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Abstract 

Divan of Kaqani has been famous among researchers and litterateurs for being 

difficult and rare since long ago; hence it has been noticed more by researchers and 

exegetes with respect to other classic Persian poets’ literature. Also, numerous 

exegeses have been written to the entire divan or to a portion of it. One of those 

exegeses interpreting a portion of this divan is a book named “ATASH ANDAR 

CHANG”. This book is written by Mahdi Mahouzi and is published by Zavvar 

publications in 340 pages. In this article, we are going to criticize this book in a 

scientific and critical way. Moreover, we will discuss subjects such as the haste in 

preparing and publishing this book, incorrect extracting, the introduction of 

irrelevant subjects, and the use of others’ works without making reference to them. 

In conclusion, we get the result that the book under debate is one of the weak and 

unscientific works and it is necessary to take action to amend the mentioned items. 
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 آتش اندر چنگنقدی بر کتاب 
1  

*آرشامرایی

 چكيده

با  دشاوارو و دیریاابی مفارو       دیوان خاقانی، از دیرباز در بین محققان و ادبیات شناساان 
است؛ ب  همین خاطر نسبت ب  دیگر آثار شاعران کالسای  اارسای بیرامر موردهو ا      بوده 

ادو بر هما  یاا بیرای از آن نگاشام      هاو پرهفد است و شرح شارحان و محققان قرار گرام 
اسات باا   اسات،کمابی   کارده  هایی ک  بیری از این دیاوان را شارح   است. یکی از شرحشده 
اسات و انمراارات    نوشم  شاده « مهدو ماحوزو»این کماب هوسط «. آهش اندر چنگ»عنوان 

نقّادانا  و  است.در این مقالا ، ایان کمااب را  باا نگااه       صفح  منمرر کرده 043زوّار آن را در 
او  علمی نقد و بررسی خواهیم کرد. الزم ب  هوضیح است این مقال  با شیوه مطالف  کمابیانا  

است. در این مقال ، در ماورد مطاالبی    و مقایس  شروح منمرر شده دیوان خاقانی، نوشم  شده
  از  مل  هفجیل در ههی  و انمرار کماب، گزیده گزینی نا درست، ورود مطالب غیرمرباو  با  

ممن کماب، اسمفاده از آثار دیگران بدون ار اع ب  آن آثار، سین خاواهیم گفات و در پایاان    
اوانای با  کمااب ماورد بحاد وارد      رسیم ک  اشکاالت و ناراسامی هااو ار   ب  این نمیج  می

 است و ضرورو است نسبت ب  اصالع موارد یاد شده اقدام شود. شده
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 . مقدمه1

اسات.   او از قصاید خاقانی را شرح کرده کماب آهش اندرچنگ یکی از آثارو است ک  گزیده
ر شده، با هاد  هادرید در دانراگاه    هاو منمر این کماب نیز همانند بسیارو دیگر از گزیده

اسات   صفح  نوشم  شاده  043است. نویسنده کماب مهدو ماحوزو است. کماب در  شدهههی  
او کوهااه آغااز و پاد از     است.کماب با مقدم  منمرر کرده 2030و انمرارات زوّار آن در سال 

؛ در ایان بیاش نویسانده در ماورد ناام و      است شده آن، مطالبی در مورد زندگی خاقانی بیان
هصاوّ ،   لقب، زادگاه، هاریخ هولد، پدر و مادر، همسران، سفرها، دین و اعمقادات خاقاانی و 

هاو خاقانی و سیماو مفنوو او، شیوه ساین، ممادوحان خاقاانی، خاقاانی و      خوو و منش
 است.   سایر گویندگان، سینوران پد از خاقانی، بحر و وزن اشفار خاقانی سین گفم 

در ایان  « هاوان شاناخت    اقانی را چگون  میخ»بیش دیگر کماب، بیری است با عنوان 
اند را مفراای   خاقانی نوشم  نویسان و خاورشناسان، در مورد رهک  هذک بیش، نویسنده مطالبی

 است.کرده 

ایان بیاش، از   « خاقاانی درودگار زادش شاروان   »بیش بفد کماب، بیری است با عنوان 
هار   است و مطالبی گاذرا کا  پایش    کوب انمیاب شده عبدالحسین زرین« باکاروان حل »کماب 

است.پد از ایان بیاش، نویسانده     ا هکرار کردهاست ر هم نویسنده در مورد خاقانی ذکرکرده
 است.کرده  بیان در صفحاهی شیوه کار و انگیزه خود در ههی  و انمرار این کماب را

اسات؛   « سینی  بحمارو »بیش بفدو کماب، شرح قصیدش نونی  و ب  دنبال آن شرح قصیده 
یت هنرو بحمارو  ررسی شیصاست. در ادام  ب  ب سپد این دو قصیده، را با هم مقایس  کرده

است. پد از این، قصیده مفارو    و بیان و وه هراب  و همایز این دو شاعر پرداخم و خاقانی 
هاایی از   است.پد از این بیاش، نویسانده نمونا     خاقانی شرح شده«الطیر منطق»و « هرسائی »

انی و اخالقای را بیاان و شارح    قصاید و ابیات خاقانی با مفاهیم هوحیادو و اعمقاادو، عراا   
« چناد قصایده بلناد خاقاانی    »است. پد از این بیش، بیش دیگرو از کماب با عنوان  کرده

است. پد از این قصااید بلناد، بیرای باا      قرار دارد ک  نویسنده بر این قصاید شرحی نوشم 
اسات. با  دنباال     قرار دارد ک  چند قصیده کوهاه خاقانی شرح شده« چند قصیده کوهاه»عنوان 

مقایس  خاقانی و چند شاعر بازر   »است.  و هفدادو رباعی شرح شدهاین بیش، چند قطف  
عنوان بیش دیگرو از کماب است ک  نویسنده در ایان بیاش با     « پد از او در عرص  غزل

مقایس  شیوه غزل سرایی خاقانی با غزل سرایی سفدو، حااظ، مولاوو، عطاار و گوینادگان    
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« اهرسات اعاالم  »اسات.   رح شاده است؛ سپد چند غزل از خاقاانی شا   سب  هندو پرداخم 
بیش دیگرو از کماب است ک  نویسنده در این بیش اهرسامی از اعاالم اسامفاده شاده در     

هاو مربو  ب   ریاان سافر خاقاانی     است. پد از آن، نویسنده لغت کماب خود را ههی  کرده
 و« اهرسات مناابو و مآخاذ   »است. پایان بیش کمااب   ب  رو را از ممن منرآت او شرح کرده

 است.  « اهرست  امو مندر ات»چنین  هم

هاایی کا  از آثاار شااعران و نویساندگان کالسای         امروزه اغلب قریب ب  اهفاق گزیاده 
هاو میملف دانراگاهی اسات؛ از ایان رو     اارسی منمرر می شود، با هد  هدرید در دوره

ن هاد   کوشند با هو   ب  هد  نگارش کماب، ها آنجا ک  ممکن است از ایا  نویسندگان می
دور نروند و مطالب درست، دقیق و  امفی را براو میاطبان خود ههی  نمایناد. بای گماان،    

هارین   رسند. یکای از مهام   گون  ک  باید، ب  این هد  خود نمی بسیارو از این نویسندگان، آن
ها، کالم درم انگاشمن کماب است. با    دالیل دورماندن نویسندگان از هد  نگارش کماب

هااو درم مطالاب میملاف و     رخای نویساندگان هماان گونا  کا  در کاالم      بیان دیگار ب 
کنند، در نگاارش کمااب خاود نیاز، هماین شایوه را        او را براو دانرجویان عنوان می پراکنده

کنند. این در حالی اسات   گیرند و مطالب میملف و در مواردو ابمر را در کماب ذکر می می پی
 وثرهر از مطالب اراوان و پراکنده و ناقص است.  ک  بیان ی  مطلب کامل، بسیار بهمر و م

ازیم، ممو ا   اگر نگاهی با  اهرسات منادر ات ایان کمااب اآهاش انادر چناگ  بیناد         
شویم ک  ذکر برخی از آنها ضرورهی ندارد؛ از آن  ملا  شارح قصایده شااعرو      می عناوینی

ی نادارد.  استاقصیده سینی  بحمرو  کا  چنادان و ها    دیگر ک  ب  زبان دیگرو سروده شده
کمااب را از آن هاد  نهاایی خاود     پرداخمن ب  شفر شاعر دیگر در گزیاده دیاوان خاقاانی،    

دهد ک  ایان   رسد ذکر چند سطر در این مورد همان کارو را انجام می کند. ب  نظر می می دور
 او بلند. صفحات طوالنی و شرح قصیده

