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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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زمینه و هدف :هدف این تحقیق شییناسییایی ،طبقهبندی و تحلیل عوامل ابهامآفرین در اشییعار
نظامی دنجوی ا ست .ب سامد ابهام در آثار نظامی تا حدی ا ست كه آن را تبدیل به نوعی مؤلفج
سییبکی كرده اسییت .همین عامل زمینهسییاز اختالف در شییروح و تفاسیییر آثار وی شییده اسییت،
بطوریکه كمتر صفحهای از منظومههای او را میتوان نشان داد كه میان شارحان در تعیین معنی
كلمه ،اصطالح یا بیتی اختالفی وجود نداشته باشد.
روش مطالعه :پژوهش حاضییر براسییاس روش تحلیلی-توصیییفی ترتیب یافته اسییت .با بررسییی
شیییروح ،نسیییخ مختلف و تحقیقات مرتبط ،نمونه هایی از اختالفات تفسییییری در آثار نظامی
جمعآوری و س ی س عوامل ابهامآفرین اسییتخراج و براسییاس دادههای بدسییتآمده طبقهبندی و
تحلیل شده است.
یافتهها :پارهای از عوامل مکرراً موجب ابهام در آثار نظامی شییده اسییت :اختالف نسییخ ،اقسییام
ضعف تألیف ،مفردات غریب ،اشارات علمی و تخصصی ،اشارات به آیینهای عامیانه ،استعارات و
كنایات غریب و بعید ،اطناب و وابستگیهای معنوی و ارتباط طولی ابیات.
نتیجهگیری :حضور پررنگ و یکجای مؤلفه های ابهامزا در عمدۀ قسمتهای آثار نظامی ،سبب
بروز تکثر و اختالف قرائت و شروح متزاحم از آثار وی شده است .برخی اختالفات در شروح،
زاییدۀ كمدقتی یا عدم دسترسی شارح به معلومات جامع است .غالب ابهامات پرشمار موجود در
آثار نظامی كه منجر به اختالفات فراوان در شروح شده است ،جنبج غیرهنری دارند و عمدتاً
خللهایی در سطح زبانی و س س فکری و ادبی زمینهساز آن شدهاند .اختالف نسخ نیز عاملی
برونمتنی است كه در تعامل و همافزایی با عوامل درونمتنی بر دامنج ابهامات میافزاید.
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مقدمه
نظامی دنجوی از شییاعران سییبکسییاز ادب فارسییی اسییت .آثار او عالوهبر اینکه واجد مختصییّات عمومی مکتب
آذربایجانی است ،از سبک شخصی ممتازی نیز بهره مند است .سبک شخصی نظامی چنان منحصربفرد است كه
براحتی از آثار مقلّدانش قابل تمایز ا ست ( سبک شنا سی نثر ،شمی سا :ی .)444این تمایز در سبک و عالقه به
نوآوری و تازه دویی ،در كنار برخی عوامل زبانی و فکری دیگر ،موجب افزایش بسامد ابهام در اشعار او شده است.
ابهام و صعوبت معانی با شیوۀ سخن نظامی عجین ا ست ،آنچنانکه بدل به یک م شخ صج سبکی در آثار او شده
اسیییت؛ همانگونه كه دیریابی و معانی غریب یکی از مختصیییات سیییبک هندی در ادوار پسیییین اسیییت .در كتب
سبک شناسی بشکل اجمالی به دشواری شعر شاعران مکتب آذربایجان اشاره رفته است ،اما بررسی این مختصه،
بی شتر به ق صاید خاقانی منح صر شده ا ست .در تحقیقات سبک شنا سی به ابهام و تعقید در شعر نظامی كمتر
ال تحقیقی در باب آن صورت ن ذیرفته ا ست .این تحقیق با
بعنوان یک مؤلفج سبکی ا شاره شده ا ست و تف صی ً
نگرش علّی در پی شییناسییایی و طبقهبندی و تحلیل عوامل ابهامزا در منظومههای نظامی دنجوی اسییت .ازاینرو
هدف این تحقیق نه درهد شاییهای موردی از برخی ابیات حلن شدۀ نظامی ،بلکه ری شهیابی جامع ابهامات در آثار
نظامی ا ست .لذا م سئلج ا صلی این تحقیق این ا ست كه ابهام و در پی آن ت شتّت تفا سیر در تعداد معتنابهی از
ابیات نظامی ،معلول كدام عوامل ری شه ای ا ست؟ این عوامل در كدام سطح سبکی بی شتر بچ شم میخورد (زبانی،
ادبی ،ف کری)؟ فرض اولیه بر این اسییت كه نظام لغوی جدید ،میل شیییوۀ بیان نظامی به قطب اسییتعاری زبان ،و
آمیختگی شعر او با حوزههای مختلف علوم كه عمدتاً درجهت ابداع معنی صورت پذیرفته ا ست ،زمینه ساز تولید
ابهام در آثار او شده است .بنابراین ابهام در اشعار نظامی در هر سه سطح زبانی ،ادبی و فکری قابل بررسی است.
روش مطالعه
مطابق با روش عمده در مطالعات ادبی ،این تحقیق هم براسییاس رجوع به كتب تدوین یافته اسییت .با بررسییی
شیییروح مختلف آثار نظامی ،جامعج آماری قابل توجهی از ابیات مبهم و بحثبرانگیز كه محل اختالف نظر بوده
اسییت و یا شییارحان ترجیح داده اند درمورد آن سییکوت اختیار كنند ،انتخاب و عوامل ابهامآفرین از این نمونهها
استخراج ،تحلیل و طبقهبندی شده است.
ضرورت و سابقۀ پژوهش
با توجه به بسامد باالی ابیات مبهم در آثار نظامی ،بایسته است عوامل مولد ابهام در شعر نظامی بشکل مستقلی
بررسی شود ت ا بدین وسیله مبنایی بر تحقیقات سبکی و تحلیل شروح آثار وی ایجاد شود .این تحقیق با نگرشی
جامع در پی استخراج عوامل ابهام آفرین در آثار نظامی است ،لذا دستکم درمورد آثار نظامی بدیع و بیسابقه است.
بااینحال برخی تحقیقات از جنبههایی با مطالعج حاضر بیارتباط نیست؛ از نزدیکترین پژوهشهای صورتدرفته به
موضوع این تحقیق میتوان به دو مقالج زیر اشاره كرد:
محمدی و زارع خفری ( )4346مقالهای با عنوان «ابهام آداهانه در مخزناالسرار نظامی» دارند .این تحقیق بیشتر
به ابهام هنری یا  Ambiguityدر مخزناالسییرار پرداخته اسییت .طغیانی و سییلطانی الکتابی ( )4399در مقالج
«اندر پس لفافهها (برر سی و تحلیل برخی ابیات خ سرو و شیرین نظامی)» ابیاتی از خ سرو و شیرین كه مورد
اختالف شارحان است ذكر كرده و بعضاً راهحلهایی برای رفع ابهام از آنها ارائه كردهاند.
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ادرچه در برخی تحقیقات و شروح به پارهای از ابیات مبهم منظومههای او پرداخته شده ا ست ،ابهام بعنوان یک
ویژدی سبکی بصورت علّی بررسی نشده است .تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه یی ی همانگونه كه در مسئلج
تحقیق بیان شد یییی در نگرش علّی و فل سفی این مقاله به مو ضوع ا ست .محور این مقاله مطالعج چی ستی عوامل
عمدۀ ابهامآفرین در آثار نظامی اسیت ،یعنی ریشیههای این مسیئله با توجه به نمونههایی كه از آثار او جمعآوری
شده ا ست برر سی می شود ،نه برر سی چند بیت مبهم و ارائج شرح بر آنها .در واقع تحقیق حا ضر برخالف نگرش
موردی معدود كارهای مرتبط ،رنگ سبکی و جامعنگرانه دارد.
بحث و بررسی
براسییاس شییواهد اسییتخراج شییده از خمسییج نظامی و شییروح مشییهور از آثار او ،چند دلیل عمدۀ ابهامزا در آثار او
برجستهتر است:
 -4ضعف تألیف -6 ،صور خیال بدیع و كمسابقه و چهبسا بیسابقه -3 ،مفردات غریب و مهجور -1 ،اختالف نسخه
بعنوان یک عامل خارجی -5 ،شمول بر ا صطالحات علوم و فنون مختلف -4 ،ا صطالحات و ا شارات به ر سوم و
آداب عامیانه -7 ،اطناب ،ارتباط طولی ابیات و اهمیت عناوین.
در ادامه به بررسی تفصیلی عوامل ذكرشده براساس شواهدی از منظومههای مختلف نظامی می ردازیم.
انواع ضعف تألیف و ایرادات نحوی و زبانی
از عوامل اصلی ای جاد ابهام در آثار نظامی بسامد باالی ضعف تألیفهای مختلف است .تشویش در محور همنشینی
كلمات ،ا ستعمال نادر ست حروف ،معانی پیچیده و نادقیق از جمله م شکالتی ا ست كه موجب تعقید و ابهام در
آثار نظامی شده است.
در نمونج زیر:
خیییالیییی شیییییدنیییش وبیییال مییین بیییود
دییر خییواجییه عییمییر كییه خییال میین بییود
در نیییای دیییلیییو شیییییکسیییییت نیییالیییهم
از تیییییلیییییخدیییییواری نیییییوالیییییهم
كییافییغییان كیینییم او شیییییود دییلییودیییییر
میییییتییرسیییییم از اییین كییبییود زنییجیییییر
(لیلی و مجنون ،شرح وحید :ی)55
نقش «در» بعنوان ادات شرط در ابتدای سخن معلوم نی ست و ارتباط فراكرد پیرو با فراكرد پایه كه آن هم دنگ
و دم است ،بلحاظ دستوری و معنوی مخدوش است.
وحید دستگردی در شرح این سه بیت نوشته است « :ادرچه خالی شدن پیکر خال من از جان وبال من است ولی
با این نواله و لقمج ن ادوار ناله را در دلو شک سته و كوتاه كردم زیرا از این كبودزنجیر آ سمان میتر سم كه ادر ناله
كنم ،آن زنجیر بسبب ناله و افغان من دلودیر خال من در جهان دیگر بشود» (همانجا).
با این توضیح «در» متعلق به مصرع «خالی شدنش وبال من بود» خواهد بود .درچه بنظر رسد كه قصد شاعر هم
همین بوده ا ست ،امّا باز «در» در جایگاهی بکار رفته ا ست كه باعث تعقید می شود و در ثانی باید برای معنای آن
تأویل و توجیهات منقطع از متن آورد و مثالً آن را مانند وحید در معنای «درچه» فهمید .بااینحال بین شییرط و
جواب آن نیز ارتباط منطقی وجود ندارد.
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«دلودیر» ن سبتبه خال ،صفت مفعولی و ن سبتبه آ سمان ،صفت فاعلی ا ست .مرجع ضمیر «او» در بیت سوم
طبق توضیح وحید «خال» است ،اما چنین رابطهای قرینهای مقنع ندارد و بیشتر برازندۀ آسمان است.
توضیح ثروتیان نیز مشکلی از نحو بیت حل نمیکند ،بلکه او بیت سوم را هم به دونج دیگری شرح كرده و بر ابهام
مطلب افزوده ا ست « :ادر خواجه عمر كه دایی من بود مرگ وی موجب عذاب و سختی من بود .نواله و طعام من
خو شگوار ن شد و با مرگ خواجه عمر دهانم تلخ و غذایم تلخدوارش شد و نالج من در دلوی من شک ست و خفه
