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دیوان ناصرخسرو یکی از آثارکالسیک ادبیات فارسی است که آشنایی با آن برای عالقمندان و دانشجویان ادبیات
فارسییی وییروری اسییتی از ایخ رو ب شییی از ایخ دیوان با عنوان سیییقصیییدن ناصییرخسییرو در ردی متون درسییی
دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی گنجاندن شدناست ی به همیخ منظور چندیخ کتاب با عناویخ م تل منتشر
شیدناسیتییکی از ایخ آثار کتابی اسیت با عنوان سییقصییدن ناصیرخسیرو که توسیا آقای علی اصیبر تلیی تهیه شیدن و
انتشیارات دانشیهان پیا نور آن را منتشیر کردناسیتی نویسیندن در ایخ اثر کوشییدناسیت با تووییتات خود خا اسیتاد را
برای دانشیجویان کمرنگ کند که الیته تا تدودی موفق بودناسیت اما هنوز نیاز به بررسیی و ویراید داردیاز آنجا که
ایخ کتاب به عنوان منیع اجیاری ب د قابل توجهی از دانشیجویان انت اب شیدناسیت نمایاندن ناا قوت و وی
آن وروری است یدر کنار فواید و شایستهی های ایخ کتاب لبزش هایی چند از جمله اشکاالت م نایی و نهارشی
ویییا نادرسییت ادبیات اشییکاالت تای.ی وییی به آن ران یافته اسییتی در ایخ مااله میکوشیییم به برخی از مهمتریخ
اشکاالت موجود در کتاب اشارن کنیمی
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1یمادمه
مطال ه و بررسیی آثار بزرگان ادبیات فارسیی تنها از باب آشینایی با لبات و ترکییات و شییون نهارش نویسیندگان ایخ
آثار نیسییت ی از ایخ رو انت اب ب شییی از یک اثر کالسیییک ادبیات فارسییی برای دانشییجویان رشییته زبان و ادبیات
فارسیی کار آسیانی نیسیتی در ایخ انت اب باید نکات و ویرورت های فراوانی را در نظر گرفت ی نکاتی که در بسییاری
از موارد نادیدن انهاشیته میشیودی کتابی که در ایخ مااله به بررسیی آن میپردازیم یکی از آثاری اسیت که سیاالنه به
عنوان منیع درسیی به ب د قابل توجهی از دانشیجویان م رفی میشیود ی همیخ نکته مسیلولیت ما را در بررسیی و
اشاران به کاستیها و ناراستیهای آن بیشتر میکندی
کتاب مذکور به عنوان منی ی برای آشینایی با شی ر ناصیرخسیرو به عنوان یک شی ر دینی با وی گیهای سییکی و
فکری خاص انت اب شیدناسیتی در ایخ کتاب بر خال عنواند سسییقصییدن ابیاتی از  16قصیید ناصیرخسیرو انت اب
و شییرش شییدن اندی در آکاز کتاب ب شییی کوتان آمدناسییت که در آن تیات اطالعات سیییک آثار و ترثر از قرآن و
تدیث را به صیورت بسییار مجمل بیان کردناسیتی نویسیندن پا از ایخ ب د که مجموآ آن از  8صیحته هم کمتر
اسیت وارد ب د اصیلی کتاب ی نی شیرش و تحسییر قصیاید شیدناسیتی در ایخ ب د سشیرش و تحسییرقصیاید نویسیندن
به زعم خوید کوشییدناسیت تا کتاب را به گونهای بنویسید تا برای دانشیجویان پیا نور مناسی باشیدی با بررسیی و
دقّت در ایخ اثر نشیان خواهیم داد که هرچند تاتدودی در ایخ مورد موفق بودناسیتی اما هنوز بسییاری از مشیکالت
و بی توجهیهایی که بر کتابهای گزیدن تاکماسیت در ایخ کتاب نیز دیدنمیشیودی بدیهی اسیت اشیارن به برخی
مشیکالت موجود در ایخ کتاب نشیان نادیدن انهاشیتخ زتمات مول کتاب نیسیتیدر تایات کم تر کتابی می توان
یافت که اشییکالی به آن ران نیافته باشییدی از ایخ رو وییمخ تادیر از زتمات شییایسییتر مول

برای اصییالش برخی

مشکالت وروری است نکاتی یادآوری شودی
اولیخ اشیکالی که در برخورد با ایخکتاب قابل طرش اسیت عنوانی اسیت که برای آن انت اب شیدناسیتی عنوان کتاب
«سییقصییدن اسیت ی ایخ در تالی اسیت که تنها ابیاتی از  16قصییدن در ایخ کتاب شیرش شیدناسیتی نویسیندن متتر
باید وییمخ توجه به ایخ نکته یا عنوان دیهری برای آن برمیگزید و یا ایخکه چون دیهر «سیییقصیییدنها ابیاتی
شکسته بسته از سی قصیدن ناصرخسرو در آن شرش میکردی
اشیکاالت تای.ی و بینطمیهای موجود در آن نشیاندهندن ت جیل نویسیندن در نهارش و انتشیار کتاب اسیت و ایخ
برای یک اثر علمی و آموزشیی پیندیدن نیسیتی همینیخ ارجاآهای نادرسیت ایرادهای نهارشیی لبزشهای م نایی
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ویا نادرست ابیات اشکارات خودآزماییها وییی از جمله نکاتی است که به تحصیل در ایخ خصوص س خ خواهیم
گحتی

.2اشکاالت نگارشی
پید از ایخ نیز اشیارن شید که کتاب با ب شیی کوتان در مورد زندگی و شی ر ناصیرخسیرو آکاز میشیودی در ایخ ب د
کوتان اشییکاالتی چند به نظر میرسیید ی الز اسییت در ایخجا اوییافه شییود که تنها به بررسییی شییکلی ایخ ب د
میپردازیم چراکه بررسی محهومی آن خود بتثی جداگانهاستی
نکتهای که در ایخ کتاب بید از هر اثر دیهری به چشییم میخورد بی توجهی به آییخ نهارش اسییتی رعایت آییخ
نهارش در هر اثری ویروری اسیت ی وقتی ایخ کتاب برای دانشیجویان و عالقمندان به زبان و ادبیات فارسیی باشید
ایخ ویرورت دوچندان اسیت ی اما متاسیحانه در ایخ کتاب چندان توجهی به ایخ موویوآ صیورت نهرفته و گان بدیهی
تریخ اصول نهارشی نیز رعایت نشدن است ی بی گمان ایخ نکته برای ایخ کتاب و حی کیرقابل اکماض استی در ایخ
جا عینیا چنید جملیه از ایخ کتیاب را مکر می کنیمی به سییی تی میتوان عیارتی را در ایخ کتاب یافت که اشیییکاالت
نهارشی و دستوری نداشته باشدی با ایخ تال تنها به مکر چند مورد متدود بسندن میکنیمی
اسیتحادن پشیت سیرهم و بیرویه از صیحتهای مح ولی موج کاسیته شیدن اعتیار متخ شیدناسیتیمثال« :درجات سییر
باطنیان را طّی کردن و از مرات «مسیتجی

و «مرمون و «داعی باالتر رفته به ماا «تجّتی رسییدن و یکی از

«تجّت های دوازدنگانه فاطمیان در دوازدن جزیرن نشر دعوت شدنی ستلیی  : 1391ص 4
نکته بدیهی در آییخ نهارش یکی ایخ اسیت که یکی از کاربردهای «ی سناطه اسیتحادن در پایان جملهاسیتی هرگان
ناطه در پایان جمله میآید نشیانه پایان آن جمله اسیتی نویسیندن متتر پا از گذاشیتخ ناطه بارها با تر «و
کوشیییدن جمله را به جمله ب د از خود مربو کندی مثال « :ییی سییرپرسییتی شییی یان آن سییامان و به قول خودش
«شییانی رمه متاب ان دیخ تق به ایران بازگشیتی و به ایخ فارات در اشی ار خود اشیارات بیشیمار دارد

سهمان :

