
 

 اشکاالت سروري در شرح بوستان سعدي

 
 دکتر جالل سالمی
 دکتراي زبان و ادبیات فارسی

 بهارك مخنفی
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

 چکیده
ها خارج از ایران، شرح و به ترکی، عربی و دیگر زبان بوستان سعدي با همت بسیاري از ادیبان و محققان داخل و حتّی

ترجمه شده و نسخ خطی این منظومه بارها تصحیح و تعلیقات و حواشی بر آن نوشته شده است. شرح سروري را اولین 
ح ها تا خاتمۀ بوستان است و شاردانند. این شرح در اصل، شامل مقدمه و همۀ بابشرح بوستان در خارج از ایران می

ها و ندرتاً کلّ بیتی از بوستان را نیز آورده است. شرح سروري با وجود نقاط هر از گاهی واژگان و عبارات ترکی مصراع
قوت بسیار، خطاهایی هم دارد، که اشکال در معنی و مفهوم، تلفّظ و اعراب توضیحات دستوري و قابل تأمل بودن یا 

سی از جملۀ آنهاست. نقص یا خطا در توضیح بعضی از اماکن جغرافیایی، مطابق نبودن آنها با قواعد دستور زبان فار
اشکال و افتادگی در ذکر آیات قرآنی، نپرداختن به مواردي که جاي توضیح دارد و اختالف با تمامی نسخ صحیح و 

اده شده است. هایی توضیح دمعتبر، از دیگر ایرادات شرح سروري بر بوستان است، که در این مقاله به همراه نمونه
ها در این مقاله با ذکر هایی از آنسودي نیز بسیاري از اشکاالت سروري را در شرحش بر بوستان ذکر کرده، که نمونه

 منبع آورده شده است. ولی این شارح هم از بعضی از اشکاالت سروري غافل مانده است.
 واژگان کلیدي: بوستان سعدي، شرح سروري، اشکاالت

 
 مقدمه -1

سعدي با همت بسیاري از ادیبان و محقّقان داخل و حتّی خارج ایران شرح و به ترکی، عربی و دیگر » بوستان«      
مصطفی زبانها ترجمه شده و نسخ خطی این منظومه بارها تصحیح و تعلیقات و حواشی بر آن نوشته شده است. شرح 

 دانند. میسروري را اولین شرح بوستان در خارج از ایران شعبان 
 هاي سعدي در بوستان  این شرح از جملۀ مشهورترین آثار سروري است که در آن به شرح افکار و اندیشه      

 دهد. پردازد و در این اثر، ارادت ویژة خود را به این سخندان یکّه تاز ادبیات فارسی نشان می می
کرده است و به فرمانهمین  ن کتاب را براي او تدریس میمصطفی بن سلیمان بوده و ای ،نامبرده، معلّم شاهزادة  عثمانی

 ) 710 -709: 1389شاهزاده، بوستان را شرح کرده است. (رامین و دیگران، 
هاي اوست که  جا گذاشته است. بیشتر آن آثار شرح بر شرح بوستان، آثار زیاد دیگري نیز از خود به سروري، عالوه    

 وي از جملۀ آنهاست. شرح گلستان سعدي و شرح مثنوي معن
 پردازد؛ به این گونه که به توضیح کلمه به کلمۀ هر مصراع  او به طریق شرح مزجی به توضیح ابیات می      

اي از موارد، معناي کلمه و عبارت است و گاهی به بیان نکات دستوري و بالغی آن  ه پردازد. حال این توضیح در پار می
 کند. کلمه اشاره می
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کند، گاهی براي آسان کردن  اش بر شرح بوستان بنا به نقل خود که در سبب تألیف اثر خویش بیان می مقدمهسروري در 

 پردازد. ها و ابیات براي خوانندگان ترك زبان، به بیان تعبیر ترکی آنها نیز می ، مصرعها واژهمعناي 
سروري به علت تسلط نداشتن کامل به رموز و نکات زبان فارسی در شرح خود بر بوستان سعدي دچار خطایایی       

 هم گردیده است که در ریحانۀ االدب در این باره چنین آمده است:
بود. به هر  باشد که در اصل از قصبۀ گلیبولی از قدماي شعرا و مشایخ کرام عثمانی می -مصطفی بن شعبان -سروري«    

