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از آن جـا کـه قصاید ناصرخسـرو واحد درسـى دانشـجویان کارشناسـى و کارشناسـى ارشـد ادبیات 
فارسـى اسـت، بخش هایـى از    ایـن دیـوان با عناوین مختلف توسـط برخى اسـتادان شـرح شـده  و 
انتشـار یافته اسـت. یکـى از ایـن آثـار، کتابى اسـت با عنـوان ُدّر لفـظ درى به قلم کاظـم دزفولیان 
کـه بـه شـرح قصایدى منتخـب از دیوان ناصرخسـرو مى پـردازد. ایـن کتاب در دویسـت صفحه به 
وسـیلۀ  انتشـارات طالیـه منتشـر شده اسـت. در این کتاب، سـى قصیـدة بلند و پنج قصیـدة کوتاه 
از دیوان ناصرخسـرو انتخاب و شـرح شده اسـت. بدیهى اسـت که شـرح و تفسـیر متون کالسـیک 
شـعر فارسـى، کارى دشـوار و نیازمند دانش کافى در آن حوزه اسـت. ضرورت تهیۀ گزیده اى براى 
دانشـجویان، برخـى نویسـندگان را بـه تهیـۀ گزارش هایـى از ایـن آثـار واداشته اسـت، در حالى که 
اغلـب ایـن آثـار، چندان کمکـى به مخاطبـان خود نمى کننـد. در کتـاب ُدّر لفظ درى اشـکاالت و 
ناراسـتى هایى دیـده مى شـود کـه این مقالـه، ضمن تقدیـر از زحمات نویسـنده، به تفصیـل دربارة 
آن هـا سـخن مى گویـد. بـر همین اسـاس، ضمـن معرفى کتـاب، اشـکاالت موجود در پیشـگفتار و 

شـرح قصاید، بیـان و اصالح شده اسـت.  

کلیدواژه: ناصرخسرو، دیوان ناصر خسرو، ُدّر لفظ درى

مقدمه
شـرح، تحلیل و تفسـیر شـعر کالسـیک فارسـى، کار آسـانى نیسـت و براى ارائۀ شـرحى 
شایسـته، باید ضمن شـناخت کامل از شـاعر و شـعرش، زمـان و محیط زندگـى وى را نیز 
به خوبى شـناخت. عالوه بر دشـوارى هاى معمول شـرح شـعر کالسـیک فارسـى، انتخاب 
بخشـى از ایـن دیوان هـا نیـز از جملـه دشـوارى هایى اسـت کـه شـارحان گزیدة اشـعار با 
آن مواجـه هسـتند. انتخـاب بخشـى از دیـوان یا اثر یک نویسـنده، به خـودى خود چندان 
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دشـوار نیسـت، اّمـا چالش واقعى زمانـى چهره مى نمایاند کـه بخواهیـم، بخش هایى از این 
اثـر را انتخـاب کنیـم که معّرف کل دیوان و اندیشـه هاى شـاعر باشـد. 

از زمانـى کـه انتخـاب گزیدة  آثار شـاعران و نویسـندگان بـراى تدریس در دانشـگاه 
رواج پیـدا کرد، همیشـه تهیۀ یک گزیدة شایسـته کـه در برگیرندة اهداف مـورد نظر براى 
تدریـس آن اثر در دانشـگاه باشـد، ذهـن محققان و اسـتادان این حوزه را به خود مشـغول 
کرده اسـت. هـر چنـد، بـر انتخاب اشـعارى بـه عنـوان برگزیـده، اشـکال هایى جـدى وارد 
اسـت کـه در مقالـى دیگـر به آن نیـز پرداختـه مى شـود، واقعیتى کـه امـروزه عالقمندان 
به  زبان و ادبیات فارسـى با آن مواجه هسـتند، گزیده هایى از آثار شـاعران و نویسـندگان 
بزرگـى اسـت کـه گاه، از جانب محققان جـوان و بدون در نظر گرفتـن اهّمّیت این موضوع 
و تنهـا بـا انتخـاب بى هـدف بخشـى از اثر، منتشـر  و بـراى تدریس معرفى مى شـوند. یک 
گزیـده تنهـا زمانـى انتخـاب کامل و ارزشـمندى اسـت که الاقـل، دربرگیرنـدة بخش قابل 
توجهـى از افـکار و شـیوة سـخن گویى آن شـاعر باشـد. بـا مواجـه شـدن بـا سـیل عظیـم 
آثـارى کـه اغلـب، بـا اهدافـى غیرعلمـى تهیـه مى شـوند، تنهـا بـا نقد و بررسـى ایـن آثار 
اسـت کـه مى تـوان، سـره را از ناسـره تشـخیص داد. از ایـن رو، بـر همۀ دوسـت داران زبان 
و ادبیـات فارسـى فـرض اسـت که ضمن بررسـى و نقـد این آثـار، ارزش ها و ناراسـتى هاى 
آن هـا را بـه جامعـۀ علمـى بشناسـانند. نگارنـدة ایـن سـطور، در طـول سـال ها تدریـس 
ناصرخسـرو، بـه نقد و بررسـى شـرح ها و گزیده هـاى موجود از ایـن دیوان  پرداخته اسـت. 
امیـد کـه دیگـر محققـان، عرصۀ نقد را بیـش از پیش بایسـته بدانند. بى گمـان، نقد علمى 

و منصفانۀ آثـار، ارزشـى انکارناپذیر دارد. 

معرفى کتاب
ُدّر لفـظ درى یکـى از آثـارى اسـت کـه در آن، برخى قصایـد دیوان ناصرخسـرو گزینش 

■ دزفولیــان، کاظم (1386).  ُدّر لفظ َدرى: شــرح و 
تحلیل سى قصیده از ناصرخســرو قبادیانى. تهران: 

طالیه.
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و شـرح شده اسـت. ایـن کتـاب به قلـم کاظم دزفولیان نگاشـته شـده و انتشـارات طالیه 
آن را در 200 صفحـه منتشـر کرده اسـت. چـاپ اول ایـن کتـاب در سـال 1386 بـوده  و 
در حـدود یـک سـال بعـد، به چـاپ دوم رسیده اسـت. کتـاب با پیشـگفتار آغاز مى شـود 
و نویسـنده در مقالـى کوتـاه، نـکات مـورد نظـر خویـش را در ابتداى کتاب ذکـر مى کند. 
سـپس، بخـش دیگـرى بـا عنـوان «زندگانى، احـوال و آثـار ناصرخسـرو قبادیانـى» آغاز 
مى شـود. هما ن گونـه کـه از عنـوان ایـن بخـش بـر مى آیـد، اطالعاتـى هرچنـد کوتـاه و 
مجمـل، در مـورد حیـات، آثـار، اندیشـه ها و شـیوة بیـان ناصرخسـرو ارائـه مى دهـد. در 
پایـان ایـن بخـش، صفحـه اى بـا عنـوان «مراجـع» آمده اسـت کـه در آن، بـه شـیوه اى 
منحصـر بـه فـرد، مراجـع ایـن قسـمت بـراى خواننـدگان معرفـى شده اسـت. در ادامـه، 
قصایـد برگزیـده آمده انـد و بـه دنبـال آن، شـرح قصایـد ذکـر شده اسـت. در پایـان نیـز 
فهرسـت آیـات، احادیـث و اقـوال آمده اسـت. پـس از ایـن بخـش، منابـع و مآخـذ مورد 
مراجعـه در نـگارش کتـاب، معرفى شده اسـت و در نهایت، اثر با فهرسـت برخـى واژگان، 

ترکیبـات، اصطالحـات و اعـالم بـه پایان مى رسـد.

نکاتى در مورد پیشگفتار 
پیـش از این اشـاره شـد که نویسـنده در ابتداى کتاب، بخشـى با عنـوان «زندگانى، احوال 
و آثـار ناصرخسـرو قبادیانـى» آورده  و بـه اجمـال، مطالبـى در این خصوص بـه خوانندگان 
ارائـه کرده اسـت. در پایـان ایـن بخـش، صفحه اى بـه عنوان «مراجـع» آمده  و به شـیوه اى 
منحصـر به فـرد، همـۀ ارجاعـات درون متنـى را بـه این صفحه منتقـل کرده اسـت. در مورد 
ضـرورت وجـود ایـن صفحـه سـخن نمى گوییـم ـ هرچنـد بـر اصـل وجـود آن نقدهایـى 
جـدى وارد اسـتـ  آنچـه کـه بایـد در مـورد ایـن مراجـع گفـت، ایـن اسـت کـه این گونه 
مرجع نویسـى، بـا اسـتفاده از کـدام شـیوة مرجع نویسـى اسـت؟ آیا بهتر نیسـت بـه آنچه 
کـه بـه عنـوان روش تحقیـق تدریـس مى کنیـم، پایبنـد باشـیم و آن را در آثارمـان رعایت 
کنیـم؟ آیـا هرکـس بـدون توجـه بـه رد یا قبـول جامعۀ علمـى کشـور، مى تواند شـیوه اى 
ابـداع کنـد و  بـه تنهایـى، بـر آن سـاز بدمـد، گـو دیگـران بخواهند یـا نخواهنـد؟ مگر نه 
این اسـت که در جوامع علمى کشـورهاى متمدن، شـیوه اى معرفى مى شـود و دیگران در 
آثارشـان، ملـزم بـه پیـروى از آن هسـتند؟ بـه هـر حال، بـه نظر مى رسـد این شـیوه براى 
مسـتند کـردن منبـع، شـیوة چنـدان مناسـبى نیسـت و ضرورى اسـت، این بخـش کتاب 

اصالح شـود.
نکتـۀ دیگـر در مـورد بخـش اّول ایـن کتـاب ارجاعاتـى اسـت که بـه آثـار دیگران 
داده شده اسـت. در آثـارى کـه بـه عنـوان منابـع روش تحقیـق، مـورد اسـتفادة محققان 
قـرار مى گیرنـد، در مـورد مستند سـازى و نقـل قـول، نکاتـى ذکـر شـده کـه ضـرورى 
اسـت، در آثـار خـود بـه آن هـا پایبند باشـیم. پایبند بـودن به ایـن اصول، حافـظ حقوق 
نویسـنده اى اسـت که به اثرش اسـتناد مى شـود. بر مستند سـازى منافعى مترتب اسـت 



35046

ـــــــــ ۵   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

کـه از ذکـر آن هـا خـوددارى مى کنیم. چـه، پرداختن به آن هـا ما را از هـدف اصلى خود 
دور مى کنـد.

