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Abstract 
The main issue of the present research is the doubt about the recording and consequently the 
correction and explanation of a bit of one of Sa’di's Ghazal which has been recorded in most of the 
available printed versions as follows: زن شوق رندان در بر حلقه و بازآ  
The acceptance of the recording of "Rendan" in this bit by various proofreaders has caused the 
commentators to provide various, contradictory and unrelated descriptions based on the structure 
of the text. In this research, using various evidences, it has been proved that the correct recording 
of the word mentioned in this verse is "Zendan" and not "Rendan". based on a cognitive poetic 
approach, it is clear that the present bit is illustrated on the basis of an image schema and the 
conceptual metaphor of "passion is prison." This conceptual metaphor is The result of the c Sa’di's 
tendency to spatialize abstract concepts. 
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 یتلفیقرویکرد تصحیح و بازشرح بیتی از سعدي با 
 )شناختی شناسیزیباییپژوهی و نسخه(

 (مقالۀ پژوهشی)

 1رضا رفایی قدیمی مشهد

 2زادهدکتر غالمحسین غالمحسین

 چکیده

، اي سعديهغزلیکی از  از یبیت بازتصحیح و شرح نتیجتاًضبط و  دربارة تردید مسألۀ پژوهش حاضر،

وجود مهاي چاپی نسخهغالب در  محل بحث. بیت استشناسی شناختی اي زیباییرشتهبه کمک میان

 چنین ضبط شده است: این

 ستدیده چو مسمار بر در ادو و حلقه بر در رندان شوق زن             کاصحاب را  بازآ 

 تکاث شده است که شارحان نیز با ادر این بیت توسط مصححان مختلف باع» رندان«پذیرش ضبط 

با استفاده  ارتباط با ساختار متن ارائه دهند. در این پژوهشهایی گوناگون، متناقض و کمبه آن، شرح

است و نه » زندان« که ضبط صحیح واژة مذکور در این بیت شده استاثبات  از شواهد گوناگون
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استوار شناختی  شناسیزیباییپژوهی و دو محور نسخه روش حل مسأله در این پژوهش بر». رندان«

ترین نسخۀ خطی دیوان این واژه در قدیمیشده است: اوالً با بررسی نسخ خطی واضح است که 

شناختی،  شناسیزیباییاز حیث ثانیاً  ثبت شده است.» زندان«سعدي متعلق به زمان حیات شاعر، 

ه منتج از ک» شوق، زندان است«وارة تصویري حجمی و استعارة مفهومی بیت حاضر بر پایۀ طرح

  است. تصویرسازي شدهانگاري مفاهیم انتزاعی است؛ سعدي به حجم تمایلمسألۀ شناختی 

 .زندان، رندان ، غزل، سعدي،شناسی شناختیزیبایی، متن تصحیح :هاکلیدواژه

1- مهمقد 

چه که از خامۀ مؤلف آن تراوش کرده؛ غایت مثابۀ آنح و اصیل، بهدست دادن متن منقّبه

یابی به نسخ هاي علمی، مصحح پس از دستتصحیح متن است. در تصحیحمصحح در 

ترین نسخۀ کامل استنساخ شده را به معتبر نزدیک به زمان حیات مؤلف، عموماً قدیمی

گیرد و اختالف سایر نسخ را در پاورقی یا انتهاي متن ذکر مثابۀ نسخۀ اساس درنظرمی

یوة تصحیح متن است؛ لیکن به تنهایی کند. این شیوه اگرچه قابل اعتمادترین شمی

 واسطۀبه صورت بدوي بسیاري از واژگان عمل قرارگیرد؛ چراکه بعضاً تواند مبناينمی

شده  مبناي ذوق و قریحۀ ایشان در نُسخ ضبطتصرف کاتبان از حالت اصیل خارج و بر 

کالم، بسیار  ي ویژة مصحح در شناخت صحیح و سقیمهااست. در چنین شرایطی، دانش

دارد و ثانیاً تصحیح یابد؛ به این معنا که اوًال او را از تصحیح ذوقی بر امان میاهمیت می

اي بسیار کاربردي در علم تصحیح رشتهسازد. یکی از علوم میانمتن را کامالً مستدل می

از هاي متون فارسی از آن غفلت شده است، علوم شناختی است. متن، که در تصحیح

سازي ویژة شناختی مؤلف/شاعر است و متن ادبی و شعر حاصل مفهومر شناختی، منظ
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به مثابۀ  -هاي شناختی مؤلفشاکله و فهم آشنایی مصحح با این علوم، او را در تشخیص

تر تر بودن متن مصحح و مستدلبه عالمانهرساند و یاري می -هاي ایجاد متنسرچشمه

پژوهی ترین متن، توجه به نسخهیابی به صحیحاي دستانجامد. بنابراین، بربودن آن می

 صورت توأمان امري ضروري و بایسته است.پژوهی بهو شناخت

و به  هاتصحیحدادة اکثر دستهاي بهچنانکه در این پژوهش مشاهده خواهیم کرد، ضبط

ن و  نشأت گرفته از عدم آشنایی مصححا، تماماًآن، شروح موجود از بیت مذکورتبع 

 شناختی و عدم توانایی کشف ساختارهاي ذهنی سعدي بوده است. مباحثشارحان با 

  نسخه هاي خطی و شروحنسخه پژوهانه  و تحلیل بررسی -2

در چند بعد شامل ضبط در نسخ خطی و متون باتوجه به هدف پژوهش، بررسی بیت 

توجیه ضبط و معناي پیشنهادي بر اساس حح، پراکندگی و شکاف میان شروح و مص

 :صورت خواهدپذیرفتمبانی شناختی 

 نسخ خطی  الف)

اند که کردهمصححان مختلف از نسخ گوناگونی براي تصحیح دیوان سعدي استفاده 

نسخۀ کهن خطی و تطبیق با نسخۀ فروغی، در پژوهش  17ها را شامل آن توان مجموعمی

خط فخر به 706. ایشان نسخۀ مالبورگ آلمان به تاریخ مرحوم یوسفی مشاهده کردارزندة 

طور مفصل و دقیق شرح و اختالف نسخ را به اکتی را به عنوان نسخۀ اساس انتخاببن

شرح ذیل نسخه به 11گانۀ مرحوم یوسفی، بیت مورد نظر در 17کرده است. از میان نسخ 

 اند: هبندي شدها بر اساس تاریخ استنساخ جدولوجود دارد. نسخه
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 وضعیت ضبط تاریخ کتابت (قمري) مشخصات نسخۀ خطی