ي معتبري نوشته، لکن به مناسبت بی ها شرحیک از بوستان و گلستان سعدي و دیوان خواجه حافظ و مثنوي ملّاي رومی 
 ).20: 1369(مدرس تبریزي، .» خطایاي بسیاري گردیده است...  هادچار شرحاطّالعی از رموز و نکات فارسی در آن 

ها در این مقاله، که با  هایی از آن در شرحش بر بوستان ذکر کرده که نمونه بسیاري از اشکاالت سروري را سودي      
 نوشته شده، با ذکر منبع آورده شده است. » تصحیح شرح بوستان سروري«تکیه بر رسالۀ دکتري نگارنده با عنوان 

 ایم.    ها را ذکر کرده ت آنولی سودي نیز از بعضی اشکاالت سروري غافل مانده است که تا جایی که در توانمان بوده اس  
 به جاي بیت به کار رفته است.» ب«به جاي برگ [نسخۀ خطی] و » گ«در این مقاله 

 
 هایی از اشکاالت سروري در شرح بوستان نمونه -2

 :. اشکال در معنی و مفهوم2 -1
نشینی کالم به درستی درنیافته است  از آنجا که گاهی سروري نقش و یا ترکیب واژه یا عبارتی را در محور هم      

 بنابرین در دریافت و بیان معنی و مفهوم، دچار اشتباه شده است: 
 ).299،  ب17 :گ961بران: امر است از راندن؛ بر شه دادگر: یعنی بفرماي به شاه عادل (سروري،  به فرمان: 1مثال

 برنده (صفت فاعلی مرکب مرخم).  ؛ یعنی فرمانبر فرمانبران، در اینجا امر از راندن نیست؛ بلکه 
مانده وآن کاربرد دو  توجه یبظاهراً سروري در این بیت به یک ویژگی سبکی عصر سعدي (سبک خراسانی)       

است و بیت را طور  امدهیبرنبر. بنابراین از عهدة شرح درست این بیت  بران فرمانحرف اضافه براي یک متمم است: به 
 دیگري تفسیر کرده است.

و صواب آنکه فرمان بران وصف ترکیبی است و در «البتّه در حاشیۀ صفحه، توضیحی آمده که مؤید مدعاي ماست:       
 ان)(هم» شه دادگر. بران فرمانمعنی بیت تقدیم و تأخیري هست؛ یعنی بر 

، ب 85هجري: 11که برکردت؛ بکاف عجمی؛ یعنی به تو رجوع کرد (!) این شمع گیتی فروز (سروري، قرن: 2مثال      
1588(  

و در اینجا روشن و پرفروغ کردن و ) 62، ص1375برکردن، کنایه از افروختن آتش، روشن کردن، ظاهر کردن (ثروت، 
 خطاست.» به تو رجوع کرد« یا برافراشتن خورشید، منظور است و معنی سروري

 )2949، ب 615: 1392گرفت (سالمی،  قوت دادن: دل پردالن: قلب بهادران زو رمیدن: 3مثال      
 رمیدن به معنی قوت دادن نیست و سروري، معنی صحیحی به دست نداده است.      
 زو؛ مخفّف از اوست و رمیدن به معنی گریز و ... .      
 نبال بیت: به د4مثال      
 سحرگه مجال نمازش نبود (از جهت جنابت) ز یاران کس آگه ز رازش نبود       

 این مصرع آمده است: 
 بامبه آبی فرورفت نزدیک       



 
 ۱۰۹٥/  در شرح بوستان سعدي سرورياشکاالت 

 
 )1996، ب 433: 1392یاننده. (سالمی، طامبه ترکی: بیر صویه طالدي       

بام (همانطور که از بیت قبل پیداست) در این مصرع به معنی بامداد است و نزدیک بام؛ یعنی نزدیک بامداد؛ نه طام        
 [دام] یاننده. بنابرین سروري، بام را به ترکی، صحیح معنی نکرده است.

