
  سعدی بررسی تصحیحات پانزده بیت عربی در 
 از نظر عروض و قافیه

یا طبیب  )دانشجوی زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه تهران(زاده آر

 چکیده

سلدی ابیاتی به لببی ویلد دارد که تقب باً همۀ آنها ازنظب وزن و قاریه  تابس قلالئد   گلستاندر 

زبئان  در تصئحیح و ببرسئی ا ئن     لبوض و قاریۀ لبب است؛ امّا تقب باً همۀ مصحّحان رارسی

ها شئان  اند  و ا ن امب سبب ا جاد ا باداتی در دئب  ابیات از قلالد لبوض رارسی پیبوی کبده

  ا ئن  گلستانتلیّه ا ن است که در دو تبیمۀ لببی و  ک شبح تبکی بب  یایب ۀکتاست. نشده

ا بادات  ا ویلد ندارد  ا شمار آنها بسیار اندک است. ما در ا ن مقایئه بئه ببرسئی تصئحیحات     

های درسئت را ملبرئی و   ا م و دب ببخی از ا ن ابیات از منظب قلالد لبوض و قاریه پبداخته

 ا م.ادرست را بیان کبدههای نا بادات دب 

   لبوض لببی و رارسی  لبوض تطبیقی.گلستانسلدی  ها: کلیدواژه

 مقّدم  و بیان مسئل 
از تصئحیح    نسخه الم 1۴در  گلستاندر ا ن مقایه به ببرسی تصحیحات ببخی ابیات لببی 

هئای صئحیح ابیئات را ملبرئی کئبده و ا ئبادات       پبداز م  دئب  های آن میو شبح تبیمه

کید ما در ببرسی دب  ا ن ابیات  بب قلالد لئبوض و  أکنیم. تهای نادرست را بیان میب د

ا م؛ ا ئن بئه   قاریۀ لبب است  امّا گاهی به مسایل مببلط به قلالد صبف و نحل هم پبداخته

ها ی است ا ن ملناست که در ا ن مقایه هدف ما تلیین دب  اصیل نیست  بیکه تلیین دب 
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هئای  الی  هستند. ابتدا به ملبری نسئخه قاریه )و بل اً صبف و نحل  بی که ازنظب لبوض و

ها به تبتیب تار د دهیم )نسخهپبداز م و سپس روش کار خلد را تلدیح میشده میببرسی

 شلند  چاپ ملبری می

ابیئات از نسئخۀ چئاپ سئنگی        ببای ببرسی دب  شبح)  1۰۰۶ئ1۰۰۰)ورات  سودی 

اسئتفاده   (۱۲۴۹)چـا  شئلد  در کتابخانۀ مجیئس نگهئداری مئی   که  شرح سودی بر گلستان

تلدیحات سلدی  بل ئی مسئایل    با تلیّه بهالباب است  امّا گاهی ا م. ا ن نسخه بیکبده

کئه شئبح او بئه زبئان تبکئی اسئت  بئبای ببرسئی         شلد. ازآنجامببلط به الباب روشن می

هئا در ا ئن تبیمئه دارای    ب ا م. داستفاده کبده (۱۳۴۹)تلدیحات از تبیمۀ شبح سلدی 

ا ئم.  ها ش را ببرسی نکبدهگذاری است  تا آن اد که اصمً دب ا بادات بسیاری در الباب

است کئه  بل ی از نکاتِ یزیی در متنِ اصیی یا مانده ۀهمچنین ملاردی بلده که در تبیم

 ا م.تا یای ممکن آن ملارد را هم گزارش داده

 12۶3ببای ببرسی دب  ابیات از نسخۀ چاپ    به لببیتبیمه )  12۶۸)ورات  المخلع 

ا ئم. ا ئن نسئخه    شئلد اسئتفاده کئبده   که در کتابخانۀ دانشگاه پب نستلن آمب کا نگهداری می

 الباب است.بی

یب گرکان  . 1ا ماستفاده کبده 31۰1بای ببرسی دب  ابیات از نسخۀ چاپ   ب تصحیح) قر

چینی ا ن نسئخه در خییئی از مئلارد    . در ابوفگذاری کامل استا ن نسخه دارای الباب

نلشته شده که ا ن مسویه ملیب شده در ملاقلی که همزه « ءِ»با کسبۀ زاید « ء»ابف همزه 

  به نظب ببسئد. همچنئین در هنگئام اتصئار     «ءٍ»واقلاً مکسلر است  دارای تنل ن یب   لنی 

ا بادات مطبلی است و مئا بئه     ک دندانه بیشتب نلشته شده که همۀ ا نها« س»به «  ئ»ابف 

ها  در ملاردی هم الباب در یئای درسئت   بب ا نکنیم؛ لموهیا اکتفا میذکب آنها در همین

 قبار نگبرته که ا ن ملارد را تحت لنلان ا باد مطبلی ذکب خلاهیم کبد.

                                                 
 اشرف صادقی که این نسخه را در اختیار نگارنده قرار دادند.. با تاکر از استاد علی۱
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اسئتفاده   131۶چئاپ   گلستتانبای ببرسئی دئب  ابیئات از نسئخۀ       ب تصحیح) فروغ 

چینی آن چندان مناسب نیسئت؛  گذاری کم است و ابوف ن نسخه دارای الباب. ا2ا مکبده

 صئلرت بئه « مُطاع»است؛ مثمً ای از ابوف قبار گبرتهدر ا ن نسخه ململالً الباب با راصیه

 است. دب  شده« مطاع»ُ 

ببای ببرسی دئب  ابیئات از نسئخۀ چئاپ        تصحیح و تبیمه به روسی) یف ستم عل 

گئذاری بسئیار کمئی    ا م. ا ن نسخه با خ  نستلییق نلشته شده و البابکبدهاستفاده  1۹۵۹

 دارد.

 1۹۶1ببرسی دب  ابیات از نسخۀ چاپ   ببای  تبیمه به لببی)  1۹۷۸)ورات    الفراتا

 گذاری در ا ن نسخه نه ز اد است و نه کم.ا م. الباباستفاده کبده

ا ئم.  اسئتفاده کئبده   ۱۳۴۱ۀ چئاپ  ببای ببرسی دئب  ابیئات از نسئخ      تصحیح) نفیس 

کئه ممیئلء از   طئلری چینی آن بسیار بئد اسئت؛ بئه   گذاری ا ن نسخه اندک و ابوفالباب

با کسبۀ زاید « ء»همچنین در ا ن نسخه تقب باً در تمام ملارد ابف همزه ا بادات مطبلی است؛ 

 کنیم.ا مییا اکتفشلد و چلن ا باد مطبلی است  به ذکب آن در همیننلشته می« ءِ»

ا ئم.  اسئتفاده کئبده   13۴2بای ببرسی دب  ابیئات از نسئخۀ چئاپ      ب تصحیح) مشکو 

 گذاری ا ن نسخه کامل است.الباب

ا ئم.  اسئتفاده کئبده   13۴۴ببرسی دب  ابیات ا ن نسئخه از چئاپ     ببای  شبح) خزائل 

. اسئت  اّمئا مئتن آن هئم بئه تصئحیح خزاییئی اسئت         شترح گلستتاناگبچه لنلان کتئاب  

 گذاری ا ن نسخه کامل است.الباب

کتاب استفاده  (۱۳۹۶)وهفتم ببای ببرسی دب  ابیات از چاپ بیست   شبح)  هبرخطیب

است. در ا ن نسخه اگبچه ادّلا شئده کئه مئتن     13۴۸ا م  امّا چاپ اوّر کتاب به تار د کبده

بئه تصئحیح    (۱۳۲۰)سئلدی   کلّیتاتدقیقاً متن مصحّح ربوالی است و در منابس کتئاب بئه   

  امّا متن کتاب بئا مئتن   پیاـگفتار( ،۷۰۰: ۱۳۹۶، رهبرخطیب)نک. است ربوالی اریاع داده شده

کامئل اسئت  امّئا     رهبئب خطیئب گئذاری  هئا ی دارد ازیمیئه ا نکئه الئباب    ربوالی تفئاوت 

                                                 
 . با تاکر از آقای میرساالر رضوی که تصاویری از این نسخه را در اختیار نگارنده قرار دادند.۲
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چینئی دو دئب    ها ی میان ائبوف گذاری ربوالی بسیار کمتب است. همچنین تفاوتالباب

تما ز ویئلد دارد    مصحّح ربوالی میان ایف )ا  و همزۀ قطس )أ  کلّیاتدر  ویلد دارد؛ مثمً

را  رهبئب خطیئب ا ن تما ز ویلد ندارد. به همئین دییئل مئا دئب       رهببخطیبامّا در دب  

  .ا ملنلان دبطی مجزا ببرسی کبدهبه

کتئاب اسئتفاده    (۱۳۹۲)ببای ببرسی دئب  ابیئات از چئاپ  ئازدهم        تصحیح) یوسف 

 گذاری ا ن نسخه نسبتاً کامل است.است. الباب 13۶۸ا م  امّا چاپ اوّر آن به تار د کبده

ا م  امّا کتاب استفاده کبده (۱۳۹۵)ببرسی دب  ابیات از چاپ چهارم    ببای تصحیح) انو ی

 گذاری ا ن نسخه تقب باً کامل است. است. الباب 13۸3چاپ اوّر آن به تار د 

ا ئم   کتاب استفاده کبده (۱۳۹۵)برسی دب  ابیات از چاپ سلم ببای ب   تصحیح) مصفا

 گذاری ا ن نسخه نسبتاً ز اد است.است. الباب 13۸۵امّا چاپ اوّر آن به تار د 

ا ئم.  کتئاب اسئتفاده کئبده    13۹3بای ببرسی دب  ابیات از چاپ   ب تصحیح) خرمشاه 

 نسبتاً ز اد است.گذاری آن نه کم و نه ز اد و ا بادات مطبلی در آن الباب

  وش کا 
ها ی که صبراً دارای خطاهای مطبلی  ئا خطاهئای نئامببلط بئه     ما در ببرسی خلد از نملنه

 «بـهیهـاج للـی صـوت اِلغـان  لطی»ا م؛ مثمً در مصئباع  نظب کبدهاست صبفوزن و قاریه بلده

واستغفر  علی المصنف»دب  کبده  ا در مصباع « غان صوت ِل»سلدی   (۲۲۴ق: ۱۲۴۹)سلدی 
درستی دئب    دییلبهاست که دب  کبده« صنف»را « مصنف» (۲۰۷: ۱۳۱۶)ربوالی « لصاقبه

