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Analysis of some mistakes of Vahid Dastgerdi 
in the description of Khosrow and Shirin 
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Abstract 

The description of the late Hassan Vahid Dastgerdi on Nizami’s Khosrow and 

Shirinis is one of the works that have been used by Persian literature enthusiasts as 

well as those who have studied the works of Nizami for many years. Vahid 

Dastgerdi’s description, like other similar works, is not void of mistakes. The author 

of this article attempted to explain some of these mistakes and made every effort to 

take a step further in the versatility and refinement of this epopee. In an attempt to 

criticize these mistakes, first the verse in question was presented. Following that, the 

commentator’s direct quotation was provided and then his mistakes and the exact 

meaning of the verse were pointed out. It seems that the mistakes of Vahid 

Dastgerdi in explaining the verses were made for the following reasons: 1. false 

reading of some verses,  2. lack of attention to the context in which the verse is 

located, 3. relying on chimerical analogies in the description of some verses, 4. lack 

of due attention to the verses similar to the verse discussed in the other Nizami’s 

Divans, 5.  insufficient sources in explaining some verses, and 6. inaccessibility of 

our current facilities, such as the Internet, search engines, literary softwares, 

multiple and various articles and the like. 
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  *دشاهرخ موسويانيس

  چكيده
نظـامي از شـروحي اسـت كـه      خسرووشيرينشرح مرحوم حسن وحيد دستگردي بر 

بوده  گران آثار حكيم نظامي نيز كاوشمندان به ادب پارسي و  ها مورداستفادة عالقه سال
. نگارنـدة ايـن   يسـت . اين شرح نيز چون همة آثار مكتوب ديگر عاري از خطـا ن است

كـردن و   درراسـتاي سـره   ورا تبيـين كنـد   مقاله كوشيده است تـا بعضـي از ايـن خطاهـا     
پيش اين منظومه گامي بردارد. در نقد اين خطاها ابتـدا بيـت موردبحـث      از پيراستگي بيش

طور دقيـق بـه خطاهـاي ايشـان و ارائـة       درج گرديده و پس از نقل مستقيم نظر شارح، به
وحيـد دسـتگردي در    آيد خطاهاي استاد نظر مي است. بهشده ت اشاره معناي صحيح بي
 عـدم  .2 ؛خوانش غلط بعضـي ابيـات   .1داليل صورت گرفته است: اين شرح ابيات به 

بودن به قياسات ذوقي در شرح برخـي   متّكي .3 ؛توجه به فضايي كه بيت در آن قرار دارد
عـدم   .5 ؛عدم التفات به ابيات مشابه با بيت موردبحث در ديگر دواوين نظـامي  .4 ؛ابيات

رسـي اسـتاد بـه امكانـات      عـدم دسـت   .6 ؛اي ابيات تر براي شرح پاره توجه به منابع بيش
افزارهاي ادبي، مقاالت پرتعداد و  جو، نرم و از قبيل اينترنت، موتورهاي جست ،امروزين ما

  .آن و امثال ،متنوع
  .، بررسي خطاها، حسن وحيد دستگرديخسرووشيريننظامي گنجوي،  ها: دواژهيكل
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  مه. مقد1
فارسـي    زبـان  اوتـاد و اركـان  از  ،»نظامي« ، مشهور بهابومحمد الياس بن يوسف الدين جمال
معـروف  او  ةخمسـ و  است سلجوقي و عصر ق) 530- 614( ششم ةاز شاعران سداو است. 
آشنايي اندكي با شعر اين حكيم دارند او و زبانش را به ايـن  ها كه حتي  وعام است. آن خاص

خيال، استاد  انديش، نازك ها، باريك ها و موقعيت نظير صحنه گر بي شناسند: توصيف صفات مي
نهايـت جـادوگر   و در ،الكالم، آگاه به علوم اسالمي، واقف به علوم زمانـه  استعارات، عفيف

دسـت تـا    هـا شـاعر چـرب    پردازي او همين بس كه ده هاي عشقي. در قدرت داستان افسانه
اي بگذارند كه نظامي آن را زير پاهـاي خـود سـپرده و     گام بر قله اند كردهها بعد سعي  قرن

  نيافته است. ها نيز بار هلاست كه هرگز كسي به دامنة آن ق بديهيالبته  ؛است درنورديده
شود كـه   يز در خمسة او يافت ميبا همة سالستي كه اشعار حكيم دارد، ابيات بسياري ن

در  شيرينخسروو. ازجمله منظومة شهير استها ديرياب  داليل مختلفي مغلق و معاني آن به
شناسـان و   ها همواره ذهـن نظـامي   بيت، داراي ابياتي است كه فهم آن 6500بحر هزج و با 

منقّحـي از  است. شايد نخستين كسي كه تصـحيح  ده كرشارحان آثار او را به خود معطوف 
دسـتگردي   د مرحوم حسن وحيدكردست داد و بسياري از ابيات آن را شرح  اين منظومه به

منـدان و دانشـگاهيان بـوده اسـت؛ امـا       ارجاع و استفادة عالقـه  باشد. شرح او همواره مورد
درستي شرح نشـده   ده، بعضي از غوامض ابيات بهكرباوجود همة كوششي كه شارح محترم 

زحمات آن فقيد مرحوم، بر آن از اند. راقم سطور ضمن قدرشناسي  ها گشتهناشده ر يا شرح
معـاني صـحيح   و  انتخاب كنـد اند  بوده تا بعض ابياتي را كه داراي نقص در بيان معني بوده

  دست دهد. ها را به آن
جا الزم است: نگارنده قبل از اين مقاله، تعدادي ديگر از ابياتي را كه  اي در اين نكتهذكر 

المللي  (در همايش بين اي ديگر در مقاله اند خطا شرح شده سط مرحوم وحيد دستگردي بهتو
مقالـة   ،) ارائه و منتشـر كـرده اسـت. درحقيقـت    1396داشت نظامي در تبريز، اسفند  بزرگ

دوم،  كه بـا ايـن مقالـة    كردتوان ادعا  حاضر بخش دوم و ادامة آن مقالة همايش است و مي
و چيزي فروگذار نشـده اسـت    ايم را تبيين كردهتمام خطاهاي شرح استاد وحيد دستگردي 

استثناي چند مورد معدود كه مضيق صفحات اين مقاله فرصت طرح آن خطاها را نداد).  به(
كه بسيار مختصر است، از مقالـة نخسـت    ،هاي مقدمه و نيز نتيجة پژوهش روي بخش ازاين

ت اصلي اين مقاله در محتواي مقاله و شرح ابيات دشوار يزيرا اهم ،ستشده ا  عاريت گرفته
  .استبودن هر دو مقاله امري طبيعي و بديهي  سنخ خاطر هم است و تكرار مقدمه و نتيجه به
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  پيشينة پژوهش 1.1
نظـامي نگاشـته    خسرووشـيرين ت تاكنون پنج شرح مهـم در حـوزة كتـاب بـراي مشـكال     

