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 خاوريجام عروس نقد هايي از خاقاني شرواني از رهگذر  دهوتحليل سر

  *تركيرضا دمحم

  چكيده
 نگـاهي بـه دنيـاي خاقـاني    بعـد از   كن معدن معصومه تأليف جام عروس خاوري

چهارمين اثري  )1384( بساط قلندرو  ،)1372( عروس هبزم ديرين ،)1378 -  1375(
ايـن اثـر در ميـان شـروح و     . شـود  شناسـي منتشـر مـي    است كه در زمينة خاقـاني 

تـرين   مهـم ازجملـة   ؛مند است هايي بهره هاي درسي خاقاني از مزايا و برتري گزيده
جا  در اين. لف بر موضوع اشاره كردؤزدني م نظر و تسلط مثال دقتتوان به  ميها  آن

 چـه در كتـاب آمـده    بررسي اين اثر، به طرح نكات و مباحثي در تكميـل آن  ضمن
كوشيم بـا بيـان    كنيم و مي ها اشاره مي اي لغزش اختصار به پاره به ؛پردازيم مي است

 .تري از سخن خاقاني برسيم پيشنهادهايي به دريافت دقيق

 .وس خاوريجام عركن،  ، معصومه معدنديوان خاقانيشرح ، خاقاني :ها واژهكليد
 
  مقدمه .1

 سازترين شاعران زبان فارسي اسـت  يكي از جريان پرداز قرن ششم، خاقاني شرواني، قصيده
شـاعران بسـياري از    .گذشت زمان شعر او را بيش از پيش در غبار ابهام فروبرده اسـت  كه

هـاي ابيـات او    و شارحان متعددي به توضيح دشـواري  اند كرده استقبالوري او  شيوة سخن
ت فارسي و ااي در ميان استادان زبان و ادبي هاي اخير رويكرد گسترده در سال. اند روي آورده

و تحقيق دربارة شخصيت به نقد و بررسي اشعار  شكل گرفته است و دانشجويان اين رشته
  .اند پرداخته اين شاعر دشوارگو

در يـك   است و تحقيق شدهليف أتآثاري كه در باب سخن خاقاني  ،ها در اين سالطبعاً 
                                                                                                 

  mtorki@ut.ac.ir تهران دانشگاه دانشيار *
  10/8/1392: ، تاريخ پذيرش15/6/1392: تاريخ دريافت
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كه موضوع ايـن   ،جام عروس خاوريبرخي مثل . حد و سطح ازلحاظ ارزش علمي نيستند
تنهـا   نهو برخي نيز فاقد نصاب الزم در ترازوي نقدند و  دارندمقاله است، محتوايي ارجمند 

كـه خـود بـر ابهـام ذهنـي خواننـده       بل ،گشايند شروان نميزرگ بور  گرهي از سخن سخن
  .متن ناتوانند فنيهاي  افزايند و در شرح زيبايي مي

دادن فرازهـا و فرودهـاي آن يـك     نشـان شناسـي معاصـر و    بر اين اساس، نقد خاقـاني 
  .نمايد ضرورت مي

  
  نگاه كلي .2

  :استانكارناپذير  يمزايايشامل  ديوان خاقانييك گزيدة درسي از مثابه  به جام عروس خاوري
اي كوتـاه   پژوهي است؛ از مقدمـه  شده در زمينة خاقاني شناختهف آن يكي از استادان ؤلم

آن برخـوردار اسـت كـه در آن بـه      تفـاوت ممفيد در شناخت شعر خاقـاني و ژانرهـاي    ماا
ها و  هاي او و نيز بيان مغانه سازي هاي خاقاني در زمينة تصويرهاي تشبيهي و تركيب نوآوري
  .هاي اين شاعر بزرگ قرن ششم پرداخته است قلندرانه

هـاي   و چـون در دوره  انـد  خاقـاني  مهـم اند، از اشعار  اي كه شارح برگزيده شش قصيده
مدحي و عرفاني و رثا و حكمـت   متفاوتاند و مضامين  زندگي شاعر سروده شده متفاوت

، تصوير روشـني از خاقـاني و   هاي ديگر تر از بسياري از گزيده توانند بيش مي ،را دربردارند
  .شعر او به خواننده ارائه كنند

هاي مفيد و الزم مثل فهرست آيات و احاديث  فهرست، غلط چيني مناسب و كم حروف
  .هاي بارز اين كتاب است از ويژگيو نماية شرح اشعار 

بر دانشـجويان ديگـر    عالوه ؛سال درسي مناسب است حجم كتاب براي ارائه در يك نيم
  .فهم آن استفاده كنند قابلتوانند از محتوا و نثر روان و  مندان ادبيات نيز مي عالقه

رسد كـه در مـتن مقالـه بـه      نظر مي بهبا وجود مزاياي يادشده اشكاالتي در شرح ابيات 
 صـفحة  62بيـت   ايم؛ از اين قبيل كه نويسنده در مواردي، مثل ها پرداخته از آن يبخش مهم

  .است  ندادهرغم ابهام آن توضيح  بيت را، علي كلي بسنده كرده و معني به شرح مفردات 58
كه بهتر بـود در مـوارد بعـدي بـه      است  كرده تكراراي را  در موارد اندكي نويسنده نكته

بـراي بـار دوم توضـيح داده    » بختي«ة اژو ،94صفحة در  دادند؛ مثالً مورد نخست ارجاع مي
  .ستا  كرده تكراررا » حلي«شارح توضيح  108صفحة در شده و 
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دهنـدة   نشـان  كـه به استاد منوچهر مرتضـوي تقـديم شـده اسـت      جام عروس خاوري
  .استه قدرشناسي و ادب علمي نويسند

