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مقدمه 
تاکنـون شـرح های فراوانـی بـر دیـوان ناصرخسـرو نگاشـته شـده و 
همچنیـن گزینش هـای متنوعـی از آن فراهـم آمـده اسـت. از آنجـا که 
در گزیده هـا بـا تمـام متـن مواجـه نیسـتیم و قصایـد عمومـًا خالصـه 
و  دانشـجویان  کلـی  نیـاز  پاسـخگوی  کتاب هـا  این گونـه  می شـوند، 
ادب دوسـتان نیسـتند. در ضمـن شـروحی هـم کـه به طـور کامـل بـه 
تحلیـل و تفسـیر ابیـات قصایـد پرداخته اند، جامـع و کامل نیسـتند؛ زیرا 
بیشـترین توجـه آن هـا بـه استشـهاد آوردن از امثـال و اشـعار عربی و یا 
آیـات و احادیـث اسـت و از شـرح خود بیت و یـا از بازگشـودن گره های 

موجـود در آن سـر بـاز زده اند.
در بیـن شـروح موجـود، کتـاب شـرح دیـوان اشـعار حکیم ناصرخسـرو 
قبادیانـی تألیـف دکتـر محمدحسـین محمـدی و دکتـر محمدرضـا برزگر 
خالقـی تـا حـدودی موفق تـر عمـل کرده اسـت. کتـاب مذکور حاوی سـی 
قصیـدۀ نخسـت از دیوان ناصرخسـرو (تصحیح مینویـ  محقق) اسـت که 
مجموعۀ مذکور جلد اول آن را تشـکیل می دهد. این کتاب متشـکل اسـت 

از: پیش گفتـار، مقدمـه و شـرح کامل اشـعار.
در مقدمـه به اجمـال از زندگـی، مذهـب و آثـار ناصرخسـرو سـخن رفته 
اسـت. در شـرح ابیـات ابتـدا توضیـح واژه هـای مشـکل، نـکات بالغـی و 
دسـتوری و درنهایـت معنـی روان بیـت ذکـر شـده اسـت. در شـرح برخـی 
از ابیـات لغزش هایـی راه یافتـه کـه در ادامـه بـه شـرح و تحلیـل آن هـا 
می پردازیـم و می کوشـیم بـا اسـتفاده از متـون گوناگـون پیشـنهادهایی را 

کنیم. مطـرح 

قصیدۀ 1، بیت 3:
همی گویی که بر معلول خود علت بود سابق

چنان چون بر عدد واحد و یا بر کل خود اجزا
در معنـی بیـت نوشـته اند: «تو می گویی کـه علت بر معلول مقدم اسـت؛ 

همچنان کـه عـدد یک بر اعـداد و جزء بر کل مقّدم اسـت». 
مضمـون «چنان چـون بـر عـدد واحـد» در بیت 10 نیز تکرار شـده اسـت 
کـه مؤلفـان محتـرم در شـرح ایـن دو بیـت، بـه مقّدم بـودن یک بـر دیگر 
اعـداد اشـاره کرده انـد و توضیـح دیگـری نداده انـد. حقیقـت این اسـت که 
ناصرخسـرو مفهـوم مهم تـری را در ایـن دو بیـت مطـرح کرده کـه فراتر از 
پیشـی داشـتن ظاهـری عدد یک بـر دیگر اعداد اسـت. ناصرخسـرو اعتقاد 
دارد کـه همـۀ اعـداد از «یـک» به وجـود آمده انـد؛ چنان کـه در گشـایش و 
رهایـش می گویـد: «آنچـه اندرین عالم همی پدیـد آید از نبـات و حیوان، به 
جملـه شـدن و آمیختـن طبایع و مسـاعدت روزگار و موافقـت جایگاه همی 
حاصـل آیـد و چـون این چیزها همـه یکدیگر را یـاری دهند، دلیـل کند بر 
آنکـه همـه از یک چیز پیـدا آمده اند، چنان که بسـیاری در عـدد از یکی پیدا 

آمده اسـت.» (ناصرخسـرو،1390: 22).
یـا در جـای دیگـری از ایـن کتـاب می گویـد: «یکـی به همـۀ عددها در 
اسـت بـه فعـل، و بـه یکـی در، هیچ نیسـت مگر به حـّد قـّوت، از بهر آنکه 
یکـی علت شـمار اسـت و شـمارها همـه معلول اوسـت و هیچ بـه یکی در 
نیسـت؛ همچنان کـه آهـن بـه همۀ شمشـیرها در اسـت بـه حّد فعـل و به 

آهـن در هیچ شمشـیر نیسـت مگـر به حّد قـّوت» (همـان: 91).
در جایـی دیگـر نیـز می نویسـد: «دلیـل بر درسـتی ایـن قول، آن اسـت 
کـه شـمارها را بیابـی همـه از یکی جمله شـده و بدانی کـه ده و صد و هزار 

نقدى بر کتاب
شرح دیوان اشعار حکیم 
ناصرخسرو قبادیانى

یاسر دالوند*
مجیب الرحمن حسینی**

چکیده 
از شـروح جدید نوشته شـده بر دیوان ناصرخسـرو می توان کتاب شـرح دیوان اشـعار حکیم ناصرخسـرو قبادیانی اثر دکتر محمدحسـین 
محمـدی و دکتـر محمدرضـا برزگـر خالقـی را نام بـرد. در این کتابـ  در کنـار تمام فوایدی کـه داردـ  لغزش هایی در شـرح برخی از ابیات 
راه یافتـه اسـت. مقالـۀ پیـش رو تـالش دارد تـا از طریق تحلیل محتوایی سـاختار قصاید و ابیـات، با توجه به عقاید ناصرخسـرو و همچنین 

بـا استشـهاد جسـتن از خود دیوان ناصرخسـرو و در صورت لزوم از سـایر شـعرا، به نقـد و تحلیل ابیات مذکـور بپردازد.
کلید واژه ها: نقد، تصحیح، ناصرخسرو، شرح دیوان اشعار، ابیات دشوار 
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همه از یکی خواسـته اسـت.» (همـان، ص96).
شیخ محمود شبستری در اشاره به همین نظریه می گوید: 

جهان را دید امر اعتباری
چو واحد گشته در اعداد ساری
(شبستری، 1389: 44)

دکتـر ثروتیـان در شـرح بیـت مذکور، بیت زیـر را از شـرح الهیجی نقل 
کرده اسـت:

 من ندانم که اندرین چه شک است
که دو در اصل، خود، دو بار یک است 
(همان، همان جا)
بـا توجـه بـه توضیحات فـوق درمی یابیـم که منظـور ناصرخسـرو در دو 
بیـت سـوم و دهـم ایـن اسـت: همان گونه کـه عدد یـک علت همـۀ اعداد 
اسـت و در سـاخت همـۀ آن هـا تقـّدم دارد، خداونـد نیـز در همـۀ موجودات 

سـاری و جاری اسـت.

