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 چکیده

در اثنر   ارشنم يب هناي و ورود غلنط  شنناختي سبک لیاست که به دال هایياز منظومه يکی ياالسرار نظاممخزن
که از آن صورت گرفته، همواره موردتوجنه شنارحان و مصنححان بنوده اسنت. شنرح        يمتعدد هاياستنساخ

را منورد   تين ب 1300اسنت کنه حندود     يشنروح  نياز اولن  يکن ی( ي)در قرن هشتم هجر يمحمد بن قوام بلخ
 ات،ین آ حنات، يز تلما ياربسني  هنا، و نقنص  هنا يکاسنت  يبا وجود برخ يقرار داده است. شرح قوام بلخ يبررس
 االسنرار شنروح مخنزن   نتنری يمیاسنت. از قند   دهین دقنت کاو و... را بنه  يو طبّن  ياصطالحات نجنوم  ات،یروا
از  يشارحان در برخن  گریو د يدستگرد دي( تا اغلب شروح معاصر، همچون وحيتهته مابراهي شرح همچون)
اختصار و مضنمون و  به-عبارات او را  ،يم بلخبدون ذکر نام قوا يدموار در و اندبه شرح قوام نظر داشته اتياب
 يکنرده و معنن  اشناره  اتين اب گرید هاينسز و ضبط يدر شرح خود به برخ ياند. قوام بلخنقل کرده -نيعبه ای

توجه است. در پژوهش حاضنر، بنا توجنه    قابل  ارييکه در موارد بس تنقل کرده اس زيرا ن تيب گریصورتِ د
 این  یياز وجنوه معننا   يمنورد بحنث قنرار گرفتنه و برخن      نظنامي  االسنرار از مخنزن  تيب 10 ،يبه شرح قوام بلخ

 ريو تفسن  يشنده اسنت. معنان    لين و تحل يراهگشا باشد، بررسن  اتيدر شرح اب توانديکه م يو اشارات حاتيتلم
 است. شدهينقد و بررس تيب 10 نیدر ا زينشروح  ریسا

 .اتیش ح نب ،يبلخ قونم ،یانجو ينالس نر، نظاممخزنواژگان کلیدی: 

                                                           

 E.mail: mtorki@ut.ac.ir )نویسندۀ مسئول( 
** E.mail: atefehkhatamian@yahoo.com 
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 مقدمه

 ننو  طرحني  زمينه این در او ست.ا او سرایيداستان گرو در فارسي ادبيات در نظامي شهرت

 تنأثير  او از غيرمسنتقيم  ینا  مسنتقيم  دیگنر  سنرایان داسنتان  او، از بعند  که ايگونهبه درافکند

 توصنيف  و حنواد   و ماجراهنا  سننجيدۀ  طنرح  و نظنامي  هنرمنداننة  بيان و زبان» پذیرفتند؛

 ساخت مخاطبان طبع مقبول چنان را نظامي هايمنظومه ها،شخصيت و هاصحنه آميزاغراق

 «یافنت  ادامنه  سنرایي منظومنه  او از تقليند  به کالسيک شعر هايدوره همة در او از پس که

  (.4 :1389 موسوي، و پورنامداریان)

بر موضوع این منظومه،  است. افزون االسرارمخزن ترین اثر نظامينخستين و متفاوت

آراستن سنخن بنه تصناویر، اشنکال     »زبان نظامي نيز در آن با بقية آثارش متفاوت است. 

چنان سبب دشواري و پيچيندگي و رمزنناکي در بينان او شنده     خيالي و ایجاز، گاهي آن

تنها نوعي شيریني و حالوت خاص بر کنام خواننندگان   که این پيچيدگي و دشواري، نه

ابهنام و  (. 91: 1393، زادهقوجنه ) «يده بر ارزش هنري آن نينز افنزوده اسنت   ابياتش بخش

هناي  شود. یکي از این منوارد، غلنط  االسرار از عوامل متعددي ناشي ميپيچيدگي مخزن

 سنقط  غلط، نظامي دیوان اندازۀ به دفتري و دیوان هيچ در»است. « استنساخ»شمار در بي

 دفتري هيچ و نشده استنساخ اندازه این به قدیم در يدیوان هيچ زیرا نيافته؛ راه تحریف و

: 1320 )دسنتگردي،  «است نبوده عامّه فکر گنجایش از بيش و عامّه مطبوع درجه این به

 (.«ب» مقدمه

 کنه  معنني  بندین  ؛سنت ا او شنعر  در موجود ابهام، نظامي شعر فهم دشواريدیگر  عامل

 اینن  وقتني  امنا ،  آشکار و روشن نایشانمع و نيستند مبهم ترکيبات، و کلمات از کدامچيه»

 مطلنوب  و منظنور  شنناخت  در کنه  بيننيم مني  ،مينيچيم یکدیگر کنار در را روشن کلمات

 نگنرش  و شنناخت  و ذهنني  زميننة  بنا  متناسنب  کس هر و شویممي خاطر تردد دچار شاعر

 هناي علنت  از (.111 /1 :1372 اجاللني، ) «کنند مني  استنباط مختلف دمقاص و معاني خود،
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 کسني » نيسنت.  او منادري  زبان دري، فارسي زبان که است این نظامي زبان دشواري دیگر

 عمنل  زبنان  اهنل  از پرواتنر بني  بسيار زبان قواعد کاربرد درآموزد مي درس به را زباني که

 سناختار  بنه  و سنازد مني  باشند،  پنذیر قاعده که را ترکيباتي انواع قاعده، طبق چون کند؛مي

 پسنند  بننابر  وقتني  پيچينده  سخن این ندارد. توجهي چندان ایجاز ولمقب حد و کالم نحوي

 آمينزد، مني  هنم  مختلنف  علنوم  اطالعنات  و اصنطالحات  از اننواعي  بنا  عصنر  اهل فاضالن

 :1388 فضننيلت،و  7: 1389پورنامننداریان و موسننوي، ) «شننودمنني دوچننندان اشيدشننوار

 و اسنتعارت  وزن، تنگني  الب،مط بيان در حداکثري جازیا ابداع، و نوآوري به توجه (.167

 کلمات تمامي ميان تناسبات نهایت رعایت موجز، و فشرده بسيار حاتيتلم بدیع، تشبيهات

 عوامنل  دیگنر  از و... ایهنام  و تفسنيري  و نجنومي  و طبي اشارات افقي، محور در بيت یک

  است. نظامي شعرابهام  و دشواریابي

 معاصنر  چه و قدیمي چه االسرار،مخزن شروح غالب» نظامي، زبان دشواري سبب به

 کلمنه دو  يکن ی دقينق  چنندان نه معني به یا اندنچرداخته دشوار ابيات توضي  و شرح به یا

 «اننندکننرده حننذف را دشننوار ابيننات هننا،گزیننده غالننب مثننل یننا و... اننند کننرده قناعننت

یکنني از نخسننتين شننروحي کننه بننر منظومننة        (.7: 1389)پورنامننداریان و موسننوي،  

رار نوشته شده، شرح محمد بن قنوام بلخني از دانشنوران سندۀ هشنتم هجنري       االسمخزن

االسنرار بنوده   مستقيم و یا غيرمسنتقيم مصنححان و شنارحان مخنزن     موردتوجهاست که 

 10است. در پژوهش حاضر با توجه به شرح قوام بلخي به بررسي برخي از وجنوه معناني  

 االسرار خواهيم پرداخت. بيت از مخزن

 

 پژوهش پیشینۀ. 1

هنا،  تنرین آن االسرار نگاشته شده است که مهمشروح و تصحيحات متعددي از مخزن

 453تصحي  دستگردي، زنجاني و ثروتيان است. پورنامداریان و موسنوي نينز حندود    
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تنوان  االسرار مني هاي( مخزناند. از دیگر شروح )گزیدهبيت را تصحي  و شرح کرده

لمحمد آیتني، کامنل احمندنژاد و ناصنر نيکوبخنت      نژاد، عبداهاي رضا انزابيبه چاپ

االسنرار  ترین شروح مخنزن اشاره کرد. شرح ابراهيم تهتهي و الد دهلوي نيز از قدیمي

ي ایران وجود دارد. در کنار اینن شنروح،   هاکتابخانهها در هایي از آناست که نسخه

 االسرارمخزناز  توان نام برد که شرحي دربارۀ یک یا چند بيتمقاالت متعددي را مي

 بيتي در «اسد» و «سنبله» ارتباط تحليل»( در 1392اند. براي نمونه، حيدري )ارائه کرده

 از مصنراعي  توضي ) االسرارمخزن در بهاري اعتدال»( در 1397، شانظري )«نظامي از

 از بيتنني تصننحي  در بحثنني) ؟؛«نينناز» یننا «بننناز»»( در 1396و کهریننزي )« نامننه(معننراج