  
  نگاه جزئي .3
  :شود مي پرداخته نكات برخي بررسي و شرح به بخش، اين در

 يابم خراسانبه خفتان ساخته استخوانز   همـهپستهچونوسربستهفندقآهشان
  .)38: 1387 ،كن معدن( است شدهآزارشان به پوست سخت پسته تشبيه  تنمرقّع خشن و 

كـه شـاعر شـباهت ظـاهري      ويژه ايـن  هتشبيه مرقع به استخوان تشبيه غريبي است، ب
اي  پوست پسته و استخوان را قطعاً درنظر داشته ولي در تشبيه مرقع به استخوان چنين رابطه

دل را كـه از فـرط رياضـت     زنـده شايد بتوان گفت كه شاعر استخوان عارفان . وجود ندارد
گوشتي بر تنشان نمانده است و از پس پوست نازكشان نمودار شده به پوست پسـته ماننـد   

 .كرده است
 بحر اخضر نه به عمان، به خراسان يـابم    دست آرم ليكعنبرفكن از طوس بهگاو

نيـافتني را   دستبا رفتن به طوس و خراسان تو گويي گاو عنبرافكن باارزش و بحر اخضر 
  .)48: همان( دست خواهد آورد به

جاي اين پرسش هست كه خراسان چه ربطي به بحر اخضـر دارد؟ گـاو عنبـرافكن در    
  را از كجاي بيت استنباط كرده است؟» گويي«كند؟ شارح كلمة  ه ميجا چ اين

طوس از قديم يادآور گاو بـوده اسـت و مـردم شـهرهاي     : جاست نكتة ظريف بيت اين
  ).»گاو طوس« ذيل/ 3: 1388دهخدا، ( اند خوانده ميديگر طوسيان را از سر مزاح گاو 

جاي گـاو معمـولي    بهرغم اين سخن مشهور كه اصلي ندارد، من  علي: گويد خاقاني مي
منـد   هـايي ارزش  جاي مردم نـادان بـا انسـان    بهدر طوس گاو عنبرافكن خواهم يافت؛ يعني 

درياي عمان و بحر اخضر مسـكن گـاوان عنبـر     چون رو خواهم شد و خراسان را هم  به  رو
نيـز  » اسـت ) ع(  رضـا رافكن استعاره از زيارت مرقد حضرت گاو عنب« ،خواهم ديد؛ بنابراين
  .هيچ وجهي ندارد

ران به خراسـان يـابم   پر طاووس مگس  انــدبــر ســر خــوان جهــان خرمگســان
 رفـت  هـا مـي   دعـوت بـه ميهمـاني    بـي اميـه كـه    العرايس نام شخصي بوده از بني طفيل

  ).50: همانكن،  معدن(
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 ذيـل : 1374 سـجادي، ( لغات و تعبيـرات خاقـاني   فرهنگكه در  نام اين شخص، چنان
  .العرايس را بايد لقب او دانست زالل كوفي بوده و طفيل  بن  طفيل ،آمده )»طفيلي«

ــافوري ــم ك  من همان سندس نيسان به خراسان يابم   بافــت زربفــت خــزانم عل
  ).50: همانكن،  معدن(است  رنگ، استعاره از موي سفيد سفيد، پرچم ‘علم كافوري’

كه علم كافوري استعاره از موي سفيد است كامالً درست است، اما علَم در اين بافت  اين
معني  به، اند طي و لباسامعنايي، يعني در كنار زربفت و سندس كه اصطالحات مربوط به خي

  :گونه كه در اين بيت خاقاني نيز به همين معني آمده است نقش و نگار جامه است؛ همان
ــدرة مدرزي ــداي صـ ــيح بريـ  علَمش برد و گفت گوش خر است   سـ

  )67: 1382خاقاني، (
 عورش افكنده و عريان به خراسان يـابم    ره عارصبح است مگر بخل كه بر شهابن

  ).50: همانكن،  معدن( خورشيد است استعاره از» صبح ابن«

قـبالً  . نيستتشبيه امر كريهي مثل بخل به خورشيد تابان وجهي ندارد و با ذوق سازگار 
زاده اسـت   معنـي حـرام   بهجا  صبح در اين كه ابنايم  در جايي ديگر با ارائة شواهد نشان داده

  .)111 -  94 :1383تركي،  ←(
من همه حكمت يـزدان بـه خراسـان يـابم      گويي از خاك خراسان به در افتاد اين حكم

جـا   شـامل حـال آن  گويي مربوط به خارج از خـاك خراسـان اسـت و     تو گويي اين پيش
جـا خـواهم    بودن خراسان را از اين بـال، در آن  مستثنيتحقق حكمت الهي، يعني . شود نمي
  ).62: همانكن،  معدن( ديد

فرهنگ اصـطالحات  در . شده است شامل حال خراسان هم مي ق  582 قرآنگويي  قطعاً پيش
  :اين حادثه آمده است بارةدرنجومي 

ويـژه اهـل خراسـان و     حكم به طوفان بزرگ بادي كردند و مردم ايران، بـه ...  منجمان
 آن طوفـان هرگـز برنخاسـت    اهـا سـاختند، امـ    وحشت افتادند و پناهگـاه  بهآذربايجان 

  )582: 1366مصفي، (

ديگـر    سـوي   از. امكان تشكيك و احتمال استثنا بـراي خراسـان موجـه نيسـت     ،بنابراين
  .خاصي با حكمت الهي ندارد تالزمبودن خراسان يا هر سرزمين ديگر از يك بال  مستثني

