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ص. 451، ذیل:
شـــب پیکر  کمنـــد  ســــاقي  زلـــف 

انـــدازد دوپیکـــر  گلـــوي  در 
نوشـته اند: دو پیکـر ـ  بـرج جوزا ـ در اینجا صورت سـاقي اسـت کـه مثل ماه  

سـّوم بهار روشـن است. 
درخشـش مـاه  در ماه هـاي مختلـف تفاوتي ندارد و مثـًال نور آن در ماه سـوم 
بهـار از مـاه دوم و... بیشـتر نیسـت. مقصـود خاقانـي ، در اینجا درخشـش جوزا و 
دوپیکر اسـت. سـنائي  نیز پیکر مخاطب شـعري  خود را در سـپیدي و درخشـاني 
بـه دوپیکـر ماننـد کـرده و خاقاني ممکن اسـت این تشـبیه را از وي اخـذ کرده 

باشد: 
دوپیکــر  جــرم  از  رخشــنده تر  پیکــر  کان 

حقّــا کــه دریــغ اســت بــه خــوي  بــد و پیــکار
(سنائی غزنوی، 1380: 208)

خاقانـي ، در موضعي دیگـر از دیوان، جوزا را به «ازهر» و درخشـان بودن وصف 
است:  کرده 

دم  بربســته  جوزهــر   چــون  را  شــاه  مرکبــان 
ــاختند (ص 115) ــر س ــوزاي ازه ــر  ج ــي از جوزه گفتی

ص. 451، ذیل: 
آســـمان زنّار  قدح هــــاي  بــــر 

درانــــدازد طیلســـان  مشـــتري  
نوشـته اند: آسـمان زنّار یعنـي قـدح شـرابي چنـان بزرگ کـه خـّط دور آن به 

وسعت آسـمان باشد. 
قـدح آسـمان زنّار مي توانـد به خّط ازرق جام اشـاره داشـته باشـد که همرنگ 
آسـمان آبـي اسـت. تصـّور قدح هایـي که خـّط دور آن به وسـعت دایرۀ آسـمان 
باشـد، آن  هـم از شـارح محترمـي کـه بـر اغراق هاي خاقانـي  نکته هـا گرفته اند، 

جّداً پذیرفتني نیسـت! 
ص. 452، ذیل: 

را  آن  دهیــم  دســتارچه  بــه  جــان 
انــدازد بــر  در  طــوق  غبــب  کــز 

نوشـته اند: دسـتارچه روسـري یا دسـتمال گردن و، در اینجا با توّجه به کلمات 
دیگر، دسـتمال گردن است. 

دسـتارچه دادن و فرسـتادن و سـاختن به معنـي هدیه دادن و هدیه فرسـتادن 
اسـت و معناي تحت اللفظي دسـتارچه مدّ نظر نیسـت. خاقاني  در صفحۀ 31 هم 

ایـن تعبیـر را به همین معنـي آورده بود: 

مـــي  زرِِ  و  صراحـــي  ســـیم  از 
را دلبـــران  ســـاز  دســـتارچه 

ص. 452، ذیل: 
را  رعنـــا  عـــور  عروســـان  ایـــن 

انـــدازد چـــادر  آب  از  ســـر  بـــر 
نوشـته اند: «عروسـان عور رعنا» گل ها هسـتند و «چادر از آب» شـبنم اسـت 

که بـر گل ها مي نشـیند. 
فاعل جمله، چنان که از سـیاق عبارت معلوم اسـت، خورشـید اسـت و با توّجه 
بـه تضـاّدي کـه میان شـبنم و خورشـید وجـود دارد و اینکـه با طلوع خورشـید 
شـبنم تبخیر مي شـود، به سـختي مي توان این تفسـیر را پذیرفت. عروسـان عور 
رعنا، سـتارگان هسـتند و مراد از «آب» روشنِي خورشید است (از جمله معاني آب، 
درخشـش اسـت) و چادرِ خورشـید، درخشش اوسـت که سـتارگان را مي پوشاند 

و از دیـده نهـان مي کند. 
ص. 452، ذیل: 

بلـــور  ســـبحه هاي  پیـــر  گنبـــد 
انـــدازد مقّعــــر  مغـــاك  در 

نوشـته اند: در بیـت 26 هـم سـبحه هاي بلـور ـ دانه هاي تسـبیح 
بلوریـن ـ شـبنم اسـت و مغـاك مقّعر ـ گـودال عمیق ـ ایـن دنیاي 

خاکي اسـت. 
مقصـود خاقانـي  در اینجا هم سـتارگان سـحرگاه اسـت. او بازهـم، در دیوان 

خویش، سـبحه را اسـتعاره از سـتارگان آورده اسـت، از جمله: 
عیســي نفس  آن  بــر  باشــم  ملــک  ور 

(142 (ص  فشــاند  خواهــم  پروین نشــان  ســبحۀ 
ص.  451، ذیل: 

درانـــدازد  ســـر  ســـودات  بــــه  دل 
برانـــدازد کلـــه  عشـــقت  ز  ســـر 
نوشـته اند: «سـر درانداختـن یعنـي به رقص درآمـدن» و ارجاع داده انـد به بیت 

اّول همیـن قصیده: 
صبـــح چـــون زلــــف شـــب برانـــدازد 

مـــرغ صبـــح از طـــرب ســـر انـــدازد
و در ذیـل همـان بیـت نیـز آورده اند: «مرغ صبح سـر انـدازد، یعني از شـادي 

بـه رقـص مي آید». 
به نظر مي رسـد «سـرانداختن» به معني جان فداکردن اسـت. خاقاني  در بیت 

دیگري سـروده است: 

در حاشیۀ
نقد و شرح قصاید خاقانى
و پاسخ به استعالمات و ابهامات استاد استعالمی1
بخش دوم

دکتر محمدرضا ترکی

معرفی، نقد و بررسی کتاب
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دم  هــر  جانبازتــري  خاقانــي   دل  اي  هــان 
در عشــق چنیــن باید آن کــس که ســر انــدازد (ص 578)

و نیـز نـگاه کنیـد به ابیاتـي در صفحـات 449، 621 و 643 که سـراندازي به 
همین معني به کار رفته اسـت. طبعاً، «از طرب سـرانداختن» به معناي شـادمانه 
و از شـّدت طـرب سـرباختن اسـت و این مفهوم با رقص و سـماع تفـاوت دارد. 

ص. 453، ذیل: 
مانــد  کافــرت  زلــف  و  تــو  بــه 

انــدازد چنبــر  کــه  غــازي  تــرك  
نوشته اند: زلف محبوب مانند کمند جنگجویان ترك  است. 

«غـازي» در اینجـا به معني جنگجو نیسـت، بلکه بـه قرینۀ «چنبـر»، بندباز و 
معرکه گیـر، مدّ نظـر اسـت. خاقاني  در این ابیـات نیز اعمال غازیان و رسـن بازان 

را در نظر داشـته است: 
کــف در آن ســاغر معلّــق زن چــو طفــل غازیــان 

ــاختند (ص 111) ــر س ــوق چنب ــش ط ــور لوریان ــز بل ک
مپیــچ  رســن  چـــون  فلــک  کبــود  چنبـــر  از 

مــردي کــن و چو طفــل برون جــه ز چنبــرش (ص 220) 
گــرو  چنبــري  ایــن  در  کــه  عاشــقان  پیــر  اي 

چــون طفــل غازیانــْت ز چنبــر گذشتني ســت (ص 527)
طبعـاً در مـواردي کـه در کنـار «غازي» به رسـن و چنبر و طفـل و معلق زدن 
اشـاره شـده باشـد، همیـن معنـا از غازي بایـد در نظـر گرفته شـود. ضرب المثل 
مشـهور «پیـش قاضـي و معلق بازي» هـم در اصل «پیـش غـازي و معلق بازي» 

بـوده و به همیـن موضوع مربوط اسـت. 
ص. 454، ذیل: 

تیــر  چــون در کمــان نهــد بحري ســت 
انــدازد شــناور  نهنــگ  کــه 

نهنــگ  زخــم  ز  شـــود  ماهــي  دام 
انــدازد ســکندر  ســّد  بــه  گــر 

بینــي  جوزهــر   قــوس،  کشــد  چــون 
انــدازد ازهــر  جــوزاي  ز  کــه 
نوشـته اند: ...تیـر  کمانـش بـه بزرگي نهنگ اسـت و، اگـر آن تیر را به سـوي 

سـدّ یأجـوج  و مأجـوج اسـکندر  رها کنـد، ماهي هاي دریاچۀ (؟) پشـت سـد را به 
تیـر مي زنـد و مي دانیم که سـّد سـکندر سـّدي بـر آب و رودخانه نبوده اسـت تا 
در آن ماهـي باشـد، و خاقانـي  چندبـار چنین اشـتباهي را تکـرار کرده اسـت. در 
بیـت 55 ...تیـر کمـان از نظر درخشـندگي (؟) به بـرج جوزا یا بـه صورت فلکي 
جـوزاي جبّـار ! و بـه هـر حـال از آن اغراق هایي اسـت کـه خود خاقانـي هم اگر 

دوبـاره مي خوانـد، شـاید بـه نظرش خـوش نمي آمد! 
به اجمـال بایـد عـرض کنـم که مـراد از «نهنـگ» در آثـار قدما اغلـب نه این 
ماهـيِ مشـهور عظیم پیکـر، کـه تمسـاح اسـت و وجه شـبه در تشـبیه تیـر  بـه 
نهنـگ، نه سـنگیني کـه بّرندگـي و تیـزي آن چون دندان هاي تمسـاح اسـت. 
منظـور خاقانـي  از دام ماهـي، در بیـت دوم، «تـور  ماهي گیـري» اسـت، یعنـي از 
زخـم تیرهاي نهنگ سـانِ ممدوح، سـدّ اسـکندر  مانند تـور ماهي سوراخ سـوراخ 
مي شـود. طبعاً، با این تفسـیر، «ماهي هاي دریاچۀ پشـت سـد» سـخن بي وجهي 
اسـت و بـه اسـتناد آن نمي تـوان خاقاني را به ارتکاب اشـتباه در مورد سـاختمان 

سـّد اسـکندر مّتهم کرد! 
در بیـت بعـدي، «تیرکمـان» نـه از نظـر «درخشـندگي» و نـه از هیـچ جهت 
دیگـري بـه جـوزا ماننـد نشـده، بلکه مقصود تشـبیه آن بـه «جوزهر » اسـت که 
همانـا اژدهاي چرخ و «تنّین » اسـت؛ اّما مـراد از «جوزاي ازهر» دو دسـت و بازوان 
ممدوح اسـت، چراکه به نوشـتۀ شـادي آباد ي (ص 217) «از آنکه از اعضاء مردم 
هـر دو دسـت و بـازو به برج جوزا منسـوب اند، چنان که در جـاي دیگر هم گوید: 

ــنبله  ــي س ــوت  و معن ــم ح ــوزا و کلک ــن ج ــت م دس
ســنبله زایــد ز حــوت  از جنبــش اعضــاي مــن».

ص. 455، ذیل: 
رســول  کــه  دان  کــردگار  از  یــاري 

انــدازد کافــر  روي  در  ســنگ 
نوشـته اند: سـنگ در روي کافـر انداختـن روشـن نیسـت که اشـاره بـه کدام 
واقعۀ خاص اسـت؟ رمي جمره و سـنگ زدن به شـیطان  هم نباید منظور باشـد! 
در ایـن مـورد حـق با شـارح محترم اسـت، اّما ایشـان کـه در مـواردي، حّتي 
بـدون اعـالِم قبلـي، نسـخه بدل ها را بر متـن ترجیـح داده اند (نـک: توضیحات 
شـارح در مقّدمـۀ کتـاب، صفحۀ 60)، خوب بود به نسـخه بدل «خـاك در روي»، 
که در سـه دست نوشـتۀ مهم مجلـس و پاریس و عبدالّرسـولي هم آمـده، توّجه 

* نقد، و شرح قصاید خاقاني
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مي فرمودنـد و بـا مقّدم داشـتِن آن متوّجـه مي شـدند کـه مقصـود تلمیـح بـه
«مـا رَمَیْـتَ اِذْ رَمَیْـتَ» (انفـال: 17) اسـت کـه پیامبـر(ص)  بـا پاشـیدن خـاك و 
سـنگ ریزه دیدۀ کافران را نابینا سـاختند (در مورد شـأن نزول آیه و برخي اقوال 

موجـود در آن نـک: ابوالفتـوح رازی، 1371، ج9: 87-85). 
ص. 456، ذیل: 

انداخــت  شــرم  نقــاب  رخ  از  کــه  مُ ــغ 
انــدازد خواهــر  بــه  ناحفاظــي 
نوشـته اند: اشـاره اي دارد بـه اینکـه مسـلمان ها مي پنداشـته اند کـه در میـان 
مغـان  یـا زرتشـتیان  یـا در محافـل خّرم دینـان ارتباط جنسـي با محـارم ممنوع 

نیسـت! و تاریـخ درسـتِي آن را تأییـد نمي کند. 
دقّـت در روابـط خانوادگـي شـخصیت هاي شـاهنامه ، از جملـه ازدواج هماي 
دختـر بهمـن  بـا او و همـاي دختر گشتاسـب  بـا بـرادرش اسـفندیار ، به خوبي در 
ایـن زمینـه گویاسـت. البتّـه، پس از اسـالم  و پیدایش آثـار فرهنگـِي آن، اوضاع 
به گونـه اي دیگـر اسـت و سـخن شـارِح محتـرم را تنهـا در بـاب پس از اسـالم 

مي تـوان مطابـق واقع دانسـت (نیـز نـک: کریستن سـن، 1378: 347). 
ص. 483، ذیل: 

کــف  بــه  بــاده اي  کوه جگــر  دریاکشــان 
برافکنــد دریــا  لــرزۀ  کــوه  بــه  تــف  کــز 
نوشـته اند: ایـن دلیـران در صبـح باید بـاده اي به دسـت گیرند که سـوزندگِي 

آن دریـا را بـه لـرزه درمي آورد. 
تعبیر دقیق این است که کوه را همچون دریا به لرزه درآورد! 

