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  نقد كتاب
  يسعد ةشياند و ،يزندگ روزگار، در يدرنگ؛ يپارس آتش 

  *اهللا هادي روح

  چكيده
سعدي، كاري درخور ستايش و آفرين است و هرچـه ايـن    ،پادشاه سخن ةپژوهش دربار

در شـناخت زنـدگي و شـعر اوسـت و      يپارس آتششادي برانگيزتر. كتاب  ،تركار مفصل
اما تأمـل در اوراق كتـاب و    ،نشاند هاي خواننده ميديدن همين نام لبخند شادي را بر لب

ـ هـا و نكـات تـازه   سنجي كه گاه خواننده را با نكته اين جدي آن، درعين ةمطالع رو  هاي روب
يابد كه مسلماني شيعه  منصف درمي ةدهد؛ خوانندآرام تغيير مي اين احساس را آرام د،كن مي
و اخالقـي   ،ادبـي اي از آثار تـاريخي، دينـي، عرفـاني،    راه مجموعه هم را به يسعد اتيكل

ها كوشيده تا سعدي را مطابق باور خويش بشناساند. رويه از آنروي نهاده و با نقل بي پيش
گـذارد:  هـاي بسـياري را بـر دوش خواننـده مـي     بار سـنگين پرسـش   كتاب ةپايان مطالع

 ة... خواننده را از نويسند و ،سروسامانهاي نادرست، تكرار، ارجاع بي گرايي، استنباط حجم
جيـبش را نداشـته و در    كند كه چرا پاس خـاطر ذهـن و  مند ميكتاب و ناشر محترم گله

  اند.كار نبرده تري به تأليف و داوري كتاب دقت بيش
  .جا رويه، تكرار بي قول بي گرايي، نقل ، حجمنقد، يپارس آتشسعدي،  ها: كليدواژه

  
  مقدمه. 1

محمدحميـد   ةنوشـت  ،يسـعد  ةشـ يو اند ،يزنـدگ  روزگـار،  در يدرنگ؛ يپارس آتشكتاب 
 1539مجلـد و در   2 در ،1393سال در انتشارات اطالعات پرست الريجاني است كه  يزدان

 ة. نوشتن كتابي در اين اندازه آن هـم دربـار  كردجلد چاپ و منتشر  1050صفحه و با تيراژ 
زباني  هر فارسي ،نسبت نام بزرگ وي اندك است و آثارش به او ةكه پژوهش دربار ،سعدي

                                                                                                 
  rhadi@ut.ac.ir ،دانشگاه تهران ،دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي *

  23/02/98، تاريخ پذيرش: 09/11/97تاريخ دريافت: 
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اين امير سرزمين  ةو به نكاتي نو دربار ،، بخواندندآورد كه كتاب را تهيه ك را بر سر شوق مي
اندازه بـراي   چه  آوري دست يابد. با هم كتاب را ورق خواهيم زد تا ببينيم اين آرزو تا سخن
سـت  اندازه توانسته به اين توفيـق د  محترم تا چه ةكتاب ميسر خواهد شد و نويسند ةخوانند

سعدي درخور تقـدير   ةيابد. پيش از آغاز اين نقد بايد يادآوري كرد كه نفس پژوهش دربار
توانست براي خواننـده شـيرين و    شود كه مي براين، نكاتي در كتاب يافت مي است و افزون

  شد. كه درميان صفحات پرشمار اين اثر گم نمي شرطي چسب باشد به دل
  

  . شكل ظاهري كتاب2
  انتخاب شده است: بوستان 3232 ةاب از بيت شمارعنوان اصلي كت

 كز اين آتش پارسي در تبند   نرنجم ز خصمان اگر برتپند
ايـن   ةمايـ  درون ةدهنـد  توانست نشـان شد، نميراه نمي اين عنوان اگر با عنوان فرعي هم

 .هايي نيست كه در زبان فارسي شهرت يافتـه باشـد   زيرا اين بيت از شمار بيت ،كتاب باشد
سعدي است، زيبا و درخـور   ةراه با مقبر هاي كتاب هم كه تركيبي از عنوان ،طرح روي جلد

  خواني دارد. هاي مقبره هم رنگ خطوط درعين پختگي با رنگ ستون است.
زردرنگ  مداوم نيز مناسب است. يادداشت كوتاه ةبراي استفاد ،بر وقار رنگ جلد عالوه

قطع  خواننده با محتواي كتاب در زماني كوتاه است.نيز بر پشت جلد كتاب موجب آشنايي 
  كتاب وزيري و متعارف است و صحافي آن نيز محكم و زيباست.

حاوي تمام اطالعـاتي   ،كه يازده صفحه را به خود اختصاص داده است ،فهرست كتاب
اي  افزوده از ديباچه، چهار بخش، يپارس آتشجوي آن است. و است كه خواننده در جست

راه بـا فهرسـت اشـخاص،     نامه هم امثال و حكم و دو پيوست فراهم آمده است. كتاببا نام 
  شود. ها نيز در پايان كتاب ديده مي و كتاب ،ها جاي

انـد.   ها با حروف مناسـب نوشـته شـده   چيني كتاب روشن و خواناست و عنوان حروف
 ،اپ شـود هـا بـا حـروف سـياه چـ      قول اند كه نقل است. كوشيده 24شمار سطرها درحدود 

  هرچند اين امر در تمام كتاب رعايت نشده است.
  

  بررسي كتاب و محتواي آن. 3
هاي  اي كتاب با اشارتي كوتاه به دوران زندگي سعدي در روزگار جنگ چهارصفحه ةديباچ

شـود كـه سـعدي     شود و سخن به روح فرهنگ و تربيت ايراني كشيده مـي  صليبي آغاز مي
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هـاي   و شـفابخش زخـم  » ندة اعتدال و عقالنيت در رفتـار سعدي نماي«گر آن است.  روايت
 ة. نويسندشود شناخته مي يگر عشق و زيباي عميق روح ايراني و معلم زبان پارسي و ستايش

آتش پارسي دو محور عمده دارد: نخست نقل و نقد و بررسي تاريخي «نگارد كه  محترم مي
ـ دوم استخراج مطالب  متون تاريخي و ... ةسعدي برپاي الي آثـار سـعدي كـه     هفراوان از الب

). در بررسي كتاب برآنيم تـا نشـان   21 :1393پرست  (يزدان ...بازتابي از حوادث روزگارند 
  ميزان نويسنده در انجام اين كار موفق بوده است. دهيم كه تا چه

 .اي سـودمند اسـت   هايي خواندني دارد كـه بـراي هـر خواننـده     بخش يپارس آتشكتاب 
 »سقايي و فتوت«)، 325 –310همان: ( »زبان مردم پارس در روزگار سعدي«نند هايي ما بخش

). دركنار ايـن محسـنات اشـكاالت    770 –680همان: ( »سعدي ةآواز«و  ،)413 –405همان: (
  اشاره خواهد شد:ها  بدانخورد كه درحد مجال  چشم مي اي در تمام كتاب به عمده
  
 گرايي حجم 1.3
گرايـي و   گريبان نويسنده را در تمام اثر رها نكرده ميـل بـه حجـم   گمانم آفت بزرگي كه  به

هايي مختلف اين روش را در تمـام كتـاب پـي     درازنويسي بوده است؛ او با استفاده از شيوه
 ند از:ا ها عبارت گرفته است. اين شيوه

  تداعي معاني 1.1.3
جغرافياي سياسي «توان ديد: از  فصل مي چهارده دارد و در آن فحهص 229بخش اول كتاب 

بـراي  . نخستين پرسشي كه در پايان اين بخش »فارس در روزگار سعدي«تا  »عصر سعدي
تـوان   شد اين بخش را مختصرتر نوشت و آيا نمي آيد اين است كه آيا نمي پيش ميخواننده 

و ... دانست كـه در ايـن    ،مولوي ،شناخت هر شاعر ديگري مثل عطار ةاين مطالب را مقدم
ترين وظـايف نويسـنده    گمان كنم تدوين اثر تحقيقي يكي از مهم اند؟ كرده ي ميعصر زندگ

 شدت از آن غفلت كرده اسـت.  پرست الريجاني به گر ارجمند آقاي يزدان است كه پژوهش
با تكيه بـر تـاريخ فـارس در روزگـار سـعدي بـه مباحـث ديگـر          فقطاگر مؤلف  ،شك بي
چـه   آن تـر بـود.   شروع كتاب بسيار خواندنيجا سعدي بود،  پرداخت و محور سخن همه مي
  است: تداعي معاني در تمام كتاب ةشيو هايي از نگارش به آوريم نمونه مي

