْ
ِتْهران: َمرَکزِ داِئَرةال

ق، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ]ُبْنیاِد موقوفاِت[ 
َ
ِل خاِلقِی ُمْطل نیز َسْنج: واْج شناسِی شاهنامه )ِپژوِهشی َدر خواِنِش واژگاِن شاهنامه(، َجال

دکتر َمْحموِد َافشار ـ با َهْمكارِی: ِاْنِتشاراِت ُسَخن ـ، 1398 هـ.ش.، ص 319.
298  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »بوی بهشت می گذرد یا نسیم دوست ...« آَمده است که َدر حاشیه یاد َکردیم.

299  . ُفروغی و یوُسفی: بازآ.
. 300  . ُفروغی و یوُسفی: که در
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301  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »بازآی حلقه بر در رندان شوق زن ...« آَمده است.
. . یوُسفی: بازآی و 302  . ُفروغی: بازآ و

303  . َدر َدستنوشـت َحـرِف َنُخسـت بی ُنْقطـه و َحـرِف ُدُوم باُنْقطـه بـه َنَظـر می َرَسـد؛ لیـک َبعیـد نیسـت ُنْقطـه از آِن َحـرِف یُكـم باَشـد. 
یًحا واِضًحا  رده انـد. زنده یاد ُاسـتاد َحبیِب َیْغمائـی َصر یًحـا واِضًحـا »رنـدان« آَو بـه َهـر روْی، َدر َضْبـِط ایـن بْیـت، ُفروغـی و یوُسـفی َصر
: َغزَلّیـاِت َسـعدی، به َتْصحیـِح: َحبیـِب َیْغمائـی، به کوِشـِش: َمْهـدِی َمداِئنـی،  ـر

َ
»زنـدان« َضْبـط َکـرده اسـت بـی هیـچ ُنْسـخه َبَدل )نگ

عـاِت َفرَهْنگـی، 1390 هــ.ش.، ص 77، ش 90(. َرواْنشـاد ُاسـتاد کاِظـِم َبرْگ َنْیسـی نیـز 
َ
چ: 2، ِتْهـران: ِپژوِهْشـگاِه ُعلـوِم ِإْنسـانی و ُمطال

ـذاری، َتْصحیـح، توضیِح واژه هـا و ِاْصِطالحات، 
ُ
: َغزَلّیـاِت َسـعدی، ُمقابله، ِإعراْبگ ـر

َ
َهمـان َضْبـِط َیغمائـی را ِاْختیـار َکـرده اسـت )نگ

، 1386 هــ.ش.، 1 /  ز یراسـِت 2، چ: 1، ِتْهـران: شـرَکِت ِاْنِتشـاراتِی ِفْكـرِ رو بـی: کاِظـِم َبرْگ َنْیسـی، و ْبیـات و َترَجمـۀ ِشـعرهاِی َعَر
َ
َمعنـاِی أ

ی،  َجل َسـْعدِی شـیراز
َ
: َمتِن کاِمِل دیواِن شـْیِخ أ ر

َ
یراسـتۀ َانوشـه یاد ُاسـتاد دکتر ُمظاِهرِ ُمَصّفا )نگ ّیاِت َسـعدِی و

ّ
258 و 259(. َدر ُکل

َزنـه، 1383 هــ.ش.، ص 369، ش 73، ب  کـَرِم ُسـلطانی، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت رو
َ
یراِیـش: أ به کوِشـِش: ُمظاِهـرِ ُمَصّفـا، بازخوانـی و و

: َکماِل  [ ُمَقّدمـه و َتعلیقات از ّیـاِت َسـعدی، َتْصحیح ]و
ّ
:  ُکل ـر

َ
یراسـتۀ آقـاِی َکمـاِل ِاْجِتماعـِی َجْنَدقـی )نگ ّیـاِت َسـعدِی و

ّ
750( و ُکل

یراسـتۀ ُاسـتاد دکتـر  غ 64( و َدر َغزَلهـاِی َسـعدِی و ِاجِتماعـِی َجنَدقـی، چ: 4، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن، 1385 هــ.ش.، ص 358، 
، 1376 هــ.ش.، ص 114(  ل الّدیـِن َکـّزازی، چ: 2، ِتْهـران: َنْشـرِ َمرَکـز یراِیـِش: میرَجال : َغزَلهـاِی َسـعدی، و ـر

َ
ل الّدیـِن َکـّزازی )نگ میرَجال

: َغزَلهـاِی َسـعدی، به ِاهِتمـاِم: ِإسـماعیِل صارِمـی ـ و ـ َحمیـِد  ـر
َ
ق )نگ یراسـتۀ زنده یـادان ِإسـماعیِل صارِمـی و َحمیـِد ُمَصـّدِ و ُنْسـخۀ و

: َغزَلهـاِی َسـعدی،  ـر
َ
یراسـتۀ زنده یـاد نـوراهلِل ایَزدَپَرسـت )نگ غ 63، ب 6( و ُنْسـخۀ و ، 1376 هــ.ش.،  ُبـرز

ْ
ق، چ: 1، ِتْهـران: َنْشـرِ ال ُمَصـّدِ

به کوِشِش: نوراهلِل ایَزدَپَرست، چ: 2، ِتْهران: داِنش، ج1: 1362 هـ.ش.، ص 84( َهم »زندان« َضْبط ُشده است.
304  . َدستنوشت: سوق.

305  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »در راِه باد عود بر آتش نهاده  ...« آَمده است.
زگار ...« آَمده است. 306  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »دانی که چون همی گذرانیم رو

307  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت » بازآی کز فراِق تو چشِم امیدوار ...« آَمده است.
غ 22. 308  . ِعْیَوضی، ص 67 و 68، 

309  . ِعْیَوضی: جانی.
310  . َدستنوشت: زا�ک.

311  . ِعْیَوضی: همی کنند.
312  . َدستنوشت: هرک.

. 313  . ِعْیَوضی: برو
314  . َدستنوشت: ا�ک.

. 315  . ِعْیَوضی: آتش مجمر
ُبـُزرِگ  ِکتابخانـۀ  َدر  )َمْحفـوظ  هــ.ق.   739 ِخ  ُمـَوّرَ ُهمـاِم  دیـواِن  َدستنوشـِت  َدر  اسـت.  بی ُنْقطـه  یُكـم  َحـرِف  َدستنوشـت،  َدر   .   316
« َضبط ُشـده  یًحـا واِضًحا، ِمْثِل ِعْیَوضی، »بیار یـۀ 49 ب( َصر ُعْظمـٰی َمرَعشـِی َنَجفـیـ  رهـ  بـه ُشـمارۀ 16509، َعكـِس ُنْسـخه، رو

ْ
آَیةاهلِل ال
است.

« به جاِی  یـا َدر اینجا، »َمیـار ، گو عـاِی ِعرفانِی شـاِعر
َ

مـاِن مـا، َضْبـِط َمتـن، جـاِی دَرنـگ اسـت. بـا َتَوّجـْه بـه َمْعنـاِی ِشـعر و ُمّد
ُ
بـاری، بـه گ

م.
َ
عل

َ
«، و َدر بْیِت سَپسین، »ُدْنیی / ُدْنیا« به جاِی »معنی«، ُمناِسْب َتر به َنَظر می َرَسد؛ واهلُل أ »بیار

317  . ِعْیَوضی: بشكـ��م. 
یۀ 49 ب(: نی بشكـىىم )دو  ِخ 739 هـ.ق. )َمْحفوظ َدر ِخزانۀ َمرَعشّیه به ُشمارۀ 16509، َعكِس ُنْسخه، رو َدستنوشِت دیواِن ُهماِم ُمَوّرَ

َحرِف پیش از میم ُنقطه َنداَرد(.
یۀ 49 ب(:  ِخ 739 هـ.ق. )َمْحفوظ َدر ِخزانۀ َمرَعشّیه به ُشمارۀ 16509، َعكِس ُنْسخه، رو 318  . ِعْیَوضی و َدستنوشِت دیواِن ُهماِم ُمَوّرَ

یا راِجح می نماَید. می دنیا؛ که گو
ِف »ُدْنیی« نیست؟ آیا »َمعنی« ُمَحّرَ

319  . ِعْیَوضی: عشق.
320  . ِعْیَوضی: ذوق.

321  . ِعْیَوضی: مقامات.
غ 331. : یوُسفی، ص 154 و 155،  غ 260؛و 322  . ُفروغی، ص 505، 

یم ...« آَمده است. 323  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »غاَیت آنست که ما در َسرِ کارِ تو رو
324  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »به وفاِی تو که گر خشت زنند از ِگل من ...« آَمده است.

325  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »تا تو را جای شد ای سرو روان! در دل من ...« آَمده است.
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326  . َدستنوشت: ا�ک.
غ 85. 327  . ِعْیَوضی، ص 97 و 98، 

328  . ِعْیَوضی: عشق تو هم صحبت بود.
329  . ِعْیَوضی: شود.

330  . َدستنوشت: نمای
331  . َدستنوشت: زا�ک.

332  . ِعْیَوضی: فرود.
333  . ِعْیَوضی: تنگ.

: ُفروغی،  ر
َ
یِسِش »قبلۀ« به جاِی »سجدۀ«، َدر َبعِض ُنَسِخ َغَزلّیاِت َسعدی وارِد ُشده است. َتْفصیل را، نگ 334  . این بْیِت ُهمام، با نو

: َمقاالتـی َدربـارۀ زندگـی و ِشـْعِر َسـْعدی،  ، و 293 و 294؛و : ِعْیَوضـی، ص َشـصت و چهـار : یوُسـفی، ص 493؛و ص 505، هاِمـش؛و
وِی ]پیشین[، 1357 هـ.ش.، ص 258.

َ
: ِاْنِتشاراِت داِنْشگاِه َپْهل به کوشِش: دکتر َمْنصورِ َرستگارِ ]َفسائی[، چ: 3، شیراز

، َدر َغَزِل »تا زِ میخانه و َمی نام و نشان خواَهد بود ...«، بیِت: َدر َبعِض ُنَسِخ ُکَهن و ُمعَتَبرِ دیواِن حاِفظ نیز
ُبَود تــــــــو  پــــــــاِی  َکِف  نشــــــــاِن  کــــــــه  َزمینی  ســــــــال ها َســــــــْجدۀ صاِحب َنَظــــــــران خواَهد بودَبــــــــر 

ری، چ: 3، ِتْهران: 
َ
یزِ ناِتل خاْنل د حاِفِظ ]شیرازی[، به َتْصحیح و توضیِح: َپرو : دیواِن حاِفظ، خواجه َشْمس الّدین ُمَحّمَ ر

َ
آَمده است )نگ

ِت َهمین بْیِت ُهماِم َتبریزی نیست.
َ
رُشدۀ دو ل

َ
م وُمَؤّخ

َ
زمی، بی تا، 1 / 419(؛ که ُجز ُمَقّد شرَکِت ِسهامِی ِاْنِتشاراِت خواَر

ِلف َدر ِعْیَوضی و َدستنوشت.
َ
335  . ُچنین است ): »ابن«( با أ

هِل َفْضل بوده اسـت و ِشـعر می ُسـروده و َبعِض ُسـروده هایش َدر َمناِبِع 
َ
یدوِن تبریزی" اسـت که او نیز أ 336  . پَدرِ ُهمام، "عالءالّدین فر

فته انـد ِبنا َبر نوِع کاَغذ و َخْط َنباَید دیرَتر از َسـدۀ َهْشـُتِم ِهجری ِکتاَبت ُشـده 
ُ
نـده بـه یـادگار ماْنـده اسـت. َدر ُجْنگـی َخّطـی کـه گ

َ
گ َپرا

بیاتی از وْی َدرج ُشـده اسـت که 
َ
، أ یز ِی َتبر

ّ
ِد َنخَجوانی اسـت به ِکتابخانۀ ِمل باَشـد و َدر ُشـمارِ ِکتابهاِی ِإهدائِی زنده یاد حاجی ُمَحّمَ

رده است. ( آَو یش َبر دیواِن ُهماِم تَبریزی )ص سی و سه و سی و چهار فتارِ خو
ُ
شادَروان دکتر ِعْیَوضی آنها را َدر پیْشگ

َدر آن َدستنوشـِت ُکْهنـۀ دیـواِن ُهمـام نیـز کـه بـه سـاِل 739 هــ.ق. ِکتاَبـت ُشـده اسـت و َهم َاکنـون َدر ِخزانۀ َمرَعشـّیه َدر ُقـم ِنگاهداری 
ُعْظمٰی 

ْ
: دیواِن ُهماِم تَبریزی، َدستنوشـِت َمْحفوظ َدر ِکتابخانۀ ُبُزرِگ آَیةاهلِل ال ر

َ
ردیده اسـت )نگ

َ
شـعاری از پَدرِ ُهمام َدرج گ

َ
می َشـَود، أ

: میـراِث ِشـهاب، س 23، ش 90، زمسـتاِن 1396 هــ.ش. ص 176 و  یـۀ 104 ب؛و نیـز َمرَعشـِی َنَجفـیـ  رهـ  بـه ُشـمارۀ 16509، َعكـس، رو
ِم: َعلِی َحْیَدرِی َیساُولی(.

َ
177 / از َمقالۀ »َدستنویسی ُکَهن از دیواِن ُهمامُ الّدیِن تَبریزی«، به َقل

َاْفزوَدنی است: 
ِت »َعال / َعالء  قاِن ُمعاِصـر را َدر باِب ِصّحَ فاِضِل ُمَحّقِ

َ
« می خواَند، َتردیِد َبعِض أ َنـّصِ َغـَزِل ُهمـام، و ایـن کـه وی خـود را »همـام ابِن َعـال

د[ َذبیح اهلِل َصفا، ج 3 ـ َبخِش 2، چ:  مرِو َزباِن پارسـی، دکتر ]َسـّیِ
َ
َدبّیات َدر ایران و َدر قَل

َ
یِخ أ : تار ر

َ
/ َعالءالّدین« بوَدِن پَدرِ ُهمام )نگ

رداَند.
َ
ْه می گ 7، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِفردوس، 1369 هـ.ش.، ص 713 و 714(، بیكباره ناُمَوّجَ

، ُدُرسـتِی َمدلوِل َنّصِ  ِخ 739 هـ.ق. نیز ، َاز ُجمله ُهمان َدستنوشـِت ُکْهنۀ دیواِن ُهمام ُمَوّرَ ر
َ
نام و ِنشـاِن پَدرِ ُهمام َدر َبعِض َمناِبِع دیگ

د می ساَزد )نیز َسْنج: میراِث ِشهاب، س 23، ش 90، زمستاِن 1396 هـ.ش. ص 139 و 176 / از َمقالۀ »َدستنویسی ُکَهن 
َ

َغَزل را ُمَؤّک
ذاَرد.   

ُ
ِم: َعلِی َحْیَدرِی َیساُولی( و جایی از َبراِی َتْشكیک و َتردید َنمی گ

َ
از دیواِن ُهمامُ الّدیِن تَبریزی«، به َقل

غ 165. غ 431؛ یوُسفی، ص 78 و 79،  337  . ُفروغی، ص 570 و 571، 
338  . یوُسفی: بوی. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

. 339  . ُفروغی و یوُسفی: گر
ِم< )س 12، ی 95( َنَظر بوده است. ِد�ي

�قَ
ْ
اِلَك ال

َ
ل ی �ضَ �ضِ

َ
َك ل

�ضَّ ِه اإِ
َ
الّل لیست قدیم«، به َتْعبیرِ ُقرآنِی >�قَ 340  . َسعدی را، َدر َتْعبیرِ »َضال

ید از ما ...« آَمده اند. ! دست بدار 341  . این بْیت و بْیِت سَپسیَنش، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »ای رفیقان سفر
342  . یوُسفی: من. ُفروغی، ُموافِق َمتِن ماست.

َیَندم از اندیشۀ معشوق بُكن ...« آَمده است. 343  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »توبه گو
344  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »عاشق آن گوش ندارد که نصیحت شنود ...« آَمده است.

رنه. . یوُسفی: و 345  . ُفروغی: دیگر
346  . ُفروغی: هرچه. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

َحد َرقص ُکنان َبرخیَزد ...« آَمده است.
َ
ِک ل 347  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »ُمرده از خا

348  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »بوی پیراهِن گْم کردۀ خود می شنوم ...« آَمده است.
349  . این بْیت و بْیِت ِسَپسیَنش، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از »َطَمِع وصِل تو می دارم و اندیشۀ هجر ...« آَمده اند.

غ 148.  350  . ِعْیَوضی، ص 128، 
351  . ِعْیَوضی: آتش.
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َ
418ُمعاَرضات َدر غ

یر )/َکسره( داَرد. 352  . َدر َدستنوشت، َحرِف یُكم، آشكارا ز
353  . »ُعّشاق«، َدر اینجا، إیهام داَرد؛ َهم َجْمِع واژۀ »عاِشق« است و َهم ناِم یكی از "َپرده )َنوا("هاِی موسیقِی ایرانی.

ِلستان َفرموده است:
ُ
َسْعدی َدر گ

ِب شیرین 
َ
بفریَبدآوازِ خوش از کام و َدهان و ل ِدل  َنُكَند،  ر  و ُکَنــــــــد،  َنْغمه  ر 

َ
گ

ر َپردۀ ُعّشاق و ُخراسان و ِحجاَزست از َحْنَجــــــــرۀ ُمْطــــــــرِِب َمْكــــــــروه َنزیَبدَو
)ُفروغی، ص 81(.

َهم َسعدی َفرموده است:
َید:  می گو خوش  چه  ُعّشاق  َپردۀ  از  توَام!َسعدی  ِهْنــــــــدوِی  که  َبراْنداز  َپــــــــرده  َمن!  ُترِک 

غ 363(.   )ُفروغی، ص 545، 
354  . ِعْیَوضی: خصم.

رِ آن است که از َسعدی خواْنده ایم: 355  . از جَهتی، یادآَو
َمْعهود َرْسمیســــــــت  نیُكوان  بــــــــا  مَنَظر 

َ
به عال رَدم  آَو َمــــــــن  ِبدَعــــــــت  این  َنه 

غ 353(. )ُفروغی، ص 541، 
، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِهرِمس، 1390  یان« )َشرِح َغزَلّیاِت َسْعدی، َفَرِح نیازکار یبارو یسَتن به ز ر

َ
زاَرندگان »نگ

ُ
»َنَظر با نیُكوان« را َبْعِض گ

ـ  دکتر توَرِج  رِ خاِلقـیـ  و
َ
درضـا َبرزگ هاِی َسـعدی، به کوِشـِش: دکتر ُمَحّمَ

ْ
یبـا« )َشـرِح َغزَل هــ.ش.، ص 860( یـا »ِنـگاه َکـرَدن بـه َمعشـوِق ز

، 1386 هــ.ش.، 1 / 761( یـا چیزهائـی از َهمیـن َقبیـل )دیـواِن َغزَلّیـاِت اُسـتاِد ُسـَخن َسـْعدِی  ّوار َعْقدایـی، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت َز
فته اند.

ُ
، چ: 10، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت َمْهتاب، 1 / 518( گ د[ َخلیِل َخطیب َرْهَبر ی، به کوشِش: دکتر ]َسّیِ شیراز

ـذاری، َتْصحیـح، توضیِح 
ُ
: َغزَلّیـاِت َسـعدی، ُمقابلـه، ِإعراْبگ ـر

َ
َبعـِض ُشـّراح َهمیـن َمْعنـی را بـا ِاْصِطـالِح »َنَظربـازی« َقریـن داشـته اند )نگ

 ، ز یراسِت 2، چ: 1، ِتْهران: شرَکِت ِاْنِتشاراتِی ِفْكرِ رو بی: کاِظِم َبرْگ َنْیسی، و ْبیات و َترَجمۀ ِشعرهاِی َعَر
َ
واژه ها و ِاْصِطالحات، َمعناِی أ

ِق خاِطر داشَتن 
ُّ
، آن است که »َنَظر با نیُكوان« را، َدر اینجا، به َمْعناِی "َتَعل 1386 هـ.ش.، 2 / 402(. َهمین ُدُرست است؛ و ُدُرسْت َتر

یم. یان بوَدن" بگیر یبارو یان"  و "عاِشِق ز یبارو به ز
آنجا که َسعدی می َفرماَید:

دیوار َهر آدمی که َنَظر بــــــــا یكی َنداَرد و ِدل  َبر  صورتٖیست  َنِدَهد،  صوَرتی  به 
)ُفروغی، ص 722(، 

ت و دیاَنت َنَظری داشت« )ُفروغی، ص 128(،  ُحْسن بود و با وی به َسبیِل َمَوّدَ
ْ
َیند: خواجه ای را َبنده ای ناِدرال یَسد: »گو یا آنجا که می نو

ِت ُمْعَتناِبه است. َبستگِی َعمیق و مْیل و َمَحّبَ
ْ
ِق خاِطر و ِدل

ُّ
« به َهمین َمْعناِی َتَعل »َنَظر

« است. َقَمر
ْ
356  . ِإشاَرِت ُهمام به »َشّق ال

َید: ُهماْم خود َدر یكی از َمْثَنوی هاَیش گو
َکــــــــرده ماه را بــــــــه دو نیم ِق اوســــــــت َعظیمُمْصَطفــــــــٰی 

ْ
ُمْعِجَزش َهمچو ُخل

)ِعْیَوضی، ص 232(. 
غ 427. : یوُسفی، ص 198،  غ 20؛و 357  . ُفروغی، ص 418، 

358  . َدر َدستنوشت، »کند« را با َدْسْتكاری »کنند« َکرده اند.
359  . یوُسفی: نی. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

360  . یوُسفی: قوامی. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
هـی اسـت. یكـی از َمعانِی »َقوام«، َقد و باال و َهمُچنین راسـتی و ِاْعِتـداِل قاَمت و خوْش َقدوباال  »قوامـی« َدر َحـّدِ خـود َضْبـِط شـایاِن َتَوّجُ

بوَدن است.
ة ـ، ِإسـماعیل بن َحّماد الَجوَهرّی،  بّیَ َعَر

ْ
َغة َو صحاُح ال

ُ ّ
ُجِل  أیًضا: َقاَمُتُه  و ُحْسـُن طوِله.« ) الّصحاح ـ تاج الل . ... و قواُم  الّرَ

ُ
َعْدل

ْ
َقَواُم : ال

ْ
»ال

َمالیین، 1407 هـ.ق.، 5 / 2017(.
ْ
م ِلل

ْ
ِعل

ْ
، ط: 4، َبْیروت: دار ال َغفور َعّطار

ْ
ْحَمد َعبدال

َ
َتْحقیق: أ

یان، چ: 1،  دُحَسـْیِن َحْیَدر [ َترَجمه و َافزوده ها: ُمَحّمَ َغة(، َجماِل َقْرشـی، َتْصحیح ]و
ُ ّ
حاح )فَرَهْنِگ ُصراُح الل راح ِمَن الّصِ : الّصُ ر

َ
نیز نگ

ِتْهران: َاْنُجَمِن آثار و َمفاِخرِ َفرَهْنگی، 1397 هـ.ش.، 2 / 1652.
361  . ُفروغی و یوُسفی: آمدن و رفتِن رعنایی.

362  . َدستنوشت: برود.
363  . ُفروغی و یوُسفی: همینست.
364  . ُفروغی و یوُسفی: سخندانی.

غ 7.  365  . ِعْیَوضی، ص 60، 
لت. 366  . َدستنوشت: مال
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َ
ُمعاَرضات َدر غ 419

. 367  . ِعْیَوضی: بر
: دیواِن ُهماِم تَبریزی، َدستنوشِت َمْحفوظ َدر ِکتابخانۀ  ر

َ
368  . َدستنوشت: حون. عیَوضی و ُکَهْن ترین ُنْسخۀ موجوِد دیواِن ُهمام )نگ

ِلف(: خون.
َ
یۀ 50 أ ِخ 739 هـ.ق.، َعكِس ُنْسخه، رو ُعْظمٰی َمرَعشِی َنَجفی ـ ره ـ به ُشمارۀ 16509، ُمَوّرَ

ْ
ُبُزرِگ آَیةاهلِل ال

یِسِش »چون«، ُمْحَتَمل است. خواِنِش ِاْسِتْفهامِی ِمْصراع نیز با ِنو
369  . َسعدی َفرماَید:

َبر بیَند
ْ
ر َنبیَنــــــــد چه ُبَود فاِیــــــــده بینایی را؟ دیده را فاِیده آَنســــــــت کــــــــه ِدل َو

غ 20( )ُفروغی، ص 418، 
و چه مایه َدر َپردازِِش َمْضمون، َفرق است میاِن ُهماِم َتبریزی و َسعدِی شیرازی!

یده ست. 370  . ِعْیَوضی: آفر
شاِی ُجَوْینی َفراوان است 

ُ
یِخ َجهانْگ ْشتگان گاه به َمْعناِی "به سبب" به کار می ُبرَدند. َشواِهِد این ِاْسِتعمال َدر تار

َ
ذ

ُ
371  . »َسَبب« را گ

ْینـّی، بـه َسـْعی و ِاْهِتمـام و َتْصحیِح:  ـد الُجَو ـد بـن ُمَحّمَ شـای، َعالءالّدیـن َعطاَمِلـک بـن َبهاءالّدیـن ُمَحّمَ
ُ
یـِخ َجهانگ : ِکتـاِب تار ـر

َ
)نگ

ْیـِدن، چ: 4، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت َارَغـوان، 1370 هــ.ش.، 1 / "قبـب"(؛ و بسـیار 
َ
ینـی، افِسـت از روِی چـاِپ ل ـد بـِن َعْبدالَوّهـاِب َقزو ُمَحّمَ

بان و پْیَوستگاِن خانداِن صاِحِب  بانی را َدر ِشْعرِ ُهماِم َتبریزی نیز می بینیم که یكی از ُمَقّرَ ه است که َهمین َخصیصۀ َز جاِلِب َتَوّجُ
شاست.

ُ
یِخ َجهانْگ تار

غ 414.   : یوُسفی، ص 192 و 193،  غ 104؛و 372  . ُفروغی، ص 449 و 450، 
ْه َنمی نماَید. ُفروغی و یوُسفی: عزیزت. 373  . ُچنین است َدر َدستنوشت ): عریزم(؛ لیک ُمَوّجَ

374  . ُفروغی و یوُسفی: یاد می نكند.
375  . ُفروغی و یوُسفی: عهد.

376  . ُفروغی: براستان. 
یوُسفی: به راستان. 

ینه سـازِی بی َپـروا َدر َرسـِم َخـط، آرایـۀ  ز یسـِی »بــ« و ِامرو یراسـِت َرواْنشـاد ُاسـتاد یوُسـفی و َهمكارانـش، بـا ُجدانو ُچنـان کـه پیداسـت َدر و
یراسـتاراِن  َبـر َدسـِت و ینه سـازی هاِی "مكانیكـِی" َرسـِم َخـط  ز َکرده انـد؛ و ُچنیـن َتباهی هـا َدر ِامرو َتبـاه  نوشـتارِی نمایـاِن ُسـَخن را 

زگارِ ما بسیار صوَرت می َبْنَدد! خاْمَدسِت رو
377  . َدستنوشت: تـمـىـرم )یا: نـمـىـرم(.

378  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »جفا َمُكن که بزرگان ...« آَمده است.
 . 379  . ُفروغی: + و

این َافزونه را یوُسفی نیز َنداَرد.
یزه شود ...« آَمده است. کم به باد ر 380  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از »تنم بپوَسد و خا

381  . َدر ُجْمله َبْنـدی، َطبیعی َتـر و َبیوسـیده َتر آن اسـت کـه ایـن »کـه«، پیـش از »بی َسـَببی« بیاَیـد. اینگونـه جابه جایـِی »که« بـاز َهم َدر 
: ر

َ
ِشعرِ َسعدی دیده می َشَود. نگ

ُکنی که َرْنجه  َرت ُمراد َنباَشد َقَدم  ردانی؟... َو
َ
بان بگ ر َز

َ
به ِذْکرِ ما چه َشــــــــَود گ

غ 492، ب 3(. )یوُسفی، ص 225، 
، َطبیعی َتر و َبیوسیده َتر آن بود که این »که«، پیش از »َقَدم« بیاَید. َدر این بیت نیز

382  . این بْیت، َدر ُفروغی نیست.
383  . یوُسفی: بعیدست. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 

384  . ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیت را َافزون داَرند:
یش خو زندگانِی  َنه  باید،  تو  رِضاِی  ست، واَرهان ای دوست!َمرا 

َ
گر ُمراِد تو َقتل ا

385  . ُفروغی و یوُسفی: آسیب.
. 386  . ُفروغی و یوُسفی: دشمنانم کار

رسـان از این َغَزل را َدر قالـِب َغَزِل 39 از ِعْیَوضی )ص 
َ
یخـت / ِرواَیـت، َدر ِعْیَوضـی َنیامـده اسـت. ِرواَیتی دیگ 387  . ایـن َغـَزل، بدیـن ر

ن می داَرد. زارِش خواهیم َکرد، َتفاُوِت این دو ِرواَیت را ُمَبّیَ
ُ
رسانی هائی که گ

َ
76( َتوان دید. ِدگ

رده است: یر را آَو 388  . ِعْیَوضی، به جاِی این بْیت، دو بْیِت ز
کــــــــه ز هجر آَمَدم به جان، ای دوســــــــت! بیا که ســــــــیر ُشــــــــَدم بی تو از جهان، ای دوست!بیا بیا 
دیــــــــداَرت؛ آرزوِی  از  ُدشــــــــَمَنم  کاِم  َمباش بی َخَبر از حاِل دوســــــــتان، ای دوســــــــت!بــــــــه 

389  . ِعْیَوضی، َدر اینجا، این بْیت را َافزون داَرد:
شــــــــَتن

َ
گ بیازموَدم و دیَدم َنمی َتوان، ای دوست!َخیال بــــــــود َمرا کز تو َبر َتوان 
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. 390  . ِعْیَوضی: وگر
391  . ِعْیَوضی: شوم.

ل َنمی نماَید. 
َ
392  . ُچنین است َدر َدستنوشت؛ و با این َضْبط، َمْعناِی بْیت و پْیَونِد دو ِمْصراع، بی َخل

ِعْیَوضی: ز عاشق تو که دارد.
393  . ِعْیَوضی، َدر اینجا، این بْیت را َافزون داَرد: 

َشَود آشكار  خورشید  تو  شوِق  ز  هی 
َ
یرِ زمین نهان، ای دوست!گ هی ز َشرِم تو ز

َ
گ

394  . ِعْیَوضی: نگزیرد.
غ 106.  : یوُسفی، ص 51 و 52،  غ 40؛و 395  . ُفروغی، ص 425 و 426، 

ح است؛ َهرَچند یوُسفی نیز ُمواِفِق َمتِن ماست. 396  . ُفروغی: موی؛ و َهمین به َتناُسِب "آُشفتگی"، ُمَرّجَ
397  . ُفروغی: هرچه. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

398  . َدر َدستنوشـت بـه بـاِی فارسـِی َمْضمـوم ِکتاَبـت ُشـده اسـت!؛ و ُمناِسـب َنمی نماَیـد؛ لیـک ُچنیـن به َنَظر می َرَسـد که سـه ُنْقطه و 
ِت ِسَپسـین، َدر 

َ
ف، َدر ل  َدْسـْتكارِی خواَنْنده ای اسـت ُمَتَصّرِف. َنظیرِ ایـن َتَصّرُ

ً
مـی ُمَتفـاِوت ِنهـاده ُشـده و ِاحِتمـاال

َ
َضّمـه َهـردو بـه َقل

یرِ آن ِإْقحام ُشده است. ی الّظاِهر دیده می َشَود که یک سه ُنْقطۀ بیجا ز
َ
َکِلَمۀ »بتهای« نیز َعل

« را َضْبط َکرده اند. ُفروغی و یوُسفی َهمان »بر
399  . ُفروغی: من. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

400  . ُچنین است َدر َدستنوشت به صاد. ُفروغی و یوُسفی: قفس.
دُحَسـْین  : ُبرهاِن قاِطع، ُمَحّمَ ر

َ
بِی َمحض )َتْفصیل را َدر این باره، نگ ب و یونانٖی َتبار داِنسـته اند، و َبرخی، َعَر واژۀ »َقَفص« را، َبرخی، ُمَعّرَ

، 1376 هـ.ش.، 3  میرَکبیـر
َ
َسـۀ ِاْنِتشـاراِت أ ِد ُمعین، چ: 5، ِتْهران: ُمَؤّسَ ـص بـه »ُبرهـان«، به ِاهِتمـاِم: دکتـر ُمَحّمَ ِ

ّ
یـزی ُمَتَخل ـِف َتبر

َ
بـِن َخل

َدِب فارسـی، 1393 
َ
بان و أ ِد َحَسْن دوسـت، چ1، ِتْهران: َفرَهْنِگسـتاِن َز یشه شـناْختِی َزباِن فارسـی، ُمَحّمَ : فَرَهْنِگ ر / 1534، هاِمش؛و

لـوِف خودمان که َدر نگارِش هاِی َقدیِم فارسـی بسـیار 
ْ
یِسشـی اسـت از َهمیـن »َقَفـِس« َمأ هــ.ش.، 3 / 2062(. بـه َهـر روْی، »َقَفـص«، نو

دیده می َشَود.
401  . ُچنین است َدر َدستنوشت؛ و َچندان ُمَتناِسب نیست؛ َهرَچند یوُسفی نیز َهمین را ِاْختیار َکرده است. 

ُفروغی: یكیست.
. 402  . ُفروغی و یوُسفی: امر

: به خّطی ُمَتفاِوت( باالِی َسْطر َافزوده ُشده است.
ً
403  . َدر َدستنوشت »می« )ِاحِتماال

، َدر پایـاِن ِحكاَیتی از  ـر
َ
404  . ایـن، آْنسـان کـه َدر بْیـِت ِسَپسـین نیـز ِإشـاَرت َرَود، َهمـان "َمسـِت سـاقی" اسـت که شـْیِخ شـیراز جاِی دیگ

ِلستان، َوصف َکرده است و َفرموده:
ُ
گ

رَدد نیم َشــــــــب
َ
بامدادَمســــــــِت َمْی بیــــــــدار گ َمْحَشــــــــر  زِ  رو ســــــــاقی  َمسِت 

)ُفروغی، ص 139(.
: دیواِن  ر

َ
« )نگ یْک َتر و َفراَتر از »َهْمِنشین« و »دوست« و »آمیزگار «، َدر اینجا و َنظاِئرِ این َمقام، چیزی است بار 405  . َمعناِی واژۀ »ُمعاِشر

 : ، چ: 10، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت َمْهتـاب، 1 / 62؛و د[ َخلیـِل َخطیـب َرْهَبـر ی، به کوشـِش: دکتـر ]َسـّیِ َغزَلّیـاِت اُسـتاِد ُسـَخن َسـْعدِی شـیراز
 : ، 1390 هـ.ش.، ص 293؛و ، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ِهرِمـسـ  با َهْمـكارِی: َمرَکزِ َسعدٖی شناسـیـ  َشـرِح َغزَلّیـاِت َسـْعدی، َفـَرِح نیـازکار
، 1386 هـ.ش.،  ّوار رِ خاِلقی ـ و ـ دکتر توَرِج َعْقدایی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت َز

َ
درضا َبرزگ هاِی َسـعدی، به کوِشـِش: دکتر ُمَحّمَ

ْ
َشـرِح َغزَل

: َغزَلهاِی  دَجعَفرِ یاَحّقی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن، 1392 هـ.ش.، ص 271؛و : بدین شـیرین ُسـَخن گفتن، دکتر ُمَحّمَ 1 / 103؛و
َسعدی، به کوِشِش: نوراهلِل ایَزدَپَرست، چ: 2، ِتْهران: داِنش، ج1: 1362 هـ.ش.، 1 / 120(.

ر می َفرماَید: 
َ
ْه داده که َسْعدی َدر جاِی دیگ ْه َکرده است و َتَوّجُ زنده یاد َبرگ نْیسی بُدُرستی بدین َتَوّجُ

ز ِفْتنه باَشد یان َهمه رو زِ ُمَعرِبدان و َمستان و ُمعاِشران و رِْندانَسرِ کوِی ماْه رو
سـاِس چاپهـاِی شـادَروانان 

َ
رده اسـت )َغزَلّیـاِت َسـعدی، َبـر أ و َسـعدی ایـن »ُمعاِشـران« را َدر َردیـِف َعرَبده َکشـان و َمسـتان و رِْنـدان آَو

ْبیـات و َترَجمـۀ 
َ
ـذاری، َتْصحیـح، توضیـِح واژه هـا و ِاْصِطالحـات، َمعنـاِی أ

ُ
[ َحبیـِب َیْغمایـی، ُمقابلـه، ِإعراْبگ دَعلـِی ُفروغـی ]و ُمَحّمَ

، 1386 هــ.ش.، 1 / 163(. ُاسـتاد َبرگ نْیسـی  ز یراسـِت 2، چ: 1، ِتْهـران: شـرَکِت ِاْنِتشـاراتِی ِفْكـرِ رو بـی: کاِظـِم َبرْگ َنْیسـی، و ِشـعرهاِی َعَر
دا َنَكـرده اسـت و نوشـته: »ُمعاِشـران: یـاران، دوسـتاِن َمْجِلـِس 

َ
ـِن ُسـتوَدنی بـاز َحـّقِ واژۀ »ُمعاِشـران« را َکمـا َینَبغـی أ َعلـٰی َرْغـِم ایـن َتَفّطُ

باده نوشی.« )َهمان، َهمان ص(.
و  َهَوْسـرانی  َبـر  َنَظرشـان  کـه  انـد  باده نوشـی  َمْجِلـِس  َهْمپیالـگاِن  و  َهْمِنشـینان  و  یـاران  آن  آن،  ماَنْنـِد  و  ُبـرد  کار ایـن  َدر  »ُمعاِشـران«، 
یی هـاِی َسـْطحِی حْیوانـی و عْیـش و ِعْشـَرِت کوَتْه بینانـه َمْقصـور اسـت و بـه  ْت جو

َّ
ذ

َ
َشهَوْت َپَرسـتی و ِاْسـِتْمتاع از ُحظـوِظ مـاّدی و ل

ران" انـد کـهـ  بـه َتعبیـرِ خوِد َسـعدیـ  »َنداَنند َحّظِ روحانـی«، و ُنْقطۀ 
َ

ذ
ُ
یـن ُمْشـتی "َعّیـاش" و "خوْشـگ ز رۀ ِامرو ِاْصِطـالِح شـاِیع َدر ُمحـاو

هـِل عشـرت« )َغزَلّیـات و قَصایِد َسـعدی، 
َ
َونـد. ... ِلـذا َتعابیـری چـون »أ ُمقاِبـِل عاِشـقاِن راسـتین و عارِفـاِن َحقیَقْت بیـن بـه ُشـمار می َر
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ُجملـه ِبْهَتـر 
ْ
فته انـد، َدر َحـِق اینـان ِفی ال

ُ
َژْنـگ، چ: 1، ِتْهـران: َنْشـرِ َقْطـره، 1383 هــ.ش.، ص 494( کـه َبعضـی گ به کوِشـِش: ُغالْمرِضـا َار

. رَتر
َ
است و روَشْنگ

فت:
ُ
ران می َرَود َنمی ُکَند. خواجوِی ِکرمانی می گ

َ
« ُچنان ِاسِتْغراقی َدر ِعْشَرت و کامرانی داَرد که َپرواِی آنچه َبر دیگ »ُمعاِشر

َشِبســــــــتان َدر  ُمعاِشــــــــر  َشــــــــبانانَنَیْندیَشــــــــد  حــــــــاِل  از  تیــــــــره  َشــــــــباِن 
)دیواِن کاِمِل خواجوِی ِکرمانی، به کوِشِش: َسعیِد قاِنعی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِبْهزاد، 1374 هـ.ش.، ص 307(.

