
 ی کوتاهمقاله  
 

 شعرپژوهی )بوستان ادب( دانشگاه شيراز علمی پژوهشی ی مجله 
 242-231، صص 42، پیاپی 1398زمستان  ،چهارم يشماره ،یازدهم سال

 
 (سعدیگلستان در شعری وزن  ی هدربار)نه به اشتر بر سوارم 

 

  زادهآریا طبیب
 دانشگاه تهران 

 

 چکیده 
  نظر   از  که  دارد  وجود  بیت  دو  (،92:  1392)  سعدی  گلستان  هایحکایت  از  یکی  در

 است:  شده مطرح  ی آندرباره متعددی نظرهای و است  مبهم عروضی
 د رعیت نه غالم شهریارم ـــه خداونـن نه به اشتر بر سوارم نه چو اشتر زیر بارم

 گذارم عمری میزنم آسوده و نفسی می ود و پریشانی معدوم ندارم ـــ م موجــغ          
  از   بال   بیت   دو   تا   است   شده   سبب   امر   این .  نیست   شبیه   دو بیت   این   های وزن مصراع 

  نظر اختالف   و   بحث   محل   همواره   و   بگیرند   خود   به   ای پیچیده   بسیار   وضعیت   وزن،   حیث 
  سروده   عرب   عروض   قواعد   براساس   را   شده گفته   بیت   دو   سعدی   نگارنده،   نظر   به   . باشند 
  دو   وزن   ی درباره   پژوهشگران   بین   در   نظر اختالف   بروز   باعث   نکته،   همین   از   غفلت   و   است 
  این   ی درباره   را   شارحان   آرای   سپس   مختلف،   های ضبط   ابتدا   مقاله   این   در .  است   شده   بیت 
  براساس   فوق   بیت   دو   اینکه   بر   دال   را   خود   نظر   سپس   کنیم، می   نقد   و   معرفی   بیت   دو 

  آن   در   که   را   خود   پیشنهادی   صورت   همچنین   دهیم. شرح می   شده،   سروده   عرب   عروض 
 .کنیم می   ارائه   است،   عرب   عروض   با   مطابق   ها مصراع   چینش 

 .گلستانعربی، عروض فارسی،  سعدی، عروض   های کلیدی:واژه
 

 مقدمه .  1
دومدر   مبهم    گلستان  باب  عروضی  نظر  از  که  دارد  وجود  بیت  دو  و    استسعدی، 
دربار  هاینظر استی  همتعددی  شده  مطرح  تصحیح    .آن  طبق  بیت  دو  این  ضبط 
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  . نه به اشتر بر سوارم نه چو اشتر زیر بارم 1
 2ن فاعالت   فعالتن فعالتن فعالت . نه خداوند رعیت نه غالم شهریارم 2
 فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن  غم موجود و پریشانی معدوم ندارم  . 3
  گذارم  زنم آسوده و عمری مینفسی می. 4

  عرب   عروض   قواعد   براساس  را   شدهگفته  بیت  دو  ی ما این است که سعدیفرضیه
بی  سروده به است.  نکته،  توجهی    پژوهشگران  بین  در  نظر اختالف   بروز  سبب   این 
  سپس   مختلف،  هایضبط  ابتدا  برای اثبات این فرضیه،.  است  شده  بیت  دو  وزن  یدرباره
دلیل خود را برای    سپس  کنیم،می   نقد  و  معرفی  بیت  دو  این  یدرباره  را  شارحان  آرای

می ارائه  است،  شده  سروده  عرب  عروض  قواعد  در  بیت  دو  این  اینکه  کنیم. اثبات 
  عرب   عروض   با   مطابق  هامصراع   چینش   آن،  در  که  را  خود  پیشنهادی  صورت  همچنین

 .دهیماست، نمایش می
 

 . بیان مسئله2
های  ایم، مصراع بررسی کرده   پژوهش ای که در این  نسخه   12در تمام  است که   مسئله این 

مربوط    4و    1های  ها به مصراع آن   ضبط در   و تفاوت   دارد   ی ضبط یکسان   3و    2  ی ه شمار 
همه سبب شده است  نیز هریک دارای وزنی متفاوت است. این   3و   2های مصراع  د و شو می 
بحث و    محل ای به خود بگیرند و همواره  دو بیت فوق از حیث وزن، وضعیت پیچیده   که 

کتاب  اختالف  در  حتی  باشند.  وزن طبقه نظر  فارسی بندی  شعر  که  1397  ، )نجفی   های   )
ها  ست، ذکری از این دو بیت و وزن آن ا شعر فارسی    نادر   های اتفاق وزن به مشتمل بر قریب 

اختصار،   ، ( نامه درس )   فارسی   شعر   وزن   کتاب   در   تنها   نجفی   ؛ است   نشده    را   شعر   این   به 
  ( 180-179:  1395  رک.نجفی، ) است.    دانسته   مختلف   وزن   سه   آمیختن درهم   از   ای نمونه 