ادو باار کماااب اء الاادین سااجنویساانده در ابمااداو کماااب، کوهاااهیس مقدماا  سیدضاای  
را یکاای از دالیاال بیااان مطالااب در مااورد خاقااانی و شاافرش  « دیااوان خاقااانی برگزیااده»

است. سوال این است ک  مگر هنها منبو براو شناخت خاقانی و شافرش، مقدما  ایان     دانسم 
اسات  در آثاار بسایارو از     هکماب است ک  کوهاهی آن دلیل نوشام  شادن ایان مقدما  شاد     

کا    است؛ ضامن ایان   ات مفصّلی در مورد خاقانی و شفرش انجام شدهشناسان، هحقیق ادبیات
مطالب عنوان شده در مورد خاقانی و شفرش در این مقدم  بسیار میمصر است و بار داناش   
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اازاید.نکم   الب هو   در مورد مقدم  کماب، ایان اسات کا  اگار زوایاد و       دانرجویان نمی
ان مقدما  سیدضایاء الادین ساجادو       هما شواهد را از آن حذ  نماییم، شاید مطالب آن با 

نویسنده با ذکر مطالب غیر ضرورو از  مل  داسمان یکای از سافرهاو خاقاانی از     نرسد. هم
است.پرداخمن با  هما     منرآت و شرح مضامین برخی قصاید، هنها بر صفحات کماب اازوده

او کماب کا   گنجد و هر  در حوصل  ی  مقال  نمی« چنگ اندر آهش»دار کماب   وانب مسال 
شود؛ ب  همین دلیل ب  منظور  لاوگیرو   بررسی شود،  ایی براو انگرت گذاشمن یاات می

 شود. هرین مطالب بسنده می از طوالنی شدن کالم، هنها ب  ذکر برخی از مهم

نکم  دیگراین است ک  نگارش ی  کماب دانرگاهی باید مطابق باا اهادا  هفیاین شاده     
؛ با  بیاان دیگار بایاد  اامو و      زهاو میاطبان هد  باشاد براو آن درم و  واب گوو نیا

باشد. یفنی ضمن دربرگرامن مطالب مورد نیاز، مطالب غیر مرهبط را نیاز شاامل نراود؛     مانو
 اسات. « آهش اندرچنگ»ب  همین خاطر، هد  این نقد، ارزیابی و هبیین  ایگاه علمی کماب 

او و هحلیل انمقادو است. با  هماین    یان روش هحقیق مورد اسمفاده در این مقال ، از نوع کماب
منظور با مطالف  سطر ب  سطر و دقیق کماب، و مقایس  آن با شروح منمرر شده دیگار، برخای   

شود.بدیهی است بیان برخی اشکاالت کا    نکات و مطالب در  هت بهمر شدن کماب ذکر می
کمااب نیسات و    اسات، نااای ارزش کاار نویسانده     خواسم  یا ناخواسم  ب  کماب وارد شاده 

ها و زحمات وو هرکر شود؛ امّا ب  منظور بهبود آثاار منمرار شاده،     ضرورو است از هالش
 ضرورو است این آثار با نگاهی علمی مورد نقد و بررسی قرار گیرند.

 

 . اشكاالت کلی کتاب2

، کارد  هر بررسای خاواهیم   هر و مفصل از  مل  این اشکاالت ک  در ادام  برخی از آنها را کامل
 هوان ب  این موارد اشاره کرد: می

پرداخمن ب  مطالبی ک  چنادان ارهبااطی باا موضاوع کمااب نادارد.از آن  ملا  باراو         . 2
اینجانب روشن نرد و در هیچ  او کماب هوضیحی داده نرد کا  دلیال شارح صافحاهی از     
ر منرآت در کماب گزیده دیوان خاقانی چیست  و یا شرح قصیده شاعر دیگر ب  زباان دیگا  

 در کماب شرح اشفار خاقانی چ  و هی دارد 
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هااو ایان    هاوان نراان    عجل  در نگارش کماب؛ ب  طورو ک  در  او  او کماب مای . 1
هوان ب  اشکاالت نگارشی و ویرایری راه یاام  با    هفجیل را ب  روشنی یاات. از آن  مل  می

 کماب، ناقص بودن برخی عبارات و  مالت اشاره کرد.  

شافار. پراکنادگی، بای نظمای و     شیوه مریص و یکساان در بیاان و شارح ا   نداشمن . 0
 او یکسان یکی از مریصات این کماب است. نکردن از شیوه پیروو

 هاو میملف براو کماب بدون هاثیر در نمایج نهایی آموزشی آن. ایجاد بیش. 4

 از ابیات.   مفنایی برخیاشکاالت . 5

واادار نبودن ب  نسی  اسام در ضبط ابیات.هرچناد نویسانده با  روشانی و شافا       . 6
هوان دریاات ک  نسی  اسام ماورد   است، اما با قراینی می نسی  اسام خود را مفرای نکرده

اسات؛   اسمفاده نویسنده، نسی  دیوان خاقاانی با  هصاحیح سیدضایاء الادین ساجادو باوده       
اسات و برخای وا ه هاا را هغییار داده اسات و       ادار نبودهنویسنده در بسیارو موارد ب  آن وا

 ضبط برخی ابیات کماب با نسی  اسام ممفاوت است.  

قادر شافر از    اسات و آن   هت کماب را طوالنی کرده طوالنی بودن کماب. نویسنده بی. 0
هاوان آن را در طاول یا  هارم با        او نمای  است کا  با  هایچ شایوه     خاقانی در آن گنجانده

 درم داد. دانرجویان

« باا کااروان حلا    »هکرار بی  هت برخی مطالب. در مقدم  حدود دوصفح  از کماب . 3
است؛ دلیل ذکر دو صفح  از کماب دیگر باا و اود    ذکر شده« کوب عبدالحسین زرین»نوشم  

 هکرار مطالب مو ود در آن، بر اینجانب روشن نرد.

رخورد با ایان کمااب وقمای عناوان     نامناسب بودن عناوین قصاید. خواننده در ابمداو ب. 9
ک  پیش از آن پنج قصیده دیگر ذکار نراده اسات،     بیند، با این می« قصیده شرم»او را  قصیده

رود ک  غرض نویسنده از قصیده شرم چیست  هیچ دلیال قاانو کنناده و     ب  این اکر ارومی
 د نادارد. گون  نامگذارو قصایداانمیاب ردیف قصایده از کال دیاوان  و او     علمی براو این

بنادو    الب اینک  نویسنده در هیچ  او کماب هوضیحی در ماورد ایان نامگاذاو و عناوان    
وه اسامقرائی غارض نویسانده    است و این خواننده است کا  بایاد با  شای     قصاید بیان نکرده

 دریابد.   را

شرح نکردن بسیارو از ابیات. نویسنده در شرح اشفار، بسایارو از ابیاات را از نظار    . 23
اسات   است؛ در واقو ابیات را گزیده گ  داشم  است و بسیار میمصر از کناو آنها گذشم دور ن
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خاقاانی گااه هاا آنجاا     اسات.این ساهل انگاارو اشافار      هار کارده   و شرح را نیز از آن گزیده
 شود. رود ک  شرح ی  قصیده هنها در چند سطر خالص  می می پیش

قصااید بسایار میمصار ساین      شارح  گسمرش بی  هت مفانی ابیات. نویسانده در . 22
اسات، ایان مفناا را     است؛ هرگاه بیمی را مفناا کارده   است و گاهی هم بیمی را مفنا کرده گفم 

شاود و بار    گسمرش داده و بر آن مطالبی اازوده ک  مو اب دورااماادن از مفنای اصالی مای     
 اازاید. دشوارو اهم ابیات خاقانی می

 

 . اشكاالت معنایی3

اسات، شارحی    ه بر بیرمر اشفار مورد بحد در ایان کمااب نوشام    هرچند شرحی ک  نویسند
 بسیار میمصر اسات و اشاکال وارد کاردن بار شارحی کا  در آن هوضایح واضاحات داده        

هوان در این شرح ابیاهی را یاات ک  مفنااو ارائا  شاده     است اندکی دشوار است، امّا می شده
 کنیم.   ز این اشکاالت اشاره میبراو آنها چندان پذیرامی نیست. در این بیش ب  برخی ا

 :2بیت  00ص 

 هان هان او دل عبرت بین،از دیده نظر کن

 

 ایاااوان مااادائن را آیینااا  عبااارت دان    

 است: در شرح بیت آمده 

اسات کا     شاده  ایوان = کاخ، مدائن  مو مدین  =شهرها. مدائن ب  چند شاهر گفما  مای   
اسات و از نظار  غراایاایی بار      بودهشده و پایمیت ساسانیان  مجموعا هیسفون نامیده می

د.// آیینا   انا  ساحل چپ اروندرود  او دارد.این بنا را ب  شاپور اول ساسانی نسبت داده
   41: 2030اماحوزو عبرت، اضاا  اسمفارو. 

