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  نقدي بر شرح دیوان ناصر خسرو
  

  آرش امرایی
  

  چکیده
. شرح و تفسیر متون ادبی یکی از کارهاي دشواري است که هر ادبیات شناسی توان و همت وارد شدن به آن را نـدارد 

ح ها تسلط داشت تا آن گونه که الزم است، به شر اي از اطالعات و آگاهی براي شرح یک دیوان الزم است به مجموعه
هایی است که تعداد اندکی از محققان به شـرح آن   دیوان ناصرخسرو یکی از دیوان. و تفسیر و تبیین آن اشعار پرداخت

است، شرحی است که آقایان محمد حسین محمدي و محمـد   یکی از شروحی که بر این دیوان نگاشته شده. اند پرداخته
بـه وسـیله انتشـارات زوار منتشـر      1391این شـرح در تابسـتان    چاپ سوم جلد اول. اند رضا برزگر خالقی منتشر کرده

در بین شروحی که بر دیوان ناصرخسرو نوشته شده، این کتاب شرحی خوب اسـت؛ امـا در کنـار فوایـد و     . است شده
ارزش هاي این کتاب، لغزش هاي فراوانی از جمله بی توجهی بـه اشـارات قرآنـی، سـکوت در برابـر ابیـات دشـوار،        

هاي نادرست از برخی ابیات، اشتباهات تایپی فراوان نیز به آن راه یافته که در این مقاله می کوشیم به برخی از  برداشت
 . آنها اشاره کنیم

  
  واژه هاي کلیدي

  .اشعار، نقد ناصرخسرو، شرح ناصر خسرو، دیوانِ
  

  مقدمه 
گزیدة اشعار و برخی دیگـر شـرح کامـل    برخی از این شرح ها . است بر دیوان ناصر خسرو شروح مختلفی نوشته شده

هـا ، ایرادهـایی    آوریم؛ چرا که بر گزیده گزینی و شرح این گزیـده  در اینجا بحثی از گزیده ها به میان نمی. اشعار است
است  ها در اغلب موارد نتوانسته به نظر می رسد این گزیده. شااهللا در مقاله دیگري به آن خواهم پرداخت وارد است که ان

  .ي مخاطبان سود چندانی داشته باشدبرا

                                                
 خرمشهر، ایران  ،استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر amiraei@kmsu.ac.ir 
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است، شرحی است که به قلم آقایان محمـد حسـین محمـدي و     یکی از شروحی که بر دیوان ناصرخسرو نوشته شده

، مورد نظر مـا   جلد اول آن را انتشارات زوار منتشر کرده این شرح که تاکنون. است محمدرضا برزگر خالقی نوشته شده
است و  ا شرحی مختصر در مورد زندگی و شعر ناصرخسرو و همچنین فرقه اسماعیلیه آغاز شدهکتاب ب. در این نقد است
در . است قصیدة اول دیوان ناصرخسرو بر مبناي تصحیح آقایان مجتبی مینوي و مهدي محقق شرح شده به دنبال آن سی

  .است  ها و گیاهان ذکر شده ها، گل کتابانتها نیز فهرستی از آیات، احادیث، امثال عربی، اشخاص، اصطالحات، حیوانات، 
کـه بـه    در بین شروح دیوان ناصر خسرو که البته انگشت شمار است، این شرح یکی از شروحی است کـه بـدون آن  

اسـت لغـات، اصـطالحات،      کوشـیده ) اند خطایی که برخی از شروح دچار آن شده(مورد بپردازد هاي بی حاشیه پردازي
شـارحان محتـرم ایـن دیـوان در راه تفسـیر و شـرح دیـوان        . ات را براي خواننده بیـان کنـد  اشارات و معانی برخی ابی

هـاي شـعر    اند اما از این جهت که به دالیلی ممکـن اسـت برخـی نکـات و جنبـه      ناصرخسرو کاري شایسته انجام داده
ناخواسته بر این کتاب وارد ناصرخسرو و نکاتی در شرح و انتشار کتاب از نظر دور مانده باشد و لغزش هاي خواسته یا 

بدیهی است که اشاره به برخی نکات در این نقـد بـه هـیچ    . شده باشد، یادآوري برخی نکات ضروري به نظر می رسد
  .شود  عنوان موجب نادیده انگاشتن زحمات شارحان نمی

  : 26بیت  2قصیده 
  آبی است جهان تیره و بس ژرف بـدو در 

  
ــفّا      ــانِ مص ــی ج ــره نکن ــه تی ــار ک   زنه

  )5: 1387ناصرخسرو،(                       
 7در قـرآن آیـه   .است مصراع اول اشاره است به این اندیشه که جهان بر آب بنا شده«: است در شرح بیت مذکور آمده

ــود ــوره ه ــده) 11(س ــان: اســت  آم ــه و ک ــ َ عرشُ ــی الم ــی ُ علَ ــود : اء یعن ــد روي آب ب ــرش خداون ــدي و (».و ع محم
  ).1/29: 1391برزگرخالقی،

توان گفت بیت به ایـن اندیشـه اشـاره دارد؟ واقعـاً ناصرخسـرو       آیا واقعاً به صرف وجود آب و دنیا در این بیت می
زمانی می توان گفت . است به خواننده خود این اندیشه را متذکر شود؟ بی گمان پاسخ این سواالت منفی است خواسته

اي اشاره دارد که به نوعی آن نکته مد نظر شاعر بـوده باشـد و    هر اندیشه اي، حدیثی یا این بیت یا هر بیت دیگر به آیه
یکی از ایراداتی که بر کار شارحان  وارد است این است که با . اي ، موضوع و مضمونی را یادآوري کند اي، نکته اندیشه

در حالی که . اند حدیث دانستهترین نزدیکی و همراهی یک بیت به یک آیه یا یک حدیث، بیت را اشاره به آن آیه یا  کم
در بیت . توان بیت را با آیه یا حدیثی مرتبط دانست دانند به صرف حضور یک یا حتی چند واژه مشترك نمی همگان می

است که با نزدیکی به آن جان پاك، کثیف و  مذکور ناصرخسرو تشبیهی ساخته و دنیا را همانند آبی تیره و کثیف دانسته
همـان  . است با نزدیکی و استفاده از آن جان پاکت را آلوده مکن  بیان دیگر این دنیا همانند آبی آلودهبه . شود ناپاك می

  . بینیم، مفهوم کلی بیت ارتباطی با اندیشه ذکر شده ندارد گونه که می
  : 13و  12بیت  5قصیده 

  چه گوئی که فرساید ایـن چـرخِ گـردان   
  سـت ایـن فلـک را    نه فرسـودنی سـاخته  

  

ـ       د و مـر بشـمرد سـالیان را ؟   چو بـی ح
ــزان را؟  ــاد بـ ــه بـ ــه آب روان  و نـ   نـ

  )10: 1387ناصرخسرو،(                     
طبق عقیدة ناصرخسرو فلک به خاطر جنبنده بـودن، فرسـوده و   «: اند شارحان در شرح دو بیت مذکور این گونه گفته
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آیا خداوند این فلک و آب روان و باد : معنی . اري استبیت استفهام انک«: اند و در شرح بیت دوم گفته» شود ساییده می
  ).1/52: 1391محمدي و برزگر خالقی،(» وزنده را فرسودنی نساخته است؟ چرا این گونه ساخته است

که بخشی » چه گوئی«رسد که در این معنی چرا  با در نظر گرفتن معانی مذکور براي این ابیات، این سؤال به ذهن می
در بیت، ) گویی چرا و به چه دلیلی می(»چه گوئی«است؟ با در نظر گرفتن  ت اول است از نظر دور ماندهاز مصرع اول بی

شـود؛ اگـر دقّـت کنـیم ایـن بیـت        است، خط بطالن کشیده می بر این نکته که این مطلب نظر و عقیدة ناصرخسرو بوده
همچنـین بـراي   . انـد  سـت و دقیـق معنـا کـرده    همین قصیده دارد که اتفاقاً شارحان آن را در 16ساختاري همچون بیت 

آیا فلک، آب و باد در گذشته که فرسوده نشده بودند . است  خواننده روشن نیست فرسوده شدن فلک، آب و باد چگونه
دانـیم کـه شـعر شـاعري همچـون       اند؟ عالوه بر ایـن مـی   اي متفاوت با امروز و روزگار ناصرخسرو داشته شکل و گونه