 بلند و مقام عالی دارد.؛ یعنی دختر پادشاه که چنین مجلسی تو در چنان مجلسی : ظن مکن!مپندار: 5مثال      
 ن؛ لفظ چون حرف تعلیل است؛ در بعض نسخ: با چو تو واقع شده و چو حرف تشبیه است.چو با تو مدارا کند

 )2042، ب96مفلسی: یا براي خطاب است یا وحدت است. (سروري، گ     
 در اینجا حرف تعلیل نیست و حرف اضافه (به معنی مانند) است. » چون«     
 مفلسی نیز قول اول سروري (یا براي خطاب است) هم در معنی و هم در ترکیب، خطاست.» ي«مورد  در     
 )2044وزم چه باك (همان، بگر بسکننده!  : اي تعجبچه گفت، اي عجب: 6مثال     
 کننده نیست و به معنی عجبا! است. ي تعجبا یمعناي عجب به     
 )2055اي متعجب (همان، ب: اي شگفت گویکی را نصیحت م: 7مثال    
 اي شگفت به معنی اي متعجب نیست.    

) یا: اي 538: 1349، شاهد همین بیت است. (دهخدا، نامه لغتدر اینجا نیز به معنی عجبا، یاللعجب آمده و در       
 )279: 1378باور. (سعدي،  ناصح شگفت= ساده، خوش

 )2192، ب471: 1392مخفّف  از غریش است... (سالمی، : بغرش؛ بضم غین و کسر را و سکون شین 8مثال      
 غریش در هیچ فرهنگ لغتی یافت نشد.

 )3239، ب667: نزد زاهد (همان، بر پارسا(و مطیع)  زن خوب فرمان: 9مثال      
را جدا از کلمۀ فرمان و حرف اضافه » بر«را کلمۀ  مرکب و مترادف مطیع دانسته و در اینجا سروري خوب فرمان       

سروري  جز بهبرنده است و  صفت فاعلی مرکّب مرخّم و به معنی فرمان بر کهفرمان یدرحالبه معنی نزد معنی کرده است؛ 
 . اند ندادهي به دست ا یمعنکسی از شارحان بوستان چنین 

 )14، ب3، گ961ین: سختیان زمین. این اضافت اضافت مشبه به الی المشبه است. (سروري، : ادیم زم10مثال      
سروري در معنی ادیم زمین به سختیان زمین کفایت کرده است و توضیح او ناقص و نارساست. سودي نظر       

معنی چرم و روي زمین، در سروري و شمعی را رد کرده و درباره ادیم، چنین آورده است: لفظ عربی است مشترك بین 
مبتداست..... » ادیم«اش بیانیه است.  به طریق تجرید ذکرشده، اضافه» زمین«اینجا دومی مراد است؛ یعنی روي زمین. 

 ) 16-17: 1352اند باید مؤاخذه شوند. (سودي،  آنانکه ادیم را در اینجا به معنی چرم اخذ کرده
ادیم االرض:   بوي سرخ رنگ) چنین آورده است:  (چرم و پوست خوش دکتر یوسفی نیز ضمن ذکر معنی ادیم      

: 1384اي گسترده براي همگان تشبیه شده است. (یوسفی:  ه روي زمین. در اینجا معنی اخیر مراد است و زمین به سفر
204.( 

 دیوانگی : به دف برزدندش به11مثال      
زدند بهسبب دیوانگی. (سالمی،  زنند او را نیز می را در مجالس می حال گشت؛ چنانکه دیوانگان یعنی عاشق شوریده      
 )1988، ب 432: 1392
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دهد که او به فارسی و کاربرد کنایات در این زبان تسلّط نداشته است. در فرهنگ  این توضیح سروري نشان می      

) 72: 1375ه چانگی و پرگویی (ثروت، کنایات به دف برزدن کسی؛ کنایه از گدایی، رسوا کردن او از راه دف زدن، هرز
 است.
 )3116، ب445: 971: بنوشیده: اسم مفعول است از بنوشیدن. (سروري، 12مثال      
است که اسم فاعل و به  ) آمده158: 1384تصحیح یوسفی، نیوشنده (یوسفی، ازجملهدر تمامی نسخ معتبر بوستان،       

 معنی شنونده است و قول سروري (بنوشیده؛ اسم مفعول از بنوشیدن) غلط مسلّم است و هیچ توجیه معنایی ندارد.
 

