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 چکیده:
در اشــعار   آفرینبندي و تحلیل عوامل ابهامهدف این تحقیق شــناســایی، طبقهزمینه و هدف: 

بسـامد ابهام در آثار نظامی تا حدي اسـت که آن را تبدیل به نوعی مؤلفۀ  نظامی گنجوي اسـت. 
ســاز اختالف در شــروح و تفاســیر آثار وي شــده اســت، ســبکی کرده اســت. همین عامل زمینه

هاي او را میتوان نـشان داد که میان ـشارحان در تعیین معنی  اي از منظومهبطوریکه کمتر ـصفحه
 لمه، اصطالح یا بیتی اختالفی وجود نداشته باشد. ک

توصــیفی ترتیب یافته اســت. با بررســی  -پژوهش حاضــر براســاس روش تحلیلیروش مطالعه: 
ــخ مختلف و تحقیـقات مرتبط، نموـنه ــروح، نسـ ــیري در آـثار نـظامی شـ ـهایی از اختالـفات تفسـ

بندي و آمده طبقههاي بدســتآفرین اســتخراج و براســاس دادهآوري و ســپس عوامل ابهامجمع
 است.  تحلیل شده

اختالف نســخ، اقســام : اي از عوامل مکررًا موجب ابهام در آثار نظامی شــده اســتپارهها: یافته
تعارات و  ارات به آیینهاي عامیانه، اـس ارات علمی و تخـصـصی، اـش ـضعف تألیف، مفردات غریب، اـش

 و ارتباط طولی ابیات. کنایات غریب و بعید، اطناب و وابستگیهاي معنوي 
آثار نظامی، سبب  حضور پررنگ و یکجاي مؤلفه گیري:  نتیجه ابهامزا در عمدة قسمتهاي  هاي 

آثار وي شده است. برخی اختالفات در شروح،  از  قرائت و شروح متزاحم  تکثر و اختالف  بروز 
ار موجود در  دقتی یا عدم دسترسی شارح به معلومات جامع است. غالب ابهامات پرشمزاییدة کم

و عمدتاً   دارند  غیرهنري  است، جنبۀ  فراوان در شروح شده  اختالفات  به  منجر  نظامی که  آثار 
ادبی زمینه زبانی و سپس فکري و  نیز عاملی  ساز آن شدهخللهایی در سطح  اند. اختالف نسخ 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  This article aims to identify, classify, and 
analyze the roots of ambiguities in the works of Nizami. The high frequency of 
ambiguous dictions in Nizami Ganjavi’s works converts the ambiguity as a kind 
of stylistic component. This factor has led to differences in the interpretations 
of his works; So that few pages of his poems can be pointed that there is no 
difference between the commentators in determining the meaning of a verse, 
term or word in it. 
METHODOLOGY: According to usual methods in literary research, the present 
paper is based on the analytical-library method. By examining various 
interpretation books of Nizami’s Works and related researches, examples of 
interpretive differences have been collected and then ambiguous factors in 
military works have been classified and analyzed based on the mentioned data. 
FINDINGS: According to the authors' studies, some frequently cause ambiguity 
in military works: Differences in manuscripts, infrequent vocabulary, scientific 
and specialized terms, slang terms and allegories, rare metaphors and 
Metonymies, types of weakness of composing, semantic connection and 
longitudinal linkage of verses, etc. are among the most important of these 
factors. 
CONCLUSION: The bold and uniform presence of ambiguous components in the 
major parts of Nizami’s works has caused the plurality and difference of 
readings and conflicting explanations of his works. These differences are mostly 
related to the linguistic and literary level. Some of the differences are due to 
inaccuracies or lack of access to comprehensive information.  Differences of 
manuscripts are also an extra-textual factor that adds to the ambiguities in 
synergic ally with in-text factors. 
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 مقدمه
ــبک ــاعران س ــت. آثار او عالوهنظامی گنجوي از ش ــی اس ــاز ادب فارس ات عمومی مکتب س ــّ بر اینکه واجد مختص

مند اـست. ـسبک ـشخـصی نظامی چنان منحـصربفرد اـست که آذربایجانی اـست، از ـسبک ـشخـصی ممتازي نیز بهره
بک ت (ـس میسـابراحتی از آثار مقلّدانش قابل تمایز اـس ی نثر، ـش ناـس بک و عالقه به  161: صـش ). این تمایز در ـس

عار او ـشده اـست. نوآوري و تازه امد ابهام در اـش گویی، در کنار برخی عوامل زبانی و فکري دیگر، موجب افزایش بـس
ده  بکی در آثار او ـش ۀ ـس خـص ت، آنچنانکه بدل به یک مـش خن نظامی عجین اـس یوة ـس عوبت معانی با ـش ابهام و ـص

ی و معانی غریب یکی از مختصـــات ســـبک هندي در ادوار پســـین اســـت. در کتب  اســـت؛ همانگونه که دیریاب
ـشناـسی بـشکل اجمالی به دـشواري ـشعر ـشاعران مکتب آذربایجان اـشاره رفته اـست، اما بررـسی این مختـصه،  ـسبک

بک ت. در تحقیقات ـس ده اـس ر ـش اید خاقانی منحـص تر به قـص عر نظامی کمتر بیـش ی به ابهام و تعقید در ـش ناـس ـش
بعنوان یک مؤلفۀ سـبکی اشـاره شـده اسـت و تفصـیالً تحقیقی در باب آن صـورت نپذیرفته اسـت. این تحقیق با 

ــایی و طبقه ــناس ــت. ازاینرو  بندي و تحلیل عوامل ابهامزا در منظومهنگرش علّی در پی ش هاي نظامی گنجوي اس
اییهاي موردي از برخی ابیات حلگرههدف این تحقیق نه  دة نظامی،  گـش هنـش یابی جامع ابهامات در آثار  بلکه ریـش

نظامی اسـت. لذا مسـئلۀ اصـلی این تحقیق این اسـت که ابهام و در پی آن تشـتّت تفاسـیر در تعداد معتنابهی از  
ه م میخورد (زبانی، ابیات نظامی، معلول کدام عوامل ریـش تر بچـش بکی بیـش طح ـس ت؟ این عوامل در کدام ـس اي اـس

ــتعاري زبان، و  ادبی، فکري)؟ فرض اولیه بر   ــیوة بیان نظامی به قطب اس ــت که نظام لغوي جدید، میل ش این اس
عر او با حوزه ت، زمینهآمیختگی ـش ورت پذیرفته اـس از تولید هاي مختلف علوم که عمدتاً درجهت ابداع معنی ـص ـس

 قابل بررسی است. ابهام در آثار او شده است. بنابراین ابهام در اشعار نظامی در هر سه سطح زبانی، ادبی و فکري 
 

 روش مطالعه
مطابق با روش عمده در مطالعات ادبی، این تحقیق هم براســاس رجوع به کتب تدوین یافته اســت. با بررســی  

ــروح مختلف آـثار نـظامی، ـجامـعۀ آـماري ـقاـبل توجهی از ابـیات مبهم و بـحث برانگیز ـکه مـحل اختالف نظر بوده  شـ
ــارحان ترجیح داده ــت و یا ش ــکوت اختیار کنند، انتخاب و عوامل ابهاماند درموراس ها  آفرین از این نمونهد آن س

 بندي شده است. استخراج، تحلیل و طبقه
 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
امد باالي ابیات مبهم در آثار نظامی، بایـسته اـست عوامل مولد ابهام در ـشعر نظامی بـشکل مـستقلی   با توجه به بـس

مبنایی بر تحقیقات ـسبکی و تحلیل ـشروح آثار وي ایجاد ـشود. این تحقیق با نگرـشی بررـسی ـشود تا بدین وـسیله 
آفرین در آثار نظامی اـست، لذا دـستکم درمورد آثار نظامی بدیع و بیـسابقه اـست. جامع در پی اـستخراج عوامل ابهام
گرفته به  پژوهـشهاي ـصورت  ارتباط نیـست؛ از نزدیکترینهایی با مطالعۀ حاـضر بیبااینحال برخی تحقیقات از جنبه

 موضوع این تحقیق میتوان به دو مقالۀ زیر اشاره کرد:
االسرار نظامی» دارند. این تحقیق بیشتر  اي با عنوان «ابهام آگاهانه در مخزن) مقاله1392محمدي و زارع خفري ( 

ــرارمخزندر   Ambiguityبه ابهام هنري یا   ــلطانی الکتاب  االس ــت. طغیانی و س ) در مقالۀ 1388ی ( پرداخته اس
که مورد   خســرو و شــیرینها (بررســی و تحلیل برخی ابیات خســرو و شــیرین نظامی)» ابیاتی از  «اندر پس لفافه

 اند.حلهایی براي رفع ابهام از آنها ارائه کردهاختالف شارحان است ذکر کرده و بعضاً راه
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هاي او پرداخته شـده اسـت، ابهام بعنوان یک منظومهاي از ابیات مبهم  اگرچه در برخی تحقیقات و شـروح به پاره
ویژگی سبکی بصورت علّی بررسی نشده است. تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه ــــ همانگونه که در مسئلۀ  
تی عوامل  ت. محور این مقاله مطالعۀ چیـس وع اـس فی این مقاله به موـض ــ در نگرش علّی و فلـس د ــ تحقیق بیان ـش

آوري هایی که از آثار او جمعهاي این مسـئله با توجه به نمونهآثار نظامی اسـت، یعنی ریشـه آفرین درعمدة ابهام
ر برخالف نگرش  رح بر آنها. در واقع تحقیق حاـض ی چند بیت مبهم و ارائۀ ـش ود، نه بررـس ی میـش ت بررـس ده اـس ـش

 نگرانه دارد. موردي معدود کارهاي مرتبط، رنگ سبکی و جامع
 

 بحث و بررسی
شــده از خمســۀ نظامی و شــروح مشــهور از آثار او، چند دلیل عمدة ابهامزا در آثار او شــواهد اســتخراج  براســاس
 تر است: برجسته

اختالف نسخه  -4مفردات غریب و مهجور،  -3بسا بیسابقه، سابقه و چهصور خیال بدیع و کم -2ضعف تألیف،    -1
اصـطالحات و اشـارات به رسـوم و  -6نون مختلف،  شـمول بر اصـطالحات علوم و ف -5بعنوان یک عامل خارجی، 

 اطناب، ارتباط طولی ابیات و اهمیت عناوین. -7آداب عامیانه،  
 هاي مختلف نظامی میپردازیم.در ادامه به بررسی تفصیلی عوامل ذکرشده براساس شواهدي از منظومه

 
 انواع ضعف تألیف و ایرادات نحوي و زبانی

ر آثار نظامی بـسامد باالي ـضعف تألیفهاي مختلف اـست. تـشویش در محور همنـشینی  از عوامل اـصلی ایجاد ابهام د
کلمات، اسـتعمال نادرسـت حروف، معانی پیچیده و نادقیق از جمله مشـکالتی اسـت که موجب تعقید و ابهام در  

 آثار نظامی شده است.
 در نمونۀ زیر: 

ــود  ب ــن  م ــال  خ ــه  ک ــر  ــم ع ــه  ــواج خ ــر   گ
ــخ ــلـــ تـــ ــهاز  ــوالـــ نـــ ــواري   م گـــ
ــرســـــم   ــت ــی ــرم ــی ــج زن ــود  ــب ک ــن  ای  از 

 
  
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

ــود   بـ ــن  مـ ــال  وبـ ــدنـــش  شـــ ــی  ــالـ  خـ
نـــالـــه ــت  ــکســـ شـــ گـــلـــو  نـــاي   م در 

ــر ــی ــوگ ــل گ شـــــود  او  ــم  ــن ک ــان  ــغ ــاف  ک
 )50(لیلی و مجنون، شرح وحید: ص                  

 
 

                                                    

ت و ارتباط فراکرد پیرو با فراکرد پایه که آن هم گنگ   خن معلوم نیـس رط در ابتداي ـس نقش «گر» بعنوان ادات ـش
 و گم است، بلحاظ دستوري و معنوي مخدوش است. 