  است:  شده
 رد تصحيح خود از اين منظومه چنيناستاد درمو ،شرح استاد حسن وحيد دستگردي .1

سال  نسخة كهن ، برطبق مقابله با سياالسرار زنمخمانند  خسرووشيرينتصحيح «نويسند:  مي
اي مطـابق ذوق و سـليقة    صد تا هزاروصد هجري است و هيچ حرف يـا كلمـه   مورخ هفت

  ).461: 1386 ديدستگر (وحيد» كسي تغيير نيافته است
 مرحوم ثروتيان نسبت به شـرح مرحـوم  از محسنات شرح شرح استاد بهروز ثروتيان  .2

ها در پاورقي است كه كمك مناسبي بـه فهـم    ها و آوردن آن بدل دستگردي استفاده از نسخه
، ها رستمانند فه ،چنين ايشان در رعايت خصوصيات صوري كتاب د. همكن بعضي ابيات مي

 اند. كردهرا ادا  حق مطلبو غيره  ،نامه خوب، واژهچيني  حروف

  ،شرح استاد برات زنجاني .3
شدن  هاي صوري يك اثر تحقيقي خوب را داراست. پس از تمام اين كتاب تمام ويژگي

هاي تمام ابيات با عالمت  بدل ل نسخهصورت مفص خشي جداگانه و بهشرح ابيات، در ب
شود خواننده بتواند در مواردي كه ابيات  مي عثنسخه آمده است. اين كار با اختصاري

انـد، بـا مراجعـه بـه      مبهم است و يا شارحان توضيح كامل و كافي درمورد ابيات نداده
  ).21- 18 :1388الكتابي  (سلطان ها مشكل ابيات را حل كند بدل نسخه

تـوان بـه گزيـدة     مـي  ،هـاي مفيـد   از ميان گزيده ،شرح گزيدة استاد عبدالمحمد آيتي .4
 هـاي دورة  انشـجويان ادبيـات در تـرم   كه معموالً مورداستفادة د كردعبدالمحمد آيتي اشاره 

  مندان گوناگون است. عالقه كارشناسي و
با مدد شروح شده   يسعاست. شده شرح نگارنده كه در منابع پاياني مقاله بدان اشاره  .5

  ماقبل، شرحي مدرسي و مفيد فراهم آيد.
 نيـز نگاشـته شـده    خسرووشيرينومة معدود نيز در شرح بعضي مشكالت منظ مقاالتي

هـا؛ بررسـي و تحليـل     اندر پس لفافه«تنها به ذكر مقالة  ،دليل ضيق اين وجيزه است كه ما به
اسـحاق طغيـاني و    كنيم. اين مقاله نگاشـتة  مي بسنده» نظامي خسرووشيرينبرخي از ابيات 

، سال اول، شمارة سـوم،  فارسي اتيادب و زباننامة  پژوهشالكتابي است كه در  سلطان ژهيمن
  طبع رسيده است. به 1388پاييز 



  1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،نامة ادب پارسي كهن   354

 

  ضرورت و هدف پژوهش 2.1
 هـا خـود بهتـرين راه فهـم آن متـون      نشدن با آ خوانش پيوستة متون ادبي و مأنوس هرچند

هـا را   خـوريم كـه معـاني آن    است؛ بديهي است كه در هرصورت همواره بـه ابيـاتي برمـي   
كنـد.   مي توبان خوانش، ما را دچار ماللگيري در ا يابيم و اين موضوع چونان سرعت درنمي

بتوان به دورشدن ما آن، اين غموض و ديريابي در ابيات داليلي متنوع دارد كه شايد از ميان 
ــان رايــج در عصــر شــاعر و دورشــدن خواننــدة امــروزين از لغــات، اصــطالحات،    از زب

كه متعلّق به دورة شـاعر هسـتند، اشـاره     ،آن و امثال ،اي خُرد عاميانهها، باوره فرهنگ خرده
شـود، بـه اشـكال از     تر بدان اشاره مي كه كم ،د. دليل دوم به خطاي نساخان و دليل سومكر

مقولة شرح بدين معضالت . گردد ياو برمهاي شعر  ناحية شاعر و ضعف تأليف او يا كژتابي
گشايي از معني دشوار ابيات، به اطالعات عمومي خواننـدگان   رهغيراز گ پردازد و غالباً به مي

ضرورت و استحصال اهـداف مـذكور، بـه شـرح      جهتدر همقالاين د. كن كمك شاياني مي
(براساس خطاهاي استاد حسن وحيد  خسرووشيريناي از ابيات دشوار كتاب مستطاب  پاره

  دستگردي) دست يازيده است.
  

  . ابيات موردبحث2
1.2  

 چو فردوسي ز مزدت بازگيريم   بــا تــو دم ناســاز گيــريمو گــر 
ــادن     تــواني مهــر يــخ بــر زر نهــادن ــواني سرگش ــاعي را ت  فق

وار سيم ما را در بهاي فقاع داده و بگويي: بـه   فردوسي ،به ترك زر گفته يتوان يميعني: «
  .)14: 1385دستگردي  (وحيد» من جز بهاي فقاعي نداد

دو بيـت قبـل از آن بخـوانيم و     راه همبايد اين دو بيت را  ؛نيستصحيح  مذكورمعناي 
كـه بيـت    ها را در يك سياق و محدوده ببينيم تا به مفهوم درست دست يابيم. ضمن ايـن  آن

  :دصورت يك جملة مركّب خوان المعاني دانست و به دوم و سوم را نيز بايد موقوف
 سپاســيكــردن آخــر نا نخــواهي   شناسـي  كردن حق گرت خواهيم

ــريم  ــاز گي ــو دم ناس ــا ت ــر ب  چو فردوسي ز مزدت بـازگيريم    وگ
ــر زر نهــادن  ــواني مهــرِ يــخ ب ــواني ســر گشــادن    ت ــاعي را ت  فق
 طمع را ميل دركـش، بازرسـتي     وگر چون مقبالن دولت پرسـتي 
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 ميو تقـد  يفردوسـ و البتـه تخيلـي   مشهور  افسانة: اشاره به يمزدبازگرفتن فردوساز
كـرد.   ميمحمـود تقـد    را بـه سـلطان   شـاهنامه  ي: فردوسمحمود دارد  به سلطان شاهنامه
 ياسـتقبال نكـرد و بـرا    شـاهنامه  از ،اند ذكر كرده خيكه در توار يليدال محمود به  سلطان
سلطان بـه   ريتحق يرا برا ها درهمآن  زين يبه او داد. فردوسرهمي چند د ندهيسرا ريتحق

