
 

  يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه ،يانسان علوم يها برنامه و متون يانتقاد نامة پژوهش
  148 -  113صص  ،1392 زمستان چهارم،شمارة  زدهم،يس سال

 خاقاني قصايد شرح و نقدبر كتاب  نقدي

  *منش نيك مهدي

  چكيده
 اي،  سـده چنـد   نويسي  شرح پيشينةاست كه افزون بر  يازجمله اشعار يخاقان شعر

 شـكل  بـه  اخيـر،  دهة سه دانشگاهي تحقيقات و ها  نامه  يانبه گواه كتب، مقاالت، پا
و افكـار،   يشـه اند ي،در سـوانح زنـدگ   يقتحق. توجه قرار گرفته است مورد   خاص

فرهنگ لغـات و اصـطالحات، شـرح مشـكالت      ينشعر، تدو يباشناسيسبك و ز
او به بازار  يدشرح كامل قصا يافتن راهمنجر به  اخيراً اومنتخب  يدشعر، و شرح قصا

 از دانشجويان و استادان ميان و شده ها  دانشگاه يمنبع درس منزلة به آن تبع بهكتاب و 
  .است گشته برخوردار نيز نسبي اقبالي

 شـرح  و نقـد  محتوايي ـ شكلي تحليل و نقد به انتقادي نگاهي با حاضر، مقالة
و  يـل تكم بـراي  يشـنهادهايي پرداختـه و پ  ياز دكتر محمد استعالم خاقاني قصايد

  .بهبود كار ارائه شده است
 .استعالمي شروح، نقد نويسي، شرح ي،خاقان :ها  كليدواژه

  
  مقدمه. 1

برخوردار شده كه  يدر روزگار حاضر از چنان برگ و بار يپژوه  يخاقان كارنامة خوشبختانه
ـ  يهـا   پژوهش. كرد يبند  سنخ يحدو تا  يبند  دسته مشخص دورةبتوان آن را به چند   يادب

 و) 1313(تهـران     دانشـگاه  سيتأساز  شيپ ةبه دو دست توان  يم يخيتار منظر از را رانيا در
 قابـل  ذيـل بـه شـكل    يشناسـ  يخاقان ةحوز قاتيتحق اساس، نيا بر. كرد ميتقس آن از پس
  :بود خواهد يبند دسته

                                                                                                 

  nikmanesh44@yahoo.com )س( دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا *
  24/7/1392: ، تاريخ پذيرش12/5/1392: تاريخ دريافت
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 در يابيـ باز قابـل  خـود  هـا   پژوهش از دسته نيا: 13001از آغاز تا  يپژوه يخاقان) الف
  :است ذيل يها  بخش
  ؛معاصران با يخاقان اشعار ةمراود در يانتقاد اشارات ـ
  اشعارش؛ و او دربارة يخاقان بر متأخرشاعران  يانتقاد ياظهارنظرها ـ
  ؛نامه مرزبانمانند  ؛ينثر گذشته به اشعار خاقان كتب مؤلفانو استشهاد  اظهارنظرها ـ
بـه شـعر    يافتيره مثابه به بعد به ششم قرن شاعران اشعار وانيد يانتقاد مقدمة مطالعة ـ
  ؛يخاقان
 تطـور  در يخاقـان  ريتـأث  زانيـ با هـدف م  ،يپس از روزگار خاقان يكتب بالغ يبررس ـ
  يفارس شعر يبالغ
 شـرح  ،يآبـاد  يشـاد  شرح ،يتوس يآذر خيش شرح مانند يخاقان اشعار كهن شروح ـ
  يمعمور
 در متـأخرتر  يو آثار انتقاد يسمرقند دولتشاه تذكرة مانند تذكرهكتب  يانتقاد يبررس ـ
 خيو كتـب تـار   هـا  تـذكره  انيـ م يواسط ةحلق تواند  يم كه العجم  شعر مانند شعر نقد حوزة

  .رود شمار به اتيادب
  :تاكنون يشمس 1300از  يپژوه يخاقان) ب
  فروزانفر؛ استاد از سخنوران و سخن كتاب مانند ييها  نگاشت  جمع ـ

  ؛ينورسكيم و كوفيخان مانند يمستشرقان يها  پژوهش و مطالعات
 دورةو در ) 1340( يدشـت  يعلـ : از رآشـنا يد يشـاعر  يخاقان: مانند ييها نگاشت  تك ـ
 و) 1374 ترجمـه چـاپ  ( يكنـدل  غفار: از او طيمح و زمان ات،يح ؛يشروان يخاقان: حاضر
  ؛)1375( كن  معدن معصومه از يخاقان يايدن به ينگاه
 و) يخاقـان  با مرتبطمطالب ( ينيقزو عالمه يها  ادداشتي مانند يحواش و ها  ادداشتي ـ
  ؛يخاقان اشعار بر نيمع يحواش
 از يفارسـ  ادب در هيحبسـ  ماننـد  ،يخاقـان  بـر  ديـ تأكاما با  تر  عام ييها  حوزه در يكتب ـ
  ان؛يآر قمر از يفارس ادب در حيمس ةچهر كتاب و يظفر اهللا  يول

 نياءالديضـ  و يعبدالرسـول  يعلـ  ارزشـمند  حيتصـح  دو مانند: يخاقان وانيد حيتصح ـ
  ؛يسجاد
 يـي حي حيتصـح  و منشـĤت  از روشن محمد حيتصح مانند ،يخاقان آثار گريد حيتصح ـ
  ن؛يالعراق  تحفه از بيقر
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 از يسـ يع سـوزن  و صـبح  رخسـار  كتـاب  دو ماننـد  ،يخاقـان  از دهيقصـ  كيـ  شرح ـ
   ار؛يماه عباس از زندان و بند خارخار كتاب و يكزّاز نيالد  رجالليم

 و اريـ ماه ،يكـزاز  ،يامـام  ،يسـجاد  ةديـ گز شروح مانند ،يخاقان اشعار دةيگز شرح ـ
  كن؛  معدن
 كتـاب  ماننـد ، )موضـوع  كيـ  در يديقصـا  از يمنتخبـ شرح ( يموضوع دةيگز شرح ـ

  ؛يپوردرگاه ميابراه از) يخاقان يمراث از دهيقص دهشرح ( بال شهربندان
  ؛يسجاد نيالد  اءيض ديس از يخاقان وانيد راتيتعب و لغات فرهنگ ـ
  ؛يكزاز نيالد  رجالليم از يخاقان وانيد يها  يدشوار گزارش ـ
  جوان؛اردالن  يدعلياز س يدر اشعار خاقان ريشاعرانه اساط يتجل ـ
  زاده؛يعل ديجمش از سنگستان انيم در يساغر ؛يخاقان درباره منتخب مقاالت مجموعه ـ
  ه؛يـ دانشگاه اروم 1384 يشناس يخاقان شيهما ،يتخصص   شيهما يبرگزار ـ
  ار؛يماه عباس از جلد پنج ،يخاقان مشكالت شرح ـ 

. 1384اول بهمـن   مـه يماهنامه حـافظ، ن  ؛يمستقل از مجله به خاقان يا  شماره اختصاص
  ؛يخاقان نامة ژهيو

اسـتاد   ارشـد،   يكارشناسـ  نامـه   انيپا خاكباز، محمدحسن ،يخاقان يفيتوص يكتابشناس ـ
  ؛1378 ن،يقزو ينيامام خم يالملل نيدانشگاه ب ،يدكتر محمدرضا برزگر خالق: راهنما
 ناصر: مدرس  تيترب دانشگاه در افتهي انيپا يپژوهش طرح ،يخاقان يفيتوص يكتابشناس ـ

  همكاران؛ و كوبختين
 از انيرفيصـ  نقـد  كتـاب  و يانتقـاد  متعـدد  مقـاالت  ،يپژوه ينقدخاقان و شروح نقد ـ

  .يترك محمدرضا
  .يپژوه يخاقانو  فاصله  فصل مانند يتخصص يوبالگها ـ
در  ياثر دكتر محمـد اسـتعالم   2»خاقاني قصايد شرح و نقد« ارزشمند كتاب مبنا، نيا بر

ـ و بنا بـه    1387كتاب در سال  نيچاپ نخست ا. رديگ  يقرار م يبخش شروح اشعار خاقان
 انتشـارات  يسو از جلد دو در فروزانفرـ الزمان بديعبر اساس تقريرات استاد  سندهينو ةگفت
 يو شكل و محتوا ستهيكتاب نگر نيبه ا يانتقاد يمقاله با نگاه نيدر ا. ديرس چاپ به زوار
ـ   ينگـاه، معرفـ   نيقصد نگارنده از طرح ا ديترد  يب. است شده نقد و يبررس اثر  ةاثـر و ارائ
  :گردد  يبرم ذيل ةكتاب به دو مقال نينقد ا ةپيشين. آن است ليتكم يچند برا ييشنهاديپ
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. بهـاي كتـا   نگاهي به نقد و شرح قصايد خاقاني و توضيحي بر برخي دشـواري ) الف
، )181پياپي ( 67كتاب ماه ادبيات، شماره  ،يانياخ لهيو دكتر جم چمه  يوسف كرمي: سندهينو

  ؛69- 56، صفحه 1391، آبان 1سال شانزدهم، شماره 
 ات،يكتاب ماه ادب ،يمحمدرضا ترك: هسندينو. يخاقان دينقد و شرح قصا هيحاش در) ب
  . 37- 18صص : ؛ بخش نخست92، آبان )193 ياپيپ( 79شماره 

 نقد دو نيا چاپ از شيپ به ـ ستين آن طرح مجال جا نيا كه ـ حاضر نقد ةقص اگرچه
 تكرار از تا كرده تالش آن شيرايو و ليتكم ،يبازخوان در نگارنده اما گردد،  يم باز ارزشمند

  .كند زيپره ادشدهي ةنيشيپ با مطالب يپوشان هم و
  

  كتاب نقد. 2
 ذيـل و محاسـن   هـا   از ارزش اثـر  نيـ ا كتـاب،  ةسـند ينو بودن  نظر صاحب و فضل بر افزون

  :است برخوردار
  د؛يقصا همة شرح ـ
  فروزانفر؛ استاد راتيتقر از يمند بهره ـ
و برجاگذاشـتن   قيـ و تحق سيتـدر  انيسـال  تجربـة از  يمند بهرهشارح و  يمند تجربه ـ
  ؛و شعر حافظ يمثنوچون  يدر شرح آثار ژهيو بهمتعدد  يآثار

  خواننده؛ يبرا يخاقان شعر مفهوم كردن روان يمخاطب و تالش برا يساده و روان برا نثرـ 
 يهـا   رگـه  كـه  باشـد  يآثـار  نينخسـت  از شـرح  نيا ديشا شعر؛ يشناس دورهبه  توجه ـ

  .شود  يم دهيد آن در شاعر يزندگ ادوار در شعر هر گاهيجا به پرداختن
مثبت اين شرح، برشمردن قصايدي اسـت كـه در يـك موضـوع      هاي  ويژگي گريد از ـ

 خاقـاني  هـاي  سـروده به همة زنـدان  » زندان هاي  سروده« بخش در كه  چنان اند، شدهسروده 
 زين قصيده هر شرح ةمقدم در بلكه نيست كتاب ةمقدم به مختص موضوع اين. كند  مي اشاره

  .شمرد  مي بر را موضوع آن در شاعر قصايد ديگر به
  
  نقد شكل  1,2
نـوع كاغـذ،   . رسيده است چاپ بهصفحه  1439در دو جلد، در قطع وزيري و در  كتاب

  .پاكيزه و پسنديده است كتاب آرايي صفحهنوع خط و  چيني، حروفطرح روي جلد، 
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  ابيات گذاري نشانه و ويرايش 1,1,2
 خواننـده  يبـرا  يمـوارد  در توانـد   يمـ  اگرچـه  اشعار يگذار  حركت :گذاري حركت) الف