ص. 490، ذیل: 
مملکــت  قلــب  بــر  کــه  ســماك نیزه  بــدر 

برافکنــد موّفــا  ســعد  ز  اکســیرها 
نوشـته اند: نیـزۀ او سـماك رامـح  اسـت و اکسـیر سـعادِت پایـدار بر مملکت 

فـرو مي ریـزد. 
بـا توّجه به قراین متن و رابطۀ «سـماك» و «قلـب» و «بدر»، که از اصطالحات 
نجومـي هسـتند، «سـعد موفّـا» باید سـتارۀ مشـتري  یا همان سـعد اکبر  باشـد. 
خاقانـي  در صفحـۀ 380 هم همین تعبیر «سـعد موّفـا» را در سـیاق اصطالحات 

نجومـي بـه کار برده که مؤّید همین برداشـت اسـت. 
ص. 490، ذیل: 

جبرئیــل  پــّرّ  چــون  نصرةالّدیــن  شمشــیر 
برافکنــد اعــدا  لشــکر  بــه  ســبا   خســف 

نوشـته اند: خاقانـي  اشـتباه کرده اسـت؛ جبرئیـل، مطابق روایات، هفت شـهر 
قـوم لـوط  را در هـم مي کوبد نه سـرزمین سـبا  را. 

اگـر این سـخن اشـتباه باشـد، خاقانـي  باز هـم در دو موضـع دیگـر از دیوان 
همین اشـتباه را مرتکب شـده اسـت: 

جبرئیـــل  پـــر  بانــگ  اســت  خاقانــي  یــارِب 
خانــه و کاشانه شــان بــاد چــو شــهر ســبا  (ص 38)

مبــاش منکــر مــن کایــن ســباي جهــل تــو را 
ــت (ص 755) ــن اس ــان م ــَرِد  جبرئیل س ــي از ِخ خراب

و البتّـه خاقانـي  اشـتباه نکرده اسـت! اشـارۀ او به ماجرایي اسـت که، حسـب 
روایـات، در آخرالزّمـان رخ مي دهـد و این ماجرا با داسـتان قوم لوط  دوتاسـت. در 
مـورد ایـن کارِ شـگفت انگیز جبرئیـل(ع)، در بخش «قصّۀ سـبا » در قصص قرآن  

مجید، چنین آمده اسـت: 
این قومي باشـند که در آخر زمان پدید آیند. ایشـان را شـیبانیان  
گوینـد. روي بـه مکّه  نهند تـا آن را ویران کنند؛ چون به بیدا  رسـند، 

جبرئیـل بانـگ بـر ایشـان زنـد ، همـه را هـالك کنـد و بـه زمیـن  
فروبرند ایشـان را (عتیق نیشـابوري، 1365: 352). 

ص. 491، ذیل: 
مصطفــي  چــو  برآیــد  ســوار  فلــک  بــر  ور 

برافکنــد واال  رفعــت  بــراق   بــر  زیــن 
نوشـته اند: کار مـدح خاقانـي  بـه کفر و تـرك  ادب شـرعي مي رسـد و حاکم 
مازنـدران  ماننـد رسـول خـدا بـه معـراج  مـي رود؛ امّا اگـر محمّـد بر براق  سـوار 

مي شـد، بـراق این حاکـْم بلنـدِي مراتب اوسـت! 
شـارح محتـرم پیـش از ایـن هـم، در صفحـات 420 و 491، بـه بهانۀ برخي 
ترك  ادب هـاي شـرعي کـه در سـخن خاقاني  دیده مي شـود، فتوا به کفر شـاعر 
داده بودنـد و در بخش هـاي دیگـري از کتـاب، بـاز هم این فتـوا را تکرار خواهند 

کرد. 
ظاهـراً، فـارغ از مبالغـه اي کـه در بیـت وجـود دارد و مقتضـاي قصیـده و 
مدیحه سـرایي اسـت، مشـکل دیگـري در بیـت وجود نـدارد؛ ضمـن اینکه بیت 
متضّمـن یـک «قضیۀ شـرطیه» اسـت و حکم قطعي در آن صادر نشـده اسـت. 
خاقانـي  مي گویـد: اگـر ماننـد مصطفـي(ص) بـر فلک سـوار آیـد، زین بـر براق  
رفعـت واال خواهـد افکنـد؛ صحبـت از «اگر» اسـت نه قطعّیـت و «در اگـر نتوان 
نشسـت»، چـه رسـد بـه اینکه بـا آن حکم به کفر کسـي کنیم! به نظر مي رسـد 
کـه کفـر بزرگاني چـون خاقاني گزاف و آسـان نبَود و چنین اّدعایـي در حّق آنان 

دسـت کم تـرك  ادب عرفي اسـت! 
ص. 491، ذیل: 

گــذر  کنــد  ســرطان   پهلــوي  بــه  او  مهمــاز 
برافکنــد جــوزا  بــه  لــگام  هّمتــش  گــر 

نوشـته اند: وقتـي که ایـن حاکم مانند پیامبر به آسـمان مـي رود، مهمیز او به 
پهلـوي برجِ سـرطان ـ  نه به پهلوي اسـب و اسـتر ـ مي خـورد، درحالي که حاکم 
بـر بـرج جوزا لـگام افکنـده، و خاقاني  هم چنان غـرق در اغراق و تملّـق بوده که 
متوّجـه تناقـض این بیت خود نشـده اسـت، و روشـن نیسـت کـه مرکب حاکم 

برج سـرطان اسـت یا بـرج جوزا؟ 
بـا کمـي دّقت، تناقض ظاهـري که به ذهن شـارح محترم رسـیده قابل رفع 
اسـت؛ خاقانـي  لـگام ممـدوح را بر بـرج جوزا افکنـده اسـت و براي نشـان دادن 
سـرعت سـیر او بـه ایـن نکته اشـاره مي کند کـه او، در همـان حال که سـوار بر 
مرکـب جوزاسـت، بر برج سـرطان  که همسـایۀ جوزاسـت مي گـذرد و مهمیز او 
بـر پهلوي سـرطان اثـر مي کند. تو گویـي، در این جـوالن و سـرعت، فاصله اي 

میان این دو منزلگاه سـماوي نیسـت! 
ص. 492، ذیل: 

هّمتــش  بکــر  اگــر  بشــیبد  روح القــد س 
برافکنــد اشــیا  ســراچۀ  ایــن  در  پــرده 
نوشـته اند: همّت او باکره اي چون مریم عذراسـت و روح القد س بـراي بارورِي 

فرومي آید.  او 
شـارح محتـرم ظاهراً «بشـیبد» را، به اعتبار «شـیب»، فروآمدن معنـي کرده اند 
کـه به نظـر درسـت نمي آیـد. «بشـیبد»، در اینجـا و در صفحـۀ 598، از ریشـۀ 

«شـیبیدن» به معناي شیفته شـدن اسـت: 
مــاه  هــر  بشــیبد  دیوانــه  دل 

برســد هاللــش  ســوي  نظــر  چــون 
ص. 493، ذیل: 

دســت تــو شــمس  و خطــي تــو خــّط استواســت 
برافکنــد تعــّدا  بــه  را  شــرك  کاقلیــم 

معرفی، نقد و بررسی کتاب
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نوشـته اند: خـطّ اسـتوا  در جهان شناسـي قدیـم، کـه زمیـن  مسـّطح تصـّور 
اسـت.  معّدل الّنهـار  مي شـده، 

مسطّح دانسـتن زمیـن  را نمي تـوان سـخن همۀ قدما دانسـت. آنهـا زمین را 
مسـتدیر یـا کـروي مي دانسـته اند (نـک: مصّفـی، 1366: 342)، به ویـژه قول به 
کروي بـودن زمین، سـابقه اي بسـیار کهـن دارد؛ امّا تا آنجا که بـه خاقاني  مربوط 
مي شـود، از تعبیـرات و تشـبیهات او دانسـته مي شـود کـه او نیـز بـر همین نظر 

بوده اسـت: 
غمنـــاك  نظـارگـــان  ماییــم 

خــاك... مهـــرۀ  و  سبـــز  حّقــۀ  زیــن 
آیــد  ســر  در  وقــت  کــه  اســت  وقــت 

درآیــد... ســر  بــه  عــدم  ســیالب 
افـــالك  بیفتـــد  چـــرخ زدن  از 

خــاك مفاصـــل  آیـــد  رقــص  در 
گــوز  ایــن  پشــت  ز  شــود  بگشــاده 

روز حواصــل  و  شــب  ســنجاب 
(خاقانی شروانی، 1357: 13)

شـارح محتـرم در صفحۀ 511 و ذیل بیـت 67 از قصیدۀ 41 هم همین نکته 
را تکـرار کرده اند. 

ص. 495، ذیل: 
امــن  ز  تــا  بیــدار  خواب دیــدۀ  تــو  بخــت   

برافکنــد مهّنــا  خــواب  فتنــه  چشــم  بــر 
نوشـته اند: خواب دیـدۀ بیـدار هـم کسـي اسـت کـه در خـواب هـم غافـل و 

بي خبـر نیسـت. 
«خواب دیـده» به معني محتلم اسـت، یعني کسـي که به سـّن بلـوغ و جواني 
رسـیده و دچار احتالم شـده باشـد (نک: کردي نیشـابوري، 1355: 55)؛ مي دانیم 
کـه بخـت را بـه صفاتـي چـون جوانـي و بلنـدي و بیـداري توصیـف مي کنند. 
خاقانـي  در مواضـع دیگـري از دیـوان هـم بخـت را بـه همین صفت یـاد کرده 

است: 
خوانـــم  چــون  خفتــه  طفــل  را  تـــو  مــن 

(200 (ص  بیـــدار  خواب دیـــدۀ  تـــویي  کـــه 
دامــادي  امیــد  را  فلــک  عــروس  ششــم 

ز بخــت بالــغ بیــدار خواب دیــدۀ اوســت (ص 823)
او  خـواب دیـــدۀ  بیـــدار  بخـــت 

(ص 852) کنـــد  خـــواب  شیـرمســـت  را  فتنـــه 
ص. 496: 

در مقدّمـۀ قصیـده نوشـته اند: دربـارۀ ایـن مجدالدّیـن خلیل ، آنچـه مي دانیم 
همـان اسـت کـه در دیـوان خاقانـي  آمـده و از او اّطالع بیشـتري نداریم. 

خاقانـي  در تحفةالعراقین (ص 92) هم به این شـخصیت همداني اشـاره دارد 
و موضـوع منحصر به دیوان نیسـت. 

ص. 498: 
ذیـل ابیـات 1 تـا 10 قصیده نوشـته اند: قصیده با تشـبیبي آغاز مي شـود... تا 
مقّدمـه اي باشـد بـراي ابراز دوسـتي به مخاطب که ظاهـراً از مایـۀ ذوق و دانش 

خاقاني  آگاه بوده اسـت. 
مجدالدّیـن خلیـل ، مخاطـب قصیـده، بـه مراتـبِ دانـش و فضیلـت خاقاني  

آگاهـي کامـل داشـته و در سـتایش او سـروده اسـت: 
خاقانــي  امــام  افضل الّدیــن 

تــاج دار ممالــک ســخن اســت 

عـــالم  ائّمـــۀ  اتفـــاق  بـــه 
ــت ــخن اس ــک س ــه فذل در زمانـ
و ایـن یکـي از سـه قطعـه اي اسـت کـه در مـدح خاقاني  بـر زبان ایـن عالم 

همداني جاري شـده اسـت (نـک: خاقانـي شـروانی، 1373:  50). 
ص. 500، ذیل: 

بیت الحــرا م  ســر  بــر  تــا  گمرهــم 
فشــاند خواهــم  پیلبــان  آب دســت 
نوشـته اند: مجدالدّیـن خلیل  یا باز محضر او به مرتبۀ مسـجدالحرام  مي رسـد 
و شـعر خاقانـي  آب آلـوده اي اسـت کـه پیلبـان کاروان حج با آن دسـت خـود را 

شسته. 
کاروان حـج، کاروان جنگـي نبـوده کـه بـا آن فیـل همراه شـود! مقصـود از 
پیلبـان «ابرهـه » اسـت که در اینجا دسـت آب نجـس او با طهارت کعبه  مقایسـه 

شـده است. 
ص. 501، ذیل: 

ســپید  دیــو  الشــۀ  غبــار  یــا 
فشــاند   خواهــم  سیســتان   ســوار  بــر 
نوشـته اند: مجدالدّین خلیل ْ رسـتم  سیسـتان  مي شـود و شـعر خاقاني  غباري 