که ا بادی مببلط به ا م. همچنین درصلرتینظب کبدهها ما از ا ن ملارد صبفدر سا ب نسخه

ا م گذاری ندارند درست ربض کبدهها ی را که الباباست  دب گذاری کیمات بلدهالباب

ا م. درمئلرد هئب بیئت ابتئدا     رکیی هب دبطی را که در آن الیطی نبلده صحیح دانستهطلو به

هئا ی را کئه دارای   ا م و در مقابل آن نسئخه های صحیح را با رنگ سیاه نلشته/ دب  دب 

هئای نادرسئت و   ا م. سپس به ببرسی مشکمت دب اند ملبری کبدههای صحیح بلدهدب 

که دو  ا چند دب  صئحیح ویئلد   صلرتیا م. درا پبداختههشده در نسخهببخی آراء مطبح

را در کمانئک   ا م   ک  ا چند دب داشته و دییل محکمی بب تبییح دبطی بب د گبی نیارته
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هئا  که دیییی ببای تبییح بلد  آن دییل را دمن صحیح دانستن دب صلرتیا م و درگذاشته

ا م با د بگل یم که ما در ابیات استفاده کبدهایخطی که ببای دب  ا م. درملرد رسمبیان کبده

ا م  اند نقل کبدهای که داشتهگذاریایخ  و البابها را با همان رسمسباسب مقایه همۀ دب 

ا م  نخست آنکه در بل ئی  ایخ  خلد را بب همۀ متلن المار کبدهمگب در دو ملرد که رسم

  ā  تا از همئزۀ قطئس و ایئف )مصئلت     ٱ)اند ها همزۀ وصل را در نلشتار نما ش دادهنسخه

ا ئم  خلانی متن از  کد گب متما ز نکئبده یهت آسانمتما ز شلد؛ ما همزۀ وصل و ایف را به

دومئین مئلرد    کنئد. چلن ملادس همزۀ وصل مشخص است و نما ش آن متن را شیلغ مئی 

 در کیمئۀ  ؛ مثمyًدر یا ی که ا ن ابف  صامت )نما ندۀ واج است؛ «  اء»ببای نما ش ابف 

  آن را بئا دو نقطئه در ز ئب    « ألـر »است )مثمً در کیمئۀ  بلده īدهندۀ مصلّتِ  ا نشان«  ش ء»

 ا ئم   نشئان داده یاست  آن را بئدون نقطئه )  بلده āدهندۀ مصلّت   و در ملاردی که نشان  )

م است؛ در اار پیش از ببرسی ابیات  ذکب چند تلدیح الز. (Wright: 1896, vol. 1, p. 4 )نک.

ا م و در هب مئلرد بئه   است به  کی از تلدیحات ز ب اشاره کبدهطی متن هب کجا الزم بلده

 ا م.ذکب شمارۀ تلدیح اکتفا کبده و ببای پبهیز از اطایۀ کمم از شبح مجدد آن ایتناب کبده
 

بئبای  بنئاببا ن    .؛ ز با محل وقئف اسئت  تنل ن بگیبدتلاند در شلب لبب  قاریه نمی  ۷توضای  

اساس قلالد قاریه تنییئبی در آن   طلر طبیلی ) لنی مبایۀ قبل از ا نکه ببآخب ن ابف قاریه به

. ابف آخب قاریئه  کئی از ائبوف مئد     1شلد  ممکن است سه اایت ویلد داشته باشد   داده

.  ا ائبف آخئب قاریئه دارای رتحئه      3. ابف آخب قاریه ساکن باشد  2  3ء و واو  باشدایف   ا)

ویی در اایت سئلم     شلد ا دمه باشد. در دو اایت اوّر یزوماً تنییبی در قاریه داده نمی کسبه

  ئا ایئف تبئد ل    شئلد و بئه واو   ئاء    ا ابکت اشباع میدهد می تسکین ابف متحبک رخ ا 

 ۱۰۲[: ۵۳۱۳و نیز: شمس قـیس رازی، ] ۲نک. توضیح ؛ ۴شلد )اشباع نللی دبورت وزنی استمی
                                                 

انـد؛ های سّنتی دستورنویسی عربی آنها را قـرف دانسـتههستند، ولی در شیوه īو  ā ،ūبلند   های. قروف مد مصّوت۳
های سـنّتی عـرو  و شناسی جدید منسو  است. ما چون در این مقاله از کتاببدیهی است که این نظر در علم زبان

 ایم.کار بردهتی را بهگونه موارد هم همان اصطالقات سنّ ایم، در اینقافیۀ عرب بسیار استفاده کرده
وقده )انـا(، فقـب در آخـرین هجـای . ضرورت اشباع جز درمورد ضمیر متصل غائب )ـه( و ضمیر منفصل متکلم۴

توان از آن استفاده کرد. اشباع در قافیه اقتمااًل با نظا  کهن وقف کار رود و هرگز در موضز دیگری نمیتواند بهقافیه می
 ,Versteegh, 2014, p. 31-33, 36بینیم مرتبب است؛ )نـک. هایش را میپیش از اسال  ناانه هایدر عربی که در کتیبه
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 ؛  لنی در شلبِ لبب  هبگز کمیتِ آخئب ن هجئای قاریئه  کلتئاه     ۱۳۹۰مقبـل،  ؛ قهرمانی۲۰۲ و

 مئئبلایقیسإدر ملیقئئۀ بئئبای مثئئار  ؛ تلانئئد بینئئد  ئئا کشئئیده باشئئد  )و رقئئ  مئئینیسئئت 

ن ذ ک  نبقفا »به مطیسِ  (۱۵: ۲۰۱۱) اگبچئه  « َن الـدخول  فحومـل  یبسقب  اللوی ب ٍب و منزل  /یری قبکم 

بف و نکبه بلدن  قالدتاً با د تنل نِ یب بگیبد  امّا چلن قاریه است منص دییلبه« منزر»کیمۀ 

گبدد که ابف وصل است. بناببا ن  بدر می ءگیبد و کسبۀ آن اشباع شده و به  اتنل ن نمی

تلانئد ا ئن بیئت را در همئین     شلد و به همین دییل شالب مئی خلانده می«  منزلـ»صلرتِ به

ن  یلَع ففاَضت ُدموُع ا»قصیده بیاورد   حَمل  ن  م  َ  م  ی َبلَّ َدمع  حر  َقتَّ کئه   (۱۸)همان: «  َصباَبًة / علی النَّ

 ییئه امتکیم واده که در محئل م ئاف  ء ابف روی است و دمیب  ا« محمیی»ابف الم در 

، ۲۱ـ۱۶: ۱۹۷۴؛ اِلخفش، ۲۱۶ـ۲۰۴: الجزء الرابز: ۱۹۸۸)نک. سیبویه، شلد است  ابف وصل می
، ی؛ العروض۳۹ـ۳۵: ۱۹۸۵، یرافی؛ الس۱۲۸ـ۱۱۷، ۱۰۹ـ۹۷، ۸۶و  ۸۵، ۸۱، ۷۹ـ۷۷، ۵۸و  ۵۷، ۴۳ـ۴۰

 :Wright, 1898, vol. 2, p. 351-358; Lane؛ ۲۰۰۶، ی؛ الجوهر۲۹۳، ۲۸۳و ۲۸۲، ۲۷۹و ۲۷۸: ۱۹۹۶

1968, vol. 1, p. 1; Drory, 2000: 60-122) .   هئای  در بیشئتبِ دئب    گلستتاندر ابیئات لببئی

است و ململالً رقئ  در مئلاردی از تنئل ن    س تنل ن قلاری رلا ت نشدهزبانان  قالدۀ منرارسی

است که ازنظب قلالد زبان لببی منس تنل ن ویلد دارد؛ مئثمً وقتئی کئه اسئمِ     قاریه ااتباز شده

گیبد که در ا ن مئلارد اگئب قئلاری د گئب آن     دارای ایف و الم تلب ف  ا رلل در قاریه قبار می

 است.  بدون تنل ن دب  شدهتبس آن قاریۀ الیب منلّنباشد  به هنظم  اسامی منلّن هم بلد

 

تلان ببخی قلالد زبان لببی را به دبورت وزن  ا قاریه رلا ت در لبوض لبب می  ۲توضی  

. بئد هی  (۳۴و  ۳۳: ۱۹۸۵، یرافی)نک. الس شلندهای شلبی شناخته میلنلان دبورتنکبد که به

وزن و قاریئه خییئی ا جئاد نکنئد از دئبورت اسئتفاده       است که اگب رلا ت قلالد زبان در 

)نـک بـه  اشاباعانئد از   کنیم لبارتها ی که در ا ن مقایه به آنها اشاره میشلد. دبورتنمی
 حذ  اعراب یاا تساکین متحارآو  (۱۴۰ـ۱۳۸: ۱۹۸۵، یرافی)نک. الس قلب همزه ب  الف  (۱توضیح 

اگب در ارلار مهمئلزایمم اسئتفاده شئلد     . دبورت قیب همزه به ایف (۱۲۷ـ۱۱۹)نک. همان: 

                                                                                                                    
بـدین  (an < ā, un < ø, in < ø)شـود ( در این نظا ، الگوی وقف برخالف آنچه در عربـی کالسـیک دیـده مـی54-55

 .(. ī> جر  و ū> رفز  ، ā> است: نصب صورت بوده
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ببای  ذف البابمانند ا ن است که شالب رلل را ملتل ناقص بپندارد. استفاده از دبورت ا

رلل م ارع مانند ا ن است که رلل بدون لامل یزم  مجزوم شلد که ایبته ببخی آن را یا ز 

  م ارع مهمئلز ایئمم باشئد    ؛ ویی اگب رلل(۱۲۷ـ۱۱۹)نک. همان: اند دانسته و ببخی ندانسته