شدم ،نتوانستم آواز بخوانم و زنددی خوش داشته باشم ،یا خوشی و شیرینی زنددی نادهان از دستم رفت» (لیلی
و مجنون ،شرح ثروتیان :ی.)344
از سوی دیگر رابطج شباهت بین «زنجیر» و «آسمان» چندان قوی نیست و «كبود» بعنوان مالئم «مستعارا له» به
تقویت استعاره منجر نمیشود.
شاعر برای نمایش مهارتش در ا ستفاده از صنایع لفظی بین كلمات «خال»« ،خالی»« ،وبال»« ،ناله»« ،نواله» و
«نای» روابطی ساخته ا ست و بدین ترتیب ف صاحت و بالغت فدای لفاظی شده ا ست كه در نهایت به فوت معنی
انجامیده است.
در نمونج زیر عوامل متعددی موجب دنگی و دیریابی مقصود شاعر شده است:
جیییلیییوه زآن دادهام بیییه هیییفیییت عیییروس
دیییر اییین نییامییه را چییو زنیید مییجییوس
در عیییروس مییین كییینییینییید نیییگیییاه
تیییا عیییروسیییییان چیییرخ ادیییر ییییک راه
هیییر ییییکیییی را ییییکیییی كییینییید ییییاری
از هییییمآرایشییییییی و هییییمییییکییییاری
نیییقیییطیییهای بیییر نشیییییان كیییار شیییییود
آخییر از هییفییت خییط كییه یییار شیییییود
(هفتپیکر ،شرح وحید :ی)47
این دنگی در بردا شتهای شارحان بو ضوح منعکس شده ا ست .وحید مینوی سید« :دیر این نامه را كه چون كتاب
زند منقش است از آن سبب به هفت عروس در هفت دنبد جلوه دادهام كه هفت اختر و هفت عروس هفت حجلج
آسمان كه در رنگ و آرایش همکار این هفت عروسند ،هرداه بدین هفت عروس نگاه كنند هر یک عروس مناسب
خود را یاری كنند و از یاری هفت اختر و هفت خط پرداری افالک نادزیر یک نقطه نشییان سییعادت و شییرف كار
بشییود .خط و نقطه از اصییطالحات رمل اسییت و از هفت خط مطابق اصییول رمل نقطه سییعادت پدید میآید»
(همانجا).
« هفت خط و یار شدن هفت خط ،ظاهر ًا ا شاره ا ست به كمال منا سب در دا ستان ...در این بیت هفت
خط آرایش و هفت خط جام نیز جای بحث دارد كه میگوید :ادر هفت خط به یاری هم برسیییند و ادر
شرابخواری هر هفت خط جام بنو شد ،سرانجام آن همه اثر میگذارد و كمال مطلوب بد ست میآید! یا
ادر هفت خط آرایش همکاری كند سییرانجام در رسیییدن به هدف تأثیر میگذارد» (هفتپیکر ،شییرح
ثروتیان :ی.)156
«نقطهای بر نشان كار شود :نقطهای به هدف برسد .هفت خط :كنایه از هفت فلک و هفت سیاره .نشان
كار :مطلوب و مقصود» (هفتپیکر ،شرح زنجانی :ی.)644
«هفت خط» كنایه ای ا ست با م صادیق زیاد و صراحتی در معنای مق صود شاعر وجود ندارد و از اینجا شارحان
دچار تردید و اختالف شییدهاند .كنایات تلویح ،تکلف در بکار بسییتن اصییطالحاتی با كلمج «هفت» و درازدویی و
پیچیده كردن جمالت ،انتقال معنی را با اختالل مواجه كرده است.
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در دو بیت زیر ،تشویش در نحو و اركان جمله ،بکار بستن جملج مركب ،ابهام در مرجع ضمیر «او» و حذف بدون
قرینه بوضوح موجب آسیب به معنی جمالت شده است:
كیییه هیییاللیییی بیییرآور از شیییییب عییییییید
در اشیییییارت چییینیییان نیییمیییود بیییریییید
كیییس نیییبییییییینییید در او ز بیییارییییکیییی
آنیییچییینیییان كیییز حیییجیییاب تیییارییییکیییی
(هفتپیکر ،شرح وحید :ی)41
ازاینرو شارحان هر كدام تفسیر متفاوتی بر این دو بیت نگاشتهاند:
«معانی دقیق هاللمانندی از شب عید خرمی بخش و سواد دفتار خویش آ شکار كن كه از شدت باریکی چ شم
همه كس نتواند آن را در حجاب سیاهی و سواد ببیند» (همانجا :ی.)41
« نکاتی آنچنان باریک در آن بکار بند كه فقط ك سانی آن را بفهمند كه در حجاب تاریکی نی ستند و دلی رو شن
دارند» (هفتپیکر ،شرح ثروتیان :ی.)344
« هاللی برآور بسیییار باریک و دقیق كه حتی در پردۀ تاریکی هم كسییی نتواند آن را ببیند .توضیییح :هالل ماه در
تاریکی بهتر دیده میشیییود .یعنی به عبارتی باشییید كه معانی باریک آن را هر كسیییی نتواند تشیییخیص دهد»
(هفتپیکر ،شرح زنجانی :ی.)441
ثروتیان معتقد ا ست« :هیچ بعید نی ست آغاز دا ستان در ماه رم ضان یا ماههای قبل از آن بوده و شاعر ق صه پایان
آن را در رمضان و اهدای آن را در عید رمضان داشته است كه در پایان كتاب میگوید در روز چهاردهم ماه رمضان
چهار ساعت رفته از روز و در سال 543هیییی ..این دا ستان را به پایان بردم» (هفتپیکر ،شرح ثروتیان :ی)344
(تفسیر طولی در جهت عمق بخشیدن به معنی لفظی).
شاعر «دیدن» را با حرف اضافج «در» آورده است كه باعث ایجاد ابهام میشود .مرجع ضمیر «او» در مصرع چهارم
مبهم ا ست .ادر «نبیند» متعلق «در او» با شد ،ضمیر «او» عائد به «حجاب تاریکی» یا « شب عید» خواهد بود.
پس معنی بدین دونه می شود« :هاللی آنچنان باریک برآور كه ك سی حتی در شب تاریک عید آن را نتواند دید».
برای توجیه این معنی باید كلماتی نظیر «حتی» و «آن را» محذوف فرض شوند.
احتمال دیگر آن اسییت كه دفته شییود «نبیند» را بجای «را» با «در» آورده اسییت كه یا غلط اسییت و یا چنین
كاربردی ،محلّی و برای عموم ناآشنا است.
ابهام در ارجاع ضمایر و صفات اشاره از ضعفهای مکرر در آثار نظامی است:
از سیییییایییج خییویییش هسیییییت رنییجییور
بییر هییر جسیییییدی كییه تییابیید آن نییور
(لیلی و مجنون ،شرح وحید :ی)16
تركیب و صفی «آن نور» بنا به شرح وحید د ستگردی «نور سخن» ا ست ،اما در ابیات قبلی صراحتاً ذكری از
«سخن» یا «نور سخن» به میان نیامده است.
ثروتیان «این نور» ضبط كرده است و منظور از آن را «نور انجم» در انتهای بیت قبل دفته است (لیلی و مجنون،
شرح ثروتیان :ی.)356
پیییییییداسیییییت در آب تیییییییره انیییجیییم
كی ی ی یّی هیییمیییه آن كییینییید كیییه میییردم
از سیییییایییج خییویییش هسیییییت رنییجییور
بییر هییر جسیییییدی كییه تییابیید اییین نییور
(همان :ی)44
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در زبان فار سی داه محل جایگیری كلمه در جمله میتواند ابهامزا با شد .ترتیب كلمات در بیت زیر بگونهای ا ست
كه باید پس از دریافت ضمنی نیّت دوینده به نقش كلمات در جمله پی برد:
در كیییوی دونییید و دزد دیییویییینییید
دزدان چیییو بیییه كیییوی دزد جیییویییینییید
(لیلی و مجنون ،شرح وحید :ی)16
نهاد محذوف جملج اوّل (چو به كوی دزد جویند) «مردم» ا ست ،اما «دزدان» كه نهاد جملج دوم ا ست ،در ابتدای
جملج نخست آمده است و ممکن است خواننده بدو ًا تصوّر كند كه جمله بدین صورت است« :وقتی كه دزدان در
كوچه بدنبال دزد هستند».
عبارت «به جای خود است» در این بیت ابهام دارد و باعث اختالف در شروح شده است:
بیییییودسییییت از تییو و بییه جییای خییودسییییت
بییا هییمییه زیییركییی كییه در خییردسیییییت
(هفتپیکر ،شرح وحید :ی)1
وحید مینویسد « :ازخودبیخود و متحیر و مات دردیده و این تحیر به جای خود و سزاوار است» (همانجا).
زنجانی مینویسیید « :عقل با همج هوشیییاری در درک كنه تو بیهوش اسییت ،زیرا حد و مکان عقل همین اسییت»
(هفتپیکر ،شرح زنجانی :ی.)443
در شرح ثروتیان آمده ا ست ...« :با این همه بر جای خود ن ش سته و مقام و منزلت خود را میداند( »...هفتپیکر،
شییرح ثروتیان :ی .)377س ی س ازآنجاكه به ابهام موجود در عبارت «به جای خود اسییت» توجه دارد توجیهات
مختلفی بر آن میآورد:
«الف  :ارزش عقل بجای خود محفظ ا ست؛ ب :او با كمال ادب در جای خود قرار درفته و میداند كه ارزش وی در
شناخت خدا به عین الیقین تا چه ح ّد ا ست و نمیداند و نمیتواند؛ ج :عقل در جای خود ن ش سته و او ست كه از
قراین و نشیییانهها وجود واجب را درک میکند ولیکن به كمّ و كیف آن پی نمیبرد؛ د :درحالیکه همان بیخودی او
امری پسندیده و شایسته است و چنان باید باشد» (همانجا).
كاربرد نابجای حروف ا ضافه در آثار نظامی از دیگر ضعفهای شایع نحوی ا ست كه در ابیاتی به اختالل در معنی
منجر شده است:
آن بییه كییه ز میین خییورنیید خییلییقییی
از خییوردن میین بییه كییام و حییلییقییی
(لیلی و مجنون ،شرح وحید :ی)14
مصییرع اول به تصییریح ثروتیان مبهم اسییت (لیلی و مجنون ،ثروتیان :ی .)356درچه مقصییود كلی از آن دریافت
می شود ،یعنی الفاظ ،داللت و انطباق تمام با معنا ندارند .زبان فار سی بلحاظ نحوی زبانی تحلیلی ا ست و حروف
اضیافه جایگاه دسیتوری كلمه و معنای جمله را تعیین میکند .چنانچه مانند مصیرع اول بیت فوق ،حروف اضیافه
بدرستی استفاده نشود ،باوجود نظام لغوی ساده و وضوح معنی مفردات ،سایج ابهام بر معنای كلی مصرع سنگینی
میکند .ظاهراً حرف ا ضافج «از» در اینجا به معنی «از برای» آمده ا ست كه با قواعد زبان نا سازدار ا ست .ا ستفادۀ
بیجا از حرف اضافج «به» ،باعث اختالل در دریافت معنی و ساختار دستوری جمله شده است.
این نوع از ضعف تألیف در آثار نظامی شواهد فراوان دارد كه داه مانند بیت فوق ابهام جدی بوجود آورده ا ست و
داه بسبب روشنی مراد شاعر و محور همنشینی كلمات ،علیرغم وجود ضعف تألیف ،موجب ابهام نشده است:
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دیییرمیییابیییه زد و لیییبیییاس پیییوشییییییییید
منظور از «درمابه زدن» همان «به درمابه زدن» است.
نییالییییید در آن كییه چییارهسیییییاز اسیییییت