در مورد این بیت ذکر چند نکم  ضرورو است. ابمدا این ک  هیسفون بر کناار اروناد رود   
شاود و در مارز    ب  هم پیوسمن رودهاو د ل  و ارات ایجاد میاست.اروند رود از  واقو نرده

طاق کسرو در بیش  نوبی شاهر باسامانی هیسافون    »کنونی بین ایران و عراق  ارو است. 
  نکم  دیگر این کا  نویسانده در   03: 2035ماهیار «ابر ساحل چپ رودخان  د ل  قرار دارد.

اسات. ایان بیات در     هی در آن ایجاد کردهاست و هغییرا این بیت ب  نسی  اسام واادار نبوده
 است: دیوان خاقانی چنین آمده

 هاان  هان او دل عبرت بین، از دیده عبر کن

 

 ایااااوان ماااادائن را آییناااا  عباااارت دان 
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  053ادیوان خاقانی ص 

 :6بیت  00ص 

 گر د ل  نیامیزد بااد لاب و ساوز دل   

 

 نیمی شود ااسرده، نیمی شود آهردان 

 است: شدهبیت چنین مفنی  

کنایا  از  اوش و خاروش و المهااب ناشای از ویرانای ایاوان         –هرگاه آهش دل د ل  
ب  هم نیامیزد، نیمای از   -کنای  از حسرت و دریغ و ااسوم است-و باد لب او  -مدائن

ماوّا  و ههدیاد کنناده     شود و نیمی دیگر آهرزا، آن از ار  حسرت سرد و خاموش می
  41: 2030اماحوزو شد.   خواهد

او  الاب در   پیش از بحد در مورد درسمی و نادرسمی این مفنی، ضرورو اسات نکما   
ت  کا  نهااد ایان  ملا  کیسات  یاا چیسا        مورد مفنی ارائ  شده ذکر شاود و آن هام ایان   

اسات  در   ک  موّا  و ههدید کننده بودن د ل  از کدام بیش بیت دریاات شده دیگر این نکم 
اسات، هرگااه ایان دو را     یات گفما   نویسنده در مورد ایان ب  آخر هم این ک  با هو   ب  آنچ 

آیاد ایان دو را همیرا      برمای  نیامیزد این گونا  خواهاد شاد؛ از ایان عباارت چناین       هم ب 
بینیم، مفنی ارائا  شاده    است  همان گون  ک  می است د ل  چگون  آمییم  و اگر آمییم  هم ب 

ر کلی  مل ، مطالبی را بیاان  هو   ب  ساخما براو بیت، انسجام الزم را ندارد و نویسنده بدون
 کنند. او را منمقل نمی است ک  آن گون  ک  باید در کنار هم مفهوم شایسم کرده 

دیگرو ک  ضرورو است در مورد این بیت عنوان شود، هفاوت ضبط بیات باا     نکم  مهم
بیات را با     هایی دیگر از این ها گون  نسخ دیوان خاقانی است. درست است ک  برخی نسی 

اناد   ها بیت را این گون  ضبط نکرده اند، اما هیچ کدام از نسی  عنوان ضبط درست عنوان کرده
شاود. ضابط درسات بیات      ل نمای او از بیات حاصا   و اساسا با این ضبط، مفنااو شایسام   

 است: چنین

 گر د ل  در آموزد باد لب و ساوز دل 

 

 نیمی شود ااسرده نیمی شود آهرادان  

   053خاقانی ص ادیوان  

روشن نیست نویسنده با چ  هو یهی و ب  چ  دلیلی با نظر خود ب  قصیده دست بارده و  
است. روشن است ک  ب  هیچ عنوان ما با نظر شیصی خاود و بادون اساام     آن را هغییر داده
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هارین هغییارو در شافر شااعرو      وچا  او از دیاوان هار شااعرو ا اازه ک     قرار دادن نسی 
هااو دیگارو از    هوان هغییرو در بیمی ایجاد کرد ک  مبناو آن نسای   زمانی می نداریم. هنها را

آن شفر باشد و در  هت اهم درست و دریاات بهمر آن شفر باشد؛ در چنین صورهی شارح 
باراو هار یح ضابط دیگارو بیات       ها باید دالیال علمای خاود را    ضمن مفرای نسی  بدل

اسات،  یلی براو این کار خود بیان نکارده  هنها دل کند. این در حالی است ک  نویسنده ن  ارائ 
 است.   هغییر ایجاد کرده در بیت مو ب اساد مفناو بیت شده

 :9بیت  00ص 

 گ  گ  با  زباان اشا  آواز ده ایاوان را    

 

 ها بوک  ب  گوش دل پاسخ شنوو زایوان 

 است: بیت چنین مفنی شده 

ز، ها این سیل اش ، زبانی شاود  آن قدر در برابر این حادث  سهمگین اش  هحسر ارو ری
و از ایوان مدائن ک  بارگاه عدالت است چگونگی این سرشکسمگی و کیفیات هجااوزو   

ن پاساخ گاوش   است بازپرسد.مگر ایوان از راه شفقت هو را پاسخ گوید و آ ک  بر او رام 
  41: 2030اماحوزش  ان هو را نوازش دهد. 

او، مفنااو بیات را چناان     و بدون و ود قرین  هت  بینیم، نویسنده بی همان گون  ک  می
هوان با  هایچ    است ک  بسیارو از مطالب ذکر شده در بیت  ایگاهی ندارد و نمی هوسف  داده

او آن را ب  بیت منسوب کرد.این هوسف  مفنایی ضمن اینک  پساندیده نیسات، مو اب     قرین 
گااه  »بیت چنین اسات:  شود. مفناو دقیق و مناسب  دشواراهمی و درک نادرست از شفر می

گاهی با زبان گری  ایوان مدائن را مورد خطاب قرار بده هاا باشاد پاساخ ایاوان مادائن را باا       
   00: 2035ماهیار «اگوش دل برنوو.

 :22بیت  03ص 

او. بزرگاانی کا  در    از خاک آاریاده شاده  -خاقانی -هو »است:  بیت این گون  مفنی شده
خفات و خااک   اند، چون هو خاکیند، هو نیز روزو چون آنان در خااک خاواهی     ا خفم  این

   40: 2030ماحوزو «اآور و از سرگذشت ما پند بیاموز. ما را ب  یاد خواهی شد.

 گوید ک  هو از خااکی، ماا خااک هاوایم اکناون     

 گامی دو س  بر ما ن ، واشکی دو س  هم بفراان  
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ین بیت ادام  بیات قبال اسات و در حقیقات نهااد افال       یابیم ک  ا اگر دقّت کنیم، در می
اسات. باا ایان     بیاان کارده  « دندان  قصر»دندان  قصر است.خاقانی این بیت را از زبان « گوید»

چیست  یفنی کنگاره کااخ   « اند  ا خفم  در این»هوضیح روشن نیست ک  غرض نویسنده از 
ایم  از نظار دور نگا    خااک هاو  محل دان بزرگان اسات  نویسانده بیرای از بیات رااماا      

اسات و هماین مو اب اسااد مفنااو بیات        است و بی  هت مطالبی ب  بیت ااازوده  داشم 
 الش ذهنای نادارد. شااعر در ایان بیات     مفناو بیت دشوار نیست و نیازو با  ها   است. شده

ایم، چند قدم ب  ساوو ماا    او و ما نیز خاک زیرپاو هو شده هو از خاک آاریده شده»گوید:  می
   124: 2035سرمدو «اچند قطره اش  بر روو ما بریز.بیا و 

 :29بیت  03ص 

 این هست همان ایوان کز نقش رخ مردم

 

 خاااک در او بااودو دیااوار نگارساامان    

مقصود نگارسامان چاین اسات. در ایان     »نویسنده در شرح این بیت، چنین نوشم  است:  
در زیبایی نگارسمان چاین پایش   بود ک   ایوان هصاویرو از مردم در حال رزم و بزم نقش شده

   40: 2030ماحوزو «اآن نمودو نداشت.

بینیم، مفناو ارائ  شده براو بیات و دریااات نویسانده از بیات، کاامال       همان گون  ک  می
ااسد است. اما پیش از شرح آن، ذکر این نکم  ضرورو است ک  قرین  و دلیل نویسنده باراو  

روو غرض شااعر بیاان نگارسامان چاین       ب  هیچنگارسمان چین دانسمن نگارسمان، چیست
 نبوده بلک  هد  شاعر از ذکر این وا ه، نوع نگارسمان است ن  نگارسمانی خاص.