به  که  است  این  بیت  دو  این  ویژگی جالب  فارسی،  دیگر  قواعد وزن شعر  از  رغم عدول 
فارسی  گوش  به  است.   آهنگ خوش زبانان  همواره  است فرضیه   آمده  این  نگارنده    که   ی 

 . را آگاهانه براساس قواعد عروض عرب سروده است   شده گفته سعدی دو بیت  
ابتدا   مقاله  این  آرا،  مختلف  ضبط  12در  شارح  یسپس  ):  چهار  (،  1249سودی 

این دو بیت معرفی    یه( را دربار1392( و یوسفی )1350رهبر )(، خطیب1344)خزائلی  
از    4و    1طورکه اشاره شد دو مصراع  ایم. همانسپس نظر خود را شرح داده  و نقد کرده

دهیم؛ توجه شود که  ها را نمایش میهای مختلفی هستند که آنحیث وزن دارای ضبط
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اختالف به  فقط  مقاله  این  ضبطوزن  هایدر  در  داشتهی  توجه  به  ها  پرداختن  از  و  ایم 
کردهتفاوت خودداری  وزن  به  نامربوط  ضبطایمهای  وزن  تقطیع  و  بررسی  در  از  .  ها 

ایم؛ اما برای هر مصراع در  ضرورت تبدیل کمیت کوتاه پایان واژه به بلند استفاده نکرده
ده از ضرورت مذکور و  های متفاوت با استفاهای پایان مقاله، احتمال خوانشیادداشت

تقطیع درنظرگرفتهبالطبع  را  متفاوت  از  های  استفاده  بدون  ضبطی  اگر  همچنین  ایم. 
به  دیگر  بود،  فاعالتن(  فعالتُ  فاعالتن  فعالتُ  )مثال  مطبوع  وزنی  دارای  ضرورت، 

 ایم.های ممکن با استفاده از ضرورت نپرداخته بررسی خوانش
  یف علی   اوغلی   ؛ ( 47:  الف 1395سعدی، ) انوری   :یر بارمنه به استر بر سوارم نه چو اشتر ز

  ؛ ( 67:  1342سعدی، ) مشکور   ؛ ( 63:  1316  سعدی، )   فروغی   ؛ ( 144:  1959سعدی، ) 
 ( 92:  1392  سعدی، )   یوسفی   ؛ ( 62:  1341سعدی، ) نفیسی 

 سعدی،)مصفا  ؛(322:  1344خزائلی،):  بارم  زیر  به  خر  چو   نه  سوارم  اشتری  بر   نه
 ( 149: ب1395

 : مدخل »شهریار«( 1377)دهخدا،   :  سوارم نه چو اشتر زیر بارمنه به استری  
 ( 218: 1249)سودی، :  نه بر اشتر بسوارم نه چو استر زیر بارم

  خرمشاهی  ؛(70:  1310  سعدی،)  قریب   :بارم  زیر  اشتر  چو  نه   سوارم   بر   اشتر  به  نه
 ( 81: 1393 سعدی،)

 : گذارممی عمری و آسوده زنممی نفسی
  سعدی، )  خرمشاهی  ؛(144:  1959  سعدی،)  یفعلی  اوغلی  ؛(47:  1395  سعدی،)  انوری
  مشکور   ؛(70:  1310،سعدی)  قریب  ؛(64:  1316سعدی،)  وغیفر  ؛(81:  1393

 ( 92:  1392 سعدی،) یوسفی ؛(63: 1341سعدی،)  نفیسی ؛(67: 1342سعدی،)
  :آرم سر به عمری و آسوده زنممی نفسی

 ( 218: 1249سودی، ؛«پریشانی»  مدخل:  1377دهخدا،  ؛322: 1344 خزائلی،) 
 ( 149: ب1395سعدی،) مصفا   :بگذارم عمری و آسوده زنممی نفسی

 

 وزن مصراع اول  منبع 
علی  ،انوری  ،فروغی  ،خرمشاهی  ،یفاوغلی 
 ی یوسف ،نفیسی ،مشکور ،قریب

 3فعالتن فاعالتن فعالتن فاعالتن
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ضبط  تمام  مصراعدر  قرارگرفتن  هم  کنار  شاهد  فوق،  حیث  های  از  نامشابه  های 
فارسی، برخی مصححان و شارحان برای    اتفاق اشعاربهقریبکه در  درحالی ؛وزن هستیم

کننده نیست. در اینجا به  اند که چندان قانعداده  هاییتشابه در وزن، نظرتوجیه این عدم 
  پردازیم.می نظرهابررسی این 

 
 ی پژوهش . پیشینه3

( ت   (:1349؛  1249سودی  میأکسودی  مخبون  ید  اقسام رمل  از  اول  بیت  وزن  که  کند 
توان اشاره کرد:  اما در تقطیع او به دو مورد ناصحیح می  .است و وزن آن صحیح است