آرام دیییرفیییت و بیییاده نیییوشیییییییییید
(لیلی و مجنون ،شرح وحید :ی)457
از جیییملیییه وجیییود بیییینیییییییاز اسیییییت
(همان :ی)474

«در كسی نالیدن» مرسوم و مألوف نیست و آن را بجای «نزد كسی نالیدن» بکار برده است.
موضوع دیگری كه به تعقید در اشعار نظامی دامن میزند عالقج وافر او به بازی با كلمات و لفاظیهای شاعرانه است:
ییییوسیییییفرخ مشیییییرقیییی رسیییییییییدی
هیییر روز كیییه صیییییبیییح بیییردمیییییییدی
ریییییحییییانییییی او تییییرنییییجییییی از زر
كییییردی فییییلییییک تییییرنییییجپیییییییییکییییر
كییییردی ز زنییییخ تییییرنییییجسییییییازی
لیییییییلیییی ز سییییییر تیییرنیییجبیییازی
نییییظیی یّاره تییییرنییییج كییییف بییییریییییده
زان تییییازهتییییرنییییج نییییورسیییییییییییده
از عشیییییق چییو نییار میییییکییفیییییدنیید
چیییون بیییر كیییف او تیییرنیییج دییییدنییید
نییییارنییییجرخ از غییییم تییییرنییییجییییش
شیییید قیییییس بییه جییلییوهدییاه غیینییجییش
خیییوشیییییبیییوییییی آن تیییرنیییج و نیییارنیییج
بیییرده ز دمیییاغ دوسییییییتیییان رنیییج
(لیلی و مجنون ،شرح وحید :ی)46-43
در این چند بیت ،نظامی بارها التزام ًا كلمج «ترنج» را به طریق حقیقت و مجاز بکار برده و باعث تکلف و ابهام
شده است .ازآنجاكه شاعر خود را مقید به تکرار این كلمه كرده است ،صنایعی كه به آن می ردازد ،تا حدی دچار
ركاكت است ،مثالً وجه شبه «آسمان» و «ترنج» چندان قوی نیست.
نظامی در برخی موارد ،كلمات و جمالت زایدی میآورد كه هرچند معنی را بکل مخدوش نمیسییازد اما كالم را از
استحکام دور میکند:
زنییده بییلییک از وجییود تییوسییییت حیییییات
بیییه حیییییییاتسیییییت زنیییده میییوجیییودات
(هفتپیکر ،شرح وحید :ی)3
حشوی در بیت وجود دارد .حیات همان زنده بودن است و زنده بودن به حیات مهمل است.
نسخج ثروتیان بیت را بدین شکل دارد:
زنییده ،بییل كییز وجییود تسیییییت حیییییات
بیییه حیییییییاتسیییییت جیییملیییه میییوجیییودات
(هفتپیکر ،شرح ثروتیان :ی)74
و «زنده» در م صرع دوم را م سند م صرع اول دان سته ا ست ،یعنی« :جمله موجودات به حیات زنده ا ست» (همان:
ی.)375
همچنین بجای عبارت «بلک از» همانگونه كه وحید نوشییته «لیک» مناسییبتر اسییت .در هر حال مناسییبتی برای
«لیک» در این موضع وجود ندارد.
بییه بییدی و بییه بییدپسییییینییدی نیییییز
نییتییوان بییرد جییان مییگییر بییه دو چیییییز
(هفتپیکر ،شرح وحید :ی)37
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«نیز» صرفاً برای پر كردن قافیه آمده است و حشو و مخلّ فصاحت است.
تركیب سازیهای نظامی در برخی موارد موجب تعقید و ابهام در معنی شده است:
انیییجیییمافیییروز و انیییجیییمییینپیییییییونییید
ای بیییرآرنیییدۀ سییییی یییهیییر بیییلییینییید
(همان :ی)3
صیییفت مركب «انجمن پیوند» محل ابهام و اختالف اسیییت .وحید در این مورد سیییاكت امّا ثروتیان مینویسییید:
«انجمنپیوند (پیونددهندۀ انجمن) :دردهم آورنده و مجلس و مجمع سیییازنده ،بالکنایه آنکه ذرات اشییییاء و اجزاء
عالم وجود را از جماد و نبات و حیوان و آسمان و ستاردان آفریده و پیش هم فراهم آورده است ،كنایه از آفریددار
است» (هفتپیکر ،شرح ثروتیان :ی.)374
برات زنجانی «انجمنپیوند» را «دردآورندۀ جمعیت خاطر» نوشییته اسییت و آن را به عبارت «و الّفَ بینَ قلوبهم»
ربط داده است« :انجمنپیوند :انجمن پیوندنده ،دردآورندۀ جمعیت خاطر» (هفتپیکر ،شرح زنجانی :ی.)444
بافت كالم اقت ضا میکند مق صود از این تركیب مفهومی مانند «تركیبكننده و دردآورندۀ اجرام آ سمانی» با شد،
لکن قرینج وا ضحی برای حمل این معنی بر این لفظ جز حدس و ظن و احتمال وجود ندارد ،فلذا ممکن ا ست از
این تركیب معانی دیگری نیز دریافت شییود و علت آن نه ابهام هنری یا اشییتباه مفسییر ،بلکه ضییعف تألیف اسییت.
یعنی دلیلی برای حصر این صفت در معنی و مصداق خای وجود ندارد.
در بیت زیر واهۀ «نقشبند» مشکلساز شده است و شارحان هریک بگونهای آن را توجیه كردهاند:
هییمییه هیییییچیینیید ،كییرده كییردۀ تییوسییییت
هییر كسییییی نییقشییییبیینیید پییردۀ تییوسییییت
(هفتپیکر ،شرح وحید :ی)5
«یعنی همج موجودات نقشهای بستهشده به پردۀ مشیت تویند» (همانجا).
«نقشبند :نقاش ،اینجا به معنی نقشبسته آمده است (صفت فاعلی در معنی مفعولی)» (هفتپیکر ،شرح زنجانی:
ی.)441
«نقش بند :آنکه نقش میبندند (نقاش و هنرمند) و آنچه نقش او بسییته میشییود (نگاشییته ،نقاشییی) .هر دو معنی
مق صود دوینده ا ست :همه را تو آفریدهای و نقش و نگار بر وی ب ستهای و همچنین هریک از اجرام سماوی و هر
ذره ای از كائنات و موجودات كه كاری انجام میدهد پردۀ زیبای آفرینش تو را میآراید و بر آن نقش میبندد»
(هفتپیکر ،شرح ثروتیان :ی.)374
به هر جهت «نقشبند» صفت فاعلی ا ست و از بن م ضارع «بند» صفت مفعولی ساخته نمی شود ،بلکه صفت
مفعولی را باید از بن ماضی «بست» ساخت.
نمونههای ضعف تألیف در آثار نظامی فراوا ن است اما چون در برخی موارد موجد ابهام نیست ،بررسی آنها از دایرۀ
بحث و تحقیق این مقاله خارج است .مثالً در بیت زیر «آشمید» بجای «آشامید» آمده است:
هییم خییورد و هییم آشیییییمییییید بییا او
خیییوشیییییدل شییییید و آرمییییییید بیییا او
(لیلی و مجنون ،شرح وحید :ی)455
و یا در جایی از « ششدر» فارسی ،به سیاق عربی اسم مفعول «مششدر» ساخته شده است (دیوان نظامی ،شرح
زنجانی :ی.)7
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صور خیال بدیع و كمسابقه یا بیسابقه
احاطج علمی و فرهنگی نظامی ،در صور خیال آثار او هم منعکس شده ا ست .خم سج نظامی آكنده از ا ستعارات و
كنایات بدیع و بیسابقه است كه ب عضاً حتی در اشعار خودش نیز فقط یک یا چند بار دیده میشود .فهم این صور
خیال جز از راه آشنایی كامل با زبان نظامی ،هم مکتبانش و سنتهای ادبی شعر فارسی ناممکن است .این تازدیها
چون با زبان د شوار او درآمیخته ا ست ،در موا ضع زیادی زمینه ساز ابهام و دنگی شده ا ست و معنی تعداد قابل
توجهی از فرازها و ابیات را الینحل باقی دذاشته است .این موضوع بیشتر در استعارهها و كنایههای نظامی بچ شم
میخورد .نظامی در استعاره استاد است .فهم استعارههای او ،مخصوصاً وقتی ابداعی و بکر باشد دشوار است:
بیییه زییییر پیییرّ طیییوطیییی خیییاییییج زر
نیییهیییاد از حیییوصییییلیییه زاغ سیییییییییهپیییر
(خسرو و شیرین ،شرح وحید :ی)11
«زاغ»« ،پر طوطی» و «خایج زر» به ترتیب ا ستعارۀ م صرحه مر شحه از « شب»« ،آ سمان» و «آفتاب» ا ست .این
نوع اسییتعاره ازجهت عدم حضییور مالئمات مسییتعاراله به دشییواری و دیریابی معروف اسییت ،بطوریکه مصییادیق
مستعاراله قطعی نیست و میتواند متعدد باشد و همین مسئله باعث ابهام در فهم است.
نییهییان شیییید كییعییبییتییییین سیییینییدروسییییی
بیییه زییییر تیییخیییتیییهنیییرد آبییینیییوسیییییی
(همان :ی)59
این بیت از نمونج باالتر هم دیریابتر ا ست .دفته اند كه قرائن در ا ستعارۀ م صرحج مر شحه ضعیف و ظریف ا ست
(شییمیسییا ،بیان و معانی :ی .)45لکن در این بیت قرینهای هرچند ضییعیف بچشییم نمیخورد ،مگراینکه به متن
مراجعه كنیم و قرائن معنوی را از ابیات سابق و الحق دریابیم .آثار نظامی مملو از استعارات اینچنینی است:
شییییید روز چیییو طیییره سیییییربیییرییییده
زیییین دیییرجیییی طیییره بیییركشیییییییییده
(همان :ی)443
یا:
روزی كیییه هیییوای پیییرنیییییییانپیییوش