هاي الیتغیر و حاصل تحقیق و پژوهش او در باب علوم مختلف نیست؛ هرچنـد   براي بیان اندیشه اي ناصرخسرو عرصه
بنابراین به دلیـل وجـود ایـن    . است  اي متفاوت با آن ذکر کرده گاهی اشاراتی به برخی نکات شده در جایی دیگر نکته

الزم اسـت افـزوده شـود کـه     . عمل کـرد  توان گفت نظر ناصرخسرو این است و در دیگر اشعار بر مبناي آن ابیات نمی
اند، در نسخۀ اساس کتاب نیست و اتفاقاً همـین عالمـت سـوال     عالمت سوالی که شارحان در انتهاي بیت دوم گذاشته

بنابراین پرسشی خواندن بیت کامالً نارواسـت و موجـب دور شـدن    . است موجب فساد معناي ارائه شدة شارحان شده
شود و نیازي  صورت صحیح بیت، پاسخی است که به بیت قبل داده می. شود واقعی بیت می خواننده از معناي درست و

  .به پرسشی خواندن آن نیست
است و آن هم ایـن   کند، در بیت اول آمده اي که به رد شدن و مردود دانستن نظر شارحان در این بیت کمک می نکته

نبود و ذکر این که فلک با گذشت » بی حد و مر«نیازي به ذکر که اگر قرار بود که ناصرخسرو فلک را فرسودنی بداند، 
را در بیت آورده، هدفش ذکر نافرسودنی بودن فلک » بی حد و مر«شود کافی بود اما زمانی که عبارت  سالیان فرسوده می

  . است حتی اگر سالیان بی شماري بر آن بگذرد
در واقع ناصرخسرو در این ابیات معتقد است که . ی نادرست استاند، دریافت دریافتی که شارحان عزیز از ابیات داشته

چرا و : با این توضیحات معناي ابیات این گونه است. شوند شود همان گونه که باد و آب فرسوده نمی فلک فرسوده نمی
لـک را  شود؟ نه این گونـه نیسـت؛ خداونـد ایـن ف     گویی این فلک با گذشت سالیان طوالنی فرسوده می به چه دلیل می

  . است همان گونه که آب و باد فرسودنی نیستند فرسودنی نساخته
  : 17بیت  5قصیده  

  اگــر اُشــتر و اســپ و اَســتر نباشــد    
  

ــان را ؟     ــود قهرمـ ــانی بـ ــا قهرمـ   کجـ
  )10: 1387ناصرخسرو،(                     

کند که شارحان معنـاي ایـن    یجاد میمعنا نشدن این واژه این تصور را ا. است معنا نشده» قهرمان«در شرح بیت واژه 
اگـر ایـن گونـه    . شـود  اي پیروز می اند و آن کسی است که در مسابقه واژه را همان معناي مصطلح و امروزین آن دانسته

گـردد؟ آیـا مـا مجـاز      مـی  اي بر آید که سابقۀ تاریخی استفاده از این واژه بدین معنا به چه دوره است این سؤال پیش می
اند در نظر بگیریم؟ حال فرض کنیم بـراي   شده می ها پیش استفاده هایی که قرن ها را براي واژه امروزي واژه هستیم معناي

  توان یافت؟  اي یافت آیا براي استر سواري و شتر سواري هم می مسابقه اسب سواري بتوان سابقه
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این واژه در  اصـل  . است ییر معنی دادهها در طول مدت زمان حیات خود، تغ واژة قهرمان مانند بسیاري دیگر از واژه

هاي عربی براي این واژه معانی اي همچون وکیل، امین دخـل و   در فرهنگ. به معناي کاراندیش است» کُهرُمان«فارسیِ 
از . است وارد شعر و نثر عربی شده» قهرمان«است و با همین معانی به صورت معرب  خرج، محافظ و نگهبان آورده شده

رسـول و   ابـن (انـد   بوده  اي خاص با وظایفی مشخص ها طبقه آید که قهرمان گونه بر می ین واژه در متون اینکاربردهاي ا
  ).  32:  1391حیدري 

رئـیس، سـاالر،   : قهرمـان «: گوینـد  دکتـر محقـق در ایـن مـورد مـی     . قهرمان به معناي اصطبل دار و میرآخـور اسـت  
  :سنایی می گوید ). 237:  1374محقق، (»کارگزار

  گرگ را بر میش کردن قهرمان باشد ز جهـل 
  

  گربه را بر پیه کردن پاسـبان باشـد خطـا     
  )20: 1388سنایی،(                           

  .معناي بیت به روشنی قابل درك است» قهرمان«با روشن شدن معناي درست و دقیق واژه 
  : 18بیت  5قصیده 

  مکــان و زمــان هــر دو از بهــر صنعســت
  

ــن نیســت   ــان را  ازی ــین و زم ــدي زم   ح
  )11: 1387ناصرخسرو، (                    

  

و چـون آفـرینش حـد و    (مکان و زمان هر دو مخلوق خداونـد هسـتند  «: اند نویسندگان بیت را این گونه معنی کرده 
  )1/52: 1391محمدي و برزگر خالقی، (»زمین و زمان نیز بی حد و مرز است) نهایتی ندارد

در واقع نویسندگان براي دریافت معناي مورد نظر خـود و بـه نـوعی    . است  معنی نشده» از بهر«واژة  در معناي بیت
دانیم که در شعر کالسیک جز در موارد نادر هر واژه در بیـت مـأموریتی    می. اند توجیه کردن بیت از آن صرف نظر کرده

از ایـن روي در نظـر نگـرفتن واژه یـا     . گیـرد  میدارد و براي تکمیل معناي مورد نظر شاعر در جاي مناسب خود قرار 
شود به همین سبب ما  هایی در بیت اگر موجب فساد معناي بیت نشود، موجب دور افتادن خواننده از هدف بیت می واژه

  .مجاز به حذف واژه اي در توضیح و تفسیر بیت نیستیم
است و زمـان در هـر دو    در مصرع دوم آمده است همان زمینی است که در بیت مذکور مکانی که در مصرع اول آمده

خداونـد  : با این توضیح معناي بیت این گونه است. است» برايِ«، »به خاطرِ«به معناي » از بهر«. مصرع همان زمان است
است از این روي  چون آفرینش خداوند حد و مـرزي   زمین و زمان را از روي لطف براي آفرینش مخلوقات خلق کرده

  .و زمان هم حد و مرزي نداردندارد، زمین 
  : 24بیت  6قصیده 

ــافتی  ــرا تــو غافــل و ایمــن بی   تــا مــر م
  

  از مکر و غدر خویش گرفتـی سـخر مـرا     
  )12: 1387ناصرخسرو،(                     

بـا  ). 1/58: 1391محمدي و برزگر خالقی،(» بی اهمیت فرض کردن: به سخر گرفتن«: است در شرح بیت مذکور آمده
تا تو مرا غافل و ایمن بیافتی به خاطر مکر و غدر خود مرا بی اهمیت : به این معنی باید معناي بیت این گونه باشدتوجه 

سوال اینجاست که آیا بی اهمیت دانستن و یا بی اهمیت تصور کردن کسی چه ارتباطی بـا مکـر و غـدر    . فرض کردي
شود کسی را بی اهمیت تصور کند؟ بی گمـان ایـن گونـه     ا نمیدارد؟ اگر کسی مکر و غدر نداشته باشد نمی تواند و ی

). 1/58: 1391محمدي و برزگر خالقی،. ك. ر(اند نکته دیگر این که اگر شارحان عزیز سخر را بیگاري معنا کرده. نیست
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  چرا به سخر گرفتن را باید بی اهمیت فرض کردن بدانند؟ 
امـا ایـن   ) 196: 1374محقـق،  (انـد  سخَر را فسوس و مسخره معنا کردهدکتر محقق با استفاده از فرهنگ آنندراج واژة 

معنـایی  . شود رسد و معنایی دقیق و دلچسبی از بیت حاصل نمی معنی نیز براي این واژه در این بیت درست به نظر نمی
نیز » به سخر گرفتن«ح است و با این توضی» بیگاري«تر از دیگر معانی است، همان  تر و قابل قبول که براي این واژه دقیق

این نکته . ها را به بیگاري گرفته است کرده که دنیا انسان به معناي به بیگاري گرفتن است چرا که بارها ناصرخسرو اشاره
  ) 1/98 1388محقق، .(است  به درستی در شرح بزرگ دیوان ناصرخسرو بیان شده