تلان از دبورت قیب همئزه  یای آن مید گب استفاده از ا ن دبورت ویهی ندارد؛ چلن به

به ایف استفاده کبد که دبورتی را ج و مقبلر است و در ا ن صئلرت  د گئب رلئل بئدون     

 شلد.لامل یزم مجزوم نمی
 

اکثب به تلداد ایزای بیت تئام  های  هب بیت ببای هب بحب اد  تلداد یزءهای )رکن۳توضی  

 ۸بیت تام ببخی بحبهئا دارای  شلد . است )صلرتی که از دوا ب لبوض لبب استخباج می

که تلداد یزءهای هب بیت از تلداد ارکان یزء است. درصلرتی ۶یزء و ببخی د گب دارای 

انی مقبـل، ؛ قهرمـ۶۷: ۱۹۸۹، ی)نـک. الزمخاـرنامند می مجزوءبیت تام   کی کمتب شلد بیت را 
انئد از  طل ئل    یزیی )مثمن  است لبارت. بحبها ی که بیت تام آنها هشت(۳۵و  ۳۴: ۱۳۹۰

ایبکئب . بحبهئا ی کئه بیئت تئام آنهئا       / رکئ   مد د  بسی   متقارب و متئدارک )رکئ   

اند از  کامل  وارئب  هئزج  ریئز  رمئل  سئب س  مجتئث        یزیی )مسدس  است لبارتشش

. بناببا ن  اگب در نلشئتن  ئک   (۵۲: ۱۹۸۹، ی)نک. الزمخاربح مقت ب  م ارع  خفیف  منس

یئزء قئبار بگیئبد  ا ئن خطاسئت و ازیمیئه        ۴شلب لببی مثمً به بحب رمل در هب مصباع 

پئیش از   دهد؛ ا ئن نکتئه  مشکمتی است که در تصحیح ابیات لببی در متلن رارسی رخ می

 .(۱۳۶و  ۱۳۵: ۱۳۹۰مانی مقبل، )مثاًل نک. قهراست ا ن نیز ملرد تلیه واقس شده بلده
 

ای مشئتبک اسئت؛  لنئی    در لبوض لبب گاهی دو مصباعِ  ک بیئت  در کیمئه    ۶توضی  

 د که بئه آن بیئت  بیئت    آقسمتی از کیمه در مصباع اوّر و قسمتی از آن در مصباع دوم می

ج  مدوَّ  دمد  ا  مد َّ ینیۀ مشئهلر  ز سئ مانند بیت مقابل ا (۳۵: ۲۰۰۶، ی)نک. الهاشم گل ندمی ما

کئه  « سـیکن زعزعن  الدهر التماسا منه لتعس  و نیت قکو تماس» (۵۶: ی: الجزء الثان۱۹۱۱) یبحتب

ْھ یُت ق  کْ : َو َتَماَس را از هم متما ز کبد و مصباعتلان دمی ـ رُ / َن َزْعَزَعن   الدَّ َتْعس  ْنـُه ل  ماسـًا م  َو   الت 
  . س  کْ نَ 
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قاریه کبدن دو مصباع با د  بب  ک وزن نباشند  ببای   اگب در بیتی لبوض و دبب۵توضی  

یعآ د که ا ئن را  وزن یزیی شلد که در دبب میآ د همیزیی که در لبوض بیت می  تصار

وزن باشئد  در  آ ئد  هئم  گل ند. اگب یزیی که در لبوض و دبب میمی مصّرعو آن بیت را 

؛ ۸۳ــ۷۵: ۱۹۷۸، یالتنـوخ )نـک.نامنئد  مئی  مقفا قاریه شدن  دو مصئباع بیئت را   صلرت هم
تفاوت بنیادی نظام وزن شلب رارسئی بئا    دییلبه. بد هی است که (۱۸۰ـ۱۷۶: ۱۹۹۶، یالعروض

تصئب س در رارسئی ملنئا ی      ۵لبوض لبب و ویلد اصل تساوی مصئباع در شئلب رارسئی   

اسئت  تلاند داشته باشد و به همین دییل  ببای ا ن دو اصطمح ملانی د گبی سئاخته شئده  نمی

 .(۱۲۸ـ۱۲۵: ۱۳۹۰؛ قهرمانی مقبل، ۴۱۸ـ۴۱۲: ۱۳۳۵نک. شمس قیس رازی )
 

ها به چنئد نئلع کیّئی تقسئیم     در ا ن مقایه ا بادات مببلط به لبوض و قاریه را در دب ما 

تلیّهی از  ها  که تلداد قابلا م و ببای هب نلع ا باد اداکثب پنج نملنه از میان کل نملنهکبده

کنیم و به شبح مشکمت دب  آن نملنئه  خطا شده بلدند  ذکب می نسخه در دب  آنها دچار

گیئبی مئا   های نادرست شاراان در الزۀ وزن در نتیجئه پبداز م. همچنین بل ی تحییلمی

ا بادات مببلط به لبوض و قاریئه در  ا م. است که آن ملارد را هم شبح دادهبسیار مهم بلده

تئلان  تلدئیحاتی کئه در بئاال آورد ئم  مئی      بئه  با تلیّئه را  گلستانتصحیح ابیات لببی در 

 طلرکیّی به چهار دسته تقسیم کبد به

  .1ایف  تنل ن قاریه )نک به تلدیح 

  .2های شلبی لبب )نک تلدیح تلیّهی به دبورتب  بی

  .۴و  3تلیّهی به اصلر لبوض لبب در چینش مصار س )نک تلدیح ج  بی

 رالم مطبلع بلدن بیات که ببخی محققان وزن بیت را ئ لیید  المار ببخی قلالد لبوض رارسی به ا

انئد تئا بئا انتخئاب     خاطب نامطبلع بلدن آن در شلب رارسی  ثقیل قیمداد کبده و سلی کئبده ئ بهدر شلب لببی

  ها ی )که ایبته اصایت آنها محل تبد د است  وزن را مطبلع کنند.دب 

 

                                                 
د عرو  عرب به قواعد وزن شعر فارسی سعی کـرد اصـل تسـاوی مصـراع را نادیـده . عرو  سّنتی با تحمیل قواع۵

 بگیرد؛ این مسئله از عیوب بزر  عرو  سّنتی است.
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 هابر س  بیت

  م پبدازاار به ببرسی ابیات می
اااااکد لااااا  ب  ْلعا ا     مال 

م ْت جد ند سا صال    یحد  عا خ 
 

فد کد   مال    اشد جد ج  ب   لدُّ
ل وا عد ااالُّ ااا    ود ْیاااصد     دل 

 (۳: ۳۱۰۱، ۷؛ قریب گرکانی۶۱: ۲۶۳۱؛ المخلز، ۵۱و  ۴۱: ۴۹۱۲، ۶)سودی 
هب چهار مصباع کنار هم گذاشته شده امّئا بینشئان راصئیه     (۹: ۱۹۶۱)در تبیمۀ ایفباتی 

 ت اسداده شده
ــی ب   ــَ  الُعل ــه  کَ َبَل  مال 

 
ه  اَاَف کَ  َجمال  جی ب   لدُّ
 

ه  یَقُسَنت َجم صال   ُز خ 
 

وا َعل ـــلُّ ـــَص ـــه  ی  ه  َو آل 
صلرت  ک مصباع که دارای چهئار رکئن   یز قب ب هب دو مصباع را بهزبان بهادبای رارسی 

ه  کَ َبَلَ  الُعلی ب  اند  متفالین است دب  کبده َجماَاَف کَ مال  جی ب  ه  لدُّ وا یَقُسَنت َجم/  ال  ه  َصـلُّ صال  ُز خ 
ه  یَعل  ؛ خزائلی۲: ۳۴۲۱؛ ماکور، ۲: ۳۴۱۱، ۸؛ نفیسی۸: ۹۵۹۱یف، ؛ رستم علی۲: ۶۱۳۱)فروغی،  ه  َو آل 

ــفی، ۱۰۲: ۱۳۴۴ ــب؛ ۵۰: ۱۳۹۲؛ یوس ــوری، ۹: ۱۳۹۶، رهبرخطی ــفا، ۴: ۱۳۹۵؛ ان ؛ ۱۰۰: ۱۳۹۵؛ مص
 .(۳۲: ۱۳۹۳خرمااهی، 

ای کئه در مقدمئه ذکئب    به سلمین ا ئباد از ا ئبادات چهارگانئه    ا ن دو بیت مببلط است

تئلان دئب    ا م )ا باد مببلط بئه چیئنش مصئار س   هبچنئد کئه در ا ئن مئلرد نمئی        کبده

دو دئب    نظب نگارنده  اق با محمد خزاییی است که هب زبانان را قاطلانه رد کبد. بهرارسی

تلان ا ن شلب را شئلبی  یح ا نکه هم می. تلد(۱۲۶و  ۸۸و  ۸۷: ۱۳۴۴)است را صحیح دانسته

)نـک. ءایلئبوض مجزوءای ئبب   اساس لبوض لبب و بئه بحئب کامئل مجزو    دانست که بب
اسئت؛  اساس لبوض رارسئی سئبوده شئده    و هم نظمی لببی که بب سبوده شده؛ (۳توضیح 

نظب نگارنده چینش مصئار س در تبیمئۀ ایفباتئی      لنی چهار رکن متفالین در هب مصباع. به

اسئاس لئبوض    ینشی مابین لبوض لبب و رارسی است. با د تلیّه داشت کئه اگئب بئب   چ
                                                 

است مگر مصـراع چهـار  کـه است که هر مصراع این نظم از دو متفاعلن تاکیل شدهآمده شرح سودی. در ترجمۀ ۶
(. در مـتن ۱۴: ۱۳۴۹اسـت( )سـودی، « آلـه صلوا علیه و»ه منظور اند کآید )در پانوشت آوردهابتدایش مستفعلن می

 است. اصلی، سودی به زقاف اضمار )تبدیل متفاعلن به مستفلن( اشاره کرده که در ترجمه جا افتاده
 ضبب کرده که ایراد مطبعی است. «اٌلدج   ». در مصراع دو  بیت اّول ۷
ه  ». در مصراع اّول بیت اّول ۸  ایم.نظر کردهاست که ایراد مطبعی است و ما از آن صرفضبب شده« ٍبکمال 
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لبب شلب را تقطیس کنیم  در ابتدای مصباع آخب از یلاز وزنی ادمار )تبئد ل متفئالین بئه    

مستفلین  استفاده شده که استلمار آن در بحب کامل بنابب قلالد لبوض لبب صحیح است 

همه مئا  ؛ باا ن(۷۲ـ۵۸: ۱۹۹۴، یزیب التبریوزنی این بحر نک. الخط ها و جوازهای)برای بررسی ویژگی

دانیم  ز با ا ن دو بیئت  میمّئس نیسئت و بسئیار بلیئد اسئت       زبانان را مبیّح میدب  لبب