کـه پس از کشـتن دیو سـپید  از جسـد او در غـار مازندران  مانده اسـت. 
بـا کمـي دّقـت معلوم مي شـود کـه الشـه در اینجا به معنـي مردار نیسـت، 
بلکه به معني مرکوب و اسـب ناتوان و ضعیف اسـت. در اینجا، رسـتم  سیسـتان  
و غبـار پـاي اسـبِ بي مقـدار دیو سـپید،  با یکدیگر مقایسـه شـده اند؛ وجه شـبه 
عظمت رسـتم و بي ارزشـِي غبارِ چنین الشـه اي اسـت. (براي توضیحات بیشتر 

نک: نقـد مدخل «الشـه» در فرهنگ سـّجادي). 
بـر ایـن اسـاس، هرجـا الشـه در کنار سـّم و غبـار و سـوار و رخـش و زین و 
امثـال آن مي آیـد، مـراد از آن همیـن معناسـت، نه مـردار؛ همین جـا بگوییم که 
شـرح آقاي اسـتعالمي در مورد بیت صفحـۀ 12 دیوان که در صفحـۀ 111 آمده 
هـم دقیق نیسـت، اّما در صفحـۀ 657 (ذیل بیت صفحۀ 199 دیوان) به درسـتي 

نوشـته اند: «الشـه به معني مرکـب، مرکبي پیـر و ناتوان». 
ص. 501، ذیل: 

شکســت  خواهــم  نــر  طــاووس  بیضــۀ 
فشــاند خواهــم  آشــیان  بــرون  وز 
نوشـته اند: بیضـۀ طاووس نر را شکسـتن یعني دعوي کار ناممکـن؛ طاووس 

نر تخم نمي گـذارد... . 
اینکـه پرنـدگان نر تخـم نمي گذارنـد امري بدیهي اسـت، اّمـا روي تخم هایي 
کـه پرنـدۀ مـاده گذاشـته مي خوابند. ذکر طـاووس نر در اینجـا اشـاره دارد به رفتار 
خـاّص ایـن پرنـده و بازیگوشـي هاي او کـه گاهي سـبب بیرون افتـادن تخم هاي 
طاووس از آشـیانه و از بین رفتِن آنها مي شـود. در اینجا، «بیضۀ طاووس نر» سـخن 

خاقانـي  اسـت. خاقاني، جـز اینجا، بازهم بـه رفتار این پرنده اشـاره کرده اسـت: 
ــر  ــا بــوي طــاووس ن ــوع کــم کــن ت بیضــه بشــکن، ن

بیضه پــروردن بــه گنجشــکان گــذار و ماکیــان (ص 327)
ص. 503: 

در مقّدمـۀ قصیـدۀ 41 نوشـته اند: ممـدوح ایـن قصیـده از نامـداران عصـر 
خاقانـي  نبـوده و در منابـع تاریخـي اّطـالع خاّصـي دربـارۀ او نیامـده اسـت. 
طغان یـزك یـا طغان یـر ك ظاهـراً لقب پدر او بـوده، و آنچـه خاقاني دربـارۀ او 
مي گوید او را در شـمار سـرداران و سـپاهیان و میر کشورگشـاي (دیوان 852) 
نشـان مي دهـد. اّمـا اینکه در کجـاي این آب وخـاك و در خدمت کـدام حاکم 

بوده اسـت؟ روشـن نیسـت. 

در حاشیۀ نقد و شرح قصاید خاقانى و پاسخ به استعالمات و ابهامات استاد استعالمی (بخش دوم) 
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اینکـه خاقاني  سـه بـار در دیـوان خود بـه رکن الّدین محّمد بـن عبدالّرحمان 
طغان یـر ك و پدرش اشـاره کـرده (صفحـات 144، 781، 852) نشـانۀ اهّمیت او 
در آن روزگار اسـت. او حکمـران خلخـال  بـوده اسـت (در مـورد او نـک: کندلـي 

هریسـچي، 1374: 401-400). 
ص. 507، ذیل: 

الش  کــن  مقرعــه  شــیب  بــه  صبوحــي  خــوان 
برآمــد آتشین ســتام  روز  کابــرش 

نوشـته اند: شـیب مقرعهـ  فـرودآوردن تازیانه ـ در جنگ فرمان حمله اسـت، 
اّمـا در بـزم صبوحي حمله به خوان و سـفرۀ بزم اسـت. 

«شـیب مقرعه» دنباله و رشـتۀ تازیانه است (نک: سـّجادي، 1374: ذیل واژه). 
خاقانـي  بارهـا از شـیب تازیانـه و مقرعـه یاد کـرده اسـت (نـک: ص 5 و 268)؛ 
حمله اي هم در کار نیسـت و مراد «به سـر تازیانه بخشـیدن» اسـت که تعبیري 

اسـت آشـنا در متون فارسـي. حافظ  مي گوید: 
رود  سرکشــیده  چنــد  اگــر  دولــت  ســمند 

آریــد یــاد  تازیانــه  ســر  بــه  همرهــان  ز 
ص. 507، ذیل: 

چنــگ  خــوِش  مــوي  و  اســت  ابریشــم  حلقــۀ 
برآمــد ظــالم  خــط  کــز  نــو  مــه  چــون 

نوشـته اند: مـوي چنـگ تارهاي چنگ اسـت که بـا حلقه هایي از ابریشـم به 
بـاالي تنـۀ چوبـِي آن وصل مي شـدهـ  این طور نوشـته اند! ـ و آن حلقۀ ابریشـم 

مثـل هالل ماه  اسـت. 
مراد از حلقۀ ابریشـم، به قرینۀ تشـبیه آن به هالل ماه ، مضرابي هاللي شکل 
و نوعـي «آرشـه» اسـت. خاقانـي  بارها به این مضراب هاللي اشـاره کرده اسـت. 

(براي توضیح بیشـتر نک: نقد مدخل «حلقۀ ابریشـم» در فرهنگ سـّجادي). 
ص. 508، ذیل: 

میرمحّمــد  فــّر  صبــح  کنــف  در 
برآمــد   تــامّ  نــور  خورشــید  چــو  راســت 

نوشـته اند: فـرّ میرمحمّـد  فـّر و شـکوه پیامبـر اسـت؛ و ایـن ممـدوح، هرکه 
هسـت، در پنـاهِ حمایـت رسـول خـدا مانند خورشـید مي درخشـد. 

میرمحمّـد  مي تواند خود ممـدوح، رکن الّدین محّمد بن عبدالّرحمان باشـد یا، 
بـه قرینـۀ ابیـات بعد، بـرادر او که با حمایـت وي حکومت ممدوح اسـتقرار یافته 

اسـت. خاقاني  در چند بیت بعد آورده اسـت: 
بــود  او  دولــت  کلیــد  بــرادر  بخــت 

(145 (ص  برآمــد  انتظــام  بــه  کارش  همــه  زان 
ص. 511، ذیل: 

کــردم  مطالعــه  طالعــت  زایجــۀ 
برآمــد موضع الّســهام  از  ســلطنت 
نوشـته اند: موضع السّـهام قران  دو ستارۀ سـعد و به معني طالع موّفق و موافق 

است. 
تعریف شـارح دقیق نیسـت (در مورد موضع الّسـهام و سـهم ها و مواضع آنها 

در طالـع، از جمله نـک: مصّفی، 1366: ذیل «موضع الّسـهام»). 
ص. 511، ذیل: 

تــو  ظفــر  کــز  کام،  بــه  جهانــت  بــاد 
برآمــد مســتهام  جــان  صــد  کامــۀ 

نوشته اند: مستهام یعني روح آزاردیده. 
مسـتهام بـه معناي سرگشـته و شـیفته و حیـران اسـت (نک: المنجـد ، ذیل 
واژه). خاقانـي  در جـاي دیگـري هـم آن را بـه همیـن معنا بـه کار برده اسـت: 

شــناخته  صیقــل  عنایــت  آینــه  در 
زو قبلــه کــرده و شــده سرمســت و مســتهام (ص 301)

ص. 521، ذیل: 
اشــک خون  ز  را  ملــخ  ســرخ  حریــر  گویــي 

کــرد ســار  دیــدار  سیاه پوشــي  بیــم 
نوشـته اند: خـود را بـه ملخـي ماننـد مي کنـد کـه بال هـا و ران هایـش رنگ 
سـرخ دارد، و بخـِت ناموافـق چهـرۀ او را مانند سـار سـیاه مي کند؛ بیـت خالي از 

ابهام نیسـت. 
بیـت به دشـمنِي سـار با ملخ اشـاره دارد. مضمون بیت این اسـت: بیـم دیدار 
با سـار و سیاه پوشـِي حاصل از آن، مرا مانند ملخ از اشـک خون سـرخ جامه کرده 

اسـت. خاقاني  باز هم در مورد تضاّد و دشـمني سـار با ملخ اشـاراتي دارد: 
ــن  ــخن را عف ــوان س ــد خ ــس مي کن ــو مگ ــن چ ای

نمــا  را  دیــن  کشــتۀ  مي بــرد  ملــخ  چــو  آن  و 
در بــه در  آن  پــي  در  عنکبــوت  چــون  شــده  مــن 

بانــگ کشــیده چــو ســار در پــي ایــن جا به جــا (ص 38)
گــر ملــخ را نیســت بــر پــا مــوزۀ زّریــن ســار 

دارد او رانیــن دیبــا برنتابــد بیــش از ایــن (ص 338)
ص. 523: 

در مقدّمۀ قصیدۀ 44 نوشـته اند: خاقاني  در سـال 548ـ  که کمتر از سي سـال 
داشـته ـ از شـروان  به راه تبریز  و زنجان  و ري  رهسـپار خراسـان  بوده اسـت... اّما 
در همـان سـال غزها (یا اُغزها) به خراسـان تاختنـد... و خاقاني را در ري از سـفر 

و حّتي بازگشت به شـروان بازداشتند. 
آنچـه در ایـن قصیـده آمـده بـه حـدود سي سـالگي خاقانـي  مربوط نیسـت. 
خاقانـي ابیاتـي از ایـن قصیـده و نیز سـروده هاي صفحـات 443 و 796 دیوان را 
در ضمـن نامـه اي از منشـآت خـود نیز آورده اسـت، کـه قرینه اي اسـت گویا بر 
اینکـه زمـان سروده شـدن این قصیـده و دو سـرودۀ دیگـر از زمان نوشته شـدن 

نامۀ مزبـور دور نبوده اسـت. 
خاقانـي  در نامـۀ یادشـده، کـه از لحاظ تحقیق در شـرح احوال او بسـیار مهّم 
اسـت، به تفصیـل ماجراي سـفر خـود از تبریـز  بـه ري  و گرفتـاري اش در ري را 

توضیـح مي دهـد؛ از جملـه مي گوید: 
ري  ســوي  تبریــز   خطّــۀ  ز  کامــدم  مــن 

گندمیــن نــان  خــورم  ســپهر  خوشــۀ  از 
(خاقانی شروانی، 1362: 283)
مخاطـب ایـن نامـه دامادهاي شـاعر بـه نام هـاي شـهاب الّدین و ُمشـّیدالّدین 
هسـتند. طبعاً در سـال 548 ق، که خاقاني  حدود 30 سـال داشـته، خیلي بعید است 
کـه دو داماد داشـته باشـد و با آنها با لحـن پدرانه اي که در نامه آمده سـخن بگوید! 
سـخن خاقانـي  در ایـن قصیده این اسـت که، اگر اجـازۀ رفتن به خراسـان  را 
نـدارد، بـه او رخصت بازگشـت بـه تبریز  بدهنـد؛ و این هم قرینۀ دیگري اسـت 
کـه نشـان مي دهـد زمـان سروده شـدن این قصیـده، سـال هاي حضـور وي در 

تبریز اسـت، نه سـال هاي شـروان : 
رفتــن  خراســان   بــه  ندهنــدم  فرمــان  گیــر 

بــازِ تبریــز  بــه فرمــان شــدنم نگذارنــد (ص 155)
بـر اسـاس قرایـن یادشـده و امـارات دیگـر، زمـان ایـن سـفر نافرجـام، 

اسـت.  بـوده  خاقانـي   شصت سـالگي  حـدود  در  و  سـال 580 ق 
ص. 529، ذیل: 

ــن  ــش و دی ــرا دان ــه م ــد ک ــه نویس ــن چ ــه از م فتن
نگذارنــد فّتان شــدنم  کــه  رقیب انــد  دو 

معرفی، نقد و بررسی کتاب
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نوشـته اند: فتنـه از مـن چـه نویسـد؟ یعنـي چـرا به مـن تهمـت مي زنند که 
فتنـه بر پـا خواهـم کرد؟ 

فتنه، در اینجا، به معني فتنه گر و فتّان اسـت. سـعدي  سـروده اسـت: «گفتم 
ایـن فتنه اسـت خوابش بـرده، به»!

ص. 535، ذیل: 
پیــر  ربع بــرده  تــب  به ســان  زمیــن   ربــع 

شــد اضطــراب  در  هزاهــز  و  لــرزه  از 
نوشته اند: تب َربع یعني تب همراه با لرز. 

«تـب ُربـع تبـي اسـت کـه یـک روز گیـرد و دو روز فروگـذارد، تـب چهـارم 
(ُحّمي الّربـع، هدایةالمتعلّمیـن، ص 744)» (سـّجادي، 1374: ذیـل «تـب ربـع»). 

ص. 548، ذیل: 
ــت  ــّده ببس ــرم س ــد در جگ ــاد از دل و ش ــون گش  خ

بگشــایید اثــر  بــه  آن  جهــد،  بــه  ببندیــد  ایــن 
نوشته اند: سّده ببست یعني ماند، منجمد شد. 

