
 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  133 -  107، صص 1392بهار ، اولدهم، شمارة سيزسال 

  شرح ديوان خاقانينقدي بر 

  *ناصر نيكوبخت

  چكيده
قرن ششم هجـري اسـت كـه بـه تبـع شـاعران        ةپرآوازخاقاني شرواني از شاعران 

عصر خود در رعايت سبك فني مصنوع و الـزام بـه آوردن غالـب اطالعـات و      هم
گـوي  ...  و اصطالحات علمي، معارف ديني، تـاريخ، اسـطوره، باورهـاي عاميانـه،    

 ،همـين سـبب   سبقت از بسياري از همگنان خود در دشوارگويي ربوده اسـت؛ بـه  
خاقاني، پرده از  وانيداند، ضمن تصحيح و تنقيح  كوشيدهپژوهان  خاقانيبسياري از 

اي رمز و رازهاي پوشيده در شعرش بردارند و ضمن معني تمـام يـا گـزينش     پاره
اثـر   يخاقـان  وانيد شرح. ، پژوهندگان شعر خاقاني را مددكار باشندوانيدابياتي از 

ي در همين مسير است كـه در ادامـه و   ها يگر كوششمحمدرضا برزگر خالقي از د
هـا،   گزينهي كلي، ها اعم از شرح ،يپژوه خاقانيعظيمي از  ةگنجينداشتن  رويپيش 
اين شـرح  . پرداخته است وانيدبه شرح پنجاه قصيده از  ،و مقاالت فراوان ،ها كتاب

ي ستودني شارح، مصون از سهو و خطا و عاري از نقص و كاستي ها تالش ةهمبا 
  .اي از اين موارد بپردازد پارهاين مقاله كوشيده است در حد اختصار به . نيست

  .خاقاني، برزگر خالقي وانيدي، پژوه خاقانيخاقاني،  :ها  كليدواژه
  
  مقدمه .1

و شرح  ،خواني، زيباشناسي هاي دشوار، درست همراه با مقدمه، تلفظ واژه يخاقان وانيد شرح
 1650ابيات به كوشش محمدرضا برزگر خـالقي، چـاپ اول، انتشـارات زوار در شـمارگان     

صفحه اسـت و شـامل    695كتاب داراي . خاقاني استقصيدة نسخه، مشتمل بر شرح پنجاه 
                                                                                                 

  n_nikoubakht@modares.ac.irدانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس  *
  2/2/1392: ، تاريخ پذيرش13/12/1391: تاريخ دريافت
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قصيده به ترتيب چاپ  50سپس  ،)31 -  11ص(سخن، فهرست قصيده، مقدمه  پيشفهرست، 
  .شود ميه نام كتابالدين سجادي، همراه با شرح واژگان و معني ابيات، و درنهايت  ضياء

. سبك خاقاني اشاره شده اسـت  همعصر و  همدر مقدمه به احوال و آثار و ممدوحان شاعران 
و  وانيـ دهاي  مقدمه ها و اي تذكره پارهسجادي و  مقدمةاين مقدمه در واقع نوعي گزارش از 

در معرفي آثار خاقاني شارح  ،متأسفانه. جديد نيست  اي نكتهديگر آثار خاقاني است و حاوي 
و در معرفـي هـر    اسـت   را دو اثر مجزا تصور كرده بيالغرا  ختم و نيالعراق تحفةمحترم مثنوي 

اي است  سرودهنام : گويد» بيالغرا ختم«، از جمله در خصوص است  يك چند سطري نگاشته
: ب 1387خاقاني شـرواني،  ... ( كه به خاقاني نسبت داده شده است و» نيالعراق تحفة«بر وزن 

ي هـا  در سال .اساس تحقيقات جديد، اين دو نام متعلق به اثري واحدند در حالي كه بر .)29
ـ   :الغرايب به چاپ رسيده است ختماخير چند تصحيح جديد از اين مثنوي با عنوان  ه يكـي ب

و ديگري به همت علـي صـفري آق   ) 1386( انتشارات سخن ،آباد همت يوسف عالي عباس
اي ديگر به همت ايرج افشـار، تحـت عنـوان     نسخه ؛)1387(انتشارات ميراث مكتوب  ،قلعه
  ).1385( شارات ميراث مكتوب و فرهنگستان علوم اتريشت، اننيالعراق تحفة: بيالغرا ختم

ـ  ،است  كرده اشاره خود استفادةاز منابع مورد  يا به پاره نامه كتابمحترم در  شارح  يول
دخل  چيو بدون ه ميكه به صورت مستق ،از ذكر منابع خود زياز مواقع ن ياريدر بس متأسفانه
از فرهنـگ لغـات و    مشـهود  اسـتفادة  كـه  چنـان . است  كرده غيدر ،استفاده شده يو تصرف

 دةيـ گزاسـت، از جملـه    ريانكارناپـذ  هـا  دهيـ گز ياريو بسـ  يسجاد يخاقان وانيد راتيتعب
است كـه در   يشگفت يالبته جا. اريو عباس ماه كن، معدنمعصومه  ،ينصراهللا امام ،يسجاد
اسـت كـه    يدر حـال  نيـ و ا شود ينم دهيد يمرتبط با خاقان يپژوهش مقالة چيه شانيمنابع ا

 دسـترس  در يمشكل خاقـان  اتياب يا پاره يدر خصوص نقد شروح و معن يمقاالت فراوان
است  مدعيشارح  عالوه به. شارح باشد ياز موارد راهگشا ياريدر بس توانست يكه م است

  در كالس درس استفاده كرده يديشه دجعفريس يشفاه اناتياز ب اتياب يا پاره يكه در معن
جز در يك مورد، در جايي از شرح مشخص نشده چه مطالبي را از ايشـان اخـذ    ،است كه

و  تأمل درخورالبته در همين يك مورد نيز انتساب چنين اظهار نظري به ايشان . است  ردهك
  ).7: ب 1387شرواني،  خاقاني(ترديد است 

ي فراواني صورت گرفته و آثـار  ها خوشبختانه در خصوص شرح قصايد خاقاني تالش
تـوان   اي اشاره كرده است و مـي  زيادي تاكنون چاپ و منتشر شده است و شارح نيز به پاره

البتـه   ،كه غالب ابيات مشكل خاقاني، تحقيق و تا حد زيادي رفع مشكل شـده اسـت   گفت
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 بـا  و بيـ ترت بـه  وانيـ د اتيـ اب همـة  راياست؛ ز يمورد ستودن نيدر ا زيشارح محترم ن تالش
شـده و   نيـي هـا و اصـطالحات مشـكل تب    واژه است، شده داده بسط و شرح يمنطق يانسجام

تحقيقـات   پربـار  نةيشـ يپاما با توجه به  ،عرضه شده است تياز ب يو روان سيسل يسپس معن
 ينوع بهكه  ،شرح نيا رفت يم انتظار خصوص، اين در فراوان مقاالت وجود و پژوهي خاقاني

 نيچنـ  امـا  ،و خطا باشد يبا حداقل كاست يشرح ،از خود است شياز شروح پ تر جامع اريبس
  .اشاره خواهد شد راداتياشكاالت و ا يا و در ادامه به پاره ستين

اسـت و در   يسـجاد  حيتصـح  وانيـ د شانيمأخذ ا ،است  كه شارح اشاره كرده گونه همان
 ضـبط  ياديـ ز مـوارد  در و كـرده  اسـتفاده  يعبدالرسـول  چـاپ  يهـا  ضـبط مـوارد از   يا پاره

  :شود مي ميشرح به چند نوع تقس راداتيا ).همان(است   دانسته ارجح را عبدالرسولي
  

  اغالط نگارشي. 2
  :به شرح زير استاي از اغالط مصطلح در اين كتاب  پاره

 شرواني، خاقاني( يبلعجب يجا به يبوالعجب، )7: سخن پيش(نظرات  ←نظر با ات  جمع
 :همـان ( كـه  چنان يبه جا چهو موارد متعدد در ابيات؛ چنان ،)27 تيشرح ب 75: ب 1387
؛ )72 تيـ شـرح ب  232دوم،  تيـ ب 144 :همان( بلعجب يجا به بوالعجب؛ )تيب شرح 113
 325 :همان(بلفضول  ي؛ بوالفضول به جا)14 تيشرح ب 261 :همان(بهبود  يبه جا يبهبود
 يجـا  بـه  جـا يبواله؛ )26/35 تيـ ب شـرح : همان(سالمت  يبه جا ي؛ سالمت)68 تيشرح ب

  .و غيره ،)135 :همان( جايبله
  

  استناد نارسا به بيان شفاهي شهيدي .3
اي ابيات از بيانات  پارهكه در شرح  است  سخن مدعي پيش، شارح در بيان شدكه  طور همان

و  است  فقط در يك مورد به بيان ايشان استناد كرده ،در حالي كه است؛  شهيدي بهره گرفته
  .است  اگر موارد ديگري در شرح وجود داشته، متذكر نشده

در تبيين يكي از ابيات، اظهار نظري به شهيدي نسبت داده شده كه با توجـه بـه فضـل    
  : مثالً در شرح بيت ؛دارد تأملبديل ايشان، چنين استنادي به ايشان جاي  بي

ــابعتش كــوه در روش  ارفت از پي مشايعتش سنگ در هو   آمــد پــي مت
  )2 /45: همان(
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  :به نقل از شهيدي گويد
در اخبـار   ؛بيت اشاره است به حركت كوه و پريدن سنگ بـه آسـمان در شـب معـراج    

