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  چکیده

تعقید بازتاب یافته تصریح و با عناوینی چون » مجمل و مبین«حوزة ادبیات، بحث اصولی  در

هاي آشکار  هاي آن در علم اصول فرق هاي تبیین مجمالت در ادبیات، با روش است، اما روش

است و » از ظن خود یار شدن«هاي ادبی، گاه مبتنی بر  ها و تبیین دارد، زیرا برخی برداشت

ر معرفی یکی از این نوشتار، به منظو. ها حاکم نیست قاعده و ضابطۀ چندان روشنی بر آن

هاي تبیین و تصحیح متون ادبی، به بررسی چند بیت مجمل از قصیده دوم ناصرخسرو  روش

براي این کار، ابتدا با . شود آغاز می "خضرا روزن بی گردندة قبۀ اي" پرداخته است که با مطلع

 مفهوم این ابیات تبیین شده و سپس، با توجه به »موضوعی بررسی«گیري از روش  بهره

  .اند ها ابیات مورد بحث تصحیح گردیده اختالف نسخه

  

تبیین و تصحیح، قصیدة دوم  موضوعی، مجمل و مبین، بررسی :هاي کلیديواژه

  روزن خضرا گردندة بی ناصرخسرو، قبۀ

  

  

  

  

  

  

  

  Baghbani.mohsen@gmail.com:مسئول ةنشانی پست الکترونیکی نویسند
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  مقدمه

. »مبین«است یا » مجمل« نظر روشنی داللتش بر معنا یا از) 1( ، لفظفقه در علم اصول

لفظ مجمل آن است که مراد متکلم از آن به آسانی قابل فهم نباشد و لفظ مبین آن 

لفظ مبین یا  ،روشنی معنی ۀبسته به درج. است که مقصود او به روشنی دانسته شود

. )195: 1، ج 1374ظفر، الم(آور  آور است و ظاهر ظن نص یقین. »نص«است یا » ظاهر«

البته، مجمل یا مبین بودن یک لفظ امري است نسبی؛ یعنی لفظی ممکن است براي 

تواند  میاجمال نیز اسباب . برخی مخاطبان مجمل باشد و براي گروهی دیگر مبین

هاي لفظی، استفاده از مجاز بدون قرینۀ روشن، ابهام در مرجع  استفاده از مشترك

ضمیر، ابهام در جایگاه دستوري کلمات، کلی بودن مفهوم و نبودن قرینه براي برداشت 

توجهی او در استفاده از الفاظ در  انگاري و بی گویی متکلم، سهل صحیح از کالم، تناقض

ن یا تعمد او در پوشیده و مجمل سخن گفتن، و چیزهایی از این زمان گفتن و نوشت

   .)196: همان(دست باشد 

کند این است که  نکتۀ درخور توجه که ربط موضوعی اصولی را با ادبیات روشن می

، به موضوع اجمال در ...و» تعقید معنوي«، »تعقید لفظی«هایی چون  در ادبیات، اصطالح

توان از یک متن  هاي مختلفی که می اغلب موارد، برداشت در. گردد علم اصول باز می

هاي  ادبی ارائه کرد به واسطۀ مجمل بودن این متون است، ولی چون بر اثر استنباط

در میان » عمل به تکلیف«شود و پاي  مختلف از متون ادبی ضرري متوجه کسی نمی

براي همین، . شود ها نمی نیست، توجه چندانی به درست یا نادرست بودن این برداشت

براي ) اي نه فقط ذوقی و سلیقه(هاي ادبی، کمتر راهکار روشن و معقولی  در پژوهش

در مواقعی که کالم مجمل (اي هم براي توقف  شده و قاعده مبین ساختن مجمالت ارائه 

از ظن خود یار «نتیجۀ این رفتار، راه یافتن پدیدة . وضع نشده است) قابل تبیین نیست

البته، . هاي ادبیات، از نقد و تحلیل گرفته تا تصحیح متون است برخی حوزه در» شدن

که متون ادبی آراسته به صنایع ادبی و آمیخته با صور  ها به سبب این ورزي این ذوق

توان براي آن قائل شد، چنانکه  اي نیز نمی اند اشکال چندانی ندارد و محدوده خیال

ز و خیام سخنان مختلفی گفته شده و هرکس در آینۀ بینیم دربارة اشعار خواجۀ شیرا می

ها را به شکلی دیده و تفسیر کرده است، ولی وقتی پاي تصحیح یک  خیال خویش آن
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هاي  اي را به کسی نسبت دهیم، باید روش آید یا قرار است اندیشه متن به میان می

من از این «بگوید  تر، تا وقتی کسی به عبارت ساده. تري براي این منظور برگزینیم دقیق

