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متـن قصیده «ُسـرناي» ضبـط کرده اند.]
شـواهد متعـدّدي را در دیـوان خاقانـي  مي تـوان نشـان داد کـه 
غلط بـودن ایـن خوانـش و طبعًا معناي مبتنـي بر آن را ثابـت مي کند. 
ضبـط کلمـه، بي شـک، «َسـر ناي» اسـت. حالت نـي به گونه اي اسـت 
کـه در وقـت نواختـن سـر آن در دهاِن نایـي پنهان مي مانـد و خاقاني 

از ایـن، تعبیـر سرگشـتگي را اراده کـرده اسـت، به عنـوان مثال:
دردا که چنگ عمر شد از ساز و بّتر آنک

سر ناي گم ببودۀ ما هم پدید نیست(ص 749)

آري منم آن ناي زبان گم شده کاسرار
اّال ز ره چشم به محرم نفروشم

چون ناي شدم سر چو زبان گم شده، خواهم
تا بیش ز کس دم نخرم دم نفروشم (ص 791)

دقّـت در دو بیـت اخیـر به وضـوح نشـان مي دهـد کـه خاقانـي  ني 
را سـازي زبـان و سرگم شـده توصیـف کرده اسـت. از این ها گذشـته، 
ذکـر ُسـرنا به عنـوان سـاز شـادي از میان سـازهاي دیگر، کـه همگي 

آلـت طرب هسـتند، وجهـي ندارد.
ص 940، ذیل:

زان بوحنیفه مرتبت شافعي بیان
چون مصر  و کوفه  بود نشابور از احترام
نوشـته اند: کوفـه  و مصـر  ...، به ترتیب، محّل رواج دو مذهب سـّنِي 

حنفي و سـنّيِ شـافعي  است.
خاقانـي ، پیـش از ایـن، در صفحـۀ 202 دیوان بین مصـر  و کوفه  و 

مذاهـب شـافعي  و حنفـي رابطه برقرار کـرده بود:
رکن خوي  ِحبِر شافعي توفیق

رکن ري  صدر بوحنیفه شعار

ص 925، ذیل: 
وز دواتش که نیستان هزاران شیر است

شور صد رستم  دستان به خراسان  یابم

نوشـته اند: قلـم او یک ني نیسـت، هـزاران ني اسـت؛ و دوات او را 
بـه نیسـتان بـدل مي کند، نیسـتاني کـه با شـیران آن صد رسـتم  باید 

مقابلـه کننـد آیـا این مدح اسـت یـا تخّیـِل بي منطـق و بي نتیجه؟
فرهنـگ  در  (کتاب آرایـي  اسـت  قلـم دان  دوات  معانـي  از  یکـي 
را  کلمـه  ایـن  هـم  دیگـري  بیـت  در  خاقانـي   و  اسـالم ي،  656) 

اسـت: بـرده  بـه کار  معنـي  به همیـن 
او شیر و نیِستانْش دوات است الجرم

بُّرد تب نیاز ز ني شّکر سخاش (ص 233)
 یعنـي قلـم دان ایـن عالم خراسـاني (مجازاً یعني علم و دانشـي که 
از طریـق ایـن دوات نشـر مي یابد) نیسـتاني اسـت کـه پرورش دهندۀ 
هزاران شـیرمرد (عارف) اسـت و شـور صد رسـتم  دسـتان را به برکت 
آن مي تـوان در خراسـان  یافـت. تخیّـل شـگفت خاقانـي ، در بیان این 
مفهـوم، از دوات کـه محـل نگـه داري ني قلم هاسـت به یـاد نیسـتان 
افتـاده و ذهـن او از نیسـتان بـه شـیر و از شـیر بـه رسـتم دسـتان 
حرکتـي سـّیال را انجـام داده و مفهـوم بیـت را بـا این تخّیـل رنگین 
آراسـته اسـت. بـه ایـن خالقّیـِت ذهنـْي تخّیـل بي منطـق و نتیجـه 

نمي گوینـد! (نیـز؛ معدن کـن، 1384: 81)
ص 938، ذیل:

من چفته چنگ و گم شده سرناي و چون رباب
خالي خزینه از درم و کاسه از طعام
نوشـته اند: سُـرناي، سـورناي، سـاز سـور و شادي اسـت که خاقاني  
آن را گـم کرده اسـت و شـادي ندارد. [ایشـان در صفحـۀ 930 هم در 

بخش سوم

در حاشیۀ نقد و شرح قصاید خاقانى
و پاسخ به استعالمات و ابهامات استاد استعالمی

دکتر محمدرضا ترکی

معرفی، نقد و بررسی کتاب
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با وجود چنین دو حّجت شرع
ري  و خوي  کوفه  دان و مصر  شمار
و شـارح محتـرم در ذیـل ابیـات یادشـده در صفحـۀ 606 از جلـد 
نخسـت نوشـته بودنـد: «ابوحنیفـه  در کوفـه  مي زیسـته و از پیـروان 
مذهـب سـّنيِ شـافعي  جماعاتـي در مصر  مي زیسـته اند»، اّمـا در اینجا 
ولـی  فرموده انـد؛  قلمـداد  شـافعي   مذهـب  قلمـرو  را  مصـر  یکسـره 
واقعّیـت ایـن اسـت که مصـر هم مثـل کوفه، کـه زیسـتگاه ابوحنیفه 
بـوده، زادگاه و محّل درگذشـت امام شـافعي بوده اسـت. (نک. مدخل 

«شـافعي» در فرهنگ سـّجادي)
ص 940، ذیل:

او رفت و سینه ها شد بیمار الیعاد
او خفت و فتنه ها شد بیدار الینام
سـابق حـال  بـه  کـه  بیمـاري  یعنـي  الیعـاد  بیمـار  نوشـته اند: 

برنمي گردد و خوب نمي شود.
ُیعـاد از «عیـادت» اسـت، یعنـي بیمـاري که بـه دیـدارش نمي روند 

و بـه او رسـیدگي نمي کنند.
ص 941، ذیل:

آري به داغ و درد سران اند نامزد
آنک پلنگ در برص و شیر در جذام
نوشـته اند: در مصـراع دّوم، او را کـه از بـزرگان اسـت بـه پلنـگ و 
شـیر ماننـد مي کند کـه بیماري هاي پوسـتي را بیـش از دیگر وحوش 

مي گیرنـد. اینکـه درسـت اسـت یـا نـه؟ نمي دانم.
مقصـود خاقانـي  از جـذام و بـرص شـیر و پلنـگ لزومـًا بـه معنـي 
را  جـذام  نیسـت.  جانـوران  ایـن  وجـود  در  بیمـاري  ایـن  تحّقـق 
«داء األس ـد» گفته اند و وجه تسـمیه اش آن اسـت که «سـیماي جذامي 
درهـم و ترنجیـده و عبوس مي شـود و به سـیماي شـیر شـباهت پیدا 
مي کنـد و جماعتـي نیـز گفته انـد که شـیران حیوانـات درنده هسـتند 
و غالبـًا بـه جـذام مبتال مي شـوند». (بخـاری، 1344: 585، بـه نقل از 
پنج نـوش سـالم ت، ص 143)، اّمـا بـرِص پلنـگ به خاطـر خال هاي 
سـفید و سـیاِه پوسـت اوسـت کـه یـادآور حالت کسـاني اسـت که به 

پیسـي مبتال هسـتند.
ص 942، ذیل:

آیم به حشر نامۀ او بسته بر جبین
ِگرِد من از نظارۀ آن نامه ازدحام
نوشـته اند: خاقانـي  مي خواهـد نامۀ ابومنصـور عمدةالّدیـن حفده را 
در روز قیامـت هـم بـر پیشـاني خود بچسـباند تـا پـروردگار گناهانش 

ببخشد. را 
طبعـًا، مدلـول مطابقـِي «بـر پیشـاني چسـباندِن نامـه» مـّد نظـر 
نیسـت. بـر پیشـاني نهـادِن نامـه، مثـل بـر چشـم نهـادن، بـه معني 
نهایـت احتـرام در حـّق آن اسـت؛ ضمنـًا مي دانیـم که قاصـداِن قدیم 
نامه هـا و منشـورهاي بـزرگان را بـر سـر و دسـتار مي نهادنـد و حمل 

مي گویـد: (ص 1)  منوچهـري   مي کردنـد. 
پوپوك پیکي نامه زده اندر سر خویش

نامه گه باز کند گه شکند بر شکنا
و خاقاني  به همین شیوۀ قاصدان اشاره کرده است در این ابیات:

چون زبان ملک سخن دارد من از صدر رسول
در سر دستار منشور زبان آورده ام (ص 258)

منشور فقر در سر دستار توست رو
منگر به تاج تاش و به طغراي شه طغان (ص 313)

ص 947، ذیل:
اي چرخ شریف کش ز دوني

جان را دیت از دهات جویم
نوشـته اند: خاقانـي  دیـۀ قتـل خوبـان را از شـخصیت ایـن فلـک 
مي خواهـد؟ شـخصیتي کـه ایـن فلک و سرنوشـت داراي آن نیسـت.

«دهـا» معانـي مختلفـي دارد، از جملـه: زیرکـي و هوشـیاري و نیـز 
مصیبـت و حیلـه و مکـر (المنجـد ، ذیـل واژه) و در بیت بـه معني مکر 
و حیلـه و مصیبـت اسـت و به هرحـال «شـخصّیت» معنـا نمي دهـد؛ 
ضمنـًا شـارح محتـرم در رسـاندن مفهـوم ابیـات قبـل و بعـد دچـار 
مشـکل اسـت. بایـد توجّـه کـرد کـه خاقانـي ، در اینجـا و ابیـات قبل 
و بعـد، نمي خواهـد چیـزي (دیـه و ِعـوض) بگیـرد، بلکـه مي خواهـد 
بپـردازد و بـا گذشـتن از جـان و تن خویـش از چشـم درد آز و مصیبت 

و مکـر روزگار و جفـاي آن رهـا شـود.
ص 953، ذیل:

چشم بد دریافت کارم تیره کرد
گرنه روشن روي کاري داشتم
نوشـته اند: روِي کار یعنـي ظاهـر زندگي و گذران روزانـه ... زندگي 

داشتم. روشني 
شـارح محتـرم در قرائت بیت دچار تسـامح اسـت و در متن قصیده 
هـم (ص 952) ویرگـول و حرکت گـذارِي او دقیـق نیسـت و خوانش 
بیـت و فهـم آن را دشـوار کـرده اسـت: «گرنـه، روشـن، روِي کاري 
 رويداشـتم» کـه در اصل بایـد این گونه تصحیح شـود: «گرنه روشـن
کــاري داشتم». «روشـن روي» یعنــي درخشان و نیکوروي و شایسته 
و خـوب (نـک.  لغت نامـه، ذیـل همیـن تعبیر)، بـه این معنـی که کار 

و بـارم نیکو و شایسـته بـود؛ فرّخـي  (ص 281) گوید:
به صلح چیست؟ به صلح آفتاب روشن روي

به خشم چیست؟ به خشم آتش زبانه زبان (فرخی، 1349: 281)
اّما روِي کار، با کسرۀ اضافه، به معني ظاهر کار است:

پس بپیمود و بدید او روي کار
بعد از آن بگشاد لب را در فشار

(مولوی، 1389: 369/6)
و در اینجـا اگـر معنایـي داشـته باشـد ایـن اسـت کـه ظاهـر کار و 
بـارم روشـن و روبـه راه بـود کـه قطعـًا مّدنظر شـاعر نمي تواند باشـد، 
چـون او نمي خواهـد بگویـد کـه تنهـا ظاهـر کار او رو به راه و بسـامان 

اسـت. بوده 
ص 960، ذیل:

دهر سپیددست سیه کاسه اي است صعب
منگر به خوش زباني این ترش میزبان
نوشـته اند: سپیددسـت یعنـي تهي دسـت کـه چیـزي نـدارد تـا بـه 
تـو بدهـد و سیه کاسـه هـم یعنـي در کاسـه اي کـه پیـش تـو بگذارد 

در حاشیۀ نقد و شرح قصاید خاقانى و پاسخ به استعالمات و ابهامات استاد استعالمی
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نیسـت. طعامي 
در مـورد مفهـوم سـپید دسـت قبًال ذیـل بیتي کـه در صفحۀ 897 
کتـاب آمـده بـود توضیـح دادیـم، اّما سیاه کاسـه بـه معني ُممسـک و 
بخیـل و رذل اسـت (نـک. لغت نامـه، ذیـل واژه) و کمـال اسـماعیل 

است: سـروده  (ص 128) 
به جود صبح که هست او به نان دهي مشهور

به بخل شام  که آمد سیاه کاسه چو قار
(کمال اصفهانی، 1348: 128)

ص 969، ذیل:
هین کز جهان عالمت انصاف شد نهان

اي دل کرانه کن ز میان خانۀ جهان
نوشـته اند: میان خان ـه، عـالوه بـر زندگـي ایـن دنیـا، مي توانـد نظر 
بـه ناحیۀ شـروان  باشـد کـه در جهان شناسـي قدیـم در اقلیـم چهارم  

-خونیـرس  و ایران شـه ر- قـرار مي گیـرد.
نگارنـده در مقالـۀ کوتاهـي با عنـوان «میان خانۀ جهان» به بررسـي 
مفهـوم میان خان ـه در ایـن بیـت پرداختـه و ضمـن بیـان دیدگاه هـاي 
شـارحان قدیـم و متأّخـر در ایـن بـاب بـه نقِد یک یـک آنهـا پرداخته 
اسـت. میان خان ـه، اجمـاالً بـا توجّـه بـه شـواهدي از منشـآت خاقاني ، 
بـه معنـي مرکـز و قلمـرو و بیان گـر یک مفهـوم جغرافیایي اسـت. در 
ایـن میـان، دیـدگاه شـارِح محتـرم، در عیـن اینکـه از مزّیـت نوعـي 
تازگـي برخـوردار اسـت، وافـي بـه مقصـود نیسـت، زیـرا اّوًال مسـتند 
بـه شـواهد و دالیـل نیسـت و ذوقـي اسـت؛ ثانیـًا مفهـوم بندهشـنِي 
«خونیـرس » در جهان بینـي خاقانـي سـابقه نـدارد و دسـتِ آخر اینکـه، 
بـر اسـاس بندهشـن  و جغرافیـاي اسـطوره اِي آن، خونیـرس قلمـرو 
پهنـاوري از جهان را شـامل مي شـده اسـت. بنابراین، حّتي بر اسـاس 
مجـاز جـزء  و کل هـم خاقانـي نمي توانسـته آن را بر منطقـۀ کوچکي 
مثـل شـروان  اطـالق کند. بـراي تفصیل بیشـتر نـک. مقالـۀ «میان خانۀ 
مدخـل  نقـد  در  آنچـه  نیـز  و   (111-103  :1390 (ترکـی،  جهـان» 

«میان خان ـه» در فرهنـگ سـّجادي گذشـت.

ص 991، ذیل:
من اندر کنج و دونان بر سر گنج

مگس در گلشن و عنقا  به گلخن
نوشته اند: «ُگلخن لجن زار است که زاغ در آن پناه مي جوید».

گلخـن بـه معنـي آتش خانه و آتشـگاه حمام اسـت. (نـک. فرهنگ 
سـّجادي، ذیل همیـن مدخل)

ص 992، ذیل:
از این مشتي سماعیلي اّیام

از این جوقي سرائیلي برزن
نوشته اند: سرائیلي برزن یعني یهودي سرگردان .

باید توّجه داشـت که در چاپ سـّجادي و عبدالّرسـولي «سـرابیلي» 
آمـده، نـه «سـرائیلي». مرحـوم سـّجادي در فرهنـگ خویـش درمورد 

ایـن کلمه آورده اسـت:
ایـن کلمـه در همـۀ نسـخ خّطـي چنیـن اسـت و در فرهنگ هـاي 
غیـاث و جهانگیـري «حیـز و مخّنـث» ... معنـي شـده ... و مؤلّـف 
انجمـن آراي ناصـري نوشـته «مخّنـث و هیـز» ... و بعد نظـر داده که 
سـرابیلي ... تصحیـف «سـرائیلي» اسـت کـه اسـرائیل و یهـود  باشـند 
... شـادي آباد ي ... در شـرح آن نوشـته «سـرائیلي» قومي انـد نـادان و 

احمـق ... (سـّجادي، 1374: ج 1،  797)
فـارغ از اینکـه عـدول از ضبط چاپ سـّجادي و عبدالّرسـولي بدون 
اعـالن و ذکر دلیل پسـندیده نیسـت، آوردن مفهـوم اروپایي و معاصر 
«یهودي سـرگردان » در شـرح بیتي از یک شـاعر قرن ششـم منطقي 
به نظـر نمي رسـد؛ توضیـح اینکـه ایـن اصطـالح عمدتـًا تحت تأثیـِر 
رمانـي از اوژن سـو (1804-1875 م) بـه همیـن نـام شـهرت یافتـه 

است.
ص 993، ذیل:

تب ربع آمد ایشان را که نامم
به گرد ربع مسکون  یافت مسکن

* نقد، و شرح قصاید خاقاني

مان فروزانفر
ستاد بدیع الز

بر اساس تقریرات ا

شرح و فهرست ها: 
تحلیل، ویرایش متن، گسترش 

* مقدمه و 

َمد استعالمي
دکتر مح

 تهران: زوار
* چاپ دوم، 1390،

 (گالینگور)، 16500 نسخه، 
* 1442 صفحه (در 2 جلد)، وزیري

480000 ریال

قاني
نفر
ا: 
ي

معرفی، نقد و بررسی کتاب
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قطـع  و  مي گیـرد  کـه  اسـت  نوبـه اي  تـب  ربـع  تـب  نوشـته اند: 
یک بـار. روز  چهـار  مي شـود، 

شارح محترم پیش تر و در ذیل این بیت:
در تب ربع اوفتد سبع شداد از نهیب

تخت محاسب شود قّمۀ چرخ از غبار (ص 181)

یعنـي، در صفحـۀ 602 از جلد نخسـت، تب ربع را «تب لرزه، سـل» 
معنـي کـرده بودند؛ اّما سـخن دقیق این اسـت:

تـب ربـع از عفونـت خلط سـودا به وجـود مي آیـد و از آغاز تـا انجاِم 
یـک دورۀ آن هفتـاد و دو سـاعت اسـت. بیمـار در این مـّدت یک روز 
تـب دار اسـت و دو روز دیگـر تـب او فروکـش مي کنـد. (جرجانـی، 

1355: 271، بـه نقـل از پنج نـوش سـالم ت، ص 52)
ص 1004، ذیل:

 در تموزم برگ بیدي نه ولیک از روي قدر
بادزن شد شاخ طوبي  از پي گرماي من

نوشـته اند: تمـوز  گرمـاي تابسـتان اسـت کـه دنیـاداران در سـایۀ 
درختـان بیـد از آسـیب گرمـا در امان انـد.