قصیدۀ 1، بیت 5:
هر آنچ امروز نتواند به فعل آوردن از قّوت

نیاز و عجز اگر نبود ورا چه دی و چه فردا
پـس از توضیـح «قـّوت» و «فعل» نوشـته اند: «اگر خدا نیاز داشـته باشـد، 
امـروز و فـردا برای او تفاوتی ندارد و نیافریدن نشـانۀ ناتوانی او نیسـت، بلکه 

نشـان دهندۀ مصلحت اوست.» 
چنان کـه مالحظه می شـود معنـی مذکور تناسـب چندانی با بیـت ندارد. 
لغـزش موجـود در شـرح بیت از آنجا نشـئت گرفته اسـت که مؤلفـان پابند 
ضبـط نسـخۀ مینـوی و محقـق بوده انـد. به نظـر می رسـد نسـخه بدل ها و 
چـاپ تقـوی کـه به جـای «نتوانـد»، «بتوانـد» را ضبـط کرده انـد، صحیح تـر 

باشد.
هر آنچ امروز بتواند به فعل آوردن از قّوت

نیاز و عجز اگر نبود ورا چه دی و چه فردا
بـا توجـه به ضبـط فوق معنـی این گونـه می شـود: خداوند هر چیـزی را 
کـه امـروز بتوانـد از قـّوه به فعـل بیـاورد، اگر نیاز و عجـز در ذات او نباشـد، 
قطعـاً فـردا هـم می تواند همـان کار را بکنـد؛ همان گونه که دیـروز هم قادر 
بـه انجـام آن کار بـوده اسـت (= اگر عجـز در ذات او نباشـد، زمـان برای او 

ندارد). معنایی 

قصیدۀ 1، بیت 10:
تقّدم هست یزدان را چو بر اعداد وحدان را

زمان حاصل، مکان باطل، حدث الزم، قدم برجا
معنایـی کـه بـرای بیـت نوشـته اند، دربردارنـدۀ همـۀ بخش هـای بیـت 
نیسـت؛ زیـرا بـرای قسـمت «حـدث الزم» گفته انـد: «دیگـر موجـودات 
بـودن  حـادث  اسـت:  ایـن  ناصرخسـرو  مقصـود  درحالی کـه  حادث انـد.» 
موجـودات، بـرای ابـراز قـدرت الهـی، الزم و حتمـی اسـت. مرحـوم ادیـب 
پیشـاوری در همیـن بـاره می گویـد: «آسـمان و عناصـر کـه مصنوع انـد، 
همیشـه باید باشـند تا صانعیت حق همیشـه ثابت باشـد. اگرچه مسـئله بر 
عکـس اسـت؛ زیرا کـه قدِم صانـع، اقتضای حـدوِث مصنـوع را می کند؛ اما 
چـون عـدِم انفـکاک و تالزم از طرفین اسـت قـدِم مصنوع را دلیـل بر قدِم 

صانـع قـرار داد. حاصـل اینکـه: صانع بی وجـود مصنوع صانع نیسـت، پس 
صانـِع ابـدی الزم دارد مصنـوِع ابـدی را.» (پیشـاوری، 1363: 11).

ناصرخسرو خود در جایی دیگر به این موضوع اشاره می کند:
چه گویی؟ بود مستعان، مستعان گر 

نباشد چنین مستعین مستعان را 
(ناصرخسرو، 1353: 10)

قصیدۀ 1، ابیات 17-14:
گر از هر بینشش بیرون کنی وصفی برو مفزا

دو باشد بی خالف آن گه، نه فرد و واحد و یکتا
اگرچه بی عدد اشیا همی بینی در این عالم

ز خاک و باد و آب و آتش و کانی و از دریا
چو  هاروت ار توانستی که اینجا آیی از گردون

از اینجا هم توانی شد برون چون زهرۀ زهرا
ز گوهر دان نه از هستی، فزونی اندرین معنی

که جز یک چیز را، یک چیز نبود علت انشا
ایشـان معنـی بیـت پانـزده را دنبالـۀ بیـت چهـارده دانسـته اند و ایـن دو 
بیـت  در  کـه  می رسـد  به نظـر  امـا  کرده انـد؛  فـرض  موقوف المعانـی  را 
چهـارده مضمونـی واحـد بیـان شـده اسـت کـه بـا اتمـام بیـت، آن نیز به 
پایـان می رسـد. نکتـۀ قابـل ذکر این اسـت که ظاهـراً ترتیب ابیـات در این 
قسـمت قصیـده به هم خـورده و ادامۀ منطقی بیت پانزده، بیت هفده اسـت؛ 

بـه این صـورت:
اگرچه بی عدد اشیا همی بینی در این عالم

ز خاک و باد و آب و آتش و کانی و از دریا
ز گوهر دان نه از هستی، فزونی اندرین معنی

که جز یک چیز را، یک چیز نبود علت انشا
و بیت شانزده نیز باید بعد از بیت سی ودو نقل شود:

ز اول هستی خود را نکو بشناس و آن گاهی
عنان برتاب از این گردون وزین بازیچۀ غبرا

چو  هاروت ار توانستی که اینجا آیی از گردون
از اینجا هم توانی شد برون چون زهرۀ زهرا

قصیدۀ 2، بیت 22:
در خاک چه زر ماند و چه سنگ و تو را گور

چه زیر ُکریجی و چه در خانۀ خضرا
در توضیـح «خانـۀ خضـرا» نوشـته اند: «خانـۀ سـبز، اسـتعارۀ مصرحـه از 

آسـمان کـه در مقابـل کریـج آمده اسـت.» 
ناصرخسـرو در بیـت مذکـور دو پدیـدۀ زمینـی را در تقابل هم قـرار داده 
اسـت؛ یعنـی قبری سـاده در برابر مقبـره ای مجلل، نه قبری که در آسـمان 
باشـد. بنابرایـن معنایی که مرحوم ادیب پیشـاوری برای این بیت نوشـته اند 
پذیرفتنی تـر اسـت: «... گـور تـو چـه در نقـب و زیـر زمیـن باشـد و چـه در 
سرابسـتان بـا تزئین، فرقی نمی کنـد.» و در پاورقی نوشـته اند: «خانۀ خضراء: 
اتاقـی که در آشـکوب فوقانی عمارت باشـد. خانه در قدیـمـ  چنان که امروز 
نیـز در بعضـی نواحی مسـتعمل اسـتـ  به حجـره و اتاق اطالق می شـود.» 