امي و فقـاع   خـت يگر نيگـاه از تـرس جـان از غـزن     و آن ديبخشـ فـروش   شخصي حمـ 
  .)83-75 :1388 (عروضي سمرقندي

  .)آنندراج( است» زدن و تفاخركردن كنايت از الف«گشودن:  فقاع
خـود   ينارهـا يكه بر صندوق زر و د ي. كسياز بخشندگ هيكنا :نهادن يزيبر چ خي مهر

 نـار يشـود و زر و د  يآب مـ  نيخـ يمهـر   رايـ ز ؛باشـد  يليتواند آدم بخ يبگذارد نم خيمهر 
است اين كنايه برساختة خود نظامي است؛ اما كنايـة   گفتني .رديگ ياستفاده قرار م درمعرض

شدن آن چيـز   كار رفته است و معني آن باطل در زبان قدما بسيار به» چيزي را بر يخ نوشتن«
  بودن آن چيز است.  اساس يا بي

  بخت.  هاي خوش مقبالن: انسان
پهلـوان دارد   مـت و دولـت جهـان   ). ايهـامي نيـز بـه حكو   قاطع برهانعادت (دولت: س

  ).يجاناز اتابكان آذربا ،)581- 567( ايلدگُز پهلوان جهان محمد الدين شمس(
  دركشيدن طمع: كوركردن طمع. ميل

دهد و سه حالـت   پهلوان خود را خطاب قرار مي نظامي از زبان جهان ،در اين چهار بيت
نظـر   طـرف خـود در   طرف ممـدوح و شعرسـرودن از   دادن از موضوع صلهرا درارتباط با 

  است:  گرفته
نشناس نخواهي بود و طبيعتاً اشـعار   حالت اول: اگر به تو صله دهيم، تو نيز نمك *

حالت دوم: اگر با تو ناسازگاري كنـيم   ؛زيبايي خواهي سرود و به ما تقديم خواهي كرد
فردوسي از دادن صله به تو خودداري كنيم، باز هم تو محمود و   و مانند حكايت سلطان

قدر نيز توانايي و مكنت داري كـه فقـاعي بنوشـي و     اي داري و اين طبع بلند و بخشنده
بخـت   خـوش بـه معنـي واقعـي    خـواهي   حالت سوم: اگر مي ؛كنيمناعت خود را حفظ 

بـه آزادي از  دازي تـا  است به فكر صله نباشي و بدون طمع به سـرودن بپـر   باشي، بهتر
  يابي.  دست تعلّقات
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2.2  
 ييست گـو  خواستن رفته به آتش   يينكــو گفتنــد خســرو بــا يهمــ

پرسـتي درپـي آتـش رفـت و چنـين       گويي خسرو از راه نكويي و خلوص آتش :يعني«
  .)89: 1385 دستگردي (وحيد» آتشي را براي پرستش و سوختن ما آورد

  است:» خواستن آتش«معناي فوق خطاست و گره بيت در عبارت 
 يسع ،وجود نداشته تيكه كبر ميآمدن. در قد عيرفتن و سر عياز سر هي: كناخواستن آتش

، شـده  يمـ  كه خاموش ياما گاه ؛بوده كه هرگز آتش اجاقشان خاموش نشود نيها بر ا خانه
كـه معمـوالً    ،قَـبس) را  =آتـش (  يا كرده و پاره يرجوع م گانياز اهل خانه به همسا يكس
 عيسـر  ديباآن شخص جاكه  ازآن آورده است. ي، مداشتهك سر آن آتش و ي بوده يچوب هتكّ
به شخصـي كـه بـه طلـب آتـش       شده است. دايپ هيكنا ني، اشودآمده تا آتش خاموش ن يم

  گفتند: مي» خواه آتش«و در فارسي » قابس«رفته، در عربي  مي
 خـواهي  آتـش ناآمده بگذري چـو     دارم پـرآتش  دل كه يدان مي چون

  )238 :1386 (عطار

  است.» سالمتي به«معني اصطالح امروزين  بهآيد  نظر مي نكويي: به با
 عيرفتـه اسـت و سـر   سـالمتي و نكـويي    بـه گفتند: خسـرو   زكانيكنمعني صحيح بيت: 

  گردد. يمبر
  

3.2  
ـ رفع شد  يخواستن ب به حاجت   دفـع شـد كـار    يساختن ب رامش به  اري

بسـت و يـار    مـش و خوشـي كمـر نمـي    زمانه به ترك عادت گفته و به دفـع را  :يعني«
  .)94: 1385 دستگردي (وحيد» كنندة حاجت بود، نه مانع يا رافعروا

). 1363 اللّغـات  غيـاث ( يدرخواست حـاجت  يبرا يوال ايبردن نزد شاه   حال عرض: رفع
  ايم. ديده و شنيده» كردن رفع قصه«واژه را همواره در عبارت   اين

افـراد بـراي   در كـار نبـود و    يممـانعت  يبرپاكردن مجلس شاد يبرامعني صحيح بيت: 
  شدن حاجت خود نيازي به عرض حال نزد خسرو نداشتند.روا
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4.2  
 يهمه تن دل چو بادام دومغز   يرخ گُل چو بادامه ز نغز همه

طال و نقره بر كاله  مانندي كه از بادامه: به فتح ميم پيلة ابريشم و نگين انگشتري و چشم«
مانند طـال و نقـره    جا نگين انگشتري يا چشم دوزند و در اين زخم مي اطفال براي دفع چشم

  .)101: 1385 دستگردي (وحيد» مقصود است
اند، از ميان معاني فوق بهترين معني بـراي بادامـه    چه شارح محترم فرموده برخالف آن

نيست؛ زيرا هيچ وجه شباهتي ميان رخ و ايـن   »مانند طال و نقره چشم«يا » نگين انگشتري«
خاطر شكل سفيد آن وجـه   خاطر نرمي آن و هم به هم به» پيلة ابريشم«معاني وجود ندارد. 
يك معني ديگر نيز  اللّغات غياثو  قاطع برهانتري به رخسار دارد. در  شباهت بسيار بيش

جا لحـاظ كـرد: نـوعي پارچـة      اين توان آن معني را نيز در اند كه مي برشمرده» بادامه«براي 
  نفيس ابريشمي.