 زندان رندان

 *  691یا  664 (پا) 1796پاریس 

  * 683بعد از  چستربیتی (چ)

  * 706 مالبورگ آلمان (آل)

 *  726تا  691 دوشنبه (د)

 *  728 دیوان هند (هـ)

 *  730 ایاصوفیه (ص) 2051جنگ 

 *  742پیش از  جنگ الال اسماعیل (ال)

  * 766 (آ) 10412آستان قدس به شمارة 

 *  784 (مل)2493کتابخانۀ ملی به شمارة 

 *  734بعد از  (م) 89365کتابخانۀ مجلس به شمارة 

  * 786ظاهراً  (پر) 816پاریس 

 

نظر در نسخ قابل توجه است: ورد دو نکتۀ مهم از ضبط واژة مشود، که مشاهده میچنان

نویس متعلق به ترین دستدر نسخۀ پاریس به مثابۀ قدیمی» زندان«نخست، ضبط نکتۀ 

در » ندانر«نسبت به » زندان«تر ضبط زمان حیات شاعر است و نکتۀ دوم، بسامد افزون

نسخه ضبط 4و در » زندان« نسخه ضبط 7نسخه در  11؛ چنانکه از مجموع نسخ خطی

 کاررفته است.به» رندان«
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 مصححمتون چاپی  ب)

تصحیح اقبال آشتیانی: این تصحیح نخستین تصحیح انتقادي از دیوان سعدي  -

صورت پذیرفته و ضبط  1316است که توسط مرحوم اقبال آشتیانی در سال 

 است.» رندان«واژة مدنظر در آن، 

 است.» رندان«تصحیح فروغی: ضبط واژة مد نظر در تصحیح فروغی،  -

است » رندان«) نیز 82: 1361یغمایی ( تصحیح یغمایی: ضبط بیت در تصحیح  -

 ).256است (همان: نکرده » زندان«اي به ضبط در شرح نسخ بدل اشارهمصحح و 

 تصحیح ارانی: این غزل در تصحیح ارانی وجود ندارد. -

در شرح نسخ ضبط شده و البته » رندان«یوسفی،   تصحیح یوسفی: در تصحیح -

 اشاره شده است. در نسخ دیگر» زندان«مورد ضبط  7به بدل، 

ثبت شده است. » زندان) «114 :1371ویراستۀ کزازي: در نسخۀ ویراستۀ کزازي ( -

هاي این تصحیح بر که ضبط است تأکید کردهدر مقدمۀ کتاب  کزازياگرچه 

هاي فروغی، ارانی و یغمایی صورت پذیرفته؛ لیکن اساس مقایسۀ تصحیح

در دو تصحیح » رندان«ضبط باتوجه به عدم وجود بیت در تصحیح ارانی و 

صرفاً حاصل » زندان«یابی به ضبط شود که دستدیگر، مشخص می

 مصحح بوده است.و ذوق سلیم انتخاب اقتراح/

تصحیح خرمشاهی: ضبط بیت در تصحیح خرمشاهی که بر اساس مقابلۀ نسخۀ  -

 ).384 :1383است ( » رندان«فروغی با دو نسخۀ دیگر صورت پذیرفته، 
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سال  نام مصحح حعنوان تصحی

 چاپ

 ضبط مرجح

 زندان رندان

اقبال  کلیات سعدي

 آشتیانی

1316 *  

  * 1320 فروغی  کلیات سعدي

  * 1340 مصفا کلیات سعدي

الدین المتکلمین شیخ مصلحبدایع افصح

 سعدي شیرازي

موجود بیت  1358 ارانی

 نیست

  * 1361 یغمایی غزلیات سعدي

 *  1371 کزازي هاي سعديغزل

  * 1383 خرمشاهی کلیات سعدي

 *  1383 انوري کلیات سعدي

  * 1385 یوسفی هاي سعديغزل

 

  هاشرح ج)

توان مشاهده کرد وضوح می، بههاي صورت پذیرفته در باب بیت حاضربا بررسی شرح

باتوجه به سادگی  این مسألهان با شارح دیگر مشابه نیست. حراکه نظر هیچ یک از ش

و  ، بسیار حائز اهمیتر بالغی ویژه همچون استعاره و...عدم وجود صو ظاهري بیت و

  است. معنادار
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  در ادامه شروح گوناگون را از نظر خواهیم گذراند:

هاي چون و چراي ضبط) باتوجه به قبول بی1386:164برزگر خالقی و عقدایی (  -

با قائل شدن به ضبط  ر بیت حاضر نیزجاي شرح خود، دنسخۀ فروغی در جاي

یک از نکات هیچ توجه بهصرفاً بیت مضبوط نسخۀ فروغی را بدون  ،»رندان«

بازآي و درِ رندان مشتاق را بکوب؛ زیراکه دو چشم « اند:به نثر بازگردانده معنایی

دوستان مثل میخ که بر روي در کوبیده شده، بر در مانده و انتظار ورود تو را 

» مشتاق« جایگزین» شوق«چنانکه مشخص است، در این شرح،  ».کشندمی

باتوجه به قدرت سخنوري سعدي و عدم وجود موارد درنظرگرفته شده که 

-نظرمیبعید بهتوسط او استفاده از این ساختار ( شوق به جاي مشتاق) مشابه، 

 .نمایدمی نامقبول شارحان توضیحات و نتیجتاً رسد

ن را کنایه از کمک و یاري حلقه بر در زد، »رندان«با قائل شدن به ضبط نیازکار  -

ی کرده است معن» به صدادرآوردن در«خواستن و در این بیت، به معناي از کسی 

یاران «و سپس  »بی باکان«و رندان را به  درنظرگرفتهرامحذوف  » خانه« کلمۀو 

حلقۀ در خانۀ د و اي محبوب من بازگر« :و نوشته است معنی کرده »معشوق

در انتظار تو، دیده بهباکان شوق و عشق را به صدا دربیاور که یاران چشمبی

  ).342: 1390نیازکار،» ( انددوخته

نحوي شرح کرده که در آن، میان با پذیرش ضبط یوسفی، بیت را به یاحقی -

آگاهان عاشق در خانۀ رندان و دل« : اصحاب و رندان، تفاوت قائل شده است

ها به میخها یاري بخواه؛ زیرا که یاران منتظرند و چشم مانند گلرا بزن و از آن

پرسش اساسی که با خوانش این شرح  ).267: 1392(یاحقی،  »انددر دوخته
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خواهی توان میان یاريشود، این است که اساسًا چه ارتباطی را میمطرح می

 معشوقها منتظرند چرا (آن معشوق از رندان و چشم به در دوختن یاران یافت

 )؟!باید یاري بخواهد

را برگزیده و تالش کرده است که  »زندان«در میان تمامی شروح، انوري ضبط  -

بیت را بر اساس آن توضیح دهد؛ اما معناي ارائه شده توسط ایشان، نه در ساحت 

بیت را چنین معنا  اولفظ و نه در ساحت معنا با ساختار بیت سازگار نیست. 