وحید دـستگردي در ـشرح این ـسه بیت نوـشته اـست: «اگرچه خالی ـشدن پیکر خال من از جان وبال من اـست ولی 
م که اگر ناله با این نواله و لقمۀ ن مان میترـس کسـته و کوتاه کردم زیرا از این کبودزنجیر آـس اگوار ناله را در گلو ـش

 کنم، آن زنجیر بسبب ناله و افغان من گلوگیر خال من در جهان دیگر بشود» (همانجا).
ر هم با این توـضیح «گر» متعلق به مـصرع «خالی ـشدنش وبال من بود» خواهد بود. گرچه بنظر رـسد که قـصد ـشاع

ود و در ثانی باید براي معناي آن  ت که باعث تعقید میـش ت، امّا باز «گر» در جایگاهی بکار رفته اـس همین بوده اـس
تأویل و توجیهات منقطع از متن آورد و مثالً آن را مانند وحید در معناي «گرچه» فهمید. بااینحال بین شـــرط و  

 جواب آن نیز ارتباط منطقی وجود ندارد.
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بت«گلوگیر» ن بتـس فت مفعولی و نـس وم  به خال، ـص میر «او» در بیت ـس ت. مرجع ـض فت فاعلی اـس مان، ـص به آـس
 اي مقنع ندارد و بیشتر برازندة آسمان است. اي قرینهطبق توضیح وحید «خال» است، اما چنین رابطه

شرح کرده و بر ابهام توضیح ثروتیان نیز مشکلی از نحو بیت حل نمیکند، بلکه او بیت سوم را هم به گونۀ دیگري  
ختی من بود. نواله و طعام من  ت: «اگر خواجه عمر که دایی من بود مرگ وي موجب عذاب و ـس مطلب افزوده اـس

گوار نشـد و با مرگ خواجه عمر دهانم تلخ و غذایم تلخ کسـت و خفه  خوـش د و نالۀ من در گلوي من ـش گوارش ـش
م، یا خوـشی و ـشیرینی زندگی ناگهان از دـستم رفت» (لیلی  ـشدم، نتوانـستم آواز بخوانم و زندگی خوش داـشته باـش

 ).361و مجنون، شرح ثروتیان: ص
از سوي دیگر رابطۀ شباهت بین «زنجیر» و «آسمان» چندان قوي نیست و «کبود» بعنوان مالئم «مستعارٌ له» به  

 تقویت استعاره منجر نمیشود.
نایع لفظی   تفاده از ـص اعر براي نمایش مهارتش در اـس بین کلمات «خال»، «خالی»، «وبال»، «ناله»، «نواله» و   ـش

ت که در نهایت به فوت معنی   ده اـس احت و بالغت فداي لفاظی ـش ت و بدین ترتیب فـص اخته اـس «ناي» روابطی ـس
 انجامیده است.

 در نمونۀ زیر عوامل متعددي موجب گنگی و دیریابی مقصود شاعر شده است: 
ــوس ــج م ــد  زن ــو  چ را  ــه  ــام ن ــن  ای ــر   دی

ــا راه  تـ یـــک  ــر  اگـ چـــرخ  ــان   عـــروســـ
ــم هــ ــارياز  ــکــ ــمــ هــ و  ــی   آرایشــــ

ــود  شـــ یــار  کــه  خــط  هــفــت  از   آخــر 
 

داده  زآن  عـــروس جـــلـــوه  هـــفـــت  بـــه   ام 
ــاه ــگـ نـ ــد  ــنـ ــنـ کـ ــن  مـ ــروس  عـ  در 
یـــاري  کـــنـــد  یـــکـــی  را  یـــکـــی   هـــر 

ــودنـــقـــطـــه شـــ کـــار  ــان  نشـــ بـــر   اي 
 ) 17پیکر، شرح وحید: ص(هفت                   

وح   ارحان بوـض تهاي ـش ید: «دیر این نامه را که چون کتاب  این گنگی در برداـش ت. وحید مینویـس ده اـس منعکس ـش
ام که هفت اختر و هفت عروس هفت حجلۀ زند منقش اـست از آن ـسبب به هفت عروس در هفت گنبد جلوه داده

آـسمان که در رنگ و آرایش همکار این هفت عروـسند، هرگاه بدین هفت عروس نگاه کنند هر یک عروس مناـسب  
کنند و از یاري هفت اختر و هفت خط پرگاري افالك ناگزیر یک نقطه نشــان ســعادت و شــرف کار خود را یاري 

ــعادت پدید می ــول رمل نقطه س ــت و از هفت خط مطابق اص ــطالحات رمل اس ــود. خط و نقطه از اص آید» بش
 (همانجا).

تان... در این  ب در داـس ت به کمال مناـس اره اـس دن هفت خط، ظاهراً اـش بیت هفت «هفت خط و یار ـش
خط آرایش و هفت خط جام نیز جاي بحث دارد که میگوید: اگر هفت خط به یاري هم برســـند و اگر 

ت می رانجام آن همه اثر میگذارد و کمال مطلوب بدـس د، ـس رابخواري هر هفت خط جام بنوـش آید! یا  ـش
ــیدن به هدف تأثیر میگذارد» (هفت ــرانجام در رس ــرح    پیکر،اگر هفت خط آرایش همکاري کند س ش

 ).402ثروتیان: ص
اي به هدف برسد. هفت خط: کنایه از هفت فلک و هفت سیاره. نشان اي بر نشان کار شود: نقطه«نقطه

 ).216پیکر، شرح زنجانی: صکار: مطلوب و مقصود» (هفت
اي اسـت با مصـادیق زیاد و صـراحتی در معناي مقصـود شـاعر وجود ندارد و از اینجا شـارحان «هفت خط» کنایه

ــده ــطالحاتی با کلمۀ «هفت» و درازگویی و  دچار تردید و اختالف ش ــتن اص اند. کنایات تلویح، تکلف در بکار بس
 پیچیده کردن جمالت، انتقال معنی را با اختالل مواجه کرده است.
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در دو بیت زیر، تـشویش در نحو و ارکان جمله، بکار بـستن جملۀ مرکب، ابهام در مرجع ـضمیر «او» و حذف بدون  
 قرینه بوضوح موجب آسیب به معنی جمالت شده است: 

ــریـــد بـ ــود  ــمـ نـ ــان  ــنـ چـ ــارت  اشـــ  در 
ــی  ــکـ ــاریـ تـ ــاب  ــجـ حـ ــز  کـ ــان  ــنـ ــچـ  آنـ

 

عـــیـــد   ــب  شـــ از  بـــرآور  هـــاللـــی   کـــه 
بـــاریـــکـــی ز  او  در  نـــبـــیـــنـــد   کـــس 

 ) 14پیکر، شرح وحید: ص(هفت                   

 اند: ازاینرو شارحان هر کدام تفسیر متفاوتی بر این دو بیت نگاشته
بخش و سـواد گفتار خویش آشـکار کن که از شـدت باریکی چشـم مانندي از شـب عید خرمی«معانی دقیق هالل 

 ).14همه کس نتواند آن را در حجاب سیاهی و سواد ببیند» (همانجا: ص
 «نکاتی آنچنان باریک در آن بکار بند که فقط کسـانی آن را بفهمند که در حجاب تاریکی نیسـتند و دلی روشـن 

 ).399پیکر، شرح ثروتیان: صدارند» (هفت
«هاللی برآور بســیار باریک و دقیق که حتی در پردة تاریکی هم کســی نتواند آن را ببیند. توضــیح: هالل ماه در  
ــخیص دـهد»  ــی نتواـند تشـ ــد ـکه مـعانی ـبارـیک آن را هر کسـ ــود. یعنی ـبه عـبارتی ـباشـ ـتاریکی بهتر دـیده میشـ

 ).194پیکر، شرح زنجانی: ص(هفت
ان یا ماه تان در ماه رمـض ت: «هیچ بعید نیـست آغاز داـس ه پایان  ثروتیان معتقد اـس اعر قـص هاي قبل از آن بوده و ـش

آن را در رمضان و اهداي آن را در عید رمضان داشته است که در پایان کتاب میگوید در روز چهاردهم ماه رمضان 
ال  اعت رفته از روز و در ـس تان 593چهار ـس ــ.. این داـس رح ثروتیان: صرا به پایان بردم» (هفتهــ )  399پیکر، ـش

 (تفسیر طولی در جهت عمق بخشیدن به معنی لفظی).
ـشاعر «دیدن» را با حرف اـضافۀ «در» آورده اـست که باعث ایجاد ابهام میـشود. مرجع ـضمیر «او» در مـصرع چهارم 

جاب تاریکی» یا «شـب عید» خواهد بود.  مبهم اسـت. اگر «نبیند» متعلَّق «در او» باشـد، ضـمیر «او» عائد به «ح
ب تاریک عید آن را نتواند دید».  ی حتی در ـش ود: «هاللی آنچنان باریک برآور که کـس پس معنی بدین گونه میـش

 براي توجیه این معنی باید کلماتی نظیر «حتی» و «آن را» محذوف فرض شوند.
ــود «نبیند» را بجاي «را» با  ــت که گفته ش ــت و یا چنین  احتمال دیگر آن اس ــت که یا غلط اس «در» آورده اس

 کاربردي، محلّی و براي عموم ناآشنا است.
 ابهام در ارجاع ضمایر و صفات اشاره از ضعفهاي مکرر در آثار نظامی است: 