خیییلیییخیییال فیییلیییک نیییهیییاد بیییر دیییوش
(همان :ی)49

همچون ا ستعارههای دیریاب ،كنایات بعید نیز در جایجای آثار نظامی بچ شم میخورد و از عوامل ابهامزا در كالم
اوسییت .كنایاتی كه در آثار نظامی دیده میشییود داه عالوهبر تعدد وسییائط در مسیییر رسیییدن از الزم به ملزوم،
كمكاربرد هستند:
شیییییییخییانییه ولییی نییه شیییییییخ نییجییدی
بیییر نیییجییید شیییییدی ز تیییییییزوجیییدی
(همان :ی)453
« شیخ نجدی» كنایج رمز و ب سیار نادر در متون ادبی ،از شیطان ا ست (لغتنامه ،دهخدا) .د سترۀ معلومات شاعر
بحدی است كه وقتی نامی از نجد بمیان میآید ،چنین كنایهای به ذهنش خطور میکند.
سیییییرخسیییییت رخییم ز خییون جییوشییییان
هیییرچییینییید ز چشیییییم زرددیییوشیییییان
(همان :ی)16
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«زرددوش» كنایه از فرد منافق است (لغتنامه ،دهخدا) و ازآنجاكه ارتباط مکنی و مکنیاعنه مبهم است ،آن را نیز
باید از نوع كنایج رمز دانست.
كییالییّا شییییب چییارشیییینییبییهییی نیییسییییت
در میینییکییر صیییینییعییتییم بییهییی نیییسییییت
(همانجا)
« شب چارشنبهی» كنایه تلویح از دیوانج مصروع ا ست .زیرا عقیده بر این بوده كه صرع شب چهار شنبه به سراغ
مصروع میآید (همانجا).
كییه طییاووسییییان و مییاران خواجییهتییاشییینیید
بییدییین طییاووس مییاران مییهییره پییاشیییینیید
(خسرو و شیرین ،شرح وحید :ی)119
وحید بیت را شرح كرده ا ست ،اما نتوان سته ا ست ب شکل تمام ابهام بیت را بزداید (همانجا) .ثروتیان هم ضمن
شرح مستوفی بیت در پایان به معمادونگی و غرابت كنایی آن اذعان كرده است (خسرو و شیرین ،شرح ثروتیان:
ی .)943معنای كنایات نظامی در موراد زیادی محل اختالف شروح است:
بییدان خیتیلیی شییییده پیییش شییییهینشییییاه
وشیییییاق تیینییگچشیییییم هییفییت خییردییاه
(خسرو و شیرین ،شرح وحید :ی)139
«وشییاق تنگچشییم هفت خرداه» را وحید كنایه از «جبرئیل» (همانجا) و ثروتیان مراد از آن را پیامبر اسییالم
(خسرو و شیرین ،شرح ثروتیان :ی )915دفتهاند.
شارحین حتی بعضاً كنایات و عناوین بظاهر ساده را به اشکال متفاوت شرح كردهاند:
جیییوهیییرییییان را ز عیییرض دور كییین
ظییلییمییتیییییان را بیینییه بییینییور كیین
(مخزناالسرار ،شرح وحید :ی)4
ظلمتیان قائالن به خدای نور ظلمت (همانجا و مخزناالسیییرار ،شیییرح نجانی :ی )444و جوهریان اهل تجسی یّم
ه ستند (مخزناال سرار ،شرح وحید :ی )4و در شرح محمدبن قوام نیز همینگونه ا ست (مخزناال سرار ،محمدبن
قوام :ی .)19این در حالی اسییت كه ثروتیان «ظلمتیان» را مردم نادان و دمراه و «جوهریان» را فالسییفه كه به
عرض و جوهر قائل باشند نوشته است (مخزناالسرار ،شرح ثروتیان :ی.)665
كنایات دیریاب و غریب در خمسج نظامی فراوان است:
غله بازندادن (لیلی و مجنون ،شرح وحید :ی ،) 57پروانه كردن (خ سرو و شیرین ،شرح وحید :ی ،)59آبد ست
بودن (همان :ی ،)446سفتهدوش (هفتپیکر ،شرح وحید :ی ،)1در رخ تکبیر ك شیدن (لیلی و مجنون ،شرح
وحید :ی ،)464به یزک دعا ن شاندن (همان :ی ،)444پرورشآموختگان ازل (مخزناال سرار ،شرح وحید :ی)1
و...
مفردات غریب
اهمیت این خ صی صج مولّد ابهام در آثار نظامی باعث شده ا ست تا آن را در بخ شی مجزا برر سی كنیم .خم سج
نظامی آكنده از لغات شاذّی است كه در آثار دیگران بندرت دیده میشود و یا بالکل در متن شناخته شدۀ دیگری
موجود نیسییت؛ تا بدانجا كه لغتنامج دهخدا در توضیییح برخی از این لغات فقط به سییرودههای نظامی اسییتشییهاد
میکند .لغاتی وجود دارد كه در خمسج نظامی نیز فقط یک بار دیده میشود:
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بر آن صییییورت چو صیی ی نعییت كرد ل خ تی

بیییدوسیییییانییییییید بیییر سیییییاق درخیییتیییی
(خسرو و شیرین ،شرح وحید :ی)54

«دوسانیدن» را لغتنامج دهخدا با استشهاد به همین بیت به معنی چسبانیدن آورده است.
بییییاكییییورۀ كییییوزۀ نییییبییییات اسییییییت
آن مییی كییه عصیییییارۀ حیییییات اسیییییت
(لیلی و مجنون ،شرح وحید :ی)54
«باكوره» به معنی بکر و نوباوه و میوۀ نورس است.
چییو شیییید دوران سیییینییجییابییی وشییییقدوز

سیییییمییور شیییییب نییهییفییت از قییاقییم روز
(خسرو و شیرین ،شرح وحید :ی)54

«و شق» نوعی دربه سان ا ست .تركیب ابداعی «و شقدوز» در كنار ا ستعارات دیگر موجب ابهام بی شتر معنی بیت
شده است.
شییییییربییییت كییییردی ولییییی نییییدادی
شیییییکیییّر ز قیییمیییَطیییر بیییردشیییییادی
(لیلی و مجنون ،شرح وحید :ی)464
«قمطر» ظرف شکر ا ست و دهخدا همین بیت را برای آن شاهد آورده ا ست .اینجا مجنون به تمثیل خطاب به
نوفل میگوید :مرا تا آسییتانج وصییال بردی ولی در آخرین مرحله از آن محرومم كردی .نظامی با یک كلمج غریب
كنایهای غریبتر ساخته است.
از این دسییت نمونه ها در خمسییج نظامی فراوان اسییت :یتاقداری و یزک (لیلی و مجنون ،شییرح وحید :ی)449؛
عصییییده (همان :ی .)465زه (در معنی خوبی)( ،همان :ی)441؛ طریده (در معنی تیر نازک) (همان :ی)443؛
طلل (در معنی شیییخص و كالبد) (همان :ی)444؛ دُالله (هفت پیکر ،شیییرح وحید :ی)454؛ مطرح (همان:
ی)63؛ خنبره (مخزناالسییرار ،شییرح وحید :ی)477؛ بَقَم (خسییرو و شیییرین ،شییرح وحید :ی)454؛ مرغول
(همان :ی)444؛ برآموده (همان :ی)355؛ جَفته (همان :ی )339و...
خدشه و اختالف در نسخ
اختالف ن سخ از مع ضالت ثابت در بی شتر متون كهن ا ست ،اما در برخی آثار این م سئله پررنگتر می شود .در اغلب