 ده است:کر

شاعر فرض کرده است که شوق و شور او [ یا عشاق] در اثر دوري « 

اند] و حال از از محبوب، زندانی شده [ یعنی از شور و شوق افتاده

خواهد که بیاید و حلقۀ در زندان را بزند [ و آنان را به محبوب می

اند همچنان که ، چراکه یاران بر در چشم دوختهشور و شوق بیاورد]

 ).95: 1377انوري، » ( ار بر در کوبیده شده و در آنجا ثابت استمسم

دیگر به لحاظ صورت یک گام  وحشراین شرح به دلیل آنکه ضبط زندان را برگزیده از 
شوق  است، زیرا به خالف نظر شارح، اشکالداراي  اساساً توضیح آناما  است؛جلوتر

شور و شوق افتادن اصحاب  ازمعناي زندانی بودن شوق و  انگهیو !زندانی زندان است نه
را به خصوص از موضوع این  است و بدون تردید نادرست است.مخالف معنی شوق 

 -چنانکه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد -اسی شناختینشزیباییمبانی مطرح در  طریق
شوق شارح ین است که . اشکال جزئی بعدي اتوضیح داد و اثبات کردمی توان به آسانی 

را به شاعر (و در داخل قالب به عشاق) نسبت داده است، حال آنکه در متن بیت به 
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صراحت به اصحاب نسبت داده شده است نه شاعر یا گوینده( هرچند شاعر هم ممکن 
 .است در جمع اصحاب باشد)

 زبان شناختی نظریۀ - 3

پی خواهیم » زندان«در این بخش، نقد بر مباحث پیشین را بر اساس ضبط پیشنهادي 

در شناختی خواهد بود.  شناسیترین تکیۀ ما در این بخش بر مبانی زیباییبیشگرفت. 

و چرایی  شناسیشناسی شناختی و زیبایی، نخست توضیح کوتاهی دربارة زبانقسمتاین 

و سپس به تحلیل ضبط  دشدارائه خواه کاربردي بودن آن در تصحیح و بازشرح متون

 پیشنهادي خواهیم پرداخت:

  و شیوة بازنمود آن زبان الف)

گیري انقالب شناختی (= به دنبال شکل 1980گسترش مطالعات زبانیِ شناختی، از دهۀ 

شناسی هاي پیاژه و رواننظریه شناسی شناختی به واسطۀ اقبال بهتثبیت رسمی روان

اثر  کنیمها زندگی میهایی که با آناستعارهم) و با انتشار کتاب 1950گشتالت در دهۀ 

مارك جانسون، مطالعات زبانی و ادبی را با مطالعۀ ذهن و فرآیندهاي جورج لیکاف و 

ادعاي اصلی لیکاف و  شناختی و بافت به مثابۀ عامل پدید آورندة شناخت پیوند زد.

اي ادبی، بلکه اساس شیوة تفکر انسان است؛ جانسون این بود که استعاره، نه صرفاً آرایه

کنیم( ها مفاهیم ذهنی را ادراك میبه این معنا که ما به کمک استعاره

Lakoff&Johnson,1980:3 آراي روالند النگاکر در ویرایش). شاعر و نویسنده-

مندي مطالعۀ پیوند زبان و ذهن قوام تور شناختی نیز به روشهاي چندگانۀ کتاب دس
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تري بخشید و با بسط آراي شناختیان و تحکیم و تدقیق مبانی نظري ایشان، اکنون بیش

 هاي علوم انسانی در سطح جهان هستند. ترین شاخهمطالعات زبانی/ ادبی شناختی از مهم

 ماهیت زبانب)

پدیدة مجزا، بلکه به مثابۀ بخشی از قواي شناختی  از دیدگاه شناختیان، زبان نه یک

-شود، فرآیند مفهومشود. در این تلقی، آنچه به بالفعل شدن زبان منجر میدرنظرگرفته می

آن، یک معناي زبانی بر اساس  سازي فرآیندي است که طیاست. مفهوم 1سازي

ذهنی در ادامه با شود. این تصاویر بندي میبه شکل تصاویر ذهنی صورت 2حوريمبدن

ساز مشوند. بنابراین، در هر گزارة زبانی دو مفهوهاي زبانی میبالفعل شدن تبدیل به گزاره

 ).Giovanelli& Harisson, 2013: 45( وجود دارد: گوینده و مخاطب

 ج)شیوة تولید و ادراك عبارات زبانی

تعبیرسازي در کالم هاي دیداري و فرآیند ارتباط گوینده و مخاطب بر اساس صحنه

پذیرد؛ به این معنا که هر گزارة زبانی، با استفاده از اصل جلب توجه، به مثابۀ صورت می

 شود:یک تصویر ذهنی و در قالب یک تعبیر ویژه رمزگذاري می

کنند و مفاهیم مردم بر اساس تجارب بدنی، دربارة جهان خارج دانش کسب می«

هاي ، در فعالیتحورممنتج از این تجارب بدناي ذهنی هسازند. بازنماییرا می

شوند و به این ترتیب، این امکان را براي سازي میاجتماعی ما تعمیق و درونی

فهمیم] با گونه که میهاي مختلف جهان را [ آنآورند که جنبهما فراهم می

گذاري جهان با دیگران چه رادر جریان اشتراكدیگران به اشتراك بگذاریم. آن

گونه توصیف توان اینمی رادهد، هاي ذهنی] رخ میگذاري بازنماییاشتراك[
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حوزة توجه « این ». کندیک نفر، توجه فرد دیگر را به چیزي جلب می« کرد که 