ــرد  ــیوه صــورت مى گی ــه دو ش ــاً ب ــران، عموم ــر دیگ ــا اث ــول از ســخن ی ــل ق نق
ــه طــور دقیــق رعایــت  ــا،  مستندســازى ب ــدام از آن ه کــه ضــرورى اســت، در هــر ک
ــد دقیــق و  ــول مســتقیم بای ــر مســتقیم. «نقــل ق شــود: مستندســازى مســتقیم و غی
بــدون تصــرف در جمــالت و حتــى شــکل نوشــتارى متــن اصلــى انجــام پذیــرد، حتــى 
یــک واژه یــا نشــانۀ نگارشــى را نبایــد تغییــر بدهید»(فتوحــى ، 1389، ص. 193). نقــل 
قــول غیرمســتقیم، اســتفاده از مضمــون ســخن دیگــران، بــا جمــالت و عبــارات دیگــر 
اســت؛ در ایــن نــوع نقــل قــول، نویســنده فحــوا و یــا مضمــون کالم نویســندة دیگــر را 
ــا اســتفاده از شــیوة بیانــى خــود ذکــر مى کنــد. نقــل قــول مســتقیم و غیرمســتقیم  ب
ــه از  ــى ک ــول مســتقیم، جمالت ــل ق ــد. در نق ــاوت دارن ــرى، اندکــى تف در شــکل ظاه
دیگــران نقــل مى کنیــم، ضرورتــاً بایــد درون گیومــه قــرار گیــرد. بــه عبــارت دیگــر، در 
ابتــدا و انتهــاى جمــالت بایــد گیومــه قــرار داد. هــرگاه چنیــن کارى صــورت نگیــرد، 
یعنــى عینــاً جمــالت و عبــارات دیگــران را بــدون گیومــه در آثــار خــود اســتفاده کنیــم، 
ــاب  ــندة کت ــب نویس ــه از جان ــن نکت ــته ایم. ای ــده انگاش ــى را نادی ــندة اصل حــق نویس
ــه  ــا غیرمســتقیم ب ــل قول ه ــن نق ــرار نگرفته اســت و ای ــورد توجــه ق دّر لفــظ درى، م
نظــر مى رســد. حــال آن کــه بــه طــور تقریبــى، همــۀ نقــل قول هــا مســتقیم هســتند 
ــه  ــوان ب ــه، مى ت ــت، بى توجهــى شده اســت. از آن جمل ــۀ بســیار با اهمی ــن نکت ــه ای و ب

مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
در صفحــه 9 کتــاب آمده اســت: «عقیــدة ایــن فرقــه بیشــتر بــر محــور عــدد هفــت 
و کمتــر بــر محــور عــدد دوازده مى گــردد. ایــن اعــداد چــه در عالــم هســتى و چــه در 
بــدن انســان، بــه وضــوح رقــم شده اســت. وجــود هفــت ســیاره و دوازده بــرج در آســمان، 
ــت،  ــره در پش ــردن و دوازده مه ــره در گ ــت مه ــال، هف ــاه در س ــت روز و دوازده م هف
ــالت ــن جم ــد»(دزفولیان، 1387، ص. 9 ). ای ــى باش ــن معن ــر ای ــواهدى ب ــد ش مى توان

ــم و کاســت از  ــى باشــد» ـ بى ک ــن معن ــر ای ــد شــواهدى ب ــارت «مى توان ــه جــز عب ـ ب
ــى اهللا ظفــرى نقــل شده اســت(ر.ك حبســیه در ادب  کتــاب حبســیه ســرایى تألیــف ول
فارســى، ص.113 ). از ایــن رو، ضرورتــاً بایــد نقــل قــول بــه صورتــى عنــوان مى شــد کــه 

مســتقیم بــودن آن مشــخص باشــد.
عبـارات دیگـرى کـه از دیگـر آثـار، از جملـه کتـاب بـا  کاروان حلّه نقل شده  اسـت، 
شـرایطى ایـن گونـه دارنـد. بـه خواننـدة این سـطور پیشـنهاد مى شـود، براى پى بـردن به 
ایـن موضـع، ارجـاع شـماره 2 را بـا صفحـۀ 87 کتـاب بـا کاروان حلّـه، ارجـاع شـماره 32 
را بـا صفحـۀ 181 کتـاب حبسـیه در ادب فارسـى، ارجـاع شـماره 14 را بـا صفحـۀ 257 
کتـاب برگهایـى در آغوش باد مقایسـه کنـد. تقریباً همـۀ ارجاع هاى این پیشـگفتار کوتاه، 
چنیـن وضعیتـى دارند. یعنى، نویسـنده عبارات را بـدون هیچ تغییرى در کتـاب خود وارد 
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کرده اسـت، بـدون آن که خواننده را از مسـتقیم بـودن نقل قول آگاه کند. ناگفته پیداسـت 
کـه ایـن کار، در شـأن کتابى دانشـگاهى نیسـت و ضرورى اسـت، در چاپ هـاى بعدى این 

گردد. اصـالح  نقیصه 
نکتـۀ جالـب توجـه دیگـر در مـورد ایـن پیشـگفتار، ایـن اسـت کـه اغلـب قریب به 
اتفـاق مطالـب ایـن بخـش و بویژه  قسـمت «ج» پیشـگفتار، یعنى «اندیشـه و شـیوة بیان 
ناصرخسـرو»، از منابـع دیگـران نقـل شـده و کم تریـن مطلبـى در مـورد ناصرخسـرو، از 
داشـته هاى نویسـنده نیامده اسـت. مى دانیـم کـه نقل قـول از دیگـران و اسـتفاده از منابع 
دیگـر، تنهـا زمانـى موجـه و قابل قبول اسـت کـه در مـورد نکتـه اى مهم، اسـتدالل کند، 
یـا بیـان افـکار و اندیشـۀ دیگـران در درك آن کمک نماید، نـه این که همـۀ مطالب مقاله 
یـا کتـاب و سـند پژوهشـى ، از آثار دیگـران جمع آورى و بـه صورت متنى تدوین شـود که 
همـۀ زحمـت نویسـنده در انجـام آن کار، تنهـا کنار هـم قـرار دادن آن مطالب باشـد. اگر 
نویسـنده بخواهـد، کل مطالـب بااهمّیـت سـند پژوهشـى اش را از دیگران نقـل کند، بهتر 
اسـت کـه چنیـن مطلبـى را از آغـاز وارد کتـاب نکنـد. با توجه بـه این نکته، ذکـر مطالبى 
که نویسـندة محترم در نگارش آن تقریباً نقشـى نداشته اسـت، زحمات ایشـان را در شـرح 
قصایـد تحـت تأثیـر قـرار مى دهـد. کوتاه تـر ایـن کـه بـه نظـر نگارنـدة ایـن سـطور، بهتر 
اسـت، در ایـن مـورد تجدیـد نظـر شـود و نویسـندة محتـرم، ایـن پیشـگفتار را یـا از آغاز 
کتـاب حـذف نمایـد و یا آن را به شـیوه اى بازنویسـى کند که نقش ایشـان در نـگارش آن، 

بیـش از دیگـران نمایان باشـد.
ــل  ــه فع ــت ک ــن اس ــظ درى ای ــاب ُدّر لف ــگفتار کت ــورد پیش ــه  در م ــن نکت آخری
«مى باشــد» نادرســت اســتفاده شده اســت. اســتفادة نادرســت از واژه هــا در زبــان، موجــب 
گســترش و رواج ایــن اشــتباه مى شــود. اســتفادة نادرســت، از جانــب اهــل علــم ناپســندتر 
اســت، آن هــم متولــى تدریــس و ترویــج و حفاظــت از زبــان فارســى. پوشــیده نیســت که 
فعــل «مى باشــد» از مصــدر «باشــیدن» بــه معنــى «مانــدن» و «قــرار گرفتــن» اســت و 
گاه، در معنــاى آرزو بــراى انجــام کارى بــه کار مــى رود. در حالــى کــه در ایــن پیشــگفتار، 
ــت. از آن  ــتفاده شده اس ــت» اس ــا «هس ــت» ی ــل «اس ــاى فع ــه ج ــن واژه ب ــا از ای باره

جملــه، مى تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
«شـعر ناصرخسـرو حماسـه اى مذهبى اسـت، حماسـه اى که نشـأت گرفته از جدال 

درونى شـاعر مى باشـد» (دزفولیـان، 1387، ص. 15).
«روشـنایى نامـه: منظومـه اى اسـت کوتـاه در قالـب مثنـوى کـه شـامل 592 بیـت 

مى باشـد»(همان:13).
بـا توجـه به نادرسـت بـودن اسـتفادة فعل «اسـت» بـه جـاى «مى باشـد»، ضرورى 
اسـت ایـن افعـال  اصالح شـود و هر فعلـى دقیقاً در معنـاى اصلى، واقعى و مناسـب آن به 
کار رود. اشـکاالت نگارشـى و زبانـى ایـن مقدمۀ کوتـاه، به همین نکته محدود نمى شـود و 
مـواردى غیر قابـل چشم پوشـى در آن دیده مى شـود کـه پرداختن به آن ها، خـود، مقاله اى 

نقدى و نظرى
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

مفصـل مى طلبـد، امـا نگارنـده، بـه همین میزان بسـنده مى کنـد و به بخش اصلى سـخن، 
یعنى شـرح قصاید مى پـردازد.

نکاتى در مورد شرح قصاید
در این کتاب 30 قصیده از قصاید نسبتاً بلند و 6 قصیده از قصاید کوتاه دیوان ناصرخسرو، 
انتخاب و شـرح شده اسـت. مشـخص نیسـت، شـارح محترم قصایدى را که هیچ گاه، تعداد 
ابیـات آن هـا از 5 بیـت نمى گـذرد، بـا چـه هدفـى بـه آخـر کتـاب افزوده اسـت؟ قصایـد 
منتخـب بـراى شـرح در ایـن کتـاب نیـز همانند دیگـر آثـار منتشر شـده در شـرح گزیدة 
قصایـد ناصرخسـرو، از جملـه قصایـدى هسـتند که تـا پیش از انتشـار این اثر، بارها شـرح 
و منتشـر شـده اند. البتـه این اشـکال بـر اغلب گزیده هـا وارد اسـت. ضرورت ایـن کار تنها 
زمانـى اسـت کـه شـرح مجدد یـک قصیـده، اطالعاتـى جدیدتر، بیشـتر و یا درسـت تر در 
مـورد آن ارائـه دهد. شـرحى که از قصاید ناصرخسـرو ارائه شده اسـت، شایسـته اما بسـیار 
موجـز اسـت و گاه، در برخـى ابیـات نیـاز بـه توضیـح و تفسـیر بیشـترى دارد کـه از نظـر 
شـارح محترم دور مانده اسـت. در این نوشـتار، نکاتى در مورد برخى ابیات شرح شـده ذکر 
مى شـود. بدیهى اسـت، هدف این مقاله شـرح هرچه شایسـته تر قصاید ناصرخسـرو اسـت 
و بـه هیـچ عنـوان، نافـى زحمات شـارح محترم نیسـت. از ایـن رو،  نکاتى از باب پیشـنهاد 

بیـان مى شـود. امیـد کـه در چاپ هـاى بعدى، ایـن نکات مـد نظر قـرار گیرد. 