 4ایخ شیون در سراسر اسخ صحتات وجود داردی
به عالئم نهارش به ایخ عیارات زیر توجه کنیدی «از خصیوصییات ناصیر گذشیته از ماا تجتی جویندگی اوسیت  :از
ایخ شهر به آن شهر پرسان پرسان میرفت از دریا به خشکی ران میپیمود تا تکمت بیاموزد :سهمان ص 5
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اشییکاالت نهارشییی در همیخ صییحتات کوتان بسیییار اسییتی شییاید نتوان بندی را از ایخ صییحتات یافت که خالی از
اشکاالت نهارشی باشدی برای جلوگیری از طوالنی شدن کال به همیخ میزان بسندن میکنیمی
.3شیوه نادرست ارجاع
در اسیناد علمی اسیتحادن از آثار و نظریات دیهر متااان و نویسیندگان امری اجتناب ناپذیر اسیت ی هرچند که ایخ
مسیتندسیازی نیز خود برپایه اصیولی اسیتوار اسیت و متااان در ارجاآ و اسیتناد به آثار دیهران باید به شییو درسیت و
علمی آن عمل نمایندی بدیهی اسیت که ارجاآ یا درون متنی اسیت یا برون متنیی نویسیندن پا از اسیتحادن از دیهر
اسیناد علمی آدر

ایخ اسیناد را مطابق شییوننامه اعال مینمایدی در ایخ اثر شییون ارجاآ و اسیتناد به اسیناد علمی

شییونای اسیت کیرعلمی که در هی اثر علمی یا شییوننامه نهارشیی وجود نداردی نکته جال در شییون ارجاآ در ایخ
اثر ایخ اسییت که نویسییندن پید از اسییتحادن از یک اثر به آن ارجاآ میدهد ی به عیارت دیهر قیل از آن که از یک
دیوان کتاب مااله و ییی مطلیی را نال کند به آن ارجاآ میدهد ی ایخ شییون نادرسیت اسیت و موج بدآموزی به
دانشیییجویان میشیییودی نویسیییندن در هر مرتیه علمی و با هر میزان علم و آگاهی که باشییید ناگزیر باید در آثار و
نوشییتههای خود از قوانیخ و دسییتورات زبان و آییخ نهارش پیروی کندی نویسییندن در ارجاآ به دیوان ناصییرخسییرو
ایخگونه عمل میکند « :از ایخ بیت ناصر جدایی «تکمت دینی از «تکمت فلسحی به خوبی برمیآیدس2
کتاب ایزد است ای مرد دانا م دن تکمت
چو سوی تکمت دینی بیابی رن شوی آگه
همانطور که میبینیم پید از مکر بیت در

که تا عالم به پای است اندریخ م دن همی پاید
که افالطون همی بر خلق عالم باد پیماید

سص 6

آن را در پاورقی شیمارن  2مکر کردناسیتی جال ایخ که ارجاآها

همه یکدسیت و همانند نیسیتی مثال ایخ ارجاآ را با نمونه قیل ماایسیه کنیدی «به قول نظامی سخسیرو و شییریخ
 206وتید :
گهی صییییافی توان خوردن گهی درد
هیمییه لیایمییه شیییکیر نیتیوان فیرو بیرد
بسییییازد گیان بیا گیل گیان بیا خیار
خیردمینیید آن بیود کیو در هیمییه کییار
سص 9
ایخ شییون مسیتند سیازی نویسیندن متتر نیز در نوآ خود جال و منتصیر به فرد اسیتی پراکندگی و تنوآ کیرعلمی
شییون های مسیتند سیازی ایخ کتاب به گونه ای خیرن کنندن و اعجاب آور اسیتی روشخ نیست نویسندن چرا هر بار به
شیییون ای متحاوت و خود سییاخته به آثار دیهران ارجاآ دادن اسییت یبا توجه به آنیه که مکر شیید وییروری اسییت
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شییون و الهوی علمی درسیت و دقیق تنظیم و یکدسیت نماید و

کتاب را از ایخ پراکندگی و ناهمسانی ب.یرایدی

.4اشکاالت تایپی
اشییکاالت تای.ی از جمله مشییکالتی اسییت که کمتر کتابی از گزند آن در امان ماندناسییتی زمانی که یک کتاب به
عنوان منیع درسیی انت اب می شیود شیرایا اندکی تبییر میکندی وجود اشیتیاهات تای.ی و امالیی در چنیخ اثری
موج فروکاسیتخ اعتماد خوانندن به اثر میشیودیدر ایخ اثر اشیکاالت تای.ی فراوانی دیدن می شیود که اگر نویسیندن
متتر پید از چیا کتیاب مروری کوتیان بر آن میکرد هرگز ایخ اشیییکیاالت در کتیاب بیاقی نمیمیانیدی از جملیه بی
نظمیهای موجود در کتاب که ناشییی از اشییکاالت تای.ی میتوان به در

 13ص  117و ص  20و ص  18و  22و

 29و  30اشیارن کردی شیمارن ابیات چنان بی نظم و به هم آمی ته نوشیته شیدناسیت که خوانندن ناگزیر باید خود
مجدد ابیات را شیمارن گذاری کندی ایخ گونه بی نظمی در چندیخ در

مشیاهدن می شیودی اشیکاالت تای.ی و امالئی

موجود در کتاب فراوان است و در اینجا تنها به یکی دو مورد آن اشارن میشودی
«در بار او هرچند پ وهشهای نسیتهً تازن هم شدن سص  2در ایخ جمله واژن «نسیتاً را اشتیان نوشته استی
«و هم اکل مصینیکارفات او ب د از هجرت از بلخ نوشیته شیدن سص  4م انی واژن « مصینیکارفات چیسیت ا ایخ
واژن اصیال از چه زبانی اسیتا چنیخ اشیتیاهاتی اسیت که موج گمراهی خوانندگان جوان و کمتجربه میشیودی اگر
نهاهی به صیحتات  63 62 60 53 52 51 30 20و بسییاری دیهر از صیحتات کتاب بیندازیم خواهیم
دید که ایخ کتاب ویرورتاً باید از ابتدا تا انتها مورد بررسیی و دقّت قرار گیرد و اشیکاالت تای.ی و امالیی آن مرتحع
شودی
.5توضیحات غیر ضروری
برای درک هر بیت عالون بر م نی لبات و ترکییات گان اطالآ از نکات و اشییارات و تلمیتاتی چند نیز وییروری
اسیت ی از ایخ رو گان شیارتان شی ر فارسیی برای شیرش یک بیت ناچار مطال فراوانی را مکر کردناند ی در شیرش شی ر
فارسیی به وی ن در کتابی که متدودیتهای خاص خود را دارد سهمیون کت درسیی شیارش باید نهایت تالش خود
را در بیان همهی مطال و عد بیان مطال اویافی بهکار بینددی به زبان دیهر مطال مکر شیدن در شیرش بیت باید
جامع و مانع باشیدی جامع باشید از ایخ جهت که همه نکات موجود در بیت بیان شیوند ی مانع باشید از ایخ جهت که
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مطال کیر ویروری و کیر مرتیا وارد شیرش بیت نشیودی نویسیندن متتر در شیرش ابیات ایخ نکته را مد نظر قرار
ندادناسیییت و گان مطالیی را بیان کردن که به هی روی ارتیاطی با بیت ندارند و یا اگر ارتیا وی ی یحی هم دارند
برای درک بیت نیازی به مکر آنها نیسییتی خالصییه س ی خ ایخ که نویسییندن متتر در بسیییاری از ابیات به جای
پرداختخ به اصیل موویوآ و روشیخ کردن ماصیود و کرض نهایی ناصیرخسیرو خود را مشیبول بیان مطال تاشییهای
و کیر وییروری و گان کیرمرتیا کردن از هد اصییلی خود دور ماندناسییتی از جمله چنیخ مواردی میتوان به ایخ
موارد اشیارن کردی شیرش بیت  8از در
در

 3ص  28شیرش بیت  11از در

 12در صیحته  105شیرش بیت  30از

 12در صیحته  111ص  161شیرش بیت  3ص  164شیرش بیت  1ص  166شیرش بیت  5ی بدیهی اسیت که

تووییتات اویافی و کیر ویروری موجود در کتاب به همیخ چند مورد متدود نمی شیود ی شیاید نتوان قصییدنای را
یافت که نویسندن متتر در شرش آن مطال اوافی و کیر وروری مکر نکردنباشدی ابیات زیر از ایخ جمله استی
میانهکار بیاش ای پسر کمال مجوی