 4کند: صحنۀ ارجاعیتوجه فرد مقابل را به یک صحنۀ دیگر جلب می» 3مشترك

کند به کمک [ مراد صحنۀ تصورشدة ذهنی توسط گوینده است که تالش می

عبارات زبانی، ذهن شنونده را به آن صحنه ارجاع دهد.] . این دو فرد یک 

دهند که جهان گفتمان نام دارد. در این فضاي تشکیل می 5موقعیت بیناذهنی

واسطۀ استفاده را به[ شنونده]  2ساز[ گوینده] توجه مفهوم 1ساز گفتمانی، مفهوم

 »کنداز عبارات زبانی به یک صحنۀ ارجاعی جلب می

 )Kovescec, 2015: x,ix.( 

 
محور تاریخی/ هاي بافتصورت تدریجی و بر اساس تجربهتعبیرهاي گوناگون افراد به

هاي شناختی گیرند. منظور از مدلهاي شناختی آرمانی شکل میفرهنگی در قالب مدل

-ارهاي ذهنی است که اگرچه فاقد جزئیاتند؛ لیکن معانی زبانی را اسکلتآرمانی، ساخت

است که در ذهن، صورتی موهوم و بدون » انسان«کنند. مثال ملموس، تصور بندي می

کند. هرچه بر میزان معرفگی انسان به شخص پیش برویم، مدل اجزا را رمزگذاري می

هاي شناختی را یابد. مدلمی شناختی آرمانی انسان، به مدل تخصیصی شخص تغییر
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هاي تصویري وارههاي تصویري درنظرگرفت. طرحوارهتوان معادل شناختی طرحمی

هاي زبان بر اساس تجارب مشترك را در سه هایی هستند که چگونگی تشکیل گزارهمدل

کنند. ساحت حجم، حرکت و قدرت و بر مبناي بافت فرهنگی، اجتماعی و ... تبیین می

و » وارهطرح« از دو کلیدواژة  هاي ذهنی انسانهاي تصویري به مثابۀ شاکلهرهواطرح

) در اینجا ناظر بر عمومی schema» ( وارهطرح« است. واژة  تشکیل شده» تصویري«

هاي تصویري مفاهیم انتزاعی وارهها، در برابر تخصیصی بودن، است. طرحوارهبودن طرح

 کنندها را ایجاد میوارهرحهستند که شاکلۀ مفهومی سایر ط

)Evans& green, 2006:179یابد که مفاهیم انتزاعی با ). هر فرد با گذشت زمان درمی

نگاشت بر مفاهیم حسی قابل درك هستند. این فرآیند بر اساس مسألۀ نگاشت (ایجاد 

ظرف تصور مشکالت را به مثابۀ غالباً  انسانآید. براي مثال، ها) پدید میتناظر میان پدیده

توي بد « قالب یک استعاره  واره) و سپس با تخصیص و نگاشت، آن را درکند (طرحمی

تناظر سازد. این استعارة مفهومی بر اساس در ساحت زبان جاري می» اي افتادیممخمصه

هاي وارهانگاري مشکل و سقوط در آن پدید آمده است. طرحبر ظرفو قیاس مبتنی 

مندتر تر و قالبها و عوامل بافتی، ممکن است جزئیگی تجربهتصویري بر اساس پیچید

هاي برآمده از تخصیص این استعاره هاي اختصاصی تبدیل شوند.استعارهشوند و به 

 سازند. می انخوبی نمایو استعاري را به حورمها، شیوة تفکر بدنوارهطرح

 شناسی شناختیییج) زیبا

ابزار مطالعۀ متن ادبی با تکیه بر بافت و مقوالت ذهنی  توانشناسی شناختی را میزیبایی

اي ادبی، از رشتهمند به مطالعات میانتعریف کرد که  با تالش برخی پژوهشگران عالقه
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اواخر قرن بیستم پا به عرصۀ مطالعات ادبی نهاده است. این شیوة مطالعۀ متن، با تکیه بر 

نحوي کامالً اختی، مصحح و منتقد را بهشناسی شنشناسی و زبانمباحث مطرح در روان

کند؛ به این معنا که امکان بررسی چگونگی آفرینش متن محور با متن مواجه میبافت

هاي مرتبط با توصیف کارکردهاي ساز را باتوجه به واکاويتوسط شاعر به مثابۀ مفهوم

اساساً بر دو  پژوهانۀ شناختی،هاي متنسازد. تحلیلذهن، براي مصحح/ منتقد ممکن می

سازي استعاري و نمود آن در زبان تأکید محور کلی استوار است: محور نخست، بر مفهوم

ورزد؛ و محور دوم، شیوة تعیبر عبارات زبانی را به مثابۀ بازنمودهاي شناختی نحوة می

شناسی شناختی، ها در تدوین نظریات زیباییکند. نخستین تالشارائۀ کالم واکاوي می

شناسی صورت پذیرفت و سپس، با انتشار کتاب نظریۀ زیبایی 7و جانسون 6یکافتوسط ل

هاي پژوهشگرانی واسطۀ تالشریون تسر اعالم وجود کرد و در طول سالیان متمادي، به

شناسی دو مبناي اصلی در زیبایی 8ول بسط و قوام یافت. ریون تسرهمچون استاك

 شمارد:شناختی را چنین برمی

یک متن از مجموع ساختار آن و فرآیندهاي ذهنی مؤلف و خواننده کیفیت درك  -1

 شود.منتج می

شناسی شناختی) باید براي تأثرات متفاوت خوانندگان زیباییضیحی (این مدل تو -2

 ).tsur, 2008: 28بخش باشد( مختلف، نتیجه



بازشرح بیتی  وتصحیح ، 1401اي ادبی، سال چهارم، شمارة هفتم، بهار و تابستان رشتههاي بیندو فصلنامۀ پژوهش

 123                        (نویسندة اول: رفایی قدیمی مشهد)                              ...از سعدي با رویکرد تلفیقی

 

زبان هایی دارد که پردازش شناختی انسان، سو تأکید بر شیوهتسر در تعریف خود از یک

دهد و از سوي دیگر، پاسخ کند و شکل میشناسانۀ شعر را تحدید میهاي زیباییو جنبه

 ).Ibidدهد ( هاي شعر را مد نظر قرار میشناختی خوانندگان به زبان و زیبایی

میالدي گسترش داد.  2009و  2002هاي این نظریۀ را در سال 9ولپس از تسر، استاك

شناختی ابزارهایی را براي شناسی زیبایی )stockwell, 2002: 4( بنابرمدعاي او

ارزش و معناي ادبی یابی به فهم جایگاه، یابی به متن و بافت، به مثابۀ کلید دستدست

 .آوردفراهم می

این شیوة مواجهه با متن، از ابزارهاي مختلفی براي تحلیل ذهن نویسنده و منتقد در فرآیند 

کند. نکتۀ حایز اهمیت این است که ابزارهاي شناختی، استفاده میتولید و تفسیر متن ادبی 