(پیشاوری، 1363: 7).

نقدى بر کتاب شرح دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانى
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قصیدۀ 2، بیت 23:
مطلبـی دربـارۀ ُغمـدان نوشـته اند و این گونـه ارجـاع داده انـد: «حواشـی 

دیـوان ناصرخسـرو به قلـم دهخـدا، ص619.»
اگرچـه حواشـی دیـوان چـاپ تقـوی به قلـم عالمه دهخـدا اسـت، این 
مطلـب دربـارۀ غمـدان نوشـتۀ مرحـوم مینـوی اسـت؛ چنان کـه ذیـل آن 

می خوانیـم: «حـّرره العبـد مجتبـی مینـوی» (ناصرخسـرو، 1387: 605). 

قصیدۀ 2، بیت 26:
آبی است جهان تیره و بس ژرف، بدو در

زنهار که تیره نکنی جان مصّفا
نوشـته اند: «مصـراع اول اشـاره اسـت بـه ایـن اندیشـه که جهـان بر آب 
بنـا نهاده شـده اسـت. در قـرآن آیۀ 7، سـورۀ هـود (11) آمده اسـت: َو کاَن 
عرُشـه علـی المـاِء، یعنی: و عـرش خداونـد روی آب بود. سـعدی می گوید: 

جهان بر آب نهاده است و زندگی بر باد
غالم همت آنم که دل بر او ننهاد 

و نیز خواجوی کرمانی گفته است:
آن که گویند که بر آب نهاده است جهان

مشنو ای خواجه که چون درنگری، بر باد است»
اگـر به سـاختار بیـت دقت کنیـم، درمی یابیم کـه هیچ گونه اشـاره ای به 
این اندیشـه ندارد. ناصرخسـرو جهان را به آب تشـبیه کرده و این مضمون 

در جاهایـی دیگـر از دیوان نیز بارها تکرار شـده اسـت:
کرانه کن از کار دنیا که دنیا

یکی ژرف دریاست بس بی کرانه
(ناصرخسرو، 1353: 42)

آب تیره است جهان کشتیت را
بادبان کن دانش و طاعت خله
(همان، ص281)

یکی دریاي ژرف است این که هرگز
نرسته است از هالکش یک سفینه
(همان، ص353) 

قصیدۀ 4، بیت 23 – 24:
هر که مر این آب را ندید، در این آب 

تشنه چو  هاروت ماند، غرقه چو ذوالنون
زنده نباشد حقیقت آن که بمیرد

گرچه به خاک اندرون نباشد مدفون
در معنـی بیت بیسـت وچهارم نوشـته اند: «هر کس که دلش مرده باشـد، 

حقیقتـاً زنده نیسـت؛ هر چند که در خاک مدفون نباشـد.»
در بیـت فـوق قرینـه ای وجود ندارد تـا بتوان براسـاس آن دل را در معنی 
بیـت گنجانـد. بـه هر حال بـا توجه به ضبـط فوق بازهـم، از بیـت، معنایی 
منطقی و روشـن دریافت نمی شـود. «حقیقتاً کسـی که بمیرد زنده نیسـت»؛ 

مگـر غیر از این اسـت؟ 
شـاید بهتـر باشـد نظـر مرحـوم دهخـدا را در اینجـا ُمرّجح بدانیـم؛ وی 
به جـای «بمیـرد»، «نبینـد» را بهتـر می دانـد کـه مفهـوم بیت ماقبـل نیز آن 
را تأییـد می کنـد. یعنـی آن کـس که آب حـق را نبیند، حقیقتاً زنده نیسـت، 

اگرچـه در ظاهـر زنـده اسـت و در خـاک گور مدفون نشـده اسـت.

قصیدۀ 5، بیت 4:
دو چیز است بند جهان: علم و طاعت

اگرچه گشاد است مر هر دوان را
نوشته اند: «گشاد: فراخی خاطر، آسایش».

معنـی فـوق ربط چندانی با سـاختار بیت نـدارد. ظاهراً «گشـادن» در این 
بیـت بـه معنـی فتح کـردن، تصرف کـردن و غلبه نمـودن اسـت؛ چنان که 

می گوید: فرخـی 
هنر نمود؟ نمود و جهان گشاد؟ گشاد

یکی به چه؟ حسام و یکی به چه؟ سنان
و منوچهری نیز می گوید:

مال همه آفاق بدو روی نهاده است
هرچ آن پدرش را نگشاد او بگشاد است
(دهخدا، 1377: 19167/12)

«گشـاد اسـت» در بیـت مذکـور از ناصرخسـرو ماضـی نقلـی اسـت کـه 

سرو قبادیاني
 دیوان اشعار حکیم ناصر خ

* شرح

ا برزگرخالقي
دي؛ محمدرض

* محمدحسین محم

، تهران: زوار
* چاپ سوم، 1391

 اول، وزیري (شومیز)، 1100 نسخه، 85000 ریال
* 254 صفحه، جلد
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«ها»ی غیرملفوظ آن حذف شـده اسـت. بنابراین معنی بیت این گونه اسـت: 
بـرای بسـتن دنیـا دو چیـز نیاز اسـت: علـم و طاعت. اگرچـه دنیـاـ  در این 
عصـرـ  آن دو را مغلـوب کرده و متصرف سـاخته اسـت. در ضمن اگر ضبط 
نسـخۀ تقـوی را بپذیریـم که به جای «گشـاد» «کسـاد» آورده اسـت، همین 

مفهـوم از بیت برداشـت می شـود. 