متابعت كرده باشد و سـنگ  ) ص(  پيامبرمعراج چنين نيامده است كه كوه در شب معراج از 
قطب ) ص(  پيامبراين تعبير شاعرانه است، چون . به هوا خاسته باشد) ص(  براي بدرقه پيامبر

شهيدي بـه  (اي پديد آمد  و ولي عالم امكان بود، بعد از رفتنش از اين عالم، حركت و زلزله
  . )59: ب 1387خاقاني شرواني،  نقل از

المقـدس دارد   در حالي كه مصرع دوم اشاره به يكي از وقايع شب معراج پيامبر از بيـت 
ان عروج كرد، صخره نيز از جـاي  صماء به طرف آسم ةصخراز روي ) ص(  پيامبركه چون 

آن را از حركت بازداشت و گويند اين صخره همچنـان در  ) ص(  پيامبرخود حركت كرد و 
البتـه شـارح در ادامـه     ؛)»صـخره «ذيل  :1363 ،الدين علي خان سراج ←(فضا معلق است 

  .در شب معراج به حركت درآمد الصخره قبةكه  است خسرو گفته ناصر: گويد
  

  از ضبط عبدالرسولي به جاي سجادي استفاده .4
گاه شارح، ضبط عبدالرسولي را بر سجادي ترجيح داده و در نتيجه معنـي ديگـري از بيـت    

رسد در بعضي مواضع ضبط سجادي بـر عبدالرسـولي ارجـح     نظر مي بهكه  است اراده كرده
  :مثالً در بيت ؛است

 متكـا  سدره مه و آمد نطعشعرشهم   بـرون تاخـت قـدر اوبـهيآسمان جن از
  :سجادي آمده ةنسخدر حالي كه در 

  او قدر تاخت برون نخست آسمان از
  )15 /69: ب 1387خاقاني شرواني، (

ـ كـه روز اذاالشـمس كـورت بود  مصابويمو دهيبر را فلكنعشبنات   نـاميب
اميـد  : اسـت  آورده و سپس معنـي كـرده  » بود كه«در مصرع اول » بر او«شارح به جاي 

  .كنده و پريشان ببينيم موياست كه روز قيامت اختران فلك را در عزاي پدرشان 
يي كرده كه اگـر  ها فلك امسال بر من ظلم: گويد در حالي كه با توجه به بيت قبل كه مي

يي ها ظلم) خاقاني(دهد كه بر او  ميشود، در بيت باال ادامه  دليلش را از او بپرسي، خجل مي
شدن خورشيد در قيامت در مقابل آن ناچيز است و اختـران نعـش بـه     تاريككه  است رفته
مقاله به موارد ديگري اشاره شده بود كه در  ةاوليدر تحرير . اند مصيبت زده ها آن ظلم ةواسط
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بـه  » خاقـاني  وانيـ دشرحي دوباره از «فر تحت عنوان  مهدويسعيد  ةعالمان ةمقالاين ميان، 
ـ  جـا  ايـن و در  سـت تفاوت ضبطي اشاره كرده اگونه  صورت مبسوط به اين پرهيـز از   رايب
  .)75 -  52 :1391فر،  مهدوي ←( )تكرار حذف شده است

  
  توضيح واضحات. 5

 ،در حالي كه است؛ گاه شاعر در خصوص بعضي تلميحات و وقايع تاريخي داد سخن داده
شروح آمده و نيازي به بسط نداشته است؛ مثالً در باب خضـر و موسـي    ةهماين موارد در 

 قـرآن سوم، يك صفحه و نيم به شرح اين قصـه در   ةقصيد 16شرح بيت  73و  72در ص 
  .كرد اشارتي به قصه كفايت مي فقطپرداخته است كه 

  
  پوشي از توضيحات بايسته چشم. 6
طالحات و تركيبات الزم بود اشاراتي شود اي از ابيات، براي تبيين بعضي اص در شرح پاره - 

  :كه بدان توجهي نشده است؛ براي مثال در شرح بيت
 ايچـون آسـ   ياز آن تردامنـ  يرد خود گـرد گ   چراغچونياهيسدلزانزبان،يدار نيآتش

  )1 /8: ب 1387خاقاني شرواني، (

اشـاره  : آسـيا گويـد   تردامنـي دربارة بودن چراغ توضيح داده شده، اما   زبان دربارة آتشين
 :همـان (شـود   است به آسياهاي آبي كه گردش آب در دامن آسياب موجب چرخش آن مي

هـاي چـوبي    دادن پـره  حركـت تردامني آسيا بدان علت است كـه بـراي    ،در حالي كه ؛)38
شـد و در نتيجـة چـرخش     هـا ريختـه مـي    توربين آسيا، الزم بود كه آب از ارتفاع روي پره

سـبب  شد و هميشه اطـراف آسـيا مرطـوب بـود، بـه ايـن        ميپراكنده  راف ها، آب به اط پره
  .تردامن گفته شده است 

كردن آن اشـاره   حاجبيو » ال«شبه  به وجه 49 فحةدوم، ص ةقصيددر شرح بيت پنجم  - 
حاجبـان اسـت كـه از دو طـرف ماننـد       ةنيزدر عربي مانند » ال«شكل نگارش  ؛نشده است

شبه شكل تحريري ال در عربي با نيزة متقـاطع   وجه. كند قطع ميرا  ديگر يكهاي قيچي  تيغه
  .حاجبان است

شبه ال و اژدها نيز اشاره نشده است، كـه بـاز شـكل تحريـر ال در      در همان بيت به وجه
  .عربي به بازبودن دهان اژدها اشاره دارد
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  :ولي بيت معني نشده است ،ها معني شده در مواضعي كه واژه
 بدر مصاف هـوا  نكياكبرت اجهاد   مقام خردنيببنكياعظمت، اسواد

  )4 /16 :همان(
اي به مقصود شاعر  در اين بيت شارح سواد اعظم و جهاد اكبر را تبيين كرده، ولي اشاره

  .و معني بيت نكرده است
ــة ــ جامـ ــازر آب سـ ــردليگـ  از دكــان برخاســت يار درزديشــا   ببـ

  )18 /32: همان(
گـازر و  ( اين دو ةرابطشارح فقط به معني واژگاني گازر و درزي اشاره كرده است و به 

 نخسـت، اي بدوزنـد   خواستند پارچه خياطان وقتي مي. اي نكرده است در بيت اشاره) درزي
رفتگي دارد، انجام شود و پـس   آبسپردند تا آن را بشويند تا اگر پارچه  آن را به گازران مي
  :گويد شاعر مي. تنگ نشود از دوخت كوتاه و

حاال كه پارچة گازر را آب برده، يا به عبارت بهتر، حاال كه گازر پارچة خياط را به سيل 
  .سپرده، شايسته است كه خياط دكان را تعطيل كند

ــم ــ قس ــر ناكس ــهيه ــبك، فرب  برخاسـت  گـران  يالغـر مـنقسم   س
  )18/ 36: همان(

بين سبك . معني كرده است دشوار را گران و آساني هراحت و سريع و ب را شارح سبك
با توجه به ابيات قبل : بيت نداده است ةدربارو گران، و فربه و الغر تضاد است و توضيحي 

داند كه گويي بـا او سـر سـازگاري نـدارد، هميشـه       ميسرنوشت خود را در دست قصابي 
  .پراستخوان را به خاقانيدهد و گوشت الغر  استخوان پرچربي را به ناكسان مي گوشت بي

ــاروان ــهرك ــد از در ش ــع ش  برخاســـت كـــاروان راهازرصـــد   منقط
  )18/ 39 :همان(

بـه   تر بيشخاقاني رصد  وانيددر . معني كرده استمراقب و نگهبان راه  را شارح رصد
  .)46 /22شرح بيت  ←(گيرنده، محل اخذ باج و خراج آمده است  معني باج

 ديـ نما دانيـ م تنگ جهاندونيكز   جنيبـتينيقعده كـن، سـاتگ  قدح
  )38/ 23 :همان(

  .شارح فقط معني لغوي قعده و ساتگيني و جنيبت را آورده و بيت معني نشده است
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  نقد و نظري به شرح قصايد .7
 منتهــابــه رفتــه و مســافت ازبگذشــته   ميبه مستقدهيهفت چرخ و رسبنوشته

  )2/ 54 :همان(

و افـالك را   هـا  گويـد پيـامبر آسـمان    مـي شارح مستقيم را فلك نهم و عرش دانسـته و  
ها، از تنگاي عالم خاك گذشت و  كردن فاصله طي از درنورديد و به عرش الهي رسيد و پس

  .به المكان پاك و مطهر رسيد
را عـالم  » هفـت چـرخ  «ها،  را به معني فاصله» مسافت«با توجه به معني بيت، شارح 

اسـاس ديـدگاه    را مكان پاك و مطهر دانسته اسـت؛ در حـالي كـه بـر    » منتهي«و خاك 
انـد، مقصـود از    فالسفه كه عالم را به عالم خلق و امر و يا ملك و ملكوت تقسيم كـرده 

عالم ملكـوت اسـت و    بعد از فلك هفتم و احتماالً» مستقيم«هفت چرخ، عالم ملك، و 
ي همان عـالم ملـك و منتهـا همـان عـالم      همان معناست، مسافت يعن تأكيدمصرع دوم 

  .ملكوت است
 عـال  از هـم  اعال سرادقتابردهيپ   رفته تا خـط رقـم اول از خطـرره

  )2/ 55 :همان(
 هـو  و«آية شـريفة  در مصرع دوم ضبط سرادق اعلي بهتر از اعالست و ذكر اشارت به 

  .شايسته است) 7: نجم(» ياالعل باالفق
ـ و چون يب قدمت يسراخلوت   به چشم سردهيو ددهيسور سر رس در  چـرا  يب