: به مناسبت ختا سخن به مشك آهـوان و نسـيم عطرافشـان آن    8 طر، س32 فحةص  ـ
 ةكنـد. درادامـ   و سعدي استشهاد مي ،كشد و نويسنده به شعر رودكي، سنايي ديار مي
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بـه نـامش در زبـان     34 فحةصـ  در پـردازد و  ختاي مي ةبه ريش 33فحة سخن در ص
  شد بدان ارجاع داد. سانسكريت و تركي سين كيانگ كه درصورت ضرورت مي

مغوالن بـه   ةوحشيان ةحمل ةكنند كه توصيف ،: فصل ايلغار مغول1 طر، س90 فحةص  ـ
. ايـن كـار   گيرد از كتاب را در بر مي فحهص چهاردهتك شهرهاي خراسان است،  تك

  كند. كه شناخت سعدي است، دور مي ،اصلي خواننده را از مقصود
منجـي مسـيحيت كـه در     »چنگيـز «شود با نام  : فصلي آغاز مي1 طر، س120 فحةص  ـ

گاه بـراي ايجـاد رابطـه بـا      پردازد. آنهاي صليبي مي به ماجراي جنگ فحهص هشت
محتمـل اسـت   « شـود:   احتمالي و داستاني اشاره مي كامالً ةزندگي سعدي به اين نكت

رفـتن در   بـه بيگـاري   دست فرنگان در بيابـان قـدس و   روايت سعدي از اسارتش به
 ،فصل بعـدي نيـز   ، مربوط به همين دوران باشد.است آمده گلستانكه در  ،»طرابلس

 فقطنيز همين وضعيت را دارد نويسنده  است، كه به جانشينان چنگيز اختصاص يافته
نام سعدي   اي به پس از بيان مطلب تاريخي بسياري در جمله 158و  135 فحةدر ص

  كند تا شايد توجيهي براي نقل آن همه مطلب تاريخي باشد. اشاره مي
 فحهصـ  چهـار  : به مناسبت سخن از بغداد، مؤلف در بيش از14 طر، س337 فحةص  ـ

  .پردازد به توصيف اين شهر مي )341 - 337(
خواهـد بـا اسـتناد     كه مؤلف مـي  ،سينا درپي نقل سخنان ابن :15طر س ،496فحة ص  ـ

رسد كه با نقل و  بودن سعدي را اثبات كند، به كلمات امام علي (ع) مي ها عارف بدان
  افزايد. بر كتاب مي فحهص سيزدهها  شرح آن

او بـا موالنـا    ةسـخن از رابطـ   : بـه مناسـبت طنـز سـعدي،    11طر ، سـ 553 فحةص  ـ
  شود. او نقل مي ةآيد و سه صفحه دربار ميان مي شيرازي بهالدين  قطب

شود كـه   اما شواهدي ذكر مي ،شود : از معلم سخن گفته مي12 طر، س1142 فحةص  ـ
بري آموخت ... بعد نزديـك بـه سـه     معلمت همه شوخي و دل عاشقانه است: كامالً

  شود. صفحه از سخنان سعدي دربارة عالم نقل مي
. است »شكر بر عافيت«در  بوستانباب هشتم  ةسخن دربار: 8طر س ،1151فحة ص  ـ

 نقل شود. گلستان ةشود تمام مقدم شكر سبب مي ةهمين كلم

  نقل آثار ديگران 2.1.3
اندازه حق داريم از آثـار   گر بدان بينديشد اين است كه ما تا چه پرسشي كه بايد هر پژوهش

رد؟ گمان كنم ما فقط زماني بايد بـه  آيا اين نقل حتي با ارجاع حدي ندا ؟ديگران نقل كنيم
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ي كه يها آن نقل باشد. نمونه يقول مستقيم از يك اثر بپردازيم كه اثبات ادعاي ما در گرو نقل
شد از آن چشم پوشيد يـا درصـورت نيـاز بـدان      هايي غيرضروري است كه مي نقل آيد مي

 ارجاع داد.

سـخن   نقـل  ،رنامـه يجهانگ: نقـل شـعر قاسـم مـادح صـاحب      8 طر، س57فحة ص  ـ
  .و ديگران ،شعر سنايي ،نامه قابوس عنصرالمعالي صاحب

دادن  نقل بيش از يك صفحه از آثار عبيد زاكاني براي نشـان  :15 طر، س184 فحةص  ـ
  هاي ناپسندي كه در قرن هشتم رواج يافته است. رفتار

 اي در نقـد رفتـار   بيت از اوحدي مراغـه  60آوردن بيش از  :22 طر، س189 فحةص  ـ
  .202 ةبيت در نقد عالمان دروغين در صفح 32زشت صوفيه و نقل 

ـ    چهار: بيان 13 طر، س195 فحةص  ـ گـزارش   ةصفحه شعر از سيف فرغـاني بـه بهان
  سامان پس از مغول. هشاعران از روزگار ناب

از  شواهدي كه نشان )220 - 205ذكر بيش از سيزده صفحه ( :1 طر، س205 فحةص  ـ
  .مغولي و تركي در آثار ادب فارسي است رواج خط اويغوري و زبان

همگر هنگام سخن از  مجد وانيد از هايي يتب ةباواسطنقل  :16طر ، س250 فحةص  ـ
  زوال دولت سلغري.

 ةو شعر حافظ دربـار » در به سيزده«يادكرد شعر سعدي دربارة  :5طر ، س269 فحةص  ـ
  هيچ مناسبتي. ميرنوروزي بي

: استناد به سخنان سهروردي به مناسبت سفر و نقل بـيش از  18 طرس ،364فحة ص  ـ
  .المعارف عوارفيك صفحه از 

ذكـر باورهـا و آراي فتـوت و اهـل آن در چنـد صـفحه بـه         :5طر س ،409فحة ص  ـ
  مناسبت ارتباط سعدي با فتوت.

و تكـرار آن از   االنـس  نفحاتسعدي از  ةاي دربار : نقل واقعه9طر س ،478 فحةص  ـ
  .اورنگ هفت

سـينا بـراي اثبـات     ابـن  اشـارات صفحه از كتـاب   پانزدهنقل  :1طر س ،480 فحةص  ـ
تـوجهي   كردن آن با شواهدي نادرست از شعر وي. با بـي  راه بودن سعدي و هم عارف

سينا عارف نيست و حكايت ديدارش با ابوسـعيد هـم گـواه ايـن      به اين نكته كه ابن
  .)194: 1366(محمد بن منور  معناست
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تا ثابت كند كه سعدي در نگـاه بـه    هاشتي: نقل عباراتي از 13طر س ،526فحة ص  ـ
  ديده است. طبيعت خدا را مي

به سخن غزالي و توضـيح   عربي باتوجه استناد به سخنان ابن: 19طر ، س527 فحةص  ـ
  جمال خداوندي.

گمان مؤلف سعدي  كه به سعادت يايميكصفحه از  دوبيان  :17 طرس ،528 فحةص  ـ
  ها بدان نظر داشته است. در بيان نعمت

 در سـه صـفحه بـراي بيـان     االخـوان  ةيتسـل  ةرسـال  ةخالص :9 طرس ،666فحة ص  ـ
  .سامان عطاملك جويني هوضعيت ناب

سيف فرغاني و نقـل چنـد بيـت از     وانيدصفحه از  سي: نقل 6 طرس ،696 فحةص  ـ
  .يك غزل براي شاعران ديگر

عربي براي اثبات  السالم و ابن عليهم: نقل سخنان امامان شيعه 16 طر، س788 فحةص  ـ
  معرفت سعدي.

ـ  شمس وانيدو  راز گلشن: استناد به شعرهاي 13 طر، س820 فحةص  ـ بـراي   يمغرب
  اثبات عرفان سعدي.