به دلیل کارکردهاي کیفی متفاوت، ابعاد متفاوتی از متن و ذهن نویسنده و خواننده را 

 . 10کنندبررسی می

 شناسی شناختیزیباییمبانی تحلیل ضبط پیشنهادي بر اساس  -4

 وارة تصویري حجمی و استعارة مفهومیالف) طرح

» شوق، زندان است«اساس تصویر برساختۀ سعدي در این بیت، بر پایۀ استعارة مفهومی 

 انتزاعی) و حوزة زندانمبدأ ( حسیترتیب که شاعر، میان حوزة پدید آمده است؛ به این

) نگاشت برقرار کرده است. به بیان ساده، شاعر در وهلۀ نخست شوق را در شوقهدف (
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-رة تصویري حجمی) و در مرحلۀ بعد، با تخصیص طرحواقالب حجم تصور کرده (طرح

نگاشته است. یکی از » شوق«وارة تصویري، مکانی مشخص یعنی زندان را بر مفهوم 

هاي مفهومی، لزوم توجه ترین مسائل اخیراً مطرح شده درباب تولید و درك استعارهمهم

 رندگیها در بستر آن شکل میفرهنگی است که استعاره-به بافت تاریخی

  )Kovescec, 2015: 12-16.( 

است. هاي حجمی بسیار عالقمند بودهوارهسعدي اساساً به ساخت تصاویر در قالب طرح

. در ساحت هاي سعدي مشاهده کرددر غزل با بسامد باال توانمیرا  شواهد این مدعا

 زنداندر قالب  مفاهیم انتزاعیدر ابیات متعددي  مصداقی و مرتبط با مسألۀ مقالۀ حاضر،

 اند:هاي مفهومی تصویرسازي شدهوارة حجمی و استعارهو در ساختار طرح

 زندان عشق -

 که به زندان عشق دربند است یمگر کستا سحر چند است    شب فراق که داند که 

******************************************** 

 کجا روم که به زندان عشق دربندم       زیسخن بگر نیاز ا يخنده گفت که سعد به

******************************************** 

 يبه دست کافر یچون مسلمان    عشق              در زندان  ستچارهیب عقل

 هجران زندان -
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 یخطاب دیسحرگاهم به گوش آ   در زندان هجران             دانم که یشب

نیز  مفهوم شوق را مشاهده کرد که سعدي در مواضعیتوان اي دیگر میوانگهی، از جنبه

 کار برده است:ساختار استعارة مفهومی به به مثابۀ حوزة هدف در

 شوق انسان است: -

 میزیبسا آب که بر آتش دوزخ ر يا               شوق ةدیاز د يور به زندان عقوبت بر

 شوق شراب است: -

 شر است و آب بردیکآنچه عقلت م                      از شراب شوق جانان مست شو

شناختی و البته مباحث حیث  ازتوان استدالل کرد که باتوجه به شواهد متنی باال، می

زندان «ترکیب ، قائل شدن به هاي سعديشواهد متنی موجود در سایر غزلباتوجه به 

 در بیت مدنظر کامالً موجه است.» شوق

 ب) عبارات زبانی به مثابۀ بازنمودهاي شناختی 

شناسی شناختی، شیوة بیان کالم و تولید باتوجه به رویکرد معنامحور مطالعۀ زبان در زبان

اي است. النگاکر واضع دستور شناختی، مفهوم معنا نزد شناختیان داراي اهمیت ویژه

کند د. او در این باب ادعا میگیرزبانی را متشکل از دو عنصر مرتبط با یکدیگر درنظرمی

که معناي زبانی از پیوستار و مجموع محتواي مفهومی و  روش خاص تعبیر آن محتوا 

چنین ). او مراد خود از مفهوم تعبیر را این Langacker, 2008: 43شود (تشکیل می



بازشرح بیتی  وتصحیح ، 1401اي ادبی، سال چهارم، شمارة هفتم، بهار و تابستان رشتههاي بیندو فصلنامۀ پژوهش

 126                        (نویسندة اول: رفایی قدیمی مشهد)                              ...از سعدي با رویکرد تلفیقی

 

هاي توانایی ما در استنباط و تجسم و توصیف حاالت امور یکسان به شیوه« کند: تبیین می

 ).Ibid » (مختلف

صحنۀ تعبیري برساختۀ بیت بر اساس خوانش پیشنهادي، شامل سه موقعیت به شرح ذیل 

است که در دو موقعیت نخست، اصحاب درون زندان شوق قرار دارند و در موقعیت 

 شود:سوم، با خروج از فضاي زندان و رسیدن به وصال، شوق زایل می
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 ج) اسکن رابطۀ ناحیۀ ارجاع

اي و وارهشکلی پویا و به کمک تصاویر طرحشناسی شناختی، زبان بهاز منظر زبان

شود. اي مشابه با رایانه پردازش (اسکن) میشیوهتخصیصی موجود در ذهن دائماً به

سازي نیز اثرگذار است. پویایی پردازش زبان بر نحوة فعال شدن دانش در هنگام مفهوم

استفاده » 11رابطۀ ناحیۀ ارجاع«نوعی اسکن زبانی به نامالنگاکر در دستور شناختی از 
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محور وابسته به مفاهیم دیگر کند تا نشان دهد که معناي یک مفهوم به نحوي بافتمی

به توانایی ما در فراخوانی مفهوم یک هستی «است. از نظر النگاکر، این رابطه درحقیقت 

). Langacker, 2008: 83ارد ( اشاره د» هاي دیگربراي ایجاد ارتباط ذهنی با هستی

هاي دیگر، طبق این نظر در هر تعبیر، استفادة ما از یک واژه، دسترسی ذهنی ما را به واژه

کند. طبق نظر النگاکر، ما در طول فرآیند خوانش متن، فعال و این دسترسی را کنترل می

، دسترسی به کنیم. هر ناحیۀ ارجاعاي از نواحی ارجاعی متوالی را اسکن میزنجیره

فراهم  -که به مثابۀ اهداف شناخته می شوند-را  12هاي دانش فعال شدهتعدادي از حوزه

 دهند.را تشکیل می 13سازد که مجموعاً حوزة ارجاعمی

سازي هدف معنایی و به تبع آن، ساخت اسکن ناحیۀ ارجاع، به شکل دقیق نحوة فعال

محور د. در ادامه نشان خواهیم داد که بافتسازویژة تعبیر واژگانی در کالم را نمایان می