  )2/ 57 :همان(
  .)62 :همان(تشبيهي  ةاضاف: سور سر ؛ديوار قلعه و شهر: سور گويد ةشارح در بار
و  ،عقل، دل، روح، سـرّ «عيني است لطيفة مراد يكي از پنج  جا اينسر در  ،در حالي كه

  .تخصيصي استاضافة تشبيهي نيست، بلكه اضافة ؛ بنابراين سور سرّ »خفي
 ربهايشـ  به دادمش بها شيبعمركه   قبول كرد مـراگهآنتيعافعروس

  )3/ 1 :همان(
تمـام شـده    بهـا  گرانبه عافيت رسيدم كه عمر  گاه آن: شارح در انتهاي شرح بيت گويد

به عافيت رسيدم كه عمر گرامي را صـرف   گاه آن: مقصود شاعر اين است ،بود؛ در حالي كه
  .به انتها رسيد كه اينرياضت و ترك هوا كردم، نه 
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 هـوا  وكام يگلو دم،يبر بازخوشهچو   خوشه در گلـو آوردتميكشت عاف چو
  )3/ 2 :همان(

بـه   ،در حالي كه. كنايه از برآمدن و رسيدن خوشه: خوشه در گلو آوردن ،شارحبه نظر 
بستن و كنايه از  خوشهشدن به  نزديكزدن است نه رسيدن خوشه، يعني  خوشهمعني ابتداي 

نفسم بـه ثمـر برسـد، از تعلقـات      ةتزكيوقتي نزديك بود حاصل زحمات رياضت و  كه اين
  .دنيوي و برآوردن هواي نفس دوري كردم

 دايـ پ شـد  دهيسـپ  مـن،  املشبدركه   ديچو دبكوفتپرعقلكنگرهخروس
  )3/ 3 :همان(

وقتي عقل ديد كه در شب آرزوي من سپيده آشكار شد و آمال من به انتها رسيد، : شارح
  .سرايي كرد شروع به نغمه

در عين نااميدي يا در تاريكي يأس و نااميـدي،   كه مقصود شاعر اين است ،در حالي كه
  ...وقتي آرزوهايم به اجابت نزديك شد، 

ــوارحيمســ  ترسـا خط چون بود يرو باشگونهكه   گرفــت آن دليراســتيپ
  )3/ 5 :همان(

، منحرف؛ خط ترسا در اصل خط يوناني اسـت كـه از   رو كج: رو باشگونه ،شارحبه نظر 
  .شود چپ به راست نوشته مي

بـه معنـي   ) شـكل  و روي بـه معنـي صـورت، رخسـار،    (روي  باشـگونه  ،در حالي كـه 
نظر به از چپ به راست نوشـتن   معني شده؛ ثانياً رو كجرونده نيست كه منحرف و  باشگونه

خط ترسا ندارد، بلكه حروف عبري يا يوناني برخالف حـروف پارسـي كـه روي بـه بـاال      
  .رونده و منحرف چپروي است نه  باشگونهدارند، روي به پايين دارند؛ بنابراين 

روي بـه   كـج كه  البته در جايي ديگر خاقاني، فلك را كژروتر از خط ترسا دانسته است،
  .معني از چپ به راست نوشتن باشد روي نيست كه به چپمعني 

 ايب كهكند يهم دعوت مقرعهبيشبه   خـردداغگـاهزوحـدتشهنشـه مرا
  )3/ 11 :همان(

كـه اسـبان را    گونـه  همـان : تشبيهي دانسته و در معني گويد ةاضافشارح داغگاه خرد را 
هاي تازيانه  رشتهگويد با  ميشاعر  ،در حالي كه... برند  داغگاه ميكردن با تازيانه به  داغبراي 
  .زند كه برو ميكه  كند كه بيا، نه اين مياشاره 
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پهلوانان، منشور عمل  ويژه بهداغگاه معني ديگري دارد و آن محلي است كه اهل حرفه، 
  .)»داغگاه«ذيل : 1363 ،الدين علي خان سراج ←(كنند  خود را حاصل مي

چون عقلم به كمال رسيد، خداوند مرا براي دريافـت  : حاصل بيت چنين است كه معني
  .كند منشور عمل دعوت مي

 را؟ تـو  ستيچ زخاك مقامر، نهيكودكنه   ؟يزيبيمخاكچه،يخاكرصدگه نيا در
  )3 /13 :همان(

دنيا به رصـدگاه  . ستگه عالم خاك، استعاره از دنيا كمين: رصدگه خاكي ،شارحبه نظر 
  .نشينند كه در رصدگاه در كمين ستارگان و اجرام فلكي مي گونه همانمعني شده است، 
وجه رصد و رصدگاه به معني جايي بـراي رصـد    خاقاني به هيچ وانيددر  ،در حالي كه

. ستارگان نيامده است، بلكه اغلب به معني محل گـرفتن بـاج و خـراج از كاروانيـان اسـت     
  :اين بيتدر  كه  چنان

ــاروان ــهرك ــد از در ش ــع ش  برخاســـت كـــاروان راهازرصـــد   منقط
  )18/ 39: همان(

گيرنـد و دائمـاً از    مقصود شاعر اين است در اين دنيايي كه هر لحظه باج عمر از تو مي
  ...شود،  عمرت كاسته مي

 كرفس كه پركژدم است صحن سـرا مخور   كه نامردم اسـت طبـع جهـانشيع مساز
  )3 /33 :همان(

و مشغول عيش و نوش شدن اسـت؛   يخيال بيخوردن كنايه از  كرفسگويد،  شارح مي
آمده، مأخـذ آن كـدام اسـت؟     در حالي كه در هيچ مأخذي چنين مطلبي نيامده است، اگر

هـا   خوردن كرفس باعث انبسـاط رگ . اي نشده است كرفس و عقرب اشارهرابطة به  ،ثانياً
مصرع دوم بيـت از طريـق   . شود سادگي در بدن منتشر مي بهشود در نتيجه زهر عقرب  مي

خـوردن كـرفس باعـث     كـه  ايناسلوب معادله يا تمثيل براي مصرع اول بنا شده است، نه 
  .شود عيش و شادي مي

 نمـا زدهـد  يآبسـتن  را گلوآبكه   او، آتش بهار كم اسـتيسويباد گ ز
  )3/ 54 :همان(

بـاد گيسـوي   : و در معنـي گويـد   اسـت  كنايـه از خورشـيد  : آتـش بهـار   ،شارحبه نظر 
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است و به هر كجا كـه قـدم نهـاد،     تر بيشنيست، بلكه  تر كمتنها از آتش بهار  نه) ص(  پيامبر
  .آب و خاك را مانند خورشيد بهار، گرمي بخشيد و بارور كرد

جمـر در لغـت   . باشد تواند جمرات ثالثه نيز ميرسد كه مقصود از آتش بهار،  مينظر  به
، و در ها دوم آب ةجمرشود و در  مياول زمين گرم  ةجمردر . آتش است ةشعلنيز به معني 

  .رويند شوند و از زمين مي  سوم نباتات گرم مي ةجمر
 »ارنـا ربنـا« يشناسـا  توسـت علمكه   مختصرانشكزيشناستومننيقي

  )3/ 63 :همان(
 نيالـذ  ارنـا  ربنـا  كفـروا  نيالذ قال و«فصلت  ةسور 39 ةآياشاره است به ارنا  ربنا: شارح

اي پروردگار ما، آن دو تن را از جن و انـس كـه مـا را گمـراه     :  ... االنس و الجن من اضالنا
  ).39: فصلت(» ... نهيم و ها آنكردند به ما بنماي تا پاي بر سر 

اضـا كردنـد كـه اگـر     در حالي كه بيت به فرومايگان قوم موسي اشاره دارد كـه از او تق 
شريفه ايـن موضـوع    ةآيدر دو . نشان دهد ها اي وجود دارد او را آشكارا به آن خداي يگانه
  :آمده است

  .)153: نساء( جهره اهللا ارنا فقالوا ذلك، من اكبر يموس سألوا فقد - 
  .)55 :بقره( جهره اهللا ينر يحت لك نؤمن لن يموس اي قلتم واذ - 

 آ رونيـ اول ز پوسـت ب  ياللـه، بـار  چون   يسازگل مباش كه هم پوست را كفن چو
  )4 /20 :ب 1387خاقاني شرواني، (

ي آن را هماننـد  هـا  ي فراواني است و خاقاني گلبـرگ ها گل سرخ داراي گلبرگ: شارح
گويد، مانند گل سرخ به دور خـود پـرده و حجـابي     پرده و حجابي تصور كرده است و مي

  .شود چون گل الله باش كه يك برگ بيش ندارد و آن تمام وجود او را شامل ميمكش و 
توان براي الله يك برگ بيش  پربرگي گل سرخ منظور نيست و چگونه مي ،در حالي كه

ي سبز محصور شـده، نبـاش؛   ها گويد مانند گل سرخ كه در كاسبرگ تصور نكرد؟ شاعر مي
شدن گل با  پژمردهو تا پرپرشدن و  است فتهي سبزي دربر گرها چون گل سرخ را كاسبرگ

ريـزد و بـدون    مي ها كه گل الله به محض بازشدن، پوست اطراف گلبرگ ياوست، در حال
  .حجاب است

ــس عشــق روزه   اوستياست كĤتش دوزخ غذايآتش عشق ــوا؟ پ ــو در دوزخ ه  دار و ت
  )5 /14 :همان(
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غـذا و   اوست، ولي در نزد تو بيعشق آتشي است كه آتش سوزان جهنم غذاي : شارح
  .ضعيف و ناتوان شده و تو گرفتار جهنم هواي نفسي