منظور حافظ «مشکلی وجود ندارد، ولی اگر بخواهد بگوید » فهمم متن ادبی این را می

، دیگر »اي داشته یا صورت صحیح عبارت این است این بوده یا ناصرخسرو چنین اندیشه

اي  را نیز بر ضابطه» ها احتمال«تکیه بر فهم شخصی و ذوق فردي مالك نیست و باید 

  .ندات قابل قبول بنا کردعلمی و مست

 میان امري نسبی است، زیرا در در ادب فارسی، مجمل یا مبین بودن متون منظوم

 بر شعر داشتن قرار. مبین بسیار هم و داریم مجمل بسیار شعر هم مختلف، شعراي آثار

 نیست، آن از اش پیراستگی یا خیال صور به  آراستگی سبب به تنها وسیع، طیف این

 و خیال و وهم چون عواملی رند؛موثّ تبیین و اجمال این در نیز دیگري عوامل بلکه

 و عرف او، پیرامون محیط احوال و اوضاع اثر، سرایش آن و حال او در احساس شاعر

 یا توجه موضوعات، برخی در بیان او دید زاویۀ و ذهنیت شاعر، زمان علوم و عادت

 لغات دایرة وسعت واژگان، حتی و نحوي و صرفی هاي ساخت برخی کاربرد در او تسامح

 هاي او، پیچیدگی زدایی ها و آشنایی هنجارگریزي هاي او، پردازي شاعر و گسترة مضمون

تنگناهاي سرودن شعر و مراعات وزن و قافیه، اهتمام او به  خود معنا، سادگی یا

 خطی اهیتم تر مهم همه از وگویی،  گویی و مجمل گویی یا پیچیده گویی و روشن ساده

 به. شود می شاعر هاي نگرش و ها اندیشه تغییر موجب که فکر آن تبع به و زبان و زمان

 و ها زمان در را اثر یک مخاطبان حال از برخاسته معانی کرد باید اضافه مجموعه این

 ها و اطالعات ها و فهم اندیشه و عادات و احساسات و روحیات با مختلف، هاي مکان

  .مختلف

 مجمل و مبین آثاري ما ادیبان از دیگر بسیاري مانند و است شاعر نیز ناصرخسرو

به  گاه و شاعرند خود ابیات دیگر یا واقعیت با متضاد و متناقض گاه که مجمالتی دارد؛

ها آگاهی داشته و  سبب تکیه داشتن بر علوم معقول و منقول یا رسومی که او از آن

  . اند دیریاب و ها آگاهی ندارد مبهم خواننده از آن

تواند  می آثاري معنا و رمزگشایی چنین کشف هاي روش از یکی ما، در روزگار

 و تطبیق مضامین بررسی. 1: شود می ممکن راه چند از که باشد »موضوعی بررسی«
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 »بعض به بعض تفسیر« تفسیر قرآن در که کاري همان( شاعر خود آثار در مشترك

. 3 هاست؛ آن وامدار را افکارش او که مشربی و عقاید و آرا بررسی. 2 ؛)شود می نامیده

   .او عصر هم متون در مشترك مضامین بررسی

 این بر تکیه اي از تبیین و تصحیح یک متن ادبی با براي ارائۀ نمونه نوشته، این

 است ناصرخسرو دوم قصیدة از چند و تصحیح متن ابیاتی مفهوم تبیین صدد در روش،

اند و در نگاه  هاي مختلف ثبت شده خطی و چاپی به شکل هاي مختلف در نسخه که

هاي موجود در عرف ادبی ما  یکدیگر، با ابیات دیگر شاعر، و با اندیشه نخست، ابیات آن با

  : عبارتند از) 2(ها  هاي موجود در ضبط آن این ابیات به همراه اختالف نسخه. ناسازگارند

 اي   ب ا  خضرا      روزن بی ةگردند ۀق وتی قامت ب ا و فرت ا قوت ب رن   ب

    گنبد) قبه: (ب و ج* 

  کشی از ما کین همی که چون ما مادر اي  بد مهر مادر اي فلک اي توایم فرزند

    مهر بی) بدمهر: (ب* 

  گویا جوهر این نه نیست خرد پاکیزه  خامش و خاکیست تن تیره این فرزند تو   

    حذف شده) و: (ب و ج* 

  واال گوهر این خانۀ این مادر تو  شریفست واالي گوهر این ۀخان تن  

  چرخ معال) گوهر واال: (ج. خانه و) خانۀ: (ب و ج* 

  ...فردا تو به سپارم خانه بروم مفرد  خانه بسازم این در امروز خود کار چون

    بسازیم) بسازم: (ج* 

  )4: 1388ناصرخسرو، (  

  موضوعات مجمل موجود در ابیات  

  :اند عبارتند از اجمال این ابیات شده موضوعاتی که سبب

را، و این معنی را در ابیات  زمین نه است خوانده مادر را در این قصیده، فلک شاعر. 1

  :از جمله. دیگري نیز تکرار کرده است

  دیگرم من و دیگر تو اي نه چون    مادرم گردان چرخ اي توي گر

ا    درجهان باشد که خردمندان اي ن ب ی ر چن ه دم ر ب د ا ؟ م م ر و ا   د

  )469: همان(
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 فلکیات و عرف ادب فارسی و ابیات دیگري از خود ناصرخسرو، که در سنت حال آن