است کرده  تقطیع  »فعالتن«  را  »شهریارم«  و  بارم«  »زیر  »فاعالتن«  درحالی  ؛او  باید  که 
قافی  در  که  الفاظی  که  گفته است  ادامه  در  کند. سودی  واقع است  یهتقطیع  اول  ،  بیت 

می تقطیع  سالم  »شهریارم«،  و  بارم«  »زیر  است    ،شودیعنی  مخبون  عمومًا  بقیه  اما 
سودی  219،  1249سودی:  .)رک معلوم  ایناب؛  (410و    409:  1349؛  نگارنده  بر  حال 

  .ها را به شکل»فعالتن« تقطیع کرده استرغم این آگاهی، در عمل آننیست که چرا به
گفتههمان کمیت    ،شد  طورکه  تبدیل  ضرورت  از  دوم(  مصراع  )در  »غالمِ«  در  سودی 

ان واژه به بلند بهره برده است، اما او نتوانسته توجیه کند که چرا جزءِ پایانی  کوتاه پای
عالوه است؛  فاعالتن  »شهریارم«(  و  بارم«  »زیر  همان  )یعنی  دوم  و  اول    ، براینمصراع 

هیچ در  »بسوارم«  شرضبطِ  از  تصحیح  هاحیک  دیده  بررسی  هایو  مقاله  این  در  شده 
احتمال   و حتی  برای مطبوعنشده است  باشد که سودی  تحریفی  که  وزن دارد  ترشدن 

در شر است.  داده  ترک  های حانجام  نظرشارحان  که سودی  گلستان  بر  دیگر    های زبانِ 

 فعالتُ فاعالتن فعالتُ فاعالتن  مصفا  ،خزائلی
 فعالتُ فاعالتن فعالتن فاعالتن دهخدا  
 4فعالتن فعالتن فعالتن فاعالتن  سودی 

 وزن مصراع چهارم منبع 

  ،فروغی ی،خرمشاه ،یفاوغلی علی  ،انوری
 یوسفی  ر،مشکو ،نفیسی  فقریب

 فعالتن فعالتن فعالتن فاعالتن 

 فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن  مصفا  ،سودی ،خزائلی، دهخدا
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آن از  دبعضی  »بسوارم«  ضبط  است،  کرده  نقد  را  در  ها  مثال  برای  است؛  نشده  یده 
یعقوبنسخه شرح  از  خطی  بیت  ای  دو  این  سیدعلی،  »بیت  زیربن  بدون عنوان   »

»نه بَاُشْتری سوارم نه چو خر زبر بارم نه   گونه ضبط شده است:بدین هامصراعجداکردن 
ریشانی معدوم ندارم نفسی  رعیت نه غالم شهریارم غم موجود و پ   5ی صاحبخذاوند 

ای خطی از  یا در نسخه  (45،  907: بن سیدعلی« )یعقوب. آرمسُودَه بعمری بسَرْ  آزنم  می
هر مصراع    ین دو بیت را با عنوان رباعی ضبط کرده و در مقابلِا  ،شرح شمعی، شارح

نه بر اشتری سوارم  »  آن را به ترکی نوشته است. ضبط او بدین صورت است:  یهترجم
  معدوم   ئ چو اشتر زیر بارم...نه خداوندِ رعیت نه غالم شهریارم...غم موجود و پریشاننه  

شایان توجه  ی  نکته   (76  :1020  ،« )شمعی.آرمو عمری بسر    آسودهزنم  نفسی می...ندارم
سودی شرح  نظر،  در  به  او  است  هاینقد  ترک  تفاوت    .دیگرشارحان  به  سودی  البته 

شرحض در  اشارهبط  دیگر  نمیهای  کافیای  نام  به  شارحی  نظر  رد  در  سودی    6کند. 
 بیت اول را دو بیت ظن کرده و گفته است:  ،»کسی که به بحور آشنایی ندارد  7گوید:می
سکته» ثالث  مصراع  در  که  نماند  بهمخفی  اشعار  نظرمیای  در  که  این  رسد  از  قدما 

زیادسکته بخوانیما  ها  بدون سکته  اگر  و  »ست  رعیت،  می   «نه خداون  ... «شودخوانده 
ه و عمری به سر آرم( بیت تمام ظن کرده و زنم آسودنفسی می)کسی که این مصراع را  

گفته   چنین  آن  شرح  استیفاء  از  قافی» بعد  اگرچه  نماند  بیت    ی همخفی  ]نفسی  این 
معلوم  «  [ موافق است اما به خودش متحد نیستبا نظم سابق ]نه به اشتری...زنم...[  می

است نداشته  آشنایی  بحور  و  وزن  به  شخص  این  ).است  ؛  219:  1249سودی،« 
هم210:  1349،یسود نظر  نقد  در  نهایت  در  سودی  است:  یه(  گفته  چنین    شارحان 