  :ديذيل توجه كن يها  به نمونه. خود منشأ خطا باشد ياما ممكن است گاه باشد، سودمند
 »ينْــِ «به » ـَينْ« از را كلمات تثنية شكل تلفظ ضرورت خاقاني، شعر موسيقي و وزن ـ

  :دهد مينشان ) اين(
جدا مانيالمشرقين بعد به خودصفاتكز  راعشـقافتـدآنگهقوسينقابقرب تو با

  )67ص (
  :نمايد ميرا چنين نوشته كه نادرست   »بعد المشرِقَين« استعـالمي،

ــاه ــراقَين ش ــراز،ع ــزط ــيك ــعپ شهاب مصري خامة صبح، است شاميكاغذ  اوتوقي
  )216 ص(

  : نيز
 انـد   ديـده  زهـدان  دو را او مشرقين چون سو دو وز   شـكم  در خـور  و مه رو  خوش فلك، چون بارداري

  )339 ص(
بـه ابيـات    تـوان   شده، مي ها آنسبب نادرستي  ها آن گذاري حركتديگر شواهدي كه  از
  :كرد اشاره ذيل

بهاشير به دادمش بها بيشعمرْكه  مـراكـردقبولآنگهعافيتعروس
  )87ص (

  .دارد ترجيح بها  بيش عمرِ نظر، به
ــرِ  كــــردتيربــــاراندوشمــــنآه ــاراب برخاســت آســمان از خونب

 )262ص (

  .است مرجح »برخاست آسمان از خونبار ابر،« نظر به
انساب فال تا الصور فيينْفخُيومِز  ستراندهماميانبرائتبراتفلك

  )234ص (
  .انساب فال تا الصور في ينْفَخُ يوم ز

سـت   نديـده  عنان سبكقطبِكس  قطــبســتارةاوفلــكنُــهبــر
  )283ص (
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  .ستا   نديده عنان سبك قطب، كس: مرجح شكل
ديگر از  هاي قرائتتا فرصت  شود ميابيات سبب  گذاري نشانه كه اين :گذاري نشانه) ب

 آن هـاي  نمونه. خواننده سلب شود، سخني است مشهور و به استدالل و احتجاج نياز ندارد
 :ببينيد استعالمي شرح ابيات درج در را

از بن بكن بيخ هـوا  ؟يافتي وحـدتباغ  از ســر ببر آب هوس؟ساختيعزلت شرب
 )68 ص(

) اگـر  حذفبا (يشرط يا  جمله صورت به را يپرسش جمالت نيا توان  يم كه داستيپ
  :مانند نمايد، مي نادرست و ندارد وجهي گذاري  نشانه اين گاه. خواند

 اي كاش بودي آشنا ؟است ناممكن خوددوست   دوسـتنـيمنيامـدحاصلمراشروان، همه در
 )69ص (

؟اسـت شكارگر چون باز، وسگكاين  بـازچـوگــــرفتهواجانسگ عقل
  )269ص (

ناشتارفت بــرون بديد شبهتيچون  كائنـاتخوانبردرآمدگرسنهدل،
  )76ص (

  .است مرجح »گرسنه  دلْ« تركيبِ صورت به بيت خواندن كه پيداست
جـا  بـه  جـا  منـزل  به منزل رودآساآفتاب  و آيات من گرد زمين ،سايه چون زمن من

  )126ص (
ــادةاز  چنانـكمهوسالطرباجتماعبزمت با آفتــابســاغر لــبِ هــاللِب

  )259ص (

 شناسـي  سـتاره اجتمـاع در  . منظور اين است كه عمـرت بـه شـادي بگـذرد    «: ياستعالم
 اسـت،  شادي با ارسالن قزلاز اجتماع بزم  جا اما اين. است برج يك در اختر دو گرفتن قرار
 بيـت  ايـن  صـحيح  قرائت نگارنده، نظر به كه). 261ص ( »است خوب طالع حال هر به كه

  :است چنين
ــادهاز  چنانكمهوسالطرباجتماعبزمت با ــاللِايب ــبِ ه ــاغر، ل ــابس آفت

  )259ص (
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 غيرملفـوظ  هاي به مختوم هاي  واژه كهن الخط رسماين نكته ضروري است كه  يادآوري
 =ي نكـره  + باده : مانند است؛ بوده) ء( كوچك ياي با شود  افزوده مي ها آنكه ياي نكره به 

 شده برده كار به نويمع مثنويبارها در  الخط رسم اين. است اي  باده: امروزي الخط رسم. بادة
  :مانند است،

ــده  پــردةعاشــقواســتمعشــوقجملــه ــردة عاشــق و اســت معشــوقزن م

  :است چنين پيشنهادي قرائت با يخاقان بيت معني
و اجتماع بزم تو با طرب چنان است كه از همراهي و اجتماع باده در جام، لب  همراهي

ريختن باده در جام، هالل ساغر را به آفتاب . درخشد ميو  شود ميهاللي ساغر چون آفتاب 
  .كند ميبدل 
ايـن  . شـود   مي ديده شرح اين جاي  در جاي» ؟!«كاربرد دو نشانة همزمان  :نشانه دو) ج

  ... . 226 و 182، 130: صص در نمونه رسد؛  مي نظر به كاربرد نادرست

  الخط رسم 2,1,2
  :دارد وجود نكات يبرخ طرح يجا زين الخط رسممنظر  از

  :مانند متصل، ضمير نوشتن منفصل ـ
 آشـنا  تحواريدوست به كه  تعيسي  آنـكازعقـلدنبالنهگيرعشق فتراك

  )75ص (

 گـرد  مـن  آيـات  و هچـون سـاي   من زمن : بيت الخط رسمحذف فاصله در  ضرورت ـ
  )126ص ... (  زمين
  گوي زر از آفتاب ست راجالل تو جيب    پروزِ رنگين ز صبح ست راجاه تو  دامنِ: نيز

  )217ص (

  فاصله ايجاد ضرورت ـ
  )117ص... (به كوي دين  بازندانيال را ز الت : بيت در

 ضـراب  و طعـان  گُـه   پشـمين  طغانشهقرا   سبلتيكجوشخامازينجوشمبه ولي: زين
  ) 233ص(

  ضراب و طعان گَه  پشمين،  قراطغانشه
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 :روييم روبه اماليي/ يپيتا هاي غلطبا  گاه ـ

ــا   ، در ره مخسب هبود خفتن تو جبر  مخســب درگــه و در آننبينــيت
  )111 ص(

. هاست آننام يكي از اجداد  حيثم ابن يزيدشروانشاهان است و  گريعنوان د انيديزي: زين
  )237ص(

 از برگرفتـه  مأخـذ  ذكـر  بـدون  حِيتوضـ  نيـ ا و. اسـت  صـحيح  »هيـثم  ابن يزيد« شكل
  )»ديزي« ليذ نامه، لغت. (»...شروانشاهان است ةاجداد سلسل از يكي نام. ديزي«: دهخداست

 ثواب گنجيافت و كرد غزا كه ايپشهبه   آن سگ كه وفا كرد و برد نـام ابـد]به[ بر: و
 )230ص (

 اسـت  بـاختر  بـا  خـور مباهاتكه   بـهشـروانيـادكردمـنفخـر:نيز
  )272 ص(

  :است چنين فوقصحيح بيت  شكل
ــر ــنفخ ــادكردم ــرواني ــهش  اســت ببــاختر خــور مباهــاتكــه   ب

  
  نقد ساختار 2,2

 و نقـد  بـر  اي  مقدمه، )فهرست( ها  بخش راهنماي پيشگفتار،: از است عبارت مطالب ترتيب
 خاقاني، قصايد شرح و نقد و متن كار، مĤخذ و كتاب اين كار گزارش خاقاني، قصايد شرح
  .خاقاني قصايد شرح و نقد بر اي  خاتمه و نمايه،

  مقدمه نقد 1,2,2
  :است بخش دو بر مشتمل) 63- 13( كتاب مقدمة

  :است ذيلدر ده قسمت  يشامل مطالب و مباحث سودمند خود: مقدمه نخست بخش) الف
 ها  نامه  سوگ. 5 ها؛  نامه ستايش. 4 زندان؛ هاي  سروده. 3 سفرها؛. 2 خاقاني؛ سرگذشت. 1

 و خاقـاني . 9 تعبيـر؛  و انديشـه  زبـان، . 8خاقاني چه مانده اسـت؟   از. 7 ترسائيه؛ قصيدة. 6
  .خاقاني شعر در ايران. 10 ديگر؛ شاعران
 مطالب طرح بيترت و تياهم: است بحث قابل منظر دو از يسودمند همةبا  ها  بخش نيا
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ـ  زيبرانگ  بحث تواند يمكه  ييها  بحث نيچن  هم و  دادن نسـبت نمونـه را بـه   . باشـد  يو ردكردن
  :شود  يم بسنده يشروان يخاقان به موالنا از ذيل تيدر ب يخاقان ريالط منطق اساسِ  يب

ــالطمنطــق ــانراني  كجاســـت؟ يمانيســـل ريـــالطمنطـــق   صداســتيخاق
در اين بخش گفته شـده  . است» گزارش كار اين كتاب و مĤخذ كار« مقدمه دوم بخش

خورشـيدي از   1344تـا بهـار    1340است كـه از پـاييز    هايي يادداشتپاية اين شرح، «كه 
 متأسفانه كنيل) 57: استعالمي. (»ام برداشتهتقريرات استاد در حلّ مشكالت قصايد خاقاني 

 و اسـت  فروزانفر استاد از منقول استنباط كدام ستين معلوم كالن، شرح نيا يجا جيه در
  !شارح از كدام

  شرح شيوة نقد 2,2,2
برخوردار است،  زيو حافظ ن يمثنوشرح بر  ةكه از پشتوانه و تجرب يشرح استعالم ةويش در
  :كرد ادي ذيلاز محاسن  توان  يم

كوتاه در معرفي موضوع هر قصيده و قصايد مشابه آن از وجوه پسنديده  اي  مقدمه ذكر ـ
  . رود مي شمار بهدر آغاز قصايد 

 ايـن  محاسـن  ديگـر  از دشـوار  يا ساده ابيات از برخي حذف عدم و ابيات همة شرح ـ
  .است شرح
  .اتياب گريبه كمك د اتيشرح اب. در شرح يخاقان گريو اشعار د اتياب يبه برخ ارجاع ـ
ايـن تواضـع   . شرح ابيات است ايديگر وجوه برجسته، اظهار ترديد و ابهام در نقل  از ـ

 :نمونه. رود شمار بهدر نقد متن  آيندگان تأملبهانه و آغازي براي  تواند ميعلمي 
 خطــا يعنــيخــاطرش افتــد منكــرميــاندر   بشـنودفصاحتاينهركهسخناهل از دانم
كه يعني منكران مـرا خطاكـار    اند نوشته ها شرح در. نيست ابهام از خالي دوم مصراع... «
 )131: استعالمي( »باشد آمده پيش اشتباهي بيت نقل در كه نيست دور اما شمارند، مي

انـــاب اليـــه و برخوانـــدم ادعـــوااليـــه  خداسـتبهمنپناهاكنونوگفتم دعاش
شـايد در سـخن   . اليه مـĤب  اليه اَدعوا و: است) 13(سورة رعد  36بيت از آية  مضمون«

  )249: ص(» !است شده عوض ها  نويس دستخاقاني هم كلمة آخر قصيده مĤب بوده و در 
بهبود روند  يبرا ها آنكه ذكر  خورد  يم چشم به زين ها  يكاست يبرخ محاسن، نيا كنار در
  :ستين دهيفا از يخال يسينو  شرح
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  اشارات كاستي ـ
 :27ب 12ق

مــرا عيــار انــدر ســرّ بــه فرســتادكــس  شـومدارخبـرتـوسـرّزكهآنپي وز
مصراع دوم در گيومه، به تضمين اين  قراردادن بر عالوه محترم، شارح كه بود شايسته* 

