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Abstract  

      Nowadays, content analysis is a widely used method to study literary 

works. It is a systematic, objective and quantitative analysis through which 

the characteristics of the language usage, text words and title descriptions 

are examined through compatibility and correlation of words. The findings 

help to analyze the thematic content and create the central words. Among 

the different methods of content analysis, discourse analysis was selected 

to examine three of the existing descriptions for the poem "Leili and 

Majnoon" by Nezami and determine the correct and incorrect linguistic and 

semantic representations. For this purpose, the controversial verses have 

been studied in the descriptions given by Hassan Vahid Dastgerdi, Behrouz 

Thervatian and Barat Zanjani. The study focuses on the neglected cases and 

seeks to correct the versions in terms of prosody, grammar lexical meanings 

and concepts, and the general meaning of verses. Some examples of wrong 

verses are also mentioned in this research. More important than the 

qualitative or interpretive features of the texts is the scientific criteria of 

dealing with text features through content analysis. In this research, in 

addition to providing concrete examples, the criteria of a scientific method 

of describing texts are obtained. 
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 مهمقدّ -1

ال ادة وی در آوردن ة تصععور و اطا ة فو وسعع ت  وّیکي از امتيازهای شعع ر نمامي، 

ند پای را به آن انداز  ا هایي است كه دیگران جرأت نکردتشعييهات، كنایات و اسعت ار 

ی فکر دلير و بلند خود را جولان داد  كه به طدّ ،فراز بگذارند. گاهي در است ار  و كنایه

 توان مقصود را به دست آورد. به دشواری مي

در سععاختت تركييات و تلفيقات تاز  تا بدان ا پير رفته كه گاهي از اصععول  نمامي

و  اه  است. در نتي ة هميت پيچيدگيسعازی و اشعتقا  زبان فارسعي نيد عدول كردلغت

د بر برآمد  و شروح مت دّ  هابرخي درصعدد تويعيا ایت دشعواری هاسعت كهدشعواری

طست »سه شرح  ،ایت ميان دراسعت. اند كه اطصعای همة آنها دشعوار اشع ار او نوشعته

 ملاک نقد و بررسي ایت تحقيق  رار« برات زن اني»و « بهروز ثروتيان»، «دستگردیوطيد

 گرفت. 

سطوح مختلف دانشگاهي  درسيو كمک سعت كه كت  درسعيهاسعالایت شعروح 

يت و ارزشعي كه برای ایت شروح  ال  هستي،، باید اععان داشت كه . با تمام اهمّهسعتند

بخشععي از آنها اشععتياهاتي را  یافته كه مورد اسععتناد و اسععتفادة دانشعع ویان و باع   در

در ایت تحقيق پس از ارالة خصوصيات  ،بدفهمي ایشعان گردید  اسعت. به هميت سعي 

آل، به بررسععي و تصععحيا برخي از اشععکالات ایت شععروح یک شععرح نسععيتام كام  و اید

 پردازی،.مي

كار و اجتناب از تکرار الفاظ برای هر سععه شارح، از  در ایت مقاله برای سعهولت در

« = و» ،«زن ععاني« = »ز»، «ثروتيععان« = »ث»علععامععت اختصعععاری بععه شعععرح عیعع : 

استفاد  شد. نشاني هر بيت در « ش»و برای نسخة شوروی از طرف « دسعتگردیوطيد»

ا هبالای آن به ترتي  با عكر شعمارة صعفحه و بيت آمد  است. در  سمت اختلاف نسخه

ر ل دشععدن از مصععراد اوّمصععراد دوم بيت باشععد برای متماید نيد اگر اختلاف مربوط به
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خط الرس، گذاشته شد  است؛ نيد برای شک  ظاهری كلمات،» / « ابتدای آن یک علامت 

 نسخة شوروی رعایت و ابيات از روی آن نسخه نوشته شد  است.  

 

 ريرن مسأله و یؤالرت تحقيق -1-1

يني باع  تر ي دانر و ت الي نقعد و بررسعععي كت  مطيود هر سعععرزمبعدیهي اسعععت 

. گرددهای یک متت ميشدن هرچه بيشتر ميهمات و پيچيدگيپژوهان آن و روشعتدانر

شعععود و شعععدن آن ميزند، بلکه باع  زند ای نمينقعد یعک اثر نعه تنهعا به متت لطمه

كند. در یک دموكراسعععي مي هعای نهفته و پنهان یک متت را بير از پير نمایانزیيعایي

تواند جانشيت نقد آزاد گردد. بنابرایت چيد نميادبي و تشخيص درست از نادرست، هيچ

ون ليلي و م ن»كوشعي، تا از ميان سه شرح مطرح نوشته شد  بر منمومة در ایت مقال مي

 دا   مای كه سر  از ناسرانگيد بپردازی، به گونهبه بررسعي ابيات مشک  و بح « نمامي

 شود.

 تر ابيات پرداخته است؟كدام شرح به اب اد مختلف و كام ( 0

های علمي خاص برای دستيابي به توان در شعرح متون، به م يارها و ملاکآیا مي( 0

 تر، دست یافت؟نقصشروح بي

 تواند تأثيری در بهيود شروح داشته باشد؟نقد شرح متون مختلف مي( 3

 

 اهداف و یرورت رژوهش  -1-2

در شعرح هر متت ادبي، شعارح با توجه به نود مخا ييت و هدف خود از شرح اثر ادبي، 

بایسععتي يععرورت درک صععحيا متت را بر اسععا  یک روش علمي متقت در نمر گيرد. 

های عرصة نقد مطال ة شعروح مختلف و نقد و بررسي هر كدام از دیرباز یکي از دددده

های مختلف بر متون ادبي اسععت. نقد شععرحهای علمي و دانشععگاهي بود  در پژوهر

 های مفص  و مستق  در ایت گستر  خواهد بود. مستلدم تحقيق
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ي محتوایي و سععاختاری مطرح اشععکالات عمد  در شععروح مختلف در دو محور كلّ

شود؛ در طوزة محتوایي اشکالاتي كه طاكي از بدخواني و برداشت نادرست شارح از مي

شععود. در اثر ناآشععنایي و یا آگاهي اندک شععارح ای اد مينماید كه متت اسععت رم مي

های بلادي و یا جایگا  دستوری عناصر جمله، مواردی همچون تشعخيص نادرست نکته

ها همگي شارح را در فه، ت اندک به اختلاف نسعخ و یا اشعکالات در يعيط نسعخهد ّ

 اندازد. م ني درست به اشتيا  مي

توجهي به عناصر بينامتني بيت آثار یک چون: بيدر طوزة سعاختاری نيد مواردی هم

مؤلف و یا دیگر آثار خلق شععد  در همان طوز ، بيان مطال  بدون اسععتقصععای كام  و 

كافي و  رح مطال  پراكند  عی  شععرح هر متت سععي  اشععکالاتي در ای اد یک شععرح 

خا  ، تواند در ارالة یک شععرح مناسعع  و مفيد برای مي كه ميخواهد بود. عوام  مهمّ

ود شععبه شععارح كمک كند در سععه دسععتة درون متني، بينامتني و برون متني خلاصععه مي

 .(33-30: 0333: همتيان، مشاوری، .)ر.ک

 های یک شرح خوبویژگيكوشعي، به مي برانگيد،های بح پير از ورود به نمونه

د در توانميدر روش تحلي  محتوا بپردازی،. رعایت هر كدام از موارد زیر كام   و نسععيتام

 رسيدن به یک شرح كام  وافي به مقصود باشد. 