كه محصول هـواي   ،تواند آتش دوزخ را آتش عشق چنان است كه مي: گويد شاعر مي
در خود فرو برد، در حالي كه آتش عشق در تو فرو مرده و آتش هواي نفـس   ،نفس است
  .گرفته است تو را دربر

ــن   قوم معذورند از آنكنيمرا دشمن شدند ا گر ــهم ــا   لميس ــوت اوالد الزن ــر م ــدم ب  كĤم
  )6 /21 :همان(

  .»كشد تاب را مي شبطلوع ستاره سهيل كرم «در معني مصرع دوم آورده كه : شارح
سهيل هيچ مستندي ندارد و ستارة تاب در اثر طلوع  شدن كرم شب كشتهدر حالي كه 

ي فارسـي  هـا  خاقاني بوده كه بـه شـرح   وانيدورزي شارحان هندي  احتماالً نوعي خيال
) ع( علـي شارح در تأييد اين مدعا حديثي از امام  .وارد شده و تقليد و تكرار شده است

هر گـاه  : الميل زاد و ليالل برد ل،يالخ سمن ل،يالس قطع ل،يالسه طلعت اذا« :كه است  آورده
منقطـع گـردد و    هـا  و سـيالب ) تـاب  شبكرم ( طلوع كرد سهيل، هالك شود كرم توالد

كـه در   طـور  همان .»شود ميشوند و شب سرد گردد و ميل مباشرت زياد  مياسبان فربه 
شدن كرم توالد نيامده و شارح خود  هالكشود، در اصل حديث  ميمتن حديث مالحظه 

  .است  بدان افزوده
  :است  در ضبط بيت متنبي نيز سهوي صورت گرفته و آورده عالوه به

ــه  و ــا سـ ــوتهم و انـ ــر مـ  ييبمــــوت اوالد الزنــــاطلعــــت  ليتنكـ
. شـود نـه در كتابـت    است كه در تلفـظ زنـايي خوانـده مـي    » الزناء اوالد«در حالي كه 

 طلـع  اذا: تقـول  العرب ان ديري«: ، ابوالبقاء العكبري در شرح بيت متنبي آورده استعالوه به
 جعلهم و. له حسداً تموتون م،يبها اعداءه وجعل الً،يسه نفسه فجعل. ميالبها يف الوباء وقع ليسه

  .)12: تا بيمتنبي، (» له اصل ال ميكالبها الزنا  اوالد
مشـخص نيسـت و ايـن     هـا  الزنا را چهارپايان دانسته است، زيرا پدر آن عكبري اوالد
  .تر است معني پذيرفتني
تركي در وبالگ خود در شرح ابيات مشكل خاقاني در ذيل ايـن بيـت بـه    محمدرضا 

گويـد كـه هنگـام     كنـد و مـي   نقل از ابوالعالء معري به باوري در ميـان عـرب اشـاره مـي    
اجازه نگيرند، جنيني كه در  ها اگر از صاحب آن...  كشي از حيوانات نر، مانند اسب و نسل
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در ايـن بـاور نيـز    ) 1385 تركي،( ميرد هيل ميسستارة شود، با طلوع  شكم ماده حاصل مي
  .الزنا، بهايم فرض شده استد منظور از اوال

 عطا ضيساخت از ف ايرا هفت دريجدول   سد مبـارك ده انامـل برگشـادنيبر ا پس
  )7/ 36: ب 1387خاقاني شرواني، (

  .ستدانسته ا كردن و ساختن حاصلرا » برگشاد« را استعاره از ده پايه سد، و» انامل«شارح 
در حالي كه احتماالً ده انامل استعاره از ده منفذ خروج آب يـا ده منفـذ ورودي آب بـه    

بـه معنـي    اسـت،   شارح معنـي كـرده   43كه در شرح بيت  طور همان ،سد باشد و برگشادن
بازكردن بند است و مراد شاعر اين است كه به دسـتياري فـيض جـود و سـخاي ممـدوح،      

تبديل كـرد و  ) هفت دريا(تمامي درياها  ةاندازرا با ساختن سد، به ) رود كوچكي(جدولي 
  .ده منفذ خروجي براي آب باز كرد

را به معني برگشادن و بنـد برگـرفتن معنـي كـرده     » بند برگشادن«دو بار  7 /43در بيت 
  .كردن معني كرده، كه خالف معني بيت است حاصلبه  7 /36است، ولي در بيت 

 شوايسهم خسران پس نهاد و سهم خسرو پ   ديرسنيخاكرومينخدمتبهيخاقان بنده
  )7 /63 :همان(

آلود خود را كه سهم سلطان بود،  خاك ةچهرهنگامي كه به خدمت آمدم، نيمي از : شارح
  .كار بود، پس نهادم پيشكش كردم و نيمي ديگر را كه از آستانت خاكي نشده و زيان

سهم اولي به معني بيم و ترس و سـهم   ؛سهم در اين بيت جناس تام است ،در حالي كه
  .دوم به معني نصيب و بهره است و يعني خسران و خسرو نيز جناس آورده است

) پادشـاه (با نهايت فروتني و تواضع و انكسار بـه خـدمت تـو    : معني بيت اين است كه
 ،ي نهادم و نشان بنـدگي خـود را  رسيدم، در حالي كه بيم شوكت و هيبت پادشاه را به كنار

  .ام عرضه كرده ،كه همان نيم روي خاكين است
 التقا ديذره را با چون تو خورشنياكاوفتاد   ماه بـود امـروز و اسـتقبال بخـت اجتماع

  )7 /68 :همان(

آوردن بخــت و اقبــال نظــر  رويامــروز بــه ســبب اجتمــاع مــاه و خورشــيد و : شــارح
  .حقيري چون من افتاد ةذرتو به  ةخورشيدگون
، شـاعر  اسـت   كه شارح به اصطالحات نجومي اجتماع و استقبال اشاره كرده طور همان



 119   ناصر نيكوبخت

  1392بهار ، اول زدهم، شمارةسيسال هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

گويـد   و بـه صـورت پوشـيده مـي     است خود را به ماه و ممدوح را به خورشيد تعبير كرده
اقبـالي   خوشمن با تو باعث ) استقبال(گيرد، رويارويي  كه ماه از خورشيد نور مي طور همان
  .ده و بخت و اقبال به من روي آورده استمن ش
 بها كم وسفيچو ين وسف،يبا حسن يميمر   وصـف تـو بسـتوسفيطبعش نكاح ميمر

  )7 /69 :همان(

ها گويد وصف  در توضيح واژه(طبع بكر خاقاني با توصيف تو پيوند بسته است : شارح
ماند، شايسته نيست كه  اي كه در زيبايي به يوسف پيامبر مي پس چنين قريحه). يوسف نجار

  .بها باشد كممانند يوسف نجار 
» معـدوده  دراهم بخس بثمن شروه و« ةشريف ةآيبهايي را تلميح از  كمكه شارح  طور همان

نسـبت داده  ) ع(  بهايي به يوسف پيامبر ، بايد در معني بيت نيز كماست  دانسته ) 20: يوسف(
  .شود نه به يوسف نجار

تـو   ةگون يوسفبكر خود را مصروف وصف زيبايي  ةقريحشاعر طبع و : گويد شاعر مي
كرده است؛ طبعي كه به عظمت و شكوه حسن يوسف است نه بـه قيمـت انـدك يوسـف     

يعني ممدوح بايد قدر ايـن طبـع و قريحـه را    ) يي اندك كه برادران او را بدان فروختندبها(
در مصرع اول ايهام . بداند و از نظر بخشش صله، متوجه مقام شاعر و جايگاه سخن او باشد

  .است) ص(  پيامبرتناسبي به يوسف نجار دارد، اما در هر دو مصرع مقصود يوسف 
 ابــا ونــدميو فــرعم كفــر و پ دان آتــشاصــلم   هستيرايخاك را چون من سخن پ طيبس گر

  )7 /73 :ب 1387خاقاني شرواني، (

» فـرعم كفـر  «و از تلمـيح   اسـت   دان و پيوندم ابا را متذكر شده آتششارح تلميح اصلم 
  .و بيت نيز معني نشده است است  سخن به ميان نياورده

معني . برگ و بار: و پيوند ،شاخه: ريشه، فرع: اصل. دنريالنظ مراعاتاصل و فرع و پيوند 
شاعري چون من يافت شد، پس من چون  يخاك ةكرحاصل بيت اين است كه اگر بر روي 

اشـاره بـه   » ابـي «. شيطان اسـت ) وجودم ةهم(درختي هستم كه ريشه و شاخ و برگم همه 
  .است» م كفرفرع«اشاره به » كان من الكافرين«و » پيوندم ابا«

 انـــد ولكـــن ســـه قبلـــة طـــالبقلـــهدو   جوديكه در تمامدميدست و كلك تو د دو
  )15 /10 :همان(
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ـ نصارا باشد و يا  ةقبليهود و  ةقبلمسلمانان و  ةقبلسه قبله شايد مراد : شارح گويد  ةخان
  . مالئكه است ةقبلالعمور كه   االقصي و بيت كعبه و مسجد

در حالي كه با توجه به توضيحات شارح، مقصود شاعر اين است كه دو دسـت تـو دو   
دو دست و قلم : گويد ميشود؛ بنابراين شاعر  قبله و كلك تو يك قبله، مجموعاً سه قبله مي

؛ و بعيـد  اسـت اي  ند، هر يك براي طالبان جداگانـه قبلـه  ا تو كه نماد غايت جود و بخشش
  .خاصي اشاره داشته باشدهاي  قبلهنمايد كه به  مي