. انند االسرار نشان دادهاي را در یکي از ابيات مخزنوجوه معنایي تازه« (سراراالمخزن

تصنحي  و تحشنية شنرح    »ي بنا عننوان   ارسناله در مورد شرح محمد بن قوام بلخي نينز  

توسط احمد فرشبافيان صافي در دانشگاه تهران صنورت گرفتنه   « االسرار نظاميمخزن

احتمالي این شنرح بنر سنایر     راتيتأثه و به است. تکية اصلي فرشبافيان بر تصحي  بود

رسند شنرح قنوام    است. به نظر مني  شده اشارهشروح و یا ضعف و قوت آن بسيار کم 

بنوده اسنت؛    رگذاريتأثبلخي در ارائة برخي از وجوه معاني و اشارات بر شروح دیگر 

قنوام  را با توجه بنه شنرح    توجهقابلبنابراین، در پژوهش حاضر برخي از وجوه معاني 

یکني از معناني    عننوان بنه (، بررسني کنرده و   1توسنط فرشنبافيان   شنده  يتصنح )نسخة 

 ، ارائه خواهيم کرد. موردنظرپيشنهادي براي ابيات 

 

 بلخی قوام از االسرارمخزن شرح. 2

 فني  بحرالفضنایل  فرهننگ  مؤلنف  و هجنري  هشنتم  سدۀ دانشوران از بلخي قوام بن محمد

 معلنوم  قندر نيهمن  ،نيسنت  دسنت  در چنداني اطالع وي زندگي از که است االفاضل منافع

                                                           

 از مسئوالن کتابخانة دانشگاه تهران که این رساله را در اختيار نگارندگان قراردادند، نهایت تشکر را داریم.  - 1
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 بلخي قوام .است زیستهمي (مريق 790 م) تُغلق فيروزشاه حکومت دوران در وي که است

 در دهنر  ابنناي  و عصنر  فضالي از بيشتري رغبت» در را مهم امر این به یازیدن دست علت

 «ايگنجنه  نظنامي  االفکنار  نمعد و االسرارمخزن کتاب خاصّه رایق، نثر و فایق نظم مطالعه

 عجيب معاني و بدیع کالم اوج به فاضليذي و شاعري هر طبع» که بيندمي چون و داندمي

 خناطر  بنه  گروهي» و «انگارندمي مهمل ايطایفه و پندارندمي مشکل بعضي و رسدنمي او

 از ردیگن  معناني  و برنند نمني  پني  سخنانش بالغت کُنه به او کالم فصاحت و لطافت نهایت

 بنازار  در کنه  را مزجنات  بضاعتچنان آن و ماننديبازم اصلي غرض از داده ارائه او اشعار

 نناقص  داننان کنم  دسنت  بنر  و دادهمي عرضه فضل اسواق در داشته تمام کسادي فصاحت،

 در بلخني  قنوام  پرداخنت.  مثننوي  اینن  شرح به «شدمي فروخته دیگران به و افتادمي روایي

 «بنود  نتوانند  ممکنن  تسنام   و تکلنف  بنا  جز ابيات برخي اصالح» که کندمي اشاره مقدمه

  (.4-6 :تابي بلخي، قوام)

هاي بنارز اینن شنرح، شنرح کامنل لغنات و اصنطالحات و تلميحنات و         از ویژگي

اصطالحات نجومي و طبّي است. ویژگي مهم دیگر این شرح، اشاره به نسز متعنددي  

ي هنا نسنخه کنند تنا بنراي    وام تنالش مني  است که براي اغلب ابيات برشمرده است. قن 

دیگري که در دست دارد شرحي ارائه کند و در مواردي نيز به ضعف یا قنوت نسنخه  

است بنا ضنبط    کردهاشارههایي که قوام بدان کند. برخي از نسخههاي دیگر اشاره مي

ترین نسز صورت گرفته است، تطبيق دارد پورنامداریان و موسوي که بر مبناي قدیمي

تنوان بنه عندم اسنتناد     هاي این شرح مني است. البته از ضعف تأمل قابلاز این لحاظ  و

ي آشکار و خبط در معني و منوارد دیگنر نينز    هايفهمکج، مورداستفادهدقيق به منابع 

 اشاره کرد. 
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 هاآن در معنایی وجوه برخی بررسی و ابیات طرح. 3

 

 اول: بيت

 دیرپنننناي دایننننرۀ ایننننن در کيسننننت
 

 الملنننک زنننند جنننز خنننداي  کنننو لمنننن 
 

 (35 :1ق) 

 

و « 3و و:  36،   41، ن: 31، ر: 45 پ:» دیرگننه، «2 آ:و  157 ب:» دسننتگه شننروح: سننایر

 «.3ل: برگة »دایره 

 بهتنر  لحناظ  چنند  از قوام ضبطرسد مي نظر به است.« جهان» از استعاره« دیرپاي دایرۀ»

)زنجناني،   چنانکنه ) بگينریم  «یرپایننده د» و «بادوام» معناي به را دیرگه اگر اینکه اول: است

اینن   درانند(  ( به این معننا گرفتنه  35: 1393نژاد، و انزابي 86 :1386؛ نيکوبخت، 76 :1384

 بنودن خواهد بود. ثروتينان بنه حشنو    « قبي  حشو» و بوده معني یک در «دیرپاي» با صورت

روتينان،  ث) «ترسنایان  اهعبادتگن » معنني  در را «دیرگه» بنابراین،؛ استکرده  اشاره معني این

 امنر  اینن  بنه  نينز  زنجناني  ظناهراا  اسنت.  دانسته «دنيا» از مجاز و کرده گزارش (213 :1384

 از معنني  ارائنة  عندم  و دسنتگاه؟(  معنني  در) «دستگه» ضبط بااست، از این رو،  بوده واقف

گنزارش کنرده   « دسنتگاه آفنرینش  » معنني  در نيز (11 :1367آیتي ) است. گذشته نکته این

 تناسنب  توانند مني  اول نکتنة ؛ دارد وجنود  «داینره » انتخناب  بنراي  دليل چند ،است. بنابراین

 باشند.  «دستگه» و ترسایان( عبادتگاه) «د یرگه» به نسبت آن روان خوانش و)واجي(  صوتي

 است: آمدهاالسرار مخزن خود در جمله از دیگر متون در «دیر و دایره»که این دوم نکتة

                                                           

شده است: ق: قوام بلخي، پ: پورنامداریان و براي سهولت در ارجاع به شروح از عالئم اختصاري استفاده  -1

نژاد، ل: الد دهلوي و ت: موسوي، و: دستگردي، ب: زنجاني،  : ثروتيان، آ: آیتي، ن: نيکوبخت؛، ر: رضا انزابي

 قاضي ابراهيم تهتهي.
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 اوفتنننني دیننننر دایننننره آن در گرچننننه
 

 اوفتننني؟ زینننر بنننه ننننه زمينننني چونکنننه 
 

 (405)ب:  

 

 است: آمده چنين نيز جامياورنگ هفت در

 

 شنننند از ایننننن دایننننرۀ دیننننر مسننننير  
 

 پنننننذیرآخنننننر االمنننننر همنننننه نقنننننص 
 

 (693 /1 :1378 جامي،) 

 

و نکتة سوم در اشکاالتي است که در صورت انتخاب سایر نسنز )از جملنه ایجناد حشنو(     

 گفته شد.