که مه تما نشد جز ز بهر ناصان را

سص 26

نویسییندن متتر در شییرش بیت میفرمایند « :میانهکار  :آنکه در کارهای خود از افرا و تحریا دوری کندی اسییال
دیخ وسییا اسییتی چنانکه در سییورن بارن  143/2میگوید « ابوافتوش رازی در شییرش آیه میگوید «وسییطاً ای :
عدالًییی و برای آن عدل را وسیا خوانند که عدل راسیت باشید ریال و آنکه راسیت باشید جای او میانه باشیدی و انحا او
بر وجه میانه باشیید و اسییرا و تاتیر نکند ییی و مثل از اینجاسییت که خیر االمور اوسییطها بهتریخ کارها میانه آن
باشیید ستحسیییر  350/1ی در اخال نیز تدّ وسییا یا میانه ییی ی سص  32مش ی ن نیسییت نویسییندن متتر ایخ
مطیالی را چرا و برای رفع چیه ابهیامی در بییت مکر کردناسیییتی اگر قرار بر ایخ بیاشییید کیه در مورد تیک تیک واژنهیا
اطالعاتی ایخگونه مکر شود که هی کمکی در درک بیت نمیکند برای شرش یک قصیدن باید صدها صحته مطل
نوشتی
.6سکوت در برابر ابیات
رویه نادرسیتی که در گزیدن آثار کالسییک ادبیات فارسیی رواا یافتهاسیت اکل تذ ابیات دشیوار و مسیاله دار و یا
سیکوت در ماابل ایخ ابیات اسیتی اگر قصیاید موجود در ایخ کتاب را با اصیل قصیاید موجود در دیوان ناصیرخسیرو
ماایسیه کنیم میبینیم که گان کمتر از نصی قصییدن در کتاب مکر شیدن و از ایخ ابیات هم برخی شیرش نشیدناندی
اگر ما از ابتدا دانشییجویانمان را با مطال چالشییی و بتث برانهیز مواجه نکنیم و آنان را به فکر و مطال ه و بررسییی
وادارنکنیم بی گمان از آموزش زبان فارسی تنها به تحظ م انی لبات بسندن کردنایمی
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نکته قابل توجهی که در ایخ ب د به آن میپردازیم سیکوت در ماابل بسییاری از ابیات اسیتی نویسیندن متتر گان
لبات بسییار ابتدایی که به هی روی نیازی به شیرش و توویین آن نیسیت را محصیل شیرش میدهد و زمانی هم به طور
کل از یک بیت چشییم میپوشیید و کوچکتریخ نکته در مورد آن مکر نمیکندی در شییرش یک اثر کالسیییک ادبیات
فارسییی وییروری اسییت یک شیییون یک دسییت پیگرفته شییودی اگر در شییرش آثار هد درک نکات و اندیشییهها و
ریزنکاریهای شی ر فارسیی اسیت باید پا از م نی واژنها و مکر نکات و اندیشیههای موجود در بیت م نایی روشیخ
و دقیق از بیت برای خوانندن ارائه دهیم ی ایخ در تالی است که در ایخ کتاب گان تنها م انی برخی واژنها مکر شدن
اسیت ی زمانی تنها م نای بیت و آن هم با اویافاتی که ارتیا با بیت ندارد مکر شیدناسیت و در مواردی هم نویسیندن
متتر بهتر آن دیدناست که در برابر بیت سکوت کندیخالصه س خ ایخ که نویسندن متتر در ایخ کتاب قصیدنها
را خالصه کردن از ایخ خالصه ها هم خالصهای را شرش کردناستی
مش ن نیست نویسندن متتر با چه منطای و به چه دلیلی لباتی مانند «فرمانروا

«شدّت

«تدّ

«کاستخ

«میفروش وییی را م نی کردن و در مواردی به تحصییل سی خ راندناسیت اما در برابر ابیاتی همیون ابیات زیر که از
ابیات مساله دار ناصرخسرو است سکوت کردناندی
شکر آن خدای را که به یمهان ز فضل او

بر جان و مال شی ت فرمانروا شد

سص 102

و یا بیت زیر را نیز شرش نکردناست:
زیرا که به تیرمان جو خورد

هرکو به بهار جو پراکند

سص 60

نویسییینیدن متتر در مورد بییت زیر نیز سیییکوت کردنانید و هی تووییییتی در مورد بییت نیدادنانیدیآییا در ایخ بییت
«تیرمان همان مان اول تابسیتان اسیتا مهر در تابسیتان جو میخورندا مشی ن نیسیت چرا در مورد ایخ بیت هی
اطالعاتی به خوانندن دادننشیدناسیتیدر شیرش ایخ بیت ویروری اسیت مکر شیود که «تیر مان به م نای فصیل سیرد یا
همان پاییز و زمسیتان اسیتی ایخ اصیطالش با همیخ کیحیت امروزن در بیخ مرد فارسیی زبان تاجیکسیتان کاربرد دارد
و از آن برای فصل سرد استحادن میکنندی با ایخ تووین م نی بیت روشخ استی
از جمله ابیاتی که نویسیندن هی تووییتی در مورد آنها ندادناسیت و از کنار آنها با سیکوت گذشیتهاسیت میتوان به
ابیات زیر اشیییارن کردیدر
در

 6بیت  7و  8در

.7خودآزمایی ها

 2بیت  4در

 2بیت  16در

 7بیت  14در

 8بیت  7وییی ی

 2بیت  33در

 3بیت  12در

 5بیت 13
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از آنجا که ایخ کتاب با هد تدریا در دانشیهان پیا نور تهیه شیدناسیت نویسیندن کوشییدناسیت شیرایا دانشیجویان
ایخ دانشهان را در نظر گرفته سواالتی تتت عنوان «خودآزمایی در پایان هر در
پا از مطیال یه هر در

مطرش نمایدی خوانندگان کتاب

بیا کمیک ایخ خودآزمیایی هیا میزان داند خود از آن ب د را می سییینجنیدیبیاتوجیه بیه

شییرایا تاکم بر ایخ کتاب و م اطیاند نویسییندن متتر ناگزیر باید چنیخ سییواالتی را در پایان هر در

وارد

میکرد ی اما نکته قابل توجه اشیکاالت و ناراسیتیهای موجود در ایخ خودآزمایی هاسیتی ایخ خودآزماییها عالون بر
ایرادهای شیکلی ایرادهای متتوایی و تای.ی وییی نیز دارندی آمی تهی سیواالت تسیتی و تشیریتی نکتهای اسیت که
نویسییندن متتر میتوانسییت با کمی توجه مانع به همری تهی موجود در ایخ ب د از کتاب شییودی گذشییته از ایخ
نکته پاسخ های بسیاری از سواالت اشتیان دادن شدن همینیخ بسیاری از سواالت نادرست طرش شدناندی
همان گونه که میدانیم در سیوالهای چهار گزینهای پاسیخ درسیت باید تنها یک گزینه باشید اما در بسییاری از
سیواالت ایخ نکته مد نظر قرار نهرفته و در هر سیوال بید از یک گزینه درسیت اسیتی همینیخ پاسیخهایی که در
پایان کتاب به ایخ سیواالت دادن شیدن نیز برخی نادرسیت هسیتندی خالصیه سی خ ایخ که در ب د خودآزمایی های
کتاب مذکور ایرادهایی وجود دارد که فلسیحه وجودی کل خودآزماییهای کتاب را زیر سیاال میبردی ویروری اسیت
نویسییندن متتر نسیییت به رفع ایخ اشییکاالت اقدا نمایدی ایخ نوآ اشییکاالت فراون هسییتند اما برای جلوگیری از
طوالنی شدن مااله تنها به چند مورد اشارن میشودیاز جمله ایخ اشکاالت میتوان به موارد زیر اشارن کردی
در صییحته  15سییوال  5گحته « :ش ی قدر در کدا گزینه صییتین اسییتا ال
اقتیا

ت ییری اسییت که از قرآن مجید

شیدن و متداول گشیتهاسیتی ب همان شی یلدا اسیتی ا شییی اسیت که در آن امور عالم مادر شیدناسیتی

د در آن شی قرآن مجید به آسیمان ن سیتیخ یا قل پیامیر نازل شیدناسیتی سص  15و  16برای پاسیخ ایخ سیوال
در ایخجا تووییتات مرتیا در متخ کتاب را مکر میکنیمینویسیندن در ایخ مورد مینویسید« :شی قدر ت ییری اسیت
که از قرآن مجید اقتیا

شییدن و متداول گشییته  « :لیْلر الْادْرِ خیْرٌ مِخْ ألْ ِ شییهْر شیی قدر از هزار مان بهتر