اینکه جمیع شراح ترکیب این دو بیت را ناموزون نوشته و عموما غلط معنی   »حاصل 
)رد شراح جمیعا( و بعضی نتوانسته این نظم را از رباعی تشخیص    أمل تدبر اند، ت کرده
بیتِ  بر  ، و به جای »نظم« رباعی نوشته است« )همان(. نظر کافی مبنیبدهد   کاملیک 
مورد    بودنِ این  در  توضیحی  ادامه  در  که  است  مهم  بسیار  بیت،  دو  این  مصراع  هر 

به خود« این است که بخشی از    خواهیم داد. اگر منظور کافی از »متحدنبودن بیت دوم
افتد  »آسوده« در مصراع اول و بخشی در مصراع دوم می  ی ه»پریشانی« و نیز کلم  یهکلم

...آسو/ده...( و  عروض  می   ، )...پریـ/شانی...  منظر  از  هم  کافی  که  گرفت  نتیجه  توان 
نگاه کرده است؛ زیرا در شعر عرب طبق قاعده این نظم  به  تدویفارسی  نام  به  یا  ای  ر 
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 ؛توان بخشی از کلمه را در عروض و بخش دیگر آن را در ابتدای بیت آوردادماج می 
 :مثل بیت زیر از متنبی

 ( 314، 1926العکبری: ) بُ َتشَقُّ الْقُلُوبَ قَبْلَ الْجُلُودِ  رَامِیَاتٍ بِأَسْهُمٍ رِیشُهُ الْهُدْ 
کلم از  دوم    یهکه جزئی  در مصراع  و جزئی  اول  در مصراع  ابرو(  معنی  )به  »الهدب« 

 ( 35:  2006،الهاشمیرک تدویر  یه )برای بررسی قاعد .آمده است
( اشتری  (:  1344خزائلی  بر  »نه  )براساس ضبط خودش:  اول  بیت  توضیح  در  خزائلی 

محذوف ... سوارم نه چو خر به زیر بارم...«( وزن آن را »رمل مثمن مخبون مقصور یا  
 ( فعلن«  یا  فعالن  فعالتن  فعالتن  فاعالتن  وزن:  گزارش  367و    87:  1344خزائلی، بر   )

به  می آن  تبدیل  و  بوده  »فعالتن«  اصل  در  وزن  این  اول  رکن  که  است  بدیهی  کند؛ 
اختیار شاعری است. او در توضیح بیت دوم چنین گفته است: »در    بر حسب  »فاعالتن«

است: نه به اشتر بر، سوارم نه چو اشتر زیر بارم و در   ها چنین ضبط شدهبعضی نسخه
آرم«، »می »به سر  به جای  بیت دوم سنگیناست  گذارم« ضبط شدهمصراع آخر  از  .  تر 

این و  بدیهی است که  بیت اول است  قدر مسامحه در وزن عروضی گاهی روا است«؛ 
 بر جواز تسامح در وزن، درست نیست. نظر خزائلی مبنی

های دیگر دانسته  تر از ضبطرهبر ضبط فروغی را صحیحخطیب(:  1350رهبر )خطیب
کند. سپس هر مصراع  یید می أو گفته است که تقطیع عروضی این ضبط صحت آن را ت 

 را به صورت زیر تقطیع کرده است:
 فعالتن فعالتن فعالتن فاعالتن   فعالتن فاعالتن فعالتن فاعالتن

 فعالتن فعالتن فعالتن فاعالتن   نــ فعالتن فعالتن فعالتن فعالت 
 ( 156:  1350رهبر،)خطیب

تبدیل کمیت کوتاه به بلند در پایان  یعنی در مصراع دوم برای »غالمِ« از ضرورت 
بینیم وزن مصراع اول و سوم با هم و نیز با وزن دو واژه استفاده کرده است. چنانکه می

 مصراع دیگر فرق دارد و چنین امری در عروض فارسی مطلقاً روا نیست. 
ا »فعالتن فاعالتن فعالتن فاعالتن« تقطیع  یوسفی مصراع اول و دوم ر(:  1392یوسفی )
یعنی هم برای »خداوندِ« و هم برای »غالمِ« از ضرورت تبدیل کمیت کوتاه    ؛کرده است

دربار او  است.  کرده  استفاده  واژه  پایان  در  بلند  با    نداشتن مشابهت  ی هبه  سوم  مصراع 
خطیب  هایمصراع توضیحات  به  صرفا  و  نگفته  سخنی  استدیگر  داده  ارجاع    . رهبر 

 ( 606: 1392)یوسفی،
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 تقطیع و ضبط پیشنهادی نگارنده. 4
اصول عروض   با  مطابق  باید  و  نظام عروض عرب سروده شده  براساس  بیت  دو  این 

بیت. دو  نه  و  دانست  بیت  چهار  را  آن  مهیچ  عرب  از  فارسی  توجیهی  عروض  نظر 
نظم    های ابهام  تواند نمی کند.  رفع  را  آن  مجزوءالعروض    بال وزنی  رمل  بحر  در 