چنه کسني جنز    »جه به نسخة قوام بلخي و نيز الد دهلوي معني بينت چننين اسنت:    با تو

«. تواند ادعاي خداوندي )ازلي و ابدي بودن( بکنند؟ خداوند بعد از نابودي موجودات، مي

وقتي موجودات نيست و ننابود شنوند، هنم خنود جنواب      »به قول قوام بلخي و الد دهلوي: 

 (.a3و الد دهلوي: برگة  37تا: بلخي، بي )قوام« خود گوید: ر الواحد القهار

 

 دوم: بيت

 سننننوز وهننننم گننننره آن نگشنننناد تننننا
 

 روز دسننت از نشنند ایمننن شننب زلننف 
 

 (46 ق:) 

 

 روي» شنروح،  اغلنب  اینکنه  با .تطبيق دارد« 4و: »بيت ذیل فقط با  در بلخي قوام ضبط

 را «روز روي» بطضن  پورنامداریان اما (،42 ن:و  46 پ:، 159 ب:، 36  :) اندآورده «روز
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 روي» جناي  بنه  نسنخه  دو در» کنه  کنند مي اشاره ایشان؛ است کرده معني و آورده متن در

  (.81: 1392« )توجه است، قابل«ایمن نشد»به  توجه با که است آمده «روز دست» ،«روز

 و فارسني  شنعر  سننّت  اینکنه  اول دانست؛ مرجّ  را «دست» توانمي نکته دو به توجه با

 و باشند  همنراه  «دسنت » بنا  «زلف» که کندمي مجاب چنين نظامي شعر در سباتتنا رعایت

 چرایني  بنه  شنرحي  هيچ در یعني است؛کرده اشاره پورنامداریان که است همان دیگر نکتة

گرینزان  « دست عاشقان»ميشه از ه «معشوق زلف» واقع، در اند.نچرداخته «زلف شدن ایمن»

 معشنوق  زلنف  بنه  «تعندّي » عبنارتي،  بنه  ینا  و «کشني دست» هوس در هميشه عاشق واست 

 انوري: از نمونه براي .است

 

 وزیننننننر بننننننأس ز او در نابسننننننوده
 

 چنننننار دسننننت بنفشننننه، زلننننف سننننر 
 

 (127 :1364 انوري،) 

 

 سنعي  تمام عاشق باشد، مهيا معشوق زلف به دسترسي و دستکشي امکان که هم زماني

 بایند  نيز شعري تناسبات رعایت در ندهد. دست از را «معشوق زلف سر» تا کندمي را خود

 زلف: با نه دارد همآیي «چشم» با «روي» کهکنيم اشاره

 

 تننننو دلفریننننب روي و مننننن چشننننم
 

 تننننو دلربنننناي زلننننف و مننننن دسننننت 
 

 (485 :1386 سنایي،) 

 

 شارحان دیگر که است نوشته را معني همان بيت این معني در بلخي قوامبا وجود این، 

 (.49 ق:« )روز، شب نبود. روز و شب پيدا کنرد  آن از پيش هک است آن حاصل» اند:گفته
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 شنب،  از اسنت  عبارت شب زلف» است: گرفته نظر در تشبيه را روز دست و شب زلف او

  (.48 ق:) «است تصوري و ادعایي معني این و روز از روز دست

 

 سوم: بيت

 توسننت جننام دسننتکش شننب سنناقي
 

 توسننت نننام خننوش مسننتِ سننحر مننرغ 
 

 (79 ق:) 

 

ر این بيت، هم چندین کانون ابهام )در معني استعاري یا حقيقني کلمنات: سناقي شنب،     د

جام، دستکش، دست خوش( وجنود دارد و هنم در تمنام شنروح، بنرخالف نسنخة قنوام بنه         

آمده است نه مستِ خوش و فقط در نسخة قوام و الد دهلوي )برگنة  « دست خوش»صورت 

 (. 165و ب:  40،  : 8، و: 44، ن: 47)پ: ( آمده است 16b( و ابراهيم تهتهي )برگة 7

 هم و دانست تشبيهي اضافي توانمي را شب ساقي» است: نوشته شرح در پورنامداریان

 شنود مني  مناه  از اسنتعاره  جام اول، برداشت در گرفت. ماه از استعارهرفته همروي توانمي

 خورشنيد  از استعاره را جام بایدناچار به دوم، برداشت در گرداند؛مي را آن شب ساقي که

کش را باید به معني دست کلمة صورت این در گيرد.مي آن از را خود نور ماه که بگيریم

 اگنر  امنا  اسنت. کار رفتنه  به معني این بهاالسرار مخزن در البته که گرفت گدا و کنندهدراز

-مني  چينزي(  بنر ) مالندهدست و کشندهدست دستکش، معني بگيریم، نظر در را اول معني

 (.107: 1392) «اسنت  چينز  آن گنرفتن  دسنت  در یا و داشتن دست در آن حاصل که شود

-مني  نظنر  بنه  نشنود.  اشتباه وزن تا خواند «خوش دستِ» باید را خوش دست بيت، این در»

 البتنه  کنه  باشند  کنردن ر اینجا به معني مقيد و محدود و محصور د کردنخوش دست رسد

 مشنغول  ینا  تنو  نام شيفتة و اسير سحر مرغ معني: بدین نيست. ارتباطبي مقيد و اسير معني با

 (.109 :)همان «توست نام به
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 خورشنيد،  معنني  بنه  را جنام  گندا،  معني به را دستکش صب ، را شب ساقي نيز زنجاني

 . است گرفته ناتوان و عاشق معني به را خوش دست و خروس را سحر مرغ

رشيد گرفته اسنت. بندین معنني کنه     ثروتيان نيز ساقي شب را ماه، مرغ سحر را خو

« ماه در پي گدایي و نيازمند جام و نور توست و خورشيد در برابر نام تو ناتوان است»

(1384 :219 .) 

 گوینند  راقائندي   دستکش و شب از است استعارت شب ساقي» است: گفتهبلخي  قوام

 یعنني ؛ اسنت  رادم ماه جام، از وآن  امثال و جنيبت یا مرکب مثل کشد، چيزي دست به که

 سنحر  سنحر،  منرغ  از واست  کواکب و ماه از شب روشني و زینت که است ماهقائد  شب

 خداونند  ننام  از مست ایشان که سحرخيز عابدان یا و سحرخيز مرغان معني به یا است مراد

 در دسننتخوش «.توسننت نننام خننوش دسننت» نسننز بعننض در وباشننند منني تعننالي و سننبحان

 زبنون  بلنبالن(  یا) سحرخيز عابدان یعني؛ گویند را زبون و جزعا متقدمين، وشعرا  اصطالح

  (.80 ق:) «هستند تو خوش نام اسير و

ساقي شب[ یعني مناه  »]الد دهلوي نيز تلخيصي از گفتة قوام بلخي را ارائه کرده است: 

رسان. ]مرغ سنحر[ یعنني آفتناب و نينز     فایده بردار وکش[ فرمانو نيز دوستان خدا، ]دست

 (.7)الد دهلوي: برگة « غول نام نامي تواندزاهد مش

کش: مزدور و مست خنوش ضند بدمسنت    دست»تهتهي نيز در شرح معني گفته است: 

است و مراد از جام، ماه باشد؛ یعني شب ساقي است حامل جنام تنو کنه مناه باشند و منرغ       

سحري از بادۀ عشق نام تو مسنت خنوش اسنت و مسنتي کناینه از خنروش اوسنت کنه در         

« دسنت خنوش  »شبگير از وي به ظهور آید و در برخي نسنز بجناي مسنت خنوش،      هنگام

 (.b 16)برگة « واقع است به معني مطيع و منقاد و زبون

کند و نيازي مي حل را بيت مشکالت از بسياري «خوش مستِ» نسخة ،بينيممي چنانکه

 و «مسنت » واژۀ دو آیني هنم  و همنشنيني  ،طنرف ازینک  نگارننده،  نظنر  به ندارد.به توضي  
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 گنرفتن  نادینده  کنه  دارد فارسني  شنعر  سنّت و کالسيک ادبيات در بسامدي چنان «خوش»

 دسنتِ » را «خنوش  دسنت » تنا  نيسنت  نينازي  دیگنر  طنرف  از و نيست ممکن همنشيني این

   بشویم. چالش دچار، خوانش این اثبات براي و بخوانيم «خوش

 

 چهارم: بيت

 آوري دراز تننننننو را شننننننب مننننننزل 
 

 بنننننننازآوري  وتننننننن  فرورفتنننننننه  روز 
 

 (91 ق:) 

 

اي و شب را که جایگاه استراحت اسنت تنو طنوالني کنرده    »پورنامداریان نوشته است: 

(. 121: 1392« )کنني آوري و آشکار ميروز را که رفته است و ناپدید شده است تو بازمي

(. سنایر شنروح مطلبني دربنارۀ اینن      110: 1388عين عبارت را نيکوبخت نيز آورده است )

 اند.  شتهبيت ننو

مصنراع اول   باشند،  هقصّن  دو متضنمن  بينت  اینن  کنه  باشند  روا» نویسند: مني قوام بلخي 