 مـال و نصـاب   بنـد  يپـا كه دستمال تـوام     به دست چپ مفكنيخاتمم به دروغ چو
  )15/ 50 :همان(

مـرا بـا   : اسـت   اعتنـايي؛ و در معنـي گفتـه    به نابجايي و بـي : گويد، به دروغي ميشارح 
 ؛مصـدري نكره است نـه  » ي«دروغي » ي«در حالي كه  .اعتنايي در دست چپ قرار مده بي

  .اند، مرا از خودت مران  بستهبه جهت دروغي كه بر من : گويد بنابراين شاعر مي
 الحجـاب خوان حاجـب يچاشننخورده   ز نوا چون كمال حاجب راستام بمانده

  )15/ 71 :همان(
آمده است همچنين شارح نـوا را بـه معنـي نغمـه و     » ام به نوا بمانده«در چاپ سجادي 

شـدن، و كمـال    سـامان  بيو از نوا ماندن را به معني خاموشي و  است گرفتهآهنگ و سامان 
حاصل معني شارح بايد اين باشد كه ماننـد كمـان ابـرو،    . است حاجب را كمال ابرو دانسته

  .ام سامان شده خاموش و بي
رسـد توضـيحات    نظر مي بهبه نوا ماندن به معني در گرو ماندن است و  ،در حالي كه
بـن زراره   حاجبتر باشد كه خود را مانند كمان  يقات اين بيت پذيرفتنيسجادي در تعل

از درباريان خيري بـه او رسـيده    كه آنداند، يعني بدون  نزد نوشيروان به گرو گذاشته مي
  . واقع شده و از توجه بارگاه محروم شده است ها آنچيني  باشد، گرفتار بدگويي و سخن

 دل هست بنفشه صفت و اشـك چـو عنـاب      لكنوست،يبه جو آب است و جوم ن حاجت
  )16 /17 :همان(

شـاعر دل و اشـك خـود را از جهـت كبـودي و       :گويـد  مي ،ها ضمن معني واژه ،شارح
  .بودن به عناب مانند كرده است خونين

گويد براي بهبـود حـالم حتـي     مند است و مي گلهاز نهايت فقر خود  شاعر ،در حالي كه
همـان دل كبـود و اشـك    (ندارم، امـا بنفشـه و عنـاب    ) جو آشجو يا  آب(مقداري جو آب 
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 توانسـته  بنفشه و عناب خاصيت دارويي داشـته اسـت كـه مـي     ةكرد دمظاهراً . دارم) خونين
  .)»بنفشه و عناب« ذيل: 1382باقري خليلي، (به جاي جو آب، عامل بهبود بيمار باشد  است،

 ز قدر، گوهر نظمش بـر آفتـاب  خندد   كـان خـاطرشيتـ يبد از تـو ترب  ايگو
  )17 /27 :ب 1387خاقاني شرواني، (

  :صورت خوانده شود بديناست و مصرع بايد » گريابد«تصحيف » گويا بد«احتماالً 
  خاطرش كان يتيترب تو از ابديگر

 هـــالل، لـــب ســـاغر آفتـــاببـــادةاز   بزمت اجتماع طرب سال و مه، چنانك با
  )17 /31 :همان(

  اي، هاللِ لبِ ساغر، آفتاب  از باده: مصرع دوم بايد چنين باشد
  .گردي شراب در ساغر كه به ماه تشبيه شده است: بادة هالل ،شارحبه نظر 

تشبيهي است؛  ةاضافتشبيهي نيست، بلكه هاللِ لبِ ساغر  ةاضافدر حالي كه بادة هالل 
بين اجتمـاع  : ضمناً شارح گويد. تتشبيه كرده اس) خميدگي ماه(زيرا لب ساغر را به هالل 

  .با مه و هالل و آفتاب ايهام تناسب است ،مراد نيست جا اينكه در  ،در معني نجومي آن
: گويـد  برخالف مدعاي شارح، شاعر به معني نجومي اجتماع اشاره داشته اسـت و مـي  

تـابِ بـاده   بين هالل لب ساغر با آف چنان كه نشاط و شادي پيوسته به بزم تو قرين باشد، آن
با هم اجتماع (رسد  يعني تا زماني كه آفتاب باده به لب ساغر هاللي مي. اجتماع حاصل شود

  .، شادي سال و ماه با تو همراه باشد)كنند مي
ـ نيكن نصب عفقر  قصه مكن نه وقت جـر اسـت  رفع   كسـانشيو پ

  )19 /78 :همان(
در صـرف و  » نصب و رفع و جـر «هاي  واژهالنظير بين  مراعاتشايسته است به صنعت 

  .شد نحو عربي اشاره مي
 معسـكر نكـوتر اسـت    انيملك ميجا   مهر توستيدل ما جا،يناف عالم در

  )22 /40 :همان(
مقصـود شـاعر از نـاف عـالم      ،ميان و مركز عالم؛ در حالي كه: ناف عالم ،شارحبه نظر 

زمين اقليم چهارم از هفت اقليم است و در وسـط اقـاليم واقـع     ايرانچون  ،زمين است ايران
  :ديگو يگنجو ينظام. است شده
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 خجـل  اسيـ ق نيـ ز ندهيگوستين   دلرانيــعــالم تـن اســت و اهمـه
ــكــه اچــون ــنزدل   باشــدنيدل زمــراني ــهت ــود، ب ــي ب ــد نيق  باش

  :ديگو نظر مورد تيب از قبل اتياب در يخاقان
 اسـت نكـوتر كشور چارمتوةيسادر   و درت هفتم آسـماننيخواجة زم يا

  )33 بيت: همان(
 بر سر عبهر، نكوتر اسـت  مِيزر و سآن   ماهميو سديشُكر كردن از زرِ خورش در

  )22 /57 :همان(

  .نور خورشيد و ماه بهتر است كه زر و سيم بر گل نرگس زرد نثار كنيمشكرانة براي : شارح
كه ) عبهر(زر و سيم گل نرگس زرد : گويد بر خالف نظر شارح، شاعر مي ،در حالي كه

  . نتيجة تابش نور خورشيد و ماه است، بهترين نثار براي شكرگزاري از خورشيد و ماه است
 ز ابر مكدر نكـوتر اسـت  ايگشكر   به شكر ابريشبه زباناستيگساق

  )22 /59 :همان(

اما شكرگزاري ابر سياه براي  ،گويد شكر ابر را مي گياه چون زباني است كه ةساق: شارح
  .شود گياه مي تر بيشكند و سبب رشد  گياه نثار مي هب تر بيشگياه بهتر است، زيرا باران 

» شكرگزاري ابر سياه براي گيـاه بهتـر اسـت   «نگارش شرح بيت داراي ابهام است  ةشيو
  ؟ربراي ابمشخص نيست شكرگزاري براي گياه بهتر است، يا شكرگزاري 

شايسته است گياه از ابر مكدر و عبوس شـكرگزاري كنـد و   : گويد به هر حال شاعر مي
  .گياه براي شكرگزاردن مانند زبان است ةساق

ــدد و ابــردر ــتان نمــك نبن ـ نمك   زمس  اسـت   مـر افشـانده   يبسته ب
  )24 /14 :همان(

شـود و   مـي بودن هـوا، نمـك خـيس و مرطـوب      مرطوب ةواسطدر زمستان به : شارح
كردن نمك از آب دريا در فصل گرمـا   درست ةشيوبه  اشاره در حالي كه شاعر... بندد،  نمي

ريزند و بر اثر گرمـا، آب بخـار    نشينان دريا آب شور را در كنار ساحل مي دارد؛ زيرا ساحل
كردن نمك ممكن  حاصل، )زمستان(اما اگر هوا سرد باشد  ،ماند شود و نمك بر جاي مي مي

 هاي نمككردن نمك ممكن نيست، اما ابر  حاصلدر زمستان  كه آنگويد با  ميشاعر . نيست
  .افشاند ميفراوان ) برف و تگرگ(آماده 
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ــه   چـون آب همـه تـن زرهـمگرچه ــامن ــردي  خــواهم داشــت يظف
  )25/ 13 و 14 :همان(

 داشـت  خـواهم  بصريديدنبهنه   چشـممتـنهمـهگرچهزرهچون
ي زنجير بر همة تن من چون چشـم اسـت، ولـي چـون در زنـدان      ها  حلقهاگر : شارح

  .تاريك هستم چشمي براي ديدن ندارم
، ايـن قصـيده   »التفات به آن در اعراض از دنيا و عدم«آيد  از عنوان قصيده برمي چنان كه
اين قصيده حبسيه است،  كه اينبودن شاعر ندارد، اما شارح به تصور  زندانياي به  هيچ اشاره

  .بودن شاعر نسبت داده است زندانيرا به  ها آناي ابيات  معني پارهدر 
منـدي از   با وجود بهـره : گويد ميكند و  شاعر به نامرادي و ناكامي خود از دنيا اشاره مي
اگرچه مانند آب، زره بر تـن دارم و  . دهد اسباب آسايش، دنيا روي خوش به من نشان نمي

  .اميد ظفر دارم و نه قدرت ديدن هر حلقه زرهي چون چشمي است، من نه
 خـواهم داشـت   يهم به كرچاروا   دو غـالمكيـ دو سـه وييچاروا

  )25 /17 :همان(
استعاره از بند و زنجيري است كـه در   جا اينمركب سواري، در : گويد، چاروا ميشارح 

و در معني بيـت   است غالم استعاره از زندان و نگهبان. زندان به پاي شاعر بسته شده است
  .از مال دنيا فقط بند و زنجيري است كه به پا دارم و آن را هم خواهم بخشيد: گويد