:از جمله »مادر« زمین و اند شده خطاب» پدر«و  »علوي آباء«

  سمائی جان نهفته خاکی تن در    توست پدر آسمان و خاك تو مادر

  )91: همان(

و پدر    فلک و زمین این مادر را تنت ن هر و ا ن دوا   حیرا

  )240: همان(

چ کی ۀب ر و خا ی ب لک ةن رین مادر    ف ز پدر و زی رین ا   ب

  )456: همان(

ها  گفته در تضاد معنایی با هم هستند و همین تضاد، آن چنانکه پیداست ابیات پیش

در نتیجه، این . ها را مشکل ساخته است را دچار ابهام و اجمال کرده و فهم معنی آن

 پدر آسمان به و مادر زمین قدما به اساسی، چه گیرد که بر میها در ذهن شکل  پرسش

 چیز در ابیات اول و دوم یک فلک و خضرا روزن بی گردندة قبۀ از مراد آیا اند؟ گفته می

 واژة فلک ناصرخسرو از منظور آیا دارد؟ آسمان با فرقی چه چیست و است؟ فلک

دارد؟ دیگري معناي جا این در فلک یا است هیئت و نجوم هاي دانش آن در مصطلح

 تن تیره این تو فرزند« که کرده ابتدا تصریح شاعر سوم و چهارم، هاي بیت در. 2

 ولی ،»شریفست واالي گوهر این ۀخان تن«و » جوهر گویا این نه... خاکیست و خامش

سپس، در بیت . »واال گوهر این خانه این مادر تو«: گفته است  را آن خالف بالفاصله

در نتیجه، مصرع دوم بیت چهارم، با  .کرده است دوباره موضوع بیت سوم را تایید پنجم 

. ها، با پنج مصراع دیگر یا در تضاد است یا معناي محصلی ندارد توجه به اختالف نسخه

با این تضاد و اجمال که در آن مراد شاعر از تعابیر جوهر گویا و گوهر واال نیز روشن 

نهایت، از میان شش اختالف موجود در متن کدام را باید نیست چه باید کرد و در 

  درست دانست؟ 

ها در حقیقت در صدد تبیین الفاظی است که اجمال موجود در ابیات از  این پرسش

از ارائه » احتمال«توان به  ها، می ها ناشی شده است؛ مجمالتی که پس از تبیین آن آن

  .سخن گفتهاي این قصیده  معنی درست و تصحیح درست بیت
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  مادر هاي پدر و وصف تبیین. الف

تعابیري هستند که از فلسفه به ادبیات  »فلک پدر« و »زمین مادر« هایی چون وصف

اند منتقل کنندگان این اندیشه  راه یافته و شاعرانی که با فلسفۀ طبیعیات آشنایی داشته

فلک این بوده است  هاي پدر و مادر به زمین و مبناي انتساب وصف. اند به ادبیات بوده

  چیزي هر یعنی دانستند؛ تأثّر می و تأثیر ویژگی دو را داراي موجودي حکیمان هر که

 از حکما. پذیرد نیز می اثر کند می تأثیر که همچنان - ر محض استخدا که موثّ جزه ب –

و به  ،»مادر« متأثّر به ،»پدر« مؤثّر به و کرده تعبیر »ازدواج« به تاثر و تاثیر سلسله این

در نظر آنان، مراتب مختلف پیدایش هستی . اند گفته » فرزند«نتیجۀ این تاثیر و تاثر 

 قائل به سه البته برخی(شود  نامیده می »النکاح مراتب« است که ازدواج چهار حاصل

است که حاصل ازدواج اسماء اول است و » نکاح غیبی«ازدواج اول . )اند ازدواج بوده

است و مراد از آن » نکاح روحانی«ازدواج دوم . وجودیه استنتیجه آن پیدایش صور 

است » نکاح طبیعی ملکوتی«ازدواج سوم . اجتماع عالم معانی براي پیدایش ارواح است

و . است) فلکیات یا عالم علوي(که حاصل اجتماع توجهات ارواح در مرتبۀ طبیعیه 

براي ) ارکان(سام بسیط است که حاصل اجتماع اج» نکاح عنصري سفلی«ازدواج چهارم 

: 1374الفناري، ( است) انسان، حیوان، گیاه، جماد(پیدایش اجسام مرکب و انواع موالید 

380 .(  

ناصرخسرو با توجه به همین مبنا در پیدایش انسان و باقی بودن جان آدمی گفته 

  :است

  در بدو لطیفست و علوي صورتگر  ولیکن کثیفست و سفلی تو ترکیب     

  جوهر هرگز عرض ز نپذیرد صورت  ایراك بود جوهر هم جوهر صورتگـر

  مصور و پذیرست ترکیب جوهر یک  مصور و دهندست ترکیب جوهر یک

  محضر جسم این در جانست صورت پس  صورت به که اال سفلی این نشد زنده

  پیکر را عالی گوهر آن بود ذاتی  صورت سفلی این بر بود عـاریتی ور

  نمیرد است ذات به زنده کو گوهر وان

  

  

  برادر جان نمرد هرگز تو جان پس

  )131: 1388ناصرخسرو، (
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  : او در ابیاتی دیگر آورده است

  است گردون و طبع فرزند تو جسم

  

  شد گردون زیر به گردان حالش 

  )87: همان(

  توست پدر آسمان و خاك تو مادر

  

  سمائی جان نهفته یـخاک تن در 

  )91: همان(

شود که مفهوم پدر و مادر بودن نسبی است و هر نوع مؤثّري را  از این بیان معلوم می

توان مادر و نتیجه را فرزند خواند؛ مثالً، در نگارش یک اثر،  توان پدر و هر متأثّري را می می

و » مادر قلم«و » پدر اندیشه«یا از » فرزند خط«و » مادر ورق«و » پدر قلم«توان با تعابیر  می

ال مؤثّر «و » ال حول و ال قوه اال باهللا«همچنین، به حکم . اي ساخت ، مفاهیم تازه»فرزند سخن«

ناصرخسرو از کسانی که معنی واقعی . توان خدا را پدر همه چیز دانست می» فی الوجود االّ هو

  :است اند چنین یاد کرده اش را برداشت کرده تعبیر اخیر را درنیافته و از آن معناي ظاهري

  دارد پدر یکی حکیمی گفت چنانکه    برون کبود قبه زین تو جان شریف... 