اسئاس قلالئد وزنئی رارسئی بسئبا د؛ اتفاقئاً        سلدی شلبی لببی را خارج از رن تیمیس  بب

 لنی او ابیاتی به رارسی دارد که در آن لناصب  است؛لکس ا ن امب در آثار سلدی د ده شده

 .(۱۳۹۸زاده، )نک. طبیبشلد وزنی لببی د ده می
ْنشا ) کد ٰذل  کد  هاایْنشا( لید تد ْرقا اود ع  ٌ  ها  ند
 

ْسنا ندبات    ْن اود حا ْ ض  م 
د
م  کد أل ْذ   ارد  ْلبد

 (۶: ۱۳۱۰؛ قریب گرکانی، ۱۳: ۱۹۶۱، ی؛ الفرات۲۹: ۱۲۴۹)سودی،  
ای از سلدی در رثای خییفئه  های ا ن بیت  که در اصل متلیق به قصیدهسی دب قبل از ببر

و  شترح ستودیبئب ا نکئه در   مستلصم باهلل پس از سقلط بنداد است  با د گفت که لئموه 

تبیمۀ ایفباتی دب  کاممً صحیح است و دب  ایمخیس رق   ئک ا ئباد نلشئتاری دارد  در    

اسئت  دی نیز  بیت با صئلرت صئحیح دئب  شئده    تبیمۀ ملسی اسلار از قصا د لببی سل

یز قب ب ا ن زبان به ک از مصحّحین و شاراان رارسیکه هیچ؛ دراایی(۵۶: ۱۳۹۰)سعدی، 

زبانئان بئا قلالئد لئبوض     اند و دییل ا ن مسویه ناآشنا ی رارسیبیت را صحیح دب  نکبده

)نـک. ایئف اسئت    ای که در ا ن بیت ویلد دارد  دبورت قیب همزه بئه لبب است. نکته
ای بب )رللین مفالیین رللین مفالین / ایلبوض سایم؛ بیت به بحب طل ل مقبلض(۲توضیح 

رللین مفالیین رللین مفالیین  سبوده شده و ببای هب چهار یزءِ )رکئنِ  رلئلین از یئلاز    

ی هـا و جوازهـای وزنـ)برای بررسی ویژگـیاست وزنی قب  )تبد ل رللین به رللرُ  استفاده شده
« ْنَاـأُ یَ / َتْنَاـُأ »صئلرت اصئیی رلئل    طبری  ؛ از(۳۰ـ۲۲: ۱۹۹۴، یزیب التبریبحر طویل نک. الخط

. ا ن نکته را سئلدی  ۹ویی ببای اف  وزن شلب دبورتاً همزه با د به ایف تبد ل شلداست  

 کنیم های د گب را ببرسی میاست. اار دب تلدیح داده (۴۸: ۱۳۴۹)هم در شبح خلد 

 . (۱۸: ۱۲۶۳)دب  کبده که ا باد نلشتاری است « تنشی»صلرت را به« نشات  »المخلع
                                                 

را بـه « مفـاعیلن»تـوان که در بحر طویل نمـی« فعوُل مفاعلتن فعوُل مفاعلن»شود وزن مصراع می« تناأُ »با ضبب  .۹
 تبدیل کرد.« مفاعلتن»
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نگذاشئتن الئباب    دییئل بئه انئد و  دب  کئبده «  نشأ»  در مصباع اوّر خرمشاه و  فروغ 

؛ ۵: ۱۳۱۶)فروغـی، روی همزه ملیلم نیست خلانش آنها به دم همزه  ا به سکلن آن است بب
نادرسئت اسئت. همچنئین     2بئب تلدئیح    ن دب  بناامّا درهباار  ا   (۳۳: ۱۳۹۳خرمااهی، 

تـا: هاـا ، بی)نـک. ابندرسئت اسئت    « نشا»مؤنث مجازی است  تذکیب رلل « لینـة»ازآنجاکه 
 .(۱۱۹ـ۱۰۸: یالجزء الثان

دب  کبده که درست نیست و ااتمئاالً مقصئلد او   « ءتنشا»  در مصباع اوّر یف ستم عل 

 . (۱۴: ۱۹۵۹)نادرست است  2یح بب تلد بنا است که بازهمبلده« أتنش»

« أتنش»دب  کبده که ااتماالً ا باد مطبلی است و اصل آن « أتنست»  در مصباع اوّر نفیس 

 .(۴: ۱۳۴۱)نادرست است  2بلده که باز بنابب تلدیح 

  2انئد کئه بنئابب تلدئیح     دئب  کئبده  « تناـأُ »صلرت را به« تنشا  »مصفا وانو ی   مشکو 

 .(۱۰۲: ۱۳۹۵؛ مصفا، ۵: ۱۳۹۵؛ انوری، ۵: ۱۳۴۲)ماکور، نادرست است 

دب  کبده که اگبچه نشانۀ آن اسئت کئه او بئه ا ئباد     « تناأْ »صلرت را به« تنشا  »خزائل 

 .(۱۰۴: ۱۳۴۴)نادرست است  2بب تلدیح  واقف بلده  امّا بنا« أُ تنا»وزنی در دب  

  میئان همئزه و   هبئب رخطیب است. در دب دب  شده«  نشا»  در مصباع اوّر  هبرخطیب

   ا همئزۀ  « نشا»نگذاشتن الباب ببای ابف آخبِ  دییلبهایف تفاوتی ویلد ندارد. بناببا ن  

« أُ تناـ»با ئد  « أُ یناـ»یئای  در تلدیح گفته به رهببخطیباست  ا ایف؛ امّا شده ساکن دانسته

 2لدئیح  بئب ت  که به دبورت قیب همزه به ایف تلیّئه نداشئته. پئس بنئا     (۱۷: ۱۳۹۶)باشد 

یث رلل ازنظب رصاات بهتئب اسئت  امّئا تئذکیب آن هئم      أننادرست است. همچنین  اگبچه ت

 .)نک. توضیحات مربو  به ضبب فروغی و خرمااهی(درست است 

نادرسئت   2بب تلدیح  ؛ که بنا(۵۲: ۱۳۹۲)است دب  کبده« أُ ینا»را « تنشا /  نشا  »یوسف 

بیمۀ ایفباتی و تبیمۀ لببی د گبی از امین های خلد به تبدراست.  لسفی در شبح نسخه

لبدایمجید بدوی نیز اشاره کبده که دبطشان همین دب  اصح است  امّا  لسئفی در دئب    

 .(۵۶۲)همان: است زبان را نپذ برتها ن بیت و بسیاری از ابیات د گب دب  متبیمان لبب
 
د
ْم أ ْن لد واشا ک  ْن  ا کا إ   بد اْلمد

 
سع  لد  

د
لد الْ کا أ واش ْم حام   غد

 یف، ؛ رستم علی۵۶: ۱۳۱۶؛ فروغی، ۶۲: ۱۳۱۰؛ قریب، ۵۶: ۱۲۶۳؛ المخلز، ۱۹۴: ۱۲۴۹)سودی،  
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؛ ۳۱۵: ۱۳۴۴؛ خزائلی، ۵۹: ۱۳۴۲؛ ماکور، ۵۵: ۱۳۴۱؛ نفیسی، ۸۷: ۱۹۶۱، ی؛ الفرات۱۲۷: ۱۹۵۹
 ؛ خرمااهی،۱۴۲: ۱۳۹۵؛ مصفا، ۴۱: ۱۳۹۵؛ انوری، ۸۷: ۱۳۹۲؛ یوسفی، ۱۴۸: ۱۳۹۶، رهبرخطیب

۱۳۹۳ :۷۵) 
اساس ا ن دب    دب  کبده و تلدیح داده که بب« َک لَ »و « ُک أَ »را « مکل»و  «نکأ  »خزائل 

اخبب مقبلض محذوف )مفللر مفالین رللین  اسئت. همچنئین    ]مسدس وزن بیت هزج 

. (۳۵۲، ۳۵۱، ۳۱۵: ۱۳۴۴)نـک. اسئت  تلدئیح داده « نکأ»ازنظب نحلی لیّت اذف نلن را از 

/  ان لم اکن  دب  اصیی )گلستانا ی د گب از کتاب  در رهبست اوزان ابیات اار  در یباا ن

. همچنئین  (۸۰)همـان: اسئت    را آورده و وزن بیت را منسبحِ ااذ گئزارش کئبده  اسعی لکم

انئد  ویئی در تلدئیحات    و خبمشاهی اگبچه در متن دب  اصیی را اف  کبده رهببخطیب

. دییل (۲۱۹: ۱۳۹۳؛ خرمااهی، ۱۴۸: ۱۳۹۶، رهبرخطیب)اند خلد دب  خزاییی را مبیّح دانسته

آن اسئت. در ا نجئا   « همئلارتب بئلدن وزنِ  »ببای تبییح ا ن دب    (۲۱۹: ۱۳۹۳)خبمشاهی 

شلد که خبمشاهی است الی  نیست  امّا آنچه بالث میبا د گفت که دبطی که پیشنهاد شده

زن دب  اصیی وزنئی را ئج در   وزن دب  پیشنهادی را هملارتب بداند صبراً ا ن است که و

در « همئلارتب بئلدن وزن  »نظئب نگارنئده  همئین     شلب لبب است و نه در شلب رارسی و به

تلاند محل تبد د در اصایت آن باشد )در ادامه ا ئن ملدئلع را بیشئتب    دب  پیشنهادشده می

ه اسئت کئ  هم دربارۀ دب  پیشنهادشده گفته (۱۴۸: ۱۳۹۶) رهببخطیبببرسی خلاهیم کبد . 