 :است چنين رودكي بيت اصل. كردند ميمصراع از رودكي اشاره 
مـرا اريبس اندر شعر به اديمكنكه  مـرااريبسـ اندرسربهفرستادكس

  )66: 1376 ،يرودك(
 : 17ب13ق - 

كتـاب خليفـة گشته خوان،الحمدبلبل  آموختـهابجـديطفلكانچونمرغان
و بلبل كـه خـوش    خواند ميهريك الفبايي  خانه، مكتب هاي بچهمرغان چون : استعالمي

و  كند ميرا تكرار  ها كلمهانگار خليفة مكتب خانه است، صورت درست  هاست، آناوازتر از 
  )207ص . (بخواند را قرآنسورة اول  تواند ميپنداري از تكرار حروف ابجد گذشته است و 

اسـت كـه در    قـرآن از  اي  سـورة حمـد نخسـت سـوره    : است كـه  يادآوري شايستة* 
  .شد ميآموخته  ها خانه  مكتب
 :65 ب 13 ق - 
 الـدواب  شـرّ  خصـمان  الـبالد،  شـرّشروان   هستكهرهانشبازحبسگاه،اين از رب يا

  .اند  چهارپايان بدترين من دشمنان و شهرها بدترين شروان: استعالمي
عند  إِنَّ شَرَّ الدواب: شد ميسورة انفال اشاره  22  آيةشايسته بود در شرح اين بيت به * 

الَّذ كْمالْب مالص الَ  نَياللّهلُونَيقع.  
 : 43ب15ق -

 ، بـه زر مـذاب  به سكة رخ خورشيد بر   كĤسمانش نبشتبه كُنيت ملك الشرق،
 را!) كنيـت؟ ( لقـب  اين ـ گويد مي الشرق ملك را شروان كوچك واليت حاكم خاقاني

  )241 ص. (است زده سكه چهرة روي مذاب زر با را آن و داده او به آسمان هم
  .نيست فايده از خالي خورشيد با الشرق ملك ارتباط به اشاره* 
 :17ب 18ق -

ــاه آه زدن ــه گـ ــورم بـ ــون تنـ  كĤتشــين مــارم از دهــان برخاســت  چـ
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  .زند مي بيرون دهانم از شعله انگار كه كشم مي آه چنان: استعالمي
در گذشته پس از روشن كردن تنور، براي اين كه ديوارة آن به خوبي گرم شود و نان * 

فضاي تنـور، درِ تنـور را بـه    دود و دم جمع شده در . به آن بچسبد، درِ تنور را مي گذاشتند
به نظر نگارنده، خاقاني در اين بيـت تصـوير   . آرامي باال مي زد و شعله از آن باال مي كشيد

ون آوردن زبـانش  پوياي باز شدن درِ تنور و بر زدن شعله را به باز شـدن دهـان مـار و بيـر    
  .تشبيه كرده است

  :دوممطلع 29ق
 مطلع جان، كعبة وصف به را »االشباح نُزهه و الرواح نزهه« قصيدة نخست مطلع خاقاني

 استعالمي. است داده اختصاص حج مناسك شرح به را سوم مطلع و منازل، شرح به را دوم
 خوانده »مكه نزديك« موارد بسياري در را شده ياد منازل) 80- 21ابيات( دوم مطلع شرح در

  :اند  نوشته مثًال. است
   350ص» جايي است در پايان باديه كه نزديك مكه است واقصه«
  351 ص »است مكه نزديك در ديگري منزل ثعلبيه«
  صفحه همان. »است بوده مكه نزديكي در يي  قلعه هم فيد«
  صفحه همان »است مكه نزديك در يي  صخره محروق كوه«
  صفحه همان »است مكه نزديك در منزلي سميرا باز 65 بيت در«

 شرحي و وصف حج، منازل به مطلع اين در شاعر خاص نگاه به توجه با بود شايسته* 
  . شد  مي ارائه ها  منزلگاه اين از تر  دقيق
  مطالب برخي نقل در ارجاع عدم- 
  :ماند ميتوضيح و شرح برخي نكات، خواننده در پذيرفتن يا نپذيرفتن آن سر در گم  در
  )247 ص). (؟(است بوده مردم مطلوب بلخ در كه بار تره و پياز از پختني پيازه، گو

 : در بيت
 بر خان و خوانِ لنبك سقّا بر افكند   بهرام ننگرد به براهـام، چـون نظـر

 يـك  آبكـش  لنبـك  و بود، خسيس و ثروتمند يهودي يك گور، بهرام داستان در براهام
  .شود نمي ديده توضيح اين براي مأخذي ليكن) 494ص :ياستعالم. (نواز مهمان فقير

نيز در بيت: 

 كĤسيب آن به عسكر و بيضـا برافكنـد    فتح آن چنان كند يد بيضاي عسكرش
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 خوزسـتان  در شهر دو نام بيضا و عسكر: است نوشته مأخذي به ارجاع بدون استعالمي
 مĤخـذ  و نامـه  لغـت  از نقـل  بـه  سجادي فرهنگ در ليكن) 491ص . (است بوده فارس و

 مورد نظر به كه شده ذكر مستوفا توضيحاتي حوقل، ابن االرض صوره مانند قديم جغرافياي
  .بيضا ذيل، 1374: سجادي: ك.ر. است بوده استعالمي استفاده
  ارجاع عدم و شروح از استفادهـ 
ذكر شد، شيوه شرح استعالمي مبتني است » ...گزارش كار كتاب «كه در بخش  چنان  هم

و ) مشخص نيسـت ... و  ها آنت، ميزان استفاده از كه دامنة اين تقريرا(بر تقريرات فروزانفر 
فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقاني از دكتر ضياءالدين سجادي، ديدار بـا  : مĤخذي چون

نام  ها آنكعبة جان دكتر زرين كوب، و مĤخذ معدود ديگري كه در همان بخش ياد شده از 
ـ . برده است ار يـاد شـده نيـز شـرط اساسـي      ليكن نويسنده در استفاده از هيچ يك از اين آث

كه كدام مطلب  يابد  تحقيق يعني امانتداري در نقل مطلب را رعايت نكرده و خواننده در نمي
  ! استنباط و دريافت شارح است و كدام مطلب از نتيجة تحقيق خاقاني پژوهان متقدم

 :بنگريد زير بيت شرح به وار  نمونه
 كه هست حاصل اين هشت، هشت باغ بقـا    ز نُه خراس برون شو به كوي هشت صفات

به جاي نُه خراس در ديوان خاقاني تصحيح استاد ضياءالدين  45در بيت ... «: استعالمي
آمده و در شرح آن نوشته اند كه پنج حس ظاهر اسـت و پـنج حـس    » نُه حواس«سجادي 

 مفّكـره  قوة حكما از بعضي كه) مفكّره و حافظه، واهمه، خيال، مشترك، حسشامل ( باطن
 ايـن  بـا  توضـيح  اين كه اند، بوده قائل حس نُه به مجموع در و نياورده حواس شمار در را

  )112 ص(» .نمايد  مي تر  مناسب بيت اين هواي و حال با »خراس نُه«. نيست مناسب موارد
 بـر  مبنـي  عبدالرسولي نسخة ضبط به سجادي استاد تصحيح پاورقي در آنكه نخست* 

در بـزم ديرينـه    كـن   معدن دكتر مانند كساني پيشتر آنكه دوم و است شده اشاره »خراس نه«
  )181: 1372 كن، معدن: ك.ر. (اند پرداختهعروس به ترجيح اين ضبط و توضيح آن 

 توضـيحات  ذكـر  وجود با) 8ق( ترسائيه قصيدة از 83 بيت در »عيشا« واژة شرح در نيز
 مأخذ اين از نشاني ،»عيشا پيوند از عيسي دوري به« مقالة در كزازي دكتر نگاه از مختصري

  .شود  نمي ديده
  تازه مقاالت و منابع از استفاده عدمـ 

 اخير سالهاي در كه است متعددي مقاالت و كتب از شارح استفادة عدم ديگر، مهم نكتة
. نيست بخشودني محققي هيچ بر ها  نويافته از غفلت. است رسيده چاپ به خاقاني حوزة در
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 مانند مستقلي كتب شده، انجام ها سال اين در خاقاني اشعار گزيدة بر كه هايي  شرح بر افزون
 اين بر. است شده عرضه بازار به...  و ،يخاقان مشكالت شرح خاقاني، دشواريهاي گزارش
 پيشـنهاد  كمـك  بـه  را ابيـات  برخـي  گـره  كه كرد ياد متنوعي و متعدد مقاالت از بايد كتب

 نويسـندة  نگـاه  از گـاه  همه اين با و گشوده شناختي واژه تاملي يا و بيت از تازه تصحيحي
  .اند مانده دور به خاقاني قصايد شرح
  شرح در زيباشناسي نگاه حذفـ 

 واژه، كـارگيري   بـه  حاصـل  گـاه  كـه  خاقاني شعر دشوار نسبتاً روساخت از نظر صرف
 و تخيـل  بـر  مبتنـي  خاقـاني  شـعر  زيرسـاخت  اسـت،  خاصـي  اصـطالح  و تعبيـر  تركيب،

را ) گـو   هندي شاعرانيو ( حافظ امثال توجه كه شگفتي مختصة همان اوست؛ تصويرآفريني
ويژگي عمدة شرح استعالمي، توجه به ارائة معنـي  . به سوي شعر خاقاني جلب كرده است

محصلّي از ابيات منحصر است و غالباً از چيزي كه شعريت شعر در گرو آن اسـت، غافـل   
  : مثالً .مانده است

 :است نوشته چنين 11 قصيدة از زير بيت توضيح در استعالمي
 داده به وقـت نثـار نقـد دو عـالم عطـا        كرده به هنگام حال حلة نُه چرخ چاك

 بـه  را جهـان  ايـن  و افـالك  كـه  است همان باز ،شاعرانه خيال صورت اين معني... «
 در را آن كـردن  معنـي  و نويسي  شرح در تصوير به نگاه اين) 189 ص. (اند نشمرده چيزي
  :ببينيد زير بيت اول مصراع

 عطسة شب گشت صبح، خندة صبح آفتاب   جبهت زريـن نمـود طـرّة صـبح از نقـاب
طرّه قسمت جلوي زلف زيبايان است، جبهه پيشـاني اسـت كـه طـره روي آن     «: استعالمي

  )219ص (» .است خورشيد تابش براي تعبير دو هر اينجا در و آيد مي
  عمودي محور و قصيده كليت از غفلت - 
 عمـودي  محـور  در كـه  است كليتي از غفلت و شعر به افقي نگاه نويسي،  شرح آفات از
 قصـيدة  شرح شيوة. شود مي ديده نيز شرح اين در بيش و كم آفت اين. شود نگريسته بايد

  .است موضوع نيا دادن نشان براي نمونه بهترين كتاب، اين در ترسائيه
  شاعر يزندگ متفاوت يها  دوره و اشعار كليت از غفلت - 
 تناقض به اذعان به گاه ـ پژوهان خاقاني از ديگر برخي نظر اظهار مانند ـ استعالمي شرح در

  )19به بعد ق  98شرح بيت  در استعالمي حاتيتوض: مثالً. (خوريم مي بر خاقاني اشعار در
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به شعر خاقاني، حاصـل عـدم توجـه بـه دوره      نيب  به نظر نگارنده، اين نگاه تناقض 
بي ترديد نگاه مثبت شاعر به شروان . هاي زندگي و به تبع آن دوره شناسي شعر اوست
نشده و درپي رفـتن از   يو ريدامنگ اريمربوط به دوره اي است كه هنوز مشكالت آن د

  .آنجا نيست
  المثل ارسال/ تمثيل مشكل - 

 فـــــتحِ دربنـــــد و شـــــابران را   شمشــيرش از آســمان مــدد يافــت
 كـــĤورد بـــه دســـت دختـــران را    گشتاسپ، معونت از پسر خواسـت