بـه بعـض    نيـ طـور اسـتثنا دو مغـز دارنـد و ا     ها به مااز باد يبعض ي: گاهيدومغز بادام
  اند. به دل شده هيبادام تشب يمغزها جا نيماند كه دو زرده دارند. در ا يها م مرغ تخم

وجود  ةكه هم چنان ناست. آ دينرم و سف شميابر ةليرخسارش چون پمعني صحيح بيت: 
  .دل (عشق) است او نيز وجود ةهم، دل است يبادام دومغز

  

5.2   
 ياندر چشم مور يچو خوزستان   يزور شيكـرده بـر تنگـ    يدهان

 “بـر ”زوري نكره است و كلمة  “ي”دهاني كه از تنگي بر او بيداد و زوري رفته.  :يعني«
  .)101: 1385دستگردي  (وحيد» باشد مي “اندام”عني م  زائد است يا به

اگـر بـه    ،ثانيـاً . اسـت  اضافهبلكه حرف  ،معني اندام است نه زائد است و نه به» بر« ،اوالً
شـاعرانه دارد،   اغراقـي كـه   ،گاه به معني صـحيح بيـت   ، آنكنيمعناصر و تحليل بيت دقت 

  خواهيم رسيد:
 آن. ارتبـاط آن بـا دهـان واضـح اسـت.      زبودنيشـكرخ خاطر  به ينيري: نماد شخوزستان

  :ديفرما يم ي. فردوس: فشارآوردنكردنزور
ــر ــتور  دگ ــد س ــوده نباش  كرد زوربر او  يبه تند دينشا   آزم

  )562: 1386(فردوسي 
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ل به تابلوي انتزاعي مصـرع دوم  وبيت يك تشبيه مركب دارد كه تابلوي انتزاعي مصرع ا
  تشبيه شده است:

به  ياريمورچه فشار بس كيكه قراردادن خوزستان در چشم  چنان آنمعني صحيح بيت: 
 بسـياري وارد  فشـار ي بـر تنگـ   زين» تنگي«در دهان او قراردادن آورد،  يآن چشم كوچك م

  است). زيهم درمقابل دهان كوچك او ناچ »يتنگ« يحت :يعني درنهايت،آورد ( يم
  

6.2  
 ردكـ  شادروان بـدل كمند افزود و    آن عمل كرد اميكا ديخسرو د چو

 دارد سـركه بـا شـهد    ليـ بقم بـا ن    عهـد ددوران ب نيشد كه ا درستش

براندازة كمند گرفتاري و اندوه افزود و شادروان بلند را به كوتاه بدل كرد تـا   :يعني«
» كنگـره يـا سـردرِ خانـه اسـت     معنـي زيـر    جـا بـه   كمند بدان برسد. شـادروان: در ايـن  

  .)108: 1385دستگردي   (وحيد
 ،؛ به همـين خـاطر  هستندالمعاني  اند كه اين دو بيت موقوف مرحوم استاد عنايت ننموده

  اند. ه دچار خطا گشتهتاند و الب ل را معنا كردهوتنها بيت ا
ـ  نـد م كمهرچه خَ مي. در قددياز ماهرشدن در گرفتاركردن ص هي: كناافزودنكمند  تـر  شيب

خم رستم مشـهور   كه كمند شصت چنان ؛مهارت و قدرت كمنداندازان بوده است ةنشان ،بوده
انـد:   افـزوده  مـي  ت كمندانداز، بر خَم كمند اوتناسب افزايش قدرت و مهار به ،بنابراين است.

  .از دهخدا) نقل به (فردوسي، »خم رفت رستم چو پيل دژم/ كمندي به بازو درون شصت همي«
بـه   يشاد ةميكردن خ از بدل هيكنا ،به مرگ هرمز باتوجهكردن آن  و بدل مهي: خشادروان
  ماتم است.
  .شدن : ثابتشدن درست

  .ياز شاد هيكنا ؛رزان رنگ ةرنگ و مورداستفاد سرخ ي: چوببقَم
  .از ماتم هيكنا ؛سازند يكه از آن رنگ كبود م ياهي: گلين

در  و ديد كه روزگار كه روزگار با پدر چنان كرده ديخسرو د يوقتمعني صحيح ابيات: 
 او ثابـت  يبـرا  ،گاه آن ،كرده ليپدر را به عزا تبد يشاد ةميماهر شده و خ انيعمر آدم ديص

  دارد. نيز اريبس يها غم ها يراه شاد هد همعشد كه روزگار بد
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7.2  
 ديو ناه سيعنان افكند بر برج   ديز لشكرگاه خورش يدار زكي

 جا اشارت است به تري است و در اينبرجيس: ستارة مش ؛رو لشكر طاليه و پيشيزَك: 

يـه از  افگنـدن: كنا  جا كنايت از شيرين اسـت. عنـان   ناهيد: ستارة زهره و در اين ؛خسرو
كردن از لشكر خورشيد عنـان   روي داري و پيش يزك :يعني داشتن است. اختيار بردست

و و شيرين باشـند) داده، بامـدادان بـه طـرف     (كه خسر دست برجيس و ناهيد اختيار به
  .)122: 1385 دستگردي (وحيد از سپاه نور خورشيد رهسپار شدنددشت و كوه پيش 

 رفتن شب است و معلوم نيسـت كـه چـرا   طور واضح درمورد طلوع خورشيد و  بيت به

بـه   اي بـرجيس و ناهيـد را اشـارت    همه از معنا دور افتاده و به چه قرينـه  شارح محترم اين
هـاي   لشكر است، كنايه از اشـعه  رو شيپ معناي كه به ،دار زَكخسرو و شيرين گرفته است. ي

طرف  سازند. از آفتاب است كه قبل از آشكارشدن خورشيد خود را از پشت كوه نمايان مي
» افكندن عنان«نظامي از اين موضوع كناية  (افسار) شباهت دارند و ها به عنان اين اشعه ،ديگر

  نمودن را استعمال كرده است. ني مهاركردن و مغلوبمع به
را  ديو ناه يمشتر ،ديداران لشكر خورش هيآفتاب چون طال يها اشعهمعني صحيح بيت: 

  .شد) حبصشب رفت و  :يعني( مغلوب كردند
  

8.2  
 ديخورش يگو بانيدر گر يشكست   ديـ بـاد را ب  يكه بـرد  ييهر گو به

ربود، گـوي خورشـيد را در گريبـان     به هر گويي كه چوگان بيد از دست بيد مي :يعني
سبب آن اسـت كـه پـيش ايـن      شكست. شكستن گوي خورشيد به مي ،آسمان فروبرده

زد،  سار شده و زنخ بر خود مـي  خجل و شرم ،گوي كه لطمة چوگان نازنينان را خورده
شكسـت و بـه    خورشـيد را مـي   مناسبت آن است كه چوگان هنگام بـاالرفتن سـر   يا به

زيـرا   ؛برد. ممكن است از خورشيد رخسار آن خوبـان مقصـود باشـد    گريبانش فرومي
شود  مي آيد و خم زير مي  زن چندان به هنگام بردن گوي و زدنش به چوگان سر چوگان
سخ است: به هر گويي كه بردي بـاد  كه گويي زنخدانش به گريبان فرورفته. در بعض نُ