ي دسـت  تنـگ تابد، بلكه از فقـر و   وجه معني شارح را برنمي هيچ بهاين بيت  ،در حالي كه
گويد كه از مال دنيا فقط چند چارپا و يكي دو غالم دارم، اما چهارپايان نيـز   خود سخن مي

  .ام را به كرايه و اجاره گرفته ها آنعلق به من نيست، بلكه مت
 ز جنگ هر دو معاف است نيعشردرگه   كننـد جنـگ شـب و روزنيدر تسـع  بر

  )27 /8 :همان(
 ، شاعر به حرف كاف و ميم كه در بيـت ششـم آورده  است  شارح گفته چه آنعالوه بر 

  :، اشاره دارداست
 كاف اسـت  ياست جنگ نز پميميپاز   و از ســـر دو الفشـــاننـــديدو الف هـــر
 20است كه همان تسعين در بيت هشتم، و كاف برابـر عـدد   ) 40+10+40( 90ميم برابر

 چنـان كـه  ميم به مقعد و كاف به فرج اشـاره دارد و  . كه همان عشرين در بيت هشتم است
  .عشرين به معني تسعين نيست است   شارح تصور كرده
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 را دادم كه آن مزد دعاست انشيهم دعا گو   دهنديمدهقانچندكانيادهگانه قدر آن
  )28/ 5 :همان(

را به معني چند تـا دهقـان معنـي    » چند دهقان«را به معني تعداد آورده و » چند«شارح 
آيـد، بـه    دسـت مـي   بـه آن مقدار درآمد اندكي را كه از چند دهقان : گويد و مي است كرده

» به همان انـدازه « و ،»مساوي« ،»برابر«به معني » چند« ،در حالي كه .شاه بخشيدم دعاگويان
  :گويد است، بنابراين شاعر مي

من برابر ملكي كه به من بخشيده شـده بـود بـه حاميـان شـاه پـس دادم، و ايـن مـزد         
شـايان  . شده را دوباره از من پس گرفتند بخشيدهسرايي من بود كه مال  دعاگويي و مديحه

پادشاه ملكي را كه بدو بخشـيده بـود دوبـاره     كه اينذكر است كه خاقاني در اين ابيات از 
نوعي بـه ناسپاسـي و قدرناشناسـي ممـدوح      بهدر واقع . كند ، شكايت مياست پس گرفته

كه معموالً از طريـق اقطـاع بـه دهقـان     ) اي دهگانه(گويد آن مقدار ملكي  اشاره دارد و مي
) صـله (اكنـون همـان مـزد     هـم داحي شاه به من بخشيده بودنـد، و  مواسطة بخشند، به  مي

  .گيرند دعاگويي و مداحي را از من دارند پس مي
 انـد  دهيـ و خنـدان د  آلـود  خـون پسته سبز و همچو   ز اشك خوش كه گردون را به صبح زنديشكرر در

  )29 /3 :همان(
زيـرا   اسـت،  كردنشادي گرية به معني » شكر ريختن از اشك خوش«: گويد ميشارح 

و بين شكر و پسته تناسب است كـه از آميخـتن آن   ! اشك شادي مثل شكر شيرين است؟
  .ساختند ، نوعي شيريني ميديگر يكدو به 

كـه   علتگويد به اين  شاعر مي. رسد اشك شادي شيرين باشد نظر نمي به ،در حالي كه
بعيـد  . ريزنـد  اشك شادي مياند،  گون ديده سرخصبح گردون را مثل پسته سبز و خندان و 

  .اي داشته باشد به ساختن شيريني اشاره نمايد كه شاعر مي
 ننـد يرنگ زنان واب نيرو كه مردان نه بد   فامهيغالوفشگلگونهآمدهشامو صبح

  )30/ 16 :همان(
گويد روزگار سـرخ و سـياه و رنگارنـگ اسـت و مـردان بـه او توجـه         ميشارح 

نگرند، بلكه به سيرت و بـاطن   براي انتخاب زن به صورت او نمي چنان كهكنند،  نمي
  .او نظر دارند

صـبح مثـل   (رسد مراد شاعر آن باشد كه صبح و شام زيب و رنگ زنان دارند  مينظر  به
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، اما بدان كه مردان حـق  )است كار برده بهزنان صورت خود را سرخاب ماليده و شب غاليه 
  .ندا توجه بيخورند و بدان  نمي) روز گذر شب و(فريب زيب و رنگ زنان 

 ننـــديســـبز درد تـــا زن رســـوا بچـــادر   چه كند، بر تن دهـركاذبيصادق پ صبح
  )30/ 17 :همان(

زن رسوا خورشيد است؛ در حالي كه با توجه به بيت، زن رسوا روزگار : گويد ميشارح 
درد تا نشـان دهـد كـه     صبح صادق چادر كبود از بدن دهر مي: گويد شاعر مي. است) دهر(

دارد كـه در  ) ع(  علـي احتماالً زن رسوا اشاره به سخن امـام  . زني رسواست) دهر(روزگار 
: 1376، البالغـه  نهج(» ... منوع هيمعط خدوع، غراره، غداره، فانها ...«: ستمذمت دنيا فرموده ا

 ايالــدن ان اال« :نقــل اســت كــه فرمودنــد) ع(  علــيو يــا در مقــامي ديگــر از ) 223 ةخطبــ
زنهـار  : شمال ساعة كلّ يف تفّرق و اهال لةيل كلّ يف تقتل و بعدا ومي كل يف تنكح غداره،خداعة

اي را  شـب خـانواده   گيرد و هر هر روز شويي مي. است باز نيرنگكار و  كه دنيا بسيار فريب
  .)374 /77 :1403 ،يمجلس( پراكند يمساعت جمعي را  كشد و هر مي
 همـه، از سـورت سـودا شـنوند     نيعاشقان ا   بـرشزتيآدههفتفلك،است فهيصح نه

  )31 /34 :ب 1387خاقاني شرواني، (
 ديـ مج قـرآن اي است كه در  هفت آيه و ده آيه، هفده آيه: هفت ده آيت: گويد ميشارح 

البتـه  . (طارق باشد كه هفده آيـه اسـت  سورة هيئت و نجوم آمده است و شايد مراد دربارة 
  .عشق و صحبت و دوستي  سورة: ؛ سورت سودا)است براي مدعاي خود استنادي ذكر نكرده

فت سياره است كه هر سياره را به ده آيـه تشـبيه   مقصود از هفت ده آيه ه ،در حالي كه
با دو نشانه از  ها سرعشر همان سرمشق كودكان مكتب است كه در قرآن: ده آيه. كرده است

در فلك اول تا هفتم، هفت سياره وجـود دارد، هـر   : نه صحيفه فلك. اند شده هم تفكيك مي
  .احد تلقي شده استسياره را به يك ده آيه تشبيه كرده است و هر ده آيه يك و

شـدت  : سـورت سـودا  . به معني شدت و سودا به معني عشق اسـت  جا اينسورت در 
البتـه شـارح در   . النظير و ايهام تناسب اسـت  و سوره مراعات ،بين صحيفه، آيه است؛ عشق

خود خاقاني مقصود از ده آيه را در بيت . است  بيت بعدي در خصوص ده آيه توضيح داده
  :ستا بعدي ذكر كرده

 پاره مجزا شـنوند  ينه بس دير چو ستا   بسـتندتيبند ده آكيكه بهفهيصح نه
  )31/ 35 :همان(
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انـد،   با بندي بسته قرآنآيه  ةدنه صحيفه فلك را چون : است شارح در معني بيت آورده
  .زودي از هم گشوده نشود به قرآنكه مثل سي جزء  براي اين

ديگر  ةآيهايي دارد كه هر ده آيه را از ده  رسد كه يك بند اشاره به همان نشانه نظر مي به
شـاعر   ؛ها به هم گره خورده است كرده است و گويي هر فلك با يكي از اين نشانه مجزا مي

بـه هـم   ) محور فرضي هر سـياره (نه صحيفه فلك كه هر كدام با يك بند ده آيت : گويد مي
شـوند و   كه از هم متالشي مي) رسد قيامت فرا مي(گذرد  بس زماني ميبسته شده است، نه 

شايان ذكر است كه مصـرع دوم در   .)دارد  اشارت قرآن  البته به سي جزء(ند شو  پاره مي سي
  :چاپ سجادي چنين است

  بستند كيكاي بند ده به كه فهيصح نه
 اند دست همت بر جهان افشاندهكوبانيپا   انـدبر آسمان افشاندهنيكĤستزانيخ صبح

  )33 /1 :همان(
   ، و در معني بيت گفتـه است كردن كوبي پايافشاندن كنايه از رقص و  آستينشارح گويد 

اند،  كوبي هستند و دست بر آسمان بلند كرده عارفان كه در سحر در حال رقص و پاي: است
معنــي  جــا ايــنافشــاندن در  آســتين ،در حــالي كــه. انــد بــا همــت خــود از جهــان گذشــته

كوبيـدن هـر    افشاندن و پاي دست كه اينبا توجه به . دهد ميكردن نيز  ترككردن و  اعتنايي بي
اعتنايي بـه   گويد عارفان در حالت سماع سحرگاهي، در عين بي دو از لوازم سماع است، مي

  .اند آسمان، ترك هم عالم هستي كرده
ــز   بح و شـفقص،ياند از جام و مبه دست آورده تا ــاري ــاق يپ ــانده  انيس ــنج روان افش  انــد گ

  )33 /5 :همان(
جـام شـراب، زيـر پـاي      ةوسـيل آوردن روز و شب به  دستبه  رايسحرخيزان ب: شارح

  .اند ساقيان گنج فراوان نثار كرده
تـا بـه دسـت    «: تـر باشـد   رسد مصرع اول به اين صورت صحيح نظر مي به ،در حالي كه