یِد طاَعِت بیگانگان َمشو حاِفظ! /  ر َدر این ُسَخْنگاه، از راِه ِاْسِتْطراد، به جاِنبی ُهَنری از بْیِت َمعروِف خواجه: »ُمر
َ
گ بیجا َنخواَهد بود َا

ینی ـ و ـ َغنی، به کوِشِش: َرحیِم  ی، به ِاْهِتماِم: َقزو د حاِفِظ شیراز ولی ُمعاِشرِ رِنداِن پارسا می باش« )دیواِن خواجه َشْمس الّدین ُمَحّمَ
یم که:  ر َشو یم و یادآَو غ 274، ب 7( ِإشاَرت بدار ، 1385 هـ.ش.، ص 379،  ّوار ، چ: 4، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت َز ذوالّنور

«، از بـاِب َتداعِی  کارِی بی َبدیـل کـه او راسـت، بـا ِاسـِتْخداِم واژۀ »ُمعاِشـر ـِت ُهَنـری و کیمیـا قّیَ رِ آن َخاّل
َ

ـذ
ُ
"خواجـۀ رِْنـداِن َجهـان" از َرْهگ

َمعانـی، بـه َظراَفـْت، َمدلـوِل واژۀ »رِْنـد« را َتْغلیـظ و َتْشـدید َکـرده و "َتناُقـِض" َهْمِنشـینِی آن را بـا »پارسـا« کـه بَحـق »َترکیبـی پارادوْکسـی« 
شـعارِ حاِفـظ ـ، دکتـر َسـعیِد َحمیدیـان، چ: 8، ِتْهـران: َنْشـرِ َقْطـره، 1399 هــ.ش.، 4 / 2910( و ُهَنـری 

َ
)َشـرِح شـوق ـ َشـرح و َتْحلیـِل أ

می ساَزد، َبرَجستگی َبْخشیده و نمایاْن َتر ساخته است.
ِت َشـدید و َغلیظی 

َ
ل «، و نیز واژۀ »ُمعاَشـَرت«، َدر ُمتوِن َقدیِم فارسـی، َهمه جا ُچنین بارِ َمْعنائی و َدال فته پیداسـت که واژۀ »ُمعاِشـر

ُ
گ نا

مثاِل آن.
َ
َنداَرْند که َدر آن بْیِت َسْعدی و أ

406  . ُفروغی و یوُسفی: عارفان.
407  . َدر َدستنوشت: �حیزد )حرِف یُكم و ُدُوم بی ُنقطه است(.

408  . ُفروغی و یوُسفی: و بزرگان.
یراسـِت َرواْنشـاد یوُسـفی )ص 393( فوت   هاِی و

ْ
زارِش ُنسـخه َبَدل

ُ
ال ِإسـماعیل، از گ ِت ُجْنِگ ال َهّمّیَ

َ
رسـانِی باأ

َ
َعَجب اسـت که یاِد ِدگ

ُشده است.
ر َفرموده است:

َ
َسْعدی جاِی دیگ

َمُكنید! َنصیَحَتم  یَقــــــــت!  َطر ستَبراَدراِن 
َ
که توبه َدر َرِه ِعْشق آبگینه َبر َسنگ

غ 71(. )ُفروغی، ص 438، 
409  . یوُسفی: مالمتم. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

410  . یوُسفی: ُشد چو تیر از َشست. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
ِلستان می َفرماَید:

ُ
411  . َسعدی، َدر باِب َهشُتِم گ

رَدد.« )ُفروغی، ص 183(. 
َ
»انَدک انَدک خیلی َشَود و َقطره َقطره سیلی گ

ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیت را َافزون داَرند:
یــــــــغ ُبَود  ُبــــــــردن ولی در َدستخوش اســــــــت ناِم تــــــــو  به  َدست  ُبرد  بخواَهند  که  ســــــــخن  ین  َدر
یغ می آَید( فَتــــــــن در

ُ
گ تو  )یوُســــــــفی: مرا َحدیِث 

غ 15. 412  . ِعْیَوضی، ص 64، 
ّیـۀ میمّیـۀ  413  . ایـن َمْضمـوِن َمعـروف را، ابـِن فـارِِض ِمْصـری )َشـَرُف الّدین ُعَمـر بـِن َعلـی/ 576 ـ 632 هــ.ق.(، َدر آغـازِ َقصیـدۀ َخْمر

َمْشهوَرش ُچنین ُسروده است:
ُمَداَمًة َحِبیــــــــِب 

ْ
ال ِذْکرِ  ٰی 

َ
َعل ْبَنا  َكْرُمَشــــــــِر

ْ
َق ال

َ
ن ُیْخل

َ
َســــــــِكرَنا ِبَها ِمْن َقْبــــــــِل أ

قاِهَرة ، 1370 ه ـ.ق.، ص 82(.
ْ
قاِهَرة: َمْكَتَبة ال

ْ
فارِض، ال

ْ
هیر باْبِن ال

َ
بوَحْفص ُعَمر الّش

َ
فاِرض، َشَرف الّدین أ

ْ
)دیوان ابِن ال

وی )604 ـ 672 هـ.ق.( نیز َدر َمْثَنوی َفرموده است:
َ
مول

َاْنگورهــــــــا  َقــــــــِت 
ْ
ِخل از  شــــــــورهاپیشــــــــَتر  نموده  و  َمی هــــــــا  خــــــــورده 

د، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ِهرِمس ـ و ـ َفرَهْنِگسـتاِن  دَعلِی ُمَوّحِ خی، به  َتْصحیح و ُمَقّدمۀ: ُمَحّمَ
ْ
ل الّدین ُمَحّمِد َبل )َمْثَنوِی َمْعَنوی، َجال

َدِب فارسی، 1396 هـ.ش.، 1 / 274، د: 2، ب: 180(.
َ
بان و أ َز

فته است:
ُ
ثیرِ ُمْسَتقیِم ِابِن فارِض، گ

ْ
یرِ َتأ ْحٰمِن جامی )817 ـ 898 هـ.ق.(، ز نورالّدین َعبدالّرَ

از ُدردَکشان ین مْیَكده  ز َدر آن رو ْک ِنشانبوَدم  ک ِنشان بود و َنه از تا که َنه از تا
ـ   یـرِ َنَظـرِ َدفَترِ َنْشـرِ میراِث َمكتوب، چ: 1، ِتْهران: َدفَترِ َنْشـرِ میـراِث َمكتوبـ  و ْفَصـح زاد، ز

َ
عاٰلخـان أ

َ
)دیـواِن جامـی، ُمَقّدمـه و َتْصحیـح: أ

غ 719(. عاِت ایرانی، 1378 هـ.ش.، 1 / 654، 
َ
َمرَکزِ ُمطال

ـ   دجـان ُعَمراف و ـ  ُمَحّمَ ْفَصح زادـ  و
َ
عاٰلخـان أ

َ
ْحٰمـِن جامـی،  ُمَقّدمـه و َتْصحیح: أ : َبهاِرسـتان و رَسـاِئِل جامـی، نورالّدیـن َعبدالّرَ ـر

َ
نیـز نگ

عاِت ایرانی، 1379 هـ.ش.، ص 363 و 364.
َ
بوَبكر ُظهورالّدین، چ: 1، ِتْهران: َدفَترِ َنْشرِ میراِث َمكتوب ـ و ـ َمرَکزِ ُمطال

َ
أ

414  . ِعْیَوضی: که جان شراِب محّبت کشید.
یان. 415  . ِعْیَوضی: خوب رو
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َ
422ُمعاَرضات َدر غ

416  . ِعْیَوضی: شكسته. راِجح می نماَید.
417  . ِعْیَوضی: روی.

« ُمناَسَبتی است؛ َهرَچْند که بروَشنی َنمی دانیم ُهماِم َتبریزی را بدین ُمناَسَبت ُوقوفی و َنَظری بوده است یا َنه.  »َعْهد« را با »ِمْهر
و  یی  راسـْتگو و  اسـت  پیماْن هـا  و  ُعهـود  ِنگاْهبـاِن  و  پْیماْن ِشناسـی  ایـَزِد   ،» »ِمْهـر ِإسـالم،  از  پیـش  ایـراِن  ْسـطوره هاِی 

ُ
أ و  رهـا  باَو َدر 

ّقـی می ُشـده اسـت. پْیَوسـتگِی 
َ
یفَتـِن ِمْهـر و آزارَدِن او َتل فَتـن بـه َمثاَبـِت ِفر

ُ
ُدُرسـْت پیمانی را پـاس مـی داَرد و پیماْن ِشَكسـَتن و ُدروْغ گ

« با َمفهوِم َعْهد و پیمان تا بداْن جاسـت که این واژه َدر َبعِض َمتْن هاِی باسـتانِی پیش از ِإسـالمِی ما، از ُبْن، به َمعناِی "پْیمان"  »ِمْهر
یـد، 1385 هــ.ش.، 2 / 1057 و  ـزارِش و ِپژوِهـش: َجلیـِل دوسـْتخواه، چ: 10، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ُمروار

ُ
بـه کار َرفتـه اسـت. َسـْنج:  اَِوسـتا، گ

: داِنْشـنامۀ ایراِن باسـتان )َعْصِر اَِوسـتایی تا پایاِن دوراِن ساسـانی(، ِپژوِهش و نوشـتۀ: هاِشـِم َرضی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت  1058؛و
ُسَخن، 1381 هـ.ش.، 4 / 1994 ـ 2007.

َدبّیاِت َمدَرسـِی )/ کالسـیِک( 
َ
« و »َوفا« َدر أ َدبّیاِت فارسـی، و این که َحّتٰی »ِمْهر

َ
« و »َوفا« َدر أ ر نیسـت َهْمِنشـینِی َفراواِن دو واژۀ »ِمْهر دو

ْسمارِ ُقَدما بوده 
َ
َید ـ از أ ما از »َعراِیِس ِشعری و زوجهاِی داستانی« ُشده اند و »ِحكاَیِت ِمْهر و وفا« ـ آْنسان که حاِفظ نیز بِإشاَرت می گو

ثیرِ َهمان 
ْ
یرِ َتأ است )َسْنج: َشرِح شوق، دکتر َسعیِد َحمیدیان، 5ج، چ: 8، ِتْهران: َنْشرِ َقْطره، 1399 هـ.ش.، 4 / 2888 و 2889(، ز

« با »َعْهد« و »َوفای به َعْهد« بوده باَشد. پْیَونِد باستانِی »ِمْهر
418  . ُچنین است َدر َدستنوشت؛ و َچندان ُمناِسب نیست. ِعْیَوضی: دیدۀ.

419  . ُچنین است َدر َدستنوشت؛ و َچندان ُمناِسب نیست. ِعْیَوضی: ببست.
غ 15. : یوُسفی، ص 10 و 11،  غ 531؛و 420  . ُفروغی، ص 608 و 609، 

421  . َدستنوشت: انک.
422  . َدستنوشت: جنداىک.

یا َهمین راِجح است. ؛ و گو 423  . ُفروغی و یوُسفی: امكان صبر
424  . َدر ُفروغی و یوُسفی، این بْیت، َپس از بْیِت »چندانكه بی تو غایت امكان ...« آَمده است.

425  . ُفروغی و یوُسفی: لطف.
غ 183.  426  . ِعْیَوضی، ص 145، 

427  . ِعْیَوضی: مالحت.

428  . ِعْیَوضی: حسنت.
429  . ِعْیَوضی: هیچ کس.

430  . ِعْیَوضی: می کنیم.
431  . ِعْیَوضی: آتشین.

غ 324. : یوُسفی، ص 151،  غ 81؛و 432  . ُفروغی، ص 441 و 442، 
433  . َدستنوشت: اىک.

. 434  . ُفروغی و یوُسفی: بر
435  . ُفروغی و یوُسفی: بینند.

ّیِِد َمتِن ماست. یِسِش یوُسفی، ُمَؤ 436  . ُفروغی: سایبانست. نو
. 437  . ُفروغی و یوُسفی: مهر

438  . َدستنوشت: اىک.
ردیده است. ُفروغی، َدر اینجا، ُمواِفِق َترتیِب َمتِن ماست. 

َ
439  . این بْیت َدر یوُسفی، َپس از بْیِت »بدار ای ساربان آخر زمانی ...« َدرج گ

. 440  . ُفروغی و یوُسفی: + و
غ 31.  441  . ِعْیَوضی، ص 72، 

442  . ِعْیَوضی: ساربان است.
443  . این بیت، َدر ِعْیَوضی، َپس از بْیِت »چه جای ساروان ...« َدرج ُشده است.

444  . ِعْیَوضی: ساربان.
ردیده است.

َ
445  . این بْیت، َدر ِعْیَوضی، َپس از بْیِت »به َشب ماهی میاِن کارواَنست ...« َدرج گ

446  . َدستنوشت: آبكل.
447  . ِعْیَوضی: نیاید.

448  . دوَاسبه: شتابان، بُسرَعت. 
شْیِخ شیراز َفرموده است:

که آسمان به َسرِ َوقِتشان دوَاسبه َنتاْختدو دوست یک َنَفس از ُعمر َبرَنیاسوَدند 
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َ
ُمعاَرضات َدر غ 423

غ 550، ب 2(. )یوُسفی، ص 248، 
449  . ِعْیَوضی: ساربان.

450  . َدستنوشت: بكو آهسته ران محمل کسانرا. 
یِسـِش ُمْنـَدرِج َدر َمتـِن مـا، ُمواِفـِق خواِنـِش ِعْیَوضـی اسـت.  ِعْیَوضـی، ایـن بْیـت را َبـر ُبْنیـاِد َهمیـن َدستنوشـت َضْبـط َکـرده اسـت و نو
ِخ 739 هـ.ق.، نیز )با  ُعْظمٰی َمرَعشِی َنَجفی به ُشمارۀ 16509، ُمَوّرَ

ْ
َدستنوشِت دیواِن ُهماِم تَبریزی َمْحفوظ َدر ِکتابخانۀ ُبُزرِگ آَیةاهلِل ال

مان این است که 
ُ
ّیِِد خواِنِش ِعْیَوضی است. لیک ما را گ ِلف(، ُمَؤ

َ
یۀ 53 أ َضْبِط: بكو آهسته ران محمل کسان را / َعكِس ُنْسخه، رو

: آهسته ران!، َمْحِمْل َکشان را« نیست؟ ل َهست. ... آیا خواِنِش َصحیح، »بگو ّمُ
َ
َدر ُدُرستی و ُستوارِی این خواِنش، جاِی َتأ

ْنجـه ای َفرمـوده 
َ
»َمْحِمـل َکشـیَدن« َیْعنـی: ُبـرَدن َمْحِمـل و َحمـِل َمْحِمـل، و َهْمُچنیـن: َسـَفر َکـرَدن و َنْقـِل َمـكان َکـرَدن. َحكیـم ِنظامـِی گ

است:
َکشیَدن  َمْحِمل  ین  از می خواَهْند  یَدن چه  ُبر َمْنــــــــِزل  ین  از َیْنــــــــد  می جو چه 

ْنجـه ای َفرموده 
َ
»َمْحِملْ َکـش« َیعنـی: َبَرْنـدۀ َمْحِمـل، َکَشـندۀ َمْحِمـل، آنكـه َمْحِمـل را َحمـل ُکَنـد و بَكَشـد و بـار ُکَنـد. ... َحكیـم ِنظامِی گ

است:
نج 

َ
گ یــــــــن راه  َنه َچندان کــــــــه َمحِملْ َکش آَید به َرنج ٭ به انــــــــدازه َبــــــــردار از

پیش  آَهْنــــــــِگ  َبرداشــــــــت  ز  َقالوو یش ٭  ر راه،  َمحِملْ َکشــــــــان  پاِی  از  ُشد 
که َدر َدفَترِ َمرُدمی ســــــــت  آَدمی ست ٭ به َحرفی  َمحِملْ َکِش  که  َنْقشــــــــی  به 

َغْت نامۀ ِدْهُخدا، ذْیِل »محمل کشیدن« و »محمل کش«. 
ُ
: ل ر

َ
َغوی و این َشواِهد، نگ

ُ
َاز َبراِی این َمعانِی ل

غ 417.   : یوُسفی، ص 194،  غ 452؛و 451  . ُفروغی، ص 579، 
452  . ُفروغی: تنهایی. َدستنوشت: تـىـهای.

453  . ُفروغی و یوُسفی: قفس.
ردیده است. ُفروغی، َدر اینجا، ُمواِفِق َترتیِب َمتِن ماست.

َ
454  . این بیت، َدر یوُسفی، َپس از بْیِت »به خیِل هرکه ...« َدرج گ

455  . َدستنوشت: َبَخَیل.
الُبد ُمراد »َبَخیل / َبه َخیل« بوده است، ُمواِفِق خواِنِش ُقَدما.

456  . َدستنوشت: هرک.
یِسِش »حق گزاران« را داَرند. 457  . َدستنوشت: حق کذاران. ُفروغی و یوُسفی َهمان نو

ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیت را َافزون داَرند:
نــــــــِج شــــــــایگان افتــــــــاده بوَدم

َ
مارانبــــــــه گ نَجنــــــــد 

َ
گ َبــــــــر  که  َنداِنســــــــتم 

458  . َدستنوشت: یارآنست.
غ 158. 459  . ِعْیَوضی، ص 133 و 134، 

ّیـاِت موالنـا 
ّ
: کل ـر

َ
رده اسـت؛ نگ یـزی را، ُعَبْیـِد زاکانـی َهـم، از قـوِل خـوِد ُهمـام، َدر ِضْمـِن َمْثَنـوِی ُعّشـاْق نامه اش آَو ایـن َغـَزِل ُهمـاِم َتبر

یـزِ َاتاَبكـی، چ: 4، ِتْهـران:  بـی:  َپرو کانـی، َتْصحیـح و َتحقیـق و َشـرح و َترَجمـۀ ِحكایـاِت َعَر ِنظام الّدیـن ُعَبْیـداهلل َمعـروف بـه ُعَبْیـِد زا
یـورک: ُبْنیـاِد  دَجعَفـرِ َمحجـوب، چ: 1، نیو کانـی، به کوِشـِش: ُمَحّمَ ّیـاِت ُعَبْیـِد زا

ّ
: کل ، 1384 هــ.ش.، ص 309 و 310؛و ّوار ِاْنِتشـاراِت َز

میراِث ایران، 1999 م.، ص 176.
یِسِش »شبی«، َبَدل از َکسره َتواَند بود. ش ُمواِفِق َمتِن ماست. یاء َدر نو

َ
460  . َدر ِرواَیِت ُعَبْید َتْصحیِح َاتابكی: شبی. ُنسخه َبَدل

. این َافزونه، َدر ِرواَیِت ُعَبْید )َهر دو َتْصحیح(  نیز َهست. 461  . ِعْیَوضی: + و
462  . َدر ِرواَیِت ُعَبْید َتْصحیِح َاتابكی: یاد.

یِسِش َمتِن ما ُرْجحان داَرد. « آَمده است که َبر نو . َدر ِرواَیِت ُعَبْید )َهر دو َتْصحیح( نیز َهمین »ز 463  . ِعْیَوضی: ز
464  . َدر ِرواَیِت ُعَبْید )َهر دو َتْصحیح(: برفت.

465  . َدر ِرواَیِت ُعَبْید َتْصحیِح َمحجوب: َبرق. َتْصحیِح َاتابكی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
466  . ِعْیَوضی: هنوز اّمیدوارم. َدر ِرواَیِت ُعَبْید َتْصحیِح َمْحجوب: هست ُاّمید. َتْصحیِح َاتابكی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

467  . َدر ِرواَیِت ُعَبْید َتْصحیِح َاتابكی: اومیدواران. َتْصحیِح َمْحجوب، ُمواِفِق َمتِن ماست.
468  . ِعْیَوضی: 

وه جانــــــــان دیَم خوش بی و ول  وهاران.وهار  َمــــــــه  با  ول  َمــــــــه  آنــــــــان  َاوی 
رده است:  َرواْنشاد ُاستاد دکتر ِعْیَوضی َدر َتعلیقاِت دیوان آَو

باِن تبریزی و معنِی آن چنین است: »این بیت ... به ز
بهار و گل با روِی جانان خوش است، بی آنان نه گل باشد، نه بهاران.« )عیَوضی، ص 294(.

رده اسـت: »بی آنان نه گل باد و نه بهاران« / َمقاالتی َدربارۀ زندگی  ِت ُدُوم را ایْنگونه به فارسـی َدرآَو
َ
، ل ر

َ
)زنده یاد ِعْیَوضی، َدر جاِی دیگ
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وِی ]پیشـین[، 1357 هـ.ش.، ص 
َ
: ِاْنِتشـاراِت داِنْشـگاِه َپْهل و ِشـْعِر َسـْعدی، به کوشـِش: دکتر َمْنصورِ َرسـتگارِ ]َفسـائی[، چ: 3، شـیراز

.).259
َدر ِرواَیِت ُعَبْید َدر َتْصحیِح َمحجوب: 

وهارانوهــــــــار و دل ده جانان دیمه خوش بی مــــــــه  با  دل  مــــــــه  آنــــــــان  اوی 
َدر ِرواَیِت ُعَبْید َدر َتْصحیِح َاتابكی: 

وهارانوهار و دل ده جانــــــــان دیم خوش بی مــــــــه  با  دل  مــــــــه  انــــــــان  اوی 
َدر حاشیۀ این بیت، َدر چاِپ َاتابكی می خوانیم:

یافت که:  می توان در
ً

»... مفهومش درست روشن نیست. ِإجماال
ری از دلدار جانان خوش نیســــــــت در بهــــــــاران یــــــــک دم نــــــــگار را أمــــــــان مــــــــده.« در بهاران دو

)ص 310، هاِمش(.  
را  یفـان  بـود! َظر َتواَنـد  یزی  را َدسـتآو َهـّزاالن  و  بـه َدسـت داده انـد، بی ُشـْبهه شـوْخ َطبعان  ُدُوم  ـِت 

َ
ل َبـراِی  َاز  ایـن چـاپ  َدر  کـه  َمْعنائـی 

ّیاِت ُعَبْید 
ّ
یا با َفضـاِی ُکل ـب می نشـاَند! ... بـاری، ایـن َمْعنی، َهرچه َهسـت، گو

َ
رداَنـد و ُنكته َسـْنجان را َخْنـده َبـر ل

َ
شـُكْفته خاِطر می گ

ُمناِسب می آَید، َنه دیواِن ُهمام!!!
غ 194. : یوُسفی، ص 91،  غ 27؛و 469  . ُفروغی، ص 421، 

. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 470  . ُفروغی: و او
471  . ُفروغی و یوُسفی: مردم.

یرِ َسْطر ِإضافه ُشده است. 472  . َدر َدستنوشت، »مسكین« ظاِهًرا به خّطِ خوِد کاِتب ز
ک و چشِم تر ...« آَمده است. 473  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »از دروِن سوزنا

ری هـا و ُسَخن َسـْنجی هاِی شـْیِخ ِشـِگفتی کارِ شـیراز اسـت؛ چـه، 
َ
ـم« َدر ایـن بْیـت، از آرایه گ

ْ
ردانیـَدِن »حْیـف« و »ُظل

َ
474  . َهْمِنشـین گ

م" و بی ِإْنصافی و َتَعّدی نیز َهست.
ْ
، به َمْعناِی "ُظل ر ف و َتَحّسُ ّسُ

َ
یغ" و َتأ تش بر "ِدر

َ
ل »حْیف«، َاْفزون َبر َدال

َبرِ یُكم. 475  . ُچنین است َدر َدستنوشت به َز
. 476  . ُفروغی و یوُسفی: + و

477  . ُفروغی و یوُسفی: مپوش.
غ 9.  478  . ِعْیَوضی، ص 61، 

479  . ِعْیَوضی: مستش.
480  . َدستنوشت: کی.

481  . این بْیت، َدر ِعْیَوضی، َپس از بْیِت »هرکه در هجران بیاساید َدمی ...« آَمده است.
فتیم.

ُ
بارۀ آن ُسَخن گ «، إیهام داَرد؛ و ما پیش از این، َدر َهمین رِْشته یادداشت ها، َدر ر از تو ُبرِد »دو 482  . ایْنگونه کار

483  . ِعْیَوضی: چشم.
484  . َدستنوشت: انج.
485  . ِعْیَوضی: عذاب.

. 486  . ِعْیَوضی: وه که گر
487  . ِعْیَوضی: آن.

. 488  . َدر َدستنوشت: بی از تو
غ 310. غ 39 َمواِعظ؛ یوُسفی، ص 142،  489  . ُفروغی، ص 798 و 799، 

، َدر بوستان، می َفرماَید: ر
َ
490  . َسعدی َدر جاِی دیگ

َبسی تیر و دْی ماه و ُاردیِبِهْشت
ک باشیم و ِخْشت  َبرآَید که ما خا

)ُفروغی، ص 383(.
ـم افتـاده بـوده اسـت و بـا راّده ای َدر حاشـیه بـه َخّطـی کـه شـاَید خـّطِ کاتـِب َمتـن َنباَشـد َافـزوده 

َ
491  . َدر َدستنوشـت، واژۀ »انـدود« از َقل

ُشده است.
ُفروغی: زراندوده. یوُسفی: روی اندوده. 

492  . ُفروغی و یوُسفی: که بیرون آید از آتش سلیم.
ٍب َسِلیٍم﴾ )س 26، ی 89( َنَظر بوده است.

ْ
َتی اهلَل ِبَقل

َ
 َمْن أ

َّ
یمۀ ﴿ِإال پوشیده نیست که شْیخ را َدر َسراِیِش این بْیت، به َکر

یرِ َسطر ِإضافه ُشده است. 493  . َدر َدستنوشت، »می« ز
494  . ُفروغی: دانشمند بود. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
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495  . َدستنوشت: کی.
496  . َدستنوشت: اىک.

497  . ُفروغی و یوُسفی: لطف.
498  . پیش از این بْیت، َدر ُفروغی، این دو بْیت آَمده است:
ماســــــــت ِفعِل  َجزاِی  خداونــــــــدا!  بســــــــوزانی  ر ببخشــــــــی َرحَمَتت عاَمست و ِإحساَنت َقدیمگر  و
رچــــــــه شــــــــیطاِن َرجیــــــــم از راِه ِإنصاَفــــــــم بُبرد

َ
َهمچنــــــــان ُاّمیــــــــد مــــــــی داَرم به رحٰمــــــــِن رحیمگ

رده است، و بْیِت ُدُوم را َپس از »نیكَمردان را جزاِی ...«. زی داد و َچندین ...« آَو یوُسفی، بْیِت َنُخست را َپس از »آنكه جان بخشید و رو
499  . یوُسفی: نیكمردی.

500  . این بْیت، َدر ُفروغی نیست. 
غ 149. 501  . ِعْیَوضی، ص 129، 

. 502  . ِعْیَوضی: مطرب گو
یخِت نوشتاری را، َهم »نوای« می َتوان خواْند و َهم »نوایی«. رِ ما، این ر

َ
503  . ُچنین است َدر َدستنوشت؛ و ِبنا َبر شیوۀ ِکتاَبتِی رونویْسگ

ِعْیَوضی: نوایی.
یف و شیریْن َحَرکات و بی َپروا. َبرِ شوخ و َظر

ْ
504  . َشْنگ: ِدل

505  . ِعْیَوضی: باشد.
َعكس ـ که 

ْ
یا َنُخست »عیبی« نوشته ُشده بوده و سَپس با َدْسْتكاری هائی به »غبنی« َبَدل ُشده است )یا ِبال 506  . در َدستنوشت، گو

ش َضعیْف تر باَشد ـ(. باری، ِعْیَوضی َهم »غبنی« َضْبط َکرده است.
َ
مان می ُکنیم ِاحِتمال

ُ
گ

507  . ِعْیَوضی: فصل.
508  . ِعْیَوضی: او را.

509  . َدر َدستنوشت، َدر َمتِن بْیت »لطف« نوشته ُشده است و آنگاه َبر روِی آن راّده ای ِنهاده ُشده و َدر حاشیه نوشته ُشده است: »حسن«.
510  . ِعْیَوضی: حسن و مالحت.

511  . ِعْیَوضی: به جا.
512  . ِعْیَوضی: نمی ماند.

513  . ِعْیَوضی: گل افشان.
514  . ِعْیَوضی: کوس.

515  . ِعْیَوضی: نمی رنجد.
غ 56. غ 198؛ یوُسفی، ص 29 و 30،  516  . ُفروغی، ص 482، 

517  . ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیت را َاْفزون داَرند:
َزم َنَظر بدو از  فَتم به شیرَمردی چْشم 

ُ
با تیرِ چْشــــــــِم خوبان تقوی سپر َنباَشدگ

لِف َمْقصوره َضْبط ُشده است. پس خواِنِش »تقوٖی« َدر آن ُمْحَتَمل نیست.
َ
یراسِت یوُسفی، »تقوٰی« با أ َدر و

. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 518  . ُفروغی: تدبیر
519  . این بْیت و دو بْیِت سَپسـیَنش، َدر ُفروغی، َپس از »هر آدمی که بینی از سـّرِ عشـق خالی ...« آَمده اسـت. یوُسـفی، مواِفِق َترتیِب 

َمتِن ماست.
یی. 520  . ُفروغی و یوُسفی: تو
521  . ُفروغی و یوُسفی: قفس.

ِظ َصحیِح قاموسِی واژه.
ُ

َبرِ جیم از خوِد َدستنوشت است و ُمواِفِق تلّف 522  . َز
523  . این بْیت، َدر فروغی، َپس از »ما را َنَظر به خیرست از ...« آَمده است. یوُسفی، ُمواِفِق َترتیِب َمتِن ماست.

524  . ُفروغی: حسن. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
یان. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 525  . ُفروغی: ماه رو

ر را َبرَنِشَكسـتیم و »بـه« را ُجـدا َنَكردیـم؛ چراکـه بـا 
َ
یسـگ تِی رونو یسـِی ُسـّنَ 526  . ُچنیـن اسـت )پیوسـته( َدر َدستنوشـت؛ و مـا پیوسته نو

« َدر  یـزی کـه او از َدرنشـانیدِن ایـن دو »بشـر یِسشـی - کـه ُمْختـارِ َپسـینیان اسـت - َبـر ُسـَخِن َسـعدی، آرایـۀ ِدآلو َتحمیـِل ایـن شـیوۀ نو
ردانیده است، َتباه می ُشد.

َ
ِمْصراع َپدیدار گ

ردیده است.
َ
« نوشته اند و آرایه َتباه گ « َنُخستین را »به شر یراسِت یوُسفی )ص 29(، »بشرِ َدر و

یست. ر
َ
یكی باَید نگ یراستاران را َدر آن به بار این، از آن ناُزکی هاِی کارِ بازخوانِی َمتن هاِی َقدیم است که و

دَجعَفـرِ َمحجوب، چ: 1،  کانـی، به کوِشـِش: ُمَحّمَ ّیـاِت ُعَبْیـِد زا
ّ
: کل ـر َدر

َ
، نگ َونـِد ِطباَعـتـ  ـری راـ  و الَبّتـه َتباهـِی آن را َدر َر

َ
َنظیـرِ ایـن آرایه گ

یورک: ُبْنیاِد میراِث ایران، 1999 م.، ص 137، ش 1، ب 2. نیو
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ردیم، آَمده است. یوُسفی، ُمواِفِق  زم ...« که َدر حاشیه آو 527  . این بْیت، َدر ُفروغی، َپس از بْیِت »گفتم به شیرَمردی چشم از نظر بدو
َترتیِب َمتِن ماست.

528  . ایـن بْیـت و بْیـِت ِسَپسـیَنش، َدر ُفروغـی، َپـس از بْیـِت »بـر عندلیِب عاشـق، گر بشـكنی ...« آَمده اند. یوُسـفی، ُمواِفِق َترتیِب َمتِن 
ماست.

529  . ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیت را َاْفزون داَرند:
َثر نباَشــــــــدتا آتشــــــــی َنباَشــــــــد، َدر َخرَمنی نگیَرد

َ
عی را َچندین أ

َ
طاماِت ُمّد

غ 59. 530  . ِعْیَوضی، ص 85 و 86، 
531  . ِعْیَوضی: جایی.

532  . َدستنوشت: ىباید )حرِف َنُخست بی ُنقطه است(. ِعْیَوضی: نیاید.
533  . ِعْیَوضی: زان.

534  . ِعْیَوضی: نقشت.
َبرِ راء، از خوِد َدستنوشت است. 535  . َز

. 536  . ِعْیَوضی: بی  دردسر
537  . ِعْیَوضی: جز جان نازنینان آنجا سپر نباشد.

َپس از این، ِعْیَوضی، این بْیت را َاْفزون داَرد:
رَدد

َ
ر َمست گ یت از دو ، َخَبر َنباَشــــــــدعاشق چنان به بو گر بگیری َدر َبر کاو را ا

غ 662. غ 483؛ یوُسفی، ص 296،  538  . ُفروغی، ص 591، 
539  . َدستنوشت: می نباید.

یبای. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست. یرِ میم، از خوِد َدستنوشت است. ُفروغی: چهرۀ ز 540  . ز
541  . ُفروغی: بس که حیران می بماندم. یوُسفی: زان که حیران می بماَند.

542  . یوُسفی: کاجكی. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
543  . ُفروغی و یوُسفی: نظر می کردمی.

544  . ُفروغی: سر چشمم. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
545  . ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیت را َافزون داَرند:

یش بن(! چون جاِن خو ما )یوُسفی: من( َسراپاِی تو را ای سروتن )یوُسفی: سرو
یم )یوُسفی: می دارم( وگر َسر می َرَود در پاِی تو دوست می دار

یبایی.  یـىـای. ُفروغی و یوُسفی: ز 546  . َدستنوشت: ز
غ 173. 547  . ِعْیَوضی، ص 141، 

548  . ِعْیَوضی: باشد.
ـِت پیشـین، َضْبـِط ِعْیَوضـی راِجـح می نماَیـد. َدستنوشـِت دیـواِن ُهمـاِم تَبریـزی َمْحفـوظ َدر 

َ
یـژه بـا ِعناَیـت بـه ل 549  . ِعْیَوضـی: دل. بو

ِلف( َهم َضْبِط ِعْیَوضی 
َ
یۀ 54 أ ِخ 739 هـ.ق. )َعكِس ُنْسـخه، رو ُعْظمٰی َمرَعشـِی َنَجفی به ُشـمارۀ 16509، ُمَوّرَ

ْ
ِکتابخانۀ ُبُزرِگ آَیةاهلِل ال

یید می ُکَند.
ْ
را َتأ

ِخ  ّرَ ُعْظمٰی َمرَعشـِی َنَجفی به ُشـمارۀ 16509، ُمَو
ْ
. َدستنوشـِت دیواِن ُهماِم تَبریزی َمْحفوظ َدر ِکتابخانۀ ُبُزرِگ آَیةاهلِل ال 550  . ِعْیَوضی: در

یید می ُکَند.
ْ
ال ِإسماعیل( را َتأ ِلف( َضْبِط َدستنوشِت ما )ُجْنِگ ال

َ
یۀ 54 أ 739 هـ.ق. )َعكِس ُنْسخه، رو

ید بكل. 551  . َدستنوشت: کو
552  . ِعْیَوضی: نمودی.

یافت: ، َدر غاَیِت ُوضوح می َتوان َدر ِت یُكِم این بْیِت بوستاِن شْیِخ شیریْن ُسَخِن شیراز
َ
553  . تقاُبِل »بود« و »نمود« را، َدر ل

نمــــــــود بایــــــــد  بــــــــود  َانــــــــدازۀ  بود بــــــــه  و  َنْنمــــــــود  که  آن  نُبــــــــرد  ت 
َ
خجال

)ُفروغی، ص 329(.
غ 685. غ 347؛ یوُسفی، ص 306 و 307،  554  . ُفروغی، ص 538 و 539، 

555  . َدستنوشت: ا�ک.
556  . ُفروغی و یوُسفی: فراق.
557  . ُفروغی و یوُسفی: قائد.

558  . ُفروغی: پیام. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
، ماَننِد َمتِن ما، َهست. 559  . این بْیت، َدر ُفروغی نیست؛ لیک َدر یوُسفی نیز

زارِِش بْیت نوشته است:
ُ
َانوشه یاد ُاستاد کاِظِم َبرْگ َنْیسی َدر گ
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یشـانی و درماندگـِی َمـن َطعنـه  بـِی ُدشـمنان )ُدشـمناِن درون، کـه بـا ُمشـاهدۀ پر
َ
ـوارِی ُجدایـی از یـار بـه انـدازۀ ُفرصت َطل

ُ
گ »َسـختی و نا

رد.« م را به َدرد نمی آو
َ
می زنند و شاد می شوند(، ِدل

بـی: کاِظـِم  ْبیـات و َترَجمـۀ ِشـعرهاِی َعَر
َ
ـذاری، َتْصحیـح، توضیـِح واژه هـا و ِاْصِطالحـات، َمعنـاِی أ

ُ
)َغزَلّیـاِت َسـعدی، ُمقابلـه، ِإعراْبگ

، 1386 هـ.ش.، 1 / 798(. ز یراسِت 2، چ: 1، ِتْهران: شرَکِت ِاْنِتشاراتِی ِفْكرِ رو َبرْگ َنْیسی، و
یسیم: می نو

»به ُفرَصت بیاْفَتْند َمجال« َیعنی: َمجاِل "ُفرَصت" یافَتْند.
یانـه؛  به جو

َ
َغْت نامـۀ ِدْهُخـدا( و َضـرِب َشْسـت ِنشـان داَدن و َضرَبـت َرسـانَدن و ِإقـداِم َغل

ُ
»ُفرَصـت« َیعنـی: َدسـْت یافت و َدسـتَرس ) ل

چیزی از َقبیِل »َدْستُبرد« َدر ِاْصِطالِح ُقَدما.
َسْعدی َدر بوستان َفرموده است:

َبرآر  َید از ِدل ُغبارچو َدســــــــَتت َرَسد َمْغزِ ُدشــــــــَمن  کــــــــه ُفرَصــــــــت ُفروشــــــــو
زمـی،  )بوسـتاِن َسـْعدی ـ َسـْعدی نامه ـ، َتْصحیـح و توضیـح: دکتـر ُغالْمُحَسـْیِن یوُسـفی، چ: 11، ِتْهـران: شـرَکِت ِسـهامِی ِاْنِتشـاراِت خواَر

1392 هـ.ش.، ص 120، ب 2114(. 
ـ   یراِیـش: َمهسـا َزمانیانـ  و ، َشـرح و َتفصیـل: َصدرالّدیـِن َزمانیـان، و : بوسـتاِن َسـعدیـ  َسـعدی نامهـ  ـر

َ
َبعـِض ُشـّراِح بوسـتان )نمونـه را، نگ

: بوستاِن َسعدی ـ َمتِن کاِمل و َصحیح، َهمراه با َمعنی و َشرِح  َمهشیِد َزمانیان، چ: 1، ِتهران: ُرشِد آموزِش، 1389 هـ.ش.، ص 416؛و
َدبی ـ، با ِپژوِهش و کوِشِش: َمنصورِ مهرنگ، 

َ
بیات، واژه هاِی ُدْشوار و آموزه هاِی نگارِشی، َدستوری و آرایه هاِی أ

َ
ساده و َرواِن یكایِک أ

: بوسـتاِن َسـْعدی ـ َسـْعدی نامه ـ، َتْصحیـح و توضیـح: دکتـر ُغالْمُحَسـْیِن  چ: 2، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت َدسـتان، 1386 هــ.ش.، ص 225؛و
ر َمعانـِی آن ): َوقت و َزماِن 

َ
زمـی، 1392 هــ.ش.، ص 329(، »ُفرَصـت« را بـا دیگ یوُسـفی، چ: 11، ِتْهـران: شـرَکِت ِسـهامِی ِاْنِتشـاراِت خواَر

ری َرفته اند که بیراهه می نماَید. زارِِش بْیت به راْههاِی دو
ُ
ُمناِسب و ...( پْیَوند داده و َدر گ

یانه َکرَدن و َضرِب َشست نشان دادن" است؛ که َبعِض ُشّراِح بوستان،  به جو
َ
»ُفرَصت« َدر اینجا نیز َهمان "َضرَبت َرسانَدن و ِإقداِم َغل

کَبـرِ 
َ
: دکتـر أ َکـرَدن« ) َشـرِح سـودی َبـر بوسـتاِن َسـعدی، َترَجَمـه و َتْحشـَیه و َتهّیـۀ َمتـِن ِاْنِتقـادی از از آن بـه »َبـر ُدشـَمن ُفرَصـت پیـدا 

: ِکتابُفروشـِی َحقیَقـت، 1352 هــ.ش.، 2 / 918( و »َبهـره از ُفرَصـت َبرِگرِفَتـن« )بوسـتاِن َسـعدی ـ بـا َمعنـِی واژه هـا و  یـز ، چ: 1، َتْبر ز ِبْهـرو
دَعلِی ناِصح، به کوِشـِش: دکتر َخلیِل  ، نـگارِِش: ُاسـتاد ُمَحّمَ َدبـیـ 

َ
َشـرِح بْیت هـا و ُجمله هـاِی ُدشـوار و َبرخـی ُنكته هـاِی َدسـتوری و أ

، چ: 13، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت َصفٖی َعلیشـاه، 1393 هــ.ش.، ص 459( و چیزهائـی از ایـن َقبیـل )َسـْنج: بوسـتاِن َسـْعدی:  َخطیـب َرْهَبـر
، 1369 هـ.ش.،  میرَکبیر

َ
سـۀ ِاْنِتشـاراِت أ ِد ِاسـِتْعالمی، چ: 9، ِتْهران: ُمَؤّسَ : دکتر ُمَحّمَ باِب چهارُم ـ َدر تَواُضع ـ، َحواشـی و توضیحات از

ص 13( َتْعبیر َکرده اند.
حاِفظ َهم که َفرمود:

روی خوْش خرام،
َ

ُفرَصــــــــت می ُکَنمتا کی انــــــــَدر داِم َوْصل آَرم َتــــــــذ َوْقِت  اْنِتظــــــــارِ  و  َکمیَنــــــــم  َدر 
، چ: 4، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت  ینی ـ و ـ َغنی، با ُمقابله به کوِشـِش: ذوالّنور ی، به ِاْهِتماِم: َقزو د حاِفِظ شـیراز )دیواِن خواجه َشـْمس الّدین ُمَحّمَ

غ 352، ب 2( ، 1385 هـ.ش.، ص 435،  ّوار َز
یانه َکرَدن و َضرِب َشست ِنشان دادن و گرو ُبرَدن و از َمجاِل پیش آَمده بِنهاَیت ِاسِتفاده َکرَدن" را َدر َنَظر  به جو

َ
َهمین َمعناِی "ِإقداِم َغل

فته اند.
ُ
ر گ

َ
داشته است؛ َهرَچند که دیده ایم بسیاری از شارِحاِن ِشعرِ وی چیزهاِی دیگ

560  . ُچنین است َدر َدستنوشت. ُفروغی و یوُسفی: می نكند.
561  . َدستنوشت: جنا�ک.