نــور  آن  تــابــد  کــه  جســـــدي  هــر   بــر 
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 

رنــجــور   هســـــت  خــویــش  ــایــۀ  ســـ  از 
 ) 42(لیلی و مجنون، شرح وحید: ص                 

 
 

                                                    

ترکیب وصـفی «آن نور» بنا به شـرح وحید دسـتگردي «نور سـخن» اسـت، اما در ابیات قبلی صـراحتاً ذکري از  
 نیامده است.«سخن» یا «نور سخن» به میان  

ثروتیان «این نور» ـضبط کرده اـست و منظور از آن را «نور انجم» در انتهاي بیت قبل گفته اـست (لیلی و مجنون،  
 ).352شرح ثروتیان: ص

مـــردم کـــه  کـــنـــد  آن  هـــمـــه   کـــپّـــی 
ــور  ن ــن  ای ــد  ــاب ت ــه  ک جســـــدي  ــر  ه ــر   ب

 

ــم   ــجـ انـ ــره  ــیـ تـ آب  در  ــت  ــداســـ ــیـ  پـ
رنــجــور ــت  هســـ خــویــش  ــایــۀ  ســـ  از 

 ) 61(همان: ص                                            



 109/  شعر نظامیآفرین در بررسی عوامل ابهام

 

 
د. ترتیب کلمات در بیت زیر بگونه ی گاه محل جایگیري کلمه در جمله میتواند ابهامزا باـش ت در زبان فارـس اي اـس

 که باید پس از دریافت ضمنی نیّت گوینده به نقش کلمات در جمله پی برد: 
ــد  ــنـ ــویـ جـ دزد  کـــوي  بـــه  ــو  چـ  دزدان 

 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

ــد  ــنـ ــویـ گـ دزد  و  ــد  دونـ ــوي  کـ  در 
 ) 42(لیلی و مجنون، شرح وحید: ص                 

 
 

                                                    

ت، در ابتداي  ت، اما «دزدان» که نهاد جملۀ دوم اـس نهاد محذوف جملۀ اوّل (چو به کوي دزد جویند) «مردم» اـس
جملۀ نخـست آمده اـست و ممکن اـست خواننده بدواً تـصوّر کند که جمله بدین ـصورت اـست: «وقتی که دزدان در  

 بدنبال دزد هستند».کوچه 
 عبارت «به جاي خود است» در این بیت ابهام دارد و باعث اختالف در شروح شده است:  

ــردســـــت خ در  ــه  ک ــی  ــرک زی ــه  ــم ه ــا   ب
 
  
  
 
  
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 

ــت   خــودســ جــاي  ــه  ب و  ــو  ت از  ــت  ــیــودســ  ب
 ) 4پیکر، شرح وحید: ص(هفت                       

 
 

                                                    

 وحید مینویسد: «ازخودبیخود و متحیر و مات گردیده و این تحیر به جاي خود و سزاوار است» (همانجا).
ــت»  ــت، زیرا حد و مکان عقل همین اس ــیاري در درك کنه تو بیهوش اس ــد: «عقل با همۀ هوش زنجانی مینویس

 ).193ی: صپیکر، شرح زنجان(هفت
پیکر،  در شـرح ثروتیان آمده اسـت: «...با این همه بر جاي خود نشـسـته و مقام و منزلت خود را میداند...» (هفت

ــرح ثروتیان: ص ).  ســپس ازآنجاکه به ابهام موجود در عبارت «به جاي خود اســت» توجه دارد توجیهات 377ش
 آورد: مختلفی بر آن می

اسـت؛ ب: او با کمال ادب در جاي خود قرار گرفته و میداند که ارزش وي در  «الف: ارزش عقل بجاي خود محفظ 
الیقین تا چه حدّ اسـت و نمیداند و نمیتواند؛ ج: عقل در جاي خود نشـسـته و اوسـت که از  شـناخت خدا به عین

ــانه یخودي او  ها وجود واجب را درك میکـند ولیکن به کمّ و کیف آن پی نمیبرد؛ د: درحالیکه همان بقراین و نشـ
 امري پسندیده و شایسته است و چنان باید باشد» (همانجا).

ت که در ابیاتی به اختالل در معنی   ایع نحوي اـس عفهاي ـش افه در آثار نظامی از دیگر ـض کاربرد نابجاي حروف اـض
 منجر شده است: 

حـــلـــقـــی و  کـــام  بـــه  مـــن  خـــوردن   از 
 

خــلــقــی   خــورنــد  مــن  ز  کــه  بــه   آن 
 ) 41(لیلی و مجنون، شرح وحید: ص                 

). گرچه مقصــود کلی از آن دریافت  352مصــرع اول به تصــریح ثروتیان مبهم اســت (لیلی و مجنون، ثروتیان: ص
میشـود، یعنی الفاظ، داللت و انطباق تمام با معنا ندارند. زبان فارسـی بلحاظ نحوي زبانی تحلیلی اسـت و حروف 

دســتوري کلمه و معناي جمله را تعیین میکند. چنانچه مانند مصــرع اول بیت فوق، حروف اضــافه  اضــافه جایگاه  
بدرـستی اـستفاده نشود، باوجود نظام لغوي ساده و وضوح معنی مفردات، سایۀ ابهام بر معناي کلی مصرع سنگینی  

ت که با قوا افۀ «از» در اینجا به معنی «از براي» آمده اـس تفادة میکند. ظاهراً حرف اـض ت. اـس ازگار اـس عد زبان ناـس
 بیجا از حرف اضافۀ «به»، باعث اختالل در دریافت معنی و ساختار دستوري جمله شده است.

ت و  واهد فراوان دارد که گاه مانند بیت فوق ابهام جدي بوجود آورده اـس عف تألیف در آثار نظامی ـش این نوع از ـض
 ات، علیرغم وجود ضعف تألیف، موجب ابهام نشده است: گاه بسبب روشنی مراد شاعر و محور همنشینی کلم
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ــیـــد  پـــوشـــ لـــبـــاس  و  زد   گـــرمـــابـــه 
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

ــد  ــوشــــــیـ نـ ــاده  بـ و  ــت  ــرفـ گـ  آرام 
 ) 107(لیلی و مجنون، شرح وحید: ص             

 
 

                                                    

 منظور از «گرمابه زدن» همان «به گرمابه زدن» است.
ــاره چ ــه  ک آن  در  ــد  ــی ــال اســـــتن  ســـــاز 

 
بـــی  وجـــود  جـــمـــلـــه  ــتاز  اســـ  نـــیـــاز 

 ) 179(همان: ص                                         

 بجاي «نزد کسی نالیدن» بکار برده است.«در کسی نالیدن» مرسوم و مألوف نیست و آن را 
 موضوع دیگري که به تعقید در اشعار نظامی دامن میزند عالقۀ وافر او به بازي با کلمات و لفاظیهاي شاعرانه است: 

ــدي  ــیـ ــردمـ بـ ــح  ــبـ صـــ ــه  کـ روز  ــر   هـ
تــــرنــــج فــــلــــک   پــــیــــکــــر کــــردي 

تــــرنــــج ــر  ســــ ز   بــــازي لــــیــــلــــی 
ــازه تــ ــدهزان  ــورســــــیــ نــ ــج  ــرنــ  تــ

ــد  ــدنـ دیـ ــج  ــرنـ تـ او  ــف  کـ ــر  بـ ــون   چـ
ــس ــی ق ــوه  شـــــد  ــل ج ــه  ــش ب ــج ــن غ ــاه   گ

رنـــج ــتـــان  دوســــ دمـــاغ  ز   بـــرده 
 
 
 
 
 
 

ــوســـــف  ــدي یـ رســـــیـ ــی  مشـــــرقـ  رخ 
زر  از  تــــرنــــجــــی  او   ریــــحــــانــــی 

ــج ــرنــ تــ ــخ  زنــ ز  ــردي   ســــــازي کــ
بــــریــــده  کــــف  تــــرنــــج   نــــظّــــاره 
مـــیـــکـــفـــیـــدنـــد  نـــار  چـــو  ــق  عشـــ  از 

ــج ــارنــ ــش نــ ــجــ ــرنــ تــ ــم  غــ از   رخ 
نـــارنـــج  و  تـــرنـــج  آن  ــبـــویـــی   خـــوشـــ

 ) 62-63(لیلی و مجنون، شرح وحید: ص           
 

                                                    
ام  اـعث تکلف و ابـه ار برده و ـب اً کلـمۀ «ترنج» را ـبه طریق حقیـقت و مـجاز بـک ارـها التزاـم در این چـند بـیت، نـظامی ـب
اعر خود را مقید به تکرار این کلمه کرده اـست، ـصنایعی که به آن میپردازد، تا حدي دچار   ـشده اـست. ازآنجاکه ـش

 است، مثالً وجه شبه «آسمان» و «ترنج» چندان قوي نیست.رکاکت  
آورد که هرچند معنی را بکل مخدوش نمیســازد اما کالم را از  نظامی در برخی موارد، کلمات و جمالت زایدي می

 استحکام دور میکند: 
ــودات  ــوجـ مـ ــده  زنـ ــت  ــاتســـ ــیـ حـ ــه   بـ

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

ــات  ــی ح ــوســـــت  ت ــود  وج از  ــک  ــل ب ــده   زن
 ) 3پیکر، شرح وحید: ص(هفت                       

 حشوي در بیت وجود دارد. حیات همان زنده بودن است و زنده بودن به حیات مهمل است.
 نسخۀ ثروتیان بیت را بدین شکل دارد: 

مــوجــودات جــمــلــه  ــت  حــیــاتســـ  بــه 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

ــات   ــی ح تســـــت  ــود  وج ــز  ک ــل  ب ــده،   زن
 ) 79پیکر، شرح ثروتیان: ص(هفت                  

ت» (همان: و  ت، یعنی: «جمله موجودات به حیات زنده اـس ته اـس رع اول دانـس ند مـص رع دوم را مـس «زنده» در مـص
 ).375ص

همچنین بجاي عبارت «بلک از» همانگونه که وحید نوشــته «لیک» مناســبتر اســت. در هر حال مناســبتی براي 
 «لیک» در این موضع وجود ندارد.