ع و مصنراع ثناني   طلنو  از را آفتناب  داشنتن تنأخير   و ص(متضمّن قصنة خنواب مصنطفي )   

 وقنت  بنه  نماز تا وقت بدان آفتاب کردن طلوع و غروب وقت به ع(متضمن قصة سليمان )

 از بخشني  توانند مني  تلمني   این بيت، سياق به توجه با ،رسديم نظر به (.93 :تا)بي «کند ادا

شرحي بدین نکته اشاره نشده است. این مضنمون در   هيچ درد که باش بيت در نهفته معناي

 شود:شعر خاقاني نيز دیده مي

 

 حناج  بهنر  از بازگشنت  گفتني  غرب از آفتاب
 

 انند دینده  سنليمان  بهنر  دیگري نماز چون 
 

 (93: 1384)خاقاني،  
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عالوه بر این، معنایي که پورنامداریان ارائه کرده اسنت، خنالي از اشنکال )ینا حنداقل      

به دليل اینکه زمان اسنتراحت  « شب»شود که ابهام( نيست. از معناي ایشان چنان مستفاد مي

زمان روز و شب متغير است. معناي بينت  که مدتتر از روز است درصورتياست، طوالني

گاهي شنب دراز و کوتناه کنني ... و بينت منذکور      »خي گفته است: همان است که قوام بل

(. 93تنا:  )قنوام بلخني، بني   « يولج لللَل في للنهار و يولج للنهار فاي لللَال  مقتبس اسنت از:  

 (.a 19تهتهي در شرح این بيت متاثر از شرح قوام بلخي است )برگة 

 

 پنجم: بيت

 پيننننراهنش شننننده سنننندره صنننندرۀ
 

 شدامننننننن در زده گریبننننننان عننننننرش 
 

 (137 ق:) 

 

 اسنت:  آمنده  چنيناالسرار مخزن شروح در است.« زدن دامن در گریبان» در بيت ابهام

. مفهنوم کلني بنين چننين     زدن دور حلقنه  ماننند  چيز آن گرد یعني زدن چيزي در گریبان»

است که: ]پيامبر )ص([ از عرش فراتر رفت و به سدره المنتهني رسنيد و سنر از سندره نينز      

-هاي درخت سدره که چون سينه پوش سدره بود، بنه سنينة او مني   نکه برگفراتر برد چنا

 بندین  کنردن؛  چناک  یعنني  زدن گریبنان »، (161 :1392ورنامداریان و موسنوي،  پ) «رسيد

يکوبخنت،  ن) «کنرد مي چاک گریبان ص(،) پيامبر خروج از تحسّر دليل به عرش که: معني

 در عنرش » اسنت:  نوشنته  و نکنرده  ائنه ار ترکيب این از خاصي معني ثروتيان. (129 :1386

 «بود رفته باالتر نهم فلک و هفتم فلک از یعني بود؛ کرده بيرون سر و زده گریبان او دامن

 او دامنن  بنه  عنرش  گریبنان  که برد باالقدر آن عرش گریبان از سر پيامبر[»]. (230 :1384)

درخنت سندره او را    سينة سدره پيراهن او شنده بنود یعنني   » (.18 :1320)دستگردي، «افتاد

 (. 182: 1384)زنجاني، « فراگرفته بود و عرش در کنارش قرارگرفته بود
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و این بينت بنه گفتنة     ترکيب این معنياي که گفته شد، عالوه بر معاني ،رسدمي نظر به

 در زده گریبنان  عنرش » :تنر اسنت  تنر و پنذیرفتني  قوام بلخي و حتي ابراهيم تهتهي نزدیک

 او پناي  به یعني او دامن به عرش کهروي ازاین بوسيد را او مبارک پاي عرش یعني دامنش

 قنرار  او مبنارک  نعلنين  گنرد  برکنت  بنه  و بنود  درآمنده اهتزاز  به عرش شب، آن و رسيده

آن حضنرت بنه سندره المنتهني     »تهتهي نينز نوشنته اسنت:     (.37تا: )قوام بلخي، بي «گرفت

ضنرت سناخته چنانکنه عنرش بنه      رسيد بود که عرش از کمال تواضع خود را فنرش آن ح 

 (. 14b)برگة « دامن آن حضرت رسيده

 

 ششم: بيت

 شننگرف بهنناري اینننت روز شننده شننب
 

 شننگرف سننواري اینننت سننرو شننده گننل 
 

 (137 ق:) 

 

 بهناري  شنگرف،  نهناري ، «47  :و  181 ب:، 52 پ:» «ق» شنرح  بنا  مطنابق  :شنروح  سایر

 «.13bبرگة  الد دهلوي:»و نگاري شگرف/ بهاري شگرف « 18 و:» شگرف

 بنودن  شنگرف  چرایني  روز، شندن  شنب  دارد: وجنود  ابهام کانون چندین بيت این در

 معنني  و سنرو  سنواري  یا گل سواري نحوي(، ابهام) گل شدن سرو یا سرو شدن گل بهار،

 سرو. یا گل سواريِ بودنِ شگرف چرایي آن؟

  (.81 :1384) است پوشيده چشم بيت معناي و شرح از زنجاني برات

 اینن  و اسنت شنده  روشنن  روز ماننند  شب که است شگفت بسيار» است: نوشته يانثروت

 سنواري  عجب. است شده باغ آن گل حضرت آن قامت سروکه این واست  خوش بهاري

  (.229 :1384) «!معراج شب در براق بر سوار این است،
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 وجنود  خورشنيد  یمن از) روشن روز، مانند پيامبر معراج شب» :نویسدمي پورنامداریان

 .اسنت  شنده  رنگارننگ  و خنرم  بهنار،  مثنل  و (شنب  این ارزش و بلندي و حمل برج در او

 که است این در بقيه با شرح این تفاوت تنها (.157 :1392) «!زیبا و نيکو بهار این از شگفتا

 شنب  روز، بنه  شنب  تشبيه بر افزون ،(دیگر هايشرح در نهار جايبه) بهار کلمة مناسبت به

  .است شده تشبيه نيز بهار به گارنگيرن و خرمي در

 شنگرف  نهنار  و روز را شب او وجود» است: نوشته نخست مصراع شرح در دستگردي

 (.18 :1320) «کرد

 .اسنت  حمنل  بنرج  بنه  پينامبر  ورود تأثير و توصيف در بيت، این» :استنوشته  شانظري

 اصنلي  منظنور  نابراینب کند؛مي برقرار را روز و شب بين ارتباط بهار کليدي کلمة همچنين

 بنرج  بنه  خورشنيد  ورود بنا  زمنان هنم  کنه  است روز و شب برابري و بهاري اعتدال نظامي،

 اینن  کنه  است بهاري هواي اعتدال در دوم مصراع با مصراع این ارتباط .دهدمي رخ حمل

 شنده  گنل  عمنر  شندن طوالني باعث و افتاده اتفاق حمل برج به پيامبر ورود سبب به باز نيز

 را (ص) اکنرم  پينامبر  روحاني سفر رهاورد اینکه سبب به نظامي گفت باید سرانجام .است

 بنرج  بنه  و کنند مني  شروع (برج دومين) ثور برج از را سفر این کند، معرفي بهاري اعتدال

  (.108 :1377) «دهدمي پایان حمل

 معنني  کنه  گفنت  بایند  ،صنحي  مصنراع اول   معني تفسير در شانظري تالشبا توجه به 

، بينت  ینک  براي معموالابلخي  قوام است.شده  گفته قوام شرح درنوعي به ایشانردنظر مو

 در او کنند. مني  معرفي را ابيات اشاراتِ و ابهام متعدد وجوه و شماردبرمي را معني چندین

 بنه  هنم  و اسنت کنرده   اشناره  ص() پينامبر  معنراج  شب بودن نوراني به هم، بيت این شرح

 معنراج  اینکنه  از شنده  روز شنب » اسنت:  آورده خنود  مقالنة  در ريشنانظ  که ربيعي اعتدال

 رسنول  اننوار  از امنا ، باشد تاریک رجب هفتم 27 و بود رجب ماه 27 شب در ص() پيامبر

روشنن   سنبب  بندان  ینا  و بود؛شده  روشن روز همچون یعني بود، شده روز شب آن ص()
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 از آن آغناز  و شنود مي دراز روز تابستان در و باشدمي دراز زمستان در هاشب که بودشده 