و احاديث شيعي و منثورات  قرآن: نقل بسياري از آيات 849 فحةتا ص 833 فحةص  ـ
تـاح و مناجـات خمـس    كه سخن به دعاي جوشن كبير و دعاي افت اي گونه صوفيه به
  رسد تا عشق الهي در سخن سعدي روشن شود. عشر مي

، قرآن، ذكر آيات نامهحافظاز  نقل آوردن كالمي از مالصدرا به :1 طر، س882 فحةص  ـ
، ذكر احاديث، عباراتي از دعاي عرفه، سخنان توراتكلمات امام خميني (ره)، اقوال 

  نظربازي در شعر سعدي. ةبهان ثمالي به ةاز دعاي ابوحمز سهروردي و فرازي
و احاديث و بيان ديـدگاه افالطـون، ارسـطو،     قرآننقل آيات  :1 طر، س917 فحةص  ـ

الـدين توسـي،    رازي، سـهروردي، خواجـه نصـير    همسكوي امام علي (ع)، غزالي، ابن
  صفحه. پانزدهدر  اخالق ةو استاد مطهري، دربار، مالمهدي نراقي

سخن سعدي  ةشاه به بهان حه از غزالي و مباركصف دو: نقل آخر طر، س967 فحةص  ـ
  از نهاد وزارت.

اخـوه   از آيـين شـهرداري ابـن    فحهصـ  چهار : آوردن بيش از14 طر، س990 فحةص  ـ
  باره. ) به مناسبت سخن از محتسب و بيان ديدگاه غزالي و حافظ دراين994 - 991(
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زنـان و   ةغزالي دربار سعادت يايميكصفحه از  يك ذكر آخر: طر، س1122 فحةص  ـ
  .15 طر، س1133 فحةدر ص نامهقابوسها و تكرار سخنان غزالي و  تربيت آن

  سخن از مرگ. ةبه بهان سعادت يايميك صفحه از سه : نقل2 طر، س1195فحة ص  ـ

  ها و شرح آن، نثر، عدينقل آثار س 3.1.3
مقاله يا كتابي نوشـته  شود،  سخن گفته مي اي سعدي يا هر شاعر و نويسنده ةوقتي دربار

توانيم به آثـار او اسـتناد كنـيم؟     ال اساسي مطرح است كه ما تا چه حد ميؤشود، اين س مي
آيد و او را بـه   چشم خواننده مي شكل بسيار آشكاري به به يپارس آتشاي كه در كتاب  نكته

 نقـل كـرده و   يسـعد  اتيـ كلاز  اًاندازد مقداري است كه مؤلـف در كتـاب عينـ    تعجب مي
كه مؤلف بدان ارجاع  يسعد اتيكلگاه آن را تكرار يا شرح و نثر كرده است.  ،بر نقل عالوه
 آتـش  ةكه نشـان خـواهم داد، نگارنـد    ) و چنان2 :1393سعدي ( دارد فحهص 1088اند  داده
ـ   بيش از نصف آن را عيناً يپارس بـارز ايـن تكرارهـا دو     ةدر كتاب خود آورده اسـت. نمون

  ست:بخش پاياني كتاب ا
 120و حـدود   به امثال و حكم در سخن سعدي اختصاص يافته است بخش آخر كتاب

گمان مؤلف كتاب، مثل  گيرد. عبارات و اشعاري كه به را در بر مي 1450تا  1332از  فحهص
محتـرم   ةكـه نگارنـد   اند. اين كار چنـان  شدهاول الفبايي  ةاند براساس حروف كلم يا حكمت

  نيز مختصرتر انجام شده است. قبالً ،اند بدان اشاره فرموده
هـاي ادبـي در غزليـات     بـه آرايـه  » قباي صنعت سـعدي «بخش ماقبل آخر نيز با عنوان 

چراكـه بالغـت سـخن     ،شد بايد جدا از اين كتاب منتشر مي پرداخته است. اين بخش قطعاً
  هاست كه بتوان در اين حد بدان پرداخت. سعدي بيش از اين

هـاي   درصد آن سخن سعدي است، در قسـمت  نودكه بيش از  گذشته از اين دو بخش
عبـاراتي يـا     توان يافـت كـه بـه    اي را مي تر صفحه جز بخش تاريخ مغول كم ديگر كتاب به

جـاي كتـاب نيـز، صـفحاتي      در جـاي  ،بـراين  اشعاري از سعدي آراسته نشده باشد، عـالوه 
  كنيم: ميدرپي به نقل سخن سعدي اختصاص يافته است كه بدان اشاره  پي

)، فحهصـ  30( 525 تـا  480 )،فحهص 5( 357 تا 352)، فحهص 3( 337 تا 334 فحاتص
 814 تـا  795 )،فحهص 8( 780 تا 772)، فحهص 10( 586 تا 576)، فحهص 20( 553 تا 533

 ،)فحهص 10( 881 تا 871 )،فحهص 10( 859 تا 849 )،فحهص 9( 833 تا 824 )،فحهص 20(
  رسد. مي فحهص 160كه مجموع آن به حدود ). فحهص 10( 913 تا 893 و
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هـايي از سـعدي    بـه شـمارش بيـت    فقـط  ،كه قضاوتم به دور از انصاف نباشد براي اين
بيت را مؤلف محترم نقـل و گـاه    3100اند، حدود  پرداختم كه در جلد اول كتاب نقل كرده

ن جلد بخشـي  در همي اند. در جلد دوم نيز وضع بر همين منوال است، بعضي را تكرار كرده
و  بوسـتان و  گلسـتان ) كـه بـه شـرح و تفصـيل     1214 –917با نام اخالقيات آمده اسـت ( 

هايي كه در اين بخش نقل شده است نيـز   هاي هريك اختصاص يافته است، شمار بيت باب
 5000بيفـزاييم، حـدود   كه در جلد اول آمده هايي  بيت است كه اگر به بيت 2100درحدود 

 الملـوك  ةحينصـ  ةبه بعـد سـخن از رسـال    914 فحةمين فصل در صبيت خواهد بود. در ه
 اتيكلاست كه در  فحهص 14زيرا اصل رساله  ،شود تمام آن نقل مي سعدي است كه تقريباً

  .آمده است 817تا  803 فحاتدر ص يسعد
ها در شـكل   گيرد نقل بيت كار ناسنجيدة ديگري كه در بسياري از صفحات صورت مي

، 267 –262 توان ديد صفحاتي مانند: است كه در بسياري از صفحات مي پيوسته هم بهسطور 
  و ... ،303 –298، 276 - 272

هاي اطنـاب ديگـري اسـت كـه نويسـنده در       ها از شيوه ها و بيان حكايت نثركردن بيت
و ... كـه پـس از نقـل     ،460 ،419كند صفحاتي مانند  بسياري از صفحات از آن استفاده مي

  پردازد. ها مي به بازنويسي آن بوستانهاي  بيت

  تكرار منقوالت 4.1.3
شـود تكـرار    ديـده مـي   يپارسـ  آتـش لغزش نابخشودني و عجيب و غريبي كـه در كتـاب   

هاي ديگران نقل كرده و هم تكرار مطالبي كـه از آثـار    چه از كتاب هاست؛ هم تكرار آن گفته
ه اسـت؛  حتـر از چنـد صـف    تكرارها كم ةدقتي گاه چنان است كه فاصل اند. بي سعدي آورده

هاست؛ براي پرهيـز از   هرچند كه گمان دارم شمارش بيش از اين ،كنم هايي را ذكر مي نمونه
  آوريم: تكرارهاي سخن سعدي را در جدولي در پايان همين بخش مي ،اطناب
هـاي او بـه كـاري اشـاره      شاه و ناداني در تحليل رفتار خوارزم :6 طر، س55فحة ص  ـ

شاه دستور داد يكـي را   خوارزم«شود كه در حق رسوالن چنگيز فرمان داده است:  مي
و  12 طر، س78 فحةصدر  همين مطلب عيناً .»بكشند و ريش دو نفر ديگر را بتراشند

  آمده است. 12 طر، س90 فحةص
آورد كـه   شاه بـا مغـوالن مـي    : در بيان اولين رويارويي خوارزم14 طرس ،55 فحةص  ـ

 فحةصكاست در  و كم همين مطلب بي» خود را به سپاه مغول رسانيد كهشاه  خوارزم«
  آمده است. 79
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از ديويـد   نقـل  : در بيان كشـتار مغـوالن در سـرزمين چـين بـه     12طر س ،69فحة ص  ـ
ق  617م/  1220هاي  جمعيت صدميليوني چين درحدود سال«آورند كه  مورگان مي

  آمده است. عيناً 166 فحةهمين نكته در ص...»  ميليون و 70به 
هجـوم خوارزميـان بـه فـارس از زبـان رشـيدالدين        ة: نتيجـ 18 طرس ،239 فحةص  ـ

اهالي شيراز را به انواع شـكنجه و عقوبـات شـيراز    « شود: اهللا چنين توصيف مي فضل
  آمده است. 1 طرس 337 ةقول در صفح همين نقل .»ها ماند ها سافل عالي