 اشکاالت توضیحات دستوري و قابل تأمل بودن یا مطابق نبودن آنها با قواعد دستور زبان فارسی: -3      
ز بوستان، بیشتر بدان پرداخته، تعیین نوع و نقش دستوري کلمات است که یکی از مواردي که سروري در شرحش ا     

 ي او قابل تأمل است.اظهارنظرهادر موارد زیادي 
 و...  حروف ي اضافی و وصفی،ها بیترکاین موارد شامل مصادر، صرف و اشتقاق افعال، صفات و      
 شود. می

تفاده و از قواعد آن پیروي کرده است. مثالً به جاي مسندالیه و همچنین سروري از اصطالحات دستور زبان عربی اس     
 مسند، از اصطالح مبتدا و خبر استفاده کرده است.

 گفت (عمر ابن عبدالعزیز) و باران دمع: اشک؛ مبتداست. :شنیدم که می1مثال     
 )534، ب 177: 1392عارض؛ خبر است. (سالمی،  دویدش به می فرو
ي دستوري زبان فارسی نیز این امر مشهود است؛ مثالً اسم فاعل به جاي صفت ها غهیصو  ها ساختدر توصیف      

 فاعلی، اسم مفعول به جاي صفت مفعولی و....
ي مرکب به ترکیب وصفی تعبیر شده و از انواع صفات دیگر مانند ها صفتهمچنین در شرح سروري از تمام      

 سخنی نرفته است:صفات ساده، فاعلی، مفعولی، پرسشی و... 
که لفظ آفرین کلمۀ تحسین است و امر  : وصف ترکیب است. معنیش به ترکی: جان یرادجی. بداننیآفر جان: 2مثال     

نیز وصف شود چنانکه در آخر مصراع آخر.  و است ازآفریدن و وصف ترکیبی باشد در بعض تراکیب و گاهی در افراد.
 )1، ب2: گ961مصراع وصف اوست. (سروري،  سخن گفتن اندر زبان آفرین: مضمون این

که لفظ آفرین کلمۀ تحسین است و امر است از آفریدن و  ة سروري (بداندیفا یببه جاي بعضی از این توضیحات      
 ...) طبق دستور زبان فارسی چنین باید گفت: آفرین: صفت فاعلی مرکب مرخم.

 : بخشنده: اسم فاعل است از بخشیدن.3مثال     
 : وصف ترکیب است...ریگ دست
خطابخش: وصف ترکیبی است و پوزش: اسم مصدر است به معنی پوزیدن [یعنی] عذرپذیر. این به آن وصف      

 )2همان، ب( ترکیب است.
صفات فاعلی » ریپذ پوزش«و » خطابخش«و » گیر دست«صفت فاعلی مرکب و » بخشنده«در دستور زبان فارسی      

 مرکب مرخم هستند.
شود که نه از دستور زبان عربی براي ایضاح موارد الزم و تبیین مفهوم،  مواردي نیز در شرح سروري مشاهده می     

 بهره گرفته است و نه از دستور زبان فارسی. بنابراین دچار خطا هم شده:
     مثالً در توضیح مصرع دوم بیت 
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 نیاساید و دوستانش غریق      که مرد ارچه بر ساحل است اي رفیق                   

 )45: 1362(سعدي،                                                                                                
 چنین آورده:    
 )639، ب196: 1392نیاساید و: حرف واو از بهر وزن است! (سالمی،     
شود) مثال آورده و  نامیده می» حال«بیت را براي قید حالت مؤول (که در نحو عربی پور این  و حال آنکه استاد خیام    

 چنین توضیح داده:
 )93: 1375؛ یعنی: دوستانش غریق بوده (خیام پور، »اند قیغرو دوستانش = «

 
 اشکاالت تلفّظ و اعراب: -4

ضم نون به معنی رقیق است در اینجا. (سالمی،  آورده است:...تنک: به فتح تا و» تنک دل«: سروري ذیل معنی 1مثال      
 )653، ب 198: 1392
[هند.  tonokتنک به ضم ت و ن درست است و با فتح ت جایی یافت نشد. معین، ذیل تنک چنین آورده:       
 )1154: 1375، نازك، لطیف]...رقیق...(معین، ta´nukaشناسی باستان
برده  کار شایان ذکر است که شارح برخی  کلمات را با حرکات و حتی لهجۀ متداول در زبان مادري خود (ترکی) به      

است که نمونۀ روشن آن مثال ذکرشده است. امروزه هم واژة تَنُک در آذربایجان به صورت تَنُک [تنوك] و [تنیک] به کار 
 شود. زیر گفته می رود و نیز تونوکه در آذربایجان به لباس می

 )918، ب 243: 1392تا و ضم فا است؛ به ترکی: تُو.... (سالمی،  به فتح: در نسخه آمده است:...تفو: 2مثال      
 یافت نشد.» ت«به فتحِ » تفو«اما در هیچ فرهنگ لغتی،       

 
 نپرداختن به مواردي که جاي توضیح دارد: -5

)1464، ب 337افروختند. (همان،  : ... ولی دیگدانش؛ یعنی آتشدانش قوي سرد بود: آنجا آتش نمی1مثال        
 این، کنایه از خست است و سروري توضیح نداده.     