شدن  خجل صورتدرهر ؛ربود از دست چوگان بيد ميهر گويي كه باد  :يعنياز آن بيد، 
  .)123: 1385(وحيد دستگردي  است انسبخورشيد 
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هـا، توضـيحات خطـا و مطـول فـوق       بيت دو سه گره ظريف دارد كه بـا گشـايش آن  
  گردد: ضروري ميغير

براثـر ضـربة   سازند. گـاهي   اي (توپ) كه با تراشيدن و گردكردن چوب مي گوي: گلوله
  شكند. اين گوي چوبين مي ،شديد
  ).دهخدا نامة غتل( شدنروزي: پبردن يگو

 اي ؛ زيرا يكي از معـاني گـوي تكمـه   گوي خورشيد: خورشيد به تكمه تشبيه شده است
معلوم است » گريبان«كلمة  خاطر وجود به ،اند. در مصرع دوم بسته است كه با آن گريبان را مي

  .نه توپ. گريبان خورشيد: استعاره از آسمان ،نظر داشته است را در» تكمه«كه نظامي معني 
بـازان گـوي را    شاعر چنين تصوير كرده كه چوگـان  شكستن تكمة خورشيد در گريبان:

اي ريزريـز شـد و در    چنان محكم و پرضربه به خورشيد كوبيدند كه خورشيد چون تكمـه 
  (آسمان) ريخت. گريبانش
نهـاد آن   ريختگي است؛ زيـرا  هم تعقيد و به ت نيز دارايرسد كه مصرع نخس نظر مي (به

در بعـض  «د: كنـ  مـي  ات مرحوم وحيد دستگردي مشاهدهكه در توضيح معلوم نيست. چنان
معلوم اسـت كـه كاتبـان در نگـارش ايـن      ». نسخ است: به هر گويي كه بردي باد از آن بيد

 .است) ا مفهوم كلي بيت روشنما ،اند همصرع نيز دچار سرگرداني شد

  
9.2  

ــه ــس   ب ــان مجل ــت آن بت ــروز دس  باخــت تــا روز يمــ يســپهر انگشــتر   اف
 كه بر بانگ خروس انگشتري خواست   چون صـبح برخاسـت   يانگشتر ببرد

و  رنـد گذا ميرا پشت دست  يانگشتر ةحلقاست كه  قمار از نوع كيباختن:  يانگشتر
رسـانند. پـس اگـر     كم به سرانگشتان مـي  به حركت دست بدون كمك دست ديگر كم

 ؛حلقة انگشتري داخل انگشت شد، بازيگر برده است و اگر به زمين افتاد، باخته اسـت 
آسمان به دسـت آن بتـان بـا     :اين بازي هنوز هم در بعضي واليات معمول است. يعني

 ،باختن مشغول بود و قرار بود كه اگر تا وقت خواندن خروس صبح خسرو به انگشتري
 بازي را نبرد، آسـمان انگشـتري را   را از آنان در انگشت نكرد وخسرو حلقة انگشتري 

 انگشـتري را نتوانسـت ببـرد، تـا صـبح     بخواهد و بازي را ختم كند. پس چون خسرو 

انگشتري را از ميان بازخواست و ببرد. كنايه از  ،برخاست، فلك برهنگام بانگ خروس
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 ته و به منزل خود رفتندرو برخاسگاه از پيش خس كه دختران صاحب انگشتري صبح اين
  .)138 :1385دستگردي  (وحيد

شـود كـه ايشـان     جا آغاز مي همة اشتباه شارح محترم و اين توضيحات حشوآميز از اين
جا استعاره از ماه اسـت و   كه انگشتر در اين اند، درحالي انگشتري را استعاره از خسرو گرفته

بودن هردو اسـت. نظـامي در جـاي     حلقويخاطر شباهت انگشتري و ماه در  اين استعاره به
گـاه بـا ايـن     ده و آنكرتشبيه خورشيد را به انگشتري  ،جاي ماه ديگري از همين منظومه، به

  كرده است:» انگشترربايي«يا » انگشتربازي«انگشتر فرضي 
 ربوده زآفتـاب انگشـتري را     از رفعت تاج داده مشتري ر

  )439: 1385 (نظامي

شـدن آن شـب و آمـدن     در شب و سـپس تمـام   زكانيكردن كن يزوصف با تيدو ب نيا
  است:  صبح

بازيِ قرار داده بود تا با آن  كنيزكانآن  اريفلك ماه را دراختمعني صحيح ابيات: آن شب 
را از  ،ماه يعني ،خروس برخاست، فلك انگشتر خود يصبح شد و صدا يوقت ؛انگشتر كنند

  .و با رفتن ماه هوا روشن گشت پس گرفت زكانيآن كن
  

10.2  
 در نــوردش ديــكبــود و ازرق آ   سرخ و زردش يابيكه  بايد بسا

كه جامه سـاخته و بـر پيكـر     محض آن نمايد، ولي به بسا ديبا كه از دور سرخ و زرد مي«
  .)175: 1385 (وحيد دستگردي »شود ميدرنورديدي، كبود و ازرق 
مرحـوم اسـتاد    طم درك بيـت توسـ  است كه موجـب عـد  » نَورد«واژة كليدي اين بيت 

آيـد،   ن بيت نيز راسـت درمـي  ها كه در اي چندين معنا دارد كه يكي از آن »وردنَ«است.   شده
مضمون بيت موردبحث است و  بيتي دارد كه هم نامه اقبالاست. نظامي در » و پيچش ،ال  تا،«

  است:كار برده  معني مذكور به را به» نورد«در آن بيت نيز 
ــورد     جهان را كه بيني چنين سرخ و زرد ــد در نَ ــده ش ــاطي فريبن  بس

  )152: 1376(نظامي 
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 يوقتـ  كه يسرخ و زرد است، درحال يكن يكه فكر م ييبايد اريبس چهمعني صحيح بيت: 
  .نكن) قضاوت زود نيكه رنگ آن كبود بوده است (بنابرا يفهم يتازه م ي،كن يآن را تا م

  

11.2  
 ببــردي غنجــة كبــك دالويــز      تيز» غنجة كبك دري«چو كردي 

 يعنـي   ؛معني ناز و كرشمه اسـت  به »جيم عربي«و  »غين«غُنجه: در مصراع دوم به ضم
 آويز را از رفتارِ دل رِ كبكرا آغاز كردي، ناز و كرشمة دلب» غنجة كبك دري«چون لحن 

  .)193: 1385 دستگردي (وحيد سوي آن آواز بازآوردي نياز به بردي و او را در بين

  هاي باربد. غنجة كبك دري: نام يكي از آهنگ
گونـه   معني ناز و كرشمه آمده است؛ اما همان اند، به كه شارح نيز اشاره كرده : چنانغُنجه