  دارد پسر و زن در جهان به ما خداي    گوید همی کو برد گمان مرد ضعیف

  )280:همان(

 کرده و تاویل "روم می خود پدر سوي من" گفت که را عیسی حضرت منظر، او سخن همین از

  :براي عاقالن دانسته استبا اقامه دالیلی آن را رمزي 

  دالئل هاست تخم ز درختان بار    مردم آمد؟ چه جهان درخت بار

  پلپل پلپل وز زاید جو جو از    اوست پدر او تخم و فرزند چو بار

  فاضل و عادل و کریم شو پدر چو پس    فرزند باشی تو را مصنوع صانع      

  افاضل نزد بود رمز این "شوم می    خویش پدر زي" گفت که آن مسیح قول

  جاهل هرقل و گشت گمراه رهبان    لیکن و گفت چه او که داند عاقل

  )136: همان(

توسعی ادیبانه در این مفهوم است که او  ،با تکیه بر همین مبناي تأثیر و تأثّر و ایجاد

  :برده است وصف پدر و مادر را بارها براي چیزهاي مختلف دیگر نیز به کار 

  و پدر گشتندجانت را مادر 

  

  نفس و عقل شریف جاویدان

  )240: همان(

  مادر تن را پسر این جان توست

  

نی ت ف ر سر  پ و  قی  ا ب ر  د ا   م

  )498: همان(
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  پند از حکما پذیر ازیراك

  

  حکمت پدر است و پند فرزند

  )23: همان(

حاصل مطلب در موضوع پدر بودن آباء علوي و مادر بودن زمین آن است که چون 

 و فلک تأثیر حاصل انسان تن توان گفت اگر نکاح در طول یکدیگرند، میمراتب 

 از فلک یعنی است؛ فلک اثرپذیري و ارواح تأثیر حاصل انسان جان باشد، زمین اثرپذیري

با این بیان، بخشی از . است انسان جان مادر دیگر منظر از و انسان تن پدر منظر یک

نسبت دادن پدر یا مادر یا فرزند بودن به چیزهاي هاي ناصرخسرو در دیوانش در  اندیشه

  .شود مختلف روشن می

  

  فلک معناي تبیین. ب

  :توان در نظر گرفت چهار ترکیب براي دو بیت نخست می زبان، دستور قواعد اساس بر

.جمله مستقل). خبر ندا(، با قامت فرتوت )ندا و منادا(اي گنبد - 

خبر (، فرزند توایم )صفت براي گنبد(فرتوتی ، با قامت )ندا و منادا(اي گنبد - 

)ندا

)خبر ندا(، فرزند توایم )مناداي دوم(، با قامت فرتوتی )ندا و منادا(اي گنبد - 

خبر ندا محذوف و جمله ). مناداي دوم(، با قامت فرتوتی )ندا و منادا(اي گنبد - 

.ناقص

 آن معنی که تاس اي جمله شبه اگر ترکیب چهارم را محتمل بدانیم، بیت نخست،

 چند پس از آن قائل شویم که ابیاتی یا است و باید به افتادگی یا جابجایی بیت ناتمام

 معناي بیت این که این براي پس،. کنند نمی تایید موجود هاي چنین احتمالی را نسخه

در هر . یکی از سه ترکیب نخست را درست و داراي معنی بدانیم باید باشد، داشته تامی

 معناي کننده تمام را »توایم فرزند« بیت نخست را مستقل بدانیم و چه جمله حال، چه

 به. شود می چیز یک »فلک« و »خضرا روزن بی گردندة قبۀ« فرض کنیم، مراد از آن

 مادر اي فلک، اي: است گفته ساده زبان به بیت دو این در ناصرخسرو دیگر، عبارت

 در.... توایم فرزند ما برناقوتی، قامت و فرتوت که خضرا روزن بی گردندة قبۀ اي مهر، بد

  .چیز دو نه است چیز یک مادر بدمهر و فلک و گردنده مراد از قبۀ نتیجه،
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که در ابتداي امر به نظر با آسمان یکی  - قبۀ گردنده  و فلک از مراد دید باید حال،

 معنایی چه خسروناصر نگاه در و واقع عالم در ها واژه این از یک هر و چیست -آید می

زیسته  می) ق 481 -396(که در دورة ناصرخسرو ) ق440- 362( بیرونی ابوریحان. دارند

  : خود فلک را چنین توضیح داده است التفهیمدر کتاب 

و اندر میان او چیزهاست که . جسمی است چون گوي گردنده اندر جاي خویش] فلک[ 

و او را . حرکت ایشان به سرشت خویش به خالف حرکت فلک است، و ما اندر میان اوییم

و فیلسوفان او را . فلک نام کردند از بهر حرکت او که گرده است همچون حرکت بادریسه

و . ... هاي پیاز اند یک بر یک پیچیده، همچون توي گويها هشت  فلک. کنند نام همی» اثیر

زیر این همه، گویی است ستارگان بیابانی را که ثابته خوانند ایشان را، یعنی ایستاده 

  .)56: 1367بیرونی،  ابوریحان (

  :گفته است برده و از جمله  ناصرخسرو همین اصطالحات را در دیوانش به کار 

مجويمر بقا را در این سراي 

  

یر ث ا زیر چرخ  قا نیست  ب   که 

  )200: 1388ناصرخسرو، (

  یا کسی دیگر مر او را برکشید

  

  آنکه کرسی اوست چرخ ثابتات

  )324: همان(

  :کرده است ابوریحان در ادامه سخنش به معنی آسمان نیز اشاره 

و . این نام به تازي بر آن چیز افتد که زبر تو باشد و بر تو سایه کند چون ابر و چون بام خانه

. و چون به چیزي منسوب نبود نام عالم بود. لکن مطلق نبود که بدان چیز منسوب کرده بود