است شده  سروده  دو  ؛مجزوءالضرب  بر  مشتمل  آن  مصراع  هر   ( رکن)  جزء  یعنی 
ها با هم نیز به دلیل استفاده از زحافات رایج در  نبودن وزن مصراعفاعالتن است. مشابه

کاربردن یا نبردن  اختیارات شاعری، شاعر در بهبحر رمل عروض عرب است که همانند  
رایج در بحر رمل عبارتند از: خبن، کف،  وزنی  )زحافات(    جوازهای  ها مختار است.آن

 ( 139-137: 1996،العروضی.)رک .شکل
جزئی است و چینش ابیات به    6بحر رمل، مسدس یا    8در عروض عرب بیتِ تامِ

  . بیت تام باشد  یهبیت باید حداکثر به انداززیرا تعداد اجزاء    است؛صورت مثمن غلط  
در بیت سوم    ،در این حالت  (35-34  :1390،مقبل؛ قهرمانی 67  :1989ی،الزمخشر .  ک)ر

تدویر یا ادماج که ذکر آن گذشت و در شعر عرب نیز بسیار رایج    یهو چهارم از قاعد
پایان    ،است کوتاه  تبدیل کمیت  از ضرورت  استفاده  بدون  ما  استفاده شده است. حال 

شده در آن را  کنیم و زحافات استفادهواژه به کمیت بلند، بیت را به شکل زیر تقطیع می
باز وزن بیت طبق   ،ذکور استفاده شودبدیهی است که اگر از ضرورت م  .دهیمنمایش می

؛ زیرا استفاده از این ضرورت، رکنی را که »فاعالتن« نیست،  عروض عرب درست است
صورت رکن، غیرمزاحف خواهد بود؛ همچنین اگر در  کند و دراینبه »فاعالتن« بدل می

رت مصراعِ »نه غالم شهریارم« در »نه« از ضرورت استفاده کنیم و غالم را بدون ضرو
زحافِ  رواجِ  دلیل  به  هم  باز  که  فاعالتن«  »فاعالتُ  خواهدبود:  چنین  تقطیع  بخوانیم، 

 کف در این بحر )تبدیل فاعالتن به فاعالتُ(، فرضیه همچنان درست خواهد بود.
ها وجود دارد و  ها یا حروفی که امکان استفاده از ضرورت در آندر اینجا زیر واژه 

 ایم:ها خط کشیده آنهای عروضی نظیر همچنین رکن
 زیر بارم  چو اشتر )استر(  نه بر سوارم  به اشتر )استر(   نه

 فاعالتن  )مخبون(  فعالتن فاعالتن  )مخبون(  فعالتن
ـ  نه  شهریارم  غالم  نه رعیت  ـد خداون

 فاعالتن  9)مشکول( فعالتُ )مخبون(  فعالتن )مخبون(  فعالتن
 ندارم  م معدو  نیِ پریشا  د و غم موجو 
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 فعالتن )مخبون(  )مخبون(  فعالتن فعالتن )مخبون(  فعالتن )مخبون( 
 گذارم می و عمری  ده زنم آسو نفسی می 

 فاعالتن  )مخبون(  فعالتن فعالتن )مخبون(  فعالتن )مخبون( 
دارد:   قرار  عرب  عروض  نظام  در  شعر  این  که  است  آن  مؤید  قرینه    . 1چند 

موافقهمان است،  گفته  کافی  که  قافیگونه  و    یهبودن  اول  زوج   هایمصراعمصراع 
بودن وزن بیت با توجه به زحافات بحر رمل  درست  .2  ؛(410و    409:  1349  ،سودی)

توضیح آنکه در اشعار عربیِ به   :ربودن بیت سوم و چهارمّ َّمدو  .3  ؛در عروض عرب
  بودن مصراع وزن رمل مجزوء، تدویر در ابیات بسیار رایج است )احتمال به دلیل کوتاه

تعداد زیاد ابیاتی که سعدی در قصاید عربی خود به این وزن سروده   .4  ؛در این بحر(
 آوریم:  را در زیر می  هایقصیدهآن  مطلعاست و ما 

 ( 84: 1390،)سعدی ألبناء الکرام م  أنا دلل ابنة الکر 
 (88)همان:  و اسقنی و اسق الندامى  یا ندیمی قم تنبه 

 (96)همان:  و بدیل عن بدیل  تبتغى أرض بأرض 
 

 گیری نتیجه. 5
گرچه در شعر فارسی استفاده از جوازهای وزنی )زحافات( شعر عرب معمول نیست و  

وزن گوش  بیشتر  به  عرب  شعر  مطبوع  است،فارسیهای  نامطبوع  با    10زبانان  سعدی 
شعری فارسی    ،تسلط شگرف خود هم بر شعر عرب و هم بر زبان فارسی توانسته است

  اینجا در   آوری مطبوع و دلنشین است.طرز حیرتدر نظام عروض عرب بسراید که به
 دهیم:ضبط پیشنهادیمان را برای این دو بیت ارائه می