سـّده اصطالحي اسـت در طّب قدیم و نام انسـدادي اسـت که عارض جگر 
مي شـود. به همیـن دلیل، در شـعر خاقاني  همـراه با جگر آمده اسـت: 

صبحــدم  جگــر  چــون  شــکافت  اعــدا  زهــرۀ 
تــا جگــر آب را ســّده ببســت از تــراب (ص 48) 

جــودش  نعمــت  ز  را  ســائالن 
(489 (ص  بســتند  گــران  ســّدۀ  جگــر  در 

ص. 548، ذیل: 
مي ریــزد  خــون  چــه  کــه  جانــم  رگ  از  آگهیــد 

بگشــایید وسوســه گر  دل  رگ هــاي  ز  خــون 
نوشـته اند: دل وسوسـه گر در اینجـا دلـي اسـت کـه آشـوب مي طلبـد و آرام 

نمي گیـرد. 
«وسـواس» همـان بیماري مالیخولیاسـت کـه در درمـاِن آن از فصد و گرفتن 

خون اسـتفاده مي شـده اسـت. (نک: محقّـق، 1376 ). 
ص. 561، ذیل: 

مگــر  بجوییــد،  و  چراغــي  برفروزیــد 
بازدهیــد پســر  روزفرورفتــه  مــن  بــه 
نوشـته اند: مـن روزفرورفته یعني من که زندگي ام رو به پایان اسـتـ  خاقاني  

در حدود پنجاه سالگي است ـ ... . 
«روزفرورفتـه» یعنـي تیـره روز. روز را بـه معني خورشـید نیز مي تـوان گرفت، 
یعنـي مـن که روزم شـب شـده اسـت. خاقانـي  یک بار دیگـر در قصیـده اي که 
در بیسـت وپنج سـالگي خطـاب به رشـید وطواط سـروده هم همین تعبیـر را به 

کار برده اسـت: 
شــب  خیز  روزفرورفتــۀ  منــم  امــروز 

سرگشــته از ایــن بخت ســبک پاي گران خــواب (ص 56)
ص. 561، ذیل: 

بگشــایید  رهــش  اســت  ناگــذران  مویه گــر   
بازدهیــد گــذر  هســت  او  از  کــه  نوشــي  و  نــاي 

نویسـنده «ناگـذران» بـودن مویه گـر را این گونـه معنـا کـرده اسـت: مویه گر 
کسـي اسـت کـه در مجلس عزا دیگـران را بـا زاري خـود مي گریانـد و ناگزران 
اسـت، یعنـي بایـد ایـن کار را بکنـد، شـغل اوسـت... و اگـر ناگـذرانـ  بـا ذال ـ 
بخوانیـم، یعني پشـت سـر دیگـران مانـده و نمي تواند بـه درون مجلـس بیاید. 
معنـي مصـراع دوم این اسـت که خوراکي هـا و اسـباِب پذیرایي، هرچـه را از آن 

گزیري هسـت، جمـع کنید. 

«ناگـذران» چندبـار در دیـوان خاقاني  آمده و ظاهـراً امالي آن بایـد «ناگزران» 
باشـد، همان گونه کـه مؤلّف نیـز در متن قصیـده آن را به همین شـیوه ویرایش 
کـرده اسـت. ناگزران بـه معني ضـروري و ناگزیر اسـت (نک: خاقانی شـروانی، 
1373: 316، 421، 578 و...)، یعنـي گزیـري از مویه گـر در ایـن مجلـس نیسـت 
و حضـور او الزم اسـت؛ از نـاي و نـوش مي تـوان گذشـت، اّمـا از مویه گـر نـه! 
بنابرایـن، احتماالتـي کـه شـارح محتـرم ذکـر کرده اند با فضـاي ابیات سـازگار 

نیست. 
ص. 563: 

در مقّدمـۀ قصیـدۀ 48 نویسـنده عقیـده دارد کـه «ایـن قصیـده هم پختگي 
سـال هاي کمـال خاقانـي  را نـدارد. ظاهـراً امـام ابوعمرو اسـعد  یکـي از فقهاي 
ـ نه چنـدان معتبـر ـ روزگار جوانـي خاقانـي اسـت. قصیـدۀ 61 هـم سـوگ نامۀ 

همیـن ابوعمرو اسـعد اسـت». 
نویسنده طّي شرح ابیات هم بارها بر این نکته تأکید مي کند. 

باید توجّه داشـت که ابوعمرو اسـعد  از عالمان بزرگ تبریز  در آن روزگار بوده 
و خاقاني  در دیوان سـه بار او را مرثیه گفته اسـت که نشـان از عظمت و شـهرت 
اوسـت. در قصیـدۀ صفحـۀ 207، صراحتاً به حضـور خاقاني در زمـان مرگ این 

عالم که او را «امام جهان» نامیده در تبریز اشـاره شـده اسـت: 
اســت  حاصــل  چیــزم  دو  تبریــزم  بــه  تــا 

(208 (ص  بــس  رود   مهــران  آب  و  نــان  نیــم 
و در سـرودۀ صفحـۀ 879 نیـز، که در مورد همین شـخصیت اسـت، به اندوه 
«خـواصّ آذربایجـان » در عـزاي او تصریـح مي کنـد. بنابرایـن، با توّجـه به اینکه 
خاقانـي  سـال هاي پایاني عمـر را در تبریز  گذرانده، این قصیـده نمي تواند مربوط 

به سـال هاي جواني خاقاني باشـد. 
ص. 564: 

نحــل  دارخانــۀ  مــزدور  کــه  بــل 
گرفــت پادشــاه  عــدل  صفــت 
نویسـنده، بدون ارائۀ هیچ مسـتند لغوي، تعبیر «دارخانۀ نحل» را کارگاه تولیِد 
عسـل یـا کنـدو معنـا کـرده اسـت. «دارخانۀ نحـل» تعبیـر بي معنایي اسـت که 
از بدخوانـدن متـن بـه وجـود آمـده اسـت. «دار» و «خانـه» به یک معنا هسـتند و 
آوردن ایـن دو در کنـار هـم هیـچ توجیهي نمي تواند داشـته باشـد، ضمن اینکه 
ایـن ترکیـب، تـا جایـي که مي دانیـم، جـز در اینجا، نـه در آثـار خاقانـي  و نه در 
سـایر متون تکرار نشـده اسـت. البّته مي توان احتمـال داد که مـزدوردار تصنیف 
«مـزدورکار » به معني کارگر باشـد. مـزدورکار یا مزدورگار در متوِن فارسـي فراوان 
بـه کار رفته اسـت (براي توضیح بیشـتر نک: نقد مدخِل «مـزدورکار» در فرهنگ 

سّجادي). 
ص. 565، ذیل: 

رفــت  عــّزت  کاله  دیــن  ســر  از 
مي گویــد کاله»  «دریغــا  ســر 
نوشـته اند: در بیـت 12 هـم اینکه سـِر دیـن مي گویـد: واي کالهم رفـت! از 

همان گونه تعبیرهاسـت. 
منظور نویسـنده از «همان گونه تعبیرها» ظاهراً یعني از تعبیرات دورۀ جواني و 
خامـيِ خاقاني ، اّما باید توّجه داشـت کـه «کاله» در متون قدیم معموًال به معناي 
«تاج» اسـت و سـخن خاقاني افسوسـي اسـت بر ازدسـت رفتن کاله و تاج عّزت 

و سـرفرازي از سِر دین! 
ص. 565، ذیل: 

هــم  خونیــن  زبــان  چــون  مــن  اشــک 
مي گویــد عذرخــواه  حیلــت 

در حاشیۀ نقد و شرح قصاید خاقانى و پاسخ به استعالمات و ابهامات استاد استعالمی (بخش دوم) 
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نویسـنده تعبیـر «زبـان خونیـن» را تعبیـري «نـه بـر جایـگاه» و ظاهـراً غلط 
دانسـته اند، اّمـا باید توّجه داشـت که زبان خونین به معني سـوزناك در منشـآت 
شـاعر (ص 271) هـم آمـده و ویژگي سـبکي اوسـت، بـر جایگاه نیسـت که به 
صـرف ناآشـنا بـودن تعبیري بـا ذهن شـارح محتـرم آن را نه بر جایـگاه بدانیم! 

ص. 575، ذیل: 
اســت  آفــت  خدمــت  و  رنــج  سرپرســتي 

گزیــد خواهــم  آن  و  ایــن  فــراق  مــن 
سرپرسـتي را به معناي امروزین آن گرفته و «سرپرسـت دیگران بودن و مقام 
و مسـئولیت» معنـي کرده اند؛ باید توّجه داشـت که سرپرسـتي در متون قدیم به 

معني بندگي است: 
باشــد  مــن  یــار  کــه  بــْه  ســروري 

باشــد مــن  کار  چــه  سرپرســتي 
(نظامي ، 1383: 45)

(و نیز نک: انجو شیرازي ، 1354، ج 1: 1015). 
ص. 578، ذیل: 

غیــر از  مشــنوید  تعطیــل  علــم 
منهیــد خلــل  را  توحیــد  ســّر   
علـم تعطیـل را فرموده انـد: «بحث هایـي اسـت کـه اعتقـاد مسـلمانان را به 

خـداي یگانـه متزلـزل مي کند». 
علـم تعطیـل تعریضي اسـت به فرقۀ معطّلـه  و اهل تعطیل که مسـلمانان به 
عقایـد آنـان به بدبیني مي نگریسـتند و بددینان را به آنان منسـوب مي داشـتند. 

ص. 579، ذیل: 
مکشـــید  حســــــــــــــــد  از  صالـــح  ناقـــۀ 

منهیـــد جمــــــــــــل  وقعــــــــــــۀ  نبـــأ 
نوشـته اند: وقعه جمل جنگ جمل میان علي و دشـمنان علي نیسـت، همین 

کشـتن ناقۀ صالح به دسـت قوم ثمود  است. 
اّول اینکـه شـتر صالـح «ناقه» بوده نـه «جمل»! ثانیاً چه اشـکالي دارد که بیت 

خاقاني  به جنگ جمل و گمراهي اصحاب آن هم اشـاره داشـته باشـد؟ 
ص. 603: 

 ذیل بیت 24 «فلک المستقی م» را «آسمان پابرجا» معني کرده اند. 
فلک المسـتقی م اصطالحـي نجومي اسـت. «مطالع بـروج [را] اندر خط اسـتوا 
فلـک مسـتقیم خواننـد» (ابونصر قمـی، 1375: 26؛ و نیـز نک: مصّفـی، 1366: 

ذیل همیـن اصطالح). 
ص. 610، ذیل: 

 شــد قلــم از دســت آن رمــح بــه دســت ســماك 
جویبــار لــب  و  بــاغ  ایــن  دســت  از  ارم  شــد 

نوشـته اند: ...از تیـغ زرانـدوِد آفتـاب نیـزۀ سـماك به قلم تبدیـل شـد، و... اّما 
اینکـه نیـزۀ سـماك رامـح  بـه قلم تبدیل شـود، چـه نتیجـه اي به دنبال داشـته 

باشـد؟ روشـن نیست! 
«قلم شـدن» بـه معني شکسـتن و بریـدن و در اصطـالح رایج «قلم کـردن پا» 
رواج فـراوان دارد؛ و معنایـش مجـازاً ایـن مي شـود کـه نیزۀ سـماك قلم شـد و 

شکسـت. طبعـاً معناي حقیقـي آن مّد نظر نیسـت. 
ص. 610، ذیل: 

را  ســیه پوش  خــاك  آســمان  زرِ  تیــغ 
شــهریار رایــزن  راي  چــو  منــّور  کــرد 

نوشـته اند: راي بـه معنـي وزیر و مشـاورـ  برگرفتـه از راي و برهمن در کلیله 
دمنه ؟... .  و 

اوّالً راي و راجـه، حکمران و پادشـاه هندوسـتان  را گوینـد و به معني «وزیر» و 
«مشـاور» نیسـت؛ ثانیاً راي در اینجا به معني اندیشـه است. یعني خورشید (تیغ زر 
آسـمان) خاك تیره را همچون راي و اندیشـۀ رایزِن پادشـاه، منّور کرده. کسـرۀ 
اضافـه میـان راي و رایـزن بـه دلیل یـک ویژگي سـبکي، که در دیـوان خاقاني  

شـواهدي دارد، حذف شـده است. 
ص. 611، ذیل: 

چــون ســه قــدح کــرد نــوش، درج ُگهــر برگشــاد 
قندهــار صنــم  آن  لــب  ز  شــد  قندفشــان 
نوشـته اند: ...نسـبت به قندهار  فقط جورآمدن لفظ اسـت، و زیبایي به قندهار 

ندارد.  ربط 
شارح محترم گویا این بیت مشهور عنصري  را از خاطر برده اند: 

نیســت  قندلــب  قندهــاري  نــگار 
قندهــاري نــگار  قندین لــب  تــو 
(عنصری بلخی، 1363: 281)
چنان که در مجمع الفر س آمده اسـت، قندهار  «نام شـهري اسـت منسـوب به 

خوب رویـان و... مثالش شـاعر گوید: بیت: 
بوســتان از  نغزتــر  روم   دیبــاي  ز  شــهر 

قندهــار » از  خوب تــر  شــهر  خوبــان  ز  راه 
(محمدقاسم کاشانی، 1338ق: 1003).