ن نظئب درسئت   ازنظب قلالد صبف و نحل و لبوض و قاریه همین دب  صئحیح اسئت. ا ئ   

ارتد و انداختن آن اختیاری اسئت؛ اتفاقئاً اصئل     یزوماً نمی« اکن» در« ن»نیست؛ چلن ابف 

 ,Wright؛ همچنـین ۳۰۰ــ۱/۲۹۸: ج ۱۹۸۰ل، یـعق)نـک. لبنتثبیت نلن است  نه ساق  کبدن آن 

1898: vol. 1: p. 82)زنظب قلالد لبوض و قاریه هم تثبیت نلن بئا انئداختن آن  درنها ئت     . ا

ایلئبوض مجئزوء و   دئب  اصئیی بئه بحئب بسئی  مجئزوء و مقطئلع       کنئد؛  هیچ تفاوتی نمی

صلرت مستفلین رئالین مفلئلین   است که در اایت الیب مزااف بهای بب سبوده شدهمقطلع

ز وزنی خبن )تبد ل مفللین به رلئلین   آ د؛ ببای یزءِ )رکن  مفللین از یلادر هب مصباع می
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)نـک. اسئت  نامیئده  1۰المخّلاعکه ابلایحسن لبودی ا ن بیت مزاائف را   استاستفاده شده
بئب نظئام وزن شئلب     اند بناوزن دبطی که سه استاد پیشنهاد کبده .(۱۱۳ـ۱۰۸: ۱۹۹۶، یالعروض

متفئاوت )رئس یئن     رارسی  مفللر مفالین رللین است؛ ا ن وزن در شلب لبب نیز با تقطیس

؛ (۱۱۱: ۱۳۹۰)نـک. قهرمـانی مقبـل، است  الدوبیت مجزوءمتفالین رللین  کارببد دارد و نام آن 

هبچند که ازنظب قلالد لبوض لئبب و تبکیئب اسئباب و اوتئاد  ا ئن وزن خئمف قلالئد        

ان تلاند از دوا ب آن استدراک شلد. همچنین درملرد دئب  اصئیی )  لبوض لبب است و نمی

شئلد و ا ئن اشئتقاق ماننئد     ...  با د گفت که وزن ا ن بیت از بحب منسبح مشئتق نمئی  یم اکن 

شلد؛ خمف قلالد لبوض لبب انجام می ها ی است که در لبوض سنّتی رارسی و بباشتقاق

، یزیـب التبریـ)نـک. الخطشئلد  های بحب منسئبح وارد نمئی   ک از دببز با لیۀ اذذ بب هیچ
تبئ ازنظئب  ا م؛ ز با به وزنی مطبلعا همین دب  اصیی را اصح دانسته. نها تاً م(۱۰۸ـ۱۰۳: ۱۹۹۴

بسئا آن دئبطی کئه اصئح     است و در منابس کثبت بیشتب دارد و چهئ سبوده شده لبوض لبب

اند. ایبته که اصئلر تصئحیح   ا م ااصل دستببد کاتبانی بلده که وزن شلب را شاذ دانستهندانسته

 تب را مشخص کند.ت دب  اصیلتلاند به اقیقشناسی میو نسخه
نااْ (یود أفان لَّ ناا ا )جا لَّ ْیهاا جا لد  نا عد

 
ر  نا ا )ناْ ( 

ر  األْخضد
جد الشَّ ْت ب 

قد ل   عا
؛ ۱۷۷: ۱۹۵۹یف، ؛ رستم علی۷۶: ۱۳۱۶؛ فروغی، ۷۰: ۱۲۶۳؛ المخلز، ۲۴۸، ص ۱۲۴۹)سودی:  

: ۱۳۹۵؛ مصفا، ۵۶: ۱۳۹۵ری، ؛ انو۱۰۱: ۱۳۹۲؛ یوسفی، ۳۳۳: ۱۳۴۴؛ خزائلی، ۱۱۸: ۱۹۶۱، یالفرات
۱۵۹) 

یب که نادرست  (۸۳: ۱۳۱۰)سکلن گذاشته  بالشجردر  «ر»در مصباع دوم ببای ابف   قر

تلب ئف با ئد مشئدّد خلانئده      «را»از ابوف شمسیه است و بلد از  «ش»است؛ ز با ابف 

 شلد.

جئاد  دب  کبده که نادرست است  امّا در وزن خییئی ا  « لقیت»  در مصباع دوم  نفیس 

 .(۷۵: ۱۳۴۱)کند نمی

 .(۷۹: ۱۳۴۲)است  (۱)نک. توضیح   دب  او دارای ا باد تنل ن قاریه مشکو 

                                                 
 است.طور کلی به مسدس بسیب اطالق کرده( این نا  را به۶۸: ۱۹۸۹. زمخاری )۱۰
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اند )سئلدی بئه مشئدّد    دو در خلانش متن درست لمل کبده   اگبچه هبخزائل و  سودی
را در « ر»درسئتی گذاشئته. اگئب    اشاره کبده و خزاییی هم تشئد د را بئه   جلنا در « ر»بلدن 
شئلد   ویئی در گئزارش وزن بیئت دچئار اشئتباه       د بخلانیم  وزن آن رالمن میمشدّ جلناا 

اند؛ آنها وزن بیت را رمل مسدس مخبلن مقصلر  ا محذوف )رلمتن رلمتئن رلئمن /   شده
کئه اساسئاً ا ئن      دراایی(۵۹۳: ۳۴۴۱؛ خزائلـی، ۷۴۶: ۹۴۱۳، 11)سودیاند رلین  گزارش کبده

 است و نه نظام وزن شلب رارسی. شلب به بحئب ه شدهاساس نظام لبوض لبب سبود بیت بب
ایلئبوض  بخئلانیم  وزن شئلب رمئل محئذوف    « ر»را به تسکین  نا و  جلنا رمل است و اگب 

را بئه   ناا و  جلنا در « ر»اگب  . ۵مقصلرای بب خلاهد بلد )بیت مصبّع است؛ نک. تلدیح 
 12ای ئبب ایلئبوض سئایم    وزن بیت رمل محئذوف (۱)نک. توضـیح دم و اشباع آن بخلانیم 

خلاهد بلد )بیت  مصبّع است . ببای یزءِ )رکن  رالمتن در صدر و اشئل مصئباع اوّر و   
)بـرای اسئت  ابتدا و اشل مصباع دوم زااف خبن )تبد ل رالمتن به رلمتن  استفاده شئده 

 .(۹۰ـ۸۳: ۱۹۹۴، یزیب التبرینک. الخط ،بررسی دقیق بحر رمل
دئب  شئده و در شئبح گفتئه کئه با ئد بئه        « ر»به تخفیف  نا جلّ   در متن او  هبرخطیب

اشئتباه از د ئدگاه نظئام    لد و ا ن نادرست است. ز با او بئه دبورت وزن مخفف خلانده ش
است و دئبورتی قبئیح را بئه    وزن شلب رارسی بیت را به وزن رلمتن رلمتن رلین خلانده

 . (۲۰۷: ۱۳۹۶)است بیت تحمیل کبده
را به ملنای « و»است که ایبته نادرست است. ز با اگب دب  کبده« ارانینِ»اوّر   در مصباع خرمشاه 

 .(۹۰: ۱۳۹۳)منصبف است و با د رتحه بگیبد نه کسبه  اسم الیب« ارانین»هم در نظب بگیب م  « رُبَّ»
 

ذا ْیاااااااااااتد  إ 
د
أ ثیماااااااااااا  د

د
 أ

ْغوي )أْمري( ( لد ب  ا قد ب  ا )یا قد ْن تا  یا مد
 

اااااا  لیماااااااکا رَا ود حد  ْن سااااااات 
ااااااارُّ  ما اااااااْم ال تد یمااااااااکد  ل   ر

 (۷۴: ۱۲۶۳)المخلز،  
                                                 

 شترح ستودیکـه در بیـت و در مـتن اصـلی « شودانار و جلنار ساکن خوانده می  اء»انتهای توضیح آمده که  . در۱۱
 صحیح است.« نار»وجود ندارد، بلکه « انار»

ع آوردن بیـت به آیند، اّما در بیت غیر. در اینجا بیت مصّرع است و عرو  و ضرب مانند هم می۱۲ صـورت تـا  مصرَّ
صــورت (. اگــر بیــت به۱۴۸: ۱۹۷۸شــود )نــک. التنــوخی، ه فــاعالتن( شــاذ دانســته مــی)تبــدیل فــاعالن  ضــرب بــ

( ۲۱۸: ۱۹۹۶نامند که به قـول ابوالحسـن عروضـی )العرو  بیاید، بیت و جزء  فاعالتن در عرو  را متمم میسالم
 (.۶۷: ۱۹۸۹کند )نیز نک. الزمخاری، جزء را از اعتدال خارج می
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هئای ملیئلد    های د گب با د به چند نکته اشاره کبد  در اکثب دئب  قبل از ببرسی دب 

ناآشنا ی با قلالئد لئبوض لئبب و     دییلبههاست که اوّیین مشکل  چینش نادرست مصباع

و تبیمۀ ایفباتئی   ح سودیشراست. ا ن اشتباه در ثیب نظام وزن شلب رارسی رخ دادهأت تحت

شلد. ا ن دو بیت در نظام لئبوض لئبب و بئه بحئب مجتئث مجزوءایلئبوض       هم د ده می

. در بیئت  (۳)نک. توضیح است ین رالمتن در هب مصباع  سبوده شدهمجزوءای بب )مستفسِ

   ببای سئه یئزء د گئب از   ساتباً کنین در ابتدای مصباع دوم )یز یزءِ )رکنِ  مستفسِاوّر به

اسئت. در  ین و رالمتن به رلمتن  اسئتفاده شئده  ین به مفاعِیلاز وزنی خبن )تبد ل مستفسِ

)بـرای اسئت  بیت دوم هم ببای یزء رالمتن در لبوض و دبب از ا ن یلاز استفاده شئده 
 .(۱۲۳ـ۱۲۲: ۱۹۸۹، یبررسی دقیق این بحر، نک. الزمخار

در مصئباع  « یِئمَ »  بئبای  2 طبری در بیت از دبورت وزنی ائذف الئباب )تلدئیح    از

تلیّئه  شلد  که ببخئی مصئحّحان بئه آن بئی    ساکن می« م»است )ابف چهارم استفاده شده

تشئخیص سئمالی    دییلبهاند و ببخی د گب هم بدون آوردن نام دبورت و شا د رق  بلده

 اند. همچنین همانند بسئیاری از ابیئات  را گزارش داده« م»درستی ساکن بلدن ابف وزن  به

 شلد. د ده می (۱)نک. توضیح زبانان  در ا نجا نیز ا باد تنل ن قاریه های رارسید گب در دب 

اسئت    ا باد مببلط به چینش ابیات را دارد  ویی به دئبورت وزنئی اشئاره کئبده    سودی

 . (۴۸۸: ۱۳۴۹؛ ۲۵۸: ۱۲۴۹)

یب دو دارای ا ئباد   اند  ویی دب  هبدرستی انجام دادهها را به  چینش مصباعمشکو  و قر

؛ ماـکور، ۸۹: ۱۳۱۰)قریب، تنل ن قاریه و رلا ت نکبدن دبورت شلبی اذف الباب است 
۱۳۴۲ :۸۴). 