و پارسیان او را آسمان نام کردند یعنی ماننده آس، از جهت . و آن فلک است که گفتیم

  .)58: 1367بیرونی،  ابوریحان (که گرده است حرکت او 

کرده که در بیت نخست قصیده ناصرخسرو نیز  اي استفاده  او در تعریف افق از واژه

است، همیشه نزدیک نیمۀ او پیدا  "قبه"این آسمان که به دیدار چون «: شود دیده می

اي باشد گرد برگرد  رسد و همچون دایره و کرانۀ این قبه به زمین همی. باشد دیدار را

  .)61:همان( »مردم

که فلک گوي گرد  نخست آن: از سخنان ابوریحان چند نکته قابل برداشت است

که  هر چیزي است که باالي سر انسان باشد؛ سوم آن ،که آسمان گردنده است؛ دوم آن

که  اگر آسمان به چیزي منسوب نباشد همان فلک است و معنی عالم دارد؛ چهارم آن

 که است شباهتی نامگذاري آسمان، که وجه آسمان مانند قبه است؛ و پنجم آن
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 ،گردون چرخ، چون الفاظی .اند دیده می آسیاب و آسمان چرخش میان پیشینیان

طرز تلقی را به تصویر  دارند همین که در متون ادبی ما کاربرد فراوان... و گردگرد گردنده،

را به کار برده  تشبیه این خود ابیات برخی در نیز جالب این است که ناصرخسرو کشند و می

 :است

  آسیاست آسایش بی و بلند یکی خود یا  ماست سراي گردان گنبد سخت تخت این  

  )396: 1388ناصرخسرو، (

ي  د ا ن و ا د ن خ ی د ا و ب س ک ا ر   خ

  

ن را ا تو صد هزا نده ز ر   سپاس ب

  )438: همان(

 االّ و خوانند »مرکّب« را آن الطبایع مختلفۀ اجسام از باشد آمده هم فرا اگر جسم«

 با باشد »افالك« فلکى. »عنصرى« و »فلکى« به شود منقسم آن و گویند »بسیط«

 عناصر« عنصرى و گویند، »علوى و اثیرى اجرام« را ها این و است وى در چه  آن

 است وى ضمن در چه  آن با را ها این و هواست و خاك و آتش و آب که باشد »چهارگانه

  .)14: 1058قوشجی، ( »گویند »فساد و کون عالم« و »سفلى عالم«

  :این بیت ناصرخسرو نیز مطابق سخن باالست

  فساد و کون که را بقا کن طلب

  

  است چنبري گنبد این زیر همه  

  )110: 1388ناصرخسرو، (

 »آن ترتیب کیفیت و کلّى افالك عدد بیان« در مقدمه، ذکر آن از پس قوشجی

  :نوشته است 

 گرد اند نُه افالك و. است زمین مرکز مرکزش] که[ است کُره یک همه جسمانى عالم که بدان

 است محیط که است االفالك فلک یکى،: فلک نُه آن از... پیاز هاى توي مانند درآمده یکدیگر

 »البروج  فلک« دویم،. گویند نیز »اطلس فلک« و »اعظم فلک«] را آن[ و افالك جمیع به

 و. »مشترى فلک« چهارم، و. است »زحل فلک« سیم، و. اویند در ثوابت جمیع که است

. »عطارد فلک« هشتم، و. »زهره فلک« هفتم، و. »آفتاب فلک« ششم، و. »مریخ فلک« پنجم،

 محدب سطح چه  چنان آتش؛ کرة اول،: اند چهارگانه عناصر او جوف در و... »قمر فلک« نهم، و

... خاك کرة چهارم،. آب کرة سیم،... هوا کرة دویم،. است قمر فلک مقعر سطح مماس او

  .)15-14: 1058قوشجی، (
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 نظر همین تابع آن بودن ساکن و زمین، نام افالك، مرکزیت باب در ناصرخسرو

   :براي نمونه. است

  بیابان؟ چو وگاهی گه بستان چو است چون  ردانگ روزن بی پیـروزه دــگنب این

آویخت که خانه میان به را سیه گوي این

  

  سان؟ زین زده ستونی نه طنابی بسته نه

  )481: 1388ناصرخسرو، (

  مشـاعـل ز پر گون وزهــپی ـدــگنب

  

  گل؟ کره این گرد است بگشته چند

  )136: همان(

ــکب دوالب صعب و قرار بی و بلند وین ودـ

  

  دوید؟ خواهد همی کی تا سیه گوي این گرد

  )54: همان(

  را دان غیب حکمت و صنعت ببین  ساکن گوي این و گردان بام این بر

گنبد سبز این اندر است آویخته که

  

  را؟ کالن درشت گوي تیره این مر

  )10: همان(

  اگر به دین حق اندر به راستی بروي

  

  سرت ز تیره وحل بر شود به چرخ زحل

  )194: همان(

جا روشن شد که ناصرخسرو در موضوع فلکیات تابع کدام نظر است، اما مسئله  تا این

قبۀ «داند و آسمان را متحرّك، بنابراین عبارت  هنوز حل نشده؛ زیرا او زمین را ثابت می

اما این . صریح بر آن دارد که مراد او از فلک، آسمان است نه زمینداللت » گردنده

 یعنی( بوده ساکن قدما نظر در که فلک از بخش برداشت چندان درست نیست، زیرا آن

دارد که  قرار قمر فلک زیر آنچه مجموع نه است بوده خاك کره) نداشته انتقالی حرکت

 در ارزانی حکیم از عبارت این. خوانیم میعالم کون و فساد است و آن را فلک ارض 

  :دهد می نشان خوبی به را موضوع این القلوب مفرح

 در اما... طبقه چند بر متضمن طبقه هر و است طبقه نُه جمله حکما نزد افالك  که بدانند