اسـتخر   ةكـه در قلعـ   شاه بـن سـلغر هنگـامي    : از زبان سلجوق5 طرس ،249 فحةص  ـ
درد و غـم و  «شود كه خطاب به برادرش نوشته است:  نقل مي اي ، رباعيبودزنداني 

  آيد. بار ديگر مي 23طر ، س589 ةهمين رباعي در صفح ،»بند من درازي دارد/ ...
 اش با مردم شيراز آمده كه همين : از قول وصاف رفتار ظالمانه22 طر، س252 فحةص ـ

  شود. نقل مي 20 طر، س672 فحةدر ص توصيف عيناً
تكرار اين مطلب  آمده كه روايت وصاف از دفن ابش خاتون :10طر س ،253فحة ص  ـ

  شود. ديده مي 21طر ، س672 ةدر صفح
نـوم   بـه «هـا   هنوز كرمـاني «اند:  آورده »نام ايزد به«: در توضيح 24طر ، س285 فحةص  ـ

  آمده است. 453 فحةص نوشتتكرار همين در پا .»گويند مي» خدا
شود كـه   الدين شيرازي با مولوي نقل مي : داستان ديدار قطب12 طر، س327فحة ص  ـ

  شود. تكرار مي 20 طر، س610 فحةدر ص همين ماجرا عيناً
استقبال از سعدي هنگام ورود بـه شـيراز از    ة: عباراتي دربار11طر س ،462فحة ص  ـ

بيـان   12طر سـ  ،556فحة اختصـار در صـ   ده كه بار ديگـر بـه  نقل ش شداالزاركتاب 
  شود. مي

 طر، سـ 782 فحةدر صـ  بطوطه از قبر سعدي عيناً : توصيف ابن5 طرس ،477 فحةص  ـ
  شود. تكرار مي 23
كه در  چه در جدول زير نشان داده شده تكرار سخن سعدي است آن شد،كه اشاره  چنان

 .است آمده يپارس آتشكتاب 

  تكرار سخن سعدي. 1جدول 
  تكرار  بار اولين  موردنظر ةنكت

  4 طرس ،337 فحةص  3 طرس ،240فحة ص  سه بيت: وجودم به تنگ آمد از جور تنگي
  6 طرس، 453 فحةص
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  4 طرس، 454 فحةص  4 طرس، 242 فحةص  بيت: سكندر به ديوار رويين و سنگ دو
  1 طرس، 329 فحةص  6 طرس، 262 فحةص  حكايت: ياد دارم كه در ايام طفلي متعبد بودمي

  23 طرس، 540 فحةص  19 طرس، 262 فحةص  همي قرآنآوازي به بانگ بلند  حكايت: ناخوش
  18 طرس، 328 فحةص  1 طرس، 274 فحةص  حكايت: همي ياد دارم ز عهد صغر

  14 طرس ،348 فحةص  12 طرس، 292 فحةص  هاي: نصيحت داروي تلخ است و بايد بيت
  16 طرس، 389 فحةص  7 طرس ،304 فحةص  پيشبيت: كسي پاي مرغي نياورد 

  6 طرس، 328 فحةص  24 طرس ،307 فحةص  عهد پدر يادم آيد همي حكايت: ز
  18 طرس، 431 فحةص  3 طرس، 308 فحةص  روي ديار مغرب حكايت: معلم ترش

  18 طرس ،340 فحةص  11 طرس ،335 فحةص  حكايت: چندان كه مرا شيخ اجل ابوالفرج
  9 طرس، 541 فحةص

  21 طرس، 367 فحةص  آخر طرس، 335 فحةص  حكايت: مرا در عهد جواني با جواني اتفاق
  6 طرس، 406 فحةص  15 طرس، 371 فحةص  بيت: عرب را كه در دجله باشد

  11 طرس ،542 فحةص  16 طرس، 397 فحةص  گوي سعدي با بازرگاني در كيشو گفت حكايت:
  25 طرس، 549 فحةص  9 طرس، 417 فحةص  دانشمندان در جامع دمشق ةحكايت: با طايف
  1 طرس، 546 فحةص  6 طرس، 422 فحةص  شدن سعدي در بالد فرنگ و حكايت: اسير

  1 طرس ،440 فحةص  13 طرس، 424 فحةص  بيت عربي: اال انما سعدي مشتاق اهله
  آخر طرس ،542 فحةص  18 طرس، 430 فحةص  حكايت: ابلهي را ديدم سمين، خلعتي ثمين در

  4 طرس، 557 فحةص  10 طرس، 464 فحةص  چند به صحبت من بودند ظاهر وحكايت: تني 

  19 طرس، 468 فحةص  : يك شب تأمل ايام گذشته ميگلستان ةمقدم
  21 طرس ،771 فحةص
  آخر طرس ،109 فحةص
  12 طرس ،1178 فحةص

  2 طرس، 537 فحةص  12 طرس، 472 فحةص  حكايت: زاهدي مهمان پادشاهي بود
  7 طرس، 537 فحةص  14 طرس، 472 فحةص  پادشاهي طلب كرد انديشيدحكايت: عابدي را 

  14 طرس، 599 فحةص  3 طرس، 544 فحةص  بيت: حديث وقف به جايي رسيد در شيراز
  2 طرس، 593 فحةص  9 طرس، 590 فحةص  هاي: شمايلي كه نيايد به وصف در اوهام بيت

  آخر طرس ،652 فحةص  18، س 627 فحةص  خبر گويند مغز بي قطعه: گروهي از سر بي
  7 طرس، 984 فحةص  2 طرس، 676 فحةص  دادن به برادر سعدي حكايت: خرما به طرح

  3 طرس، 834 فحةص  23 طرس، 832 فحةص  هاي: چو عشقي كه بنياد آن بر هواست بيت
  17 طرس ،909 فحةص  1 طرس، 902 فحةص  بيت: خود گرفتم كه نظر بر رخ خوبان كفر است

  13 طرس، 908 فحةص  آخر طرس ،903 فحةص  رخ تو نظر بيت: نه حرام است در
  8 طرس، 980 فحةص  6 طرس، 953 فحةص  بران بر شه دادگر : به فرمانبوستانهاي  بيت
  20 طرس، 979 فحةص  آخر طرس، 954 فحةص  : كه پرورده كشتن نه مردي بودبوستان هاي بيت

  18 طرس، 973 فحةص  9 طرس، 964 فحةص  عبارت تا كسي را چند قضيه نيازمايي
  15 طرس ،1020 فحةص  23 طرس، 964 فحةص  عبارت: هر آن سري كه داري

  18 طرس ،1005 فحةص  11 طرس، 1003 فحةص  بيت: چو دست از همه حيلتي درگذشت
  20 طرس ،1101 فحةص  10 طرس، 1089 فحةص  عبارت: خداوند تعالي مي بيند و

  21 طرس ،1149 فحةص  16 طرس، 1118 فحةص  : وجود تو شهري است پر نيكبوستان هاي بيت
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  آخر طرس ،1206 فحةص  16 طرس، 1177 فحةص  بيت: خرما نتوان خورد از اين خار كه كشتيم
  14 طرس ،1207 فحةص  24 طرس ،1183 فحةص  ايم مناجات: يارب خالف امر تو بسيار كرده

  آخر طرس ،1131 فحةص  8 طرس، 1331 فحةص  سعدي سخن شيرين بود ةسرماي ةبيت: هم
  

 استنباط نادرست. 4
كننـد كـه خـود     نكته را بيان مـي  كتاب گاهي بدون توجه به متن و بدون ذكر دليل ةنگارند

كـه   خطاي ديگر ايـن  كه معناي متن گواه چيز ديگري است. اعتنا به اين دارند، بي دوست مي
سعدي استنادي تمـام بـراي شـناخت و تحليـل زنـدگي او و       ةكوشند تا از شعر عاشقان مي

  هاي نادرست است: گونه استنباط هايي از اين آيد نمونه چه مي باورهايش بيابند؛ آن
كوشد تا نتايج دريافتي خويش را لف با دقت در حوادث ميؤم :10طر س ،223 فحةص  ـ

ردوسي و سعدي استناد هايي از ف هايي عرضه كند و در اين ميان به بيت شكل نصيحت به
شـاه بـا جمعـي از     به بدرفتاري سلطان محمـد خـوارزم   3 ةكند. براي نمونه در شمارمي

 آورد: هاي بوستان را مي اين بيت روحانيان و عارفان اشاره دارد و در نقد اين عمل
 ... و ره سيالب ديدم بسيكه از قط تـر كسـي   حذر كـن ز پيكـار كـم   