اسییتسقدر /97آیه 1و  2س ی دی گوید « :گر همه ش ی ها قدر بودی ش ی قدر بی قدر بودیا سگلسییتان 198
فروکی ی و ماصود از آن شیی است که در آن امور عالم تادیر شدن و قرآن مجید در آن به آسمان ن ستیخ یا قل
پیامیر اکر سص نازل شیدن و عیادت و دعا در آن شی پاداش مضیاع داردییی ی سص  13صیر نظر از اشیکال
دسیتوری موجود در سیوال با دقّت به ایخ توویین میبینیم سیه پاسیخ از گزینههای انت اب شیدن برای سیوال کامال
درست استی
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در صیییحته  16کتاب  5خودآزمایی وجود دارد ی نی سیییوالهای  7و  8و  9و  10و  11که هی ارتیاطی با در
ندارند و کال از یک جای دیهر به ایخ قسیمت ک.ی شیدناندی ویروری اسیت ایخ سیواالت از ایخ قسیمت تذ شیوند و
به متل مناسی و مرتیا خود منتال شیوندی چنیخ اشیتیاهی در یک کتاب درسیی اشیتیاهی مهلک اسیت و موج
ساو اعتماد خوانندن به دیهر مطال علمی و شایستر کتاب میشودی
در صحته  23سوال  2آمدناست « :در بیت :زیر منظور ناصر کدا گزینه استا
گر بر قیا
ال

فضل بهشتی مدار چرخ

جز بر مارّ مان نیودی مار مرا

شیورب تی خود را به چرخ و فلک و زمانه نسییت میدهدی ب در شیهحت اسیت که مدار فلک بر قیا

نمیچرخدی ا وانمود میکند که جیری نیسیتی د از اینکه مدار فلک بر قیا

فضیل

فضیل نمیچرخد در شیهحت ا ی

سص 23
نویسیندن در شیرش ایخ بیت مینویسید « :ایخ بیت ااهرا نشیان میدهد که ناصیرخسیرو از اینکه مدار فلک بر قیا
فضییل نمیچرخد شییهحتی مینماید ولی تایات ایخ اسییت که وی از ایخ تایات که مدار چرخ بر اسییا

فضییل

نمیچرخد آگان اسیت ولی تجاهل میکند چون جیری نیسیت و ایخ م نی پید از ایخ روشیخ شیدناسیتیسمادمر
همیخ کتاب ولی شییاعران فارسییی زبان به دلیل اینکه اش ی ری مذه و جیری بودناند شییورب تی های خود را
کالیاً به فلک و چرخ و روزگار و زمانه نسییت دادناند و بسییار نالیدناندی سص  19در ایخ ب د نیز صیر نظر از
اشکاالت نهارشی با توجه به تووین موجود در کتاب دستکم سه دو گزینه از گزینههای سوال درست هستندی
اشییکاالت خودآزمایی ها به همیخ موارد متدود نمیشییود ی اگر بهوییم در ایخ کتاب نمیتوان درسییی را یافت که
خودآزمای آن به نتوی مشیکل نداشیته باشید گزافه نهحتهایم ی از ایخ رو اصیالش و ویراید کلی همر خودآزمایی های
ایخ کتاب ورورتی انکار ناپذیر است ی
.8ضبط نادرست ابیات
دقّت در وییا دقیق و درسیت ابیات در کتابهایی که متون نظم و نثر سینتی فارسیی را شیرش و تتلیل و تحسییر
میکنند یکی از مهمتریخ نکاتی اسیت که باید مورد توجه ادبیات شیناسیان و متااان قرار گیردی در آثاری همیون
اثر مورد بتث ما سسییقصییدن ناصیرخسیرو اکل شیارتان و نویسیندگان در مادمه کتاب نسی ر اسیا

را م رفی

میکننید و در همیان ابتیدا تکلی خود و م یاط را روشیییخ میکننید ی نکتیهای که از جان نویسییینیدن متتر ایخ
کتاب مبحول ماندناسییتی با بررسییی منابع کتاب به ایخ نتیجه رسیییدیم که نس ی ه اسییا

مورد اسییتحادن نس ی ه
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اسیتادمینوی و دکتر متاق اسیت که انتشیارات دانشیهان تهران آن را منتشیرکردناسیتی با ماایسیه ابیات ایخ کتاب با
نسی ه اسیا

اشیتیاهات فراوان و فاتشیی را می بینیم که نویسیندن متتر بدون توجه به ایخ نکتر مهم ابیات را به

هر آن صیورتی که خود خواسیتهاسیت خواندن اسیت و مطابق میل خود ابیات ناصیرخسیرو را دسیتکاری کردناسیتی ایخ
کار کیرعلمی و نادرسیت اسیتی بدیهی اسیت که تتی مصیتن بدون دلیل و قرایخ و بدون در نظر گرفتخ شیرایا
الز مجاز به انجا کمتریخ تبییر نیسیت ی در هر صیورت ایخ اثر از ایخ جهت نیز کیر قابل اعتماد و کیر علمی اسیتی
در ایخ جا به برخی از ویاهای نادرست ابیات اشارن میکنیمی
خوانیدن قرآن و زهید و علم و عمیل

مییونییا جییانانیید هییرچییهییار مییرا
ستلیی 2 : 1391

ویا صتین بیت طیق دیوان ناصرخسرو چنیخ است:
خوانیدن فرقیان و زهید و علم و عمیل

میونیا جییانانیید هیر چیهییار میرا
سدیوان ص 125

در جایی دیهر بیت زیر به صورت نادرست ویا شدن است :
نیینی برگه شاهی مهر کدّار بی باکی

نییابی بر سیییر منیر مهر رزّا کیانیایی
ستلیی 8 : 1391

ویا صتین بیت طیق دیوان ناصرخسرو چنیخ است:
نییابی بر سیییر منیر مهر رزّا کیانیایی
نیینی برگیه شیییاهی مهر عیذّار بی بیاکی
سدیوان ص 478
بیت زیر نیز یکی از ابیاتی است که ویا آن در کتاب مورد بتث ما مطابق دیوان ناصرخسرو نیست :
م را و مشیییو شیییاد بیه اقییال زمیانیه
ویا صتین بیت طیق دیوان ناصرخسرو چنیخ است:

زیرا کییه نشیییید وق تو ایخ کرّ کییرا
ستلیی 12 : 1391
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زیرا کیه نشییید وق تو ایخ کرّ کیرا
م را و مشیییو خر بیه اقییال زمیانیه
سدیوان ص 6
ایخ بیت نیز یکی از نمونه های ویا نادرست ابیات در ایخ کتاب است :
ایخ آنکیه دیخ تو ب ریید بیه جیان خوید

از جییور ایییخ گییرون خییران بییازخییر مییرا
ستلیی 18 : 1391

ویا صتین بیت طیق دیوان ناصرخسرو چنیخ است:
ای آنکیه دیخ تو ب ریید بیه جیان خوید

از جییور ایییخ گییرون خییران بییازخییر مییرا
سدیوان ص 13

در کتاب مذکور ویا ایخ بیت نیز نادرست است :
عامّه بر مخ تهمت دینی ز فضیییل مخ زنند

بر سییر فضییل مخ آورد ایخ همه شییور جل
ستلیی 38 : 1391

ویا صتین بیت طیق دیوان ناصرخسرو چنیخ است:
بر سییر فضییل مخ آورد ایخ همه شییور جل
عیامّیه بر مخ تهمیت دینی ز فضیییل مخ برنید
سدیوان ص 97
بیت زیر نیز نمونه ای است برای ویا نادرست بسیاری از ابیات در ایخ اثر ی
تییدبیییر میکیخ مییییاش عییاجیز

سیییرخیییرن می.ییی در قیزاگینیید
ستلیی 60: 1391

ویا درست آن مطابق دیوان ناصرخسرو چنیخ است :
تییدبیییر بیکیخ مییییاش عییاجیز

سیییر خیییرن می.ی ی در قیزاگینیید
سدیوان ص24

الز به توویین اسیت که تبییر در وییا ابیات تنها متدود به ابیات ناصیرخسیرو نمیشیود ی نویسیندن برای تیییخ
مطل

گان بیتی را از دیهر شیاعران به عنوان شیاهد مثال مکر کردناسیت ی در مواردی وییا ایخ ابیات نیز مطابق

وییا دیوان نیسیتی خالصیه سی خ در ایخ مورد ایخ که تبییر در وییا ابیات بدون توویین و دلیل قانع کنندن تتی
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اگر موج درک بهتر بیت هم شیود جایز نیسیت و ویروری اسیت نویسیندن متتر همه ابیات را مطابق نسی ه اسیا
اصالش کنندی
.9اشکاالت معنایی
شیرش آثار کالسییک ادبیات فارسیی کاری فنی اسیت و نیازمند اطالعات جامع در مورد اثر نویسندن شرایا سیاسی
و اجتماعی زمان و به طور کلی مجموعهای از اطالعات اسییتیعالون بر برخی اشییکاالت جزئی و شییکلی ایخ کتاب
نویسندن در مواردی در م نای ابیات نیز دچار لبزش هایی شدن است که در ایخ جا به برخی از مهم تریخ ایخ موارد
اشارن می کنیمی بی گمان اصالش ناراستی ها و نادرستی های موجود در ایخ اثر بر ارزش های آن خواهد افزودی
.9.1درس  1بیت 1
ای قیّر گردند بی روزن خضییرا