را « اییمئا »و « اثیمئا »  ا باد مببلط به چینش مصار س را دارند. همچنین نفیس و  فروغ 

 دییلبهندارد.  اند و تنل نگذاری نکبدهرا الباب« کب ما»اند که نادرست است  امّا تنل ن داده

در  تلان دربارۀ ا باد مببئلط بئه دئبورت   اند  نمیگذاری نکبدها نکه همۀ ابوف را الباب

 .(۸۰: ۱۳۴۱؛ نفیسی، ۸۱: ۱۳۱۶)فروغی، دب  آنها چیزی گفت 
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هئا و تنئل ن قاریئه را دارد  ویئی       دب  او ا باد مببلط به چیئنش مصئباع  یف ستم عل 

یست کئه ا ئباد مببئلط بئه دئبورت ائذف الئباب را در        نگذاشتن الباب ملیلم ن دییلبه

 . (۱۹۰: ۱۹۵۹)خلانش خلد داشته  ا نه 

را که طبق چیئنش  « اییما»ها را دارد و همچنین او ا باد مببلط به چینش مصباع   الفرات

« کب مئا »گیبد و قاریه است تنل ن داده و ا ن خطاست؛ امّا تنل ن او در لبوض بیت قبار می

 .(۱۲۵: ۱۹۶۱)است درستی تبک کبدهرا به )در دبب بیت 

ها و تنئل ن قاریئه   دو دارای ا باد مببلط به چینش مصباع   دب  هب هبرخطیب و خزائل 

است  ویی ا باد مببلط به دبورت اذف الئباب را نئدارد. خزاییئی وزن بیئت را مجتئث      

ش کبده و بلد مثمن مخبلن محذوف / مقصلر )مفالین رلمتن مفالین رلمن / رلین  گزار

کارببد است. ا ن تلدیحات دربارۀ بیت است که که بحب مجتث در اایت سایم کمتذکب داده

زبان با د ئدگاه لئبوض سئنّتی    دهندۀ ا ن است که ادبای رارسیرلق نادرست است و نشان

)خزائلـی، کننئد  اند نگئاه مئی  ای که در نظام لبوض لبب سبوده شدهرارسی به ابیات لببی
 .(۲۲۰: ۱۳۹۶، رهبرخطیب؛ ۴۰۴و  ۳۳۸، ۸۶: ۱۳۴۴

)یوسـفی،   دبطشان دارای هب سه ا باد مذکلر است خرمشاه و  مصفاو  انو یو  یوسف 
 . (۹۴: ۱۳۹۳؛ خرمااهی، ۱۶۲: ۱۳۹۵؛ مصفا، ۵۹: ۱۳۹۵؛ انوری، ۱۰۴: ۱۳۹۲

 

ما ح طاع  ْئسد اْلمد ( یا یب  ل 
لا )الذُّ ها )ید کند الذُّ با ها/ تد کس  با ها/ تا کس  با ها(کس  با  س 

 ) ْخفااااااوضا ف  ا )مد
ااااااْنخد ااااااْد ا ما ااااااٌب ود اْلقد صد ْنتد ااااااْد ا ما لق 

د
 أ

: ۱۹۵۹یف، ؛ رستم علی۹۳: ۱۳۱۶؛ فروغی، ۸۲: ۱۲۶۳؛ المخلز، ۲۸۱و ۲۸۰: ۱۲۴۹)سودی،   
 (.۱۷۳: ۱۳۹۵؛ مصفا، ۴۲۶: ۱۳۴۴؛ خزائلی، ۹۲: ۱۳۴۱؛ نفیسی، ۱۴۱: ۱۹۶۱، ی؛ الفرات۲۱۸

یب   همگی بیت را با تنل ن قاریه خرمشاه و  انو یو  ف یوسو   هبرخطیبو  مشکو و  قر

: ۳۹۶۱، رهبرخطیـب؛ ۶۹: ۳۴۲۱؛ ماـکور، ۲۰۱: ۳۱۰۱، 13)قریـبانئد    کئبده دب (۱)نک. توضیح 
 .(۱۰۵ :۱۳۹۳؛ خرمااهی، ۶۸: ۱۳۹۵؛ انوری، ۱۱۳: ۱۳۹۲؛ یوسفی، ۲۵۴

                                                 
ٌب »در مصراع دو   .۱۳  ضبب کرده که ازنظر معنا صحیح است.« ُمنَتص 
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ْیااااااتد قد  یااااااا تااااااْباااااالد مد لد یَّ   ن 
ال ما )تا الط  ْهرَا( یا ْهٌر / ند ْهٍر )ند (  ا ند ما ت کْ ط   بد

 

تاااااااا  ْنید ما  ب 
فااااااااوزا

د
ومااااااااَا أ   ید

 
ا
ْماااا 

د
( أ اااالُّ ظد

د
اااالُّ )ود أ ظد

د
أ تاااا  فد بد ْر  ق 
 (۱۴۷: ۱۹۶۱، ی؛ الفرات۸۵: ۱۲۶۳)المخلز،  

تلان آن را در   گفتیم که میبیغ ایلیی بکمایه ...شده )در اوّیین و دومین بیت از ابیات ببرسی

یی از زاارات لبوض لبب استفاده شئده بئلد   دو نظام وزنی قبار داد؛ ز با در آن به شک هب

که با قلالد وزن شلب رارسی منا بتی ویلد نداشت  هبچند که دب  لببئی آن را تئبییح   

به بحب کامل مجزوءایلبوض مجزوءای ئبب  « بیغ ایلیی ...»داد م. ا ن دو بیت هم مانند نظم 

ست که ما ا ن چیئنش  ارکن آمده ۸صلرت  ک بیت با زبانان بههای رارسیاست و در دب 

  به یلاز ادمار اشئاره کئبد م. در   بیغ ایلیی ...دانیم. در بیت دوم و سلم )مثمن را الی  می

ای ببای تفبع وزن است و به تبد ل دو هجای کلتاه متلایی در شلب رارسی ادمار نام قالده

ف لببئی   . ادمار در رارسی بئبخم (۲۹و  ۲۸ :۱۳۹۷)نک. نجفی، شلد اوّر مصباع اطمق می

اختیار شالبی نیست و شالب در صلرت استفاده از آن میزم به رلا ئت آن در کئلّ مصئار س    

شلب خلد است. اگب ا ن نظم را به همان صلرتی که در باال آمده  مطئابق بئا نظئام لئبوض     

صلرت دو بیت مببّس بنل سیم در صدر هب دو بیت و در ابتدای بیت اوّر از زائاف  لبب به

نهـٍر =  ومـًا أفـوی=  یالیَت قبـ=  = مستفلین فالینشلد )تبد ل متَفالین به متْمی ادمار استفاده
یوماا تـ  یت قبـل منیا لیصلرت مثمن بنل سیم )اگب بیت را با د دگاه وزن شلب رارسی به . ُیال

دهئد و  دو مصباع قالدۀ ادئمار رخ مئی   در هب  بت  و أظل أمأل قربت ک/ نهر تالطم ر بمنیت  أفوز

صلرت مستفلین متفالین متفالین متفالین در هب مصباع خلاهد بلد؛ در اشئل  یت بهوزن ب

 . اگبچه که اصل تسئاوی  ا مرا مشخص کبدهشلد )آن بیت اوّر هم اختیار تسکین د ده می

شئلد  و  د ئده نمئی   (۱۳۹۷)بندی نجفی مصباع رلا ت شده  امّا چلن اوالً ا ن وزن در طبقه

صلرت مثمن پبهیئز کئبد  همئان    ی سبوده شده  با د از دب  آن بهدوماً ا ن دو بیت به لبب

: ۱۹۵۹یـف، ؛ رسـتم علـی۱۰۶: ۱۳۱۰)قریب، زبانان ویلد دارد چینشی که در دب  همۀ رارسی
؛ ۱۱۵: ۱۳۹۲؛ یوسـفی، ۲۶۴: ۱۳۹۶، رهبرخطیـب؛ ۴۲۹: ۱۳۴۴؛ خزائلـی، ۱۰۰: ۱۳۴۲؛ ماکور، ۲۲۷

 .(۱۰۸: ۱۳۹۳ااهی، ؛ خرم۱۷۶: ۱۳۹۵؛ مصفا، ۷۱: ۱۳۹۵انوری، 
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امئا    (۲۹۰: ۱۲۴۹) ندارد و چینش ابیات آن صحیح اسئت    دب  او اگبچه البابسودی

امصئلرت  رلل را به (۵۵۵: ۱۳۴۹)بب تلدیحاتی که آورده  بنا الطد را   کبا در نظئب گبرتئه و    تد

مد چلن رلل   به آن دانسته  امّا ا ن صحیح نیست مفللر الطد  الزم است. تد

را هئم  « تمطئم »هئا  رلئل   بب داشتن ا باد مببلط به چینش مصباع لموه  نفیس و  فروغ 

 .(۹۶: ۱۳۴۱؛ نفیسی، ۹۵: ۱۳۱۶)فروغی، اند که نادرست است گذاری کبدهالباب« تَمطُمُ»

دئب  شئلد.   « ق»دب  کبده که درست نیست و با د به کسب «  ُقربت»در بیت دوم : مصفا

. (۱۷۶: ۱۳۹۵)اسئت  ملنا کئبده « مَشک»درستی را به قرب تلیّه است که در تبیمۀ بیت   قابل

  (۱۹۸۴، ی)الجـوهر صتحاحبا ئد گفئت کئه در    « ق»دربارۀ درست نبلدن دب  وا ه به دم 

فرهنتگ عربتی ت و در  تـا(، بـییروزآبـادی)الف المحیطقتامو   (۲۰۱۰منظور، )لبن العربلسان
و نئه بئا دئم آن     «ق»ملاره با کسب ه« مَشک»به ملنای  قرب وا ۀ  (Lane, 1968) یین انگلیسی

 است.دب  شده
 

ما ا  اْلود ی ح   ب 
ْد شابد د  قد

 
دَا لد   سد ْجاَل جد وا ا ع    ا خا

؛ ۱۵۵: ۱۹۶۱، ی؛ الفرات۲۴۱: ۱۹۵۹یف، ؛ رستم علی۱۰۳: ۱۳۱۶؛ فروغی، ۳۰۲: ۱۲۴۹)سودی،  
 (.۱۸۰: ۱۳۹۵؛ مصفا، ۱۰۱: ۱۳۴۱نفیسی، 