رسد ک  هد  از رسام هصااویر    در مورد دریاات نویسنده از بیت، این سوال ب  ذهن می
خواهاد   مای کناد    مردم در حال رزم و بزم چیست  شاعر ب  چ  دلیلی این مطلب را بیان می

چ  چیزو را براو میاطب خود روشن کند  آیا هنها هد  شاعر بیان زیباهر بودن این ایاوان  
انگاارو   شفر خاقانی  فا بر خاقانی و سادهاز دیوار نگارسمان است  دریاات چنین مفنایی از 

شفر و شیوه شاعرو وو است. شاعر در ادام  بیان شکوه و عظمت روزگاران ایاوان مادائن،   
اناد و   وید: این همان ایوانی است ک  از بد مردم در برابر عظمت آن اظهار اروهنی کردهگ می

ش ونگاارهر از دیاوار نگارسامان    اناد، زماین آن پار نقا     چهره خود را بر خااک  درس آن مالیاده  
 است.   شده

 :06بیت  43ص 
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 خاقانی از این درگ  دریوزش عبرت کن

 

 ها از در هو زآن پد دریوزه کند خاقان 

او از پنادآموزو   خاقانی را سزاست ک  از این بارگااه هوشا   »است:  بیت چنین مفنی شده 
با  دریاوزگی با  آسامان      -نی کبیار خاقاا -اراهم آورد، ها از این رهگاذر مناوچهر اخسامان   

   45: 2030ماحوزو «ادرآید و هوش  عبرت همنا نماید. وو

کا  خطااب بیات چناین کا       در مورد این بیت، بیان دو نکم  ضرورو اسات. اوّل ایان   
کنااد و و اا   ملاا   هوصاای  ماای اساات نیساات. شاااعر در بیاات، خااود را نویساانده نوشاام 

« مناوچهر اخسامان  »نیست بلک  امرو است. نکم  دیگر این ک  درست است ک  لقب  اخبارو
« خاقاان »دانایم،   است، اما غرض خاقانی این شیص نیست. همان گون  ک  مای « خاقان کبیر»

ایان پادشااهان باا چناین لقبای       اسات و بارهاا در ادبیاات اارسای     ین بودهلقب پادشاهان چ
« خاقاان »ابر ایان در ایان بیات    اند و اغلاب غارض پادشااهان بازر  اسات.بن      شده خطاب
گوید: خاقاانی   است از پادشاهان بزر . با هو   ب  آنچ  ذکر شد،شاعر در این بیت می مجاز

 هان بزر  از درگاه هو عبرت بگیرند.  از این درگاه عبرت بگیر ها پد از این پادشا

 :0بیت  33ص 

 هنم چون رشم  ماریم دوهاا اسات   

 

 است یکماا  دلم چون سوزن عیسی 

 است:   بیت را چنین مفنی کرده نویسنده پد از مفنی برخی لغات و اصطالحات، 

چااون رشاام  هارهاااو ظریفاای کاا     -از ساایمیها و نامالیمااات روزگااار  -کالباادمن
  و خمیاده شاده و ابا  عالقا   ازء      برده، کاو  درزیگرو بکار میمریم هنگام  حضرت

هنهاا ممااع دنیااوو    -و چون سوزن عیسی   کل  پرمم از بار سنگین حوادث خم گرم  و
   2030:33اماحوزو ام.  ه  و هنها مانده -داشت ک  از غفلت در گریبان

ل آور، چنادان  مفناو ارائ  شده براو بیت، ضمن طوالنی گویی و هکرار بی اایاده و ماال  
یاابیم   هاو دوگان  در شفر خاقانی آشنا باشیم، بالااصل  در می دقّت الزم را ندارد. اگر با هقابل

اسات. خاقاانی در ایان بیات      در مصارع دوم « یکماا »در مصرع اول دقیقا در مقابل « دوها»ک  
ارم. اسات دلای اساموار د    کند اگر ظاهرم و  سمم ب  دالیلی خمیده ارساوده شاده   عنوان می

ضیحات شاعر در این بیات  در این بیت  یک  و هنها نیست. با این هو« یکما»بنابراین غرض از 
 گوید: می



 081(آرشامرایی)چنگآتشاندرنقدیبرکتاب

 

ریم کاو  و خمیاده گرام  و ظااهرم     ام ک  هنم مانند رشم  ما  چنان پایمال حوادث گرم 
اسات  اطنم در مقابل حوادث قد خم نکرده نهایت ضفف و نزارو است؛ امّا درون و بدر

   04: 2006اماهیار زن عیسی راست قامت و اسموار است. سو و دلم مانند

 :9بیت  30ص 

 مرا از اخمر دانش چا  حاصال  

 

 ک  من هاریکم او رخرنده ا زا 

 است: شدهبیت چنین مفنی  

اینهما  داناش در هااریکی زنادان     ام و باا   از مراهب علم و خرد خاویش ساودو نبارده   
نورااران من چاون ساماره عطاارد و دبیار     برم و حال آنک  دانش عطارد گون و  می بسر

او مان منراا کامیاابی و ااروش باشاد.      ال  ک  داراو ا زاو رخرانده اسات، بایاد بار    
   30: 2030اماحوزو 

او منمساب کارد، امّاا با       هوان داناش را با    درست است ک  دبیر ال  عطارد است و می
را « اخمارس داناش  »ر ما هرکیب را عطار در نظر گرات  اگ« اخمر»او در این بیت باید  قرین  چ 

شاود  ساوال دیگار     اضاا  هربیهی یا همان هربی  بلیغ اضاای بدانیم، چ  مرکلی ایجااد مای  
است  اگر کمای در بیات    ک  عطار قرار است چ  چیزو را ب  خاقانی ببیرد ک  نبیریده این

عناوان   عطارد ب  ن بیت اشاره یا نظرو ب یابیم ک  خاقانی ب  هیچ روو در ای دقّت کنیم، در می
گویاد: مان از دانرام کا       است. با این هوضیحات شااعر در ایان بیات مای     دبیر ال  نداشم 

برم چرا ک  مان زنادگی و    او نمی او هابناک و درخران است هیچ سود و بهره چون سماره هم
 هواند این مرکل و دشوارو زندگی مرا حل کند.  سمی ناخوش دارم و دانش نمی

 :26بیت  36ص 

 آرم زین دل چون خان زنبوربر

 

 الاوده غوغاا   چو زنبوران خاون  

کا  صادایی باد     -چون زنبوران زخم خورده و خون آلود»است:  بیت چنین مفنی شده 
از این دل پاره پاره و ریش ریش چون النا  زنباوران اکا  ساوراخ ساوراخ       -ناهنجار دارند

 «باشاند   م  ناگ خاونین کارده   انی است ک  با ها دهم.امراد زنبور است  اریاد و نال  سرمی
   36: 2030اماحوزو 

کناد  و اساسااخ خاون     اند ک  زنبور چگون   نگ خونین می نویسنده محمرم هوضیح نداده
کنایم   او کا  ماا هصاور مای     در مورد زنبور اصال و هی دارد  آیا در بدن زنبورها ب  آن گون 
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شود   یا آیاا اساسااخ     ارو میخون و ود دارد و اگر بدن آنها زخمی شود از بدن آنها خون 
ت  ایان مطالاب در ماورد زنباور     اناد قرماز اسا    رنگ خون زنبور مانند آنچ  نویسنده گفما  

او نیسات کا  باا ساینان      ندارد و سیسمم گردش خون و رنگ خون زنبور با  گونا    و هی
« زنباور خاون آلاوده   »بیات یفنای   نویسنده هطابق داشم  باشد. اگار با  هرکیاب مو اود در     

است، رنگ زنبور اسات و زنباور خاون آلاوده      بینم، آنچ  مورد نظر شاعر بوده کنیم، می دقّت
سارخ از دیگار اناواع زنباور     یفنی زنبور سرخ، زنبورو کا  با  رناگ خاون اسات. زنباور       

ناما  دهیادا، ذیال:     است و صداو ب  مراهب بیرمر از دیگر انواع زنبور دارد.الغات  هر درشت
از ایان  »گویاد:   فنی بیت روشن است. شاعر در این بیت مای زنبور سرخ  با این هوضیحات م

 «آورم. دل پاره پاره و ریش ریش چون خان زنبوران همانند زنبور سرخ بانگ و اریااد برمای  
  46: 2006اماهیار 

 :26بیت  239ص 

 دُردو مطبوخ بین بر سر سبزه ز سایل 

 

 شیر  بازیچ  بین بر سر آب از حُباب 

هاا بر ااو    شایده بار روو سابزه   رساوبات  و »است:  مفنی کردهنویسنده بیت را چنین  
 «اسات.   از حباب بر سطح آب پدیدار گرام   هاو بازیچ  را ببین ک است بنگر و شیر  مانده

  223: 2030اماحوزو 

کا  غارض شااعر     مفناو ارائ  شده براو بیت چندان انساجام الزم را نادارد ضامن ایان    
رسااوبات »یساات. در ایاان بیاات، زیچاا  نشااده یااا شیراا  با هوصاایف رسااوبات  وشاایده