بیا قیامیت فرتوتی و بیا قوّت برنیا

نویسیندن در شیرش بیت ایخ گونه گحته اسیت « :ای آسیمان با باالی پیران که م موال خمیدناسیت و نیروی جوان
داریی هرچند عمرت طوالنی بودناست اما هنوز جوانی و کار جوانان را میکنیی سص 12
در مورد ایخ بیت مکر دو نکته وروری استی اول ایخ که شیون نهارش م نای بیت اصال قابل دفاآ نیستی در م نای
بیت با پراکندکی و بی نظمی مواجه میشیویم که موج درک نادرسیت از بیت میشیودی به قول م رو بیت بسییار
راتت و سیر راسیت اسیت اما نویسیندن متتر م نا را از خود بیت پیییدن تر کردناسیت ی به قولی درک خود بیت
راتیتتر از درک م نیای ارائیه شیییدناسیییتینکتیه دوّ ایخکیه ب د مهمی از بییت کیه همیان «گردنیدن بودن قیّر
خضیراسیت در نظر گرفته نشیدناسیت و ایخ همان اعتاادی اسیت که گذشیتهان بر آن بودند که زمیخ ثابت و بدون
ترکت و مرکز دنیا اسیت و آسیمان به دور آن میچرخدی ایخ نکتهای اسیت که ویروری اسیت دانشیجو با آن آشینا شیود
چراکه در دیهر قصاید ناصرخسرو و شاعران دیهر بارها با آن برخورد خواهدکردی
شییاعر در ایخ بیت می گوید  :ای آسییمان گردان بی روزنی که با آنکه قامتت خمیدن و فرتوت اسییت قدرتی چون
جوانان داری ی
.9.2درس  1بیت 3
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پیاکیزن خرد نیسیییت نیه ایخ جوهر گوییا

نویسندن بیت را ایخگونه م نا کردناست « :تخ ما تاصل عوامل مادّی سخاکی است و لذا خرد پاک و مجرد از مادّن
است و جوهر گویا ی نی نحا ناطاه ایخ تیرن تخ خامد خاکی نمیتواند باشدی سص 12
اگر به م نای دادن شدن برای بیت دقّت کنیم نه اینکه چندان ارتیا قویای با بیت ندارد بلکه تا تدودی نامحهو
نیز هسیییتی اگر نویسییینیدن متتر بیه ابییات قییل و ب ید از بییت مورد نظر توجیه میکرد بییت را ایخهمیه بیه هم
نمیپیییدی ایخ یکی از اشیکاالت تذ ابیات و گزیند ابیاتی از یک قصییدن اسیتی بیت بسییار سیادناسیتیشیاعر در
بیت دو خطاب به فلک میگوید  :ای مادر بدمهر فرزند توهسییتیم ی سیی.ا در ایخ بیت وییمخ در نظر گرفتخ دو
ب دی بودن انسیان سجسیمانی و روتانی اویافه میکند که ایخ جسیم مادی فرزند تو اسیت و در بیت ب د سدر کتاب
تذ شیدناسیت ادامه میدهد ایخ تخ که فرزند تو اسیت خانر نحا یا همان جوهر گویا اسیتی با ایخ تووییتات
م نای بیت ایخگونه اسیت :ایخ تخ آدمی و ب د مادی انسیان اسیت که فرزند روزگار اسیت نه نحا ناطار او یسجسیم
مادی فرزند روزگار است و نحا ناطاه و گوهر گویای انسان فرزند روزگار نیستی

.9.3درس  2بیت 2
در تیال خوید چو همی ژر بنهر

صییحرا همی برآید از اندن به سییر مرا

نویسندن در شرش بیت گحتهاست « :صحرا به سر آمدن کنایه از اندوههیخ شدنی سص 18
مشی ن نیسیت نویسیندن متتر ایخ م نا را برای ایخ عیارت کنایی از چه منی ی گرفتهاسیتی آیا ایخ کنایه با ایخ
م نا در جای دیهری نیز اسیتحادن شیدن اسیت ا با برسیی متون و دیوانهای شیاعران اینجان چنیخ م نایی برای ایخ
کنیاییه نییافتمی اگر نویسییینیدن متتر بییت را بیا ایخ م نیا ییک بیار در مهخ خود مرور میکرد بیگمیان دچیار چنیخ
اشیتیاهی نمیشیدی«صیحرا به سیر آمدن کنایه اسیت از خشیمهیخ شیدن عصییانی شیدنی با ایخ توویین م نی بیت
ایخگونه است  :وقتی به تال و اوواآ خود به دقّت نهانمیکنم از شدّت اندون و ناراتتی خشمهیخ میشو ی
.9.4درس  2بیت 5
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چون خوار و زار کرد پا ایخ بیخطر مرا

نویسیندن در شیرش بیت میگوید « :ایخ بیت ااهرً نشیان میدهد که ناصیرخسیرو از اینکه مدار فلک بر قیا
نمیچرخد شیهحتی مینماید ولی تایات ایخ اسیت که وی از ایخ تایات که مدار چرخ بر اسیا

فضیل

فضیل نمیچرخد

آگان است ولی تجاهل میکند چون جیری نیست و ایخ م نی پید از ایخ روشخ شدناستیسمادمر همیخ کتاب
ولی شیاعران فارسیی زبان به دلیل اینکه اشی ری مذه و جیری بودناند شیورب تی های خود را کالیاً به فلک و
چرخ و روزگار و زمانه نسیت دادناند و بسیار نالیدناندی سص  18و 19
در مورد ایخ بیت ایخ سیوال به مهخ میرسید که ناصیرخسیرو نسییت به چه چیزی تجاهل میکندا ایخ تجاهل از
کدا ب د بیت دریافت میشییودا ناصییرخسییرو در ایخ بیت به روشیینی بدون هی ابها یا تجاهلی میگوید دنیا
براسییا

فضییل و داند نمیچرخد و اگر میچرخید جایهان مخ در آسییمانها بودی نویسییندن متتر در ایخ ابیات و

برخی ابیات دیهر مطالیی کیر ویروری و کیر مرتیا با بیت را بیان کردن که هی کمکی به درک م نای بیت نکردن
که هی

موج دیریابی و یا درک نادرسیییت بییت نیز شیییدناسیییتی ایخ م نی در بییت ب ید نیز تاویت میشیییود

یناصیرخسیرو در ایخ بیت میگوید  :اگر ایخ چرخ و روزگار بر مدار فضیل میگشیت ساگر برای ایخ دنیا فضیل و داند
ارزش داشیت بیگمان جایهان مخ در آسیمانها بود ی به عیارتی دیهر چون ایخ زمانه و چرخ برای داند ارزشیی قایل
نمی شود مخ به ایخ روز افتادنا ی
.9.5درس  2بیت 28
روزی بیه پرّ طیاعیت از ایخ گنیید بلنید

بیرون پریییدن گیر چو مرب ب.ر مرا

نویسیندن متتر در شیرش بیت «پرّ طاعت را اویافه بیانی دانسیتهاندیسص 21ایخ در تالی اسیت که اگر نویسیندن
متتر با در نظر گرفتخ اوییافه بیانی بیت را م نا میکردند متوجه ایخ اشییتیان میشییدندی در ایخ بیت «پر طاعت
اویافه تشیییهی اسیت ی شیاعر در ایخ ترکی طاعت را به پری مانند کردن اسیت که با اسیتحادن از آن میپرد و از ایخ
دنیا بیرون میرودی
.9.6درس  4بیت 5
ای طلیکیار طرب هیا مر طرب را کمروار

چند جویی در سیییرای رن و تیمار و ت

ا
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نویسییندن در شییرش بیت میگوید « :ایخ ابیات یادآور سیی خ امیرالمومنیخ سآ اسییت که میگوید «یا دنیاییی کرّی
کیری ال تیاجیه لِی فییک ثید طلّاتیک ثالثیاً ال رج یه فیهیا