ــ»  در مصئئباع اوّر المخلااع ــوریف ؛ نگارنئئده در (۸۹: ۱۲۶۳)اسئئت ب  کئئبدهدئئ«   ال

ند ئده و  « شئابه »بئبای رلئل   «  فـ»ویلهای خلد ملردی ببای استلمار ائبف یئب   یست

است. بد هی است را که در دب  اصح ویلد دارد صحیح دانسته« ب»بناببا ن  همان ابف 

 دو دب  هیچ تفاوتی با هم ندارند. که در ا نجا ازنظب وزنی 

یب  .(۱۱۲: ۱۳۱۰)ر ا باد تنل ن قاریه را دارد  امّا در مصباع دوم نه   در مصباع اوّقر

  همگی در دئب  خئلد ا ئباد    خرمشاه و  انو یو  یوسف و   هبرخطیبو  خزائل و  مشکو 

، رهبرخطیـب ؛۴۳۴: ۱۳۴۴؛ خزائلـی، ۱۰۶: ۱۳۴۲)ماـکور،  دارنئد  را (۱)نک. توضـیح تنل ن قاریه 
 .(۱۱۳: ۱۳۹۳؛ خرمااهی، ۷۵: ۱۳۹۵ی، ؛ انور۱۱۹: ۱۳۹۲؛ یوسفی، ۲۸۱: ۱۳۹۶

 

نا  و د زا تد ٍ ( ل  فقد   (  ٍ فقد ن  ف   ا ْئتد  إذا ج 
 

با   حا   ْنتد ما
د
أ ْلٍ  فد ْئتد ف  صا  ود إْن ج 

؛ ۳۰۴: ۱۹۵۹یف، ؛ رستم علی۱۲۷: ۱۳۱۶؛ فروغی، ۱۰۵: ۱۲۶۳؛ المخلز، ۳۴۸: ۱۲۴۹)سودی،  
 (۳۵۰: ۱۳۹۶، رهبرخطیب؛ ۵۱۱: ۱۳۴۴؛ خزائلی، ۱۲۵: ۱۳۴۱؛ نفیسی، ۱۸۹: ۱۹۶۱، یالفرات
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یب   دب  همگی دارای ا ئباد تنئل ن قاریئه اسئت     مصفاو  انو یو  یوسف و  مشکو و  قر

؛ ۹۲: ۱۳۹۵؛ انوری، ۱۳۶: ۱۳۹۲؛ یوسفی، ۱۳۲: ۱۳۴۲؛ ماکور، ۱۳۷: ۱۳۱۰)قریب،  (۱)نک. توضیح 
 .(۱۹۹: ۱۳۹۵مصفا، 

َتُزوَرنـی  »  بب ا باد تنل ن قاریه  در مصئباع اوّر    لموهخرمشاه  دئب  کئبده کئه ا ئباد     « ل 

 .(۱۳۳: ۱۳۹۳)مطبلی است و کسبه با د ببای ابف نلن باشد 
ْلبااااا  الید  قد  ب 

ٌ
اااااأ مد سااااایغا ا کاااااظد  ادا یا

 
حاو ا  ْبتا با ر 

و شد الل  ود لد ( الزُّ ْشفا فا ) د شد   د
 

 

، ؛ مصفا۵۱۸: ۱۳۴۴؛ خزائلی، ۲۰۰: ۱۹۶۱، ی؛ الفرات۱۱۱: ۱۲۶۳؛ المخلز، ۳۶۳: ۱۲۴۹)سودی، 
۱۳۹۵ :۲۰۴). 

یب   دئب  همگئی دارای ا ئباد    خرمشااه و  انو یو  یوسف و   هبرخطیبو  مشکو و  قر

: ۱۳۹۶، رهبرخطیـب؛ ۱۳۹: ۱۳۴۲؛ ماـکور، ۱۴۵: ۱۳۱۰( )قریب، ۱)نک. توضیح تنل ن قاریه است 
 .(۱۳۹: ۱۳۹۳؛ خرمااهی، ۹۷: ۱۳۹۵؛ انوری، ۱۴۱: ۱۳۹۲؛ یوسفی، ۳۷۳

شئلد. در    تما ز داده میأسخه میان ایف )ا  و همزۀ قطس )چینی ا ن ن  در ابوففروغا 

 .(۱۳۵: ۱۳۱۶)است. بناببا ن  صحیح نیست دب  شده« ظما»مصباع اوّر 

)نفیسـی، اند که نادرسئت اسئت   دب  کبده« ظماءِ»  در مصباع اوّر نفیس و  یف ستم عل 
 .(۳۲۳: ۱۹۵۹یف، ؛ رستم علی۱۳۱: ۱۳۴۱

 
 

رد  ْعشد ن  ایا مد
الَّ عا ْلخا ْلما عا )ل  ْلما  (-قولوا ل 

 
ْلاب  ف  لد   قد اْد ي ماا ب  اع  اْساتد تد وجد  ْلما

؛ انوری، ۲۰۸: ۱۳۹۵؛ مصفا، ۵۲۲: ۱۳۴۴؛ خزائلی، ۲۰۷: ۱۹۶۱، ی؛ الفرات۱۱۴: ۱۲۶۳)المخلز،   
 (۱۴۲: ۱۳۹۳؛ خرمااهی، ۱۴۴: ۱۳۹۲؛ یوسفی، ۱۰۰: ۱۳۹۵

دئب  کئبده کئه چئلن     « ا للمعافیمعار الخالن قولو ای»صلرت   او مصباع اوّر را بهسودی

درسئتی  نادرست است. ایبتئه او در تلدئیح بیئت بئه     ۴بب تلدیح  بیت به بحب ریز است بنا

)نـک. اور و ابتدای مصباع دوم اسئت   «فی  »شلد و تمام می« معافی  »گفته مصباع اوّر با ایفِ 
]مجزا  مصباع   دو]صلرت گلنه اشلار را به. ا ن نکته را هم متذکب شده که ا ن(۷۲۹: ۱۳۴۹

. امّا نخسئت با ئد گفئت کئه     )نک. همان(نل سند را متصل می نل سند  بیکه ]دو مصباع نمی

  امّا در خئلانش با ئد دو   (۴)نک. توضیح صلرت مجزا هم صحیح است نلشتن دو مصباع به
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رالئم  صلرت متصل خلاند و دوم ا نکه لجیب اسئت کئه لیئی   مصباع را به (۴)نک. توضـیح 

فـاقف  و ال »تنها خلد آن را رلا ت نکبده  بیکه در پا انِ تلدیح گفتئه   ن تلدیح  نهآوردن ا 
 .(۷۲۹: ۱۳۴۹)سودی، « تفعل

یب کئه   (۱۴۴: ۱۳۴۲ماکور،  ؛۱۵۰: ۱۳۱۰)قریب، اند دب  کبده«  معاف»دو    هبمشکو و  قر

باشد به  ةافاامع لنی اسم مفللر از باب  معاف ملنی رلل با د  با تلیّه بهدرست نیست. ز با 

 «.شده از سختیداشتهنگاه»ملنی 

)فروغـی، اسئت؛  دئب  شئده  « ملارئا »دو دب  در مصباع اوّر    در هب هبرخطیبو  فروغ 
که ا ن خمف صلرت را ج آن در لببی اسئت کئه بئا     (۳۸۹: ۱۳۹۶، رهبرخطیب؛ ۱۳۹: ۱۳۱۶

اسئت و  تئذکب شئده  در تلدیح بیت ا ن نکتئه را م  رهببخطیبشلد. ایف مقصلره نلشته می

اسئت  درستی به قالدۀ تدر ج )ملادر اصطمحِ تدو ب در لیم بد س  اشئاره کئبده  همچنین به

 .(۱۳۹۶، رهبرخطیب)نک. 

: ۱۹۵۹یـف، )رستم علیاند دب  کبده« بقلب الموجعی»  در مصباع دوم نفیس و  یف ستم عل 
اشئباع و تبئد ل بئه    « ملیس» در« ع»که اگبچه در خلانش بیت کسبۀ  (۱۳۶: ۱۳۴۱؛ نفیسی، ۳۳۵

 امّا در کتابت با د همان کسبه را نلشت.  (۱)نک. توضیح  شلدمی« ی»
 

ْهااارا  قاااا( ند فد اااْت )اتَّ قد فد ْطاااٍر إذا اتَّ لااا  قد ْطاااٌر عد  ود قد
 

ْحرا   عا( بد مد ْت )اْجتد عد مد ْهٍر إذا اْجتد ل  )إل ( ند ْهٌر عد  ود ند
؛ ۴۵۴: ۱۹۵۹یف، ؛ رستم علی۱۹۳: ۱۳۱۶ ؛ فروغی،۱۵۱: ۱۲۶۳؛ المخلز، ۴۸۳: ۱۲۴۹)سودی،   

 (۶۵۶: ۱۳۴۴؛ خزائلی، ۱۸۴: ۱۳۴۱؛ نفیسی، ۲۸۵: ۱۹۶۱، یالفرات
یب   دب  همگئی دارای ا ئباد تنئل ن    خرمشاه و  مصفاو  انو یو  یوسف و  مشکو و  قر

؛ انوری، ۱۸۱: ۱۳۹۲؛ یوسفی، ۱۹۶: ۱۳۴۲؛ ماکور، ۲۰۳: ۱۳۱۰)قریب، است  (۱)نک. توضیح قاریه 
 .(۱۸۳: ص ۱۳۹۳؛ خرمااهی، ۲۴۸: ۱۳۹۵؛ مصفا، ۱۳۵: ۱۳۹۵

است  امّا در مصباع دوم دب  با تنل ن دب  شده« نهبُ»  در مصباع اوّر قاریه  هبرخطیاب

 .(۵۶۲: ۱۳۹۶)صحیح است 

 نتیج 
بب تسی  بب صبف و نحل لبب  تسی  بب لیلم ادبی لبب  ببای تصحیح متلن رارسی  لموه
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زبانئان از ابیئات لببئی    ای که در تصحیحات رارسیلبودی و قاریهنیز الزم است. ا بادات 