بى توجهى به صنایع ادبى
یکـى از نکاتـى کـه در سراسـر کتـاب مشـهود اسـت، بى توجهى شـارح به صنایـع لفظى و 
معنـوى موجـود در ابیـات اسـت. شـارح محتـرم در کل کتاب، نسـبت به آرایه هـاى لفظى 
و معنـوى بى تفـاوت بـوده  و در بسـیارى مـوارد، صنایـع و به ویـژه صنایـع لفظـى را نادیده 
گرفتـه اسـت. بدیهـى اسـت، یکـى از جنبه هایـى کـه در اشـعار شـاعران شایسـتۀ توجـه 
اسـت، صنایـع لفظـى و معنـوى موجـود در ابیـات اسـت و در واقـع، خیال انگیـزى کالم 
شـاعران بـا یـارى گرفتـن از این صنایع ممکن مى شـود؛ اشـاره به صنایع در شـرح شـعر، 
عـالوه بـر نشـان دادن زیبایى هـاى آن، جنبۀ آموزشـى دارد کـه دانشـجویان و عالقمندان 
بـه ادبیـات، بـا مشـاهدة این صنایع در شـعر شـاعران، به خوبـى آن را فرا مى گیرنـد. از این 
رو، بى توجهـى بـه صنایـع لفظـى و معنوى در شـرح اشـعار، ضمن جفاى به شـاعر، موجب 
کم رنـگ شـدن جنبـۀ آموزشـى اثر مى شـود و زحمـات شـارح را تحت تاثیر قـرار مى دهد. 
از آن جملـه، مى تـوان بـه ایـن موارد اشـاره کـرد: قصیـدة 1 بیـت 1، 3، 4، 5، 9 و 10 و.... 
شـواهد بى توجهـى بـه صنایـع در شـرح قصاید کـم  نیسـت. از ایـن رو، بـراى جلوگیرى از 
اطالـۀ کالم، تنهـا بـه همیـن میزان بسـنده مى کنیم. تو خـود حدیث مفّصل بخـوان از این

مجمل.
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سکوت در مورد ابیات دشوار 
یکـى از مشـکالتى کـه دانشـجویان رشـتۀ ادبیات فارسـى بـا آن مواجه هسـتند، سـکوت 
شـارحان در مقابـل اشـعار دشـوار و  مسـئله دار اسـت، نکته اى کـه در مورد ایـن کتاب هم 
صـادق اسـت. شـارح محتـرم گاه، چنـان لغـات و نـکات بدیهى را شـرح مى دهد که شـاید 
هیـچ خواننـده اى بـه آن نیـاز نداشته باشـد و گاه، در مقابل ابیـات و عبـارات و مصرع هایى 
کـه نیـاز واقعـى خوانندگان اسـت، سـکوت مى کند. درسـت اسـت که در شـرح شـعر، باید 
همـۀ خواننـدگان بـا هـر سـطح اطالعـات و دانـش را در نظـر گرفـت، اّمـا اگر ذکـر نکات 

بدیهـى الزم اسـت، بى گمـان بیـان دشـوارى هاى ابیـات ضرورى تر اسـت.
یکـى از دشـوارى هایى کـه دانشـجویان و عالقه منـدان ادبیات فارسـى همـواره با آن 
درگیـر بوده انـد، کنـار هـم قـرار دادن معانى لغات و عبـارات و به دسـت آوردن یک معناى 
درسـت و دقیـق از بیـت اسـت. گاه در بیـت، هیـچ لغـت، ترکیب و یـا عبارت دشـوارى به 
چشـم نمى خورد، اما درك معناى درسـت و نزدیک به صحت از آن براى هرکسـى میّسـر 
نیسـت. (نمونـۀ عالـى ایـن نکتـه اشـعار نظامـى اسـت).  اینجاسـت کـه وظیفۀ شـارح به 
عنـوان کسـى کـه خواننـده را با اهـداف و معانى اشـعار آشـنا مى کند، مشـخص مى شـود. 
اگـر شـارح تنهـا لغات را بـراى خواننده معنـى کند و هـر از چند گاهى بـراى خالى نبودن 
عریضـه، بـه کنایـه یـا مجازى اشـاره کند، مشـکلى را از خواننـده حل نکرده اسـت، چرا که 
خواننـده بـا مراجعـه بـه فرهنگ هـا، بـه خوبى از عهـدة حل این مشـکل برمى آیـد. یکى از 
مهم تریـن وظایف شـارحان شـعر، ارائـۀ معنایى دقیق و درسـت از ابیات اسـت، نکته اى که 
از نـگاه اغلب شـارحان شـعر فارسـى مغفول مانده و شـارحان خـود را تنها بـه معانى لغات 
مشـغول کرده انـد. بـا یـک بررسـى سـطحى، مى بینیم کـه در هر قصیـده، کم تر از سـه یا 

چهـار بیـت و در دیگـر ابیات، تنهـا لغات معنى شـده اند. 
آنچه ضرورى اسـت که به آن اشـاره شـود، این اسـت که در بسـیارى از ابیات، حتى 
بـه معنـاى لغات هم اشـاره نشده اسـت. یعنـى، ابتدایى ترین اطالعـات نیز در مـورد ابیات، 
بـه خواننـده ارائـه نمى شـود. در حالـى کـه در بسـیارى از ابیـات، لغـات یا عباراتـى معنى 
شـده اند و بـه تفصیـل در مورد آنها سـخن رفته اسـت کـه نیازى به شـرح و تفسـیر ندارند 
و شـاید خواننـده اى را نتـوان یافـت کـه بـراى درك این موضوعات با مشـکل مواجه شـود. 
در صورتـى کـه لغـات، ابیـات و عباراتى که نیاز واقعـى و ضرورى خواننده اسـت، از نظر دور 
مانـده و در مـورد آن هـا سـخنى به میان نیامده اسـت. بـراى جلوگیرى از اطالـۀ کالم، تنها 

قصیـدة اول از این جهت بررسـى مى شـود.
قصیــدة اول ایــن کتــاب، 44 بیــت دارد. در شــرح ایــن قصیــده، هیــچ توضیحــى 
در مــورد 22 بیــت از آن عنــوان نشده اســت. یعنــى، در شــرح قصیــده، نیمــى از ابیــات 
نادیــده انگاشته شــده اند. در شــرح 12 بیــت، تنهــا یــک واژه شــرح شده اســت و تنهــا 5 
ــا دیگــر ابیــات قصیــده  ــا حــدودى شــرح شده اســت. ســؤال این جاســت کــه آی بیــت ت
نیــازى بــه شــرح و تفســیر ندارنــد؟ اگــر نیــازى بــه شــرح ندارنــد، چــه ضروتــى اســت 

نقدى و نظرى
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

کــه ایــن قصیــده را در گزیــدة قصایــد جــاى دهیــم؟ آیــا قصایــد دشــوارترى کــه نیــاز بــه 
شــرح و تفســیر دارنــد، در دیــوان ناصرخســرو یافــت نمى شــود؟ در هــر صــورت، ضــرورى 
اســت در ایــن مــورد تجدیــد نظــر و ابیاتــى مطــرح شــود کــه بــر شــرح آن هــا ضرورتــى 

مترتــب باشــد. 
ـ قصیده 3، بیت 16 و 17:

راچـه گوئـى بـود مسـتعان مسـتعان گر مسـتعان  مسـتعین  چنیـن  نباشـد 
را اگـر اشـــتر و اســـب و اسـتر نباشـد قــهرمان  بـود  قهرمـــانى  کجـــا 

این دو بیت، از ابیات دیریاب و مسـئله دار ناصرخسـرو اسـت که اغلب دانشـجویان و 
عالقمندان به شـعر ناصرخسـرو، در درك آن ها با مشـکل مواجه مى شـوند. روشـن نیست، 
شـارح محتـرم از چـه روى از ایـن ابیات چشـم پوشـیده و بدون هیچ شـرح و تفسـیرى، از 
کنـار آن هـا گذشته اسـت. اغلب شـارحان بیـت دوم را درسـت معنى نکرده اند. ناصرخسـرو 
در ایـن دو بیـت مى گویـد: چـه مى گویـى؟ نظرت چیسـت که اگر یـارى کننده اى نباشـد، 
آیـا یارى شـده اى مى توانـد وجـود داشـته باشـد؟ و اگـر اسـب و قاطـر و شـتر نباشـد، آیـا 

اصطبـل دارى وجود دارد؟

بى توجهى به اشارات قرآنى 
 ایـن نکتـه  بدیهـى اسـت که قـرآن و حدیـث یکـى از آبشـخورهاى اصلى ادبیات فارسـى 
اسـت و بـدون آشـنایى بـا قـرآن و حدیـث، درك بخـش اعظمى از ادبیات فارسـى دشـوار 
اسـت. از این رو، توجه به اشـارات قرآنى و شـرح و تفسـیر آن ها، ضرورتى انکارناپذیر اسـت. 
همان گونـه کـه مى دانیم، ناصرخسـرو از جمله شـاعرانى اسـت کـه براى تأکید بـر موضوع 
مـورد بحـث خـود، بارهـا از آیـات و احادیـث و سـخنان بـزرگان دینـى بهره برده اسـت، اّما 
در ایـن شـرح، بسـیارى از ایـن اشـارات نادیـده انگاشـته شـده و هیـچ اشـاره اى بـه آن ها 
نشده اسـت. بى توجهـى بـه ایـن اشـارات موجب مى شـود، خواننـده بخش قابـل توجهى از 
جلوه هـاى دینـى موجود در شـعر ناصرخسـرو را از دسـت بدهـد. در این جا، بـه چند مورد 

مى کنیم. اشـاره 
ـ قصیده 1، بیت 15:

پسـر  اى  رهگذرانسـت  سـراى  مـرا   گیتـى  مسـتقر  یکـى  نیـز  زین بهترسـت 
در ایـن شـرح هیـچ توضیحـى در مـورد بیـت ارائـه نشده اسـت. صـرف نظـر از 
معنـاى آن، ایـن بیـت اشـاره دارد بـه حدیـث: الدنیـا دار ممـر، وأن اآلخـرة هـى دار المقر 
(نهج البالغـه، کلمـات قصـار ، 385)  همچنیـن اشـاره دارد بـه آیـۀ 12 از سـورة مبارکـۀ 

قیامـت کـه مى فرمایـد: إِلَـى َربِّـَک یَْوَمِئـٍذ الُْمْسـَتَقُرّ .
ـ قصیده 1، بیت 19:

چون دشمنان خویش به دل کور و کر مرا وز دیـدن و شـنیدن دانـش یلـه نکـرد 
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بدیهـى اسـت کـه این بیت اشـاره دارد به آیۀ 7 از سـورة مبارکۀ بقره کـه مى فرماید: 
َخَتـَم اهللا َعلـى ُقلوبِِهـم َوَعلى َسـمِعِهم  َوَعلـى أَبصارِِهم ِغشـاَوٌة  َولَُهم َعـذاٌب َعظیٌم. معنى: 
خداونـد بـر دل هـا و گوشهایشـان مهر گذاشته اسـت. بر روى چشمانشـان پرده اى اسـت و 

برایشـان عذابى بزرگ اسـت.
شارح محترم هیچ اشاره اى به آیۀ مذکور نکرده است.