قصیدۀ 5، ابیات 12 و 13:
چه گویی که فرساید این چرخ گردان

چو بی حد و مر بشمرد سالیان را؟
نه فرسودنی ساخته است این فلک را

نه آب روان و نه باد بزان را 
دربـارۀ بیـت دوازدهـم نوشـته اند: «طبـق عقیـدۀ ناصرخسـرو، فلـک 
به خاطر جنبنده بودن، فرسـوده و سـاییده می شـود. وی در اشـاره به همین 

نکتـه می گویـد:
جنبنده فلک نیز هم بساید

هرچند که کمترش بود اجزا»
 و دربـارۀ بیت سـیزدهم نوشـته اند: «بیت اسـتفهام انکاری اسـت. معنی: 
آیـا خداونـد ایـن فلـک و آب روان و باد وزنده را فرسـودنی نسـاخته اسـت؟ 

چـرا، این گونه سـاخته اسـت.»
معانـی و تعابیـر فـوق دقیقاً برخـالف مقصود ناصرخسـرو اسـت. درواقع 
وی، در این دو بیت و ابیات ماقبل، کارهای شـگفت خداوند را برمی شـمارد:

در این بام گردان و این بوم ساکن
ببین صنعت و حکمت غیب دان را

نگه کن که چون کرد بی هیچ حاجت
به جاِن سبک، جفت، جسم گران را

که آویخته است اندرین سبز گنبد
مر این تیره گوِی درشِت کالن را

در نتیجه بیت دوازدهم استفهام انکاری است، نه بیت سیزدهم:
چه گویی که فرساید این چرخ گردان

چو بی حد و مر بشمرد سالیان را؟
 زیـرا در صورتـی امری شـگرف رخ خواهـد داد که چرخ گـردان با وجود 
گـذر سـالیان فـراوان، فرسـوده نشـود. در غیـر این صـورت، اگر چیـزی در 
طی گذشـت سـالیان فرسـوده شـود امـری پیش پاافتـاده و مرسـوم طبیعت 
اسـت. در هـر حـال، قطعـاً بیت سـیزدهم خبری اسـت، نه اسـتفهامی و دو 
بیـت باالتـر از بیتی که ایشـان برای شـاهد مثـال نقل کرده اند، آمده اسـت:

ما مانده شدستیم و گشته سوده
ناسوده و نامانده چرخ گردا
(ناصرخسرو، 1353: 404)

در جایی دیگر می گوید:
تو شده ای دیگر این زمانه همان است

کی شود ای بی خرد زمانه دگرگون؟
(همان، ص9)
عظیـم  فلـک  «ایـن  می گویـد:  رهایـش  و  گشـایش  در  همچنیـن 

.(34  :1390 (ناصرخسـرو،  اسـت.»  بی فرسـایش 
شـعرای دیگـر نیز در اشـعار خـود به مورد فوق اشـاره کرده اند. فردوسـی 

می گوید:
نگه کن بدین گنبد تیزگرد

که درمان از اویست و زویست درد
نه گشت زمانه بفرسایدش

نه آن رنج و تیمار بگزایدش
نه از جنبش آرام گیرد همی

نه چون ما تباهی پذیرد همی
(فردوسی، 1373: 17/1) 

قصیدۀ 5، بیت 16:
چه گویی بود مستعان، مستعان گر

نباشد چنین مستعین، مستعان را
نوشـته اند: «مسـتعان: اسـم مفعـول از اسـتعانت، بـه معنای یاری شـده// 
مسـتعین: اسـم فاعـل از اسـتعانت بـه معنـای یاری کننـده. معنـی: (نظر تو 
چیسـت؟) آیـا یاری شـده می توانـد وجـود داشـته باشـد، اگـر یاری کننده ای 
بـرای او نباشـد؟ پـس وقتـی بشـر در جهـان هسـت، معلـوم می شـود کـه 

خدایی نیـز وجـود دارد.»
در معنـی کلمـات لغزشـی رخ داده اسـت. با توجه اینکه باب اسـتفعال بر 

درخواسـت و طلـب داللـت دارد، معنی دو واژه این گونه اسـت: 
مستعان: یاری خواسته شده از او؛
مستعین: یاری خواهنده از کسی.

معنایـی کـه ایشـان برای بیـت ذکـر کرده اند، دقیقـاً در تضاد بـا مقصود 
شـاعر اسـت. بیـت را بایـد این گونه معنـی کرد: چـه می گویی؟ آیـا (خداوند 
کـه) از وی درخواسـت کمـک شـده اسـت، یاری خواسته شـده خواهـد بـود 
(قدرتـش بـه ظهور خواهد رسـید) اگر این چنیـن خواهنده و سـائلی برای او 

وجود نداشـته باشد؟ 
ادیـب پیشـاوری نیـز در اشـاره بـه همین موضـوع می گویـد: «صانع، بی 
وجـود مصنوع صانع نیسـت، پـس صانِع ابـدی الزم دارد مصنوِع ابـدی را.» 

(پیشاوری، 1363: 11).

قصیدۀ 6، بیت 17:
شکر آن خدای را که سوی علم و دین خود

ره داد و سوی رحمت بگشاد در مرا
نوشـته اند: «رحمت: شـاید منظور حضرت رسـول (ص) باشـد کـه در آیۀ 
107، سـورۀ انبیـا (21) رحمـت خوانده شـده اسـت: َو َما اَرَسـلَناَک اِّال رحَمًة 
لِلَعالَِمیـَن یعنـی: و نفرسـتادیم تـو را جز آنکه می خواسـتیم به مـردم جهان 

رحمتی ارزانـی داریم.»
رحمـت در ایـن بیـت همـان «علـم و دیـن» در مصـراع اول اسـت. 
ناصرخسـرو در قصیـده ای دیگـر نیـز ایـن دو را رحمـت خوانـده اسـت:

رحمت، نه خانه ای است بلند و خوش
نه جامه ای است رنگی و پهنایی

دین است و علم، رحمت، خود دانی
او را اگر تو ز اهل توّالیی
(ناصرخسرو، 1353: 7)

نقدى بر کتاب شرح دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانى
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قصیدۀ 6، بیت 24:
تا مر مرا تو غافل و ایمن بیافتی

از مکر و غدر خویش، گرفتی َسَخر مرا
نوشته اند: «به سخر گرفتن: بی اهمیت فرض کردن.»