متون كالسیک فارسی كه در سطح لفظی با سنتهای ادبی انطباق بیشتری دارند ،بسیاری از موارد مبهم در نسخ
مختلف را میتوان با توجه به مالئمات و قرائنی كه در متن موجود اسیییت با ظنی قریب به یقین كشیییف كرد ،اما
وقتی با اصطالحات ،مفردات ،صور خیال و ...ناآشنا مواجه هستیم ،از كارآیی این روش كاسته میشود.
نظامی از جمله سخنورانی است كه بیانش در سطح زبانی و ادبی با بدعت همراه است .در برخی فرازها ،دویی كه
او با زبانی جدید در ب ستر سنتهای اجتماعی و ادبی كمتر شناخته شده د ست به خلق آثار خود زده ا ست .ب سبب
همن شینیهای غیرمألوف و كم سابقه و بی سابقه در كالم وی ،ن ساخ و م صححان در مواردی كه از فهم متن عاجز
ماندهاند ،برای توجیه معنی دسیت تصیرف بسیوی نسیخه دراز كردهاند یا داه خواسیتهاند با تغییر كلمات ،سیخن
دوینده را به ذوق سییلیم و زبان عصییر خود نزدیکتر سییازند .به عبارت دیگر هنگامی كه صییاحبسییخنی تركیبات
بی سابقه ابداع میکند و یا كاربردهای زبانی ب سیار شاذّ را بوفور در متن خود میگنجاند ،كتّاب برای ت سهیل متن یا
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از روی جهل به معنی كلمات و اصییطالحات ،دسییت به تحریف و تصییحیف نسییخه میبرند .این موضییوع موجب
آشفتگی در نسخ و زمینهساز اختالف شروح میشود.
وحید دستگردی ی مشهورترین شارح آثار نظامی ی در بیت زیر از میان نسخ مختلف ضبط «سکّه» را با توجه به
فعل «زنم» و كلمج «مقلوب» در مصرع دوم بردزیده است و چنین ضبطی بلحاظ سنت ادبی موجّه است:
او نیییییییز زنییید ولیییییییک میییقیییلیییوب
میین سیییییکییه زنییم بییه قییالییبییی خییوب
(لیلی و مجنون ،شرح وحید :ی)14
اما ثروتیان ضبط دیگری را كه بنظر كهنتر میرسد ترجیح داده است:
او نیییییییز زنییید و لیییییییک میییقیییلیییوب
میین پییُلییکییه زنییم بییه قییالییبییی خییوب
(لیلی و مجنون ،شرح ثروتیان :ی)44
«پُلکه» به ضییم اول « :از انواع كنایه اسییت كه مخاطب بعداً میفهمد معنایی ناپسییند در آن نهفته اسییت» (همان:
ی.)356
با عنایت به این مو ضوع كه تا ع صر جدید ضوابط مدون و وحدت رویهای در ر سمالخط و حتی نقطهدذاری وجود
ندا شته ا ست ،ا ستن ساخهای سلیقه ای و م شوش موجب ابهام بی شتر در متون شده ا ست .برای نمونه بیت زیر در
نسخ متفاوت به انحاء دونادون آمده است و شروح مختلف بر آن نوشتهاند:
دسییییت بییه شییی یر ینییه بییه رو یش كشییینیید
دییر ز لییبییی شییییربییت شیییییییرییین چشییینیید
(مخزناالسرار ،شرح وحید :ی)475
وحید د ستگردی در شرح این بیت مینوی سد« :در چاپ اول ،شیرینه به مرض شیرینه ترجمه شده و در ست
نیست .در این بیت كاتبان تصحیحات بسیار كردهاند :بجای "لبی" "نیی" و"رزی" و"كسی" نوشته و "برویش"را
"پروین" و "دردون" و چیزهای مهمل دیگر كردهاند».
همین بیت در نسیییخج خطی محمدبن قوام بلخی یییییی كه دویا مأخذ وحید برای شیییرح این بیت در چاپ اول
مخزناالسرار بوده ی چنین آمده است:
دسییییت بییه شیی ی یر ی نی و دردون كشیییینیید
دییر ز لییبییی شییییربییت شیییییییرییین چشیییینیید
(مخزناالسرار ،محمدبن قوام :ی)14
وی در شرح بیت مینویسد « :شیرینه علت پختگی است كه در پای اسب شود ...یعنی ازو میچشند و دست طعن
بر عیب پای دردون بکشییند یعنی در تأثیر فلک كه فلک نااهل و ...اسییت كه همچنان نااهالن را نعمت میدهد و
بزرگ میگرداند» (محمدبن قوام :ی .)455در حاشیه نیز كلمج «پروین» را بجای «دردون» پیشنهاد كرده است.
زنجانی بیت را بشکل زیر ضبط كرده است اما شرح متفاوتی دارد:
دسییییت بییه شیییییییرییینییج پییروییین كشیییینیید
دییر ز لییبییی شییییربییت شیییییییرییین چشیییینیید
(مخزناالسرار ،شرح ثروتیان :ی)656
« ادر از لبی سخن شیرین ب شنوند بجای اینکه از او را ضی با شند ایراددیری میکنند ،نظیر آنکه به آ سمان ایراد
كنیم كه شیرینج چون پروین دارند» (مخزناالسرار ،شرح زنجانی :ی.)135
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ثروتیان نیز بیت را مانند زنجانی ضبط كرده و در شرح بیت چنین نو شته ا ست « :شیرینه پروین :شیره جوشیده
انگور /ایهاماً جوش صورت دختری به نام پروین .ادر از لب شاعری سخن شیرین بشنوند و شربت شیرین بچشند
او را شیره مال میکنند و دست به شیرۀ انگور میکشند ،یعنی به دروغ تعریف میکنند .ایهاماً ،لب شیرین پروین را
میبوسند و دست به جوش صورت او كشیده عیبش را بازدو میکنند» (مخزناالسرار ،شرح ثروتیان :ی.)31-355
همانند بیتی كه شرحش دذشت ،بیت زیر نیز بسبب اغتشاش در ضبط نسخ درفتار تفسیرهای دونادون در شروح
شده است:
دیییوی چیییرا بیییردهای آخیییر بیییه بیییاز
كییز هییمییه مییرغییان تییُوا خییامییوشسیییییاز
(مخزناالسرار ،شرح وحید :ی)477
وحید در شرح مینویسد « :این بیت نیز مانند بیت قبل بسبب وجود خدشه در نسخه ،بدو ًا بشکل نادرستی شرح
شده است .وی «باز» را مخفف «بازی» نوشته است و در ادامه میگوید« :یعنی بلبل به باز دفت كه در چودانبازیا
ترقی و تعالی ،تو كه سازت خاموش است و آواز نداری ،چگونه دوی سبقت از همج مرغان بردهای» (همانجا).
ثروتیان بیت را بشکل زیر ضبط كرده و هیچگونه توضیحی برای بیت الزم ندیده است:
دیییوی چیییرا بیییردهای آخیییر بیییییییار
كییز هییمییه مییرغییان تییُوا خییامییوشسیییییار
(مخزناالسرار ،شرح ثروتیان :ی)59
نسخج محمدبن قوام بیت را چنین دارد:
كییز هییمییه مییرغییان چییو تییو خییامییوشسییییاز