ـ قصیده 1، بیت 37:
برگـش تـرا کـه گاو تویـى و ثمـر مـرا قول رسـول حق چو درختى است بارور

هیـچ توضیحـى در مـورد بیـت مذکـور بیان نشده اسـت، در حالـى که این بیت اشـاره 
دارد بـه آیـۀ 24 سـورة مبارکـۀ ابراهیم کـه مى فرماید: أَلَـم تََر َکیَف َضـَرَب اهللا َمَثـًال َکلَِمًة 
ـماءِ ترجمه: آیا ندیـدى چگونه خداوند  َطیَِّبـًة َکَشـَجَرةٍ َطیَِّبـٍة أَصُلهـا ثابٌِت َوَفرُعهـا فِى السَّ
«کلمـه طیبـه» (و گفتـار پاکیـزه) را بـه درخت پاکیزه اى تشـبیه کـرده که ریشـۀ آن (در 

زمین) ثابت و شـاخۀ آن در آسـمان اسـت؟!
ـ قصیده 11، بیت 9:

تا به گردش بر چه سان همواره مى جوالن کنندگـر ندیـدى عـرش را و حامـالن عرش را 
شـارح محتـرم هیـچ توضیحـى در مـورد بیـت نداده اسـت، این بیـت اشـاره دارد به 
آیـۀ 7 از سـورة مبارکـۀ غافر کـه مى فرماید : الَِّذیـَن یَْحِمُلوَن الَْعـْرَش َوَمْن َحْولَُه یَُسـِبُّحوَن 
بَِحْمـِد َربِِّهـْم. ترجمـه: کسـانى کـه عـرش [خـدا] را حمـل مى کننـد و آن ها کـه پیرامون 
آننـد،  بـه سـپاس پروردگارشـان تسـبیح مى گوینـد. همچنیـن اشـاره دارد بـه آیـۀ 17 از 
َک َفْوَقُهـْم یَْوَمِئٍذ ثََمانَِیـٌۀ. ترجمه : و  ـِّ سـورة مبارکـۀ حاّقـه که مى فرمایـد: َویَْحِمُل َعـْرَش َرب

عـرش پـروردگارت را آن روز هشـت [فرشـته ] بـر سـر خود بـر مى دارند.
ـ قصیده 11، بیت 25:

تا زعلم جّد خود بر سرت در افشان کنندمر ترا در حصن آل مصطفى باید شـدن 
بیـت بـه ایـن حدیث اشـاره دارد کـه مى فرمایـد: َوَالیَُة َعلِـِىّ بْـِن أَبِى َطالِـٍب ِحْصِنى 
َفَمـْن َدَخـَل ِحْصِنـى أَِمَن ِمـْن َعَذابِى. ترجمه : والیـت (دوسـتى) على بن ابیطالب حصار من 
اسـت. هرکـس وارد حصار من شـود، از عـذاب ایمن مى گردد. در این شـرح هیچ اشـاره اى 

بـه ارتبـاط بیت بـا حدیث مذکور نشده اسـت.
ــداده   همان گونــه کــه مى بینیــم، شــارح محتــرم اغلــب اشــارات قرآنــى را شــرح ن
ــى.  ــارات قرآن ــه اش ــى ب ــر بى توجه ــت ب ــواهدى اس ــا ش ــد، تنه ــر ش ــه ذک ــت. آنچ اس
بررســى همــۀ اشــارات قرآنــى اشــعار ناصرخســرو کــه در ایــن کتــاب، اشــاره اى بــه آن هــا 
ــزان بســنده مى کنیــم.  ــه همیــن می ــا ب ــر از ایــن اســت، ام نشده اســت، بســیار مفصل ت
هــر چنــد در مــواردى محــدود، اشــاراتى از احادیــث و آیــات قــرآن ذکــر شده اســت، امــا 
بســیارى از آن هــا از چشــم شــارح محتــرم دور مانده انــد. از ایــن رو، ضــرورى اســت در 
ایــن مــورد نیــز تجدیــد نظــر شــود و انشــاء اهللا در چاپ هــاى بعــدى کتــاب ایــن نقــص 

مرتفــع گــردد.

نقدى و نظرى
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

اشکاالت معنایى 
در این بخش از مقاله، به بررسى ابیاتى مى پردازیم که در شرح آن ها سهوى وجود دارد. از 
آنجا که ممکن است، در مورد برخى ابیات اختالف نظر وجود داشته باشد، در این بخش، تنها 
ابیاتى ذکر مى شوند که  در مورد آن ها اختالف نظر وجود ندارد. بدیهى است که بیان این 
مطالب، موجب نادیده انگاشتن زحمات شارح محترم نیست، اما به حکم قول معروف «همه 
چیز را همگان دانند و همگان از مادر نزاده اند»، در جهت ارائۀ شرحى قابل قبول و نزدیک به 
صحت از قصاید ناصرخسرو، نکاتى در مورد تعدادى از ابیات شرح شده در این گزیده، ذکر 

مى شود، «تا چه قبول افتد و چه در نظر آید!»
ـ قصیده 1، بیت 20:

همسـایه اى نبـود کـس از تـو بتـر مـرا اى ناکـس و نفایه تن من در این جهان 
در شـرح بیت آمده اسـت : «نُفایه : هر چیز که به سـبب فسـاد و پسـتى و بى قیمتى 
بـه دور انداختـه شـود، ناسـره، فرومایه و پسـت // تـن: در این جا مراد نفس اماره و شـهوات 
نفسـانى اسـت// اى نفـس پسـت و بـى ارزش، در این دنیا بـراى من هیچ همسـایه اى بدتر 

از تو نیسـت» (دزفولیان ، 1387، ص. 101). 
مشـخص نیسـت، «تـن» با چه قرینـه اى «نفـس» دانسـته  شده اسـت؟ در حالى که 
هیـچ سـابقه اى بـراى اسـتفاده از «تـن» بـه جاى «نفـس»، در دیـوان ناصرخسـرو یا دیگر 
شـاعران فارسـى زبان وجـود نـدارد. آیـا واقعـاً مـا اجازه داریـم که لغـات را بـدون قرینه در 
غیـر معنـى واقعـى و حقیقـى خـود بدانیـم و بـا معنـاى غیر حقیقى لغـات، ابیات را شـرح 
کنیـم؟ بى گمـان خیـر. بـا دّقـت در توضیحاتـى کـه شـارح محتـرم در مـورد بیـت بیـان 
کرده انـد، ایـن سـؤال پیـش مى آیـد کـه آن چیـز کـه بـه سـبب فسـاد بایـد دور انداختـه 
شـود، چیسـت؟ آیـا ایـن موضـوع در مورد تـن، صادق تـر از نفس نیسـت؟ نیـازى به هیچ 
مقدمه اى نیسـت که مقصود ناصرخسـرو در این بیت، بى گمان، جسـم و تن مادى انسـان 
اسـت کـه پـس از مـرگ، دور انداخته مى شـود. ایـن موضوع بـا توجه به چند بیـت بعد در 
همیـن قصیـده، تأیید مى شـود. ناصرخسـرو پس از چند بیت شـکایت و بدگویى از جسـم 
و تـن، مخاطـب شـعر خـود را این گونـه بـه روشـنى مشـخص مى کنـد، آنجا کـه مى گوید:

لیکـن خرد به  اسـت ز خـواب و ز خور مراخواب و خور است کار تو اى بى خرد جسد
چنـد بیـت بعـد در ادامـۀ بدگویى هـا و خطاب هاى خود، یـک بار دیگر، تـن یا همان 

جسـم مـادى را مورد خطـاب قرار مى دهـد و مى گوید:
کایـزد همى بخوانـد بـه جـاى دگـر مـرا  من با تو اى جسـد ننشـینم در این سراى 

بـا در نظـر گرفتـن ایـن ابیـات، نمى تـوان تـن را «نفـس» دانسـت و معناى درسـت 
و مـورد نظـر ناصرخسـرو در ایـن بیـت، همـان «جسـم» و «جسـد» اسـت، نه چیـز دیگر.

ـ قصیده 1، بیت 27:
لیکـن خرد به  اسـت ز خـواب و ز خور مرا خواب و خور است کار تو اى بى خرد جسد
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شـارح محتـرم در شـرح بیـت، این گونـه گفته اسـت: «جسـد: کنایـه از نفـس اماره» 
(همان: 101)

همان  طـور کـه مى بینیـم، اصـرار بـر یـک اشـتباه در بیـت 20، موجـب اشـتباهات 
دیگـرى در شـرح قصیـده شده اسـت. در ایـن بیـت نیـز على رغـم شـواهد و قراین آشـکار، 
«جسـد» را کنایـه از نفـس امـاره دانسـته اند. باید پرسـید، آیا واقعـا «جسـد» در این بیت 
کنایـه اسـت؟ و بـر فـرض کنایـه بـودن، آیـا کنایـه از نفـس امـاره اسـت؟ در این جا ضمن 

پاسـخ بـه ایـن دو سـؤال، بـه حقیقت معنـاى مورد نظـر ناصرخسـرو خواهیم رسـید.
علمـاى علـم بیـان در تعریـف کنایـه گفته انـد: «کنایه عبـارت یا جمله  اى اسـت که 
مـراد گوینـده معنـاى ظاهـرى آن نباشد.»(شمیسـا، 1371، ص. 235) سـیروس شمیسـا 
در توضیـح کنایـه، در چنـد سـطر پایین تـر مى نویسـد: «در تعریـف کنایـه مى تـوان گفت 
کـه ذکـر جملـه یـا عبارتـى اسـت که به جـاى معنـى ظاهرى، مـراد یکـى از لـوازم معنى 
آن اسـت» (همـان: 236). همان گونـه کـه مى بینیـم، نمى توان «جسـد» را کنایه دانسـت، 
چـرا کـه نـه جمله اسـت و نـه عبـارت. در پاسـخ سـؤال دوم نیز بایـد گفت، در این شـرح 
اشـاره اى بـه ایـن نشده اسـت کـه  «خـواب و خـور» در مـورد نفس، چـه معنایـى مى تواند 
داشته باشـد؟ نکتـۀ دیگـر ایـن که وقتـى بیت با اسـتفاده از معنـاى ظاهرى لغـات، معناى 
مـورد قبـول و شایسـته اى دارد، چـرا بایـد معنـاى مجـازى یـا کنایى بـراى لغـات در نظر 
بگیریـم؟ اگـر بیـت را بـا در نظر گرفتـن معناى حقیقى «جسـد» و «خـواب و خور» معنى 
کنیـم، چه مشـکلى در انتقـال مفاهیم مورد نظر ناصرخسـرو ایجاد مى شـود؟ با توضیحات 
ارائـه شـده، مى تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه معناى درسـت و دقیـق «جسـد»، همان 
«تـن» اسـت و در ایـن بیـت، بـه هیـچ عنـوان نمى تـوان آن را در غیر معنـاى حقیقى خود 

در نظـر گرفت. 
ـ قصیده 1، بیت 36:

چـون خویشـتن سـتور گمانـى مبر مرا اى گشته دلت خوش ز قضا و قدر به نام
ایـن بیـت در ایـن شـرح، ایـن گونـه معنـى شده اسـت: «اى کسـى کـه دلت بـه نام 
خـرد و سـخن خـوش گشته اسـت و اسـماً خردمنـد و سـخنور هسـتى، مرا ماننـد خودت 