که بنا بر  -هاي معنایی دقیقاً به چه معناست. کلیدواژة بیت حاضرسازي حوزهبودن فعال

رغم کاربرد پربسامد واژة شوق است. شوق علی -خواندمدعاي ما واژة زندان را فرامی

-است که سعدي، دستدر زبان عامیانۀ فارسی، اساساً یک اصطالح عرفانی است. واضح 

کم بر حوزة نظري با مبانی عرفان و اصطالحات درسی آن کامالً مسلط بوده است. اشارات 

الدین ویژه نام بردنش از شیخ شهابهاي عرفانی در آثار مختلف شیخ و بهمتعدد بر گرایش

، دو تن از مشایخ بزرگ عرفان سدة ششم و هفتم 15جوزيو ابوالفرج ابن 14سهروردي

ان مرشد و استاد، که در سنین جوانی سعدي در نظامیۀ بغداد او را مورد توجه عنوبه

نشینی او از اواسط عمر، از مصادیقی هستند که آشنایی کامل اند، و نیز خانقاهقرارداده

 کنند.سعدي با مبانی عرفان را اثبات می
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خواجه  االشرافاوصافکتاب  16اگر به تعریف شوق در فصل دوم از باب چهارم

-شدهکه از نظر بافت تاریخی مقارن با حیات سعدي است و مرزبندي-نصیرالدین طوسی

-هایی دستنگاهی بیندازیم، به استنتاج -دهددست میترین تعریف را از مفهوم شوق به

را در ذهن سعدي، » شوق«هاي مفهومی ناحیۀ ارجاع سازي حوزهیابیم که شیوة فعالمی

جه نصیر شوق به مثابۀ یکی از حاالت وارده بر سالک و نتیجۀ سازند. خوانمایان می

 شمارد:ارادت برمی

شوق یافتن لذت محبتی باشد که الزم فرط ارادت بود آمیخته با الم مفارقت به «

او. در حال سلوك، بعد از اشتداد ارادت، شوق ضروري است باشد و باشد که 

شود و قدرت سیر به آن کمال مطلوب حاصل پیش از سلوك، چون شعور به

منضم نباشد، و صبر بر مفارقت نقصان پذیرد و شوق حاصل شود. و سالک 

چندانکه در سلوك ترقی بیشتر کند، شوق او بیشتر شود و صبر کمتر، تا آنکه 

به مطلوب رسد. بعد از آن لذت نیل کمال خالص شود از شائبۀ الم و شوق 

دة محبوب را شوق خوانند و آن منتفی گردد. و ارباب طریقت باشد که مشاه

نصیرالدین » ( آن مرتبه هنوز نارسیدهاین اعتبار باشد که طالب اتحاد باشد و بهبه

 ).125: 1361طوسی، 

 خالصۀ مفاد قابل استنتاج از تعریف شوق در کالم خواجه، شامل موارد ذیل است:

 آید.یواسطۀ ارادت شدید به معشوق پدید مشوق لذتی است دردآلود که به  -
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شوق ممکن است پیش از سلوك عارفانه ایجاد شود که در این حالت، نتیجۀ  -

یابی کم شدن صبر عاشق بر فراق، پس از درك کمال معشوق و عدم امکان دست

 به وصال اوست.

 شوق نتیجۀ رشد معنوي سالک در مسیر سلوك است. -

رچه شوق دیگرند؛ به این معنا که هصبر و شوق، داراي رابطۀ معکوس با یک -

 تر خواهد بود ( شوق    صبر).بیشتر باشد، صبر کم

 شود رود و اتحاد حاصل میین میپس از وصال ( نیل به کمال)، شوق از ب -

 شوق = اتحاد).(

اند که این تعریف برخی عرفا شوق را مشاهدة معشوق توسط عاشق تعریف کرده -

 ناظر بر عدم دسترسی قبل از وصال عاشق به معشوق است.

باتوجه به قراین تاریخی و متنی (حضور سعدي در نظامیه، استفاده از اصطالحات  لحا

داریم که سعدي با تعریف این مسأله را مفروض می جاي آثارش و...)عرفانی در جاي

که در باال به  -هاي معنایی این تعریفعرفانی شوق آشنایی داشته است. هریک از جنبه

اند که و باعث شده وة اسکن ناحیۀ ارجاع عمل کردهنحوي در شیبه -ها اشاره شدآن

 ساز بتواند مفهوم شوق را در قالب زندان تصویرسازي کند:سعدي به مثابۀ مفهوم
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 مالحظات معنایی:

بینیم که در تعریف شاعر از هاي مفهومی به وضوح میبا بررسی شیوة فعال شدن دامنه

اند. با استفاده از نمودار عارفانه فعال شدههاي شناختی در گفتمان ، تمامی دامنه»شوق«

 دست داد: هاي معنایی مهمی را بهتوان استنتاجباال می

نگاشت تصویري شوق بر زندان توسط شاعر، با تکیه بر سه حوزة مفهومی  -

» اندك بودن صبر« و » عدم امکان دسترسی به معشوق«، »دردآلود بودن شوق«

 شود.توجیه می

-زندان شوق، نه امري اجباري، بلکه خودخواسته و لذتحضور اصحاب در  -

 بخشی در نمودار).بخش است (بعد لذت

واسطۀ امید به مشاهدة معشوق و نهایتاً انتظار حضور اصحاب در زندان عشق، به -

 شود.وصال او (امید به خروج از زندان) تلقی می
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 اندازد) اصل چشم

ذهنی ناظر است که به واسطۀ  -عیت بصريشناسی شناختی بر وضانداز در زباناصل چشم

، فرآیند دستور شناختیشوند. النگاکر در کتاب ها و رویدادها در متن درك میآن، صحنه

گیرد که در این طور استعاري، به مثابۀ مشاهدة یک صحنه درنظر میسازي را بهمفهوم

).  ,3201Langacker :73است (  17انداز ناظر بر تنظیم مشاهدهحالت، اصل چشم

(گوینده  18هاي زبانی همواره توسط یک مفهوم پردازها و بیاناز آنجا که تمام گزاره

ها یک شوند، این گزارهزمانی خاص تولید می -مؤلف/ راوي) خاص در یک بافت مکانی

صورت استعاري، محلی توان آن را بهمیکنند که را رمزنگاري می 19دیدگاه بهینه

اصل دیدگاه النگاکر شوند. روایت و اجزاي آن از آنجا دیده میدرنظرگرفت که صحنۀ 

اصل تنظیم مشاهده رابطۀ کلی میان  .شماردبرمی اندازجنبۀ اصل چشم ترینمهم را بهینه

ساز یعنی . مراد از بیننده، عناصر مفهومکندرا رمزگذاري می» دیده شونده« و » بیننده« 

 نده و شنونده. نی زبانی هستند: گویکنندگان معادرك

 