در حاشیه نیز ضبط زیر را آورده است:
از هییمییه مییرغییان چییو تییو خییامییوشسییییار

دیییوی از آن پیییردۀ آخیییر بیییبیییاز
(مخزناالسرار ،محمدبن قوام :ی)14

دیییوی چیییرا بیییرده ز میییییییدان بیییار
(همانجا)

بااینحال در تو ضیحات ابیات ضبط دیگری دارد و در شرح چنین نو شته ا ست« :یعنی توی خاموش سار و سار از
الفاظ ت شبیه ا ست یعنی همچو خامو شان دوی چرا بردی یعنی از همه شکره تو شرف چرا یافته[ای] آخر بیار
یعنی حجت آورد» (همان :ی.)454
چنین ابیاتی نشان میدهد شارحان باری به هر روی و با مصالح موجود سعی در توجیه معنا دارند ،هرچند استبعاد
داشته باشد.
بیهنجاری در نقطهدذاری و تشابه دو حرف «ک» و «گ» در نوشتار قدیم ،در بیت زیر نیز ابهامساز شده است:
چییو یییاغییی دشییییت ،بییادش تیییییزدشییییتییی
مییطیییییعییش را ز مییی پییر بییاد كشییییتییی
(خسرو و شیرین ،شرح وحید :ی)35
در نسخ مختلف این بیت به اشکال دونادون نوشته شد است .مثالً «كشتی» بشکل «دشتی» و «یاغی» بصورت
«باغی» و «تیز دُشتی» «اردیبهشتی» آمده است و توضیحات مختلف بر آن نوشته شده است.
بیت زیر هم به اق سام دونادون و تفاوتهای فاحش در ن سخههای مختلف ذكر شده ا ست و متابع این ضبطهای
مشوش ،شرحهای دونادون بر آن نوشتهاند:
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سییییییییب را دییر ز قییطییع بیییییم كیینیید

نیییاخییینیییج روشییییینیییان دونیییییییم كییینییید
(هفتپیکر ،شرح وحید :ی)4

البته وحید بصراحت شکل بیت را در نسخج یان ری کا و دیگر نسخ غلط و تصحیح كاتب میشمارد (همان :ی،)4
اما در هر حال در شرح ثروتیان بیت بشکل زیر آمده است:
نیییاخییین دوسیییییتیییان دونیییییییم كییینییید
سییییییییب را دییو ز قییطییع بیییییم كیینیید
(هفتپیکر ،شرح ثروتیان :ی)91
و زنجانی «كو» را به «دو» ترجیح داده است:
سییییییییب را كییو ز قییطییع بیییییم كیینیید