چهارپـا و نـادان تصور مکـن.» (همـان : 102)
در مـورد معنـاى ذکرشـده براى بیت، این سـؤال به ذهن مى رسـد که شـارح محترم 
«خـرد و سـخن» را معـادل کدام واژة بیت دانسـته اند؟ آیـا واقعا قضا و قدر بـه معناى خرد 
و سـخن اسـت؟ بى گمـان خیـر. بى توجهـى به یـک واژه در معنـاى بیت، موجـب خطا در 
معنـاى بیـت شده اسـت. در این بیـت «نام» به معناى ظاهر اسـت و ناصرخسـرو مخاطبان 
خـود را از این کـه تنهـا، بـه ظاهـر و نام قضا و قدر بسـنده کننـد، برحذر مـى دارد و معتقد 
اسـت، ایـن کار (بسـنده کـردن بـه ظاهـر قضـا و قـدر) تنهـا از جانب افـراد نـادان صورت 
مى گیـرد. بـا ایـن توضیحـات، معناى درسـت و دقیق بیـت این گونه اسـت: اى که حقیقت 
قضـا و قـدر را درك نکـرده اى و تنهـا، بـه ظاهـر و نـام آن دل خـوش کرده اى، مـرا همانند 

نقدى و نظرى
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خـود نـادان و همچون حیوان تصـور مکن.
ـ قصیده 2، بیت 6:

چنانکـه باز سـتد هرچه داده  بـود آن را از این همه بسـتاند بجمله هرچه ش داد 
در شـرح بیـت این گونـه آمده اسـت: «روزگار تمـام آنچـه (جـاه و جـالل و قـدرت...) 
را بـه پادشـاه سـلجوقى داده اسـت، سـرانجام آن هـا را از او مى گیرد، همان طـورى که تمام 

آنچـه را کـه به محمـود داد، از او گرفت»(همـان: 103).
مشـخص نیسـت به چه قرینـه اى، مرجع ضمایـر «این» و «آن»، حکومت سـلجوقى 
و محمـود غزنـوى دانسـته شده اسـت. در هیچ کـدام از ابیات پیشـین، چنین اشـاره اى، نه 
آشـکار و نـه پنهـان وجـود نـدارد. شـارح محتـرم بـه دلیـل بى توجهـى بـه موقوف المعانى 
بـودن ایـن بیـت بـا بیـت قبـل، کوشیده اسـت معنـاى بیـت را توجیـه  کنـد. چرا کـه این 
معنـا بـراى ایـن بیـت، بیـش از آن کـه معنـاى آن باشـد، توجیـه معنـاى آن اسـت. بیـت 
بسـیار سـاده تر از آن اسـت کـه نیـازى بـه توجیـه معنـاى آن باشـد. همان گونـه کـه ذکر 
شـد، «ایـن» و «آن» ضمایـرى هسـتند که بـه بیت قبل از ایـن بیت برمى گردند. در شـعر 

ناصرخسـر، قبـل از بیـت مـورد بحـث، چنین آمده اسـت:
جهان بدو بنگر ، گو، به چشم بهمان رافالن اگر به شک است اندر آنچه خواهد کرد

بـا توجـه به آنچه گفته  شـد ، اگـر متوجه ارتباط معنایـى این دو بیت شـویم، معناى 
آن هـا به ویـژه بیـت دّوم(بیت مورد بحث ما) در دسـترس اسـت و نیازى به کوشـش ذهنى 
نـدارد. بـا ایـن توضیحـات، ناصرخسـرو در این بیـت مى خواهـد، بى وفایى و ناپایـدارى دنیا 

را متذکـر شـود. بنابرایـن مى گویـد، دنیـا هرآنچه که مى دهـد، مى گیرد.
ـ قصیده 8، بیت 44:

مزن گزافه به انگشت خویش پنگان را چو مست خفت ببالینش بر، تو اى هشیار
شـارح محتـرم در شـرح ایـن بیـت مى گویـد: «مبـادا فـردا از تـو جـز لهـو و لعب و 
بیهـوده کارى نشـانى بمانـد، همچنان کـه  از یـاران بـد گذشـته جـز نشـانى و بـدى چیزى 
باقـى نمانده اسـت، یعنـى سـعى کـن از تو اثـر بدى باقـى نمانـد و نگویند که تـو عمرت را 

بـا لهـو و لعـب و بیهـوده گذرانده اى»(همـان : 121). 
درشـرح  ایـن بیـت همانند بسـیارى دیگـر از ابیـات، بـدون کم ترین قرینـه ، ارتباط 
معنایـى و یـا هـر گونـه ارتبـاط دیگـر، معنـاى نزدیک و قابـل قبول بیـت، رها و بـراى آن، 
معنایـى دور از ذهـن ارائـه شده اسـت. به نظر مى رسـد، معناى ارائه شـده بـراى بیت مذکور 
در ایـن شـرح، چنـدان وجهى نداشته باشـد. نکته اى که مـورد توجه قرار نگرفته اسـت، واژة 
«گزافـه» اسـت. حضـور ایـن واژه در بیـت، معنـاى مـورد نظـر نویسـنده را به طـور کامل 
منتفـى مى کنـد. «گزافـه» به معناى بیهوده اسـت. اگر مصلحت اسـت که شـخص گناهکار 
(مـورد نظـر شـاعر) در خواب باشـد، پـس نیازى به تـالش براى بیـدارى او نیسـت. پنگان 
زدن بـه معنـى سـر و صـدا کردن و آگاه کردن اسـت. چنان که در گذشـته، هنگامى که ماه 
و خورشـید مى گرفـت، بـر تشـت و هر چیزى که صدایـى از آن بلند مى شـود، مى کوبیدند. 
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«مسـت خفتـه را پنـگان زدن» ضرب المثلى اسـت و هنگامى اسـتفاده مى شـود که کسـى 
کارى بیهـوده و بى نتیجـه انجـام دهـد. (دهخـدا، 1386، ج4، ص. 1707) در ایـن بیـت، 
«مسـت» همـان «اّمـت شـیطان» اسـت کـه در ابیـات پیـش ذکـر شده اسـت. بـا ایـن 
توضیحـات بـه نظـر مى رسـد، معنـاى قریـن به صحـت بیـت، این گونـه اسـت: همان گونه 
کـه بـا ضربۀ انگشـت بر تشـت، نمى توان مسـت را بیـدار کرد، اّمت شـیطان نیز با هشـدار 

تـو بیدار نمى شـوند (طاهـرى مبارکـه، 1392، ص. 100). 
ـ قصیده 4، بیت 27:

را تـو بـر پایـى آنجـا کـه مطـرب نشـیند  جـرى  زبـان  ببـّرى  گـر  سـزد 
در شـرح بیـت آمده اسـت : «اگـر شـاعرِى دربـار را پیشـه خـود کنـى، از مطربـان و 
خنیاگـران کمتـر خواهـى بـود، چـون جایى که مطربـان و خنیاگـران مى نشـینند، تو باید 
سـرپا و ایستاده باشـى، شایسته است اینقدر گستاخ نباشـى» (دزفولیان 1387،ص. 110).

همان گونـه کـه مى بینیـم، معنـاى ارائه شـده بـراى بیـت، معنایـى دقیـق و کامـل 
نیسـت. در ایـن مـورد، ابتـدا بایـد گفـت کـه «اگـر» در ایـن بیـت جایـى نـدارد و در بیت 
قبـل ذکـر شـده و دامنـۀ معنایـى آن، بـه ایـن بیـت نمى رسـد. نکتـۀ دیگر ایـن که بخش 
آخـر معنـى نیـز نادرسـت اسـت. «جـرى» صفتى اسـت براى زبـان نه بـراى شـاعر؛ از این 
رو، معنـى دقیـق بیـت این گونـه اسـت: چـون جایگاه تـو از مطـرب کم تر اسـت و آنجا که 
مطـرب مى نشـیند، تو برپا مى  ایسـتى، شایسـته اسـت کـه این زبان گسـتاخ را ببـرى، چرا 

کـه موجـب پسـتى و بى ارزشـى تو شده اسـت.
ـ قصیده 11، بیت 12:

سجود در  این را  بنگر  و  رکوع  در  آن را  پس همین کن تو ز طاعت ها که مى ایشان کنندبنگر 
بیـت این گونـه شـرح شده اسـت: «و ببیـن که حیـوان در برابـر تو به سـجود درآمده 
و گیـاه بـه رکـوع و خم شـده  اسـت، پـس تو هـم مانند آن هـا در برابـر حق تعالـى رکوع و 

سـجود کن» (دزفولیـان، 1387، ص. 127).
سـؤالى کـه در مورد این بیت مطرح مى شـود، این اسـت که آیا واقعـا، حیوان و نبات 
در برابر انسـان سـجده و رکوع مى کنند؟ این سـخن بر چه اساسـى بیان شده اسـت؟ بیت 
روشـن تر از آن اسـت که براى معناى، آن نیاز به دلیل و برهانى باشـد. ناصرخسـرو در این 
بیـت ضمـن اشـاره به آیات متفاوتـى از کالم خداوند که مضمون آن ها، تسـبیح و سـتایش 
خداونـد از جانـب حیـوان، نبات و همـۀ مخلوقات  اسـت، مى گوید: حال که حیـوان و نبات 
خداونـد را تسـبیح مى کنند، اى انسـانى که بر آن ها اشـرفى، تو نیز همچـون آن ها خداوند 
را سـتایش کـن. بیـت بعد تأییدى اسـت بر این که رکوع و سـجودى کـه در این بیت آمده 

 اسـت، رکوع و سـجود در برابر خداوند اسـت، نه انسان.
یکى از آیاتى که در آن، به تسـبیح خداوند از جانب همۀ مخلوقات اشـاره شده اسـت، 
ـَماَواِت َوَما فِى  آیـۀ 1 از سـورة مبارکـۀ جمعـه اسـت کـه مى فرماید: یَُسـِبُّح ِهللاِ َمـا فِـى الَسّ

األَْْرِض. ترجمـه: هـر آنچه که در آسـمان و زمین اسـت، خداوند را سـتایش مى کنند.

نقدى و نظرى
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ـ قصیده 13، بیت 6:
نارمیدبسى بى آراما که بستد زو بى آرامى جهان  هرگز  خود  و  بیارامید  تا 

در شـرح بیـت تنهـا بـه «الـف» در «بى آرامـا» اشـاره شده اسـت و جالـب ایـن کـه 
همیـن یـک نکتـه اى کـه در مـورد بیـت گفته شده اسـت نیـز نادرسـت اسـت. شـارح در 
ایـن خصـوص مى گویـد : «بى آرامـا : الـف در ایـن کلمـه ، حـرف تعظیـم و تعجـب اسـت» 

(دزفولیـان، 1387: 131).
روشـن اسـت کـه ناصرخسـرو در ایـن  بیـت مى خواهـد، کثرت افـرادى را بیـان کند 
کـه دنیـا ناآرامى شـان را گرفتـه و بـه آن هـا آرامش بخشیده اسـت. از ایـن رو، ایـن «الف» 
بى گمـان مفیـد کثـرت اسـت، نـه چیز دیگـر. آنچـه این سـخن را اسـتوارتر مى کنـد، ذکر 

واژه «بسـى» در ابتـداى بیت اسـت.
- قصیده 31، بیت 12: 

گر همى خواهى چریدن، مر ترا باید چمید در جهان دین بر اسب دل سفر بایدت کرد
شـارح محتـرم در شـرح بیـت مى گویـد: «چمیـدن : خرامیـدن. گـر همـى خواهـى 
چریـدن مـر تـو را بایـد چمید: اشـاره به: «من سـعى رعى و من لـزم  المنـام رأى األحالم» 
و ایـن معنـى از توقیعـات انوشـیروان گرفتـه شـده کـه مى گفت: «هـر کى رود، چـرد و هر 

کى خسـبد، خـواب بینـد» (دزفولیـان، 1387، ص. 132 ).
برداشـت نادرسـت از معنـاى واژة «چمیـدن» در این بیـت و ابیات دیگـر، موجب به 
خطـا رفتـن شـارح محتـرم و دیگر شـارحان دیوان ناصرخسـرو شده اسـت. اگـر در معناى 
بیـت دّقـت کنیـم، خواهیم دید کـه معناى بیت بـا «خرامیدن» چندان دلنشـین نیسـت. 