بـا توجه به سـاختار بیـت اگر «به َسـَخر گرفتن» را به معنـی «به بیگاری 
گرفتـن» بگیریم مناسـب تر اسـت. یعنی: تـو (ای تن) تا مرا غافـل یافتی، با 

مکـر و فریب خود به بیـگاری ام گرفتی. 
در قصیدۀ دیگری می گوید:

در ُسخره و بیگار تنی از خور و از خواب
روزی برهد جان تو زان ُسخره و بیگار
(همان، ص166)

قصیدۀ 6، بیت 44:
گویی که حجتی تو و نالی به راه من 

از نال خشک خیره چه بندی کمر مرا؟
نوشـته اند: «نالـی بـه راه مـن: در برابـر مـن مثل نـی ضعیف هسـتی. از 
نال خشـک کمر بسـتن: کنایـه از کار بی فایده انجـام دادن؛ زیـرا نای یا نی 
سسـت اسـت و برای بسـتن به کمر مناسـب نیسـت. معنی: (دشمن خطاب 
بـه شـاعر می گویـد:) هرچنـد تو حجـت زمیـن خراسـانی، امـا در برابر من 
بـه ضعیفـِی نی هسـتی. (شـاعر جـواب می دهـد:) اگـر من بـه ضعیفی نی 

هسـتم، پس چـرا تو، کمـر به نابـودی من بسـته ای؟»
«نالـی» در مصـرع نخسـت از مصـدر «نالیدن» اسـت که با توجـه به این 
نکتـه، معنـی بیـت این گونه می شـود: تو به مـن می گویی: حجت هسـتی؛ 
امـا در راه مـن نالـه سـر می دهـی و از اعتقادم می نالـی. این کار تـو بیهوده 

اسـت (= از نال کمر بسـتن). 
چنان کـه مالحظـه می شـود، آن گونـه کـه در معنـی ایشـان آمده اسـت 
کسـی کمـر بـه نابودی کسـی نبسـته اسـت. در ضمن اگـر بیـن دو «نال» 
تفـاوت معنایـی قایـل باشـیم، بیـت دارای جناس تام اسـت کـه در جاهای 

دیگـر دیـوان نیـز دیده می شـود:
ای آن که به تن ز آرزوی مال چو نالی

از من چو ستم خود کنی از بهر چه نالی؟
(همان، ص42)

تو را جهل نال است و بار است عقل 
چو بی بار ماندی قوی گشت نال

از این زشت نال ار ننالی رواست
ولیک ار بنالی بدان بار نال
(همان، ص252)

قصیدۀ 7، بیت 32:
روی نخواهی که به قبله کنی

تات نخوابند چو تخته، ستان 
نوشـته اند: «روی بـه قبلـه کـردن: کنایه از روی بـه خـدا آوردن، ضمناً از 
طریق صنعت اسـتخدام، اشـاره بـه روبه قبله کردن مرده نیـز دارد// نخوابند: 
نخوابانند، در سـاخت متعدی به کار رفته اسـت// سـتان: بر پشـت خوابیده. 
معنـی: تـا زمانی کـه تو را مثل تختـه روی زمین نخوابانند (تـا زمان مرگ)، 

رو به خـدا نخواهی آورد.»
اولیـن نکتـۀ قابـل ذکـر ایـن اسـت کـه بیت صنعـت اسـتخدام نـدارد. 
نکتـه دیگـر اینکـه تشـبیه فرد سـتان خوابیـده به تخته، تشـبیهی سسـت 
می نمایـد. در گذشـته هنگامی کـه مـرده را می شسـته اند، آن را بر تخته ای 
روبه قبلـه می خوابانده انـد و کفـن می کرده انـد. عالمـه دهخـدا در انتهـای 
دیـوان به تصحیـح تقـوی، صورت صحیـح بیـت را این گونه حـدس زده اند: 
«تـا نََخبانَنـدت بـه تخته سـتان» اما مشـکلی کـه در تصحیح ایشـان وجود 
دارد کلمـۀ «نخبانندت» اسـت. ظاهراً به این دلیل «نخوابنـد» را تغییر داده اند 
کـه فعـل الزم اسـت؛ درحالی کـه کاربـرد فعـل الزم در معنـای متعـدی از 

ویژگی هـای سـبک خراسـانی به شـمار مـی رود، مانند:
خرد است آن که چو مردم سپِس او برود

گر گهر روید در زیر پی اش خاک، سزاست
(همان، ص21)
در ایـن بیـت «رویـد» در معنای «رویاند» و در سـاخت متعـدی به کار رفته 

است.
 بـا توجـه بـه تصحیـح دهخـدا کـه به جای حـرف «چـو» حرف «بـه» را 
ضبـط کرده انـد، صورت صحیح مصـرع باید این گونه باشـد: «تـات نخوابند 
بـه تختـه سـتان». رودکـی در اشـاره بـه تختـه ای کـه مـرده را روی آن 

می گویـد: می گذاشـته اند، 
یاد کن زیرت اندرون تن شوی

تو بر او خوار خوابنیده ستان 
جعفـر شـعار در توضیـح «تن شـوی» می نویسـد: «تختـه ای کـه مـرده را 

روی آن می شـویند» (رودکـی، 1378: 40).

قصیدۀ 8، بیت 28:
فساد و جفا و بال و عنا را

بر احرار گیتی، قراری مکینی
نوشـته اند: «قـرار: آرامـگاه، محـل قـرار گرفتـن// مکیـن: مجـازاً مکان. 
معنـی: ای خراسـان، تـو بـرای انـواع بالها و فسـادها که بـر آزادگان جهان 

نـازل می شـود، مکان مناسـبی هسـتی.»
مکیـن مجـاز از مـکان نیسـت، بلکـه بـه معنی اسـتوار و محکم اسـت. 
«قـراری مکینـی» یعنـی قرارگاهی اسـتوار هسـتی. ظاهـرا اشـاره ای به آیۀ 
سـیزده سـورۀ مومنون دارد: ُثمَّ جعلناَه نطفًه فی قراٍر َمکیٍن: سـپس او را به 

صـورت نطفـه ای در جایگاهی اسـتوار قـرار دادیم.