ابخ ابیالتیدیید شیییرش نه الیالکیه 22418

متمدابوالحضیل ابراهیم  :ای دنیا دیهری را بحری که مرا به تو نیازی نماندناسیتی زیرا سیه بار یلهات کردنا که در
آن بازگشتی نیستی
صیییر نظر از چهونهی ارجاآ به کال تضیییرتعلی سآ که در جای دیهری در آن مورد سی ی خ گحتهایم به نظر
میرسید ارتیا ایخ بیت با کال تضیرت علی سآ ناشی از درک نادرست بیت باشدی ایخ بیت به هی عنوان ارتیاطی
با بیت نداردی شیاعر به هی روی توجهی به ایخ کال موال نداشیتهاسیتی اصیال موویوآ بیت با ایخ سی خ تحاوت داردی
ناصیرخسیرو در ایخ بیت میگوید  :ای کسیی که به دنیال شیادی و طرب هسیتی تا کی مانند افراد ناکارآزمودن و بی
تجربه از ایخ دنیایی که سرای رن و اندون است شادی میطلییا
.9.7درس  4بیت 7
جمله گشته ستند بیزار و نحور از صتیتم

هم زبان و همنشیخ و همزمیخ و هم نس

نویسیندن متتر بیت را ایخگونه شیرش کردناند « :میگوید  :به سیی

سص38

تق جویی و دوسیتی آل رسیول همزبانان و

همنشینان و هم میهنان و خویشاوندانم همه از مخ گریزان شدناندی سص 40
سیوال ایخجاسیت که نویسیندن متتر «به سیی تقجویی و دوسیتی آل رسیول را از کدا ب د ایخ بیت دریافت
کردناندابدیهی اسیت که شیارش نمی تواند بدون هی دلیل یا قرینه ای میاتثی به م نای بیت بیحزاید ی شیارش تنها
در قال میاتث مطرش شییدن در بیت یا مرتیا با آن سیی خ می گویدی ناصییرخسییرو در ایخ بیت میگوید  :همر
همزبانان و همنشینان و اقوا و هممیهنانم از همنشینی با مخ بیزار و گریزان شدناندی
.9.8درس  5بیت 11
م ور انیدون چو از ایخ جیای همی برگیذری

گرچیه ویران بود ایخ منزل دینیت بنواسیییت

نویسیند در شیرش ایخ بیت نوشیته اسیت « :از ایخ جهت که از ایخ جایهان عاریتی و فانی میگذری اندون م ور چه
نتیجر ایخ عایدن که ایخ جهان گذرندن و فانی است اعتااد به باای آخرت است و همیخ اعتااد امر دیخِ تو را سامان
میب شدی سص 46
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اگر در بیت دقّت کنیم میبینیم که نویسیندن متتر بیت را به درسیتی م نی نکردناندی ناصیرخسیرو در مورد نتیجر
اعتااد کسیی سی خ نمیگوید یبه طور م تصیر ناصیرخسیرو می خواهد بهوید اگر در ایخ دنیا از نظر مادی مشیکل
داشیتی و چندان مال و مکنتی نداشیتی ناراتت نیاش زیرا از نطر دینی شیرایا و جایهان شیایسیتهای داری و آنیه
ارزشییمند اسییت همیخ امور دینی اسییتی ناصییرخسییرو بدون توجه به مواردی که نویسییندن متتر اشییارن کردناند
میگوید :اگر از ایخ دنیا رفتی نهران و ناراتت نیاش زیرا با آنکه امور دنیایی و مادیت چندان مناسیی نیسییت در
ماابل امور دینی تو بهسامان و درست استی ناصرخسرو در جایی دیهر همیخ مضمون را تکرار میکندی
چون دیخ و خرد هسیتمان چه باکسیت

گر ملکیت دنییا بیه دسیییت میانیسیییت ا
سدیوان ص 52

.9.9درس  5بیت 16
از پا آنکیه رسیییول آمیدن بیا وعید و وعیید

چندگویی که بدونیک به تادیر و قضیییاسیییتا

ایخ بیت به آیاتی چند از کال نورانی وتی اشییارن دارد اما نویسییندن متتر ایخ نکته را از نظر دور داشییتهاسییت و
اشیییارنای به ایخ آیات نکردناسیییتی از جمله ایخ آیات می توان به آیه  119از سیییورن میارکه بارن اشیییارن کرد که
میفرماید « :إِنَّا أرْسیلْناک بِالْتق بشییراً و نذیراً و ال تسیْ لل عخْ أصیْ تابِ الْجتیمِ م نی « :س ای پیبمیر ما تو را به
تق فرسیتادیم که مرد را س به ن مت بهشیت م دن دهی و س از عذاب جهنم بترسیانی و تو مسیلول کافران که به
ران جهنم رفتند نیسیتیی ناصیرخسیرو در ایخ بیت در انکار جیریون میگوید  :وقتی که پیامیراسیال با بشیارت و
انذار به سیوی تو آمدناسیت ی تا کی ید و نیک اف ال خود را به تادیر الهی و قضیاوقر منسیوب میکنیاسوقتی پیامیر
تو را بشییارت میدهد و میترسییاند دلیلی بر م تار بودن اسییت پا اف الت را به تادیر و قضییا و قدر الهی منسییوب
نکخی
.9.10درس  7بیت 17
بزدای بییه عییذر رنییگ کینییه

جز عیذر درخیت کیخ کیه برکنیدا

نویسیندن در شیرش ایخ بیت گحته « :درخت کیخ اویافه اسیت اری چه مضیا در کیر م نی تایای خود بکار رفته
استی سص 63
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صیر نظر از درسیت یا نادرسیت بودن دلیلی که نویسیندن متتر برای اسیت اری بودن ترکی درنظر گرفتهاسیت
سیوال ایخ اسیت که چرا نویسیندن متتر در بیت اسیت ارن را دقیق م نا نکردناسیتی مهر نه ایخ اسیت که هر اسیت ارن
تشییهی است که یکی از طرفیخ آن تذ شدناستا تشییهی که ژر ساخت ایخ است ارن است چه تشییهی است
ا طرفیخ آن کدا اسییت ا کدا طر تشییییه تذ شییدناسییتا با دقّت در بیت و م نای آن بدون نیاز به تالش
مهنی درمییابیم که ایخ ترکی

ترکی اویافه تشیییهی یا همان تشیییه بلیض اویافی اسیتی ناصیرخسیرو کینه را به

درختی مانند کردناسیت که در وجود انسیان ریشیه میدواند و تنها با عذرخواهی اسیت که ریشیر آن سدرخت کینه
کندن میشیودیناصیرخسیرو در ایخ بیت میگوید « :با پوزش زنگ کینه را از آینر دل او بزدای ی زیرا فاا عذرخواهی
و پوزش است که درخت دشمنی را از ریشه برمیآوردی س ی یمتمدی و برزگرخالای 96 : 1391
.9.11درس  7بیت 21
تییدبیییر میکیخ مییییاش عییاجیز

سیییرخیییرن می.ییی در قیزاگینیید

نویسییندن در شییرش بیت گحته « :خیرن  :تیران و فروماندن ی سییرکد و لجوا و اینجا نیز م نی دو مراد اسییت//
قزاگند س=قزاکند=قزاکند  :جامهیی که در تشیو آن ابریشیم خا و پنیه نهند و آجیدن آ=آکندننکنند و به هنها
جنگ پوشندی نهالی و تشکی سص 63
در مورد ایخ بیت مکر چند نکته ویروری اسیتی نکته اول ایخ که وییا بیت مطابق دیوان ناصیرخسیرو نیسیت ی ایخ
نکته در ب د دیهری از مااله به تحصییل بیان شیدناسیتی نکته دو ایخ که آیا منظور ناصیرخسیرو از مصیرآ دو ایخ
اسیت که در هنها جنگ سیرت در پارچه سقزاگند م.ی ا برای مخ روشیخ نشید که چرا نویسیندن متتر ایخ بیت را
و به وی ن مصییرآ دوّ آن را شییرش نکردناسییتی سر در لیا

پیییدن در ایخ بیت چه وجهی داردا م نای درست و

روشخ آن چیستا در نظر گرفتخ ایخ گونه م نای ااهری و بی ژرفا برای ش ر ناصرخسرو جحای به ایخ شیییییاعر
اسییییت یهمییییان گونه که در جای جای کتاب نشانه های بی شماری از ت جیل نویسندن دیدن می شود در نظر
گرفتخ ااهر عیارت در ایخ بیت و به سرعت گذشتخ از آن دلیل ایخ لبزش است و گرنه ایخ نکته موووعی دشوار
نیست که نیاز به تتلیل و تحسیر و پ وهد آنینانی داشته باشد ی «قزاگند