  )1003 –1001بيت (

هـا   مفهوم اين بيـت  اند نيست. چه گفته ها شاهدي مناسب براي آن كنم اين بيتگمان 
ترك دشمني و دعوت به دوستي و حفظ آن است كه چندان با احترام به عالمـان يـا   

  ترك آزارشان نسبت مستقيمي ندارد.
در رمضان نيز چشم شوخ تـو  «: با نقل اين مصراع سعدي: 2 طر، س262 فحةص  ـ

ها در ماه رمضان  اند كه باوجود فرمان پادشاه بر تعطيلي ميخانه آورده» مست است
كـه ايـن اسـتنباط از آن مصـراع الحـق      » كردنـد  بسا برخي پنهاني لبي تر مـي  چه«

  .(!) خواندني است
روز آن اسـت كـه مـردم ره صـحرا     « :هايي نظيـر  : مصراع11 ة، شمار273 فحةص  ـ

روز صحرا و سماع اسـت و  « و» هركس به تماشايي رفتند به صحرايي«و » گيرند
  .اند (؟) در دانسته به اشارتي مبهم به مراسم سيزده» لب جو و تماشا

بـار   19طر س ،292 فحةاند و در ص : گالب را جالب دانستهآخر طر، س277فحة ص  ـ
كه جالب شربتي است كه با قند و گـالب   درحالي .اند ديگر اين اشتباه را تكرار كرده

  شود. راه نمي با سقمونيا همدليل تلخي  سازند و به
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و روي نگـارين را   ،هايي از سعدي دسـت، پـاي   با استناد به بيت :6 طرس ،280 فحةص  ـ
سـاعد و پنجـه را بـا نقـش و نگـار       گـاه تمـام دسـت عمـدتاً    «انـد:   چنين توضيح داده

رسـد كـه بـر     مـي  نظر به ، نقش و نگار انداختن بر پا هم مرسوم بوده است و»آراستند مي
گمان كنم كه مقصود از دست و پـاي نگـارين   ». انداختند نيز نقش و نگارهايي ميچهره 

  كرده است. ترديد روي آرايش پايي است آراسته با حنا و روي نگارين نيز بي دست و
كـه اسـباب    يدرحـال  ،انـد  : خرمهره را از اسباب تعويذ دانسته25طر ، س284فحة ص  ـ

  زينت است كه به گردن االغ آويزند.
انـد كـه الحـق جـاي      روي در بيت زير را روسپي دانسته : بت10 طرس ،291فحة ص  ـ

 تعجب دارد:

  .روي معشوق است كه بيت در ستايش قاضي است و مقصود از بت درحالي
اين داغ » تو داغ نهي، داغ نيست درمان استو گر «: در مصراع 1 طرس، 294 فحةص  ـ

كه داغ بندگي بوده و به نشان مالكيت و بندگي بـر پيشـاني و بـدن بنـدگان مـي      ،را
، فحهدر همين ص اند كه آخرين راه عالج بيماري بوده است.نهادند، داغ درمان دانسته

را با بنـي   دانستم كه هرگز سازگاري/ پري«، با استناد به اين بيت سعدي كه 11 طرس
  .(؟) اند اند كه برخي درپي رفاقت يا نزديكي با پريان بوده اط كردهباستن، »آدم نباشد

خـداي  «، »دانـد  جز اين طريق ندانم خداي مـي «: در مصراع 19طر ، س305 فحةص  ـ
  اند كه چنين نيست. را قسم تلقي كرده »داند مي

» سـر آمـدم بـه كُتّـاب     پيرانه«: در توضيح اين مصراع سعدي 20 طرس ،307 فحةص  ـ
كه مقصـود سـعدي    درحالي رفتند. سالي به مدرسه مي ها در بزرگ اند كه بعضي نوشته

  رفتن به مكتب براي ديدن معشوقي جوان بوده است.
: با استناد به ملحقات بر اين باورند كه پدر سعدي تـا جـواني   9 طر، س330فحة ص  ـ

 ةدهنـد  شـود كـه نشـان    نقل مـي  بوستانهايي از  وي زنده بوده است و بالفاصله بيت
  .يتيمي سعدي در كودكي است و اين كار جز سردرگمي خواننده حاصلي ندارد

هنگام سخن از برادر سعدي كه بقالي بـوده اسـت اسـتنباط     :19 طرس ،332 فحةص  ـ
پدر سعدي هم بقال بوده و ايـن مغـازه از پـدر بـه وي بـه ارث       اند كه احتماالً كرده

 رويـي  اگر بر هر سر كويي نشيند چون تو بت
 دانم كه نفسـي پارسـا مانـد    به جز قاضي نمي
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سـعدي نيـز در خردسـالي    «نويسـند:   مـي  بوسـتان هـايي از   ناد به بيترسيده و با است
ديگـران تاحـدي گسـتاخ     ةسـبب مالحظـ   رفتـه و بـه   ياري پدر يا برادر مي  دست به

  ....»و   بود  شده
امـا   ،كند كه سخن از سفر سعدي اسـت  : حكايتي را نقل مي22 طر، س381فحة ص  ـ

ها كـه   گذارد كه اين حكايت سوي كجا نامشخص است. ايشان فرض را بر اين مي به
گونه احتماالت  تواند در راه سفر به كاشغر باشد كه با اين جايشان مشخص نيست مي
  ها پرداخت. ها كرد و قصه توان برداشت از هر شعري و حكايتي مي

هندو كه در قديم نام عام غالمان  ة: مؤلف به صرف وجود كلم3 طرس ،396 فحةص  ـ
اندازي  هندويي نفت«اند، در حكايت  اند از هند آمده كرده بوده يا كساني كه تصور مي

اند كه اين حكايت بايد از مشاهدات سعدي در سـفر   استنباط كرده..» . همي آموخت
  هند باشد.

انـد:   نوشـته  و بيت عربي از مفردات سـعدي نقـل كـرده    : دو20 طرس ،434 فحةص  ـ
) و خانـدانش  )ص(شايد اين دو بيت جداگانه نيز خطاب بـه آن حضـرت (پيـامبر    «

  .اي براي اين شايد موجود نيست كه هيچ قرينه درحالي» سروده شده باشد
اي را ذكـر   هـاي عاشـقانه   بيت »دوستي خلوت«: در ذيل عنوان 7طر س ،467 فحةص  ـ

  برانگيز است؛ در الؤس اًاند كه جد تهدانس الحق يال الخلق من ريس ةها را نشان كرده و آن
اند كه دليـل اختصـاص يـك     سخن براي اثبات باور خود استنباط عجيبي كرده ةادام

سـعدي بـه خلـوت بـوده اسـت.       ةدليـل عالقـ   به فوايد خاموشي به گلستانباب از 
  بلكه خلوت با يار است. ،كه خلوت سعدي نه پرهيز از خلق درحالي

چنـين ممكـن اسـت     هم«اند كه  برادران جويني نوشته ة: دربار7طر س ،631فحة ص  ـ
دست بيعت بـه او داده   رسم آن روزگار در شمار مريدان خانقاهي سعدي بودند و به

. ال داردؤحق جاي س هكسي كه وزير روزگار خويش است ب ةاين سخن دربار» بودند
  .اي نيست كه اثبات مراد بودن سعدي هم كار ساده ضمن اين

دلي كه عاشق و صـابر بـود مگـر    «هايي از غزل عاشقانه:  : بيت3طر س ،635فحة ص  ـ
شـود كـه سـعدي مشـتاق      هـا اسـتنباط مـي    گاه از آن شود آن نقل مي» ...سنگ است 

  .است (؟)  شيراز
شود تا نشان داده  هايي از سعدي و مولوي نقل مي : بيتبه بعد 3 طرس ،732فحة ص  ـ

اند براي نمونه اين بيت معروف مولوي را نقـل   شود كه اين دو با هم در ارتباط بوده
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ما را نظـر  «گاه آن را با اين بيت سعدي  آن ،»هايي كز پي رنگي بود ... عشق«اند:  كرده
ثر از هم دانسته كه گمان كنم چنين أمرتبط و مت» رويان ... به خير است از عشق خوب

  نباشد و اين ادعا پذيرفتني نيست.
گمان مؤلـف حسـن دهلـوي     شود كه به ردي اشاره مي: به موا6طر س ،755فحة ص  ـ

دهـد كـه ايـن نـوع      ها نشان مـي  اما دقت در نمونه ،كند مضامين سعدي را تكرار مي
  تواند مطرح شود. و براي هر شاعري مي استها عام  تأثيرپذيري

نظران سوي هركس باشد/ در ديدة صاحبآن را كه نظر به« بيت ،19 طرس ،894 فحةص
آورد، طلبـان مـي  دانند كه سعدي بـراي تـرك نظربـازي عافيـت    گواهي مي» خس باشد
بستن و نظربازي با يكي است، بلكه دل ،كه مقصود سعدي ترك نظربازي نيستدرحالي

نگرد ارزشي قائـل نيسـتند و او را ماننـد    كه به همگان مي نظران براي آنچراكه صاحب
  دانند.خس مي

 هاي: بيت ،19 طر، س902 فحةص  ـ
 كنم به هر سـو  زان چشم همي چشم مني و غايب از چشم در

 چون چشم برافكنم بـر آن رو  گشـايد  صدچشمه ز چشم مي

كه سخن از ديـدن روي معشـوق اسـت و هرگـز      درحالي .دانند خداوند مي ةبار دررا 
تـوان   در جهان ديگـر مـي   فقطزيرا در باور اشعريان خداوند را  ،تواند خدا باشد نمي
  ديد.