 ).1372، ب 320: به قنطار زر بخش کردن ز گنج... (همان، 2مثال 
اي یونانی؛ به معنی پوست  معرّب کلمه«حی نداده است. این کلمه هیچ توضی» قنطار«در این مصرع نیز سروري دربارة     

 )281: 1384(سعدي، » هاي مختلف تفاوت کرده است. گاوي که پر زر کرده باشند و نیز واحد وزن بوده که در دوره
 
 نقص و یا خطا در توضیح بعضی از اماکن جغرافیایی: - 6 

 )1185، ب 288. (همان، است يکشورزاولستان: نام : 1مثال      
، و یا نام شهري است، اکتفا کرده که بعضی از این استیکشورسروري دربارة  اماکن جغرافیایی، فقط به ذکر نام       
 اشکال نیستند. نیز بی ها اطالق
است و هواي  بالد قهستان و نیمروز و زاولستان هفده شهر«زاولستان: همان زابلستان است، حمداهللا مستوفی گوید:       

 ) 698: 1374(سجادي، » معتدل دارد و حدود آن تا والیات مفازه و خراسان و ماوراء النّهر و کابل پیوسته است.
 )2725، ب 572؛ اسم کشور است. (سالمی، یکی مرد درویش در خاك کیش: 2مثال     
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 )698: 1374اي است در خلیج فارس. (سجادي،  ه کیش: نام جزیر     

 
 اشکال و افتادگی در ذکر آیات قرآنی -7     
سورة مبارکۀ حج افتاده و  24از آیۀ » من«هاي شرح سروري، حرف جّر  در توضیح آخرین بیت باب نهم تمامی نسخه    

االَنهار یحلَّونَ فیها  انَّ اهللاَ یدخلُ الَّذینَ آمنُوا و عملوا الصالحات جنّات تَجري من تَحت«صورت آمده است:  آیه بدین
 )190: گ961(سروري،  اَساوِر من ذَهبٍ و لُؤلُؤاً و لباسهم فیها حرِیرٌ.

 صورت است: ، حرف جرّ من واقع است و آیه بدین»فیها«و این در حالی است که در آیۀ مذکور، بعد از     
    »لومع نُوا ولُ الَّذینَ آمدخنَّ اهللاَ ییها الَّونَ فحی االَنهار ن تَحتتَجري م نّاتج حاتالنا الصلُؤلُؤاً  م بٍ ون ذَهم اَساوِر

 »و   لباسهم فیها حرِیرٌ.
 
 اختالف با تمامی نسخ صحیح و معتبر - 8  

 )120، ب97: تو گر پرنیانی بإیذا مکوش؛ یعنی به رنجانیدن من سعی مکن. (سالمی، 1مثال    
ذکر کرده و سودي (ضمن رد نظر سروري) چنین آورده: فعل نهی مفرد مخاطب » مجوش«دکتر یوسفی، سودي و ...     

، مکوش نوشته و معنی »مجوش«در اینجا معنی مراد، غضب و حدت است جزاي شرط. آنکه به جاي ». جوشیدن« از
 )95: 1352. (سودي، کرده: به رنجاندن من کوشش مکن، مخالف نسخ صحیح حرکت کرده است

 : 2مثال
 جوانی خردمند فرّخ نهاد                    ندارد جهان تا جهانست یاد

 )144، ب102(سالمی،                                                              
). سودي نیز چو 38: 1384در بسیاري از نسخ، از جمله تصحیح دکتر یوسفی چنویی (چون اویی) آمده (یوسفی،     

نوشته، مخالف جمیع نسخ حرکت » جوانی«، »چو اویی«اویی آورده و در رد نظر سروري چنین گفته است: آنکه به جاي 
 )110: 1352کرده و هرگز مناسب نیست. (سودي، 