  تره گرفخو را ست یـشهجـفـا پـ یايدـ یود
  

ها   ود نیس اازپي ه دوچـ یمچـو ـب هـ ـی   یم؟ـب
  )358: 1387ناصرخسرو،(                    

  : گوید  یا در جاي دیگر می
  یـکنـ یـنـدیـشتـو بـ یجـهـانک یـپـ
  

  جهـان  ینسـخـره گـرفـتـه است تو را ا  
  )13: 1387ناصرخسرو،(                     

  :  25بیت  6قصیده 
  گـر رحمـت خــداي نبـودي و فضــل او   

  
  افکنده بود مکر تو در جـوي و جـر مـرا     

  )12: 1387ناصرخسرو،(                    
مخاطـب ایـن بیـت تـن     «: انـد  و در ادامـه آورده » جر«اند به معناي واژة  شارحان محترم در شرح این بیت اکتفا کرده

و منطقی اما براي من به  اند درست همۀ آنچه که در این خصوص فرموده). 1/58: 1391محمدي و برزگر خالقی،(»است
است؟ با در نظر گرفتن » جوي و جر«عنوان یک خواننده این سؤال مطرح است که آیا منظور بیت همین معناي ظاهري 

  اگر رحمت و فضل خداوند نبود مکر تو مرا در جوي و شکاف و خندق زمین: این معنی باید بیت را این گونه معنی کرد
  تواند داشته باشد؟  به میان جوي و شکاف زمین توسط تن چه معنایی می) روح(اختن من با این معنا اند. انداخت می

اي وجود دارد که شارحان عزیز عنایتی به آن نداشته اند و همین موجب برداشت سطحی و معنـاي   در این بیت کنایه
یجـاد مشـکل کـردن، آزار و    است به معنـاي ا » به جوي و جر افکندن«کنایه موجود در بیت . است  ظاهري از بیت شده

اي : شویم و آن این است کـه  تر می با این توضیح، اندکی به معناي واقعی بیت نزدیک. اذیت کردن و پست کردن است
کردي و مرا به مراتب پست و  هاي فراوانی ایجاد می تن اگر فضل و رحمت خداوند نبود، براي من مشکالت و دشواري

  .افکندي ناشایست می
را به معنی به پستی گراییدن و به مرحله پسـت افکنـدن   » در جر افکندن«ضافه شود که ناصرخسرو تعبیر الزم است ا

  :نیز به کاربرده است
ــد  ــمانت همـــی خوانـ ــر آسـ   ایـــزد بـ

  
ــر؟       ــی در ج ــرا فکن ــتن چ ــو خویش   ت

  )46: 1387ناصرخسرو،(                     
  : 2بیت  7قصیده 

  پیـــک جهـــانی، تـــو بینـــدیش نیـــک
  

ــخره گ   ــهس ــان   رفت ــن جه ــرا ای ــت ت   اس
  )13: 1387ناصرخسرو،(                     

پیـک فرسـتاده شـده بـه سـوي       -الـف : این ترکیـب محتمـل دو معنـی اسـت    : پیگ جهان«: است در شرح بیت آمده
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: 1391محمدي و برزگر خالقی،(» زبون و زیردست، مسخره: سخره ||پیک جهندة بی آرام  -ب). اضافۀ تخصیصی(جهان

اي؛ اما او تو را خـوار و   تو پیکی هستی که به سوي جهان فرستاده شده«: اند در ادامه بیت را این گونه معنی کرده) 1/63
  ).1/63: 1391محمدي و برزگر خالقی،(» است زبون و مسخره کرده

نسخۀ اساس  اند که کرده یکی این که شارحان در ابتداي کتاب اشاره. در مورد این بیت ذکر چند نکته ضروري است
نیازي به توضیح نیست که در چنین شرایطی ). پیشگفتار، بدون شماره صفحه. ك.ر(اند را چاپ محقق و مینوي قرار داده

ترین تغییر در متن اصـلی کتـاب را    گیرد، شارح به هیچ عنوان اجازه کوچک که در شرح اثري یک نسخه اساس قرار می
کتاب وجود داشته باشد و یا به نظر شارحان در مورد یک یـا چنـد بیـت     در صورتی که اشتباهی فاحش در متن. ندارد

نسخۀ دیگري راجح باشد و یا هر احتمال دیگر که متن اصلی مورد پسند شارح نباشد، باید این توضـیح ذکـر شـود و    
اتی هرچند بسیار این نکته مورد توجه شارحان قرار نگرفته و بارها تغییر. دالیل ترجیح و یا تغییر حاصل شده بیان شود

درست است که ممکن است این تغییر جزئی . اند از جمله در این بیت و در ابیات دیگر جزئی در متن اصلی ایجاد کرده
، و 19، 15، 14، 7، 4، 5مقایسـه ابیـاتی از قصـاید    . به نظر نیاید اما به هیچ دلیل ما اجازه جزئی ترین تغییـر را نـداریم  

  .هاي هرچند جزئی با متن اصلی است هنده تفاوتبسیاري قصاید دیگر، نشان د
. انـد  ، براي بیـت معنـایی فاسـد ارائـه داده    »سخره گرفتن«نکته دیگر این که با در نظر گرفتن معنایی نا مناسب براي 

بـه معنـاي بـه بیگـاري گـرفتن نیـز هسـت        » به سخره گـرفتن «درست است که سخره به معنی مسخره کردن است اما 
  ). ل به سخره گرفتنذی: 1377دهخدا،(

اند؛  اند حرکاتی گذاشته نکته آخر این که شارحان به جهت درست خواندن اشعار، براي برخی ابیات که ضروري دیده
در چنین شرایطی شارح با قرار دادن . است شده   این بیت یکی از ابیاتی است که بر روي چند واژه آن حرکت قرار داده

بر این اساس معناي واژه هم پیرو همان قرائت خواهد . دهد مورد نظر خود را نشان میحرکت بر روي یک واژه، قرائت 
. »جِهـان «انـد   اما معنا کـرده » جهان«اند  در مصرع اول خوانده. است اي که از جانب شارحان نادیده گرفته شده نکته. بود

  .اي شایسته مورد توجه قرار گیرد است این دوگانگی به گونه شایسته
و در مصـرع دوم  ) با در نظر داشتن گذر سریع زمان و عمر(ن است که در مصرع اول جهان را به معناي جهندهبهتر آ

تو پیکی  تندرو و سریع و جهنده هستی که به سوي این : با این توضیحات معناي بیت این گونه است. معرب گیهان بدانیم
این دنیا تو را به خود مشغول (است ن دنیا تو را به بیگاري گرفتهاي، به خوبی بیندیش و دقّت کن که ای دنیا فرستاده شده

  ).کرده است و به کار بی جیره و بی نتیجه وا داشته حال آن که اگر خوب بیندیشی تو باید به سرعت از این دنیا بگذري
  :  23بیت  7قصیده 

ــابی ز راه  ــت بتـ ــپ و راسـ ــد چـ   چنـ
  

  چــون نــروي راســت در ایــن کــاروان ؟  
  )14: 1387ناصرخسرو،(                     

در ایـن  ). 1/66: 1391محمدي و برزگـر خـالقی،  (اند دانسته» سرپیچی کردن«شارحان محترم واژه تابیدن را به معناي 
است، شارحان محترم معناي لغات  که با توجه به آنچه در مقدمه کتاب آمده اول این. خصوص ذکر نکاتی ضروري است

نکته دوم آن که شارحان با در . توان یافت اند؛ با بررسی لغت نامه دهخدا، چنین معنایی نمی رفتهرا از لغت نامه دهخدا گ
شده شارحان، باید معناي مصرع  با معناي ارائه. اند نظر گرفتن معناي مورد نظر خود براي بیت معناي روشنی ارائه نداده

. ته روشن است که معنایی شایسته بـراي مصـرع نیسـت   الب. »کنی چند چپ و راست از راه سرپیچی می«: باشد این گونه
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). ذیـل تابیـدن  : 1377دهخـدا، .(مطابق آنچه در لغت نامه آمده است، به معناي کج شدن، متمایـل شـدن اسـت   » تابیدن«

بنابر این معنـاي  . همچنین در مصراع اول راست نقطه مقابل چپ است اما در مصراع دوم به معناي صراط مستقیم است
  تا کی می خواهی به جاي راه درست و صراط مستقیم به چپ و راست متمایل و منحرف شوي؟: گونه است مصرع این
  : 22بیت  11قصیده 