بایـد توّجـه داشـت کـه از بـرگ بیـد بـراي خنـک و معّطـر کردن 
خاقانـي   مي کرده انـد.  اسـتفاده  تابسـتاني  خانه هـاي  و  خیش خانه هـا 

بازهـم بـه ایـن کاربـرد برگ بیـد اشـاره دارد:
کافور خواه و بید تر در خیش خانه باده خور

با ساقي فرخنده فر زو خانه فرخار  آمده (ص 391)
ص 1014، ذیل:

االمان اي دل که وحشت زحمت آورد االمان
بر کران شو زین مغیالنگاه غوالن بر کران

نوشـته اند: وحشـت تنهایـي  و بي پناهـي در برابـر غـم زمان اسـت 
کـه گویـي خاقانـي  را هرگـز رها نمي کنـد ... دنیـاي تلـخ و بي پناهي 

اسـت از آن دوري کن.
اگـر وحشـت تنهایي اسـت - که هسـت - باید این سـؤال منطقي 
را پاسـخ داد کـه چـرا شـاعر در مصـراع دوم دعـوت بـه عزلـت و 
کرانه گرفتـن، درواقـع همـان تنهایـي، مي کنـد! آیـا تقاضـاي مصراع 
دوم تحصیـل حاصـل نیسـت؟ اگر سـخن خاقاني  شـکایت از «تنهایي 
و بي پناهـي در برابـر غـم زمانـه» اسـت، نبایـد در مصـراع دوم دعوت 
بـه عزلـت کنـد، بلکه بایـد به جسـتجوي یـاران یک دل و هـم دل در 

ایـن مغیـالن گاه غـوالن دعـوت کند!
به نظـر مي رسـد دسـت و پا کردن شـارح محتـرم و تبدیـل تنهایي 
بـه «بي پناهـي در برابـر غِم زمانـه»، که هیـچ قرینه اي در بیـت ندارد، 
و مغیـالن گاه غـوالن را بـه «دنیـاي تلـخ و بي پناهـي» معنا کـردن 
چیـزي از ابهـام بیـت نمي کاهـد و رابطـۀ مسـتقیمي بیـن دو مصراع 

نمي کند. برقـرار 
کلیـد معنـا ظاهـراً در واژۀ «زحمت» اسـت. زحمت معانـي مختلفي 
دارد، از آن جملـه: رنـج و محنـت و عـذاب و بیماري و مّنـت و هنگامه 
و گیـرودار و دردسـر و گرفتـاري و ازدحـام و انبوهـي. به نظر مي رسـد 
خاقانـي ، در ایـن بیـت، زحمـت را بـه معنـاي ازدحـام، کـه بـا آن 
هم ریشـه هم هسـت، عکـس خلوت، بـه کار برده اسـت. او بـراي دل 

خویـش، در هنگامـه اي که وحشـت و تنهایـي اش مبّدل بـه زحمت و 
ازدحـام شـود و او را گرفتـار سـازد، امـان مي جویـد و از او مي خواهـد 
از ازدحـام ایـن جهان، کـه مغیالن گاه غـوالن و رهزنان اسـت، کرانه 
بگیـرد. خاقانـي بـاز هـم زحمـت را بـه معنـاي ازدحـام و ضـّد خلوت 

است: آورده 
به کوي تو از زحمت عاشقانت

نسیم سحرگه گذر برنتابد (ص 580)
کوي او جان را شبستان بود زحمت برنتافت

سایه بر در ماند چون من در شبستان آمدم (ص 644)
ص 1015، ذیل:

ُپرنیازي را که هم دل تفته بیني هم جگر
شرب عزلت هم تباشیرش بود هم استخوان

نوشـته اند: ُپرنیـاز یعنـي طّمـاع ... درمـان او عزلـت اسـت، هرچند 
کـه عزلـت ممکن اسـت او را بکشـد و دواي زیان بخـش از آب درآید.
چگونـه مي تـوان دارویـي را تصـّور کـرد که بـا وصـف داروي درد 
بـودن ُکشـنده هـم باشـد؟! و اگـر چنیـن دارویي وجود داشـته باشـد، 
چگونـه مي تـوان آن را توصیـه کـرد؟ اگـر عزلـت داروي طمع اسـت 
- کـه هسـت - و اگـر ایـن قصیده در مـورد مضمون عزلـت و توصیۀ 
بـه آن سـروده شـده، چگونـه مي تـوان پذیرفـت کـه شـاعر عزلت را 

بداند؟! کشـنده 
بایـد توّجـه داشـت کـه از خـواص تباشـیر رفـع عطـش و حـرارت 
اسـت (نـک. اعلـم، 1380 ) خاقانـي  مي گویـد آنچـه حـرارِت تـب و 

عطـِش حـرص را فرو مي نشـاند تباشـیر عزلـت اسـت و نـاردان.
همین جـا بگوییـم کـه در اینجـا نسـخۀ سـّجادي [= شـرب عزلت 
هـم تباشـیرش بـود هـم اسـتخوان] نادرسـت اسـت و حق با نسـخۀ 
عبدالّرسـولي اسـت کـه به جـاي اسـتخوان «نـاردان» آورده و دکتـر 
کـّزازي هـم در چـاپ خـود همیـن ضبـط را برگزیـده اسـت؛ علّـت 
غلط بـودن نسـخۀ سـّجادي تضـاّد تباشـیر و اسـتخوان اسـت و اینکه 
ایـن دو بـا یکدیگـر سـازگاري ندارنـد. بنابرایـن، اگـر چیـزي حکـم 
تباشـیر را دارد، نمي توانـد حکـم ضـّد آن، یعنـي اسـتخوان، را هـم 
داشـته باشـد! علّـت تضـاّد تباشـیر و اسـتخوان این اسـت که تباشـیِر 

قالبـي را از نرمـۀ اسـتخوان درسـت مي کرده انـد:
با درد دل دوا ز طبیب امل  مجوي

کاندر عالج هست تباشیرش استخوان (ص 312)
هیچ دِل گرم را شربت گردون نساخت

زآنکه تباشیر اوست بیشترین استخوان (ص 330)
علّـت دیگـر برتـرِي نسـخۀ عبدالّرسـولي ایـن اسـت کـه مي دانیم 
نـاردان (دانـۀ انـار) در دفِع حرارت و تب مفید دانسـته مي شـده اسـت:

گو درد دل قوي شو و گو تاب تب فزاي
زین ُگل شکر مجوي و از آن ناردان مخواه (ص 376)

ص 1016، ذیل:
خلوتي کز فقر سازي خیمۀ مهدي شناس

زحمتي کز خلق بیني موکب دجّال  دان
نوشـته اند: زحمـت خلـق دیـدار آن هاسـت کـه ماننـد دجّـال  تـو را 

مي فریبـد.

در حاشیۀ نقد و شرح قصاید خاقانى و پاسخ به استعالمات و ابهامات استاد استعالمی
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زحمـت در اینجـا هـم، مثـل بیـت اّول قصیـده، به معنـي ازدحـام 
اسـت. خاقانـي  خلوت را خیمـۀ مهدي (ع) و موجـب هدایت، و عکس 
آن یعنـي ازدحـام خلـق را بـا ازدحام یـارانِ دجّـال ، که مایـۀ گمراهي 

اسـت، مقایسـه کرده است.
ص 1017، ذیل:

 گر تو هستي خستۀ زخم  پلنگ حادثات
پس تو را از خاصیت هم گربه بهتر پاسبان
پلنـگ  بـه  را  آینـده  ناخـوِش  پیشـامدهاي  و  حادثـات  نوشـته اند: 
تشـبیه کـرده اسـت کـه آدم از آن مي ترسـد و بیشـتر آسـیب مي بیند؛ 

پـس ایـن گربـۀ مالیـم از آن پلنـِگ خطرنـاك بهتر اسـت.
بیـت ناظـر بـه یـک بـاور قدیمي اسـت. در گذشـته اعتقاد داشـتند 
اگـر کسـي بـه زخـم پلنگ دچـار شـود، چنانچه مـوش بـر جراحت او 
بـول کنـد، خواهـد مـرد! (رازی، 1362: 55). منوچهـري ، بـا توّجه به 

همیـن باور قدیمي، سـروده اسـت:
هرکه او مجروح گردد یک ره از زخم پلنگ

موش گرد آید بر او تا کار او زیبا کند
خاقانـي  مي گویـد: تویـي کـه زخمِي پلنـگ حوادثي بهتر آن اسـت 
کـه گربـه را محافـظ خـود قـرار دهي تا از بـول موش و مـرگ حتمي 
نجـات یابـي! گربـه البّتـه در اینجـا اسـتعاره از عقل اسـت. شـاعر در 

بیـت قبـل از بیـت مـورد بحث گفته اسـت:
عقل چون گربه سري در تو همي ساید ز مهر

تا نبّرد رشتۀ جان تو چون موش این و آن (ص 325)
خاقانـي  در موضعـي دیگـر نیز بـه همین باور اشـاره کـرده و با آن 

است: سـاخته  مضمون 
زحل آن را کشد که زخم زند

سِر مریخ گوهر تیغش
گویي اندر بر زحل موشي ست

یا پلنگي ست در سر تیغش (ص 488)
ص 1025، ذیل:

ابلیس وار پیر و جوان اند از آنکه کرد
ابلیس هم پیمبر مصحف جوابشان

نوشـته اند: بي ابهام نیسـت و مصـراع دوم را، با عالئـم نقطه گذاري 
کـه در متـن شـعر افـزوده ام، این طـور مي توان معنـي کرد کـه پیامبر 

قـرآن  هـم آن هـا را ابلیس خطاب کرده اسـت.
«پیامبـر قـرآن » تعبیـر روشـني نیسـت؛ پیامبـر را «رسـول اهللا» و 
آن  مـورد  در  «نبي القـرآن»  و  «رسـول القرآن»  و  گفته انـد  «نبـي اهللا» 
حضـرت بـه کار نرفته اسـت. ابهام و مشـکل بیت از طریق نسـخه بدل 
مصّحـف  پیـر  بـه  هـم  «ابلیـس  اسـت:  حـّل  قابـل  عبدالّرسـولي 

خطابشـان»؛ مفهـوم هزل آلـود «پیـر مصّحـف» آشـکار اسـت!
ص 1026، ذیل:

هستند از قیاس چو فرسوده هاوني
سر نّي و بُن همیشه خراب و یبابشان
نوشـته اند: تشـبیه بـه هاون فرسـوده که بـن آن خراب اسـت یعني 

ته آن سـوراخ شـده (؟) تشـبیهي دور از لطف و ذوق شـاعرانه است!
اگـر شـارح محتـرم بـه طنـز کالم و هجوي کـه در سـخن خاقاني  

اسـت توّجـه مي فرمودنـد، متوّجـه ظرافت آن مي شـدند!
ص 1026، ذیل:

این شیشه گردنان که از این خیمۀ کبود
بینام چون قرابه به گردن طنابشان
منطقـي  و  کرده انـد  معنـي  احمـق  را  گـردن  شیشـۀ  نوشـته اند: 
به نظـر نمي رسـد. آیـا به معنـي کسـي نیسـت کـه بایـد کیفـر ببیند و 
گردنـش را بشـکنند؟ به هر حـال، بـراي ایـن تعبیـر شـرِح دیگري هم 

در فرهنگ هـا نیسـت!
قدمـا داشـتن گـردن دراز و نـازك، مثـل گـردن شیشـه، را نشـانۀ 
حمـق مي دانسـتند. در اخبار الحمقي و المغفّلین  (ص 50) آمده اسـت: 
«َمـْن طالـْت ُعُنُقـُه َو َرقَّـْت َفُهـَو أْحَمُق َجبـان». (ابن جـوزی، 1418: 

(50
ص 1040، ذیل:

بسته و خسته روند تیغ وران پیش او
بسته به شست سبک خسته به گرز گران
نوشـته اند: شسـت سـبک یعنـي تیرانـدازي همـراه بـا چابکـي و 

مهـارت.
بـه قرینـۀ «بسـته»، شسـت در اینجـا به معني کمند و رسـن اسـت. 

(نک. سـّجادي، 1374: ج 2، 909)
ص 1049، ذیل:

نوبتي بدعه را قهر تو بُّرد طناب
صیرفي شرع را قدر تو زیبد امین
نوشـته اند: نوبتـي اسـب یـا شـتري اسـت که آمـاده براي سـواري 
بـر درگاه قصـر یـا خیمـه نگـه مي دارنـد ... معنـي بیت این اسـت که 

خشـم تـو بدعـت را فـرار مي دهد.
نوبتـي خیمه اي اسـت بـزرگ (نـک. بیهقـي ، 1356: ج 2، 917) و 

بریـدِن طناب هـاي خیمـه یعنـي فروهشـتن و ویران کـردن آن.
ص 1051، ذیل:

گنبد نیلوفري گنبدۀ گل شود
پیش سنانت کز اوست قصر ممالک متین
نوشـته اند: در برابـر این سـنان [= سـنان ممـدوح] گنبد آسـمان از 
شـادي به کوهي از گل بدل مي شـود. یعني آسـمان از قدرت او شـاد 

و خشـنود است (؟!).
گنبد و گنبدۀ گل به معني غنچۀ گل است:

قمري گفتا ز گل مملکت سرو به
کاندك بادي کند گنبد گل را خراب (ص 43)

دیـوان).  و 759  و 335   8 صفحـات  از  ابیاتـي  نـک.  (همچنیـن 
شـاعر گنبـد آسـمان را بـه گنبـدۀ گل تشـبیه کرده اسـت؛ وجه شـبه 

زوال پذیـري و پژمردگـِي سـریع اسـت.
ص 1051، ذیل:

 از عدوي سگ صفت حلم و تواضع مجوي
زآنکه به قول خداي نیست شیاطین ز طین
نوشـته اند: مصـراع دوم هـم اشـاره بـه آیـۀ 12 سـورۀ اعـراف (7) 
اسـت کـه ابلیـس بـه آدم سـجده نمي کنـد و بـه پـروردگار مي گوید: 
مـن برتـرم، زیـرا تـو مـرا از عنصـر آتـش و آدم را از عنصـر خـاك 

معرفی، نقد و بررسی کتاب
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آفریـده اي، امّـا آنچـه خاقاني  از قول خـداي نقل مي کنـد گفتۀ ابلیس 
اسـت و نـه قـول خداي!

بدیهـي اسـت کـه آنچـه در قـرآن  کریم  آمـده، حّتي اگر بـه نقل از 
دیگران باشـد، کالم اهللا است.

ص 1051، ذیل:
اي همه هستي که هست از کف تو مستعار

نیست نیازي که نیست بر در تو مستعین
هرکه به درگاه تو سجده برد، روز حشر 

آید التقنطوا نقش  شده بر جبین
چون تویي اندر جهان شاه طغان کرم

کي رود اهل هنر بر در تاش و تکین
  مرد که فردوس دید کي نگرد خاکدان؟

و آن که به دریا رسید کي طلبد پارگین؟ ...
نوشـته اند: در ایـن ده بیـت، مضامیـن و تعبیرها، بیـش از آنکه مدح 
حاکـم شـروان  باشـد، به مناجـات خاقاني  با پـروردگار مي نمایـد و باید 
پذیرفـت کـه یا ذهن آشـفتۀ خاقانـي در میـاِن سـتایش نامه دِل تنگ 
او را ناگهـان به سـوي پـروردگار بـرده یـا دسـتِ کم چهـار بیـت 36 

تـا 39 را کاتبـاِن دسـت نویس ها به جـاي مناسـب آن نیاورده انـد.
 دّقـت در مضمـون ابیـات نشـان مي دهـد کـه ایـن ابیـات هـم، با 
اندکـي مبالغـۀ بیشـتر و بـا کاربـرد بیشـتر مضامین دیني، در سـتایش 
همـان ممـدوح اسـت. هیـچ مشـکلي در نسـخه نیسـت و انتسـاب 
آشـفتگي بـه ذهـن خـّالق شـاعر، اگـر کم لطفـي نباشـد، ناشـي از 
کم حوصلگـِي شـارح محتـرم اسـت که در بخش هـاي پایانـي اثر گویا 

بیشـتر خـود را مي نمایانـد!
ص 1052، ذیل:

سیرت یوسف  تو راست، صورت چاهي مجوي
معني آدم تو راست، قالب خاکي مبین

مهره نگر، گو مباش افعي مردم گزاي
نافه طلب، گو مباش آهوي صحرانشین
نوشـته اند: بـه شروان شـا ه مي گوید: تو دل پاك یوسـف  و سـالمت 
نفـس آدم را داري، بـه وجهـۀ مـاّدِي وجود خود - یا مـن؟- نگاه نکن 
کـه درگیـر زندگـي دنیایـي اسـت و در بیـِت بعـد هم همیـن معني به 
تعبیـر دیگـر مي آید: مـاري که نیـش مي زند اسـتخوان باالي سـتوِن 
فقراتـش -در پنـدار قدمـا- پادزهر اسـت، آهـوي وحشـی بیابان هاي 
ریگ زار آسـیا هم کیسـۀ مشـک در زیر شـکم دارد؛ خوبي ها را ببین. 
در ایـن دو بیـت، و بـا توجّـه بـه دوري کـردن یـا دور مانـدنِ خاقانـي  
از دربـار، او درواقـع بـه وجهـۀ مثبـت شـخصّیت خـود اشـاره مي کند 
و اینکـه چـرا بایـد او را رانـده باشـند، یا خـود از درگاه شـروان  دوري 

کرده باشـد؟
ایـن ابیـات و چنـد بیت قبـل و بعد، درواقع، پوزش شـاعر اسـت از 
حضورنیافتـن در دربـار ممـدوح. شـاهاْن گویـا ایـن توّقع را داشـته اند 
کـه شـاعر شـخصًا در دربـار حضور یابد و دسـت ببوسـد و ممـدوح را 
بسـتاید؛ در ایـن میان، هرگاه شـاعري بـه هر دلیل از حضـور در دربار 
تن مـي زد، مرسـوم بـوده کـه عـذر مي خواسـته اسـت. سـخن خاقاني  
در اینجـا ایـن اسـت کـه مـن از بي دولتي و کم سـعادتي اسـت که در 

نیسـتم. مقیم  دربار 
بنده ز بي دولتي نیست به حضرت ُمقیم

دیو ز بي عصمتي نیست به جّنت مکین (ص 336)
اّمـا اگـر به جسـم خویـش در آنجـا حاضر نیسـتم، بـا روح و جان و 
شـعر خویـش حضـور دارم و بقیـۀ ابیات هـم در اثبات این نکته اسـت 
کـه روح و جـان از جسـم برترنـد و تشـبیه مي کنـد جسـم را بـه افعي 
و جـان را بـه مهـرۀ مـار و جسـم را به چاه و جـان را به یوسـف  و نیز 
جـان و روح آدم را بـه جـان خویـش و تن خود را به قالـب خاکِي آدم، 
تـا نشـان دهـد عدم حضـور جسـمانِي او در دربار ممـدوح نکتۀ مهّمي 
نیسـت و بـه ایـن هم اشـاره مي کند کـه پیشـگاه ممدوح چشـمۀ ماء 
معیـن اسـت و او به خاطـر بي توفیقي اسـت کـه در آنجا مجـال حضور 
نـدارد، همان گونه کـه مبتـالي بـه بیمـاري هـاري (گرگ گزیـده) از 

توفیِق نوشـیدن آب محروم اسـت:
گر ره خدمت نجست بنده عجب نیست ز آنک

گرگ گزیده نخواست چشمۀ ماء معین  (ص 336)
ص 1052، ذیل:

گر ره خدمت نجست بنده عجب نیست ز آنک
گرگ گزیده نخواست چشمه ماء معین 
نوشـته اند: در ایـن ابیـات پایان قصیـده، خاقاني  دفـاع از فرزانگي و 
شایسـتگي خـود را بـا اشـاره اي به رقیبـان و نقش آنهـا در راندن خود 

از دربـار همـراه مي کنـد؛ در بیت 46، گـرگ همـان رقیبان اند ... .
بـا توّجـه بـه آنچه در شـرح بیت پیشـین آوردیـم، معنـاي این بیت 

شد. مشـّخص  نیز 
ص 1053، ذیل:

 مبتدع و مبدع اند بر درت اهل سخن
ُمبدع این شیوه اوست مبتدع اند این و آن
نوشـته اند: مبتـدع را بـه معنـي نوآمـوز - مبتـدي؟- بـه کار بـرده و 

مبـدع خـوِد اوسـت که در سـخن ابـداع و خالقّیـت دارد.
مبتـدع یعنـي بدعت گـذار. خاقانـي  شـاعران را به دو دسـتۀ مبدع و 
مبتـدع (نـوآور و بدعت گذار) تقسـیم مي کنـد و خود را نـوآور و رقیبان 
را مبتـدع مي نامـد. بدعت گـذاري، چنان کـه بدیهـي اسـت، نـوآورِي 

منفي و بدعت تراشـي اسـت.
ص 1063، ذیل:

دست چون جوزاش دادي کلک زر چون آفتاب
گنج زر دادن به یغما برنتابد بیش از این
نوشـته اند: کلمـۀ کلـک در اینجـا نامناسـب اسـت و ظاهـراً کاتباِن 

دسـت نویس ها بیـت را درسـت ثبـت نکرده انـد!
دلیلـي بـر خطـاي کاتبـان نیسـت، به ویـژه اینکـه خاقانـي  کلک و 
جـوزا و دسـت و زر و آفتـاب را در شـبکه اي از مضمون سـازي هاي 

خـود بازهـم بـه کار بـرده اسـت، به عنـوان مثال:
دست من جوزا و کلکم حوت  و معني سنبله

سنبله زاید ز حوت  از جنبش جوزاي من (ص 324)
ابهـام و تردید شـارح محترم و نامناسـب  دانسـتن نسـخه ظاهراً به 

دلیـل توّجه نکـردن به همین شـبکۀ تناسـب هاي بیت اسـت.
ص 1064، ذیل:

در حاشیۀ نقد و شرح قصاید خاقانى و پاسخ به استعالمات و ابهامات استاد استعالمی
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 خسرو مشرق  جالل الّدین که برق خنجرش
هفت چشم چرخ خضرا برنتابد بیش از این
نوشـته اند: خاقانـي  توّجـه نداشـته کـه برق خنجـر از تابـش آفتاب 

اسـت کـه خود یکـي از همـان هفت چشـم چرخ اسـت.
دنیـاي  و  نیسـت  شـاعران  کار  فیزیکـي  ریزبیني هـاي  این قبیـل 
خیال انگیـز آنـان چنیـن نقدهـاي عالمانـه را برنتابـد بیـش از ایـن!