و قطران  سروده است: 
سیم ســیما  دلبــر  ســنگدل  ایــا 

قندهــاري لعبــت  قندلــب  بــت 
(قطران تبریزی، 1333: 383)

مرحـوم سـجّادي هم در فرهنـگ خویش (ذیل قندهـار )، به اسـتناد آنندراج ، 
قندهـار را نـامِ معبدي در گنگ بهشـت  دانسـته و احتمـال داده اند کـه خاقاني  از 

«صنـم قندهـار » به همین معبد نظر داشـته اسـت. 
ص. 622، ذیل: 

رســن ور  زمــزم  اي  جهانگــرد،  کعبــۀ  اي 
بــر از  آیــي  زمــزم  چــون  و  نمایــي  زرین رســن 
شـارح محتـرم، خـالف مفّسـران دیگـر کـه «کعبـۀ جهانگـرد» را بـه معني 
خورشـید گرفته انـد، معتقد اسـت کـه «جـز درگاه حاکـم دربند  نمي تواند باشـد» 
و بعـد خـود دچار ابهام شـده اند کـه «اّما کعبۀ جهانگـرد به معنـي درگاه حاکم را 
چطـور بایـد معني کـرد... این تعبیر یکي از مـوارد ابهام در دیوان خاقاني  اسـت!». 
کعبـۀ جهانگرد قطعاً در اینجا خورشـید اسـت و خاقاني  در ابتـداي مطلع دوم 
قصیدۀ خود، به شیوۀ قصایــد دیگــرش، بـه تـوصیف آفتـاب پــرداخته است. 
ایـن تعبیـر یـادآورِ ابیاتـي از تحفةالعراقیـن نیز هسـت کـه در خطاب بـه آفتاب 

سـروده است: 
را  آســمان  رهــرو  کعبــۀ  اي 

(14 (ص  را  جهــان  آتشــین  زمــزم  وي 
بنابراین، ابهامي در منظور خاقاني  نیست. 

ص. 622، ذیل: 
شــروان  اهــل  کــز  دیــدي  عالــم  دایــگان  اي 

شکسته ســرتر   هســتم  یتیمــان  کــوزۀ  از 
نوشـته اند: دایـگان عالـم یعنـي حامـي همـۀ مـردم و مخاطـب ایـن بیـت 

مي توانـد پـروردگار باشـد. 
دایـگان بـه معنـي دایـه اسـت و در اینجـا نیـز خاقاني  بـه خطـاب خویش با 
آفتـاب ادامـه مي دهـد و بـا او درد و دل مي کنـد. خاقانـي در تحفةالعراقیـن هـم 

معرفی، نقد و بررسی کتاب
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خورشـید را بـه صفـِت دایگـي یاد کرده اسـت: 
خــس  هــر  مهربــان  دایــۀ  اي 

(18 (ص  کــس  هــر  رایــگان  معشــوقۀ 
ص. 625، ذیل: 

را  دیــن  ایمان سراســت  دربنــد   کــه  ده  انصــاف 
کافــر دشــت  دیــوار  ایمــان،  ســراي  ســقف 
بـا شـگفتي نوشـته اند: مخاطـب خاقاني  باید بپذیرد که شـهر کوچـک دربند  

ایمان سراسـت، یعني مرکز مسـلماني است... . 
بایـد توجّه داشـت که شـهر دربند  «ثغـر» و مرز مناطق مسلمان نشـین بوده و 
در همسـایگي مناطق غیرمسـلمان قرار داشته اسـت. منظور خاقاني  از ایمان سرا 

بودن همین اسـت و جاي تعّجبي نیسـت. 
ص. 625، ذیل: 

حاشــا  اســت،  زر  طــاس  عقــرب  ز  پــر  گوینــد   
نشــتر فکنــد  عقــرب  را  فلــک  حرمتــش  کــز 

عــاق رب اســت کــو را خوانده ســت جــاي عقــرب 
عبقــر فــرش  ز  برقــع  را  مــه  اوســت  فــّر  کــز 
نوشـته اند: چنان که در مشـرق زمین گاه مردِم دو شـهر همسایه از یکدیگر بد 
مي گویند... ظاهراً همسـایگان دربند ـ  و شـاید همسـایگان خاقاني  ـ مي گفته اند 

کـه دربند کاسـۀ زّریني ُپر از عقرب اسـت. 
نکتـۀ مهـم و گفتنـي در مـورد «طـاس زر» این اسـت کـه «سـاري تا ش» به 
معنـي طـاس زر نـام ناحیـه اي اسـت در حوالي دربنـد  (نک: کندلي هرپسـچي، 

 .(365 :1374
ص. 636، ذیل: 

 از حــرف صولجان فــش زیــرش دو گــوي ســاکن
آمــد چــو صفــر مفلــس و در صفــر شــد توانگــر
نوشـته اند: حـرف صولجان فش، حرفي به شـکل چـوگان، حرف «ي» اسـت، 

و در تقویـمِ قدمـا «ي» رمز ماه  حوت  (اسـفند) بوده... . 
بایـد توجّه داشـت کـه خاقانـي  از حـرف صولجان فش شـکل «یا» را 
مـّد نظـر داشـته که هم مثـل چوگان اسـت و هـم دو نقطـۀ گوي مانند 
در زیـر آن وجـود دارد. طبعـاً، «ي» داراي چنین مشـّخصاتي نیسـت. در 
جـدول تقویـم کواکـب، «ي» [= 10] عالمـت بـرج دهـم، یعنـي دلو، و 
«یـا» [= 11] نشـانه و مرتبـۀ بـرج یازدهم یا حوت  اسـت (نـک: مصّفي، 

 .(872 :1366
ص. 636، ذیل: 

 ویحــک نــه هــر شــبانگه در آب گــرم مغــرب 
مزعفــر ُحلّــۀ  آن  پوشــند  و  دهنــد  غســلش 

نوشته اند: آب گرم مغرب  گرماي غروب و سرخي شفق است. 
سـخن خاقانـي  تلمیحي اسـت به آیـه اي از قـرآن  کریم  و «آب گـرم» ترجمۀ 

تعبیـر قرآنِي «عیـن َحِمئه» (کهف: 86) اسـت. 
ص. 652، ذیل: 

بینــي  مــرا  تــا  آي  مغــان   بــه 
زنّــار کنــم  حبل المتیــن  ز  کــه 

نوشته اند: زنّار کمربند زردشتیان است. 
زنّار قطعاً کمربند ترسـایان  اسـت و کمربند زرتشـتیان  را «ُکشـتي» مي گویند، 
امّـا علّـت اینکـه خاقانـي  زنّـار را بـه مغـان  نسـبت داده ایـن نکتـه اسـت کـه 
شـاعران پیشـین، اغلـب لفظ مـغ  راـ  مثـل واژۀ «گبـر » و امثـال آن ـ به معناي 
اعمّ مي گرفته اند که شـامل زردشـتي و مسـیحي  و غیره مي شـده اسـت، یعني 

مطلِق غیرمسـلمان! 
ص. 658، ذیل: 

گویــم  گــرت  زنــي  ســر  بــر  دســت 
بازپــس آر رفتــه  عمــر  بهیــن  کان 

نوشـته اند: ربـط ابیـات بـه یکدیگـر، چنان کـه بایـد، روشـن نیسـت و اینکه 
مخاطـب ایـن چند بیـت یـک معشـوق موافـق در عالـم خیـال اسـت یـا روي 
سـخن بـه کسـي اسـت کـه در ري  خاقانـي  را پذیـرا شـده... و این یـار جفابردار 
آیـا همـان تاج الدّیـن راز ي، ممدوح این قصیده، اسـت؟ ...سـؤال هایي اسـت که 

پاسـخ قطعي نـدارد. 
قطعـاً، مخاطب این ابیات «بخت» اسـت که خاقاني  مطلع سـوم قصیـده را با 

درود بـر او آغاز کرده اسـت: 
دلــدار  اي  خه خــه  و  بخــت  اي  بخ بــخ 

جفابــردار هــم  و  وفــادار  هــم 
نـه معشـوق مـّد نظـر اسـت و نه ممـدوح و نه کـس دیگر! بـا اندکـي دّقت، 
ایـن ابهـام از میـان مي رفت. شـارح در ابیات بعدي هم درگیر همین ابهام اسـت 
و در بیـت 105 (ص 659) هـم مخاطـب را «پرندۀ محبوبي در این قفس» (قفس 

آبنوس لیل و نهار) دانسـته اسـت! 
ص. 660، ذیل: 

شــرع  حّجــت  دو  چنیــن  وجــود  بــا 
شــمار مصــر   و  دان  کوفــه   خــوي ْ  و  ري  
نوشـته اند: ابوحنیفـه  در کوفـه  مي زیسـته، و از پیـروان مذهب سـنّي شـافعي  

جماعاتـي در مصـر  مي زیسـته اند. 
بایـد توجّه داشـت که شـافعي  در مصر  به دنیـا آمده و در همان جا درگذشـته 
اسـت. مقصـود خاقانـي  این اسـت که، بـا وجود ایـن دو عالم دینـي، ري  و خوي  
به منزلۀ کوفه  و مصر هسـتند که محّل زندگي و زادگاه امامان حنفي و شـافعي 

اسـت. به طور غیرمسـتقیم، این دو عالم به ابوحنیفه  و شـافعي مانند شـده اند. 
ص. 664، ذیل: 

ســفري  فــي  الهــالَل  َرأْیــُت  ُمــْذ 
اَهلَّة األســفار اَفــدي  ِصــرُت 

نوشـته اند: از هنگامـي که این هـالل راـ  تاج الدّیـن را ـ در سـفر ري  دیده ام، 
بیشـتر فدایِي یاران سـفر شده ام. 

ترجمـۀ دقیقي نیسـت؛ «اهلةاالسـفار» را چگونه مي توان «یاران سـفر» معني 
کـرد؟ اهلة االسـفار بـه معنـي گـرد و غبارهاي سـفر اسـت (نک: المنجـد ، ذیل 
هـالل). شـاعر جنـاس تـام بین هالل بـه معني «هالل مـاه  و عیـد» و هالل به 

معنـي «غبار» را در نظر داشـته اسـت. 
ص. 668، ذیل: 

بــس  بــود  کانده گســارم  دلــي  کــو 
بــس خشــنود  بــوده ام  زو  جهــان  در 

نوشـته اند: کلمـۀ «بـس»، که ردیف ابیات این قصیده اسـت، گاه هیچ نقشـي 
در معنـي جمله هـا نـدارد. در همیـن بیـت اّول اگـر آن را از هر دو مصـراع حذف 

کنیـم، دو جملـۀ سـاده و روشـن مي ماند که نیـازي به شـرح ندارد. 
«بـس»، در اینجـا، بـه معنـي «تنهـا» اسـت. یعنـي کـو آن دلـي کـه تنهـا 
اندوهگسـارم بـود و در جهـان تنهـا از او خشـنود بودم؟ طبعاً، حـذف آن به معني 

لطمـه مي زنـد. 
ص. 668، ذیل: 

خواســتم  نــان  آبگــون  چــرخ  ز  مــن 
بــس فرمــود  مــن  اجــراي  جگــر  او 

در حاشیۀ نقد و شرح قصاید خاقانى و پاسخ به استعالمات و ابهامات استاد استعالمی (بخش دوم) 
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نوشته اند: جگر را ظاهراً به معني خون جگر و غّصه به کار برده است(!). 
«جگـر خـوردن» به معني غصّه خـوردن تعبیر رایجي اسـت. خاقاني  مکّرر این 

تعبیر را در دیوان آورده اسـت، از جمله: 
مــرا  بیــش  کــه  جگرگوشــه ات  چشــم هاي  بــه 

مخــور جگر که مــرا خود فلک جگر خوار اســت (ص 842)
تفـاوت تعبیـر در اینجا آن اسـت که خاقانـي  «جگر اجري کردن» گفته اسـت 

کـه جگـر را روزي و مقـّرري قـراردادن معني مي دهد. 
ص. 669، ذیل: 

کــرده اي  چــون  این چنیــن  چــرخ  اي  گفتــم 
بــس مأخــوذ  تویــي  مــا  خــون  بــه  پــس 
نوشـته اند: مأخـوذ بـه معنـي مقّصـر بـا حـذف نقطـۀ «ذ» بـه کار رفتـه، که 

به عنـوان ضـرورتِ شـعري  قابـل قبـول و در هـر حـال ضعـف بیـان اسـت. 
بایـد توّجـه مي فرمودنـد کـه قدمـا در مـورد قافیه کـردن «د» و «ذ» از قاعـدۀ 
خاّصـي پیـروي مي کرد ه انـد. ایـن بیـت هـم در چهارچـوب همان قاعده اسـت، 
نـه ضـرورت شـعري  اسـت و نه ضعـف بیان. مولـوي  هـم در این بیـت «حد» و 

«کاغـذ» را قافیه کرده اسـت: 
شــود  بي حــد  آن  شــرح  نویســم  گــر 

شــود کاغــذ  مــن  هفتــاد  مثنــوي  
ص. 669، ذیل: 

چــرخ  کــرد  تظلّــم  خــود  عــذر  ز  هــم 
بــس بشــنود  مــن  گــوش  تظلّــم  کان 
نوشـته اند: اّمـا تظلّـم از عـذر خـود بـاز تعبیـر نادرسـتي اسـت کـه نشـان از 

ناپختگـي سـال هاي جوانـي خاقانـي  دارد. 
بایـد توجّـه داشـت کـه ایـن قصیـده در تبریـز  سـروده شـده و مربـوط بـه 
سـال هاي کمـالِ خاقاني  اسـت، چراکه خاقاني سـال هاي پایاني عمر خـود را در 