ــاجز   ــاش عــ ــن، مبــ ــدبیر بکــ   تــ
  

ــد    ــیچ در قزاگنــ ــره مپــ ــر خیــ   ســ
  )93: 1387ناصرخسرو، (                    

بـه  » قَز«مرکّب است از . شد و پنبه نهاده می لباس جنگ که در الي آن ابریشم خام: قزاگند«: است در شرح بیت آمده
بیندیش و عاجز نباش و بیهوده سر را در زیـر لبـاس   : معنی. به معنی پر کردن» آگندن«از مصدر » آگند«معناي ابریشم و 

  ).1/96: 1391محمدي و برزگر خالقی، (» پنهان نکن
ن بیت چه وجهی دارد؟ معناي درست و روشن شود که سر در لباس پیچیدن در ای در مورد بیت این سؤال مطرح می

همـان  . ژرفا براي شعر ناصرخسرو، جفاي به این شـاعر اسـت   آن چیست؟ در نظر گرفتن این گونه معناي ظاهري و بی
شود در نظر گرفتن ظاهر عبارت در این  می هاي بی شماري از تعجیل شارحان دیده  گونه که در جاي جاي کتاب نشانه

شتن از آن دلیل این لغزش است و گرنه این نکته موضوعی دشوار نیست که نیاز به تحلیل و تفسیر بیت و به سرعت گذ
  . و پژوهش آنچنانی داشته باشد

جامۀ پنبه و ابریشم آکنده آجیده کرده باشدکه در روزهـاي جنـگ آن را   . به معناي زره و لباس جنگی است» قزاگند«
معناي مذکور روشن است که منظور از قزاگند در بیت، لباسی است که بر تن در ). ذیل قزاگند: 1377دهخدا، (پوشند می
اند نه بر سر، بنابراین پوشیدن قزاگند بر سر یعنی بی تدبیري کردن و کنایه است از انجام کار بـدون تـدبیر و    پوشیده می

بـا  . کر و اندیشه انجام دادن استنابجا بنابراین سر در قزاگند پوشیدن به معناي کار نادرست انجام دادن، کاري بدون ف
اگر در بیت دقّت شود، مصرع اول که توصیه به . شود تري از بیت حاصل می این معنی براي مصرع دوم، دریافت درست

یعنـی  . انجام کار با تدبیر است، در واقع دلیل دیگري است بر نادرست بودن معناي ظاهري ارائه شده توسـط شـارحان  
  .است ی معناي مورد نظر در مصرع اول را یک بار دیگر تکرار کردهشاعر با یک عبارت کنای

  : 5بیت  11قصیده 
ــود را     ــت خ ــی؟ نخس ــه ده ــدم چ   پن

  
ــد      ــر بنـ ــد بـ ــري ز پنـ ــم کمـ   محکـ

  )23: 1387ناصرخسرو، (                    
و ) محکـم  کمربنـدي (در اینجا دوگانه خوانی دارد؛ ممکن است صفت تکرار باشـد : محکم«: است در شرح بیت آمده

  ).1/94: 1391محمدي و برزگرخالقی، (» )کمر خود را محکم ببند.(احتمال دارد حالت قید داشته باشد
اي است کـه   و در نظر گرفتن دو کارکرد متفاوت براي آن، ناشی از بی توجهی به کنایه» محکم«دوگانه خواندن واژه 

نخسـت از پنـد کمـر خـود را     : بنویسیم این گونه اسـت اگر بخواهیم عبارت را به صورت مستقیم . در بیت وجود دارد
اگـر بـه   ). 61: 1391حلبی ،(»یعنی گفتار خود را بجاي آوردن و به قول خود عمل کردن: از پند کمر بستن«. محکم ببند

  :ابیات زیر را که ابیات بعد از بیت مذکور آمده است توجه کنیم، معناي بیان شده وجاهت بیشتري خواهد یافت 
ــو ــون خ ــویی چ ــه گ ــان ک ــی چن   د نکن

  
ــد    ــود دروغ و ترفنــ ــو بــ ــد تــ   پنــ

  )23: 1378ناصرخسرو، (                    
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دهـی عمـل کـن     دهی؟ابتدا خودت به پندي که مـی  چرا مرا پند می: با این توضیحات مفهوم دو بیت این گونه است

دهـی، پنـد و    دت آن را انجـام نمـی  کنی در حالی که خـو  سپس آن را به من توصیه کن چراکه وقتی کاري را توصیه می
بـه  . براي چه به من پند می دهی ابتدا خود را پند بده و خود را نصیحت کـن . ( اي بیش نیست توصیۀ تو دروغ و حیله

  ).عبارت دیگر تو خود از من به پند نیازمندتري 
  : 32بیت  12قصیده 

  اي گر به شارستان علم اندر بگیـري خانـه  
  

  ا فرّخ و میمون کنیروز خویش امروز و فرد  
  )26: 1387ناصرخسرو، (                    

نَا مدینَۀُ الْعلْمِ : به قرینۀ حدیث) ص(از وجود مبارك پیامبر   شهر علم، کنایه: شارستان علم«: است در شرح بیت آمده أَ
ابالْب أْتفَلْی لْمالْع ادنْ أَرا فَمهابب ّیلع 1/105: 1391گرخالقی، محمدي و برز(» و(  

اي ندارد اما سؤال اینجاست که آیا واقعاً این بیـت ارتبـاطی بـا     حدیث مذکور درست است و کسی در باب آن شُبهه
حدیث مذکور دارد؟ همان گونه که می دانیم معناي لغوي تلمیح با گوشۀ چشم نگریستن و نظر داشتن اسـت بنـابراین   

شارحان با درنظر گرفتن این ارتباط باید اشاره . ورد نظر شاعر و یا نویسنده باشدتلمیح به یک حدیث زمانی است که م
کردند که در وجود پیامبر خانه گرفتن یعنی چه؟ منظور شاعر از مصرع اول این است که اگر عالم شوي و اگر از علم  می

  . بهرمند شوي) ص(جا هم یعنی اگر از علم پیامبر بهرمند باشی، در این
  : 35بیت  16قصیده 

ــر   ــر خطی ــرِ قیص ــن س ــوي م ــت س   نیس
  

ــر ســر مــرو را افســر اســت    ــر ز زر ب   گ
  )34: 1387ناصرخسرو، (                    

نیـز آمـده   ) 215،  1ج(در امثـال و حکـم دهخـدا    . اگرچه، هرچند: گر ||معتبر و با ارزش: خطیر«: در شرح بیت آمده است
اگر قصد خرید چیـزي را در  «: اند در ادمه بیت را این گونه معنی کرده» )گفتی یعنی هرچند دیر(اگر دیر گفتی گل گفتی: است

  ).1/130: 1391محمدي و برزگرخالقی، (»بهشت داشته باشیم، با وجود داشتن زر نیز  این کار غیر ممکن است
چنین مـواردي  . تبینیم، معنی مذکور هیچ ارتباطی با بیت ندارد و اصال مربوط به بیت مذکور نیس همان گونه که می

  .شود و چنین موردي زیبنده نیست که نشان از تعجیل فراوان و عدم دقّت شارحان عزیز است در کتاب به وفور دیده می
اسـت و بعـد از او    بـوده ) ژولیوس سـزار (لقب یکی از امپراطوران روم : در مورد این بیت الزم است ذکر شود قیصر

: افسر.// نزد من، براي من : سويِ من .// ارزش  ارزشمند، با: خطیر .// خواندند یي امپراطوران روم را با این لقب م همه
مادیـات و  (هرچند قیصر تاجی زرین بر سر داشته باشد براي مـن هـیچ ارزشـی نـدارد    : معنی بیت. تاج، کاله پادشاهی

  ).افزاید جواهرات و امور این دنیایی بر ارزش انسان نمی
  : 21بیت  17قصیده 

  ، دار چــو احــوال همــی بینــی خویشـتن 
  

نجن       خیره بی رشـته و هنجـار مکَـش هـ  
  )36: 1387ناصرخسرو، (                    

بـی رشـته هـنجن    «، »کشند طنابی که اسب یدك را با آن می: هنجن«: اند ها را این گونه معنی کرده در شرح بیت واژه
: انـد  و در ادامه بیت را این گونـه معنـی کـرده   ) 136: 1391، محمدي و برزگرخالقی(» کنایه از کار بیهوده کردن: کشیدن

محمـدي و  .(» وقتی احوال دنیا را پریشان می بینی، خـود را نگـاه دار و بیهـوده بـدون طنـاب اسـب یـدك را مکـش        «
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  )136: 1391برزگرخالقی، 
توان بـدون   می اند چگونه نخست این که شارحان عزیز نفرموده. در خصوص این بیت ذکر چند نکته ضروري است