   ؛شودموج  نارسایي م نا ميكه ای از و اختصار در شرح ابيات پرهيد از  (0

سععازگار علمي كه با موازیت تحقيق در طواشععي  مأخذاظهارنمرهای بيپرهيد از  (0

 ؛نيست

 ؛توجه به آداب و رسوم محيط و زمان شاعر (3

  ة م ني د يق واژ  با توجه به متت؛ارالت در د ّ (4

 ؛تشخيص درست نود دستوری واژگان در شرح (5

 ؛ست م اني كنایي و عيارات و جملاتتشخيص در (7

 ؛توجه به م اني مختلف اف ال با طروف ايافة متفاوت (6
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   ؛ها كه در فه، م ني مؤثر استتشخيص درست انواد ايافه (8

فه، متت یاری  بهتکيعه، آهنعو و مکع  كلعام كه  درسعععت خوانعدن متت، نود (3

   ؛رساندمي

  ؛ركان جمله ) فاع ، مف ول و ... (تشخيص درست ا (01

   ؛تشخيص درست م اني طروف مختلف (00

انتخاب درسعععت  آن يعتد وزن و  افيه و به ععداشعععتت بعه  والدوم آشعععنعایي (00

 ؛هابدلنسخه

 ؛فانه و دير اب  فه، نياشدلدوم توجه به شيوة نثر شارطان كه متکلّ (07

   ؛های اطتمالي كه در نسخ مختلف ای اد شد  استتوجه به تحریف (06

 لدوم توجه به ربط م نایي دو مصراد.  (08

  

 روش رژوهش -1-5

-تحليليلي  محتوا به همرا  روش روشعععي كعه در ایت تحقيق اعمعال شعععد  روش تح

در بررسععي متون ادبي اسععت؛ تا به كمک آن بتوان به تحلي  میععموني محتوا،  توصععيفي

هد ابتدا مصعادیق و شوا ،سعاخت واژگاني متت و كاربرد زبان دسعت یافت. بدیت ترتي 

با ایت روش در بوتة نقد، با  ،شععود و سععپسبرانگيد و مشععک  اسععتخرا  ميابيات بح 

   ود. شهای اراله شد ، سن يد  ميم يارها و ملاک

 

 ريیين  تحقيق -1-8

عر چه بهتر ایت شاطکي، نمامي و در نتي ة شناخت هر ت بيشعتر در اشع اربه منمور د ّ

های فراواني از پنج گنج وی اراله شد  است. از تصحيا ،گرانقدر در  ول سعاليان بسيار

 ورود اسعت كه سوميت منمومة نمامي به شمار مي «ليلي و م نون»ها، جملة ایت منمومه

                                          در بععحععر هععد  مسععععد  اخععرب مععقععيععو  مععحععذوف یععا مععقصععععور 
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آن را در سال پانصد و هشتاد  «نمامي»كه  سعرود  شد )مف ول مفاعلت ف ولت / مفاعي ( 

در چهار هدار و هفتصد  «شروانشا  ابوممفر اخستان بت منوچهر»به نام  ..   هعععو چهار 

نيد در آن ت دید نمرهایي  ي كمتر از چهار ما  سععرود  اسععت و گویا ب دامتبيت و در مدّ

به پایان برد   ..   ععععكرد  است و ایت كار را در طدود سال پانصد و هشتاد و هشت  ه

 است. 

طست »توسط شادروان  «نمامي»ليت تلاش برای تصعحيا و شعرح  خمسعة اوّ ظاهرام

ليلي و م نون ) ؛( ان ام گرفته است0308 -0303های )در ميانة سعال« دسعتگردیوطيد

صد ه ری  و و به گفتة خود ایشعان از سعي نسخة مورم هفتصد تا هدار (0384مامي ن

و اختلاف  كدام از سي نسخة مأخذهيچفي به م رّا در ایت چاپ امّ شعد  اسعت. اسعتفاد 

د  شاشار   هاهای نسخه بدلب یعي از بيتبه ندرت اسعت و بپرداخته نشعد   هانسعخه

 .  است

برای  راتنها م يار خود ، كه خاص در تصحيا متتای گدینر چنيت شعيو  به سعي 

، طاص  كار آنچنان كه باید با اند رار داد  «عو  سلي،» ،شعناخت وجه صعحيا از سقي،

ي از زمان شاعر تا دویست ای خطّفانه فقدان نسعخهشعيوة محققان سعازگار نيامد. متأسعّ 

های ها در كلمات و ابيات دسععتنویسها و دگرگونيپریشععانيسععال ب د از وی و وجود 

را با همة كوشر و  تصحياشعشعصعد سال اخير، اعتماد و ایمان به استواری و درستي 

يات اب اایشان در طواشي و ت ليقات تنه ،سازد. علاو  بر ایتدار ميت، خدشعهتلاش و د ّ

. به  ور اندداشععتهنم طوف به مسععال  بلادي  چندانيو توجه  اندرا شععرح كرد  مشععک 

كند. وی به ندرت شمارة ت ليقات از هفت یا هشت ت اوز نمي ،در هر صفحه ،متوسعط

گویي و ا ناب كند و از زیاد ، اشعععار  ميیعه و طعدیثي كه در ابيات مطرح شعععد بعه آ

 پرهيدد و اص  ای از را سرلوطة كار خویر  رار داد  است. مي

لغات را نيد مطرح  ر گاهي م اني ب یعي ازبه صععورت انگشععت شععما« دسعتگردی»

ای به  ور م دا ندارد. ایشععان به تلميحات و كنایات به تفصععي  امهنا واژ  كرد  اسعت امّ
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 ،و در ع شود؛نپرداخته اسعت و گاهي برای فه، بهتر مفهوم باید به منابع دیگر رجود 

كه در  آمد  ،با عكر صععفحه و سععطر «هاالمث يععرب»بخشععي با عنوان  ،در آخر كتاب

:  يي  از های مختلفيفهرسعت نيد در بخر پایاني كتاب ارگشعاسعت وبسعيار كمواردی 

های  يمتي، آلات و اصععطلاطات ها، سععنوها، گ فهرسععت اعلام كسععان، جانوران، كتاب

 .  كه در جای خود ارزشمند است  مدها آموسيقي، ستارگان و صور فلکي و سلاح

كوشر كردند و از د  نسخة  .م 0375يد در سعال دانشعمندان روسعيه ن ،پس از وی

را به  «نمامي»دستگردی( چهار مثنوی از خمسة ي و یک نسعخة چاپي )چاپ وطيدخطّ

شععک  علمي و انتقادی ترتي  دادند، آنان نسععخة  دی، را متت و اختلاف نسععخ دیگر را 

بقيه از  طاشعية صعفحات  رار دادند. در ميان ایت د  نسخه، چهار نسخه از  رن هشت، و

خسرو و »، «ليلي و م نون»، «رالاسرامخدن». دانشعمندان شوروی اسعت رن نه، و ده، 

هروز ب»ند. پس از آن درا به هميت ترتي  به چاپ رسان« ا يالنامه»و« شعرفنامه»، «شعيریت

يلي و ل» پرداخت« ليلي و م نون» بر اسعا  دوازد  نسخه به تصحيا و شرح،  «ثروتيان

 .  (0374) «م نون

 :  توان به موارد زیر اشار  كردمي های ایت تصحيااز مدیت

تر كه به صععورت ت ليقات در پایان كتاب در شععرح و تويععيا ميسععوط و كام  (0

 ؛فصلي جداگانه آمد  است

كه  «دسععتگردیوطيد»ها در پاور ي هر صععفحه بر خلاف چاپ عكر نسععخه بدل (0

   ؛دهدصلي در متت به خوانند  مية اها را با نسخامکان مقایسة ه، زمان نسخه بدل

كه  «ليلي و م نون»نامه و اصععطلاطات آوردن فصععلي جداگانه تحت عنوان واژ  (3

 ؛شودمي اصطلاطات خاص ها وباع  تسهي  و سرعت بيشتر در یافتت م اني واژ 

كه خالي از لطف و فاید   «ليلي و م نون»طک،  آوردن بخشععي به عنوان امثال و (4

 نيست. 
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حيا و ص ي ب د از تهية متون كاملام ایت كتاب خود بر ایت عقيد  است كه طتّ مصحا

شد  آداز ن «نمامي»و درست آثار و افکار  كار بررسي تحقيقيدرسعت )از لحاظ نسخه( 

ة پای ،هاداوری، آميد و ت ریفات شععاعر ط ي مشععک  م اني ابيات كنایه اسععت و تا ط ّ

ميان  دراست، هایي كه در ایت زمينه ان ام گرفته ته با تمام د ّعلمي نخواهد داشت. اليتّ

ر ها بر یکدیگهای مورد بررسي و برتری نسخهدر مورد ت داد نسعخه «ثروتيان»سعخنان 

مة كتاب در جایي ت داد نسععخ به عنوان نمونه در مقدّ مثلام ؛تنا یععي آشععکار وجود دارد

در طالي كه  ،اندطعال بررسعععي را دوازد  و در جعای دیگر چهارد  بيان كرد ي در خطّ

 ها پاندد  است. ت داد علال، اختصاری نسخه

ود. شدید  مي نيد ها اشتياهات وايحيب یي  سمتيت ایت شرح، در وجود اهمّبا 

ای رهاظهارنم ،اشعتياهاتي ناشعي از آشعنایي كام  نداشتت به  واعد وزن و  افيهگاهي به 