ت و هـيچ تناسـبي بـا بيـت نـدارد.      گردد، چنين معنايي بسيار دور و نارساس كه مالحظه مي
شود. در  مي كه در گويش لُري استعمالاست » غُنگه« اين كلمه صورت معرّب ،نظر حقير به

ــري  ــويش ل ــك    گ ــه آواز كب ــوج) ب ــاي ياس ــاً لره ــه«(مخصوص ــه » غُنگَ ــدر و ب آن مص
شود. موالنا نيز در بيتـي آن را بـا انـدك تفـاوتي در حركـات،       اطالق مي» كردن غُنگ غُنگ«
  معني آواز و ناله آورده است: به

 آورم بيـــــرون ز الـــــواح ازل   زنم تا يك غـزل  مي غَنگي غَنگ
  از دهخدا) نقل (موالنا، به

بـه   اند. باتوجـه  معني آواز حزين آورده را به» غَنگ«نيز  دهخدا نامة لغتو  قاطع برهاندر 
توان حكم كرد كه در  كه در بيت موردبحث سخن از آهنگ است و نه ناز و كرشمه، مي اين
  گويش لُري هنوز هم مستعمل است.است كه در » غُنگَه«همان » غُنجه«جا  اين

داد، حتي آواز كبك را  را سرمي» غُنجة كبك دري«وقتي باربد آهنگ  معني صحيح بيت:
  انداخت. نيز از رونق مي

  

12.2  
 به دنبه شيرمردي زان تله رسـت    اگر چه دنبه بر گرگان تله بست

ردي چـون  هرچند دنبة فريب خسرو بر گرگي چون فرهاد تلة هالكت بسـت و شـيرم  «
  .)237: 1385دستگردي  (وحيد...» خسرو از تلة رقابت فرهاد آزاد شد، ولي 
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تر دنبه در  ها بيش انداختن و شكار گرگ دام مصرع اول اشاره به اين دارد كه قدما براي به
  كنايه از فريب است.» دنبه«اند و  گذاشته ها مي تله

اند كه صحيح نيسـت؛ زيـرا    گرفتهرا استعاره از فرهاد » گرگان«مرحوم وحيد دستگردي 
شـعر   خوردن وزن توانست بدون برهم گرگان جمع است و اگر منظور فرهاد بود، نظامي مي

موضوع دومي كه شارح محتـرم را  ». گرگي«بگويد:  كند وراحتي از صورت مفرد استفاده  به
 انـد و بـا بيـت بعـد     خطا افكنـده ايـن اسـت كـه ايشـان مصـرع دوم را خبـري خوانـده         به

كه بايد بيت را سؤالي خواند تا غموض بيت گشوده گردد  اند؛ درحالي المعاني گرفته موقوف
  نياز گردد: ارتباط است) بي (كه كامالً بي شدن به بيت بعد و از موقوف

  »به دنبه شيرمردي زان تله رست؟«
و بـا آن شـيرها را    هاسـت  دنبة فريب مخصوص صيد گرگ ندچهرمعني صحيح بيت: 

  جويي از آن دنبة فريب رهايي يابد؟  آيا شيري چون فرهاد توانست با چاره ،نندصيد نمي ك
  

13.2  
 داران دوم خوني و خاكي چو سگ   جانم كه با اين دردنـاكي  چه سگ

 »قـديم بـه همـين اسـم معـروف بـوده اسـت        گزيدة ديوانه، و ظاهراً در دار: سگ سگ«
  .)246: 1385دستگردي   وحيد(

خـاطر نـوع    داران معموالً به دهندة سگان است. سگ بان و پروش معني سگ به» دار سگ«
  :اند زخمي داشتههاي  هاي خاكي و اندام وبيش لباس شغلشان كم

 لشــكر ايلــك و لشــكركش خاقــان نكنــد   غالمانت كند در صف جنگ دارِ سگچه  آن
  از دهخدا) نقل مجيرالدين بيلقاني، به(

  يا اين بيت:
 تو عالم را دار سگبس داغ سگان كرده    فعـالن  سگباد آتش شمشيرت داغ دل 

  )504 :1382(خاقاني 

ام، بـاز   كه از عشق دچار سختي شده جانم كه باوجودي قدر سخت آن معني صحيح بيت:
  سپرم. هم با تني خوني و خاكي راه عشق را مي
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14.2  
 خورده ريدانجيب تخم شسرشك   كـرده  ريانجبـه بيـد  گر دشيب ز

 است. رشتة اشـك كـه از چشـمش سـرازير    معني سوراخ  بيدمشك و انجير بهبيد:  گربه

بيدي تشبيه كرده كه بيد را سوراخ كند و از آن طرف وي بيـرون   شد به شاخة مشك مي
بيـد   بيد هم چنين است. يعني از قامت چون بيد خميدة وي گربـه  آيد. طريق پيوند گربه

 نتليخورده به  انجيرهم تخم بيدسرشك روزن گشوده و سر بيرون آورده و سرشكش 
  .)85: 1385 دستگردي (وحيد دچار بود

انـد كـه    دسـت داده  سپس معنايي بـه  ،اند صورت فوق ضبط كرده مرحوم استاد بيت را به
نظر نگارنـده همـة تعقيـد     نمايد. به چسب نمي وجه صحيح و دل هيچ بسيار غريب است و به

اخان و كاتبان صورت گرفته است. است كه طبيعتاً توسط نس »نقطه« يكاين بيت در اسقاط 
نــوعي از بيدمشــك اســت و » دبيــ گربــه«بــوده اســت؛ امــا ازقضــا چــون » گريــه» «گربــه«

هـا را   آمـده و آن  ن پـيش اد، اين توهم براي كاتبان و شـارح كن النظيري هم ايجاد مي مراعات
  خطا افكنده است. صورت درست بيت چنين است: به

 سرشكش تخم بيدانجير خـورده    گريــه، بيــدانجير كــرده ز بيــدش
حدود هفده نوع است كه نوع غالب آن  ديدرخت ب ؛خسرو ةدي: استعاره از قامت خمديب
  عاشق. ةديآن و شباهت به قامت خم يدگيخاطر خم است به »مجنون ديب« يفارس اتيدر ادب
چوبش زيرا  باد؛ ةشكافته و شكست يمعن بوده به »ريبادانج« ،دراصل ؛كَرچك اهي: گريدانجيب
خاقـاني بـه ايـن صـفت      .)دهخدا نامة غتل( شود يباد شكسته م ةليوس نازك است و به اريبس

  دارد:  اشاره دربرابر بادهاي تند آبان ماه) (مخصوصاً يعني ضعيف و نزاربودن آن ،بيدانجير
 بينـي مـاه آبـانش   بدان افتادگي بنگر كـه     منگر در مه نيسان بيدانجيربه چاالكي به 