به م نای زرن و لیا

جنهی است

یجامر پنیه و ابریشم آکندن آجیدن کردن باشدکه در روزهییای جنییگ آن را می پوشندی سده دا  1377میل قزاگند
ی در م نای مذکور روشخ است که منظور از قزاگند در بیت لیاسی است که بر تخ می پوشیدن نیه بر سر بنابرایخ
پوشیدن قزاگند بر سر ی نی بی تدبیری کردن و کنایه است از انجا کار بیدون تیدبیر و نابجا بنابرایخ سر در قزاگند
پوشیدن به م نای کار نادرست انجا دادن کاری بدون فکر و اندیشه انجا دادن است یبیییا ایخ م نی برای مصرآ
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دو دریافت درست تری از بیت تاصل می شود یاگر در بیت دقّت شود مصرآ اول که توصیه به انجا کار با تدبیر
است در واقع دلیل دیهری است بر نادرست بودن م نای ااهری ارائه شدن توسیا شیارتان یی نیی شاعر با یک
عیارت کنایی م نای مورد نظر در مصرآ اول را یک بار دیهر تکرار کردن استیسامرایی 71 : 1394
.9.12درس  8بیت 11
کسییی کو با مخ اندر علم و تکمت همیری جوید

همی خواهید کیه گیل بر آفتیاب روشیییخ انیدایید

نویسیندن در شیرش بیت گحته اسیت « :گل بر آفتاب اندودن :کنایه اسیت از پوشیانیدن تایات به تزویر و باطل و آن
در فارسییی مثل اسییت و گویند «آفتاب را به گل نتوان اندود ی نی تایاتی روشییخ را با موانع و یا دالیل و ی ی
نتوان پوشانیدی سص 68
درسیت اسیت که ایخ عیارت کنایی اسیت ی اما آیا واق ا م نی درسیت و دقیق آن همیخ اسیتا کاش نویسیندن متتر
بیا در نظر گرفتخ ایخ م نی برای عییارت کنیایی «آفتیاب را بیه گیل انیدودن بییت را م نی میکردی در ایخ بییت چیه رییا
و تزویری وجود دارد که شی ن م اط

بر اسا

آن خود را با ناصرخسرو ماایسه کند ا م نی درست ایخ کنایه

کار کیر ممکخ کردن یا تایاتی را پوشیاندن اسیتی «آفتاب به گل اندودن  :اسیت ارن مرک اسیت از تایاتی روشیخ
را با دالیلی وی ی پوشیاندن یا کاری کیر ممکخ و متال کردنی سمتمدی برزگرخالای  148 : 1391یناصیرخسیرو
با در نظر گرفتخ ایخ کار کیرممکخ میگوید ماایسیه کسیی با مخ ممکخ نیسیتی با ایخ توویین ناصیرخسیرو در ایخ
بیت میگوید  :کیرممکخ اسیت کسیی خود را از جهت علم و تکمت همانند مخ بداندیسمخ بسییار عالمتر و دانشیمند
تر از آنم که کسی بتواند خود را با مخ ماایسه کندی
.9.13درس  9بیت 13
بییه تیتیرییر الیحییا

میخ فی یر کیرد

همی کاکذ از دسیییت مخ بر تریر سص 74

نویسیندن متتر بیت را ایخگونه م نی کردناسیت« :به سیی نوشیتههای مخ که بر روی کاکذ مینوشیتم در لطافت
و ارافت کاکذ بر تریر و ابریشیم نازش میکردی صین ت اکرا بکار بردناسیت ی نی کاکذ از نویسیندگی مخ کسی
لطافت و ارافت میکردی سص 79
در مورد ایخ بیت ایخ سیوال به مهخ میرسید که نوشیتخ بر روی کاکذ چهونه موج لطافت و ارافت آن میشیودا
آیا تنها جنیه مورد توجه ناصیرخسیرو ارافت و لطافت تریر اسیتا بی گمان خیری تریر عالون بر لطافت و ارافت
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ارزشهای دیهری از جمله زییایی و بهایی گران نیز دارد که توجه ناصیرخسیرو بید از دیهرجوان به آنها م طو
شییدن اسییتی ناصییرخسییرو میخواهد بهوید با نوشییتخ اشیی ار مخ بر روی کاکذ ارزش می یابد و چون تریر زییا و
رنهارنگ می شیود بلکه از آن هم زییاتر و ارزشیمند تر میشیودی با ایخ تووییتات م نای بیت چنیخ اسیت  :به سیی
نوشییتخ مخ بر روی کاکذ آنادر زییا و ارزشییمند میشییود که برتریر ف ر میفروشییدیسارزش و زییایی آن از تریر
بیشتر میشودی
.9.14درس  9بیت 23
کینیون میییر پییشییییم نییدارد خیطیر

گر آنهیه خطر داشیییتم پید میر سص 74

نویسییندن بیت را ایخ گونه م نی کردناسییت « :قیال چون به دنیا و تخپرسییتی شییهرن و نامیردار بود پید دنیا و
تخپرسیتان –ازجمله امیر – ارا و اعتیار داشیتم امّا اکنون که به دیخپرسیتی شیهرن شید طیی ی اسیت که پید او
خطر ن واهم داشتی سص 81
نمیدانم چرا نویسییندن متتر ایخ بیت بسیییار سییادن و زودیاب را چرا ایخاندازن به هم ری ته و دشییوار کردناسییتی
ناصییرخسییرو در مورد دو ب د زندگی خود ی نی قیل و ب د از سییحرش س ی خ میگوید و بدون ابها و پیییدیهی
میگوید  :هرچند قیال نزد امیر ارزش و جایهاهی داشیتم و برایم ترمت قایل میشید اما امروز امیر برای مخ هی
ارزش و جایهان و اعتیاری نداردی
.9.15درس  11بیت 13
شیان گشت موسی به کردار نیک

چنان چون شنودی بر ایخ خحته ر

سص 95

نویسیندن متتر در شیرش بیت شیرتی محصیّ ل در خصیوص چوپانی تضیرت موسیی مکر کردناسیت و با اسیتشیهاد به
نظم و نثر فارسیی کوشییدناسیت امری بدیهی را اثیات کندی صیر نظر از ایخ نکته با تووییتی که در شیرش بیت آمدن
به نظر میرسید «خحته ر

را نیز مرتیا با شییانی تضیرت موسیی و برّن رمیدن دانسیتهاسیت ی آنجا که مینویسید :

«و مراد از «کردار نیک در شی ر ناصیر اشیارن به ترتمی اسیت که موسیی در تقّ بر رمیدن جداماندن از رمه نشیان
دادی و آن را به نظم و نثر بسیار کسان یاد کردناندی سص 98
همه آنیه که نویسیندن متتر در مورد شییانی تضیرت موسیی سآ و بر رمیدن و مالطحت ایشیان در تق آن بر
گحته شیدن درسیتی اما آیا واق ا در ایخ بیت منظور ایخ مطال اسیتا نویسیندن متتر ایخ موویوآ را از کدا قرینه
موجود در بیت یا قصییدن دریافت کردناندا بیگمان شی ر ناصیرخسیرو ایخ اندازن بیژرفا و کم بها نیسیتی ناصیرخسیرو
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در ایخ بیت در مورد تاثیر ف ل نیکو سی خ میگوید و برای تایید سی خ خود میگوید تضیرت موسیی به خاطر اف ال
نیکوید بود که پیامی ر شییدی بر ایخ اسییا

«خحته ر

منظور مرد کحلت زدن و نا آگان زمان تضییرت موسییی سآ

اسیتی بنابر ایخ ناصیرخسیرو در ایخ بیت میگوید  :تضیرت موسیی سآ به خاطر کارهای نیکوید بود که به عنوان
پیامیر بر ایخ مرد ناآگان کحلت زدن انت اب شدی
.9.16درس  12بیت 15
گحتم چو نامشان علما بود تال خوب

از دسیت جهل و فار چو ایشیان رها شید

سص

102
نویسیندن متتر بیت را ایخگونه م نی کردناسیت « :پید خود گحتم چون نامشیان دانشیمند اسیت و ااهرشیان نیز
خوب و آراسیته اسیت و اهل صیالش مینمایند مخ نیز با پیروی از ایشیان چو ایشیان از دسیت نادانی و تنهدسیتی رها
خواهم شدی سص 107
نویسیندن متتر اشیارن نکردناند که چهونه از دسیت تنهدسیتی رها خواهد شیدا آیا واق ا تال خوب بودن به م نای
ااهر خوب اسیت ا اگر اندکی به بیت توجه کنیم میبینیم در مصیرآ اول دو ب د «نا

و «تال و در مصیرآ دو

«جهل و «فار وجود داردیی نی به نوعی ل و نشیری مرت در بیت قابل درک اسیت ی پا ناصیرخسیرو برای خود
ایخگونه اسیتنتاا میکند که هم از جهل و هم از فار نجات مییابمی ناصیرخسیرو در ایخ بیت به صیورتی زیرکانه به
علمای زمان خود ت ریضیی میزند و میگوید اوویاآ مادی علمای زمان مخ خوب اسیتی با ایخ تووییتات م نی بیت
ایخگونه اسیت  :با خود گحتم چون علما هسیتند و اوویاآ زندگی آنها مناسی اسیت هم از دسیت جهل رهایی مییابم
و هم از دست فار ی
.9.17درس  12بیت 19
مکرست بی شمار و دها مر زمانه را