شلد ناشی از ا ن است که مصحّحان از منظب لبوض سنّتی رارسی به ابیات د ده می گلستان

هئای لئبوض   خمف ظاهبش با بنیاناند؛ با د تلیّه داشت لبوض سنّتی بهلببی نگاه کبده

هئای  که در ببرسی ابیات لببی بئه کتئاب   همین دییل وایب است لبب منا بت دارد و به

لبوض و قاریۀ لببی ریلع کنیم و هبگز لبوض رارسی را مئمک قئبار نئدهیم. در ا نجئا     

بئئار د گئئب  گلستتتانهئئای ابیئئات لببئئی ا ئئبادات مببئئلط بئئه لئئبوض و قاریئئه را در دئئب 

هی بئه  تئلیّ   بی3های شلبی لبب  تلیّهی به دبورت  بی2  تنل ن قاریه  1شمب م  ببمی

  المار ببخی قلالد لبوض رارسی به ابیات که ۴اصلر لبوض لبب در چینش مصار س  

خاطب نئامطبلع بئلدن   رالم مطبلع بلدن در شلب لببی ئ به ببخی محققان وزن بیت را ئ لیی 

هئا ی )کئه ایبتئه    اند تا بئا انتخئاب دئب    آن در شلب رارسی  ثقیل قیمداد کبده و سلی کبده

 د د است  وزن را مطبلع کنند. اصایت آنها محل تب

 منابع
ـد محیـی ی، تـألالقضتا  یل قاضیشرح ٱبن عق، (۱۹۸۰) یلیل العقیل، بهاءالّدین عبدالله عقیعقلبن ف محم 

 الّدین عبدالحمید، أربعة أجزاء، قاهرة: دارالتراث.
حها ینی بتصـحمصححة و ملونة اعتدة ی، طبعة جدالعربلسان، (۲۰۱۰) یبن علمنظور، محّمدبن مکر لبن

 . یاء التراث العربیدار اقروت: ی، تسعة أجزاء، بیدیالعب امین محّمد عبدالوهاب، محّمد الصادق
ف محّمـد ی، تـألکة ٱبتن مالتیتإلتی ألف کأوضتح المستالتـا(، بن أقمـد )بیوسفیالّدین لهاا ، جمالبن

 ة. یلعصرتبة اکالمروت: مناورات یبد، أربعة أجزاء، صیدا، یعبدالحمن یالّد ییمح
روت: یــق أقمـد راتــب الّنفـا ، بیـ، تحقیتتاب القتتوافک، (۱۹۷۴دبن مسـعدة )یاِلخفـش، ابوالحسـن ســع

 داراِلمانة.
 یندرانک، شرح د. محّمد اإلسـسیالقوان إمرئید، (۲۰۱۱) یندکبن الحجربن الحارث الس، جندحیلمرؤالق

 .یتاب العربکروت: دارالیو د. نهاد رزوق، ب
(، جزءان، مصـر: الشاعر المفلق المشهور) یوان البحترید، (۱۹۱۱) ید الطائیعبدبن یالول، أبوعبادة یالبحتر

 .یکبالموسة یهند مطبعة
 . یتبة الخانجکة، مصر: میعبدالرءوف، الطبعة الثان یق عونی، تحقیتاب القوافک(، ۱۹۷۸علی )ی، ابویالتنوخ

 اشمیة. ، دماق: المطبعة الهاحیاءالعروض(، ۱۹۴۶التنوخی، عزالّدین )
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ق أقمـد عبـدالغفور یـ، تحقةیتالصحاح تاج اللغتة و صتحاح العرب(، ۱۹۸۴بن قماد )لی، اسماعیالجوهر
 ن.ییروت: دارالعلم للمالیعطار، الطبعة الثالثة، ستة أجزاء، ب

(، .ھ ۴۰۰نحـو  ی)تـوف یالجوهربن قماد لینصر لسماع ی  أبیعن الا یالقوافتاب ک»، (۲۰۰۶ــــــــ )
 ۱۳۳، المجّلد الثامن، العدد الثالر، ص ةیدراسات اللغو، مجلة «مان أقمد أبوستةیه سلیعلقققه و علق 

 ة.یولی، ریا  ۱۴۰ـ۱۳۷و 
 یالحسـانق یـ، تحقیالعتروض و القتواف یف یافکتاب الک، (۱۹۹۴) یبن علییحیا یرک، زیزیب التبریالخط

 .یتبة الخانجکعبدالله، الطبعة الثالثة، قاهرة: مقسن 
ن قبـاوة، یق فخرالـّد یـ، تحقعلتم العتروض یالقستطا  فت(، ۱۹۸۹ابوالقاسم محمودبن عمر ) ،یالزمخار

 المعارف. تبةکروت: میة المجددة، بیالطبعة الثان 
روت: یرمضان عبدالتواب، بق ی، تحقالشعر ضرور (، ۱۹۸۵بن عبدالله المرزبان )د الحسنی، أبوسعیرافیالس

 .ةیالعرب دارالنهضة
 یغـازر یـ، قققه و قد  له زهیالعروض و القواف یالجامع ف(، ۱۹۹۶اقمدبن محّمد )، أبوالحسن یالعروض

 ل.ی، بیروت: دارالجیاِلستاذ هالل ناجزاهد و 
اِلرقـم  یبن أبة داراِلرقمک، بیروت: شرطیالقامو  المحتا(، عقوب )بیین محّمدبن ی، مجدالّد یروزآبادیالف

 ز.یللطباعة و النار و التوز
، التحقیق عالءالّدین عطیة، بیـروت: میزان الذهب فی صناعة شعر العرب(، ۲۰۰۶د أقمد )، السیّ یالهاشم

 مکتبة دارالبیروتی.
وسـف یبن لی، الخواجا جبرائالعبار  یترجمة الجلستان الفارستاب کق(، ۱۲۶۳بن عبدالله )سعدی، مصلح

 بالمخلز، بوالق، قاهرة: دارالطباعة الباهرة.ر یالاه
، به تصحیح و قواشی عبـدالعظیم قریـب گرکـانی )بـا نظریـات جدیـد(، تهـران: گلستان (،۱۳۱۰ــــــــ )
 علمی.
 تهران: بروخیم.، به اهتما  محّمدعلی فروغی، بوستان(، ۱۳۱۶ــــــــ )
 تهران: بروخیم.به اهتما  محّمدعلی فروغی، ، کلّیات(، ۱۳۲۰ــــــــ )
به قلم ۀ روسی، مقدمه، تعلیقات و قواشی قادی، ترجم، تصحیح متن علمی و انتگلستان(، ۱۹۵۹ــــــــ )

 یف، مسکو: فرهنگستان علو  اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی.رستم موسی اوغلی علی
ف و الترجمـة، وزارة یالتـأل ةیـری، دماـق: مدی(، ترجمة محمد الفراتالوردروضة) گلستان(، ۱۹۶۱ــــــــ )

 .یالثقافة واإلرشاد القوم
 تهران: فروغی.، به کوشش سعید نفیسی، گلستان(، ۱۳۴۱ــــــــ )
 ، به اهتما  محّمدجواد ماکور، تهران: اقبال.گلستان(، ۱۳۴۲ــــــــ )
 ، محّمد خزائلی، تهران: علمی.شرح گلستان(، ۱۳۴۴ــــــــ )
 ، به تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی، تهران: سخن.های سعدیغزل(، ۱۳۸۵ــــــــ )
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 ۀشناسی با همکاری مؤسس، ترجمۀ موسی اسوار، شیراز: مرکز سعدیاشعار عربی سعدی(، ۱۳۹۰ــــــــ )
 فرهنگی پژوهای دانانامۀ فارس.

 ، به تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی، تهران: خوارزمی.گلستان(، ۱۳۹۲ــــــــ )
 ، به کوشش بهاءالّدین خرمااهی، تهران: دوستان.گلستان(، ۱۳۹۳ــــــــ )

، تدقیق در متن و مقدمه از دکتـر قسـن انـوری، تهـران: کلّیات سعدی(، ۱۳۹۵بن عبدالله )، مصلحسعدی
 نار قطره.

 ، به کوشش دکتر مظاهر مصفا با همکاری اکر  سلطانی،تهران: روزنه.کلّیات سعدی(، ۱۳۹۵ــــــــ )
 علیااه.، تهران: صفیرهبرخطیب ، به کوشش خلیلگلستان(، ۱۳۹۶ــــــــ )

 ، اسالمبول: دارالطباعة.شرح سودی بر گلستان سعدیق(،  ۱۲۴۹دی، اقمد ]محمد؟[ )سو
العابـدین چاوشـی و طینـت و زینقیـدر خـوش ترجمـۀ، شرح سودی بر گلستان سعدی(، ۱۳۴۹ــــــــ )

 فروشی تهران.اکبر کاظمی، تبریز: کتابعلی
ق و شرح عبدالسال  محّمد هـارون، الطبعـة ی، تحقتابکال(، ۱۹۸۸بن قنبر )ه، أبوبار عمروبن عثمانیبویس

 .  یتبة الخانجکالثالثة، خمسة أجزاء، قاهرة: م
 ۀ، به تصـحیح محّمـد قزوینـی بـا مقابلـر أشعار العجمییمعا یتاب المعجم فک(، ۱۳۳۵شمس قیس رازی )

 خّطی قدیمی و تصحیح مدرس رضوی، تهران: داناگاه تهران. ۀشش نسخ
 ۀفصـلنام ،«سـعدی( گلستتانه بـه اشـتر بـر سـوار  )دربـارۀ وزن شـعری در نـ»(، ۱۳۹۸زاده، آریـا )طبیب

 .۲۴۲ـ۲۳۱، ص ۴۲پیاپی  ۀ)بوستان ادب(، شمارشعرپژوهی 
 ، تهران: سمت، بوشهر: داناگاه خلیج فارس.عروض و قافیۀ عربی(، ۱۳۹۰اصغر )قهرمانی مقبل، علی

(، دورۀ نامتۀ فرهنگستتاننامـۀ )ویژه تطبیقی ادبّیات، «واقد وزن در شعر عربی و فارسی»(، ۱۳۹۰ــــــــ )
 . ۵۱و  ۵۰، ص۱دو ، ش 

 زاده، تهران: نیلوفر.، به هّمت امید طبیبهای شعر فارسیبندی وزنطبقه(، ۱۳۹۷نجفی، ابوالحسن )
Drory, R. (2000), Models and Contacs, Arabic Literature and its Impact on Medieval Jewish 

Culture, Leiden, Boston, Köln: Brill Academic Pub. 
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