از  )بـزرگ  قـرآن گـويي   ماجراي پيش(ي هستي كه اين سخن عتو مد: گويد خاقاني مي
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ان خراسـاني چنـين حكمـي صـادر     مگويي كه منج سرزمين خراسان بيرون افتاده، يعني مي
بيـنم و معنـي نـدارد كـه      را در خراسان مـي اند؟ هرگز چنين نيست، من حكمت الهي  كرده

خاقاني . چنين سخن باطلي را بر زبان رانده باشند ،اند بزرگان خراسان كه اهل حكمت الهي
از ) احكـام نجـوم  (جنس اين علم : گويد بسط داده و مي تر بيش در ابيات بعد اين مفهوم را

را سـخني ننگـين    عـا ايـن اد او . ديباچة اديان بيرون است و با موازين دين سـازگار نيسـت  
اند كه ساحت خراسـان از آن بـري    مذهب بر زبان رانده كه مشتي فلسفي آورد حساب مي به

  :افزايد است و مي
 يابم گرچه صد هرمس و لقمان به خراسان   نكنم باور كاحكام خراسـان اسـت ايـن

  )297: همان خاقاني،(

و طوفان  ق 582 قرآنكه به  ابومعشر بلخيمثل  كه برخي از منجمان تر اين توضيح بيش
به او اشاره كرده اهل خراسان  )298: همان(خاقاني در همين قصيده  و آن حكم كرده بودند،

رغم كساني چون ابومعشر بلخي،  خاقاني معتقد است كه چنين حكم باطلي را، علي. اند بوده
  .توان به خراسانيان نسبت داد نمي

 نتوان گفت كه فتان به خراسـان يـابم     زدنفتنـهاي فتي فتوي دين نيست در
سبب عزيمت او به خراسان، او را به عصيان و طغيان مـتهم   بهپيداست كه خصمان خاقاني 

گري، دور از فتواي  مرد، فتنه و فتنه اي جوان: گويد در پاسخ به اتهامات مذكور مي...   اند كرده
گري خواهـد   كه خاقاني در خراسان فتنهتوان گفت  درحقيقت، كفر است، پس نمي ديني و

  ).65: همانكن،  معدن( كرد

كـردن   محكـوم شود كه اين بيت نيز ادامة مضمون ابيات قبل در  با اندكي دقت معلوم مي
دانـد كـه باعـث     گري مـي  خاقاني اين سخن را نوعي فتنه. است قرآن بارةحكم منجمان در

گرانـي در   بر آن است كه چنين فتنه وا. تشويش ذهن مردم شده و مخالف فتواي دين است
  .شوند و ساحت خراسان از وجود آنان مبراست خراسان يافت نمي

 هر دو نوح از پي طوفـان بـه خراسـان يـابم       گر ز باد است و گر از آب دو طوفان به مثَل
در عـالم و ازجملـه در   ) ص(حضور معنـوي حضـرت رسـول اكـرم     » دو نوح«منظور از 

  ).69: همان( كند يحيي است كه در ابيات بعدي به آن اشاره مي  بن  محمدخراسان و نيز 

اند، به خراسان اختصاص ندارد و بعيد اسـت   كه نوشته چنان) ص(حضور معنوي پيامبر 
 .باشـد  )خراسـان (جوگر اين حضور فراگير در نقطة خاصي از زمين و كه خاقاني نيز جست
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 ،آب ،طوفان هرگونه تالطم در چهار عنصـر بـاد  براي توضيح دقيق بيت بايد توجه كنيم كه 
، 453، 209شود و خاقاني خود بـه چهـار طوفـان در صـفحات      و آتش را شامل مي ،خاك
  .اشاره كرده است ديوان 494و  ،478

دو طوفان آبي و بـادي جهـان را    ق 582 قرآنخواهد بگويد اگر در  جا مي شاعر در اين
از طوفان آبي و ديگري براي رهايي از طوفان بـادي  فراگيرد، من دو نوح، يكي براي نجات 

 نيـازي جـا اشـاره نـدارد و     در خراسان خواهم يافت و ظاهراً به شخص خاصي نيز در اين
  !نيست براي يافتن دو نوح در خراسان به دست و پا و تكلف بيفتيم

يحيي نظر ندارد، چراكه اين فقيه مشهور خراسـاني    بن  قطعاً خاقاني در اين بيت به محمد
، در فتنة غُز خاك در دهانش كردند ق 549 سال يعنيشدن اين قصيده،  سرودهها قبل از  سال

  .سروده است ديوان 871و  ،237، 155و او را كشتند و مرثية او را نيز خاقاني در صفحات 
ــات ــعزاني ــه جم ــه در دارقمام ــد ك ــدان  چه نقصان به خراسان يابم؟ من از آن جمع   ان

  ).70: همان( دارالقمامه، خانه و محل اجتماع زنان بدكار» دارقمامه«

المقدس كه در ميان مسلمانان شهرت خوبي  دارقُمامه نام كليساي مشهوري است در بيت
ايم  در جاي ديگر به اين كنيسه و سوء شهرت آن در ميان مسلمانان اشاره كرده. نداشته است

  )»دارقمامه«ذيل  تركي، ←(
 نفس عنقاي سخنران به خراسـان يـابم     ور مرا آينـه در شـانة دسـت آيـد مـن

صراحت بـه آن   بهضمناً يادآور نوعي فالگيري است كه خاقاني در بيتي ديگر  ‘آينه’و  ‘شانه’
  :اشاره كرده است