طناب اسب را کشید؟ دوم این که بر فرض این که کشیدن اسب بدون طناب و رشته متصور باشـد، ایـن موضـوع چـه     
یکـی از  » هنجار«توان توجیه کرد؟ سوم این که  ارتباطی با بیت دارد و چگونه نظم منطقی و ارتباط بین دو مصرع را می

چرا شارحان عزیز در معناي .  است اي درست آن نیز در شرح بیت ذکر شدههاي حاضر در بیت است که اتفاقاً معن واژه
دار بـودن   آمده است حال خودنگه» خویشتن دار«اند؟ چهارم این که در ابتداي بیت واژه  بیت این واژه را در نظر نگرفته

  تواند داشته باشد؟  در مورد اسب را بدون رشته کشیدن چه معنایی می
اسم آلـت  » هنجن«. اند  ارائه داده» هنجن«واژه   است، معناي اشتباهی است که براي اشته شتباه وا دآنچه شارحان را به ا

هنجن کشـیدن  . کنند، چیزي همچون چاقو، شمشیر و یا خنجر اي است که با آن چیزي را تکه تکه می است و آن وسیله
هاي قـدیم فارسـی همچـون     ي دیگر از واژهاین واژه همانند بسیار. هم به معناي عصبانی شدن و شمشیر کشیدن است

وقتـی  : با این توضیح معناي بیت ایـن گونـه اسـت   . شود هاي غرب ایران استفاده می هنوز در گویش... و» ویر«، »رسن«
   .دار باش، عصبانی مشو و بیهود شمشیر مکش بینی خویشتن اوضاع و احوال دنیا را پریشان و نابسامان می

   34بیت  17قصیده 
  از عمر و ز شادي چه بود خوش تر ؟گوید 

  
  مکــن اندیشــه ز فــردا، بخــور و بشــکن  

  )36: 1387ناصرخسرو، (                    
بـا  ). 1/137: 1391محمـدي و برزگرخـالقی،   (»خوردن و نوشیدن، شـکار کـردن  : شکستن«: در شرح بیت آمده است

اند که معناي مورد نظر در این بیت کدام معنی  یز ذکر نکردهاست، شارحان عز توجه به سه معنایی که براي واژه ارائه شده
را خوردن بدانیم که با توجه به » شکستن«کنیم؛ اگر معناي داده شده براي  است؟ از این رو ما هر سه معنا را بررسی می

. است» نوشیدن«اند  معناي دیگر که شارحان براي واژه مذکور ذکر کرده. که در بیت آمده حشو است» بخور«آمدن واژه 
. ها چنین معنایی بـراي ایـن واژه نیـافتم    تر از دیگر معانی است اما اینجانب با بررسی فرهنگ این معنا هرچند که موجه

توانـد معنـاي    بر این اساس این معنا نیـز نمـی  . اند کردند این معنا را از چه منبعی ذکر کرده کاش شارحان عزیز ذکر می
اسـت امـا    این معنا در منابع براي واژه مـذکور آمـده  . ین معناي ذکر شده شکار کردن استآخر. مقبولی براي واژه باشد

  . تناسبی بین خوردن و شکار کردن نیست از این روي این معنا نیز دور از ذهن است
روي معناي  از این) ذیل شکستن: 1377دهخدا، (یکی از اصطالحات موسیقی است» شکستن«دانیم  همان گونه که می 
دقّت در بیت مؤید این معنـا بـراي   . است» شادي کردن و آواز خواندن«ت و تا حدودي دقیق براي آن در این بیت درس

توان گفت  رو می از این. است واژه است زیرا شاعر در بیت امور مورد پسند تن را شادي و خوردن و خوش بودن دانسته
یعنـی نـوعی   . یعنی حالی خوش باش و عمر بر بـاد مکـن  ناصرخسرو خوردن و شکستن را به کنایه به کار برده است؛ 

  .با این توضیح معناي بیت روشن است. اعتنام فرصت چیزي مثل بریز و بپاش امروزي
  : 8بیت  18قصیده 

ــو     ــرِ ت ــت به ــر نیس ــاك ز ده ــز خ   ج
  

ــی      ــو بهرام ــک چ ــر فل ــه ب ــد ک   هرچن
  )37: 1387ناصرخسرو، (                    
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در اینجا نمادي است . مرّیخ، فلک پنجم از افالك سبعه که به جنگاوري معروف است: هرامب«: است در شرح بیت آمده

هرچند به شجاعت بهرام آسـمان باشـی ، بـازهم    «: اند در ادامه معناي بیت را این گونه دانسته. »براي دالوري و رشادت
  ).1/141: 1391محمدي و برزگرخالقی، (»سرانجام تو گور است

اگر هدف ناصرخسرو بیـان شـجاعت و دالوري بهـرام    . است موجب فساد معناي بیت شده» بر«اي توجهی به معن بی 
درست است که بهرام معروف به جنگاوري و دالوري است اما در ایـن  . کرد ذکر می» در«، »بر«بود، قاعدتاً باید به جاي 

تقابل گور که پایین ترین . رد نظر استبیت جنگاوري او مورد توجه شاعر نیست بلکه بلندي و جایگاه او بر آسمان مو
  :فرماید  فردوسی با در نظر گرفتن جایگاه بلند بهرام می. افزاید مکان و مریخ بر آسمان بلند ترین مکان بر زیبایی بیت می

  ان ز دشــتخروش ســواران و اســپـ
  

  بـرگـذشـت یهـمـ وانیرام و کــز بـه  
  )4/193: 1383فردوسی، (                   

  :فرماید نظامی می
  ر زد بــهــرامبــارگـه بـر ســـپـــهـ

  
  امع یــقرد بــر خــلــابـار خــود کـ  

  )74: 1376نظامی، (                          
  :گوید  وحشی بافقی می

  ود رابــند در او گر نــشـمارد خـ غیتـ
  

  ر بـهـرامگور شود ب نیرخـانـه چـرخ بـ  
  )236:  1335وحشی بافقی، (               

  :خواجو می فرماید 
  آتــش مــهـرم چـو در دل شـعـلـه زد

  
  بـسـوخـت یـنک بـهـرام را زوبـفـل رب  

  )117: 1381کرمانی،  خواجوي(             
، عاقبت اگر جایگاه تو بر فلک باشد و مقام و منصب باالیی داشته باشی: با این توضیحات معناي بیت این گونه است

  .اند این همان نکته اي است که شاعران بارها در مورد آن سخن گفته. بهره و نصیب تو خاك گور است
  : گوید فردوسی در این خصوص می

ــو     ــن ت ــد زی ــردان کَشَ ــرخ گ ــر چ   اگ
  

  ســرانجام خشــت اســت بــالین تـــو      
  )9/311: 1383فردوسی، (                   

  : 8بیت  19  قصیده
  ن باید از هر عیب و آالیشسخن چون زنگ روش

  
  که تا ناید سخن چون زنگ، زنگ از جانـت نزدایـد    

  )39: 1387ناصرخسرو، (                    
در ). 1/147: 1391محمـدي و برزگرخـالقی،   (» روشنی مـاه و خورشـید  ): مصرع اول(زنگ«: است در شرح بیت آمده

  :ذکر کرده اند ادامه بیت زیر را از ناصرخسرو را براي تایید معنی،
  بخت آبی است گـه خـوش و گـه شـور    

  

ــگ       ــو زن ــاه چ ــیاه و گ ــرة س ــاه تی   گ
  

رسـد معنـاي درسـت و دقیـق،      ها براي واژة زنگ معناي مذکور آمده است اما به نظر می درست است که در فرهنگ
براي تایید معنـی ذکـر   اتفاقاً بیتی که شارحان . است» آب صافی«است و آن  معناي دیگري است که براي این واژه آمده

الزم است اضافه شود که عیب و آالیش و آلـوده بـودن بـراي آب معنـا پیـدا      . اند، مؤید این معنی براي واژه است کرده
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. توان گفت نور آلودة خورشید یا ماه توان گفت آب آلوده اما نمی به بیان دیگر می. کند نه براي روشنی ماه و خورشید می
  :گوید  کند که می تقویت میاین معنا را بیت بعد 

  به آب علم باید شست گرد عیـب و غـش از دل  
  

  
  که چون شد عیب و غش از دل، سخن بی غش و عیب آیـد   

  )39: 1387ناصرخسرو، (                             
شد چراکه اگر سخن باید همانند آب صافی از هر عیب و آالیشی به دور با: با این توضیح معناي بیت این گونه است