ایـن شـهر گذرانـده اسـت. در ابیـات پیشـین تصریح شـده بود: 
اســت  حاصــل  چیــزم  دو  تبریــزم  بــه  تــا 

(208 (ص  بــس  مهــران رود  آب  و  نــان  نیــم 
امّـا غرابـت تعبیر خاقاني  مي تواند ناشـي از ضبط نسـخه باشـد، نه ناپختگي 
شـاعر! بـا جابه جایـي نقطۀ «عـذر» و تبدیـل آن به «غـدر» غرابت تعبیـر از میان 

مي رود! 
ص. 686، ذیل: 

هــم  نــدارد  او  خواهــي  بي ادبــار  اقبــال  چــرخ  ز   
کــه اقبــال مــه نــو هســت بــا ادبــار ســرطانش
نوشـته اند: کلمـۀ آخر بیـت 87 نمي تواند سـرطان  باشـد که در اخترشناسـي 
قدما برج شـرفِ ماه  اسـت. با آوردن کلمۀ ادبار باید شـرطان  باشـد که نخسـتین 

منزل ماه اسـت. 
در مورد «سـرطان » و «شـرطان » هم نسـخه هاي دیوان و هم شارحان هم نظر 
نیسـتند. برخـي مثل جناب اسـتعالمي و دکتر ماهیـار (ثري تا ثریّـا ، ص 142) و 
مرحـوم سـجادي (فرهنگ سـّجادي، ج 1، ص 810) به اسـتناد حاشـیۀ مرحوم 
داناسرشـت بر ترجمـۀ آثارالباقیه و نیز ابوالفضل مصّفـي در فرهنگ اصطالحات 
نجومـي  (ص 439) شـرطان را بـر سـرطان رجحـان داده انـد. با این همـه به طور 
قطـع نمي تـوان سـرطان را غلط دانسـت، چراکه سـرطان و ادبار با هم به شـّدت 
تناسـب دارنـد و سـرطان یـا خرچنـگ به ادبـار و پَس روي شـهره اسـت. ضمن 
اینکـه سـرطان خانـۀ مـاه  نیز هسـت. خاقاني  نیـز چندبـار سـرطان و پس روي 
و ادبـار را کنـار هـم آورده اسـت (بـراي توضیـح بیشـتر نـک: نقد مدخـل «ادبار 

سـرطان» در فرهنگ سـّجادي). 

ص. 694، ذیل: 
مــاه  نهــاده  آتــش  در  بــود  نعــل  کــه  گفتــي 

مشــهور شــد چــو شــد زن دودافکــن از ســرش  
نوشـته اند: مشـهور شـد معنـي روشـن نـدارد. با رفتن شـب مـاه  دیده شـد؟ 

نمي دانیـم، مبهم اسـت. 
مـاه  در اواخـر قمـري در پایان شـب طلـوع مي کنـد و دیده مي شـود. معناي 
بیت چنین اسـت: با رفتن زِن دودافکن شـب، ماه طلوع کرد و مشـهور و آشـکار 

شـد. نسـخۀ «مشهود شـد» هم هست که مشـهودتر است!
ص. 694، ذیل: 

بخــورد  زیــورش  و  زر  روز  مــرغ  کــه  گویــي 
زیــورش بانــگ  مي شــنوم  مــرغ  حلــق  کــز 
نوشـته اند: ...صـداي پرنده هـا صـداي جرنگ جرنـگ زر و زیـور روز اسـت. 
تشـبیهاتِ گوناگـون خاقانـي  درهم آمیختـه و شـرح و تفسـیر بي هیـچ ابهامـي 
نخواهـد بود. در این ده بیت، چند مورد مبهم اسـت یا وجه شـبه روشـن نیسـت. 
شـارح محتـرم اي کاش مـوارد ابهام ده بیـت قبل را یکي یکي مي نوشـتند تا 
در مورد آنها بیشـتر بیندیشـیم. مقصود خاقاني  این اسـت: مرغ روز (خورشـید) زر 
و زیـورِ شـب (سـتارگان) را خـورده اسـت و اینک صـداي زر و زیورهـاي آن را از 

حلـق مرغ (خـروس صبحگاهي) مي شـنوم. 
ص. 696، ذیل: 

وادي چــو دشــت محشــر و بُختــي روان چنانــک 
محشــرش روز  بــود  ســیر  کــه  گــران  کــوه 

نوشـته اند: نظـر به آیۀ 5 سـورۀ قارعه (101) اسـت: و تکـون الجبال کالعهن 
المنفـوشـ  کوه ها بیني شـده چون پشـم نـرم (موالنا جالل الّدیـن...). 

بـه نظـر مي رسـد تلمیـح بیت بـه این آیـه اسـت: «َو تَـَري الِجباَل تَحَسـُبها 
جامـدة و ِهـَي تَُمرُّ َمرَّ الّسـحاب» (نمـل: 88). 

ص. 716، ذیل: 
آورنــد  نــوروزي  و  عیــدي  خــراج  پــس  زیــن 

عســکرش بیضــاي  ز  و  عــراق   بیضــۀ  از 
نوشته اند: بیضاي عسکر هم که ناحیۀ شکرخیزي در خوزستان بوده است. 

بـه نظـر مي رسـد کـه حـق بـا نسـخه بدل «بیضـاء و عسـکر» اسـت. چون 
«بیضا » منطقه اي اسـت در فارس و «عَسـکر مُکرَ م» شـهري اسـت در خوزسـتان 
که به شـکرخیزي مشـهور بوده اسـت. به هر حال، «بیضاي عسـکر» را ناحیه اي 

در خوزسـتان دانسـتن دقیق نیست. 
ص. 725: 

در مقّدمـۀ قصیـده نوشـته اند: «در این قصیـده، ناپختگي هایي همـراه با ابهاِم 
تعبیرها و گاه سـکته هایي در کالم نیز هسـت». 

آنچـه شـارح محتـرم، در اینجـا و مـوارد دیگـري از کتـاب خویـش مثـل 
صفحـۀ 731، با عنـوان «سـکته» از آن یـاد کرده، ناشـي از رعایـت قواعد دقیق 
عروضـي اسـت که در روزگار خاقانـي  و چندي پـس از آن در اوزان خاّصي که ما 
آنهـا را دوري تلّقـي مي کنیـم، الزم االتباع بوده و بعداً تقریباً متروك شـده اسـت. 
متأّسـفانه، تحقیق جامعي در مورد عروض خاقاني انجام نشـده و جاي خالي آن 
کمـاکان حس مي شـود (همچنیـن نک: توضیحـات ذیل صفحـۀ 869 از کتاب 

دکتر اسـتعالمي که خواهـد آمد). 
ص. 731، ذیل: 

کــم  زره  نقطــۀ  از  ســنگ  نیم جــو  خــال  آن 
زره مثالــش زلــف  گشــته  حلقــه  نقطــه  بــر 
نوشـته اند: خـال معشـوق را بسـیار کوچـک وصـف مي کنـد، از نقطـۀ حرف 

معرفی، نقد و بررسی کتاب
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کوچک تـر.  «ز» 
منظـور خاقانـي  تشـبیه خال معشـوق به نقطـۀ «زره» اسـت، نه حـرف «ز»؛ و 
نقطـۀ زره عبارت اسـت از سـر میخ کـه در حلقۀ زره وصل مي کنند تا سـر حلقه 

گشـاد نگردد (نـک: لغت نامۀ دهخـدا، ذیل «نقطۀ حلقـۀ زره»). 
ص. 732، ذیل: 

مســکون  ربــع  بگرفــت  مثلّــث  مرکــز  در 
مه صقالــش تیــغ  از  مرّیــخ   اوج  فریــاد 
نوشـته اند: شمشـیر شـاه... در دل مرّیخ ـ  سـتارۀ جنگ! ـ چنان ترسـي ایجاد 
کـرده کـه مرّیـخ از زمین  فاصله گرفته و با وجود این فاصله بـاز فریادش در تمام 

ربع مسـکون  پیچیده است(!). 
منظور خاقاني  از «اوج مرّیخ » برج اسـد اسـت. در صفحۀ 484 دیوان هم «اوج 

اختِر پنجم» یعني همین: 
پنجـــــــم  کشـــــــــــــور  ملک الملــک 

پنجــم اختـــــــــــــــر  اوج  قامــــــع 
بیروني اوج شـمس  را در جوزا و اوج زحل را در قوس و اوج مشـتري  و مرّیخ  را 
در اسـد نشان داده اسـت (نک: مصّفی، 1366: 63). قدما دورترین فاصلۀ مّریخ را 

از زمین  در برج اسـد مي دانسـتند. امّا منظور خاقاني  از این بیت چیسـت؟ 
خاقاني  در وصف صیدگاه شـاه شـروان  و کشـتار سـباع (یعني شـیر و پلنگ 
و...) بـه شمشـیر وي، کـه یـک هفتـه بدان مشـغول بـوده، مي گوید: خـون آنها 
زمین  را گرفت و فریاد برج اسـد که شـیري آسـماني اسـت، از ترس در سراسـر 
زمیـن پیچیـده، چراکـه این شـیِر آسـماني هم به وحشـت افتاد که مبـادا پس از 
شـکار شـیران زمین، نوبت به او برسـد. مرورِ بیت هاي خاقاني براي روشن شـدن 

مقصود او مفید اسـت: 
ــز خــون  ــباع ک ــدان خــون س ــه ریخــت چن یــک هفت

ماللــش آن  از  بگرفــت  شــد  مــال  هفتم زمیــن 
مســکون  ربــع  بگرفــت  مثلّــث  مرکــز  در 

(228 مه صقالــش  (ص  تیــغ  از  مرّیــخ   اوج  فریــاد 
ص. 732، ذیل: 

بــر شــخص شرزه شــیران از خــون قبــاي اطلــس 
نصالــش مقراضــۀ  بریــدي  مقــراض وش 

نوشته اند: مقراضه پیکان دوشاخ یا خنجر دوشاخه(؟) است. 
مقراضه بي تردید پیکان دوسر است. نظامي  گوید: 

خدنـــــــگ دوشــاخه هاي  میــــــــــــــان  از 
جســت مقراضـــــــــــــه اي فراخ آهنــــــــــــگ
(نظامی گنجوی، 1383:  54) 

خاقاني  نیز به پیکان بودن آن تصریح دارد: 
کــف  بــه  مقراضــه  پیــکان  او  در  دیــدم  را  شــاه 

ــداز در نخجیرجــا (ص 19) راســت چــون بحــر نهنگ ان
ص. 733، ذیل: 

چــون در اســد رســیدي چــون ســنبله ســنان کش 
از ضربــت الف ســان کــردي چــو ســین و دالــش
نوشـته اند: تیر  دوشـاخۀ شـاه وقتي به شـیرهاي شـکارگاه مي رسـید، آن ها را 

مثـل حرف سـین یا حـرف دال خمیـده مي کرد. 
نکتـۀ بیت خاقاني  بسـي لطیف تر اسـت از دریافت شـارح محتـرم. خاقاني در 
بیـت خویـش الـف و سـین و دال را، که حروف کلمۀ «اسـد» هسـتند، از یکدیگر 
جـدا کـرده تـا تکه تکه شـدن اسـد بـه ضربـت شـاه را بـه مـا بـه شـکل کامًال 
محسـوس نشـان بدهـد و ایـن از زیبایي هـاي هنـري سـخن این شـاعر بزرگ 

است. 
ص. 733، ذیل: 

گلگلــون  شــاه  تیــغ  از  گندنارنــگ  دریــاي 
والــش پشــیز  یک یــک  خــون  از  پیــازي  لعــل 
نوشـته اند: گویـا خاقاني  معني وال (بالن) را نمي دانسـته یا ایـن حیوان دریایي 

را هرگز ندیده اسـت. وال ماهِي فلس دار نیسـت. 
مقصـود پیشـینیان از وال گویـا ماهـِي غول پیکر بوده اسـت، نـه ضرورتاً این 
پسـتانداري کـه مـا به عنـوان نهنـگ مي شناسـیم. ازرقي هـروي نیـز به همین 

دلیـل بـه «پشـیزه» [= فلس] وال اشـاره کرده اسـت: 
طبــع  آتــش  هــواي  از  آب  گــردد  گــرم  چــو 

وال ماهــي  مســام  بــر  شــود  نــرم  پشــیزه 
(عوفی، 1335: 318)

ص. 747، ذیل: 
دریــغ  داشــتم  جهــان  ملــوك  کــز  تحفــه  ایــن 

انورســخاش بارگــه  نثــار  کــردم 
نوشـته اند: اشـاره به این اسـت که خاقاني  ظاهراً از شـروان  یا حکومت شروان 
رنجیـده و از سـتایش شروان شـا ه بـراي مّدتـي خـودداري مي کرده اسـت. زمان 
این سـفر ارمنسـتان  روشـن نیسـت تا بدانیم در حکومت منوچهر بوده اسـت یا 

اخستان . 
مي تـوان به قطـع ایـن ماجـرا را مربـوط بـه دوران اخسـتان  دانسـت. خاقاني  
سـرانجام چنـدان از بي مهـريِ اخسـتان بـه تنـگ آمـد که شـروان  و شـروانیان 
را وانهـاد و بـه تبریـز  و نقـاط دیگـري روي آورد. خاقانـي، در قطعـه اي بـا ردیف 
«مي گریـزم»، بـه گریـز از شـروان و حضور خـود در تبریز و ارمـن  و نیز انعام هاي 
«صدر ریاسـت»، که ممدوح همین قصیده اسـت و ریاسـت ارجیش  در ارمینیه را 

بـر عهده داشـته، یـاد مي کند: 
شــروان  اهــل  ز  مــن  کــه  شناســي  رفیقــا 

مي گریــزم...  شــما  در  جــان  بیــم  از  نــه 
عیـالـــم  پـایبنـــد  هـــم  تبـری ـــز  بـــه 

مـي گـریـــزم  بـــال  پـایبنـــد  آن  از 
مي آیــم  ارمــن   ســوي  چــون  تبریــز   ز 

مي گـــریزم  ضیــا  در  ظلمتــي  از  هـــم 
ریـاســـت  صـــدر  انعـــام  ز  ارجیــش   ز 

مـي گـــریزم مـــال  بـــر  حیـــا  فـــرط  ز 
(ص 905-904)

ص. 747: 
در پایـان شـرح قصیـده نوشـته اند: قطعـۀ دیگـري هـم در سـتایش ایـن 
شـمس الدّین محمود در دیـوان خاقانـي  هسـت، فقـط یـازده بیـت اسـت. 