 / نه چو اشتر زیر بارم  سوارم  بر اشتر هب نه
 نه خداوند رعیت / نه غالم شهریارم 

 ندارم  معدوم غم موجود و پریشا / نیِ  
 گذارم نفسی میزنم آسو / ده و عمری می

در پایان ذکر این نکته لزم است که سعدی با تسلطی که بر زبان و شعر فارسی و عربی 
عار فارسی خود استفاده کند؛  دارد، توانسته است از عناصری مربوط به شعر عربی در اش

 توان به موارد زیر اشاره کرد:از آن جمله می
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موقوف.  1 مصراع  بیتوفور  در  به  المعانی  نسبت  سعدی  اشعار  در  آن  بسامد  که  ها 
 از شعر عربی باشد. رسد که متأثرنظرمیشاعران دیگر شایان توجه است و به

ی او از وزنی برگرفته از بحر بسیط عروض عرب )مستفعلن فعلن مستفعلن  استفاده.  2
 فعلن( در یک غزل به مطلع:   

قبل   وزن،  این  است.  توجه  جالب  غزل،  این  به  شعر  خوانندگان  عموم  از  اقبال 
قصیده مثال  است؛  شده  استفاده  اندک،  بسیار  هرچند  خاقانیسعدی،  از  کوتاهی   11ی 

 ( به مطلع: 910  :1391  ،خاقانی)

 : گلستان. سرودن بیتی ملمع به بحر طویل عربی در 3
 گفت آمد از بختم که این دولت از کجا ش ى طیف من یجلو بطلعته الدجىسر

 (136: 1392)سعدی،
به4 که  مقاله  این  در  بحث  بیت مورد  دو  درنهایت  قواعد عروض  .  براساس  طورکامل 

 عرب سروده شده است. 
 

 ها یادداشت
ارجاع   هم   متنمصحح  به    ،گلستانمختلف    هایتصحیح  به  ارجاع  برای  مقاله   متن  در .1

 .ایمآورده سعدی نام ذیل را هاتصحیح همه اما در فهرست منابع،  ایم؛داده

کوتاه   .2 کمیت  تبدیل  وزنی  از ضرورت  دو،  هر  یا  »غالمِ«  یا  »خداوندِ«  در  شارحان  برخی 
به را  مصراع  وزن  و  کرده  استفاده  بلند  کمیت  به  واژه  فعالتن  ش   پایان  فعالتن  »فعالتن  کل 

فا فعالتن  فاعالتن  »فعالتن  یا  کردهفاعالتن«  تقطیع  درباره) .  اندعالتن«  توضیح  این  برای  ی 
می  (42-41:  1394  ،نجفی.  رک ضرورت   ضرورت،  این  از  استفاده  جواز  به  توجه  توان  با 
در دو  خوانش این مصراع  در  این ضرورت  از  استفاده  امکان  داشت.  از مصراع  های مختلفی 
میانهکلمه و  ابتدا  در  »نه«  »غالمِی  و  »خداوندِ«  مصراع،  و میی  دارد  با  « وجود  را  توان شعر 

آنخوانش از  بعضی  تقطیع  که  متفاوتی خواند  فاعالتن های  فاعالتن  فاعالتن  است:  ها چنین 
فاعالتن فعالتن  ممکن(، فعالتن  در هرچهار محل  از ضرورت  استفاده  )در صورت  فاعالتن 
فاعالتن )در صورت استفاده از ضرورت در »خداوندِ« و »غالمِ«( و فاعالتن فاعالتن فعالت  

با »خداوندِ«(.  و  مصراع  اول  »نه«  در  از ضرورت  )استفاده  لزوما  فاعالتن  که  داشت  توجه  ید 

 خبری تو خود چه آدمیی کز عشق بی  دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری 
 ( 129: 1385سعدی، )                   

 م ــطلبیـع خود کاری هم ــر ز طالــبرت  طلبم دیر است تا ز جهان یاری همی
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خوانشهیچ از  خوانشکدام  بر  مذکور  ضرورت  از  استفاده  با  ممکن  ارجح  های  دیگر  های 
شود(؛ بنابراین ما در  ها حل نمیتشابه مصراعهای ممکن عدمیک از حالتنیست )زیرا در هیچ

 ایم.متن اصلی مقاله، همواره صورتی که بدون ضرورت است، معیار در نظر گرفته

توان از ضرورت مذکور استفاده کرد و در این  ی مصراع میی »نه« در ابتدا و میانهر کلمهد .3
 تواند به فاعالتن بدل شود.های »فعالتن« میصورت هریک از رکن

تواند از ضرورت مذکور استفاده کرد و در این  ی مصراع میی »نه« در اول و میانهبرای واژه.  4
 تواند به »فاعالتن« بدل شود.تن« میهای »فعالصورت هریک از رکن

معنی و توضیح بعضی کلمات یا جمالت به عربی در مقابل آن نوشته شده    ،در این شرح.  5
 است و در اینجا »صاحب« معادل عربی »خداوند« است و نه جزئی از بیت. 