 چنـين  اخير بيت شرح در استعالمي. پيشين بيت براي است تمثيلي پسين، بيت گمان  بي
 گشتاسـپ  دختـران  شدن اسير به اشاره و ندارد ديگر ابيات به ربطي بيت اين«: است نوشته
 خـوان  هفت از گذشتن از پس اسفنديار كه اين و است، توراني ارجاسپ با جنگ در كياني

  ).178ص ( »كرد رها تورانيان زندان از را خود خواهران
زيرساخت هر تمثيلي تشبيه است، اما به چشم تشبيه نگريستن به تمثيل، ناديـده   اگرچه

هنرمندانـة   كاربرد. گرفتن زيبايي كاربرد تمثيل است و به عالوه، هنر خاقاني در تمثيل است
 را خاقـاني  اگـر  نمايد  نمي دور كه است برخوردار جايگاهي چنان از خاقاني شعر در تمثيل
  :شرح اين در تمثيل خواندن تشبيه از هايي نمونه. بخوانيم تمثيل شاعر
 :69ب175ق -

ــران را؟     نصــرت كــه دهــد بــه بدســگالت؟ ــد خـ ــه برافكنـ ــرّا كـ  هـ
» .ندارد هرّا كه است شده تشبيه خر به دشمن و هرّا به پروردگار نصرت بيت اين در... «

  )182 ص(
 : 74و73ابيات 10ق - 

ــوپران را   شهبـــــاز سخن به دولـت تـو ـــده ن ــار بريــــــ  منق
 گوســاله شــمار زرگـــــــران را   با گاو زري كه سـامري سـاخت

 توانـد  مـي  كـه  كارنـد   تازه گويان  مديحه نوپران و اوست خود سخن شهباز 73 بيت در«
 را خود اينجا در خاقاني... ، 74 بيت در. باشد هم خاقاني شاگرد بيلقاني مجيرالدين به اشاره
  )182 ص(» .است گفته بازار زرگران را ديگر شاعران و سامري مانند

 شده خاقاني شعري تصاوير زيباترين از بخشي شدن قرباني موجب تمثيل، از غفلت اين
 :بنگريد را زير بيت دو است؛
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 تا به زبان قبول، يافت ز حضـرت جـواب     ، تازه شد از تو چــو صبحدهر شبانگه لقا
 ديدة يعقوب كحل، فرق زليخـا خضــاب     هست چو صبح آشكار، كزرخ يوسف برد

 خـاكي  دنيـاي  پـذيرفتي،  را پادشـاهي  تـو  كه اين از. خاكي دنياي يعني لقا، شبانگه دهر
 بازيـافتن  كه كند مي تشبيه يعقوب چشم روشني به را روشني اين 63 بيت در و شد روشن
 بـراي  كـه  كنـد   مـي  تشبيه مصر عزيز زن زليخا جواني به و كرد درمان را او كوري يوسف،
  )225 ص. (شد سياه سپيدش موي حق ارادة به يوسف همسري

  مطلع تجديد از غفلتـ 
 هـا  سـروده  اين. بينيم مي مطلع بيت يك از بيش ديوان اين هاي قصيده از بسياري در«
 و شـده  سروده قافيه يك با و وزن يك در كه بوده قطعه و قصيده چند يا دو اصل در شايد
  )73 :استعالمي(» .است آمده هم پي در ديوان بازنويسي در

  شاعرانه ادعاي با عقلي برخوردـ 
  : 37ب10ق

 صــدق و كــرم تــو جعفــران را   دايه شـده در قـريش و برمـك
دايگـي كـرده    ها آنكه صدق و كرم شروان شاه پس از چندصد سال چگونه براي  اين«

  )179 :استعالمي(» .است؟ جوابش را خاقاني بايد بدهد
: نويسد مي» تحفه الحرمين و تحافه الثقلين«در ترجمة عنوان قصيدة  1153ص  در ـ

» (!) انس و جنّ ذائقة براي سيبي و مدينه، در خدا رسول حرم و كعبه حرم از اي تحفه«
 عالمت با قصيده اين نام دوم بخش انتخاب از را خود شگفتي شارح) 1153: استعالمي(

  . انگارد  يم ريباورناپذ را آن نظائر و ادعا نيا عقل منظر از و است داده نشان(!) 
  تصحيحـ 

ـ  اسـت؛  يسـجاد  نياءالديض حيتصح ،يخاقان ديقصا شرح اساس  يمـوارد  در كنيل
 يو بـه تبـع آن اسـتعالم    يبر ضبط سـجاد  ها  بدل نسخه اي و يعبدالرسول ضبط حيترج
 :شود يم دهيد

ــت ـار اوس ــدا مختـ ــرخ و خ ــواس و ارواح و چ ـا بـــي منّـــت وجـــودش از گرفتنـــد زان   ح  منتهــ
 خــدا يــك از كــون دو و ارواح ســه از اركــان چــار   حس پنج از جهت شش و چرخ هفت از خلد هشت

 )68: استعالمي(

ــدزان  حــواسوارواحوچــرخوخــدامختــار اوسـت  ــودش از گرفتنـ ــي منّـــت وجـ ــا بـ  منتهـ



 نقد و شرح قصايد خاقانينقدي بر كتاب    128

  

 خـدا  يـك  از كـون  دو و ارواح سـه  ازاركانچار  حسپنجوجهاتششوچرخهفت و خلد هشت
 )3: 1357 ،يعبدالرسول(

 شـــما شــعاعات بينـــد مــي  گـــوشدريچــةاز   اسـتروزيبيشماچشمروزناز جان گرچه: نيز
  )68: استعالمي(

شــما شعــــــاعات بينــد مــي گــوشدريچــةاز  استروزيبيشماازچشمروزن از جان گرچه
  )3: 1357 ،يعبدالرسول(

 شـراب  گشـاده  شـمع  قـدح،  فشردهاشك   طـرباشكريختهشمع،چونشينان  صبح
  )214ص(

 شـكل  بيـت،  در برسـاخته  تصـوير  بـه  نظـر  كـه  آمـده  فسرده پاريس، نسخة در فشرده
 .سجادي مصحح ديوان 45ص 11 حاشية: نك. است تري  مرجح

 جواب بازپرس به ديآ خجل فلكهمكه   رفتستظلمــهاامسالفلكازمن بر كه
 مصاب وموي بريده را فلـكنعشبنات   كه روز إذا الشمس كورت بينام بــــرو

 يم نظر به اما دهينپسند »كه برو« يجا به را يعبدالرسول »كه بود« ضبط استعالمي اگرچه
 نينفـر  فلـك،  از آزرده يِخاقـان . باشـد  مرجح يعبدالرسول ضبط قبل، تيب به توجه با رسد
 بنات شود، يم كيتار فلك ديخورش كه امتيق روز در كرده آرزو و كرده فلك نثار را خود
  .نديبب مصاب و مو دهيبر او غم در را فلك نعش

 استسوتر آن ز جفاش ازبوالفضول   فضـــــالستبــرزمانــهجــورهمــه
  )271ص (

 : سجادي چنين است ضبط
 اسـت  زآنسـتر  جفاش ازبوالفضول   فضــــالستبـرزمانـهجورهمه

: اسـت  چنـين  عبدالرسـولي  و پـاريس  مجلس، نسخة مطابق پاورقي در بيت بدل نسخه
  زآستر
 و تـر   كهـن  اسـتعالمي  ضـبط  از ها  بدل نسخه و نادرست سجادي ضبط نگارنده، نظر به
 است زآستر جفاش از) بلفضول(بوالفضول: نمايد  مي تر  اصيل

 انـد   ديده نيسان زار  نرگس و ريزانخونجاي   عـربازدارسـنانتركـان،غمزةچون باديه
  )340ص (
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 و بينـد  مي كعبه زايران معشوق را باديه«: است نوشته چنين بيت اين شرح در استعالمي
 كه است قرباني محل هم ريزان  خون جاي. كند مي مانند معشوق غمزة تير به را اعراب نيزة

 نرگس كه كند مي فراموش گويا و بيند  مي ـ بهار وسط ـ نيسان ماه گلزارِ مانند را آن خاقاني
  )350ص . (»ندارد سرخ رنگ

 »انـد   ديـده  نيسـان  زار  نـرگس  چو ريزان  خون جاي« عبدالرسولي نسخه در بيت ضبط* 
  .است
در نگاه زايران كعبه، تمامي رنجها و مشكالت راه، آساني مـي نمايـد؛ سـموم باديـه را      

، ...درد و   خانة كسري و سرداب خاقان مي بينند؛ آب و گياه آنجا را درمان چشم  چون خيش
  . زار مي بينند  را نيز نرگس) باديه(ريزان   و با اين فضاي شعر، جاي خون

 نسخه به مستند كه را ريز ةنمون مانند استعالمي هاي تصحيح برخي بايد نكات اين بر* 
 :درافزود نيست، سجادي بدلهاي

ــامز   كنشتفرشبهركهدلمدهآزدست به ــومعهب ــد ص ــان ندرن ــا مكي  ديب
  )88 ص: ياستعالم(

 در بدل نسخه تنها و است آمده »ديبا مكيان ندرند كعبه بام ز: سجادي چاپ در بيت اين
  7 ص سجادي. / است ط و پا و مج  هاي نسخه در »ندرند« جاي به »ندزدند« بيت،
 :كرد شنهاديپ را ريز يذوق حيتصح چند بتوان رسد يم نظر به گريد يسو از

 انـد   ديـده پسـتان گشنيزِ و دخترمادرشير   گياشوآبزرهروان،چشمدرد دفع بهر
  )340ص (

 عاشـق  كـه  خاقـاني  نظـر  در باديه گياه و آب«: است نوشته بيت اين شرح در استعالمي
 در كحاالن درمان به دوم مصراع در و شود، مي مسافران چشم درد درمان است، كعبه زيارت
 مخلـوط  گياهـان  از بعضـي  بـا  را زاييـده  دختـر  زائوي شير كه كند مي اشاره سنّتي پزشكي

  »!اند  دانسته مي درد  چشم دواي را آن و كرده، مي
 بـدلي  نسـخه  تصحيح اين در و است سجادي مرحوم تصحيح مطابق بيت ضبط اگرچه

 رسـد؛  مـي  نظـر  بـه  مـرجح  »پسـتان « به نسبت »بستان« ضبط اما نشده، ارائه بيت اين براي
 كلمـة  ترديـد   بـي . است بيت معني در) مختار ضبطدر ( واژه تكليفي بال نكته، اين گــــواه
 و) تبـادر ايهام ( كند مي متبادر ذهن به نيز را پستان كلمة »دختر مادر شير« به توجه با بستان
 !باشد كشانده ضبط اين سوي به را شارح و مصحح تبادر، همين شايد
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 آفتـاب بـر نظمـش  گـوهر  قدر،زخندد   خـاطرشكانتربيـــــتي،توازبد گويا
  )259ص (

 .است» ... تربيتي تو از يابد گر«: بيت مرجح شكل
 آفتـــابســـاغر لـــب هـــاللبـــادةاز   چنانكمهوسالطرباجتماعبزمت با

  )همان(
ثبت كرده است؛ » از بادة هاللِ لبِ ساغر آفتاب«مصراع دوم بيت را به شكلِ  استعالمي،
است و بيت به اين شكل معني » باده اي«شكل رسم الخط قديم » بادة«رسد كه   اما به نظر مي

 : خود را پيدا مي كند   دقيق
 آفتـــــــاب  ساغر لب هاللاي،بادهاز   چنانكمهوسالطرباجتماعبزمت با
خاقاني در بيت پاياني قصيده، ضمن دعاي شريطه چنين براي نشاط و جـاودانگي   يعني

با بزم تو طـرب عجـين و همـراه باشـد،     ) سال و مه(همواره : ممدوح خود دعا مي كند كه
 با بزمت: يا. آيد مي پديد باده آفتاب و جام هالل اجتماع جام، در باده ريختن از كه چنان  هم