  .کند پاك و بی آالیش نباشد، زنگار جان تو را پاك نمی
  : 14بیت  20قصیده 

  چه الفی که مـن یـک چمانـه بخـوردم؟    
  

  چه فضل است پس مر تو را بـر چمانـه؟    
  )41: 1387ناصرخسرو، (                    

  

اند و بر این اساس معناي بیـت را ایـن    هشارحان در شرح این بیت، چمانه را در هر دو مصرع پیالۀ شراب معنی کرد
کنی؟ اگر تو نیز چون پیمانه شراب خوار باشی فضلی بـر آن پیالـۀ بـی     خواري افتخار می چرا به می«: اند گونه بیان کرده

  ).1/152: 1391محمدي و برزگرخالقی، (»ارزش نداري
ار یک واژه در بیت با یک معنا به نـوعی  تکر. است موجب فساد معناي بیت شده» چمانه«یکسان دانستن معناي واژة 

واژة مذکور معناي دیگري نیز دارد . بیانگر ضعف شاعر است؛ چیزي که ما کم تر در دیوان ناصرخسرو شاهد آن هستیم
است در  بنابراین واژه چمانه که در دو مصراع با دو معناي متفاوت آمده). ذیل چمانه: 1377دهخدا، (است» حیوان«و آن 

خوار و آنانی را که همتشان  با در نظر داشتن این نکته که ناصرخسرو بارها افراد شراب. است تام ایجاد کرده بیت جناس
  :است از آن جمله  کنند حیوان شمرده را صرف خواب و خور می

  خرد جسد یب يواخواب و خور اسـت کار ت
  د خواب و خورخردمن يوکار خر است س

  

  ور مراواب و ز خرد بـه است ز خخ نیکل  
ـا خرد از کار خ نگ ب گ اسـت ـن ـن   ر مــرا ـن

  )12: 1387ناصرخسرو، (                    
  :گوید  در جاي دیگري می

تن   ۀ خواب و خور استهـر کـه چـون خـر ـف
  

رچـه مردم صورت است آن هم خر اسـت      ـگ
  )33: 1387ناصرخسرو، (                    

چـرا بـه   : با این توصیفات معناي بیت چنین اسـت . خواست ناصرخسرو دست یافت تر به توان به معنایی نزدیک می
  نازي؟ اگر تو شراب بنوشی چه فضل و برتري بر حیوان داري؟  کنی و می خوردن خود افتخار می می

  : 6بیت  21قصیده 
  گر زهد همی جویی چنـدین بـه در میـر   

  
  دوي اي بیهده چون اسب دوالی؟ چون می  

  )42: 1387ناصرخسرو، (                    
: 1391محمـدي و برزگرخـالقی،   (»اسب زین شده و آمـاده حرکـت  : اسب دوالی«: است در شرح بیت این گونه آمده

1/157.(  
اولـین بـار بـه    » اسـب دوالـی  «یکی این که این معنا براي ترکیب. در این خصوص ذکر دو نکته خالی از فایده نیست

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  1394 زمستان )28پیاپی(، 4، شمارة هفتمسال   ، دورة جدید،ه و یکمسال پنجا  شناسی ادب فارسی، متن  /   76

 
دوم ایـن کـه   . انـد  و شارحان بـدون ذکـر منبـع از آن بهـره بـرده     ) 224: 1384محقق ( است وسیله دکتر محقق بیان شده

با در نظر گرفتن این معنا و ذکر آن . کند ناصرخسرو با استفاده از این ترکیب، شوق و ارادة رفتن به درگاه میر را بیان می
معنـاي  ). دوي د اسب آمادة حرکت مـی همانن(رسد که تا حدودي سنگین و ناراست باشد در معناي کلِ بیت، به نظر می

جالـب ایـن   ) ذیل اسب دوالی: 1377دهخدا، (دود درست و دقیق این عبارت اسبی است که با ضربه زدن تازیانه تند می
اگـر زاهـد   : با این توضیحات معناي بیت این گونه اسـت . است که دهخدا براي این ترکیب، بیت مذکور را شاهد آورده

  دوي؟  اند به سرعت به سوي درگاه پادشاه می که با تازیانه به آن ضربه زده هستی چرا همانند اسبی
  : 37بیت  21قصیده 

  بر راه حقیقت رو و منگر به چپ و راست
  

  با باد مچم زین سو و زان سو که نه نـالی   
  )44: 1387ناصرخسرو، (                    

الیمینُ و الشِّمالُ مضَلَّه ): ص(ارد به حدیثی از پیامبر اکرم به چپ و راست نگریستن اشاره د«:است در شرح بیت آمده
: چمیـدن   ||).17البالغـه   نهـج (چپ و راست گمراهی است و راه میانگین راه راست: والطَّریقُ الوسطَی هی الجاده، یعنی

  ).1/141: 1391محمدي و برزگرخالقی، (»خرامان رفتن، به آهستگی حرکت کردن
است  شده  البالغه داده  اوالً اگر حدیث از پیامبر است چرا ارجاع به نهج. این بیت ذکر دو نکته ضروري استدر مورد 

است که این کالم از حضرت امیر است و در   ؟ حقیقت این»حدیثی از پیامبر«البالغه است چرا عنوان شده  و اگر از نهج
  نچه ذکر شد آدرس سخن حضرت امیر هم به درستی ذکر نشدهعالوه بر آ. است  البالغه ذکر شده نهج 18ص  16خطبه 
البالغه ترجمه سید جعفر شهیدي که مورد استفاده شارحان بوده، نگـاهی  بینـدازیم،    کتاب نهج 18اگر به صفحه . است

د، که هیچ ارتباطی با کالم مورد نظر ندار 17چه، به صرف دیدن عدد . متوجه تعجیل و بی توجهی شارحان خواهیم شد
  .کنند که به هیچ روي ارتباطی با آن ندارد آدرس آن را همان عدد بیان می

تواند بـه   نمی  ثانیاً این معنا براي این واژه در این بیت معناي دقیق و درستی نیست چراکه رفتن به همراه باد هیچ گاه
خـم  » چمیدن«وه معناي درست به عال. همچنین رفتن و خرامیدن نی با باد چندان وجهی ندارد. صورت خرامیدن باشد

بدن را به «: است در لغت نامه این گونه معنی شده) ذیل چمیدن: 1363برهان خلف تبریزي، .(شدن و متمایل شدن است
میـل  «: در ناظم االطباء این گونه آمده اسـت ). ذیل چمیدن: 1377دهخدا، (»چپ و راست خم کردن و پیچ و تاب دادن

این معنا براي واژه چمیدن ). 1377ناظم االطباء ذیل چمیدن به نقل از دهخدا، (».اه رفتنکردن و پیچ و خم خوردن در ر
با در نظر گرفتن وزش باد و خم شدن و متمایـل شـدن   . شود می هاي غرب ایران به همین معنی هنوز استفاده در گویش

همچنـین بـا بـاد    . شود آشکار می است بیشتر گیاهان و درختان به مسیر وزش باد تصویري که در ذهن ناصرخسرو بوده
راه : گویـد  ناصرخسـرو مـی  . تـرین محـرك دانسـت    تواند به معناي متمایل شدن به اطراف با کم چمیدن با این معنی می

ترین محرّك و دلیل به چپ و راست متمایل مشو و  حقیقت را پی گیر و بر راه حقیقت که راه راست است باشد و با کم
  .از راه راست منحرف مشو

  : 32بیت  22قصیده 
ــرد   ویــن خــاك خشــک زشــت بــدو گی

  
ــر      ــب و ف ــت و زی ــزار زین ــدین ه   چن

  )45: 1387ناصرخسرو، (                    
  ).1/168: 1391محمدي و برزگرخالقی، (»به آن، به آسمان: بدو «: است  در شرح بیت آمده
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  :شود براي دریافت درست این نکته الزم است ابیات پیش از این بیت ذکر
ــد آورد   ــه پدیـ ــا کـ ــت پادشـ   آن اسـ

ــتاده   ــر وي اس ــه ام ــوا ب ــدر ه ــت وان   س
ــدیرش    ــد و تق ــر او ش ــه ام ــدون ب   وای
ــردد     ــدرت او گ ــه ق ــی ب ــدین هم   چن
ــرد   ویــن خــاك خشــک زشــت بــدو گی

  

  ایــن اختـــران و ایــن فلـــک اخضـــر    
ــر  ــر و بـ ــۀ بحـ ــد، پایـ ــی دار و بنـ   بـ
  بـــا خـــاك خشـــک ســـاخته آبِ تـــر
ــی در   ــزروِ بــ ــیاي تیــ ــن آســ   ایــ