ص1065، ذیل:
 رخش هّمت را ز گردون تنگ مي بست آفتاب

گفت بس کاین تنگ مینا برنتابد بیش از این
نوشـته اند: شروان شـا ه ... آسـمان و گـردش فلـک را بـه اختیـار 
گرفتـه، بـر آن زیـن نهـاده بـود و داشـت تنـگ زیـن را مي بسـت که 
آفتـاب بـه او گفـت: بـس کـن کـه این ُتنـِگ مینـا، ایـن حّقـۀ کبود 

آسـمان، نمي توانـد چنیـن بـاري را بکشـد.
شـارح محتـرم در متـن قصیـده نیـز «ُتنـگ مینـا» ضبـط کرده انـد 
(ص 1057)، بایـد توجّه داشـت کـه «تُنگ» از واژگان شـعري ِ خاقاني  
نیسـت و در آثـار خاقانـي، اعـّم از دیـوان و منشـآت و تحفةالعراقیـن 
سـرتنِگ  «کـوزۀ  به معنـي  ُتنـگ  اینکـه  ضمـن  اسـت؛  نیامـده 
 گردن کوتـاه»، آن چنان کـه در برهان قاطـع  (ذیل واژه) آمده، شـباهتي 

بـه آسـمان نـدارد تـا آسـمان به آن تشـبیه شـده باشـد.
تنـگ، بر اسـاس آنچه گذشـت، و به قرینۀ «تنـگ» در مصراع اّول، 
همـان تنـگ بـه فتح تاء و بـه معني بار اسـت و «تَنگ مینـا» یعني بار 
شیشـه و بـار مینـا؛ مقصود این اسـت که آسـمان همچون بار شیشـه 
بیـش از ایـن تـاب تحّمل تسـمۀ مرکب – تنـگ- ممـدوح را ندارد و 

درهم خواهد شکسـت!
ص 1065، ذیل:

 نام شه زآن اّول و آخر الف کردند و نون 
یعني اندر ملک طغرا برنتابد بیش از این
 ،نوشـته اند: سـخن خاقانـي  ابهـام دارد. الـف و نـون را به معنـي اِن
ادات شـرط در زبـان عـرب ، گرفتـه اسـت؟ و مي خواهـد بگویـد کـه 
همـۀ شـرایط حکومـت بـر جهـان در اخسـتان  جمـع اسـت؟ بـه این 
پرسـش هـم جـواب مثبت یا منفـي نمي تـوان داد؛ معني بیـت چندان 

نیست. روشـن 
مضمـون بیـت ربطـي به إن شـرطّیه نـدارد. بایـد توّجه داشـت که 
در شـیوۀ طغرانویسـي الـف و نـون برجسـتگِي خاّصي دارنـد و خّطاط 
طغرانویـس بـا کشـیدن این دو حـرف کلماتي را که امضاي پادشـاه و 
نمـاد فرمـان اوسـت ترسـیم مي کرده اسـت. ایـن احتمال نیز هسـت 
کـه در روزگار خاقانـي  از آیـۀ «ن و القلـم» در بـاالي نامه هـا به عنوان 
به هر حـال،  اسـت.  مي شـده  اسـتفاده  نامه هـا  و  فرمان هـا  سـرآغاز 

خاقانـي بارهـا بـه «نـون و القلـم» در کنار طغرا اشـاره کرده اسـت:
نه خود سلطان درویشان خاص است احمد مرسل

که از نون [و] القلم طغراست در منشور فرقانش (ص 213)
از تن و دل چون کني نون و القلم

نزد شحنه شکل طغرایي فرست (ص 825)
«رنگین کمـان»  انحنـاي  و  «تیـر »  کشـیدگي  از  بیـت  ایـن  در  و 

اسـت: کـرده  اسـتفاده  و القلـم  نـون  ترسـیم  بـراي  به زیبایـي 

آن تیر  و آن رنگین کمان طغراي نوروزي ست آن
مرغان دل و عّشاق جان بر فال طغرا ریخته  (ص 380)
مقصـود کلّـي بیـت مورد بحث این اسـت کـه نام اخسـتان  خودش 
الـف و نـون (نـون و القلـم) دارد و به خودي ِخـود طغـراي سـلطنت 

است.
ص 1065، ذیل:

تا شد از ابر کرم سودانشاِن مغز آز
کس ز طبع بحر صفرا برنتابد بیش از این
نوشـته اند: منظـور ایـن اسـت کـه بخشـندگي شـاه مثل ابر اسـت، 
بـه همـه مي رسـد و طمع هـا را ارضـاء مي کنـد، و خشـم دریـا را هـم 
دیگـر کسـي تحّمـل نبایـد بکنـد، یـا دریـا هـم از بیـم او آرام گرفته 
اسـت! بـاز مبهـم اسـت و ربـط مصـراع اّول بـا دّوم چنـدان روشـن 

نیسـت و تنهـا در آوردن سـودا و صفـرا ایـن ربـط وجـود دارد ... .
شـارح محتـرم مصـراع دوم را برعکـس و به گونـه اي معنـا کرده اند 
کـه بـا مصـراع اّول ناسـازگار اسـت. مقصود شـاعر این اسـت کـه ابِر 
دسـت او آن چنـان مي بخشـد کـه باعِث خشـم دریا شـده اسـت. دریا 
چـون دسـت او را از خـود بخشـنده تر دیـده دچار خشـم و صفرا شـده 
اسـت. رابطـۀ دو مصـراع کامـًال روشـن و بي ابهـام اسـت. مضمـون 
رشـک دریـا از بخشـندگي ممـدوح از مضامیـن مشـهور ادب فارسـي 

و عربي اسـت.
ص 1066، ذیل:

 خاك پایش زآب خضر و باد عیسي بهتر است
قیمت یاقوت حمرا برنتابد بیش از این

بي منطـق  سـتایش  یـک  جـز  هـم  بیـت  ایـن  بـاز   ... نوشـته اند: 
معنایـي به دسـت نمي دهـد، و سـؤاِل دیگـري کـه مطرح اسـت اینکه 
خاقانـي  از شـروان  رفتـه اسـت و قصد بازگشـت هـم نـدارد، این همه 

تملّـق و مضمون تراشـي چیسـت؟
قبـًال هـم گفته ایـم که منطق شـارح و شـاعر یکي نیسـت. شـارح 
محتـرم ضمنـاً رابطـۀ کج دار و مریـز خاقاني  بـا دربار شـروان  را، حّتي 
در سـال هایي کـه دور از ایـن دربـار در تبریـز  زندگي مي کـرده، از یاد 
برده انـد یـا شـاید اساسـًا آن را در نظـر نداشـته اند. خاقانـي تا سـال ها 
پـس از تـرك  شـروان از بخشـش ها و نـوال شروان شـا ه بهره مند بوده 
و حتمـًا در قبـاِل آن هدایـا و صله هـا اشـعاري بـراي دربـار شـروان 
تـرك  از  پـس  پنج سـال  کـه  چکامـه اي  در  او  اسـت.  مي فرسـتاده 

شـروان سـروده بـه تداوم ایـن هدایـا اشـاره مي کند:
امسال پنجم است کز آنجا بیامدم

هر روز روزي نو از آنجا رسد مرا (ص 816)
ص 1066، ذیل:

شه سلیمان  است و من مرغم، مرا خوانده ست شاه
دانۀ مرغان دانا برنتابد بیش از این

از مثال شه امید مردۀ من زنده گشت
روح را برهان احیا برنتابد بیش از این

نوشـته اند: شروان شـا ه هـم دیگـر دانـه دادن بـه ایـن مـرغ دانـا و 
ادامـۀ حیـات او را تحمّـل نمي کنـد ... مي گویـد: نامـۀ شروان شـا ه به 
مـن امیـد تـازه اي مي دهـد، اّمـا دلیلي هـم ندارد کـه باز این عیسـي 

معرفی، نقد و بررسی کتاب
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مـرده اي را زنـده کند.
ایـن ابیـات در سـپاس از نامـه اي سـروده شـده کـه شروان شـا ه، 
البـد همـراه بـا هدایایي، بـراي خاقانـي  فرسـتاده و او را به بازگشـت 
فراخوانـده اسـت. خاقانـي ایـن دعـوت را بـه رفتارِ سـلیمان  بـا هدهد 
ایـن  بعـدي  ابیـات  در  خاقانـي  مي کنـد.  ماننـد  مسـیح  احیاگـرِي  و 
قصـد  هیـچ  هـم  اینجـا  در  و  مي کنـد  رّد  محترمانـه  را  درخواسـت 
تعریـض و طعنـي در سـخن او دیـده نمي شـود. ابیات باید بـا توّجه به 

فضـاي کلّـي قصیـده معنا شـوند.
ص1067، ذیل:

من به مدح شاه نقبي برده ام در گنج غیب
بردن نقب آشکارا برنتابد بیش از این

نوشـته اند: نقبـي در گنـج غیـب زدن و بـه آن دسـت یافتن معنـاي 
روشـن و قطعـي به دسـت نمي دهـد ... .

مضمـون بیت، با اشـاره بـه روایت مشـهور «إّن هللاِ ُکُنـوزاً َمقالیُدها 
عَراء»، ستایشـي اسـت از شـعر خاقانـي . وي بازهـم سـخن  السـنَة الشـُّ

خود را گنج عرشـي دانسـته اسـت:
هم امارت هم زبان دارم کلید گنج عرش

و این دو دعوي را دلیل است از حدیث مصطفي(ص 18)
ص 1073، ذیل:

قبلۀ تو اختر جوزاسخن
ُقدوۀ او گوهر دریابنان
نوشـته اند: قبلـۀ این معشـوق اختري اسـت که در برج جوزا بیشـتر 

جلـوه مي کنـد، یعني آفتاب که شـرف آن در برج جوزاسـت.
شرف شمس  بي گمان در برج حمل است:

یعني که قرص خورشید از حوت  در حمل شد
کرد اعتدال بر وي بیت الّشرف مقّرر (ص 191) 
مـراد خاقانـي  از «اختـر جوزاسـخن» عطـارد  اسـت کـه خداونـدگار 
سـخنوري شـمرده شـده اسـت؛ مي دانیـم کـه جـوزا خانۀ تیـر  و وبال 
مشـتري  اسـت. خاقانـي در ایـن بیت هـم به رابطـۀ تیر و جوزا اشـاره 

اسـت: کرده 
کوس ماند به کمان فلک اّما عجب آنک

زو صریر قلم تیر  به جوزا شنوند (ص 101)
خاقانـي ، در بیـت مـورد بحـث، قبلـۀ معشـوق را عطـارد  دانسـته و 
مجـازاً او را دوسـتدار هنـِر سـخنورِي خـود دانسـته و در تخلّـص بـه 
مـدح، ممـدوح را کـه مظهـر بخشـندگي اسـت و «گوهـري دریابنان» 

اسـت، قـدوه و مقصـود خود شـمرده اسـت.
ص 1073، ذیل:

از تب هجران تو ناخن کبود
پیش تو انگشت زنان کاالمان

نوشـته اند: ناخن کبـود یعنـي سـرمازده -کـه در سـرماي سـخت، 
خـون در زیـر ناخـن مي بنـدد!- ... انگشـت زنان یعنـي شـاد، و اگر در 
نسـخه هاي دیـوان درسـت نقل شـده باشـد، خاقاني  ممکن اسـت آن 

را بـه معنـاي دیگـري گرفته باشـد که روشـن نیسـت.
بدیهي اسـت که سـرمازدگي و شـادماني در اینجا نمي تواند مفهوم 
سـزاواري داشـته باشـد. فـارغ از آنچـه شـارحان دیگـر و کتاب هـاي 

لغـت دراین بـاره گفته انـد و اغلـب راهگشـا نیسـت، بایـد بـه دیـوان 
شـاعر نگریسـت و دریافـت که خاقانـي  از این دو اصطـالح چه درنظر 
داشـته اسـت. او در صفحـۀ 740 به این نکته تصریـح دارد که کبودي 

ناخن از نشـانه هاي تب بسـیار شـدید اسـت:
هر نیم شبي تبي مرتّب بیني

ناخن چو فلک، عرق چو کوکب بیني
«ناخن چو فلک» یعني ناخن کبود.

و در صفحـۀ 563 بیتـي هسـت کـه نشـان مي دهـد مـراد خاقانـي  
از «انگشـت زدن» نـه «بشـکن زدن» و شـادماني کـه زنهـار طلبیـدن و 

اسـت: التماس کـردن 
از دست غم هجر به زنهار وصالش

انگشت زنان رفتم و زنهار نپذرفت

معنـي بیـت مورد بحث این اسـت: مـن در تب هجر تـو ناخن کبود 
شـده ام (اوج تـب) و زنهارخواهان به نزد تو شـتافته ام.

ص 1075، ذیل:
دیدۀ بینا نه و الف بصر

گوهر گویا نه و الف بیان
نوشـته اند: گوهـر گویـا یعنـي اصل و نسـبي که خود را نشـان دهد 

یا سـخني که حاکي از شـخصیت آن ها باشـد.
گوهـر گویـا در متـون به معنـي گوهر اصـل و نیز کنایه از معشـوق 

آمده اسـت:
به خون بمیر و مده خویشتن بدو زیرا

که کس نداد به خرمهره گوهر گویا
(مجیر بیلقاني ، 1358: 3)

گوهري گویا کز او شد دیده ُپرگوهر مرا
کرد مشکین چنبر او پشت چون چنبر مرا
(معّزي،1318: 52)

(نـک. عفیفـي، فرهنگ نامـۀ شـعري ، ذیـل «گوهرگویـا»)؛ اّمـا در 
اینجـا به معنـي ذات سـخنور و ظاهـراً نفـس ناطقـه  و قّوۀ نطـق آمده 

است.
ص 1076، ذیل:

کنگرۀ دیدۀ اسالم  را
نیست به از خامۀ تو دیدبان

نوشته اند: «کنگرۀ دیدۀ اسالم  مفهوم روشني ندارد».
مرحـوم سـّجادي «دیده» را نگهبـان و مراقب معنـي کرده اند (نک. 
سـّجادي، 1374: ذیـل واژه) و کـّزازي (کـزازی، 1388: 477) بـرج 
دیدبانـي و، از میـان ابیـات فـراوان، نمونـه را بـه ایـن بیت فردوسـي  

استشـهاد نموده انـد:
بیامد ز دیده مر او را بدید

یکي باد سرد از جگر برکشید
با این توضیحات، ابهام بیت مرتفع مي شود.

ص 1089، ذیل:
عید آمد و من مـصـّحف عـیـد

این نقـد بسخته ام به مـیـزان

در حاشیۀ نقد و شرح قصاید خاقانى و پاسخ به استعالمات و ابهامات استاد استعالمی
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نوشته اند: «عید و میزانْ سخن از عید قربان در ماه  مهر است».
ایـن قصیـده قطعًا در بهار سـروده شـده و شـاعر خود بـه زمان آن 

اسـت: کرده  تصریح 
وقت طرب است و روز عشرت

اّیام گل است و فصل نیسان (ص 346)
در ایـن بیـت، «میـزان» بـه مناسـبت «نقد» آمـده و «نقد بـه میزان 
سـختن» در اینجـا به معني سـخن سـنجیده و چـون زر آوردن اسـت.

ص 1096، ذیل:
مکرم دریانوال، صفدر بدخواه  مال

خواجۀ گیتي گشاي، صاحب خسرونشان
شـارح محتـرم در صفحـۀ 1092، در متـن قصیـده، «بدخـواِه مال» 
ضبـط کـرده و در اینجـا نوشـته اند: صفدر، پهلوان میدان جنگ اسـت، 
امّـا در دنیـاي اسـالم  از القـاب مـوال علي هم هسـت، و علـي هم به 

مـال دنیـا دل نمي نهـاد و «بدخواِه  مـال» بود.
یعنـي  اسـت،  «بدخواهْ مـال»  هـم  اینجـا  «دریانـوال»،  قرینـۀ  بـه 
سـرکوب کننده و مالنـدۀ دشـمنان کـه بـا صفـت صفـدري و دالوري 
ارتبـاط دارد؛ بـراي بیـان بخشـندگي ممدوح به صفتـي به جز صفدري 

بایـد اشـاره مي شـد.
ص 1097، ذیل:

هم سبب امن را رأفت تو کیقباد 
هم اثر عدل را راي تو نوشین روا ن
آسـایش  و  امـن  برقـرارِي  در  تـو  مهربانـِي  مي گویـد:  نوشـته اند: 

قـدرت کیقبـاد  کیانـي را دارد.
خاقانـي  «کیقبـاد » را هـم به معنـي کیقبـاد  کیانـي و هـم به معنـي 
قبـاد ، پادشـاه ساسـاني، آورده اسـت (نـک. صـص 79 و 264 و 459 
دیـوان)، امّـا در اینجـا به قرینـۀ «نوشـین روا ن» احتمـال دوم مرّجـح 

اسـت، مثـل صفحـۀ 79:
ما را چه باك مزدك  و بیم بزرجمهر

چون کیقباد  قادر و نوشین روا ن ماست
ص 1098، ذیل:

شعلۀ راي تو باد عاقلۀ مهر و ماه 
فضلۀ خوان تو باد مایدۀ انس و جان
شــارح محترم، در صفحۀ 1094، «ُفضلۀ خــوان» ضبط کرده و در 
اینجـا هــم نوشـته اند: «ُفضلـۀ خـوان یعني خـرد و ریـِز باقي مانده در 

سـفره، پس مانـدۀ غذا».
ایـن لغـت، چنان کـه در المنجـد  هم آمده (نـک. ذیـل واژه)، فضله 
اسـت بـه فتـح فاء. شـارِح محتـرم در صفحـۀ 497 از جلـد اّول نیز در 
متـن قصیـده آورده انـد: «ابلهم تا ُفضلـۀ ماءالحمیـم» و «ایْنت جهل ار 
ُفضلـۀ گـوي ُجَعـل» که همین اشـکال بر آن دو ضبط هم وارد اسـت.

ص 1105، ذیل:
ایمه نه بغداد  جاي شیشه گران است

بهر گالب طرب سراي صفاهان 
نوشـته اند: آیـا ایـن نیسـت کـه شیشـه هاي گالب اصفهـان  را در 
بغـداد  مي سـازند؟ روایـتِ خاقانـي  اسـت و نمي دانیـم این طـور بـوده 

اسـت یـا نه؟

اینکـه بغـداد  مرکـز شیشـه گران بـوده اسـت تنهـا سـخن خاقانـي  
نیسـت؛ عسـجَد ي (ص 34) سـروده اسـت:

ساقي به آبگینۀ بغداد  درفکند
یاقوت رنگ بادۀ خوش خوار مشک بو (عسجدی، 1334: 34)
و در تاریـخ بیهقـي  (ص 812) آمـده اسـت: «آبگینه هـاي بغـدادي 
مجـرود و مخـروط دیـدم کـه از ایـن بغـدادي بـه دینـاري خریـده 
بودنـد». (نیـز نـک. بهاءالدّین محمّد  بن حسـن بن اسـفندیار ، 1320: 80 و 

مّوفق الّدیـن هـروي، 1346: 28)
ص 1107، ذیل:

جرم ز شاگرد پس عتاب بر استاد
اینْت بداستاد از اصدقاي صفاهان 

نوشته اند: بَد اِستاد در مصراع دوم یعني خوشایند نیست.
شـفیعي کدکنـي در تعلیقات اسـرارنامه  (ص 449)، با ترجیح دادن 
نسـخه بدل، ایـن تعبیـر را تصحیـف «برسـتاد» مي داننـد و به عبارتي 
ایشـان  بـا  کامـًال  حـق  و  مي کننـد،  اسـتناد  میبـدي   تفسـیر  از 
اسـت. «برسـتاد» و «ورسـتاد» به معنـاي محافظت کـردن، فرمـان و 
مقـّرري و وظیفـه بازهـم در متـون آمـده اسـت، به عنـوان نمونـه

عسجَد ي گوید:
خدایا تویي جمله را دستگیر

ورستاد جودت ز ما وامگیر
 (نک. تتوی، 1337: ج 2، 1456) 
معنـي بیـت خاقانـي  این اسـت: اینکه جرم شـاگرد را به پاي اسـتاد 
بگذارنـد و او را عتـاب کننـد حکـم و فرمـان و پاس داشـِت شـگفتي 

اسـت از اصدقـاي اصفهان !
ص 1109:

 در مقدّمـۀ قصیـده نوشـته اند: «این قصیدۀ ایـوان مداین ، بي گمان، 
معروف ترین سـرودۀ خاقاني  است».