 روز در شنب  پنس  باشند؛  برابنر  شنب  و روز بهنار  اول در کنه  اسنت  ربيعني[  ]اعتندال  بهار

 ینولج  و النهار في الليل یولج ذکره: جلّ قوله کاهد؛مي شب و افزایدمي روز کهآید درمي

  (.138 :تاوام بلخي، بيق) «الليل في النهار

 اینن  در» نویسند: مني پورنامنداریان   اند.برشمرده را لفيمخت معاني نيز دوم عامصر براي

 شنيرین،  و خسنرو  از شاهدي بنابر را. سرو هم و گرفت مسنداليه را گل توانمي هم عبارت

 است: آمده ص() پيامبر معراج در که است ابياتي از نيز ذیل بيت است.  مرجّ اول امکان

   

 کآمنند بننود قنندري سننرو شنند گلنني
 

 کامننند بنننود بننندري و رفنننت هاللننني 
 

 

زایش قدر اشاره کند؛ مثل بدر شندن  اف بهباید  گل شدن سرو شود،مي مالحظه چنانکه

دیگنر،  عبنارت کنند ینا بنه   هالل. حال باید دید گل با سرو شدن چه افزایش قدري پيدا مني 

 روزي چند گل الف: اندیشيد: یرتوان دربارۀ وجوه زوجه ترجي  سرو بر گل چيست؟ مي

 تناسنبي  بنا  سرو ج:، بلند سرو و است کوتاه گل ب:سبز، هميشه سرو و تاس شاداب و سبز

 معشنوق  بنا  چمنان  سرو روان، سرو مثل وصفي ترکيباتي طریق از دارد معشوق قامت با که

 مربنوط  معشنوق  با رابطه در هم سواري با را سرو مجنون و ليلي در نظامي د:، دارد شباهت

 بنرج  در او وجنود  خورشنيد  یمنن  از) پينامبر  اجمعنر  شنب  بيت: معني بنابراین،. است کرده

 اسنت.  شنده  رنگارننگ  و خرّم بهار چون و روشن روز چون شب( این قدر بلندي و حمل

 بلنندباالي  سنروهاي  بهنار  اینن  بناالي  کوتاه و پياده هايگل زیبا! و نيکو بهار این از شگفتا

 بهناري  شنب  این در امبرپي وجود گفت توانمي نيکو! سواران این از شگفتا اند،شده سواره

 بنر  او بنودن  سنوار  هنم  و اینم داده توضني   که سببي به هم) است شده ايسواره سرو چون

  (.157 :1392« )عجيب! و نيکوچنين این سواري از شگفتا براق(
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 (.181 :1384» )است رفته سرو بر گل یعني سرو شد گلي» است: نوشته زنجاني

 عندم  خنزان  از و سرسنبز  هميشنه  که شد ويسر او وجود گل» است: نوشته دستگردي

  (.14 :1320) «است ایمن

 اسنت.  گرفتهپيش  در را درستي راه بلخي قوام نيز مصراع این شرح در نگارنده، نظر به

 بلنند  شناخ،  و شنکفد مني  شاخ سرِ بر گل غالباا آنکه اعتبار به شده سرو گل،» نویسد:مي او

 را قند  کنه  راسنت  است درختي و گویند را رگبز مرد و قوم مهتر و سرور ]سرو[، و باشد

 چنند  قنوام  شنرح  در (.138 :تا)بي «گویدمي را گل همان شگرف سوار و کنند تشبيه بدان

 شناخة  سرو، از منظور اینکه دوم است، سوار که است گل این اینکه اول؛ دارد وجود نکته

 بنه بلخني   وامقن  معنني  اینن رسند  مني  نظنر  بنه  است. بلندتر گل خود به نسبت که است گل

 فرماید:مي موالناصحي  باشد؛ چنانکه  دليل چندین

 

 اسنننت بننناغ روز فنننردا گفتنننيم صنننال

 پرسنننننتانبنننننت و بتنننننان بننننناغ آن در

 رویننني مننناه درختننني هنننر زینننر بنننه

 سنننبزه همچنننو پيننناده جنننوقي یکننني
 

 گنننننزاران حنننننق و عاشنننننقان صنننننالي 

 هننننننزاران در هننننننزاران در هننننننزاران

 عنننذاران سنننيمين زهننني خوبنننان زهننني

 سنننوارانگنننل شننناخِ چنننو جنننوقي دگنننر
  

 (173 /4ج :1378 مولوي،) 

 

اینکنه   دیگنر  نکتة  اند.شده سوار آن بر هاگل که ايشاخه یعني؛  شاخِنيز  غزل این در

نشنده   تفسنير  دوم مصنراع  در را]بهناري شنگرف![   « شگرفي» وجهِ ،پورنامداریان شرحدر 

 اسنت  پارادوکسي در« سواري» در شگرفي وجه و بيت کليدي نکتة نگارنده، نظر به است.

 اسنت، کنرده  اشناره   (156 :1392) پورنامنداریان  چنانکنه  دارد. وجنود  مصنراع  این در که

 است: شهره« سوارکاري» به« سرو»
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 تننننناب را بنفشنننننه دهننننند زلنننننف از

 سنننننننواري را سننننننننرو  آمنننننننننوزد 
 

 آب را شنننننننکفته گنننننننل چهنننننننره وز 

 سنننننننچيدکاري سمننننننننننن ز شنننننننوید
  

 

عبارت  به و است شده« سوارکار» سرو، همچون هک است گل این ،موردنظر ما بيت در

 مصنراع  در نظنامي  کنه « شنگرفي » وجنه  و اسنت  شنده « سروسنوار » که است گل این بهتر،

 اسنت. ذکنر شنده    فراوان گل سوارکاريِ سنّتي، شعر در وگرنه است نکته همين در آورده

 سنرو  بر گل» ست:ا نوشته شرح در و بوده متوجه معني این به تلویحاا زنجاني برات احتماالا

  (.181 :1384 زنجاني،) «است رفته

 در و ضنمني  صورت به توانمي که دیگري پارادوکس گل، بودن سروسواره بر عالوه

 چنانکنه - گنل  و سنرو  اسنت.  «گنل  شندنِ  سرو» در کرد اشاره مصراع این پنهاني هايالیه

ه و اننداز  و قند ؛ تندهسن  متناقض یکدیگر با نگاه چندین از -استکرده اشاره  پورنامداریان

بنابراین، اگر گل، سرو شده باشد، صفات متعندد و متناقضني را    بودن. سرسبز و عمر مدت

 است گلي -3و  سرسبز هميشه است گلي -2، سروسوار است گلي -1 :کسب کرده است

 روي جاي بسي شگفتي است از این بهار!ازاین و بلندقامت و سرافراز

 

   هفتم: بيت

 فکننننننند عننننننالم بننننننر در زمننننننين
 

 فکنننننند آدم رخ بنننننر عصننننني خنننننال 
  

 (61 ق:) 

 

 شنب  زمنين،  زلف» نویسد:مي فوق بيت شرح در قوام است. «عصي خال» در بيت نکتة

 زمنين  زلف، از یا و شودمي ظاهر عالم در زمين عکس از شب که سبب این از گویدمي را

 عنالم  وسنط  در نيیع؛ فکند عالم بر در. شودمي حایل را شمس جرم زمين چراکه؛ بود مرا
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 یعنني ؛ عصني  خنال  باشند.  وسنط  در مرکنز  و است فلک دایرۀ مرکز نقطة زمين که داشت

 از را او و اسنت  رخ جمنال  خنال  آن فامّنا  فغنوي.  ربّه آدم فعصي تعالي: قوله زلّت، وسمت

 خناک » نسنز  بعنض  در. توبنه  قبول با خاصه بود اغراض متضمن دنيا در افتادن و زلّت این

 بنه  خنال  فامّا است، مشهور قصه آن و گندم خوردن و ذلت غبار و گرد یعني؛ است «عصي

 (.61 :تا)بي «است انسب رخ

 کنه  حنالي  دراسنت   زیبنایي  سنبب  و دارد مثبنت  معنایي بار و است جمال نشان «خال»

 وجنود  به را پارادوکس نوعي کلمه دو این ترکيب دارد. منفي معنایي بار ]عصيان[ «عصي»

 دارد، دسنترس  در کنه  هنایي نسنخه  از بعضني  در که کندمي اشاره قوام ،روازاین آورد.مي