  در هباین هاد  بیات، شااعر را     هاایی هسامند کا    با   مرب « شیر  بازیچ »و « شده  وشیده
اسات و   کنند. شاعر در این بیت، در ادام  ابیات پیرین، ب  هوصیف طبیفت پرداخما   می یارو

بیناد،   ا مای او ک  از باریدن بااران و بقایااو سایل ر    می کوشد ب  بهمرین شکل ممکن صحن 
ببین کا  بار اثار سایل، رساوبی      »هر کند. شاعر در این بیت می گوید:  براو میاطب ملموم

چون دُردو مطبوخ بر سر سبزه نرسم  و حبابهایی همچاون شیرا  ناارنج ابازیچا   بار       هم
  132: 2003کن  مفدن«ااست. روو آب هرکیل شده

 :11بیت  222ص 

  وو رُقف  شطرنج بود هر سوو از  وو

 

 بیدق زرّیان نماود غنچا  ز روو هاراب     

 است: گون  مفنی شده بیت این 
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باود   در این باش از هالقای نهرهااو کوچا  ا ویبارهاا  صافح  شاطرنج ااراهم آورده       
هاو مزروعی  و غنچ  هازه شاکفم  از روو خااک، بیادق     هاو زمین ادرست مانند کُرزه

اغنچا  گال    کنای  از خورشید اسات زرّین اکُهرش پیاده  خود را عرض  کرد. بیدق زرّین 
  222: 2030اماحوزو  سرخ .

کا    پیچیده و نازیباست، ضمن این است،ب  هم مفنایی ک  نویسنده براو بیت در نظر گرام 
آن را خورشید دانسم   نادرسات اسات.   «ابیدق زرین»در مصرع دوّم نیز دریاات نویسنده از 

را « بیادق زرّیان  »کا  ایان    ضامن ایان  « غنچ  بیدق زرّین خود را عرض  کرد»نویسنده گفم  
کا  غنچا  خورشاید خاود را عرضا       روشان نیسات منظاور از ایان     خورشید دانسم  است.

اسات کا  نیاازو با  آمییامن آن      هار از آن   است یفنی چ   مفنااو بیات بسایار سااده     کرده
ین اسات، زماین را صافح  شاطرنج     هاایی کا  بار روو زما     باشد. شاعر ب  دلیل  وو هم ب 

هاا بار روو    ک  مهاره است و غنچ  را سربازو ک  بر روو این صفح  استاهمان گون   دیده
در هار ساوو، از   »گویاد:   صفح  شطرنج است.  با این هوضیحات، شاعر در ایان بیات مای   

نماود و غنچا  رنگاین باا هاللاو و       هاو ممفدد و ممقاطو، زمین چون رُقف  شطرنج مای   وو
  131: 2003کن  مفدن«ادرخرش در حکم مُهرش پیادش این شطرنج بود.

 :50بیت  211ص 

 کرد سراب از محایط  بهر پلنگان دین

 

 بهر نهنگان کین کرد محیط از سراب 

 است: شدهبیت چنین مفنی  

پیغمبر اکرماص  در  نگ بدر براو مجاهدان راه دین، راه مباارزه را هماوار سااخت و    
 نگند، دریاا ااقیاانوم  را با  خراکی      براو پیکارگرانی ک  چون پلنگ در خرکی می

کنند، دریا را با  خراکی    چون نهنگ در دریا پیکار میهبدیل کرد و براو رزم آورانی ک  
  211: 2030اماحوزوبدل نمود. 

نادرست اسات، در ماورد مفنااو    « نهنگان کین»ک  دریاات نویسنده از  صر  نظر از این
آیاد کا   وقمای دریاا را با  خراکی هبادیل کناد،          ارائ  شده براو بیت، این سوال پیش مای 

 هوانناد در خراکی بجنگناد.    کنناد، چگونا  مای    پیکار می رزماورانی ک  چون نهنگ در دریا
دانایم کا  در اغلاب ابیاات خاقاانی،       روشن است ک  دریاات مصرع دوّم درست نیست. می

او و ود دارد ک  دریاات آنها کلید  دریاات مفناو بیت است. در این بیات،   هاو دوگان  هقابل



0410،آبان8،شمارة22سال،یعلومانسانیهامتونوبرنامهیانتقادۀنامپژوهش011

 

اناد. باا ایان     هام لراکریان دشامن    اند و نهنگان کاین  پلنگ در مصرع اول مجاهدان راه دین
 مفناو بیت چنین است: هوضیح،

براو رزمندگان اسالم دریاها را هبدیل ب  خرکی کرد و براو لرکر دشامن خراکیها را   
هبدیل ب  دریا کرد. ب  عبارت دیگر براو دوسمان امکاناات ااراهم نماود و مراکالت را     

ابال نیرومنادهرین حیاوان    برطر  ساخت و براو دشمنان ایجاد مرکل و خطر کارد. هق 
   120: 2003کن  امفدناست. هرین حیوان دریا در بیت سزاوار هو    خرکی و بزر 

 :6بیت  219ص 

 رنگی مزن ها از صفت چاون آینا    ال  ی 

 

 سو هیرگی دارو و بیرون ساو صافا   از درون 

ار آینا  هاا در بااطن خاویش هیرگای و زنگا      »اسات:   گون  مفنی کرده نویسنده بیت را این 
نماو نیواهد داشت. هنها صفاو ظااهرو کااای نیسات،     نداشم  باشد، ظاهرو شفا  و چهره

  243: 2030ماحوزو «اباید باطن خویش را ب  صفات و کمال بیارایی.

کند ک  این مفنا براو این بیت، کامال ااسد است. شاعر در بیات   دقّت در بیت، روشن می
؛ در حقیقات ایان اااراد دورو    باطن یکسانی ندارنددهد ک  ظاهر و  اارادو را خطاب قرار می

رنگای   دارد و هوصی  ب  ی  صادق هسمند و شاعر این ااراد را از چنین کارو برحذر میو غیر
گوید: هاا وقمای کا  همانناد آینا        کند. با این هوضیحات، شاعر در این بیت می و صداقت می

یهاوده ادعااو صاداقت و    ک  بظاهر و باطنات یکای نیساتادر ظااهر پااکی و بااطن ناپاا       
 نکن.   رنگی ی 

 :14بیت 202ص 

 از ح لّ  حدوث برون شاو دو منزلای  

 

 ها گویدت قریری وحدت ک  مرحباا  

 بیت چنین شرح شده است: 

کاوو و بارزن.// حلّا  حادوث      حلّ : شاهرو اسات میاان بغادا و کواا  و با  مفنااو       
اسمفارو = قریرای  اسمفارو = کوچ  حدوث و امکان.// قریری وحدت ااضاا   ااضاا 

هوحید و یکماپرسمی.// ی  منزل سپردن = مساامی است ک  مسااار یاا کااروان در یا      
ساارا،  اااو ااارود آماادن. //  انروز ساپرردد، ااصاال  میااان دو اساامراحمگاه امناازل= کاارو  

بیت: دو منزل از کوو حدوث ااصل  بگیار هاا قریرای وحادت و مبرّار  هاان        مفهوم
   253: 2030اماحوزو هو را خوش آمد گوید.  -تر اکرم اسک  پیامب -ق درم
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اسات کا     مو اب شاده  « قریرایس وحادت  »و « حل  حدوث »اشمباه دریاات دو هرکیب 
اضااا  هرابیهی   « قریرای وحادت  »ندهاد.  نویسنده، مفناو درست و دقیقی از بیت را ارائا   

قریرای   است اضاا  اسامفارو؛ چراکا  وحادت را با      است ن  آنچنان ک  نویسنده بیان کرده
گویاد:   با این هوضیح شاعر در این بیت مای «. حل  حدوث »مانند کرده است. همچنین است 

ب  اندازش دو منزل از مرحل  حدوث و مو ودات حادث اراهر بارو هاا با  هوحیاد برسای و      »
: 2003کان   مفادن «اآماد بگویاد.   وحدت چون اهل قریش ب  اسمقبال هو بیاید و ب  هو خوش

254  

 :13و  10بیت  202ص 

 کسرو از این ممال  و صد کسرو و قباد

 

 خدطوو از این مسال  و صاد خ طّا  خماا    

 ابار یا  سرشا     ایض هزار کوثر و زین 

 

 بر  هازار طاوبی و زیان بااش یا  گیاا       

 است: ه دو بیت را چنین مفنی کردهنویسند 

هااو   راه او اندک از  هان عُقبا و ممال  ناممناهی آن  هانی و گامی پیش نهادن در بهره
او  برگارامن از ابار گوهرباار  هاان بازپساین و       او ا رعا   گسمردش آن و نمی و قطاره 

هار اسات از پادشااهی     هار و گرامای   گیاهی غنیمت بردن از آن  هان، ب  مراهب شایسام  
هایی چون سرزمین هرکسمان و چاین و   نظایر انوشیروان و قُباد و امح و گرودن سرزمین

کات چاون   هایی چون کوثر و بر  و بار درخماانی پار بر   رم برخوردارو از نهرها و چ
  252: 2030اماحوزو طوبا ک  درخمی بهرمی است. 