 مــن حكــم بــه از شــبان ببيــنم   در شـــانة گوســـفند گـــردون
  )74: همان(

بـا شـانة گوسـفند كـه      انـد  گـري  ربط ميان آينه و شانه كه از ابزارهاي مشاطه جا ايندر 
اگـر   :خواهد بگويد شاعر مي .شود ديده نمي ،از باب ايهام تبادر غير ،استخوان خاصي است

موضـوع بيـت   . گـو را بنگـرم   توانم سيماي سيمرغي سـخن  مي ،اي در كف داشته باشم آينه
  .ان گوسفند نداردگيري با استخو دخلي به فال
 ديو و انس و ملك و جان به خراسان يابم   صفت است و خدمشالدين كه سليمانييمح

گزاران وي را به  شاعر در بيان عظمت امام محمد يحيي او را به حضرت سليمان و خدمت
  ).75: همانكن،  معدن( ديو و انس و ملك و جنيان تحت فرمان او تشبيه كرده است
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غُـز   ةفتنـ شدن ايـن قصـيده، در    سرودهها پيش از  كه امام محمد يحيي، سالقبالً گفتيم 
  :دنيا رفته است و خاقاني نيز در همين قصيده به مرقد او اشاره دارد  از

 روم و رتبت حسان به خراسان يابم   به سر خاك محمـد پسـر يحيـي پـاك
  )298: همان خاقاني،(

فرزند امام محمد يحيي اسـت  يحيي   بن  محمد  بن  الدين يحيي محييممدوح اين قصيده، 
خاقاني خـود  . شده است كه جانشين پدر در خراسان بوده و از عالمان آن ديار محسوب مي

آمده به نـام و   )949 – 948( ديوانمقدمة منثور اين قصيده كه به عربي نوشته و در پايان  در
همـين   زني 94و ، 93 ،92 ،91شارح در توضيح ابيات . نشان دقيق ممدوح اشاره كرده است

  .اند لغزش را تكرار كرده
 عيسي و ابنه عمران به خراسان يـابم    سخن و لهجت يحيي و محمد نگرم

الدين فرزند محمـد،   صحيح است و منظور محيي ‘يحيي محمد’بدل  نسخه ‘يحيي و محمد’
  ).77: همانكن،  معدن( امام شافعي است

ممدوح خود را به سـخن و لهجـة حضـرت    خاقاني در مصراع نخست، سخن و لهجة 
و مـريم  ) ع(  تشبيه كرده و در مصراع دوم او را به عيسي) ص(و حضرت محمد ) ع(يحيي 

اشـاره   )محمـد    بـن   يحيي  الدين محيي(البته در اين ميان از باب ايهام به نام  ؛مانند كرده است
احيا بوده تناسب لطيفي وجود  ةنيز كه داراي معجز» عيسي«و » محيي«كرده است؛ طبعاً ميان 

  .نمايد اشكال و دقيق مي بينسخة اصل  ،بنابراين. دارد
 خواهندة كنعان به خراسان يابمصاع   ثاني مصري او يوسف مصري ست

  ).83: همانكن،  معدن( خواهندة كنعان، هستم من در خراسان در حكم بنيامين، صاع
كه به دستور يوسف صـاع   و برادرش بنيامين و اين) ع(شارح با اشاره به داستان يوسف 
بديهي است كه بنيامين خواهندة صاع زر نبوده : است زري را در انبان بنيامين نهادند، نوشته

خـواه و   ا صـاع مـ ا! انـد  و به تدبير يوسف و ناخواسـتة او پيمانـة مزبـور را در بـار او نهـاده     
كـه   چنـان معني مستحق زكـات و نيازمنـد؛ زيـرا،     بهخواهنده اصطالحاتي است شرعي  صاع
. كنند و هر صاع برابر است با چهار مد طعام زكات فطره را براساس صاع معلوم مي ،دانيم مي

 :معني نيازمند است بهخواه در اين بيت خاقاني نيز  صاع
 خواهان زكات آدم و حوا بينندصاع   او گرفتــه ز ســخن روزه و از عيــد

  )99 :همان(
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اي ايهامي اسـت   اشارة خاقاني در بيت مورد بحث به داستان يوسف و بنيامين تنها اشاره
  .و مدلول مابقي بيت به اين قضيه ناظر نيست

 هر صبح بوي چشمة خضر آيدش ز كام   ســـتلقـــاييآن پيـــر مـــا كـــه صـــبح
العطـاري  منظور از اين پير، ابومنصور بن اسـعد بـن محمـد بـن الحسـين بـن القاسـم        

 الدين، فقيه شـافعي نيشـابوري اسـت    الطوسي اصل، معروف به حفده و ملقب به عمده
  ).90: همانكن،  معدن(

و سياق بيت كه اشاره به شخصـيتي   است قصيده در مرثية ابومنصور حفده سروده شده
كه ساختار قصيده معموالً اين  تر اين توضيح بيش. زنده است، با سخن شارح سازگار نيست

ه مـ بعد از آن مقدسرايد؛  مي... اي در تغزل و تشبيب و  همين است كه در آغاز، شاعر مقدچن
تر از اين قاعده در محور عمودي  شاعران كم .پردازد عليه مي به مدح يا رثاي ممدوح يا مرثي

  .اند قصيده تخطي كرده
ماجراي ديدار كه  سروده استاي  همدر اين قصيده نيز خاقاني در پنجاه بيت نخست مقد

خـود   تواند باشد جز كسي نمي» ست خضرنام لقايي صبح«اين پير كه . با پيري روحاني است
  ).ع(  خضر