البـد، منظـور شـارح محتـرم معروف تریـن سـروده در چنـد دهـۀ 
اخیـر اسـت. معروف تریـن قصیـدۀ خاقانـي ، به اعتبـاِر میزان اسـتقبال 
شـاعران بـزرگ در قـرون مختلـف و توّجـه شـارحان بـه آن، قصیـدۀ 

مرآة الّصفاسـت بـا ایـن مطلـع:
مرا دل پیر تعلیم است و من طفل زبان دانش

دم تسلیم سر عشر و سر زانو دبستانش (ص 209)
در مقّدمـۀ سـّجادي بـر دیـوان، صفحۀ شـصت  و یک، آمده اسـت: 
«و بایـد دانسـت کـه قصیـدۀ مرآة الصّفـاي خاقانـي  از غـرر قصایـد 
اوسـت کـه نـزد شـعرا و اهـل فضـل معـروف بـوده و اغلـب نسـخ 
خّطـِي خاقانـي بـا ایـن قصیـده آغـاز مي شـود». قصیـدۀ مرآة الّصفـا 
شـاید ُپراسـتقبال ترین قصیـدۀ تاریـخ زبـان فارسـي باشـد. (در مـورد 
اسـتقبال هایي کـه از ایـن قصیـده شـده اسـت نـک. مقالـۀ حسـن 

ذوالفقـاري بـا عنـوان «شـینّیه هاي قبـل و بعـد از خاقانـي»)
ص 1118، ذیل:

هر کس برد از مکّه  سبحه ز گل حمزه
پس تو ز مداین  بر تسبیح گل سلمان
نوشـته اند: از گـور یک عجم تسـبیح درسـت نمي کننـد، و در اینجا 

تسـبیح گل سـلمان همین قصیدۀ خاقاني  اسـت.

معرفی، نقد و بررسی کتاب
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از  یکـي  تربـت  مـورد  در  مناسـبي  تعبیـر  عجـم»  یـک  «گـور 
شـخصیت هاي بـزرگ اسـالم  و ایران  نیسـت. بیـت خاقانـي  در اینجا 
سـندي تاریخـي اسـت که نشـان مي دهـد بـه روزگاِر خاقانـي حاجیان 
و مـردم مسـلمان خـاك سـلمان پاك را مقـّدس مي شـمرده اند و او را 
به اعتبـاِر روایـت نبـوي «سـلماُن ِمّنـا أهِل الَبْیـِت» از خاندان رسـول و 

محتـرم و تربـت او را متبـّرك مي شـناخته اند.
ص 1122، ذیل:

رخش دانش را بُبر دنبال و پي برکش از آنک
 هفت خوان عقل را رستم  نخواهي یافتن
نوشـته اند: کافي الدّی ـن را بـه رسـتم  و دانـش را بـه رخـش ماننـد 
مي کنـد ... حـاال بایـد دانـش را هـم رهـا کـرد، مثـل اینکـه رخـش 

بي رسـتم را بایـد پـي کـرد و دمـش را َکنـد!
بحـث رها کـردن دانـش و به سـمِت جهالـت رفتـن نیسـت. بریدن 

دم اسـب متوّفـي و پي کـردن آن از رسـوم عـزاداري بوده اسـت:
این رایت نگون سر و رخش بریده دم

بر غافالن هفت خطرگه برآورید (ص 529)
شبدیز و نقره خنگ فلک را به مرگ او

پي برکشید و ُدم ببرید ار وفاگرید (ص 533)
ص 1126، ذیل:

 خاصگي دست راست بر در وحدت دل است
این که به دست چپ است داغگه ران او
نوشـته اند: خاّصگـي یعنـي اسـب خاّص پادشـاه که آن را بـر درگاه 

آمـادۀ سـواري نگـه مي دارند.
اّمـا شـارح محتـرم در قصیـدۀ 48: 98 خاصگـي را «کنیـز خاّص و 
سـوگلي» معنـي کرده انـد. (ج 2، ص 1040) به نظـر مي رسـد کـه در 
اینجـا هـم بـا توّجه بـه قراین بایـد ندیم و هم نشـین مقـّرب و خاص 

معنـي شـود. نیز قیـاس شـود با ایـن ابیات:
که خوش نبود که شاهنشه ز غربت باِز ملک آید

بمانده خاصگان در بند و او فارغ ز ایوانش (ص 212)
خاقانیا هنوز نه اي خاصۀ خداي

با خاصگان مگو که مجارا برآورم (ص 246)
ص 1127، ذیل:

رهرو دل ایمن است از رصد دهر از آنک
کمتر پروانه اي ست دهر ز دیوان او
نوشـته اند: رهـرو دْل خـوِد ایـن دل نادیدنـي اسـت کـه روزگار و 
زندگـي ایـن جهـان نمي توانـد آن را رصد کنـد، یعني زیر نظـر بگیرد 

و در آن اثر داشـته باشـد.
رصـد، بـا توّجـه بـه خـود بیـت و ابیـات بعـد، به معنـي باج گیـر و 
مراقـب و راهبـان و به اصطـالح امـروز عوارض سـتان و عوارض گیـر 

اسـت. (نـک. سـّجادي، 1374: ذیـل واژه)
ص 1144، ذیل:

 هرچند کان سقط به َدَمش زنده گشته بود
چون دست یافت سوخت ورا سقط زند  او

نوشـته اند: آن سـقط، آن حـرف پسـت و ناپسـند، ظاهـراً اشـاره به 
شـعري  در هجـاي اصفهان  اسـت کـه مجیر الّدیـن آن را سـاخته و به 

خاقانـي  نسـبت داده بود.
َسـَقط در اینجـا یعنـي فرومایـه و اشـاره اي اسـت بـه شـخصي 
به قـول خاقانـي  «ناجنـس» کـه در ابیـات قبـل بـه وي اشـاره رفتـه 
«سـقط  و  «سـوختن»  و  «زنده شـدن»  و  «دم»  به قرینـۀ  البّتـه،  اسـت. 
زنـد »، آن را «آتشـي کـه برجهـد از چقمـاق و درنگیـرد» نیـز مي توان 
معنـي کـرد (همـان، ذیـل واژه)، که در ایـن صورت هم مجـازاً همان 

شـخص فرومایـه و ناجنـس مـراد خواهـد بـود.
ص 1169، ذیل:

اول شب ایتکین  وشاق آمدیم لیک
الب ارسالن شدیم به پایان صبحگاه
نوشـته اند: ایتگیـن یعنـي خواجـه و صاحـب زندگـي مرّفـه؛ وشـاق یا 
اوشـاخ یعني پسـر جـوان کـه در دربارها خدمتـکار خاص اسـت ... معني 
بیـت ایـن اسـت که مـا در ایـن یک نفس عمـِر کوتـاه گاه خواجـه و گاه 

بنـده بوده ایـم، اّمـا در صبحـگاه خـود را سـلطان بي نیـازي یافتیم.
ایتگیـن  وشـاق صفـت و موصـوف اسـت. بایـد توّجـه داشـت کـه 
ایتگیـن نـام مشـهوري اسـت از آنِ غالمـان تـرك  و «وشـاق» نیـز 
به معنـي غالم بّچـه اسـت. معنـي بیـت، بـا توّجـه بـه تقابـل ایتگیـن 
و الب ارسـالن، این چنیـن اسـت: در آغـاز، غالمـي بودیـم و سـرانجام 
بـه برکـِت صبحگاه به سـلطاني رسـیدیم. طبعـًا معنـاي تحت اللفظِي 
ایتگیـن و الب ارسـالن مـورد نظـر نیسـت. خاقانـي  در ایـن بیـت هم 

ایتگیـن و الب ارسـالن را در تقابـل بـا یکدیگـر آورده اسـت:
عقل را در بندگیش افسر خدایي داده ام

ایتکیني برده و الب ارسالن آورده ام (ص 258)
ص 1176، ذیل:

از جوهر زمانه ِخالص وفا مجوي
وز تنگناي دهر َخالص روان مخواه
نوشـته اند: ِخـالص وفـا یعنـي وفـاي خالـص، و تعبیـر بي معنایـي 

اسـت؛ وفـاي غیرخالـص کـه وفا نیسـت! 
ِخـالص بـه معنـاي زر خالـص و نـاب اسـت (همـان، ذیـل واژه). 
یعنـي زِر سـرۀ وفـا یـا زر خالصـي را که عبارت اسـت از وفـا در جوهر 
زمانـه نمي یابـي. مقصـود تقسـیم وفـا بـه خالـص و ناخالص نیسـت، 
هرچنـد وفـا نیـز مثـل بسـیاري از مفاهیـم مشـّکک مي توانـد داراي 

شـّدت و ضعـف هم باشـد!
ص 1177، ذیل:

 هّمت کفیل توست، کفاف از کسان مجوي
دریا سبیل توست، نم از ناودان مخواه

نوشته اند: دریا سبیل توست یعني تو باید بر دریا سفر کني ... .
سـبیل در اینجـا اصطالحـي فقهـي اسـت، به معنـي وقـف . معنـي 
مصـراع دوم: دریـا وقـِف تـو و از آِن توسـت؛ تـو نیازي به نـم ناودان 
نـداري. خاقانـي  در مواضـع دیگر دیوان هم سـبیل را بـه همین معني 

است: آورده 
ظّن بود حاج را که مگر آب چشم من

جیحون  سبیل کرد بر آن خاك اغبرش (ص 217)
خانۀ دل سبیل کن بر مي

رقم الُیباع بر در کش (ص 466)

در حاشیۀ نقد و شرح قصاید خاقانى و پاسخ به استعالمات و ابهامات استاد استعالمی
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ص 1187، ذیل:
 کیمخت سبز آسمان دارد ادیم بي کران

خون شب است آن بي گمان برطاق خضرا ریخته
نوشـته اند: ادیـم را چـرم سـرخ هـم نوشـته اند، اّمـا در اینجا وصف 
صبح با سـرخي کاري ندارد، و سـرخي آسـمان شـفق و هنگام غروب 
اسـت ... خاقانـي  گرفتـار مضمون تراشـي هاي خـود بـوده و سـخنش 

مبهم اسـت.
ابیـات قبـل و بعـِد این بیـت در توصیف صبح اسـت و دلیلـي ندارد 
کـه در اینجـا سـرخِي صبـح و فلـق را به سـرخي غروب مبـّدل کنیم. 
خاقانـي ، بـا توّجـه بـه بیـت قبـل، صبـح را سـواري مي بینـد کـه بـا 
شمشـیِر خـود خـون شـب را ریخته اسـت و این سـرخي سـحرگاهي 
خـون شـب اسـت کـه در افـق ریخته اسـت. تصویـر شـعر بي ابهام و 

است. زالل 
ص 1189، ذیل:

 طاق ابروان رامش گزین در حسن طاق و جفت کین
بر زخمۀ سحرآفرین شّکر ز آوا ریخته

نوشـته اند: شـّکر ز آوا ریختـه یعنـي آوازشـان دل نشـین اسـت - 
و از ردیـف نامناسـِب «ریختـه» در اینجـا تعبیـري بهتـر از ایـن هـم 

درنمي آیـد.
شـکر ریختـن و افشـاندن و شـکرریز، مخصوصـًا در مـورد زخمـه، 

تعابیر ناآشـنا و نامناسـبي نیسـتند:
سمع ها پرسماع داودي ست

کز سر زخمه شّکر افشانده ست (ص 81)
خاقانـي  بازهـم فروریختـن را در کنـار زخمه به کار برده که نشـان 
تعابیـري  او  روزگار  در  زخمه ریختـن  و  فروریختـن  زخمـه  مي دهـد 
ناشـناخته نبـوده و شـاعر در اینجـا هـم در تنگنـاي ردیـف نامناسـب 

گرفتـار نیامده اسـت:
در کین سیاوش  ارغنون زن

آن زخمۀ ُدرفشان فرو ریخت (ص 506)
ص 1192، ذیل:

چون یوسف  از دلو آمده در حوت  چون یونس شده
از حوت  دندان بستده بر خاك غبرا ریخته

اسـفند)  (مـاه   حـوت   بـرج  بـه  دلـو  بـرج  از  آفتـاب  نوشـته اند: 
مـي رود، چنان کـه یونـس در کاِم ماهـي گرفتار شـد؛ اّمـا بازهم در 
تصـوّر خاقانـي  آفتـاب دنـدان این ماهـي را مي َکنـد تا نتوانـد او را 
بخـورد! - و مي دانیـم که بیشـتر از انـواع ماهي دنـدان ندارند - اّما 
خاقانـي ایـن تخّیـل را پایـۀ تخّیـل دیگـري مي کنـد: خرده هـاي 
دنـدان آن ماهـي به صورتِ رنگ سـپیدي بـر زمین  مي مانـد، یعني 
شـکوفه هایي کـه بـاد بهـار بـر زمیـن مي ریـزد خرده هـاي دنـدان 

اسـت! ماهي 
صرف نظـر از تصویـر فانتـزي ارائه شـده از مضمـون بیـت کـه بـا 
شـکوه سـخن خاقاني  تناسـبي نـدارد، مقصـود از دندان ماهـي، که در 
بیـِت بعـد از آن به عنـوان «سـونش دنـدان» یاد شـده، بـرف و تگرگ 
اسـت نه شـکوفه. اساسـًا تصویرهاي ابیات مربوط به زمسـتان اسـت 

نـه بهار.

ص 1193، ذیل:
کلکت طبیب انس و جان، تریاق اکبر در زبان

صفراییي لیک از دهان قي کرده سودا ریخته
نوشـته اند: قلـم و فرمـان شروان شـا ه صفرایـي اسـت، اّمـا از آن 
سـودا مي ریـزد، یعنـي خیـال (= آرزوي) همـه را بـرآورده مي کنـد! 

بازهـم بیـت ابهـام دارد.
سـودا به سـادگي در اینجـا همـان مایـع سـیاه و مرّکبـي اسـت که 
از نـوك قلـم مي تـراود و صفرایي بـودن قلـم نیـز اشـاره اي اسـت به 

آن. رنگ 
ص 1197، ذیل:

بخت حسودت سرزده شرب طرب ضایع شده
طفلي است در روي آمده وزکف منّقا ریخته
نوشـته اند: سـرزده یعنـي سـرخورده یـا بـا سـر به  زمیـن خـورده! و 
درمـورد بخـت یعني واژگون. حاسـد تـو بدبخت اسـت ... مثل کودکي 
اسـت کـه با سـر به زمیـن  خـورده و خوردني هایي که در دسـتش بوده 

روي زمین پخش شـده.
سـرزده در اینجـا به معني پریشـان، مغمـوم، مهموم و دماغ سـوخته 

اسـت (همان، ذیل واژه):
ما طفل وار سرزده و مرده مادریم

اقبال پهلوان عجم دایگان ماست (ص 78)
و در منشآت نیز (ص 330) آورده است:

ـم فرمـان سیاسـت آمیز مخافت انگیـز ...  در ایـن وقـت کـه ... معّظّ
بـه بنـده رسـید، بنده سـرزدۀ حیرت گشـت. از پـاي وجود درآمـد و از 

دسـت انسـانیت برون رفـت. (خاقانـی، 1362: 330)
ص 1196، ذیل:

مگذار ملک آرشي در دست مشتي آتشي
خوش نیست گرد ناخوشي بر روي زیبا ریخته

نوشته اند: مشتي آتشي یعني گبر  و بي دین اند.
آتشـي یعنـي شـیطان صفت. خاقانـي  هرگـز آتشـي را به معنـي گبر  

و آتش پرسـت بـه کار نبرده اسـت:
از نسیم مغفرت کابي و خاکي یافته

آتشي را از انا گفتن پشیمان دیده اند (ص 93)
خاقاني  است خاك درت حافظش تو باش

از مشتي آتشي که ندارند راي خاك (ص 239)
ص 1196، ذیل:

الحق نهنگ  هندویي دریانما از نیکویي
صحنش چو آب لؤلؤیي از چشم شهال ریخته
نوشـته اند: صحنـش چـو آب لؤلؤیـي یعنـي چه؟ ... صحن شمشـیر 
دقیقـًا یعنـي چـه؟ چشـِم شـهال یعنـي چشـم کبـود یـا زاغ - اشـهل 
بـراي مذّکـر و شـهال بـراي مؤنّث- و شـهال فقـط با قافیـۀ بیت جور 
آمـده اسـت. در این گونـه مـوارد، عیـب کار خاقانـي  فراتـر از بحـث 

ایهـام یا روشـني آن اسـت!
نخسـت اینکـه چشـم شـهال چشـم سـیاهي را گویند کـه مایل به 
سـرخي باشـد (نک. سـّجادي، 1374: ذیل واژه)؛ شـارح محترم شهال 
و زرقـاء را بـا هـم درآمیختـه اسـت. دیگـر اینکـه خاقانـي  درخشـش 

معرفی، نقد و بررسی کتاب
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صفحۀ شمشـیر ممدوح را به اشـک زاللي که از چشـم شـهال ریخته 
باشـد تشـبیه کرده اسـت؛ اّمـا «صحنـش» باید تصحیـف «صفحه ش» 

باشـد. گـواه مـا این بیـت خاقاني اسـت:
شد گهر اندر گهر صفحۀ تیغ سحر

شد گره اندر گره حلقۀ درع سحاب (ص 41)
همیـن  کـه  «صفحه ش»اسـت  نیـز  شـادي آباد ي  شـرح  ضبـط 
برداشـت را تقویـت مي کنـد. ضمنـًا تیرگـِي همـراه بـا سـرخي، که از 
«شـهال» فهمیـده مي شـود، نیز تناسـب ظریفـي با رنگ شمشـیر دارد.

ص 1198، ذیل:
بر رقعۀ نظم دري قایم منم در شاعري

با من به قایم عنصري  آب مجارا ریخته
نوشته اند: رقعه به معني نامه و نوشتۀ کوتاه است.

بـا توّجـه بـه فضـاي شـطرنجي بیـت و اصطـالح «قایـم»، رقعه را 
بایـد بسـاط شـطرنج معنـي کـرد کـه خاقانـي  بارهـا آن را بـه همین 
معنـي بـه کار بـرده اسـت. (نـک. صـص 43، 96، 133، 145، 507 

دیوان)
ص 1211، ذیل:

 تو رشک ماه  چارده، او چون مه نوچار مه
مهر شفا در پنج   گه از شاه دنیا داشته
نوشـته اند: او خاقانـي  اسـت کـه ضعیـف و الغر مثل هالل اسـت، 
اّمـا در وقـت پنـج نمـاِز واجـب (روزي پنـج بـار؟!) شـاه او را از ایـن 

ضعـف و بیمـاري نجـات مي دهـد.
«پنـج  گـه» در اینجـا به معني پیوسـته و همـواره اسـت. در جاهاي 

دیگـر هـم «پنج  وقـت» را به همیـن معنا آورده اسـت:
آن سه دختر و آن سه خواهر پنج  وقت

در پرستاري به یک جا دیده ام (ص 272)
(نیز نک. ص 273 و 478)

ص 1211، ذیل:
خاقان اکبر کز دها بگشاد نیلي پرده ها

دید آتشین هفت اژدها در پرده مأوا داشته
نوشـته اند: اگـر در شـرح ها نوشـته اند کـه هفـت اژدهـا بـه معنـي 
هفـت سـّیاره اسـت، در ایـن بیـت درسـت نمي تواند باشـد، چـرا؟ که 
سـتاره هاي سـعد مشـتري  و زهـره  را کـه نمي بایسـت بکشـد. هفـت 

اژدهـا عوامـل بـدي و تباهي انـد.
بـر اسـاس سـخن شـارح محترم، این پرسـش کـه منظـور از هفت 
اژدهـاِي آتشـین چیسـت و اینکـه چـرا شـمار عوامـل بـدي و تباهي 
هفت دانسـته شـده پاسـخي نمي یابـد. اّما بـراي رفِع ابهام شـارح ذکر 

ایـن عبـارت از مرحـوم مهـرداد بهار مفید اسـت:
«در ادبیات پهلوي، سـّیارات را با مسـیر نامنّظمشـان (که از دیدگاه 
انسـان مقیـم بـر زمین  چنیـن دیـده مي شـود) اهریمني، سـرگردان و 
گمـراه مي دانسـتند، درحالي که مسـیر دایـره اِي ثوابت را به دوِر سـتارۀ 
قطبـي، کـه بـر اثـر حرکت زمیـن اسـت، حرکتـي منّظـم و هرمزدي 

مي شـمردند. (مهـرداد، 1376: 66)
بـر ایـن اسـاس، سـعد بـودن برخـي از سـّیارات سـبعه منافـات بـا 
نحوسـت کلّـي آن ها ندارد. قدما همیشـه، ضمن سـعد شـمردن برخي 

از کواکـب، از کلّّیـت چـرخ نالیده انـد و آن را کج رفتـار و ناخجسـته 
دانسـته اند.