نیییاخییین دوسیییییتیییان دونیییییییم كییینییید
(هفتپیکر ،شرح زنجانی :ی)67

كه همین تفاوت كوچک ساختار نحوی و معنایی بیت را بکل ددردون كرده است.
از این دست اختالفات در نسخ و شرحهای خمسه بیحد و احصاء است كه نمونههای دیگری از آن در پی میآید:
انگره (همان :ی /.)31انگُژَد (هفتپیکر ،شرح ثروتیان :ی )451و (هفتپیکر ،شرح زنجانی :ی.)39
كوری آن كس كه به د یده نگ فت (مخزناالسیییرار ،شیییرح وح ید :ی /.)44كوری آن كس كه ند یدن بگ فت
(مخزناالسیییرار ،محمدبن قوام بلخی :ی /.)7كوری آن كس كه بدیدن نگفت (مخزناالسیییرار ،شیییرح زنجانی:
ی /.)495كوری آنکس كه به دیدن نگفت (مخزناالسرار ،شرح ثروتیان :ی.)19
خوانده سییخن را طرفی لوركند (مخزناالسییرار ،شییرح وحید :ی /.)475خوانده سییخن را قدری لوركند (همان:
ی /.)656خوانده سخن را قدری (طرفی) كوزكند (باربند) (مخزناال سرار ،محمدبن قوام :ی /.)14خوانده سخن
را قدری پوزدند (مخزناالسرار ،شرح زنجانی :ی.)135
رجم كن این لعبت شنگرف را (مخزناالسرار ،شرح وحید :ی /)474رجم كن این دنبد شنگرف را (مخزناالسرار،
شییرح زنجانی :ی / )165زخم كن این دنبد شیینگرف را (مخزناالسییرار ،محمدبن قوام :ی /)456زخم كن این
لعبت شنگرف را (مخزناالسرار ،شرح ثروتیان :ی)447
به دشییت انجرک آرام كردند (خسییرو و شیییرین ،شییرح وحید :ی /.)46به دشییت و آبجوی آرام كردند (خسییرو و
شیرین ،شرح ثروتیان :ی.)447
دستیابی به نسخه های متقنتر و كهنتر میتواند دره از این دست ابهامات موجود در برخی از ابیات را بگشاید.
شمول بر اصطالحات علوم و فنون مختلف
از ویژدیهای بارز سبک آذربایجانی ،استعمال اصطالحات تخصصی علوم و فنون و حرَف است .این استعماالت در
آثار نظامی بوفور یافت می شود .نظامی ا شارات فراوان و پیدرپی به ا صطالحات علومی چون ریا ضی و پز شکی و
باالخص نجوم دارد .فهم معنی متن و بیت در درو آ شنایی با این علوم ا ست و چه ب سا امروزه برخی از دقائق این
علوم بر ما معلوم نباشد:
در طییینیییزدیییری دیییزافدیییرد اسیییییت
سییییایییه كییه نییقیییضییییهسییییاز مییرد اسییییت
(لیلی و مجنون ،شرح ثروتیان :ی)44
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«نقیضییه» اصییطالحی ادبی اسییت به معنای متنی كه در جواب و نق متنی دیگر نوشییته شییود ،مانند كتاب
«النق » كه ردّیهای ا ست بر «بع ف ضائحالرواف » .كاربرد این ا صطالح فنّی ابهامی در بیت بوجود آورده ا ست
تا جایی كه پارهای نسخ «نقیصه» ضبط كردهاند و برخی شارحین همان را شرح كردهاند.
سیییییر بیییه جیییذر اصیییییمّ فیییرو نیییارنیید
بیییالیییغیییانیییی كیییه بیییلیییغیییج كیییارنییید
(هفتپیکر ،شرح وحید :ی)33
جذر اصم از اصالحات ریاضی است كه امروزه آن را «جذر دنگ» خوانند.
كییو بیینییدنیید زخییم و دییه خییراشییییید
آن خیییانیییج عییینیییکیییبیییوت بیییاشییییید
دییه دسیییییت كسیییییی رهییانیید از خییون
دییه بییر مییگسییییی كیینیید شییییبیییییخییون
(لیلی و مجنون ،شرح وحید :ی)54
بهروز ثروتیان در توضییییح این بیت دفته اسیییت كه در طب قدیم تار عنکبوت را دارای خاصییییت انعقاد خون
میدانستهاند (لیلی و مجنون ،شرح ثروتیان :ی.)346
در هیییضییییه خییوری بییجییای زهییر اسییییت
حییلییوا كییه طییعییام نییوشبییهییر اسیییییت
(همان :ی)93
اطبای قدیم حلوا را سبب تشدید علت هیضه دانستهاند.
همانگونه كه قبالً ذكر شد داه كتّاب بجهت جهلی كه به معنی برخی كلمات و ا صطالحات دا شتهاند ،آنها را طبق
ذوق خود تغییر داده اند .ب سیاری از این ا صطالحات وجه علمی و تخ ص صی دارند .مثالً كلمج «نردیان» در شرح
ثروتیان آن را «مجموعج سیتاردان ،ایهاماً شیهابهای شییاطین» نوشیته اسیت (خسیرو و شییرین ،شیرح ثروتیان:
ی.)916
ز جییعییبییه داده جییوزا را یییکییی تیییییر
بیییه دفیییع نیییردیییییییان آسیییییمیییاندیییییییر
(همان :ی)554
اما وحید «نزلیان» ضبط كرده و معنی مصرع را بگونهای دیگر نوشته است:
ز جییعییبییه داده جییوزا را یییکییی تیییییر
بیییه دفیییع نیییزلیییییییان آسیییییمیییاندیییییییر
(خسرو و شیرین ،شرح وحید :ی)134
در برخی فرازها ،نظامی اصییطالحات علمی را مکرراً بکار برده ،فهم متن را دشییوارتر كرده اسییت .در بخشییی از
منظومه لیلی و مجنون كه از عنوان «نیایش كردن مجنون به درداه خدای تعالی» آغاز میشیییود ،در حدود پنجاه
بیت ،مملو از اصطالحات نجومی است .كلماتی مانند هقعه ،هنعه ،سباعی ،جبهه ،قلباالسد (لیلی و مجنون ،شرح
وحید :ی ،)471صییرفه ،غفر ،عوّا ،سییماک ،نعایم ،بَلده (همان :ی ،)475ذابح ،اخبیه ،مقدّم ،مؤخّر ،بطن الحمل،
مثلّث ،خاتون ،رشیا (همان :ی ،)474مبسیوطه ،مقبوضیه ،سیتاره فرد ،رامح ،اعزل (همان :ی )477و الخ ...حتی
اهل فن را نیز دچار سردردمی در فهم چنین فرازهایی میکند.
به نوشتج ثروتیان ظاهراً «مسلسل» در بیت:
بییه تییوقیییییع قییزلشیییییاهییی مسیییییجییل
بییه مییمییلییوكییی خییطییی دادم مسییییلسییییل
(خسرو و شیرین ،وحید :ی)155
از اصطالحات علم حدیث است (خسرو و شیرین ،شرح ثروتیان :ی)975
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اشارات به رسوم و آداب عامیانه
خمسج نظامی جُنگی از آیینها و رسوم عامیانج عصر و جغرافیای شاعر است .بازیهایی چون نرد و شطرنج و نمایش
با حیوانات از این جمله است .فهم برخی از ابیات خمسه متوقف به آشنایی با این اشارات است:
هیییفیییت دیییره بیییر قیییدم خیییاک زد
زییین دو سییییه چیینییبییر كییه بییر افییالک زد
(مخزن االسرار ،شرح وحید :ی)5
« در عرو سیهای قدیم ،ر سم بود نوجوانی با یک پارچه هفت دره به كمر عروس میزد تا صاحب هفت فرزند پ سر
باشد!» (مخزناالسرار ،شرح ثروتیان :ی)645
خیییرسیییییبیییازی درآورییییده بیییه شیییییییییر
بیییازی خیییرس بیییرده از شیییییمشیییییییییر
(هفت پیکر ،شرح وحید :ی)63
ظاهراً خر سبازی نوعی معركهدیری بوده ا ست .زنجانی در شرح این بیت مینوی سد« :خرس را تربیت میکردند و
بازی میدادند و از تما شادران پولی میگرفتند .یکی از این بازیها این بود كه خرس به د ست شم شیر میگرفت و
مثل شییمشیییربازان به چپ و راسییت تکان میداد» (هفتپیکر ،شییرح زنجانی :ی .)661ثروتیان نیز توضیییحی در
همین مورد نوشته كه اندكی با شرح زنجانی متفاوت است (همان :ی.)146
هییم خیییییک درییید و هییم خییر افییتییاد
ییییکیییبیییاره دلیییش ز پیییا درافیییتیییاد
(لیلی و مجنون ،شرح وحید :ی)41
لکن شییارحان در باب اصییل مثل بکاررفته در بیت و موارد اسییتفادۀ آن سییخنی نگفتهاند .تنها ثروتیان در معنی
مصرع دوم نوشته است« :هیچ جای انکار و پوشیدن نماند و رسوا شدند» (لیلی و مجنون ،شرح ثروتیان :ی)375
كه این توضیح هم ابهام را بکل برطرف نمیکند.
دو بیت زیر هم از جمله مثلهایی است كه اصلش بر شارحان پوشیده مانده است:
كییه از بینییا نی آن ترشیییی ه می خواسییییت
حییدیییث میین حییدیییث چشییییت بیین یّاسییییت
ز دسییییتافییزار تییرشییییی رسییییت جییانییش
بییه جییای سییییركییه چییون دادنیید نییانییش
(خسرو و شیرین ،شرح ثروتیان :ی)155
قابل ذكر ا ست كه وحید این دو بیت را الحاقی شمرده ا ست و بجای «چ شت» ضبط «خ شت» را بردزیده ا ست
(خ سرو و شیرین ،شرح وحید :ی ،) 544اما ثروتیان آن را در متن ا صلی آورده ا ست و ضمن تو ضیح مف صلی بر
این تمثیل ،تالش خود برای توجیه مثل با «خ شت» را بدون نتیجه عنوان كرده ا ست (خ سرو و شیرین ،شرح
ثروتیان :ی .)971در هر حال عدم دسترسی به اصل تمثیل موجب غموض معنی شده است.
در ابیات زیر هم اشاراتی به اصطالحات غریب بازیهای نرد و شطرنج شده است كه بعض ًا برای برخی شارحان هم
پوشیده مانده است:
میییییییرا سیییییتیییان میییاه و خیییورشیی ییییید
مییینصیییییوبیییهدشیییییای بیییییییم و امییییییید
(لیلی و مجنون ،شرح وحید :ی)46
«من صوبه» داو هفتم از بازی نرد و یا طرح در شطرنج ا ست و اینجا مق صود بی شتر معنی دوم ا ست .وحید بدلیل
ابهام بیت درمورد آن سکوت اختیار كرده ا ست و ثروتیان م صرع اول را دارای شعریت دان سته ا ست و احتمال
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تعبیرات مختلف را درمورد آن محتمل دان سته و دو وجه در شرحش آورده ا ست (لیلی و مجنون ،شرح ثروتیان:
ی.)345
بیییس قیییاییییم كیییافیییتییید از سیییییواری
بییس رشیییییتییه كییه بییگسیییییلیید ز یییاری
(لیلی و مجنون ،وحید :ی)445
«قایم» شاه شطرنج را به هنگام تحصّن (قلعهدیری) دویند.
كییعییبییتییییین فییلییک از رقییعییه مییبییت یّر دییردد
وقییت آن كییه اییین مییهییره مشیییشییییدر دییردد
(دیوان نظامی ،شرح زنجانی :ی)7
مششدر مأخوذ از «ششدر» از مراحل بازی نرد است.
نظامی مانند شیعرای مکتب آذربایجان عالقه ای به تعمیه با اسیتفاده از كلمات و حروف دارد كه فهم آن مسیتلزم
دقت و آشنایی با نظام حروف «ابجد» است:
هیییم بیییا نیییودونیییه اسیییییت نیییامیییش
و الیییییییاس كیییالیییف بیییری ز المیییش
(لیلی و مجنون ،شرح وحید :ی)11
در بیت زیر با حروف كلمج «سیم» بازی كرده است:
سیییییییم بییی «یییا» ز مییس نییمییونییه بییود