بسيار صبر بايد تا آن طبيب دل را/ در كـوي دردمنـدان   «بيت  ،7 طر، س929 فحةص  ـ
شـك در   كـه بـي   ،اين باورند كه طبيب دل گاه بر آن ،شود نقل مي» روزي گذر بباشد

بـراي دردهـاي روح بايـد بـه او      واستاد اخـالق اسـت    زبان سعدي معشوق است،
  .مراجعه كرد (؟)

گوينـد   كه مـي  آن«شود كه  نقل مي الملوك ةحيصن: عبارتي از 17 طر، س958 فحةص  ـ
گـاه   آن» دار كالم الملوك ملوك الكالم اعتماد را نشايد سخن انديشيده گوي و معنـي 

شود كه شاه از معلم فرزنـد خـويش    نقل مي گلستانبراي تأييد اين معني حكايتي از 
فرزند مـرا،   داري كه پسران آحاد رعيت را چندين جفا و توبيخ روا نمي«پرسد كه  مي

كردن  كه سخن انديشيده بايد گفتن و حركت پسنديده سبب چيست؟ گفت سبب آن
كه بر دسـت و   موجب آن خلق را علي العموم و پادشاهان را علي الخصوص، به ةهم

دقت در عبارت آخر نشـان  ...» زبان ايشان هرچه رفته شود هرآينه به افواه بگويند و 
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كـالم  « كايت تأييد همـان سـخن نخسـتين يعنـي    دهد كه سخن معلم در پايان ح مي
است نه رد آن و چون معلم بر اين باور است كـه هرچـه بـر    » الملوك ملوك الكالم

  .زبان ملوك رود ديگران نقل كنند
 فحةاما در ابتداي صـ  ،: سخن از حقيرنشمردن دشمن است17 طر، س1021 فحةص  ـ

 شود: دو بيت زير نقل مي 1022
ــي    واهم كردوار خ يكي نصيحت درويش ــه م ــاه زمان ــق ش ــر مواف ــد اگ  آي

 آيــد كــه تيــر آه ســحر بــا نشــانه مــي اگرچه غالبي از دشمن ضعيف بتـرس 

معناي اين دو بيت پرهيز از آه و نفرين سحرگاهي دشمنان ضعيف است كـه پادشـاه   
  بايد از آن بپرهيزد و بر دشمن ضعيف ستم بيش از حد نكند.

اند كـه از فوايـد فروتنـي يكـي هـم ايـن اسـت كـه          : نوشته1 طر، س1045 فحةص  ـ
 .دهد زاده گنجه نشان مي كردن ملك كه حكايت توبه چنان .آيند و .. كاران به راه مي گناه
مرد عارف تواضع  اما دليل دعاي نيك ،كه اين حكايت درباب تواضع آمده است با آن
خيرخواهي پير سيرتي و  شك نيك چون فروتني سبب دعا يا نفرين نيست، بي ،نيست

  خواهد. زاده را مي ملك ةاست كه از دادآفرين توب
رضـا و   ةكه ميان مثلي از بـاب پـنجم كـه دربـار     : براي اين17 طر، س1057 فحةص  ـ

تـرك رياسـت ارتبـاطي ايجـاد كننـد، چنـين        ةحكايتي كه پس از آن آمـده و دربـار  
روايـي خداونـد    فرمـان  ةتوانـد از دايـر   حال كه چنين است و كسي نمي«نويسند:  مي

بگريزد يا ... پس بايـد بـه خواسـت حـق تـن داد و بـدان خشـنود بـود و خـود را          
جا پيش آمده اسـت كـه    اين استنباط نادرست از آن .»كه نيست نمايش نداد اي گونه به

 آيد الزاماً در يك باب درپي هم مي بوستانچه در  اند كه آن كتاب تصور كرده ةنگارند
و هم در بسياري از آثار قدما ايـن   بوستانكه هم در  درحالي .بايد به هم مربوط باشد

  .خورد چشم مي مانندي به حالت جنگ
 : مفهوم اين بيت سعدي را:13 طر، س1069 فحةص  ـ

كردن  كه مقصود سعدي خالي درحالي اند خوري انگاشته بارگي و كم دعوت به ترك شكم
  بخشش ترك حرص است نه ترك غذا. ةشكم از حرص است نه از غذا. چراكه الزم

 درونت حرص نگذارد كه زر بر دوستان پاشـي 
 شكم خالي چو نرگس باش تا دستت درم گردد
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را عرفـاني   »چه گناه او بود من بكشم غرامتش آن«مصراع: ، 20 طر، س1197 فحةص  ـ
بـيم سـعدي در   « :انـد  آورده سـعادت  يايـ ميك، پس از نقل سخناني از است انگاشته

و  خيزد جوي دوست برميو دوست است و صبح قيامت به جست رستاخيز دوري از
دهد كه گناهش را به  شمرد و قول مي دوزخ را دربرابر آتش شوق خود به چيزي نمي

پرسش اين است كه اگر معشوق را خدا بينگاريم، او گناهي ندارد كـه   .»گردن بگيرد
 كسي به گردن بگيرد.

  
 سامان هارجاع ناب. 5

امـا بـا كمـال     ،ه استكردمنابع كار خويش را ذكر  فحهص 24مؤلف در  ،در پايان جلد دوم
كه اولين گام در كار پژوهشي است، غفلت ورزيده است و  ،كردن مĤخذ هم تأسف از الفبايي

تواند از ميان اين همـه اثـر، مطلـوب     مهم نينديشيده كه يك خواننده چگونه مي ةبه اين نكت
هايي از ايـن   هايي مشهود است. نمونه ارش منابع نيز لغزشدر نگ ،اين بر خود را بيابد. عالوه

  توان ديد: ها را در صفحات كتاب هم مي لغزش
ارجاع داده شده اسـت   نيمع فرهنگ: براي معرفي آل مظفر به نوشتپا ،42فحة ص  ـ

  كه براي اين مقصود منبع مناسبي نيست.
آمده بدون ارجاع سيدصدرالدين   چه از قول سيدمرتضي ابن : آن7طر س ،43فحة ص  ـ

  نقل شده است.
) و 4طر متني (سـ  درون ةبه دو شيو فحهارجاع در اين ص ة: شيو4طر س ،62فحة ص  ـ

  است. نوشتپا
 شود، اما در آغاز مي االنساب مجمع: اين صفحه با مطلبي از كتاب 6طر س ،90فحة ص  ـ

  اي ندارد. نام اين كتاب در پرانتز آمده است كه فايده فقطپايان مطلب درميان مطلب 
: براي بيان تاريخ تسليم خليفـه و رفـتن بـه اردوي هوالكـو،     10 طر، س141فحة ص  ـ

  كنند. و ميالدي نقل مي ،صورت هجري شمسي، قمري تاريخ را به
 611 شود در صـفحات  اين بخش را مي ةادام« :اند آورده 5 نوشت: در پا159 فحةص  ـ

در  1 نوشـت تـر پا  كمي عجيـب و همانند اين شيوه و » خواند 671تا  660و  631تا 
 فحةهمين مطلب است به ص ةاگر كسي خواهان ادام« اند: است كه نوشته 457 فحةص

ارجاع در كتابي كـه قـرار اسـت خواننـده تمـامش را       ةاين شيو .»به بعد بنگرد 560
  بخواند عجيب است.
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  .جامي بدون منبع ذكر شده استاي بهپور: بيت 5طر س ،178فحة ص  ـ
اند كـه بـدون منبـع     اي نقل كرده هايي از اوحدي مراغه بيت :15طر س ،187 فحةص  ـ