562  . یوُسفی: می گیرند. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
563  . یوُسفی: آن است. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

ِک پاِی. کپای. یوُسفی: به خا 564  . ُفروغی: بخا
ّقـی َکرده اند. َنه َتنها َموارِد بسـیار بوده اسـت 

َ
َغـوی َتل

ُ
کپـا« را چونـان یـک واِحـِد ل ک پـا« / »خا ـْه باَیـد داشـت کـه ُقَدمـا، گاه، َتْعبیـرِ »خـا َتَوّجُ

ْهل، به کوِشـِش: 
َ
ل الّدیـن یوُسـف أ کپـا«( می نوشـَتند )نمونـه را، َسـْنج: فَراِئـِد غیاثـی، َجال و دیده ایـم کـه َدر ِکتاَبـت آن را پیوسـته ):»خا

(، َحّتٰی َکسـرۀ ِإضافۀ آن را  ّیـد، ج 1، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ُبْنیـاِد َفرَهْنـِگ ایـران، 1356 هــ.ش.، ص 336ـ  دو مورِدـ  دکتـر ِحْشـَمِت ُمَؤ
حیاًنا ُفرومی َانداخته اند.

َ
أ

تی َتنظیم ُشده است:
َ
َغْت نامۀ ِدْهُخدا، ُچنین َمقال

ُ
از َهمین جاست که َدر ل

فظ ِإضافه بـه صاحِب 
َ
کـی کـه پـای بـر آن ُفـرود می آیـد. چون ایـن ل ِک کـِف پـا، خا کپـای، خـا کپـا: )َترکیـِب ِإضافـی ، ِاسـِم مرکـب( خا » خا

کپای عزیزت روم.  کپای عزیزت قسم است؛ قربان خا غلب َتعظیِم صاحِب پا ِإراده شده است، چون: به خا
َ
پا شود در این مورد أ

جهــــــــان  یار  شــــــــهر ای  کــــــــه  فردوســــــــی.بگفتــــــــا  و مهان.  کهــــــــان  کپایت  همــــــــی خا
خوب چهــــــــر  یكــــــــی  زو  باشــــــــدت  . فردوسی. ... .پســــــــر  کپایش ســــــــپهر که بوســــــــه دهد خا
کپاِی تو کان هم عظیم ســــــــوگند اســــــــت. قســــــــم به جاِن تو خوردن طریِق عّزت نیســــــــت  به خا
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ِف ُجزئی(. سعدی« )َنْقل با َتَصّرُ  
565  . ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیتها را َاْفزون داَرند:

بان آری به آب دیدۀ خونین ِنِبشته صوَرِت حالَحدیِث ِعْشق چه حاَجت که َبر َز
لسخن دراز کشیدیم و َهمچنان باقیست که ِذکرِ دوست َنیاَرد به هیچ گونه َمال

غ 123.  566  . ِعْیَوضی، ص 115 و 116، 
567  . ِعْیَوضی: ساربان.

568  . َدستنوشت: انک.
یرِ جیم، از خوِد َدستنوشت است. 569  . ز

570  . ِعْیَوضی: ببین.
ز و هفته و مه و سال. 571  . ِعْیَوضی: رو

یرِ میم، از خوِد َدستنوشت است. َبرِ باِی پارسی و ز 572  . َز
َجل.

َ
573  . َزمانه: أ

غ 107. : یوُسفی، ص 52،  غ 613؛و 574  . ُفروغی، ص 640 و 641، 
فته اند، 

ُ
ز بیشـَتر به جیِم پارسـی َدر َتداُول اسـت لیک آْنسـان که َبْعِض راْیَمندان گ 575  . ُچنین اسـت َدر َدستنوشـت. ... این واژه امرو

صلْ از »دیبا« و »چه« َتْشكیل 
َ
ِب »دیباجه« و حاِصِل این ِپندارِ ناَصواب که این واژه َدر أ فی است ناُدُرست َدر واژۀ ُمَعّرَ »دیباچه« َتَصّرُ

: فَرَهنِگ فارسی، دکتر  ر
َ
ِک« ایرانی است )نگ ِب واژۀ »دیبا ُشده بوده است؛ حال آن که "دیباجه" از "دیباج" ساخته ُشده که خود ُمَعّرَ

، 1375 هـ.ش.، 2 / 1589(.   میرَکبیر
َ
سۀ ِاْنِتشاراِت أ ِد ُمعین، چ: 9، تهران: ُمَؤّسَ ُمَحّمَ

ـِد  ُمَحّمَ فارسـی،  بـاِن  َز یشه شـناْختِی  ر فَرَهْنـِگ  )َسـْنج:  باَشـد  فت وگـو 
ُ
گ جـاِی  »دیباجـه«،  واژۀ  سـاختارِ  ُجزئّیـاِت  و  راْی  ایـن  شـاَید 

یِسِش  َدِب فارسی، 1393 هـ.ش.، 2 / 1387 و 1388(؛ لیک به َهر روْی َدر َترجیِح نو
َ
بان و أ َحَسْن دوست، چ1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز

یا ُشْبَهتی َنباَشد. »دیباجه« بر »دیباچه« َدر َمْتن هاِی َقدیمی از این َدست، گو
: َغزَلّیاِت َسعدی، به َتْصحیِح: َحبیِب َیْغمائی، به کوِشِش:  ر

َ
ری: َدر َتْصحیِح زنده یاد َیغمائی نیز »دیباجه« َضْبط ُشده است )نگ یادآو

غ 97(؛ لیک َدر فَرَهْنِگ واژه نماِی  عاِت َفرَهْنگی، 1390 هـ.ش.، ص 81، 
َ
َمْهدِی َمداِئنی، چ: 2، ِتْهران: ِپژوِهْشگاِه ُعلوِم ِإْنسانی و ُمطال

ساِس َتْصحیِح َحبیِب َیغمائی َفراهم ُشده است )چ: 1، ِتْهران: ِپژوِهْشگاِه ُعلوِم ِإْنسانی و ُمطالعاِت َفرَهنگی، 
َ
َغزَلّیاِت َسعدی که َبر أ

1378 هـ.ش.، 2 / 861(، »دیباچه« َضْبط َکرده اند.
576  . َدر َدستنوشت، َحرِف یُكِم »بخوانی« بی ُنقطه است. 

یم ... / ... دیباجه اش بخوانی. این بْیت، َدر ُفروغی نیست، َولی َدر یوُسفی َهست، با َضْبِط: ... نگو
ر است که: ْه بدین َمْعنی َضرو از َبراِی َفْهِم ِبهَترِ بْیت و َترجیِح ِاْحِتمالِی َضْبِط َمتِن ما َبر َضبِط یوُسفی، َتَوّجُ

باْنَزد  ز نیز َکمابیش َمعروف است و َز یِن َمكتوبات ـ که امرو ِل َدفَتر و ُسَخِن آغاز ّوَ
َ
واژۀ »دیباجه«، ِعالوه َبر آغازِ ِکتاب و فاِتحۀ نوشتار و أ

ـ، به َمعناِی روِی آَدمی و چْهره و ُرْخسـار اسـت؛ و از َهمین جاسـت که شـْیخ َدر غاَیِت َظراَفتی که از ُچنوئی می َسـَزد، َفرموده اسـت: 
ْه ُکن )ِإلٰی آِخرِه(«. 

َ
»... َدر صوَرَتم ِنگ

می َافزاییم: 
م ُافتاده است.

َ
یم«، از َقل یم / نگو رسانِی »چه گو

َ
زارِِش ِدگ

ُ
یراسِت یوُسفی )ص 394(، گ َدر َشرِح ُنْسخه َبَدل هاِی و

ِضْمًنا این بْیت، َدر یوُسفی، َپس از بْیِت »شیراز در ...« آَمده است.
577  . این بْیت و دو بْیِت سَپسیَنش، َدر فروغی، َپس از بْیِت »ذوقی چنان نداَرد بی دوست زندگانی ...« جاْی داَرند.

، یاِء َبَدل از َکسـره به کار ُبرده اسـت که َدر َدستنوشـت هاِی ُکَهن  ر
َ
یْسـگ 578  . ُچنین اسـت َدر َدستنوشـت؛ و ُچنانكه پیداسـت رونو

نمونه هاِی بسیار و َشواِهِد ُپرشمار داَرد. ُفروغی و یوُسفی: خون. 
، واژۀ »َعـذرا« را کـه َدر اینجـا نـاِم َمعشـوقۀ نامُبـردارِ "واِمـق" اسـت، و َدر عْیـِن حـال یكـی از  579  . شـْیِخ شیریْن ُسـَخِن واژه سـْنِج شـیراز
حاِت َنّرادان 

َ
رف و آرایه گرانه، َهْمِنشیِن »َدست از َکسی بردن« َکرده است که آن َهم از ُمْصَطل

َ
ِاْصِطالحاِت بازِی َنرد، َدر َتناُسبی شگ

و ُمقاِمران است.
ید:  ر

َ
ردها از َفرَهْنگ هاِی َقدیم بنگ ْفتآَو

ُ
َدر َمْعناِی واژۀ »َعذرا«، بدین گ

 ، ِكشـور
ْ
: َمطَبِع ُمْنشـی َنَول كهَنو

َ
ص بـ: شـاد، چاِپ َسـنگی، ل ِ

ّ
ُمَتَخل

ْ
ـد پادشـاه ال •»نـاِم منتهـاِی غلبـۀ بـازِی َنـرد« ) فَرَهْنـِگ آنَنـدراج، ُمَحّمَ

1889 ـ 1894م.، 2 / 729(. 
َیند: "عذرا ُبرد"، یكی  یف بَبـَرد، گو •»یكـی از ِاصِطالحـاِت بـازِی َنـرد َهـم َهسـت و آن ُچنـان باَشـد که َهرَکس پی َدر پی یازده َنَدب از َحر
َیند: "وامق برد"، یكی را به دو آنچه گرو َکرده باَشند  یِف دوم یازده َنَدب بَبَرد، گو را به سۀ آنچه گرو َکرده باَشند بستاَند، و باز چون َحر
َسـۀ  ِد ُمعین، چ: 5، ِتْهران: ُمَؤّسَ ص بـه »ُبرهان«، به ِاهِتماِم: دکتـر ُمَحّمَ ِ

ّ
یـزی ُمَتَخل ـِف َتبر

َ
دُحَسـْین بـِن َخل بگیـَرد.« ) ُبرهـاِن قاِطـع، ُمَحّمَ

، 1376 هـ.ش.، 3 / 1369 و 1370(. میرَکبیر
َ
ِاْنِتشاراِت أ
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َدر ُبرهاِن قاِطع ذْیِل »َنَدب« نیز می خوانیم:
َرد و بـه یـازَدْه َرَسـد آن را َتمامـی َنَدب 

َ
بـی َعـذرا خواَننـد، و چـون از َهفـت ُبگـذ » ... داو کشـیدن َبـر َهفـت باشـد َدر بـازِی َنـرد، و آن را بـه َعَر

ل پیدا  ّوَ
َ
َرد ُحكـِم أ

َ
گر از َدسـت خـون ُبگذ َینـد و ا بـی واِمـق خواَننـد، وچـون َبـر ِهفـَدْه َرَسـد آن را َدسـت خـون گو َینـد و بـه َعَر و داِو َفـرِْه گو

می ُکَند، چه داو َبر ِهژَدْه َنمی باَشد.«
، 1376 هـ.ش.، 4 / 2125 و 2126(. میرَکبیر

َ
َسۀ ِاْنِتشاراِت أ ِد ُمعین، چ: 5، ِتْهران: ُمَؤّسَ ) ُبرهاِن قاِطع، به ِاهِتماِم: دکتر ُمَحّمَ

غات نیز می خوانیم:
ُ ّ
َدر غیاُث الل

» ... در َشـرِح خاقانی نوشـته که: َنَدب َافزونی َکرَدِن بازِی َنردسـت َوقتی که بازی چرب َشـَود و َمرَتبۀ َهفت َرَسـد و چون از َهفت به یازَدْه 
َیند که: َعذرا ُبرد.« پْی یازده َنَدب َبَرد، گو َیند که: َفرِْه ُبرد و آن را َتمامی َنَدب ناَمند و آنكه پْی در َرَسد که ِنهایِت َافزونِی بازی ست، گو

، 1904م.، ص 469(. : َمْطَبِع ُمْنشی َنَول ِکشور غات، غیاث الّدیِن راْمپوری، چاِپ َسْنگی، کانپور
ُ ّ
)غیاُث الل

580  . ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیت را َافزون داَرند:
یْشَتن بماَند ر صوَرَتت ببیَند َســــــــر تا به َسر َمعانیصوَرت نگارِ چینی بی خو

َ
گ

َبرِ سین و یاء، از خوِد َدستنوشت است.  581  . َز
: شاهنامۀ ِفردوسی، َتْصحیِح ِاْنِتقادی، ُمَقّدمۀ  ر

َ
ظ می َشَود. نگ

ُ
ّف

َ
باِن پارسی، َهم »َسرای« و َهم »ِسرای« َتل می دانیم که واژۀ »سرای«، َدر َز

، ص 150. : ُمْصَطفٰی جْیحونی، چ: 3، ِاْصَفهان: ِاْنِتشاراِت شاهنامه پژوهی، 1380 هـ.ش.، ِکتاِب ِصْفر یافته از َتْحلیلی، ُنكته هاِی نو
582  . ُفروغی: غوغای. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
583  . ُفروغی: آشوب. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

یشـتن بماَند ...« که َدر حاشـیه  584  . این بْیت و شـش بْیِت ِسَپسـیَنش، َدر ُفروغی و یوُسـفی، َپس از بْیِت »صورت نگارِ چینی بی خو
ردیم، جاْی داَرند. آَو

یش. 585  . ُفروغی و یوُسفی: تشو
586  . ُفروغی: آید. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

587  . ُفروغی و یوُسفی: جوهری.
588  . ُچنین است َدر َدستنوشت؛ و َمرجوح می نماید. ُفروغی و یوُسفی: آنی.

. 589  . ُفروغی و یوُسفی: در
590  . ُفروغی و یوُسفی: حقیقتی.

ر بی گنه برانی. ردیم، جاِی دَرْنگ است. ُفروغی و یوُسفی: گر بی عمل ببخشی، و 591  . این َضْبط که ِبنا َبر َدستنوشت آَو
592  . ُفروغی: آستانست. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

593  . یوُسفی: به. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
غ 205. 594  . ِعْیَوضی، ص 157، 

595  . ِعْیَوضی: بمردیم.
596  . َدر َدستنوشت، َحرِف یُكِم »نخوانی«، بی ُنْقطه است.

یش« را َدر دو َمْعنی به کار ُبرده.  طاِن َوقِت خو
ْ
597  . ُچنین می نماَید که ُهمام َدر اینجا إیهامی َدر کار َکرده است و »ُسل

طاِن 
ْ
، »ُسـل نی پادشـاه باَشـد". از این َمْنَظر رۀ ُمَعّیَ َکسـی که در دو " اسـت و " زگار طاِن َوقت«، َهمانا "پادشـاِه رو

ْ
زودیاْب َترین َمْعناِی »ُسـل

طان است و َفرمانَروائی داَرد.
ْ
راِن خود ُسل یش« َیعنی: َشْخصی که َدر دو َوقِت خو

، ِاْصِطالحی  کسی که َبر َوقِت خود َسلَطَنت و سْیَطره داَرد". ... »َوقت«، َدر این َتعبیر ری نیز داَرد: "
َ
یش« َمْعناِی دیگ طاِن َوقِت خو

ْ
»ُسل

ِت روحی و َمجموعۀ حال و هوایی است که ِإنسان  ِق َزمان نیست، بلكه موِقعّیَ
َ
صوفیانه است. ... »"وقت"، َدر ِاْصِطالِح صوفّیه، ُمطل

، ِاْنِتخـاب و توضیح:  ـ  بوالخْیـر
َ
بوَسـعیِد أ

َ
سـرارالّتوحید َدر َمقامـاِت أ

َ
یـدۀ أ ز

ُ
َدر َزمـان می َتواَنـد داشـته باَشـد« ) آنْسـوِی َحـرف و صـوتـ  گ

گاه، 1375 هـ.ش.، ص 18(. ُهمام که صوفِی خانقاْه ِنشـین اسـت،  درِضا َشـفیعِی َکدَکنی، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن ـ و ـ آ ُمَحّمَ
ْه داَرد.  بدین َمْعناِی »َوقت« الَبّته َتَوّجُ

. 598  . ِعْیَوضی: در
ز می توانی. 599  . ِعْیَوضی: کامرو

600  . ِعْیَوضی: روی.
َبرِ باِء پارسی، از خوِد َدستنوشت است. 601  . َز

سطورۀ یونانِی "نارسٖیس" است. 
ُ
رِ أ

َ
602  . این بْیِت ُهمام، َسْخت َتداعٖیگ

حَمـِد ِبْهَمِنـش، ِتْهـران: 
َ
یمـال، َترَجمـۀ: دکتـر أ سـاطیِر یونـان و رُم، پیـر گر

َ
: فَرَهْنـِگ أ ـر

َ
گوَنـش، نگ سـطوره و ِرواَیْت هـاِی گونا

ُ
از َبـراِی ایـن أ

یفیان، چ: 1،  ُحَسـْیِن َشـر
ْ
سـاطیِر یونـان و رُم، ِادٖیـت َهمٖیلتـون، َترَجمـۀ: َعبدال

َ
: سـْیری َدر أ ِاْنِتشـاراِت داِنْشـگاِه ِتْهـران، 2 / 605 ـ 607؛و
، 1376 هـ.ش.، ص 115 و 116. ساطیر

َ
ِتْهران: ِاْنِتشاراِت أ
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603  . ِعْیَوضی: عیش.
غ 421. غ 280؛ یوُسفی، ص 195 و 196،  604  . ُفروغی، ص 512 و 513، 

605  . ُفروغی و یوُسفی: چشم.
چ: 1، ِتْهـران:  ْنـَوری، 

َ
َپَرسـتِی: دکتـر َحَسـِن أ : فَرَهْنـِگ ُبـزُرِگ ُسـَخن، به َسر ـر

َ
606  . »ُمشـاهده«، َدر اینجـا، بـه َمْعنـاِی "چهـره" اسـت. نگ

ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1381 هـ.ش.، 7 / 7022.
607  . َدستنوشت: جمال. 

608  . ُفروغی و یوُسفی: این همه.
609  . ُفروغی و یوُسفی: برآید.

610  . ُفروغی و یوُسفی: دلی چه باشد و جانی چه در حساب آید؟
َپس از این، ُفروغی، این بْیت را َافزون داَرد:

چرا و چون َنَرَسد َدردَمنِد عاِشق را
ر ُمطاوَعِت دوست، تا چه َفرماید

َ
َمگ

غ 93.  611  . ِعْیَوضی، ص 101 و 102، 
ر ...، به 

َ
ثَِر دیگ

َ
ُعّشـاق و َچْند أ

ْ
نیس ال

َ
: أ ر َدر

َ
د بِن َحَسـِن رامی )فـ: 795 هـ.ق.( را از این بْیِت ُهمام، نگ 612  . َبرداشـِت َشـَرُف الّدین ُمَحّمَ

َزنه، 1376 هـ.ش.، ص 69. ِاْهِتماِم: دکتر ُمْحِسِن کیانی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت رو
دب َپدیـدار نیسـت. »آن«، َدر اینجـا، ِعـالوه َبـر 

َ
ْهـِل أ

َ
ُبـرِد واژۀ »آن« َدر ایـن بْیـِت ُهمـام، َبـر َدقیقـه ای ِاْشـِتمال داَرد کـه ُجـز َبـر أ 613  . کار

یان که  یبارو یبائـِی ز ر اسـت از چگونگـِی ُیْدَرک و الیوَصفـی َدر ز
َ
ـِت پیشـین آَمـده اسـت، ِحكاَیْتگ

َ
ِإشـاَرْتگری بـه »مثـاِل نقـش« کـه َدر ل

ْطفـی َبرآَمـده از ِاْمِتزاِج ُحْسـن و َمالَحت که مافوِق 
ُ
فَتنـی و ل

ُ
تـی چشـیَدنی و بازَنگ ابّیَ

ّ
نَجـد؛ َجذ

ُ
یـر اسـت و َدر َبیـان َنمی گ راِی َحـّدِ َتقر َو

یافـت و ِإدراک َکـرد َولـی توضیَحـش َنمی َتـوان  ُحْسـن اسـت و ُحْسـن را َکمـال می َبخَشـد؛ چیـزی غْیـرِ قاِبـِل توصیـف کـه می َتواَنـش َدر
ب ار 

َ
فت: »از ُبتان آن َطل

ُ
داد؛ َتنهـا می َتـوان بـا َضمیـرِ ِإشـاره )/ »آن«( مـورِد ِإشـاَرَتش َقـرار داد؛ َهمان که حاِفظ با ِعناَیت به َهمـان می گ

ردیده اسـت، 
َ
ق گ ِق َکماِل َمْعَنوی و روحانی ِإطال

َ
َعِت آن باش که آنی داَرد«.  گاه نیز »آن« بر ُمْطل

ْ
ُحسْن شناسـی ای ِدل!« و »َبندۀ َطل

رَدد.
َ
حوظ یا ُمْسَتفاد می گ

ْ
کیِد خاص َبر َجماِل ظاِهری و آنچه از َجمال و َجمالّیات َمل

ْ
بی هیچ َتأ

َدِب 
َ
ُبـرَدش َدر أ سـَترۀ کار

ُ
بارۀ گ َدِب پارسـی راه یافتـه و ِسـَپس َتـداُوِل عـام پیـدا َکـرده اسـت و َدر

َ
بـارۀ ایـن »آن« کـه از ِلسـاِن صوفیـان بـه أ َدر

 : ر
َ
پیشینیان، ِنگ

: این  شـعاِر حاِفـظ(، دکتـر َسـعیِد َحمیدیـان، چ: 8، ِتْهـران: َنْشـرِ َقْطـره، 1399 هــ.ش.، 3 / 1882ـ  1884؛و
َ
َشـرِح شـوق )َشـرح و تَْحلیـِل أ

درِضـا َشـفیعِی َکدَکنـی، چ: 6، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن، 1398 هــ.ش.، 1 / 66 و 67، و 2 / 29 و 30، و  کیمیـاِی َهسـتی، دکترُمَحّمَ
د  ْمشـاهی، ُمدیـرِ ِإْجرائـی: َسـّیِ : َبهاءالّدیـِن ُخّرَ یراسـتار : داِنْشـنامۀ حاِفـظ و حاِفـْظ  ِپژوهـی، َسرو 3 / 135 و 136 و 153 و 213 و 214؛و
عالم، َمفاهیِم 

َ
لفـاظ، أ

َ
: حاِفـْظ  نامـهـ  َشـرِح أ رمـارودی، چ: 1، ِتْهـران: َنْشـرِ ُنُخْسـتاِن پارسـی، 1397 هــ.ش.، 1 / 66ـ  68؛و

َ
َعلـِی موَسـوِی گ

می و َفرَهنگی ـ و ـ ُسروش، 1380هـ.ش.، 
ْ
ْمشاهی، چ: 12، ِتْهران: شرَکِت ِاْنِتشاراِت ِعل بیاِت ُدْشوارِ حاِفظ ـ، َبهاءالّدیِن ُخّرَ

َ
کلیدی، و أ

1 / 510 و 511.
614  . َدستنوشت: جناىک.

615  . ِعْیَوضی: طلعتی.
ر َصراَحت َنداَرد.

َ
یْسگ یا َتنها یک ُنْقطه ِنهاده ُشده است و خواِنِش رونو یِن »ننماید«، گو 616  . َدر َدستنوشت، َبر َمْجموِع دو َحرِف آغاز

یدِن شاهد َغَرض همین بوده ست ...« آَمده است. این بْیت، َدر ِعْیَوضی، َپس از بْیِت »کز آفر
617  . َدر دستنوشت، َدر حاشیه، ظاهًرا به َخّطِ کاِتب، َبدیِل »خوشست« از َبراِی »نكوست« نوشته ُشده است. ِعْیَوضی: خوش است.

م صوَرتی نگاشت َولی ...« جای داَرْند.
َ
618  . این بْیت و بْیِت ِسَپسیَنش، َدر ِعْیَوضی، َپس از بْیِت »َتوان به نوِک َقل

. 619  . ِعْیَوضی: که ز
. 620  . ِعْیَوضی: که از

، َهم به َمْعناِی "دیَدن" بوده است و َهم به َمْعناِی "چهره" که َسْعدی نیز »ُمشاهده« را به َهمین َمْعناِی  زگار 621  . »ُمشاهده«، َدر آن رو
یش  َرت ُمشاهدۀ خو

َ
باَید / گ ْختی پیش از این بیاَمد َدر بْیِت: "َمرو به خواب که خواَبت ز دیده ِبْر

َ
خیر به کار ُبرده است )ُچنان که ل

َ
أ

یا به َهر دو َمْعنی َنَظر بوده باَشد. َدر َخیال آَید"(. ُهمام را، در این َمقام، گو
یـع نوشـته ُشـده اسـت:  ُسـتوِن َمصار َدر میـاِن دو  ُمَتفـاِوت  مـی 

َ
َقل بـه  و  ایـن »پنهانیسـت« َخطـی زده انـد،  َبـر  َدر َدستنوشـت،   .   622

»روحانیست«.
ِعْیَوضی: روحانیست.

غ 410. : یوُسفی، ص 190 و 191،  غ 334؛و 623  . ُفروغی، ص 533 و 534، 
624  . ُفروغی و یوُسفی: در چشماِن.
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625  . ُفروغی: آید. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
626  . ُفروغی: نمی گردد. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

627  . این بْیت، َدر یوُسفی، َپس از بْیِت »تو از ما فارغ ...« است. 
. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 628  . یوُسفی: بر

یشتن کوش.  629  . ُفروغی و یوُسفی: خو
، طوری سـیاه ُشـده اسـت که َبعید نیسـت سـیاهی اش را بَتوان َحمل َبر َترقین و ِإْبطال  (. واو 630  . ُچنین اسـت َدر َدستنوشـت ): وکر
از سـوِی کاِتب َکرد. نیز ای َبسـا تاِء »دوسـت« را ُدْزدیده می خواْنده باَشـند تا ُسـَخن از ناموزونی بَدر آَید و َدر َترازوِی َعروض پارَسـْنگ 

َنَبَرد. به َهر روْی، َضْبطی است َمرجوح.
. ر ُفروغی و یوُسفی: و

«؛ که راِجح می نماَید.  ِم َمتن نوشته ُشده است: »تو
َ
می َشبیه به َقل

َ
631  . ُچنین است َدر َدستنوشت، و َدر حاشیه، به َقل

. ُفروغی و یوُسفی: تو
غ 117.   632  . ِعْیَوضی، ص 112 و 113، 

633  . ِعْیَوضی: را.
634  . ِعْیَوضی: بشاید.

. 635  . ِعْیَوضی: بار
کی که باَشم کآسمان را ...« َدرج ُشده است. 636  . این بْیت، َدر ِعْیَوضی، َپس از بْیِت »منی خا

ْندآوازۀ َسعدی است که َفرموده است: 
َ
این بْیت، آشكارا ناِظر بدان بْیِت ُبل

یــــــــزان رَود دوشَســــــــر که َنــــــــه َدر پــــــــاِی َعز به  َکشــــــــیَدن  اســــــــت  گران  بارِ 
غ 200 ، ب 9 (. )یوُسفی، ص 94 ، 

637  . ُچنین است َدر َدستنوشت؛ و این یاء، َهمان یاِء َبَدل از َکسره است که پیش از این َهم از آن ُسَخن َرفت. ِعْیَوضی: من.
638  . ِعْیَوضی: مه.

ز با َسر عشق بازی ست ...« آَمده است. 639  . این بْیت، َدر ِعْیَوضی، َپس از بْیِت »مرا امرو
640  . ِعْیَوضی: داشتم.

باْنَزِد َسعدی است که می َفرماید: 641  . این بْیِت ُهمام، آشكارا ناِظر بدان بْیِت َز
َیم گفته بودم چو بیایی َغِم ِدل با تو بگو

َیم که َغم از ِدل بَرَود چون تو بیایی  چون بگو
غ 154، ب 8 (. )یوُسفی، ص 74، 

مرِ ِوْجدانی را َدر این بیِت ُهمام، بَسْنجید 
َ
یۀ بیرونِی آن أ مری ِوْجدانی و َدرونی و »ِحكاَیت« به َمثاَبِت واگو

َ
َترتیِب »ِشكاَیت« به َمثاَبِت أ

وی؛ که َفرموده بوده است: 
َ
یِن َمْثَنوِی مول صیِل بْیِت آغاز

َ
یِسِش أ با َنظیرِ َهمین چیِنش َدر نو

ِبْشنو این نْی چون ِشكاَیت می ُکَند
از ُجدایی ها ِحكاَیت می ُکَند

ردانیده اند )نیز َسـْنج: َشـرِح َمْثَنوِی َشـریف، 
َ
، جاِی »ِشـكاَیت« و »ِحكاَیت« را َدر آن َبَدل َکرده اند، و »این نی« را نیز »از نی« گ و َپسـاْن َتر

، 1367 هـ.ش.، 1 / 1 و 9(. ّوار ، ج 1، چ: 4، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت َز زاْنَفر ماِن ُفرو َبدیع الّزَ
حوظ 

ْ
وی هم َمل

َ
صیِل َکِلمات َدر بْیـِت مول

َ
یـرِ »ِشـكاَیت« َبـر »ِحكاَیـت« کـه َدر ُسـَخِن ُهمام هسـت، َدر چیِنِش أ ز

ُ
گ ِم ُرْتبـی و نا

ُ
آیـا آن َتَقـّد

ِم ُرْتبی »ِشـكاَیت« َبر »ِحكاَیت« به 
ُ

وی الَبّته َهم »ِشـكاَیت« و َهم »ِحكاَیت« ُظهورِ بیرونی داَرند لیک َتَقّد
َ
بوده اسـت؟ ... َدر بْیِت مول

جاِی خود َمْحفوْظ َتواَند بود.
ّقیی از »ِشكاَیت« و »ِحكاَیت«، در ِلساِن ُقَدما، َهمواره و َهَمگانی َنبوده است و نیست. 

َ
باری، پْیداست که ُچنان َتل

یی. 642  . ِعْیَوضی: بو
643  . ِعْیَوضی، َدر اینجا، این بْیت را َاْفزون داَرد:

دوست َمحَرِم  َکس  نُشــــــــد  یایی  گو ُکن به بینایــــــــی و َمْخروشبه  َقناَعــــــــت 
644  . ِعْیَوضی: زفان.

ید. 645  . ِعْیَوضی: خود گو
یع، به َخّطی ِنْسَبًة ُمَتفاِوت نوشته ُشده است:  646  . ُچنین است در َدستنوشت و ِعْیَوضی. َدر َدستنوشت، َدر میاِن دو ُستوِن َمصار

ّیِد َحدِس ماست. ، ُمَؤ ر
َ
ی الّظاِهر َبدیِل َهمین »که« باَشد. ُنْسخه َبَدِل ِعْیَوضی از َدستنوشتی دیگ

َ
«؛ که َعل »تو

غ 276. غ 361؛ یوُسفی، ص 127،  647  . ُفروغی، ص 544، 
. 648  . ُفروغی و یوُسفی: + و
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م حرام.
َ
649  . ُفروغی و یوُسفی: هرچه پسند شماست بر همه عال

650  . َدستنوشت: بیا�د )َحرِف ماَقبِل دال ُنْقطه َنداَرد(.
651  . ُفروغی و یوُسفی: نباشد. 

َدر َدستنوشـت هیچیـک از ُحـروِف ایـن َکِلَمـه ُنْقطـه َنـداَرد. َافـزون َبـر این، َبر دو َحرِف پایانی، َخّطِ کوچكی َشـبیه به َخّطِ َترقین َکشـیده 
یخِت بی ُنْقطۀ  یراسِت یوُسفی، این واژه را »نیاید« خوانده و از بی ُنْقطگِی آن یادی َنَكرده اند. ر ُشده است. َدر َشرِح ُنْسخه َبَدل هاِی و
ّقی 

َ
یسِی »نباَشد« َتل یخت، َبدنو ر نیست ـ از بْن ـ این ر َدستنوشت را به گونه هاِی ُمْخَتِلفی می َتوان خواْند: نتابد، نیاید، نپاید، ... . دو

رِ ما، گاه َدر َدندانه داَدن به شین ِإْهمال می ُکَند.
َ
یْسگ یراکه رونو گردد؛ ز

652  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی نیست.
653  . ُفروغی و یوُسفی: گر نكند التفات یا نكند )یوُسفی: بكند( احترام.

654  . ُفروغی: بنده ایم.
655  . ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیتها را َافزون داَرند:

را عــــــــارِِف دیوانه  ُکنی  َمالَمت  که  ر تو َندانی ُکدامای 
َ
شاِهِد ما حاِضرست گ

ز َمِن بیدل ِستان جان به جواِب سالمگو به َسالِم من آی با َهمه ُتندّی و جور و
  )یوُسفی: جان و جواِب سالم(.

غ 129.   656  . ِعْیَوضی، ص 118 و 119، 
657  . ِعْیَوضی: زو مهر کند نور وام.

یِسـش َبر َبدیـِل آن که َدر َدستنوشـِت ما آَمده  یـژه َدر َترجیـِح ایـن نو ُاسـتاِد َانوشـه یاد دکتـر َرشـیِد ِعْیَوضـی را، َبْحثـی و ِاسـِتْنباطی اسـت و
: ِعْیَوضی، ص چهارده، هاِمش. ر

َ
است. از َبراِی ُوقوف َبر آن َبْحث و ِاسِتْنباط، نگ

658  . ِعْیَوضی: در قفس.
659  . َدستنوشت: جونک.

ذاشته ُشده است. الَبّته باالِی جیِم پارسی 
ُ
یًحا واِضًحا ُنْقطه هاِی جیِم پارسی و شیِن ُمْعَجمه و باِی تازی گ 660  . َدر َدستنوشت، َصر

ٖیش َنشاید ِگرِفت. ذاری ها به چیز
ُ
ر ُنْقطه گ

َ
ّكه ای ُنْقطه ماَنند َهست که با ُوضوِح دیگ

َ
ل

ِعْیَوضی: خوشت.
ز روَشن است. یراسِت عْیَوضی نیز َنیامده است؛ َهرَچند که ُرْجحان آن چون رو یِسِش »چو شب«، َدر ُنْسخه َبَدل هاِی و نو

ر باَشد.
َ
یسگ ر افزوده ُشده است که شاَید به َخّطِ َکسی ُجز رونو

َ
«ِی دیگ «، یک »و 661  . َدر َدستنوشت، باالِی »و

ماِن واِعِظ  ِد َفصیح الّزَ د ُمَحّمَ ، "َسّیِ دیِب ُسَخْنَور
َ
ر است آشنایان ُسخِن پارسی را از خوانَدِن این بْیِت ُهمام، بْیتی از َخطیِب أ 662  . دو

، َفرا یاد َنیاَید که در آن َنظیرِ این َمْضمون را لیک  ْیهـ 
َ
ص به رِْضوانی" )1255ـ  1324 هـ.ش.(ـ  رِْضواُن اهلِل َتعالٰی َعل ِ

ّ
َفسائِی شیرازی ُمَتَخل

، َپرداخته است: ، و َتْعبیری ُمَؤّثِرتر ر
َ
، با َتأثیری دیگ ر

َ
بارۀ ِصْنفی دیگ َدر

ف َمَیْفشان که َفقیه
ْ
زِ ماِه َرَمضان ُزل رو

زۀ خود را به َخیالی که َشَبست بخوَرد رو
لچیِن َمعانی، 1352 هـ.ش.، ص 292(.

ُ
حَمِد گ

َ
َرنده: أ لزاِر َمعانی، ِگردآَو

ُ
) گ

: َهمـان، َهمان ص( و َدر ِنْسـَبِت آن  ـر
َ
یـش نوشـته اسـت و از روِی آن ِاْنِتشـار یافتـه )نگ ایـن بْیـت از َغَزلـی اسـت کـه رِْضوانـی بـه َخـّطِ خو

بـه وی َتردیـدی نیسـت؛ لیـک ِرواَیتـی از آن را بـه شـاِطر َعّبـاِس َصبوحـی َمْنسـوب می داَرْند )َسـْنج: دیواِن شـاِطر َعّبـاِس َصبوحی، به 
یا ُدُرست نیست. ْحَمِد َکَرمی، چ:1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت »ما«، 1362 هـ.ش.، ص 38(؛ که گو

َ
کوِشِش: أ

663  . ُچنین است َدر َدستنوشت.
غ 695. غ 443؛ یوُسفی، ص 311،  664  . ُفروغی، ص 575، 

665  . َدستنوشت: جندانک.
666  . ُفروغی و یوُسفی: که دستت بر نمی دارم.

667  . یوُسفی: میفگن.
668  . ُچنین است َدر َدستنوشت به پیِش باء.