خاقانـي ، جـز اینجـا، در اشـعار صفحـات 898، 901 و 904 نیـز ممـدوح این 
قصیـده را، کـه حاکـم ارجیـش  بـوده، مدح گفته اسـت. 

ص. 758، ذیل: 
چیســت؟  تنگنــاي  ایــن  حاصــل  حادثــات  جــز 

خــاك؟ تنگنــاي  کنــي  چــه  تنگ حوصلــه  اي 
نوشته اند: حادثات یعني موجودات و آفریدگان که ازلي و ابدي نیستند. 

قطعـاً، منظـور از حادثـات، حـوادث و مصائـب روزگار اسـت. در صفحۀ 312 
دیـوان هـم مي گوید: 

گریــز  صوفیــان  آن  صــف  در  حادثــات  از 
شــادمان نابــود  ز  و  غمگن انــد  بــود  کــز 

در حاشیۀ نقد و شرح قصاید خاقانى و پاسخ به استعالمات و ابهامات استاد استعالمی (بخش دوم) 
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ص. 786 ذیل: 
ز اصحــاب خویــش چــون ســگ کهــف انــدر آن حــرم 

بــرآورم پــا  و  ســر  شکســتگّي  از  آه 
نوشـته اند: امّـا در ایـن مـورد که اصحاب کهف  سـگ خود را آزرده و دسـت و 

پـاي او را شکسـته اند(!) جزء روایت اصحاب کهف نیسـت. 
در تاریخ نامـۀ طبـر ي (ج 1، ص 577)، در مـورد ایـن سـگ آمـده اسـت کـه 
«بـه اذِن خداونـد بـه سـخن آمـد و بـه زبـان فصیح گفت: مـرا چه زنیـد که من 
نیـز بدان خداي، که شـما بـدان گرویده ایـد، گرویده ام» (همچنین نک: حسـینی 

معمـوري ، 1373: 358). 
ص. 794، ذیل: 

مــن چــو طوطــي و جهــان در پیــش مــن چون آینه ســت 
مي ننگــرم خویشــتن  جــز  ار  معــذورم  الجــرم 

نوشـته اند: و در کاربـرد این تعبیر در دیوان حافظ  هم بسـیاري از نسـخه هاي 
کهـْن آن را به غلـط «در پـس آینـه» ضبط کرده اند کـه باید «در بر آینه» باشـد. 

معلـوم نیسـت با وجـود اینکه ضبط «در پس آینه» در بسـیاري از نُسـخ کهن 
ـ به اقـرارِ شـارح محترم ـ  آمـده، چرا باید به سـادگي آن را غلط بپنداریم. به نظر 
مي رسـد «در پِس آینه» قید فعل «داشـته اند» اسـت، یعني کسـي از پس آینه مرا 
چـون طوطي نگاه داشـته و به من تلقیـن مي کند و «در پـس آینه» بیانگر حالت 
طوطي نیسـت. خاقاني  در بیت بعد نیز تعبیر «در پس آینه» را تکرار کرده اسـت: 

مي کنــد  تلقیــن  آیینــه  پــس  در  عقلــم  هرچــه 
مــن همــان معني به صــورت بر زبــان مــي آورم (ص 248)

و در منشآت (ص 6) نیز مي گوید: 
«چنان کـه طوطـي در آینـه نگـرد و معلّمـش در پـس آینه تلقین مي کنـد. او 

خـود را مي بینـد، پنـدارد که دیگري اسـت». 
تعبیـر «در پس آینه» هنگام اشاره به مضمون طوطي و آینـه در متـون دیگر 

نیز تکــرار شده است (نک: ترکی، 1390: 38 و 39). 
ص. 795، ذیل: 

جســم بي اصلــم، طلســمم دان، نــه حــّي ناطقــم
آزرم نقــش  نــه  دان،  زیــادم  بي ذاتــم،  اســم 
نوشـته اند: زیـاد در بـازي نـرد یک بـازي منفي اسـت کـه در آن بازیگر یک 

امتیـاز بیشـتر از آنچـه روي تـاس مي آید از دسـت مي دهد. 
در فرهنـگ سـجّادي (ذیل زیـاد)، به نقل از غیاث اللغـات و آنندراج  و لغت نامۀ 

آمده:  دهخدا، 
نـام بازیـي از هفـت بازي نـرد؛ به این نوع کـه هر نقش کـه در کعبتین افتد، 
هنـگام باختـن، یکـي از آن زیاد بازنـد... چراکه در بازي مذکـور در هر نقش یک 

خـال زیاد کرده انـد و آن را خـاِل زیاده گویند. 
که مطابق است با آنچه در دیوان خاقاني  آمده است: 

ــاد ــرد زی ــون ن ــم چ ــق خت ــر ح ــرده ب ــابی ک ــر حس ه
هرکـه شـش پنجي زده یـک بر سـر آن آمـده (ص 369)
و در منشـآت نیـز بـه هیچ بودن و تهي بـودن و «ظـلّ» عدم  بـودن نقش زیاد  
اشـاره کـرده اسـت: «خاقانیـا... باز نقـش زیاد مي جویـي؟ ظّل عـدم مي طلبي؟» 

(خاقانی شـروانی: 1362: 196). 
ص. 803، ذیل: 

آب  خــورد  گیهــان  ســر  بــر  هّمتــم 
کنـم؟ چـه  گیهـان  تـر  و  خشـک  ننـگ 

نوشـته اند: بر سـر گیهـان آب خوردن یعني بـه ماوراء این جهان وابسـته بودن 
و بهره منـدي از عالم معنا. 

ظاهـراً، ایـن تعبیر به معنـي ناچیز و نابود انگاشـتن جهان اسـت؛ خاقاني  این 
تعبیـر را در جاهاي دیگر هم آورده اسـت: 

خــورد  آب  مــن  ســر  بــر  تــا  او  عشــق 
(581) نکـرد  غـم  االّ  جانـم  آبخـورد 

خــورد  آب  عّشــاق  همــه  ســر  بــر  تــو  عشــق 
(607) خـورد  هـم  ابـدال  سـر  بـر  اوسـت  مـرد  گـر 

ص. 805، ذیل: 
زده ام  چــون  دهــان  بــه  شــروان   آب 

کنـم؟ چـه  خاقـان  نان پـارۀ  یـاد 
نوشـته اند: اگـر خاقـان کبیـر  هم بـه من مسـتمري (نان پـارۀ) خوبـي بدهد، 

نمي خواهـم. 
«نان پـاره» یـک اصطـالح دیوانـي اسـت بـه معنـي اقطـاع (نـک: انـوری، 

 .(73-72 :1373
ص. 814، ذیل: 

از نظــاره مــوي را جانــي، کــه هــر مویــي مــرا 
آورده ام هندوسـتان   کـز  گویاسـت  طوطـي 

نوشـته اند: جان گرفتـن موي نظر به این اسـت کـه قدما مـوي را و گاه ناخن 
را نیـز قسـمت بي جان بدن مي پنداشـته اند. 

شـارح محتـرم دچـار بدخواني شـده اند. «جا ني» مخّفف «جا نیسـت» اسـت و 
ربطـي بـه جان داشـتن یا نداشـتن مو و ناخـن ندارد. معنـي بیت به سـادگي این 
اسـت: ازبس که تماشـاگر براي دیـدن ارمغان من آمده، جاي مو نیسـت، به قول 
معروف جاي سـوزن انداختن نیسـت، زیرا من طوطي گویا از هندوسـتان  آورده ام. 
در گذشـته، مرسـوم بوده که حیوانات مناطِق دوردسـت مثل هندوسـتان را براي 
تماشـا به شـهرها مي بردند و مردم براي تماشـاي آنها اجتماع مي کردند. طبیعتاً، 
فیـل و طوطـي، آن هم طوطي سـخن گو، مي توانسـته بـراي تماشـاچي هاي آن 

روزگار بسـیار جّذاب و شگفت باشد! 
مولـوي  هم در داسـتان فیل در خانۀ تاریک به فیلي اشـاره کـرده که هندیان 

براي عرض و تماشـا به شـهر آورده بودند: 
بــود تاریــک  خانــۀ  انــدر  پیــل 

هنـود بودنـدش  آورده  را  عرضـه 
ص. 876، ذیل: 

خــورده ام دوســتکاني  ســاغر  بغــداد   خــط  تــا 
آورده ام جرعـه دان  در  جرعـه اي  را  دوسـتان 

ــاك ــو خ ــذارم چ ــره نگ ــم بي به ــز ه ــمنان را نی دش
آورده ام دوسـتان  بهـر  خـاص  جرعـۀ  گرچـه 
نوشـته اند: خاقاني  از بهرۀ محّبت پیر عشـق یک جرعه براي دوسـتان آورده 

اسـت کـه یک دجله  اسـت و از آن بهـره اي هم به اغیار مي رسـد. 
تشـبیه جرعه اي که نصیب دوسـتان مي شـود به دجله  در شعر خاقاني  نیست 
و افزودۀ شـارح محترم اسـت. ایشـان توضیـح نمي دهند که چـرا از جرعه اي که 

خاقاني براي دوسـتان آورده، بهره اي باید نصیب دشـمنان بشود؟! 
واقعّیـت آن اسـت کـه بیـت به رسـمي دیرین اشـاره دارد کـه از سـِر اهانت، 
جرعـه اي از جـام بـر دشـمن مي پاشـیده اند. شـاید این عمـل به معنـي خاك و 
ناچیز پنداشـتن دشـمن بوده اسـت (براي توضیح بیشـتر نک: نقد مدخل «جرعه 

انداختـن» در فرهنگ سـّجادي). 
ص. 815، ذیل: 

ــمان ــرد آس ــاره مي ک ــه عرســي پ ــا ب ــر عشــق آنج پی
آورده ام ناگمـان  شـانه داني  نصیبـه  مـن 

معرفی، نقد و بررسی کتاب
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شـارح محتـرم در متـن به جـاي «ناگمـان» «ناگهـان» آورده انـد کـه احتمـاًال 
خطـاي تایپي اسـت. در شـرح هم هیچ اشـاره اي بـه ناگمان و معناي آن نشـده 

است. 
ص. 818، ذیل: 

مــن ســپهرم کــز بهــار بــاغ شــب گــم کــرده ام
آورده ام مهـرگان   ترنـج  بیـن  را  نـو  روز 
نوشـته اند: از بهار باغ شـب گم کرده ام یعني شـب را بیرون رانده و براي این 

روز نـو (نوروز) میوۀ پاییزي آورده ام. 
شـرح شـارح محتـرم گویاتـر و روشـن تر از متـن نیسـت. مقصـود از ترنـج 
مهرگان ، در متن، خورشـید اسـت و گویا از «بهار باغ» شـکوفۀ باغ اراده شـده [در 
مـورد مفهـوم دقیـق بیت نـگاه کنید بـه آنچه در نقـد سـراچۀ آوا و رنـگ (ذیل 

همین بیـت، کـّزازي، ص 118) گذشـت].
ص. 818، ذیل: 

دوم  چــرخ  بــر  مریــم زاد  طبــع  امتحــان  ز 
آورده ام خرکمـان  در  را  عیسـي نطق  تیـر  
نوشـته اند: طبـع مریم زاد یعني طبع بکـر... چرخ دوّم فلک سـتارۀ عطارد  (تیر ) 
و تیـر سـتارۀ اهـل قلم اسـت، امّا در اینجا به سـخن خاقانـي  هم اشـاره دارد که 
چـون تیري اسـت کـه از یک کمان بـزرگـ  یا کمـان بزرگان ـ رها مي شـود. 
میـان آنچه شـارح محتـرم فرموده انـد و مقصود شـاعر ارتبـاط چنداني وجود 
نـدارد و شـروحي از این دسـت از بیـاِن ظرافت هـا و دّقت هایي که سراسـر دیوان 
خاقانـي  را فراگرفتـه ناتواناسـت. [بـراي معني دقیـق بیت نگاه کنید بـه آنچه در 

نقد سـراچۀ آوا و رنـگ (کّزازي، ص 119) گذشـت].
ص. 834، ذیل: 

تواَنــد  ُحســام  رام  روم   و  تــرك   و  خــزر   گــر 
رم اسـت  فحـول  راِم  نهـاد  کـز  عجـب  نیسـت 

نوشته اند: خزر  و ترك  و روم ... مانند گلّه اي... مطیع یک چوپان تواناست. 
فحـول بـه معنـي حیوانات نـر اسـت. در بیت، شمشـیر ممدوح به حیـوان نر 
قـوي و چابـک که پیشـاپیش گلّه حرکت مي کند مانند شـده اسـت نـه چوپان. 