ــزار   ــدین ه ــر  چن ــب و ف ــت و زی   زین
  )45: 1387ناصرخسرو، (                    

گـردد کـه    برمـی » خداونـد «به » بدو«بینیم نیازي به تفسیر و توضیح و بیان دلیل و برهان نیست که  همان گونه که می
  .است فاعل همۀ کارهایی است که در ابیات پیاپی مذکور به آنها اشاره شده

  : 1بیت  23قصیده 
  تیـز پـر و خلـق شـکار اسـت      بازِ جهان

  
  بازِ جهان را جز از شکار چه کار اسـت ؟   

  )47: 1387ناصرخسرو، (                    
اضافه اسـتعاري اسـت   ) بازِ او(ظاهراً با توجه به مصرع دوم بیت دوم . بازِ پادشاه جهان: بازِ جهان«: است در شرح بیت آمده

به  است که داراي بازِ شکاري است، آن گاه مشبه پرنده باز یا پادشاهی تشبیه شدهنه تشبیهی؛ بدین ترتیب که جهان به شخصی 
است که ) روزگار(ها استعاره از شب و روز  باز در این بیت . است شده   حذف شده و یکی از لوازمات مشبه در کنار آن آورده

  )1/177: 1391و برزگرخالقی، محمدي (»آید کند یا استعاره از حوادث که بر سر انسان فرود می پرواز می
کننـد، بـراي رفـع     در شرح متون کالسیک هرگاه شارحان در مورد بیتی، مصرعی و یا بخشی احتماالتی را مطرح می

در این بیـت  . ابهام از دریافت خواننده، قاعدتاً باید با در نظر گرفتن احتماالت مطرح شده، معنی مورد نظر را بیان کنند
بهتر آن بود که شارحان به . اند اند و با ذکر احتماالتی معنی بیت را ذکر نکرده وشی را پی نگرفتهشارحان محترم چنین ر

بیت روشن . کردند جاي در هم تنیدن و به هم پیچیدن کردن معناي بیت، جان کالم بیت را در چند عبارت کوتاه بیان می
در شعر شاعران فارسـی زبـان بارهـا ایـن دنیـا بـه       . دتر از آن است که نیاز به بیان این همه صغري و کبري داشته باش

  :گوید  ناصرخسرو در جایی دیگر می. است پرندگانی چون شاهین، باز و دیگر پرندگانِ تیز پرواز و شکاري مانند شده
ــرد    ــو کـ ــد تـ ــه قصـ ــاهین زمانـ   شـ

  
ــاهین    ــه شــ ــن نفایــ ــدت ایــ   بربایــ

  )50: 1387ناصرخسرو، (                    
  

یعنی جهان به بازي تیز پر و خلق شکار . نیز ترکیب بازِ جهان، یک ترکیب اضافی از نوع تشبیهی استدر این قصیده 
البته شارحان پیشین نیز به همـین صـورت بیـت را     -با این توضیح و مشخص کردن نوع این ترکیب . است  مانند شده
اند  شارحان در مورد مصرع دوم بیت دوم نوشته شود و البته توضیحی که می پیام بیت به روشنی دریافت  –اند  شرح کرده

این دنیا همانندي : توان این گونه دانست با این توضیحات معناي بیت اول و دوم قصیده را می. کند چیزي را عوض نمی
این جهان در نظر ما پست و . ندارد) شکارِجان(بازِ تیزپر و جهنده هیچ کاري جز شکار . بازي تیزپر و خلق شکار است

  دارد بی ارزش نیست چرا این دنیاي بازمانند این گونه راحت ما را از میان بر می
روشـن  » جِهـان «معنـاي  . افزاید جناسی است که بین جِهان و جهان در بیت وجود دارد اي که بر زیبایی بیت می نکته
  .را باید صفت فاعلی براي باز بدانیم » جهان«است و 
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  برخی نکات کلی 

به صورت جزئی ذکر شد، بیان نکاتی در مورد همۀ قصاید خالی از فایده نیست چراکه در اغلب قصـاید   عالوه بر آنچه
رود شارح جزء جزء  آید، انتظار می هرگاه سخن از شرح یک اثر کالسیک به میان می. اند اي یکسان در پیش گرفته شیوه

ت یکسانی ندارند عالوه بر این نیازهـاي یکسـانی نیـز    از آنجا که خوانندگان کتاب اطالعا. اثر را تفسیر و تحلیل نماید
. اي عمل کنند که نیاز همۀ خوانندگان با هر میزان سواد و هر نوع نیازي را برآورده سـازند  ندارند، شارحان باید به گونه

شارحان نباید با . یازندپردازند که تقریباً اغلب خوانندگان از آنها بی ن ها و عباراتی می اما عموماً به توضیح و تفسیر واژه
به دیگر زبـان اگـر   . این بهانه که بیت یا عبارت آسان است از زیر شرح و تفسیر و تحلیل بخشی از اثر شانه خالی کنند

در ایـن  . تک ابیات تحلیل و تفسیر شـود  ها و تک اي مشخص و یک دست همۀ بخش قرار بر شرح است، باید به شیوه
هرچند به نحو محسوسی از بسیاري شرح ها برجسته تر است و تقریباً اغلب . است  شدهکتاب نیز همین رویه پی گرفته 

اند که نیازي به این تفصیل نیست و گاه  ها و ترکیب ها و عباراتی به تفصیل شرح شده اند اما گاه واژه ها ذکر شده بخش 
است در حالی کـه نیازمنـد شـرح و تفسـیر      هابیاتی را از نظر دور داشته و هیچ توضیح و شرحی در مورد آنها ارائه نشد

  :توان به ابیات زیر اشاره کرد از جمله این ابیات می. است
  اندیشه مر مرا شجر خـوب ِ بـرور اسـت   

  
  آنجا هنر به کار و فضایل ، نه خواب و خور

  
  در مزرعــۀ معصــیت و شــرّ چــو ابلــیس

  

  پرهیز و علم ریـزد از او بـرگ و بـر مـرا      
  )55: 1387ناصرخسرو، (                    

ـا  هنـر مـرا      پس خواب و خور تو را و خرد ب
  )56: 1387ناصرخسرو، (                    

ــالی    ــرگ وب ــد و ب ــار ب ــزه و ب ــم ب   تخ
  :)1387ناصرخسرو، (                         

  

  اشتباهات تایپی
. هایی در این کتا، بیش از حد معمول استمشکالت تایپی تقریباً در اغلب متون تایپ شده وجود دارد اما چنین ایراد

. دهـد  ا تحـت تـاثیر خـود قـرار مـی     شود و زحمات شارحان ر همین گاه موجب خوانش و دریافت نادرست ابیات می
از ذکر اشتباهات تایپی جز یکـی دو مـورد   . توانست کمک کند تا کتاب پیراسته تر از این باشد گمان اندکی تأنی می بی

  .توان به موارد زیر اشاره کرد آن جمله می کنم؛ از صرف نظر می
  : 1بیت  2قصیده 

ــرا  ــی روزن خضـ ــدة بـ ــۀ گردنـ   اي قبـ
  

ــا       ــوت برن ــا ق ــوتی و ب ــت فرت ــا قام   ب
  )4: 1387ناصرخسرو، (                    

اي فلـک گردنـدة بـی وزن سـبز، قامتـت خمیـده اسـت؛ ولـی قـوت جوانـان را           «: اسـت   در معناي این بیت آمـده 
بـودن فلـک را از کـدام واژة بیـت     » بـی وزن «مشخص نیست شـارحان  ). 1/23: 1391حمدي و برزگرخالقی، م(»داري
  .گذاشت تا در معناي بیت مشکلی ایجاد نشود» روزن«اند؟ بی گمان باید به جاي وزن  گرفته

  :  5بیت  6قصیده 
  گر بر قیاس فضـل بگشـتی مـدار چـرخ    

  
ــرا       ــر م ــودي مق ــاه نب ــرّ م ــر مق ــز ب   ج

  )11: 1387ناصرخسرو، (                    

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  79/      نقدي بر شرح دیوان ناصر خسرو
  

این درست است که بین قمر و مقر قلب بعض » .بین مقر و قمر قلب بعض است«: است آمده 5در شرح بیت  57ص 
بینـیم در بیـت مـورد نظـر واژه قمـر ذکـر        است اما این موضوع با بیت مورد نظر هیچ ارتباطی ندارد؛ همان گونه که می