های ابخور كتدركه فه، در شععرح ابيات  اب ي و ديرفانه و فنّمأخذ و گاهي نثر متکلّبي

یت به شرح ا ،«برات زن اني»پس از آن  سران امخوری، و علمي و تحقيقي نيسعت برمي

 .(0373« )ليلي و م نون» منمومه پرداخت

 ..   ععععهپنج نسعخة م تير از  رن هشت تا د   ایشعان در ایت تصعحيا و شعرح از

رتي  نامه به تا وی تنها به م اني لغات و تركييات به صورت واژ اسعتفاد  كرد  است، امّ

لابيات اكشف ،طروف الفيا با عكر شعمارة ابيات در آخر كتاب اكتفا كرد  اسعت. در پایان

 ي اشار و گاهي به صورت م م  به آیه و طدیثشد  است و فهرسعت اعلام نيد ايعافه 

 تک ابيات ایت منمومه نپرداخته است. ی به شرح تکبه صورت جدّ اامّ كرد  است

های ليلي و م نون نمامي نقعد و تحلي  شعععرح»ای بعا عنوان مقعالعه ،در ایت زمينعه

نوشعتة خورشيد نوروزی نيد یافت شد كه در فصلنامة ادبيات عرفاني  ،(0387) «گن وی

نویسند  به  ،در ایت مقاله به چاپ رسعيد  است. 6، شعمار  3شعناختي، دورة و اسعطور 

ي بيت شععروح موجود از ليلي و م نون نمامي پرداخته و تنها به شععواهدی از مقایسععة كلّ

 نوا ص در م نا و مفهوم اشار  كرد  است.
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 اظگيزاريرت رح  -2

برانگيد پرداخته شد  و به تناس  اشکالي كه در در ایت  سمت به ت دادی از ابيات بح 

ي كه وافي به مقصود باشد در نمر گرفته شد  شود، عنوان خاصّدید  ميشروح یا ابيات 

 است.

 

 ای او اه اند فه  یخن ظسخه -2-1

 * 00، ب0و: ص     01، ب0ز: ص        01، ب05ث: ص (0

 ععععالععع، ز تععععو هععع، تعهي و ه، پر   ای مععععحععععرم عععععالععع، تعععحععيّعععر  

 ث: عال، ت يّر

 و عی  ایت بيتاست ييط كرد  « عال، ت يّر» ،هاهبرخلاف دیگر نسعخ «ث»: نسعخة ظقد

ت يّر، عال، ت يّر، محرم عال، ت يّر، جيّار و جيروت آورد  بارة تويعععيحعات فراواني در

در  وی فاصععله دارد. هاو با مفهوم اصععلي بيت فرسععنو نمایدط ميرببي اسععت كه كاملام

محرم عال، » صععفت جيّاربودن خدا نسععيت داد  اسععت و را به« عال، ت يّر»شععرح بيت، 

 داند.يرا خداوند م« ت يّر

ه گدید  اسعت و با توجه بررا ب« عال، تحيّر»كه « ش»در نمر گرفتت يعيط نسعخة  با

پردازد و اععان دارد كه مفهوم اصععلي بيت كه به مويععود شععناخت آدمي از خداوند مي

كه انسعععان و تي به عال،  تر و ایترتر، متحيّ چه آگاآدمي در را  شعععناخت ایدد منّان هر

بيند و در عيت ي عات طق ميهای ت لّنگرد، عال، را پر از نشانهی و جهان خلقت ميمادّ

طال جهان را از بودن ظاهری خداوند تهي، در را  شععناخت طیععرت طق دچار طيرت 

درت لایدالي شععود و در ایت مرطله اسععت كه آدمي با هيچ انگاشععتت خود در مقاب   مي

در طری، محرم ععال، طيرت را  یعابعد و به وادی طيرت از هفت وادی  توانعدالهي مي

 : خدایا«تحّيرا   دني فيكَاللهم زِ»سعلوک را  عشعق دست یابد و مصدا  ایت دعا شود كه: 
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هي وج« ث»ت يعيط نسخة بنابرای در را  شعناخت و م رفت خودت به طيرت مت بيفدا.

 .مهدی نوریان(استاد دكتر سيّد)تقریرات شفاهي  م قول ندارد

 

   *04، ب5و: ص       58، ب3ز: ص       58، ب08ث: ص (0

 گععععععر عععودم و گععععر دَرـمععنعه، این،                                                                                                                                                طععر تعععو لافععععد آسعععتعيعن،از ععععع
 

 ث: از عدل تو 

مفهوم با آب و تاب، عدل او « آستيت از عدل كسي لافيدن»عی  تركي  « ث»: نسعخة ظقد

ای ناگدیر شععد  است كه به ا در آخر به گونهكردن را آورد  اسعت امّرا نوشعتت و شعرح

ای هبه هميت منمور دچار پيچيدگي .است رجود كند« عطر»كه « ش»اسا  ييط نسخة 

دانسته و میمون را ایت چنيت « عطر»را است ار  از « عدل»بيشعتری در كلام خود شد  و 

 «.  كه بوی خوش عدل او را در آستيت دارم زدن از ایتلاف»بيان كرد  است: 

منه كه هر دو از گياهاني هسعععتند كه توان با توجه به  رینة عود و درمي ،راطتيا بامّ

 ارا برگدید. امّ« عطر»كنند، يععيط عطری دارند و مفهوم بوی خوش را به عهت متيادر مي

باید گفت نه تنها  اشععار  به رسعع،  دما كه « آسععتيت از چيدی لافيدن»در مورد عيارت 

بخشععر و ای از داشععتند دارد، بلکه به مفهوم نشععانهاشععيای خود را در آسععتيت نگه مي

 كه: شودكند و به  ور خلاصه ایت مفهوم بازگو ميكرامت كسي را داشتت نيد اشار  مي

ی خدا است، اگر عودی هست، چه هست، از بركت وجودرم و هرچه دامت انسان هر

ه چشوم هرای هست، كه برای دارو و درمان مصرف ميكن، یا نه درمنهپراكني ميكه عطر

های توسعت وگرنه مت هيچ،. بنابرایت استدلال كرامتهسعت، آسعتيت وجود مت مرهون 

 اب   يول است. همراهي عطر و آستيت در ددل طافظ « ز»وجهي ندارد و تويعيا « ث»

 كند: نيد مشهود است كه آن را فدای  رة یاری نمي

 در آستيت جان تو صد نافه ُمدـر  است

 

 كععنععي...وان را فععدای  ععرة یععاری نععمععي 

 (   480)ددل                                      
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  *  00، ب3و: ص       006، ب5ز: ص       00، ب33ث: ص( 3

 معععحععراب زمععيععت و آسععمععان هع،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ای صععععدر نععشععيععت هععر دو عععال،                                                                    

 و: صدرنشيت عق  و جان ه، 

با توجه به  .يععيط كرد  اسععت« عق  و جان ه،« »هر دو عال،»به جای « و»: نسععخة ظقد

فحوای كلعام كه اشعععار  به دو عال، ملک و ملکوت دارد و نيد به  رینة ابيات  ي  كه به 

 بعه  رینعة زميت و آسعععمان در ،پردازد و دیگر)ص( در ملکوت اعلي مي م را  پيعامير

، «ش»شععود و نيد يععيط نسععخة با دو عال، وا ع مي د دوم هميت بيت كه در تقاب مصعرا

كوشعد صدرنشيني پيامير )ص( را ه، در زیرا مفهوم بيت مي ؛ترجيا دارد« هر دو عال،»

نه چيد دیگر و ایت مفهوم  و ی و ملک و ه، در عال، ملکوت به تصععویر بکشععدعال، مادّ

 ند. ك)ص( تفاوتي نمي آسمان و زميت برای پيامير كند كهرا بيت ب د كاملام اثيات مي

 * 6، ب00و: ص       050، ب6ز: ص       5، ب35ث: ص (4

 پععععرواز پعععععری گعععرفعععت پعععایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  خعععلعععوتعععگععه ععرش گشت جایت                                                            

 ز: پرواز ثری 

است و مشکلي كه در بيت « پرواز ثری»، «پرواز پری»به جای « ز»: میعيوط نسعخة ظقد

( در )ص فو  بشری پياميرمر است كه در ایت بيت به  درت ماشعود از ایت منای اد مي

ش  م را  و سرعت طركت وی كه همانند پریان در یک چش، به ه، زدن از جایي به 

كه پرواز و  درت سير ایشان در افلاک در ش   نه ایت ،دورتریت جای روند، اشعار  دارد

 م را  مث  پرواز زميني و محدود آدميان باشد. 