  )213: 1382 (خاقاني

  : استعاره از قامت نازك و نزار خسرو است.لومصرع ا دربيدانجير 
 نيتـر  يآورند كه از قـو  يدست م روغن معروف كرچك را بهبيدانجير: از اين تخم  تخم
  هاست. مسهل

 اشكش بود).(پيكرش را الغر و نزار ساخته  از بيد قامت او بيدانجير ساخته بود هي* گر
  روان بود. داًيشد وكه تخم كرچك خورده  ييگو نيز
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15.2  
 چو نفّاط از بـروت آتـش فشـاني      چو قصاب از غضب خوني نشاني

» بـرده  كـار مـي   طرز مخصـوص بـه   هاي قديم نفط و آتش به نفّاط: كسي كه در جنگ«
  .)255: 1385 دستگردي  (وحيد

ايـن معنـا    ،ده اسـت كريكي از دو معني نفّاط همين است كه شارح محترم ذكر هرچند 
باز، كسي كـه   اين است: آتش ،جا لحاظ شود كه بايد در اين ،معني دوم نفّاط. ستين حيصح

 كنـد  ور مـي  آن را شـعله  ،ه در دهـان دارد برد و با فشـار نفتـي كـ    ميآتش را در دهان خود 
  سوزد. يا ريش چنين اشخاصي نمي كه سبيل). هنر اين است دهخدا نامة غتل(
  

16.2  
 زبـــان گـــاو بـــرده زهـــرة شـــير   در آن بيشه كه بود از تير و شمشير

  .)297 :1385دستگردي  (وحيد» گاو: كنايه از شمشير كج است زبان«
 معنـي نـوعي پيكـان تيـر     به ،ور مشخصط بلكه به ،زبان گاو كنايه از شمشير كج نيست

  ).آنندراج(است است كه شبيه زبان گاو 
  

17.2  
 تن پيل و شكوه شير بادت   فلك بند كمر شمشير بادت

  .)307: 1385دستگردي  (وحيد» آسمان در بندگي و اطاعت شمشير كمر تو باد«
يك واژة مركب است و آن كمربند و حمايلي است كـه بـر    »ر«با سكون » كمرشمشير«

  ):معين فرهنگ( كنند به آن آويزان ميبندند و شمشير را  دوش مي
 به گرد اندر شده زرين حصارش   زرنگـــارش كمرشمشـــيرهاي

  )297: 1385(نظامي 
  . فلك بند حمايلِ شمشير تو باشد ... معني صحيح بيت:

  

18.2  
 به خرمـايي كلـيجم را سـتاني      زبـاني  نه آن طفلم كه از شيرين
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جـا   كلوچه: نان شيريني مخصوصـي اسـت و درايـن   كُليجه: يك نوع لباس زمستاني و «
  .)310: 1385 دستگردي (وحيد» كُليجه مناسب و صحيح است

معلوم نيست كه چه ارتباط و  .»كُليجه«است و نه » كُليج«چه در اين بيت وجود دارد  آن
روغنـي   د. كُليج نـوعي نـان  كران تصور تو تناسبي ميان لباس زمستاني و مفهوم اين بيت مي

  النظير دارد: و در اين بيت با كلمات خرما و شيرين مراعاتاست 
 از مه و از كواكب كليچه كُليج   كريمي كه بر سـفرة عـام دارد  

  )آنندراجاز  نقل (ابوالعالء گنجوي، به
  

19.2  
 مگر كو هم به شيرين شد گرفتار   چرا نخل رطب بر دل خورد خار

 بنـدي بـر دل   خارِ تزريـق و نخـل   ،شيرينسبب گرفتاري و طلب رطبِ   نخل رطب به«

  .)320: 1385 دستگردي (وحيد» خورد مي
معني مرحوم استاد بدون هيچ دليلي به وادي بعيد افتاده است. به عناصر و معناي صحيح 

  بيت التفات فرماييد:
هـاي خرمـا و در دل درخـت خرمـا      هاي بسيار تيز و بلند كه در بن بـرگ  : سيخكخار
  دارد. وجود

  احتماالًمگر: 
 چون جـان عزيـز از بهـر آن اسـت     مگر   جان است اندارويسخن جان است و ج

  )31: 1385 (نظامي

 ل من به عشق يك شيرين (رطب) دچارمعني صحيح بيت: احتماالً درخت خرما نيز مث

  خورد. شده كه خار غم بر دل او مي
  

20.2  
 گيران را نشـايم  كه دست حرف   قلم دركش به حـرف دستسـايم  
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يعنـي چـون بـر مـن از راه      ؛كردن اسـت  جويي گيري و عيب سودن: نكته برحرف دست
سايي، بهتر آن است كـه بـر    كني و بر حرف من دست مي جويي مي دوستي فرهاد عيب

  .)341: 1385 دستگردي (وحيد كلي به ترك من گويي زده به قلم حرفم

به اجـزا و معنـي   كوه از اوست. ت اين بيت شماتت خسرو توسط شيرين و شيموضوع
  يد:كنه جدرست بيت تو

  :كردن دركشيدن: محوكردن، باطل قلم
 بر در ميكده علم بركش   ساقيا توبه را قلم دركش

  )466: 1382(خاقاني 

  .، سخن كهنه و تكراريسوده سا: سخن دست حرف دست
  .گيران جويان، نكته گيران: عيب حرف

 حرفم را نبينندحصاري ده كه    در كميننـد  گيران حرفخدايا 
  )446: 1385 (نظامي

گويي رها كن! من سزاوار  معني صحيح بيت: اين سخنان تكراري و كهنه را كه به من مي
  ند.كن سوي من كشند و مرا شماتت هام بهجويان دست و انگشت ات آن نيستم كه عيب

  

21.2  
 ساز شيرين رسيلي كرد و شد دم   شهنشه چون شنيد آواز شـيرين 

  .)378 :1385دستگردي  (وحيد» كردن است معني رسولي كردن: به رسيلي«
صـورت   آواز بـه  ،ح امـروزين اصـطال  كردن در آواز، يـا بـه   راهي معني هم كردن به رسيلي

  :است  كُر
 در اين صحرا رسيلي كنكه با داود پيغمبر    گه خجل گردي كه استادي ترا گويد ولي آن

  )51: 1362(سنايي 
  

22.2  
 زن خمارآلوده چشمي كـاروان    زن بر دل عنـان  كردني كرشمه
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زدن بـه   جنبانيـدن و عنـان   سبب عنـان  انداختن است كه اسب را به زدن: كنايه از راه عنان«
  .)391: 1385دستگردي  (وحيد» حركت و راه برانگيزند

اين تركيب كنايي معني ديگري  ،واداشتن است حركت زدن به يكي از معاني عنانهرچند 
» كـردن  مهـاركردن، تسـليم  «آيـد:   راسـت مـي  جا ملحوظ نظر نظامي است و  دارد كه در اين