 تفسنير  بررا نندارد. بننا  « خال عصني »و تناقض  پيچيدگي البته که است آمده «عصي خاک»

 با خال اینکه اول؛ است ترمناسب دليل دو به «خاک» بر «خال» ترجي  ترکيب، این از قوام

 سناخت  نظامي، تصویرهاي از بسياري» است: فتهگ پورنامداریان چنانکه و دارد تناسب رخ

-مراعنات  اینن  و اسنت  النظينر مراعات برقراري به شاعر عالقة و توجه مدیون آن عناصر و

 تصویرسناز  عناصنر  نظنر  از هنم  و عناصنر  نظنر  از هنم  را بيت چند حتي گاهي النظيرجویي

 آدم «عصنيِ  الخن » کنه  اسنت  اینن  در نينز  دوم نکتة (.89 :1393) «دهدمي قرار تأثير تحت

 و توجنه  یعنني  «الهني  اغنراض » سنبب  کنه  بنود  آدم «معصنيت » این و بود اغراضي متضمن

 ظهور انسان به نسبت خداوند محبت نبود، عصيان این اگر شد. بشر نوع به خداوند رحمت

 آینة  بنه  فقنط  دستگرديچ شرحي بدین نکته اشاره نشده است چنانکه هي در کرد.نمي پيدا

 . (5 :1320) است کرده اشاره مذکور

 :1384) «آیند  فرود زمين بر و کند گناه تا داد آدم به را گناه خال» است: نوشته ثروتيان

 اینن  نيکوبخنت و  (161 :1384) اسنت  کرده اشاره عصي بودن خال به فقط زنجاني، (217

 (.94 :1386) است زیبایي نشان «خال» که حالي در دانسته آدمي عصيان نشان را خال
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 :هشتم بيت

 نمنننننايقننننناقم شنننننده نرمننننني ز آب
 

 زايسنننننننجاب قنننننناقم بننننننود طرفننننننه 
  

 (288 ق:)

 

 «. 264 ب:و  56 و:، a85 ،:  81 برگة ت:» ساي سنجاب شروح: سایر

 آورده منتن  در را «ساي» نيز تهتهي است. بيت پایان بودن «زاي» یا «ساي» در بيت نکتة

 ادامنه  در کنه  بلخي، قوام مانند نيز او البته کند.مي اشاره هاسبزه روي آب شدن جاري به و

 (.a85 برگة ت:) داندمي برف شدن آب از ناشي را آب این کرد، خواهيم اشاره

 گل هايشاخه از کردمي سير لطافت بحر در که باغ کشتي یعني» است: نوشته دستگرديپ

 قمقنا  و بنود  شنده  نمايقاقم روينرم از لطافت بحر آب و کشيده اطراف بر الجورد پنجره

 (.56 :1320) «شد!مي سودهم به گل و سبزه کبود سنجاب با سچيدش

 سنایيده  سننجاب  روي قاقم که است انگيزشگفت بسيار» :است نوشته شرح در ثروتيان

 روان سننجاب  چنون  ننرم  رینگ  روي کنه  بنود  قاقمي مانند نرمي از آب که حالي در شود

 (.283 :1384) «بود

 اسنت  دانسنته  سنبزه  از کنایه را سنجاب و ندارد ينهزم این در مفيدي شرح هيچ زنجاني

(1384: 264.)  

 سننجاب  و سنياه  وي دم سنرِ  و اسنت  سنفيد  و ننرم  نينک  قاقم» است: نوشته بلخي قوام

 در نماید،مي سچيد باشد بسته برف و فسرده هاآب که زمستان در و زندمي سبزي به اندکي

 بهنار  اول در کنه  زاد قناقم سننجاب   زا گویي شد، روان هاآب و بگداخت برف چون بهار

 (.289 :تا)بي« نمایدمي مکدر گرد آميزش از هاآب

 شنروح  دیگنر  از ترصحي  ،است گفته بيت براي برخي قوام که معنایي رسدمي نظر به

 و تنر دقينق  «سناي » جناي  به «زاي» یعني ؛است کرده انتخاب او که را اينسخه حتي و باشد
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 گویند مي سخن بهار فرارسيدن از نظامي ابيات، این در .است ينظام شناسيسبک با مطابق

 و هسنتند  قناقم  همچنون  کنه  هنایي برفاست؛ بنابراین،  مشخص امر این قبل هايبيت در و

 .کننند مني  شندن  جاري به شروع هاسرسبزه از و شوندمي آب اند،شده ریخته هاسبزه روي

 سنبزه  همنان  یعنني  ؛سنجاب از قاقم گویي که است کرده تخيل چنين را تصویر این نظامي

 سننجاب  از قناقم  شندن  زایينده  اسنت[،  کنرده  اشناره  بلخني  قنوام  ]چنانکنه  .شودمي زایيده

 زایدمي سنجاب سنجاب، طبيعت، به بنا و عادي حالت در چراکه؛ نمایدمي انگيزترشگفت

 به اقمق شدن سایيده و درخت در سنجاب و کندمي زندگي آب در قاقم ،همچنين .قاقم نه

 از سننجاب  یعنني  ؛کندر  جسم شدن زایيده بالغي، دیدگاه از .ندارد وجهي اصوالا سنجاب

 در .اسنت  نکتنه  همنين  در نينز  بينت  بنودن  شنگرف  و دارد تناقض قاقم یعني ؛روشن جسم

 مثال: براي؛ هستند هم متناقض و متناظر شيء دو سنجاب و قاقم کالسيک، ادبيات

 

 ایننننراک خاقنننناني جهننننان بننننر بنننننازد

 اسننننت نشسننننته عزلننننت عننننده در آن زا

 روز قننناقم تنننا شنننب سننننجاب از کنننه
 

 ننننندارد اوینننني چننننون امننننروز جهنننان  

 ننننندارد شننننویي سننننيرتان زن از کننننه

 نننننننندارد منننننننویي همنننننننتش دواج
 

 (585 :1384 خاقاني،)

 

 کنرده  تصویر شيرین و خسرو در را سنجاب روي قاقم شدن غلطيده تصویر نظامي البته

 است:

 

 آب در غلطينننندمنننني سيميننننننش تننننن
 

 سننننجاب روي بنننر قننناقمي غلطننند چنننو 
  

 (77 :1378 نظامي،)
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 نهم: بيت

 داشنننت تننننگ نفنننس داوود دل خنننود
 

 داشننت آهنننگ کننم زیننر، آن خننور در 
  

 (186 ق:)

 «.29و: »؛ چون دل ... بم آهنگ: «209و ب:  57، پ: 58 : »سایر شروح: مطابق با نسخة قوام: 

 هناي نسنخه  در ینا  داشتن تنگ نفس ست.ا کانون چند شامل بيت این ابهام و پيچيدگي

 آهننگ  یا داشتن آهنگ کم ،«زیر» از منظورو « 58  :و  57 پ:» داشتن تنگ دلي دیگر:

  .«29 و:» داشتن آهنگ بم شروح: برخي در و داشتن

-لغنزش  از یکني  وکرده داودي اشاره نغمة به که است این شروح تمامي مشترک نکتة

   اند.دانسته «اوریا» نز به او توجه را نبي داوود هاي

 آورده «باشند  شنهوت  از خنالي  کنه  دلني » معنني  به را «داشت تنگ دلي» پورنامداریان

شنرح  « نغمنه و ننوا  »معني  به را «آهنگ» و «قبولي» همان از استعاره را «زیر» همچنين. است

 و همت به است اشاره آهنگ و ميدان در گوي افتادن ماجراي به است اشاره»کرده است: 

 (.210 :1392) «بود کم گوي ربودن براي که داود روحي فيتظر

 را مسنابقه  اینن  در شرکت براي کافي استعداد داوودت حضر دل» است: نوشته زنجاني

 مسننابقات در شننرکت اسننتعداد نفسننانتنننگ و داشننت نفننس تنگنني داوود زیننرا؛ نداشننت

 دیگنر  تعبينري  بينت  اینن  دوم مصنراع  در نظنامي  حکيم ندارند.دواني اسب وبازي چوگان

 صنداي  بنا  او صنداي  امنا ، بنود آواز خوش و لحنخوش داوود اینکه با است: گفته و کرده

 زینر  ننواي  اینجنا  زینرا ؛ نداشنت  هماهنگي و سازگاري بود الزم مسابقه این در که آهنگي

 دسنتگردي  (.209 :1384) «نداشنت  را صفت این ودودا آواز اما بود، الزم فروتني( و فقر)