 و ثامن یعنی( عالیین فلکین بر و است مخصوص »فلک هفت« به »آسمان« اطالق شریعت

 افالك و...  اند گردش در تسعه افالك همه و یافته؛ ورود »عرش« و »کرسی« لفظ) تاسع

 به مشرق از افالك دیگر ضد به وي که االفالك فلک مگر روند، می مشرق به مغرب از کلّهم
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، 1391ارزانی،( گرداند می خود همراه بالقسر نیز را نار] کرة[ و را افالك دیگر و رود می مغرب

.)309: 2ج 

 عالم در و نیست گانه نه افالك از که آن با نار کره که شود می معلوم بیان، این با

 که گفت توان می نتیجه، در. است فلکیات سایر با گردش حال در است، واقع عناصر

 نار کرة چون و است بوده نار ةکر همین خضرا، روزن بی گردندة قبۀ از ناصرخسرو منظور

 .کند می صدق آن بر مادر صفت است، ارض فلک جزء قرار گرفته و قمر پایین فلک

کرده و  ناصرخسرو در جایی دیگر از عالم کون و فساد با تعبیر فلک و گنبد گردنده یاد 

  :گفته است

  مسکین اي فلک این توست شخص مسکن

  

  مسکن یکی هست این از بهتر را جانت  

  )36: 1388ناصرخسرو، (

  خانه سپنجی این بر بندي چه مهر    سپنجی ایست خانه گردنده گنبد

  )383: همان(

. است ارض فلک و فساد و کون عالم جا این در گردنده گنبد و فلک از مراد که

است؛ زیرا قدما بر این باور » روزن بی«قرینۀ دیگر بر درست بودن این برداشت، واژة 

و  فلک ارض از به واسطه عدم تجانس میان عالم سفلی و عالم علوي، خروج بودند که

 ها تجانس دارند ممکن و افالك باالتر، جز براي چیزهایی که با آن ورود به فلک قمر

روزن و  بر اساس چنین باوري، پیشینیان فلک ارض را بی). له خرق و التیامئمس(نیست 

در نگاه آنان، جان در آرزوي رفتن به جایگاه . دانستند زندان جان و خانه تن آدمی می

. طۀ حضور در قالب تن محکوم به زیستن در این زندان استخویش است، ولی به واس

اند، اما ناصرخسرو وسیلۀ آزادي  برخی شاعران مرگ را عامل رهایی از این زندان دانسته

او جان را . داند گیري از دانش الهی و خرد و علم می جان از بند و زندان خویش را بهره

م در خیال بازگشت به عالم باالست و داند که در تن آدمی پنهان است و دائ گوهري می

  :گوید در این باره می

  دارد فر و حسن و زیب زو و زنده بدوست  تنت که تنت در چیزست چه که کن نگاه

  دارد هنر گون گونه او از زینت و فر به  ما تن در خاك مشت یک که گوهرست چه

ا که چرا ه ت ندر تن ب ود ا مد ب را یا   دارد بطر را چیز این مر که مگر تنت  ن

  دارد سفر زي قصد تو دل منزل ز  آنک از ماهی بسان زو بطپد دلت همی
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  بردارد رخت ناگاه روزي که بدان  سفري پرهنر و خوب این دلت زمنزل     

ه ر ب ر در قمر چرخ زی ه  نکند می قرا ا گ ر ا ر ر مگر ق ت ر ز ب د ا ر ا د مر    ق

  )280: همان(

  :گوید او در ابیاتی دیگر می

نهرگز      زندا ین  ا ز  ا   نشدست خلق 

  

ا ج ن آ م  ل ع ن  ا ب د ر ن ه  ر ز  ا ز    ج

  )183: همان(

  بلی، مر خرد را دل و جان سزد کان  خرد گوهر است و دل و جانش کان است      

ت     ن جا ست  ا ن  و ر د ا  ی ن د ن  ا د ن ز ه    خرد خواهدش کرد بیرون ز زندان       ب

  )84: همان( 

کار رفته و در اغلب موارد، با تعابیر بار به  50در دیوان ناصرخسرو واژه زندان 

  :از جمله. اند گوناگون، گاه تن آدمی و گاه عالم مادي زندان جان شمرده شده

  ترا تن تو چو بند است و این جهان زندان   

  

  مقر خویش مپندار بند و زندان را 

  )118: همان(

ل   ا س ت  ص ش ا  ر م ن  ا ج ی  ک ل ف ن  ی   ا

  

  داشت در این زندان چاهی تنم

  )304: همان(

روزن کرة ارض است که  جا دانستیم که منظور ناصرخسرو از گنبد گردندة بی تا این

 خضرا وجود صفت ماند می باقی بین این که در کوچکی نکتۀ. زیر فلک قمر قرار دارد

 روشن براي ندارد، تأیید به نیاز آسمان رنگ از بشر تجربۀ گرچه که است نار کرة براي

  :کنیم می بسنده ماوردي از ثعلبی نقل این به باره این در قدما تفکر شدن

پنداشتند رنگ آسمان در اصل سرخ است، اما به سبب دوري مسافت و وجود  پیشینیان می

شود؛ همانگونه که خون سرخ موجود در  هاي فراوان به رنگ کبود دیده می هوا و وجود حائل