  .باد قرين جامت در باده كه چنان قرين، طرب
  

  محتوا نقد 2-3
  كتاب ةمقدم يمحتوا نقد 2-3-1
 در تامل شده، نوشته نيز خاقاني شرح اين بر »حافظ درس« نظير كه مفصلي نسبتاً مقدمة در

  :است ضروري ها آن از شبهه رفع براي تالش نكته چند
نام خاقاني را در بعضي از منابع به اشتباه ابراهيم نوشته اند و اشتباهشـان از آنجاسـت    ـ

كه خاقاني در ستايش هنر نجاري پدرش، گاه او را آزر بت تراش گفتـه اسـت تـا خـود را     
نـام  ابراهيم بت شكن بگويد، و تذكره نويساني كه معني شعر او را نفهميده انـد، ابـراهيم را   

  ) 15: استعالمي) (75بيت : 123قصيدة . (خود او پنداشته اند
 توجه و پدر مهري بي اين به سردوه خود عموي سوگ در كه 16 قصيدة در خاقاني نيز
 :است كرده اشاره چنين خود عموي

 احبـاب و احرارم كردة رد كهاستزان   احداثزپيرامشدهطفليبهزال چون
 بـاب  نخورد گر خورد زال غمسيـمرغ   خلـقندهدگردهدم،دلمنخرسندي

  )251ص (
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 كه اند نوشته اين بر مبني نخست قصيده از ام  سي بيت شرح در استعالمي كه ديگري نكتة - 
 تامل جاي و نيست درست) 245ص: نيز، 74ص(» .است زده  دل خود زادگاه از همواره« خاقاني
 سر پشت كه نشيبي و فراز پر روزهاي اقتضاي به و زندگيش تاب و تب پر سير در خاقاني. دارد

 :ستايد مي چنين را آنجا گاه است؛ كرده بيان خود زادگاه به نسبت دوگانه ديدگاهي گذاشته
 اسـت  بـاختر  بـه  خـور مباهاتكه   شـــروانكـــرداديـــمـــنفخـــر

 )68ص (

 :گويد مي آزرده و زده  دل چنين  اين گاه و
 طلـب  شـروان  خـط  ازبـرونريخ   روانيـــخنشـــودشـــروانخطـــه

 )744ص (

 دربـارة  كـه  شـود  مـي  ديـده  ـ شروان ـ خاقاني زادگاه دربارة تنها نه گويي  متناقض اين
 پادشاهان مدح شراب، كعبه، پدر، به شاعر نگاه: مانند خاقاني شعر در ديگر موضوع چندين

 بـراي  مسـتوفا  و مستقل مجالي كه خورد مي چشم به...  و ابوالعال چون هايي شخصيت و
  .طلبد مي پاسخ و طرح

  ابيات شرح يمحتوا نقد 2- 3- 2
  507ص مانند. است يخاقان گريد اشعار و اتياب به ارجاع شرح، نيا مثبت نكات از

 هـا  آن از ييها نمونه يادآوري كه خورد مي چشم به ها كاستي برخي نيز ابيات شرح در
 :نيست فايده از خالي

ــه   آنك از جوي اال صدر ال در بر رسيدي چون: 15ب1ق ــم را كعب ــد ه ــد دي ــون باي ـيدي چ ـا در رسـ  منـ

 بـي  كسـي  كـه  اسـت  اين مثل نيست، كافي خود فناي حق مردان سير در: ... استعالمي
  ).72ص ( برود منا زيارت به كعبه ديدن

 و مشـعر  در بيتوته عرفات، درحضور (تمتّع حج اعمال ترتيب بيانگر دوم، مصراع تمثيل* 
 و مكـه  سـوي  بـه  منـا  از حركت كند، مي كامل را اعمال اين آنچه است؛) منا در جمرات رمي

 طواف بي شده ياد پيش اعمال انجام. كنند مي ياد نسا طواف تعبير با آن از كه است كعبه طواف
) اال( اثبـات  مرتبـة  بـه  بايـد ، )ال( اهللا سـوي  ما نفي از پس: گويد مي خاقاني. است ناقص كعبه

 .نيست پذيرفتني دلدار خانة طواف بدون منا در) شيطان( نفس نفي نيز حج در كه چنان برسي،

ــاردرال  الملـكداردركوفتهنوبهپنجاي: 1ب2ق ــالش چه ــدت ب ــد وح ــو كش  را ت
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 هـا  آن بـه  و دارد هـايي  نـرده  آن كنار دو و پشت كه است تختي بالش چهار: استعالمي
  .نشيند مي آن بر خليفه يا شاه و دهند  مي تكيه بزرگ هايي بالش

 كـه  چهـارم  بالش به بود بهتر. شود نمي مشخص چهارم بالش جايگاه توضيح، اين با* 
  .شد  يم اشاره زين نشستند يم آن يرو و گذاشتند  يم پا ريز

 : 42ب 2ق - 
 متّكـا  سـدره هـم و آمد نطعش عرشهــــم   اوقـدرتــــــــاختبروننخست آسمان از

 اسـتوي  العـرش  علـي  است مصطفيقدركĤن   مكـنشك:گفتخــردگوشبه آسمان پس
 عقل گوش در اسمان محمدي نور جلوة از پس كه است اين بيت دو معني«: استعالمي

 نـور  و او نور يعني است، مصطفي وجودي ستارة تابش دارد، تكيه عرش بر آنچه كه گفت
  ).83ص ( است يكي حق

 بـه  است، بوده تجسيم اهل دستاويز همواره كه است آياتي از يكي آيه اين كه آنجا از* 
 آيـه  ايـن  از تـازه  تأويلي) ص(پيامبر تعظيم وجه بيان با همراه خواسته خاقاني رسد  مي نظر
  .دهد ارائه خداوند به جسمانيت نسبت رفع براي

ــته   مستقيمبهرسيدهوچرخهفتبنوشته: 53ب2ق ــافت ازبگذشـ ــه و مسـ ــه رفتـ ــا بـ  منتهـ
 بـه  رسـيده،  پروردگار با مستقيم رابطة يا ديدار به پيموده، را آسمان هفت او«: استعالمي

 تـوان  نمـي  فاصله هاي مقياس و مسافت با را آن و است روحاني كمال منتهاي كه اي  نقطه
  )85ص(» .سنجيد
) 570: 1388 ،يمصّف. ك.ر. (است) النهار معدلفلك ( مستقيم فلك مستقيم، از منظور* 

 انـد،  كـرده  تصـور  شهادت عالم اي يجسمان عالم حد نيآخر را هفتم فلك قدما كه آنجا از
  .است بيغ عالم تجسم م،يمستق فلك

 خاقاني آيا كه ماند مي باقي پرسش اين... «: نويسد  مي بيت همين شرح ادامة در نويسنده
  »داند؟ مي ممكن را پروردگار رؤيت كه است معتزلي فرقة پيرو هم

  .است شده نوشته معتزلي سهواً اشعري جاي به ظاهراً* 
 :66ب 2ق -

 اداكـن احـرار  محافل درشعراين   تـوييسخنبكرمشاطةارخاقاني
 بـراي  را شـعر  ايـن  گـويي،  مـي  سخن خوب چنين تو كه حاال! خاقاني اي«: استعالمي

  )86ص (» .بخوان هم ديگران
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 از سنائي ستيزي مدح نهضت با همگام) 1،3،4،5ق( آن نظاير و قصيده اين در خاقاني* 
 تمـايالت  و حكمـت  بـه  را خـود  مندي  عالقه و گزيده دوري ستايشي قصايد و دربار مدح

 از پادشاهان برابر در شعر خواندن جاي به شكنانه سنت رو اين از است داده نشان صوفيانه
  .است داده خبر آزادمنشان و آزادگان جمع در آن خواندن

 :13ب3ق -
 را؟ تـو  چيست خاك ز مقامر نهكودكينه   بيزي؟ميخاكچهخاكيرصدگه اين در

 مـي  وقاپ نشينند مي زمين روي قماربازان يا كنند، مي بازي خاك با ها  بچه: استعالمي
 بـه  يزيـ ب  خـاك  كـار؟  چه بازي  خاك اين با اند فراخوانده خرد داغگاه از كه را تو. اندازند

 زيـ ن 94ص. هسـت  هـم  ها رودخانه ريمس در خاصه خاك، در طال ذرات يجستجو يمعن
  .499ص: ديبنگر

 مـي  قمـار  بـه  كه ها خرابه در قماربازان: كه است آن مقامران با كودكان بازي  خاك ارتباط* 
 هـاي   سـكه  نشـود،  باخبر كند مي بازي آن سر بر كه پولي مقدار از حريف كه اين براي نشستند،

 بـه  گـاه  بيـزي   خاك و بازي  خاك درپي روزه همه كودكان و كردند  مي پنهان خود كنار در را خود
  )امامي نصراهللا دكتر افاضاتاز . (يافتند  مي دست مقامران دوشين قمار از برجامانده اي  سكه

 :18ب3ق -
ــاط   آريخرّمي،طفلچونتووروزبرفت ــلنش ــاز طف ــر نم ــود دگ ــذراب  ع
 ديگر نماز هنگام به و رسيده آخر به روز داند نمي كه هستي كودكي مانند تو: استعالمي

  )95ص . (است نخورده دست او نشاط و دارد بازي شور هنوز) عصرنماز (
 بازي زمان رسيدن فرا و ها  خانه  مكتب تعطيلي ظهر، از بعد هنگام در طفل نشاط سبب* 

  )امامي نصراهللا دكتر افاضاتاز . (هاست آن نشاط و
 :8ب7ق -

 نخجيرجادر انداز  نهنگ بحر چونراست   كفبهمقراضهپيكاناودرديدم را شاه
 ها پيكĤن يعني كرد، مي پرتاب نهنگ كه بود دريايي مثل دوشاخ پيكان با شاه«: استعالمي

  )139ص(» .بود نهنگ بزرگي به
 وجـه  اسـت، ) ليكروكود(تمساح دوره اين شعر در نهنگ از منظور كه نكته اين ذكر* 
 بـه ) آب( دريـا  از كشـيده  بـدني  بـا  كه را باز دهان با تمساحي به دوشاخ تير تشبيه در شبه

  .دهد مي نشان خوبي به كند مي حركت خشكي سوي به سرعت
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  :29ب7ق -
 گــوا داردآبســتني بــر چهــره هــاينقطــه   بنگـرشآنكواستفتحازآبستن او تيغ

 صـورت  مثـل  را آن كـه  است شمشير روي هاي دانه همان چهره هاي  نقطه«: استعالمي
  .است پيروزي و فتح شمشير شمشير اين و! كند مي باردار زن زدة جوش
 كـك  مانند كه را شمشير تيغة روي هاي لكه تعليل، حسن شيوة از استفاده با خاقاني* 
  .داند مي پيروزي و فتح به ممدوح شمشير آبستني گواه است، آبستن زن صورت هاي  مك

 :2ب 8ق - 
ــين   شـدچـوناست؟ديربريناهللاروح نه ــالچن ــل دج ــن فع ــر اي ــا دي  مين

  )148ص (
 پروردگـار  تجلـي  از سـخن  نيسـت،  عيسي معروف لقب اهللا روح 2 بيت در: استعالمي

 خـدا  روح گـويي  ــ  جهـان  ايـن  در يعني ـ آن درون كه است فلك هم مينا دير اين. است
  )154( فريبد؟  مي را همه كه است فعل دجال فلك چرا. نيست
 تعمـد  بـا  پيوند در سويي از هم نكته اين. است عيسي لقب دقيقاً اهللا، روح از منظور* 
 ديگر سوي از هم و است چكامه اين تمامي در ترسايي اصطالحات كارگيري به در خاقاني

 و عـروج  ديـ با نكتـه  نيا بر. سازد مي دجال با كه است زيبايي تلميح و تناسب با پيوند در
  .درافزود را چهارم آسمان در يسيع توقف
 :7ب8ق - 