669  . َدستنوشت: اآلیی.
یور ُمَحالّیی و ...« آَمده است، و ُفروغی، َپس از آن، این بْیتها را َاْفزون داَرد: 670  . این بْیت، َدر ُفروغی، َپس از بْیِت »تو بی ز

کز ِدل َخَبر نیســــــــت َعَجــــــــب داَرنــــــــد از آِه ســــــــینۀ َمــــــــنگروهی عــــــــام را 
َزن؟!چــــــــو آتش َدر ســــــــرای افتاده باَشــــــــد َعَجــــــــب داری که دود آَیــــــــد ز رو

یور ُمَحاّلیی و بی  ...« داَرد. یوُسفی، این دو بْیت را، َپس از »تو بی ز
671  . ُفروغی و یوُسفی: بی رخت. 
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یراسـِت یوُسـفی کـه بـا داشـَتِن  مثـاِل سـاماْن ِدَهْندگاِن و
َ
یًحـا واِضًحـا »َنعـت« دارد و ِاْختیـارِ أ ُچنانكـه دیـده می َشـَود، َدستنوشـِت مـا َصر

َضْبِط »نعت« َدر ُنَسِخ مورِد ُمراجعه شان باز »رخت« َضْبط َکرده اند، جاِی ِاسِتْغراب است. 
: َغزَلّیاِت َسـعدی، به َتْصحیـِح: َحبیِب َیْغمائی،  ر

َ
ُاسـتاِد زنده یـاد َحبیـِب َیْغمائـی، »رخـت« َضْبط َکرده اسـت بی هیچ ُنْسـخه َبَدل! )نگ

عاِت َفرَهْنگی، 1390 هـ.ش.، ص 476، ش 36(.
َ
به کوِشِش: َمْهدِی َمداِئنی، چ: 2، ِتْهران: ِپژوِهْشگاِه ُعلوِم ِإْنسانی و ُمطال

ی، به کوِشِش: ُمظاِهرِ  َجل َسـْعدِی شـیراز
َ
: َمتِن کاِمِل دیواِن شـْیِخ أ ر

َ
یراسـتۀ َانوشـه یاد ُاسـتاد دکتر ُمظاِهرِ ُمَصّفا )نگ ّیاِت َسـعدِی و

ّ
َدر ُکل

ّیـاِت 
ّ
َزنـه، 1383 هــ.ش.، ص 537، ش 515، ب 5038( و ُکل کـَرِم ُسـلطانی، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت رو

َ
یراِیـش: أ ُمَصّفـا، بازخوانـی و و

: َکماِل ِاجِتماعِی َجنَدقی،  [ ُمَقّدمه و َتعلیقات از ّیاِت َسعدی، َتْصحیح ]و
ّ
:  ُکل ر

َ
یراستۀ آقاِی َکماِل ِاجِتماعِی َجنَدقی )نگ َسعدِی و

ل الّدیِن َکّزازی  یراسـتۀ ُاسـتاد دکتر میرَجال غ 443( و َدر َغزَلهاِی َسـعدِی و چ: 4، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن، 1385 هـ.ش.، ص 526، 
یراستۀ زنده یادان  ، 1376 هـ.ش.، ص 309( و ُنْسخۀ و ل الّدیِن َکّزازی، چ: 2، ِتْهران: َنْشرِ َمرَکز یراِیِش: میرَجال : َغزَلهاِی َسعدی، و ر

َ
)نگ

 ، ُبرز
ْ
ق، چ: 1، ِتْهران: َنْشرِ ال : َغزَلهاِی َسعدی، به ِاهِتماِم: ِإسماعیِل صارِمی ـ و ـ َحمیِد ُمَصّدِ ر

َ
ق )نگ ِإسماعیِل صارِمی و َحمیِد ُمَصّدِ

: َغزَلهاِی َسـعدی، به کوِشـِش: نوراهلِل ایَزدَپَرسـت، چ:  ر
َ
یراسـتۀ زنده یاد نوراهلِل ایَزدَپَرسـت )نگ غ 435، ب 8( و ُنْسـخۀ و 1376 هـ.ش.، 

2، ِتْهران: داِنش، ج2: 1369 هـ.ش.، ص 199( َهم، به جاِی »نعت«، َهمان »رخت« َضْبط ُشده است.
ّما براستی "بی َرخت ُمَزّکی بوَدن" َیْعنی چه؟

َ
أ

هاِی َسعدی، به کوِشِش: 
ْ
کیزه ]هستی[« )َشرِح َغزَل ِفْقرۀ »بی رخت ُمَزّکایی« را َبعِض شارِحان ُچنین َمعنی َکرده اند: » بدون ساز و برگ پا

، 1386 هـ.ش.، 2 / 947( و »بی هیچ ساز و برگی  ّوار رِ خاِلقی ـ و ـ دکتر توَرِج َعْقدایی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت َز
َ
درضا َبرزگ دکتر ُمَحّمَ

، 1390 هـ.ش.،  ، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ِهرِمـسـ  بـا َهْمـكارِی: َمرَکزِ َسعدٖی شناسـیـ  کیـزه ای« )َشـرِح َغزَلّیـاِت َسـْعدی، َفـَرِح نیـازکار پا
ص 1023(.

زاَرندگان از َبراِی َمْعنی َبخشـیَدن به آن، ـ ُچنان 
ُ
ـِم این گ لی َنداَرد؛ یا ـ َدسـِت َکم ـ َتَجّشُ ی الّظاِهر ُمْعناِی ُمَحّصَ

َ
"بی َرخت ُمَزّکی بوَدن" َعل

که ُمالَحَظه می َفرمایید ـ بی حاِصل است و خوِد َمْعنائی که به َدست داده اند باز بی َمْعناست!
رده است: ، آَو َرواْنشاد ُاستاد کاِظِم َبرْگ َنْیسی، َدر توضیحاِت خود َبر این َغَزِل شیِخ شیراز

»َرخت: براِی این واژه َدر این جا معناِی ُمناسـبی به َنَظر نمی َرَسـد. مرحوم ُفروغی در حاشـیه نوشـته اسـت: "در دو ُنسـخۀ ُمعَتَبرِ بسـیار 
ـن". بنـا بـر ایـن  ّیَ ینـت ُمز یـور ُمحاّلیـی و بی  ِنعَمـت ُمزّکایـی و بـی ز زن خـارِج می شـود، ُچنیـن اسـت: تـو بی ز قدیـم، شـعر بـا آن کـه از و
یف، َتحسـین". آیا آمدِن واژۀ "َنْعت" و "ُمزّکٰی" در این  شـاید واژۀ مورِد بحث در این جا "َنْعت" اسـت به معناِی "وصف، سـتایش، تعر
َرم"؟« )َغزَلّیاِت َسـعدی، ُمقابله،  بیـِت خاقانـی ... َتصاُدفـی اسـت: "َبـر آسـتاِن کعبـه ُمَصّفا ُکَنم َضمیر / زو َنْعـِت ُمصَطفاِی ُمَزّکٰی َبرآَو
یراسـِت 2، چ: 1،  بی: کاِظِم َبرْگ َنْیسـی، و ْبیات و َترَجمۀ ِشـعرهاِی َعَر

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

ُ
ِإعراْبگ

، 1386 هـ.ش.، 2 / 1005(. ز ِتْهران: شرَکِت ِاْنِتشاراتِی ِفْكرِ رو
یسیم:  می نو

یِسِش »َنْعت« به جاِی »َرخت«. َنه َهْمِنشینِی "َنْعت" و "ُمَزّکٰی" َدر ِشعرِ خاقانِی َشروانی َتصاُدفی است، و َنه َتردیدی َدر ُدُرستِی نو
َکمـا ایـن کـه یـک َمْعنـاِی "َتْزکَیـة  یـف و َتْحسـین. »ُمَزّکـٰی« َهـم َیعنـی: ُستوده ُشـده ) »َنْعـت« َیعنـی: َوصـف و سـتاِیش و َمـدح و َثنـا و َتْعر

یشَتْن ستایی" است(. ْفس" نیز "خو الّنَ
ه و ِاسِتْظهار َکرده بود که َدر اینجا »َنعت« باَید َضْبط  ، از َنُخستین َکسانی است که َتَوّجُ د َخلیِل َخطیب َرْهَبر ُاستاِد َانوشه یاد دکتر َسّیِ
د[  ی، به کوشِش: دکتر ]َسّیِ : دیواِن َغزَلّیاِت اُستاِد ُسَخن َسْعدِی شیراز ر

َ
َکرد و بْیِت َسعدی را نیز َبر َهمین ُبْنیاد َمعنی َفرموده بود )نگ

، چ: 10، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت َمْهتاب، 2 / 652(.   َخلیِل َخطیب َرْهَبر
672  . َدستنوشت: هرک.

غ  153. 673  . ِعْیَوضی، ص 131، 
674  . ُچنیـن اسـت َدر دستنوشـت ): نبایـد دیـک بختـن دیـک بختـن ]بـدون نقطه گـذاری نون در هـردو »بختن«[(. َنُخسـتین »بختن« 

ر باَشد. ِعْیَوضی: نباید بی نمک خود دیگ پختن. ر نیست خواِنشی دیگر از آن ُمَتَصّوَ م خوردگی داَرد و دو
َ
َقل

ّیِِد  ِخ 739 هـ.ق.، نیز ُمَؤ ُعْظمٰی َمرَعشِی َنَجفی به ُشمارۀ 16509، ُمَوّرَ
ْ
َدستنوشِت دیواِن ُهماِم تَبریزی َمْحفوظ َدر ِکتابخانۀ ُبُزرِگ آَیةاهلِل ال

یۀ 52 ب. َضبِط عیَوضی است. َسْنج: َعكِس ُنْسخه، رو
675  . َدستنوشت و ِعْیَوضی: نیاید؛ که َدر َمتن ِحْفظ َکردیم. ُنسخه َبَدِل ِعْیَوضی: نباید. دیواِن ُهماِم تَبریزی، َدستنوشِت َمْحفوظ َدر 

یۀ 52 ب: بناید. ِخ 739 هـ.ق.، َعكِس ُنْسخه، رو ُعْظمٰی َمرَعشِی َنَجفی به ُشمارۀ 16509، ُمَوّرَ
ْ
ِکتابخانۀ ُبُزرِگ آَیةاهلِل ال

م.
َ
عل

َ
یِسش ها ُجْملگی، َتْصحیِف »َنیاَبد« باَشد؛ واهلُل أ َحدِس ما، این است که این ِنو

676  . ِعْیَوضی: دنیی.
ِلف َدر َدستنوشت و ِعْیَوضی. 

َ
677  . ُچنین است به أ

ری کوشیده است آن را َدْسْتكاری َکرده به »گلخن« َبَدل ساَزد.
َ
ر یا دیگ

َ
یسگ هی، خوِد رونو

َ
678  . در َدستنوشت: کلشن. واْنگ

غ 422.  غ 276؛ یوُسفی، ص 196،  679  . ُفروغی، ص 511، 
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680  . ُفروغی و یوُسفی: نمی پاید.
681  . ُفروغی و یوُسفی: حسرت.

یكی است که َبر ُخرده بینان  " نیز َهست( و "خون َرفَتن از چشم"، ُمناَسَبِت بار رِ َمعناِی "بیماری" و "ِاْبِتال
َ
که َتداعٖیگ ت« )

َّ
میاِن واژۀ »ِعل

ـت« را بـه َمعنـاِی بیمـاری و ِابِتال َدر ُخصوِص َچْشـم بارها بـه کار ُبرده اند. »َمعلول« 
ّ
ْشـتگان، واژۀ »ِعل

َ
ذ

ُ
هـی، گ

َ
پوشـیده نیسـت. ... واْنگ

ید: ر
َ
، از َهمین باب، َدر َحّقِ َچْشم به کار َرفته است. ... بدین نمونه ها بنگ نیز

د َحَسِن َغزَنوی: َسّیِ
ِت َتری

َّ
ت، ِعل

َ
ل

ُ
گ َچْشــــــــِم َمرا چو چْشــــــــمۀ نیلوَفر آَمدهاز ُخْشــــــــكِی َغِم دو 

سـناِد َمجِلـِس 
َ
[ َتْصحیـح و َتْعلیقـات: َعّبـاِس َبْگ جانـی، چ: 1، ِتْهـران: ِکتاْبخانـه، مـوزه و َمرَکـزِ أ د َحَسـِن َغزنَـوی، ُمَقّدمـه ]و )دیـواِن َسـّیِ

غ 68(. شوراِی ِإسالمی، 1397 هـ.ش.، ص 222، 
َسنائِی َغزَنوی:

، کور ــــــــْت، 
َّ
ِعل َکرد  فعی چو 

َ
أ !َچْشــــــــِم  ُزْمُرد و چه بلور پیِش َچْشــــــــَمش چه 

دَجْعَفرِ یاَحّقی ـ  َحقیَقه، َمْجدود بِن آَدم َسـنائِی َغْزَنوی، ُمَقّدمه و َتْصحیح و َتْعلیقات و توضیحات و ِفْهرِسـتها: دکتر ُمَحّمَ
ْ
)َحدیَقة ال

ْرقانی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1397هـ.ش.، 1 / 267، ب 3082، ُنْسخه َبَدل(. د َمْهدِی َز و ـ دکتر َسّیِ
وی:

َ
مول

ک آر ــــــــت پا
َّ
هــــــــان دیدارِ َقصَرش َچْشــــــــم دارَچشــــــــِم ِدل از مــــــــو و ِعل

َ
وآنگ

د، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ِهرِمس ـ و ـ َفرَهْنِگسـتاِن  دَعلِی ُمَوّحِ خی، به  َتْصحیح و ُمَقّدمۀ: ُمَحّمَ
ْ
ل الّدین ُمَحّمِد َبل )َمْثَنوِی َمْعَنوی، َجال

َدِب فارسی، 1396 هـ.ش.، 1 / 91، د: 1، ب: 1403(.
َ
بان و أ َز

ُهمام:
مــــــــا دیــــــــدۀ  بــــــــا  تــــــــو  روِی  ِمثــــــــاِل آفتــــــــاب و َچْشــــــــِم َمعلــــــــولِمثــــــــاِل 

غ 126(.  )ِعْیَوضی، ص 117، 
. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 682  . ُفروغی: امیدوار تو

683  . َدستنوشت: نشاند.
684  . یوُسفی: می رود. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

ه َنمی نماَید. ُفروغی و یوُسفی: نریزی. 685  . ُچنین است َدر َدستنوشت؛ که هیچ ُمَوّجَ
686  . ُفروغی، َدر اینجا، این بْیت را َاْفزون داَرد:

َتَمّنایی َحضَرَتت  از  َهرَکســــــــی  ِت َمن کــــــــز توَام تو می باَیدُکَنند  ِخالِف ِهّمَ
این َاْفزونه، َدر یوُسفی نیست.

687  . »خودم«: خود)خودت( مرا.
688  . ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیت را َاْفزون داَرند:

رِ بازوِی ِعشق من آن )یوُسفی: این( قیاس َنَكردم که زو
ِعناِن َعقل ز َدسِت حكیم ِبْرباید

689  . یوُسفی: نگه. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
َبرِ تاِی »َترک« و پیِش تاِی »ُترک«، َدر خوِد َدستنوشت َهم ِنهاده ُشده است. 690  . َز

حادیِث َنَبوی َمْنقول اسـت: »ُاتُرُکوا 
َ
ثـوره ای ُکَهن داَرد. ... َدر ُزْمـرۀ أ

ْ
یشـه َدر َمأ َتعبیـر آرایه گرانـۀ »َتـرک ُتـرک« کـه َسـعدی به کار ُبرده اسـت، ر

ِفكر 
ْ
ّحام، ط: 1، دارال

َّ
د الل ِجسـتانّی، َتحقیق و َتعلیق: َسـعید ُمَحّمَ ْشـَعث الّسِ

َ ْ
ْیمان بن األ

َ
بوداود ُسـل

َ
بی داود، أ

َ
رَک َما َتَرُکوُکم« )ُسـَنن أ الّتُ

َجف: َمْنشـورات  ـدوق، الّنَ ـراِئع، الّشـْیخ الّصَ
َ

ـل الّش
َ
ـرَک َمـا َتَرُکوُکـم« )ِعل یـع، 1410 هــ.ق.، 2 / 314( و »تارُِکـوا الّتُ وز شـرِ َو الّتَ

ِللّطباَعـِة َو الّنَ
ِة وَمطَبَعِتها، 1385 و 1386 هـ.ق.، 2 / 392(. ّیَ َحیَدر

ْ
الَمكَتَبِة ال

غ 78. : ِعْیَوضی، ص 94،  ر
َ
قۀ ُهماِم َتبریزی نیز بوده است. نگ ری با آن، مورِِد َعال

َ
َهمدوْش ساخَتِن »ُترک« و »َترک« َدر ُسَخن و آرایه گ

سـاِس َطْبِع ِبرلین 
َ
ت، میرزا آقاخاِن ِکرمانی، َبر أ

َّ
: َهْفتاد و دو ِمل ر

َ
ْفظی" و آرایه سـازی با »ُترک« و »َترک«، نگ

َ
براِی نمونه ای دیگر از "بازِی ل

سـۀ َمطبوعاتِی َعطائـی، 1362 هـ.ش.، ص 176 و 177  ، چ: 1، ِتْهران: ُمَؤّسَ دَجـواِد َمْشـكور مـه و َتْعلیقـاِت: دکتـر ُمَحّمَ
َ

و َبمَبئـی، بـا ُمَقّد
ـ از َتعلیقات.

691  . ُفروغی، َدر اینجا، و یوُسفی، پیش از بْیِت َمْقَطع، این بْیت را َاْفزون داَرند:
َکسی خواَهد ر 

َ
گ ین َشْهر ا که روِی خــــــــوب َنبیَند، به ِگل َبراْنداَیدَدرِ سرای َدر

غ 94.  692  . ِعْیَوضی، ص 102، 
یت. 693  . ِعْیَوضی: مو

َرفته است(. م ُفرو
َ
ی الّظاهر َفَقط ُنْقطۀ زاْی از َقل

َ
694  . َدستنوشت: »َبَرندکان« )َعل
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695  . ِعْیَوضی: هوای.
ردیده است.

َ
یی نهاده ام جانی ...« َدرج گ 696  . این بْیت، َدر ِعْیَوضی، َپس از بْیِت »بهاِی هر سر مو

697  . ِعْیَوضی: دهن.
یْخت:  بان هاست بدین ر 698  . ِرواَیتی از َهمین بْیت َبر َسرِ َز

الب
ُ
َدبیســــــــتهزار بار بُشْسَتم َدهان به ُمْشک و گ

َ
َکماِل بی أ َهنوز ناِم تو ُبرَدن 

غ 376. غ 332؛ یوُسفی، ص 175،  699  . ُفروغی، ص 533، 
700  . َدستنوشت: هرک.
701  . َدستنوشت: هرک.

؛ و راِجح می نماَید. 702  . ُفروغی و یوُسفی: نگران تو
703  . َدستنوشت: بگیرد. َضْبِط َمتِن ُفروغی و یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 

زارِش َکرده اند.
ُ
یِسِش َدستنوشِت ما را، بناُدُرست »نگیرد« گ یراسِت یوُسفی، نو َدر َشرِح ُنْسخه َبَدل هاِی و

704  . ُفروغی و یوُسفی: پی.
705  . َدستنوشت: هرک.

706  . َدستنوشت: وانک.
707  . ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیت را َاْفزون داَرند:

َنَتوان بازِگرِفَتن به َهمه َشــــــــْهر ِعناَنشچون ِدل از َدست بَدر ُشد َمَثِل ُکّرۀ توَسن
708  . َدستنوشت: جفای و قفای. ُفروغی و یوُسفی: جفایی و قفایی.

یبای. 709  . ُفروغی و یوُسفی: ز
یم که یكی از َمعانِی »قاَمت«، َبرخاسَتن است. ر َندار از َنَظر دو

ل َکرَدن  ّمُ
َ
یسَتن و َتأ ر

َ
فعاِل َمصَدرِ »دیَدن« )به َمْعناِی: َدرِنگ

َ
ب َپس از یكی از أ

َ
ْغل

َ
«، أ ُبردی خاّص است. این »و «، کار ُبرِد این »و 710  . کار

رِ َنتیجه و حاِصِل آن ِفْعل است.
َ
و َبرَرسیَدن( و َمصاِدرِ ُمفیِد َمعانِی ُمشاِبِه آن می آَید و ِاْنگاری َبیاْنگ

ر َفرموده است:
َ
َسْعدی، خود، جاِی دیگ

ِعْشــــــــق از  توبــــــــۀ َمن  و  تــــــــو  بی َثباَتســــــــتَعْهــــــــِد  َهــــــــردو  و  می بیَنــــــــم 
غ 53(. )ُفروغی، ص 431، 

فته است:
ُ
أوَحدِی َمراغه ای گ

دیَدم و آن نور نیز َپرتِو سیماِی اوستاز ُرِخ خوبان کــــــــه َزد روی ز موِج تو نور
سـۀ چـاپ و ِاْنِتشـاراِت  وَحـدِی اصفهانـی َمعـروف بـه َمراغـی، بـا َتْصحیـح و ُمقابلـه و ُمَقّدمـۀ: َسـعیِد َنفیسـی، ِتْهـران: ُمَؤّسَ

َ
ّیـاِت أ

ّ
) کل

، 1340 هـ.ش.، ص 115، ب 2411(. میرکبیر
َ
أ

حاِفظ می َفرماَید:
 سَیْه که تو داری

ْ
َنــــــــداَرددیَدم و آن َچْشــــــــِم ِدل ِنگاه  آشــــــــنا  هیــــــــچ  جاِنِب 

، چ: 4، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت  ـ  َغنـی، به کوِشـِش: َرحیِم ذوالّنـور ینـیـ  و ی، به ِاْهِتمـاِم: َقزو ـد حاِفـِظ شـیراز )دیـواِن خواجـه َشـْمس الّدین ُمَحّمَ
غ 127، ب 5( ، 1385 هـ.ش.، ص 278،  ّوار َز

: و
یید به مْی ک دیــــــــَدم و َدر َقْصِد دِل دانا بودَدفَترِ داِنِش ما ُجمله بشــــــــو

َ
که َفل

غ 203، ب 3( )َهمان، ص 331، 
: و

ُشَدم َخرابات  به  یفان  َحر یاِد  َبر  ُخّمِ مْی دیَدم و خون َدر ِدل و َسر َدر ِگل بوددوش 
ز ـ و ـ  کَبرِ ِبْهرو

َ
ِخ به سـالهاِی 813 و 822 و 825 ِهجرِی َقَمری ـ، به َتْصحیِح: دکتر أ ّرَ سـاِس سـه ُنْسـخۀ کاِمِل ُکَهن ُمَو

َ
)دیواِن حاِفظ ـ َبر أ

غ 216، ب 5( ، 1363 هـ.ش.، ص 216،  میرَکبیر
َ
سۀ ِاْنِتشاراِت أ دکتر َرشیِد عیَوضی، چ: 2، ِتْهران: ُمَؤّسَ

: و
َکرَدم و آن َچْشِم جادوانۀ َمست بودقیاس  گله  َدر  یش  هزار ساِحرِ چون ساِمر

، چ: 4، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت  ـ  َغنـی، به کوِشـِش: َرحیِم ذوالّنـور ینـیـ  و ی، به ِاْهِتمـاِم: َقزو ـد حاِفـِظ شـیراز )دیـواِن خواجـه َشـْمس الّدین ُمَحّمَ
غ 215، ب 5( ، 1385 هـ.ش.، ص 339،  ّوار َز

: و
ِعْشــــــــق َرِه  َدر  َعْقــــــــل  َتدبیرِ  و  َکــــــــرَدم  چو َشــــــــْبَنمی اســــــــت که َبر َبْحر می َکَشد َرَقمیقیــــــــاس 

غ 471، ب 2( )َهمان، ص 525، 
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َ
436ُمعاَرضات َدر غ

: و
کالَبَدم جــــــــان می َرفتمی ُشد آن َکس که ُجز او جاِن ُسَخن َکس َنِشناْخت َمــــــــن َهمی دیــــــــَدم و از 

)َهمان، ص 557، ِقطعۀ 5، ب 3(.
شـت َدر 

َ
گ

ْ
ل
ُ
: گ : َشـرِح شـوق، دکتر َسـعیِد َحمیدیان، چ: 8، ِتْهران: َنْشـرِ َقْطره، 1399 هـ.ش.، 3 / 2503 و 2504؛و ر

َ
«، نیز نگ بارۀ این »و َدر

می، 1374 هـ.ش.، ص 129 و 130.
ْ
یاحی، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِعل میِن ر

َ
دأ ِشْعر و اَندیشۀ حاِفظ، دکتر ُمَحّمَ

َاْفزودنی است: 
یفـان بـه َخرابـات ُشـَدم / ُخـّمِ مْی دیـَدم و خون َدر ِدل و َسـر َدر ِگل  ، َدر َبْحثـی از بْیـِت »دوش َبـر یـاِد َحر زگار َدبـاِی ایـن رو

ُ
عاِظـِم أ

َ
َبعـِض أ

یِسِش بدوِن واِو َبعِض ُنَسخ  صیل و از َمصادیِق »إْصالح و َتْصحیِح غْیرِ الزم« ِاْنگاشته و نو
َ
بود«، واِو َپس از »دیَدم« را َبرافزوده ای غْیرِ أ

ْمشاهی، چ: 1، ِتْهران: َنْشرِ ُنُخْستاِن پارسی،  : َبهاءالّدیِن ُخّرَ یراستار : داِنْشنامۀ حاِفظ و حاِفْظ  ِپژوهی، َسرو ر
َ
ح ِپْنداشته اند )نگ را ُمَرّجَ

1397 هـ.ش.، 3 / 1376(؛ که ِپْنداری است ناَصواب و ِاْختیاری َمرجوح.
غ 116.   711  . ِعْیَوضی، ص 112، 

فتۀ َسعدی ُسروده شده باَشد.
ُ
هِل َکِلَمه پوشیده َنباَشد که هیچ پْیدا نیست این َغَزِل ُهمام به ُمعاَرَضِت َغَزِل پیْشگ

َ
بیِن أ َبر دیدۀ تیْز

712  . ِعْیَوضی: بی.
ّیا ِبستان ...« آَمده است. م! َنَظر از ماه و ُثَر 713  . این بْیت، َدر عیَوضی، َپس از بْیِت »ای ُمَنّجِ

ْنـدآوازۀ »َمـرا بسـود و 
َ
ـَعراء، روَدکـِی َسـَمرَقْندی، َدر چكامـۀ ُبل نـد داَرد. آَدم الّشُ

َ
714  . َتْشـبیِه »دنـدان« بـه ِسـتاره َدر ِشـعرِ فارسـی پیشـینه ای ُبل

فتار و 
ُ
[ پیْشـگ [ َتْصحیـح ]و یخـت َهرچـه َدْنـدان بـود...«، َفرمـود: »... ِسـتارۀ َسـَحری بـود و َقْطـره بـاران بـود« )دیـواِن روَدکـی، َتهّیـه ]و ُفرور

، 1387 هـ.ش.، ص 28(. سۀ َفرَهْنگِی اکو : َصَفر َعبداهلل، ُمَترِجم: شاه َمنصور شاه میرزا، چ: 1، ِتْهران: ُمَؤّسَ یرِ َنَظرِ َحواشی: قاِدر ُرسَتم، ز
ر ...، َشَرُف الّدین 

َ
ثَِر دیگ

َ
ُعّشاق و َچْند أ

ْ
نیس ال

َ
: أ ر

َ
َدِب َقدیِم ما شاِیع بوده است. َدر این باره، نگ

َ
ّیا« نیز َدر أ ُخصوِص َتْشبیِه َدْنداْن ها به »ُثَر

َزنه، 1376 هـ.ش.، ص 68 و 69 و 234 و 235. د بِن َحَسِن رامی،  به ِاْهِتماِم: دکتر ُمْحِسِن کیانی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت رو ُمَحّمَ
ُهمام خود ُسروده است:

ین را لیک ّیا َمْنثورِنْسَبتی َهست به َدْنداِن تو َپرو ُثَر َهســــــــت َدْنداِن تو َمْنظوم و 
غ 109(. )ِعْیَوضی، ص 109، 

ش، »انک« نوشته است، لیک ایْن بار کاف را َکسره نیز داده است.
َ
، به شیوۀ َمْعمول ر

َ
یْسگ 715  . َدر َدستنوشت، رونو

716  . ِعْیَوضی: دلم.
ر 

َ
717  . میاِن دو واژۀ »کیش« و »ُقربان« ُمناَسـَبتی َعلٰی ِحَده َهسـت که َسـعدی نیز آنجا که َفرموده اسـت: »َهر تیر که َدر کیش اسـت گ

مان ُهمام نیز ُمناَسَبِت َعلٰی 
ُ
غ 24(، بدان َنَظر داشته. بی گ یش آَید / ما نیز یكی باشیم از ُجْملۀ ُقرباْن ها« )ُفروغی، ص 420،  َبر ِدِل ر

ِحَدۀ این دو واژه را َدر گوشۀ خاِطر داشته است.
»کیش«، ِعالوه َبر َمعناِی َمْشهوَرش که دین و آئین باَشد، به َمْعناِی تیردان )َترَکش( است.

ح ُخصوًصا باَشد، به َمعناِی َکماْن دان و جاِی َکمان است، 
َ
ب" ُعموًما و "ُقربانِی" ُمْصَطل »ُقربان«، ِعالوه َبر َمْعناِی َمْشهوَرش که "مایۀ َتَقّرُ

رَدن می َانداخته اند به 
َ
صلْ ـ ِبنا َبر َفرَهْنگ ها ـ َدوالی )/ َتسمه ای( بوده است که َدر َترَکش )/ تیردان( دوخته َحماِیلْ وار َدر گ

َ
و آن َدر أ

طوری که َترَکش َپِس دوش جاْی می ِگرِفته است و گاهی سواران َکماِن خود را در این َدوال )/ َتسمه( ِنگاه می داشته اند.
َسْعدی َدر بوستان َفرموده است:

یش  رگین به َفرَزْنِد خو
ُ
فت گ

ُ
کیش ... چه خوش گ َبرَبســــــــت و  ُقرباِن پْیكار  چو 

)ُفروغی، ص 250(. 
باری، ِعْیَوضی، َدر اینجا، این بْیت را َاْفزون داَرد:

ک پایش چو َمنی را نَرَسد؛ می کوَشم یكراَنشخا ُسِم  رِد 
َ
گ َمرا  چشــــــــِم  َرَسد  که 

718  . واژۀ »َهسـتی«، َهـم بـه َمْعنـاِی "ُوجـود" اسـت؛ کـه بغاَیـت َمعـروف اسـت؛ و َهم به َمعناِی "دارائی، مال، َثرَوت"؛ آْنسـان که َسـْعدی 
َفرموده است:

َمبــــــــاد!کــــــــه ِســــــــْفله ُخداَونِد َهســــــــتی َمباد!  َتْنگَدســــــــتی  را  جواْنَمــــــــرد 
زمـی،  )بوسـتاِن َسـْعدی ـ َسـْعدی نامه ـ، َتْصحیـح و توضیـح: دکتـر ُغالْمُحَسـْیِن یوُسـفی، چ: 11، ِتْهـران: شـرَکِت ِسـهامِی ِاْنِتشـاراِت خواَر

1392 هـ.ش.، ص 84، ب 1256(.
ِپنداری ُهمام را، َدر این بْیت، به َهر دو َمْعناِی واژۀ »َهستی« َنَظر بوده باَشد؛ َکما این که َسْعدی نیز آنجا که َفرموده است:

َتْنُدُرستی خوْشَتَرست  از  ِعْشــــــــق  خوْشَتَرستَدرِد  َهْستی  زِ  یشی  َدرو ِک 
ْ
ُمل

غ 7 َمواِعظ( )ُفروغی، ص 786، 
یا به َهر دو َمْعناِی واژۀ »َهستی« َنَظر داشته. گو

َیـد کـه: ای َبسـا َهـم َسـعدی و  ـر خواَننـدۀ َارجَمنـد بگو
َ
گ نانَیـت" اسـت؛ و ا

َ
یـک َمْعنـاِی واژۀ »َهسـتی« نیـز "خودبینـی و خودَپَسـْندی و أ
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َ
ُمعاَرضات َدر غ 437

َهـم ُهمـام را بدیـن َمعنـی نیـز گوشـۀ َچْشـمی بـوده اسـت، مـا را بـر وْی ِإنـكاری نیسـت. ... َسـعدی واژۀ »َهسـتی« را، بـه َهمیـن َمْعنـاِی 
ِت یُكِم این بْیِت َمْشهوَرش به کار ُبرده است:

َ
، َدر ل ْکر ِ

ّ
خیرالذ

َ
أ

ُرعوَنت و  یا  ِکْبر و  َسرِ َهستّی  ما  که  یرِ پاْی ِنهادیم و پاْی َبر َسرِ َهستی!بیا  به ز
غ 522(. )ُفروغی، ص 605، 

719  . ِعْیَوضی: کآسان.
720  . َدستنوشت: بفروشم.

721  . ِعْیَوضی: سبب.
شـته 

َ
ذ

ُ
722  . َتكرارِ آوا َدر »تا تازه«، شـاَید َبراِی ذاِئقۀ َبرخی از ِشْعردوسـتاِن ُمعاِصر خوشـآَیْند َنباَشـد؛ لیک باَید داِنسـت که َسـراَیندگاِن گ

آن را به کار می ُبرده و از این َتوالی و َتكرار ِإحساِس ناخوشآَیندی َنداشته اند.
ِفردوسی َفرموده است:

َجْشــــــــنگاه ُشــــــــد  تازه  تا  بــــــــود  راهَهمی  َبرِگرِفَتنــــــــد  گرانمایــــــــگان 
، چ: 6، ِتْهران:  ـ  َفْضـِل َخطیبی و َمحموِد ُامیدسـاالر

ْ
بوال

َ
ـقـ  بـا َهْمكارِی: أ

َ
ِل خاِلقـِی ُمْطل بوالقاِسـِم ِفردوسـی، به کوِشـِش: َجـال

َ
) شـاهنامه، أ

َمعارِِف ُبُزرِگ ِإسالمی ـ َمرَکزِ ِپژوِهشهاِی ایرانی و ِإسالمی ـ، 1396هـ.ش.، 6 / 590، ب 2297(.
ْ
َمرَکزِ داِئَرةال

َمسعوِد َسعد ُسروده:
َرده َرده  َمــــــــن  ُرِخ  َبــــــــر دو  َرم خســــــــت خارخارگل گل فتاد 

َ
َدر جگ تازه تازه  تا 

عـاِت 
َ
چ:1، ِتْهـران: ِپژوِهْشـگاِه ُعلـوِم ِإْنسـانی و ُمطال  ، ـِد َمْهیـار [ َتْصحیـح و َتْعلیقـات: ُمَحّمَ مـه ]و

َ
)دیـواِن َمْسـعوِد َسـْعِد َسـلمان، ُمَقّد

غ 5، ب 13374(. َفرَهنگی، 1390 هـ.ش.، ص 697، 
فته:

ُ
زگارِ َسْعدی بُشمار است، گ کاِبرِ ُسَخْنَسرایاِن َهمرو

َ
ر که از أ

َ
َمْجِد َهمگ

ُکن تازه  َبْغــــــــداد  روضۀ  یــــــــاِد  باد!  یْش کاِم َمنای  رَدد از تــــــــو ِدِل خو
َ
گ تا تازه 

ْحَمِد َکَرمی، چ:1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت »ما«، 1375 هـ.ش.، ص 609(. 
َ
ر، به َتْصحیح و َتْحقیِق: أ

َ
)دیواِن َمْجِد َهْمگ

وی َدر دیواِن َکبیر َفرموده است:
َ
مول

ــــــــش!
َ
َخیال ای  َچْشــــــــَمم  زِ  یــــــــز  ر

ْ
َزمانــــــــیَمگ ــــــــم 

َ
ِدل َشــــــــَود  تــــــــازه  تــــــــا 

، چ: 4،  زانَفـر مـاِن ُفرو ـوی، بـا َتْصحیحـات و َحواشـِی: َبدیع الّزَ
َ
ـد َمْشـهور بـه: مول ل الّدیـن ُمَحّمَ ّیـاِت َشـْمس یـا دیـواِن َکبیـر، موالنـا َجال

ّ
) ُکل

، 1378 هـ.ش.، 6 / 72، ب 29020(. میرَکبیر
َ
سۀ ِاْنِتشاراِت أ ِتْهران: ُمَؤّسَ

باناِن پیشین ُپرُشمار است. ُبرِد »تا« و »تازه« َدر کنارِ َهم، در ُسروده هاِی شیواَز َشواِهِد ایْنگونه کار
غ 321. غ 433؛ یوُسفی، ص 150،  723  . ُفروغی، ص 571، 

724  . َدستنوشت: سروباالی.
725  . ُفروغی و یوُسفی: نباشد.

726  . ُفروغی و یوُسفی: گل افشان.
م ُافتاده است.  

َ
727  . َدر َدستنوشت، »چه« از َقل

ُفروغی و یوُسفی: هرچه در دنیا و عقبی راحت و آسایشست.
728  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »گر به صحرا دیگران از بهرِ عشرت می روند ...« جاْی داَرد.

729  . یوُسفی: وجود. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
730  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »موج اگر کشتی برآرد تا به اوج آفتاب ...« آَمده است.

له ای است. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 731  . یوُسفی: در گلستانت ال
زی گر آتش می َزَند در شاخسار ...« آَمده اند. 732  . این بْیت و دو بْیِت سَپسیَنش، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »برِق نورو

733  . ُفروغی و یوُسفی: یا.
734  . ُفروغی: خلل. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

735  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »رنج ها ُبردیم و آسایش َنبود اندر جهان ...« آَمده است.
غ 150. 736  . ِعْیَوضی، ص 129 و 130، 

ِلستان و بوستاِن او َکرده است، َتردید َنباید َکرد 
ُ
ر ُکنیم که ُهمام َدر ُمعاَرَضت َغَزِل َسعدی، با این ِمْصراع، َطْعنی َهم َدر گ ر باَو

َ
گ 737  . َا

ْیب ُکَند!". ین ُنكته َشّک و ر ، داِد ُبروَدت و بی ذوقی و ُخْشک َمْغزی داده است؛ و "َمباد َکس که َدر که وْی با این کار
738  . ِعْیَوضی: گدایان دوش خوش؛ و آشكارا َمرجوح است.

رزی با آن، از َمضامیِن نمایاِن نمونه هائی از ِشـعرِ عاشـقانۀ ُکَهِن ماسـت.  َبسـتگی به َسـِگ کوِی دوسـت و ِمْهرَو
ْ
ْنس ِگرِفَتن و ِدل

ُ
739  . أ

ردیـن و ُاردیِبِهشـِت 1374 هــ.ش.، صـص 9 ـ 16 / َمقالـۀ »َسـِگ کـوِی  ـه(، ش 87، َفرَو
ّ
: نَْشـِر داِنـش )َمَجل ـر

َ
َتْفصیـل را َدر ایـن بـاره، نگ

ِم: َنْصراهلِل پورَجوادی.
َ
ِک راَهش«، به َقل دوست و خا
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740  . ِعْیَوضی: لبش.
یند و بس. 741  . ِعْیَوضی: گو
742  . ِعْیَوضی: شیرین  زبان.

غ 286.   غ 15؛ یوُسفی، ص 131 و 132،  743  . ُفروغی، ص 416 و 417، 
744  . یوُسفی: تقوٰی نام.

یراسِت یوُسفی جایی َنخواهد داشت. یِسِش و پیداست که خواِنِش »َتقوٖی« َدر نو
745  . ُفروغی و یوُسفی: ما.

746  . ُفروغی و یوُسفی: بشكنیم.
747  . ُفروغی، َدر اینجا، این بْیتها را َاْفزون داَرد:

می َشــــــــَود مردم  ِقْطمیــــــــر  بیچارگــــــــی  مایــــــــۀ  رااز  عام 
ْ
َبل می ُکَنــــــــد  َســــــــگ  ِمْهَتری  ماخولیــــــــاِی 

َوَتم خاِطر به َصحرا می َکَشــــــــد
ْ
یــــــــن َتْنگناِی َخل کز بوســــــــتان باِد َســــــــَحر خوش می ِدَهد پْیغام راز

یوُسفی، َدر اینجا، َتنها بْیِت ُدُوم را داَرد.
748  . یوُسفی: این. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

شتگان.
َ

ذ
ُ
یرِ سین، از خوِد َدستنوشت است، و ُمواِفِق ِاْقِتضاِی آوایِی ِمْصراع و خواِنِش شاِیع َنزِد گ 749  . ز

750  . ُفروغی: مخوان. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
751  . ُفروغی و یوُسفی: ببرد.