قصیدۀ 8، بیت 39:
برانندت آن گه که ایزدت خواند

به عالم درون آیت العالمینی
در معنـی بیت نوشـته اند: «(ای حجت سـرزمین خراسـان) وقتـی خداوند 
تـو را در جهـان آیت العالمیـن می خوانـد، دشـمنان از روی حسـادت تـو را از 

می رانند.» خـود 
 در بیـت فـوق خداونـد، ناصرخسـرو را آیت العالمین نخوانده اسـت، بلکه 
گوینـده مصـراع دوم خـود ناصرخسـرو اسـت کـه خویـش را آیت العالمیـن 
می نامـد. خوانـدن در مصـراع اول نیـز بـه معنـی بـه نـزد خـود طلبیـدن و 
احضـار کـردن اسـت. وی بارهـا به اینکـه خداونـد او را به نزد خـود طلبیده 

نقد و بررسى
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اسـت، اشـاره می کند: 
وانک این عظیم عالِم گردنده صنع اوست

چون خواند مر مرا و چه خواهد ز من حقیر؟
زین آفریدگان چو مرا خواند بی گمان

با من ضعیف بنده کاری است ناگزیر
(ناصرخسرو، 1353: 104)

من با تو ای جسد ننشینم در این سرای
کایزد همی بخواند به جای دگر مرا
(همان، ص12)

امـا دربـارۀ «آیت العالمیـن» دکتر محقق می نویسـد: «در مذهب شـیعه از 
زمـان عالمه حلّی مرسـوم شـد که بـه علمای بـزرگ آیـت اهللا فی العالمین 

بگویند» (ناصرخسـرو، 1388 : 127).
بـا توجـه بـه توضیحـات فـوق معنی بیـت بایـد این گونـه باشـد: زمانی 
کـه خداونـد تـو را بـه نزد خـود می طلبد، دیگـران از روی حسـادت تـو را از 
خـود می راننـد. بـدان ای حجت سـرزمین خراسـان، تو آیـت اهللا فی العالمین 

هستی.

قصیدۀ 8، بیت 43:
بر اعدای دین زهری و مؤمنان را

غذایی، مگر روغن و انگبینی
ایشـان «مگـر» را ادات پرسـش فـرض کـرده و در انتهـای بیت عالمت 
سـؤال درج کرده انـد؛ ولـی به نظر می رسـد که «مگر» ادات تأکیـد و در معنی 
«همانا» باشـد، نه ادات پرسـش. ناصرخسـرو در این بیت از شعر خود تعریف 
و تمجیـد کـرده اسـت. درصورتی کـه «مگر» را بـه معنای «همانـا» بگیریم، 
تأکیـدی اسـت در جهت معنی مذکـور و اگر آن را ادات سـؤال فرض کنیم، 
معنـی را تضعیـف می کنـد. در ضمن دقیقـاً یک بیت باالتـر «مگر» به معنی 

همانا به کار رفته اسـت:
بهاگیر و رخشانی ای شعر حجت

مگر خود نه شعری بدخشی نگینی

قصیدۀ 9، بیت 22:
جز اندر حرب گاه سخت، پیدا 

نیاید هرگز از فّرار، کّرار
مصـرع نخسـت را این گونـه نشـانه گذاری کرده انـد: «جـز انـدر حـرب، 
گاه سـخت، پیـدا». شـاید بهتـر بـود مابیـن «حـرب» و «گاه» عالمتـی درج 
نمی کردنـد. همچنیـن «حربـگاه» (میـدان جنـگ) بـا بافت بیت سـازگاری 

بیشـتری دارد.

قصیدۀ 9، ابیات 34 و 35:
سبک باری کنی دعوی و آن گاه

گناهان کرده بر پشتت به انبار
چو کفتاری که بندندش به عمدا

همی گوید که اینجا نیست کفتار
پـس از توضیـح دربـارۀ کفتـار و فریفتـن او، در شـرح بیـت نوشـته اند: 
«گناهـان را بـر پشـت خـود بـار کـرده ای؛ امـا بازهـم ادعـای سـبک باری 

می کنـی، مثـل آن کفتـاری هسـتی کـه فریفتـۀ گفتـار می شـود و بـه دام 
می افتـد.»

 معنـی فـوق درسـت اسـت؛ اما آنچـه از ظاهر بیـت برمی آید این اسـت 
کـه انـگار گویندۀ «اینجا نیسـت کفتـار» خود کفتار اسـت که اصًال درسـت 
نمی نمایـد. بنابرایـن ضبـط نسـخه بدل ها و همچنیـن ضبـط تقـوی کـه 
به جـای «همـی گویـد»، «همـی گوینـد» را ثبـت کرده اند، درسـت تر اسـت:

چو کفتاری که بندندش به عمدا
همی گویند کاینجا نیست کفتار

قصیدۀ 10، بیت 40:
حکمت آموز و کم آزار و نکو گو و بدانک

روز حشر این همه را قیمت و بازار و بهاست
نوشته اند: «کم آزار: کمتر دیگران را آزار بده.» 

«کـم آزار» در ایـن بیـت بـه معنـای «اصـًال میـازار» بـه کار رفتـه اسـت. 
دکتـر شمیسـا در توضیـح «کـم گرفـت» می نویسـد: «مطلبـی را از حد خود 
ضعیف تـر و مالیم تـر بیان کردن اسـت؛ مثـًال به جای اینکـه بگوییم: حرف 

نـزن، می گوییـم: کمتـر بگو.
 دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ 

که رستگاری جاوید در کم آزاریست 
مراد از کم آزاری، بی آزاری است. 
 گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز

گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید 
یعنی اصًال برنمی آید» (شمیسا، 1386: 206).

قصیدۀ 10، بیت 45:
گر سخن های کسایی شده پیرند و ضعیف

سخن حجت با قّوت و تازه و برناست
نوشته اند: «پیرند: کهنه و پیر هستند.»

معنـی مذکـور بـا سـاختار بیـت اصـًال تناسـب نـدارد. مینـوی و محقق 
«پیرنـد» را بـه معنی «پیـر» آورده اند و ایـن بیت از تحفةالعراقیـن را به عنوان 

شـاهد ذکـر کرده اند:
این حوروشان پردۀ فکر 

پیرند و جوان و حامل و بکر
(ناصرخسرو، 1353: 736)
امـا پسـوند «انـد» کـه در بیـت خاقانـی پـس از «پیـر» آمـده، بـه معنای 
«هسـتند» اسـت. معنـی «پیرنـد» در بیت ناصرخسـرو، چنان کـه در ترکیبات 
و واژگان آخـر دیـوان چـاپ تقـوی آمـده اسـت، عبـارت اسـت از: «ضعیف، 

سسـت و ناتـوان» (همـو، 1387: 678).

قصیدۀ 13، بیت 5:
بر مثال یکی پلیته شدی

چند گردی به سایه و مهتاب
در معنـی بیـت نوشـته اند: «تـو مثـل فتیلـه الغر و سـیاه و نزار شـده ای. 