ر و ه پنيد در شرح ایت بيت به خطا رفته است و پای طیرت )ص( را ب« و»نسعخة 

ای عبال مردان تشعععييه كرد  اسعععت كه ایت نيد وجهي ندارد. دلي  دیگر برای اثيات مدّ

 به كار برد  است. « پرواز پری»است كه « ش»خویر ييط نسخة اسا  
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 *  0، ب06و: ص       005، ب3ز: ص       36، ب45ث: ص (5

 نقاب چون گُ  خععنعععدیععععدن بعععي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       بععععاریعععدن بعععي دریععععغ چون مُعع                                                                                        

 نفا  چون مُ  بيز: چون  گُ  /  ،ث

يععيط « نفا  چون م خندیدن بي»و « باریدن چون گ »هر دو « ز»و « ث»: نسععخة ظقد

ربطي در تويعععيحات فراوان و بي« ث»ندارد. نسعععخة  درخوركردند كه ظاهرام وجهي 

كي با اند ن و نثار نمودن گ  آورد  است.در مفهوم گ  باران كرد« گ  باریدن»ارتياط با 

دریغ پادشعععا  را به تمامي افراد، در طالت یعابي، كعه نثعار و بخشعععر بيدرمي ، تعأمّع

يری، را در نمر بگ« گ »اگر  ،بخشعي به م  تشييه كرد  است نه گ . علاو  بر ایتمسعتي

بلکه  ،كندكعه خود گ ، گ  باران و نثار نميكنعد چرابعاز مفهوم درسعععتي را القعا  نمي

 ر،از سععوی دیگكنند؛ باران اسععتفاد  ميهای مختلف از گ  برای گ دیگران به مناسععيت

بيت طالت پادشععا  را مسععتقيمام به گ  تشععييه كرد  اسععت. دلي  دیگر برای اثيات ایت 

است كه در ایت تحقيق به « ش»انتخاب نسعخه و م ني درست، ارجحيت میيوط نسخة 

م مفهو تواندر پایان مي ت نمر، نسعخة اسا   رار گرفته است.سعي  ارزشعمندی و د ّ

 گونه خلاصه كرد:  بيت را ایت

دریغ مستي خود را به همه خود همانند شراب كه بيدر بار عام پادشا  به همة افراد 

کارا شدن آشكند و همانند گ  كه در هنگام شکفتههای فراوان نثار ميبخشد، بخشرمي

شعععادی و  راوت خود را به همه كند وی نيد پروا خنعدیعدنر را نثار رهروان ميو بي

 كند. منتق  مي

 

 *، ب الحا ي01و: ص     075، 074، ب00ز: ص    43، 40، ب40ث: ص (7

ها گهر داشت                             دانهععه خععععوسي بععععععم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         بود                                يان علاف درمعععو خعععت چعععيکععل

 رداشتدانه پُ ع، از آن خعععععون هارعععععع  

 لاک جان بودععع ت، آن هعععنفععععععت مععععععای
 

 و: الحا ي  داشت    ر ها كه دُز: به خدانه   خدینه برداشت       ث:
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آن  زيععيط و چنيت اسععتدلال كرد  اسععت كه  ارون ه، ا« برداشععت« »ث»: نسععخة ظقد

كردن و را در مفهوم اخذبرداشتت برداشت و  ،ها داشتگوهرها كه موسعي )د( در خدانه

در صورتي كه شاعر  صد دارد بگوید گهر خدانة  ارون همان  ،داشعتت آورد  اسعتبهر 

به خا ر اختلاف در  ،ا در نهایتامّ ،موسعععي )د( موجود اسعععت اسعععت كعه در خدینة

ه ك ای عکس داد  است نه ایتكدام نتي هرها برای هشعایسعتگي عاتي هر یک، ایت خدانه

زیرا  ارون خود در ثروتمندی و تمول زباندد  ؛خدینة موسعععي )د( گهر بردارد ارون از 

 .  عام و خاص است

های لبددر نسخه« برداشت»بنابر تويعيحات عكر شعد  باید اععان داشت كه ييط 

موجود نيسععت؛ با وجودی كه مشععهور اسععت  ارون ثروت خود را از  ي  موسععي « ش»

ی ني  «ش»كه ييط نسخة  دیگر ایت س  نيست.منا« ث»دسعت آورد ، استدلال نسخة به

ود های موجبدلاز لحاظ  افيه اشکال دارد، برای رفع ایت مشک  ما از نسخ« پُر»با « گهر»

گدیني، كه به ایت ترتي  عي  را برمي« های دُركه خدینه»ييط « ش»در طواشعي نسخة 

   د.شومنتق  ميتر  افيه نيد بر رف خواهد شد و میمون بيت هرچه بهتر و مناس 

 

 منني  ررید  ری. و همچو  ُر  -2-2

 * 03، ب4و: ص        33، ب0ز: ص       33، ب06ث: ص (6

   آن نيست از باک ست،عه وععزرم تععآك                                                                                                                                                                                         ، توان نيست                          عنعع، و در تععوشعععكمي

بيت به مفهوم عدل و داد خداوند و شععرم از خدا در ایت « آزرم»عی  « ث»: نسععخة ظقد

را در مفهوم یاری و تأیيد به كار « آزرم» ،برات زن اني در يعععيط خودكند. اشعععار  مي

لازم  ن اداند. در ایرا در م نعای تاب و توان و  ا ت مي« آزرم» ،«و»برد و نسعععخعة مي

 ،در فرهنو لغات موجود است ،كه هر سه م ني عكر شد  شود به ایت نکته اشار  اسعت

ري فقد يه غِلَ يسَلَ بدي وَن عَمِ يتُد استتتتحيَتي قَلائكَيا مَ»ا در ایت بيت گویا به طدی  امّ

ای فرشعتگان مت از بندة خود شرم دارم؛ او را جد مت كسي نيست پس او را  :«هلَ رتُفَغَ
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بند  و توجه و عنایت  توان در مفهوم شععرم خدا ازاشععار  دارد و آزرم را مي. «بيامرزیدم

 شود: ؛ چنانچه در ابيات  ي  ایت م نا تأیيد ميوی به مخلو  خود دانست

                                                                                                                                                                                                                  ت بععيععدل و را  بععيععمععنععاک اسععععتمعع

 عععاجععد شعععععدم از گععرانععي بععار

 

 چون راهنمععا تویي، چععه بععاک اسعععت؟ 

 ایت كععار؟  ععا ععت نععه، چگونععه بععاشعععد

 (00_00، ب: 4)ص                         

 

 عيب حرجب، قرفيه مر و  ار  -5-2

 * 00، ب04و: ص       081، ب8ز: ص       35، ب36ث: ص (8
 از نعععععور تعععععو كعععرد  دعس  سعایه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               سععععيّععوح زنععععععان عععععععرش پعععایه                                                                                     

 و: عرش سایه 

عرش »، «و»كه نسخة آمد  است در صورتي« دسع  سایه»، «ش»: در نسعخة اسعا  ظقد

است به م ني سایة عرش ی ني: از نور تو آورد  و تركي  ايعافي مقلوب دانسته « سعایه

« رشع»ت در م اني مختلفي كه عی  با د ّ« و»سایة عرش ساختند. علاو  بر م ني نسخة 

بان به شععمار آورد كه در ایت توان عرش را در م ني سععایهدر دهخدا مشععهود اسععت، مي

ب  نور كه آنها در مقارسععد چرااعلي مي بودن عرشععيان به طدّصععورت ادرا  در سععایه

 بانَ سایه گرفتند؛ ی ني در نهایت ظلمت فرو رفتند. محمّدی )ص( سایه

رسعععاند منتها با هر دو تركي  مفهوم ای اد سعععایه در عرش الهي را مي ،در طقيقت

 «دس  سایه»لذا ييط  ،است« ش»ا از آن ا كه اصعالت با نسعخة های مختلف؛ امّتركي 

بيت دچار عي  طاج  از نمر  افيه « و»سخة كه با يعيط ن ترجيا دارد. دلي  دیگر ایت

 ي  از آنها عينام تکرار شد  « عرش»گردد زیرا دو كلمة  افيه ه، وزن هسعتند و كلمة مي

در م ر   ،وا ع آید و پسععندید  نيسععت؛ دراسععت و ایت از عيوب  افيه به طسععاب مي

ت ليلي ظهور نکردت طلول سعایة عرشت برابری... چنانچه در هفت اورنو جامي  سم

 ند: كدر توصيف م را  ابياتي آمد  است كه چنيت م نایي را تأیيد مي ،4و م نون بخر 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            كرسعععي به زميت چو فرشعععت افتاد                                                                                                   