ناصرخسـرو در یکـى دو بیت قبـل، مى گوید: 
کى توانى دید بى رنج آنچه نادان آن ندید تا نبینى رنج و ناموزى ز دانا علم حّق

همان گونـه کـه مى بینیـم، در ایـن بیـت مى گویـد: بـراى آموختـن و کسـب علـم، بایـد 
زحمـت بکشـى. سـپس، بیت مورد بحـث را مى آورد و به زبان سـاده و کوتـاه مى گوید: اگر 
مى خواهـى بچـرى، بایـد بچمى . حال که معناى بیـت، به معناى «چمیدن»  وابسته اسـت، 
بایـد بدانیـم کـه یکـى از معانـى «چمیدن» خم شـدن اسـت. ایـن واژه امـروزه، در گویش 
لـرى لرسـتانى، بـا همین کیفیت و معنا اسـتفاده مى شـود. ضرورى اسـت، اضافه شـود که 
«چریـدن اسـتعارة تبعى از بهره بردن» اسـت (محمدى و برزگر خالقـى 1391، ص. 196). 
از ایـن رو، ناصرخسـرو مى خواهـد بگویـد، اگر مى خواهى بهـره ببرى، باید زحمت بکشـى، 

همان گونـه کـه بـراى چریدن باید خم شـوى.
ـ قصیده 14، بیت 35:

بعمـدا  بندنـدش  کـه  کفتـارى  کفتـار چـو  نیسـت  اینجـا  کـه  همى گویـد 
در ایـن شـرح دربـارة این بیت آمده اسـت: «تو مانند کفتارى هسـتى که وقتـى او را گرفتار 
مى کننـد بـا پررویـى، اسـارت و گرفتـارى خـود را کتمـان مى کنـد و مى گویـد کـو کفتار، 
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اینجـا کفتـارى نیسـت» (دزفولیـان، 1387، ص. 134). به این نکته اشـاره نشده اسـت که 
مبنـاى ایـن سـخن در مورد کفتار چیسـت و کفتـار چگونه و بـا چه زبانـى مى گوید کفتار 
کـو؟ کفتـارى اینجـا نیسـت. بى گمـان، نویسـنده در شـرح این بیت بـه خطا رفته و شـرح 
آن بـه گونه اى دیگر اسـت. «بیت اشـاره اسـت به مثـل معـروف :«َخاِمـِرى أمَّ َعاِمر.(پنهان 
شـو اى کفتـار(اّم عامـر)، زیـرا هنگام صید کفتـار، صّیاد با سـخنان نرم و بـا گفتن خامرى 
امّ عامـر کفتـار را بیـرون مى کشـد و دهنـش را مى بنـدد» (محقـق 1386، ج1، ص. 154).
قدمـا تصـور مى کردنـد کـه کفتـار بـه صـداى خـوش، عالقه منـد اسـت. از ایـن رو، هرگاه 
مى خواسـتند کفتارى را شـکار کنند، با سـاز و آواز به سـوى النۀ او مى رفتند و مى گفتند: 
«کفتـار در خانـه  اسـت؟ کفتـار در خانـه نیسـت؟» و تصـور مى کردنـد، با این سـخنان، او 
را اغفـال مى کننـد و کفتـار در سـوراخ خـود مى مانـد و تالشـى بـراى فـرار نمى کنـد و 
شـکار مى شـود. (فرهنگ اشـارات، ذیـل کفتار) با ایـن توضیحات، ناصرخسـرو در این بیت 
مى گویـد: «گناهـان را بـر پشـت خود بارکـرده اى؛ اّمـا باز هـم اّدعاى سـبک بارى مى کنى؛ 
مثـل آن کفتـارى هسـتى که فریفتۀ گفتار مى شـود و بـه دام مى افتد» (محمـدى و برزگر 

خالقـى، 1391،ص. 82).
- قصیده 51، بیت 55:

خیـزم خبـرى پرسـم از آن درج مخبـّر این زّر کجا در شود از مشک از آن پس ؟ 
نویسـنده در شـرح بیـت، ضمن بیان توضیحاتـى، به این نتیجه مى سـد که: «حاصل 
بیـت: بـه دنبـال ایـن زر و مشـک رفتـم تـا خبـرى از دهـان دانایـى بشـنوم» (دزفولیـان، 

1387، ص. 189). 
بیـت مذکـور بر اسـاس نسـخۀ مینـوى و محقق ذکـر شده اسـت. بیت با ایـن کیفیت، 
مبهـم اسـت. از ایـن رو، بـراى درك بهتـر آن، بـه چنـد بیـت قبل اشـاره مى شـود. قبل از 

بیـت مورد بحـث، ایـن دو بیت آمده اسـت:
یا هم به مثل کوه و زو دانش چون زر دانا به مثل مـشک و زو دانــش چون بـوى

مزّور  چون بوى و زر از مشک جداگردد و ز سنگ  مشک  شود  و  سنگ  شود  بى قدر 
مـخبّر  این زر کــجا درشـود از مـشک از آن پس  درج  آن  از  پرسم  خبرى  خیزم 

                                                                                                         (همان)
بیـت سـوم بـه خاطـر تصحیفى کـه بـه آن وارد شده اسـت، معناى درسـت و روشـنى 
نـدارد. اگـر ابیـات را از نظـر بگذرانیـم، متوجـه خواهیم شـد که شـاعر در بیـت اول، دانا را 
بـه ُمشـک و دانـش وى را به بوى ُمشـک ماننـد کـرده  و در ادامه و در مصراع دوم، تشـبیه 
دوم را آورده اسـت کـه یـک بـار دیگـر، دانا را بـه کوه و دانـش وى را بـه زر و طالیى که در 
کـوه وجـود دارد، ماننـد کرده اسـت. ناصرخسـرو در این بیـت مى گوید: دانا همانند ُمشـک 
اسـت و دانـش وى، هماننـد بوى آن مشـک اسـت؛ یا هماننـد (دانا) کوه اسـت و دانش وى 
هماننـد زِر موجـود در کوه  اسـت. (اشـاره به معـادن موجود در کوه) در بیـت دوم مى گوید: 

نقدى و نظرى
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

«اگـر بـو از مشـک و زر از کـوه جـدا شـود (مشـک بو نداشـته باشـد و کوه هم زر نداشـته 
باشـد) سـنگ (کـوه) بى ارزش مى شـود و مشـک نیز دروغیـن و بى ارزش مى شـود». 

تـا بیت سـوم مشـکلى در ابیات دیده نمى شـود، امـا در مصراع اّول بیت سـوم این گونه 
آمده اسـت: «ایـن زر کجـا درشـود از مشـک از آن پـس». با اسـتناد به ابیات پیشـین، این 
بیـت بـه ایـن صـورت بى گمـان نادرسـت اسـت، چراکـه «زر» و «مشـک» در دو تشـبیه 
جداگانـه اسـتفاده شـده اند و تنها مشـّبهى یکسـان داشـته اند. از ایـن رو، نمى تـوان در این 
بیـت ایـن دو را مرتبـط بـه هـم دانسـت و گفت: «ایـن زر از مشـک کجا مـى رود». حال با 
توجـه بـه عـدم صحـت بیت بـه این گونـه، شـرح هاى دیگـرى را که بـر آن آمده اسـت، نیز 

مى کنیم.  بررسـى 
این بیت در نسخۀ مرحوم تقوى به این صورت آمده است:

خیـزم خبـرى پرسـم از آن درج مخبـّر چون بوى و زر از دانش و از مشک از آن پس 
ادیـب پیشـاورى در شـرح بیـت مى نویسـد: «به طـور لف و نشـر غیرمرتب چـون بوى 
از مشـک و زر از کان از ایـن پـس برخیـزم...» حاصـل بیت: به دنبال این زر و مشـک رفتم 

تـا خبـرى از دهان دانایى بشـنوم» (طاهرى مبارکـه، 1392، ص. 189). 
بیـت بـه چنـد دلیـل نمى توانـد این گونـه باشـد و ایـن معنـا خطـا اسـت. نکتـۀ اّول 
این کـه در ایـن چنـد بیـت، دانـش بـه زر و مشـک ماننـد شده اسـت، اّما مصحـح محترم 
زاویـه را رو بـه خـود تغییـر مى دهد و سـخن را خطـاب به خـود مى کند. به زبانـى دیگر، 
خـود را بـه نوعـى غیرموجـه وارد تشـبیه مى کنـد. نکتـۀ دّوم این کـه از آنجا کـه در این 
بیـت، «بـوى» به مشـک برمى گـردد، قاعدتـاً باید بگوییـم، «زر» به «دانـش» برمى گردد، 
امـا ایـن دو هیـچ ارتباطـى بـا هـم ندارنـد. اگر یک بـار دیگـر، به معنـى ارائه شـده دّقت 
کنیـم، بیشـتر متوجـه عـدم ارتبـاط بیـن آن هـا خواهیـم شـد. نکتۀ سـّوم این اسـت که 
ایـن مصـرع بـه ایـن شـکل، ارتباطى بـا ابیات قبـل از خـود نـدارد، ارتباطى کـه ضرورتاً 
بایـد برقـرار باشـد. زیـرا ایـن بیـت هنـوز ادامـۀ تشـبیهات موجـود در ابیات قبل اسـت. 
بنابرایـن، تصحیـح بیـت به این صـورت، کامًال نادرسـت و نارواسـت و معنایـى قابل قبول 

از بیـت بـا این تصحیـح حاصل نمى شـود.
یکـى از شـارحان قصایـد ناصرخسـرو نیز در مـورد این بیت، نظـرى ارائه داده  اسـت و 
ضمـن معرفـى شـکل دیگرى از بیـت، نظر خود را در انتهـا بر آن مى افزاید: در نسـخه بدل 
چـاپ دانشـگاه مصـراع اول چنیـن اسـت: «ایـن بوى کجـا باشـد و آن راز از آن پـس»، اما 
بـا توجـه بـه بیـت قبل که صحبـت از «زر» و «سـنگ» نیـز بود شـاید در اصل مصـراع به 

جاى «مشـک»، «سـنگ» بوده است:
خیـزم خبـرى پرسـم از آن درج مخّبـراین زر کجا درشـود از سـنگ از آن پس 