ترجم.  6 ذکر شده    یهدر  کافی، شمعی  نام  اشتباه  به  قسمت  این  در  فارسی  به  شرح سودی 
 ( 219: 1249 ،سودی. )رک  .است 

ای نرسید. ظاهرا این اما به نتیجه  ،شرح جستجوی بسیار انجام داد  نگارنده برای بررسی این.  7
 (168-135: 1391، مرادی و یلماز.رک )  .وجود خارجی ندارد شرح اصال

دایر.  8 که  تام رمل صورتی است  )دایر  یهبیت  استخراج میهسوم  در هر  المجتلب(  که  شود 
 جزء فاعالتن وجود دارد. 3مصراع 

(؛ بنابراین شاید  17  : 1390  ، مقبل قهرمانی . کاربرد بحر رمل است )رک زحافات بسیار کم از  »شکل«  .  9
تا به    بهتر باشد در تقطیع برای »غالِم« از ضرورت بلندکردن کمیت کوتاه پایان واژه استفاده کنیم 

جای »فعالُت«، »فعالتن« )مخبون( داشته باشیم. همچنین شاید براساس این بتوان احتمال داد که  
ضبط دهخدا، خزایلی و مصفا از مصراع اول که به صورت فعالُت فاعالتن فعالُت فاعالتن تقطیع  

شدن وزن؛ البته  ها در ابتدای مقاله(، تحریفی باشد برای مطبوع شود )رک. به جدول بررسی ضبط می 
 تواند درستی یا نادرستی این مسئله را مشخص کند. شناختی می تنها دلیل نسخه 

بهاز شوا.  10 )مثل  ندارد  فارسی وجود  در شعر  که  قواعد وزنی عربی  از  استفاده  کاربردن هد 
  5:  1390،؛ منوچهری136:  1392،مثال سعدی،چند بیت ملمعتوان به  جوازهای وزنی عربی(، می

 اشاره کرد.  (140و 

 ی کوتاه در دیوان مصحَّح ضیاءالد ین سج ادی، در شمار قطعات آمده است.  این قصیده. 11

 

 منابع 
افضل بدیلخاقانی،  شروانی.  (.  1391علی.)بنالدین  خاقانی  ضیاءالدین بهدیوان  کوشش 

 سجادی، تهران: زوار. 
 احمد علمی.تهران: محمد خزائلی،  .شرح گلستان (. 1344.)خزائلی، محمد
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مقالتی   .«گلستان»توضیح چند مشکل و معنی و صورت صحیح   (. 1350. )خلیلرهبر، خطیب 
، به کوشش منصور رستگار، شورای  مقاله(  26زندگی و شعر سعدی )مشتمل بر    یهدربار

  .158 -120صص انتشارات دانشگاه پهلوی، 
 . تهران دانشگاه: تهران. دهخدا ینامهلغت (.  1377.)اکبرعلی دهخدا،

  فخرالدین   تحقیق.  العروض  علم  فی  القسطاس(.   م1989.)عمرمحمودبن  ابوالقاسم  ،ریالزمخش
 . المعارف مکتبه: بیروت ،قباوه

مصلح ) عبداهللبنسعدی،  و حواشی    . گلستان  (.  1310.  تصحیح   گرکانی،  قریب   عبدالعظیمبه 
 .علمی یهکتابفروشی و چاپخانتهران: 

____________( قدیم  .سعدیکلیات    (.1320.  روی  نسخهاز  دنیاترین  در  موجود  به   .های 
 .چاپخانه و کتابفروشی بروخیمتهران:  اهتمام محمدعلی فروغی، 

____________( سعدی  م(.1959.  ترجم  .گلستان  انتقادی،  و  علمی  متن  روسی،   یهتصحیح 
به قلم تعلیقات و حواشی  فرهنگستان علوم مسکو:    یف،رستم موسی اوغلی علی  مقدمه، 
 .اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

  ، های خطی و چاپیمعتبرترین نسخه  یه با تصحیح و مقابل  ن. گلستا  (.  1341. )___________
 . کتابفروشی فروغیتهران: کوشش سعید نفیسی، به

___________( مقابل  ن گلستا  (.  1342.  به    یهبا  روسیه  طبع  و  قریب  و  فروغی  گلستان  متن 
لغات،   و شرح  و حواشی  تعلیقات  مشکو انضمام  محمدجواد  اهتمام  شرکت  تهران:  ،  ربه 

 . محمدحسین اقبال و شرکا اجنسبی ح
 . تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی، تهران: سخن.  های سعدی غزل (.  1385.) ____________
سعدیاشعار    (.  1390.)___________ اسوار،  ی  هترجم  .عربی  مرکز  شیراز:  موسی 