ص 1212، ذیل:
در دلو نورافشان شده، ز آنجا به ماهي دان شده

ماهي از او بریان شده یک ماهه نعما داشته 
نوشـته اند: در مصـراع دوم، منظـور این اسـت که در ماه  اسـفند این 
کاسـۀ آتشـیْن هـوا را گـرم کـرده اسـت و مي دانیـم که ماه اسـفند در 

شـروان  و ارّان  چنـدان گرم نمي شـود!
منظـور شـاعر قوّت یافتـن خورشـید زمسـتاني در برج حوت  اسـت، 
نـه گرمـي هـوا. بدیهي اسـت که خورشـید در این برج نسـبت به قبل 

توش و تـوان بیشـتري مي یابد.
ص 1213، ذیل:

 روز نو شروان شهي، چل صبح و شش روزش رهي
جاسوس بختش زآگهي دي علم فردا داشته

ایـن  درگاه  بنـدۀ  خلقـْت  تمـام  مي گویـد:  خاقانـي   نوشـته اند: 
حاکـم شـروان  اسـت، و بخـت او از پیش این را مي دانسـته اسـت؛ 
جاسـوس هـم در اینجـا یعني فرد آگاه که خبرهـاي خاص دارد! در 
ابیـات بعـد، اغراق گویـي خاقانـي بـا کفرگویي هاي دیگـري ادامه

مي یابد.
خاقانـي چهـل صبـح و شـش روز آفرینـش را رهـي و غـالم نوروز 
شروان شـا ه - و نـه خـوِد او- دانسـته اسـت، بدیـن معني که نـوروز او 
(ایـن چکامـه نیـز مثل بسـیاري سـروده هاي دیگِر خاقاني به مناسـبت 
نـوروز به شروان شـا ه تقدیم شـده اسـت) بر بقیـۀ اّیام روزگار شـرافت 
دارد. معلـوم نیسـت شـارح محتـرم از کجـاي ایـن عبـارت و عبـارات 

بعـدي استشـمام رایحـۀ کفـر کرده اند؟!
ص 1216، ذیل:

خّط کفش حرز شفا، تیغش در او عین الّصفا
چون نور مهر مصطفي جان بحیرا  داشته
نوشـته اند: ... در تیغ او، چشـمۀ صفا و روشـني اسـت - یعني چه؟ 
ابهـام دارد- و در تشـبیهِ مصـراع دوم، که بحیراي زاهد در شـام  بعثت 

رسـول را پیش گویـي کـرده بود، ربط روشـني با مصـراع اّول ندارد.
خاقانـي  در تیـغ درخشـان و آبـدار ممـدوح چشـمۀ روشـني و صفا 
دیـده اسـت و در مصـراع دوم ایـن روشـني را بـه نورانیت ُمهـر نبّوت 
بـر دوش رسـول (ص) یـا نـور آفتـابِ مصطفوي، کـه بر جـان بحیرا  
پیچـِش  و  ابهـام  کـه  نمي رسـد  به نظـر  اسـت.  داده  پیونـد  تابیـده، 

الینحلّـي در بیـت وجود داشـته باشـد.
ص 1220، ذیل:

 این علّت جان بین همي، علّت زداي عالمي
سرسام دي را هر دمي درمان نو پرداخته

نوشـته اند: علّـت جـان، بیمـاري جان، سـرماي زمسـتان اسـت که 
بسـیاري از بیماري هـا را درمـان مي کنـد؛ و در مصـراع دوم سرسـام 
دي همـان سـختي زمسـتان اسـت کـه آفتـاب آن را درمـان کـرده 

ست. ا
سـختي و سـرماي زمسـتان چگونه درمان گر بیماري هاسـت و اگر 
این چنیـن اسـت، چگونـه در عین حـال دردي اسـت که آفتـاب آن را 

در حاشیۀ نقد و شرح قصاید خاقانى و پاسخ به استعالمات و ابهامات استاد استعالمی
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اسـت؟! کرده  درمان 
البّتـه، «علّـت جـان» تعبیـر خاّصـي اسـت کـه شـارحان دیگـر هم 
در آن مشـکل دارنـد. به نظـر مي رسـد کـه علّـت در اینجـا بـه معنـي 
«سـبب» اسـت نـه «بیمـاري»، یعنـي سبب سـاز جـان و جان بخـش. 
خاقانـي  تعبیـر «علّـت عیـش» را بـه معني سبب سـاز عیش هـم دارد:

علّت عیش را سه جنس نهند
کان مکان و زمان و اخوان است (ص 830)
بـا توّجـه بـه ابیات قبـل، مقصـود از علّت جاْن خورشـید اسـت که 

بـا تابـش جان بخَشـش سـرماي زمسـتان را چـاره مي کند.
ص 1221، ذیل:

 کلکش ابد را قهرمان، بهر دواتش هر زمان
هست از فم الحو ت آسمان دندان نو پرداخته
نوشـته اند: قلـم و حکـم ایـن پادشـاه قـدرت ابـدي دارد و کارگـزار 
ابدیّت اسـت (؟) و آسـمان سـتارۀ درخشـاني را که در برج حوت  اسـت 
نـوك قلـم او کرده اسـت! دنـدان در اینجـا دانه هاي لب دوات یا سـر 

قلم اسـت.
برخـي نـکات ظریـْف فهـم بیت را دشـوار سـاخته اسـت، از جمله: 
رابطـۀ دنـدان و ماهـي کـه در شـعر خاقانـي  بارها بـه آن اشـاره رفته 
و در اینجـا به صـورِت مراعـات نظیـر آمده اسـت. ضمنـًا، «فم الحوتي» 
اصطالحـي اسـت در خوش نویسـي (بخـاری، 1372: 429 بـه بعـد) 
ایـن اصطـالح در بیـت بـا «کلـک» و «دوات» در تناسـب آمده اسـت؛ 
درعین حـال، فم الحـو ت نـام سـتاره اي اسـت در دهان صـورت فلکِي 
حـوت . عالوه بـر اینهـا بایـد توّجـه داشـت کـه در گذشـته از دنـدان 
شـیرماهي براي تزییِن اشـیایي چون دوات و دسـتۀ خنجر و سـر عصا 
و قـاب آینه و مهره هاي شـطرنج اسـتفاده مي شـده اسـت. (تحویلدار، 

(105 :1342
بـا توّجـه بـه آنچه گفته شـد، معنـي بیت از ایـن قرار اسـت: قلم او 
کارگـزار و پیشـکار ابد اسـت و آسـمان بـراي تزییـن دوات او هرزمان 

از سـتارۀ فم الحـو ت دنـدان تـازه اي مي آفریند.
ص 1232، ذیل:

صف هاي مرغان کن نگه، در صّفه هاي بزم شه
چون عندلیبان صبح گه فّصال گلزار آمده

نوشـته اند: فّصـال گلـزار یعنـي وصف کننـدۀ گل ها، و البـد وصفي 
به تفصیـل.

فّصـال یعنـي نّقال و قّصه گو و در روزگاراني، شـغلي بوده اسـت در 
ردیـف خنیاگـري و راوي شـعر بودن. سـوزني  سـمرقندي (ص 157) 

گوید:
ز شعر سازد فصلي و هرکجا که رسد

همان بخواند و این است عادت فّصال
و انوري  (ج1، ص 447) آورده است:
چه کند گر نبود مجلس و دیوان تو را

شاعر و راوي و خنیاگر و فّصال و گداي (انوری، 1376: 447)
ص 1233، ذیل:

 آن کعبۀ محرم نشان، آن زمزم آتش فشان
در کاخ مه دامن کشان یک مه به پروار آمده

نوشـته اند: به پـروار آمـده یعنـي در یک ماه  گذشـته - مـاه جوزا که 
شـرف آفتاب در آن اسـت- زمان تابش آفتاب افزوده شـده.

شـرف آفتـاب در بـرج حمـل اسـت. در بیـت نیز اشـاره اي بـه برج 
جـوزا دیـده نمي شـود؛ تنهـا بـه «کاخ مـه» اشـاره شـده که منظـور از 
آن بـرج سـرطان  اسـت (مصفّـی، 1366:  ذیل واژه). منظور شـاعر این 
اسـت که با ورود خورشـید به برِج سـرطان (تیرماه) حرارت و روشـني 

آن به اوج رسـیده اسـت.
ص 1233، ذیل:

 خورشید زّرین دهره بین، صحراي آتش چهره بین
در مغز افعي مهره بین چون دانۀ نار آمده
نوشـته اند: خاقانـي  مي گویـد: در اثـر گرمـاي تابسـتان، مهـرۀ سـر 
افعـي، کـه اسـتخوان اسـت و بایـد سـفید باشـد، مثـل دانۀ انار سـرخ 

است. شـده 
مـراد از «دانـۀ نـار» و نیـز «مهـرۀ مغـز افعي» خورشـید اسـت. طبعًا 
از «افعـي»، به اعتبـاِر «اژدهـاي فلک»، آسـمان اراده شـده و «صحراي 
آتش چهـره» نیـز مي توانـد گسـترۀ آسـمان باشـد. علي ايّ حـال، آنچه 
شـارح محتـرم فرموده انـد به هیچ وجـه تحّقـق بیرونـي نـدارد و هرگز 

دیـده و شـنیده نشـده کـه مهرۀ مـار از گرماي هوا سـرخ شـود!
ص 1233، ذیل:

 گر مي دهي ممزوج ده، کاین وقت مي ممزوج به
بر مي گالب ناب نِه چون اشک احرار آمده

معّطـر  مـواّد  آن  در  کـه  اسـت  شـرابي  ممـزوج  نوشـته اند: 
. نـد یخته ا مي ر

آن  امثـال  و  گالب  و  آب  بـا  کـه  بـود  شـرابي  ممـزوج  شـراب 
درمي آمیخته انـد تـا از تأثیـر آن کاسـته شـود؛ خـوردن این شـراب به 

اسـت: مي شـده  توصیـه  گرم مـزاج  مـردم 
اگـر حاجـت آید مـردم گرم مـزاج را به خـوردن این شـراب، به آب 

و گالب ممـزوج کننـد تـا زیان نکند. (خیـام، 1385: 62)
بدین سـبب، مـردم محـرور شـراب دیرادیـر شـاید خـورد و ممزوج 
بایـد خـورد و اندك انـدك ... و نخسـت شـراب صافي تـر و خوش تـر 
خـورد و بـه آب ممزوج کند تا طعم شـراب شکسـته گـردد. (جرجانی، 

(148 :1355
خاقانـي  نیـز شـراب ممـزوج را بـراي تابسـتان و گرمـي هـوا بهتر 

است. دانسـته 
ص 1247، ذیل:

 عاریت برده ز کام روزه داران بوي مشک
در لب خم کرده وز ُخم ضیمران انگیخته

نوشـته اند: بـه مضمونـي مي رسـیم کـه خاقانـي  مکّرر به آن اشـاره 
کـرده، بـوي خـوش کاِم روزه داران، و کام روزه داران بوي خوش ندارد 

و بخـار معدۀ خالي خوشـبو نیسـت.
همان طـور کـه شـارح محتـرم نوشـته اند، خاقانـي  بارهـا بـه ایـن 
مضمـون اشـاره کرده (نـک. دیـوان، ص 111 و 222)؛ ایـن مضمون 
البّتـه برسـاختۀ خاقانـي نیسـت و مضمون روایتي اسـت کـه مي گوید: 
«لََخلـوُف َفـِم الّصائِـِم اَطَیـُب ِعنـَداهللاِ ِمـن ریِح الِمسـِک» بـوي دهاِن 
(نـک.  اسـت  مشـک  بـوي  از  خوش  تـر  خداونـد،  نـزد  در  روزه دار، 

معرفی، نقد و بررسی کتاب
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روایـت  از  کـه  همان طـور  طبعـًا،   .(422  ،379  :1380 صدري نیـا، 
هـم فهمیـده مي شـود، مـراد رایحـۀ معنوي اسـت نـه بـوي ظاهري. 

خاقانـي در منشـآت آورده اسـت:
ارم  روزرویـان  لـب  نکهـت  از  سـالمتش  طیـب  کـه  سـالمي 
آفریده انـد فرسـتاده مي آیـد و دعایـي کـه از خلـوف دهـان روزه داراِن 

(275  :1362 (خاقانـی،  مي شـود.  گفتـه  کرده انـد  حـرم 
شـارح محتـرم در صفحـۀ 637 نیـز همیـن اشـکال را بـر خاقانـي  

بود. گرفتـه 
ص 1248، ذیل:

 کعبتین بر روي رقعه قرعۀ شادي شده 
از یکي تا شش بر او ابجدنشان انگیخته
نوشـته اند: شـماره هاي یـک تـا شـش روي طاس هـا را موجـب 
شـادي حریـف گفته، و باز روشـن نیسـت کـه او خود بازیگر اسـت یا 
ناظـر؟ ابجدنشـان هـم وصـف یک تا شـش نقطـۀ روي طاس اسـت 
و تعبیـر مناسـبي هـم نیسـت، اّمـا قافیـه این طـور اقتضا کرده اسـت.

بیـت اشـاره دارد بـه نوعي کعبتین که در آن به جـاي خال از حروف 
ابجد  براي نشـان دادن هر شـماره اسـتفاده مي شـده اسـت. ضمنًا گویا 
از ایـن نـوع تـاس بـراي فال گیـري هـم اسـتفاده مي کرده انـد، نظیـر 
آنچـه در بسـاط رّمال هـاي امروز هم دیده مي شـود. خاقانـي  در جایي 
دیگـر هـم بـه ایـن فال گیـري و، به اصطـالح، قرعه انـدازي و کاربـرد 

آن در مـورد تفـأل بـه عافیت و بهبود بیمار اشـاره کرده اسـت:
قرعه انداز کز ابجد  صفت فال بگفت

شرح آن فال ز آیات و سور بازدهید (ص 163)
ص 1249، ذیل:

 دست موسیقار عیسي دم ز روي ارغنون
ُغّنه هاي اسقف انجیل خوان انگیخته

نوشـته اند: صـداي سـاز و صـداي خواننـده ماننـد زمزمۀ کشیشـي 
اسـت کـه انجیـل  مي خواند، و بـراي توصیف سـاز و آواز یـک بزم آیا 

این تشـبیه جالبي اسـت؟
توصیـف آوازهاي اصحاب کلیسـا و زندخوانان زرتشـتي  به نیکویي 
و زیبایـي از قدیم در شـعر فارسـي رواج داشـته و، اگر ایـن توصیف با 
سـلیقۀ موسـیقایي شـارح محتـرم تفـاوت دارد، گناه از خاقاني  نیسـت. 

خاقانـي بازهـم به آواز خـوش انجیل خوانان اشـاره دارد:
مي چو عیسي و ز رومي ارغنون

ُغّنۀ انجیل خوان برخاسته (ص 475)
ص 1250، ذیل:

پاسبان بر بام دارد شاه و پنهان شاه چرخ
زیر بام از هندوي شب پاسبان انگیخته

نوشـته اند: در شـرح ایـن ابیـات و بسـیاري دیگـر از ابیـات ایـن 
قصایـد، همـواره ایـن سـؤال پیـش چشـم مـن اسـت کـه آن ممدوح 
چگونـه ممکـن اسـت از ایـن پیچ وخم هـاي اندیشـه و تعبیـر خاقانـي  

بفهمد؟ چیـزي 
بایـد توّجـه داشـت کـه پیشـینیان، حّتـي مـردم عـاّدي، چه رسـد 
بـه خـواّص، درك بهتـري نسـبت به امروزي هـا از شـعر داشـته اند؛ 
نکتـۀ دیگـر اینکـه لزومـًا مخاطب یـک سـروده را خوِد ممـدوح نباید 

دانسـت؛ مخاطـب قصاید فّني، بیشـتر از آنکه شـخص ممدوح باشـد، 
شـاعران و سـخنوران و منتقدانـي بوده انـد کـه در دربارهـا و محافـل 
شـعريِ  آن روزگار حضـور داشـته اند و پسـند و ناپسـند آنهـا معیـاري 
بـوده اسـت بـراي رّد و قبـول ممـدوح و میـزان صلـه را کمابیـش 

مشـّخص مي کـرده اسـت.
ص 1253، ذیل:

 ذات او مهدي ست، از مهد فلک زیر آمده
ظلم دجّالي ز چاه اصفهان  انگیخته

نوشـته اند: در مصـراع دوم، خاقانـي  بـه سـراغ روایـت دیگر شـیعه 
مـي رود کـه دجّـال  پیش از ظهور مهـدي از چاهـي در اصفهان  بیرون 

مي آیـد.
شـارح محتـرم یک بـار دیگـر هـم (ص 924) بـدون ذکـر هیـچ 
مسـتندي، ظهـور دجّـال  از اصفهان  را برسـاختۀ شـیعیان  دانسـته بود! 
معلوم نیسـت اگر این قصّه برسـاختۀ شـیعیان اسـت، خاقاني ِ شـافعي  

چـرا آن را تکـرار مي کنـد؟!
ص 1253، ذیل:

 حاسدش در حسرت اقبال و ناکاِم دلش
صدمۀ ادباِر خسف از خان و مان انگیخته

نوشته اند: ناکام دل به معني ناکامي دل است.
» بـه معنـي علي رغـم و به رغم خواسـت اسـت. خاقاني  این  «نـاکامِ

تعبیـر اضافـي را بارهـا و بـه اشـکال مختلف به کار برده اسـت:
گر هیچ شبي وصل دالرام توان یافت

ناکام جهان هم ز جهان کام توان یافت (ص 565)
دل جام جام زهر غمان هر زمان کشد

ناکام جان نگر که چه در کام جان کشد (ص 762)
خاقانـي  تعبیـر «نـاکام و کام» به معنـي خواه ناخواه را نیـز در دیوان 

دارد (نـک. فرهنگ سـّجادي، ذیل همیـن تعبیر)
ص 1255، ذیل:

بابک از تیغ و خلیفه از سنان در کارزار
جوش جیش از اردشیر بابکان انگیخته
نوشـته اند: مي گویـد: هریـک از آنهـا مثـل بابک - بابـک خّرم دین 
یـا بابـک پـدر اردشـیِر ساسـاني؟-  شمشـیر مي زنـد و در کارزار مثل 
خلیفـۀ بغـداد  (؟) مي جنگـد ... اّمـا کـدام خلیفـه و در کـدام جنـگ؟ 

دلیـري کرده اسـت؟
بابـک و خلیفـه و اسـد، در بیـت بعـد، نـام چنـد تـن از سـرداران 
شروان شـا ه اسـت کـه خاقانـي  در ایـن ابیات به شـجاعت آنان اشـاره 
کـرده اسـت. ایـن معنـي از تأّمل در ابیات دانسـته مي شـود. نام برخي 
از اینهـا، مثـل اسـدالدّین شـرواني ، بازهـم در دیوان آمده اسـت (نک. 
صـص 868-869)، اّمـا درمـورد اینکـه کـدام خلیفه و در کـدام جنگ 
دلیـري کـرده اسـت بایـد گفت که شـارح محتـرم شـجاعت علي بن 
ابي طالـب و امـام حسـن مجتبـي (ع) از خلفـاي بـزرگ اسـالم  را، از 

فـرط وضـوح، از خاطـر برده اند.
ص 1266، ذیل:

 تو ملک و شاهي از حرمي یافته که هست
دیده درِ ملکشه و در اصفهان  شده

در حاشیۀ نقد و شرح قصاید خاقانى و پاسخ به استعالمات و ابهامات استاد استعالمی
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نوشـته اند: کجـا ملکشـاه سـلجوقي  مقیـم آسـتان ایـن حاکمـان 
دست نشـاندۀ شـروان  بـوده اسـت؟ بیت هـا ابهـام دارد، و اگـر خاقاني  
از  چیـزي  حتمـًا  عصمة الّدیـن  بانـو  داشـته،  ابیـات  از  درکـي  خـود 

اسـت! نفهمیـده  او  حرف هـاي 
درمـورد ابهـام ابیات حق با شـارح اسـت، اّما این ابهام نه از سـخن 
خاقانـي ، کـه از تصحیـف و به هم ریختگـي مصراع هـاي دوم در ابیات 
16 تـا 20 قصیـده اسـت. بـا کمـي دّقـت و به کمـک نسـخه بدل ها 
مي تـوان بـه ضبط روشـن تري دسـت یافت؛ مثـًال ضبط درسـِت بیت 

فـوق ظاهـراً از این قرار اسـت:
تو ملک و شاهي از حرمي یافته که هست

صد چون ملکشهش گرو آستان شده
و مقصـود از «حـرم» نیـز آسـتان شروان شـاها ن نیسـت، بلکه حرم 
کعبـه  اسـت، زیـرا مي دانیـم کـه ملکه عصمة الّدیـن بـه زیـارت خانۀ 

خـدا رفته بوده اسـت:
هرگز کس از کیان ره کعبه  نرفته بود

تو رفته راه کعبه  و فخر کیان شده (ص 400)
خاقانـي  ملـک و شـاهي عصمة الدّیـن را برآمـده از عنایـت کعبـه  

است. دانسـته 
ص 1271، ذیل:

ملّت به جوار تو برآسود
چون صید به دودمان کعبه

نوشـته اند: کلمـۀ دودمـان نبایـد درسـت نقـل شـده باشـد، و در 
کتابـت دیـوان خاقانـي  این گونـه اشـتباه مکّرر صـورت گرفتـه و دلیل 

آن پیچیدگـي سـخن اوسـت.
دودمـان در اینجـا بـه معنـي خانه اسـت (نـک. فرهنگ سـّجادي، 
ذیـل واژه). دودمـان در ایـن بیـت مولـوي  (مولـوی، 1389: 484) نیز 

بـه همیـن معني اسـت:
صبرها کردند تا قهر خدا اندر رسید

دود قهر حق برآمدشان ز سقف دودمان
ص 1271، ذیل:

خاك قدمت به عرض مصحف
صحن حرمت نشان کعبه

نوشـته اند: مبالغـۀ خاقانـي  بـه پایـۀ کفرگویـي مي رسـد کـه خاك 
پـاي بانـو را ماننـد قـرآن  جاي قسـم مي گویـد (؟).