  .ن نکته با توضیحات موجود در شرح بیت هیج توجیهی ندارداست بنابراین ذکر ای نشده
   32بیت  6قصیدة 

  روزي به پرّ طاعـت  از ایـن گنبـد بلنـد    
  

ــرا       ــر م ــرغ بپ ــو م ــده گیرچ ــرون پری   بی
  )13: 1387ناصرخسرو، (                    

آیـا نویسـندگان عزیـز    ). 1/58: 1391محمـدي و برزگرخـالقی،   (»قرض کردن: گرفتن«: است  در شرح این بیت آمده
اند؟ نیازي به توضیح و تفسیر نیست و این واژه و این بیت نیز چنان واژه و  معناي بیت را یک بار با این واژه مرور کرده

است و  از نظـر     اما به هر تقدیر اشتباهی تایپی رخ داده. بیت دشواري نیست که این استادان از دریافت آن عاجز باشند
همین موجب می شود تصور شود نویسندگان با عجله و بدون دقّت کافی کار را به پایان . است مانده  شارحان عزیز دور

شـود و بهتـر اسـت ایـن گونـه       کار می این اشتباه موجب سردرگمی و دریافت خوانندگان و دانشجویان تازه. اند رسانده
  .ت کوچک و کم اهمیت ارزش کار آنان را کم نکندایرادها که البته کم هم نیست حتماً اصالح شود تا این گونه اشتباها

  : 18بیت  6قصیده 
ــه دوســتی خانــدان حــق    انــدر جهــان ب

  
ــرا    ــین مشــتهر م ــاب کــرد چن   چــون آفت

  )12: 1387ناصرخسرو، (                    
سـوره   107باشـد کـه در آیـه    ) ص (شاید منظور حضرت رسول : رحمت«: آمده است 18در شرح بیت  58در ص 

بینیم توضیح داده شده هیچ ارتباطی با بیت مورد نظر نـدارد و   همان گونه که می. »است رحمت خوانده شده) 21(اء انبی
  . مربوط به بیت قبلی است

  : 7بیت  9قصیده 
  اگر خـوار اسـت  و بـی مقـدار یمگـان     

  
ــدار     ــت و مق ــزّ اس ــی ع ــا بس ــرا اینج   م

  )76: 1387ناصرخسرو، (                    
  . آورده است 6شرح این بیت را در بیت  78در ص 
  : 28بیت  29قصیده 

ــزدان    ــرّ یـ ــین سـ ــز امـ ــیکن جـ   ولـ
  

ــاد      ــق نگش ــر خل ــن راز را ب ــی ای   کس
  )222: 1387ناصرخسرو، (                   

  )1/224: 1391محمدي و برزگرخالقی، (» امیر سرّ یزدان«است  آمده» امین سرّ یزدان«در شرح این بیت به جاي 
  

  هی به اشارات قرآنی بی توج
  : 16بیت  8قصیده 

  وگــــر بدســــگالی و نشناســــی او را
  

ــی     ــود نبین ــدي خ ــز ب ــد ج ــات ب   مکاف
  )69: 1387ناصرخسرو، (                    

امـا  ). 1/72: 1391محمدي و برزگرخـالقی،  (سوره شوري اشاره دارد 40در شرح این بیت آمده که مصرع دوم به آیه 
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  .ضروري است در تایپ آیات نورانی قرآن با وسواس بیشتري عمل شود. است شده آیه مذکور نادرست تایپ

  : 13بیت  2قصیده 
ــازار  ــر از کــس و بــر خیــره می   آزار مگی

  
ــات مســاوا       کــس را، مگــر از رويِ مکاف

  )69: 1387ناصرخسرو، (                    
: است که در صفت مؤمنان آمده) 2(سوره بقره 278مصراع اول اشاره است به بخشی از آیه «: است در شرح بیت آمده

در حـالی  )1/72: 1391محمدي و برزگرخالقی، (»اید اید و نه به ستم تن داده نه ستم کرده: التَظلمون و ال تُظلَمون، یعنی
حان نکتۀ دیگري که باید در خصوص این بیت اشاره کرد این است که شـار .  278است نه  279که این آیه، آیه شریفۀ 

در هر دو صورت بایـد معـانی ذکـر شـده دقیـق و      . اند اند و یا از مترجمی نقل کرده محترم  آیات را یا خود معنی کرده
 –ایـد   ستم کرده(ها را ماضی  فعل مضارع هستند؛ اما آن» تُظلَمون، « و » تَظلمون«بینیم  همان گونه که می. درست باشند
کنید و نه مورد ستم  نه ستم می«:معنی درست آیه چنین است . این خطایی آشکار است اند و معنی کرده) اید ستم تن داده

  .»گیرید قرار می
  : 20بیت  2قصیده 

  ســت  احــوال جهــان گذرنــده، گذرنــده
  

ــرّا      ــس ض ــرّا پ ــا، س ــس گرم ــرما ز پ   س
  )21: 1387ناصرخسرو، (                    

 124هـا قرآنـی اسـت کـه در آیـۀ       راخی، بدحالی و درویشی، از واژهشادي و ف: سرّا و ضرّا«: است در شرح بیت آمده
  ).1/28: 1391محمدي و برزگرخالقی، (»به کار رفته است) 27(سورة اعراف  95و نیز آیه ) 3(عمران  سوره آل

نْ یمدکُم ربکُم بِثَالثَۀِ آالف منَ إِذْ تَقُولُ للْمؤْمنینَ أَ لَنْ یکْفیکُم أَ« : فرماید از سوره مبارکۀ آل عمران می 124آیه شریفه 
عـالوه بـر ایـن سـوره اعـراف،      . شوند نمی همان گونه که می بینم کلمات مورد نظر در آیه مذکور دیده» الْمالئکَۀِ منْزَلینَ

  .قرآن است 7اعراف سوره شماره   است در حالی که سوره مبارکۀ قرآن معرفی شده 27سوره شماره 
  :34بیت  3قصیده 

  چــــون روزگــــار برتــــو بیاشــــوبد
  

ــکیبایی      ــو ش ــن ت ــه ک ــد پیش ــک چن   ی
  )35: 1387ناصرخسرو، (                    

و أَنْ تَصبِرُوا خَیرٌ ) : 3(، سوره آل عمران25مضمون این بیت مناسب است با قسمتی از آیۀ «: است در شرح بیت آمده
 حیمر اهللاُ غَفُور و لَکُم.«  

فَکَیف إِذا جمعناهم لیومٍ ال ریب فیـه و  « : است می فرماید  وره آل عمران که مورد نظر شارحان محترم بودهس 25آیه 
نساء است که شارحان  آن را از سـوره آل    سورة مبارکۀ25آیۀ ذکر شده آیه ». وفِّیت کُلُّ نَفْسٍ ما کَسبت و هم الیظْلَمونَ

  .ندا عمران دانسته
  :  36بیت  13قصیده 

  کارهــــاي چــــپ و بالیــــه مکــــن
  

ــاب       ــد کت ــت دهن ــت چپ ــه دس ــه ب   ک
  )108: 1387ناصرخسرو، (                   

  » ).69(سوره حاقّه  125مصراع دوم اشاره است به آیه «: است  در شرح بیت آمده
: فرمایـد   سورة مذکور است که می 25آیه  آیه دارد و آیه مورد نظر، 52حاقّه تنها   این در حالی است که سورة مبارکۀ

»هتابِیک أُوت ی لَمتَنقُولُ یا لَیفَی همالبِش هتابک ینْ أُوتا مأَم و «  
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  نتیجه
می توان در مورد آن این گونه به خالصه آمد که » شرح دیوان ناصرخسرو«با بررسی جمیع جهات و مطالعۀ دقیق کتاب 

که در این کتاب وجود دارد اما به روشنی نمایان شد که شارحان برخی ابیات را به درستی شرح  با وجود جوانب مثبتی
در خصوص ابیات دشوار و مسأله دار ناصرخسـرو بهتـر آن   . اند داده  هاي سطحی از ابیات ارائه اند و گاه برداشت نکرده
در اشارات قرآنی توجـه الزم صـورت   . اند رفتههاي شعر ناصرخسرو را در نظر نگ برخی جنبه. اند که سکوت کنند دیده

هـا و   ها و ناراسـتی  به همین سبب، تجدید نظر و اصالح کاستی. اشتباهات تایپی بیش از حد معمول است. است نگرفته
  .زدودن آثار تعجیل در آن ضروري است
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