كنـد و   توصـيف مـي   )33از آغـاز تـا بيـت    ( پي  در  پياين پير كه خاقاني او را در ابيات 
  :آيد به ديدار خاقاني بيمار مي 34در بيت ، شمارد ميهاي او را بر ويژگي

 كازرده ديد جان من از غصـة لئـام     ار بـه بيمـارپرس مـنوآمد مسـيح
  )301: همانخاقاني، (

خواهـد   و خضر از او مـي كند  ميشكوه و شكايت  از روزگار خاقاني در ديدار با خضر
  :بخواهد را از او پاسخ آن ،اگر پرسشي دارد

ــام    الخطاب و گفتت و خطبه كرد به فصلسبنش  گــر مشــكليت هســت ســؤاالت كــن تم
  )302: همانخاقاني، (

دهد،  ها جواب مي پرسد و خضر به يكايك آن خاقاني نيز شش نكتة عرفاني از خضر مي
مرگ خاقاني، و مرگ ابومنصور حفـده از   گاه خضر با اشاره به سوگ رشيد، فرزند جوان آن

  :دار بر تن كند خواهد كه جامة سياه در عزاي اين فقيه نام او مي
ــيه     داشـتي كبـودخاقانيا به سـوگ پسـر ــرع س ــاه ش ــوگ ش ــر س ــر  ب ــوش ب  پ

  )همان(
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شود و همة پنجاه بيت قبل  درواقع از همين بيت است كه مرثية ابومنصور حفده آغاز مي
عليـه خـويش    اي است كه خاقاني براي تخلص به رثـاي مرثـي   ة هنرمندانهماز اين بيت مقد
  .پرداخته است

آميزي است كه در پنجاه بيت اول آمده و بر قامت هيچ  قرينة اين سخن توصيفات مبالغه
 7  االرض كـه در بيـت   آيد؛ مثل طـي  راست نمي) ع(  خضركس مگر وجود روحاني و غيبي 

  .آمده است
 تحفـةالعراقين مـاجرايي اسـت كـه خاقـاني در      ،با همين ترتيب داستاني ،ديدار با خضر

  .جا اختصاص ندارد اشاره كرده و به اين به آن نيز )54: 1357(
ــد   چــون بيــرق صــبح برتــر آمــد ــي از درم درآمـ ــر نبـ  خضـ
ــادت   نزديـــك مـــن از ســـر ارادت ــادت عي ــه ع  بنشســت ب

هايي  ها و پاسخ پرسش ش از او واز ديدار خضر و عيادت )69 -  54( خاقاني در همين اثر
خـواني   اين قصيده هـم  ةكه با مقدم است تفصيل سخن گفته بهها رد و بدل شده  كه ميان آن
 و 421اين ديدار و عيادت را خاقـاني، ازجملـه در صـفحات     روايت ديگري از. كامل دارد

  :نيز آورده است ديوان 422
ــبح    دوش كه صبح چاك زد صدرة چست عنبري ــد از درم ص ــر درآم ــوري خض  وش از من

هـا را بـه    آنتـوان   نمـي مربوط بـه خضـر اسـت و     پنجاه بيت نخست اين قصيده قطعاً
واسطة اين لغـزش اساسـي در گـزارش تمـامي      بهشارح سفانه أمت .ابومنصور حفده ربط داد

  .موفق نبوده استشده  يادابيات 
 گـه كنـد بـه زاويـة خاكيـان مقـام      گه   داران شـهر قـدستنهاروي ز صـومعه

گزيده، تعلقي به اين عالم ندارد و از مجردان عالم يعني اين پير چند صباحي در دنيا اقامت 
  ).91: همانكن،  معدن( ملكوت است

گـاهي در   گـاه  كنـد و  تنهايي سلوك مـي  بهمقصود اين است كه خضر مسافري است كه 
  .كند زاوية خاكيان اقامت مي

ــام    گاهي سپيدپوش چـو آب اسـت و همچـو ــر حط ــارغ ز ه ــل و ف ــوريدة مسلس  ش
  ).98: همانكن،  معدن( زنجير بسته شده، اشاره به رياضت سالكان استبه » مسلسل«

بافته بر اثر وزيدن   هم  بهزنجيرهاي  نبودن آب اشاره دارد به امواج آن كه همچو مسلسل
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مسلسل در كنار شوريده يادآور شور و  شود؛ ضمناً شكن ايجاد مي نسيم و باد در آن چين و
  .جنون الهي عارفان است

 كو داشت هـر دو را بـه پنـاه يـك اهتمـام        اتابك و سـلطان حيـات داشـتاز همتش
 كسوف شد آن ماه در غمـام  اين شمس در   چون او برفت اتابك و سلطان ز پس برفت

، مراد ‘سلطان’ و... فرمانرواي شماخي است  ‘الدين اتابك منصور سيف’ ظاهراً منظور شاعر
شاه حدود  شروانتاريخ درگذشت ... خاقان كبير اخستان بن منوچهر، ممدوح خاقاني است 

سال مرگ اتابك منصور را دقيقاً . بوده است ق 571و فوت ممدوح قصيده سال  583سال 
  ).117: همانكن،  معدن( اند معلوم نكرده

هاي  ور حفده در سالكه ابومنص يكي اين. اشكاالت اساسي بر استنباط شارح وارد است
زيست و هرگز در شروان زندگي نكرد تا با اخسـتان يـا فرمـانرواي     پايان عمر در تبريز مي

او زنـدگي كـرده    )خـوارگي  همت و دعا و غم( شماخي مرتبط باشد و آن دو در پناه اهتمام
يتـي  شاه كه اميري بوده است در وال شروان بارةهرگز در» سلطان«كه عنوان  باشند؛ ديگر اين