ــز ــی چ دو  ــه  ب ــر  ــگ م ــان  ج ــرد  ب ــوان  ــت  ن
 

بـــ  نـــیـــزبـــه  ــنـــدي  بـــدپســـ بـــه  و   دي 
 ) 37پیکر، شرح وحید: ص(هفت                    
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 «نیز» صرفاً براي پر کردن قافیه آمده است و حشو و مخلّ فصاحت است.
 سازیهاي نظامی در برخی موارد موجب تعقید و ابهام در معنی شده است: ترکیب

ــد  ــنـ ــلـ بـ ــر  ــهـ ســــــپـ ــدة  ــرآرنـ بـ  اي 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

ــم  ــجـ ــنانـ ــمـ ــجـ انـ و  ــروز  ــد افـ ــونـ ــیـ  پـ
 ) 3(همان: ص                                             

ــاکت  ــفت مرکب «انجمن پیوند» محل ابهام و اختالف اســـت. وحید در این مورد سـ ــد: صـ امّا ثروتیان مینویسـ
آورنده و مجلس و مجمع ســـازنده، بالکنایه آنکه ذرات اشـــیاء و اجزاء  پیوند (پیونددهندة انجمن): گردهم«انجمن

عالم وجود را از جماد و نبات و حیوان و آسمان و ستارگان آفریده و پیش هم فراهم آورده است، کنایه از آفریدگار  
 ).376ص پیکر، شرح ثروتیان:است» (هفت

ــت و آن را به عبارت «و ألّفَ بینَ قلوبهم» برات زنجانی «انجمن ــته اس پیوند» را «گردآورندة جمعیت خاطر» نوش
 ).191پیکر، شرح زنجانی: صپیوند: انجمن پیوندنده، گردآورندة جمعیت خاطر» (هفتربط داده است: «انجمن

کننده و گردآورندة اجرام آسـمانی» باشـد، ند «ترکیببافت کالم اقتضـا میکند مقصـود از این ترکیب مفهومی مان
لکن قرینۀ واضـحی براي حمل این معنی بر این لفظ جز حدس و ظن و احتمال وجود ندارد، فلذا ممکن اسـت از 
این ترکیب معانی دیگري نیز دریافت شــود و علت آن نه ابهام هنري یا اشــتباه مفســر، بلکه ضــعف تألیف اســت. 

 صر این صفت در معنی و مصداق خاص وجود ندارد.یعنی دلیلی براي ح
 اند: اي آن را توجیه کردهساز شده است و شارحان هریک بگونهبند» مشکلدر بیت زیر واژة «نقش

ــت ــوســ ت ــردة  پ ــد  ــن ــب ــقشــ ن ــی  کســ ــر   ه
 

ــوســــت   ت ــردة  ک ــرده  ک ــد،  ــن ــچ ــی ه ــه  ــم  ه
 ) 5پیکر، شرح وحید: ص(هفت                      

 شده به پردة مشیت تویند» (همانجا).هاي بسته«یعنی همۀ موجودات نقش
پیکر، ـشرح زنجانی:  بـسته آمده اـست (ـصفت فاعلی در معنی مفعولی)» (هفتبند: نقاش، اینجا به معنی نقش«نقش

 ).194ص
ــی). هر دو معنی  «نقش ــته، نقاش ــود (نگاش ــته میش بند: آنکه نقش میبندند (نقاش و هنرمند) و آنچه نقش او بس

ود گویند ت: همه را تو آفریدهمقـص تهه اـس ماوي و هر اي و نقش و نگار بر  وي بـس اي و همچنین هریک از اجرام ـس
اي آفرینش تو را میذره دـهد پردة زیـب ام مـی اري انـج ات و موجودات ـکه ـک ائـن دد» اي از ـک د و بر آن نقش میبـن آراـی

 ).379پیکر، شرح ثروتیان: ص(هفت
از بن مضـارع «بند» صـفت مفعولی سـاخته نمیشـود، بلکه صـفت  بند» صـفت فاعلی اسـت وبه هر جهت «نقش 

 مفعولی را باید از بن ماضی «بست» ساخت.
هاي ضعف تألیف در آثار نظامی فراوان است اما چون در برخی موارد موجد ابهام نیست، بررسی آنها از دایرة نمونه

 «آشامید» آمده است:   بحث و تحقیق این مقاله خارج است. مثالً در بیت زیر «آشمید» بجاي 
او ــا  بـ آرمـــیـــد  و  ــد  شـــ ــدل   خـــوشـــ

 
او  بـــا  ــمـــیـــد  آشـــ هـــم  و  خـــورد   هـــم 

 ) 105(لیلی و مجنون، شرح وحید: ص              

و یا در جایی از «ـشـشدر» فارـسی، به ـسیاق عربی اـسم مفعول «مـشـشدر» ـساخته ـشده اـست (دیوان نظامی، ـشرح  
 ).7زنجانی: ص
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 بیسابقهسابقه یا صور خیال بدیع و کم
تعارات و   ۀ نظامی آکنده از اـس ده اـست. خمـس ور خیال آثار او هم منعکس ـش احاطۀ علمی و فرهنگی نظامی، در ـص
عار خودش نیز فقط یک یا چند بار دیده میـشود. فهم این ـصور  اً حتی در اـش ابقه اـست که بعـض کنایات بدیع و بیـس

و ـسنتهاي ادبی ـشعر فارـسی ناممکن اـست. این تازگیها مکتبانش  خیال جز از راه آـشنایی کامل با زبان نظامی، هم
ع زیادي زمینه ت، در مواـض وار او درآمیخته اـس ت و معنی تعداد قابل  چون با زبان دـش ده اـس از ابهام و گنگی ـش ـس

هاي نظامی بچـشم  ها و کنایهتوجهی از فرازها و ابیات را الینحل باقی گذاـشته اـست. این موـضوع بیـشتر در اـستعاره
 هاي او، مخصوصاً وقتی ابداعی و بکر باشد دشوار است: د. نظامی در استعاره استاد است. فهم استعارهمیخور

ــیــه ســـ زاغ  ــلــه  حــوصـــ از   پــر نــهــاد 
 

زر  ــۀ  ــایـ خـ ــی  ــوطـ طـ ــرّ  پـ ــر  زیـ ــه   بـ
 ) 44(خسرو و شیرین، شرح وحید: ص              

ت. این  مان» و «آفتاب» اـس ب»، «آـس حه از «ـش رحه مرـش تعارة مـص «زاغ»، «پر طوطی» و «خایۀ زر» به ترتیب اـس
ــادیق  ــت، بطوریکه مص ــواري و دیریابی معروف اس ــتعارٌله به دش ــور مالئمات مس ــتعاره ازجهت عدم حض نوع اس

 است.  مستعارٌله قطعی نیست و میتواند متعدد باشد و همین مسئله باعث ابهام در فهم
ــه ــتـ تـــخـ ــر  زیـ ــه  ــی بـ ــوســـ ــنـ آبـ ــرد   نـ

 
ــی   ــنــدروســ ســ ــتــیــن  کــعــب ــد  شــ ــهــان   ن

 ) 58(همان: ص                                         

ت. گفتهاین بیت از نمونۀ باالتر هم دیریاب  ت تر اـس عیف و ظریف اـس حه ـض رحۀ مرـش تعارة مـص اند که قرائن در اـس
ــا، بیان و معانی: ص ــمیس ــم نمیخورد، مگراینکه به متن قرینه). لکن در این بیت  60(ش ــعیف بچش اي هرچند ض

 مراجعه کنیم و قرائن معنوي را از ابیات سابق و الحق دریابیم. آثار نظامی مملو از استعارات اینچنینی است: 
ــده  ــرکشـــــیـ بـ ــره  طـ ــی  ــرجـ گـ ــن   زیـ

 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

ــده  ــریـ ــربـ ســـ ــره  طـ ــو  چـ روز  ــد   شـــ
 ) 113(همان: ص                                          

 یا: 
پـــرنـــیـــان هـــواي  کـــه   پـــوش روزي 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

گـــوش  بـــر  نـــهـــاد  فـــلـــک   خـــلـــخـــال 
 ) 68(همان: ص                                          

 
 

                                                    

تعاره م میخورد و از عوامل ابهامهاي دیریاب، کنایات بعید نیز در جاي همچون اـس زا در کالم جاي آثار نظامی بچـش
ــود گاه عالوه ــت. کنایاتی که در آثار نظامی دیده میش ــیدن از الزم به ملزوم،  اوس ــیر رس ــائط در مس بر تعدد وس

 کاربرد هستند:  مک
ــدي  ــزوجـ ــیـ تـ ز  ــدي  شـــ ــد  ــجـ نـ ــر   بـ

 
ــدي  ــج ن ــخ  شـــــی ــه  ن ــی  ول ــه  ــان ــخ  شـــــی

 ) 103(همان: ص                                        

اعر  ترة معلومات ـش ت (لغتنامه، دهخدا). گـس یطان اـس یار نادر در متون ادبی، از ـش یخ نجدي» کنایۀ رمز و بـس «ـش
 اي به ذهنش خطور میکند. آید، چنین کنایهبحدي است که وقتی نامی از نجد بمیان می

ــان  ــوشـــ زردگـ ــم  چشـــ ز  ــد  ــنـ ــرچـ  هـ
 

ــوشـــــان  ج ــون  خ ز  ــم  رخ  ســـــرخســـــت 
 ) 42(همان: ص                                          
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عنه مبهم اـست، آن را نیز «زردگوش» کنایه از فرد منافق اـست (لغتنامه، دهخدا) و ازآنجاکه ارتباط مکنی و مکنیٌ
 نوع کنایۀ رمز دانست.باید از 

ــیســــت  ن ــی  ــه ب ــم  ــت ــع صــــن ــر  ــک ــن م  در 
 

ــیســــت   ن ــی  ــه ــب ــارشــــن چ شــــب  ــا  ــالّ  ک
 (همانجا)                                                    

راغ  نبه به ـس رع ـشب چهارـش روع اـست. زیرا عقیده بر این بوده که ـص نبهی» کنایه تلویح از دیوانۀ مـص «ـشب چارـش
 (همانجا).آید مصروع می

ــد  ــاشــــن پ ــره  ــه م ــاران  م ــاووس  ط ــن  ــدی  ب
 

واجــه    ـخ مــاران  و  ــان  طــاووســ ــنــد کــه   تــاشـ
 )448(خسرو و شیرین، شرح وحید: ص                

وحید بیت را شـرح کرده اسـت، اما نتوانسـته اسـت بشـکل تمام ابهام بیت را بزداید (همانجا). ثروتیان هم ضـمن 
معماگونگی و غرابت کنایی آن اذعان کرده اـست (خـسرو و ـشیرین، ـشرح ثروتیان:  ـشرح مـستوفی بیت در پایان به 

 ). معناي کنایات نظامی در موراد زیادي محل اختالف شروح است:863ص
ــگ ــن ت ــاه وشـــــاق  ــرگ خ ــت  ــف ه  چشـــــم 