ــه ــورب ــبحگاهيص ــكافمص  خضــرا بــام ايــن روزنصــليب   برش
 بنـدي  چـوب . شكافم  مي را سبز آسمان اين پنجرة انگار كه كشم  مي آه چنان: استعالمي

  .شود تشبيه صليب به تواند  مي كه دارد متقاطعي خطوط پنجره
 به اما كند، متبادر ذهن به را زندان سقف مشبك پنجرة تواند مي روزن صليب اگرچه* 
 محور خط يگريد و استوا رهيدا قطر يكي متقاطع، خطدو ( فلك صليب ،»خضرا بام« قرينة
  .دارد حيترج) 473: 1388 ،يمصفّ: ك.ر. اند گفته هم اكبر بيصل را آن و عالم

 :14 - 10 ابيات 8ق - 
 اجــزا رخشـــــنده او تــاريكممــنكــه  حاصــــل؟چـــــهدانشاختر از مرا
 عـذرا خورشـيد بـا  اسـت  همسـايهكه  عيــسيزراعيسـيمرغراحتچه... 
ــه  نيسـتخـودمرغطبيبعيسيچرا...  ــهك ـــد رااكم ــرد توانـــــــ ــا ك  بين
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 خود درد چشم به خاقاني پنهان اشارة يادآوري استعالمي، فراوان توضيحات وجود با* 
  .بود خواهد مفيد كرده، ياد آن از نيز ديوان از ديگر جاي چند در كه

 :19ب8ق -
ــو ــديلمچ ــدقن ــوزندوبرآويزن ــه   س ــرمسـ ــتند زنجيـ ــدا نهادسـ  اعـ
. اند  نهاده او گردن و دست و پاي بر زندان در كه است زنجيرهايي زنجير، سه: استعالمي

  )154ص(
 مـي ) قنـديل ( به  مشبه به توجه با سويي از هم زنجير سه اين شارح، توضيح بر افزون* 
 در ديگـر  سـوي  از هـم  و انـد   آويختـه  ها بدآن را كليسا قنديل كه باشند زنجيري سه توانند

 و پايـان  و آغـاز الف ( »اطعنا« واژة در و 21 تيب در گانه  سه الفهاي به بديع و بكر تصويري
 اي  مقالـه  در را تصـوير  ايـن  تفصيل نگارنده،. باشند داشته اشاره) ط حرف در موجود الف

 شيهمـا  نيچهـارم : ك.ر اسـت  بـازنموده  »ترسـائيه  قصـيدة  از تصـويري « عنوان با مستقل
 .1387 الن،يگ دانشگاه ،يادب  يها پژوهش

 توتيــا شــودم تــا نيســت عهــد نكــوهــيچ   استمنچشمدودردهستكهمحنت همه اين
 باشـد،  درد درمان و درست او دوستي عهد كه است كسي جستجوي در او«: استعالمي

  )192ص (» .است چشم درد داروي كه توتيايي مانند
 خود آزردگي اشعارش از ابياتي در خاقاني. دارد اشاره خاقاني درد چشم به بيت اين* 

 كوتـاهي  درد، چشـم  براين افزون. است كرده بيان خود جشماني هاي كاستي و دردها از را
  .است شروان شاعر آزردگي  دل هاي مايه از جواني در او موي شدن سپيد و قد

 :بيت شرح در
 احبـاب و احرارم كردة رد كهاستزآن   احـداثزپيرامشدهطفليبهزال چون

  .شود مي ديده خاقاني موي شدن سپيد زود به اي اشاره نيز
 :23ب13ق -

 الثيابخير دوخته نماي، سوزنسوسن   النثـارخيـرسـاختهجواهرفشان، شاخ
 دانه مانند ريزد، مي فرو درخت  هاي شاخه از كه است هايي شكوفه از سخن: استعالمي

 بـر  را گهرهـا  اين انگار دارد، شكل سوزني هاي پرچم كه زنبق گل سوسن، و جواهر، هاي
  )208ص . (دوزد مي خود جامة

 بـود  شايسـته  اما دارد، تامل جاي خود نه؟ يا است زنبق گل همان آيا سوسن كه اين* 
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. شـد  مي اشاره دارد، نيز روايي ريشة گويي و است سفيد پيراهن همان كه الثياب خير به كه
 :است نگرفته قرار نظر مطمح نيز زير بيت شرح در سوسن گلبرگهاي سپيدي اين

 الثـواب  اهلخط چون به، رنگ يكسوسن   ازواست،رنگدواللهاصلبه:گفتا صلصل
 مـي  عيـب  او بـر  ــ  است سياه شقايق وسط ـ را شقايق رنگي دو فاخته،... «: استعالمي

 رنـگ  او كبـود  جامـة  و است رنگ يك است، كبود اگر كه داند مي بهتر را سوسن و گيرد
  )208ص (» .دارد را) صوفيان؟( پرهيزگاران جامة

در اين بيت نيز سوسن سپيد و سپيدي آن مورد نظـر اسـت و منظـور از خـط اهـل      * 
پرهيزگاران سپيد پيشاني در روز جزاست كه پيامبر به عنوان پيشوا و  رسد  يالثواب، به نظر م

هـم او كـه خاقـاني در وصـفش چنـين      . خوانده شده است» قائد الغرّ المحجلين«قائد آنان 
 : سروده است
ــه گشــتســياه   شرفشكزاستمصطفيازلروي سپيد ــه ب ــا ســرِســر،  پيران  دني

  )9: 1373خاقاني، (

 :60ب13ق - 
 ضـراب  وطعان اهل خون، نيزهصدغرقة   نخـلچوكشيدهنيزهنحل،ميرعلمش در

 غـرق  دشمن كه ريخت مي خون چنان و بود، نخل يك بلندي به علي نيزة«: استعالمي
  )211ص (» !بود نيزه صد اندازة به آن عمق كه خون از دريايي در شد، مي خون در

 و نخل؛ درخت بلندي نه است نخل مانند نيزه برگهاي اوالً تشبيه، اين از شاعر منظور* 
 تشـبيه  به نظر با ـ را دشمن كه است دوم مصراع در تشبيه، اين از خاقاني ديگر استفادة ثانياً
  !)باشد نيزه صد اندازة به آن عمق كه دريايينه . (است دانسته خون نيزه صد غرقة ـ قبل

 :7ب 14ق - 
 شـراب  گشـاده شـمع  قدح، فشردهاشك   طرباشكريختهشمع،چونشينان  صبح

 از هـم  خاقـاني  كـه  انـد   صـبح  عاشقان و بامدادي بزم ميهمانان نشينان،  صبح«: استعالمي
 شمع و ريزد مي شوق اشك گويي هم شراب قدح ريزد،  مي شوق اشك ها آن با و هاست آن

  )219ص(» .(!)كند مي روان شراب گويي شود، مي آب اندك اندك
 معني به »فسرده« نظربه [ فشرده اشك به شفافي و سفيدي در مينايي قدح بيت، ايندر *

 شـمع  بـه  شـراب  و] باشـد  داشـته  ترجيح »فشرده« بر پاريس، نسخه مطابق "شدهمنجمد "
  .است شده تشبيه مذاب
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 :13 ب 16ق - 
ــابزر نويســد چــه خليفــهمهــراز   دهر؟روششناسدچهسالمت!مرد اي  قلّ

آرامـش خـاطر   . ندارد يياست كه آرامش در آن جا نيا ايروزگار و دنروش : استعالمي
 نيـ درست بزنند و سكّه بسازند، و ا اريبا ع ييطال يرو دياست كه آن را با فهيمثل مهر خل

   254ص . است اريزر كم ع ايدن
 بـر  نيـز  را  خليفـه  مهـر  نقش كه چنان است؛ روزگار شيوة وارونگي خاقاني منظور*  
 را نكتـه  ايـن ! بخورد نقش درستي به زنند، سكه بر را آن چون تا زنند، مي نهوارو زر روي
 :بود كرده بيان نيز 15 قصيده 49 و 48 ابيات در در شاعر

 عـذاب  زخـم زيـر نگونسار باد سكهچـــــو   جــــــــانمام،بگشتهطاعتسكة ز وگــــر
 عقـاب  جـاي نيست هست، كجم نقشاگرچه   رويهمهامسكهچووچشمهمه خاتمم چو

  :17ب 16ق - 
 عنّـاب  چـو  اشـك و صـفت  بنفشههستدل   لكنونيست،جومواستآبجو به حاجت

 اسـت  بنفشه رنگ به تاريك دلم مقابل، در و ندارم غم از آسودگي امكان... «: استعالمي
  )255ص (» .عناب رنگ به خونين اشكم و

 است كرده استفاده نيمضام ابداع و نشيآفر در عنّاب و بنفشه رنگ به يخاقان اگرچه* 
 دم از اسـتفاده  آن و دارد وجـود  دارويي اي اشاره دوم، مصراع در اما) 197: 1384 ار،يماه(

 نيز ها  مصيبت در كردني  دم اين. است اندوه و غصه فشار از كاستن براي عناب و بنفشه كردة
 نهيسـ  درد و الجنـب  ذات يبرا شرابش... « گريد يسو از. شود مي نوشانده عزا صاحبان به
 بنفشـه  را »دل« يخاقـان  كـه  اسـت  نكتـه  نيهم به توجه با ييگو) 169: همان. (»است ديمف

 :است كرده همراه ـ شكر با گريد ييجا در و ـ عناب با و خوانده صفت
 اسـت نكوتر شكر به بنفشه رادردنيكا   مـنيدوازلفشولبام،نهيسرنجور

  )74: 1373 ،يخاقان(

 :9ب 18ق -
ــريــيغصــه ــمســرب  برخاسـت  آن نخواهد سربدينكه   بنشســتدل

 مصراع وزن فقط و است زايد »سر بدين« تعبير اما است روشن 9 بيت معني: استعالمي
  ).264ص . (كند مي پر را
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 بر اي غصه: كه است چنين آن معني و دنياست اين ،»سر اين« از خاقاني منظور نظر به* 
  .كند نمي رها را دلم) ام  زندهتا ( دنيا اين در كه نشسته دلم

 :18ب 18ق -
ــپيدياز   مـــنكبـــوديدلخانـــهســـيهدر ــبان سـ ــت پاسـ  برخاسـ
 و اسـت،  غصـه  و دل تاريكي هم كبودي  دل. چال  سياه است، زندان خانه سيه: استعالمي

 نقـش  هيچ هم پاسبان. باشد داشته مثبتي معناي نبايد هم پاسبان سپيدي هوا، و حال اين در
  )265ص. (است خاصيت بي ندارد، مثبتي

  !اوست شرمي  بي و سپيدچشمي پاسبان، سپيدي از خاقاني منظور نظر، به* 
 :28ب 18ق -

 برخاسـت  كهكشـان  راهازگـلكه   مـوجچنـدانچرخبهزددلخون
 آسـمان،  بـاالي  در را كهكشان مسير الي و گل كه شد سيالبي من هاي  گريه: استعالمي

  )265ص! (برد خود با
  .كرد آلود  گل نيز را كهكشان راه حتي كه زد موج فلك به چندان دلم خون* 
  :33ب 18ق -

ــة ــازرجامـ ــيلآبگـ ــردسـ  برخاســت دكــان از درزيارشــايد   ببـ
 در كاري كه خياطي مثل و برده آب را او لباسهاي تمام كه هستم گازري مثل: استعالمي

  .ندارد معنا ديگر زندگي و نيست دكانم
 و مـرتبط  يكـديگر  بـه  گـازر  و درزي شـغل  نيسـتند؛  جدا يكديگر از مصراع دو اين* 
 سـپرده  مـي  گـازر  بـه  را خود هاي پارچه لباس، دوختن از پيش خياط،. است بوده مربوط
. بيفتد دوختن از پيش اتفاق اين بشوند، كوتاه و »بروند آّب« است قرار اگر شستن با تا است
 مي درزي بيكارگي و پوچي باعث را گازر جامة بردن آب كه چنان هم تمثيل، اين در شاعر
  .است برشمرده جسم پوچي و بيكارگي باعث تن از را جان رفتن داند،
 :4ب19 ق -