  .سلطان لقب پادشاهان بزرگ بوده است. كار نرفته است بهنسبتاً كوچك 
سـال   12تاريخ درگذشت اخستان بپذيريم، مـرگ او حـدود    بارةاگر سخن شارح را در

شـاه، داغ وي   القاعـده در زمـان مـرگ شـروان     بعد از مرگ ابومنصور حفده رخ داده و علي
وضوح از سخن  بهطور كه  همان. قدرها تازه نبوده كه خاقاني به اين مناسبت از آن ياد كند آن

  !سال 12شود درگذشت سلطان و اتابك با فاصلة كمي رخ داده، نه حدود  ميخاقاني دانسته 
گـاه   آن« 597و  590هاي  ، زمان درگذشت اخستان را ميانة سال)632: 1380(فر  فروزان
دانسته است كه اگر چنين باشد فاصلة مـرگ  » هم پيوست بهرا  اسكندري شرفنامةكه نظامي 

سال بعد، يعني زمـاني   20رود؛ يعني تقريباً  اخستان از مرگ ابومنصور حفده خيلي فراتر مي
 القاعده در قيد حيات نبوده است، چراكه درگذشت شاعر شروان را كه خود خاقاني هم علي

  !اند هنوشتق  595يا  591طبق اصح اقوال 
كنـد   ، ثابت مـي نشده استاي به مرگ اخستان  ديوان خاقاني هيچ اشاره اين قرينه كه در

كليـت نظريـة    ،بنـابراين . ترديد پس از درگذشت شاعر شروان رخ داده است كه مرگ او بي
  .شود مي   ردمضمون بيت و منظور خاقاني از سلطان و اتابك  بارةشارح در

از  شطغرل و مقصود  بن  ارسالنالدين  ركن» سلطان«ي از رسد كه منظور خاقان نظر مي به
خاقـاني خـود بـه نـام اتابـك      . باشـند  ،از اتابكـان آذربايجـان   ،الدين ايلدگز شمس» اتابك«

  :در اين بيت تلويحاً اشاره كرده است دينال شمس
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 اين شمس در كسوف شد آن ماه در غمـام    چون او برفت اتابك و سلطان ز پس برفت
  )303: 1382خاقاني،(

ق اسـت و   568 )462: 1387(تاريخ درگذشت اتابك بـه نوشـتة حمدالـلــه مسـتوفي     
ق نوشـته اسـت، امـا     571الثـاني   شاه را نيمـة جمـادي   ارسالنمرگ  )300: 1364(راوندي 

كه مرگ سلطان دو مـاه  كند  ميتصريح  )198: 1380( التواريخ زبدةحسيني در  بن ناصر  علي
طبق سخن خاقـاني نيـز   . اتفاق افتاده است 571الثاني  بعد از مرگ اتابك ايلدگز در جمادي

وضـوح   بـه روايت خاقاني . اند اين دو به فاصلة كمي بعد از مرگ ابومنصور حفده درگذشته
  .كند مييد أيتا ر زبدةالتواريخو  راحةالصدورسخن 

درسـتي   به 90دانيم و شارح نيز در صفحة  كه مي نانچتاريخ درگذشت ابومنصور حفده، 
و ابومنصـور   ،اتابـك  ،سـلطان ( مرگ اين سه نفر ،درواقع؛ است ق 571اآلخر  اند، ربيع نوشته
فاصـلة كمـي در    بـه گونه كه خاقاني اشاره كرده و در منابع تاريخي نيـز آمـده،    همان )حفده
  .ق رخ داده است  571

طغرل   بن  ارسالنالدين  نيز سلطان ركن ديوان 523 تا 518 بند صفحات تركيبخاقاني در 
  .را ستوده است

نامـة   فصـل در  ،»انـد  سال مرگ اتابك منصور را دقيقاً معلوم نكـرده «شارح  ه كهنكتاين 
  دادهتوضيح  »قصيدة شاهد جان از خاقاني و ممدوح آن«در  ،)زير چاپ( هاي ادبي ژوهش پ

بك منصور در ميان ممدوحان خاقـاني وجـود خـارجي    اساساً شخصي به نام اتا شده است؛
  !توانسته معلوم كند زندگي او را نمي مشخصاتيك از  لذا كسي سال مرگ و هيچ ؛ندارد

 ها شد بيـدار الينـام   او خفت و فتنه   ها شد بيمـار اليعـاداو رفت و سينه
  ).همانكن،  معدن( شود بازگردانده نمي» اليعاد«

  .كند يعني بيماري كه كسي از او عيادت نمي، اليعاد صفت بيمار است
ــام     در شرق و غرب بـودالدينةعمدز انفاس ــت انتظ ــا مل ــتقامت و ب ــت اس ــا ام  ب

استقامت و پايـداري امـت و سروسـامان ملـت در شـرق و غـرب عـالم، مـديون انفـاس          
  ).120: همان( بود دينعمدةال

و عراق است، نه شرق و غـرب   معني خراسان به شرق و غرب در ديوان خاقاني معموالً
  .دهد آميز به بيت مي عالم مفهومي مبالغه
 كردي چو حلقه بـر در فرمـانش التـزام     گر كه بود كليـد سـراي علـمو آن قفل
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  ).122: همان( است» جويني«اشاره به » گر قفل«: اند نوشته
ابـوبكر  ايـن تعبيـر را اشـاره بـه     ) »گـر  قفـل «ذيـل   :1374(خويش  فرهنگ سجادي در