 
ــاه    ــهـنشــ شــ پـیـش  ــده  شــ خـتـلـی   بــدان 

 ) 438(خسرو و شیرین، شرح وحید: ص             

خرگاه» را وحید کنایه از «جبرئیل» (همانجا) و ثروتیان مراد از آن را پیامبر اســـالم  چشـــم هفت «وشـــاق تنگ
 اند.) گفته840(خسرو و شیرین، شرح ثروتیان: ص

 اند:شارحین حتی بعضاً کنایات و عناوین بظاهر ساده را به اشکال متفاوت شرح کرده
بـــی بـــنـــه  را  کـــنظـــلـــمـــتـــیـــان   نـــور 

 
ــن  کـ دور  ــرض  عـ ز  را  ــان  ــریـ ــوهـ  جـ

 ) 9االسرار، شرح وحید: ص(مخزن                  

م  166االســـرار، شـــرح نجانی: صظلمتیان قائالن به خداي نور ظلمت (همانجا و مخزن ــّ ) و جوهریان اهل تجسـ
تند (مخزن رح وحید: صهـس رار، ـش ت (مخزن9االـس رح محمدبن قوام نیز همینگونه اـس رار، محمدبن ) و در ـش االـس

ــفه که به  ). این در 48قوام: ص ــت که ثروتیان «ظلمتیان» را مردم نادان و گمراه و «جوهریان» را فالس حالی اس
 ).220االسرار، شرح ثروتیان: صعرض و جوهر قائل باشند نوشته است (مخزن

 کنایات دیریاب و غریب در خمسۀ نظامی فراوان است:
رح وحید: ص رو  57غله بازندادن (لیلی و مجنون، ـش رح وحید: ص)، پروانه کردن (خـس یرین، ـش ت 58و ـش )، آبدـس

فته112بودن (همان: ص رح وحید: صگوش (هفت)، ـس رح 4پیکر، ـش )، در رخ تکبیر کشـیدن (لیلی و مجنون، ـش
اندن (همان: ص121وحید: ص رح وحید: صآموختگان ازل (مخزن)، پرورش111)، به یزك دعا نـش رار، ـش )  4االـس

 و...
 مفردات غریب

هام در آثار نظامی باعث شـده اسـت تا آن را در بخشـی مجزا بررسـی کنیم. خمسـۀ اهمیت این خصـیصـۀ مولّد اب
اذّي اـست که در آثار دیگران بندرت دیده میـشود و یا بالکل در متن ـشناخته ـشدة دیگري نظامی آکنده از لغات ـش

ی اســتشــهاد  هاي نظامموجود نیســت؛ تا بدانجا که لغتنامۀ دهخدا در توضــیح برخی از این لغات فقط به ســروده
 میکند. لغاتی وجود دارد که در خمسۀ نظامی نیز فقط یک بار دیده میشود:
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ی  خــت ـل کـرد  عــت  صـــــن چـو  صــــورت  آن  ر   ـب
 

ــانـــیـــد   درخـــتـــی  بـــدوســـ ــاق  ســـ  بـــر 
 ) 59(خسرو و شیرین، شرح وحید: ص               

 است.«دوسانیدن» را لغتنامۀ دهخدا با استشهاد به همین بیت به معنی چسبانیدن آورده  
اســـــت حــیــات  ــارة  عصـــ کــه  مــی   آن 

 
ــت   بــــاکــــورة  اســــ نــــبــــات   کــــوزة 

 ) 51(لیلی و مجنون، شرح وحید: ص                  

 «باکوره» به معنی بکر و نوباوه و میوة نورس است.
ــی   ــجــاب ــن ســ دوران  ــد  شــ ــقچــو    دوزوشــ

 
روز  ــم  ــاق ق از  ــت  ــف ــه ن شـــــب  ــور   ســـــم

 ) 59(خسرو و شیرین، شرح وحید: ص                

ق» نوعی گربه ق«وـش ت. ترکیب ابداعی «وـش ان اـس تر معنی بیت ـس تعارات دیگر موجب ابهام بیـش دوز» در کنار اـس
 شده است. 

ز   ــر  ــرشـــــکّـ ــطـ ــمَـ ــرگشـــــادي  قِـ  بـ
 

نــــدادي    ولــــی  کــــردي  ــربــــت   شــــ
 ) 121(لیلی و مجنون، شرح وحید: ص                

 
 

                                                    

«قمطر» ظرف شـکر اسـت و دهخدا همین بیت را براي آن شـاهد آورده اسـت. اینجا مجنون به تمثیل خطاب به  
ــال بردي ولی در آخرین مرحله از آن محرومم کردي. نظامی با یک کلمۀ غریب  ــتانۀ وص نوفل میگوید: مرا تا آس

 اي غریبتر ساخته است.کنایه
ــت نمونه ــۀ نظامی فراواناز این دس ــرح وحید: ص ها در خمس ــت: یتاقداري و یزك (لیلی و مجنون، ش )؛  168اس

ــیده (همان: ص )؛  113)؛ طریده (در معنی تیر نازك) (همان: ص114). زه (در معنی خوبی)، (همان: ص120عصـ
ــخص و ـکالـبد) (هـمان: ص ــرح وحـید: ص111طـلل (در معنی شـ )؛ مِطرح (هـمان: 151)؛ گُالـله (هـفت پیکر، شـ

ــر)؛ خنبره (مخزن23ص ــرح وحید: صاالس ــرح وحید: ص177ار، ش ــیرین، ش ــرو و ش )؛ مرغول 109)؛  بَقَم (خس
 ) و...338)؛ جَفته (همان: ص305)؛ برآموده (همان: ص116(همان: ص

 
 خدشه و اختالف در نسخ

ود. در اغلب  ئله پررنگتر میـش ت، اما در برخی آثار این مـس تر متون کهن اـس خ از معـضالت ثابت در بیـش اختالف نـس
در نـسخ   یک فارـسی که در ـسطح لفظی با ـسنتهاي ادبی انطباق بیـشتري دارند، بـسیاري از موارد مبهممتون کالـس

ــف کرد، اما  ــت با ظنی قریب به یقین کشـ مختلف را میتوان با توجه به مالئمات و قرائنی که در متن موجود اسـ
 ین روش کاسته میشود.  وقتی با اصطالحات، مفردات، صور خیال و... ناآشنا مواجه هستیم، از کارآیی ا

نظامی از جمله ـسخنورانی اـست که بیانش در ـسطح زبانی و ادبی با بدعت همراه اـست. در برخی فرازها، گویی که 
ناخته نتهاي اجتماعی و ادبی کمترـش تر ـس دهاو با زبانی جدید در بـس بب    ـش ت. بـس ت به خلق آثار خود زده اـس دـس

بیسـابقه در کالم وي، نسـاخ و مصـححان در مواردي که از فهم متن عاجز سـابقه و نشـینیهاي غیرمألوف و کمهم
اند با تغییر کلمات، سـخن اند یا گاه خواسـتهاند، براي توجیه معنی دسـت تصـرف بسـوي نسـخه دراز کردهمانده

ســخنی ترکیبات  گوینده را به ذوق ســلیم و زبان عصــر خود نزدیکتر ســازند. به عبارت دیگر هنگامی که صــاحب
هیل متن یا  ب اذّ را بوفور در متن خود میگنجاند، کتّاب براي تـس یار ـش ابقه ابداع میکند و یا کاربردهاي زبانی بـس یـس
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ــوع موجب  ــخه میبرند. این موض ــحیف نس ــت به تحریف و تص ــطالحات، دس از روي جهل به معنی کلمات و اص
 ساز اختالف شروح میشود.آشفتگی در نسخ و زمینه

ــ مشه   ــ در بیت زیر از میان نسخ مختلف ضبط «سکّه» را با توجه به  وحید دستگردي  ورترین شارح آثار نظامی 
 فعل «زنم» و کلمۀ «مقلوب» در مصرع دوم برگزیده است و چنین ضبطی بلحاظ سنت ادبی موجّه است:

ــوب  خ ــی  ــب ــال ق ــه  ب ــم  زن ــه  ســـــک ــن   م
 

ــوب   ــلـ ــقـ مـ ــک  ــیـ ولـ ــد  زنـ ــز  ــیـ نـ  او 
 ) 41: ص(لیلی و مجنون، شرح وحید                  

 اما ثروتیان ضبط دیگري را که بنظر کهنتر میرسد ترجیح داده است:
ــوب  خ ــی  ــب ــال ق ــه  ب ــم  زن ــه  ــک ــل پُ ــن   م

 
  
 
  
 
 
 
 
 

ــوب    ــلـ ــقـ مـ ــیـــک  لـ و  ــد  زنـ ــز  ــیـ نـ  او 
 ) 61(لیلی و مجنون، شرح ثروتیان: ص              

 
                                                    

«پُلکه» به ضــم اول: «از انواع کنایه اســت که مخاطب بعداً میفهمد معنایی ناپســند در آن نهفته اســت» (همان: 
 ).352ص

وابط مدون و وحدت رویه ر جدید ـض وع که تا عـص مبا عنایت به این موـض وجود  گذاري  الخط و حتی نقطهاي در رـس
لیقه اخهاي ـس تنـس ته اـست، اـس ت. براي نمونه بیت زیر در  نداـش ده اـس تر در متون ـش اي و مـشوش موجب ابهام بیـش

 اند:نسخ متفاوت به انحاء گوناگون آمده است و شروح مختلف بر آن نوشته
ــنــد  چشــ ــیــریــن  شــ ــربــت  شــ لــبــی  ز   گــر 

 
کشـــنــد   ش  روـی ــه  ب نــه  رـی شــــی ــه  ب ــت   دســ

 ) 175د: صاالسرار، شرح وحی(مخزن             

ترجمه شـده و درسـت  مرض شـیرینهوحید دسـتگردي در شـرح این بیت مینویسـد: «در چاپ اول، شـیرینه به 
را  "برویش"نوـشته و   "کـسی"و "رزي "و  "نیی"  "لبی"اند: بجاي نیـست. در این بیت کاتبان تـصحیحات بـسیار کرده

 اند».  و چیزهاي مهمل دیگر کرده "گردون"و  "پروین"
ــرح این بیت در چاپ اول همین بـیت  ـــخۀ خطی محـمدبن قوام بلخی ــــــ که گویا مأخذ وحـید براي شـ در نسـ

 چنین آمده است: االسرار بوده ـمخزن
ــنــد  چشــ ــیــریــن  شــ ــربــت  شــ لــبــی  ز   گــر 

 
کشــــنــد   ردون  ـگ و  ی  ـن رـی شـــــی ــه  ب ــت   دســ

 ) 41االسرار، محمدبن قوام: ص(مخزن             

وي در ـشرح بیت مینویـسد: «ـشیرینه علت پختگی اـست که در پاي اـسب ـشود... یعنی ازو میچـشند و دـست طعن 
ــت که همچنان نااهالن را نعمت میدهد و   ــند یعنی در تأثیر فلک که فلک نااهل و... اس بر عیب پاي گردون بکش