پـس چـرا از سـیر در تاریکـی و گناه دسـت نمی کشـی؟»
ایشـان سـایه و مهتـاب را به معنی تاریکـی و گناه گرفته انـد؛ اما آن گونه 

نقدى بر کتاب شرح دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانى
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کـه از بیـت چهل وهفتـم همیـن قصیـده برمی آید، مهتـاب نه تنهـا تاریک 
نیسـت بلکه روشـناییـ  هرچند انـدکـ  دارد: 

 بر ره دین حق پیش از صبح
خوش همی رو به روشنی مهتاب

در آثار دیگر شعرا نیز به روشن بودن مهتاب اشاره شده است:
 سپهر جام بلوری است پر می روشن

زمین قلمرو نور است در شب مهتاب
ظاهـراً «بـه سـایه و مهتاب گشـتن» به معنی «سسـتی و تنبلـی کردن» 
اسـت؛ زیـرا انسـان تنبل ترجیـح می دهد در سـایه و مهتاب حرکـت کند تا 
نـور آفتـاب او را نرنجاند. حتی در گذشـته بسـیاری از مسـافران و کاروانیان 

بـرای راحتـی و آسـودگی، در شـب های مهتابـی حرکـت می کرده اند.
 بـا توجـه به توضیحات فـوق بیت را بایـد این گونه معنا کـرد: تو همانند 
فتیلـه الغـر شـده ای و روبـه زوال هسـتی. تا کـی می خواهی تنبلـی کنی و 

آسـودگی را برگزینی؟ 
 

قصیدۀ 14، بیت 41:
 جستند در این، هر کسی طریقی

این رفت به ایوان و آن به خاری
نوشته اند: «خار: مجازاً بیابان.»

به نظـر مـا ضبـط تقـوی و سـایر نسـخه بدل ها کـه به جـای «خـاری»، 
«خـواری» را ثبـت کرده انـد، مناسـب تر اسـت. مینـوی و محقق هم نسـبت 
بـه ضبط «خـاری» تردید کرده اند و در فهرسـت ابیات مشـکوک نوشـته اند: 
«بـرای کلمـۀ خـاری معنـی مناسـبی به دسـت نیامد.» یایـی کـه در انتهای 
«خـاری» آمـده اسـت، مانـع از آن می شـود که این کلمـه را مجـاز از بیابان 
بگیریـم. بلکـه بلنـدی ایـوان کـه در بیـت در برابر «خـاری» آمـده، تأکیدی 

اسـت بـر اینکه «خـواری» به معنی پسـتی متناسـب تر اسـت.

قصیدۀ 17، بیت 21:
خویشتن دار چو احوال همی بینی 

خیره بی رشته و هنجار مکش هنجن
نوشـته اند: «هنجـار: راه و طریـق// هنجن: طنابی که اسـب یدک را با آن 
می کشـند// بی رشـته هنجن کشـیدن: کنایـه از کار بیهوده کـردن. معنی: 
وقتـی کـه احـوال دنیا را پریشـان می بینی، خـود را نگاه دار و بیهـوده بدون 

طناب اسـب یـدک را مکش.»
 اگـر معنایـی را که بـرای واژۀ «هنجـن» آورده اند بپذیریـم، در معنی «بی 
رشـته هنجن کشـیدن» با حشـو مواجه می شـویم. یعنی: بی رشـته، طناب 
را بکـش؟ در ضمـن در معنـای بیـت «هنجـن» را بـه معنـی «اسـب یدک» 
آورده انـد کـه بـا معنـای اولیـه (طنابـی که اسـب یـدک را با آن می کشـند) 

دارد. مغایرت 
ظاهـراً مؤلفـان محتـرم «طنابـی که با آن اسـب یـدک را می کشـند» را 
از توضیـح امیـر نظـام کـه در انتهـای دیـوان چـاپ مینـوی و محقـق ذیل 
واژۀ «هنجـن» آمـده اسـت، برگرفته اند. «امیـر نظام در حاشـیۀ (م) هنجن را 

باالکـش معنـی کـرده» اسـت کـه این نیـز درسـت نمی نماید. 
طبق اسـتقصایی که صورت گرفت «هنجن» در هیچ فرهنگ فارسـی ای 
یافـت نشـد؛ امـا اظهارات شـفاهی دکتر اورنـگ ایزدی (عضـو هیئت علمی 

گروه زبان شناسـی دانشـگاه عالمـه طباطبایی) راجع به ایـن واژه، پذیرفتنی 
به نظـر می رسـد. ایشـان معتقدنـد: «هنـج + َ-ن = هنجـن. هنج بـه معنای 
کشـیدن در واژۀ فرهنـگ نیـز بـه کار رفته. –َن پسـوند ابزارسـاز اسـت و در 
واژۀ نَهنبـن (= سـرپوش) هم مشـاهده می شـود. در مجموع هنجـن ابزاری 
بـوده اسـت که با آن پودهـای بافتنی هایی مانند جاجیـم را از البه الی تارها 
عبـور می داده انـد. ایـن معنـی از فرهنگ ها فوت شـده اسـت.» بنابراین اگر 
رشـته ای بـه هنجـن وصل نباشـد، گذرانـدن آن از بین تارهـا کاری عبث و 

است.  بیهوده 

قصیدۀ 20، بیت 13:
دویدی بسی از پس آرزوها

به روز جوانی چو گاو جوانه
کشان دامن اندر ده و کوی و برزن

زنان دست بر ِشعرها و زمانه
نوشـته اند: «معنی: دسـت زنان به خاطر روزگار خود و شـعرهای خود، شـاد 

بودی و دامن کشـان در کوی و بـرزن راه رفتی.» 
عطـف شـدن زمانـه بـه شـعر دور از ذهـن به نظـر می رسـد؛ چنان کـه 
مینـوی و محقـق هـم در واژۀ «زمانـه» تردیـد کرده اند و نوشـته اند: «معنای 
مناسـبی بـرای کلمـۀ زمانـه پیدا نشـد.» شـاید صورت درسـت بیـت همان 

باشـد کـه در چاپ تقـوی آمده اسـت: 
کشان دامن اندر ره کوی و برزن

زنان دست بر شعرهای زنانه
(ناصرخسرو، 1387: 428)