 ؛آيـد  نظر درست مـي  بهكه  داند ميق  366 دراسماعيل، فقيه شافعي متوفي    بن  علي  بن  محمد
  !سازي نداشته است جويني شهرتي در قفل زيرا

عبدالرسـولي در حاشـية    ؛نظـر نيسـت   جويني نيز اتفاق بارةدر ،در ميان شارحان خاقاني
ابراهيم بغـدادي ملقـب بـه فخرالكتـاب       بن  علي  بن  حسناو را  )289: 1389خاقاني، ( ديوان

و  ،)941/ 2: 1387( اسـتعالمي  ،)»جويني«ذيل : 1374(سجادي  كند؛ معرفي مي )ق 586  د(
 نيـز ) 368: 1391( كـزازي  .انـد  الحـرمين جـويني دانسـته    اماماو را  )120: 1387(كن  معدن
  .»دانسته نيست كه كيست«: گويد مي

 يـــأجوج بـــود نطفـــة آدم بـــه احـــتالم   خصمش به مستي آمد از ابليس همچنانك
 اي نيز ندارد رسد نكتة اخير، بيان نهايت فساد يأجوج است و جنبة روايي و افسانه نظر مي به
  ).123: همانكن،  معدن(

نوشـتة ابشـيهي بـه ايـن سـخن      ) 453 /2:1401( المستطرف في كل فـن مسـتظرف  در 
  .روايت دانست اصل و توان آن را بي است و نمي شدهاي اشاره  اسطوره

 خط ساغرمسال و مه بنهاده سر بر خط   روز و شب آزاددل از بند بنـد مصـحفم
  ).154: همانكن،  معدن( قرآنهر قسمت و هر جزء » بند مصحف«

شـدن محـل تـالوت     معلـوم براي  قرآنهاي  اي بوده كه در الي برگ بند مصحف رشته
  :شده است ساخته ميهاي زر  اين بند گاهي از رشته. دادند مي   قرار

ــاد     بند زر از مصـحفم در وجـه مـي ــرون فت ــان بي ــتد و راز نه  بس
  )475 :، همانخاقاني(

 :با اشاره به همين بند سروده است) 56: 1349(فرخي 
 وز دو چشم بت دو گوش نيكـوان را گوشـوار     ها همي زرين كنداز سر بت بند مصحف

معلقـات  او صاحب چهارمين معلقه از : با اشاره به لبيد، شاعر مشهور عرب نوشته است
 :شود است كه با بيت زير آغاز مي سبع

ــا   عفــت الــديار محلهــا مقالُهــا ــا فرجامه ــد غوله ــي تأب  بمعن
  ).155: همانكن،  معدن(
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 :غلط بيت اين است بيصورت 
ــا ــا فَمقامهــ ــديار محلهــ ــت الــ ــي    عفَــ ــا  بِمنــ ــا فَرِجامهــ ــد غَولُهــ  تأبــ
 گـر بياسـايم دمــي هندوسـتان يــاد آورم      پيل مستم مغزم از آهن بياشوبيد از آنـك

اي به نحوة كشتن فيل در قديم دارد كه با كوبيدن گـرزي بـه سـرش او را بـه      بيت اشاره
 بكشـيد گويد مرا  شاعر خود را به فيلي مست مانند كرده و مي. كشتند زدند و مي زمين مي

  ).158: همان(

سر فيل با ابزاري چون چكش براي تنبيه و هدايت فيل بـوده   رسد كه كوبيدن بر نظر مي به
 :در همين مضمون سروده است )52: 1369( ليلي و مجنوننظامي در . است، نه كشتن آن

ــارد     هنــــدو ز چــــه مغــــز پيــــل كــــارد ــاد نــ ــه يــ ـتان بــ ــا هندوســـ  تــ
 ها جام شراب افتاده صـهبا ريختـه   از دست   شادروانةبادام ساقي مست خواب از جرع

 ايوان و خانه در پيش در كه سراپرده و شاميانه مانند گويند را بزرگي پردة خيمه »شادروان«
 ).169: همانكن،  معدن( بكشند سالطين و ملوك

! اند، نه بر سراپرده و خيمه افشانده جاست كه جرعه را بر زمين مي اشكال اين تفسير اين
فرش بزرگ  ديوانرسد حق با مرحوم عبدالرسولي است كه شادروان را در حاشية  نظر مي به

ييـد  أتو شواهد متنـي نيـز ايـن سـخن را     ) 367 :1389خاقاني، (و منقش معني كرده است 
 :آمده است نامه الهيمثال در  برايكند؛  مي

 بــه ملــك فقــر شــادروان بگســترد    طعام جـوع را صـد خـوان بگسـترد
  )327: 1387عطار، (

هـاي   پس شادروان در اين بيت و موارد مشابه چيزي است گسـتردني از جـنس فـرش   
  .بزرگ، نه آويختني از جنس پرده

 ريختـه شبه در پـاي ترسـا    قوت مسيح يك   مشربهخورده به رسم مصطبه مي در سفالين
جاي مسيح گرفته و يك شـب   بهشبه مسيح، ترسايي كه مخالفان عيسي او را » شبه مسيح يك«

  ).173: همانكن،  معدن( نگاه داشته و شراب به او نوشانيدند و روز بعد بردارش كردند

نيز هست، اما ) »شبه مسيح يك« ذيل/ 2: 1374(اين تفسير متكلفانه نظر مرحوم سجادي 
شـبة   است؛ يعني قوت يـك » قوت«شبه صفت مسيح نيست، بلكه صفت  يك رسد نظر مي به