بازشرح بیتی  وتصحیح ، 1401اي ادبی، سال چهارم، شمارة هفتم، بهار و تابستان رشتههاي بیندو فصلنامۀ پژوهش

 133                        (نویسندة اول: رفایی قدیمی مشهد)                              ...از سعدي با رویکرد تلفیقی

 

یم و فرض را درنظر بگیر »محیط داخل زندان«و » محیط بیرون از زندان شوق«اگر مثال 

و دیدگاه بهینه در یک راستا قرار دارند، کنیم که هر سه عنصر بیرون زندان، درون زندان 

نخستین عنصر قرارگیرنده  خارج زندان،یا ناصر داخل باتوجه به اینکه کدام یک از ع

توانیم دو ساختار متفاوت را براي یک صحنۀ واحد متصور مقابل دیدگاه بهینه باشد، می

 ها را در زبان رمزگذاري نماییم:شویم و آن

 

: داخل ( ن. ارجاعمحیط داخلیفراسوي ( متغیر) بخش خارجی: 1دیدگاه بهینۀ  -1

 . قرار دارد)زندان

: ی ( متغیر) پشت بخش خارجی درب ( ن. ارجاعبخش داخل: 2دیدگاه بهینۀ  -2

 . ) قرار داردبیرون زندان

ظرفیت شناختی انسان است که بر اساس توجه به قابل توجه در اینجا، نکتۀ مهم و 

آن، دیدگاه بهینه لزوماً به موضع گوینده وابسته نیست. اگر در مثال باال دیدگاه بهینۀ 

یان کنیم، این عبارات کامالً قابل فهم خواهند را درنظر بگیریم و عبارات ذیل را ب 1

 بود:
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اصحاب را مشاهده ] 2[ دیدگاه بهینۀ  ایستاديدرب می سويآن]: اگر 1[ از دیدگاه بهینۀ 

  کردي!می

درواقع چنین ساختارهایی بر این اصل مبتنی هستند که دیدگاه بهینه لزوماً موضع مکانی 

تواند موضع مکانی و دیداري شنونده/ خواننده می و دیداري گوینده/ نویسنده نیست، بلکه

 ). Langacker, 2013: 76نیز باشد ( 

این مسأله دقیقاً همان چیزي است که بیت حاضر بر پایۀ آن تصویرسازي شده است. 

ساخت راوي شعر، دیدگاه بهینه را به معشوق اختصاص داده است. درحقیقت ژرف

 :چنین بوده استنحوي/شناختی کالم این

اصحاب بزنی [ نقطۀ ارجاع]  20زآیی[ دیدگاه بهینه] و حلقه بر در زندان شوقبازآي! اگر با

 میخ بر در است [ متغیر].شان چون گلرا خواهی دید که دیده
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 مالحظات معنایی:

 انجامد:تطبیق ساختار بیت بر اصل دیدگاه بهینه، به چند استنتاج معنایی مهم می
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هاي بخش میخگلهاي اصحاب را به و تیزبینانه چشم با نگاهی ظریفشاعر  -

تشبیه کرده است. این تصویرسازي،  -که زاویۀ دید معشوق است - بیرونی درب

به راه بودن) و امید به وصال (نفوذ نگاه به ترکیب کنایی انتظار دائمی ( چشم

 تر نمایان ساخته است.محیط بیرون) را به زیبایی هرچه تمام

توان به جنسیت مؤنث معشوق ، می»بر در زدنحلقه«ستفاده از ترکیب باتوجه به ا -

برد؛ چنانکه در تصویر باال مشخص است، هر درب قدیمی حاوي در این شعر پی

تر، توسط مردان مورد یک کوبه و یک حلقه بوده که کوبه با صداي درشت

دهندة حضور گرفته و به صدا آمدن حلقه، با صداي زیرتر، نشاناستفاده قرار می

اي در زدن به چه بعدا بر اثر توسع معنایی به معناگرزن پشت درب بوده است؛ 

 صورت عام نیز به کار رفته است.

 گیرينتیجه -5

در بیت ذیل بود که در اکثر » رندان/ زندان«مسألۀ پژوهش حاضر، تردید در ضبط واژة 

 ها چنین آمده است:متون مصحح و شرح

 کاصحاب را دو دیده چو مسمار بر در است    ر در رندان شوق زن    بازآ و حلقه ب

است. » زندان«هاي گوناگون، اثبات شد که ضبط صحیح، با پرداختن به بیت از جنبه

مبتنی بر گوناگون شواهد نیز شناسی و شامل شواهد نسخهمحل بحث  هايجنبه

مالحظه در تصحیح و شرح رغم کارایی قابل که علی ه استشناختی بود شناسیزیبایی

 متون، تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است. خالصۀ نتایج بدین شرح است:

 : و مشروح متون مصحح ،شناسیاز حیث نسخه
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ة مرحوم یوسفی که تمامی نُسخ سایر مصححان نسخۀ مورد استفاد 17از میان  -

نسخه، از  7نسخه موجود است که در  11گیرد، بیت مورد نظر در را دربرمی

چشم به» زندان«اخ شده در زمان حیات سعدي، ضبط سجمله نسخۀ پاریس، استن

نسخه، از جمله نسخۀ اساس مرحوم یوسفی، یعنی نسخۀ  4خورد و صرفاً درمی

-چشم میبه» رندان«ق، ضبط 706مالبورگ آلمان به خط فخر بناکتی، متعلق به 

 خورد.