 اي «گردون» پیشنهاد کرده است. ). در حاشیه نیز کلمۀ «پروین» را بج100بزرگ میگرداند» (محمدبن قوام: ص
 زنجانی بیت را بشکل زیر ضبط کرده است اما شرح متفاوتی دارد:

ــنــد  چشــ ــیــریــن  شــ ــربــت  شــ لــبــی  ز   گــر 
 

ــنــد   کشــ پــرویــن  ــیــریــنــۀ  شــ ــه  ب ــت   دســ
 ) 202االسرار، شرح ثروتیان: ص(مخزن             

ند  یرین بشـنوند بجاي اینکه از او راضـی باـش خن ـش مان ایراد  «اگر از لبی ـس ایرادگیري میکنند، نظیر آنکه به آـس
 ).430االسرار، شرح زنجانی: صکنیم که شیرینۀ چون پروین دارند» (مخزن
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یده  یره جوـش یرینه پروین: ـش ته اـست: «ـش رح بیت چنین نوـش ثروتیان نیز بیت را مانند زنجانی ـضبط کرده و در ـش
لب ـشاعري ـسخن ـشیرین بـشنوند و ـشربت ـشیرین بچـشند   انگور/ ایهاماً جوش ـصورت دختري به نام پروین. اگر از

یرة انگور میکـشند، یعنی به دروغ تعریف میکنند. ایهاماً، لب ـشیرین پروین را  او را ـشیره مال میکنند و دـست به ـش
 ). 34-350االسرار، شرح ثروتیان: صمیبوسند و دست به جوش صورت او کشیده عیبش را بازگو میکنند» (مخزن

ی که شرحش گذشت، بیت زیر نیز بسبب اغتشاش در ضبط نسخ گرفتار تفسیرهاي گوناگون در شروح همانند بیت
 شده است:

ــوش ــام خ ــوِ  تُ ــان  ــرغ م ــه  ــم ه ــز   ســـــاز ک
 
 
 
 
 
 
 

ــرده  بـ ــرا  چـ ــوي  ــاز گـ بـ ــه  بـ ــر  آخـ  اي 
 ) 177االسرار، شرح وحید: ص(مخزن              

 
وحید در ـشرح مینویـسد: «این بیت نیز مانند بیت قبل بـسبب وجود خدـشه در نـسخه، بدواً بـشکل نادرـستی ـشرح                                                     

بازِي شده است. وي «باز» را مخفف «بازي» نوشته است و در ادامه میگوید: «یعنی بلبل به باز گفت که در چوگان
 اي» (همانجا).سبقت از همۀ مرغان بردهترقی و تعالی، تو که سازت خاموش است و آواز نداري، چگونه گوي 

 ثروتیان بیت را بشکل زیر ضبط کرده و هیچگونه توضیحی براي بیت الزم ندیده است: 
ــوش ــام خ ــوِ  تُ ــان  ــرغ م ــه  ــم ه ــز   ســـــار ک

 
 
 

ــرده  بـ ــرا  چـ ــوي  ــارگـ ــیـ بـ ــر  آخـ  اي 
 ) 58االسرار، شرح ثروتیان: ص(مخزن             
 

                                                    
 نسخۀ محمدبن قوام بیت را چنین دارد:

خــامــوش ــو  ت چــو  مــرغــان  هــمــه  ــازکــز   ســ
 
 
 
 
 
 
 

بــــبــــاز   آخــــر  پــــردة  آن  از   گــــوي 
 ) 41االسرار، محمدبن قوام: ص(مخزن             

 
 در حاشیه نیز ضبط زیر را آورده است:                                                    

ــوش ــام خ ــو  ت ــو  چ ــان  ــرغ م ــه  ــم ه  ســــار از 
 
 
 
 
 
 
 

ــار  بـ ــدان  ــیـ مـ ز  ــرده  بـ ــرا  چـ ــوي   گـ
 (همانجا)                                                   

بط دیگري دارد و  یحات ابیات ـض ت: «یعنی توي خاموشبااینحال در توـض ته اـس رح چنین نوـش ار از در ـش ار و ـس ـس
الفاظ تشـبیه اسـت یعنی همچو خاموشـان گوي چرا بردي یعنی از همه شـکره تو شـرف چرا یافته[اي] آخر بیار 

 ).101یعنی حجت آورد» (همان: ص
ارند، هرچند استبعاد چنین ابیاتی نشان میدهد شارحان باري به هر روي و با مصالح موجود سعی در توجیه معنا د

 داشته باشد.
 ساز شده است:گذاري و تشابه دو حرف «ك» و «گ» در نوشتار قدیم، در بیت زیر نیز ابهامبیهنجاري در نقطه

ــی  کشــــت ــاد  ب ــر  پ ــی  م ز  را  ــش  ــع ــی ــط  م
 

ــی   ــت ــزدشــ ــی ت ــادش  ب ــت،  گشــ ــاغــی  ی  چــو 
 ) 30(خسرو و شیرین، شرح وحید: ص               

در نـسخ مختلف این بیت به اـشکال گوناگون نوـشته ـشد اـست. مثالً «کـشتی» بـشکل «گـشتی» و «یاغی» بـصورت 
 «باغی» و «تیز دُشتی» «اردیبهشتی» آمده است و توضیحات مختلف بر آن نوشته شده است. 

ن ضـبطهاي  هاي مختلف ذکر شـده اسـت و متابع ایبیت زیر هم به اقسـام گوناگون و تفاوتهاي فاحش در نسـخه
 اند: مشوش، شرحهاي گوناگون بر آن نوشته
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ــد  ــن ک ــم  ــی ب ــع  ــط ق ز  ــر  گ را  ــب   ســـــی
 

کـــنـــد   دونـــیـــم  ــنـــان  روشـــ  نـــاخـــنـــۀ 
 ) 9پیکر، شرح وحید: ص(هفت                        

)،  9البته وحید بـصراحت ـشکل بیت را در نـسخۀ یان ریپکا و دیگر نـسخ غلط و تـصحیح کاتب میـشمارد (همان: ص
 حال در شرح ثروتیان بیت بشکل زیر آمده است:اما در هر 

ــد  ــن ک ــم  ــی ب ــع  ــط ق ز  ــو  گ را  ــب   ســـــی
 
  
 
 
 
 
 

ــد   ــنـ کـ ــم  ــیـ دونـ ــان  ــتـ دوســـ ــن  ــاخـ  نـ
 ) 84پیکر، شرح ثروتیان: ص(هفت                   

                                                    
 و زنجانی «کو» را به «گو» ترجیح داده است:

ز   ــو  ک را  ــب  ــد ســـــی ــن ک ــم  ــی ب ــع  ــط  ق
 
  
 
 
 
 
 

ــد  ــنـ کـ ــم  ــیـ دونـ ــان  ــتـ دوســـ ــن  ــاخـ  نـ
 ) 27پیکر، شرح زنجانی: ص(هفت                   

 
 که همین تفاوت کوچک ساختار نحوي و معنایی بیت را بکل دگرگون کرده است.                                                    

 آید:هاي دیگري از آن در پی میاز این دست اختالفات در نسخ و شرحهاي خمسه بیحد و احصاء است که نمونه 
 ). 38پیکر، شرح زنجانی: ص) و (هفت104پیکر، شرح ثروتیان: ص)./ انگُژَد (هفت34انگره (همان: ص

ت (مخزن ده نگـف ه دـی ه ـب د: صکوري آن کس ـک ــرح وحـی ــرار، شـ ت )./ کوري آن ک19االسـ دن بگـف دـی ه ـن س ـک
ــرار، محـمدبن قوام بلخی: ص(مخزن ــرح زنـجانی:  )./ کوري آن کس ـکه ـبدـیدن نگـفت (مخزن7االسـ ــرار، شـ االسـ

 ).48االسرار، شرح ثروتیان: ص)./ کوري آنکس که به دیدن نگفت (مخزن185ص
ــخن را طرفی لورکند (مخزن ــرح وحید: صخوانده س ــرار، ش ــخن را  خوانده)./  175االس : (همان  کندلور ي قدر  س

خن را  خوانده)./  202ص رار،  (مخزن  ) باربند(  کوزکند  ) یطرف( ي قدر  ـس خن 41ص  :قوام محمدبناالـس )./ خوانده ـس
 ).430االسرار، شرح زنجانی: صرا قدري پوزگند (مخزن

االسرار،  )/ رجم کن این گنبد شنگرف را (مخزن171االسرار، شرح وحید: صرجم کن این لعبت شنگرف را (مخزن
ــرح زنجانی: ص ــنگرف را (مخزن425ش ــرار، محمدبن قوام: ص) / زخم کن این گنبد ش )/ زخم کن این 102االس

 ) 197االسرار، شرح ثروتیان: صلعبت شنگرف را (مخزن
)./ به دشــت و آبجوي آرام کردند (خســرو و  62به دشــت انجرك آرام کردند (خســرو و شــیرین، شــرح وحید: ص

 ).167: صشیرین، شرح ثروتیان
 هاي متقنتر و کهنتر میتواند گره از این دست ابهامات موجود در برخی از ابیات را بگشاید.یابی به نسخهدست

 
 شمول بر اصطالحات علوم و فنون مختلف

از ویژگیهاي بارز ـسبک آذربایجانی، اـستعمال اـصطالحات تخـصـصی علوم و فنون و حِرَف اـست. این اـستعماالت در  
ارات فراوان و پیآثار نظامی ب کی و وفور یافت میشـود. نظامی اـش درپی به اصـطالحات علومی چون ریاضـی و پزـش

ا امروزه برخی از دقائق این  ت و چه بـس نایی با این علوم اـس باالخص نجوم دارد. فهم معنی متن و بیت در گرو آـش
 علوم بر ما معلوم نباشد:

ــه نــقــیضــ کــه  ــایــه  ــت ســ اســ مــرد  ــاز   ســ
 

ــزاف  گـ ــري  ــزگـ ــنـ طـ اســــــتدر  ــرد   گـ
 ) 61(لیلی و مجنون، شرح ثروتیان: ص               
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«نقیضــه» اصــطالحی ادبی اســت به معناي متنی که در جواب و نقض متنی دیگر نوشــته شــود، مانند کتاب  
ائح«النقض» که ردّیه ت بر «بعض فـض ت اي اـس الروافض». کاربرد این اـصطالح فنّی ابهامی در بیت بوجود آورده اـس

 اند. اند و برخی شارحین همان را شرح کردهاي نسخ «نقیصه» ضبط کردهپاره تا جایی که
ــد  ــارنـ کـ ــۀ  ــغـ ــلـ بـ ــه  کـ ــی  ــانـ ــغـ ــالـ  بـ

 
بـــه    ــر  ــمّ  ســـ اصـــ نـــارنـــدجـــذر   فـــرو 

 ) 33پیکر، شرح وحید: ص(هفت                    
 جذر اصم از اصالحات ریاضی است که امروزه آن را «جذر گنگ» خوانند.