 منظومۀ شرح از نقل: تا بی المصطفی، مرکز( شود و پوست کبود دیده می  ها از پس رگ رگ

  .)85: 1ج القیم، ابن

عالم کون و  را فلک از مراد که آن از نیز مانعی بیت در خضرا صفت وجود بنابراین،

  .نیست فساد یا کرة ارض بدانیم
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  تبیین جوهر گویا و گوهر واال. ج

هر دو عبارت براي » این«ترتیب منطقی کالم ناصرخسرو و استفادة او از صفت اشارة 

دهد که این دو در اصل  هاي سوم و چهارم نشان می در بیت) جوهر گویا و گوهر واال(

شود،  گفتۀ ناصرخسرو مالحظه می چنانکه در ابیات پیش. یکی هستند، اما به دو اعتبار

براي همین، از آن به گوهر واال تعبیر شده . جان گوهري فلکی و علوي دانسته شده است

خویش را از خرد و ) خردمندي و گویایی(چون جان انسان، ناطق بودن  همچنین،. است

پس مراد از جوهر گویا و گوهر واال یک چیز . عقل دارد، جوهر گویا نیز خوانده شده است

  .است

   

  تصحیح ابیات قصیده

ها و مفاهیم کلیدي ابیات مورد نظر روشن شد، به سراغ اختالف  اکنون که معنی واژه

  .پردازیم یم و به تصحیح متن میرو ها می نسخه

چون سخن ابوریحان : باید گفت» گنبد«و » قبه«هاي  در اختالف میان واژه. 1

بار به  9کند و این واژه در دیوان ناصرخسرو  انتساب این واژه به آسمان را تأیید می

بۀ ق«، »قبۀ گوهر نامرکب«، »قبۀ مینا«، »قبۀ کبود« ، »روزن و باب قبۀ بی« هاي  صورت

همین کلمه ثبت ) ق 736کتابت به سال (به کار رفته و در نسخۀ اساس نیز ... ، و»خضرا

بار در دیوان ناصرخسرو به کار  68شده است، واژه قبه بر گنبد ارجح است، هرچند گنبد 

  . رفته است

در دیوان ناصرخسرو، واژة : باید گفت» بدمهر«و » مهر بی«در اختالف میان صفات . 2

ناصرخسرو از . بار 8بار به کار رفته است و در موضوع بحث  24عانی مختلف مهر به م

استفاده نکرده و ضبط ) جز در ضبط نسخۀ ب(وجه  مهر در دیوان خویش به هیچ واژة بی

.مهر ارجح است پس واژة بدمهر بر بی. نسخه اساس هم به صورت بدمهر است

هم صورت مضبوط در » خامش خاکی«و » خامش و خاکی«در اختالف میان . 3

دوم، بدین سبب که در بسیاري . نخست، به سبب قدمت نسخه. نسخه اساس ارجح است

مثال (اند  نوشته ولی نمی  خوانده از نسخ قدیم، واو عطف را مانند فارسی گفتاري امروز، می

). »حسنُ حسین«خواندند  و می» حسن حسین«نوشتند  می» حسن و حسین«به جاي 
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. تواند هم شکل عطفی داشته باشد و هم صفتی می» خامش خاکی«در نتیجه، صورت 

. ها وجود ندارد که تفاوت معنایی خاصی میان دو صورت ثبت شده در نسخه سوم این

  .که صورت عطفی آن مؤیدات بیشتري دارد و بر خوانش صفتی رجحان دارد حاصل آن

به نکات زیر توجه باید » و چرخ معال«و » گوهر واال«در اختالف میان عبارت . 4

در هیچ ) جز در نسخۀ خطی ج(در دیوان ناصرخسرو » معالّ«که واژة  نخست آن: داشت

بار در دیوان به کار رفته که  187که واژة چرخ  بیت دیگري به کار نرفته است؛ دوم آن

از » معالّ«رسد کلمه  که به نظر می سوم آن. است» عالی«فقط یک بار صفت آن 

البته این نظر نیاز به تحقیق جداگانه و دقیق دارد (ششم به بعد باشد هاي قرن  برساخته

که اگر عبارت چرخ معال  ؛ چهارم آن)توان از آن سخن گفت و فعالً جز با قید احتمال نمی

در این بیت درست هم فرض شود، معناي مناسبی از بیت قابل برداشت نیست، مگر با 

 به تو :بگیریم و آن را چنین معنا کنیم معیت اوو را معال چرخ از پیش این توجیه که واو

هستید، که هم معنایی خالف ظاهر است، هم دور از  خانه این مادر معال چرخ این همراه

هاي ناصرخسرو، و هم مخالف با مبنایی که در ابتدا براي وصف پدر و مادر  اندیشه

. در نتیجه، ضبط نسخۀ اساس همچنان ارجح است. آوردیم

که منشأ اجمال معنی بیت از نظر » خانه و«و » خانۀ«هاي  اختالف میان واژهرفع . 5

اگر وجود واو عطف را بپذیریم و مصراع را به : لفظی است نیاز به توضیح بیشتري دارد

توانیم آن را واو عطف در نظر  بخوانیم، نمی» تو مادر این خانه و این گوهر گویا«صورت 

در نتیجه، باید به توجیه و . یشین متضاد خواهد شدبگیریم، چون معنی آن با بیت پ

واژة گوهر را به سکون  و بگیریم »ولی« معناي به را که واو نخست آن: دست بزنیم  تأویل

 گوهر این ولی هستی، خانه این مادر تو کنیم که معنا طور این بخوانیم و مصرع را

معنی را سامان دهیم که تو مادر این طور  بدانیم و این »معارضه واو« را دوم، واو. واالست