كـه از همـين شـاعر     ،215و  ،202، 189 فحةهاي ص بيت ةاست. همين لغزش دربار
  .تكرار شده است نيز است،

  شود. : سخن شمس تبريزي بدون منبع نقل مي23طر س ،212فحة ص  ـ
انـد كـه منبعـي بـراي آن      ه(ص) را نقل كـرد  : حديثي از پيامبر6 طرس ،227 فحةص  ـ

  نيامده است.
و بعـد درمقابـل آن در پرانتـز     نامـه بيـ عجاانـد:   آورده 2 نوشت: در پا229 فحةص  ـ

  .همان) كه مفهوم همان روشن نيست از نقل اند (به نوشته
شيرازي قديم تمـام غـزل حـافظ بـا      ة: به مناسبت سخن از لهج11 طرس ،320فحة ص  ـ

 درسشود و توضيحات سه بيت شيرازي آن نيز از كتاب  نقل مي...» سبت سلمي «مطلع 
  .كه اصل اين توضيحات از عالمه قزويني است شود درحالي استعالمي نقل مي حافظ

از دو  بوستانو  گلستانلف اين است كه در ارجاع به ؤ: قرار م5 طرس ،329 فحةص  ـ
در بسـياري از صـفحات كتـاب ايـن نكتـه فرامـوش        .استفاده كنـد » گل و بو« ةنشان
  شود و سبب سردرگمي است. مي

سـعدي و ارتبـاط بـا نـزاري      ةاي دربـار  براي بيـان نكتـه   ،نوشتپادر : 687فحة ص  ـ
ارجـاع   ةدانند كه اين پايگاه شايسـت  همگان مي واند  پديا ارجاع داده قهستاني به ويكي

  .براي يك تحقيق دانشگاهي نيست
 ،تحسـين يـازيجي   ةاند نوشـت  اي كه بدان ارجاع داده : مقاله5 نوشتپا ،768فحة ص  ـ

» اهميت آثار سعدي در امپراطوري عثماني و تركـي «است با عنوان  ،گر ترك پژوهش
آثـار سـعدي در امپراتـوري عثمـاني و تركـي، از      «چه در كتاب آمده چنين است:  آن

درست نقل شده است و گمان عنوان مقاله و نام نويسنده هردو به نا» احسان يازيچي
  .اند خويش نگاشته ةكنم مؤلف از حافظ

اند كـه منبعـي بـراي آن     : نيايشي را از امام باقر (ع) نقل كرده18طر ، س788 فحةص  ـ
  اند. نياورده

  اند. اند ارجاع داده نيا شنيده به سخني كه از استاد فاطمي ،نوشتپا در :921 فحةص  ـ
(ع) و عابد و ناپارسـا كـه در    كه حكايت عيسياند  : نوشته25 طر، س1043 فحةص  ـ

  اند. ... اما مأخذي براي سخن خويش نياورده استهم آمده  ليانج
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از استاد باسـتاني پـاريزي مرودشـت را مروسـت      نقل به ،نوشتپا در: 1145 فحةص  ـ
 آورند. اما منبعي براي گفتار خود نمي ،خوانند مي

  
 ناگفته بهتر. 6
چه بايد بنويسد چيست؛ نكتـه   همه آن نيست كه محقق بداند آن دستي در كار تحقيق چيره«

اين  )13 :1356كوب  (زرين» آن است كه محقق بايد بداند كدام چيزهاست كه نبايد نوشت
آمـد بهتـر و    آيد كـه اگـر نمـي    شود، نكاتي مي رعايت نمي يپارس آتشاي است كه در  نكته

  تر بود: شايسته
درخصوص ياري كه سـعدي در   گلستان: با نقل حكاياتي از 11طر س ،336فحة ص  ـ

پذيرفته و سـعي در  را بازي سعدي  عشق مذكر و هوس تلويحاً ،جواني از دست داده
  اند. توجيه و تفسير آن كرده

الدين شـيرازي   سعدي و قطب ة: حكايتي از عبيد زاكاني دربار1طر ، س554فحة ص  ـ
كه خود در  با آن .است مناسب اين كتاب كه نه مناسب شأن سعدي و نهشود  نقل مي

  سعدي پسنديده نيست. ةاند كه طرح اين سخنان دربار اشاره كرده 532 فحةص
 پروا بـا مطلـع   بي اين بيت سعدي از غزلي بسيار عاشقانه و :17طر س ،572 فحةص  ـ

 :شود نقل مي» كه مزيده است لعبت خندان لب لعلتاي «
 نرفتــيدر دجلــه كــه مرغــابي از انديشــه 

 كشتي رود اكنون كه تتر جسر بريده است

  .(؟) شود كه بعد از فتح بغداد سروده شده است گاه استنباط مي آن
كنند كه اميرخسرو دهلوي از خضر طلـب   حكايتي را نقل مي :2طر س ،748 فحةص  ـ

الـدين اوليـا    گويد اين دولت را سعدي برده و بعد نظـام  كند و خضر مي آب دهن مي
  .اندازد (؟) خود در دهان اميرخسرو مي آب دهان

 ايـن  اند كه در اين ميان نبايد با زنـان رايزنـي كـرد و بـه     : نوشته17طر ، س964 فحةص  ـ
كه سخن سـعدي   با اين ....»مشورت با زنان تباه است و « كند كه استناد مي سخن سعدي

  عاقالنه نيست.صالح و   اما طرح آن در روزگار ما به ،داردريشه در باورهاي كهن 
 .گذارنـد  و گشـت گـرد و اهـل    ها خيابان اند: برخي زن : نوشته3طر ، س1127 فحةص  ـ

  .(؟) ... گرفت و جلوي چنين زني را به ضرب كتك هم كه شده بايد
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ايـن اسـت كـه زن     سخن نهايي سعدي تقريبـاً « :اند : نوشته20 طر، س1128 فحةص  ـ
بهتر است كه خود را  ،دردسر است، بنابراين ةسازگار هم كه باشد مايو حتي اگر زيبا 
  .(؟)» بند عيال نكرد و با زني بيش از يك سال به سر نبرد گرفتار و پاي

يـابي و موفقيـت    ناگفته نمانـد كـه سـعدي كـام    « :اند : نوشته3 طر، س1138 فحةص  ـ
هـايي از   گاه به نقـل بيـت   آن .»شمرد كودكي برمي ةتنبيهات دور ةخودش را هم نتيج

انـد ايـن اسـت كـه      اي كه مؤلف محترم از آن غفلت ورزيده نكته .پردازند مي انبوست
  نقل آن خطايي نابخشودني. سخن خالف عقل از زبان هركه برآيد ناشنيدني است و

نظـر مرحـوم     سعدي بـه  ةاز تقريرات ثالث ،سخن ةادام : در23 طر، س1262 فحةص  ـ
و ) 119 :1387 (قزوينــي جــويني يگشــانجهــا خيتــار ةعالمــه قزوينــي در مقدمــ

) اشاره كرده كه اين تقريرات را 121 :1391(بهار  يشناسسبكالشعراي بهار در  ملك
دانند و نويسنده با بيان داليلي بر ايـن بـاور اسـت كـه ايـن تقريـرات        از سعدي نمي

 ةسعدي است. سخن در درستي يا نادرستي داليل نويسنده نيسـت. سـخن در جملـ   
 اند: طاب به اين دو بزرگ نوشتهه خاي است ك گونه تعريض

خود و ممدوحانش  ةبايست رابط واري و مبارزاتش نمي بزرگ ةمرحوم بهار با قبول هم
را مالك رفتار عارفان و شاهان پيشين قرار دهد و چنين حكمي صادر كند؛ همين گونه 

  .است مرحوم عالمه قزويني

اند كـه   استفاده كرده» واهللا اعلم«عبير كه هر دو استاد بزرگ در پايان نظر خويش از ت اوالً
تعريض  ،قطع خالف نظر نويسنده باشد حتي اگر نظر ايشان به ،دال بر ترديد آنان است، ثانياً

 تعـد ي لم و قدره عرف أمرء اهللا رحم ،قول موالي متقيان سياسي به آنان حدناشناسي است و به
(رشيد  خويش و درنگذشت از حد خويش ةرحمت كناد بر آن مرد كه بشناخت انداز ،طوره