بینایم،   طاور کا  مای    کناد. هماان   دقّت در مفناو ارائ  شده، ااسد یودن آن را روشن مای 
نویسنده  هان عقبی را برهر از هرچیز دانسم  است. از طرای چرم  کاوثر و درخات طاوبی    

از  هان عقبی هسمند پاد بیاان اینکا   هاان عقبای از درخات طاوبی برهار و         نیز بیری 
ااات نادرسات نویسانده از ابیاات     ارزشمند هر است، بای مفنای اسات. آنچا  مو اب دری     

، مفراات  «این ممال »است. در این ابیات، غرض از « این ممال »است، خطا در درک  شده
او عراق و   گویاد زره  این ابیات می و عرق الهی است، ن   هان عقبی. در حقیقت شاعر در

 گوید: حات، شاعر در این ابیات میمفرات الهی برهر از کل دو  هان است. با این هوضی

سات باا صاد کسارو و قبااد و سالطنت        زئی از ممال  مفرات و عرق الهی برابار ا 
آوازش آنان، و یگ گاام از مساال  عرااان و طریقات برابار اسات باا صاد سارزمین          پر
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او از ابار   شاهدپرور خما. بیرش هزار کوثر بهرامی برابار اسات باا قطاره     خیز و  مر 
رحمت و  اذب  عرق الهی، و بر  هزار طوبی برابر است با ی  گیااه  از بااش عراق و    

  255: 2003کن  امفدن. مفرات حق

 :209بیت  243ص 

 چو همّت آمد هر هرت داده ب   نّت

 

 چو وامق آمد، هر هفت کرده ب  عاذرا  

گویاد:   نویسنده پد از شرح برخی لغات و اصطالحات بیت، در مورد بیت چناین مای    
مفهوم بیت این است ک  باید مانند مقامر اقمار کننده  دوشش را دو ی  انگاشات و طالاب   »

   260: 2030اماحوزو  «هر بود. بیش

ت یااات نراد. نویسانده هوضایح     با بررسی بیت، ارهباطی بین مفهاوم ذکار شاده باا بیا     
است ک  این مفهوم را چگون  و با چ  قراینی از بیت دریاام  است. شاعر در ایان بیات    دادهن

وقمی همّت سراش انسان آمد، آسمین ااراندن و هرک بهرات اولای اساتادر بیاان     »گوید:  می
اهمیت همّت  همچنانک  وقمی وامق آمد شایسم  است عذرا هفت قلم آرایش کرده ب  دیادار  

  200: 2003کن  امفدن «او بیاید.

 :253بیت  241ص 

 ز خراا  آخاار خااذالن برساات خاقااانی   

 

 ک  در ریاض محمداص  چرید کرت رضاا  

خرا  آخار خاذالن=  ااو خرکساالی و      »اسات:   نویسنده در شرح بیت چنین نوشم  
خوارو و پسمی.// کرات رضاا = کاشام  خرانودو و رضاایت خااطر و قباول         آبی، گیاه بی

  264: 2030ماحوزو «ارضاو حقّ.

خرا   »گمان این مفناا را باراو    کرد، بی در بیت دقّت می« خذالن»اگر نویسنده ب  وا ه 
 گرات. در نظر نمی« آخر خذالن

گویاد: خاقاانی از ایان     خر  آخر خذالن کنای  از دنیا است و شاعر در ایان بیات مای   
زندگی مادو، ک  در حکم آخر بای آب و علاف و سرشاار از ذلات و خاوارو اسات،       

یدا کرد، زیرا در باغهاو هفالیم محمدو از کرت  رضا و هسلیم هغذی  کارد و با    نجات پ
  234: 2003کن  امفدندر برابر شریفت محمدو زیور یاات. صفت هسلیم و رضا 

 :266بیت  240
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 گاار حلّاا  حیااات مطاارّز نگااردت  

 

 اندی  در نماندت این کسوت از بها 

پوشاش اااخر و پرهجمّال ماادو      را اگار هاو  »اسات:   نویسنده بیت را چنین مفنی کارده  
نیست چ  باک امید است این پوشش ااخر ک  همان ملکات و اضایل اخالقای اسات    اراهم

رای کا  روشانی و درخراندگی آن     پوش -گونا  هاو شاود    زینت بیش  ان پاک و خاداو 
  266: 2030اماحوزو  «نپذیرد. نقصان

بینایم کا  شااعر با       کنیم، میاگر در محور عمودو قصیده و همچنین ساخمار بیت دقّت 
هرکیاب  « حلّا  حیاات  »گویاد.  هیچ روو در مورد پوشش ااخر و پرهجمل مادو سین نمای 

اسات؛ بناابراین    اضاا  هربیهی است. شاعر زندگی و حیات را ب  لباسی پرهجمل مانناد کارده  
غرض شاعر سین گفمن در مورد زندگی و حیات است ن  لباام و هجمال ماادو. باا ایان      

گوید: اگار نموانسامی با  زنادگی خاود ارزش ببیرای و        شاعر در این بیت می هوضیحات،
 حیات خود را ارزشمند کنی، امید است ک  آن را از هماان ارزش اولیا  خاود نیاز نینادازو.     

 بیان دیگر اگر نموانسمی ب  کمال برسی امید آن دارم ک  الاقل منحر  نیز نرده باشی. ب 

 :139بیت  205ص 

 ازد باراق طباو مان   هرکجا نفلی بیند

 

 آسمان زو هیغ برّان سازد از بهر قضاا  

 است: بیت چنین مفنی شده 

اگر قریح  مفنی شکا  و مضمون پرداز من بر اثار چیرگای و زبردسامی و سارعت در     
آسامان از   -چنانک  بارش هیزرو بر اثر هازندگی نفال انادازد  -شکار مفنی بلند نفلی بیندازد
ازد ها قضا و مرایّت الهای را  اارو کند.اشااره با  اینکا        آن نفل هیغی بکار و برنده س

  126: 2030اماحوزو الیطاب است و موااق قضاو الهی.  لسین من اص

اسات کا     صر  نظر از بیش پایانی مفنی ک  چندان و هی ندارد، نویسنده اشاره نکرده
ت خاود از  شود  آیا اساساخ خداوند در ا اراو مرایّ   مریّت الهی چگون  با شمریر  ارو می

« قضاا »گمان خیر. مریّت و قضاو الهی در این بیت  ایگاهی ندارد.  برد  بی شمریر بهره می
 وم ب  مفناو قضاوت و دادگرو است.در مصرع د

قضا: قضاوت، داورو. پیوند میان شمریر و قضاوت روشن است. حاصل ساین شااعر   
زد، چناان شارای   آن است کا  طباو بلنادپرواز مان اگار در ااراز آسامان، نفلای بینادا         
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راو قضاااوت و حکاام خااود  داشاات کاا  آساامان از آهاان آن شمراایرو باا   خواهااد
  212: 2006اامامی ساخت.  خواهد

 :123بیت  205ص 

 بر سر همّت بالایر از ازل دارم کاله

 

 بر هن عزلت بالبغی از اباد بارّم قباا    

کا    آن بای بی آنک  مغرور باشام، هاا  همّات برسار دارم و     »است:  بیت چنین مفنی شده 
 «کانم.  او از ابد برهن گوش  نرینی و زهاد پااک خاویش راسات مای      گویی کنم،  ام  گزاا 

  126: 2030اماحوزو 

ام بار هان گوشا  نراینی و زهاد      اناد پوشایدن لبا    نویسنده در شرح بیت اشاره نکارده 
هااو آن   بینم، ضمن اساد بیری از مفناو بیت، دیگر بیش است  همان گون  ک  می چگون 

. شااعر  کند گون  ک  باید درک نمی انسجام کاای ندارد و خواننده غرض نهایی شاعر را آننیز 
 گوید: در این بیت می

ی داشام ، و بای آن کا  در پای     گویم ک  همّت مان عزّهای ازلا    بی آنک  ایر بورزم، می
گویم ک  عزلت من ابدو است. یفنی همت بلند و مناعت مان در    ویی باشم، می برهرو

: 2006ااماامی  عزلت را ها ابد رها نیواهم کارد.   ی برایم مقدّر گردیده و  انبهقدیر ازل
212  

 :433بیت  293ص 

 دان  دان  گهر اش  ببارید چنان 

 