روشن است . واالست و مادر دیگري دارد) جان(در مقابل، این گوهر . هستی) تن(خانه 

در هر حال،  .نیست موجود جا این در که دارند ظاهرتري قرینۀ به نیاز ها برداشت این که

و مادر این خانه ت«: طور بخوانیم ها مبتنی بر این است که مصرع را این این نوع برداشت

هاي گوهر و واال پیدا خواهد شد که از  سکتی هم به ناچار میان واژه. »و، این گوهرْ واال

  .کاهد زیبایی شعر می
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نپذیرفتن این معانی براي مصرع، بدین معنی است که نبودن واو عطف بهتر از بودن 

ایی بیت اما با این ضبط نیز مشکل معن. آن است و ضبط نسخۀ اساس همچنان ارجح

در  خود دیوان پایان بر اساس همین ضبط، در پیشاوري ادیب مرحوم. شود حل نمی

 تو«: است  کرده تصحیح صورت بدین این مصرع را» رسالۀ نقد حاضر«بخشی با عنوان 

 هاي نسخه چون ولی ،)225: 1362 پیشاوري، ادیب( »واال گوهر این ]نه[ خانه این مادر

 قابل )معناییش وضوح وجود با( تصحیح این کنند، نمی تأیید را افتادگی این موجود

 ثبت »خانۀ« صورت به خانه واژة محقق و مینوي مصحح نسخۀ در البته،. نیست پذیرش

 عالمت که داد نظر چنین توان می باشد، همین نیز خطی نسخۀ ضبط اگر. است شده

 »کرِّر« معناي به و »کاف« صورت کوچک شده حرف هاء، روي) شش کوچک( همزه

 کلمه دو آوردن از پرهیز براي نویسان نسخه برخی هنجار، این از زیرا است؛) تکرار کن(

 یعنی. اند کرده می استفاده نیز بوده افتاده سهو اثر بر ها آن از یکی که زمانی یا مشابه

 و افتاده دالیلی به دوم »نه« است، بوده» ...نه خانه... « هاي واژه شامل اصل در مصرع

 تنها البته، است، کرده استفاده ضرورت تکرار آن دادن نشان براي کوچکی کاف از کاتب

ضعف دیگر این  .گفت سخن یقین به باره این در توان می که است نسخه بررسی با

تصحیح تکراري بودن معنی این بیت با بیت پیش از خود است، چون در هر دو به 

هاي مختلف تأکید شده است که تو مادر جان نیستی، و تکرار و حشو را به شاعر  شیوه

  .نسبت ندادن بهتر از نسبت دادن است

وجود در این واقع امر این است که اجمال م. ماند راه حل آخر تبیین این مصرع می

بنابراین، اگر مرجع ضمیر را . بیت بر اثر ابهام در مرجع ضمیر اشاره پدید آمده است

ناصرخسرو در این ابیات قبۀ خضرا را مادر تن . روشن کنیم معنی آن درست خواهد شد

که  دانسته، پس او قبۀ خضرا را خانۀ جان هم شمرده است؛ همچنان و تن را خانۀ جان 

تو مادر این، خانۀ این «حال اگر مصرع را به صورت . ن جان دانسته استجهان را زندا

 گوهر این خانه این«گروه اسمی (» گوهرواال خانۀاین تو مادرِِ این«یا به صورت » گوهر واال

آید که هم درست  بخوانیم، همین معنی از آن به دست می) مادر باشد الیه مضاف »واال

البته، روشن . با ضبط نسخۀ اساس سازگار است است و هم حشو در آن نیست، و هم

  .است که خوانش نخست بهتر از خوانش دوم است
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ضبط نسخۀ اساس بهتر است، زیرا صورت » بسازیم«و » بسازم«در اختالف میان . 6

 به را »خود« معنی کنیم و ضمیر »مرا بسازي« دوم فقط وقتی معنی دارد که آن را به

کار خود را در دنیا سامان «دیگر ناصرخسرو دربارة موضوع بازگردانیم، اما ابیات  فلک

  .، با صورت اول سازگارتر است»دادن و تنها از دنیا رفتن

  

   نتیجه

توان به  هاي مجمل موجود در یک متن از راه بررسی موضوعی، می با تبیین معنی لفظ

استدالل تر شد و براي هر گزینشی  اي علمی نزدیک تصحیح و تحلیل آن به شیوه

توان به برداشت کلی مناسبی از مجموع آنچه پدیدآورندة اثر  همچنین، می. مناسب آورد

توان به جاي پژوهش و بررسی، از  درست است که می. دربارة یک موضوع گفته رسید

اي   هاي خویش، از ظن خود یار متن شد و آن را به شیوه سر ذوق و با تکیه بر آگاهی

ها اعتماد کرد،  توان به این سخنان و تصحیح که چقدر می ینذوقی تصحیح کرد، اما ا

  .توان بدان پاسخ گفت پرسشی است که سخت می

  

  نوشت پی

چون در هنگام سخن گفتن کلمات از دهان به . است) رمی(لفظ در لغت عرب به معنی پرتاب کردن . 1

پس مصداق ). ذیل لفظ: 1407الجوهري، (اند  شوند، گفتار آدمی را نیز لفظ نام نهاده بیرون پرتاب می

  .تواند یک واژه، عبارت، یا کالم باشد لفظ می

اند متعلق به دیوان ناصرخسرو  ابیاتی که در این مقاله با ذکر شمارة قصیده و شمارة بیت آورده شده. 2

است نسخۀ ب، دیوان ناصرخسرو به تصحیح نصراهللا تقوي . اند به تصحیح مجتبی مینوي و مهدي محقق

.و نسخۀ ج، نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس
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