  .)35 ةكلم :1373وطواط 
  

 ييامال يهاغلط و نگارش يهالغزش. 7

شـود   رواي سرزمين سخن فارسـي نوشـته مـي    فرمان ةرود نگارش كتابي كه دربار انتظار مي
كه نويسنده گاه اسير احساسات شود و به دامن زبان عاميانـه   نجار باشد نه اينه پيراسته و به

هاي اماليـي   شمار بسياري از غلط ها را با هم خواهيم ديد. هايي از اين لغزش نمونه .درغلتد
  ايم. را در جدولي نشان داده شود كه آن نيز در صفحات كتاب ديده مي
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 گارشيهاي ن لغزش 1.7
منــدش،  كمــي بعــد نامــادري و زن قــدرت«انــد:  : آورده18طر ســ ،152فحة صــ  ـ

براي نهاد مفـرد ايـن   » پيوستند« استفاده از فعل جمع .»تنددوقوزخاتون نيز به او پيوس
  .كه هردو يك نفرند اند درحالي كند كه نامادري و زن دو كس شائبه را ايجاد مي

مكـرر و مـبهم از ضـمير او در هنگـام سـخن از       ة: اسـتفاد 12 طر، سـ 252 فحةص  ـ
  يابد. ادامه مي 253 فحةص ةخورد و اين روال تا ميان چشم مي خاتون به ابش

را در معنـاي بـاخبري از حـال مـردم و      واري مـردم تعبيـر   :10 طر، س950 فحةص  ـ
واري يعنـي   پسوند شباهت اسـت و مـردم   »وار«اند گمان كنم  ها ساخته مشكالت آن

  شود. بودن و از آن معناي موردنظر مؤلف دريافت نمي مثل مردم
بايد بـه هـر    ،به هم خورداي دوستانه ةاگر رابط«اند: : نوشته22 طر، س1116 فحةص 

و هـم تعبيـر   » خـوردن هـم بـه «گمان كنم هم تعبير  .»اي آن را دوباره جوش دادبهانه
 از زبان عاميانه به وام گرفته شده است و چندان مناسـب مـتن نيسـت.   » دادنجوش«

  توان ديد:نظير اين تعابير عاميانه را در صفحات زير مي
  .براي توصيف زبان سعدي» كردن روبازي: «3طر ، س1227 فحةص  ـ
ـ  ةشد بازسازي كه ظاهراً» زدن به ذوق: «18 طر، س1293 فحةص  ـ تـو  « ةصورت عاميان

  است. »زدن ذوق
 .»خود را لودادن: «آخر طر، س1308 فحةص  ـ
  
  هاي اماليي غلط 2.7

  .توضيح: شكل درست كلمه در پرانتز آمده است
طر سـ  ،79 فحةص ؛كافي (كافر) :2طر س ،79 فحةص ؛(بدانند) ندانند :9 طر، س37فحة ص

» پس«افتادگي  :21طر ، س99 فحةص ؛شگافته (شكافته) :4طر س ،84 فحةص ؛(پذيرد) پذير :2
جهان را خراب كرد به جنگ  اگرچه تتارجنگ (گنج):  :1طر ، س121 فحةص ؛از ةقبل از كلم

 :19طر سـ  ،187 فحةص ؛)142، 3 ج :1378/ خراب، گنج تو دارد چرا شود دلتنگ (مولوي 
راويـج   :1 طرسـ  ،234 فحةص ؛(بازرگانان) بازگانان :آخر طرس ،232فحة ص ؛كريوه (گريوه)

 ،516 فحةص ؛ياد (باز) :3طر س ،361 فحةص ؛(سغبه) ةشعب :15طر ، س302 فحةص ؛(تراويح)
 :3 طر، سـ 544 فحةصـ  ؛ذهنـت (دهنـت)   :13طر سـ  ،534فحةص ؛(نخرج) نخرخ :15طر س
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 :20طر سـ  ،604 فحةصـ  ؛گريز (ناگزير) :20 طر، س588فحة ص ؛سلسل البول (سلس البول)
فحة صـ  ؛(يـا)  تـا  :4طر سـ  ،679فحة ص ؛حفيف (خفيف) :6طر س ،676 فحةص ؛أنان (أنال)

، 795فحة صـ  ؛گه (كـه)  :9طر ، س702فحة ص ؛معجم االلقاب (معجم االداب) :1طر ، س695
نـاخلف از   :9 طر، سـ 830 فحةص ؛بداني (بداند) :5 طر، س796 فحةص ؛ناز (تا، ز) :24 طرس

خَلقان  :21طر س ،1036 فحةص ؛كارآتر (كاراتر) :3 طر، س974 فحةص ؛پايان بيت افتاده است
  .خطيره (حظيره) :10طر س ،1192 فحةص ؛احان (احسان) :21طر س ،1153 فحةص ؛(خُلقان)

  
  گيري . نتيجه8

اي تـازه و   مطالب آن گاه نكتهنواز دارد و درخالل  كه ظاهري چشم با آن يپارس آتشكتاب 
آن اسـت كـه نويسـنده     ةبازگوكننـد  ،اما وقتي دقيق خوانده شود .خورد چشم مي سودمند به

بـا نگـاهي شـيعي از     و از آثار ديگر پيش روي نهاده اسـت  اي را با مجموعه يسعد اتيكل
 خواسته است: عارفي اخالقي كه هرچه سروده درخدمت سعدي روايتي ساخته كه خود مي

كـه نكـاتي خوانـدني     با آن يپارس آتشحتي اگر غزل عاشقانه باشد؛  ،عرفان و اخالق است
سعدي، سرشار از منقوالت، تكرار، استنباط نادرست  ةاما روايتي است درازدامن دربار ،دارد

رسد.  با نگارشي متوسط كه بوي حدناشناسي و ... هم از آن به مشام مي ،سامان هو ارجاع ناب
منـد اسـت و از ناشـر محترمـي چـون       نويسنده و ناشر گله شك از بي يپارس شآت ةخوانند

همه نقص پذيرفتـه و در داوري آن كوتـاهي    كه چرا انتشار كتابي را بااين ،تر اطالعات بيش
  .كرده است

 
  نامه كتاب

  .، تهران: سخنحافظ شعر صورت و يمعن در يتأمل، گمشدة لب دريا ،)1382پورنامداريان، تقي (
  ، تهران: قطره.غزل در يسعد)، 1383( حميديان، سعيد
و تعليـق   ،، ترجمه، تصـحيح (ع) طالب ياب بن يعل كالم من طالب كل مطلوب)، 1373رشيد وطواط (

  البالغه. محمود عابدي، تهران: بنياد نهج
  تهران: سخن. ،يسعد ةشيو اند يزندگ ةدربار، حديث خوش سعدي ،)1379عبدالحسين ( كوب، زرين
  و اشارات، تهران: جاويدان. ،از مقاالت، نقدها ها، ها و انديشه يادداشت ،)1356عبدالحسين ( كوب، زرين

  اهتمام محمدعلي فروغي، تهران: اميركبير. ، بهكليات سعدي ،)1363( سعدي، مصلح بن عبداهللا
و فهـارس، بهاءالـدين    ،، تصـحيح، مقدمـه، تعليقـات   كليات سـعدي  ،)1393سعدي، مصلح بن عبداهللا (

  خرمشاهي، تهران: دوستان.
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  توضيح غالمحسين يوسفي، تهران: خوارزمي. ، تصحيح وگلستان ،)1368سعدي، مصلح بن عبداهللا (
، با شرح ابيات و ذكر وزن ديوان غزليات استاد سخن سعدي شيرازي ،)1368سعدي، مصلح بن عبداهللا (

  هبر، دو مجلد، تهران: سعدي.كوشش خليل خطيب ر و امثال حكم، به ها غزل
توضيح غالمحسين يوسفي، تهـران:   تصحيح و ،نامه) بوستان (سعدي ،)1369سعدي، مصلح بن عبداهللا (

  خوارزمي.
، تصحيح و توضـيح غالمحسـين يوسـفي، تهـران:     هاي سعدي غزل ،)1385سعدي، مصلح بن عبداهللا (

  سخن.
و تعليقـات   ،، مقدمـه، تصـحيح  خ ابـي سـعيد  اسرار التوحيد فـي مقامـات شـي    ،)1366( بن منور محمد

  محمدرضا شفيعي كدكني، تهران: آگاه.
ج،   2، سعدي ةو انديش ،آتش پارسي، درنگي در روزگار، زندگي ،)1393( پرست الريجاني، حميد يزدان

  تهران: اطالعات.
  