 ات رميععدیبعر ععرش ز سععععایععه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 زان ععا سعععایععه بععه عرشعععت افتععاد  

 ات كشعععيععدیمحمعع  سعععوی وایععه
   

 شدهچهرر عنصر ذر  -2-8 

 * 3، ب07و: ص       014، ب3ز: ص       53، ب38ث: ص (3

 هارپا راعت چعععت ایعععت كععک دسععی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ت ایت دو بي وفا را                    عد كععهعععک ععععی

روز، ت يير نابودكردن زمان و مکان را اراد  كردن شعع  و  از یک عهد« ث» : نسععخةظقد

« پاچهار»كرد  اسعت و یک دست كردن را در م ني برابركردن و یکسان كردن، به  رینة 

را به  «چهارپا»وی  ،همچنيت ؛داندعبا آنها مي پا از جانوران و موه، م ني بریدن چهار

ار طد و م ني زمان با شتت چهل دارای مفهوم مکان با دا رینة شع  و روز در مصراد اوّ

 كند. بودن چهار فص  ت يير ميدارا

 زیرا ،  استبه آن اشار  كرد  است  اب  تأمّ« ث»مفهوم كنایي نابودكردن كه نسخة 

رساند. مفهوم یکساني و همگون كردن دو چيد را مي ،یک عهد كردن و یک دست كردن

كه با  دارد( اشار  )ص گسعتری طیعرت محمّددر هر دو مصعراد به عدل ،در ایت بيت

كه زمان و  آورد، نه ایتنفا  و اختلاف بيرون مي چيد را ازجا و همهظهور خودش همه

 مکان را نابودگرداند؛ و اسععتدلال دیگر وی كه یک دسععت كردن را در مقاب  و به  رینة

وجهي  پا از جانوران و عبا آن دانسععته اسععت اصععلام موه، م ني بریدن چهار« چهارپا»

 م قول ندارد.

  :بيت  يه توجه بكه با  دیگر ایتنکتة 

 رنععو از دو سعععيععه سعععفععيععد بععددای
 

 يععععدی ز چععهععار  ععيععع بععگشععععای 
 

به  رینة مصراد دوم بيت  ي  كه به صورت صریا و آشکار به چهار  يع و عنصر و 

توان طک، كرد كه در مصراد دوم ایت بيت ی اشار  كرد  است، به  ور  طع ميعال، مادّ

مکان و  با چهار طد در« چهارپا»كه  چهار عنصععر اسععت و بس و ایت« چهارپا»منمور از 
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بنابرایت و با در نمر گرفتت  رینة  وجهي ندارد. ،كندچهار فصعع  در زمان ارتياط پيدا مي

 چهار عنصر هستند.«: چهار پا»ش  و روز دو رنو است و «: دو بي وفا»ابيات  ي  ایت 

 

 علرقهو مجرز رر علرقهمجرز ر  -2-3

 * 6، ب07و: ص       018، ب3ز: ص       73، ب33ث: ص (01

 صرف زان صععععرف كعععه یعافتيعر بي
 

 بععععععر دفععتععر معععا نععویس یک طرف 
 

 ث: بر دفتر مت           و: زان صرفه

صععرف را عل، صععرف دانسععته و در مفهوم م ازی، عكر و در م نای « ث»: نسععخة ظقد

درسعتي مشخص نيست كه به كدام علا ه در ب ام رفت به شعمار آورد  اسعت، امّكنایي، 

با توجه به يععيط « و»مفهوم م ازی عكر و در نتي ه م رفت به كار برد  اسععت. نسععخة 

بالطيع در م نای بيت نيد دارای اختلاف نمر است و به مفهوم « صرف»به جای « صعرفه»

 ی ني سود و بهر  اشار  كرد  است. « صرفه»

 و اردترجيا د« صرف»يعيط نسخة اسا  ی ني  ،لاماوّ ،با در نمر گرفتت مطال  فو 

با توجه به ایت نکته كه عی  صعرف در فرهنو لغت م نای عل، صرف ه، گن اند   ،ثانيام

شععد  اسععت جاید هسععتي، كه صععرف را به علا ة خاص و خاص در م نای م ازی عل، 

 لدني به كار بری،. 

 

 * 03، ب07و: ص       004، ب3ز: ص       37، ب45ث: ص (00

 گشتت فععععيعععّعايعععة ابعععععر جععععود
 

 نعععيسععان هعععمعععععه وجععود گععشتت 
 

 و: ریحان همه وجود

بر ایت عقيد  است كه در ایت جمله « نيسان همه وجود گشتت»در مورد « ث»: نسخة ظقد

بعدون وجود علعا عة مقيول از نمر عل، بيان م ازام به جای ابر و ابر در م ني « نيسعععان»

 بخشندگي به كار رفته است. 
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ييط كرد  است و میمون بيت چنيت فهميد  « ریحان»، «نيسان»جای به« و»نسعخة 

 گردد. وجود پادشا ، مایة شادی و شادابي همة افراد مي شود كهمي

را  «نيسان»اسعت كه كاربرد م ازی « ث»ل در نقد ایت بيت دربارة اسعتدلال نکتة اوّ

« نيسان»های فارسعي یکي از م اني عكر شد  عی  داند، از آن ا كه در فرهنومقيول نمي

« يسانن»توان چنيت اسعتنياط كرد كه اسعت، مي« باردباران و باراني كه در ما  نيسعان مي»

و در « ابر»در ایت بيت به م نای باران به كار رفته اسعععت و به علا ة سعععيييت در م نای 

 نتي ه در م ني بخشندگي، كه در ایت صورت مشک  بيت ط  خواهد شد. 

 

 تراشيدن منن  ره شرط شرایط -2-5

 * 4ب، 00و: ص       030، ب00ز: ص       61،  ب44ث: ص( 00

 شرط هععععععر یععک به معععثععابعة دگععر
 

 افعععععتاد  چعععو شکع  گوی در خععرط 
 

 و: ميانة دگر 

ک یكار برد  است در صورتي كه در هيچرا در م نای شرایط به « شرط« »ث»: نسخة ظقد

های دید  شععد  و موجود و نيد اشعع ار، چنيت م نایي عی  شععرط نيامد  از فرهنو لغت

 كردن و بستت چيدی بر چيدی استدر مفهوم ت ليق« شرط« »و»اسا  گفتة  ا براست؛ امّ

)آنندرا ( كه با میعمون ایت بيت ه، بيشتر مطابقت دارد. ی ني هر یک از ایت افلاک به 

شععک  گوی و مخروط در ميان دیگری ت ليق و بسععتگي دارد و جای گرفته اسععت. در 

نا، ا به سي  اص  و ميكند امّ اد نميباید بگویي، خللي در میمون ای« و»مورد میعيوط 

 ها موجود است.در نسخه بدل« و»ه میيوط ترجيا دارد. اليتّ« ش»نسخة اسا  

 

 عری خو ایيدن رر مدّ قل  -2-5

 * 6، ب04و: ص       300، ب03ز: ص       7، ب46ث: ص (03

 كشيد  بععععععر او  سعععخعععت ععععلع،
 

 كعععشعيد در در  هعععععنعععر  ععععلععع،  
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 ث: / در دهن، 

در »اسععتدلال كرد  اسععت كه « دُر دهن،»با توجه به يععيط خود ی ني « ث»: نسععخة ظقد

نيد  « ل، كشيدن»است و بر ایت عقيد  است كه  « نمامي»اسعت ار  از سخنان آبدار « دهن،

گونه  زدن و نگاریدن اسعععت مال شعععد  اسعععت و در ك  م ني بيت را ایتدر مفهوم  ل،

 ،«نوشته بر او  سخت عل، كشيد  است در دهن، نوشعته شد  و همان: »انداسعتنياط كرد 

را « كشيدن  ل،»كنند و ا در پایان توييحات خود درست عکس ایت مطل  را بيان ميامّ

 ل، »برند. با توجه به مطال  فو  و مفهوم كردن چيدی به كار ميدر مفهوم محو و نابود

محو و نابود كردن چيدی )دهخدا(؛ مفهوم بيت ی ني: سخت در م نای طذف و « كشيدن

 ند. كتریت سخنان را محو و نابود مينمامي به جایي رسيد  كه در  هنر و بلند مرتيه

 مفهوم دارد و«  ل، كشيدن در چيدی»ه، باید بگویي، « ث»در مورد میعيوط نسخة 

شود. پس ترجيا با مياصلام م نا دچار خل  « در دهن،  ل، كشعيد« »ث»با يعيط نسعخة 

 خواهد بود. « ش»میيوط نسخة 

 