752  . ُفروغی و یوُسفی: صبر و عقل.
. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 753  . یوُسفی: از

ذاری، 
ُ
: َغزَلّیاِت َسعدی، ُمقابله، ِإعراْبگ ر

َ
یًحا واِضًحا »سوزِش« خوانده اند )نگ َدْبدانان، این واژه را َصر

َ
754  . َبرخی از َسعدی ِپژوهان و أ

ِتْهـران:  چ: 1،  یراسـِت 2،  َبرْگ َنْیسـی، و کاِظـِم  بـی:  َعَر َترَجمـۀ ِشـعرهاِی  ْبیـات و 
َ
أ َتْصحیـح، توضیـِح واژه هـا و ِاْصِطالحـات، َمعنـاِی 

ردۀ:  : فَرَهْنـِگ واژه نمـاِی َغزَلّیـاِت َسـعدی بـه ِانِْضمـاِم فَرَهنِگ َبسـاَمدی، َفراَهم آَو ، 1386 هــ.ش.، 1 / 92؛و ز شـرَکِت ِاْنِتشـاراتِی ِفْكـرِ رو
: َغزَلّیـات و قَصایـِد  َمهیْن ُدخـِت ِصّدیقیـان، چ: 1، ِتْهـران: ِپژوِهْشـگاِه ُعلـوِم ِإْنسـانی و ُمطالعـاِت َفرَهنگـی، 1378 هــ.ش.، 2 / 1134؛و
ـ، به کوِشـِش: ُغالْمرِضا َارَژْنگ، چ: 1،  دَعلِی ُفروغی با َمعنِی واژه ها و توضیِح َتعبیرهاِی ُدشـوار َسـعدی ـ از روِی ُنْسـخۀ شـادروان ُمَحّمَ
ناری، 

ْ
ل

ُ
دَعلِی ُفروغی، به کوِشِش: َمسعوِد گ : َغزَلّیاِت َسعدی ـ آسانْ خوان ـ، َتْصحیح: ُمَحّمَ ِتْهران: َنْشرِ َقْطره، 1383 هـ.ش.، ص 21؛و

غ 15(.  چ: 1، ِاْصَفهان: َنشرِ َدسْتَخط، 1400 هـ.ش.، 
ـر َنمی ُافَتـد؛  َشـْخِص خـام، سـوزِ آن را َدرَنمی یاَبـد( نیـز َمسـبوق  خواِنـِش »سـوَزش َنباَشـد خـام را« )َیعنـی: سـوزِ آن َدر َشـْخِص خـام ُمَؤّثِ
ْبیـات و َترَجمـۀ 

َ
ـذاری، َتْصحیـح، توضیـِح واژه هـا و ِاْصِطالحـات، َمعنـاِی أ

ُ
: َغزَلّیـاِت َسـعدی، ُمقابلـه، ِإعراْب گ ـر

َ
بـه سـاِبقه اسـت )نگ

، 1380 هـ.ش.، ص 46( و َدر جاِی خود َسزاِی  ز یراسِت 1، چ: 1، ِتْهران: شرَکِت ِاْنِتشاراتِی ِفْكرِ رو بی: کاِظِم َبرْگ َنْیسی، و ِشعرهاِی َعَر
یِسـِش »سـوزی َنباَشـد خام را« َهم َدر َبعِض ُنَسـخ )َغزَلهاِی َسـعدی، به کوِشـِش: نوراهلِل ایَزدَپَرسـت،  ْه بدین که نو یژه با َتَوّجُ ِعناَیت؛ بو

چ: 2، ِتْهران: داِنش، ج1: 1362 هـ.ش.، ص 24( آَمده است.
یب  زگارِ َسعدی، به َمعناِی "َزحَمت را َکم ُکن، َرْفِع َزحَمت ُکن" است؛ و این خطاِب َسعدی، بَتْقر باِن رو «، َدر َز 755  . »گران جانی بَبر

. ز رۀ ِامرو باِن ُمحاو م ُکن" َدر َز
ُ
گوَرت را گ ت را َکم ُکن" و " یب به "َشّرَ چیزی است َقر

َپَرسـتِی:  : فَرَهْنِگ ُبزُرِگ ُسـَخن، به َسر ر
َ
»گرانـی ُبـرَدن« بـه َهمیـن َمْعنـاِی "َرفـِع َزحَمـت َکـرَدن"، َدر َنْثـر و َنْظـِم َقدیِم ما به کار َرفته اسـت. نگ

ْنَوری، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1381 هـ.ش.، 6 / 6103.
َ
دکتر َحَسِن أ

هاِی َسـعدی، 
ْ
: َشـرِح َغزَل ر

َ
فته اند )نگ

ُ
یـی" کـه َبعـِض ُشـّراح گ ذاشـَتِن ُتندخو

ُ
کنـار گ یـا َتْعبیـر »گران جانـی ُبـرَدن« َدر بْیـِت َسـعدی، َبـر " گو

ـِت 
َ
ل ، 1386 هــ.ش.، 1 / 46( َدال ّوار َز ِاْنِتشـاراِت  ِتْهـران:  چ: 1،  ـ و ـ دکتـر تـوَرِج َعْقدایـی،  ـرِ خاِلقـی 

َ
درضـا َبرزگ به کوِشـِش: دکتـر ُمَحّمَ

یی ِاْشِتهاری بوده است. زگاران به ُدُرْشتی و ُتْندخو رَچند که صوفیان را َدر آن رو
َ
گ ُمسَتقیمی َنداَرد؛ َا

غ 4. 756  . ِعْیَوضی، ص 58 و 59، 
ری از َسْعدی ُسروده است به آغازۀ »ِامَشب َسُبْک تر می َزَنند 

َ
یش را به ِاْقِتفاِی َغَزِل دیگ َبعِض ُقَدما را َنَظر این بود که ُهمام، این َغَزِل خو

: ِعْیَوضـی، ص 58، ح 5، یادداشـِت َمْنقول از ُنسـخۀ ُکَهِن  ـر
َ
ـط بوده سـت ُمـرِغ بـام را«. نگ

َ
ایـن َطبـِل بی َهنـگام را / یـا َوقـِت بیـداری َغل

یس.  ِی پار
ّ
ق به ِکتابخانۀ ِمل ِ

ّ
دیواِن ُهمام ُمَتَعل

757  . ِعْیَوضی: آشوب جان ها.
:  این کیمیاِی  ر

َ
َدِب ِعرفانـی بدیـن َتقاُبل، از ُجْملـه، نگ

َ
ْیَكـرِد أ َدِب ُکَهـن و رو

َ
بـارۀ َتقاُبـِل »رِْنـدی« و »ُزْهـد« / »رِْنـد« و »زاِهـد« َدر أ 758  . َدر

درِضا َشفیعِی َکدَکنی، چ: 6، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1398 هـ.ش.، 3 / 280 و 281. َهستی، دکترُمَحّمَ
. 759  . َدستنوشت: کو

حباب بوده، و 
َْ

رِی َبْیـَن األ ر و ُمرافعه و داَو
َ
ـزارِی دوسـتانه بـا یكدیگ

ُ
فتـن« و »ماَجـرا َکـرَدن«، َدر ِاْصِطـالِح ُمتـوِن َقدیـم، ِگله گ

ُ
760  . »ماَجـرا گ
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شتگان َثْبت افتاده. 
َ

ذ
ُ
َنزِد صوفیان َتفاصیل و آدابی داشته است که َجواِنبی از آن َدر نوشتارهاِی گ

می، 1374 هـ.ش.، 
ْ
یاحی، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِعل میِن ر

َ
دأ شت َدر ِشْعر و اَندیشۀ حاِفظ، دکتر ُمَحّمَ

َ
لگ

ُ
: گ ر

َ
َتْفصیل را َدر این باره، نگ

درِضا َشفیعِی َکدَکنی، چ: 6، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1398 هـ.ش.، 2 / 301،  : این کیمیاِی َهستی، دکترُمَحّمَ صص 332 ـ 339؛و
و 3 / 313 و 364.

ر َنْفرین، 
َ
ر ُدْشنام َفرمائی وگ

َ
گ فته است: »َا

ُ
غ 53(. حاِفظ نیز گ باتست« )ُفروغی، ص 431،  761  . َسعدی َفرمود: »ُفحش از َدَهِن تو َطّیِ

، چ: 4، ِتْهران:  ینی ـ و ـ َغنی، به کوِشِش: َرحیِم ذوالّنور ی، به ِاْهِتماِم: َقزو د حاِفِظ شیراز َیم« )دیواِن خواجه َشْمس الّدین ُمَحّمَ ُدعا گو
غ 3، ب 6(. ، 1385 هـ.ش.، ص 197،  ّوار ِاْنِتشاراِت َز

. 762  . ِعْیَوضی: کز
غ 383. : یوُسفی، ص 178 و 179،  غ 7؛و 763  . ُفروغی، ص 413 و 414، 

" اسـت؛ لیـک  ُبردهایـش َدر ُسـَخِن َسـعدی، صـاف و سـاده، بـه َمعنـاِی "یـک بـار 764  . »بـاری«، َدر اینجـا، و َدر ُشـماری از دیگـر کار
ّقـی َفرموده انـد. ... از ُجْملـه، َبْعـِض ُشـّراح، َدر َهمیـن بْیـت، »بـاری« را، »بـه هـر حـال، 

َ
ـر َتل

َ
قـالم بـه َمعانـِی دیگ

َ
بـاِب أ ر

َ
دیده ایـم کـه گاه أ

 ، ّوار ـرِ خاِلقـی ـ و ـ دکتـر تـوَرِج َعْقدایـی، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت َز
َ
درضـا َبرزگ هـاِی َسـعدی، به کوِشـِش: دکتـر ُمَحّمَ

ْ
خالصـه« )َشـرِح َغزَل

1386 هـ.ش.، 1 / 21( َمْعنی َکرده اند.
765  . یوُسفی: روِی. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

766  . ُفروغی و یوُسفی: بود.

767  . ُفروغی و یوُسفی: که.
768  . َدستنوشت: ِجسود.

رده اند )نمونه را،  زارِِش این بْیت آَو
ُ
زاَرندگان َدر گ

ُ
ِق »گیاهان« که َبعِض گ

َ
"؛ و ُمطل ِف هرز

َ
، َعل ِف خودرو

َ
769  . »گیا« َدر اینجا َیعنی: "َعل

بی: کاِظِم  ْبیات و َترَجمۀ ِشعرهاِی َعَر
َ
ذاری، َتْصحیح، توضیِح واژه ها و ِاْصِطالحات، َمعناِی أ

ُ
: َغزَلّیاِت َسعدی، ُمقابله، ِإعراْبگ ر

َ
نگ

، 1386 هـ.ش.، 1 / 74(، َدقیق نیست. ز یراسِت 2، چ: 1، ِتْهران: شرَکِت ِاْنِتشاراتِی ِفْكرِ رو َبرْگ َنْیسی، و
ْنجه ای َفرموده است:

َ
َحكیم ِنظامِی گ

َکبــــــــِک َدری! تــــــــازه  ر ای  آَو یــــــــاد  ریبه 
َ

ذ
ْ
ِک َمــــــــن ُبگ که چون َبر َســــــــرِ خا

َکــــــــم انگیختــــــــه ...گیــــــــا بینــــــــی از خا یخته  ر ُفرو پایین  ســــــــوده،  َســــــــرین 
ْبیات و ُمقابله با سـی ُنسـخۀ ُکَهْنسـال به ِاْهِتماِم: َوحیِد َدسْتِگردی ، چ: 

َ
غات و أ

ُ
ْنَجوی، با َحواشـی و َشـرِح ل

َ
)َشـَرفْنامه، َحكیم ِنظامِی گ

ردانِی»پائین« به »پایین«(.
َ
رگ

َ
1، ِطْهران: َمطَبعۀ َارَمغان، 1316 هـ.ش.، ص 37؛ با ِدگ

770  . یوُسفی: ماجرٰی.
771  . ُفروغی: بازآ. یوُسفی، مواِفِق متِن ماست.

772  . ِخدَمت: »هدیه، تحفه، پیشكش، خدمتانه. 
یخ بیهقی(.  ز و مهرگان. ) تار و به فرصت بنده می فرستد با خدمت نورو

یک ز تنگه صد بدره  کمینه خدمت هر
یک ز جامه صد خروار )مسعودسعد سلمان(. کهینه هدیۀ هر

زنامه(.  رندی )نورو چون مؤبد مؤبدان از آفرین پرداختی پس بزرگان دولت درآمدندی، خدمتها پیش آو
ر به قرض نسـتانند و آنچه قرض  و جوالهگان و آنان که هرگز دانگی زر بخود ندیده، بلكه نان سـیر نخورده، بدان مشـغول شـدند که ز
یش صرف می کردند یا به خدمت و رشـوت به امراء مذکور می  کردنـدی بـه سـالح و اسـب نمی دادنـد؛ تمامـت بـه لبـاس و ترتیـب خو

یخ غازانی(.«  دادند ) تار
َغْت نامۀ ِدْهُخدا، ذْیِل »خدمت«، با َانَدکی تلخیص(.

ُ
) ل

به ِخدَمت: به عنواِن َهدّیه و ُتحفه و پیشَكش.
773  . َدستنوشت: جندانک.

774  . ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیتها را َاْفزون داَرند:
یــــــــان خوبرو چشــــــــِم  َدر  را  پادشــــــــا  ُملــــــــِک  ! َنه ُزهِد پارسا راَنــــــــه  یست( ای َبرادر َوقعیست )یوُسفی: َقدر
عی َنماْندی َمجنوِن مبتال )یوُســــــــفی: مبتلٰی( راای کاش )یوُسفی: ای کاج( برفتادی ُبرَقع ز روِی لْیلی

َ
تا ُمّد

. 775  . این َمْضمون، از َمضامیِن ُبْنیادین و ُخطوِط َبرَجستۀ َاندیشۀ َسعدی است و از َمفاهیِم کلیدِی َسْیَطره َمْند َبر َجهاْن بینِی او
ر َفرمود:

َ
جاِی دیگ

م به طالِع َمْیمون و َبخِت َبد َرفته ست
َ
ر ُخْشنودَقل

َ
! َوگ ر تو َخشمِگنی، ای پَسر

َ
گ َا

غ 43(. )یوُسفی، ص 23، 
غ 2.  776  . ِعْیَوضی، ص 57 و 58، 
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777  . َدستنوشت: انک.
778  . ِعْیَوضی: نگارا.

779  . ِعْیَوضی: من.

780  . ِعْیَوضی: آب.
781  . ِعْیَوضی: من.

 . 782  . ِعْیَوضی: + و
یا َمْعنی ُمستقیم نیست. با َضْبِط ِعْیَوضی، گو

رده اسـت، َدر ِشـعرِ حافـظ َهـم آَمده و گفت وگوها َانگیخته اسـت )َسـْنج: یک نُکته ازین  783  . ایـن َتعبیـرِ »رِْنـداِن پارسـا« کـه ُهمـام آَو
َمْعنی ـ َشرِح قْیَصری َبر َغزَلهاِی حاِفظ ـ، دکتر ِإبراهیِم قْیَصری، چ: 1، ِتْهران: جامی، 1393 هـ.ش.، 2 / 852(.

ُبرِد »رِْنداِن پارسا« َدر ِشعرِ ُهمام نیک پیداست که »رِْنِد پارسا« )/ جاِمِع رِندی و پارسائی( َبرِخالِف َبرداشِت َبْعِض ُبُزرگان  از همین کار
ْمشـاهی، چ: 12، ِتْهـران: شـرَکِت  بیـاِت ُدْشـوارِ حاِفـظ ـ، َبهاءالّدیـِن ُخّرَ

َ
عـالم، َمفاهیـِم کلیـدی، و أ

َ
لفـاظ، أ

َ
)َسـنج: حاِفـْظ  نامـه ـ َشـرِح أ

َپَرسـتِی: َعْبداهلِل جاْسـبی،  : داِنْشـنامۀ حاِفظ و حاِفْظ  ِپژوهی، به َسر می و َفرَهنگی ـ و ـ ُسـروش، 1380هـ.ش.، 1 / 136؛و
ْ
ِاْنِتشـاراِت ِعل

رمارودی، چ: 1، ِتْهران: َنْشـرِ ُنُخْسـتاِن پارسـی، 1397 هـ.ش.، 
َ
د َعلِی موَسـوِی گ ْمشـاهی، ُمدیرِ ِإْجرائی: َسـّیِ : َبهاءالّدیِن ُخّرَ یراسـتار َسرو

یْش َپهن« نیسـت؛ یا َهسـت، لیک ُدُرسـت اسـت و به واِسـطۀ َهمین ِسرِشـِت ُهَنرِی َتناُقْض نماَیش، بُدُرسـتی  1 / 432( »مثِل کوسـۀ ر
یِنِش ُهَنرِی حاِفظ به ِخدَمت ِگرِفته ُشـده اسـت )نیز َسـْنج: َشـرِح شـوق، دکتر َسـعیِد َحمیدیان، چ: 8،  ْمرِو آَفر

َ
و َدر جاِی خود، َدر َقل

ِتْهران: َنْشرِ َقْطره، 1399 هـ.ش.، 2 / 800(. 
784  . ِعْیَوضی: باری.

غ 389. غ 278؛ یوُسفی، ص 181،  785  . ُفروغی، ص 512، 
. . یوُسفی: گر َدر ر در 786  . ُفروغی: و

ـذار از 
ُ
َبـر و پیـش ِنهـاده ُشـده اسـت. پیداسـت کـه ایـن َحَرَکْت گ 787  . َدر َدستنوشـت، روِی َحـرِف َنُخسـت و َحـرِف ُدُوم بـه َترتیـْب َز

زِن َعروضـی بی َبْهره! ... َخلیل ْبِن  ِف َو
ُّ
زگاراِن ما از َموِهَبـِت ِإقامِت بی َتَكل یـش بـوده اسـت و ماَننـِد َکثیـری از َهْمرو ناموزونـاِن َعصـرِ خو

راد!!!
َ

ذ
ُ
حَمد از او َدرگ

َ
أ

. 788  . ُفروغی و یوُسفی: - و
789  . یوُسفی: قطعًا. 

شـتگاِن ما بسـیاری از 
َ

ذ
ُ
ین را ِإْظهار َنَكرده اسـت؛ ُچنان که َدر َدستنوشـت نیز ِإْظهار َنُشـده؛ و َهمین راِجح اسـت؛ چرا که گ ُفروغی َتْنو

بان می راْنَدند؛ ُدُرست ماَننِد »َحّقا« َدر بْیِت سَپسیِن َهمین  ین و به صوَرِت موقوف َبر َز ِن َمْنصوب را بدوِن ِإْظهارِ َتنو این واژگاِن ُمَنّوَ
َغَزل ): »حّقا که مرا ُدنیا بی دوست نمی باید ...«(.

ـزارِِش بْیـِت »َدردَمنـدّیِ مـِن سـوختۀ زار و ِنـزار / 
ُ
ـِد سـودِی ُبْسـَنوی )فــ: ح 1006 هــ.ق.( َدر َشـرِح ُپرُنكتـۀ خـود َبـر دیـواِن حاِفـظ، َدر گ ُمَحّمَ

ّما 
َ
ن"خوانَدن اسـت، أ لفـاظ ... قیـاْس "ُمَنّوَ

َ
یـر و َبیـان این همـه نیسـت«، ذْیـِل »ظاِهـرا« نوشـته اسـت: »َدر ایـن َقبیـل أ ظاِهـرا حاَجـِت َتْقر

ِد  ِلـف ِإبـدال می نماَید« )َشـرِح سـودی َبـر حاِفـظ، ُمَحّمَ
َ
یـن را بـه أ بـان می راَننـد[، َیعنـی َتْنو َعَجـم بـه صـوَرِت َوْقـف ِإجـرا می ُکَنـد ]= َبـر َز

ین ـ و ـ ِاْنِتشاراِت ِنگاه، 1366 هـ.ش.، 1 / 473(. ّر سودِی ُبْسَنوی، َترَجَمۀ: دکتر ِعْصَمِت َسّتارزاده، چ: 5، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت َز
َسف طاِبعاِن ُپرَتساُمح َدر غاِلِب چاپ ها و ُشروِح دیواِن حاِفظ که 

َ ْ
ْه داده است؛ لیک َمَع األ ْه یافته و َتَوّجُ تی َتَنّبُ َهّمّیَ

َ
سودی به َدقیقۀ باأ

ین را ظاِهر َکرده اند!!! ما دیده ایم، ِمْن ُجمله َدر َترَجمۀ فارسِی خوِد َشرِح سودی!، َدر َهمین َکِلَمۀ »ظاهرا«!، َتْنو
یـا َجهاْنَبْخـش، چ: 2، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت  : ِاْعِتقـاداِت شـْیخ َبهائـی، به کوِشـش و ِپژوِهـِش: جو ـر

َ
بانـی، نیـز ِنگ ـِت َز َهّمّیَ

َ
بـارۀ ایـن َدقیقـۀ باأ َدر

، 1395 هـ.ش.، ص 470 و 471. ساطیر
َ
أ

ر َسر بَرَود 
َ
مان، بَیقین، بی َشک"، َدر ِفْقرۀ »گ

ُ
شته از َمْعناِی شاِیِع »َقطعا« َیعنی: "بی گ

َ
ذ

ُ
شته از خواِنِش »َقطعا« و چون و َچنِد آن، و گ

َ
ذ

ُ
گ

ر َسر از راِه َقطع از َدست بَرَود، 
َ
گ َید: َا ، در َوْجهی نیز می گو « نیز غاِفل َنباَید ُشد. ِاْنگاری که شاِعر َقطعا« از َتناُسِب »َقطع« با »َرفَتِن َسر

َنند ... .
َ
ند و َدر پاِی یار بَیْفگ ر َسر را بُبّرَ

َ
گ ر َسر َقطع َشَود و بَرَود، َا

َ
گ َا

. 790  . = کاو
791  . َزنان: َدر حاِل َزَدن، َدر حاِل کوبیَدن.

، چ: 10، ِتْهـران:  د[ َخلیـِل َخطیـب َرْهَبـر ی، به کوشـِش: دکتـر ]َسـّیِ : دیـواِن َغزَلّیـاِت اُسـتاِد ُسـَخن َسـْعدِی شـیراز ـر
َ
َدر َبْعـِض ُشـروح )نگ

 ، ز یراسـِت 2، چ: 1، ِتْهران: شـرَکِت ِاْنِتشـاراتِی ِفْكرِ رو : َغزَلّیاِت َسـعدی، به کوِشـِش: کاِظِم َبرْگ َنْیسـی، و ِاْنِتشـاراِت َمْهتاب، 1 / 409؛و
قه َزنـان« را َتْنـِگ َهـم ِنشـانده و بـه 

ْ
ـن بـه خواِنـش و َمْعنـاِی َصحیـح، َدر چـاِپ َمتـِن َغـَزل، »َحل 1386 هــ.ش.، 1 / 642(، َعلـٰی َرغـِم َتَفّطُ

قه َزن«( ِنگاشته اند.
ْ
ِم »َحل

َ
ِب ُمَرّخ

َ
َمثاَبِت َکِلمۀ واِحده )/ َجمِع ِصَفِت فاِعلِی ُمَرّک

قـه َزن« بـه َمعنـاِی " طالـِب فتـِح بـاب، گـدا، کوبنـدۀ َحلقـه، آنكـه َحلقـه َبـر َدر کوَبـد" 
ْ
ـواِه َکِلَمـۀ »َحل

ُ
َغْت نامـۀ ِدْهُخـدا، ایـن بْیـت را، گ

ُ
َدر ل

ْنَوری، چ: 
َ
َپَرستِی: دکتر َحَسِن أ : فَرَهْنِگ ُبزُرِگ ُسَخن، به َسر ر

َ
َغْت نامه َدر فَرَهْنِگ ُبزُرِگ ُسَخن )نگ

ُ
ِگرِفته اند. ... َهمین َخطاِی ُمَدّوِناِن ل
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: فَرَهْنِگ واژه نماِی َغزَلّیاِت َسعدی  ر
َ
1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1381 هـ.ش.، 3 / 2579( و فَرَهْنِگ واژه نماِی َغزَلّیاِت َسعدی )نگ

ردۀ: َمهیْن ُدخِت ِصّدیقیان، چ: 1، ِتْهران: ِپژوِهْشگاِه ُعلوِم ِإْنسانی و ُمطالعاِت َفرَهْنگی، 1378  به ِانِْضماِم فَرَهنِگ َبساَمدی، َفراَهم آَو
هـ.ش.، 1 / 582( نیز َتكرار ُشده است.

 1390 ، ، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ِهرِمسـ  با َهْمـكارِی: َمرَکزِ َسعدٖی شناسـیـ  : َشـرِح َغزَلّیـاِت َسـْعدی، َفـَرِح نیـازکار ـر
َ
َدر َبْعـِض ُشـروح )نگ

زارِِش 
ُ
قه َزنان« را َتْنِگ َهم ِنشـاْنده و به َمثاَبِت َکِلمۀ واِحده ِنگاشـته اند و َهم َدر گ

ْ
هـ.ش.، ص 725 و 726(، َهم َدر ُحروْفِنگاری »َحل

قه َزنـان« را َکِلمـۀ واِحـده ِاْنگاشـته و »آنـان کـه بـر در می کوبند، سـائل و خواهنده« شـمرده اند؛ َولی َدر َبیـاِن َمْعناِی بیت، 
ْ
ُمْفـَرداْت »َحل

یًبا بْیت را ُدُرست َمْعنی َکرده اند! َتقر
رِ خاِلقی ـ و ـ دکتر توَرِج َعْقدایی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت 

َ
درضا َبرزگ هاِی َسـعدی، به کوِشـِش: دکتر ُمَحّمَ

ْ
: َشـرِح َغزَل ر

َ
َدر َبْعِض ُشـروح )نگ

قه َزنـان« را َتْنـِگ َهـم ِنشـانده و بـه َمثاَبـِت َکِلمۀ واِحده ِنگاشـته اند و َهم 
ْ
، 1386 هــ.ش.، 1 / 607 و 608( َهـم َدر ُحروْفِنـگاری »َحل ّوار َز

قه« را از » َزنان« ُجدا َکرده اند!
ْ
َغت، ِانگاری »َحل

ُ
قه َزنان« را َکِلمۀ واِحده ِانگاشته اند َولی َدر َبیاِن َمعناِی ل

ْ
غاْت »َحل

ُ
َدر توضیِح ل

رده. قداِم َسعدٖی ِپژوهان و َمتْن شناسان بوده است و َبشوِلش ها به بار آَو
َ
ِ أ

ّ
زارِِش این بْیت، از َمزال

ُ
َغَرض، خواِنش و گ

ْ
ال

ز  ت و دوستی و َرْحَمت. میاِن این َمعناِی »وفا« و َمعناِی ُمَتباِدر از »َوفاداری« َدر فارسِی ِامرو 792  . »َوفا«، َدر اینجا، َیعنی: ِمْهر و َمَحّبَ
، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ِهرِمس ـ  : َشـرِح َغزَلّیاِت َسـْعدی، َفَرِح نیازکار ر

َ
که َبعِض ُشـّراح َدر َشـرِح این بیِت َسـعدی به کار ُبرده اند )نگ

رِ خاِلقی ـ و ـ 
َ
درضا َبرزگ هاِی َسـعدی، به کوِشـِش: دکتر ُمَحّمَ

ْ
: َشـرِح َغزَل با َهْمكارِی: َمرَکزِ َسعدٖی شناسـی ـ، 1390 هـ.ش.، ص 726؛و

یسـَتن َدر آن  ر
َ
یک نگ َدب را از بار

َ
هـِل أ

َ
، 1386 هــ.ش.، 1 / 608(، َتفاُوتـی َهسـت کـه أ ّوار دکتـر تـوَرِج َعْقدایـی، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت َز

زیری نیست.
ُ
گ

ر می َفرماَید:
َ
َسعدی جاِی دیگ

ُکَنْند یاِن َجفاپیشــــــــه َوفا نیــــــــز  به َکسان َدرد ِفرِســــــــَتند و َدوا نیز ُکَنْندخوبرو
غ 250( )ُفروغی، ص 501، 

یا:
َبنِد َمنی

ْ
ِدل کــــــــه  ز  کزآن رو تو  َوفاِی  شاَدمبه 

ْ
َکس و َدر َنگ ِدل َنَبْسَتم به َوفاِی 

غ 371( )ُفروغی، ص 548، 
چ: 1، ِتْهـران: شـرَکِت  یراسـِت 2،  : َغزَلّیـاِت َسـعدی، بـه کوِشـِش: کاِظـِم َبرْگ َنْیسـی، و ـر

َ
کـه ُجـز َنـواِدری از ُشـّراح )نمونـه را، نگ َافسـوس 

ِه وافی َمْبذول َنداشته اند! : 2 / 848 و 849( بدین َمعناِی َدقیِق »َوفا« َتَوّجُ ، 1386 هـ.ش.، 1 / 580،و ز ِاْنِتشاراتِی ِفْكرِ رو
َبرِ میم، از خوِد َدستنوشت است.  793  . َز

یوُسفی: َترَسم که ُکَند لیلی، َهرَدم به َجفا مْیلی. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
794  . َدر َدستنوشت، َحرِف َنُخست بی ُنْقطه است.
795  . َدر َدستنوشت، َحرِف َنُخست بی ُنْقطه است.

ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیت را َاْفزون داَرند:
دنیا از  َطَرب  داِد  بستان،  و  بده  ین َعهد َنمی پاَیدساقی  کاین ُعمر َنمی ماَند، و

796  . َدستنوشت: بپرهیزد. یوُسفی: نپرهیزی.
797  . یوُسفی: مستم من. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

798  . ُفروغی و یوُسفی: سری.
غ 95.  799  . ِعْیَوضی، ص 102، 

800  . »ِإْنصاف« َیعنی: ِإْنصاًفا، براستی.
ِلسـتاِن َسـعدی، َتْصحیح و توضیح: دکتر ُغالْمُحَسـْیِن 

ُ
: گ ر

َ
ِلسـتان به کار ُبرده اسـت. نگ

ُ
َسـعدی بارها »ِإْنصاف« را به َهمین َمعنی َدر گ

زمی، 1391 هـ.ش.، ص 117 و 156 و 159. یوُسفی، چ: 10، ِتْهران: شرَکِت ِسهامِی ِاْنِتشاراِت خواَر
َدر َغَزلی نیز می َفرماَید:

یْن سان که می ِدَهد ِدِل َمن داِد َهر َغمی َمستز
َّ
ِم ِعْشَقش ُمَسل

َ
ِإْنصاْف ُملِک عال

غ 75(. )ُفروغی، ص 439، 
د َعلـِی  : ُرباعّیـاِت َخّیـام و َخّیامانه هـاِی پارسـی، َسـّیِ ـر

َ
َدِب فارسـی، نگ

َ
ُبـرِد واژۀ »ِإْنصـاف« َدر أ کار از َبـراِی َبرَرسـِی بیشـَتر راِجـع بدیـن 

فَضلی، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1400 هـ.ش.، ص 469.
َ
میرأ

801  . ِعْیَوضی: کند.
خباِر 

َ
ـهابـ  َشـرِح فارسـِی ِشـهاب األ « )ضیاءالّشِ َبَصـر

ْ
یـُد ِفـی ال َحْسـناِء َیِز

ْ
ِة ال

َ
َمـرأ

ْ
ـی ال

َ
َظـُر ِإل 802  . ِإشـاَرت َتواَنـد بـود بـه َحدیـِث َنَبـوِی: »الّنَ

ـ   ـ  َحَسـِن عاِطفیـ  و یـا َجهانَبخشـ  و ، َتْصحیـح و َتحقیـق: جو  از َسـدۀ َهْفُتـِم ِهْجـریـ 
ً

قاضـِی ُقضاعـی، از شـارِحی ناشـناس، ِاْحِتمـاال
 » َبَصر

ْ
یُد ِفی ال َحَسـِن َیِز

ْ
َوْجِه ال

ْ
ی ال

َ
َظُر ِإل ثـورۀ: »الّنَ

ْ
َعّبـاِس ِبْهنیـا، چ: 1، ِتْهـران: میـراِث َمكتـوب، 1394 هــ.ش.، ص 232، ش 209(؛ یـا َمأ
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َزلّیاِت  َسعدِی شیرازی  و ُهماِم َتبریزی

َ
442ُمعاَرضات َدر غ

َعجلونـّی 
ْ
هـادی ال

ْ
ـد بـن َعبِدال لِسـَنِة الّنـاس، ِإسـماعیل بـن ُمَحّمَ

َ
ـٰی أ

َ
حادیـِث َعل

َ
بـاس َعّمـا اشـَتَهَر ِمـَن األ

ْ
) َکشـُف الَخفـاء و ُمزیـُل اإِلل

: همان، 2 / 317(. ر
َ
ة ، 1408هـ.ق.، 1 / 324( )نیز نگ ُكُتب الِعلمّیَ

ْ
َجّراحّی، ط:3، َبیروت: دار ال

ْ
ال

803  . َدستنوشت: اینۀ. ِعْیَوضی: آینه تا؛ و راِجح است.
، ُمراعاِت َعروض َنَكرده است. ذار

ُ
804  . َدر َدستنوشت، َحرِف َنُخست و َحرِف ُدُوم َهردو پیش داَرند؛ و پیداست َحَرَکْت گ

ریزم ...« َدرج ُشده است.
ْ
ز َبنِد تو َنگ یَزم و این بْیت و بْیِت ِسَپسیَنش، َدر ِعْیَوضی، َپس از بْیِت »َدر ُزلِف تو آو

ذاری(.
ُ
805  . = کاین. َدستنوشت: ک�ں )بدوِن هیچگونه ُنْقطه گ

806  . ُچنین است َدر َدستنوشت )بدوِن ُنقطۀ "ن"(. ِعْیَوضی: گر این.
که اینگونه". که ُچنین"، " که از این قبیل"،  " که از این نوع"، " ی الّظاِهر »کزین«، َدر اینجا، یعنی: "

َ
َعل

نیز َسـْنج: شـاهنامه و َدسـتور )یا: َدسـتوِر َزباِن فارسـی َبر پایۀ شـاهنامۀ ِفردوسـی و َسْنِجش با ُسـَخِن گوَیْندگان و نویَسْندگاِن پیشین(، 
دکتر َمحموِد َشفیعی، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت داِنْشگاِه ِتْهران، 1377هـ.ش.، ص 172 و 173.