 گره رشم  هسبیح ز سار بگراایید   

گاره رشام  هسابیح از سار گراادن: کنایا  از اشا  بسایار         »اسات:   در شرح بیت آماده  
  2030:119ماحوزو «اساخمن.ارورییمن و چرم  اش   ارو 

است و آن هم کاامال نادرسات. شااعر در     نویسنده هنها همین ی  عبارت را هوضیح داده
هاو هسبیح اروریزند.در ایان مصارع و    گوید:گره رشم  هسبیح را بازکنید ها دان  این مصرع می

 ا  با  ایان    ارهبا  آن با مصرع پیرین، پرت سرهم و دان  دان  اامادن مورد نظر است؛ باا هو 
طارات اشا  را پرات سارهم بریازد      گویاد: از چرامانمان ق   هوضیح، شاعر در این بیت می

 ریزند. است بر زمین می هاو هسبیحی ک  گرهش باز شده گون  ک  دان  همان

 :402بیت  291ص
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 سر انگرت قلم زن چو قلم برکااید

 

 بن ا زاو مقامات و سامر بگراایید   

ن ا ازاو مقاماات و سامر گراودن= هما  نکاات و       با »است:  در شرح بیت چنین آمده 
از قبیل مقامات حریارو و بادیفی و حمیادو و     -ها و سینان موزون و مسجو مطالب مقام 

: 2030مااحوزو  «اهاو شبان  را از نظر گذراندن و ب  دقّت هحلیال کاردن.   و داسمان -گلسمان
103  

ست. با در نظار گارامن   ا او است ک  خاقانی در مر  ارزندش سروده این بیت از قصیده
اناد کا  دلیال از نظار گذرانادن و       مضمون کلی و دلیل سرودن قصیده، نویسنده ذکر نکارده 

ت کا  دریااات نویسانده از بیات     هاا و حکایاات چیسات  بادیهی اسا      هحلیل دقیق داسمان
بیناایم کاا   نظاار بگااذرانیم، ماای نیساات. اگاار ابیااات قباال و بفااد از ایاان بیاات را از درساات

هصاویرها را سایاه کنیاد، قباهاا        دلیل مر  ارزنادم باام دبسامان را بکنیاد،    گوید ب می شاعر
هام بزنیاد.و در اداما  در ایان     بگرایید و ب  طور کلی نظام و نساق و اصاول دنیاا را با        را

« از هاام بدریااد و پاااره کنیااد.شاایرازش کمابهاااو داساامان و حکایااات را »گویااد:  ماای مصاارع
   232: 2005 اامامی

 :462بیت  295ص 

خط ب  خاون بااز دادن = حوالا  با  خاون باازدادن، کنایا  از        »است:  در شرح بیت آمده
  102: 2030ماحوزو «احجامت کردن و ر  زدن.

ایان  روشن است ک  حجامات کاردن و ر  زدن در ایان بیات ماوردنظر نیسات و باا        
او دادن، کنایا  از   خط ب  خون دادن: با خاون خاود نوشام    »هوضیح، مفناو بیت ااسد است.

  با این هوضیح شااعر در ایان   263: 2035ماهیار «ااطمینان کامل دادن و هضمین کردن امرو.
گوید: طبیب ضمانت کرد ک  ارزندم را درمان خواهاد کارد اماا اکناون کا  ارزنادم        بیت می

باود  چا  پاسایی     دانم این طبیب اک  این گونا  ضامانت کارده    اد، نمی انش را از دست د
 خواهد داشت.

 :612بیت  136ص 

 قبل  مساز از آین ،هرچند مر هرا

 

 صورت هراین  بنماید هار آینا    

 

 خط ب  خون باز همای داد طبیاب از پای  اان    

 خوش ارباز دهیاد  است  ان برون شدچ   وابی 
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ساوزانم،   گوید: از آه دلس خویش  ند آهن را مای  شاعر می»است:  بیت چنین مفنی شده
  103: 2030ماحوزو «اکارو، از آهن آین  نسازد. صیقلها دیگر هیچ آین  ساز و 

کند ک  مفنااو بیات کاامال ااساد اسات،       دقّت در مفناو ارائ  شده براو بیت، روشن می
است  شااعر   کار را از کدام بیش بیت دریاام  است ک  آین  ساز و صیقل نویسنده اشاره نکرده

 گوید: زد. شاعر در این بیت میداخواهد اسام و بنیان آین  را بران ب  هیچ روو نمی

سازد امّاا آینا  را قبلا  خاود      هردید، هصویر و چهرش هو را نمایان می او بی اگرچ  هر آین 
او اسات باراو    مساز و همواره ب  سوو آین  روو میاور و ممو   مرو. این بیات زمینا   

خااود را باا  ماان نیااز مفطااو  بگااردان.  مضاامون بیاات بفااد، یفناای اناادکی از هو اا 
  246: 2006 میااما

 

 استفاده از آثار دیگران بدون ارجاع .4

هاایی از آثاار    اطالع از نمیج  هحقیقات دیگر محققان و پژوهرگران و بفضا اسمفاده از بیاش 
قااالت و دیگار اساناد پژوهرای     این نویسندگان و ب  نوعی مسمند ساازو مطاالبی کا  در م   

گیارد، بلکا  از  هااهی هام      خارده نمای  شود، ن  هنها اشکالی ندارد و کسی بار آن   می نوشم 
 پسندیده و ضرورو اسات. البما  در اسامفاده از آثاار دیگاران، بایاد اصاول و قاوانین آن را        

اسات را   ن در اثار ماا نقال شاده    کرد و با وسوام کلیا  مطاالبی کا  از آثاار دیگارا      رعایت
و بیاان آنهاا    هاو اسمفاده از آثار دیگران و اسمناد ب  آنها ممناوع اسات   ساخت. شیوه مریص

ور خالص  باید مماذکر شاد کا  با      شود؛ اما ب  ط مو ب دور ماندن ما از هد  پژوهش می
هر مدل و ب  هر میزانی ک  از آثار دیگران اسمفاده کنایم، ضارورو اسات کا  باا       با شیوه، هر

پیروو از اصول علمی ب  آن آثار ار اع بدهیم. در ی  اثر علمی و دانرگاهی با  هایچ روو   
منی نیست ک  نمیج  زحمات و آثار دیگران را ب  نام خود مفرای کنیم؛ ولو این مطالاب  پذیرا

 ی   مل  باشد.

مماسفان  در این کمابی ک  در حال نقد و بررسی آن هسمیم، عباارات،  ماالت و مطالاب    
ها و آثار دیگر محققانی است کا  پایش    شود ک  ب  نحو عجیبی مراب  نوشم  اراوانی دیده می

اند؛ در اینجا ب  منظاور  لاوگیرو از طاوالنی شادن کاالم، هنهاا با          کماب منمرر شده از این
شود. بایاد در نظار داشات آنچا  ماورد نظار        برخی اسمفاده ها از لغت نام  دهیدا اشاره می
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 اا با  برخای از ایان مطالاب       نگیارد. در ایا   ماست در ردیف شباهت و یا هوارد قرار نمای 
 شود. می اشاره

 :429بیت  292ص 

 است در این قمرش خاکی ک  منم دسمیون

 

 آه اگااار شرااادرش دور قمااار بگراااایید 

قماار در باازو نرد.باازو آخارین     دسمیون = اصاطالح  »است:  در شرح بیت چنین آمده 
است ک  کسی هم  چیز خود را باخم  باشد و دیگر چیزو نداشم  باشاد و سارانجام بار     نرد

  119: 2030ماحوزو «اباشد.سر خود یا یکی از اعضاو خود گرو بسم  

اسات، دقیقاا هماان اسات کا  در       آماده « دسامیون »آنچ  در مفناو بیت ب  عنوان شرح 
دسمیون: آخرین بازو نرد است کا  کسای هما  چیاز خاود را      »است. نام  دهیدا آمده لغت

ر خاود یاا یکای از اعضااو خاویش      باخم  باشد و دیگر چیزو نداشم  باشد، و گرو بار سا  
 لغت نام  دهیدا، ذیل: دسمیون  ا «باشد. بسم 

 :02بیت  202ص 

 او است ک  هر سااعمی دراو  خان  دل هاب

 

 شاامو خزایاات ملکااوت ااگنااد ضاایاء   

اسات کا  در آن بیاارو یاا هناور       او باوده  هابیانا = خانا   »اسات:   در شرح بیات آماده   
 «ناد. ا گفما   هااو هابسامانی و سااخم  شاده از شیرا  را هابیانا  مای        راما . خانا    مای  کاار  ب 

  252: 2030 اماحوزو

 اسات.  نام  دهیادا ذکار شاده    است، عینا از لغت گفم « هابیان »آنچ  ک  نویسنده در مورد 
 نام  دهیدا، ذیل: هابیان   ار.ک. لغت

 :40بیت  200ص 

 با سای  رکاب محمداص  عنان درآر

 

 هااا طرّقااوا زنااان هااو گردنااد اصاافیا  

آهنین ک  بر دوسوو زین اسب آویزناد و ساوار،   رکاب= حلق  »است:  در شرح بیت آمده 
  250: 2030ماحوزو «اپاو در آن حلق  آویزان کند.