در این صورت بیت هیچ اشکالى پیدا نمى کند (طاهرى مبارکه، 1392، ص. 190). 
آنچـه در نسـخه بـدل چـاپ دانشـگاه آمده اسـت، بـه همـان دلیلـى که شـارح محترم 
ذکـر کرده انـد، کامـًال مـردود و غیر قابـل دفـاع اسـت، اّمـا نظر ایشـان نیز صحیح نیسـت. 
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درسـت اسـت کـه بـه ایـن صـورت (ایـن زر کجـا درشـود از سـنگ از آن پس) بیـت هیچ 
اشـکالى پیـدا نمى کنـد، اّما تشـبیه دیگر موجـود در ابیـات، از نظر پنهان مانده اسـت و این 
خـود، اشـکالى اساسـى اسـت. اگر قرار بـود که شـاعر در پایان، تنها از یک تشـبیه سـخن 
بگویـد، دو تشـبیه در ابیـات نمـى آورد. ایـن نظر در مورد ایـن مصراع هم، بـه دلیل در نظر 

نگرفتن بخشـى از ابیات، نادرسـت اسـت. 
بـا در نظـر گرفتـن همـۀ جوانب، بـه نظر مى رسـد تنها با تغییـرى کوچـک در مصراع 
اول، مى تـوان بیـت را بـه بهترین شـکل ممکـن خواند و معنا کـرد. از آنجا کـه نگارندة این 
سـطور نسـخه بدلـى در اختیـار نـدارد، آنچـه بیـان مى کند، تنها نظر شـخصى و بر اسـاس 
تجربیـات تحقیـق در دیـوان ناصرخسـرو اسـت. به نظر مى رسـد، شـکل درسـت و نزدیک 

بـه صحِت بیـت، این گونه باشـد:
خیـزم خبـرى پرسـم از آن درج مخبـّراین زر کجا درشود و آن مشک از آن پس 

اگـر بیـت را بـه ایـن صورت در نظـر بگیریم، هم دو تشـبیه مذکـور در ابیـات قبل، در 
آن حضـور دارنـد، هـم ارتبـاط بیـت با ابیـات قبل،  حفظ مى شـود.

ـ قصیده 17، بیت 29:
شـمارى  شـکر  مـرا  کـه  شـمارم آنگـه  پَسـت  آن  از  پِسـت  مـن 

نویسـنده در شـرح بیت گفته اسـت: «اگر روزى مرا مانند شـکر شـیرین و ارزشـمند بدانى 
و براى من ارزشـى قائل بشـوى، من شـکر تو را آردى بى ارزش مى شـمارم، حتى شـکر  و 

سـپاس تو برایم بى ارزش اسـت» (دزفولیـان، 1387، ص. 148).
بى توجهـى شـارح بـه ابیات قبل و بعـد، موجب اشـتباه در معناى بیت شده اسـت. این 
بیـت بـا یـک بیت قبـل و یک بیـت بعد، ارتبـاط معنایـى دارد. به عبـارت دیگـر، این بیت 
بایـد بـا توجـه بـه ابیـات قبل و بعـد، معنى شـود. ابیـات زیر اگر بـا هم معنى شـوند، هیچ 

ابهامى در آن ها نیسـت.
نخواهـى  مـرا  بمنـش  تـو  خــواستارم تـا  کـه  مَنـت  مندیـش 
شـمارى  شـکر  مـرا  کـه  شـمارمآنگـه  آن  پسـت  از  پِسـت  مـن 
مـن  روغنـم  تـو  شـوى  مـوم  شـخارم گـر  منـت  شـوى  سـرکه  ور 

ناصرخسـرو در ایـن ابیـات مى گویـد، اگـر مـرا حرمـت دارى، مـن نیـز تـو را حرمـت 
خواهـم داشـت و اگـر بـه تنـدى برخورد کنـى، من سـخت تر برخـورد خواهم کـرد. با این 
توضیحـات، معنـاى ابیـات چنیـن اسـت: تا تـو مـرا از روى نیکویـى و نیک ذاتـى نخواهى، 
تصـور نکـن کـه مـن خواسـتار تو باشـم. (اگـر به مـن گمان نیک داشـته باشـى، مـن نیز 
خواسـتار تـو خواهـم بـود و نسـبت بـه تـو گمـان نیـک خواهـم داشـت). در ادامـۀ همین 
معنـى و در بیـت مـورد نظـر مـا مى گویـد: اگـر تو مـرا شـکر بشـمارى، پـس از آن من تو 
را پِسـت(آرد) مى شـمارم. (اگـر بـراى مـن ارزش قائل باشـى، بـراى تو ارزش قائـل خواهم 
شـد). در ادامـۀ ایـن معنـى، در بیت بعـد مى گوید: اگر تو موم شـوى، من بـه روغن تبدیل 

نقدى و نظرى
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

مى شـوم و اگـر سـرکه شـوى، مـن تبدیـل به نوشـادر خواهم شـد. (اگـر خوب باشـى، من 
نیـز خـوب خواهـم بـود و اگـر بد باشـى، بدتـر از تو خواهم شـد). 

ـ قصیده 22، بیت 18:
انبانـم گـر بـه باد تـو کنم خرمـن خـود را باد  در  بـاد  جـز  فـردا  نبـود 

در شـرح بیـت آمده اسـت: «باد : مجـازاً میـل و اراده . بادکردن: کنایه از نیسـت و نابود 
کـردن. باد در انبان داشـتن: کنایه از تهى دسـتى اسـت» (دزفولیـان، 1387، ص. 159).

بـا توجـه بـه آنچـه در شـرح بیـت آمده اسـت، ایـن معنـى از آن دریافت مى شـود: اگر 
مطابـق میـل تـو، خـودم را نیسـت و نابود کنـم، (یا خرمـن خودم را نیسـت و نابـود کنم) 
تهـى دسـت خواهـم شـد. دریافـت چنین معنـاى دم دسـت و نازلى بـراى بیـت، جفاى به 
ناصرخسـرو اسـت. آنچه نویسـندة محتـرم از بیـت دریافت کرده اند، با سـخن ناصرخسـرو 
انـدك تفاوتـى دارد. خرمـن را بـاد کـردن در ایـن بیـت، بـه هیـچ روى به معنى نیسـت و 
نابود کردن نیسـت. خرمن را باد کردن، اشـاره اسـت به کارى که کشـاورزان پس از جمع 
کـردن و خرمن کـوب کـردن محصـول خـود، انجـام  مى دادنـد و آن جداکـردن کاه و دانـۀ 
خرمـن، بـا پرتـاب کـردن آن در مسـیر باد اسـت؛ به ایـن صورت کـه در هنـگام وزش باد، 
محصـول خرمن کوب شـده را در مقابـل مسـیر وزش باد، به آسـمان پرتـاب مى کردند، دانه 
بـه زمیـن مى افتـاد و کاه بـه همراه بـاد، از دانه جدا مى شـد. الزم به توضیح اسـت که براى 
انجـام ایـن کار، هـر بادى مناسـب نبـود و گاه، بادى که مسـیر یـا سـرعت وزش آن، مورد 
نظـر کشـاورزان نبـود، موجب نابودى محصول و دسـت رنج کشـاورز مى شـد. از ایـن رو، به 
بـاد کسـى خرمـن را بـاد دادن یا باد کردن، کنایه  اسـت بـه معناى مطابق میـل و ارادة آن 
کـس عمـل کـردن، طبق نظر آن شـخص عمل کـردن. با ایـن توضیحـات، در مى یابیم که 
بـاد کـردن خرمـن در ایـن بیت، بـه معنـاى نابود کـردن نیسـت. ناصرخسـرو در این بیت 
مى گویـد: اگـر مطابـق میـل و ارادة تـو عمل کنـم، بى گمان چیـزى حاصل نخواهـم کرد . 

ـ قصیده 22، بیت 26:
دندانـم گـر به دنـدان ز جهـان خیـره درآویزم بـن  از  ببرنـد  نهلنـدم ، 

نویسـنده بیـت را این گونـه معنـى کرده اسـت: «اگـر بیهـوده بـا چنـگ و دنـدان و 
بـا تمـام وجـود بـه ایـن دنیـا درآویـزم و آن  را محکـم بگیـرم، سرنوشـت مـرا نمى گـذارد، 
چنیـن کار مى کنـم و چنـان مـرا به سـوى مـرگ مى کشـاند کـه دندانهایم از ریشـه کنده 

.(160  :1387 شـود»(دزفولیان، 
اغلـب شـارحان مصـرع دوم را  این گونـه خوانده انـد: «ببرنـد از بن، دندانم» که نادرسـت 
اسـت و در ایـن بیـت «دنـدان را از بـن بریدن» معناى درسـتى نـدارد. گذشـته از این، فعل 
مصرع دوم «بریدن» اسـت. حال آن که نویسـندة محترم آن را «کندن» خوانده اسـت؛ روشـن 
اسـت کـه ما مجـاز به این گونه معنى کردن شـعر فارسـى نیسـتیم. ناصرخسـرو در این بیت 
مى گویـد: «اگـر بـا تمـام وجـود و تالش هـاى فـراوان، خـود را وابسـته به ایـن دنیا کنـم و با 
چنـگ و دنـدان آن را محکـم بگیـرم، فایـده اى نـدارد، چـرا کـه مـرا رهـا نمى کنند و مـرا از 



35061

ـــــــــ ۵   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

دنیایـى کـه از صمیـم قلب آن را دوسـت دارم، جدا مى کننـد» (امرایـى، 1394، ص. 47).
ـ قصیده 22، بیت 49:

نکشـد در قفـس خویـش بـه دسـتانم پیـش دنیـا نکنـم دسـت همـى تـا او 
بیـت این گونـه معنـى شده اسـت: «مـن به ایـن دنیـا و مظاهر آن دسـت نمى زنـم و از 
آن تمتـع نمى جویـم تـا او یعنى سـلطان خراسـان بـا مکر و حیلـه و سـخنان ظاهر فریب 

خـود، مـرا به قفس خود نکشـاند و فریـب ندهـد» (دزفولیـان، 1387، ص. 161).
همان طـور که مى بینیم، در این بیت «خویش»، سـلطان خراسـان دانسـته شده اسـت. 
مشـخص نیسـت چگونه مرجع این ضمیر (خویش)، سـلطان خراسـان تلقى شـده و قفس 
سـلطان خراسـان چـه معنایـى دارد؟ ناصرخسـرو در ایـن بیت، معتقد اسـت اگر بـه دنیا و 
وابسـتگى هاى آن دسـت زدى، دلبسـتۀ آن خواهى شـد. به همین خاطر، از این دلبسـتگى 
بـا عنـوان قفـس یـاد کرده اسـت. بـا ایـن توضیحـات، مى تـوان بـه یقیـن گفت کـه مرجع 
ضمیـر مشـترك «خویـش» دنیـا اسـت و بـه این ترتیـب معنایى دلچسـب تر و مقـرون به 
صحـت از بیـت حاصـل مى شـود. ناصرخسـرو در ایـن بیـت مى گوید: بـراى آن کـه گرفتار 
و دلبسـتۀ دنیـا و مادیـات نشـوم، هیـچ گاه بـه آن هـا نزدیـک نمى شـوم و از آن بهـره اى 