ــاشـــــد بـ ــوت  ــبـ ــکـ ــنـ عـ ــۀ  ــانـ خـ  آن 
ــه   ــون گ ــخ ــی شـــــب ــد  ــن ک ــگســـــی  م ــر   ب

 

ــد  خــراشـــ گــه  و  زخــم  بــنــدنــد   کــو 
خــون از  رهــانــد  ــی  کســـ دســـــت   گــه 

 ) 51(لیلی و مجنون، شرح وحید: ص               

ـــیت انعـقاد خون  ــت ـکه در ـطب ـقدیم ـتار عنکبوت را داراي ـخاصـ ــیح این بـیت گفـته اسـ بهروز ثروتـیان در توضـ
 ).362صاند (لیلی و مجنون، شرح ثروتیان: میدانسته

ــوش ن ــام  ــع ط ــه  ک ــوا  ــل اســـــت ح ــر  ــه  ب
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

ــیضــــه  ه اســــت  در  ــر  زه ــاي  ــج ب ــوري   خ
 ) 83(همان: ص                                           

 اند.اطباي قدیم حلوا را سبب تشدید علت هیضه دانسته
د گاه کتّاب بجهت جهلی که به معنی برخی کلمات و   تههمانگونه که قبًال ذکر ـش اند، آنها را طبق اـصطالحات داـش

اند. بسـیاري از این اصـطالحات وجه علمی و تخصـصـی دارند. مثالً کلمۀ «نرگیان» در شـرح ذوق خود تغییر داده
ثروتیان آن را «مجموعۀ ســتارگان، ایهاماً شــهابهاي شــیاطین» نوشــته اســت (خســرو و شــیرین، شــرح ثروتیان:  

 ).842ص
ــمـــان آســـ نـــرگـــیـــان  دفـــع   گـــیـــر بـــه 

 
تــیــر  یــکــی  را  جــوزا  داده  جــعــبــه   ز 

 ) 501(همان: ص
 اي دیگر نوشته است:اما وحید «نزلیان» ضبط کرده و معنی مصرع را بگونه

ــمـــان آســـ نـــزلـــیـــان  دفـــع   گـــیـــربـــه 
 

تــیــر  یــکــی  را  جــوزا  داده  جــعــبــه   ز 
 ) 439(خسرو و شیرین، شرح وحید: ص               

ــطالحات علمی را  ــی از در برخی فرازها، نظامی اص ــت. در بخش ــوارتر کرده اس مکرراً بکار برده، فهم متن را دش
ــود، در حدود پنـجاه  منظومه لیلی و مجنون که از عنوان «نـیایش کردن مجنون به درگاه خداي تـعالی» آغاز میشـ

االسد (لیلی و مجنون، شرح بیت، مملو از اـصطالحات نجومی اـست. کلماتی مانند هقعه، هنعه، سباعی، جبهه، قلب
ــماك، نعایم، بَلده (همان: ص174حید: صو ــرفه، غفر، عوّا، س )، ذابح، اخبیه، مقدّم، مؤخّر، بطن الحمل، 175)، ص

) و الخ... حتی 177)، مبسـوطه، مقبوضـه، سـتاره فرد، رامح، اعزل (همان: ص176مثلّث، خاتون، رشـا (همان: ص
 اهل فن را نیز دچار سردرگمی در فهم چنین فرازهایی میکند.

 شتۀ ثروتیان ظاهراً «مسلسل» در بیت:به نو
ــل ــلســ مســ دادم  ــطــی  خ ــی  ــوک ــل ــم م ــه   ب

 
ــجــل  مســـ ــاهــی  قــزلشـــ تــوقــیــع   بــه 

 )  455(خسرو و شیرین، وحید: ص
 ) 875از اصطالحات علم حدیث است (خسرو و شیرین، شرح ثروتیان: ص
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 اشارات به رسوم و آداب عامیانه
جغرافیاي شاعر است. بازیهایی چون نرد و شطرنج و نمایش  خمـسۀ نظامی جُنگی از آیینها و رـسوم عامیانۀ عـصر و 

 با حیوانات از این جمله است. فهم برخی از ابیات خمسه متوقف به آشنایی با این اشارات است:
زد ــالك  اف ــر  ب ــه  ک ــر  ــب ــن چ ــه  ســ دو  ــن   زی

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

زد   ــاك  خـ ــدم  قـ ــر  بـ ــره  گـ ــت  ــفـ  هـ
 ) 5(مخزن االسرار، شرح وحید: ص                    

 
 

                                                    

م بود نوجوانی با یک پارچه هفت گره به کمر عروس میزد تا صـاحب هفت فرزند پسـر   یهاي قدیم، رـس «در عروـس
 ) 215ثروتیان: صاالسرار، شرح باشد!» (مخزن

ــیـــر  ــمشـــ شـــ از  بـــرده  خـــرس   بـــازي 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

ــیـــر   شـــ بـــه  درآوریـــده  ــبـــازي   خـــرســـ
 ) 23(هفت پیکر، شرح وحید: ص                       

 
 

                                                    

گیري بوده اسـت. زنجانی در شـرح این بیت مینویسـد: «خرس را تربیت میکردند و  ظاهراً خرسـبازي نوعی معرکه
بازي میدادند و از تماشـاگران پولی میگرفتند. یکی از این بازیها این بود که خرس به دسـت شـمشـیر میگرفت و  

). ثروتیان نیز توضــیحی در  224پیکر، شــرح زنجانی: صشــمشــیربازان به چپ و راســت تکان میداد» (هفتمثل 
 ).412همین مورد نوشته که اندکی با شرح زنجانی متفاوت است (همان: ص

ــاد ــتـ درافـ ــا  پـ ز  ــش  دلـ ــاره  ــبـ ــکـ  یـ
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 

افــتــاد   خــر  هــم  و  دریــد  خــیــک   هــم 
 ) 64(لیلی و مجنون، شرح وحید: ص                  

 
 

                                                    

ــخنی نگفته ــتفادة آن س ــل مثل بکاررفته در بیت و موارد اس ــارحان در باب اص اند. تنها ثروتیان در معنی  لکن ش
)  370مـصرع دوم نوـشته است: «هیچ جاي انکار و پوشیدن نماند و رسوا شدند» (لیلی و مجنون، شرح ثروتیان: ص

 که این توضیح هم ابهام را بکل برطرف نمیکند.  
 دو بیت زیر هم از جمله مثلهایی است که اصلش بر شارحان پوشیده مانده است: 

ــت چشــ حــدیــث   مــن  ــت   حــدیــث  ــاســ  بــنّ
ــش ــان ن ــد  دادن ــون  چ ــه  ســـــرک ــاي  ج ــه   ب

 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 

ی   ـب از  یکــه  ـم ـه رشـــی  ـت آن  ی  ــاـن ــت ن واســ  ـخ
ــت دســ ــش ز  ــان ج ــت  رســ ــی  ــرشــ ت ــزار   اف

 ) 455(خسرو و شیرین، شرح ثروتیان: ص           
 
 
 

                                                    

ت   ت» را برگزیده اـس بط «خـش ت» ـض ت و بجاي «چـش مرده اـس ت که وحید این دو بیت را الحاقی ـش قابل ذکر اـس
رح وحید: ص یرین، ـش رو و ـش لی بر  516(خـس یح مفـص من توـض ت و ـض لی آورده اـس )، اما ثروتیان آن را در متن اـص

خود براي توجیه مثل با «خشـت» را بدون نتیجه عنوان کرده اسـت (خسـرو و شـیرین، شـرح  این تمثیل، تالش 
 ). در هر حال عدم دسترسی به اصل تمثیل موجب غموض معنی شده است.874ثروتیان: ص

اً براي برخی ـشارحان هم  در ابیات زیر هم اـشاراتی به اـصطالحات غریب بازیهاي نرد و ـشطرنج ـشده اـست که بعـض
 انده است:پوشیده م

ــوبـــه امـــیـــدگمـــنصـــ و  بـــیـــم  ــاي   شـــ
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

ــیــد مــیــراث  خــورشـــ و  مــاه  ــتــان   ســـ
 )92(لیلی و مجنون، شرح وحید: ص                  

 
 

                                                    

ت. وحید بدلیل  تر معنی دوم اـس ود بیـش ت و اینجا مقـص طرنج اـس وبه» داو هفتم از بازي نرد و یا طرح در ـش «منـص
ابهام بیت درمورد آن سـکوت اختیار کرده اسـت و ثروتیان مصـرع اول را داراي شـعریت دانسـته اسـت و احتمال 
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رحش آورده ا ته و دو وجه در ـش رح ثروتیان:  تعبیرات مختلف را درمورد آن محتمل دانـس ت (لیلی و مجنون، ـش ـس
 ).  390ص

ــاري  ی ز  ــد  ــگســـــل ب ــه  ک ــه  رشـــــت ــس   ب
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

ســـــواري   از  ــد  ــتـ ــافـ کـ ــم  ــایـ قـ ــس   بـ
 ) 115(لیلی و مجنون، وحید: ص                       

 
 

                                                    

 گیري) گویند. «قایم» شاه شطرنج را به هنگام تحصّن (قلعه
گــردد  ــدر  ــشــ مشـ مــهــره  ایــن  کــه  آن   وقــت 

 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

گــردد   ــر  ــتّ ــب م ــعــه  رق از  ــلــک  ف ــیــن  ــت  کــعــب
 ) 7(دیوان نظامی، شرح زنجانی: ص                    

 
 

                                                    

 مششدر مأخوذ از «ششدر» از مراحل بازي نرد است.
اي به تعمیه با اسـتفاده از کلمات و حروف دارد که فهم آن مسـتلزم  شـعراي مکتب آذربایجان عالقهنظامی مانند 

 دقت و آشنایی با نظام حروف «ابجد» است:
ــش المـ ز  ــري  بـ ــف  ــالـ کـ ــاس  ــیـ الـ  و 

 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 

ــش   ــامـ نـ اســـــت  ــه  ــودونـ نـ ــا  بـ ــم   هـ
 ) 44شرح وحید: ص(لیلی و مجنون،                  

 
 

                                                    

 در بیت زیر با حروف کلمۀ «سیم» بازي کرده است:
ــود  ب ــه  ــون ــم ن ــس  م ز  ــا»  «ی ــی  ب ــم   ســــی