تشبيهي است يعني جان  ةاضافگنج روان  كه اين؛ ديگر »اند جام و مي از صبح و شفق آورده
نوعي لـف و نشـر در    كه اينديگر  ةنكت. اند  گنج است فداي ساقيان كرده ةمثاب بهخود را كه 

شود كه سحرخيزان تا از جامِ  چنين مي ،اگر به همان ضبط بيت اعتماد كنيم: بيت وجود دارد
امـا اگـر    ،انـد   اند، جان فداي قدم ساقيان كـرده  كردهمي صبح را و از شراب شفق را حاصل 

سپيدي  از زماني كه سحرخيزان از: شود مصرع را بر اساس پيشنهاد مذكور بخوانيم چنين مي
  .اند جام را و از سرخي شفق شراب حاصل كرده صبح،
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 انـد  مشك و عود و بان افشـانده  ث،يتثلنياول   اندمنتقل كردهعيدر آن مجلس كه در ترب پس
  )33 /20 :همان(

گانه اشاره شود زيرا تربيع و تثليث دو  شايسته است به اصطالحات نجومي نظرهاي پنج
  .)»تربيع و تثليث«ذيل  :1366مصفي،  ←( اند نظر از نظرهاي پنجگانه

 اند خان افشانده دهيسرخ زنبوران در آن شور   اند، آنگه به قصـدخان عنكبوتان كرده شكل
  )33 /26 :ب 1387خاقاني شرواني، (

كـه از   اسـت  خانة آشفته و درهم و بـرهم كنـدوي عسـل   : شوريده خان ،شارحبه نظر 
بايد متذكر شد كه سرخ زنبور، زنبور عسل نيست، و مـراد  . نمايد غوغاي زنبوران آشفته مي

بـه آورده يكـي    زيرا شاعر براي منقـل دو مشـبه   ،تواند باشد حالي كندوي عسل نمي شوريده
سرخ زنبـوران اسـتعاره از    .زنبوران سرخ كه آشفته شده است ةخانخان عنكبوت و ديگري 

  .است هاي آتش شعله
 انـد  شـررها قصـرها افشـانده    كانيپنيزآتش   قصر مخالف سوختنيو بازوش از پ دست

  )33 /78 :همان(

  .)32 :مرسالت(» كالقصر بشرر يترم انها«. اشاره به تلميح مصرع دوم شايسته است
 زنبور كافر سـاختند  ان،يچون ز غمزة ساق   زنبور شهدآلود رفت از صحن خوان خانة

  )34 /16 :ب 1387شرواني، خاقاني (

غمـزه، سـاقيان    چـون ز «: اسـت  گذاري كرده شارح مصرع دوم را به صورت زير نشانه
خانة زنبور شـهدآلود كنايـه از   : است   در شرح بيت نوشته كه اين، ديگر »زنبور كافر ساختند

در ادامـه آورده   گـاه  آنعسل بسـته شـود، و    يشان عسل، جايي كه زنبور در آن خانه كندو
شـيرين از    هنگامي كه ساقيان با غمزة خود زنبور عسل ديگري ساختند، شـان عسـل  : است

  .تر است ساقيان از عسل شيرين ةغمزيعني   ارزش و اعتبار افتاد؛
. شدن منع مجلس شراب اشاره دارد مرتفعيافتن ماه رمضان و  پايانشاعر به  ،در حالي كه

استعاره از موم داخل قنديل است كه در مساجد در ماه رمضان باعـث  زنبور شهدآلود  ةخان
يافتن ماه رمضان از مسجد برداشته شده و يا در  پايانشده است و اينك با  ميجا  روشنايي آن

سـاقيان   ةغمـز اثر سوختن تمام شده است و به جاي مسـجد مجلـس بـزم فـراهم شـده و      
  .ده است جاي آن را گرفته استكه چون نيش زنبور كافر كشن) زدن ساقي چشمك(
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 هم چشمه چشـمه، هـم مـدور سـاختند    كانچنان   افتيچشمهنيمجلس در مدور جام، نوش صحن
  )34 /17 :همان(

ي روي جام شراب را ها خانه خانه و مشبك؛ شاعر حباب: چشمه چشمه ،شارحبه نظر 
اي به كندوي زنبور نشده  در بيت هيچ اشاره ،در حالي كه. به كندوي زنبور مانند كرده است

ي مدور را از شراب گوارا پر كردند؛ پس در صـحن مجلـس   ها جام: گويد است و شاعر مي
  .تعداد زيادي جام مدور كه چون چشمه پر از شراب بود، فراهم شد

ــ   جينسوخاراواسبيتازبهخلقت و كف چون ــنةخان ــداد و ششــتر ســاختند  م ــه و بغ  حل
  )34 /93 :همان(

  در بيت تصحيفي صورت گرفته و چون شارح بيـت را بـه همـين ضـبط پذيرفتـه      ،اوالً
بخشيدن بـه   سرعتشاعر كف ممدوح را در : ستو گفته ا  ، در شرح دچار اشتباه شدهاست

اسب تازي حله، و در لطافت به خاراي بغداد و خلق نيكوي او را به ديباي شوشتري ماننـد  
  :الي كه بيت بايد به صورت زير باشددر ح. كرده است

ــة   جياست خارا و نسيكف و خلقت به تاز چون ــاختند   خان ــتر س ــداد و شش ــة بغ ــن حل  م
  :گويد در بيت لف و نشر زيبايي وجود دارد، شاعر مي

و   ،)دار ابريشـمي مـوج   ةپارچنوعي (توان در لغت عرب به خارا  تو را مي ةبخشندكف 
چون خارا در . (تشبيه كرد) نوعي حرير زرباف و لطيف(نسيج  خُلق تو را در لغت عرب به

يي كـه بـه مـن    هـا  از كثـرت خلعـت  ) شود حلة بغداد، و نسيج در شوشتر بافته و توليد مي
  .اي، اينك خانة من چون حلة بغداد و شوشتر شده است بخشيده

 انـــد ختـــهيآتــش ســـرد بـــه عنبــر مگـــر آم     چون خنده گه دوست شده است آتش سرد صبح
  )35 /2 :همان(

كه مثل آتش سرخ است و سـردبودنش   است آتش سرد استعاره از لب معشوق: شارح
شـاعر   ،در حـالي كـه  . گويـد  و عاشقانه و گرم نمـي  پذير دلاز آن جهت است كه سخنان 

ان زمانـد، ولـي ماننـد آتـش سـو      اگرچه لب معشوق از نظر سرخي به آتش مـي  :گويد مي
توانـد   نمـي شـبه   شبه در لب و آتش سرخي است نه سـوزندگي و وجـه   نيست، يعني وجه

  .باشد پذير دلنا  سخن
عنبر استعاره از زلف معشوق است كه از آن تيرگي آخر شب اراده : شارح گويد عالوه به
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يي صـبح اشـاره دارد،   بو خوشبا توجه به بيت بعد كه به توصيف  ،شده است؛ در حالي كه
  .يي صبحگاهي نيز اشاره داردبو خوشعالوه بر پايان تيرگي شب، به  ،رسد مي نظر به

 انـد  ختـه يآم آبخـور  در كـه زهرازآگه   سنگ افشان در آبخور عالم خاك همه
  )35 /19 :همان(

تشـبيهي، منزلگـاه   اضـافة  : دوركردن، آبخور عالم خاك: افشاندن سنگ ،شارحبه نظر 
  .است خاكي

به معنـي  » آبخور« كردن است؛ و ترك و به معني شكستن» افشاندن سنگ« ،در حالي كه
عارفـان چـون   : گويـد  شـاعر مـي   .تُنـگ  و ظرفي است كه از آن آب خورند، كوزه، جـام، 

زننـد و از آن   مـي اند، به ظرف آبخوري سـنگ   دانند كه در ظرف عالمِ خاك زهر ريخته مي
  .جويند ميدوري 

ــوطزو   جـامداده زكات سرِنيكان به زميا جرعه ــ حن ــ يزم ــپر يپ ــهيآم س ــد خت  ان
  )35/ 26 :همان(

داند كـه   شارح بين زكات سر و جام، كاما گذاشته است و زكات سر را به معني مالي مي
به فقير و ) گيرد مصدري نمي »ي«سالمتي غلط است و سالمت مصدر است، (براي سالمتي 
شـود و بـه    اي است كه از جام سرريز مي جرعه: زكات سرِ جام ،در حالي كه. درويش دهند

  .شود مييي زمين بو خوشريزد و باعث  زمين مي
ــف ــاقزل ــب پ يس ــد ش ــريكمن ــودر   ك ــريدو پ يگلــ ــدازد كــ  انــ

  )37 /6 :همان(
  .شارح دو پيكر را استعاره از پياله و ساغر و دو پستان ساقي معني كرده است

! چگونه ساقي زلـف خـود را بـر روي دو پسـتان خـود انداختـه؟      ! بي استيتعبير عج
جـا دو پيكـر    هـيچ در . شايان ذكر است كه ساقي در شعر فارسي مـذكر اسـت نـه مؤنـث    

دو پيكر در اين بيت همان معني دو پيكر، صـورت  . استعاره از دو پستان ساقي نيامده است
به ابيات قبل كـه خبـر از آمـدن صـبح و     با توجه . دهد و استعاره از چيزي نيست  فلكي مي

ساقي با كمند زلف سياه خود، دو پيكر را از صحن : گويد ميدهد، شاعر  مييافتن شب  پايان
  .كشد ميآسمان به زير 