نمى برم(بـا آن هـا میانه اى نـدارم). 
ـ قصیده 25، بیت 3:

از رگ و مویست و استخوان و پى و خون؟آن که شریفست، همچو دون نه به ترکیب 
شـارح محتـرم بیـت را این گونه کرده اسـت: «آن که: مراد روح آدمى اسـت. آن که شـریف و 
ارزشـمند اسـت روح آدمى اسـت که جوهر مجرد غیرمادى اسـت و مانند جسـم از رگ و 

مـوى و اسـتخوان و پى و خون ترکیب نیافته اسـت» (دزفولیـان، 1387،ص. 168).
در مـورد ایـن بیـت، چنـد سـؤال بـه ذهـن مى رسـد. اول این که بـه چه قرینـه اى و به 
چـه دلیلـى منظور از «آن که» روح اسـت؟ فـرض کنیم، منظور از «آن که» روح اسـت، مگر 
نـه این کـه در معنـى بیـت، باید همان منظـور و غرض نهایى مورد نظر شـاعر آورده شـود؟ 
چـرا در معنـى بیـت، «آن کـه» بـا همـان کیفیت و همان شـکل و معنـا تکرار شده اسـت؟ 
سـؤال دیگـر آن اسـت کـه مگـر نـه این کـه فعـل مصـرع دوم، فعلى مثبـت اسـت؟ به چه 
دلیـل و چـرا منفـى معنـى شده اسـت؟ نکتـۀ دیگـر ایـن کـه نویسـنده بـا چـه توضیحى، 
عالمـت سـؤال پایـان بیـت را از نظر پنهان داشـته اند؟ مگر نـه این که باید به چاپ اسـاس 
پایبنـد بـود؟ بى گمـان چنین برداشـتى از بیـت و تغییر دادن عبـارات و معانـى لغات براى 
معنـى کـردن آن، نادرسـت و کامـًال نارواسـت. بـراى پى بردن بـه معناى دقیق و درسـت، 
کافـى اسـت دو بیـت قبـل را از نظر بگذرانیـم. ناصرخسـرو در این بیت مى خواهـد بگوید، 
شـریف بـودن بـه ظواهـر و جسـم و دیگر امور مـادى و ظاهرى نیسـت. با ایـن توضیحات، 
معنـى بیت چنین اسـت: انسـان هاى شـریف و افـراد دون، همه ظاهر و جسـمى مانند هم 
دارنـد. (شـریف و وضیـع ظاهر و جسـمى مادى و مانند هـم دارند. از این رو، شـریف بودن 
بـه چیـزى وراى ایـن ظواهـر و امور مادى اسـت). به عبـارت دیگر، منظور ناصرخسـرو این 

نقدى و نظرى
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

اسـت: مگر نه این که انسـان شـریف، همانند فرد وضیع از رگ و پوسـت و اسـتخوان و مو 
و... سـاخته شده است؟

ـ قصیده 25، بیت 8:
را  فریشـتگى  و  دیـوى  و  بـد  و  سـوى خردمنـد هسـت مایـه و قانـون نیـک 

نویسـنده بیـت را چنیـن معنـى کرده اسـت: «در ایـن دنیـا هیـچ کـس بى ضابطـه و بدون 
زمینـۀ قبلـى بـه جایى نمى  رسـد، اگر کسـى شـیطان و بـد مى شـود، خمیر مایـۀ او چنین 
بوده اسـت و برعکـس، اگـر کسـى خـوب و نیکـو و فرشـته مى گـردد، خمیر مایـۀ او نیـک 

بوده اسـت» (دزفولیـان، 1387، ص. 168).
آنچـه نویسـنده محتـرم از بیـت دریافته اسـت، بـا دیـدگاه و نظـر ناصرخسـرو متفاوت 
اسـت. بـا تأییـد این نظر، بایـد ناصرخسـرو را جبرگرا دانسـت، چرا که در بیت گفته اسـت، 
خـوب یـا بـد شـدن بـه خمیر مایۀ انسـان وابسـته اسـت و نه چیـز دیگـر. بنابراین، انسـان 
یـا نیـک اسـت یا بـد و اعمـال در خوبى و بـدى دخالتى نـدارد. حـال آن که تنهـا توجه به 
چنـد بیـت بعـد همیـن قصیده، بر این سـخن خـط بطالن مى کشـد. ناصرخسـرو در ادامۀ 

همیـن قصیـده مى گوید:
خواهـى ایدون گـراى و خواهـى ایدون راه تو زى خیر و شـّر هر دو گشاده ست 

روشـن اسـت کـه در این شـرح، معناى بیت بسـیار بـه هم آمیخته شده اسـت، بـه گونه اى 
کـه درك معنـاى داده شـده از بیـت، دشـوار تر از خـود بیت اسـت. معنى بیـت کامًال روش 
و هویـدا اسـت و نیـازى بـه ایـن همه تفصیـل نـدارد. ناصرخسـرو مى گوید: خردمنـد راه و 
روش و اصـول و اسـاس نیکـى و بـدى و دیـو شـدن و فرشـته شـدن را مى دانـد. (خردمند 

مى دانـد چگونـه مى تـوان فرشـته و چگونـه مى توان دیو شـد).
ـ قصیده 26، بیت 13:

بى دیـن رخ  درد  ز  شـود  چـون گرد خود کنى تـو ز دین پَرچین پُرچیـن 
بیـت این گونـه معنـى شده اسـت: «اگـر بـه دور خـود دیـوارى از دیـن و ایمان نکشـى، آنقدر 
رنـج و عذاب مى بینى که رخسـارت زرد و نحیف خواهد شـد» (دزفولیـان، 1387، ص. 172).
نیـازى بـه هیـچ توضیحى نیسـت که دریافت شـارح از بیت نادرسـت اسـت. مشـخص 
نیسـت کـه چـرا «بى دین» در بیـت نادیـده گرفته شـده و در معناى بیت، هیـچ جایگاهى 
ندارد؟ بیت بسـیار سـاده اسـت و بدون کم ترین تالش ذهنى، معناى آن قابل درك اسـت. 
ناصرخسـرو در ایـن بیـت مى گویـد: اگـر حصـارى از دیـن و ایمان بـه دور خود بکشـى (با 

دیـن و ایمـان شـوى)، افـراد بى دین از ایـن کار تو خشـمگین و ناراحت خواهند شـد.
ـ قصیده 28، بیت 29:

مؤمـن نـه مقصـر بـود اى پیر نـه غالى خـوارى مکش و کبر مکن بر ره دین رو 
نویسـنده در شـرح بیـت، تنهـا دو واژة آن را معنا کرده اسـت: «مقّصر: کسـى که در کار 
خـود اهمـال کنـد، کوتاهى کننده، سـهل انگار، ضعیف. غالـى: متکبر و مغـرور» (دزفولیان، 



35063

ـــــــــ ۵   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

1387، ص. 180).
بـا مـرور معانـى لغـات مى تـوان در یافـت کـه یکـى از واژه ها درسـت معنا نشده اسـت. 
ایـن دو واژه دقیقـاً از نظـر معنایى مقابل هم  هسـتند. «غالى» به معناى غلو کننده، کسـى 
کـه در کارى زیـاده روى مى کنـد، از حـد گذراننـده. بـا ایـن توضیـح، معنـاى بیـت روشـن 
اسـت: «نـه متکبـّر بـاش و نه خـود را خوار و زبـون کن، زیرا مؤمن واقعى کسـى اسـت که 
در کارهایـش نـه کوتاهـى کنـد و نـه زیـاده روى (در اموراتش حـد میانه را نگه مـى دارد)» 

(امرایـى، 1394، ص. 121).
ـ قصیده 30، بیت 8:

بـس تـرا  مـن  ناگشـتِن  سـیر  تـو  نشـانى ز  بگفتـم  کـه ت  بریـن  جهانـا، 
ایـن بیـت این گونـه شـرح شده اسـت: «مـن چنـان بلنـد همتم که سـفرة تـو (جهـان) مرا 
سـیر نمى کنـد و بهتریـن نشـان تـو همین اسـت که هیـچ کس را سـیر نمى کنـى، پس تو 

میزبـان بـد و بخیلى هسـتى» (دزفولیـان، 1387، ص. 185).
دّقـت در ایـن معنى روشـن مى کنـد که آنچه بـراى بیت ارائـه شده اسـت، به هیچ  روى 
از آن بـر نمى آیـد. شـارح محتـرم مرجـع «ایـن» را در  همیـن بیـت جسـتجو کرده انـد. از 
ایـن رو، معنـاى شایسـته اى بـراى آن ذکـر نکرده انـد. «ایـن که ت بگفتـم» به ابیـات قبل 
برمى گـردد و آن مطالبـى اسـت که شـاعر در مورد دنیـا و ویژگى هاى آن گفته اسـت. نکتۀ 
دیگـر این کـه روشـن نیسـت، «بلنـد همـت و بزرگ بـودن خـود» از کجاى بیـت برمى آید 
کـه شـارح از آن یـاد کرده اسـت؟ در شـرح مصرع اول گفته انـد: «من چون بلنـد همتم مرا 
سـیر نمى کنى» و در ادامه بیان مى دارند: «بهترین نشـان تو این اسـت که کسـى را سـیر 
نمى کنـى» همان گونـه کـه مى بینیـم، دو بخـش معنـاى بیـت، نفى کننـدة هـم هسـتند. 
بـا ایـن توضیحـات، درمى یابیـم کـه شـرحى کـه از ایـن بیـت در کتـاب مـورد بحـث مـا 
آمده اسـت، به هیچ روى، شـرحى شایسـته نیسـت. ناصرخسـرو در این بیت مى گوید: این 
مطالبـى کـه در مـورد تـو گفتـم (ابیات قبل)، بهترین نشـان و دالیلى اسـت کـه بگویم: تو 
نمى توانـى مـرا ارضـاء کنى. از ایـن رو، این شایسـتگى را ندارى که مرا مشـغول خود کنى.

نتیجه گیرى
بـا بررسـى ایـن کتـاب و بیان خالصـه اى از مـوارد مورد نظر، مى تـوان به این نتیجه رسـید 
کـه شـارح محتـرم در این کتاب، اشـارات قرآن و حدیـث را آن گونه که شایسته اسـت، ذکر 
نکـرده، در بسـیارى از مـوارد، تنهـا بـر اسـاس باورهاى خـود، حکمـى دربارة ابیـات صادر 
نمـوده و بـه اشـارات و نشـانه هاى موجـود در متـن توجهى نکرده اسـت. بسـیارى از ابیات 
دشـوار شـرح نشـده و در مقابـل، لغات، عبارات و ابیاتى شـرح شده اسـت کـه مخاطب نیاز 
چندانـى بـه آن هـا نـدارد. کوتـاه سـخن این که بررسـى کتـاب، مبّیـن این حقیقت اسـت 
کـه در شـرح ابیـات اشـکاالت فراوانـى وجـود دارد کـه ضرورى اسـت در چاپ هـاى بعدى 

مرتفع شـود.

نقدى و نظرى
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