خاقانـي  خـاك پـاي ممـدوح را آن قـدر بـاال بـرده کـه در کنـار 
مصحـف محـّل سـوگند واقـع شـود، اّمـا مصحـف را پاییـن نیـاورده 
اسـت. در اینجـا، حدّاکثـر نوعـي ترك  ادب شـرعي وجـود دارد. ترك 
ادب شـرعي را نمي تـوان کفـر گفت. کفـر انکار مبدأ و معاد و رسـالت 

و ضـرورِي دین اسـت.
ص 1286، ذیل:

چشم بادام من است از رگ خون پسته مثال
به زبان آن رگ خون چند ربایید همه؟
نوشـته اند: مي گویـد: چشـم بادامي من مثل رگي اسـت کـه در آن 
خـون منعقـد شـده و این خون مردگـي را با حـرف - یا با لیسـیدن؟- 

نمي تـوان از بیـن برد.

برخـي عـوارض چشـمي را بـا لیسـیدن درمـان مي کرده انـد. در 
هدایةالمتعلّمیـن فـي الّطـب (ص 275) آمـده اسـت: «عالج سـپیدي 
چشـم، اگـر اندکي باشـد و در کـودکان بود، بباید لیسـیدن به ناشـتا». 
ضمنـًا شـارح محتـرم «پسـته مثال» را،  که مطابـق با چاپ سـّجادي و 
عبدالّرسـولي اسـت، «بسـته، مثـال» ضبط کـرده و آن را «منعقدشـده» 
معنـي فرموده انـد کـه وجه این تغییر و شـرح آشـکار نیسـت. (بخاری، 

(275 :1344
ص 1287، ذیل:

خانۀ طالع عمرم ششم و هشتم کند
چون ندیدید که جاماسب دهایید همه
نوشـته اند: ششـم و هشـتم از موارد ابهام سـخن خاقاني  اسـت و با 
کمـک آثـار کسـاني چـون ابوریحان هم به پاسـخ روشـن نمي رسـد. 
در یـک مفهـوم کلّـي، سـخن از خانه هـاي ضعیف در طالع بین ي اسـت 
کـه آن هـم فقـط پندارهـاي اخترشـماران اسـت و مي دانیم کـه اعتبار 

است. نداشـته  علمي 
خانـۀ ششـم و هشـتم، بـر حسـب خانه هـاي دوازده گانـه در طالـع 
مولـود و مدلـوالت آنهـا، به ترتیـب خانـۀ بیمـاري و خانۀ مرگ اسـت. 

(مصّفـی ، 1366: ذیـل اصطالحـات «خانـۀ ششـم» و «خانۀ هشـتم»)
ص 1302، ذیل:

 به لمس پیرزن ماند حضور ناکسان کاّول
وضو باطل کند و آخر ندارد نارپستاني
هم خوابـه  مثـل  دنیاپرسـتان  بـا  هم نشـیني  مي گویـد:  نوشـته اند: 
شـدن بـا پیـرزن اسـت کـه غسـل را باطـل مي کنـد و لّذت شـهواني 

نـدارد. هم 
بـر اسـاس فقـه شـافعي ، لمس بـدن زن موجـب ابطال وضوسـت. 

(معمـوري ، 1373: 433)
ص 1310، ذیل:

دل است آفتابي کز او صدق زاید
که صادق تر از این ذکایي نیابي
نوشـته اند: ذکاء یعنـي هوشـیاري و باز تشـبیه صدق به هوشـیاري 

وجه شـباهت روشـني ندارد.
بـراي رفـع ابهـام بـه این نکتـه بایـد توّجه کـرد که حق با نسـخۀ 
پاریـس و عبدالّرسـولي اسـت کـه این گونـه ضبـط کرده انـد: «کـه جز 
صـادق ابـن ذکا (یـا ابن الّذکایـي) نیابـي» و «ابـن ذکا» کنیۀ خورشـید

است.
نه انـد؛  ذکا  ابـن  زکا،  و  ذکا  قلّـت  «از  آمـده:  شـاعر  منشـآت  در 
ابن صبح انـد» (خاقانـی، 1362: 120). و در لباب االلبـا ب مي خوانیـم: 
مي دانسـت»  ُمخطـي  نـور  افاضـت  در  را  ذکا  ابـن  او  خاطـر  «ذکاي 
(عوفـی، 1335: 350). مقصـود خاقانـي  اشـاره به صبح صادق اسـت.

ص 1314، ذیل:
عتابي ست خوش چون گل نخل بندان

که از زخم خارش عنایي نیابي
از  کـه  مصنوعـي  گل  یعنـي  نخل بنـدان،  گل  تشـبیه  نوشـته اند: 
مـواّدي چـون مـوم مي سـاخته اند، نیـز در اینجـا مناسـبت روشـني 
نـدارد. مصـراع آخر هـم مناسـبتي به دسـت نمي دهـد. گِل نخل بندان 

معرفی، نقد و بررسی کتاب
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خـار نـدارد، و بـاز چـه ربطـي بـه ابیـات باالتـر پیـدا مي کند؟
خاقانـي ، در چنـد بیـت پایانـي قصیـده، سـخن خـود را، پـس از 
منطق الطّی ـر و موزون عیـار دانسـتِن آن، بـه مشـک و ُدهـن مصـري 
ماننـد مي کنـد و معترضـان بـه آن را ژاژخایاني گندناصفت مي شـمارد 
و در اینجـا نیـز شـعر خـود را بـه گل نخل بنـدان ماننـد کـرده اسـت؛ 
وجه شـبه، چنان کـه بـدان در مصـراع پایانـي تصریـح شـده، بي خـار 
بـودن اسـت. تناسـب و ارتبـاط ابیـات برقـرار اسـت و ابهامـي وجـود 

ندارد!
ص 1326، ذیل:

 مي به سفال خام نوش ایْنت چمانۀ طرب
لب به کلوخ خشک مال ایْنت شمامۀ طري

نوشـته اند: در مصـراع دوم، خاقانـي  مـزۀ این شـراب را هم از خاك 
مي خواهـد - مـزۀ لوطي خاك اسـت ... .

«کلـوخ بـر لب مالیـدن» مي توانـد مفهوم کنایي داشـته باشـد و آن 
را «مخفي کـردِن امـري کـه در غایـت ظهـور باشـد» معنـي کرده انـد 
ج 1،   :1389 (مولـوی،  مولـوي   ص1712).  ج 3،   :1380 (چندبهـار، 

ص 269) سـروده اسـت:
صد جام برکشیدي و بر لب زدي کلوخ

لیکن دو چشم مست تو درمي دهد صال
روزه خـواران کلـوخ بر لـب مي مالیده اند تـا هماننـد روزه داران جلوه 
کننـد! بنابرایـن، مضمـوِن مصـراع ربطي بـه ضرب المثل «مـزۀ لوطي 

خـاك اسـت»، کـه ظاهـراً ضرب المثل کهنـي هم نیسـت، ندارد.
ص 1326، ذیل:

 گنبد آبگینه گون نیست فرشته خوي، رو
سنگ بر آبگینه زن، دیودِلي کن اي پري 
نوشـته اند: ... تـو هـم دیودلـي کـن یعنـي گنـاه کـن و بـه مـا ِمي 
بـده، و سـنگ زدن بـر آبگینـه هم به معني شکسـتن آبگینۀ آسـمان و 
بي حرمتـي بـه آن، هم به معني مسـتي و شکسـتِن صراحـي مي تواند 
باشـد و بـاز سـخن خاقانـي  اسـت و ابهام هایـي دارد که شـرح قطعي 

نمي پذیـرد ... .
دیودلـي کـردن، در اینجـا، به معني گسـتاخي کردن اسـت. خاقاني  

در موضعـي دیگـر نیـز آن را بـه همین معني آورده اسـت:
گر سلیمان  نه اي، به دیودلي

در پري خانه چون وطن کردي؟ (ص 803)
گر سلیمان  نه اي، به دیودلي

در پري خانه چون وطن کردي؟ (ص 803)
لغت نامـه دیودلـي را دالوري، قـّوت قلب و شـجاعت معنا کرده اسـت 
(نـک. فرهنـگ سـّجادي، ذیـل واژه)، اّمـا سـنگ بـر آبگینه زدن اشـاره 
دارد بـه رسـم و جشـن شـراب خوران کـه در پایـان شـعبان به اصطـالح 

«سـنگ انداز» و «کلوخ انـدا ز» مي کردنـد. سـنائي  سـروده اسـت:
روزه چون پیوسته خواهد بود ما را زیر خاك

باده ما را زین سپس بر رسم سنگ انداز ده (دیوان، ص 592)
ص 1328، ذیل:

دید مرا گرفته لب آتش پارسي ز تب
نطق من آب تازیان برده به نکتۀ دري

نوشـته اند: گرفته لـب یعنـي غمگیـن، بـا لـب و لوچـۀ آویـزان ... 
خضـر دیـد کـه من مثـل آتشـکدۀ فارس مي سـوزم یـا مثل آتشـکدۀ 
زردشـتیان. آتـش پارسـي را بـه معنـاي سـخِن سـوزناك بـه زبـان 

فارسـي هـم مي تـوان گرفـت!
«گرفتـه» متعلّـق بـه آتـش اسـت، نـه لـب! یعنـي خضـر مـرا دید 
کـه لبـم از شـّدت تـب شـعله گرفتـه و در آتـش پارسـي (= تب خال) 
مي سـوزد (در مـورد آتـش پارسـي و رابطـۀ آن بـا تـب نـک. فرهنگ 
سـّجادي، ذیـل واژه). آتـش پارسـي، کـه نام دیگـر بیمـاري تب خال 

اسـت، ربطـي بـه آتشـکدۀ پـارس و امثال آن نـدارد.
ص 1328، ذیل:

 گفت چه طرفه طالعي کز در خانۀ ششم
مهره به کف به هفت حال این همه در مششدري
نوشـته اند: ... خضـر بـه خاقانـي  مي گویـد: عجیب اسـت کـه تو در 
خانـۀ آخـر نرد مهره (تاس) در دسـتت مانـده و نمي توانـي بازي کني.

خانـۀ ششـم، چنان کـه در ذیـل بیـت صفحـۀ 1287 گذشـت، در 
اصطـالح طالع بین ـي به معنـي خانـۀ بیمـاري اسـت و «مهـره به کـف 
مانـدن» بـه معنـي عاجزماندن شـواهد متعـّددي در دیـوان دارد، مثًال:

بر یک نمط نمانَد کار بساط ملکت
مهره به دست ماند و خانه شود مششدر (ص 189)

ص 1328، ذیل:
در یرقان چو نرگسي، در خفقان چو الله اي

نرگس چاك جامه اي، اللۀ خاك بستري
نوشـته اند: از غّصـه مثـل نرگـس زرد شـده اي و مثـل شـقایق از 

فشـار و خشـم سـرخ شـده اي.
حالـت خفقـان موجـب سیاه شـدن مي شـود و سـیاهي دل و مرکـز 
اللـه مدّنظر اسـت، نه سـرخي گلبرگ هایش. خاقانـي  در صفحۀ 181 

گفته اسـت:
چرخ چو الله به دل در خفقان رفته صعب

دهر چو نرگس به چشم در یرقان مانده زار
ص 1328، ذیل:

 چند نشانۀ عرض بودن و بي نشان شدن
جوهر نور نیستي، سایۀ نیست جوهري

مثل ُعطاردي، چرا چون مه نو نه مقبلي
طالع اسد تو را و تو چون شرطان به مدبري

نوشـته اند: ... در بیـت 46 تعبیرهایـي هسـت کـه معنـا و منظور 
بیـت  کلّـي  معنـاي  اّمـا  گفـت،  نمي تـوان  آنهـا  بـراي  روشـني 
ایـن اسـت کـه تـو نبایـد در ایـن دنیـا بي نشـان بمانـي و گرفتـاِر 
َعَرض هـاي زندگـي باشـي، چـرا؟ کـه مطابـق بیـت بعـد تـو مثل 
عطـاردي، هم پایـۀ دبیـر فلکـي، چـرا بایـد مثـل مـاه نـو الغـر و 
بي رونـق باشـي؟ طالـع تـو مثـل آفتـاب در برج اسـد (ماه مـرداد) 
اسـت، تـو چـرا باید حـال افول و زوال داشـته باشـي؟ شـرطان دو 
سـتاره در بـرج حمـل اسـت کـه ماه پـس از گذشـتن از برابـر آنها 
بـه قـرص تمـام بـدل مي شـود و همیـن آغـاِز افول و الغر شـدن 

اسـت. ماه 
ایـن دو بیـت هم ادامۀ ابیاتي اسـت کـه به بیماري خاقاني اشـارت 

در حاشیۀ نقد و شرح قصاید خاقانى و پاسخ به استعالمات و ابهامات استاد استعالمی
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دارد. «عـرض» به معنـاي عارضـه و بیمـاري اسـت. بیـت دوم اشـاره 
دارد بـه ایـن نکتـه کـه طالـع خاقانـي در برج اسـد بـوده اسـت و این 
نکتـه هیـچ ربطـي بـه آفتـاب و مـاه مـرداد نـدارد. خاقانـي بارهـا به 

اینکـه طالعـش اسـد بوده اشـاره کـرده اسـت، از جمله:
از این شیر طالع بلرزم چو خوشه

که از شیر لرزد دل هر شجاعي (ص 439)
امّـا هـم در نسـخۀ سـجّادي و هـم در عبدالرّسـولي «سـرطان » 
آمـده اسـت و نـه «شـرطان ». اگـر شـارح محتـرم قصد تصحیـح بیت 
را داشـتند، امانـت علمـي اقتضـا مي کـرد آن را اعـالم مي فرمودنـد. 
ضمنـاً شـرطان منـزل اوّل قمر  اسـت و ماه  بعـد از گذار از برابـِر آن تا 

بَدر شـدن فاصلـه دارد.
تشـبیه بـه عطـارد  مي توانـد بـه ایـن علّـت باشـد کـه عطـارد از 
کواکـب متحّیره اسـت؛ گاه راجع اسـت و گاه مسـتقیم (نـک. مصّفي، 
1366: 237 و معمـوري ، 1373: 499)، به خـالف مـاه  نو کـه در تزاید 
و اقبـال اسـت. خضـر به خاقانـي  مي گوید: چـرا مانند عطارد هسـتي؟ 
چـرا ماننـد مـاه نـو رو به اقبـال و تزایـد نداري؟ چـرا با اینکـه طالعت 

بـرج قوي اسـد اسـت، مثـل خرچنگ، میل بـه ادبـاري داري؟
ص 1329، ذیل:

موکب شاه اختران رفت به کاخ مشتري 
شش مهه داد َده نُهش قصر دوازده دري

نوشـته اند: ... داده ده نهـش معنـاي مناسـب بـه دسـت نمي دهـد و 
بـاز بایـد گفـت کـه خاقانـي ، ماننـد مـوارد بسـیار دیگر، دسـت  و پاي 

خـود را در پوسـت گـردوي لّفاظـي گرفتـار کرده اسـت.
«َده نُـه»، چنان کـه در فرهنگ هـا آمـده، بـه معنـي آرایـش و زیـور 
و زینـت اسـت (سـجّادي، 1374: ذیـل ده نُـه). خاقانـي  بـه آراسـتگي 
و رونـق نـور خورشـید اشـاره دارد و هیـچ مشـکل و عدم تناسـبي در 

سـخن او دیـده نمي شـود.
ص1329، ذیل:

قعدۀ نقره خنگ روز آمده در جنیبتش
ادهم شب فکنده سم کندرو از مشّمري

نوشـته اند: قعـده شـتر اسـت و نقره خنـگ اسـب سـفید اسـت و 
خاقانـي  در تعبیـر قعـدۀ نقره خنـگ دو معنـي را در گیـروداِر لفّاظـِي 
خـود درهـم آمیختـه و معلوم نیسـت که روشـني روز را به شـتر مانند 

کـرده اسـت یا اسـب؟
از کاربردهـاي کلمـۀ «قعـده» در دیـوان خاقاني  مي تـوان فهمید که 
وي آن را بـه معنـاي اسـب یـا در یـک معناي عام و بـه مفهوم مطلق 

مرکـوب بـه کار برده اسـت. در این بیت دّقـت بفرمایید:
پیشم چو ماه  قعدۀ شبرنگ از آن کشد

تا خوانم آفتاب جنیبت بر سخاش (ص 233)
کلمـۀ «شـبرنگ» کـه صفـت قعده واقـع شـده، چنان کـه مي دانیم، 
صفـت اسـب اسـت و نمي توانـد صفـت شـتر باشـد. در اینجـا نیـز 
«نقره خنـگ» کار همیـن قرینـۀ صارفـه را مي کنـد. تمام این سـخنان 
در جایـي اسـت که سـخن برخـي فرهنگ نویسـان را پذیرفته باشـیم 
کـه ُقَعـده را شـتر معني کرده انـد، امّا با یک مراجعۀ سـاده بـه المنجد  
درمي یابیـم کـه ایـن کلمـه در مـورد حمـار و ابـل و درمـورد مطلـق 

«مرکـب انسـان» هـم بـه کار رفته اسـت (نک. المنجـد، ذیـل واژه) و 
معنـاي اخیـر همـان اسـت کـه خاقاني  مّدنظر داشـته اسـت.

ص 1330، ذیل:
 هیکل خاك را ز نو حرز نویسد آسمان

در حرکات آن کند جدول جوي مسطري
نوشته اند: خاك (زمین ) به هیکل (بت) تشبیه شده.

هیکل در اینجا به معني حمایل و تعویذ است:
هیکل و نشره و حرزي که اجل بازنداشت

هم به تعویذگر شعوذه گر بازدهید (ص 164)
هیکل طبعًا ربطي به بت ندارد.