خییاصیییییه آنییگییه كییه بییاهدییونییه بییود
(هفت پیکر ،شرح وحید :ی)14

ظاهراً در افواه عامّه «اسماعیلی» بودن نوعی دشنام بوده است ،مانند اینکه به كسی بگویند كافر:
اسیییییمیییاعیییییییلیییییییم ادیییر بیییرنیییجیییم
اسیییییمییاعیییییلییی ز خییود بسییییینییجییم
(لیلی و مجنون ،شرح وحید :ی)431
اطناب ،ارتباط طولی ابیات و اهمیت عناوین
فهم فرازهای منظومه های نظامی وابسته به درک ارتباط طولی ابیات است ،ادر فرازی از شعر او را بصورت تصادفی
بردزینیم و بدون نظر به ابیات پی شین آن سعی در فهم آن كنیم ،به احتمال زیاد در این كار با م شکالتی مواجه
خواهیم شد.
میییوییییی ز دهیییان میییرگرسییییییتیییه
جیییَونیییی بیییه خیییییییال بیییازبسیییییتیییه
وز زییییرزمییییییینیییییییان نیییهیییانیییتیییر
بیییرروی زمییییییین ز سیییییگ دوانیییتیییر
افیییتیییاده ز پیییای و هیییوش رفیییتیییه
دییییگ جسیییییدش ز جیییوش رفیییتیییه
پیییییچیییییده سییییر از كییاله و سییییرپیییییچ
میییانییینیییدۀ میییار پیییییییچبیییرپیییییییچ
(همان :ی)454
ابیات فوق تو صیف مجنون پس از ناامیدی او از و صال ا ست ،كه سر به كوه و بیابان دذا شته و با وحوش و سباع
مأنوس شییده اسییت .بدون توجه بعنوان ،جریان داسییتان و ابیات پیشییین این توصیییفات دنگ و نامفهوم اسییت.
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عنوانبندی و تفکیک بخ شها در متن ،خ صو صاً منظومههای دا ستانی ،ضرورتی كلیدی برای ت سهیل فهم متن و
ابهامزادیی است.
اقتضای ذات منظومههای داستانی اطناب است .این خصیصه در داستانپردازیهای نظامی به تامترین شکل دیده
میشود و در فرازهای زیادی در این امر افراط میشود ،بطوریکه مثالً در هفت پیکر اصل داستان در میان حواشی و
لفاظیها دم میشود.
اریک هیرش از منتقدان ادبی برجسییتج معاصییر ،عناوین و راهنماییهای اشییعار را نیز درجهت تعیین نوع ادبی و
مقصییود شییعر حائز اهمیت میداند .او آزمایش جالبی را از ریچاردز.ای.آی درخصییوی اهمیت عناوین اشییعار نقل
كرده اسییت .او قطعاتی از اشییعار ناشییناخته (بدون عنوان) در اختیار دانشییجویان ادبیات قرار میدهد .دانشییجویان
موظف می شوند تف سیر خود را از این ا شعار بنوی سند .پس از برر سی پا سخها م شخص می شود دان شجویان تفا سیر
نامربوطی را از ا شعار ارائه كردهاند كه برای ا ستاد ر ضایتبخش نی ست .این آزمایش با دروه دیگری از دان شجویان
كه این بار از مقاطع باالتر انتخاب شدهاند و فرهیختهتر ه ستند تکرار می شود .در كمال تعجب این بار نیز علیرغم
بهبود تعابیر و ادبیات نوشتاری ،تفاسیر دانشجویان خرسندكننده نبود (اعتبار در تفسیر ،هیرش :ی.)457-454
هیرش با بیان این آزمایش نتیجه میگیرد ،عناوین و شناسنامج متون در درک و تفسیر متن نقش قطعی دارند .دو
بیت زیر بخوبی میتوان اهمیت عنوان و درک ارتباط طولی ابیات در پیشگیری از سوءفهم را مشاهده كرد:
رطییب تییر ز نییخییل خشیییییک افشیییییانیید
نییفسییییش بییر هییوا چییو مشییییک افشییییانیید
(هفتپیکر ،شرح وحید :ی)9
«نفس» حیاتبخش و «اف شاندن خرمای تازه از نخل خ شک» بی شتر یادآور «دم عی سوی» و معجزات مربوط به
ح ضرت عی سی در قرآن ا ست ،امّا برا ساس عنوان و سیر روایی ابیات پی شین بیت ظاهراً به معجزاتی از پیامبر
اسیالم اشیاره دارد كه شیارحان هم احتماالتی درمورد آن مطرح كردهاند و بشیکل قاطع و دقیق به مسیتندی در
كتب تاریخی ارجاع ندادهاند.
نتیجهگیری
بسامد ابهام در خمسج نظامی به درجهای است كه آن را به یک مؤلفج سبکی تبدیل كرده است .عوامل ابهامزا در
هر سه الیج سبکی در آثار نظامی قابل م شاهده ا ست ،بااینحال ابهامات در سطح زبانی بی شترین تکرار را دارند و
ابهامات در الیج فکری و ادبی در جایگاه های بعدی قرار دارند .ضیییعف تألیف در ایجاد ابهامات بیان نظامی ،نقش
پررنگی دارد و میتوان شواهد فراوانی در آثار وی برای این م سئله ن شان داد .ت شویش در محور همن شینی و نحو
كالم ،كاربرد نابجای حروف ا ضافه ،غرابت ا ستعمال و بازیهای لفظی از عوامل ا صلی تعقید در كالم نظامی ا ست.
جدای از تركیب سازیهای بی سابقج نظامی كه نیاز به برر سی و شرح علیحده دارد ،در منظومههای او به مفرداتی
برمیخوریم كه تنها شواهد كتابهای لغت هستند .صور خیال ،خصوصاً كنایههای كماستعمال و غریب از نوع تلویح
و رمز و اصرار نظامی بر نوآوری در استعارهها كه داه موجب دیریابی و نارسایی مفهوم میشود ،عامل مؤثر دیگری
است كه بر ابهام اشعار ا و افزوده است .اظهار فضل و احتواء شعر نظامی بر اشارات علمی و آداب و رسوم اجتماعی
كهن كه فهم آنها م ستلزم ك سب معلومات برونمتنی ا ست ،از دیگر مؤلفههای ابهامآفرین در آثار او ست .داه این
آداب و رسییوم چنان مندرس و متروک شییدهاند كه حتی مشییهورترین شییارحان نیز از شییرح آن غفلت یا تغافل
كردهاند .عوامل فوقالذكر در هم افزایی با یکدیگر در طول زمان موجب خد شه و بروز اختالفات فاحش در ن سخ و
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بتبع آن دامن زدن بر ابهام شیییدهاند .اختالف در نسیییخهها بعنوان یک عامل بیرونی كه خود تا حد زیادی نتیجج
طبیعی د شواریهای لفظی و ادبی كالم نظامی ا ست ،مزید بر علل ذكر شده ،ابهامات موجود را ت شدید كرده ا ست.
ویژدی دیگر كالم نظامی ،اطناب و تو صیفات طوالنی ا ست .این درازدویی باعث د س ست ذهنی خواننده در فهم
ارتباط معنایی بخشهای مختلف یک داستان میشود .درجج اطناب در سخن نظامی تا بدانجاست كه داه ادر فرازی
را از م یان یکی از آ ثارش منتزع كنیم و در اخت یار دروهی از م خاط بان قرار دهیم ،آن ها بدون اطالع از عنوان و
ارتباط متن مورد نظر با قسمتهای پیشین ،در فهم آن درمیمانند.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از ر سالج دوره دكتری زبان و ادبیات فار سی م صوب در دان شکده زبان و ادبیات فار سی دان شگاه تبریز
استخراج شده است .آقای دكتر میرجلیل اكرمی راهنمایی این رساله را بر عهده داشته ،طراح اصلی این مطالعه
بودهاند .آقای یا سر عباسزاده نیاری بعنوان پژوه شگر این ر ساله در دردآوری دادهها و تنظیم متن نهایی نقش
داشتهاند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر دو پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
نوی سنددان بر خود الزم میدانند مراتب ت شکر خود را از م سئوالن آموز شی و پژوه شی دان شکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه تبریز و هیئت داوران پایاننامه كه نویسنددان را در انجام و ارتقای كیفی این پژوهش یاری دادند،
اعالم نمایند.
تعارض منافع
نوی سنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ ن شریه داخلی و خارجی به چاپ نر سیده و حا صل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند .این تحقیق طبق
كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته ا ست .م سئولیت دزارش تعارض
احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را
برعهده میگیرند.
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