 .فارس یهفرهنگی پژوهشی دانشنام یری مؤسسه اشناسی با همک سعدی
 خوارزمی.   ، تهران: وتوضیح غالمحسین یوسفی حیح تص   . گلستان سعدی   (. 1392.) ____________
براساس تصحیح و طبع شادروان محمدعلی فروغی و    .یگلستان سعد  (. 1393.)___________

 . دوستانتهران: کوشش بهاءالدین خرمشاهی، به ،معتبر دیگر یهمقابله با دو نسخ
 .  قطره   تهران:   تدقیق در متن و مقدمه از حسن انوری،   . کلیات سعدی   الف(. 1395.) ___________
کلیات سعدی  (.  ب1395.)__________ کامل  اکرم به  .متن  همکاری  با  مصفا  مظاهر  کوشش: 
 . روزنه تهران: سلطانی،

 ه. دارالطباع . اسالمبول:شرح سودی بر گلستان سعدی ق(. 1249.)سودی، احمد )محمد؟(
طینت،  : حیدر خوشترجمه  .شرح سودی بر گلستان سعدی  (.  1349.)سودی، احمد )محمد؟(

   ابفروشی تهران.کتتهران/تبریز:  اکبر کاظمی، العابدین چاوشی، علیزین
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 ی ه)نسخق.(  1000شرح گلستان سعدی مصطفی شمعی برزینی ) ق(. 1020.)شعمی، مصطفی
کتابت:   تاریخ  شمار 7947بازیابی:    ی هشمار  ق،   1020خطی(،  کتابخانی  ه،    ی همدرک 

 . مجلس شورای اسالمی یهکتابخان ، تهران:  IR5878مجلس: 
أوسع کتاب فی  ؛  فی العروض و القوافی  الجامع  م(.  1996.)محمدأبوالحسن احمدبن  ،ضیالعرو

القافی و  العروض  مر  هعلم  ألول  مخطوط  هینشر  بن   ،هفرید  هعلى  أحمد  أبوالحسن  صن فه 
حققه و قدم له زهیر غازی زاهد و هالل ناجی،    ،(هـ   342  ه محمد العروضی )المتوفى سن

 . دارالجیل :بیروت
دیوان أبی الطیب المتنبی بشرح أبی البقاء العکبری المسمى بالتبیان فی    ( م 1926. ) کبری، ابوالبقاء الع 

الدیوان  األول الج   ، شرح  و زء  حققه  و  ضبطه  بکلی   ،  )المدرس  السقا  مصطفى  فهارسه    ه وضع 
بالجامع ال  المصری ،  ( ه ی المصر   ه داب  الکتب  بدار  األدبی  بالقسم  )المحرر  اإلبیاری  ،  ( ه إبراهیم 

بالجامع  األدبی  بالقسم  )المحرر  شلبی  البابی    ه مکتب   مصر:   (، ه المصری   ه عبدالحفیظ  المصطفى 
 . الحلبی و أولده بمصر 

مقبل، علیقهرمان قافی  (.  1390.)اصغری  تهران:  عربی  یهعروض و  مطالعه و  .  تدوین  سازمان 
دانشگاه انسانی  علوم  توسعکتب  و  تحقیق  مرکز  )سمت(،  انسانی  یهها  دانشگاه  و    علوم 

 بوشهر.  خلیج فارس
ابوالفضل قدریه   و  مرادی،  ترکیه«أ»ت(.  1391.)یلماز،  تعلیمی  ادبیات  بر  شیرازی  سعدی    . ثیر 

 .168 –135صص(، 69)پیاپی   3-2 ی، شماره18، سال فصلنامه میراث شهاب
حواشی و تعلیقات و تراجم  . با  دیوان منوچهری دامغانی  (.  1390.)احمد بن قوصمنوچهری،  

لغتنامه و  فهارس  و  مقدمه  و  بیست   احوال  با  و...،ومقابله  خطی  نسخه  تصحیح    چهار  به 
 زوار.  محمد دبیرسیاقی، تهران:

 نیلوفر. تهران:    . های دیگر در عروض فارسی اختیارات شاعری و مقاله    (. 1394.) نجفی، ابوالحسن 
 . نیلوفر :  تهران   زاده، طبیب   امید   همت   به   (. نامه درس )   فارسی   شعر   وزن (.  1395. ) _________
 . نیلوفر    تهران:   زاده، به همت امید طبیب   . های شعر فارسی بندی وزن طبقه   (.  1397.) _________
أحمدال  الهاشمی، صناع  م(.  2006.)سید  فی  الذهب  العر  همیزان  عالءالتح،  بشعر  الدین  قیق: 
   .دار البیروتی همکتببیروت: ، هعطی
سیدعلییعقوب گلستان  ق(.  907.)بن  شرح  و  یعقوب  ی ه)نسخ  .ترجمه  کاتب:  بن  خطی(، 

مجلس:   یهمدرک کتابخان  یه، شمار482بازیابی:    یهشمار  ق،  907سیدعلی، تاریخ کتابت:  
IR6652  :مجلس شورای اسالمیی هکتابخان، تهران . 
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