 منن  تراشيدن -2-4

 * 05،ب 04و : ص       303، ب 04ز : ص       04،ب 48ث : ص (04
 چععععععون آیعععنه هععععر كعع ا كععه باشد

 

 جععععنسي بعععععه درو  بععععر تععععراشعد 
 

انند آینه، تصعویری از چيدی نشان هم»چنيت اسعتنياط كرد  اسعت كه: « ث»: نسعخة ظقد

 . «بدهد و هنری بيافریند؛ و در نهایت عقيد  دارد كه شاعر به آفرینر هنری نمر دارد

درصعورتي كه با توجه به بيت  ي  )گردن به هوا كسي فرازد / كو با همه چون هوا 

بيت گوید، ایت مفهوم از ها با همدیگر سععخت ميبسععازد( كه در مورد سععازگاری انسععان

شود كه انساني سرافراز خواهد بود كه با همه سازگاری و وفق داشته باشد و فهميد  مي

گيرد، تصویری همانند آن ش  در همانند آینه كه در مقاب  هر شع  و چيدی كه  رار مي

ر و خيال اسععت و با وا  يت چند كه آن تصععویر تنها تصععوّهر ،كنددرون خود ای اد مي
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ها نيد باید در یک جم ي كه  رار انسعععان فاصعععله دارد. هافرسعععنو ،وجودی آن شععع 

رنو جماعت شععوند از لحاظ سععازگاری با دیگران نه به ه، ،به  ول م روف ،گيرندمي

ی ني ساز مخالف ندنند و در برابر هر آدمي كه  رار گرفتند  ،م نای منفي آن، در طقيقت

 ي اگر ت انسي ه، با او ندارند، سازگار باشند. طتّ

 

 * 3، ب07و: ص       350،  ب04ز: ص       37، ب43ث: ص (05
 از دل بععععععععععععه دمععععا  رفعععت هوش،  چععععون طلععععقة شعععا  یافععت گوش،

 

افتادم، آورد  است در  هوشرا به م ني بي« از دل به دما  رفت هوش،« »ث»: نسخة ظقد

شة داد، اندیبدان گواهي ميمحتوای بيت ی ني: چيدی كه در دل، بود و دل، صعورتي كه 

ه در ابيات  يلي نيد از طقة كرد و در فکر آن فرو رفت،. چنانک مرا بعه خودش مشعععغول

گوید و ایت م ني را تأیيد ای به در كشععيد  اسععت سععخت مير كه همچون مرسععلهتفکّ

 كند.مي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ر                                                                                                                            ععبععنگععر كععععه ز طعععقععة تععفعععکّ 

 نيست وفععای مععاتععععركععي صععفعت 

 آن كععععد نععععسعع  بععلنعععععد زایععععد

 

 كععععععشعععي درای كععععععه ميدر مرسععععععله 

 تععركعانععه سعخععت سعدای مععا نعيعسععت

 او را سععععععخعععت بعععلنعععد بعععایععععععد

 (05-07)ص                                     

 

 * 05، ب30: صو       438، ب08ز: ص       07، ب57ث: ص (07
 مععععریععخ به تعيعغ و زهععر  بعععا جعععام

 

 بععععععر راسععععت و چعپععر گعرفعته آرام 
 

 : با راست و چپر ث

با توجه به يعيط مخصعوص خودش چنيت استنياط كرد  است كه در « ث»: نسعخة ظقد

برابر جنگيان دسعت راسعت و نوازندگان سعمت چو او، مریخ و زهر  بر جای ایستاد  

 اند. ماند 
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شععود كه مریخ با آن نماد جنگاوری و سععتيد خود فحوای كلام چنيت اسععتنياط مياز 

همرا  زهر  كعه نماد  رب و موسعععيقي اسعععت هر دو به صعععورت دو همرا  در جوار 

به دنيال عكر ایت مطل  اسعععت كه  ،. در طقيقعتآرام یعافتنعد« اخسعععتعان بت منوچهر»

ود خود جمع كرد  است و خش، جنگاوری را همرا   رب و شادی در وج« شعروانشا »

، مریخ «اخستان»از هر دو برخوردار است نه ایت كه در مقاب  جناح راست و چو لشکر 

؛ و خلاصععه ایت كه او اه  رزم و بدم و زهر  بر جای ایسععتاد  و ميخ كوب شععد  باشععند

 است.

 

 وجه فنل ای. التزام  یر اه امر -2-4

 * 06، ب04و: ص       330، 04ز: ص       07، ب48ث: ص (06

 یهعععععان دولعععت، اگعععر بععدرگععوار
 

 كعععععععردی ز معععععت الععععتما  كاری 
 

رد  و ایت گونه مطرح كرد  را امری به طسعععاب آو« كردی»وجه ف   « و»: نسعععخة ظقد

ای دولت و پادشعا  عصر اگر بدرگوار هستي از مت كاری بخوا  و مرا به كار : »اسعت كه

 «. بگمار

اشتيا  است « و»داند. تويعيا را وجه التدامي مي« كردی»وجه ف   « ث»ا نسعخة امّ

ی ني اینک دولت! خوشيختي را بييت، خوشيختي در برابر توست. به « هان دولت»كه چرا

زنان به آنچنان فال / و اختر به گذشععتت اندر آن طال( كه برای  رینة بيت ب د )مت  رعه

رسعيدن به دولت مشغول فال گرفتت است ی ني: تو كه منتمر دولت و خوشيختي بودی 

نماید. همان دولتي كه از مت ایت ه، خوشعععيختي و دولت، لذا وجه امری درسعععت نمي

 ميخواستي زمان ف   مايي و وجه آن اخياری.

 

 و مرجع ثن یک یميرحرلير ا -2-14

 * 7و  5، ب08و: ص     388و  386: ب07ز: ص    63و  60، ب50( ث: ص08
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 بععععععععر سععععفععععر  كععياب خام دارد  

 پععععخععععته به گعععععععدارش تععو گعردد
 

داند و تصویری كه از سایيدن مي« ملک اخستان»را « تو»مرجع يمایر « ث»: نسعخة ظقد

ليلي »ویراستت ابيات و اش ار بندهای داستان و كوبيدن كياب در بيت نمایان اسعت را با 

برابر دانسته است، ليکت از ارتياط و « شروان ملک اخستان»به وسعيلة پادشعا  « و م نون

دوم خود  در بيت« تو»شود كه منمور از پيوستگي م نایي ایت چند بيت چنيت فهميد  مي

 است نه كس دیگر. « نمامي»

های عاشقانه است، نمک همة  صعه« و م نونليلي »كه ایت  صعة  خلاصعة م نا ایت

( از خامي به پختگي بدل خواهد ليکت كمي خام است كه به واسطة هنرورزی تو )نمامي

  .مهدی نوریان(شد )به نق  از استاد دكتر سيّد

 

، 38و: ص          536 - 537 - 535، ب 00ز: ص           3-0، ب 73ث: ص  (03

 *01 - 3 - 8ب 
 گعععععععوهعععر كععععان گعععشععادة معتآن 

 گعععععوهععر بععه كععلا  كععععان بعرافعشعاند

 كععععان بععي كعععس را بععه عععهد و پيوند
 

 

 پععععععشععععت معععت و پععشعععت زادة معت

 وز گععععوهععععععر كعععان شععه سععخت راند

 دركععععععر بعععععععععه پععنععا  آن خعععداونعد
 

 

 گان : گوهر به گلالهث

فرزند  زبان وكان گوهر سخت گشاد  و خوشرا به « گوهركان گشاد « »ث»نسعخة  :ظقد

 .  آمد  است گوهری كه از كان خار  شد  ،در صورتي كه در م ني ،كندمي ت ييرشيریت 

كند كه از او درخواسععت مي «نمامي»كند كه فرزند به نحوی توجيه مي« و»نسععخة 

ر ایت ب« گانگلاله»با ييط « ث»ورتي كه نسخة كان شعا  بسعپارد. در صع وی را به گوهر

نة به شا  است. به  ری «نمامي»عقيد  اسعت كه میعمون بيت ميني بر هدیة كتاب شعع ر 
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ز / )بسپار مرا به عهدش امروبيت ب د  درزیرا رسد؛ ابيات  ي  و ب د، م قول به نمر نمي

 كند وش اشار  ميبه خود« مت»صریحام با يمير شخصي كو نو ل، اسعت و مت نوآموز( 

گردد و در مصععراد دوم باز با به شععاهداد  برمي« ش»مرجع يععمير « عهدش»در كلمة 

توان گفت اگر منمور كتاب و شععود و در آخر ميایت نمر اثيات مي« كو»و « مت»يععمير 

برد تا مفهوم بيت درسععت به كار مي« بسععپار ورا« »مرا بسععپار»هدیة كتاب بود به جای 

 شود. 