 )2450، ب 516: 1392نمود. (سالمی،  : ز دیوانۀ عارفی: کسی که عارف بود اما خود را دیوانه می3مثال    
در تمامی نسخ، به جاي کلمۀ دیوانه (که در این مصرع، معنی محصلی ندارد) ویرانه آمده است. از جمله آنهاست     

 شرح سودي است که مصرع اول را چنین معنی کرده است:
 )993: 1352زیست.... (سودي،  اي که عارفی در آنجا می  از ویرانه عارفی ژنده پوش؛ یعنی از ویرانه«    
 )3014، ب 627: 1392نشاید بریدن (براي چیزي ساختن) بینداخته (و مردود را) (سالمی،     
نگرفته. و روشن است که قول آمده است؛ یعنی اندازه » نینداخته«در این بیت » بینداخته«در تمامی نسخ، به جاي     

المثل شده است؛ بدین معنی که قبل از  از همه، اینکه این مصرع ضرب تر مهمسروري در این مورد نیز مناسب نیست و 
 اندازه گرفتن نباید چیزي را برید.

 ؛ یعنی زن چنین نیست.نه چون کودك پیچ بر پیچ شنگ: 4مثال    
 این مبالغه است؛ ورنه مراد این است که نتوان شکستنش جز به سنگ.؛ در سنگه ل نتوان شکستن بقفکه چون 

آورده شده است و از جملۀ       » مقل«در مصرع فوق » قفل«هاي بوستان، به جاي  در اکثریت قریب به اتّفاق نسخه    
ست که مانند زن، مانند پسر سخت و سرکش و بدخو نی«آنهاست نسخۀ سودي؛ که این بیت را چنین معنی کرده است: 



 
 ۱۰۹۹/  در شرح بوستان سعدي سرورياشکاالت 

 
شود. پسر همواره بدخو و روترش است؛  توان با سنگ شکست؛ یعنی از مصاحبت متأثّر و از لطیفه منفعل نمی مقل نمی

 فهمد.  داند و هر قدر نجابت به خرج دهی، نمی هر قدر نیکی کنی، نمی
 حاصل: از این نظر، زن بر پسر رجحان دارد.  
 ).3312، ب1258: 1352(سودي، » مانند مقل بوده. (رد شمعی و سروري)آنکه مقل را به معنی کلید دانسته،   
 

 گیري نتیجه
گاهی واژگان و عبارات  خاتمۀ بوستان است و شارح هر از هاتا بابشرح سروري در اصل، شامل مقدمه و همۀ       
 و ندرتاً کلّ بیتی از بوستان را نیز آورده است. ها مصراعترکی 

نداشتن کامل به دستور، رموز و نکات زبان فارسی، در شرح خود بر بوستان سعدي دچار سروري به علت تسلط 
 خطایایی هم گردیده است.

در معنی و مفهوم، تلفّظ و اعراب، بنابراین شرح سروري با وجود نقاط قوت بسیار، خطاهایی هم دارد که اشکال      
نقص و یا خطا از جمله آنهاست. ا با قواعد دستور زبان فارسی توضیحات دستوري و قابل تأمل بودن یا مطابق نبودن آنه

شانه خالی کردن از توضیحات در بسیاري در توضیح بعضی از اماکن جغرافیایی، اشکال و افتادگی در ذکر آیات قرآنی، 
ادات شرح از دیگر ایر اختالف با تمامی نسخ صحیح و معتبردارد و  از ابیات و نپرداختن به مواردي که جاي توضیح

 شود.  هایی توضیح داده می سروري بر بوستان است که در این مقاله به همراه نمونه
سودي نیز بسیاري از اشکاالت سروري را در شرحش بر بوستان، که بر شرح سروري برتري دارد، ذکر کرده که    

هم از بعضی اشکاالت سروري غافل مانده ها در این مقاله با ذکر منبع آورده شده است. ولی این شارح  هایی از آن نمونه
 ایم.    ها را ذکر کرده است که تا جایی که در توانمان بوده است آن

البتّه از نظر نگارندة این مقاله،  اشکاالتی که سروري در شرحش از بوستان دارد، از روي آوردن اهل ادب به این اثر     
 ارزشمند، چندان نخواهد کاست.
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