صـفت   »نـاتوان « .اسـت  آمـده  ديوان 313كه در صفحة » شربت عيسي ناتوان«شبيه . مسيح
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سـازد يـا    معني شربت و دارويي است كه عيسي براي ناتوان و بيمـار مـي   بهعيسي نيست و 
صفت باده  منزلة به» شبه يك«اين است كه  كند ميييد أتچه اين برداشت را  آن .كند توصيه مي
 :سعدي گويد: آمده استديگر نيز در متون 

 سـاله بـه هيهـات برآريـد     گو زهد چهل   شبه بفروشرو ملك دو عالم به مي يك
 آيينــة برگســتوان گــرد شــمرها ريختــه   با شاخ سرو آنك كمان، با برگ بيد آنك

 اسـت هاي يخ را در گرداگـرد آبگيرهـا بـه آينـة شكسـتة برگسـتوان ماننـد كـرده          تكه
  ).185: همانكن،  معدن(

ضـمناً خـوب   . دقيق نيسـت » شكسته ةآين«هاي قديمي تعبير  بودن آينه به فلزيبا توجه 
نـوعي    بـه در معناي ايهـامي  » برگ بيد«كرد كه  بود شارح به اين نكته ظريف هم اشاره مي

 ،سـروري  ←(كنـد   اره دارد و با كمان و سنان و برگسـتوان ايجـاد تناسـب مـي    سالح اش
1338 :1/  132(  

 آتش و آب و باد و گل برده به هم به ساحري   سحرپيشه بين در صـور هـر آلتـيمطرب
 آورد صدا درمـي  بههاي ني را  استعاره از سرانگشتان مطرب كه تارهاي ساز يا سوراخ» گُل«
 ).227: همانكن،  معدن(

زيرا گل ؛ تا چهار عنصر تكميل شود» گُل«بايد خواند، نه » گل«و باد  ،آب ،به قرينة آتش
كه در موسيقي قديم،  توضيح اين. آميزد يادآور خاك است؛ يعني مطرب چهار عنصر را درمي

نغمـات نيـز    دادند و در تركيب هاي اربعه نسبت مي هر سيم تار را به يكي از عناصر و مزاج
دارد كـه  » خـاك «جاي گـل   به )114: تا بي( آبادي شاهشرح در نسخة . بايع توجه داشتندبه ط

  .مويد همين معني است
 گرداني كه بر دوالب گردون هست كارش كاسه   ها شستهبه خوان دهر چون دوالب يابي كاسه

دوم چرخ آب، » دوالب«. كه در ديوار تعبيه كنند ،اول دوالبه، گنجة كوچك دردار» دوالب«
 گـدايي »گردانـي  كاسـه «... وسيلة آن از چاه آب كشند  بهچرخ چوبي با دول و ريسماني كه 

  ).280: همان ،كن معدن(
نوعي چرخ چاه اشاره دارد   بهخاقاني . معني چرخ چاه است بهدوالب اول و دوم هر دو 

كـرد   هاي الزم منتقل مي كردند كه آب را از چاه به سطح هايي تعبيه مي كه بر چنبرة آن كاسه
 :صائب گويد. انداخت ميجريان  بهو آن را 

 اين همه كاسة زرين كه بر اين دوالب است  حيف و صد حيف كه از آب مروت خـالي
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  :خاقاني در اين بيت نيز به اين نوع دوالب اشاره دارد
ــاالتــر و  ايــن آب كــوثر كاســه    نگـر دوالب مينـا داشـتهآن آتشين كاسـه  آهنــگ ب

  )384: خاقاني، همان(

كار رفته و البته بـه گـدايي    بهدر رابطه با دوالب در معني حقيقي خود » گرداني كاسه« ماا
  .نيز ايهام دارد

ـاتم كـه بگسل جهان از وارعلي   راعثمانكشتحوادثغوغايكهگوراعلي ـاني  دار م  عثم
شدن عثمان تشبيه كـرده و بـا    كشتهجا ماجراي مرگ پسر عم خود را به واقعة  شاعر در اين

چون حضرت علي عليه السالم در  گويد در اين واقعه هم به اعتقادات مذهبي خود مي هتوج
  ).296: همانكن،  معدن( واقعة عثمان عزادار است

كـه   چنـان ، است و عثمـان  )علي نجار شرواني( منظور از علي در مصراع اول پدر شاعر
شاعر به پدر خود توصـيه  . اند، وحيدالدين عثمان، پسرعموي اوست درستي فرموده بهشارح 

اش، وحيدالـدين عثمـان    از دنيا دل بگسلد و به ماتم بـرادرزاده ) ع(  كند كه همچون علي مي
  .عفان نيز اشاره دارد  بن  عثمانصورت ايهامي به فتنة قتل  بهبيت  .بپردازد
  

  گيري نتيجه .4
بـر دانشـجويان ادبيـات بـراي      عـالوه  كـه اسـت   يگزيدة درسي موفق جام عروس خاوري

نثـر روان و   .ت فارسي و شعر خاقـاني نيـز خوانـدني و سـودمند اسـت     امندان به ادبي عالقه
تكلف و خالي از حشو و زائـد قطعـاً از مزايـاي ايـن كتـاب      از دور  توضيحات روشن و به

لف در موضوع و تنوع مضموني قصايدي كه ؤدني مز فضل و اطالع مثال. شود محسوب مي
غلـط بـر    چيني بسيار كـم  ها و ضمايم الزم و حروف مورد شرح قرار گرفته در كنار فهرست

در گزارش ابيات وجود دارد كه به بخـش   شدني رفع يالبته اشكاالت .ارزش اثر افزوده است
  .شدها در متن اشاره  از آن ميمه
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