آورد  اسعععت و عقيد  دارد « گانگلاله»فراواني ه، در مورد  مطال « ث»نسعععخعة 

 «گان برافشعععاندگوهر به گلاله»توان اسعععت ار  از رخسعععار یا مژگان گرفت كه مفهوم مي

   .كندگریستت را تداعي مي

توان اشارة مي« گلاله»ها در متت شعوروی و موجود بودن با توجه به اختلاف نسعخه

ونه گ ا مفهوم درسععت بيت دوم ایتامّ ،به عنوان وجهي از م ني بيت پذیرفترا نيد « ث»

ای از دهان آ ازاد  بيرون آمد  است و چون از گوهر كان شه سخت اسعت: طرف ارزند 

س يدی سيرجاني : .ر.ک) دن جواهر، جواهر افشعاني كرد  استبر ل  آورد  بر فر  م 

76-0377 ،068). 

 

 ایهر  موهو  -2-11

 *03، ب 34و:         481، ب 03ز: ص           78، ب 58ث: ص  (01

 سععععفععتععي، جسععععد جععهععان نععدارد 
 

 كععد خععلعع ععت او نشعععععان نععدارد  
 

به م نای ایهامي اشار  دارد كه تنها عهت آدمي را مغشوش « ث»عی  ایت بيت نسخة  ظقد:

اسعت، خل ت كفت او را پوشيد   هر جسعدی كه مرد  (0كند: از جمله م اني ایهامي مي

و یا او با اطسان خود وكي  خر  كفت  (3 ؛هر جسدی كه مرد  است، او كشته (0 است؛

یک به  رینة ابيات  ي  و ب د وجهي م قول ندارد. م نای و دفت او بود  اسعععت؛ كه هيچ

 بيت: در تمام جهان دوش و كتفي نيست كه خل ت پادشا  را نپوشيد  باشد. 
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 تأویلهری ر ویلتأ -2-12

 *04، ب 36و: ص         505، ب 00ز: ص         31، ب 70ث: ص  (00

 ععععه نععمعععر تععو بعر نمعامعيگععععععرچ
 

 نععاميعععند  شعععد از بعلنعععدفععععرخعع 
 

 نامي ث: به نيک

نامي شاعر، نمر ت نيکبه علّ (0بيت را دارای دو تأوی  دانسعته است: « ث»نسعخة : ظقد

ت توجه به شعاعر اسعت كه پادشا  به علّ  (0 ؛پادشعا  بر نمامي فرخند  و ميارک اسعت

تفاوت چنداني از لحاظ « نامينيک»نام شععد  اسععت. باید اععان داشععت كه میععيوط نيک

كه شعاعر در ایت بيت درصعدد است كه  دیگر ایت .نخواهد داشعت« ناميبلند»م نایي با 

كه شا   نه ایت بداندخود را مرهون نمر والای شعا   نامينامي و نيکو بلندروی خ سعته

املام ك« ث»تأوی  دوم نسخة  ،نام شعد  باشد؛ در ایت صورتبه دلي  توجه به شعاعر نيک

شعدن نمر وی به واسطة شعدن از چيدی به مفهوم ميارکفرخند زیرا  ؛شعودمنسعوم مي

 است نه چيد دیگر.  «نمامي»گير شهرت عال،

 

 *00، ب 48و: ص         766، ب 06ز: ص         6، ب 64ث:  (00

 سععععا ععي بععه مععت آور آن مععي لع  
 

 كععععععافعععکنععد سععخت در آتععش، ن   
 

باز مث  هميشععه عی  ایت بيت به چند تأوی  اشععار  كرد  اسععت بدیت « ث»نسععخة  ظقد:

 شرح: 

ست كه مت به افکند  و از آن ا خواهد و به خا ر مت ن   در آترسخت، مرا مي (0

   ش ر سرودن شتاب دارم؛

تاب شععدم و يكه ن   در آتر اندازم و به خا ر سععخت ب سععخت موج  شععد (0

  ؛خواه، سخت بگوی،!مي

 سخت. شدندر م نای كنایي ناتوان و زبون ،داندمي« ن   افکندن»وجه درست را  (3

افکند و درماند     مينها صععخر  را مانند اسععيي در نمر گرفته و همچنانکه اسعع  در
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عي است كه سخت در آتشي درون وی و تابر اطسا  و اندیشة ، شاعر نيد مدّشعودمي

های شاعرانة وی بود  باشد و از تابيتواند بيانگر اطسعاسات و بينمي ،او درماند  شعد 

 كه خواهد تا سخت را نيرو و توان بخشد. در صورتيآن اسعت كه مي ل   از سعا ي مي

در « ث»پس نسخة « ن   افکندن»است نه « آتر افکندن»در ایت بيت صحيت از ن   در 

 م نای كنایي ایت دو تركي  دچار خلط م نایي شد  است. 

زیرا ابتدا اععان  كند؛مي تنا ضرا دچار « ث»جملة  ك ّم نيد دوتأوی  كه  دیگر ایت

دارد كه سععخت موج  شععد  اسععت كه او ن   در آتر اندازد و سععپس خودش دچار 

 رار ي اعدتام سخت باید ب ،تابي شد  در صورتي كه اگر وی ن   در آتر انداخته باشدبي

 .تاب شود نه اوو بي

 توان چنيت دانست: مقصود بيت را مي ،به صورت خلاصه ،در آخر

م و سععرم رنو بياور، زیرا سععخت و شعع ر برای مت ن   در آتر افمي ل    ،سععا ي

در مورد تأوی  « ث»كشععد. بر خلاف نمر  رار كرد  و به سععوی خود ميبيمرا افکند  و 

تنها موردی است كه با مفهوم  ،داندشعمارة یک كه آن را از نمر دلالت عقلي سعست مي

 ند. كبيت را تأیيد ميه، م ني اصلي « و»نسخة  .اصلي بيت تناس  بيشتری دارد

 

، 70و: ص       886، ب 37و ص  887، ب 35ز: ص         0 - 0، ب 83ث: ص  (03

 *00 - 00ب 

 هعععر روز كعععه صيعععا بعععردميععععععدی

 پيععععععکركععععععردی فععععععلک تععععععرنعععج
 

 
 رم مشعععععععر ي رسععيعععععدییعععععوسععف

 ریععععععععحانععععي او تععععععععرنعععع ي از زر
 

با ي  تنها دو نکته ،تقریيام م نای بيت را د يق و درسعت بيان كرد  است« و»نسعخة  ظقد:

در مورد م نای د يق ریحاني در ایت بيت كه وی به م ني رز  دانسته است و  (0اسعت: 

ام همة تقریي« ث»داند. نسخة ترنج پيکری آسعمان كه به مناسعيت سعتارگان آسمان مي (0

 تأویلاتي كه به كار برد  است دچار اشکال است. 
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 رم مشر ي را خورشيد  لمداد كرد  است و ایهامام به م ني ليلي. یوسف (الف

ریحاني را در م ني سعيد روشت و شراب و خط و ظرف شراب به شمار آورد   (ب

 و ایهامام به م ني رنو سيد  و شاداب م نون. 

داند كه هر روز صععيا در ي هر دو بيت را تصععویری از م نون ميآخر مفهوم كلّدر 

 گراید. در صورتيشود و سيدة رنو او با دیدن ليلي به زردی ميكلا  در  طاير مي

 كه م نای ایت دو بيت بدیت شرح است: 

رم مشععر ي به  رینة آنکه رویي زیيا چون روی یوسععف دارد؛ یوسععف :رمیوسععف

 :ریحاني ؛= دارای پيکری چون ترنج، كرویپيکرترنج ؛نایه از صيا صاد مصعراد  ي  ك

م  حتم آید: هدیه یا پيشععکر م ني كرد.يایت واژ  را باید چنانکه از سععيا  عيارت برم

ه ، ناگفتها يعيط نشعد  استفرهنو چنيت م نایي داشعته كه در «نمامي»اسعت در زمان 

روزی آمد  كه با مفهوم بيت تناسععع  دارد.  نماند ریحاني در لغت نيد به م نای رز  و

 ترنج زریت، كنایه از خورشيد  لالي رنو صيحگا  است.  :ترن ي از زر

شعععود: هر روز كه صعععيا زیياروی چون بنابرایت طاصععع  م ني دو بيت چنيت مي

، ای تقدیرسيد؛ آسمان و صيا صاد  ترنج زریت خورشيد را چون هدیهیوسف، فرا مي

 يدنو بریدن دستان از طيرت دیدار وی با زنان مت به داستان یوسف و كرد. در يعاو مي

« ث»تويععيحات بالا، اسععتدلال نسععخة  بنابر .(30یوسععف، آیة  ور سعع:ک..تلميا دارد )ر

 وجهي ندارد. 