 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 

بــود   بــاژگــونــه  کــه  آنــگــه  ــه   خــاصـــ
 ) 41وحید: ص(هفت پیکر، شرح                     

 
 

                                                    

 
 ظاهراً در افواه عامّه «اسماعیلی» بودن نوعی دشنام بوده است، مانند اینکه به کسی بگویند کافر:

ــنــجــم  بســـ خــود  ز  ــمــاعــیــلــی   اســـ
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 

ــم   ــجـ ــرنـ بـ ــر  اگـ ــم  ــیـ ــلـ ــیـ ــاعـ  اســـــمـ
 ) 134(لیلی و مجنون، شرح وحید: ص              

 
 

                                                    

 
 اطناب، ارتباط طولی ابیات و اهمیت عناوین

هاي نظامی وابسته به درك ارتباط طولی ابیات است، اگر فرازي از شعر او را بصورت تصادفی فهم فرازهاي منظومه
برگزینیم و بدون نظر به ابیات پیشـین آن سـعی در فهم آن کنیم، به احتمال زیاد در این کار با مشـکالتی مواجه  

 خواهیم شد. 
ــه  ــازبســـــتـ بـ ــال  ــیـ خـ ــه  بـ ــی  ــونـ  جَـ
ــر  ــتـ دوانـ ســـــگ  ز  ــن  ــیـ زمـ ــرروي   بـ

ــوش   جـ ز  جســــــدش  ــگ  ــهدیـ ــتـ  رفـ
پـــیـــچ مـــار   بـــرپـــیـــچمـــانـــنـــدة 

 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  

مـــرگ  دهـــان  ز  ــتـــهمـــویـــی   رســــ
نـــهـــانـــتـــر  زیـــرزمـــیـــنـــیـــان   وز 
ــه  ــتـ رفـ ــوش  هـ و  ــاي  پـ ز  ــاده  ــتـ  افـ
ــچ  ــی ســـــرپ و  ــاله  ک از  ســـــر  ــده  ــی ــچ ــی  پ

 ) 151(همان: ص                                        
 
 

                                                    

باع  ته و با وحوش و ـس ر به کوه و بیابان گذاـش ت، که ـس ال اـس یف مجنون پس از ناامیدي او از وـص ابیات فوق توـص
مأنوس شــده اســت. بدون توجه بعنوان، جریان داســتان و ابیات پیشــین این توصــیفات گنگ و نامفهوم اســت. 
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اً منظومهبندي و عنوان وـص ها در متن، خـص هیل فهم متن و  تفکیک بخـش رورتی کلیدي براي تـس تانی، ـض هاي داـس
 زادیی است.ابهام

پردازیهاي نظامی به تامترین ـشکل دیده هاي داـستانی اطناب اـست. این خـصیـصه در داـستاناقتـضاي ذات منظومه
 در هفت پیکر اصل داستان در میان حواشی و میـشود و در فرازهاي زیادي در این امر افراط میشود، بطوریکه مثالً

 لفاظیها گم میشود.  
ــعار را نیز درجهت تعیین نوع ادبی و   ــر، عناوین و راهنماییهاي اش ــتۀ معاص اریک هیرش از منتقدان ادبی برجس
مقصــود شــعر حائز اهمیت میداند. او آزمایش جالبی را از ریچاردز.اي.آي درخصــوص اهمیت عناوین اشــعار نقل  

اســت. او قطعاتی از اشــعار ناشــناخته (بدون عنوان) در اختیار دانشــجویان ادبیات قرار میدهد. دانشــجویان   کرده
یر  ود دانـشجویان تفاـس خها مـشخص میـش ند. پس از بررـسی پاـس عار بنویـس یر خود را از این اـش وند تفـس موظف میـش

عار ارائه کرده ایتنامربوطی را از اـش تاد رـض ت.  اند که براي اـس جویان بخش نیـس این آزمایش با گروه دیگري از دانـش
ده ود. در کمال تعجب این بار نیز علیرغم  اند و فرهیختهکه این بار از مقاطع باالتر انتخاب ـش تند تکرار میـش تر هـس

یر دانـشجویان خرـسندکننده نبود (اعتبار در تفـسیر، هیرش: ص تاري، تفاـس ). 107-109بهبود تعابیر و ادبیات نوـش
این آزمایش نتیجه میگیرد، عناوین و ـشناـسنامۀ متون در درك و تفـسیر متن نقش قطعی دارند. دو  هیرش با بیان 

 بیت زیر بخوبی میتوان اهمیت عنوان و درك ارتباط طولی ابیات در پیشگیري از سوءفهم را مشاهده کرد:
ــد ــان افشــ ــک  مشــ چــو  هــوا  ــر  ب ــش  ــفســ  ن

 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  

ــد  افشـــــان خشـــــک  ــل  ــخ ن ز  ــر  ت ــب   رط
 ) 8پیکر، شرح وحید: ص(هفت                      

 
 

                                                    

«نفس» حیاتبخش و «افشــاندن خرماي تازه از نخل خشــک» بیشــتر یادآور «دم عیســوي» و معجزات مربوط به  
عنوان و سـیر روایی ابیات پیشـین بیت ظاهراً به معجزاتی از پیامبر  حضـرت عیسـی در قرآن اسـت، امّا براسـاس  

اند و بشـکل قاطع و دقیق به مسـتندي در  اسـالم اشـاره دارد که شـارحان هم احتماالتی درمورد آن مطرح کرده
 اند.کتب تاریخی ارجاع نداده

 
 گیرينتیجه

مؤلفۀ ـسبکی تبدیل کرده اـست. عوامل ابهامزا در  اي اـست که آن را به یک  بـسامد ابهام در خمـسۀ نظامی به درجه
ترین تکرار را دارند و  طح زبانی بیـش ت، بااینحال ابهامات در ـس اهده اـس بکی در آثار نظامی قابل مـش ه الیۀ ـس هر ـس

ــعف ـتألیف در ایـجاد ابـهاـمات بـیان نـظامی، نقش ابـهاـمات در الـیۀ فکري و ادبی در ـجایـگاه ـهاي بـعدي قرار دارـند. ضـ
ینی و نحو  پررنگی د ویش در محور همنـش ان داد. تـش ئله نـش واهد فراوانی در آثار وي براي این مـس ارد و میتوان ـش

ت.  لی تعقید در کالم نظامی اـس تعمال و بازیهاي لفظی از عوامل اـص افه، غرابت اـس کالم، کاربرد نابجاي حروف اـض
هاي او به مفرداتی دارد، در منظومه  سـازیهاي بیسـابقۀ نظامی که نیاز به بررسـی و شـرح علیحدهجداي از ترکیب

اـستعمال و غریب از نوع تلویح هاي کمبرمیخوریم که تنها ـشواهد کتابهاي لغت هـستند. ـصور خیال، خـصوـصاً کنایه
تعاره رار نظامی بر نوآوري در اـس ایی مفهوم میـشود، عامل مؤثر دیگري و رمز و اـص ها که گاه موجب دیریابی و نارـس

ـشعار او افزوده اـست. اظهار فـضل و احتواء ـشعر نظامی بر اـشارات علمی و آداب و رـسوم اجتماعی اـست که بر ابهام ا
ب معلومات برون تلزم کـس ت، از دیگر مؤلفهکهن که فهم آنها مـس ت. گاه این هاي ابهاممتنی اـس آفرین در آثار اوـس

ــده ــوم چنان مندرس و متروك ش ــارحان نیز اآداب و رس ــرح آن غفلت یا تغافل اند که حتی مشــهورترین ش ز ش
افزایی با یکدیگر در طول زمان موجب خدشـه و بروز اختالفات فاحش در نسـخ و الذکر در هماند. عوامل فوقکرده
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ها بعنوان یک عامل بیرونی که خود تا حد زیادي نتیجۀ اند. اختالف در نســـخهبتبع آن دامن زدن بر ابهام شـــده
واریهاي لفظی و ادبی کالم ت.   طبیعی دـش دید کرده اـس ده، ابهامات موجود را تـش ت، مزید بر علل ذکرـش نظامی اـس

ویژگی دیگر کالم نظامی، اطناب و توصـیفات طوالنی اسـت. این درازگویی باعث گسـسـت ذهنی خواننده در فهم 
ارتباط معنایی بخشهاي مختلف یک داستان میشود. درجۀ اطناب در سخن نظامی تا بدانجاست که گاه اگر فرازي 
دون اطالع از عنوان و   ا ـب ان قرار دهیم، آنـه اطـب ار گروهی از مـخ ارش منتزع کنیم و در اختـی ان یکی از آـث را از مـی

 ارتباط متن مورد نظر با قسمتهاي پیشین، در فهم آن درمیمانند. 
 

 نویسندگان  مشارکت
 تبریز دانشـگاهفارسـی  اتیادبزبان و   دانشـکده در مصـوب یفارسـ اتیادب  و زبان  ي دکتر دوره رسـالۀ از مقاله نیا

تخراج ده اـس ت ـش اله نیا ییراهنما  میرجلیل اکرمی  دکتر ي آقا. اـس ته عهده بر  را رـس ل  طراح  ،داـش  مطالعه  نیا  یاـص
  نقش یینها  متن میتنظ و هاداده  ي ردآورگ در رســاله نیا  پژوهشــگر بعنوان زاده نیاري یاســر عباس  آقاي .  اندبوده

 .است بوده  پژوهشگردو  هر مشارکت و تالش حاصل مقاله  ي محتوا لیتحل تینها در. اندداشته
 

 تشکر و قدردانی 
ن آموزشـی و پژوهشـی دانشـکده ادبیات و علوم الم میدانند مراتب تشـکر خود را از مسـئوالزان بر خود  گنویسـند

کیفی این پژوهش یاري دادند،   ي ارتقاان را در انجام و دگنامه که نویسنو هیئت داوران پایانتبریز انسانی دانشگاه 
 .م نمایندالاع
 

 منافع تعارض
ــندینو ــر  یچه در  اثر نیا که  ندینمایم  یواهگ مقاله نیا  انگس ــ  چاپ به یخارج و یداخل هینش ــل  و  دهینرس  حاص

 طبق   قیتحق نیا.  دارند  تیرضا و  یاهگآ  آن  انتشار  به نسبت شانیا و است، انگسندینو یتمام  یپژوهش  ي تهایفعال
 تعارض  زارشگ  تیمســئول. اســت نگرفته  صــورت  یتقلب و تخلف  یچه و شــده  اجرا یقالاخ مقررات  و نیقوان  هیکل

  را  ـشده ذکر  موارد  هیکل  تیمـسئول ـشانیا و  اـست،  مـسئول  ـسندهینو  عهده به پژوهش یمال  انیحام  و منافع  یاحتمال
 .رندیگیم برعهده
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