وی َدر َمْثَنوی َفرموده است:
َ
مول

اند صوفی  یــــــــن  ز َانَدکی  هــــــــزاران  َینــــــــداز  می  ز او  ــــــــِت 
َ
دول َدر  باقیــــــــان 

د، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ِهرِمس ـ و ـ َفرَهْنِگسـتاِن  دَعلِی ُمَوّحِ خی، به  َتْصحیح و ُمَقّدمۀ: ُمَحّمَ
ْ
ل الّدین ُمَحّمِد َبل )َمْثَنوِی َمْعَنوی، َجال

َیند«(. َدِب فارسی، 1396 هـ.ش.، 1 / 295، د: 2، ب 537؛ با ِإْصالِح »می زی اند« به »می ز
َ
بان و أ َز

ین صوفی« َیعنی: "ُچنین صوفی"، "اینگونه صوفی". »ز
ین مْه پاره ای عاِبدِفریبی /  ِلسـتان که َفرموده اسـت: »از

ُ
یسـان و ُشـماری از ُشـّراِح َکالِم َسـعدی، َدر آن ُسـَخِن وی َدر گ َبعِض َفرَهْنْگ نو

یبـی / کـه َبعـد از دیَدَنـش صـوَرت َنَبنـَدد / ُوجـوِد پارسـایان را ِشـكیبی« )ُفروغی، ص 89(، یا آنچه َدر بوسـتان  مالِیْک صوَرتـی طاوْس ز
ین« را به َهمین   ین َخْفَرگی موْی کالیده ای / َبدی، ِسرکه در روْی مالیده ای« )ُفروغی، ص 307(، و َنظاِئرِ آنها، »از َفرموده است که: »از
سۀ  ِد ُمعین، چ: 9، ِتْهران: ُمَؤّسَ : فَرَهْنِگ فارسی، دکتر ُمَحّمَ ر

َ
شباِه آن ِگرفته اند )نمونه را، نگ

َ
َمعناِی " از این گونه " و "از این ِجْنس" و أ

ِلستاِن َسعدی، َتْصحیح و توضیح: دکتر ُغالْمُحَسْیِن یوُسفی، چ: 10، ِتْهران: شرَکِت 
ُ
: گ ، 1375 هـ.ش.، 1 / 213؛و میرَکبیر

َ
ِاْنِتشاراِت أ

نَوری، چ: 2، ِتْهران: َنشـرِ 
َ
ِلسـتاِن َسـعدی، َتْصحیح و توضیح: دکتر َحَسـِن أ

ُ
: گ زمی، 1391 هـ.ش.، ص 363؛و ِسـهامِی ِاْنِتشـاراِت خواَر

ْحَمـدِی گیـوی، چ: 2، ِتْهـران: سـاْزماِن 
َ
مـه و َشـْرح و َتْعلیقـات: دکتـر َحَسـِن أ

َ
ِلسـتاِن َسـعدی، ُمَقّد

ُ
: گ َقْطـره، 1379 هــ.ش.، ص 127؛و

دَحمیِد  ِلسـتاِن َسـعدی، ُمَحّمَ
ُ
: َشـرح و ساده نویسـِی گ زارِت َفرَهْنگ و ِإرشـاِد ِإْسـالمی، 1386 هـ.ش.، ص 261؛و چاپ و ِاْنِتشـاراِت و

ِلستاِن َسعدی، َترَجَمۀ: َحیَدرِ 
ُ
: َشرِح سودی َبر گ العات، 1389 هـ.ش.، ص 354؛و یجانی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِاّطِ َیزداْن َپَرسِت الر

 : : َمرَکزِ َنْشـرِ َفرَهْنگـِی ِبهترین، 1374 هـ.ش.، ص 467؛و یـز کَبـرِ کاِظمـی، چ: 2، َتْبر
َ
ـ  َعلٖی أ عاِبدیـن چاوشـیـ  و

ْ
ْین ال ـ  َز خوْش طیَنـتـ  و

ِلسـتاِن َسـعدی، َترَجَمه و َشـرح: ُغالمرِضا َکمالٖی نیا، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت نورِ گیتیـ  با َهْمكارِی: شـرکِت ِسهامِی 
ُ
َشـرِح سـودی َبر گ

 ، ز کَبرِ ِبْهرو
َ
: دکتر أ : َشرِح سودی َبر بوستاِن َسعدی، َترَجَمه و َتْحشَیه و َتهّیۀ َمتِن ِاْنِتقادی از ِاْنِتشار ـ، 1395 هـ.ش.، 2 / 125 و 126؛و

: دکتر رِضا َاْنزابٖی ِنژاد  ـ و ـ دکتر َسعیِد  زارِش از
ُ
: بوستاِن َسعدی، َشرح و گ : ِکتابُفروشِی َحقیَقت، 1352 هـ.ش.، 2 / 948؛و یز چ: 1، َتبر

: بوسـتاِن َسـْعدی، َتْصحیـح و توضیـح: دکتـر ُغالْمُحَسـْیِن یوُسـفی،  ، چ: 1، ِتْهـران: جامـی، 1378 هــ.ش.، ص 306 و 307؛و َقَره بگلـو
: بوستاِن َسعدی، َشرح و َتْفصیل: َصدرالّدیِن َزمانیان،  زمی، 1392 هـ.ش.، ص 335؛و چ: 11، ِتْهران: شرَکِت ِسهامِی ِاْنِتشاراِت خواَر
: شـاهنامه و َدسـتور، دکتر َمحموِد  یراِیش: َمْهسـا َزمانیان ـ و ـ َمْهشـیِد َزمانیان، چ: 1، ِتْهران: ُرشـِد آموزِش، 1389 هـ.ش.، ص 435؛و و
َدِب پارسـی 

َ
َرش َدر أ

َ
ُبردهاِی دیگ یـن« َدر ایـن دو مورد و َبعِض کار مـاِن مـا، »از

ُ
َشـفیعی، چ: 2، 1377هــ.ش.، ص 9(؛ حـال آن کـه بـه گ

َمدّیَة ـ،  سـراِر الّصَ
َ
ُمرِشـدّیة فی أ

ْ
نوار ال

َ
ِص آن موسـوم به: أ

َ
ّخ

َ
َمدّیَة ـ به ِاْنِضماِم ِرواَیِت ُمل سـراِر الّصَ

َ
ُمرِشـدّیة فی أ

ْ
: ِفردوس ال ر

َ
)نمونه را، نگ

پائیست که قوِت  ین بی سرو ی، 1358 هـ.ش.، ص 118: »دشمنم از
ّ
، ِتْهران: َاْنُجَمِن آثارِ ِمل َمحمود بِن ُعْثمان، به کوِشِش: ایَرِج َافشار

ف یا ِاسـتیحاش و  ّطُ
َ
وی از گدایـی باشـد«(، از َبـراِی َوْصـِف نـوع یـا ِجْنـس اسـت بـا نوعـی َتْعظیـم و َتْفخیم آمیخته به ِاْسـِتْعجاب و َتل

 ، ـَعراء َبهار
ُ

یِخ سیسـتان، به َتْصحیِح: َمِلک ُالّش َغت یا َتكثیر َدر َوْصف اسـت )نیز َسـْنج: تار
َ
َتْخفیف و توهین، و ُخالصه، ِنشـاِن ُمبال

دَتقِی َبهار  ، ُمَحّمَ ِر نَْثـِر فارسـیـ  یـِخ تََطـّوُ : َسْبْک ِشناسـیـ  تار کـه"؛و ، 1314 هــ.ش.، ص " ـِد َرَمضانـیـ  ـ ُمَحّمَ ر سـۀ خـاَو چ: 1، طهـران: ُمَؤّسَ
: شـاهنامه و َدسـتور،  میرَکبیر ـ، 1355 هـ.ش.، 1 / 371؛و

َ
َسـۀ ِاْنِتشـاراِت أ ـَعرا، چ: 4، ِتْهران: ِکتابهاِی َپَرسـتو ـ با َسـرمایۀ: مَؤّسَ

ُ
ـ َمِلُک الّش

لیِف َفرَهْنگهاِی فارسـِی 
ْ
ردۀ: ُشـْعبۀ َتأ یخِی َزباِن فارسـی، َفراَهم آَو : فَرَهْنِگ تار دکتر َمحموِد َشـفیعی، چ: 2، 1377هـ.ش.، ص 154؛و

ِلستاِن َسعدی، به کوِشِش: دکتر 
ُ
: گ ل / آ ـ ب، چ: 1، ِتْهران: ُبْنیاِد َفرَهْنِگ ایران، 1357 هـ.ش.، ص 159؛و ّوَ

َ
ُبْنیاِد َفرَهْنِگ ایران، َبْخِش أ

ِد  ِلستان، دکتر ُمَحّمَ
ُ
: َشرِح گ ، چ: 25، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت َصفٖی َعلیشاه، 1392 هـ.ش.، ص 208، هاِمش؛و د[ َخلیِل َخطیِب َرْهَبر ]َسّیِ

دَعلـِی  : بوسـتاِن َسـعدی، نـگارِِش: ُاسـتاد ُمَحّمَ مـی، 1344 هــ.ش.، ص 396؛و
ْ
حَمـِد ِعل

َ
سـۀ ِاْنِتشـاراِت أ َخزاِئلـی، چ: 1، ِتْهـران: ُمَؤّسَ

: بوستاِن َسعدی، با  ، چ: 13، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت َصفٖی َعلیشاه، 1393 هـ.ش.، ص 482؛و ناِصح، به کوِشِش: دکتر َخلیِل َخطیب َرْهَبر
داِت ُمبالغه 

َ
ِپژوِهش و کوِشِش: َمنصورِ مهرنگ، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت َدستان، 1386 هـ.ش.، ص 234، هاِمش( ـ و می َتوان آن را "أ

َدر َوصِف ِجْنس" خواْند ـ؛ َولی به َمعناِی "از این َقبیل" و "از این نوع " و "از این گونه" نیست.
راِت  ُبردهـاِی َکِلَمۀ »یک« یـا »چه« اسـت َدر ُمحاَو فتۀ َسـعدی، َنظیـرِ َبعـِض کار

ُ
یـن« َدر ِمْثـِل ایـن دو ِشـْعرِ پیْشـگ ُبـرِد »از مـاِن مـا، کار

ُ
بـه گ
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ییم: "َیک ِشـعرِ  مری به کار ُبرده َمَثاًل می گو
َ
ت و َعَظَمِت أ

َ
بـرِ یـاء )»َیک«(، َبراِی وانموَدِن ِشـّد یـژه بـا ز زه »یـک« را بو . ... ِامـرو ز فارسـِی ِامـرو

مر را وامی نماَید و َوْصِف آن ِشعر 
َ
ت و َعَظَمِت أ

َ
نابی از َسعدی خوانَدم که ِلنگه اش توِی هیچ دیوانی نیست!". »َیک« َدر اینجا ِشّد

ز  َید: "امرو یم. َفرض بَفرمایید َکسـی بگو را َدر ِذهِن ُمخاَطب َبرَجسـته َتر می ُکَند. »چه« را نیز گاهی َبراِی ُمبالغه َدر َوصف به کار می َبر
نی چه مْه پارۀ عاِبدفریبی بود!". ِشعری از َسعدی خوانَدم؛ چه ِشعری!" یا "نمی دانی ُفال

ین«، َدر آنجا که به َمْعناِی "از این َقبیل" و "از این نوع " و "از این گونه" َهست، و َدر آنجا که  ُبردهاِی »از باری، به َنَظر می َرَسد میاِن کار
یده اند. ... بماَند که این َتْفكیک  َدباِی َمتْن ِپژوه به ُچنین َتْفكیكی َدست َنیاز

ُ
ت به َتْفكیک قاِئل ُشد؛ َولی َبرخی از أ

َ
نیست، باَید بِدّق

: نَْقضـ  َمعروف به: َبعض َمثاِلـِب الّنَواِصب فی  ـر
َ
ر می نماَیـد و َهـر دو َبرداشـت قاِبـِل َتْطبیـق اسـت )نمونه را، نگ ِ

ّ
َدر َمـواردی نیـز ُمَتَعـذ

ِث ُارَمـوی،  ل الّدیـِن ُمَحـّدِ ینـِی رازی، بـه َتْصحیـِح: میرَجال شـید َعبدالَجلیـِل َقزو بوالّرَ
َ
نَقـِض "َبعـِض فَضاِئـِح الّرَواِفـض" ـ، َنصیرالّدیـن أ

ی، 1358 هـ.ش.، ص 578، س 3(. 
ّ
ِتْهران: َاْنُجَمِن آثارِ ِمل

ر َهر َسرِ موی از َمن صاِحب َنَظری باَشد ...« آَمده است.
َ
807  . این بْیت، َدر ِعْیَوضی، َپس از بْیِت »گ

. 808  . ِعْیَوضی: از بهر
ران لطافت را ...« آَمده است. ! َغنیَمت دان دو 809  . این بْیت، َدر ِعْیَوضی، َپس از بْیِت »زنهار

810  . این بْیت، َدر ِعْیَوضی، َپس از بْیِت »با ما َنَفسی بْنشین کان روِی نكو دیدن ...« آَمده است.
. 811  . ِعْیَوضی: در

ین منزل با وصِل توَام خوش دل ...« آَمده است. زی دو َدر 812  . این بْیت، َدر ِعْیَوضی، َپس از بْیِت »رو
غ 397.   غ 479؛ َسعدی، ص 185،  813  . ُفروغی، ص 589، 

. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 814  . یوُسفی: کو
815  . ُفروغی و یوُسفی: دو چشمم خیره ماند از روشنایی.

816  . َدستنوشت: انک.
« بـاالِی َسـطر َافـزوده ُشـده اسـت؛ و پیداسـت ُمـراد ایـن بوده اسـت کـه »لبان از  817  . َدر َدستنوشـت بـه َخّطـی َشـبیِه َخـّطِ َمتـن یـک »از

لعل« بخوانیم.
« هیچ ِلحاظ َنُشده است. یراسِت یوُسفی، این »از زارِش ُنْسخه َبَدل هاِی و

ُ
َدر گ

818  . ُفروغی و یوُسفی: بوی خوش چندین نباشد.
: َغزَلّیاِت َسعدی،  ر

َ
819  . َرواْنشاد ُاستاد کاِظِم َبرْگ َنْیسی، »جْیب« را َدر این بْیِت َسعدی، »گریبان، َیقۀ لباس« َمْعنی َکرده است )نگ

یراسِت 2،  بی: کاِظِم َبرْگ َنْیسی، و ْبیات و َترَجمۀ ِشعرهاِی َعَر
َ
ذاری، َتْصحیح، توضیِح واژه ها و ِاْصِطالحات، َمعناِی أ

ُ
ُمقابله، ِإعراْبگ

، 1386 هـ.ش.، 2 / 1073(؛ که َدقیق نیست. ز چ: 1، ِتْهران: شرَکِت ِاْنِتشاراتِی ِفْكرِ رو
ُبردی داشـته اسـت از  ِصل به ِگریباِن جامه می دوْخَتند و کار این »جْیب« که َسـعدی از آن ُسـَخن می داَرد، کیسـه ای بوده اسـت که ُمّتَ

یم. ز ییم و غاِلًبا آن را َدر ِکناره هاِی جامه می دو  »جٖیب« می گو
ْ

ز َدر َتداُول ُبرِد آنچه ِامرو گونۀ کار
َدر فَرَهْنِگ آنَْندراج ذْیِل »جْیب« می خوانیم: 

ق  ص بـ: شـاد[ َبر کیسـۀ داَمن ِإطال ِ
ّ
ُمَتَخل

ْ
ـد پادشـاه ال زگار ُمَحّمَ یـرِ گریبـان می دوخَتنـد. حـاال ]= َدر رو »... َمجـاًزا بـه معنـی کیسـه ای کـه ز

ُکَنند، و این َمجاز َدر َمجاز است ... .« 
، 1889 ـ 1894م.، 1 / 854(. ِكشور

ْ
: َمْطَبِع ُمْنشی َنَول كهَنو

َ
) فَرَهْنِگ آنَْندراج، چاِپ َسْنگی، ل

ِک شیریِن او جاْی دارد. یدگوِن َمحبوب است که َدر َدهاِن آْبنا 820  . ُمراد، َدْنداِن ُمروار
. یوُسفی: تو را در آب شیرین است لولو

این بْیت، َدر ُفروغی نیست؛ و به جاِی آن، ُفروغی، این بْیت را َافزون داَرد:
یْن َمْنِطقش را ــــــــِب َخْنــــــــداِن شــــــــیر

َ
جادول ِک  َضّحــــــــا ُجز  فت 

ُ
گ َنشــــــــاَید 

این َاْفزونه، َدر یوُسفی نیست.
821  . ُفروغی و یوُسفی: ننشیند؛ و ُرْجحان داَرد.

822  . ُفروغی و یوُسفی: دو صد.
823  . یوُسفی: دوست. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

824  . ُفروغی و یوُسفی: ذنبیست.
غ 171.  825  . ِعْیَوضی، ص 140، 

826  . ِعْیَوضی: ده.
. 827  . ِعْیَوضی: کاو

ِلف.
َ
828  . ُچنین است َهم َدر َدستنوشت و َهم َدر ِعْیَوضی به أ

یبای وی. 829  . ِعْیَوضی: رخ ز
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830  . َدر َدستنوشت، َحرِف یُكم ُنْقطه َندارد. ِعْیَوضی: ندارد.
رد. 831  . ِعْیَوضی: آو

832  . َدر َدستنوشت، َحرِف پیش از دال، بی ُنْقطه است.
غ 71. غ 333؛ یوُسفی، ص 36،  833  . ُفروغی، ص 533، 

834  . ُفروغی و یوُسفی: که گفت آن.
835  . یوُسفی: چو بنمودی دگربارش فراپوش. ُفروغی: دگربارش که بنمودی فراپوش.

بین. 836  . َدر َدستنوشت: رو
. 837  . ُفروغی و یوُسفی: ز

. َضْبِط یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 838  . ُفروغی: مرا هرگز
839  . ُفروغی و یوسفی: می زنندش. َهمین َضْبط راِجح است.

840  . ِعْیَوضی، ص 173، ش 10 از َمراثی.
. 841  . ِعْیَوضی: و

842  . ِعْیَوضی: کشم.
غ 440. غ 371؛ یوُسفی، ص 204 و 205،  843  . ُفروغی، ص 548، 

844  . ُفروغی و یوُسفی: که.
845  . َدستنوشت: َحرم.

846  . ُفروغی و یوُسفی: عزیزان.
847  . یوُسفی: بیفگندم.

848  . ُفروغی و یوُسفی: طلب.
ت و دوستی. ْفتیم ـ َیعنی: ِمْهر و َمَحّبَ

ُ
849  . »َوفا«، َدر این بْیت، ـ ُچنان که پیْشتر َدر َهمین ِسلِسلۀ یادداشْت ها بَشرْح َتر گ

. 850  . ُفروغی و یوُسفی: در
. 851  . ُفروغی و یوُسفی: فكر

ِخ 721 هــ.ق. کـه از آِن  ّرَ یـح ُشـده اسـت کـه َهمـۀ َدستنوشـت ها ُجـز َدستنوشـِت ُمـَو یراسـِت یوُسـفی، َتْصر رسـانی هاِی و
َ
ـزارِِش ِدگ

ُ
گ َدر 

 ،» زنده یـاد ُحَسـْیِن داِنـِش ُبُزرْگ نیـا بـوده اسـت و َهم اکنـون َدر ِکتابخانـۀ َمجِلـِس شـوراِی ِإسـالمی نگاهـداری می َشـَود، بـه جـاِی »فكـر
»چشم« داَرند.

یراسْت هاِی ُفروغی و یوُسفی، َدر َترجیِح  ر َنباَشد؛ و آراَیْندگاِن و
َ
ر و َمگ

َ
گ ِت َضْبِط »َچْشم«، َدر اینجا، هیچ جاِی َا

َ
صال

َ
مان می ُکنیم أ

ُ
گ

فته َبرَصواب َنبوده  باَشند. 
ُ
« َبر »چشم« و پیَروی از َدستنوشِت پیْشگ »ِفكر

ـرَدد و َهمداسـتانِی َدستنوشـْت هاِی َقدیـم َدر َضْبـِط 
َ
ر می گ »َخیـال« َدر َمْعنـاِی ُقَدمائـِی َسـعدیانۀ آن، پیـِش »چشـم« / »دیـده« ُمَصـّوَ

واهی است روَشن َبر ِنژادگِی این َضْبط.
ُ
»چشم«، گ

ر َفرموده است:
َ
َسعدی، جاِی دیگ

ت
َ
بازآی که َدر دیده بمانَده ست َخیال

ِبْنشین که به خاِطر بِگرِفته ست )ُنسخه َبَدل: بنشسته ست( ِنشاَنت 
غ 147( )ُفروغی، ص 465، 

: و
رد

َ
ر َمگ

َ
یا دیده جاِی خواب ُبَود یا َخیاِل دوست ای خواب! ِگرِد دیدۀ َسعدی ِدگ

غ 98( )ُفروغی، ص 448، 
: و

شت َدر َچْشــــــــَمم َخیاِل روِی دوست 
َ
گ ر  نیستتا ُمَصّوَ خودراییم  روِی  َنداَرم؛  خودبینی  َچْشــــــــِم 

غ 121(. )ُفروغی، ص 456، 
َید: ُهمام می گو

یاِن ماست آسوده ایمتا َخیاِل قاَمَتش َدر دیدٔه گر َروان  آِب  َبر  َســــــــرو  َید  َنرو ر 
َ
گ

غ 150(. )ِعْیَوضی، ص 129، 
حاِفظ نیز َفرموده است:

َخیاِل َنقِش )ُنْسخه َبَدل: روِی( تو َدر کارگاِه دیده َکشیَدم
به صوَرِت تو نگاری، َندیَدم و َنشنیَدم )ُنْسخه َبَدل: َنه دیَدم و َنه شنیَدم( 

ـری، بـه کوِشـِش: َرحیـِم 
َ
ینـی ـ و ـ َغنـی، بـا ُمقابلـه بـا َتْصحیـِح خاْنل ی، به ِاْهِتمـاِم: َقزو ـد حاِفـِظ شـیراز )دیـواِن خواجـه َشـْمس الّدین ُمَحّمَ
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غ 322(. ، 1385 هـ.ش.، ص 412،  ّوار ، چ: 4، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت َز ذوالّنور
«، بسیار است. ّیِِد َترجیِح »چشم« َبر »ِفكر َشواِهِد ُمَؤ

. 852  . َدستنوشت: + و
َبرِ کاف، َدر خوِد َدستنوشت آَمده است. 853  . َز

854  . ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیت را َاْفزون داَرند:
یاِد َمن آنجا بَرَسد یادمهیچ َشک نیست که َفر َفر َنَرَسد  ار صاِحِب دیوان  َعَجب 

َجل َسـعدی، َجواِد َبَشـری، چ: 1، 
َ
حواِل شـْیِخ أ

َ
: أ ر

َ
یسْت نگاشـتِی آن، نگ یخـی و ز ْت هـاِی تار

َ
ل بـارۀ ُبرَهـۀ َسـراِیِش ایـن َغـَزل و َدال 855  . َدر

ِتْهران: ِاْنِتشاراِت َتْک َبرگ، پاییزِ 1398 هـ.ش.، ص 225 و 226.
غ 134.  856  . ِعْیَوضی، ص 121، 

ینجا. 857  . ِعْیَوضی: از
رزم. 858  . ِعْیَوضی: می و

859  . ِعْیَوضی: هوس.
860  . ِعْیَوضی: باد؛ و َمرجوح است.

. ت و َروانی و از َبر
َ
»چون آب« َیعنی بُسهول

برکرده.  »ِمثِل )چو، همچو( آب: نیک از
مر او را همه علِم تعبیرِ خواب . شمسی هم اندر زمان ِحفظ شــــــــد همچو آب 

)یوسف و زلیخا(« 
َغْت نامۀ ِدْهُخدا، ذْیِل »آب«(.

ُ
) ل

861  . ِعْیَوضی: بیچاره.
862  . ِعْیَوضی: به.

غ 352. غ 47؛ یوُسفی، ص 164 و 165،  863  . ُفروغی، ص 428، 
864  . ُفروغی: فارغ. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

865  . ُفروغی: منش. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 866  . ُفروغی: دوست تر

867  . ُفروغی: عشاق. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
868  . ُفروغی و یوُسفی: زردش.

ّیاِت َسعدی َدر کنارِ یكدیگر ِنَشسته اند:
ّ
زردِی روی و زارِی ناله، باز َهم َدر ُکل

ْرد و نالۀ زار که کوه کاه َشــــــــَود گر َبَرد )یوُسفی: َکَشد( َجفاِی َخسیَعَجب َمدار ز َمــــــــن روِی َز
حاقی، ب 4(.

ْ
غ 8 از َبخِش َغَزل هاِی ِإل : یوُسفی، ص 344،  )ُفروغی، ص 628؛و

" َدر ِشعرِ ُکَهِن فارسی پیشینۀ دراز داَرد.  رد" با "نالۀ زار َهمِنشینِی "روی / ُرِخ َز
869  . ُفروغی، َدر اینجا، این بْیت را َاْفزون داَرد:

) ِت صبرست و عقل )یوُسفی: عقل است و صبر ، ُقّوَ مایٔه َپرهیزگار
بوِن هواست ، ز عقل، گرفتارِ عشق؛ صبر

ع َدرج َکرده است.
َ
یوُسفی، این بْیت را، َپس از بْیِت َمْطل

یر داَرد. 870  . َدر َدستنوشت، َحرِف َقبل از نون، بیش از یک ُنقطه )/دو یا سه نقطه( َدر ز
871  . ُفروغی: نه. یوُسفی: نی.

872  . ُچنین است َدر َدستنوشت و ُفروغی ): کین(. یوُسفی: کاین.
873  . ُفروغی: برافكن. یوُسفی: درافگن.

874  . یوُسفی: یا. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
875  . ُفروغی و یوُسفی: فرامش کند.

876  . َدر َدستنوشت، َحرِف ُدُوم ُنْقطه َنداَرد. ُفروغی و یوُسفی: برآید.
. یوُسفی: ده. 877  . ُفروغی: گو

غ 17.  878  . ِعْیَوضی، ص 65، 
کی  قاِت خا

ُّ
َسْسَتن از َتَعل

ُ
مان ُهمام َدر َپردازِِش ِعباَرِت »شاِهِد ما َوقِت ماست« که َبر نوعی َدعوِی صوفٖی َپَسند و َخیاِل گ

ُ
879  . بی گ

کی ِاْشِتمال داَرد و واژۀ »َوقت« را َدر َمْعناِی ِاْصِطالحِی صوفیانه اش به کار ِگرِفته است، گوشۀ  فال
َ
پْیَوسَتن به شاِهداِن َمْعَنوی و أ و َدر

زگاران راِیج بوده. یانه نیز داشته است به ِاْصِطالِح ِاجِتماعِی »شاِهِد َوقت« که َدر آن رو  جو
ْ

َچْشمی َتقاُبل
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َ
446ُمعاَرضات َدر غ

َید: عارفین گو
ْ
کی َدر َمناِقب ال فال

َ
حَمِد أ

َ
َشْمس الّدین أ

یـداِن ُقرَبْت یافتـه بود، و از  ـ  َرِحَمـُه اهلل ـ   از ُجملـۀ ُمر سـت کـه ِخدَمـِت خواجـه َشـمس الّدین َعّطـار
َ
صحـاِب  ِعظـام َمنقول

َ
»... َهمُچنـان از أ

ى َهمُچنان  ز ـر رو
َ
فتی؛ َمگ

ُ
ِت َمسـتی مغّیبـات و َکرامات گ

َ
ِع َصْهبـا مْیـل َکردى و َدر حال وقـات بـه َتَجـّرُ

َ
بـاِب قبـاِب وّهـاب شـده، و أ ر

َ
أ

َمسـِت طاِفـح َبرخاسـت و بـه َحضـَرِت موالنـا آَمـد و ازو َشـْمع و شـاِهد و ُنْقـل و غْیـره ِالِتمـاس نمـود و بِجـّد گرفـت؛ َفرمـود کـه او را َدر 
عاِرفین، َشْمس الّدین 

ْ
نواِع ُنْقلها ُمَهّیا َکرَدند.« )َمناِقب ال

َ
ردانیده أ

َ
ُحجره ای َکرده َشْمعی پیِش او ِنهاَدند، و خاتونش را شاِهِد َوقِت  او گ

یجی، چ: 2، ِتْهران: ُدْنیاِی ِکتاب، 1385 هـ.ش.، 1 / 567 و 568(. عارِفّی، به کوشِش: تحسین یاز
ْ
کّی ال فال

َ ْ
حَمد األ

َ
أ

ُبـرد  یـک َنُشـده اند. یكـی »شـاِهد« را، بـا باز عارفیـن، تـا آنجـا کـه مـا دیده ایـم، َدر ایـن َتعبیـرِ »شـاِهِد َوقـت« نیـک بار
ْ
ِپژوَهنـدگاِن َمناِقـب ال

عاِرفیـن، َشـمس الّدین 
ْ
: َمناِقـب ال ـر

َ
عارفیـن، »مـرِد خوبـروی، خوبـروی، محبـوب« َمعنـی َکـرده اسـت )نگ

ْ
بـه َهمیـن َمقـام از َمناِقـب ال

چ: 1،  یراِیـش و ِإضافـات: توفیـق هــ. ُسـْبحانی،  یجـی، و [ َحواشـی و َتعلیقـات: تحسـین یاز کـِی عارِفـی، َتْصحیحـات ]و فال
َ
حَمـد أ

َ
أ

ـری »شـاِهِد َوقـت« را »شـاهِد 
َ
ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت دوسـتان، 1396 هــ.ش.، ص 950( و َدر بـاِب آن َچنـدان َصـرِف "َوقـت" َنَكـرده؛ و دیگ

، چ: 1، ِتْهران:  کـی، َتْحقیق و ِپژوِهش: َنرِجـِس توحیدی َفر فال
َ
حَمد أ

َ
عاِرفین، َشـمس الّدین أ

ْ
: خواِنشـی نـو از َمناِقـب ال ـر

َ
فتـه )نگ

ُ
دلربـا« گ

شته. ... َدر کتاِب ثَواِقب الَمناِقِب أولیاء اهلِل 
َ

ذ
ُ
ِاْنِتشاراِت َشفیعی، 1396 هـ.ش.، ص 391( و "َوقت" را بیهوده بر باد داده است  و َبرگ

کی، َدر این َمقام، بیكباره  فال
َ
خیصی است از ِکتاِب أ

ْ
یر و َتل ِد َهَمدانی )فـ: 954 هـ.ق.( َهم که َتحر ل الّدین ُمَحّمَ َعبدالَوّهاب بِن َجال

ِد َهَمدانی، َتْصحیح  ل الّدین ُمَحّمَ : ثَواِقب الَمناِقِب أولیاء اهلل، َعبدالَوّهاب بِن َجال ر
َ
ردیده اسـت )نگ

َ
از »شـاِهِد َوقت« َصرِف َنَظر گ

و ُمَقّدمه: عارِِف نوشاهی، چ:1، ِتْهران: میراِث َمكتوب، 1390 هـ.ش.، ص 76(.
وی َهم به کار ُبرده است. َدر َترجیعاِت دیواِن َکبیر می خوانیم:

َ
ِاْصِطالِح »شاِهِد َوقت« را خوِد مول

شــــــــه رخ َوقِت  َوقــــــــت!  شــــــــاِهِد  ُمَكرَمــــــــشای  ُرِخ  َنُكَنــــــــد  ســــــــوَدت 
، چ: 4،  زانَفـر مـاِن ُفرو ـوی، بـا َتْصحیحـات و َحواشـِی: َبدیع الّزَ

َ
ـد َمشـهور بـه مول ل الّدیـن ُمَحّمَ ّیـاِت َشـْمس یـا دیـواِن َکبیـر، موالنـا َجال

ّ
) ُکل

، 1378 هـ.ش.، 7 / 166، ب 36137(. میرَکبیر
َ
سۀ ِاْنِتشاراِت أ ِتْهران: ُمَؤّسَ

فته است:
ُ
، َحكیم َسنائی، َدر چكامۀ »ای خواجه! ترا َدر ِدل اگر َهست صفائی ...«، گ پیش از او

ر شاِهِد َوقِت تو ُبَود ِحشَمت و ِنعَمت
َ
ِشــــــــفائیگ هیچ  َنُبَود  را  ــــــــت 

َ
ِدل بیمار 

دَتقِی[ ُمَدّرِِس َرَضوی، چ: 3، ِتْهران: ِکتابخانۀ  د ُمَحّمَ َمْجد َمْجدود بِن آَدِم َسـنائِی َغزنَوی، به َسـْعی و ِاهِتماِم: ]َسـّیِ
ْ
بوال

َ
)دیواِن َحکیم أ

َسنائی، 1362 هـ.ش.، ص 612(.
حرار ُسروده است:

َ ْ
ْحٰمِن جامی َدر َمْثَنوِی تُْحَفُة  األ َعْبدالّرَ

َفناســــــــت َرهیِن  تــــــــو  ُعمــــــــرِ  ــــــــِت آینــــــــده که داَند که راســــــــتَرفتــــــــۀ 
َ
دول

یورِ آن طاَعت اســــــــتشــــــــاِهِد َوقِت تو َهمین ساَعت است یــــــــن ز خوْب َتر
صَغر 

َ
ـ  أ ْفَصح زاد، َتْحقیق و َتْصحیح: جاُبلقا دادعلیشـاهـ  و

َ
عاٰلخان أ

َ
: أ ْحٰمـِن جامـی،  ُمَقّدمـه از )َمْثَنـوِی َهْفـت اورَنْـگ، نورالّدیـن َعْبدالّرَ

یرِ َنَظرِ َدفَترِ َنْشرِ میراِث َمكتوب، چ: 1،  ِتْهران: َدفَترِ َنْشرِ  ْفَصح زاد، ز
َ
عاٰلخان أ

َ
حَمد تربیت ـ و ـ أ

َ
حراری ـ و ـ حسْین أ

َ
جاْنفدا ـ و ـ ظاِهر أ

عاِت ایرانی، 1378 هـ.ش.، 1 / 506، ب 807 و 808(.
َ
میراِث َمكتوب ـ و ـ َمرَکزِ ُمطال

ماِن ما این است که َحّتٰی شْیخ َسعدی نیز آنجا که َفرموده است:
ُ
باری، گ

ردی
َ
َید که تو خاموش ُکنیشاِهد آن َوقت بیاَید که تو حاِضر گ ُمْطرِب آن گاه بگو

غ 58 َمواِعظ( )ُفروغی، ص 806، 
باْن ها بوده است گوشۀ َچْشمی داشته.  از راِه "َتداعی" به ِاْصِطالِح »شاِهِد َوقت« که بر َسرِ َز

کی را نیز که ُهماِم َتبریزی َمجاِل  فال
َ
پیَوسَتن به شاِهداِن َمعَنوی و أ کی و َدر قاِت خا

ُّ
َسْسَتن از َتَعل

ُ
هی، آن َدعوِی صوفیانه و َخیاِل گ

َ
واْنگ

َید: َطرح داده است، از صوفیانی چون ُهمام بسیار شنیده ایم؛ از ُجْمله خوِد او گو
بــــــــوَدن؟! ِکِن جهان  کْی ســــــــا بــــــــه  بــــــــوَدن؟!تا  بی َخَبــــــــر از جهــــــــاِن جان 
ُدْنیــــــــی لَخــــــــِن 

ُ
گ زِ  ُکــــــــن  َمْعنیَســــــــَفری  لَشــــــــِن 

ُ
گ بــــــــه  ُکــــــــن  ری 

َ
ــــــــذ

ُ
گ

باز ــــــــوی 
ْ
بــــــــا شــــــــاِهداِن عل بــــــــازِعْشــــــــق  رو  آشــــــــیان  بــــــــه  شــــــــاْهبازی؛ 

َکرَدن ــــــــف 
َ
َتل َزمــــــــان  باَشــــــــد  چــــــــون َبهاِیم به ُخفَتــــــــن و َخورَدن ...حْیف 

)ِعْیَوضی، ص 246(.
یم. 880  . ِعْیَوضی: می رو
881  . ِعْیَوضی: باخبران.

ال  یراسـِت ِعْیَوضـی )ص 65( آَمـده اسـت، پیداسـت کـه ایـن َکِلمـه را َدر َعكـِس ُنْسـخۀ ُجْنـِگ ال 882  . از آنچـه در َمتـن و َحواشـِی و
« نوشته ُشده و ِنْسبًة واضح است. « خوانده اند، لیک واِقع آن است که َدر َدستنوشت »کر ِإسماعیل »گو

. 883  . ِعْیَوضی: گو غم دنیی مخور
884  . ِعْیَوضی، َدر اینجا، این بْیت را َاْفزون داَرد:
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کیان ِم جان را خوش است آب و هوا خا
َ
عال

روی بدانجا نهند، منزِل گل نارِ ماست
885  . ُچنین است َدر َدستنوشت به صاد. ِعْیَوضی: قفس.

886  . ِعْیَوضی: عزم.
یـا آن َمرحوم، َاز  ـم ُافتاده اسـت؛ بلكه گو

َ
ـزارِش َضْبـِط َدستنوشـِت مـا از َقل

ُ
یراسـِت ِعْیَوضـی، گ 887  . ِعْیَوضـی: کجاسـت. َدر حواشـِی و

ُبن، َدستنوشت را َبد خوانده است.
888  . ِعْیَوضی: رود.

889  . ِعْیَوضی: شود.
890  . ِعْیَوضی: منزل.

891  . َدستنوشت: وانک.
غ 683. غ 73؛ یوُسفی، ص 305 و 306،  892  . ُفروغی، ص 438 و 439، 

893  . َدستنوشت: هرک.
894  . ُفروغی: هزارت. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

895  . ُفروغی: وی. یوُسفی، مواِفِق َمتِن ماست.
. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 896  . ُفروغی: در

897  . ُفروغی: صباح. یوسفی: صبای ]![.
شتگاِن ما َروائِی بسیار داشته.

َ
ذ

ُ
َرنده است که َدر میاِن گ

َ
ری ُکَهن نگ 898  . ُسَخِن َسعدی، به باَو

صاِحِب نوروزنامه نوشته است:
حواِل 

َ
فته اند که: َسـعاَدِت دیدارِ نیكو َدر أ

ُ
خ داشـته اند، و ُچنین گ »روِی نیكو را داناآن َسـعاَدتی ُبُزرگ داِنسـته اند، و دیَدَنش را به فال َفّرُ

ثیر ُکَند که َسعاَدِت َکواِکِب َسعد َبر آسمان؛ ...«
ْ
مرُدم َهمان َتأ

ز ـ، ]َمْنسوب به[ َحكیم ُعَمر َخّیاِم نیشابوری، به  َسْعی وَتصحیِح: ُمْجَتبٰی میُنوٖی، چ:  یخ و آداِب َجْشِن نورو ) نوروزنامه ـ َدر َمْنَشأ و تار
، 1380 هـ.ش.، ص 71(. ساطیر

َ
1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت أ

رجاْی ها َسعدی َفرموده است:
َ
ر را باز َهم َدر ِشْعرِ َسعدی ُسراغ َتوان َکرد. َدر ِدگ بازتاِب این باَو

ُکنی َنَظر  وْی  َبر  تو  که  آن  ْخ، َصباِح  ر ُکنیَفّرُ
َ

ذ
ُ
زِ آن که تــــــــو َبر وْی گ ، رو ز فیرو

غ 620( ) ُفروغی، ص 643، 
: و

بازآیی تو  َدَرش  َکز  َکسی  زِ  رو  مْیموَنســــــــتُخَجْسته 
ْ

که بامداد به روِی تو فال
غ 84( )ُفروغی، ص 443، 

: و
َمْیمون طاِلِع  و  ْنَدست 

َ
ُبل َبْخِت  زاْفزونِنشاِن  باح َنَظــــــــر َبر َجماِل رو ی الّصَ

َ
َعل

غ 474( )ُفروغی، ص 587، 
: و

شاَیدَبخت بازآَید ازآن َدر که یكی چون تو َدرآَید
ُ
ت بگ

َ
روِی َمْیموِن تو دیَدن َدرِ دول

غ 277( )ُفروغی، ص 511، 
: و

َبر ُچنان روی اوفتاد ســــــــتَهرکه َچْشــــــــَمش 
َ
ُمْقبل ش 

َ
فال و  َمْیمون  طاِلَعش 

غ 72( )ُفروغی، ص 438، 
: و

ــــــــم
َ
فال ُمباَرَکســــــــت  ز  ــــــــمِامــــــــرو

َ
َجمال آن  َبــــــــر  َنَظــــــــر  کاْفتــــــــاد 

غ 408(. )ُفروغی، ص 561، 
حاِفظ نیز َفرموده است:

م آَمــــــــد ُمراد خواَهم یافت
َ
چرا که حاِل ِنكو َدر َقفاِی فاِل ِنكوستُرِخ تو َدر ِدل

، چ: 4، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت  ـ  َغنـی، به کوِشـِش: َرحیِم ذوالّنـور ینـیـ  و ی، به ِاْهِتمـاِم: َقزو ـد حاِفـِظ شـیراز )دیـواِن خواجـه َشـْمس الّدین ُمَحّمَ
غ 58، ب 8( ، 1385 هـ.ش.، ص 234،  ّوار َز

899  . َدستنوشت: انک.
. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 900  . یوُسفی: یار
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یندم. 901  . ُفروغی و یوُسفی: گو
902  . َدستنوشت: ا�ک.

903  . یوُسفی: نظر در منظرِ خوبان مكن. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
904  . ُفروغی و یوُسفی: همین.

905  . ُفروغی و یوُسفی: همی بیند.
َدر "صوَرت َبسَتن" )با ِعناَیت به طْیِف َمعانِی آن( َظراَفتّی و ُمناَسَبتی نمایان َهست که از دیدۀ ُسَخْن َسْنجان ِنهان نیست.

906  . ُفروغی و یوُسفی: ساربان.
907  . ُفروغی: ران. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

پشتند. بر پایان بار 908  . ُفروغی و یوُسفی: چار
909  . ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیت را َاْفزون داَرند:

) ر به َصد َمنِزل ِفراق افَتد میاِن ما و دوست )یوُسفی: یار
َ
گ

ست
َ
َهمچناَنش َدر میاِن جاِن شیرین َمنزِل

910  . ُفروغی و یوُسفی: سعدی آسانست.
غ 29.  911  . ِعْیَوضی، ص 71، 

912  . ِعْیَوضی: ساربان.
913  . ِعْیَوضی: که زاب.

914  . ِعْیَوضی: من در پَیش.
915  . ِعْیَوضی، َدر اینجا، این بْیت را َاْفزون داَرد:

َمنزِلی کانجا ُفرود آید َزمینی ُمقبل استرو به َهر جاِنب که آَرد، ِقْبلۀ جان ها َشَود
. 916  . ِعْیَوضی: تو

ل ُشـد از 
ُ
یـْن پیـش، َدر َهمیـن َزْنجیـرۀ یادداشـْت ها، ذْیـِل بْیـِت »َبهـار و گ ُبردهـا، ز بـارۀ واژۀ »ُخرَسـند« و َمْعنـاِی آن َدر ُچنیـن کار 917  . َدر

فتیم.
ُ
ُبل َدم ُفروَبسَتم / زِ َعجَزست این که خاموَشم، َنه آن َکز دوست ُخرَسْنَدم« ُسَخن گ

ْ
َدسَتم، چو ُبل

918  . َدستنوشت: آب کل.
فت:

ُ
ْرد و َبرَکشید و گ ، به َنْغزَتر َبیانی، َهمین َمْضمون را َپرَو 919  . حاِفظ، َپساْن تر

ِگردابی ُچنین هاِیل و  بیِم موج  و  یک  تار ُکجــــــــا داَنْند حاِل ما َســــــــُبْكباراِن ســــــــاِحلْ ها؟ َشــــــــِب 
 ، ّوار ، چ: 4، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت َز ینـی ـ و ـ َغنـی، بـه کوِشـِش: ذوالّنـور ی، به ِاْهِتمـاِم: َقزو ـد حاِفـِظ شـیراز )دیـواِن خواجـه َشـْمس الّدین ُمَحّمَ

1385 هـ.ش.، ص 195(.
920  . ِعْیَوضی: سوز آتش شمع می داند که با پروانه چیست.

ُنسخه َبَدِل ِعْیَوضی: سوز آتش شمع با پروانه می داند که چیست.
ش، از َبراِی بَدر َرفَتن از َتْنگناِی »آتش شمع« َپرداخته ُشده باَشد. »آتش شمع«، َدر 

َ
ِاحِتماِل این َهست که َضْبِط ِعْیَوضی و ُنسخه َبَدل

بان می َرَود.  بان َنمی آَید یا ُدْزدیده َبر َز یر بر َز ز
ُ
گ یختی از "آتِش شمع" است که َکسرۀ ِإضافه َدر آن بنا اینجا، ر

از اینگونه َتْخفیف ها َدر َکسرۀ ِإضافه، باز َهم َدر ُسَخِن ُقَدما می بینیم. 
ظ هاِی دیرین(، 

ُ
ّف

َ
ظ َدر ِشـْعِر ُکَهِن فارسـی )َبْهره گیری از ِشـْعر َدر ِشـناخِت َتل

ُ
ّف

َ
: تَل ر

َ
بارۀ َتْخفیف / َحذِف َکسـرۀ ِإضافه، نگ َتْفصیل را َدر

َوحیِد عیدگاِه ُطرَقبه ای، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ]ُبْنیاِد موقوفاِت[ دکتر َمْحموِد َافشار ـ با َهْمكارِی: ِاْنِتشاراِت ُسَخن ـ، 1399 هـ.ش.، 
صص 698 ـ 709.

921  . َدستنوشت: هرک.
922  . ِعْیَوضی: به ایشان.

غ 119. : یوسفی، ص 58،  غ 385؛و 923  . ُفروغی، ص 553 و 554، 
م ُافتاده است.

َ
زارِش َضْبط هاِی َدستنوشِت ما از َقل

ُ
یراسِت یوُسفی، گ َدر َشرِح ُنْسخه َبَدل هاِی و

یی. 924  . ُفروغی و یوُسفی: تو
ِم َمتن َافزوده ُشده است: نهی که.