ــتآتـــش ــهاوغيـ ــاريپگـ  انـــدازد كـــريقصـــر پشـــررِ   كـ
  )37 /48 :همان(
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بايسته است، كه در شرح ) 32 :مرسالت(» كالقصر بشرر يترم انها«ي قرآناشاره به تلميح 
  .نيامده است

 سـر كلـك اسـمر انـدازد    كز   آن قطـرهرزديـ اخضـر ن بحر
  )37 /49 :ب 1387خاقاني شرواني، (

  .است ، رنگي بين سپيد و سياهگون گندم: اسمر ،شارحبه نظر 
ولي رنگي بين سپيد و سـياه چنـدان    ،آمده است گون گندمدر كتب لغت اسمر به معني 

اسـمر، سـاخته شـده     ←احمر + پذيرفتني نيست؛ زيرا اسمر از تركيب واجي دو كلمه اسود
رنـگ بـين    چـه  آنو ) اي سوختة نـي  قهوهرنگ (است و رنگي مركب از سياه و قرمز است 

  .سياه و سفيد است، ابلق است نه اسمر
ــه ــهگ ــ گ ــن ار نعل ــنگ آه ــم ز   ياز س ــتر راهآن ســ ــدازد گســ  انــ

  )37 /75 :همان(
ــم ــدبخشي ــرب فكن ــردش   از روم در ع ــدازد نياز چــگَ ــر ان ــه برب  ب

؛ در نتيجه »كه كُه سنگ آهن ار نعلي«: صورت آورده بدينشارح مصرع اول بيت اول را 
گستر شاه به كوه سنگ آهـن   راهاگر نعل اسب : در معني بيت به تكلف افتاده و آورده است

  ...  نعل، كوه سنگ آهن را از روم به ديار عرب و بخورد، ميخ آن
كه از سنگ آهـن سـاخته    ،گاهي اسب ممدوح نعلي گاهاگر : گويد در حالي كه شاعر مي

افتد و گردوخاك آن از چـين تـا بربـر     بيندازد، ميخ آن نعل از روم در كشور عرب مي ،شده
باربـار گرفتـه شـد، بـه معنـي      يونـاني   ةكلمـ از » بربر«شارح گويد  عالوه به. شود كشيده مي

و برابـر  ...  گفتند و ها را بربر مي يوناني  ها غير عرب، آتني  يوناني، مانند عجم به معني غير  غير
» بـاربروس «يونـاني آن   ةكلمـ در حالي كه . گونه مأخذي ذكر نكرده است مدعاي خود هيچ

)barbarous ( ر يونانياست نه غي خوار آدماست نه باربار، و باربروس به معني.  
ــاب ــوا رانق ــدد ه ــام بن ــكر ف  ديصبح از شكر خنده دندان نماچو   ش

  )38 /45 :همان(
ــر ــون اگ ــدانِ خ ــبزِ خن ــتة س  ديـ سان نما كز آن نيفلك ب،يديند   نيپس

كـه اسـتعاره از    اسـت  بند شكر رنگ و سفيد روينقاب و : نقاب شكرفام ،شارحبه نظر 
هنگامي كه صبح طلوع كند و بخندد و سفيدي خود را : سپيدي صبح است و در معني گويد
در حالي كه رنگ شكر در قديم، سرخ بوده اسـت  . بندد آشكار نمايد، بر هوا نقاب سفيد مي
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در . گاهان را به نقاب شكرفام تشـبيه كـرده اسـت    سرخي فلق در صبح جا ايننه سپيد و در 
  .معني شارح نامناسب استنتيجه 

ــه بشــكنچــو ــده توب ــتنان ع ــمع چــهآنآردر   آبس ــردان نما اري ــم  دي
  )38 /31 :همان(

خـود را   ةتوب: گويد ميشارح پس از معني فقهي توبه، در معني شعر دچار اشتباه شده و 
  .كه مانند زن آبستن طوالني شده، بشكن و چون مردان شراب مردافكن بنوش

آورند كه مشخص شود زن  ، معموالً عده براي آن به جاي مياست آوردهتوبه  ةعدشاعر 
گرفته از همسر متوفي يا قبلي حامله نشده باشد و اگر زن حاملـه باشـد،    طالقمرده يا  شوي

شـكند، تـو هـم توبـه      گويد مانند زن حامله كه عده مي آيد، بنابراين مي ديگر عده الزم نمي
  .خوردن به نمايش بگذار شرابد را در شراب ننوشيدن بشكن و مردانگي خو

 ها به صرفه و عوا در افكنـد شعلهكاو   در تنّور كن آن زر صـرف راصرفه يب
  )39 /31 :همان(

  .است استعاره از آتش زرد درخشان: زر صرف ،شارحبه نظر 
  .خالص: صرف. هاي گندم و جو و كاه است در حالي كه زر صرف استعاره از ساقه

 خـواهم فشـاند   انيسـعود شـعر  بر   قــاطع را ز جهــلديــنحــوس كايــ
  )40 /32 :همان(

انـد،   در تعريف كيـد قـاطع آورده   چه آنمعرفي نشده است و » كيد قاطع«مأخذ تعريف 
بودن حكم نحوست ستاره است، زيرا منجمين  قاطعكيد است نه كيد قاطع، و  ةستارتعريف 

  .)»قاطع«ذيل  :1366مصفي، ( دانند ميكواكب ثابته عيوق و كيد را از جمله قواطع 
ــديرقدو   نيكه مرا دانش و دسد؟ياز من چه نو فتنه  كــه فتّــان شــدنم نگذارنــد    بن

  )44 /40 :ب 1387خاقاني شرواني، (

رقيب و عتيد باشد كه بر دو  ةفرشتتواند اشاره به دو  عالوه بر معني شارح، دو رقيب مي
  .كنند مياعمال او را ثبت   آدمي، ةشان

ــمهرز   خون كز مژه بر لب زد و لب آبله كرد تف ــب ز يريـ ــه لـ ــاور آبلـ  دييبگشـ
  )46 /8 :همان(
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  ... لب از حرارت و گرمي اشك خون آبله و تبخال زد: شارح
، اشك حاصل گفتند ميشايسته است به اصطالح طبي آن اشاره شود كه در طب قديم 

. شـود  ظـاهر مـي   هـا  نريزد، به صورت تبخال در لباز بخارات جگر اگر از راه مژه بيرون 
از راه مژه جاري شود، در لب ظـاهر شـده و لـب را     كه ايناشك به جاي : گويد شاعر مي
  ... آبله كرده

 دييمرغان ز سر سرو خضر بگشارگ   ديـ و لب لب بركـه بكن باغچهسر سر
  )46 /39 :همان(

و  را لـب آبگيـر،  » لب لب بركه«باغچه و باغچه، سراسر   را كنارة» سر باغچه سر«شارح 
باغچه  سر را سر: گويد شاعر مي. در حالي كه چنين نيست. داند مي تأكيدبراي  را تكرار اسم

كنـدن كنايـه از اظهـار تأسـف      لـب . بركه بكنيد) كنارة(ببريد و لب را لب ) كنار، لبة باغچه(
  .گزيدن لبشديد است، 

 ديكه از او هست گذر باز ده يو نوشينا   دييگر ناگزران اسـت، رهـش بگشـا هيمو
  )47 /47 :همان(

ناگذرنده آورده اسـت؛ در   و شارح ناگزران را به صورت ناگذران و به معني عبورناكرده
گـران   مويـه اي از ورود  به معني ناچار ارجح است؛ يعني چـاره » ناگزران«صورت  ،حالي كه

  .پيش بيايند ها آننيست، راه باز كنيد تا 
  

  گيري نتيجه .8
ـ     يخاقان ديوان شرحكتاب   راياثر محمدرضا برزگر خالقي از جمله شـروحي اسـت كـه ب

اي  پارهگيري از  بهرهبا  ،شارح. ان تحقيق و تدوين شده استپژوه خاقانيدانشجويان و ديگر 
هاي يك كتـاب   بايستهخاقاني، شرحي منظم و منسجم همراه با  وانيدهاي  شروح و گزينش

ان در خصوص بررسي شرح پژوه خاقانيبا توجه به اقبال خوب . آورده استدرسي فراهم 
ـ  هـا  شـرح و گزيـده و صـد    ها احوال و آثار خاقاني و وجود ده پژوهشـي و چنـدين    ةمقال

رسد تا حـد زيـادي مشـكالت     مينظر  بهتحصيلي،  ةرسالنامه و  پايان ها مجموعه مقاله و ده
 هـا  سـال  ةپشـتوان اين اثر كـه بـا    رود ميفهم ابيات خاقاني مرتفع شده باشد؛ بنابراين انتظار 

نيـاز   بيي قبلي ها ي همراه بوده است، تا حد زيادي خواننده را از خواندن كتابپژوه خاقاني
از شـعر خاقـاني    ي جديـدي هـا  كند، افق ميبه هر حال هرچه اين تحقيقات ادامه پيدا . كند
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بـا  . شـود  مـي ي ديگري از شعر او به مخاطبان شعر او عرضـه  ها شود و دريافت ميگشوده 
ي ها تفاوت آن دو، و نسخه بدل ةمشاهدمصحح عبدالرسولي و سجادي و  ةنسخدو  ةمقايس

 گمان تا زماني كه تصحيح انتقادي قابل قبولي از بي، ها  واژهاي  پارهمتعدد و متنوع براي ضبط 
 ها  ضبطپژوهي و حدس و گمان در خصوص صحت  نسخهخاقاني فراهم نشود، كار  وانيد

بنابراين بر هر كار پژوهشي از نوع اثـر  . و درك و دريافت درست معني ادامه خواهد داشت
  .ي ديگري را مطرح كردها توان انگشت گذاشت و دريافت ميمذكور، 
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