  ).دهخدا نامة غتل(
  داشت. ل: كرشمة او دل را به تسليم واميومعني صحيح مصرع ا

  
23.2  

 ترازو را سعادت سنج كـرده    گنج كرده كمان را استخوان بر
 مان از تير حادثه انداختن فرامـوش سعادت نصيب آسمان ساخت، برج كيعني از بس «

» معني اصل و حقيقت و قوام است جا به كرده و استخوان گنج سعادت گرديد. استخوان: اين
  .)439: 1385دستگردي  (وحيد

هاست. به  (ص) و برگذشتن ايشان از مسير آسمان اين بيت شرح معراج حضرت رسول
  پردازيم: يح بيت ميشرح عناصر و معني صح

  .، نهمين برج از بروج فلكيكمان: برج قوس
زير بر  اند و ابيات ساخته : ظاهراً گاهي كمان را از استخوان بعضي حيوانات مياستخوان

  :گذارد اين موضوع صحه مي
 برخاسـتي  استخوانلرز تير از    گر به زه ماندي كمان بهرام را

  )494: 1382 (خاقاني

اسـت،   كه از نظامي ،ولي در بيت زير استخوان با كمان ايهام تناسب دارد؛در بيت فوق 
  :دهندة كمان است عنصر تشكيل» خواناست«

 رنگ توز گشته هم استخوانپي و    كمــاني برآراســت از پشــت گــوژ
  )229: 1376 (نظامي

كـم درختـي بـوده كـه بـه دور كمـان       پوسـت نـازك و مح  » تـوز «معنـي زه و   به» پي«(
  .اند؛ رنگ آن زرد بوده است) پيچانده مي
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  .، هفتمين برج از بروج فلكيترازو: برج ميزان
نشان   قوس) را باوجود خود گنج =معني صحيح بيت: پيامبر (ص) استخوان برج كمان (

  سنج شود. ميزان) اين شرف را داد كه سعادت =و مرصع كرد و به برج ترازو (
  

24.2  
ــيم   پرداز ندارد دخل و خرجش كيسه ــوادش ن ــاز  س ــك اَبخ ــار مل  ك

يعني اين ده خرج ندارد و خرجش كيسة تو را تهي خواهد كرد؛ زيرا سواد زمـين او را  
يـا يـك نيمـه از زراعـت را      ؛كننـد  يمـ كـاري زراعـت    طريق نيمـه  برزگران اَبخازي به

انـد   المثـل  ضـرب  كـاري  سـتم  برند، چـون اَبخازيـان در دزدي و   به غارت مي  اَبخازيان
  .)456: 1385 دستگردي  (وحيد

، »سـواد «اند ناصحيح است. اگـر بـه معـاني     هر دو معنايي كه مرحوم استاد ارائه فرموده
  دست خواهد آمد: گاه معني صحيح بيت به يم، آنكنو نيز به سياق كالم دقت  ،»كار نيم«

  .كنندة كيسه پرداز: تهي كيسه
 مشتري كيسه بپرداخت سختي مكن كه   صبري كه بود ماية سـعدي دگـر نمانـد   

  )606: 1384(سعدي 

مردم  معني جماعت و عامة االرب يمنته، : درميان معاني متعددي كه اين كلمه داردسواد
معني شهر يا روسـتا   را نيز آورده است كه در بيت موردبحث كامالً مناسبت دارد. اگر هم به

  .ردتوان مجازاً مردم آن را لحاظ ك بگيريم، باز مي
كـارد و   كار: مزدور. كسي كه از خود ملكي ندارد و با مزدوري زراعت ديگران را مي نيم

  :)دهخدا ةنام غتل( دهد ا به صاحب زمين مينصف محصول ر
 شـيطان  كار نيمبدگوي تو    كـار جبرئيلـي   تو صاحب

  )346: 1382(خاقاني 

  :اند غارت شهره بوده وم به دزدي واي و نيز قومي در جبال قفقاز. اين ق : نام ناحيهاَبخاز
 نيست اَبخازبگذر ازين، غارت    مال يتيمان سـتدن سـاز نيسـت   

  )92: 1376(نظامي 
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كند. مـردم   هايش نيز تو را فقير مي اين روستا درآمدي ندارد و هزينه معني صحيح بيت:
  كنند. اين روستا خود از فرط احتياج براي اَبخازيان مزدوري مي

معني مزدوري است و نه كسي كه  كار در اين بيت دقيقاً به نيم نكته: بايد توجه داشت كه
زراعـت.   اَبخازيان سرقت و غارت بـوده و نـه  كند؛ زيرا اساساً شغل  كاري مي زراعت را نيم

شود  تر آشكار مي وقتي بگوييم كسي از فقر به دزدي روي آورد، شدت فقر او بيش ،درثاني
اسـت و در بيـت    كـاري در زراعـت روي آورده   نيمـه بـه  كس از فقر  كه بگوييم آن تا وقتي

 موردبحث نيز نظامي اراده داشـته تـا شـدت فقـر مردمـان آن روسـتا و خرابـي آن روسـتا        
  د.كن(روستاي حمدونيان) را تبيين 

  
  گيري نتيجه .3

 نيريخسرووشـ كه در ضرورت و هدف پژوهش ذكر گرديد، ديريابي برخي از ابيـات   چنان
افتادن زبان ديروز در فضاي زباني امروز است. بعض خطاهاي استاد  نظامي مربوط به غريب

علت همين موضوع است. بعـض ديگـر از ايـن خطاهـا      وحيد دستگردي در شرح ابيات به
راهه برده است. اين شـمار از   هاي ابيات است كه شارح را به كج بودن و كژتابي دليل مغلق به

آورد. برخـي   حسـاب  ص زباني خود شاعر بهيو نقا توان در زمرة ضعف تأليف ابيات را مي
خـوانش اشـتباه از   دنبـال آن،   بـه علت عدم عالئم سجاوندي در زمان شـاعر و   خطاها نيز به

خـوانش صـحيح دروازة ورود بـه فهـم      ،. درحقيقـت اسـت طرف مرحوم استاد دستگردي 
دربـاب  د تا حق انصاف كربايد بدين نكتة مهم نيز اشاره  ،درست از يك بيت است. درآخر

فرساي مرحوم استاد ادا گردد: حضرت ايشان از امكاناتي كه نگارنده و امثال  زحمات طاقت
الجـرم   ؛انـد  بهـره بـوده   داريم بي القدسِ رايانه در اختيار فيض روحمدد  نگارنده امروزه و به

كننـد، بـا    گشـايي از ابيـات معجـزه مـي     كه در گـره  ،و امثال ،يابي ما به منابع، شواهد دست
فضل تقدم و تقـدم فضـل جنابشـان     ،بنابراين ؛ديآ يدرنميابي محدود ايشان به قياس  تدس
  نهيم. ارج مي  را
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