تصحیح  8، مشخص شد که بیت در متن مورد اقبال و مرجع مصحح 9با بررسی  -

اند ترجیح داده» زندان«را بر » رندان«مصحح، ضبط  6وجود دارد که از این میان 

گردد. در که بخشی از آن، طبیعتاً به اقبال ضبط فروغی در میان مصححان بازمی

را مرجح » زندان«ها، صرفاً دکتر انوري و دکتر کزازي ضبط میان تمامی تصحیح

 . انددانسته

. عدم ضبط صحیح اندرا پذیرفته» رندان«ضبط جز دکتر انوري تمامی شارحان به -

متفاوتی از بیت گوناگون و ، معانی بسیار هادر شرحبیت، باعث شده است که 

. صرفاً دکتر انوري، بیت را ندکه بعضاً با ساختار متن نیز سازگار نیست شود ارائه

دلیل عدم آشنایی بهاند که شرح ایشان نیز شرح کرده» زندان«بر اساس ضبط 

احتمالی با مبانی شناختی سعدي، با اشکاالت جدي مواجه است. متأسفانه دکتر 

متن مصحح، آن را شرح  یابی به ضبط صحیح بیت دررغم دستکزازي علی

 .نایل شدتوان به ادراك ایشان در معناي بیت و نمی اندنکرده

 شناختی: شناسیزیباییاز حیث مبانی 
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و » شوق مکان است«وارة تصویري بر اساس طرح» زندان«ضبط مرجح  -

پدید آمده است. » شوق، زندان است«واره به استعارة مفهومی تخصیص این طرح

 کند.این مدعا را تقویت می» زندان«شواهد دیگر ساخت استعارة مفهومی با واژة 

نحوي کامالً برساخته، بهنۀ صحدهد که بررسی مبانی اصل تعبیر نشان می -

در این که ایجاد شده است » شوق«عرفانی واژة محور و بر اساس تعریف بافت

هاي مفهومی اسکن ناحیۀ ارجاع، حوزه ناظر بر مسألۀ فراق و وصال است.بافت، 

 اند.نحوي در تشکیل تصویر مورد نظر سعدي ایفاي نقش کردههریک به

شود که شاعر، دیدگاه بهینه را به میبا بررسی اصل دیدگاه بهینه مشخص  -

روایت » زندان شوق«این ترتیب، صحنه از محیط بیرونیمعشوق اعطا کرده و به

-در این باب، دستبسیار مهم هاي معنایی شود. یکی از مالحظات و استنتاجمی

 یابی به جنسیت مؤنث معشوق است.
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ي شناختی، استعاره و مجاز مفهومی، هاسازي، ارجاعنمونهسازي، پیشترین این ابزارها عبارتند از: نما و زمینهمهم 10

 ).stockwell, 2002تر ر.ك ( براي اطالعات بیشمتن و فضاهاي ذهنیهاي جهان
11 reference point relationship  
12 activated knowledge domains  
13 referent’s dominion 
) و دایی 632شهاب الدین ابوحفص عمر سهروري از فقها و عرفاي نیمۀ دوم قرن شش و نیمۀ اول قرن (متوفی  14

 گوید:سعدي در بوستان میشیخ اشراق بوده است. 
 آب ياندرز فرمود بر رو دو                   مرشد شهاب يدانا خیمرا ش

 مباش نیآن که در خلق بدب دگر           مباش نیآن که در نفس خود ب یکی
جوزي جوزي در میان محققان اختالف نظر وجود دارد. برخی او را بر اساس وصف سعدي، ابندربارة ماهیت ابن 15

 656جوزي اول، متوفاي توانسته استاد سعدي باشد و برخی او را نوة ابن نمیاند که طبیعتاًدانسته 597اول متوفاي 
گوید: ). سعدي در گلستان می1395تر ر.ك محمدپور، تر است ( براي اطالعات بیشدانند که به واقعیت نزدیکمی

عزلت اشارت  و به خلوت و يترك سماع فرمود هیرحمۀ اهللا عل ياجلّ ابوالفرج بن جوز خیچندان که مرا ش «
 ».ي...کرد

» در ذکر احوالی که مقارن سلوك حادث شود تا آنگاه وصول به مقصد باشد«عنوان این باب چنین اسست:  16
 ).121: 1361(نصیرالدین طوسی، 

17 viewing arrangement 
18 Conceptualizer  
19 Vantage point 
 تردیدي وجود ندارد. چنانکه خواجوي کرمانیهاي قدیمی حلقه داشته است؛ دربارة اینکه درب زندان ۲۰

 :تشبیه کرده است» حلقۀ زندان عشق«بهرا » دل«نیز در تصویري مشابه،  ق)752(متوفی

  ی بر در زندان عشقئدل چه بود حلقهت                       ی برلب آب حیائجان که بود تشنه

 ).292: 1369 (خواجوي کرمانی،

 

 نامهکتاب

 . تهران: قطره.يسعد اتیغزل ةدیگز) 1377انوري، حسن. (  -
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. تهران: هاي سعديشرح غزل) 1386برزگر خالقی، محمدرضا. عقدایی، تورج. (  -

 زوار.

. تصحیح عباس اقبال آشتیانی. تهران: کلیات سعدي) 1316بن عبداهللا. (سعدي، مصلح -

 کتابفروشی ادب.

. تصحیح محمدعلی فروغی. تهران: سعديکلیات ) 1320( بن عبداهللا. سعدي، مصلح -

 چاپخانۀ بروخیم.

 . تصحیح مظاهر مصفا. تهران: روزنه.کلیات سعدي) 1340( بن عبداهللا. سعدي، مصلح -

الدین سعدي المتکلمین شیخ مصلحبدایع افصح) 1358( بن عبداهللا. سعدي، مصلح -

 . تصحیح تقی ارانی. تهران: امیرکبیر.شیرازي

. تصحیح حبیب یغمایی. تهران: غزلیات سعدي) 1361(داهللا. بن عبسعدي، مصلح  -

 یفرهنگ قاتیمطالعات و تحق ۀسسمؤ

الدین کزازي. . ویراستۀ میرجاللهاي سعديغزل) 1371( بن عبداهللا. سعدي، مصلح -

 تهران: مرکز.

 . تصحیح حسن انوري. تهران: قطره.کلیات سعدي) 1383(بن عبداهللا. سعدي، مصلح -

. تصحیح بهاءالدین خرمشاهی. تهران: کلیات سعدي) 1383( بن عبداهللا. سعدي، مصلح -

 دوستان.

. تصحیح و توضیح غالمحسین غزلهاي سعدي) 1385(  بن عبداهللا. سعدي، مصلح -

 یوسفی. تهران: سخن.

بن جوزي بنابر اشارات سعدي بررسی هویت ابوالفرج) «1395دپور، لقمان. (ومحم -

 .169-184. صص 3. ش8. سنشریۀ فنون ادبی». در گستان
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. تصحیح نجیب مایل االشرافاوصاف) 1361نصیرالدین طوسی، ابوجعفرمحمد. (  -

 هروي. مشهد: انتشارات امام.

 . تهران: هرمس.شرح غزلیات سعدي) 1390نیازکار، فرح. ( -

هاي سعدي). (گزیدة غزل شیرین سخن گفتنبدین) 1392یاحقی، محمدجعفر. (  -

 تهران: سخن.
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