 اسـت  سـر  سياه آفتسپيدآن   ســياهبخــتســپيدداردديــده
 بـا  مـن  يعني، .كند مي سپيد را ديده سياه بخت و نابينا چشم يعني سپيد ديدة: استعالمي

  )273ص . (كند مي سپيد مرا سياه موي اين، و ندارم را دنيا ديدن شوق سياه، بخت اين
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  .است حيايي  بي و شرمي  بي كنايي معناي مفيد نابينايي بر عالوه چشمي، سپيد* 
 :16ب19 ق -

 استور  كينه كه زمان آن استاحول   وليـكچـرخاسـتاعـورروزهمه
  )269ص (

 امـا  گذارد، نمي فرق بد و نيك ميان و بيند مي چشم يك به را همه هم فلك: استعالمي
 آزار برابـر  دو مـرا  امثـال  و بينـد  مـي  تـا  دو را يكي انگار باشد، داشته توزي كينه قصد اگر
  )273ص . (دهد مي

 :بود گفته چنين پيش اتيياب در خاقاني. است نظر مورد چرخ كژنگري نظر به* 
 اسـت  كژنگـر  فعـل  راسـت منبه   بخـتكـهيافـت،زوالدانشروز

 :است داده نشان چنين اين را فلك روي كژ ترسائيه چكامة مطلع در نيز
 آســا راهــب مسلســلداردمــرا   ترسـاخـطازاسـتكژروترفلك

  )23ص (

  :گويد ديگر اي چكامه در نيز
 :77ب19 ق - 

ــل   انديشــدمــردمبــهكــژكــژديــــو ــدفح ــد ب ــه ب ــادر ب ــدازد م  ان
 )126ص (

 اســت صــفر محرّمــي هــرپــساز   اسـتشـوميمبـاركيهـرپساز
  )271ص (

 عـزاداري  مـاه  هـا  سـنّي  براي و است قمري هجري نو سال آغاز محرم، ماه: استعالمي
  .است صفر ماه در هم پيامبر رحلت. دارد ناخوشي روزهاي صفر ماه اما نيست،
 فـي « آيـة  برخي. گردد مي بر اسالم از پيش به صفر ماه شومي باور رسد، مي نظر به* 

  .اند دانسته صفر ماه آخر چهارشنبة به اشاره نيز را »مستمر نحٍس يوم
 :14ب 24 ق -

ــينمــك   ابـرونبنـدد،نمكزمستاندر ــرب ــانده م  ســت  افش
  )318ص (
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 براي اما شود،  نمي منجمد صفر زير درجه چند تا نمك كه است اين به اشاره: استعالمي
 بهـاري  بـرف  همـان  منجمـد،  نمك بسته، نمك و كرده افشاني  نمك ابر خاقاني، خورشِ  نان

  320 ص. حساب  بي و بسيار يعني مر  بي و است،
منظور از بستن نمك، منجمد شدن آن نيست، بلكه خاقاني بـه شـيوة تهيـة نمـك در     * 

از بخار آب شور دريا، زمين از نمك سفيدي . اشاره دارد زار تابستان و در كنار دريا يا شوره
سـطل بـر قسـمت مشخصـي از       در نواحي جنوبي ايران نيز هنوز آب دريا را سطل. بندد مي

دهند   اين كار را آن قدر ادامه مي. ساحل مي ريزند، آب در تابستان، خيلي زود بخار مي شود
  . شود داشت مياي از نمك بر روي زمين جمع و قابل بر تا اليه
  :48ب29 ق - 
 انـد   ديـده  نيسان زارِ  نرگس و ريزانخونجاي   عـربازدارسـنانتركـان،غمـزة چون باديه

  )340ص (

 جـاي  نيـز  بيـت  شرح منظر از ليكن شد، نقل پيشتر بيت، اين دربارة تصحيحي اي نكته
 زايـران  معشـوق  را باديه«: است نوشته چنين بيت اين شرح در استعالمي. دارد وجود تامل
 محل هم ريزان  خون جاي. كند مي مانند معشوق غمزة تير به را اعراب نيزة و بيند مي كعبه

 فرامـوش  گويـا  و بيند  مي ـ بهار وسط ـ نيسان ماه گلزارِ مانند را آن خاقاني كه است قرباني
  .»ندارد سرخ رنگ نرگس كه كند مي

 نظر به بنابراين است؛ نپرداخته مناسك به شعر هنوز و است منازل شرح در دوم مطلع* 
 و خونريزي و اعراب رهزني از ايمن كه است باديه »خونريزان جاي« از منظور كه رسد مي

  .است نبوده حاجيان غارت
 را آسـمان  فيـد،  درِ بـر    بـاز  پانصدسـال  ز روزي چنـين  در حج پي از: 59ب 29ق - 
   اند  ديده سان  منقطع

  351ص. شود  مي حيرت دچار حج هنگام به سال پانصد اين در هم آسمان: ... استعالمي
 پيـامبر  روزگـار از ( سـاله  پانصـد  اين در كه است اين خاقاني منظور رسد،  مي نظر به* 
 مـن  كـه  مقتفي روزگار در حتي. است نبوده باراني را »فيد« آسمانِ روزي چنين در) تاكنون

 كـه  امسـال  حـج  در اما است بوده گياه و آب قحطي ام، پيموده  را باديه راه اين ماه دي در
 بـه ) نيلوفرسـتان صـد  ( بسيار آبگيرهاي است، تيرماه با مقارن و مستضي روزگار با همزمان
 :خورد مي چشم
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 اند ديده فراوان قحط گيا و آبزاوكاندر   باديـهمهديبهديدممقـــتفيدور به من
 انـد  ديـده نيلوفــــرستان صد گاه،تيممكز   تموزدرديدمامسالمستضي،عهد به پس

 : 100ب29ق  - 
 انـد  ديـده  غفران نور مشعر به مشعلشبنيمه   سنگبشكستهوپايهكُهآنبرشب  زاول رانده

  )354ص . (گويند مشعر را قرباني جاي هم مني در و است مروه و صفا بين مشعر: استعالمي
  !شود مي خوانده منحر ، قرباني جاي و است مني و عرفات بين بياباني مشعر* 
  :50تا47ابيات 31 ق

ــاش ــرهللاح ــالاگ ــجزامس ــانمح  شنــوند حاشـا تو تقصير و منقصورنز   وام
 شـنوند  بطحـا به آوازه من ز وفيدبهمن   عرفـاتزيشـدهوميقاتيافتهدوستان

 شنــوند اشـــيا دفتــــر  در نهناممراكه   هـيچسـايةآنمـنمپذيردسايهاگر هيچ
 شنونــد هـا من ز كه زآن كمبهبرسانيم،   هموسازيمنمحملاگرباشدها و ها

 كسـي  دارد، تقصـير  سـاربان  كـه  بگـويم  اگـر  و نيست، من قصور نرسم اگر: استعالمي
) مكـه ( بطحـا  به من آوازة: برد  نمي ياد از را خودستائي هم حال اين در خاقاني... شنود  نمي

 حسـاب  بـه  را او كـه  كسـي  يعنـي  هـيچ،  ةساي 49 بيت در. ام  نرسيده خودم و است رسيده
 اگر: گويد  مي 50 بيت در. ندارم وجود ام،  هيچ انگار نرساني، مكه به موقع به مرا اگر. نياورند

 از كمتـر  كـه  برسـاني  سـرعتي  چنـان  بـا  مرا اگر كرد، خواهم فرياد و شور بيندازي، راه مرا
  .باشد گفتن ها زمان

 نيزپـاتر يت از وهم چون است تامل قابل كه آمده »وهم« ،»هم و« يجا به مج، ةنسخ در
 سـوار  وهـم  محمـل  بر مرا است ستهيشا! هان! هان: ديگو  يم ديشا شاعر. است يباطن يقوا
. يبرسان مقصد به بشنوند، من از ها لفظ نكهيا از قبل) ينيالعطرفه ( زمان نيكمتر در تا ،يكن
  )كوبختين ناصر دكتر افاضاتاز (

 و مـن  قصـور  كسـي  و! برسـم  حـج  به امسال نتوانم من كه مبادهرگز 47 بيت معني* 
  .مشنواد حج به من نرسيدن در) سارواناي ( را تو تقصير
 خـويش،  آوازة بـه  تفـاخر  پـس  از شـاعر  است؛ خود پيشين بيت با پيوند در 49بيت *

 :گويد  مي درآمده، تواضع در از بالفاصله

 شنـونداشــيا دفتـــر در نهناممراكه  هـيچسايةآنمنمپذيردسايهاگر هيچ
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 :8ب 33ق - 
 انـد   افشـانده  لسـان يط سـاغر،  زنّـارسربر   صبوحدرگفتن،سبوحپسازداران  سبحه
 ايـ  سـحرگاه  و كنند ينم ترك هم را عبادت و ذكر كه است يمانيند ازسخن :ياستعالم

. ... گذرنـد   يم ديبا هرچه از يم يبرا هم، يبامداد بزم در اما ند،يگو يم قدوس اي و سبوح
 هـم  را خود) يمعنو حرمت ايقبا (لسانيط آمد،  يم شيپ ضرورت اگر شروانشاه مومن اراني

  397ص. دادند يم ،يم ساغر برابر در
 ذكر از پس زين زگارانيپره و عابدان كه است يحد به ينوش يم و بزم ةجاذب وجلوه *
. نهنـد  يم حيترج زهد لسانيط بر را ساغر زنّار داده، كف از ارياخت صبوح گاه به حات،يتسب

مومن و  مانيبه ند يا  اشاره تيب كه داستيپ.) ينداريد نماد لسانيط و است كفر نمادزنار (
  . اهل عبادت شروانشاه ندارد

 :13ب35 ق - 
  انـد  ختـه يآمخـور غصـه  دل نيتسـك هفت   يمزوآبهفتبهشستهدهنروزه دم ز ا

 هفـت  و بـوده،  دور بـزم  و يم از ماه كي كه كه است يدل خور غصه دل: ... استعالمي
. كند ينم افاده را يخاص يمعن هفت، عدد و است اول مصراع در آب هفت ةنيقر به نيتسك
  433 ص

ـ  و شب در الهيپ هفت دنينوش( نائمه ةسبع به اشاره خور،  غصه دلِ نِيتسكهفت *  شيپ
... «. اسـت ) هاضـمه  ةخمسـ  و غسـاله  ةثالث برابر در آرام، يخواب و نيتسك يبرا خواب از

 و خورنـد  كاسه سه الصباح يعل كه دارند ياصطلحات ينوش  شراب بيترت در وناني يحكما
 هضـم  جهـت  خورند،  يم كاسه پنج طعام از بعد. كند معده غسل كه نامند غساله ةثالث را آن

 نامند نائمه ةسبع را آن و خورند كاسه هفت آن از پس و نديگو هاضمه ةخمس را آن و طعام
  )غساله ةثالث ليذ: 1375،ياحقي(» .كنند خواب آن از بعد و

 :53ب 35ق - 
ــ ازالجــورد   بقاشاسماستالحجرنقشگردون، در بر ــهيآمحجــر در آن يپ ــد خت  ان

 يم را ما سرنوشت اختران كه آنجا ـ آسمان بر را او يبقا كه است نيا منظور: استعالمي
 به ديبا گمان و حدس با كه است يسوال الجورد، با يمعن نيا ربط و اند كرده ثبت ـ سازند

 ثبـت  يبرا كوه يسنگها دل در است، يمتيق نسبت به سنگ كي كه الجورد: داد جواب آن
  437 ص) ؟(شود يم ينگهدار اخستان يبقا



 143   منش مهدي نيك

  