و کاسات در   است، همان اسات کا  بای کام     آورده« رکاب»آنچ  ک  نویسنده براو شرح 
 نام  دهیدا، ذیل: رکاب  است.ار.ک.لغت نام  دهیدا آمده لغت

 :501بیت  106ص 
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 بزگااالآساامان شیراا  نااارنج نمایااد 

 

 کز دمش بوو گلسمان ب  خراسان یاابم  

شیر  نارنج: آن است ک  کودکان ناارنج را ههای سااخم  در آن    »است:  در شرح بیت آمده 
  106: 2030ماحوزو «ااو صا  بنظر آید. چراش برااروزند و آن مانند شیر 

 است، دقیقا و بدون کام و کاسات از لغات    نوشم « شیر  نارنج»شرحی ک  نویسنده براو 
 نام  دهیدا، ذیل: شیر   است؛ار.ک لغت نام  دهیدا نقل شده

 

 توجهی به برخی جوانب ابيات  بی. 5

او روشن و مریص، هما   واناب    رود با پی گرامن شیوه از ی  شرح دانرگاهی انمظار می
هاایی کا  در درک بیات و یااامن      هرین  نبا   ابیات را براو خواننده روشن کند یا الاقل مهم

آن موثراست را براو خواننده روشن نماید. این موضوع در ایان کمااب چنادان     هد  نهایی
اسات و گااه    است. نویسنده شرح ابیات را بسیار میمصار بیاان کارده    مورد هو   قرار نگرام 

هوان ب  ابیاات   است. از  مل  می حمی نکات مهم و هاثیرگذار در شرح ابیات را هم ذکر نکرده
 زیر اشاره کرد.

 :25بیت  03ص 

 است ایوان الا  وش را  گویی ک  نگون کرده

 

 حکمس الا   گاردان یاا حکام الا  گاردان       

شاود   مای « ال  گردان»و « ال   گردان»خواننده ب  محض قرائت این بیت ممو   هرکیب 
رسد؛ ب  هماین خااطر ضارورو اسات      هاو بیت ب  نظر می هر از دیگر بیش چرا ک  بر سم 

هوضیح دهد و ارهبا  آنهاا را باراو خوانناده روشان نمایاد؛       ها نویسنده در مورد این هرکیب
است.نکم  دیگر، بی هو هی نویسنده با  بیاان بااور     چیزو ک  از  انب نویسنده مغفول مانده
 گذشمگان در مورد گردش آسمان است.

 :05بیت  09ص 

 از خون دل طفالن سرخاب رخ آمیازد 

 

 این زال سپید ابرو وین مام سی  پسامان  

زال سپید ابارو و ماام سای  پسامان کناایمی اسات از  هاان        »است:  چنین شرح شدهبیت  
   45: 2030ماحوزو «اارومای  و پیمان شکن.
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دریااات مفنای   « مام سی  پسامان »و « زال سپید ابرو»روشن است ک  بدون شرح دو کنای  
وان با   ها  چگون  می« مام سی  پسمان»این بیت ناقص و شاید هم غیر ممکن باشد.بدون درک 

 دریاات درسمی از بیت دست یاات   

 شاود.  گویند ک  ب  هر کودکی ک  شیر دهد، مو ب مار  او مای   زنی را می« سی  پسمان»
زال سپید ابرو کنای  از دنیا ب  طریق اسمفاره ب  اعمباار کهنساالی   »کرد.   اشیر او کودک را می

ت: ایان دنیااو کهنساال کا        با این هوضیحات مفناو بیت چنین اس 44: 2035اماهیار « آن
کرد و از خون دل طفالن خاود باراو خاود     چون پیرزنی سپیدابروست ارزندان خود را می

 سازد.   او می گلگون 

 :1بیت  219ص 

 ها هو خود را پاو بسمی باد دارو در دو دسات 

 

 خاک بر خود پاش کز خود هیچ نگراید هو را 

است؛ این در حالی است ایان بیات    ا کردهنویسنده در مورد این بیت ب  حداقل شرح اکمف 
دریااات اصاطالحات و هرکیبااهی     یکی از ابیاهی است ک  درک آن مسملزم هاالش ذهنای و  

 «خااک برخاود پاشایدن   »شاود.   ااازوده  است. ضرورو است این مطالب ب  شرح بیات  چند
کاردن  قیرخود را از میان برداشمن و هح هاو است از غرور و هکبر و هفلقات و وابسمگی کنای 

کنای  است از کار بیهوده کاردن و بهاره   « باد در دست داشمن»و ود مادو و  نب  اانی خود. 
هااو ماادو و    کنای  است از گراماار وابسامگی  « خود را پاو بسمن»و حاصلی کسب نکردن. 

 این دنیایی بودن، گرامار هفلقات این دنیایی بودن.  

 

 نكردن ابيات   . شرح6

مقایس  با شفر دیگر شاعران کالسای  اارسای زباان، نیازمناد هاالش      درک شفر خاقانی در 
مرو را رود شاارح شافر خاقانی،زحمات بیرا     ذهنی بیرامرو اسات؛ از ایان رو انمظاار مای     

شده، ابیات را ب  طور کامل شرح کند و میاطب را در دریاات درست شفر خاقاانی   ممحمل
اسات و بسایارو از      قرار نگرام کم  کند. این موضوع از  انب نویسنده چندان مورد هو 

گونا    است. این هرین مطلب در مورد آنها براو میاطب عنوان نرده اند و کم ابیات شرح نرده
ابیات در کماب مورد بحد ما بسیار زیاد است ک  ذکر هم  این ابیات مو ب طاوالنی شادن   

 شود. کالم می شود؛ ب  همین خاطر هنها ب  برخی از این ابیات اشاره می
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 :20و  26بیت  03ص 

 گرید  ا ز چ  می بر دیدش من خندو کاین

 

  اا نراود گریاان    خندند بر آن دیده کاین 

 چاا   ماادائن را بااا کوااا  برابرناا    داناای 

 

 از سین  هنورو کن وزدیده طلاب طوااان   

 :01و  02بیت  09ص  

 گفمی ک  کجا رامناد آن هاا وران اینا    

 

 زایران شکم خاک است آبسمن  اویدان 

 بد دیر همای زایاد آبسامن خااک آرو     

 

 دشااوار بااود زادن، نطفاا  ساامدن آسااان  

 :03بیت  43ص  

 است ب  هر شاهرو  گر زاد ره مک  هحف 

 

 هو زاد مدائن بار، هحفا  ز پای شاروان     

 :43بیت  43ص  

 آوردو اخااوان کاا  ز ره آینااد آرنااد ره  

 

 آورد است از بهر دل اخوان این قطف  ره 

  

 گيری . نتيجه7

ممو ا  شاادیم کا  اشااکاالت، ناراسامی هااا و    « آهاش اناادرچنگ »دقیاق کماااب  باا بررساای  
است.نویسنده با شیوه خاص خود مفناو برخای   هاو اراوانی ب  این کماب وارد شده نادرسمی

او ک  خواننده گاه در درک مفناو بیت باا مراکل    است ب  گون  از ابیات را بسیار هوسف  داده
نایی ابیات بسیار بیرمر از آن اسات کا  اغلاب در چناین آثاارو      شود.اشکاالت مف موا   می
است.نویسانده در   شود. ورود مطالب غیر مرهبط ب  این کماب، مالل آور و آزاردهناده  دیده می

اساات و در ار اااع باا  آنهااا دقّاات کاااای صااورت    مااواردو از آثااار دیگااران بهااره باارده 
بیاان آنهاا مو اب طاوالنی شادن       اراوان دیگار کا    است.هم  این مطالب و مطالب نگرام 
اسات خوانناده را از داناش     شود، مبیّن این حقیقت هلخ است ک  این کماب نموانسام   می کالم

 نویسنده بهرمند سازد.
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ها نوشت پی
 

از  30/23/2099ماورخ   233این مقال  مسمیر  از طرح هحقیقاهی ا را شاده باا شاماره قارارداد     . 2
این مقالا  بار   همچنین  باشد. میمحل اعمبارات ویژه پژوهری دانرگاه علوم و انون دریایی خرمرهر 

نام   دید لزوماخ ماورد   نام  دورش قبل ارزیابی شده و پذیرش گرام  است و براسام شیوه اسام شیوه
   قبول نیست.
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