یعنـی: تـو بـا شـعرها و سـرودهای زنانـه، دسـت زنان و شـادی کنان و 
دامن کشـان از کـوی می گـذری؛ یـا اینکـه می تـوان «ِشـعر» را بـا فتحـه 
«َشـعر» خوانـد و بـه معنـی مـوی گرفـت. یعنـی: درحالی کـه مـوِی زنـان 
را لمـس می کنـی، دامن کشـان از کـوی می گـذری. یـادآوری ایـن نکتـه 
ضـرورت دارد کـه «نکوهـش کـردِن توجـه بـه زلـف معشـوق» در دیـوان 

ناصرخسـرو مضمونـی مکـرر اسـت:
 فردا به عصا همیت باید رفت

امروز چنین چو کبگ چه خرامی؟
قد الفیت الم شد، بنگر

منگر چندین به زلفک المی
(همو، 1353: 37)
نگارنـدگان کتـاب هر جا که چـاپ مینوی و محقق پیچیدگی ای داشـته 
اسـت، چـاپ تقوی را ُمرّجح دانسـته اند (بـرای نمونه رک: قصیـدۀ 17، بیت 

35)؛ در بیـت فـوق نیـز بهتر بود اشـاره ای به چاپ تقـوی می کردند.

قصیدۀ 20، بیت 14:
چه الفی که من یک چمانه بخوردم؟

چه فضل است پس مر تو را بر چمانه؟
نوشـته اند: «چمانـه: پیالـۀ شـراب// چـه فضـل اسـت پـس مـر تـو را بر 
چمانـه: نکتـۀ قابـل توجه در اینجاسـت که شـاعر پیمانه را نیز به مناسـبت 
داشـتن دهـان، شـراب نوش دانسـته، آن گاه خـود را بـا آن مقایسـه کـرده 
اسـت. معنـی: چـرا بـه می خواری افتخـار می کنی؟ اگـر تو نیز چـون پیمانه 

نقد و بررسى
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شـراب خوار باشـی، فضلـی بـر آن پیالۀ بـی ارزش نـداری.»
نکتـۀ قابـل ذکـر اینکـه «چمانـه» در مصرع نخسـت بـه فتـح اول و به 
معنـای پیالۀ شـراب اسـت؛ امـا در مصـرع دوم «ُچمانـه» خوانده می شـود و 

معـادل واژۀ حیـوان اسـت (معیـن، 1364: 1312).
یعنـی: اگر به شـراب خواری خود بنـازی، هیچ تفاوتی با حیـوان نخواهی 

داشت.

قصیدۀ 20، بیت 19:
ذیـل ایـن بیت سـخنی از مجتبی مینوی نقـل کرده اند و به اشـتباه آن را 

به عالمه دهخدا نسـبت داده اند (ناصرخسـرو، 1387: 649).

قصیدۀ 21، بیت 6:
گر زهد همی جویی، چندین به در میر

چون می دوی ای بیهده چون اسب دوالی؟
نوشته اند: «اسب دوالی: اسب زین شده و آمادۀ حرکت.»

آنچـه از بیـت برمی آیـد، برخالف معنی مذکور اسـت. ایشـان اسـب 
دوالـی را اسـب آمـادۀ حرکـت گرفته انـد، درحالی کـه سـاختار بیـت، 
اسـبی را نشـان می دهـد که به سـرعت در حـال دویدن اسـت. بنابراین 
می تـوان اسـب دوالـی را بـه معنـی اسـبی گرفت کـه با دوال و تسـمۀ 
چرمـی بـه او زده باشـند. در ضمـن در پایـان دیوان به تصحیـح تقوی، 
در مـورد «اسـب دوالـی» آمده اسـت: «کنایـه از اسـب رام و اهلی». این 
معنـی را هـم می تـوان پذیرفـت، یعنـی: چـرا هماننـد اسـبی رام به در 

مـی روی؟  امیر 

قصیدۀ 22، بیت 8:
چون است ُزهره چون رخ ترسنده

مریخ همچو دیدۀ شیر نر
نوشـته اند: «ترسـنده: ترسـا، مسـیحی، یکـی از ویژگی های ترسـایان در 
قدیـم ریاضت کشـی بـوده اسـت کـه در نتیجـۀ آن، حالـت زردی و نـزاری 

می یافته انـد.»
«ترسـنده» در ایـن بیـت بـه معنی کسـی اسـت که تـرس و خـوف بر او 
مسـتولی شـده باشد، نه ترسای مسـیحی. درواقع یکی از نشـانه های ترس، 
زرد شـدن چهـره اسـت؛ چنان کـه در تذکرةاالولیـا، هنگامی که دسـت های 
حسـین بـن منصـور حـالج را قطـع می کننـد، وی بـا خـوِن دسـت هایش، 
چهـره اش را خونـی می سـازد و دلیـل عملـش را این گونـه بیـان می کنـد: 
«خون بسـیار از من رفت، دانم که رویم زرد شـده باشـد، شـما پندارید زردی 

مـن از ترس اسـت.» (عطـار، 1392: 517).
همچنیـن بـا توجـه بـه تقابل زهـره با شـیر نر، تصـور ترس و خـوف با 

سـاختار بیـت مناسـب تر می نماید.

قصیدۀ 29، بیت 7:
 از این ُپرباد خانه هم به آخر

برون باید شدن ناچار با باد
نوشته اند: «با باد: کنایه از به سرعت.»

ظاهراً «باد» در اینجا به معنای «آه» است؛ چنان که فردوسی می گوید:

 چو چیزی که بودش بخورد و بداد
همی رفت ناشاد و لب پر ز باد

نتیجه 
شـرح و تفسـیر اشـعار بزرگان ادب فارسـی، امری خطیر و حسـاس است؛ 
زیـرا بـا کوچک ترین لغـزش و یا عدم توجـه به اختالف نسـخه بدل ها و عدم 
گزینـش صـورت صحیح ابیات، ممکن اسـت معنـای استنباط شـده کامًال در 
تضاد با خواسـت شـاعر قـرار بگیرد. آن گونه کـه برآیند مقاله نشـان می دهد، 
کتـاب مذکور نیز از نقیصه هایی مبّرا نیسـت. بنابراین شایسـته اسـت مؤلفان 
محتـرم در رفـع لغزش های موجـود اقدام کنند و در جلدهای بعـدی با تأمل و 

تعمق بیشـتر به تحلیل و تفسـیر اشـعار دیوان بپردازند.
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