َ
می َشبیه به َقل

َ
925  . َدر هامِش َدستنوشت، به َقل

926  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی نیست.
یغ بوی گلستان. ُفروغی، ُموافِق َمتِن ماست. 927  . یوُسفی: در

928  . َدستنوشت )ظاهًرا(: همی بینیم.
929  . ُچنین است َدر َدستنوشت. ُفروغی و یوُسفی: کس.
930  . ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیتها را َاْفزون داَرند:
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میاِن ما )یوسفی: میان مان( بُجز این پیرَهن َنخواَهد بود
ر ِحجاب َشَود تا به داَمَنش بَدَرم

َ
وگ

ین َدرد جان َنخواهد ُبرد مگوْی )یوُسفی: مگو که( َسعدی از
بگو کجا َبَرم آن جان که از َغَمت بَبَرم؟

931  . این بْیت َدر این َغَزِل ُفروغی و یوُسفی نیست؛ َبل بْیِت َفرجامیِن َغَزِل 384 ُفروغی و َغَزِل 663 یوُسفی است، به آغازۀ »َنَرفت تا 
م به بیِدلی َخَبَرم«.

َ
ت از َنَظَرم / بَرفت َدر َهمه عال

َ
تو بَرفتی َخیال

غ 138.  932  . ِعْیَوضی، ص 123، 
ًة. 

َ
هانی، َغْفل

َ
گ هان، به طورِ نا

َ
گ هان: نا

َ
گ گه / از نا 933  . ز نا

گه آن تیغ کش ُبد به ُمشــــــــت  بــــــــَزد َبر شــــــــَكم، ُبرد بیرون ز ُپشــــــــت پس از نا
َسدِی طوسی( 

َ
)أ  

جهــــــــان  َزمانــــــــی  مــــــــا  از  گهان َبرآســــــــاَید  کــــــــه َمــــــــرگ آَیــــــــد از نا َنبایــــــــد 
)ِفردوسِی طوسی(  

ف(. هان«؛ با َانَدکی َتَصّرُ
َ
گ ْه« و »از نا

َ
گ َغْت نامۀ ِدْهُخدا، ذْیِل »از نا

ُ
) ل

934  . ِعْیَوضی: که زان.
. َهمین راِجح است َبر َمتِن ما. 935  . ِعْیَوضی: ز

936  . ِعْیَوضی: بنشستم.
ری. َهمین َضْبط راِجح است َبر َمتِن ما. 937  . ِعْیَوضی: دو

. 938  . ِعْیَوضی: از
. 939  . ِعْیَوضی: - و

زگارِ  یراستاراِن رو ُبرِد »و یا« در ُمتوِن ُکَهِن فارسی است؛ َهمان »و یا« که و م َنباَشد - نمونه ای از کار
َ
َقل

ْ
ر َسْهوال

َ
گ َضْبِط َدستنوشِت ما - َا

ُبرَدش را َدر ِإْنشاِی فارسی َسْخت می ِنكوَهند. ما کار
غ 8 از َغَزل هاِی ِإلحاقی. غ 581؛ یوُسفی، ص 344،  940  . ُفروغی، ص 627 و 628، 

941  . ُفروغی: من. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
یم نظر همی نكند. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 942  . ُفروغی: به چشم رحم به رو

943  . ُفروغی: داده. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
944  . ُفروغی: ببرد. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
945  . ُفروغی: برد. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

946 . ایـن بْیـت، َدر ُفروغـی، َپـس از بْیـِت »بـه چنـگ عشـق چـه شـیری فتـد، چـه مورچـه ای ...« جـای داَرد. یوُسـفی، ُمواِفـِق َترتیـِب َمتـِن 
ماست.

. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 947  . ُفروغی: او
948  . ُفروغی: دیده. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

949  . ُفروغی: دست. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
950  . ُفروغی: شیر سیه. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

ه می نماَید. یژه َدر َتناُظر با »بازِ سپید«، َضْبطی نیک ُمَوّجَ ْندگی نامُبردار است ـ، بو »شیرِ سیه« ـ که به َدّرَ
خاقانِی َشروانی ُسروده است:

ــــــــک 
ْ
ــــــــت و شــــــــیِر ســــــــیاِه ُمل

َ
َنْیِســــــــتان اوست بــــــــاِز ســــــــپیِد دول َهم  و  َپرده َهم نشــــــــیَمن  کاین 

، 1375 هـ.ش.، 1 / 120، ب 20(. ل الّدیِن َکّزازی، چ: 1، ِتْهران: َنْشرِ َمرَکز یراستۀ: دکتر میر َجال ) دیواِن خاقانی، و
، چ: 1، ِتْهران:  : فَرَهْنگنامۀ ُصَوِر َخیال َدر دیواِن خاقانی، َسعیِد َمهَدوٖی َفر ر

َ
ِت آن از َچْشم اندازِ ُقَدما، نیز ِنگ َهّمّیَ

َ
از َبراِی »شیرِ سیاه« و أ

، 1395 هـ.ش.، 2 / 1440.  ّوار ِاْنِتشاراِت َز
951  . ُفروغی: سفید. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 952  . ُفروغی: - و
فت که:

ُ
 باَیدمان گ

ْ
953  . َهرَچند َشرِح این َمْعنی از حوَصلۀ ُسَخْنگاِه حاِضر بیرون است، ِبِإْجمال

یک از این  حوظ بوده اسـت. َهر
ْ
َدبی َمل

َ
یش، ُمناَسـَبِت أ س« َدر جاِی خو

َ
« و »َمگ یش، و میاِن »باز « و »مورچه« َدر جاِی خو میاِن »شـیر

َدبـِی مـا، شناخته ُشـده بـوده اسـت؛ 
َ
ِت أ ـت انـد؛ و ایـن، َدر ُسـّنَ

َّ
ت و ِذل ت و َضْعـف / ِعـّزَ یـش، نمـودارِ َطَرَفیـِن ُقـّوَ زوَجْیـن، َدر َرسـتۀ خو

َوند ـ مورِد ِاسـِتْبعاد َقرار داده َدر َمقاِم  سـی را، از شـاْهبازان ـ که عالٖی َترین نوِع بازها به ُشـمار می َر
َ
ُچنان که حاِفظ، رِضاَیت به َمقاِم َمگ

َتْمثیل می َفرماَید:
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َ
450ُمعاَرضات َدر غ

ین َشْهر که قاِنع ُشده اند چه َشَكرهاست َدر
سی؟!

َ
یَقت به َمقاِم َمگ شاْهبازاِن َطر

، چ: 4، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت  ـ  َغنـی، به کوِشـِش: َرحیِم ذوالّنـور ینـیـ  و ی، به ِاْهِتمـاِم: َقزو ـد حاِفـِظ شـیراز )دیـواِن خواجـه َشـْمس الّدین ُمَحّمَ
غ 455، ب 2( ، 1385 هـ.ش.، ص 511،  ّوار َز

َید: ت می شناَسد و می گو یا َسعدی، موران را به ِصَفِت َضْعف و شیران را به ِصَفِت ُقّوَ
رَنه َســــــــختی َرَســــــــد از َضعیفی به مور زو و  َپنجه خورَدند  َســــــــر به  َنه شیران 

)ُفروغی، ص 322(. 
بواب َانَدْکُشمار نیست.

َ
َشواِهد َدر این أ

ْفته 
ُ
ری نیز َهسـت که آن را َهم َسـعدی می شـناخته، و از َقضا به نوعی وارونۀ ُمناَسـَبِت پیشـگ

َ
« ُمناَسـَبِت دیگ « و »مور باری، میاِن »شـیر

است.
« و َبّچه اش َخَطرِ جانی داشته است. « از َبراِی »شیر ْشتگان، »مور

َ
ذ

ُ
رِ گ به باَو

َسد" نوشته است:
َ
موجودات، ذْیِل "خاصیة األ

ْ
َمخلوقات و َغراِیب ال

ْ
حَمِد طوسی، َدر َعجاِیب ال

َ
د بِن َمْحمود بِن أ ُمَحّمَ

[ زاَید از بیِم  ، شـوره زار ک ُکَنـد و َدر َزخم َشـَود. ... بچـه را َدر َماّلحه ]= َنَمْک زار »... چـون َانَدْک مایـه َزخمـی بـر شـیر آَیـد مورچـه وی را َهـال
مورچه. ...«

حَمِد طوسـی، به ِاْهِتماِم: َمنوچهرِ ُسـتوده، چ: 2، ِتْهران: شـرَکِت 
َ
ـد بـِن َمْحمـود بـِن أ ) َعجاِیـب الَمخلوقـات و َغراِیـب الموجـودات، ُمَحّمَ

می و َفرَهْنگی، 1382 هـ.ش.، ص 572 و 573(.
ْ
ِاْنِتشاراِت ِعل

" نوشته است: ئی، َدر ُجملۀ أوصاِف "شیر ،َدر نُزَهْت نامۀ َعال َخْیر
ْ
ِبی ال

َ
َشْهَمردان بِن أ

یَزد چنانكه از مورچه، خاصه به َسَبِب بچه، و پادشاهِی مورچه بر شیر همچنان است که پادشاهِی  »... و از هیچ َنَترَسد و از هیچ نگر
پّشه بر پیل و گاومیش.«

عـات و َتحقیقـاِت 
َ
سـۀ ُمطال چ: 1، ِتْهـران: ُمَؤّسَ  ، ، بـه  َتْصحیـِح: دکتـر َفرَهْنـِگ َجهاْنپـور َخْیـر

ْ
ِبی ال

َ
ئـی، َشـْهَمردان بـِن أ ) نُزَهْت نامـۀ َعال

َفرَهنگی، 1362 هـ.ش.، ص 49(.
فته است:

ُ
خاقانِی َشروانی با ُوقوف َبر َهمین َمعانی گ

ر َپّشه و مورست، ازو َدر َفَزعید،
َ
گ َمرگ َا

رچه پیِل ُدَژم و شیرِ َوغایید َهمه
َ
گ

، 1375 هـ.ش.، 1 / 573( ل الّدیِن َکّزازی، چ: 1، ِتْهران: َنْشرِ َمرَکز یراستۀ: دکتر میر َجال )دیواِن خاقانی، و
: و

َجل َرفت،
َ
أ ر به َزخِم مورِ 

َ
گ بماناد!شــــــــیرَبچه  َمرغــــــــزار  شــــــــیرِ  پیلْ فَكــــــــن 

)َهمان، 2 / 1138(
: و

ــــــــه،
َ
وآنگ داِنشــــــــی؛  شــــــــیرِ  َننماَید؟!َبّچــــــــۀ  َعــــــــذاب  ــــــــت 

َ
َجْهل مــــــــورِ 

)َهمان، 2 / 1180(.
َسعدی نیز بدین َزمینه َنَظر داشته است لیک بظاِهر َانبوِه مورچگان را ُکَشْندۀ شیر می داِنسته است.

َدر بوستان َفرموده است: 
آَیند مور َهــــــــم  بــــــــا  کــــــــه چون  شــــــــورنبینی  َبرآَرنــــــــد  َجْنگــــــــی  شــــــــیراِن  ز 

)ُفروغی، ص 227(
ِلستان:

ُ
و َدر گ

را بَزَنــــــــد پیل  ُشــــــــد  ُپــــــــر  اوســــــــت َپّشــــــــه چو  که  َصالَبت  و  ُتندّی  َهمه  با 
ِاّتِفــــــــاق ُبــــــــَود  چــــــــو  را  یــــــــان را بَدراَننــــــــد پوســــــــتمورچــــــــگان  شــــــــیرِ ژ

)ُفروغی، ص 117(.
، به  َتْصحیِح:  َخْیر

ْ
ِبی ال

َ
ئی، َشْهَمردان بِن أ : نُزَهْت نامۀ َعال ر

َ
می بینید که َدر باِب َپّشه نیز که ُقَدما ُمعَتِقد بوَدند پیل را به ُستوه می آَرد )نگ

عـات و َتحقیقـاِت َفرَهنگـی، 1362 هــ.ش.، ص 49 و 53 و 54 و 207؛ نیـز َسـْنج: 
َ
سـۀ ُمطال ، چ: 1، ِتْهـران: ُمَؤّسَ دکتـر َفرَهْنـِگ َجهاْنپـور

میرّی، ُعِنَی ِبَتْحقیِقه: ِإبراهیم صاِلح، ط: 1، ِدَمْشـق: دار الَبشـاِئر ِللّطباَعِة َو 
َ

د بن ُموَسـی الّد ُکْبَرٰی، َکمال الّدین ُمَحّمَ
ْ
َحَیواِن ال

ْ
َحیاة ال

، َسعدی، َانبوِه َپّشگان را ِلحاظ َکرده است.  یع، 1426هـ.ق.، 1 / 424(، باز وز شرِ َو الّتَ
الّنَ

954  . ُفروغی: وصالت. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
955  . ُفروغی: سر سعدی. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

956  . ُفروغی: خیالت. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
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َ
ُمعاَرضات َدر غ 451

غ 198. 957  . ِعْیَوضی، ص 153 و 154، 
آیـا حاِفـظ َدر َسـراِیِش َغـَزِل »ُمـژده ای ِدل کـه َمسیحاَنَفسـی می آَیـد ...«، بـه ایـن َغـَزِل ُهمـام و َقوافـِی آن گوشـۀ َچْشـمی َنداشـته اسـت؟ ... 

مان می ُکنیم که داشته است. 
ُ
گ

958  . ِعْیَوضی: رسم.
959  . یكی از َمعانِی واژۀ »َنسیم«، "بوی" است.

حاِفظ َفرمود:
ر  آَو من  به  َنســــــــیمی  باده  ازآن  باد!  ُبَود َدْفِع ُخماَرم ای  کان بوِی ِشــــــــفاَبْخش 

، چ: 4، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت  ـ  َغنـی، به کوِشـِش: َرحیِم ذوالّنـور ینـیـ  و ی، به ِاْهِتمـاِم: َقزو ـد حاِفـِظ شـیراز )دیـواِن خواجـه َشـْمس الّدین ُمَحّمَ
غ 325، ب 6(. ، 1385 هـ.ش.، ص 415،  ّوار َز

ردیم، َیعنی: با سین، ِکتاَبت ُشده است. یخت که آَو 960  . َدر َدستنوشت، »قفسی«، َدر اینجا، به َهمین ر
غ 697. غ 41؛ یوُسفی، ص 312،  961  . ُفروغی، ص 426، 

962  . َدستنوشت: جندانک.
963  . ُفروغی: روی. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

. ز 964  . ُفروغی و یوُسفی: و
965  . ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیت را َافزون داَرند:

چــــــــون ماهــــــــِی اوفتاده َدر َشســــــــتاز پیــــــــِش تــــــــو راِه َرفَتَنــــــــم نیســــــــت
966  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »سودای لب شكرفشانان ...« آَمده، و ُفروغی و یوُسفی َپس از آن، این بْیت را َاْفزون داَرند:

ید کــــــــه از تــــــــو ُبْبر آســــــــوده َتنــــــــی که بــــــــا تو پیوســــــــتبیچــــــــاره کســــــــی 
967  . ُفروغی: شكردهانان. یوُسفی: شكردهانت.

968  . ُفروغی و یوُسفی: صالحان.
. یوُسفی، ُمواِفِق متِن ماست. 969  . ُفروغی: در

غ 13. 970  . ِعْیَوضی، ص 63، 
فتۀ َسـعدی، به حال و َهـواِی َترجیع َبنِد عاِشـقانۀ 

ُ
ُچنیـن بـه َنَظـر می َرَسـد کـه ُهمـام َدر ایـن َغـَزِل َنه َچنـدان ِدلَكـش، َاْفـزون َبر َغَزِل پیْشـگ

َید:  د و بگو
َ
َمعانِی آن نیز َنَظر داشـته اسـت؛ لیک خواَنْندۀ ُسَخْن َسـْنج را می َرَسـد تا بِدَرْنگ

ْ
یژه بیت هاِی موقوُف ال نامُبردارِ شـْیخ و بو

این ُکجا و آن ُکجا؟!
" و "ن" ِإْقحام ُشده است. ِم َمتن ُمَتفاِوت باَشد، در میاِن "و

َ
می که شاَید با َقل

َ
ِلف به َقل

َ
971  . َدر َدستنوشت، أ

غ 494. غ 225؛ یوُسفی، ص 225 و 226،  972  . ُفروغی، ص 492 و 493، 
973  . ُفروغی و یوُسفی: اینان.

974  . ُفروغی و یوُسفی: پندارم.
975  . پیِش هاء، از خوِد َدستنوشت است.

( َدر حاشیه نوشته ُشده است: ایشان. ر
َ
یْسگ 976  . َدر َدستنوشت با راّده ای )شاَید به َخّطِ خوِد رونو

977  . یوُسفی: و نظم من. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 978  . ُفروغی: کز

یچٔه فردوس بازکرد ...« آَمده است. 979  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »رِضوان مگر در
980  . ُفروغی: آدم. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

981  . این بْیت و بْیِت ِسَپسیَنش، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از »عذرست هندوان بت سنگین پرست را ...« آَمده اند.
982  . ُفروغی: آن. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

983  . ُفروغی و یوُسفی: شاهد.
یبا و ُمَتناِسب و َمطبوع و خوشآَیند. موزون: ز

َهم َسعدی َفرموده است:
ِفراقیای َدردَمنِد َمْفتون َبر َخّد و خاِل موزون!  َدر  که  دانی  اکنون  ش 

َ
ِوصال َقدرِ 

غ 580، ب 3(. )یوُسفی، ص 261، 
ین خط های سبز چه موزون. 984  . ُفروغی و یوُسفی: و

985  . ُفروغی و یوُسفی، َپس از این بْیت، این بْیتها را َاْفزون داَرند:
یی َابروان َبر ِاسِتواِی قاَمتشان گو

ِل( خمیده اند لی )یوُسفی: هال باالِی َسرِو راست ِهال
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نِد صنوَبرخرامشان
َ
با قاَمِت ُبل

ند و کاج به شوخی َچمیده اند )یوُسفی: َدمیده اند(.
َ
سرِو ُبل

986  . ُفروغی و یوُسفی: سراچٔه.
987  . ُفروغی: برگشاد. یوُسفی: درگشاد.

988  . ُفروغی و یوُسفی: کاین.
989  . یوُسفی: َرسیده اند. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 

یز ...« آَمده است. این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »پنداری آُهوان تتارند ُمشک ر
990  . این بْیت و دو بْیِت ِسَپسیَنش، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »آِب حیات در لِب اینان به ظّنِ من ...« جاْی داَرند.

991  . ُفروغی و یوُسفی: برچنند.
ین. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 992  . یوُسفی: و

یا َهمین َضْبط راِجح است. 993  . ُفروغی و یوُسفی: هندوی. گو
یغ. گوششان در 994  . ُفروغی و یوُسفی: بنا

995  . ُفروغی و یوُسفی: کاین.
996  . ایـن بْیـت و بْیـِت سَپسـیَنش، َدر ُفروغـی و یوُسـفی، َپـس از بْیـِت »بـا قامِت بلنِد صنوبرخرامشـان ...« که َدر حاشـیه َدرج َکرده ایم، 

آَمده اند.
997  . ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیت را َاْفزون داَرند:

یز را چه َغم داَمْن کشاِن ُحْسِن ِدالو
یده اند؟! کآُشفتگاِن ِعْشق گریبان َدر

998  . یوُسفی: ُصنع. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
ینان. یوُسفی: از اینان. 999  . ُفروغی: از

؛ و راِجح می نماَید. 1000  . ُفروغی و یوُسفی: بر
یز را چه َغم ...« آَمده اسـت، و ُفروغی و یوُسـفی، َپس از این  1001  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسـفی، َپس از بْیِت »دامْن کشـاِن ُحسـِن دالو

یر را َاْفزون داَرند: بْیت، بْیِت ز
یب ِدلفر شــــــــوخاِن  و  ِدلَبر  چابكاِن  َرهیده اندبا  َانــــــــَدک  و  َدرفتاده  بســــــــیار 

. 1002  . ُفروغی و یوُسفی: سّرِ
« نیست. ْطِف ُمضاَعفی است که َدر »ِسر

ُ
َدر َضْبِط َمتِن ما، ل

ـِت 
َ
ُبـرِد »بـوی شـنیَدن« بـه َمْعنـاِی "ِاْسِتْشـمام" کـه َدر َکالِم ُفَصحـاِی پیشـین بسـیار اسـت، و آنـگاه دوگانگـِی َمْعنـاِی »شـنیَدن« َدر ل کار

ِت ُدُوم، ِرواَیِت بْیت را َغنٖی َتر و ُپربارَتر از آن می ُکَند که َدر ِرواَیِت ُفروغی و یوُسفی است.
َ
َنُخست و ل

ردیده است.
َ
1003  . این بْیت، َدر فروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »با چابكاِن ِدلبر و شوخاِن ِدلفریب ...« که پیش از این َدر حاشیه آَمد، َدرج گ

1004  . َدستنوشت: دنیا.
گر به دانۀ خالی نظر کنی ...« آَمده است. 1005  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »زنهار ا

1006  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »هرگز جماعتی که شنیدند بوِی عشق ...« جاْی داَرد.
1007  . این بْیت و بْیِت ِسَپسیَنش، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »گر شاهدان نه دنیی و دین می برند و عقل ...« جاْی داَرند.

ِک ره، که به خون برتپیده اند. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 1008  . یوُسفی: مردان چه خا
1009  . این َغَزل، َدر ِعْیَوضی، با َاْفزونه هائی، ُزمرۀ َقصاِئِد َمدحی )ص 36 و 37، ش 2( آَمده است.

1010  . ِعْیَوضی: جان. 
م َانداخته است.

َ
رسانِی َدستنوشِت ما را، ِعْیَوضی، از َقل

َ
زارِِش ِدگ

ُ
گ

1011  . ِعْیَوضی: زمین.
1012  . این بْیت، َدر ِعْیَوضی، َپس از بْیِت »کو َچْشِم آفتاب َپَرستان بی َخَبر ...« آَمده است.

1013  . َدستنوشت: جشمشان.
1014  . ُچنین است َدر َدستنوشت. شاَید: دم. ِعْیَوضی: جان.

1015  . َدستنوشت: جای.
. 1016  . ِعْیَوضی: نور

1017  . ِعْیَوضی: نبات.
1018  . ِعْیَوضی: آن.

1019 . َدستنوشت: مادزان. 
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م َانداخته است.
َ
ّقی ُشده است ـ ِعْیَوضی از َقل

َ
رسانِی َدستنوشِت ما را ـ شاَید از آن روْی که َسْهوی واِضح َتل

َ
زارِِش ِدگ

ُ
گ

1020  . ِعْیَوضی: آسمان.
1021  . ِعْیَوضی: دنیی.

 " کارِ آن بی نیاَزند؛ لیک »ِبْه« را نیز َنه َدر َمْعناِی "ِبهَتر
ْ

1022  . »سـیب« و »َزَنخ« را ُمناَسـَبتی اسـت َمْشـهور که آشـنایاِن ِشـعرِ فارسـی از َتذ
ینی خواسـته اسـت، بـا »َزَنخ« ُمناَسـَبتی  کـه َدر اینجـا ِإراده ُشـده اسـت، َبلكـه َدر َمْعنـاِی میـوۀ ِبـْه کـه شـاِعر َتداعـِی آن را بـه َتناُسـب آَفر

است َمْشهود. 
َتْشبیه »َزَنخ« / »َزَنْخدان« به میوۀ »ِبْه« از َتْشبیهاِت َسْعدیانه است. شْیِخ شیراز می َفرماَید:

َنباَشــــــــد ِبــــــــه  ِفــــــــراق  َزَنْخــــــــدانبیمــــــــارِ  ِبــــــــِه  َنُكَنــــــــد  بــــــــو  تــــــــا 
غ 446( )ُفروغی، ص 577، 

: و
سیمین؟ سیِب  یا  َزَنخ،  یا  آن،  ، یا جاِن شیرین؟ِبَهست  َبست آن، یا َشــــــــَكر

َ
ل

غ 475( )ُفروغی، ص 587، 
: و

فَتم: ِبِه سیمینی!
ُ
گ زی به َزَنْخداَنْت  ین بینی!رو فت: از َنَظری داری، ما را ِبه از

ُ
گ

غ 624( )ُفروغی، ص 645، 
: و

َزَنَخش َبــــــــر  ِنَشســــــــته  یی ِبهٖیســــــــت ُمْشک آلودکــــــــوِه َعنَبــــــــر  گو راســــــــت 
)ُفروغی، ص 664، از قطعاِت عاِشقانه(

: و
تو خود َشــــــــَكری، ِپســــــــته و بادام َمِدْهما را َنــــــــه ُتَرنج از تو ُمراَدســــــــت، َنه ِبْه
ِمْه و  باَشــــــــد  ِکْه  تو  ِپســــــــتاِن  زِ  نار  ر 

َ
ِبْهگ تــــــــو  َزَنخداِن  از  ِبــــــــه  َنُبــــــــَود  هرگز 

باعّیاِت عاِشقانه(. )ُفروغی، ص 679، از ُر
َید:  ُعّشاق گو

ْ
نیس ال

َ
د بِن َحَسِن رامی )فـ: 795 هـ.ق.(، َدر أ َشَرُف الّدین ُمَحّمَ

َید: ردآلود است، ُچنان که شاِعر گو
َ
»... ُشَعراِی ُخراسان، َزَنْخداِن َمحبوِب نوَخط را به "ِبْه" ِنسَبت َکرده اند، از آن روْی که گ

بْیت
ُکنی« َخّطِ تو ُغباَرســــــــت و َزَنخــــــــداِن تو ِبْه ک  پــــــــا َزَنخ  رِد 

َ
گ گر  ا باَشــــــــد  ِبْه 

: َهمان، به َتْصحیح و ِاْهِتماِم:  َزنه، 1376 هـ.ش.، ص 74؛ و ُعّشاق، به ِاْهِتماِم: دکتر ُمْحِسِن کیانی، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت رو
ْ
نیس ال

َ
) أ

رسانِی َانَدک(.
َ
َعّباِس ِإقبال، چ: 1، ص 38، با ِدگ

، کـه ایـن ِشـْعر را َبـر ُبْنیـاِد ِرواَیـِت ُنسـخۀ َخّطـِی َعتیِق دیـواِن ُهمام  د َذبیـح اهلِل َصفـاـ  َرِحَمـُه اهلُل َتعالـٰیـ  1023  . ُاسـتاِد َانوشـه یاد، دکتـر َسـّیِ
مرِو َزباِن 

َ
َدبّیات َدر ایران و َدر قَل

َ
یِخ أ : تار ر

َ
َدبّیات َدر ایـران ِرواَیت َفرموده اند )نگ

َ
یـِخ أ یـس، َدر ِکتـاِب تار ـِی پار

ّ
َمْحفـوظ َدر ِکتابخانـۀ ِمل

د[ َذبیح اهلِل َصفا، ج 3 ـ َبخِش 2، چ: 7، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ِفردوس، 1369 هـ.ش.، ص 726 و 727(، بْیِت حاِضر را  پارسی، دکتر ]َسّیِ
رده ایم. ... َهمین بیت،  ال ِإسماعیل آَو  آن که ما و ِعْیَوضی، آن را با ِاْسِتْمداد از ُجْنِگ ال

ْ
یْختی َمْغلوط و ُمْبَهم َدرج َکرده اند؛ حال به ر

ال ِإسماعیل در َتْصحیِح دیواِن ُهماِم َتْبریزی. َزْندگی و کارآَمدِی ُجْنِگ ال ت و َار َهّمّیَ
َ
نمونه ای است از أ

1024  . ِعْیَوضی: نگه کنم.
1025  . َدستنوشت: اینک.

یده اند. 1026  . ِعْیَوضی: خر
؛ َمْحبوب، بسیار  1027  . واژۀ »ناَزنین« طْیفی از َمعانی داَرد که بیشینه شان َدر این َمقام، بیش یا َکم، ُمناِسب َتواَنند آَمد: َمْعشوق، ِدلَبر
طیف، 

َ
یف؛ ل یبـا، َظر ، نازُکَنْنده، ناَزْنده، صاِحِب کرشـمه؛ ز ، گرامـی؛ ِدلَپَسـْند، َمْطبـوع، َپَسـْندیده؛ صاِحِب ناز یـز دوسْت داشـَتنی؛ َعز

رده و َبرخوردار از  َپرو ماِن ما، از این ُجْمله ُمناِسـْب َتر َدر این َمقام، َمْعناِی "ناْز
ُ
نـاُزک؛ َنفیـس، قٖیَمتـی؛ گرانمایـه، بـاَارزِش؛ ... . لیـک به گ

م" است که با »خوباِن ِبِهْشت« َدر غاَیِت َتناُسب خواَهد بود. ر به َتَنّعُ
َ
ناز و ِنعَمت و خوگ

»ناَزنین« در ُمتوِن َقدیِم فارسی، گاه چونان َبراَبری از َبراِی واژۀ تازِی »ناِعم« به کار َرفته است.
َحقات َهست که َدر آن می خوانیم:

ْ
ّیاِت َسعدی، چكامه ای َاْنَدرزی َدر ُزْمرۀ ُمل

ّ
َدر ُکل

ناَزنیِن ما  َتــــــــِن  که  َزمان  آن  از  یــــــــاد  َبر ِبســــــــَترِ َهــــــــوان فَتد و ناَتوان َشــــــــَودَفر
)ُفروغی، ص 863(.

م و َبرخورداری.   »ناَزنین« َدر اینجا َیعنی: َنرم و ناُزک و خوَکرده به ناز و َتَنّعُ
ید«، َفرموده است:  رده ُشد خواجه َبرَهم َدر ید / چو َپرَو ر رگ می پرو

ُ
َسعدی، َدر بوستان، َدر ُدنبالۀ ِحكاَیِت »یكی« که »َبّچۀ گ
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َ
454ُمعاَرضات َدر غ

ری  کــــــــه ناچار َزْخَمــــــــش َخوری؟تو ُدْشــــــــَمن ُچنیــــــــن ناَزنیــــــــن َپرَو َندانی 
زمـی، 1392 هــ.ش.،  )بوسـتاِن َسـْعدی، َتْصحیـح و توضیـح: دکتـر ُغالْمُحَسـْیِن یوُسـفی، چ: 11، ِتْهـران: شـرَکِت ِسـهامِی ِاْنِتشـاراِت خواَر

ص 189، ب 3770(
رِ َهمان ِکتاب 

َ
یز و َبرخوردار داشـَتن اسـت؛ ُچنان کـه جاِی دیگ رَدن و َعز رَدن"، َهمانـا بـه ناز و ِنعَمت َپرَو َمْقصـوِد َسـعدی از "ناَزنیـن َپـرَو

َفرموده است:
َرد  َپــــــــرَو ناَزنیــــــــن  او  کــــــــه  َردَتوانــــــــا  لــــــــواِن ِنعَمــــــــت ُچنین َپــــــــرَو

َ
بــــــــه أ

)بوستاِن َسْعدی، َتْصحیح: یوُسفی، چ: 11، 1392 هـ.ش.، ص 174، ب 3386(.
ردگی و ناز داشتن است. َپرَو ی الّظاهر از باِب ناز

َ
یزَکرده"  نیز َهست که َعل واژۀ »ناَزنین« به َمْعناِی "لوس، َعز

باقِی َقضایا، َفرموده است:
ْ
ْستاخ و "َتْنِگ ُترکان" و َال

ُ
آنجا که َسعدی َدر بوستان، َدر ِقّصۀ ُغالِم گ

ِخْشــــــــْت زن  و  باَید  آْبَكــــــــش  ُمْشــــــــْت زنُغــــــــالم  ناَزنیــــــــن  َبْنــــــــدۀ  ُبــــــــَود 
)بوستاِن َسْعدی، َتْصحیح: یوُسفی، چ: 11، 1392 هـ.ش.، ص 166، ب 3209(،

رده و ناَزش َکشـیده و لوَسـش َکرده  ْطف و ناَزش َپرو
ُ
ـش ِگرِفتـه  و به ل

َ
یل َمْقصـودش از »ناَزنیـن«، َهمـان ُغالمـی اسـت کـه بیـش از َحـد َتحو

رباب نیز واِقع ُشده باَشد.
َ
باَشند و َمحبوب و َمطلوِب أ

ْنجه ای َفرموده است: 
َ
یَنش با طْیفی از َمعانی ِإفاَدِت َمْقصود می ُکَند؛ نمونه را، َحكیم ِنظامِی گ ُبردهاِی دیر واژۀ »ناَزنین« َدر پاره ای از کار

بیات و ُمقابله با سـی ُنسـخۀ 
َ
غات و أ

ُ
ْنَجوی، با َحواشـی و َشـرِح ل

َ
»ُخرَسـند َهمیشـه ناَزنین اسـت« ) لْیلی و َمْجنون، َحكیم ِنظامِی گ

سـراِر 
َ
ُمرِشـدّیة فـی أ

ْ
: ِفـردوس ال ـر

َ
ُکَهْنسـال به ِاْهِتمـاِم: َوحیـِد َدْسـْتِگردی، چ: 1، ِطْهـران: َمطَبعـۀ َارَمغـان، 1313 هــ.ش.، ص 202؛ نیـز نگ

 ، َمدّیَة ـ، َمحمود بِن ُعْثمان، به کوِشِش: ایَرِج َافشار سراِر الّصَ
َ
ُمرِشدّیة فی أ

ْ
نْوار ال

َ
ِص آن موسوم به: أ

َ
ّخ

َ
َمدّیَة ـ به ِاْنِضماِم ِرواَیِت ُمل الّصَ

رِ َکالِم او ـ َیْعنی: َشْخِص  ْه به سیاِق ُسَخِن نظامی و َمقاِم ُصدو یژه با َتَوّجُ ی، 1358 هـ.ش.، ص 510(؛ و این ـ بو
ّ
ِتْهران: َاْنُجَمِن آثارِ ِمل

ت و َسرَفرازی است.  م و بی نیازی و ِعّزَ قاِنع، َهمواره َدر َبرخورداری و َتَنّعُ
1028  . َدستنوشت: کینان. ِعْیَوضی: کاینها.

1029  . َسْنِجِش َهمین بْیِت َغَزِل ُهمام با بْیِت ُمَتناِظرِ آن َدر َغَزِل سعدی، َبس است تا ِنشان ِدَهد چه سان می َتوان َمْضمونی را از اوِج 
شاِعری به َحضیِض قافیه َبْندی ُفروَکشید.

باری، َدر اینجا، ِعْیَوضی، چهار بْیت َاْفزون داَرد:
خاِن َعهد،

ْ
شنیده اندنی نی ز َعدِل شاِه جهان، ایل َحدیثی  روضه  میاِن  غازان، 

َهش
َ
َدرگ َزمیْن بــــــــوِس  آرزوِی  به  َرسیده اندزآنجا  َمْقصد  به  و  یده اند  َدو اینجا 

نبیا
َ
أ زِ  را  بــــــــی  َعَر حَمــــــــِد 

َ
أ که  یده اندچونان  ز

ُ
َمْحمود را ز ُجْمله َشــــــــهان َبرگ

ک پایدار باد! ـ
َ
آَرمیده اندَدر َعهِد او ـ که َهمچو َفل ُطیور  و  ُوحوش  آَدمی  چون 

: دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشیِد  ر
َ
ُچنان که دیده می َشَود، ُهماِم َتبریزی، این ِشعر را ماَننِد ُشماری دیگر از ُسروده هاَیش )نگ

یار ـ، 1394 هـ.ش.، ص هفتاد و هفتاد و یک(، َدر َمدِح  َدِب فارسی ـ ُبْنیاِد ِپژوِهشِی َشْهر
َ
بان و أ ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز

َدِب 
َ
َکری به َفرمانَرواِی ُمغول، تا َمرزِ َترِک أ ایلخاِن ُمغول ُسلطان َمحمود غازان خان پَسرِ َارغون ُسروده است؛ و َصد الَبّته َدر ِإظهارِ چا

قانه َدر َبراَبرِ ُمغوالن، َدر میاِن ُشماری از صوفیان  ِ
ّ
َکرانۀ ُمَتَمل شته است. ... ُشیوِع این ایستار و َرفتارِ چا

َ
ذ

ُ
َشرعی َرْفته، َبل از آن نیز َبرگ

زگاری  ـر رو
َ
گ یخـی، ُنكتـۀ َچْشـمگیر و َمْعنـاداری اسـت. ... َا ، ِمـْن ُجملـه: ُهمـام، از َچْشـم اندازِ تار عصـار

َ
یـزی َدر آن أ ر

ُ
گ عیـاِن ُدْنیا

َ
و ُمّد

ماِن َفْقرِ َحقیقی و واَرسـتگی از  یـزی و ُمَتَوّهِ ر
ُ
گ عیاِن ُدْنیا

َ
یـِح َصحیحـی از چاپلوسـی ها و ُدْنیاسـتایی هاِی ایـن ُمّد ـزارِِش َصر

ُ
ِبنـا َشـَود گ

یخ و ُتراِث ِعرفانِی ما، َمواّدِ َفراوانی از َبراِی آن َفراَهم است و ناِم َبسی از "ُمْحَتَرمین" َدر ِضْمِن آن ِسَمِت  َزخارِِف ُدْنیا َفراَهم آَید، َدر تار
ِاْنِدراج خواَهد یافت!

فتیم، 
ُ
یْن پیْش نیز گ خاِن ُمغول، که به َدرخواسِت وْی ُسروده است. ... ُچنان که ز

ْ
یم. ... این ِشعر را ُهمام، َنه َفَقط َدر ستاِیِش ایل ر

َ
ذ

ْ
ُبگ

ر از ُهمام 
َ
ِخ 739 هـ.ق. که َدر ِخزانۀ َمرَعشّیه  ِنگاهداری می َشَود، َپس از ِشعری دیگ َدر َدستنوشِت ُکْهنۀ باَاْرجی از دیواِن ُهمام ُمَوّرَ

طان َمْحمود غازاْن خان، آَمده است:
ْ
َدر َمدِح ُسل

طان َمْحمود غازاْن خان[ َشخصی این َغَزِل شْیخ َسعدی را به آوازی َحزین بخواْند، او را َعظیم خوش آَمد: 
ْ
»در َحضَرِت او ]= ُسل

یده اند  ر زِ َرحَمِت َمْحض آَفر
َ
اینان َمگ

ْنِس ِدل و نورِ دیده  اند
ُ
کآراِم جان و أ

فت:
ُ
، این َغَزل بگ َید. َبر موجِب ِإشاَرِت او إشاَرت َفرمود که: پیِش موالنا ُهماُم الّدین رو و بگو تا َهمُچنین َغَزلی از َبهرِ َمن بگو

اینها که آرزوِی ِدل و نورِ دیده  اند 
یده اند«  طیف آَفر

َ
ر زِ جاِن ل

َ
َتْنشان َمگ

یۀ 6 ب  ُعْظمـٰی َمرَعشـِی َنَجفیـ  رهـ  به ُشـمارۀ 16509، َعكس، رو
ْ
)دیـواِن ُهمـاِم تَبریـزی، َدستنوشـِت َمْحفـوظ َدر ِکتابخانـۀ ُبـُزرِگ آَیةاهلِل ال

و 7 ألف(.
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َ
ُمعاَرضات َدر غ 455

غ 445.  غ 409؛ یوُسفی، ص 206 و 207،  1030  . ُفروغی، ص 562، 
،  نیز  ِلسـتان، َدر داسـتاِن دیـداَرش با پَسـرِ َنحوی َدر جاِمِع کاشـَغر

ُ
1031  . َسـعدی، ِعبـاَرِت »بـا ُوجـوَدت ز مـن آواز َنیاَیـد کـه َمَنـم« را، َدر گ

: ُفروغی، ص 140(. ر
َ
رده است )نگ آَو

1032  . ُفروغی و یوُسفی: برکنم.
َیم که مرا واقعه ایست. 1033  . ُفروغی و یوُسفی: خود گرفتم که َنگو

1034  . ُفروغی: بدانند. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
1035  . "قیاس ِگرِفتن از چیزی" ـ آْنسان که در َضْبِط َدستنوشِت ما ُمْنَدرِج است ـ، َیعنی: از َطریِق چیزی پْی ُبرَدن و َفْهمیَدن و َمعلوم 
کان را قیاس از خود َمگیر ...«.  ر را(؛ و این، غْیر از َمعناِی "قیاس ِگرِفتن از چیزی" است َدر »کارِ پا

َ
َکرَدن و بُوضوح داِنسَتن )چیزِ دیگ

ُبردهـاِی واژۀ »قیـاس« َدر ُسـَخِن َسـعدی بـا َمعانـِی َدِم َدسـتِی ایـن واژه َدر َفرَهْنگهـا چونـان "َسـْنِجش" و "َتْخمین"،  از ُبـْن، ُشـماری از کار
رچه َمربوط است، ُمطاِبق نیست؛ و َبعِض شارِحاِن آثارِ شْیخ َدر این باره آساْن گیری َکرده اند. 