مخ زو رمیدن به مکر و دها شد

سص 102

نویسیندن بیت را ایخگونه م نی کردناسیت « :روزگار را فری و مکر بیشیمار اسیت و مخ به سیی مکر و فری های آن
از او گری تم و نحرت گرفتمی سص 108
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«با اسیتحادن از اسیت ی بنابرایخ نیازی به توویین و تحصییل نیسیت

که م نای بیت کامال فاسید اسیتی ناصیرخسیرو در ایخ بیت میگوید  :چون روزگار مکر و تیله فراوان دارد مخ با
زیرکی و هوشمندی توانستم از دست مکر و تیله روزگار فرار کنم ی
.9.18درس  12بیت 32
م رو و ناپدید سها بود بر فلک

مخ بر زمیخ کنون به مثال سها شد

سص 102

نویسیندن متتر بیت را ایخگونه م نی کردناسیت « :بر سی.هر یا آسیمان سیتار سیها بود که گان به شیناخته بودن و
گان ناپدید بودن شییهرن بودن اکنون مخ هم بر روی زمیخ همانند سییها گشییتها و از ایخ روی گان پنهانم و گان
آشکاری سص 113
نویسیندن متتر در شیرش بیت نهحتهاند که سیتارن سیها در چه زمانی پیدا و در چه هنهامی ناپیداسیتیآنیه در مورد
سیتارن سیها در شیرش بیت آمدناسیت در مورد ایخ سیتارن صیاد نیسیتی سیها سیتارنای اسیت بسییار ریز و خحی در
بناتالن دیسده دا میل  :سیها ایخ سیتارن به سی تی قابل رویت اسیت و همیشیه در همیخ تالت ناپیدایی باقی
میماند ی با آنکه بدون چشیم مسیلن دیدن نمیشیود اما سیتارنای م رو اسیت و در نظم و نثر فارسیی تضیوری پر
رنگ داردی ناصیرخسیرو از ایخ وی گی سیتارن سیها اسیتحادن کردن و خود را به آن مانند کردناسیتی با توجه به آنیه مکر
شید م نای بیت ایخگونه اسیت  :همانهونه که سیتارن سیها ناپیداسیت اما م رو اسیت مخ نیز با آنکه بسییار م روفم
و همه مخ را میشناسند اما بر روی زمیخ ناپیدا هستمی ساشارن دارد به پنهان شدند از چشم م الحان
.9.19درس  16بیت 16
نکند با سحها مرد س خ وایع

نان جو را که دهد زیر کرمانی ا سص 148

نویسیندن متتر پا از شیرش بدیهیاتی چون «نان جویخ

«ویایع

«زیرن کرمانی و «سیحها

بیت را ایخگونه

م نی میکند « :انسیان با سیحیهان سی خ سخردمندانر خود را ویایع نمیسیازد همینانکه خورند نان جو را کسیی
زیرن کرمان نمیدهدی سص 152
اولیخ چیزی که در مورد ایخ بیت مهخ م اط را به خود مشیبول میکند ایخ اسیت که با آنکه مصیرآ دو وجهی
پرسییشییی دارد چرا نویسییندن متتر آن را خیری م نا کردناسییتا دیهر ایخ که «خورندن نان جو را کسییی زیرن
کرمان نمیدهد چه وجهی داردا نویسیندن متتر با سیادن انهاری بیت از کنار شیرش و توویین آن گذشیته اسیتی
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ناصیرخسیرو در ایخ بیت میگوید سی نان مخ گرانیها هسیتند و بیان آنها برای اشی اصیی که ارزش و لیاقت آنها را
ندارند موج ویایع شیدن آنها میشیود همانگونه که ری تخ زیرن بر روی نان جو موج ویایع شیدن آن میشیود
ی میبینیم ناصیرخسیرو با زیرکی سی نان خود به صیورت مضیمر به زیرن مانند میکند و گرانیها میشیمردی با توجه به
ا یخ توویییتات دادن ریزن به نان جو به م نی ری تخ زیرن بر روی نان جو اسییتی نظیر کاری که امروزن در ری تخ
کنجد وییی بر روی نان انجا میشییودیدر واقع ایخ بیت تکرار مضییمون بیت قیل ی نی خواندن قرآن برای گوسییاله
استی
.10نتیجه
با مطال ه و بررسییی کتاب «سیییقصیییدن ناصییرخسییرو می توان ت جیل و بی توجهی تاکم بر نهارش کتاب را در
سیطرسیطر آن به وویوش مشیاهدن کردی از ایخ رو لبزش ها و اشیکاالت فراوانی به آن ران یافته اسیتی در ایخ کتاب
نویسیندن متتر توجهی به آییخ نهارش و اسیتحادن درسیت از عالئم نهارشیی نداشیتهاسیتی در ارجاآ به دیهر اسیناد
علمی نادرسیت عمل کردن شییون مورد اسیتحادن ایشیان در هی شییوننامهای نیامدناسیتی وییا بسییاری از ابیات با
منیع اصیلی و نسی ه اسیا

هم وانی نداردی اشیتیاهات و بی نظمیهای تای.ی در آن فراوان اسیتی لبزشهای م نایی

در آن بید از تد م مول و متداول اسیت ی برخی ابیات دشیوار و مسیاله دار ناصیرخسیرو را شیرش نکردن و از کنار آن
گذشیتهاسیتیبنابر ایخ کتاب مورد نظر به طور جدی نیازمند ویراید و اصیالش ناراسیتیها اسیت ی در کیر ایخصیورت
ایخ اشکاالت و لبزش ها بر ارزش علمی ایخ کتاب سایه خواهد انداختی

خس
نقد و ربرسی کتاب سی قصیده انرص رو

دکتر آرش ارمایی
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امرایی آرش س« 1394نقدی بر شرر دیوا ناصررخسررو

متخشیناسیی ادب فارسیی مجله دانشیکدن ادبیات و

علو انسانی دانشهان اصحهان سال پنجان یکم دورن جدید سال هحتم شمارن چهار ی
امرایی آرش س 1394ساغری از دریا تهران ارشدس.اهان ی
تلیی علی اصبر س 1391سیقصیده ناصرخسرو تهران انتشارات دانشهان پیا نور.
دزفولیان کاام س 1387در لفظ دری تهران انتشارات طالیه ی
ده دا علی اکیر س 1377لغتنامه تهران موسسه چا و انتشارات دانشهان تهرانی
طاهری میارکه کال متمد س 1392برگزیده قصاید ناصرخسرو تهران انتشارات سمت ی
کالمروایی متمد س 1384سیقصیده ناصرخسرو تهران انتشارات جامی ی
متاق مهدی س 1374تحلیل اشعار ناصر خسرو تهران انتشارات دانشهان تهران .
متاق مهدی س 1392شر سیقصیده از حکیم ناصرخسرو قبادیانی تهران انتشارات تو

ی

متمدی متمدتسییخ و برزگر خالای متمدرویا س 1391شرر دیوا اشرعار حکیم ناصررخسرروقبادیانی
تهران انتشارات زوّار ی

نیکوب ت ناصیر س« 1385نقد و بررسری کتاب شرر دیوا اشرعار حکیم ناصررخسررو قبادیانی
اسالمی پ وهشهان علو انسانی و مطال ات فرهنهی شمارن  14ی
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Critical review of Thirty-Qasida of Nasir Khusraw
Arash amraei1

Abstract :
It is essential for students and fans of Persian literature to read and know Persian
classical literature and Nasir Khusraw’s Diwan one of them. Thirty-Qasida of Nasir
Khusraw, therefore, as a fabulous piece of the Diwan is part of a textbook that students
of Persian language and literature should study; so there are several books about this
topic. One of these books is “Thirty-Qasida of Nasir Khusraw” gathered and written
by Ali Asghar Halabi, published by Payame Noor University. Author of this book
tried to prepare a textbook that helps students to figure out the lyrics on themselves
through many explanations included within the book. Even if it is somehow helpful
but surely needs reviews and editions. Since this book is an obligatory resource for
many students in Payame Noor University, it is reviewed in this essay and bugs and
slips of the textbook including semantic, punctuation, and typographical bugs and
incorrect record lines (couplets) are mentioned.

Key words: Nasir Khusraw, review, thirty-Qasida
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