 

 غ  وامين منن  -2-15

 *6، ب 40و: ص         580، ب 04ز: ص         07، ب 76ث: ص  (04

 سععایععه شععد  بعه پير مت پست چععون
 

  عععریععض معععرا گععرفته در دستتععع 
 

در پير مت اظهار بندگي و پسععتي »داند: م ني درسععت را چنيت مي« ث»نسععخة  ظقد:

بر دسعععت گرفته  ام،كه در اشععع ار خود به كار برد  هایيت ریض وجود ایتكند و با مي
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در صعععورتي كه م نای بيت كاملام  .«بيندازدبرد تا مرا به خطر پير بدرگعان مملکعت مي

وايعا اسعت: ی ني فلان شاعر از  يول  يع و روا  سخت مت به درد طسد گرفتار شد  

كه مث  سایه در  به مدخرف گویي گذاشته است و با ایت و دور از روی مت و شعما سعر

نایه و ك كند و نيرمت خوار اسععت، این ا و آن ا نسععيت به مت و آثارم بدگولي مي برابر

 زند. مي

 

 *8، ب 45و: ص        733، ب 07ز: ص         77، ب 61ث: ص ( 05

 دارخعععون خعععویعر معععي نععععاورد ز
 

 دارنعععيعسععت، كععلا  پير مي سععععععر 
 

 و: نان خورد   ز: ماورد 

صراد مكند و سپس در رابطه با عی  ایت بيت ابتدا به سازگاری اشار  مي« ث»نسخة  ظقد:

دار و چون ممکلت صعععاط  ندارد پس ناچار كلا  پير»كند: دوم چنيت برداشعععت مي

ي به كلا  هيچ ربط در صورتي كه سر و .«توان زندگي كردسازگاری نميكت كه بيت مي،

نسعععان اسعععت كه باید نهایت بلکه مربوط به خود ا ،مملکت و صعععاط  مملکت ندارد

  .از خود نشان دهدشدن با روزگار مواجه را درسازگاری 

از  است.« ش»لذا اصعالت با نسعخة  ،ها آمد  اسعتبدلهر دو میعيوط عی  نسعخه

رد: گلاب اسعععت كه در تأیيد الونماید؛ ما نيد درسعععت مي« ز» رفي يعععيط نسعععخة 

ه گوارا ب بودن در م ني بيت اشعععار  به ایت نکته دارد كه از خون خویر گلابيسعععازگار

خوردن از خون دل ت و خونمشععقّ در عيت سععختي و ،گردی دیگران بيخر؛ به عيارتي

 شربتي گوارا به دیگران بنوشان.

 

 *00، ب 47و: ص        750، ب 07ز: ص        06، ب 60ث: ص  (07

 شناسيكعععوش بععه خععویعشتتمععععععي  در جعععدول ایعععت خعععط  ععيعععاسععي
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ك ي و انحناست و از خط  ياسي »بر ایت عقيد  است: «  يا »در م نای « و»نسخة  ظقد:

گونه  لذا میععمون بيت را نيد ایت«.  امت و هيک  كج و م و  انسععاني مقصععود اسععت

شناسي بپرداز تا در جداول عرو  و عمام خط منحني وجود خود به خویشععتت»داند: مي

داند. افق و دوایر فلکي را مقصود مي اطتمال خط« خط  ياسعي»خداشعنا  شعوی و از 

ي ای به ك در فرهنو لغت فارسي م يت به هيچ وجه اشار «  يا »در صعورتي كه عی  

 و انحنا نشد  بود. 

توان گفت منمور از خط  ياسي، خط و جدولي است كه برای مقایسه مي در نتي ه،

كنند. زیرا  يا  در و سعن ر انداز  و مقدار و كيفيت چند چيد نسعيت به ه، رس، مي

كردن چيدی اسعععت. بنابر سعععيک و سعععنگيت ،لغت ی ني سعععن يدن و به  ول م روف

 رتويعععيحات عكر شعععد  ظاهرام م نای بيت چنيت اسعععت: اكنون كه سعععر به جي  تفکّ

گيری در طال بررسي هستي كه از ميان علوم كدام ای و در جدول  يا  و انداز برد فرو

 یک را برگدیني، تو  ي  از هر عملي، عل، خودشناسي را فراگير. 

روی سعععرا  عل،  دی، كه اسعععا  آن  يا  و طکمت و و تي مي ،به عيارت دیگر

كت و  شود را انتخابشناسي ميهایي كه مربوط به خویشتتفلسفه بود  است آن  سمت

از كه در ایت صععورت خط  ياسععي را در م نای  يا  فلسععفي به طسععاب به آنها بپرد

 آوری،. مي
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 بعععازیلعععيعععلعععي ز سعععععر تعععرنعععج
 

 سازیكععععردی ز زنععععععععخ، تععععععععرنج 
 

 بازی ترنج ز:

م ني هنرنمایي و جل  توجه دیگران به كار برد  را به « بازیترنج« »ث»نسعععخة  ظقید:

 ليکت مفهوم كلي بيت به ظاهر چنيت است:  ،است
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 = ساختت ترنج. سازیترنج ؛= بازی با ترنجبازیترنج ؛= به  صدسر ز

ی گرسععاخت، به كنایه عشو بازی داشعت از چانة خود ترنج ميليلي كه هوای ترنج

تند گرفترن ي در دسععت مي هدر  دی، رسععمي بود  كبازی: لذا مفهوم د يق ترنج .كردمي

 نخ خودزافتاد با بازی ميطال گوید ليلي هرگا  به اندیشععة ترنج ،كردندو با آن بازی مي

« بازیترنج» ،«سازیترنج»در مصراد دوم به جای « ز»كه نسعخة  كرد. دیگر ایتبازی مي

 .  آیدتکرار  افيه پير مي و شودييط كرد  است كه بيت از لحاظ  افيه دچار مشک  مي

به ایت دو دلي  ييط زن اني وجهي پسندید   ، بنابرایتیافت نشعدنيد « ز»میعيوط 

ترنج دسععت افشععار خسععرو پروید ترنج زر در داسععتان كسععری انوشععيروان جد   ندارد.

جای ادب فارسعي نيد بدان اشار  شد  مشعهورتریت از هفت گنج وی اسعت كه در جای

   كند.ز نمامي ایت م نا را تأیيد مياست و بيت عی  ا

 افشعععار در مشعععتملععک را زر دسعععت
 

 شعععد از انگشعععتكد افشعععردن برون مي 
 

 

 یخن رریرظ 

توان گفت از ميان ایت سه، همچنان برتری مقایسعة ایت سعه شرح نقد شد ، مي در پایانَ

حيا تصا ناگفته نماند كه ایت دسعتگردی است امّت مطال  با نسعخة وطيدم و صعحّتقدّ

درصد از  85نيد از سهو م نایي و خلط و اشتيا  به دور نماند  است؛ ليکت به  ور نسيي 

 75نسعععخة ثروتيان طدود  ،م انيي كه عی  ابيات، اراله داد   اب   يول اسعععت. در مقاب 

پذیرفتني اسععت و دربارة نسععخة زن اني نيد باید  ،درصععد از م انيي كه عكر كرد  اسععت

نها بلکه ت عی  ابيات م نيي اراله نداد ، ی عكر كرد؛ چراكه وی درتوان درصععدگفت نمي

لذا م اني عكر شد  عی  لغات در اكثر  اسعت وت در انتهای كتاب اكتفا كرد به م نای لغا

ورد از اشکالات م 06موارد با میعمون بيت در ارتياط مسعتقي، است. در ایت پژوهر به 

كه به كارگيری آن، را  تحلي  گفتمان در شعروح متت در روش تحلي  محتوا اشعار  شد 

 های ادبي را هموارتر خواهد كرد.متت
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