 (.29 :1320) دارد عبارات همين به دیکنز شرحي نيز
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 خندا  از و خوردمي غم دنيا این در یعني» است: مبهم بسيار و مغشوش نيز ثروتيان شرح

 آهننگ ، اسنت  بارینک  بسنيار  امري که پيامبري و زیر آهنگ این شایستة و ]؟![. بود غافل

  (.244 :1384) «برآید آن عهدۀ از توانستنمي و داشت کم

 نفنس،  زینر، ) واژگان سایر که باشد «آهنگ» بيت، این در کليدي نکتة درسمي نظر به

علت کليدي بودن این واژه عالوه بر تناسنبات   دارند. تناسب آن بانوعي به نيز بم(و  داوود

اسنت  « قافينه »داننيم، اینن   که ميدیگر کلمات، قرار گرفتن این کلمه در قافيه است و چنان

 بلخني  قنوام کنه  چننان  آهننگ، کنند.  ت را در بيت ایجاد ميکه زیربناي تصویر و یا تناسبا

از مينان شنروح،   «. رادها و قصند »و « ننوا  و نغمه» است: معني دو بهکرده اشاره  (187 :تا)بي

 کنه کنرده   اشناره  بندان  پورنامنداریان  فقط اند.نداشته اشاره اراده و قصد معني بهکدام هيچ

 نکنرده  اشناره  آن ایهنامي  معناي به و «نغمه و نوا» است: نوشته، «آهنگ» لغتِ معني در البته

 داوود، بنا  «اورینا » زن داسنتان  نينز  و آن بنودن  تننگ  و دل بنه  توجه با نَفَسهمچنين  است.

 را اخينر  معني همين نکته، این به اشاره بدون شروح اکثر که است «شهوت و نَفس» یادآور

  .اندکرده ارائه

 معنني  تشنخيص  آن، انندازۀ  از بنيش  تناسبات دليل هب که دربردارد را معني دو بيت این

 در «آهننگ » واژۀ بنه  توجنه  بنا  معنني  یک است. دشوار بسيار آنو ایهامي  ضمني و اصلي

 چننين  «شنهوت  بنه  بنودن  آلنوده » معني در «نفسيتنگ ودلي تنگ» و ،«اراده و قصد» معني

 دسنت  بنراي  همتي و دهارا و قصد اوریا، زن شهوت به بودن آلوده به توجه با داوود است:

 و نغمنه » معنني  در «آهننگ » واژۀ بنه  توجنه  بنا  دیگنر  معني نداشت. قبولي گوي به یازیدن

 صنداي  داوود اسنت:  چننين  اسنت؛  زینر  آهننگ  خوانندن  الزمنة  که «نفسيتنگ» و ،«صدا

 نداشت. قبولي گويآوردن  دست به براي هماهنگ و سازگار

کنرده و معنني دوم   فقط به داستان اوریا اشارهالبته باید یادآوري کنيم که خود قوام نيز 

حاصل آنکه داوود )ع( از سبب ذلت خود که قصد نکناح زن اورینا   »را اراده نکرده است: 
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کرد و دو فرشته از محراب او به مخاصمت پيش او آمدند که له تسع و تسعون نعجه و لني  

 (.188تا: )قوام بلخي، بي« نعجه واحده

را « آهننگ »ه قوام بلخي رجوع کرده، اما هر دو معني کلمنة  تهتهي در شرح این بيت ب

و « قصند »و در شرح محمد بلخي آمده است ... و آهننگ:  »نویسد: ارائه کرده است. او مي

توان اراده کرد و در این بينت، قبنول منذکور )گنوي     و در این مقام هر دو معني مي« آواز»

اوود نفس تنگ داشت اي )یعني( نفس تخيّل کرده است؛ یعني چون دل د« زیر»قبولي( را 

او وقار ضبط ادایي زیر قبوليت نتوانست کرد، الیق زینر قبنول منذکور کنم قصند ینا آواز       

واسطة تنگي نفس، آن زیر را نتوانست ادا نمنود و تنگني نفنس داود    داشت. مطلب آنکه به

 .(50b)برگة « اندکنایت از ذلت قصد نکاح زن اوریا خواهد بود چنانک آورده

 

 دهم: بيت

 راي چشنننمه دهنننش سنننکندر خضنننر
 

 گشنننناي مجسننننطي رصنننندبند قطننننب 
  

 (199 ق:)

و « 218 ب:» «روش سنننکندر»، «32 و:و  60  :، 58 پ:» «سنننکندرمنش» شنننروح: سنننایر

 «.56aت: برگة « »چشمه زاي»

 پورنامنداریان  .تاسن  شنده  حرش گوناگون معاني به که است «قطب» واژۀ در بيت نکتة

 «قطبني  سنتارۀ » بنه  (218 :1384) زنجناني  است. گرفته سرور و مهتر نيمع به (221 :1392)

 مرکنز » (32 :1320) دسنتگردي  و (248 :1384) «امنر  ولني » بنه  ثروتينان . است کرده معني

 نسنخة  بنه  توجنه  با) شجاعت بهشروح  لبغا در ترتيب، بدین است. کرده گزارش «وجود

 بنراي  نجوم وهيأت  مشکالت ۀکنندبرتري اندیشه، بزرگي و عظمت و حل سکندرمنش(،

   است.شده داده نسبت ممدوح
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 هنا آن تناسنب  و ارتبناط  و بندح به چرایي اضافه شدن قطنب بنه رصند   شرو ازیک هيچ

کنرده  اشناره  ممندوح  هناي ویژگني  از دیگنري  نکتة به بيت این در نظامي اند.نکرده اشاره

 قنوام  است. داشته پنهان بيت نيپایا هايالیه در را آن تلميحات و تناسبات تزاحماما  است،

 قطنب  و اسنت  فلنک  وتَندِ  قطنب  کنه  سنبب  آن از گفنت  رصدبند قطبِ» نویسد:مي بلخي

 و شنود مني  نمنوده  دینار  اینن  در اسنت  شمال در که قطبي جنوبي، دوم شمالي یکي دواند،

 اینن  در جنوبي قطب و نيست نعش بنات جملة از قطب و گردندمي وي گرد به نعش بنات

 قنول  بر ثوابت حرکات اما، باشد روشن بهتر را قطب افالک حرکات پس: نماید،نمي دیار

، منناره  مثنل  عمارتي که است آن رصد کيفيت و است درجه یکصدسال  هر در متقدمان

 و ابنر  دینار  آن در و نباشد مقامي هيچ دیار آن در بلندتر آن از که مرتفع مقامي در پهن اما

 از حکنيم  و سنازند مني  عنالي  نيک بود نزدیک هاکوه و آید کمتر معين وقت در جز باران

 تنا  بنندد مني  رصد و کندمي نظر کواکب حرکات و افالک سير در شب و روز آن، باالي

 دور ینک  و کنند،  تحقينق  دیگنر  دور از شند  اشنتباه  دور ینک  در کوکبي حرکت در اگر

 و فنراغ  و دراز عمنر  و وافنر  حکمنت  اسنباب  این با رصد، بستن براي است سال سي زحل

 (.202 :تا)بي «بود بسته رصد افالطون ذوالقرنين سکندر عهد در و باید فرصت

 در اسنت:  شنده  مندح  ذینل  اوصاف به نظامي ممدوح که گفت توانمي توضي  این با

 فيناض  بنه  راي و تدبير دراسکندر  به منش و جهانداري در خضر به جاودانگي و سرسبزي

 دقيق معني در) رصدبند قطب ساالر(، و مهتر معني در) قطب چشمه، به بودن روان و بودن

 اولنين  کنه  مجسنطي  کتناب  مفسّنر  طنوالني(،  عمنر  و تجربنه  داراي ؛هيأت و نجوم علم در

اي به این نکته دارد کنه ممندوح منن    عالوه بر این، اشاره است. نجومهيأت  علم در کتاب

بتواند آن را رصد کنند،  کند که در صورت اشتباهي در رصد بستن، دوباره چندان عمر مي

 همان در «قطب» نيز نگارنده نظر بههرچند این اشتباه بسيار بعيد و نزدیک به ناممکن باشد. 