َ
گ َا

1036  . »َبرشَكسَتن از َکسی« َیعنی: ِکناره ِگرِفَتن، ِکناره َکرَدن، ِإْعراض َکرَدن، ُرخ َبرتافَتن.
این َمْعناِی »َبرِشَكسـَتن« را نیز َسـْنج با: بوسـتاِن َسـْعدی ـ َسـْعدی نامه ـ، َتْصحیح و توضیح: دکتر ُغالْمُحَسـْیِن یوُسـفی، چ: 11، ِتْهران: 

زمی، 1392 هـ.ش.، ص 156، ب 2962. شرَکِت ِسهامِی ِاْنِتشاراِت خواَر
1037  . یوُسفی: سرِ من. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

1038  . ُفروغی و یوُسفی: به زان.
. 1039  . ُفروغی و یوُسفی: گر

1040  . ُفروغی: یابی. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
کی نیست ...« و َپس از بْیِت »برشكست از  1041  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، پیش از بْیِت »گر به خون تشنه ای اینک من و سر با

ک نداشت ...« جاْی داَرد. من و از رنِج دلم با

. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 1042  . ُفروغی: گر
1043  . ُفروغی: جفا کردن. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

فَتن، َسرَزِنش و توبیِخ َعنیف َکرَدن. 
ُ
فَتن، ُدْشنام و ناَسزا گ

ُ
خ و آزاَرْنده گ

ْ
فَتن، ُسَخِن َتل

ُ
فَتن: َبد گ

ُ
َجفا گ

َسْعدی َدر بوستان َفرموده است:
فَتَنم 

ُ
گ َجفــــــــا  ُدشــــــــَمن  َتَنمَنیارســــــــت  ــــــــرَزد 

َ
ِبل َشــــــــنیَدن  کــــــــز  ُچنــــــــان 

زمـی،  )بوسـتاِن َسـْعدی ـ َسـْعدی نامه ـ، َتْصحیـح و توضیـح: دکتـر ُغالْمُحَسـْیِن یوُسـفی، چ: 11، ِتْهـران: شـرَکِت ِسـهامِی ِاْنِتشـاراِت خواَر
1392 هـ.ش.، ص 161، ب 3083(.

1044  . ُفروغی و یوُسفی: تا.
1045  . ُفروغی و یوُسفی: درآمد.

1046  . یوُسفی: درفگنم.
غ 142.  1047  . ِعْیَوضی، ص 125، 

ین. 1048  . ِعْیَوضی: که نه ز
1049  . ِعْیَوضی: باغ بهشت است.

َبرِ دو َحرِف َنُخست، از خوِد َدستنوشت است. یر و َز 1050  . ز
1051 . ُچنین است َدر َدستنوشت با سین.

زها ِفكرِ  خی َمْنسـوب اسـت، بـه آغازۀ »رو
ْ
ِد َبل ل الّدین ُمَحّمَ ْنـدآوازه ای دیده ایـم کـه به موالنا َجال

َ
1052  . ایـن بْیـت را بیشـینۀ مـا َدر َغـَزِل ُبل

یشتنم«. حواِل ِدِل خو
َ
َمن ایَنست و َهمه َشب ُسَخَنم / که چرا غاِفل از أ

: َمناِقـب  ـر
َ
ـوی َنْقـل َکـرده اسـت )نگ

َ
بـاِن مول كوتـم ...« را َدر ِضْمـِن داسـتانی از َز

َ
کـی َهـم بْیـِت »ُمـرِغ بـاِغ َمل َهرَچنـد کـه َشـْمُس الّدیِن َافال

یجی، چ: 2، ِتْهران: ُدنیاِی ِکتاب، 1385 هـ.ش.، 1 / 570(  کّی العارِفّی، به کوِشـِش: تحسـین یاز فال
َ
حَمد األ

َ
العاِرفین، َشـمس الّدین أ

وی جاِی دَرْنگ است.
َ
وی َنزِد دوستداراِن او ُشْهَرتی داشته است، ِاْنِتساِب این بْیت و آن َغَزل به مول

َ
ْبِط این بْیت با مول یا َر و گو

: َغزَلّیاِت َشـمِس  ر
َ
صیـِل دیـواِن َکبیـر و َتردیدهـاِی موجود، نگ

َ
ـوی و َنبـوَدش َدر َدستنوشـْت هاِی َقدیـم و أ

َ
بـارۀ ِاْنِتسـاِب آن َغـَزل بـه مول َدر

درِضـا َشـفیعِی َکدَکنـی، چ: 2، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن،  : ُمَحّمَ یِنـش و َتفسـیر ز
ُ
[ گ ـِد َبلخـی، ُمَقّدمـه ]و ل الّدیـن ُمَحّمَ تَبریـز، موالنـا َجال

1387 هـ.ش.، 2 / 1368 و 1369.
1053 . ُچنین است َدر َدستنوشت با سین.

. ر 1054  . ِعْیَوضی: و
1055  . ِعْیَوضی: به.

1056  . ِعْیَوضی: معشوق.
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غ 179. غ 302؛ یوُسفی، ص 85،  1057  . ُفروغی، ص 521، 
1058  . یوُسفی: می رود. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

1059  . َدستنوشت: بلک.
. 1060  . ُفروغی و یوُسفی: از

1061  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت »حور فردا که چنین روِی بهشتی بیند ...« جاْی داَرد.
« را، َدر اینجا، نمودی از ُهَنرِ واالِی َسعدی َدر ُسَخنَوری باَید داِنست.  « و »ُقصور 1062  . اینگونه َهْمِنشینِی »حور

" بـدان ِاعِتـراف و ِإْذعـان  « بـه َمعنـاِی َعْجـز و کوتاهـی و ناَرسـائی و ُفروماْنـَدن و ناَتوانـی َدر رِقاَبـت اسـت کـه "حـور از یـک سـوْی »ُقصـور
رِ کاخهاِی ِبِهْشـتی و َدر َتناُسـب با َصحنه ای که َسـعدی َترسـیم 

َ
" اسـت و َتداعٖیگ « َجمِع "َقصر ر سـوْی، »ُقصور

َ
خواَهد َکرد و از دیگ

یش  " از َبراِی ِاعِتراف به کاخهاِی ِبِهْشـتی بیاَید و آنجا به ُقصورِ خو ـرِ ایـن َمعنی نیز َهسـت که "حور
َ
می ُکَنـد. َافـزون َبـر ایْن هـا، َتداعٖیگ

ِاعِتراف ُکَند.
« بـه َمعنـاِی کاخهـاِی ِبِهشـتی،  « بـه َمعنـاِی َعْجـز و کوتاهـی و ناَرسـائی َدر قیـاس بـا َمحبـوِب َسـعدی، و نیـز »ُقصـور بـاری، َتنهـا »ُقصـور
ـْرِف  یی، و ﴿َوِعْنَدُهـْم َقاِصـَراُت الّطَ ِخَیـاِم﴾ )س 55، ی 72( از سـو

ْ
" بـا آن َتناُسـب داَرد. ... ﴿ُحـوٌر َمْقُصـوَراٌت ِفـی ال نیسـت کـه "حـور

ُهْم 
َ
ـْم َیْطِمْثُهـّنَ ِإْنـٌس َقْبل

َ
ـْرِف ل ْتـَراٌب﴾ )س 38، ی 52( و ﴿ِفیِهـّنَ َقاِصـَراُت الّطَ

َ
ـْرِف أ ِعیـٌن﴾ )س 37، ی 48( و ﴿َوِعْنَدُهـْم َقاِصـَراُت الّطَ

« و  « َپـرده َبرمـی داَرد؛ و آن، َتناُسـِب »حـور ْفـِظ »ُقصـور
َ
« و ل ـر میـاِن »حـور

َ
رسـوْی، از نوعـی َتناُسـِب دیگ

َ
﴾ )س 55، ی 56( از ِدگ  َجـاّنٌ

َ
َوال

ْرف )چشم  « است از باَبِت "ُقصور َدر خٰیام )َپرده نشینی و َمستوری و بازداشتگی َدر خیمه ها و َسراپرده ها(" و نیز "ُقصور الّطَ »ُقصور
« را ـ تا آنجا که ما دیده ایم  « و »ُقصور ری َچشم باز َنَكرَدن(". این َجنبۀ َتناُسِب »حور

َ
یش به روِی دیگ ُفروِهشَتن، ُجز به روِی شوهرِ خو

ْه َقرار َنداده اند.  زاَرندگاِن ِشعرِ َسعدی هیچ مورِد َتَوّجُ
ُ
و َبرَرسیده ـ بیشینۀ گ

ِل ُستوَدنی شـان 
ُ

َدبـاِی َقدیـم به ُقـرآن و َتَوّغ
ُ
ْنـِس َرْشـک انگیزِ أ

ُ
مانـی نیسـت کـه ُسـَخْنَوراِن پیشـین و چامه َسـرایاِن دیریـن را، بـا آن أ

ُ
بـاری، گ

یكی هـاِی آن، بـه َهمـه یـا َبرخـی از ایـن ُمناَسـبات َنَظـر بـوده اسـت. از َهمین جـا و از باَبـِت َعْهِد ِذْهنِی َسـراَیندگان  بـی و بار َدِب َعَر
َ
َدر أ

« را َدر ِشـعرِ بسـیاری از پیشـینیان شـاِهدیم و الَبّته َدر ِشـعرِ َسـعدی به گونه ای ُمَتفاِوت و  « و »ُقصور نیز َهسـت که َهمِنشـینِی »حور
ُبردها. ر کار

َ
ُپرَتداعٖی َتر و َخیال انگیزَتر از غاِلِب دیگ

حاِفظ نیز َفرمود:
ــــــــری َپرداَزمُصْحَبِت حور َنخواَهم که ُبَود عْیِن ُقصور

َ
ــــــــر با ِدگ

َ
گ با َخیــــــــاِل تو َا

، چ: 4، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت  ـ  َغنـی، به کوِشـِش: َرحیِم ذوالّنـور ینـیـ  و ی، به ِاْهِتمـاِم: َقزو ـد حاِفـِظ شـیراز )دیـواِن خواجـه َشـْمس الّدین ُمَحّمَ
غ 335(. ، 1385 هـ.ش.، ص 423،  ّوار َز

1063  . یوُسفی: رغبت. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
ردیده است(. 

َ
حاق گ

ْ
م َزَدِن ِسَپسین ِإل

َ
 باِء َنُخست با َقل

ً
1064  . َدستنوشت: ز عشقت ز بقبور )تاء و باِء َنُخست بی ُنْقطه است و ِاحِتماال

 . . یوُسفی: ز عشقت به قبور ُفروغی : به عشقت ز قبور
یراسِت یوُسفی )ص 426( َنیامده است و َضْبِط آن را »ز  ُجزئّیاِت َضْبِط َدستنوشِت ما، اینگونه که َهست، َدر َشرِح ُنْسخه َبَدل هاِی و

شته اند.
َ

ذ
ُ
ّقی َکرده و َبرگ

َ
« َتل عشقت به قبور

1065  . ُفروغی: بهائم. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
رچه َجمِع »َبهٖیمه« است، َدر اینجا، به َمعناِی ُمْفَرد به کار َرفته است.

َ
پوشیده نیست که »َبهاِیم / َبهائم«، گ

1066  . َدر َدستنوشت، َحرِف َنُخست بی ُنْقطه است.
1067  . ُفروغی: بكوشند. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

زد. 1068  . ُفروغی و یوُسفی: دو
1069  . َدستنوشت: انح.

ید. 1070  . َدستنوشت: می نكر
غ 109.  1071  . ِعْیَوضی، ص 109، 

. 1072  . ِعْیَوضی: و
ردیده: گر همام است به جان مشتری 

َ
ِت َنُخسِت آن نیز ُچنین َضْبط گ

َ
1073  . این بْیت، َدر ِعْیَوضی، بْیِت پایاْن َبخِش َغَزل است، و ل

تو چه عجب.
. 1074  . ِعْیَوضی: ـ ز

1075  . ِعْیَوضی: نظرم.
. ز 1076  . ِعْیَوضی: امرو

ردیده است.
َ
ین را لیک ...« َدرج گ 1077  . این بْیت، َدر ِعْیَوضی، َپس از بْیِت »نسبتی هست به دنداِن تو پرو

غ 448. غ 108؛ یوُسفی، ص 208،  1078  . ُفروغی، ص 451، 
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فاِضِل ُشّراح )َسْنج: َغزَلّیاِت َسعدی، به کوِشِش: کاِظِم 
َ
1079  . یكی از َمعانِی واژۀ »ُوجود«، "َتن، َبَدن" است و بظاِهر ـ آْنسان که َبعِض أ

یسان )َسْنج: فَرَهْنِگ ُبزُرِگ  ، 1386 هـ.ش.، 1 / 300( و َبعِض َفرَهْنْگ نو ز یراسِت 2، چ: 1، ِتْهران: شرَکِت ِاْنِتشاراتِی ِفْكرِ رو َبرْگ َنْیسی، و
ْه داده اند ـ َدر  ْه َکرده و َتَوّجُ ْنَوری، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت ُسَخن، 1381 هـ.ش.، 8 / 8183( نیز َتَوّجُ

َ
َپَرستِی: دکتر َحَسِن أ ُسَخن، به َسر

فته ُشد.
ُ
این بْیت، »ُوجود« به َهمین َمْعناست که گ

َغْت نامۀ ِدْهُخدا، ذْیِل »ُوجود«، از ُجْمله می خوانیم:
ُ
َدر ل

شـعارِ سـعدی و حافظ به 
َ
»"ُوجود" در عرف به معنِی جسـم و بدن مسـتعمل اسـت و این َمجاز باشـد. )آنندراج( )غیاث(. "وجود" در أ

معنِی تن و بدن به کار رفته است. )یادداشِت مرحوم دهخدا(. 
فتــــــــاد  َره  در  و  افكنــــــــد  تیــــــــری  ُوجــــــــوَدم نیــــــــازرد و َرنَجــــــــم نــــــــداد. ســــــــعدییكــــــــی 
انداز  بــــــــدان عالی جناب  ِک وجــــــــوِد ما  یم.«.صبا خا ُبَود کآن شــــــــاِه خوبان را َنَظر بر َمنَظــــــــر انداز

. 1080  . َدستنوشت: سر
1081  . یوُسفی: وصلت. ُفروغی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 1082  . ُفروغی: بر
1083  . ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیت را َاْفزون داَرند:

فَتن راست ناَید )یوُسفی: برنیاید( َشرِح ُحْسَنت
ُ
بان َهســــــــتبه گ َز تــــــــا  فــــــــت خواَهــــــــم 

ُ
گ ولیكــــــــن 

. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست. 1084  . ُفروغی: سرو
1085  . ُفروغی و یوُسفی: توان گفتن.

، َضْبِط راِجح، َهمین است. 1086  . ُفروغی و یوسفی: شیرین  دهان. بظاِهر
م ُافتاده است.

َ
یراسِت یوُسفی )ص 543(، َضْبِط َدستنوشِت ما از َقل َدر َشرِح ُنْسخه َبَدل هاِی و

1087  . ُفروغی: بالین. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
غ 41. 1088  . ِعْیَوضی، ص 77، 

1089  . ِعْیَوضی: جایی.
1090  . ِعْیَوضی: اینجا.

1091  . َدستنوشت: ماجرای. ِعْیَوضی: ماجرایی.
1092  . ِعْیَوضی: نصیبی. آشكارا ُرْجحان داَرد.

غ 78. غ 512؛ یوُسفی، ص 39،  1093  . ُفروغی، ص 601 و 602، 
1094  . ُفروغی: دستم. یوُسفی: دستت.

1095  . َدستنوشت: بیاالیی.
م ُافتاده است.

َ
زارِش این َضْبِط َدستنوشِت ما از َقل

ُ
یراسِت یوُسفی )ص 383(، گ َدر َشرِح ُنْسخه َبَدل هاِی و

1096  . ُفروغی و یوُسفی: بینند.
1097  . ُفروغی و یوُسفی: خدمت.

1098  . ُفروغی: با میان. یوُسفی: وا میان.
1099  . ُفروغی: باید. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

1100  . َدر َدستنوشت، َحرِف یُكم، هیچ ُنْقطه و ِنشانی َنداَرد. َمتن، ُمواِفق است با ُفروغی و یوُسفی.
غ 216.  1101  . ِعْیَوضی، ص 162 و 163، 

1102  . ِعْیَوضی: مژده.
1103  . این بْیت، َدر ِعْیَوضی، َپس از بْیِت »گرچه پیشم هزار َتن ...« آَمده است.

1104  . ِعْیَوضی: بیشند.
« َکرده اند. ِم َمتن َتبدیل به »ز

َ
 غْیر از َقل

ً
می ِاحِتماال

َ
1105  . َدر َدستنوشت »به« بوده است و آن را به َقل

ری 
َ
رده و دیگ ر َضْبط َکرده است که از َقضا یكی از آنها »ز تنهایی« داشته است که به َمتن آَو

َ
ِعْیَوضی، این َغَزل را ِبنا َبر دو ُنْسخۀ دیگ

»به تنهایی« داشته است که به حاشیه ُبرده.
1106  . ِعْیَوضی: سر چشم. 

غ 669. غ 83؛ یوُسفی، ص 299،  1107  . ُفروغی، ص 442، 
1108  . َدستنوشت: مكر نسیم سر زلف بوی یار منست.

. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست. گر 1109  . ُفروغی: ا
1110  . َدستنوشت: انک.
. 1111  . َدستنوشت: هراز
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1112  . ُفروغی و یوُسفی: یاد.
. 1113  . ُفروغی و یوُسفی: وگر

1114  . ُفروغی و یوُسفی: اینست.
1115  . ُفروغی و یوُسفی: من.

غ 36.   1116  . ِعْیَوضی، ص 74، 
1117  . ِعْیَوضی: دمست.

ر و َهمِدل و َهمراه و ُمواِفق و ُمساِعد. 
َ
شا و چاره گ

ُ
شا و چاره ساز و کارگ

ُ
: ِگرِْهگ 1118  . کارساز

حاِفظ نیز َفرموده است:
کارساز  َبْخِت  َمَدِد  از  که  َبر َحْسِب آرزوست َهمه کار و بارِ دوستُشــــــــْكرِ ُخدا 

، چ: 4، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت  ـ  َغنـی، به کوِشـِش: َرحیِم ذوالّنـور ینـیـ  و ی، به ِاْهِتمـاِم: َقزو ـد حاِفـِظ شـیراز )دیـواِن خواجـه َشـْمس الّدین ُمَحّمَ
غ 60، ب 4(. ، 1385 هـ.ش.، ص 236،  ّوار َز

« و  ردیده است و با آن ِکتاَبت، میاِن این »سازکار
َ
1119  . َدر َدستنوشت، آْنسان که َمْعهوِد آنگونه ِکتاَبت هاست، به کاِف تازی ِکتاَبت گ

َخط آن را از میان َبر می داَرد؛ لیک چه َتوان َکرد؟!
ْ
« پیشین آرایه ای صوری َپدید می آَید که َتْبدیِل َرْسم ُال آن »کارساز

. 1120  . ِعْیَوضی: تو چون بهار
یژه با ِعناَیت به این بْیِت َسعدی َدر َغَزِل پیشین: ؛ و راِجح می نماَید؛ بو له زار 1121  . ِعْیَوضی: ال

َود ِدِل َمن ِلستان َنمی َر
ُ
له زار و گ به ال

له زارِ َمَنست ِلستان و ال
ُ
که روِی دوست گ

 ، ، َدر َمعنـاِی "طـرز 1122  . ُهمـام واژۀ »َرْنـگ« را َدر اینجـا بـا إیهـام بـه َمْعنـاِی َمْشـهورِ آنـ  و نیـز بـا َتداعـِی َمعنـاِی "حیلـه، َترَفنـد، َدسـتان"ـ 
کرِ واژۀ "َرْنگ" که َدر ُشماری از ُمتوِن َقدیم دیده می َشَود و َدر َفرَهْنگها  ِ

ّ
خیرالذ

َ
" به کار ُبرده است. این َمعناِی أ َرِوش، گونه، شیوه، طور

ُبرد است. بسیاری از ِاْصَفهانیان َهنوز َوقتی َمَثاًل می خواَهند بُپرَسند:  ْفتارِ َمرُدماِن ِاْصَفهان، َروان و ُپرکار
ُ
باِن گ نیز َهست، َهنوز َدر َز

َیند: "چه َرْنگی؟". " می َتوان َانجام داد؟ یا ...، می گو ُفالن کار را "چه طور
« َهم می َتوان خواْند؛ که بیراه نیز نیست. « هیچ ُنْقطه َنداَرد و آشكارا »نگار 1123  . َدر َدستنوشت »بكار

. ِعْیَوضی: به کار
غ 576. غ 503؛ یوُسفی، ص 258 و 259،  1124  . ُفروغی، ص 598، 

1125  . ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیتها را َاْفزون داَرند:
عْیَبــــــــت آَنســــــــت که َبــــــــر َبنده َنمی َبخشــــــــاییَدر َســــــــراپاِی ُوجوَدت ُهَنری نیســــــــت که نیست
َمریز بیچــــــــاره  َمــــــــن  کــــــــه خوِن  تو  َبر  ُخــــــــدا  الییبه  کــــــــه َمن آن َقــــــــدر َنــــــــداَرم که تو َدســــــــت آ

1126  . ُفروغی و یوُسفی: جهانی.
1127  . ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیت را َاْفزون داَرند:

َدرمی باییَنه َمرا َحسَرت جاَهست و َنه َاْندیشۀ مال تو  ُمَهّیاست؛  سباب 
َ
أ َهمه 

1128  . َدستنوشت: جندانک.
1129  . ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیت را َاْفزون داَرند:

ری نیست که ِمْهرِ تو َدرو شاید َبست
َ
َتنهاییدیگ بُجز  َندانیــــــــم  تو  از  َبعد  چاره 

1130  . ُفروغی و یوسفی: داعِی دولت.
1131  . َدستنوشت: نكند.

1132  . ُفروغی و یوُسفی: این باد.
م ُافتاده است.

َ
یراسِت یوُسفی )ص 602( از َقل زارِش َضْبِط َدستنوشِت ما، َدر َشرِح ُنسخه َبَدل هاِی و

ُ
گ

ُفروغـی و یوُسـفی:  َکردیـم.  کـه َضْبـط  ی الّظاِهـر َهمیـن اسـت 
َ
ـب نیسـت؛ لیـک َعل ُمَرّتَ ـذاری َچنـدان 

ُ
ُنْقطه گ َدر َدستنوشـت،   .   1133

می پیمایی.
غ 215.   1134  . ِعْیَوضی، ص 162، 

1135  . ِعْیَوضی: پیشم نفسی.
1136  . ِعْیَوضی: شرمم آید.

ذاشته ُشده است.
ُ
1137  . َدر َدستنوشت، روِی میم َتْشدید )ِنشاِن َتْشدید( گ

1138  . ِعْیَوضی: به چشمم.
1139  . ِعْیَوضی، َدر اینجا، این بْیت را َاْفزون داَرد:

ِب خوْش َنَفســــــــت َهمَنَفس است
َ
ِمْجَمــــــــر و عــــــــود ِنــــــــه و عْطــــــــر َهمی آســــــــاییبا مشــــــــاِم تو ل
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یم شكری. 1140  . ِعْیَوضی: گو
1141  . ِعْیَوضی: الیق.

1142  . ِعْیَوضی: و کرم.
1143  . ِعْیَوضی: پیرم.

غ 36. غ 340؛ یوُسفی، ص 20،  1144  . ُفروغی، ص 536، 
یی. 1145  . ُفروغی و یوُسفی: تو

. 1146  . َدستنوشت: مكر
1147  . َدستنوشت: این. 

م ُافتاده است.
َ
یراسِت یوُسفی )ص 366( از َقل رسانی، َدر َشرِح ُنْسخه َبَدل هاِی و

َ
این ِدگ

ع جاْی داَرد.
َ
1148  . این بْیت، َدر ُفروغی و یوُسفی، َپس از بْیِت َمْطل

1149  . ُفروغی: پادشه. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.
1150  . ُفروغی: آنگاه. یوُسفی، ُمواِفِق َمتِن ماست.

1151  . ُفروغی و یوُسفی، َدر اینجا، این بْیتها را َاْفزون داَرند:
یشَزخِم شمشیرِ َغَمت را َنِنَهم َمرَهِم َکس یَنم و پْیَوند َنگیَرم به ِسر ّر َز َطشِت 

  )یوُسفی: َدرِد ِعْشِق تو به داروِی َکسان بْه َنَشَود(
فت که بازآی از ِمْهر

ُ
گ کیشعاِشقان را َنَتوان  رد از 

َ
َبرگ که  فت 

ُ
گ َنَتوان  کاِفران را 

)یوُسفی: ِعشق(  
ز و تو و ُمطرِب و ساقی و َحسود خویشَتن گو به درِ ُحْجره بیاویز چو خیشَمَنم امرو

)یوُسفی: خویش را(  
برِ کاف، از خوِد َدستنوشت است. 1152 . ز

1153  . َدستنوشت: کزدم. ُفروغی و یوُسفی: کژدم.
ْه است که َدر َشرِح ُنْسخه َبَدل هاِی  پیداست که َضْبِط َدستنوشِت ما ): کزدم( را، َهم »گزدم« می َتوان خواْند و َهم »کژدم«. جاِلِب َتَوّجُ

ّقی َکرده اند.
َ
یراسِت یوُسفی )ص 366(، َضْبِط ُنسخۀ ما را »گزدم« َتل و

« ِکتاَبت ُشده است. یزَتر َکِلمه ای َشبیه به »سهو یرِ آن به َخّطی ر 1154  . َدر َدستنوشت: »َخبث«؛ و ز
1155  . َدستنوشت: سنک ببیش. 

زُدم )/ َکژُدم( اسـت که ِبنا بود َبر ُپشـِت َسْنْگ ُپْشـتی از 
َ
رِ داسـتاِن آن گ زُدم )/ َکژُدم(، یادآَو

َ
بارۀ ُخْبِث َطبیَعِت گ این ِإشـاَرِت َسـعدی َدر

 : ر
َ
َرد. ایـن داسـتان، َدر َبعـِض ُمتـوِن َقدیـم، از ُجملـه: َدر روضـۀ َهشـُتِم َبهاِرسـتاِن جامـی )817ـ  898 هــ.ق.(، آَمده اسـت. نگ

َ
رود بگـذ

بوَبكر 
َ
ـ  أ دجـان ُعَمراف و ـ  ُمَحّمَ ْفَصح زادـ  و

َ
عاٰلخـان أ

َ
ْحٰمـِن جامـی،  ُمَقّدمـه و َتْصحیـح: أ َبهاِرسـتان و رَسـاِئِل جامـی، نورالّدیـن َعبدالّرَ

 ] : َبهارسـتان، ُمَقّدمـه ]و عـاِت ایرانـی، 1379 هــ.ش.، ص 155؛و
َ
ُظهورالّدیـن، چ: 1، ِتْهـران: َدفَتـرِ َنْشـرِ میـراِث َمكتـوب ـ و ـ َمرَکـزِ ُمطال

َزنه، 1400 هـ.ش.، ص 158. کَبرزاده، چ: 1، ِتْهران: ِاْنِتشاراِت رو
َ
َتْصحیح و َتْعلیقات: دکتر هادِی أ

حاقی(.
ْ
می ِإل

َ
بر دارد ) شاَید به َقل 1156  . َدر َدستنوشت، باء، ز

ِلف. یوُسفی: هوی.
َ
1157  . ُچنین است َدر َدستنوشت و ُفروغی با أ

بانان شاِیع بوده است. ر َدر میاِن فارسی َز زگاراِن بسیار دو یخِت »هوا«، از رو نگارِِش »هوی« به ر
1158  . یوُسفی: جان َمِده و ِدل بمبند. ُفروغی: ِدل منه و ِمهر مبند.

غ 118.  1159  . ِعْیَوضی، ص 113، 
1160  . ِعْیَوضی: نفروشد؛ و راِجح می نماَید.

1161  . ِعْیَوضی: خوش.
1162  . ِعْیَوضی: جیحون اندیش.

ذارِی دو َحرِف َنُخست، از خوِد َدستنوشت است.
ُ
1163  . َحَرَکْت گ

کـه: »َدفَتـرِ صوفـی َسـواِد َحـرف نیسـت / ُجـز ِدِل ِاسـپیِد َهمچـون َبـرف نیسـت« ) َمْثَنـوِی َمْعَنـوی،  ر ایـن بـود  1164  . صوفیـان را بـاَو
َدِب 

َ
بـان و أ ـ  َفرَهْنِگسـتاِن َز ـد، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ِهرِمـسـ  و دَعلـِی ُمَوّحِ خـی، بـه  َتْصحیـح و ُمَقّدمـۀ: ُمَحّمَ

ْ
ل الّدیـن ُمَحّمـِد َبل َجال

فارسی، 1396 هـ.ش.، 1 / 272، د: 2، ب: 160(.
فت:

ُ
ْیَكردها می گ ثیرِ َهمیْن گونه رو

ْ
یرِ َتأ 1165  . حاِفظ َهم ز

َرق ســــــــاده ُکنیخاِطَرت کْی َرَقِم فْیض َپذیَرد؟ هْیهات! ْنده َو
َ
گ ر از َنقِش َپرا

َ
َمگ

، چ: 4، ِتْهران: ِاْنِتشـاراِت  ـ  َغنـی، به کوِشـِش: َرحیِم ذوالّنـور ینـیـ  و ی، به ِاْهِتمـاِم: َقزو ـد حاِفـِظ شـیراز )دیـواِن خواجـه َشـْمس الّدین ُمَحّمَ
غ 481، ب 6(. ، 1385 هـ.ش.، ص 534،  ّوار َز
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ْفته َنماَند که این بْیِت ُهمام، َدر ِعْیَوضی، َپس از بْیِت »تو هم آیینه و هم ناظر و هم َمنظوری« جاْی داَرد.
ُ
گ نا

ِف  یًبا عاری از ُهَنرِ آموزه هاِی َرسـمِی َتَصّوُ یرِ َتْقر یح و َتْقر 1166  . این بْیت، نمونه ای اسـت نمایان از ِاسـِتْخداِم ِشـْعر َدر َبیاِن ِنْسـَبًة َصر
یـزی )ح 749 ـ 809 یـا 810 هــ.ق.( ـ کـه از َقضـا بـه  بـِی َتبر مثـاِل شـیریِن )/ َشـْمِس( َمغِر

َ
؛ َهمـان راهـی کـه َپسـاْن َتر أ زگار خانقاهـِی آن رو

َوصف پْیموَدند 
ْ
کارنامۀ ِشـعرِی ُهمام َهم َنَظر داشـته اسـت ـ و شـاه ِنعَمت اهلِل َولِی ِکرمانی )730 یا 731 ـ 834 هـ.ق.(، با شـوقی زاِئدال

یش  ردانیَدند و به َرسـانۀ َتْبلیغِی َمرام و َمشـَرِب ُمَتَصّوِفانۀ خو
َ
ر گ قانۀ ُهَنری اش دو و از این َطریق، َسـراِیِش صوفیانه را از َجواِنِب َخاّل

، َهنوز ُفروَبسـته َنُشـده اسـت  رِ ُدهور شـودند که بَرْغِم ُمرو
ُ
یـِخ ِاْنِحطـاِط ِشـْعرِ خانقاهِی فارسـی را گ َبـَدل َکردنـد و َفصلـی درازدامـان از تار

ْنـِد ِشـعرِ َارُجَمنـِد صوفیانـه را بیكبـاره بـه ُرتبـۀ َنْظمـی بیجـان و ِاْصِطالْح بـاره ُفروکاسـته. ... ِاْجِتنـاِب هوشـیارانۀ 
َ
َسـف پایـگاِه ُبل

َ ْ
و َمـَع األ

ِت ُهَنرِی  واِه َحّساسـّیَ
ُ
بینی و َبصیَرِت َفرَهْنگی، گ ر وی از َدرافتاَدن بدین َسراشـیِب ُپرُمخاطره، َافزون َبر دو

َ
َکسـانی چون َسـعدی و مول

باِن ایشان است. عاده و شاِعرانگِی راستیِن جان و َز
ْ
فوَق ال

1167  . َدستنوشت : لـلـه.
یۀ 112 ب. 1168  . َعكِس ُنْسخه، رو

شِت ُهمام را، به ساِل 714 هـ.ق.، و َبعضی، به ساِل 713 هـ.ق.، َضْبط َکرده اند. 
َ

ذ
ُ
1169  . َبعِض َمناِبع، درگ

یار ـ، 1394  َدِب فارسی ـ ُبْنیاِد ِپژوِهشِی َشْهر
َ
بان و أ : دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز ر

َ
نگ

هـ.ش.، ص سی و پنج و سی و شش.
ز ُرخ داده است. یح بدین که واِقعه َدر چه َوقِت رو ز و ماه و َحّتٰی َتْصر 1170  . َیعنی: ِذکرِ رو

یار  َدِب فارسی ـ ُبْنیاِد ِپژوِهشِی َشْهر
َ
بان و أ 1171  . َسْنج: دیواِن ُهماِم تَبریزی، َتْصحیِح: دکتر َرشیِد ِعْیَوضی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن َز

َپَرستِی: ِإْسماعیِل َسعاَدت، ج 6، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگستاِن  َدِب فارسی، به َسر
َ
:  داِنْشنامۀ َزبان و أ ـ، 1394 هـ.ش.، ص سی و شش؛و

طان زاده.
ْ
ِم: َشْهنازِ ُسل

َ
َدِب فارسی، 1395 هـ.ش.، ص 783 / از َدرآَینِد »ُهماِم َتْبریزی« به َقل

َ
بان و أ َز

َدِب فارسـیـ  ُبْنیاِد 
َ
بان و أ : دیـواِن ُهمـاِم تَبریزی، چ: 1، ِتْهران: َفرَهْنِگسـتاِن َز 1172  . زنده یـاد دکتـر َرشـیِد ِعْیَوضـی، َدر َنْقـِل ایـن فاِئـده )َدر

، 1394 هـ.ش.، ص سـی و شـش( »شـد)ه(« َضبط َکرده اند. پیداسـت ِاحِتمال می داده اند َضْبِط َصحیح، »ُشـده«  ـ  یار ِپژوِهشـِی َشـْهر
باَشد؛ که َبعید َهم نیست.

ِلف.
َ
یۀ 113 أ 1173  . َعكِس ُنْسخه، رو

، 1394 هـ.ش.، ص سـی  ـ  یار َدِب فارسـیـ  ُبْنیـاِد ِپژوِهشـِی َشـْهر
َ
بـان و أ : دیـواِن ُهمـاِم تَبریـزی، چ: 1، ِتْهـران: َفرَهْنِگسـتاِن َز ـر

َ
1174  . نیـز نگ

و شش و سی و َهفت.
ِلف.

َ
یۀ 113 أ 1175  . َعكِس ُنْسخه، رو

رده اسـت ) دیـواِن ُهمـاِم تَبریـزی، چ: 1،  باعیـاِت ُهمـام آَو 1176  . زنده یـاد دکتـر ِعْیَوضـی، پاُسـِخ ُهمـام را َبـر پایـۀ ُنَسـِخ دیـواِن او َدر ُزمـرۀ ُر
یار ـ، 1394 هـ.ش.، ص 209، ش 24( و آنگاه َدر َتعلیقات )همان، ص  َدِب فارسـی ـ ُبْنیاِد ِپژوِهشـِی َشـْهر

َ
بان و أ ِتْهران: َفرَهْنِگسـتاِن َز

ری است و آن 
َ
ال ِإسماعیل و ُجز آن، از این َبحث َکرده که ُسرودۀ ُهمام َدر پاُسِخ ُسرودۀ َشْخِص دیگ 296 و 297(، َبر ُبْنیاِد ُجْنِگ ال

شَهری"نام را نیز َنمی شناَسد.
َ
َسراَیندۀ "أ

یادَکرَدنی است که: 
شـَهری" َهمـان 

َ
شـَهری« ِشـعر َنقـل ُشـده اسـت. آیـا ایـن "أ

َ
ال ِإسـماعیل از شـاِعری بـه نـاِم »َجمـاِل أ یـۀ 202 از َعكـِس ُنْسـخۀ ُجْنـِگ ال َدر رو

شَهری" نیست؟
َ
"أ

یۀ 15 ب. 1177  . َعكِس ُنْسخه، رو
ِلف.

َ
ِلف و 205 أ

َ
ِلف و 141 ب و 142 أِلف و 150 ب و 151 أ

َ
یۀ 16 ألف و 69 أ 1178  . َعكِس ُنْسخه، رو

یۀ 12 ب.  1179   . َعكِس ُنْسخه، رو
یح  لف )بدوِن تْصر

َ
یـح بـه نـاِم قاِئـل( و 134 أ ِلـف )بـدوِن تْصر

َ
ِلـف و 7 ب و 9 ب و 12 ب و 14 ب و 133 أ

َ
یـۀ 5 أ 1180  . َعكـِس ُنْسـخه، رو

لف. 
َ
یح به ناِم قاِئل( و 243 أ لف و ب و 242 )بدوِن تْصر

َ
ِلف ـ 216 ب و 233 أ

َ
لف و ب و 211 أ

َ
به ناِم قاِئل( و 198 أ

ِلف.
َ
یۀ 113 أ 1181  . َعكِس ُنْسخه، رو

ِلف.
َ
یۀ 243 أ 1182  . َعكِس ُنْسخه، رو

: یر ْحر َبعَد الّتَ
ْفَضلـیـ  داَم 

َ
د َعلـِی میرأ ْندپایـه، ُاسـتاد َسـّیِ

َ
باعٖی"ِشـناِس ُبل راق َدر آسـتانۀ چـاپ و ِاْنِتشـار بـود، َمتْن ِپـژوِه واالَمقـام و "ُر َدر َزمانـی کـه ایـن أو

ر از ُشماری از ُمعاَرضاِت َسعدی و ُهمام 
َ
ینی دیگ ْطف و َتْحسیِن ِاْهِتمام بدین َمتِن َقدیم، ما را از ُوجوِد َتدو

ُ
ه ـ، ِضْمِن ِإْظهارِ ل

ُ
ِإْفضال

ـرَدد. ... به یارِی 
َ
ـی از َمتـِن مـا ُجداسـت و باَیـد َدر جـاِی خـود مـورِِد َتْحقیـق و َتْدقیِق َعلٰی ِحـَده واِقع گ

ّ
ی الّظاِهـر بُكل

َ
گاهانیَدنـد کـه َعل آ

َدبـِی َمْحفوظ َدر ِکتابخانۀ َایاصوفیاِی ُترکیه ُمْنَدرِج 
َ
صِل آن َدر یكی از َمْجموعه هاِی أ

َ
کـور َهـم که أ

ْ
، َمتـِن َمذ ُخداَوْنـِد کارسـازِ َبنده َنـواز

یرِ  ْفَضلی که َتْصو
َ
ْشتگان َقرار خواَهد ِگرِفت. ... از ُاستاد میرأ

َ
ذ

ُ
رِی دوسْتداراِن ُچنین یادگارهاِی گ است، بزودی َدر َمْعرِِض دید و داَو

یم.  زار
ُ
یض َفرموَدند، بسیار سپاسگ یمانه َدر ِاْختیارِ ما ِنهاَدند و َبر پْیگیرِی این َطریق َتْحر َمْجموعۀ یادُشده را َکر