ص 1322، ذیل:
 رمح تو مار هژده سر، پرچمش آفتاب طاس

از برِ ماه  چارده سایه کند صنوبري
سـایۀ  یـک  شروان شـا ه  نیـزۀ  بـاالي  طـاس  بازتـاب  نوشـته اند: 
مخروطـي بـه شـکل میـوۀ کاج یـا صنوبر بـر تمـام زمیـن  مي افکند، 
و در اینجـا سـایه را هـم بـه معنـي تابش بایـد گرفـت (؟) و از خاقاني  
بایـد پرسـید کـه به عنـوان یـک سـتایش ایـن حرف هـا چـه گلـي بر 

سـر ممـدوح مي زنـد؟
نسـخه بدل هایي در ایـن بیـت هسـت که بایـد در تصحیح و شـرح 
نهائـي بیـت مـورد توّجـه قـرار گیرد، اّمـا با فـرض اینکه بیـت همین 
باشـد کـه هسـت، با اندکـي دّقـت و حوصلـه مي تـوان آن را این گونه 

معنـا کرد:
پرچـِم آفتابْ طـاِس رمـح تـو، که بـه اژدهایـي هجده سـر مي ماند، 
بـر فـراز مـاه چهارده، سـایه اي صنوبـري ایجاد کـرده و روشـنایي آن 
را در محـاق فروبـرده اسـت. شـکوه و عظمتـي کـه بـه رمـح و نیـزۀ 
ممـدوح در ایـن بیـت بخشـیده شـده همـان گلـي اسـت کـه شـارح 

محتـرم در جسـتجوي آن هسـتند.
ص1333، ذیل:

گر بر شعري  یمن  یُم ن مثال تو رسد
مسخ شود سهیل وار ار نکند مسّخري

نوشـته اند: معنـاي بیـت 78 ایـن اسـت کـه اگـر شـعراي یماني از 
شروان شـا ه اطاعـت نکنـد، یُم ـن فرمـان ایـن ممـدوح نـور شـعراي 
یمانـي را کـم مي کنـدـ  و ایـن چـه ُیمنـي و چـه ستایشـي از ممدوح 

است؟!
بیـت واجـد نکتـه و تلمیحـي اسـت که بـدون توّجـه بـه آن، معنا، 
همان گونه کـه شـارح محتـرم تصـّور کرده انـد، سرسـري و سـطحي 
خواهد شـد. این باور اسـطوره اي در گذشـته وجود داشـته که سـهیل  
عشّـار و باج گیـري بـوده در یمـن  کـه خداونـد او را بـه عقوبـت ایـن 
(اسـفراینی،  اسـت  درآورده  کنونـي  به شـکل  و  کـرده  مسـخ  پیشـه 
1357: ج 1، 136). بـر اسـاس یـک اسـطوره، شـعراي یمانـي خواهر 
سـهیل اسـت کـه به دنبـال او به سـوي یمن گریختـه اسـت. (مصّفي، 

(420 :1366
معنـاي بیـت این اسـت: اگر فرمان خجسـتۀ تـو به شـعراي یماني 
برسـد و در برابـر آن بندگـي نکنـد، او هـم بـه عقوبـت سـهیل  دچـار 

شـده و مسـخ خواهد شـد.

معرفی، نقد و بررسی کتاب



139
ه 2

ي ما
 ـ د

(19
ى 5

(پیاپ
 81

ارة 
شم

5555

ص 1333، ذیل:
خّط دبیر تر بود، خاك کنند بر سرش

 خصم تو شد چو آب تر، خاك به سر ز ابتري
نوشـته اند: دبیـْر همـان کاتـب قـدر در بیـت 79 یـا کاتـب حکـم 
شروان شـا ه و منشـي بـارگاِه اوسـت، و حکمـي کـه مي نویسـد هنـوز 

خشـک نشـده، کـه خـاك بـر سـر خصـم مي ریزنـد.
مصـراع اّول تمثیلي اسـت براي آنچه در مصـراع دوم آمده و ربطي 
بـه کاتـب خاّصـي نـدارد. در گذشـته، براي خشـک کردن نوشـته ها یا 
از بـاب تیمّـن، اندکي خـاك نرم بر آن مي پاشـیده اند. خاقاني  دشـمن 
ممـدوح را بـه نوشـته هاي کاتبـان ماننـد مي کنـد کـه از همـان آغـاز 
خاك برسـر اسـت و خـاك بـر آن مي ریزنـد! از ایـن شـیوۀ کاتبـان 
و خوش نویسـان قدیـم، در متـون فارسـي، فـراوان یـاد شـده اسـت. 

جمال الدّیـن اصفهان ـي (ص 178) گویـد:
عدوت هست سیه روي و خاکسار چنان

که خاك پاشد بر روي سطرهاش دبیر
در دسـتور دبیـري  (محمدبن عبدالخالـق المیهنـی، 1962م: 28) آمـده 

است:
چـون از نوشـتن فـارغ شـد، اگر تـر بود، اندکـي خاك پاکیـزه بر او 

پاشـد روا باشـد کي در سـّنت آمده اسـت و به فال نیک اسـت.
ص 1334، ذیل:

ور به مدینةالسّالم آوري از عراق  رخ
دجله  در آتش عرق خون شود از مبّتري
نوشـته اند: از مبّتـري یعنـي از اینکـه دوام نمي کنـد یـا پایـداري 
نمي توانـد بکنـد. به هر حـال، مبّتـري تعبیـري اسـت کـه مناسـب این 

بیـت نیسـت و فقـط قافیـه را جـور کرده اسـت.
مبتّـر بـه معنـي ناقـص و ناتمـام اسـت؛ شـاعر دجلـه  را در برابـر 
ممـدوح خـود در عـرق شـرم و دل خـون از ناتمامـي و نقصـان خـود 
تصـوّر کـرده اسـت. جمال الدّیـن اصفهان ـي (ص 132) نیز مبّتـر را به 

همیـن معنـا آورده اسـت:
هر آن نظمي که در آن مدح او نیست

به ایزد کان مبّتر مي نماید (جمال الدین اصفهانی، 1320: 132)
و مجیر بیلقاني  (ص 93) راست:

دعا به ختم این گفتار زیراك
سخن بي آن مبّتر مي نماید (مجیر بیلقانی، 1358: 93)

ص 1335، ذیل:
فُرضۀ عسقالن  و نیل از شط مفلحان و ُکر

هست خراس و پارگین از ِسَمت مزّوري
نوشـته اند: سـاحل عسـقالن  در شـام  و رود نیل در مصر  در برابر آن 
مردابي بیش نیسـتند ... «از سـمت مزّوري» معناي درسـت و مناسـبي 
نـدارد و اگـر درسـت در نسـخه هاي دیوان نقل شـده باشـد، بـاز خالي 
از مسـامحه نیسـت. در ایـن قصایـد، هروقـت خاقانـي  بـه اطالۀ کالم 

مي افتـد، از ایـن تعبیرهـاي نامفهوم یا نامناسـب بسـیار مي آورد!
مـزّور، تعبیر رایجي اسـت به معنـاي دروغین و «از سـمت مزّوري» 
یعنـي به دلیل و نشـانۀ دروغین بودن؛ شـاعر شـط مفلحـان و رودخانۀ 
کُـر را بـا فُرضـه – دهانـۀ- نهـر عسـقالن  و نیـل مقایسـه کـرده و 

ایـن دو را در قیـاس بـا مفلحـان و کـر، به دلیـل دروغین بـودن و عدم 
مصداقّیـت، خـراس و پارگینـي بیـش بـه حسـاب نیـاورده اسـت. اّمـا 
خـراس و پارگیـن، چنان کـه معمـوري نیـز در شـرح خـود (ص 507) 
متذّکـر شـده اسـت، حوضـي اسـت کـه در آسـیاب روغـن کنجـد در 
آن جمـع مي شـده اسـت؛ خاقانـي  در صفحـات 241 و 371 بـه رابطۀ 

خـراس و دسـتگاه روغن گیـري اشـاره کرده اسـت.
ص 1347، ذیل:

گاه چو حال عاشقان صبح کند ملّوني
گه چو حليِّ دلبران مرغ کند نواگري

نوشـته اند: تشـبیه نـواي مرغان صبح بـه صداي زر و زیـور زیبایان 
تشـبیه معقولي نیسـت. ایـن دو گونه صوت مثل هم نیسـتند.

وجـه شـبه مي توانـد شـیریني و دل نشـینِي هـردو باشـد؛ ضرورتـًا 
شـباهت صوتـي مّدنظـر نیسـت.

ص 1348، ذیل:
 خواب تو مي نشاندم بر سر آتش هوس 

کان همه مشک بر سرت واین همه مغز را تري
نوشـته اند: عبـارت مصـراع دوم خالي از مسـامحه نیسـت. «آن همه 
مشـک بـر سـرت» موهـاي سـیاه یـا مشـک آلود محبـوب اسـت، اّما 
این همـه کـه مغـز را تـري و تازگـي مي دهد چیسـت؟ عبارت روشـن 

. نیست
خاقانـي  مغـز و مشـک را مکـّرر به عنوان مراعـات نظیر یـا تضاد و 

طبـاق در کنار یکدیگر نشـانده اسـت:
هردم هزار عطسۀ مشکین زد از تري

مغز جهان ز رایحۀ عنبر سخاش (ص 232)
(نیز نک. ص 300، 388 و موارد دیگر ... .)
در فرّخ نام ـه، درمـورد مشـک، آمـده اسـت: «گرم و خشـک اسـت، 
 (203  :1386 یـزدی،  (جمالـی  ببـرد».  بلغـم  و  دهـد  نیـرو  را  مغـز 
شـادي آباد ي نیـز (ص 112) ایـن نکتـه را مي افزایـد که مشـک دماغ 
را خشـک مي کنـد و خـواب را از میان مي برد. شـاعر از انبوه گیسـوان 
مشـکیِن معشـوق کـه بایـد خاصیت خشـکي داشـته باشـد اّمـا باعث 
تردماغـي و شـادابِي وي و خـواب آسـوده اش شـده بـه شـگفت آمده 

است! 
ص 1348، ذیل:

 رقص کنان نگر ُخُره، لعل غبب چو روي تو
طوق کشان سر دمش چون خطت از معنبري
نوشـته اند: طـوق دم خـروس ... مثل خط سـبز سـاقي ... اسـت، اّما 
شـباهت دم خـروس بـه آن «از معنبـري» جـاي حـرف دارد. مگـر دم 

خوشبوسـت؟ خروس 
دم زیبـاي خـروس بـه خـط معشـوق مانند شـده کـه معنبر اسـت. 
بدیهـي اسـت کـه «از معنبـري» وجـه شـبه نیسـت. «از» در اینجا کار 

کسـرۀ اضافـه را کـرده اسـت، یعنـي خط معنبـِر تو.
ص 1351، ذیل:

 دي به نماز دیگري موقف اگر تمام شد
چون تو صبوح کرده اي مرد نماز دیگري

نوشـته اند: معنـاي بیـت ایـن اسـت که دیشـب مـا موقـف عرفات 

در حاشیۀ نقد و شرح قصاید خاقانى و پاسخ به استعالمات و ابهامات استاد استعالمی
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عاشـقان را بـه پایـان برده ایـم، و حـاال در بـزم صبوح ِمـي مي خوریم 
و عصـر هـم نمـاز عصـر را به هنـگام مي خوانیم.

بیـت مضمـون قلندرانـه دارد. یعني اگـر دیروز موقـف و اعمال حج 
بـه پایـان رسـید و مـا در آنجـا حاضـر نبودیـم، اکنـون اگـر قلندرانـه 
صبوحـي بخوریـم، مي تـوان گفـت کـه مـا َمـرد و اهـل نمـاز دیگـر 
هسـتیم. نمـاز دیگـر را مي توان، در مفهـوم ایهامي، نمـازي دیگرگون 
و فراتـر از نمـاز و نیـاز زاهدان، بلکـه از جنس نماز عارفـان، معنا کرد.

ص 1352، ذیل:
ماه  به ماه مي کند شاه فلک کدیوري

عالم فاقه برده را توشه دهد توانگري
نوشته اند: کدیوري یعني صاحب خانگي.

کدیـور یعنـي برزگـر و دهقـان. در بیت هـاي بعـدي، بـه چگونگي 
برزیگرِي خورشـید اشـاره شـده اسـت:
مائده سازد از بره بر صفت توانگران

برزگري کند به گاو از ِقَبل کدیوري (ص 428)
ص 1352، ذیل:

موسي و سامري  شود، گاو و بره بپرورد
آب خضر برآورد زآینۀ سکندری

نوشـته اند: سـامري  هـم که با گوسـالۀ زّرین خـود جمعـي از یاران 
موسـي را فریفـت، در اینجـا، کار خورشـید در بـرج ثـور  بـه او ماننـد 
شـده، امّـا تابش آفتـاب بر ماه  اردیبهشـت مانند کار سـامري نیسـت!

ورود خورشـید بـه حمـل و ثـور  به پـرورش گوسـفند و گاو تشـبیه 
شـده اسـت. خورشـید نیـز بـا ورود بـه ایـن دو بـرج بـه آنهـا رونق و 
گرمـا مي بخشـد. طبعـاً در تشـبیه بـه سـامري  تنهـا به جنبۀ سـاختن 
گوسـاله به دسـت سـامري توّجه شـده، نه به ماجراي فریب کارِي وي 
تـا اشـکال شـارح محترم وارد باشـد؛ اساسـًا گفته انـد در تشـبیه اّطراد 
وجـه شـبه شـرط نیسـت و لزوم نـدارد کـه مشـّبه و مشـّبهٌ به از همۀ 

جهـات مانند باشـند..
ص 1352، ذیل:

 بنگه تیر  از او شود روضه صفت به تازگي
خرگه ماه  از او شود خلدفش از منّوري
نوشـته اند: بنگـه تیـر  مـاهِ  تیـر اسـت. ... در مصـراع دوم، خرگه ماه 

آسـمان است.
تیـر  در «بنگـه تیـر» مـاه  تیر نیسـت، بلکه عطـارد  اسـت و از بنگاه 
تیـر خانـۀ تیـر یعنـي بـرِج جـوزا اراده شـده اسـت، همان گونه کـه از 
«خـرگاه مـاه» خانـۀ قمر ، یعنـي برج سـرطان ، قصد مي شـود. (درمورد 
بنگـه تیـر و خرگه ماه نـک. مصفّی، 1366:   ذیـل همین اصطالحات)

ص 1352، ذیل:
از سر خوشه ناگهش داس شکست در گلو

کرد رگ گلوش را سرسِر داس نشتري
نوشته اند: داس اشاره اي به درو گندم دارد.

داس، در اینجـا، بـه معنـي تیزي هاي خوشـۀ گندم و جو اسـت، نه 
داسـي که بـا آن درو مي کنند:
کمتر از داِس سر سنبله بود

اسد چرخ به میزان اسد (ص 868)

ص 1353، ذیل:
 نخل به جنبش آمده گرنه یهود  شد چرا

پارۀ زرد بر کتف دوخت بدان مشّهري
خوشـه هاي  بـه  نظـر  ظاهـراً  اینجـا  در   ... زرد»  نوشـته اند: «پـارۀ 
خرماسـت کـه رنـگ زرد دارد. مشـّهري یعنـي وضـوح و روشـني، اّما 
کلمـۀ رایجـي بـراي ایـن معنـا نیسـت و فقـط با قافیـۀ قصیـده جور 

اسـت! آمده 
بـا توّجـه بـه فضـاي ابیات کـه به توصیـف پاییـز اختصـاص دارد، 
زردپـاره را نمي تـوان بـه معنـاي خوشـه هاي خرمـا گرفـت، چراکه در 
آن فصـِل سـال میـوۀ خرما رسـیده و برداشـت شـده اسـت. نخل، در 
اینجـا، بـه معنـاي مطلـق درخـت اسـت و زردپاره بـه برگ هـاي زرِد 
درختـان در پاییـز اشـاره دارد. کاربـرد نخـل بـه معناي مطلـق درخت 

رایـج اسـت و نیازي بـه مسـتند ندارد.
امّـا «مشـهّري» از کلمـات سـبکي خاقانـي  اسـت کـه در دیـوان او 
انـدك نیسـتند. خاقانـي چندیـن نوبـت ایـن کلمـه را در دیـوان به کار 
بـرده کـه یک مـورد آن در صفحـۀ 114 دیـوان در غیر موضـع قافیه 
اسـت کـه نشـان مي دهـد کاربـرد آن در اینجـا هـم از سـر تنگنـاي 
قافیـه نیسـت. مشـّهر در شـعر شـاعران دیگـر، به ویـژه ناصرخسـرو، 
هـم سـابقه دارد. (نـک. دیوان، صـص 64، 94، 133، 223، 272 و ...)

شـارح محتـرم در مقّدمـۀ قصیـده (ص 1337) هـم بـه قوافي این 
قصیـده ایـراد گرفته انـد کـه البـد مقصودشـان از قبیـل همیـن قافیه 
اسـت! طبعـًا هیـچ شـاعري را نمي تـوان به دلیـل اسـتفاده از کلمـات 

سـبکي خـودش مالمـت کرد!
ص 1354، ذیل:

در بر بیدبن نگر لشکر مور صف زده
گرد لواي سام  بین موکب حام  لشکري
نوشـته اند: خاقانـي  صـف مورچگان را به لشـکر فرزنـدان نوح  مانند 
کـرده اسـت کـه حـام  با لشـکر خود زیر لـواي بـرادرش سـام  آمده و، 
در ایـن تشـبیه، درخـت بیـد را سـام گفتـه اسـت. تراکـم مضامیـن و 
تعبیرهـاي دور از ذهـن آنهـا هـم ما را خسـته مي کند و هـم گرفتارِي 

خاقانـي را بـا آنهـا پنهـان نمي گذارد.
درخـت بیـد در بیـت اشـاره بـه لـواي سـام  اسـت، نـه خـود وي. 
دیگـر اینکـه دور از ذهـن بـودِن تعبیرهـا و تصویرهاي بیت تـا زماني 
اسـت کـه نـکات و ظرایـف آن از نظـر مـا پنهـان باشـد و مثـًال بـه 
ماجـراي نفریـن نـوح  دربـارۀ فرزنـدان حـام  و نیـز رابطـۀ مورچگان و 
درخـِت بیـد وقوف نداشـته باشـیم. هنگامي کـه این نـکات را بدانیم، 
نه تنهـا از خوانـدن ایـن ابیـات خسـته نمي شـویم، بلکـه بـه وسـعت 
خالقیـت شـاعر نیـز آفریـن مي گوییـم و از کشـف ظرایـِف سـخن 
وي لـذّت مي بریـم. طبعـاً گرفتـاري از خاقانـي  نیسـت، از ماسـت و 
فرهنـگ روزگار مـا کـه از عوالم شـعر و اشـارات سـخن آنـان فاصله 
گرفتـه اسـت. درمـورد ظرایـف و نـکاتِ بیت اشـارات شـرح معموري  

(ص 516) بسـنده اسـت:
روایـت اسـت کـه خالیق هند از نسـل حـام  بن نوح اند کـه به طوق 
بندگـي درمي آینـد. سـبب چنـان ذکـر شـده کـه روزي حضـرت نوح ، 
علیه الّسـالم، خوابیـده بود و باد، سـتر عـورت او را دور کـرده بود. حام 

معرفی، نقد و بررسی کتاب



139
ه 2

ي ما
 ـ د

(19
ى 5

(پیاپ
 81

ارة 
شم

5757

از مشـاهدۀ آن خندیـد و سـام  منـع او نمـوده آن را پوشـید و نوح (ع)، 
بعـد از اّطـالع بـر آن دو امـر، دعـا کرد کـه فرزندان حـام در خدمت و 
بندگي اوالد سـام باشـند ... و چون از (جهت) سـیاهي و کثرت مشـابه 
مورنـد، بـه مـور نسـبت داده. مقـّرر اسـت که مـور در بن درخـت بید 

مي دارد. مکان  بیشـتر 
ص 1355، ذیل:

 هشت بهشت و نه فلک هست بهاي دولتت
دولت یوسفیت را عقل به هفده مشتري
نوشـته اند: عـدد هفـده اشـاره به مفـاد آیۀ 20 سـورۀ یوسـف  (12) 
اسـت کـه بـرادران یوسـف ... او را به بهـاي انـدك (ثمـن بخـس) به 
کاروانیـان فروختنـد و ایـن ثمن بخس را مفسّـرانِ قـرآن  هفده درهم 
نوشـته اند، امّـا خاقانـي  ظاهـراً متوّجه نبوده اسـت که با این اشـاره به 
ثمـن بخـس یوسـف قیمت دولـت ممدوح را هـم پاییـن آورده؛ دربارۀ 
هشت بهشـت هـم بارهـا در شـرح ایـن قصایـد گفتـه ام کـه بهشـت 
یکـي اسـت و بـراي آن هشـت تعبیـر گوناگـون در قـرآن  آمده اسـت 
... خاقانـي ایـن اشـتباه را بیـش از ده بـار در ایـن قصاید تکـرار کرده 