 ه است با خوانش بيت سازگارتر است.گفت بلخي قوام که توضيحي
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نویسند:  خوانده است و مني « زايچشمه»گفتني است که ابراهيم تهتهي بيت را به صورت 

ه است گویي چنان گفته که این خضنر سنکندرمنش اسنت کنه چشنمة      ممدوح زایندۀ چشم»

تهتهي در ادامنه بنه شنرح    «. کند و آن کنایه از جود و سخاوت اوستآب حيات را ایجاد مي

و در شرح محمد بلخني چشنمه راي را بنه    »کند: خوانده است، انتقاد مي« را»قوام بلخي که با 

اي جناري اسنت و بنر اربناب فهنم      ند چشنمه راي مهمله تحقيق کرده و گفته راي ممدوح مان

 (.a 56)برگة « رکاکت این وجه ظاهر است و منشأ این خطا تصحيف است

دهد که بسياري از شروح قدیمي و معاصنر از شنرح   توجه به شرح قوام بلخي نشان مي

انند. بنه چنند بينت از برخني شنروح کنه در        او به صورت مستقيم و یا غيرمستقيم بهره برده

 کنيم.  االسرار از قوام بلخي )بدون ذکر نام( استفاده کرده است، اشاره ميشرح مخزن

 

 اول: بيت

 سنننننننفر آن پيشنننننننکش سنننننننتده او
 

 کمنننننر جنننننوزا ز و تننننناج سنننننرطان از 
  

 (125 ق:)

 

سرطان »ابهام این بيت در ارتباط ميان تاج و سرطان است. قوام در شرح نوشته است: 

رج و ستارگان داخل را شعرا بنه تناج تشنبيه    سيزده ستاره است، نه داخل وي و چهار خا

پاینه تصنور   اند که ميانة او به ميان تاج ماند و حکما بنرج سنرطان را همچنون پننج    کرده

: 1392(. شنروح دیگنر از جملنه پورنامنداریان )    125)ق: « اند روي به مشرق نهناده کرده

(، 178: 1384)کنرده اسنت. زنجناني    ( با ذکر نام قوام بلخني بنه اینن ارتبناط اشناره     146

( نينز بندون ننام بنردن از قنوام بنه اینن        15: 1320( و دستگردي )123: 1386نيکوبخت )

 اند. ارتباط اشاره داشته
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 دوم: بيت

 اسننننت عننننالي او از اسننننحاق رایننننت
 

 اسنننت سنننماعيلي هسنننت اگنننر ضننندش 
  

 (202 ق:)

 

انند  ايفنه سماعيلي است متضمن دو معني است. یکي آنکه اسماعيليه طای»نویسد: قوام مي

از بدمذهبان که نسبت به شخصي به نام اسماعيل دارنند ... دوم آنکنه شخصني از ملنوک آن     

گناه در والینت او تعنرّض    بالد که محمود سماعيل گفتندي با ممدوح مخالفت داشنت، گناه  

انند و فقنط   ینک از شنروح بينان نکنرده    (. اینن نکتنة تناریخي را هنيچ    203تنا:  )بني « رسانيدي

در شرحي دیده شد که ملک اسماعيل بنن محمنود در آن زمنان بنا     »است: دستگردي نوشته 

 ( که اشاره به شرح قوام بلخي است.  32: 1320« )ممدوح خصومت داشته...

 

 سوم: بيت

 بشسنننت خنننواري صنننورت از زر لنننوح
 

 بشسننننت بهننناري  ابننننر از گنننل  حنننيض  
  

 (62 ق:)

 

د جهانيان خاصه اهل دنينا  از لوح زر جسم زر موردنظر است که آن را نز»نویسد: قوام مي

عزیز گردانيد. عزّت زر آن است که چون حق سنبحان و تعنالي زر را بيافریند، زر گفنت: ینا      

گردانيدیم. و در بعنض   عزیز! فرمان شد: چون تو ما را بدین نام خواندي تو را در جهان عزیز

اماننات الهني   روي که صنندوق  است؛ یعني تن آدميزاد را عزیز گردانيد ازاین« لوح تن»نسز 

(. هرکدام از شنروح در توجينه   63تا: )بي« است و جاي دل و محل جان و مقام اسرار معرفت

عزیز بنودن  »اند، اما دستگردي با توجه به شرح قوام نوشته است: مطالبي گفته« عزیز بودن زر»

 نقل نکرده است.  « اخبار»( و هيچ مرجعي را براي این 6: 1320« )زر مطابق اخبار است!
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 چهارم: بيت

 اننننندپنننني مالیننننک کننننه راهرواننننني
 

 انننندنننني کنننم کشنننفي از کشنننف ره در 
  

 

 آب کراننة  در بيضنه  باخنه  و گوینند  را باخنه  کَشَف،» است: نوشته شرح در بلخي قوام

گرد تا آن زمان کنه بچنه بينرون    نمي گماشته، همت و نهاده آن بر چشم آب ميان از و نهد

 (.392 ق:) «آید

 :1384) اسنت  کنرده  نقنل  «بلخني  قنوام » ننام  ذکر بدون را بلخي وامق عبارات ثروتيان،

 اسنت  کنرده  نقنل  را بلخني  قنوام  عبارات عين مذکور بيت شرح براي زنجاني برات. (304

 عينناا  بلخني،  قنوام  نام ذکر بدون تهتهي، و دهلوي الد را بلخي قوام عبارات. (316 :1384)

 نشنان  مننابع  در جنو وجسنت  (.a 120 برگة تهتهي، و a89 برگة دهلوي، الد) اندکرده نقل

 در آن نموننة  اسنت.  داشنته  وجنود  پيشين هايسده ادیبان ميان در باوري چنين که دهدمي

 شود:مي دیده عطار به منسوب مثنوي «العجایب مظهر»

 

 بکنننن پنننروازي شنننهباز چنننون تنننو رو

 تخنم  تنو  بينني  کشنف  همچنون  کني بنه  تا

 کنني همچننون کشننف در تخننم خننویش  تننا بننه

 کشنننف تنننو و تخنننم هسنننت نيننناد منننال

 تنننو تخنننم دنينننا و باشننني کشنننف تنننو

 هنننم نينننز خنننود از و تخنننم از گنننذر تنننو
 

 بکننن نننازي خننود معشننوق بننا تننو رو 

 تخننم همچننو گننردي پوسننيده عاقبننت

 خنننویش کنننام نينننابي و باشننني محنننو

 خلنننف بهنننر او بنننر تنننو داري چشنننم

 او بننننننننه آورده روي عننننننننالم دو وز

 غنننم و رننننج وجنننودت در نمانننند تنننا
  

 (189 :1373 عطار،)
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 گیرینتیجه

شنده اسنت،   االسنرار ارائنه   با وجود شروح و تصحيحات متعددي که بنر منظومنة مخنزن   

ماننده اسنت. شنرح محمند قنوام بلخني بنا وجنود         نکاتي در برخي از ابينات منبهم بناقي   

االسرار نظامي اسنت.  تأمل در بررسي مخزنهایي که دارد، یکي از منابع قابلضعفنقطه

االسرار نظامي وجود دارد با واسنطه ینا بني   ح و تصحيحاتي که از مخزنتقریباا تمام شرو

هنا اشناره   اي که قوام بلخي به آنهاي بالغيواسطه به برخي از وجود معاني و یا ویژگي

 اند. کرده است، نظر داشته

 اسنت،  االسنرار مخنزن  قندیمي  شنروح  از کنه  نينز  تهتهي ابراهيم و دهلوي الد شرح در

 قنوام  شنرح  کنه  دهند مي نشان اشارات این است. شده اشاره بلخي قوام حشر به بار چندین

 حتني  که است اياندازه به اهميت این است. بوده مصححان و شارحان توجه مورد همواره

 ایشنان  اطميننان  منورد  نسنخة  هشنت  از یکي عنوان به قوام شرح زنجاني، برات تصحي  در

   است. گرفته قرار

 تصننحي  جدیندترین  و جدیندترین  کنه  موسننوي و انپورنامنداری  شنرح  و تصنحي   در

 وحيند  اسنت.  شده برده نام قوام شرح از بار چندین است، اخير هايسال در االسرار مخزن

 بنرده  بلخني  قوام از نامي اینکه بدون -مواردي در- شارحان از برخي او تبعبه و دستگردي

 نشان حاضر پژوهش اند.شمردهبر را ابيات برخي معاني وجوه و برده بهره او شرح ازباشند 

 ابيننات هننايپيچينندگي از برخنني گشننايگننره تواننندمنني بلخنني، قننوام شننرح کننه دهنندمنني

  باشد. االسرارمخزن
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