 يخاقان و است »الحجر يف كالنقش الصغر، يف العلم« تيروا ادآوري الحجر، نقش ريتعب*
 همان از يا نمونه ن،يا. است آورده دوم مصراع يبرا يليتعل حسن حكم در را دوم مصراع
  .است شاعر با شارح يبالغ مشكل
 :62ب35 ق - 

 انـد  ختهيآم قمر با ذنب و رأسهمبهكه   ييگوسمندش،پشتازنگركمندش آن
 كـه  اسـت  ميقد نجوم در النهار معدل با فلك برخورد ةنقط دو ذنب و رأس: استعالمي

 ت،يـ ب نيـ ا در. ... انـد  گفته يم) دم( ذنب را يجنوب ةنقط و رأس را تقاطع نيا يشمال نقطه
 يوقتـ  كـه  ذنب، و رأس نقطه دو به كمندش يها خم و چيپ و شده هيتشب ماه به شاه اسب
  438 ص. است ماه با ذنب و رأس تقارن مثل باشد، ختهيآو اسب نيز بر كمند
دو محل تقـاطع   دنيافتادن كمند بر دم اسب ـ و د  رِيتصو ،يرسد كه خاقان يبه نظر م*
رأس و ذنب از تقاطع خط محور بر فلـك قمـر    ةعقد ييدايپ ريكمندـ را به تصو ةريدم با دا

  .  كرده است هيتشب
  :66ب 35ق

ــام [ ــاب ون ــكالق ــامل ــبب ــامولق ــوكن ــالعــل   مل ــا صــفا و ســنگب ــدر ب ــهيآم ك ــد خت  ]ان
 انــد ختــهيآم صــور در دگــرش حــروفبــا   نقشبهارچهاست،الفهمالفو است شاه شاه

 حرف شاهان، نام فهرست در او كه است نيا منظور و اخستان، به اشاره الف: ياستعالم
  .است اول

 در الـف  اگرچـه  و اسـت  الف از حروف ةهم اصل كه است نكته نيا به اشارهظاهرا *
  .است برتر حروف ةهم از آن گاهيجا اما شود يم متصل و وندديپ يم حروف گريد به خط

  :39ب 37ق
ــنم ــرغآنمـ ــĤذرمـ ــروزدكـ ــتنيخو   افـ ــدازد آذر در را شـــ  انـــ

 افروختـه،  خـود  آتش در كه كرده هيتشب سمندر آتش، مرغ به را خود يخاقان: ياستعالم
  453 ص. ديا يم ايدن به گريد سمندر خاكسترش از و سوزد يم

 در انـد  گفتـه  كه سوسمار به هيشب ستيدوزجانور ( سمندر سهواً محترم، شارحظاهرا *
  .است برده كار به ققنوس يجا به را) سوزد ينم آتش
  :54ب37 ق

ــاهدام ــوديم ــمزش ــگزخ  انـــدازد ســـكندر ســـدبـــهگـــر  نهن
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 و أجوجيـ  سـد  يسو به را ريت آن اگر و است نهنگ يبزرگ به كمانش ريت: ... ياستعالم
ـ  يم و زند يم ريت به را سد پشت) ؟( اچهيدر يها يماه كند، رها اسكندر مأجوجِ  كـه  ميدان

 بـار  چنـد  يخاقـان  و باشـد  يماه آن در تا است نبوده رودخانه و اب بر يسد اسكندر، سد
  454 ص. است كرده تكرار را ياشتباه نيچن

 يمـ  مـدح  در مبالغـه  مقـام  در يخاقـان  و است ممدوح كمانِ رِيت از استعارهنهنگ *
 سـوراخ  ومشـبك  (يمـاه  دام ماننـد  سد آن كند، يراندازيت اسكندر سد به او اگر: ديگو

  .شود يم) سوراخ
  :6ب 38ق

ــاب ــكرفامنقـ ــددشـ ــوابنـ  دينما دندان شكرخنده، ازصبحچو   راهـ
  .است آفتاب ديسف نور شكرفام، نقاب 6 تيب در: ياستعالم

 زين شاعر بيترت نيبد. است آسمان يسرخ از سخن ن،يپس و نيشيپ اتياب به توجهبا *
  .است داشته نظر مد را شكر سرخ رنگ
  :28ب38 ق

ــر   ساغرونيبيمصبح؟ويخواهشفق ــفقدراگ ــبح ش ــان ص ــنماپنه  دي
 سـرخ  شـراب  شـفق  امـا  شده، ظاهر صبح در است غروب يسرخ كه شفق: ياستعالم

  .آن نيبلور ساغر صبح و است
 شـرق  يمعن در باختر كاربرد مانند يسبك يا صهيخص چونان ـ يخاقان شعر در شفق* 

 در هنـوز  »دمـان   شَوق و شَوق« تلفظ با كاربرد نيا. است فلق و صبح يمعن به ـ شاهنامه در
  .رود  يم كار به »فلق« يمعن به جنوب شيگو

 انــد ختــهيبرآم صــبح بــا و آوردهشــفق   مگركهيصبوحجامونگريديع يم
  وانيد 116 ص

 كه يتناسب ةهم با را شفق و شده مرتكب را خطا نيهم زين ريز تيب شرح در ياستعالم
  ):484 ص: ك.ر. (است دانسته غروب در آسمان يسرخ دارد، صبح با

ــه   آنعكسكهدهشفقوصبحچو يِم و جام ــبحگلگونـ ــا  شـــفق را صـ  برافكنـــد آسـ
  :39ب 38ق

 دينما رخشان شرق از زرطشتكه  خواهــدرانــداوفــاليقروز،مگــر
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 رانـدن  فـال يق و رديـ گ  يمـ  خون آن از گر  حجامت كه است پشت رگ فال،يق: ياستعالم
  .شود يم دهيد زين 771 ص در شارح سهو نيا. 464 ص. رگ آن از خون كردن روان يعني

 بازو در است يرگ الموارد، اقرب و آنندراج االطبا، ناظم از نقل به دهخدا نامه لغتدر *
  دانستند يم ديمف يرو و سر يبرا را گرفتن خون به آن گشادن كه

  :76ب38 ق
ــولش ــاروتزقب ــناهه ــازددي ــالش   س ــلزكم ــان باب ــنما خراس  دي

 بـه  را هايبد ةهم شروان حاكم نيا كمال و توجه كه است نيا 76 تيب يمعن: ياستعالم
  .كند يم بدل يخوب

 ز نكـه يا نخسـت . دهد قرار ديترد مورد را »قبولش« ضبط كه شود يم باعث نكتهدو *
. شود بدل ديناه يمنف ةچهر به هاروت گون  فرشته ةوجه و چهره يعني سازد، ديناه هاروت

 :اوست جود برابر در ممدوح بأس تقابل از سخن زين نيپس تيب در آنكه گريد
 ديـ نمااحسان مست جهانجودش،ز   بوسـدانصـافدستزمانبأسش، ز

 يذوقـ  يحيبسا با تصـح   مورد نظر، چه تيكمال در مصارع دوم ب ةنيمبنا، و به قر نيا بر
  .  كرد شنهاديرا پ» نكالش«بتوان 
 :4ب66ق - 

 سخاش زراز است كمر جالجلشبهــر   انجمـشكـهزانفلك،اوستصدر هارون
 سخاش درگوش به حلقه استيسگياعن   دميـ نمايوزيـ ةكاســـ چوشب به يشعر

 است يشكار سگ يآبخور ظرف وزي ةكاس و است يدرخشان ةستار يشَعر: ياستعالم
  742 ص! شود يم او درگاه سگ هم يشعر ةستار ممدوح، نيا شيستا در و

 نيچنـ  تيب يمعن و گردد يم باز قبل تيب در فلك به ،»سخاش« ةكلم در نيش ريضم*
. سـگ  بـا  يشـعر  ارتبـاط  در. است) يهيتشباضافه (فلك سگ وزِي ةكاس ،يشعر: كه است
 يوزيـ  كاسه ز،ين) 630: 1388 ،يمصفّ. (است الجبار كلب ،يشعر گريد نام كه است يگفتن
  ).616: همان( يشمال لياكل نام: نيالمساك قصعه. است ينجوم ياصطالح هم

  :59ب 70ق
ــ بـــهنـــامش   نفسهروخرگوشچونفساست يا  مرده  زن  بـــرآورم جـــايه ةشـــرز ريشـ

 نيا از خرگوش به هيتشب. مرد نه و زن نه ت،يخاص يب و يخنث يعني مرده زن: ياستعالم
  .دارد ماهانه عادت زنان مانند خرگوش اند پنداشته يم كه است نظر
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 شروح در كه همان است؛ آن توامان دانستن مونث و مذكر يمبنا بر خرگوش به هيتشب*
 راتيـ تعب و لغـات  فرهنـگ : ك.ر. كننـد  يمـ  اديـ  ماده ماه شش و نر ماه شش ريتعب با آن از

  .مرده زن ليذ: يسجاد
  :66ب70ق

 برافكنم مجزّا شراره چونكهيزآه   سيبـوقب بـهآتـشدرفتدوارحرّاق
 جـور  را هيـ قاف تيب نيا در مجزّا ةكلم. افكن آتش ةشعل مانند يعني وار  حرّاق: ياستعالم

  .ندارد يخاص يمعنا مجزّا ةشرار اي مجزّا آه و كند يم
خواندن آن  يوصف بيقائل نشدن، چه بسا به جهت ترك» آه مجزّا« يبرا يخاص يمعنا*
 يناگاه و متناوب همچون جسـتن هـا   يها دنيآه كش: تيبب ياست و معن ديق» مجزّا«. باشد
  . شراره
  :24ب 71ق

 آزرم نقـش  نـه  دان ادميـ ز ذاتـم، يباسم   ناطقميحنهدانطلسمماصلميب جسم
 از شـتر يب ازيـ امت كي گريباز آن در كه است يمنف يباز كي نرد يباز در اديز: ياستعالم

  است ميابراه پدر آزر ةساخت بت آزر، نقش. دهد يم دست از د،يآ يم تاس يرو آنچه
 داده حيترج) بادمز ( يسجاد مختار ضبط بر را) ادميز( مجلس  ضبط محترم،شارح *

 بـت  يمعن به آزرم نقش نه كه ستين مشخص حيتوض نيا در كنيل. اند كرده معنا چنان و
 »آذرم« بـه  »آزرم« حيتصـح  بسـا  چـه  كنـد؟  يم جاديا تناسب تيب يمعنا با چگونه ستم،ين

 بـدان،  »باد« پست و ارزش يب عنصر از مرا يوجود عنصر: كند معنادارتر را يسجاد ضبط
 يمسـم  بال اسم يمعن به يخاقان شعر در اديز نقش اگرچه. ستمين »آتش« برتر عنصر از من
 ،يخاقـان  راتيـ تعب و لغـات  فرهنـگ : ك.ر. است رفته كار به زين نباشد دنيد قابل آنچه و
  .اديز نقش: ليذ

  
  پيشنهاد و نتيجه - 3
 چنـد  ،يخاقـان  ديقصا شرح و نقد ارزشمند اثر و ارجمند شارح به احترام ضمن و انيپا در
  :كند يم شنهاديپ كار بهبود يبرا را ريز ةنكت

  ابيات گذاري  نشانه از پرهيز. 1
  علمي ويرايش لزوم. 2
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 شـرح  اين خاص كه آن كاستي بزرگترين است، نهفته شرح اين در كه ارزشهايي همة با
  هسـتيم،  و هسـتند  آن گرفتـار  عمـدتاً  فارسـي  ادبيـات  و زبـان  حوزة پژوهشگران و نيست

  .است علمي ويرايش از نيازي بي احساس
  ارجاعات و توضيحات كردن مستند. 3
  )مقاالت وكتب ( پژوهي خاقاني حوزه در جديد منابع از استفاده. 4
  عمودي محور در انسجام و قصايد عمودي ساختار به توجه. 5
  ابيات زيباشناختي جنبه به توجه. 6
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