است.
تشـبیه دولـت ممـدوح بـه دولـت یوسـف  کاسـتن از قـدر و قیمت 
آن نیسـت، همان گونه کـه فـروش یوسـف به ثمـن بخـس از قـدر او 
نکاسـت. اینکـه «عقـل» دولـت ممـدوح را به بهـاي یوسـف خریـدار 
اسـت اشـاره بـه بي قـدري این دولت نیسـت، بلکـه این نکتـۀ ظریف 
مّدنظـر اسـت کـه عقـل هـم در شـناخت قـدر و ارزش تـو ناتـوان و 

تنگ دسـت اسـت و نمي توانـد حـّق آن را ادا کنـد.
از   ... و  هشـت باغ  و  هشـت مأوا  و  هشـت منظر  و  هشت بهشـت 
تعابیـر رایـج شـعر فارسـي اسـت کـه بـه فرهنگ هـا هـم راه یافتـه 
اسـت و اختصـاص بـه خاقاني  نـدارد تـا خطاي او به شـمار آیـد. طبعًا 
ضرورتي هم ندارد که دقایق تفسـیري را در شـرح سـخنان شـاعران، 

کـه اغلـب مّتکـي بـه دریافت هـاي عرفـي اسـت، تعمیـم دهیم.
ص 1356، ذیل:

 خدمت زلف و رخ کنند از پي سنبل و سمن
شانه در آن مربّعي آینه در مدّوري
نوشـته اند: طـواف آنهـا [= عرش و چـرخ]، در گردِ درگاه اخسـتان ، 
بـه گـردش شـانه و آینـه در گـرد جمـال زیبایان تشـبیه مي شـود که 

مناسـبت چنداني هـم ندارند.
در بیـت بـه ایـن نکتـۀ لطیـف اشـاره شـده کـه آینه هاي مـدّور و 
شـانه هاي چهارگـوِش قدیمـي در خدمـت زلـف و رخ هسـتند؛ کجاي 

ایـن تمثیل نامناسـب اسـت؟
ص 1356، ذیل:

 کشتن حاسد تو را درد حسد نه بس کند
کو به خالف جستنت دارد امید بهتري؟
نوشـته اند: منظـور ایـن اسـت کـه حاسـد تـو در دشـمني بـا تـو 
مي خواهـد بـه وضـع بهتـري برسـد (؟) یعنـي بمیـرد و از رنـج حسـد 

شود؟ آسـوده 
مقصود شـاعر این اسـت که بیماري حسـادت براي کشـتن دشمن 
تـو کافـي اسـت و او نمي توانـد با دشـمني و خالف جسـتن با تـو امید 

بهبـود داشـته باشـد. شـاعر در بیـت بعد دشـمن ممـدوح را به کسـي 
ماننـد مي کنـد کـه دچار «زحیـر» و بیماري اسـهال اسـت و در صورت 
خـوردن «صبر سـقوطري»، کـه دارویـي مخصوص روان کردن شـکم 

و رفِع یبوسـت اسـت، حالـش بدتر خواهد شـد!
روِز بهي کجا بَود مرد زحیر را که خود

وقت سقوِط قّوتش صبر خورد سقوطري (ص 430)
 بیـت تمثیلـي اسـت بـراي بیـت قبلـي؛ و «بیمـاري حسـادت» بـه 
اسـهال و «دشـمني» بـه خـوردِن صبـر سـقوطري مانند شـده اسـت. 
متأّسـفانه، توضیحـات شـارح محتـرم در ذیـل بیـت اخیـر هـم وافـي 

نیسـت. به مقصـود 
ص 1356، ذیل:

 قائم پنجم آسمان، منتقم از ششم زمین
اختر و فعل عقربي، آتش و لون عبقري

نوشـته اند: وصـف شمشـیر شروان شـا ه ادامـه دارد کـه ماننـد مرّیخ  
سـتاره جنگجویـان اسـت؛ از اقلیـم ششـم، کـه روم  اسـت، انتقـام 

مي گیـرد، چـه انتقامـي؟!
حمـداهللا مسـتوفي ، در نزهةالقلـوب، اقلیم ششـم را سـرزمین ترك  
و خـزر  دانسـته اسـت. روم  در تقسـیم بندي او اقلیـم پنجـم اسـت. 
مسـعودي در مروج الذّه ـب نیـز اقلیـم پنجـم را شـامل شـام  و روم 
و جزیـره، و اقلیـم ششـم را سـرزمین تـرکان  و خـزران  و دیلمـان  و 

صقالبـه دانسـته اسـت. (معیـن، 1384: 133-132)
اگر بنابر آنچه گذشـت، اقلیم و سـرزمین ششـم را سـرزمین ترکان  
و خـزران  و روس هـا بدانیـم و مانند شـارح محترم آن را سـرزمین روم  
ندانیـم، بـا فضـاي شـعر خاقانـي  تناسـِب بیشـتري دارد، و انتقامي که 
در بیـت بـه آن اشـاره شـده همـان درگیري هایـي اسـت کـه میـاِن 
ممـدوح و روس هـا رخ داده و خاقانـي در قصیـدۀ «تهنیت فتح روس »، 
صفحـۀ 31-35 دیـوان و نیـز صفحۀ 397، به آن اشـاره کرده اسـت.

ص 1364، ذیل:
 عیدي ست پیش بزمش کز نزل آسماني

چون دعوت مسیحش صد خوان تازه بیني
نوشـته اند: بـزم شروان شـا ه مانند مهماني مسـیح با حواریون اسـت 
و غذاهـاي آن هم از آسـمان مي آیـد - گویا در ذهـن خاقاني  موضوع 
غـذا از آسـمان، در داسـتان قـوم موسـي، بـا شـام  مسـیح و حواریون 
درهم شـده اسـت. در سـفرۀ شـام آخر مسـیح، پخـت و پز شـاهانه اي 

نبوده اسـت!- ... .
مـورد اشـارۀ خاقانـي  مضمـون آیـۀ «قاَل عیسـي بـُن َمریـَم اللُّهمَّ 
ـماِء تکـوُن لَنا عیـداً آلّولِنـا و آخِرنا و  َربَّنـا اَنـِزل َعلَینـا مائِـَدًة ِمـَن السَّ
آیـًة عنـک َو ارُزقنـا و انَت َخیـُر الّرازقیـن» (مائده: 114) اسـت و طبعًا 
قضیـۀ شـام  آخـر مسـیح (ع)  ربطـي بـه موضـوع بیـت نـدارد. کلمـۀ 

«عیـد» ارتبـاط مضمـون بیـت را بـا آیـۀ یادشـده تأکیـد مي کند.
ص 1364، ذیل:

تیرش زحل بسوزد کز کام حوت  گردون
بر قبضۀ کمانش دندان تازه بیني
نوشـته اند: تیـرِ  کمـان شروان شـا ه تـا فلـک هفتـم، که مـدار زحل 
اسـت، مي رسـد و ... تیـري کـه از قبضـۀ کمـان او رهـا مي شـود تیـر 

در حاشیۀ نقد و شرح قصاید خاقانى و پاسخ به استعالمات و ابهامات استاد استعالمی
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نیسـت، دنـدان ماهـي فلک (بـرج حوت ) اسـت.
در نقـد آنچـه در صفحـۀ 1221 کتـاب آمده بود، توضیـح دادیم که 
در گذشـته از دنـداِن نوعـي ماهـي بـراي تزیین اشـیایي چـون دوات 
و دسـتۀ خنجـر و عصـا و قـاب آینـه و پرداختـن مهـرۀ شـطرنج و ... 
اسـتفاده مي شـده اسـت. در اینجـا، بـه تزییـن قبضـۀ کمـان ممـدوح 

به کمـک دنـدان حـوت  گـردون اشـاره رفته اسـت.
ص 1375، ذیل:

بازیچه شمر  گردش این گنبد بازیچ
گر طفل نه اي ُسغبۀ بازیچه چرایي

نوشـته اند: گنبـد بازیـچ (بازیچه) دنیاسـت و حذف حـرف آخر کلمه 
تابـع هیچ ضابطه اي نیسـت.

در متـون قدمـا، کلماتـي چون آنچه و آنکـه و بدانچـه و امثال آنها 
فـراوان به صـورِت آنـچ، آنـک، بدانـچ و ... آمـده اسـت. ضمنـًا کلمـۀ 
«بازیـچ» را، کـه در مواضـع مختلفـي از دیـوان خاقاني  دیده مي شـود، 
مي تـوان کلمـه اي مسـتقل از بازیچـه دانسـت. ایـن ضبط در نسـخۀ 
پاریـس در بیـت صفحۀ 320 و نسـخۀ مجلـس در بیـت صفحۀ 453 
هـم آمـده و «نارنـج» در نسـخۀ عبدالّرسـولي نیـز مي توانـد تصحیـف 

همیـن کلمه باشـد.
بازیـچ یعنـي دارنـده و همـراه بـا «زیـچ». زیـچ، بـه کسـر زاء و بـه 
جیـم تـازي، بـه معنـي چسـت و چابـک و خوش وضـع در منشـآت 
خاقانـي  هم آمـده اسـت: «از این زیچـي، بازیچه نمایـي، نارنج صفایي، 

...» (خاقانـی، 1362: 91). میگون لبـي 
ایـن کلمـه در برخـي دیوان هـاي فارسـي ازجملـه دیـوان مسـعود 

سـعد و سـنائي  (ص 641) نیـز آمـده اسـت:
من اهل مزاح و ضحکه و زیچم

مرد سفر و عصا و انبانم
(مسعود سعد، 1364: ج 1، ص 493)

خوش دلي، شوخي [زیچي] چون شاخک نرگس در باغ
از در آنکه شب و روز بدو درنگري1
(همچنین نـک. مجمع الفـر س، ج 2، ص 657
و نیز تعلیقات محّمد روشن بر منشآت، ص 465)

ص 1376، ذیل:
بحران هوس جام چو بحرین  بََرد از تو

زانک از سر سرسام هوا بر سر پایي
نوشـته اند: بحـران هـوس را بایـد دل سـپردن بـه لـّذت دنیـا معني 
کـرد ... و جـامِ چـو بحرین  را جامـي  به بزرگي دو دریـاي روم  و فارس 

یـا روم  و چین!
طبعـاً چنیـن جامـي  متصـّور نیسـت و تعلیـق از میان بـردن بحران 
هـوس بـه چنیـن جامـي تعلیـق بـه محـال اسـت! مـراد از بحریـن  
همـان منطقـۀ بحریـن در خلیـج فـارس  اسـت کـه ناحیـه اي اسـت 
مرواریدخیـز و از دیربـاز بـه ایـن ویژگـي شـهرت داشـته اسـت. جـاِم 
چـو بحریـن یعنـي سرشـار از مرواریـد. مي دانیـم کـه سـودۀ مروارید 
و گوهـر در شـراب به عنـوانِ مفـرّح  کاربـرد داشـته اسـت. همچنیـن، 
حباب هـاي شـراب مي توانـد به دانه هاي مروارید تشـبیه شـده باشـد.

سیف فرغاني  (ص 60) نیز سروده است:

گهرفشان کن بر دوست سیف فرغاني !
که هست طبع و دلت دّر نظم را بحرین
بنابرایـن، وجـه شـبه در تشـبیه جام بـه بحرین  اشـتمال آن بر دّر و 

مروارید اسـت، نه عظمـِت ظاهري!
ص 1380، ذیل:

 مانند علي سرخ غضنفر تویي ارچه
از نسل فریدوني نز آل عبایي

نوشـته اند: ... اینکـه اتابـکِ ترك نـام و ترك زبـان  از نسـل فریدون  
باشـد روشـن اسـت که حـرف بي پایه ایي اسـت.

تـرکان  در اسـاطیر ایـران  با تور  در پیوند هسـتند و تور یکي از سـه 
فرزند فریدون  اسـت.
ص 1381، ذیل:

از طالع میالد تو دیدند رصدها
اخترشمران، رومي و یوناني و مایي
نوشـته اند: اخترشـماران مایـي یعنـي منّجم هـاي خودمـان، اهـل 

والیت. همیـن 
«مـاي» نام شـهري اسـت که گفته اند در هندوسـتان  بـوده و موضع 

منّجمان و سـاحران بوده اسـت. (سـّجادي، 1374: ذیل «مایي»)
ص 1381، ذیل:

ایران  به تو شد حسرت غزنین  و خراسان
چون گفتۀ من رشک معّزي و سنایي
نوشـته اند: ... ظاهـراً خاقاني  ایـران  را به معنـاي محدودتر از معناي 
تاریخـي و جغرافیایـِي آن بـه کار برده اسـت. در ایـن مجموعۀ قصاید، 
قرایـن و شـواهدي هسـت که اّطالعـات خاقاني را از تاریخ و حماسـه 

و جغرافیـاي ایـران ناقص یا نادرسـت نشـان مي دهد!
اگـر شـارح محتـرم دّقـت بیشـتري مي کردنـد، مي توانسـتد همین 
نکتـه را بـر غزنیـن  و خراسـان  هـم بگیرند، چـون غزنین هم بخشـي 
از خراسـان بـزرگ  محسـوب مي شـود! امّـا این چنیـن نیسـت. ایـران  
قلمـرو عاّمـي اسـت کـه شـامل همۀ ایـن مناطق مي شـده اسـت، اّما 
ذکـرِ خـاص در کنار عـام آن را تخصیـص مي دهد. طبعاً مـراد خاقاني  
از ایـران، به واسـطۀ ذکـر خراسـان و غزنیـن، همـۀ دایرۀ شـمول این 
واژه نیسـت و تنهـا قلمـرو ممـدوح (ایـران مرکـزي ) را دربرمي گیـرد، 
محدود بـه  را  آن  غزنیـن  کنـار  در  خراسـان  ذکـر  همان گونه کـه 
مناطقـي چـون نیشـابور  مي کند و ذکـر نام معّزي (شـاعر نیشـابوري) 
در کنـار سـنائي  ( شـاعِر اهـل غزنـه) ایـن برداشـت را تأییـد مي کند.

ص 1385، ذیل:
نه از کاس نوشم، نه از کس نیوشم

صبوحي میي، بوالفتوحي سماعي
نوشـته اند: در مصـراع دوم، بوالفتوحي   سـماع روشـن نیسـت که به 
چـه کسـي اشـاره مي کنـد؛ ظاهـر عبـارت نشـان مي دهد کـه نوازنده 
یـا خواننـده اي به نـام ابوالفتـوح در زمـان خاقاني  یـک نام آشـنا بوده.
در مـورد ابوالفتـوح غضایـري ، از مشـاهیر قاریـان و موسـیقي دانان 
خراسـان ، کـه نـام او در شـعر سـنائي  و عطّـار  و انـوري  هـم آمـده، 
نـگاه کنیـد به تعلیقـات اسـرارالتّوحید  (محمد ابن منـور، 1371: 672). 

خاقانـي  بازهـم در صفحـۀ 699 دیـوان بـه او اشـاره دارد.

معرفی، نقد و بررسی کتاب
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ص 1395، ذیل:
 پاي در گل چون گل پاي  آب غم پذرفتمي

خاك برسر، بر سر خاك اشک خون پالودمي
نوشـته اند: پـاي درِگل یعنـي درمانـده کـه ندانـد چـه باید کـرد؟ اّما 
در اینجـا اشـاره اي هم به گـور وحیدالّدیـن مي تواند باشـد. معني بیت 
ایـن اسـت که اگـر هنگام مرگ او در شـروان  بـودم ... . عبـارت بیت 

خالي از نارسـایي نیست.
«پـاي درِگل» بـه معنـي درمانـده در صفحـۀ 628 دیـوان هـم آمده 

است:
یا دست بر دلي ز تو یا پاي در گلي

یا باد در کفي ز تو یا خاك برسري
و «ِگل پـا» بـه معنـي نوعـي نهـال اسـت (نـوری، 1381: ج 1، 

نیسـت. نارسـا  عبـارت  بنابرایـن،   .(618 و  ص597 
ص 1395، ذیل:

 گر رسیدي دست، غسلش ز آب حیوان دادمي
بل که چون اسکندرش تابوت زر فرمودمي
نوشـته اند: اینکـه اسـکندر  را بـا تابوت طـال دفن کرده باشـند - در 
روایـات اسـکندرنامه ها، یـا در تخیّـل خاقانـي - به هرحـال، سـندّیت 

ندارد. تاریخـي 
ایـن موضـوع در اقبال نام ـه هـم آمـده اسـت کـه نشـان مي دهـد 

روایـت رایجـي بـوده اسـت نـه برسـاختۀ تخیّـل خاقاني :
رقیبي که عطرش کفن ساي کرد

به تابوت زّرین درش جاي کرد
(نظامي ، اقبالنامه، 1381: 230)

در شعر، سندّیت روایي اهّمیت دارد نه لزومًا سندّیت تاریخي!
ص 1396، ذیل:

گفتي اي باز سپید از دود دل چون مي رهي
کاشک ار باز سپیدم بي سیاهي دودمي

نوشـته اند: خـود را بـاز سـپید مي گویـد و در مصـراع دوم ایـن بـاز 
بپذیـرد،  سـیاهي  بي آنکـه  وحید الّدیـن،  فـراِق  در  مي خواهـد  سـپید 

بسـوزد و نابـود شـود. عبـارت بیـت خالـي از مسـامحه اي نیسـت.
بـا مالحظـۀ تضـادّ بـاز و دود، کـه در دیـوان خاقانـي  بارهـا به آن 
اشـاره رفتـه اسـت، این مسـامحۀ بـدوي رفع مي شـود. (نـک. دیوان، 

ص 238، 312، 757)
ص1398، ذیل:

سرد است زهر عقرب و از بخت من مرا
تب هاي گرم زاد ز زهر جفاي ري

نوشته اند: «...».
شـارح محتـرم گویـا از یـاد برده انـد چیـزي بنویسـند و تنهـا بـه 
«...» بسـنده فرموده اند؛ شـاید هم از سـر اسـتفهام سـکوت فرموده اند. 
نکتـۀ ابهـام بیـت در رابطـۀ عقـرب و سـردي اسـت. در االبنیـه عـن 
حقایـق االدویه آمـده اسـت: «عقرب سـرد و خشـک اسـت انـدر درجۀ 
سـیم». و در ذخیـرۀ خوارزمشـاهي  (ص127) آمـده اسـت: «از زهرهـا 
... بعضـي را طبیعـت سـرد اسـت ... چـون زهـر گـزدم و شـوکران». 

(جرجانـی، 1355: 235)

ایـن بیـت خاقانـي  (ص 134) نیـز مي توانـد اشـاره اي بـه سـردي 
طبـع عقرب داشـته باشـد:

سرد است سخت، سنبلۀ رز به خرمن آر
تا سستیي به عقرب سرما برافکند

   ***
اینهـا نکاتـي بـود کـه در ذیـل لغزش هـا و اسـتعالم ها و ابهام هاي 
شـرح اسـتاد محتـرم دکتـر محّمد اسـتعالمي الزم بـود به آنها اشـاره 
شـود. طبعـًا، براي پرهیـز از اطناب، از موارد زیادي گذشـتیم و در بیان 
نکته هـا نیـز به حّداقل ممکـن قناعت کردیـم. امیدواریم ایـن اختصار 
موجـب ابهام و اجمال سـخن نشـده باشـد و آنچه در تتمیـم و تکمیل 
افاضـاِت شـارح محتـرم نوشـته ایم محّققـان و دانشـجویان ادبیـات و 

عالقه منـدان بـه شـعر خاقاني  را بـه کار آید.

پی نوشت
بـه  صفحـه  پـاي  در  و  آمـده  رضـوي، «شـوخي»  مـدّرس  چـاپ  در   .1
کلمـه  مي دهـد  نشـان  کـه  شـده  اشـاره  و «زیجـي»  نسـخه بدل «ریحـي» 

اسـت «زیچـي»  تصحیـف 

منابع
ـ قرآن کریم.
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العلمّیـه. 
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در حاشیۀ نقد و شرح قصاید خاقانى و پاسخ به استعالمات و ابهامات استاد استعالمی
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