ص. 835، ذیل: 
حقیــر  مایــل  گنبــد  زرت  ســریِر  ز  اي 

نعـم سـایل  پاسـخ  درت  صریـر  ز  وي 
نوشته اند: گنبد مایل گنبد خمیدۀ فلک است. 

گنبـد مایل اشـاره دارد به اصطالح نجومي «فلک مایـل» در برابر فلک ممّثل 
(نک: مصّفـی، 1366: ذیل همین اصطالح). 

ص. 835، ذیل: 
زال  و  ســرخاب  نطفــۀ  کنــد  قطــران   تــو  ســهم 

شـم   و  گرشاسـب   زهـرۀ  کنـد  زیبـق  تـو  تیـغ 
نوشـته اند: ...تـرس از سـلطان نطفـۀ سـهراب و زال  را قطـران  مي کنـدـ  به 
مـاّدۀ روغنـي تیره رنگـي بـدل مي کند! یعنـي از ترس سـلطان دیگـر دلیري به 

نمي آید!  دنیـا 
باید توجّه داشـت که قطران  را مانع انعقاد نطفه و عامل نازایي مي دانسـته اند. 

خاقاني  در جایي دیگر سـروده است: 
فروبنــدد  زادن  ره  قطــران   بــا  کافــور  اگــر 

مـرا کافـور و قطـران  زاد داغ و درد پنهانـي (ص 415)
ص. 844، ذیل: 

عمــر  ابلــق  چشــم  بــه  کــه  ترســم 
ببینـم اسـتخوان  ناخنـه  از 

نوشـته اند: ناخنـه پیـدا شـدِن زائده اي در چشـم اسـت کـه بینایـي را از میان 
مي بـرد... و خاقانـي  ایـن زائـده را از اسـتخوان مي گویـد که خطر و آسـیب آن را 

بیشتر نشـان دهد. 
ناخنـۀ اسـتخواني همـان ناخنۀ سـخت اسـت. پیشـینیان ناخنـه را بـه نرم و 
سـخت تقسـیم مي کردنـد کـه درمان نـوع سـخت و صلب آن دشـوارتر اسـت 
(نـک: ماهیـار، 1390: 116). خاقانـي  در صفحـات 63، 309 و 402 هـم به ناخنۀ 

اسـتخواني اشـاره کرده است. 
ص. 846، ذیل: 

خــواري؟  بــه  کنــم  طلــب  چــه  روزي 
ببینـم هـوان  و  بي طلـب  خـود 

نوشـته اند: خـود را بـراي روزي ایـن دنیـا چرا باید پیـش این و آن خـوار کنم، 
درحالي کـه بـدون طلب هـم از دنیا خـواري مي بینم. 

مقصـود شـاعر ایـن اسـت کـه چـرا باید خـود را بـراي طلـب روزي خـوار و 
خفیـف کنم؛ روزي چون قسـمت اسـت خـود خواهد رسـید و نیازي بـه طلب و 

نیست.  خواري کشـیدن 
ص. 846، ذیل: 

گنج انــــــــد  دزد  کــــــــــه  طّرارانــــــــــي 
ببینـــم دست بریده شـــــــــــــان  هــــــــم 

طّیـــار  چــــــــــو  بریده ســـر  و  طـــــــــــّرار 
ببینـــم بي زبــــــــــان  آویختـــــــــــــه 

نوشـته اند: خاقانـي  به سـراغ شـاعران زمان خـود مـي رود و آن ها را دزد سـخن 
خـود مي گویـد و... در بیـت بعد آرزو مي کنـد که آن ها را مثل مرغ (طّیار) سـر ببرند. 
طّیـار، در اینجـا، به قرینـۀ آویختگي و زبان، به معني ترازوسـت. تـرازو داراي 

زبـان اسـت و آن را مي آویخته انـد. خاقانـي  بازهم بـه این مضمون اشـاره دارد: 
ـــرازو  ـــر تـــــــــ ـــي ســـــــــــ آویختگــــــــ

اّال ز ســـــــــــــــر زبـــان ندیده ســـت (ص 69)
(نیز نک: ص 788).

ص. 846، ذیل: 
ــعد  ــر سـ ــون اختـ ــنه ثـــــــــ ــدر سـ کانــــــــ

ببینـــم کامـــران  طالـــع  در 
انجـــم  قـــران   دگـــــــــــر  ســـال  شـــش 

ببینـــــــم مهــــــــرگان   و  آذر  در 
نوشـته اند: قران  انجم یعني قران دو سـتارۀ سـعادت بخش مشـتري  و زهره ... 
و ایـن قـرانِ سـع د باید در پاییز 556 ق واقع شـود... و این ربطي به قران شـومي 

کــه بــراي سال 582ق پیش گویي شده بود و واقع نشد ندارد. 
خاقانـي  سـخن از قراني مي گوید که شـش سـال بعـد از تاریخ سروده شـدن 
ایـن قصیـده بناسـت رخ بدهـد. قطعاً، ایـن قران  قرانِ مشـتري  و زهر ه  نیسـت، 
چراکـه بـراي تحّقـق ایـن قـران، نیاز ندارد شـش سـال صبـر کنیم. ایـن قران، 
به صـورت کامـًال چشـمگیر، معمـوًال در هر سـال رخ مي دهـد؛ مثـًال، طبـق 
جدول هـاي نجومـي، قـران ایـن دو کوکـب اخیـراً در 21 اردیبهشـت 1390 و 
7 خـرداد 1392 رخ داده و قـران چشـمگیر بعـدي در 27 مـرداد 1393 و قـران 
پـس از آن در 10 تیرمـاه 1394 تحّقق خواهد یافت (نک: کوکـرم، 1398: 113). 
برخـالف نظر شـارح محترم، ایـن قران  همان قران 582 ق اسـت که خاقاني  
در صفحۀ 298 و 480 هم از آن سـخن گفته اسـت. در این قران مشـهور بنا بوده 

اسـت که هفت کوکب در برج میزان برسـند و بیسـت ویک قران اتّفاق بیفتد: 
میــزان  بــرج  بــه  رســد  هفــت  هــر 

(267 (ص  ببینیـم  قـران   بیسـت ویکش  تـا 

در حاشیۀ نقد و شرح قصاید خاقانى و پاسخ به استعالمات و ابهامات استاد استعالمی (بخش دوم) 
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نکتـۀ غلط انـداز در بیـت، کـه موجب خطاي شـارح محتـرم و بسـیاري دیگر 
شـده، تعبیـرِ «سـنه ثـون» اسـت که بـا حسـاب ابجـد  556 مي شـود، درحالي که 
سـال قـران  582ق بـوده اسـت. بـراي رفع این اشـکال مي تـوان احتمـال داد که 
«ثـون» تصحیـف عدد ابجدي دیگري مثل «ثوع» باشـد که معادل 582 مي شـود. 

ص. 848، ذیل: 
چارملّـــت  و  ســــــــــه وقت  شـــاه  او 

ببینـــم مدیح خـــوان  شــــــــــــــــاه  بـــر 
نوشـته اند: چهـار ملّـت یعني چهـار فرقۀ سـنّيـ  شـافعي ، حنفـي، حنبلي و 

مالکي. 
اصطـالح ملّـت، بـه معنـي دیـن، بر فـرق و مذاهب اسـالمي که دیـن واحد 
دارنـد قابل انطبـاق نیسـت، مگر به تّجوز. الجـرم باید آن را بـه معني چهار دین 

اسـالم ، مسـیحیت، یهود  و احتماالً زرتشتي  گرفت. 
ص. 849، ذیل: 

هشـــــــت خلدش  و  هفت ســــــــــــــپهر  از 
روزآخـــــــــــــــر و شب ســــــــــــتان ببینـــم
نوشـته اند: هفت آسـمان یعنـي سرنوشـت، و نیـز بهشـت خـدا، روزهـا بـه او 

نعمـت مي دهـد و شـب ها آرامـش و اسـتراحت. 
«روزآخـر» یـا «روزآخـور » اصطـالح خاّصـي اسـت کـه معنـي آن از تأّمـل در 
متـون بـه دسـت مي آیـد و بـا آنچه اسـتنباط کلّـي شـارح محترم اسـت تفاوت 

دارد، به عنـوان نمونـه: 
ابلق ســوار  صبــح  روزآخــور   چــو 

مرغـزار ایـن  بـر  زد  بـرون  طویلـه 
(نظامي  گنجوی، 1380: 105)

ســپر  زّریــن  بــا  چــو  روزآخــور   تــرك  
سـر افکنـد  تیـغ  بـه  را  شـب  هنـدو  
(عطّار  نیشابوری، 1383: بیت 1308)

روزآخـر ظاهراً به معناي دشـتبان اسـت. خاقانـي  هفت سـپهر را روزآخور ـ  یا 
روزآُخر ـ ممدوح و هشت بهشـت را شبسـتان وي دانسـته است. 

ص. 805، ذیل: 
حســامت  وز  روم   دامــغ  تــو 

ببینـم دامغـان   بـه  زلـزال 
نوشته اند: روم  را هم َدَمغ مي کند. 

دمغ کـردن اصطـالح عامیانـه اي اسـت بـه معنـاي سـرخورده و بـور کـردن 
(نـک: فرهنـگ معین ، ذیـل واژه) و از «دامغ» به معني سرشـکننده و تباه کننده و 

هالك کننده اسـتنباط نمي شـود. 
ص. 851، ذیل: 

چــرخ  مــه  تــو  درفــش  مــاه   از 
ببینـم کتـان  َمـه  ز  چـو  سـوزان 

نوشـته اند: نظـر بـه ایـن معنـي اسـت کـه مي پنداشـته اند تابـش مـاه  باعث 
رسـیدن میوه هـا و روییدني هاسـت... خاقانـي  مي گوید: ماه درفش تو ماه آسـمان 

را پختـه و رسـیده مي کنـد، یا بـه آن روشـني و گرمـي مي دهد(؟). 
بیـت، چنان کـه آشـکار اسـت، بـه تضادّ مشـهور مـاه  و کتـان اشـاره دارد، نه 
آنچـه شـارِح محترم فرموده اند! یعنـي از پرتو ماهک درفش تو ماه آسـمان مانند 

کتان مي پوسـد و مي سـوزد. 
ص. 864، ذیل: 

عیســـي  توســـت  جـــزع  پـــروردۀ 
مریـــم توســـت  لعـــل  آبســـتن 

نوشـته اند: اینکـه عیسـي پـروردۀ چشـم اوسـت هیـچ معنـاي روشـن و 
مطمئّني به دسـت نمي دهد ـ شفابخشـي کوران به دسـِت عیسـي از چشـم 
توسـت؟ نگاه و توّجه تو عیسـي را پرورده اسـت؟ نمي دانـم! ـ در مصراع دوم 
بیـت هـم همیـن ابهام برجاسـت: لب تـو را مریم زاییده اسـت، یعنـي لب تو 
هـم مثـل نفس عیسـي مـرده را زنـده مي کنـد؟ این بیـت از مواردي اسـت 
کـه مـن دو بـار به نظر اسـتاد فروزانفر رسـاندم و اسـتاد هـر دو بـار فرمودند 

که مبهم اسـت. 
بـه نظـر مي رسـد مفهوم مصـراع اّول به اعتبـارِ «جزع»، که اسـتعاره از چشـم 
اسـت، بـا عیـن و عنایت رابطـه دارد؛ یکـي از مفاهیم «عین» نگاهبـان و مراقب 
اسـت. سـعدي  در گلسـتان (ص 165) آورده اسـت: «صاحب دنیا به عین عنایت 

حـق ملحوظ [اسـت] و به حـالل از حـرام محفوظ». 
بنابرایـن، مصـراع اوّل را این گونـه مي تـوان معنا کرد: عیسـي(ع)  پروردۀ عین 
و عنایِت توسـت. احتمال دیگري که مي توان داد رابطۀ چشـم و سـخنگو بودن 
اسـت. شـاعران گاه چشـم معشـوق را به سـخنگو بودن وصف کرده اند؛ بر این 
اسـاس، مفهوم بیت این مي شـود: چشـم سخنگوي تو عیسـي را، که در گاهواره 
سـخن گفـت و مظهر سـخن گفتن بـود، پرورده اسـت و بـر او حّق تربیـت دارد. 

صائب سـروده است: 
آن چنــان کــز خــط ســواد مردمــان روشــن شــود 

را تـو  سـخنگوي  چشـم  کنـد  گویاتـر  سـرمه 
(صائب تبریزي، 1386، ج1: 45)
البتّـه دکتـر کـزّازي در گـزارش دشـواریهاي خاقانـي  از طریـق وصف پاکي 
بیـن چشـمِ محبـوب و عیسـي(ع)  رابطـه برقرار کـرده اسـت که در جـاي خود 

قابـل تأّمل اسـت. 
خاقانـي ، در مصـراع دوم، لـب لعل گون معشـوق را به روح القـد س مانند کرده 
که در روح بخشـي مریم را مي تواند آبسـتن کند. حیات بخشـِي لب معشـوق هم 

در ادبیات فارسـي امر ناشـناخته اي نیست. خاقاني سـروده است: 
نشــاند  دیــرم  بــن  در  مســیحادمش  لعــل 

(519 (ص  ببـرد  دارم  سـر  بـر  چلیپاَخَمـش  زلـف 
علي ايّ حـال، ایـن بیت، در صورت تشـخیص روابط کلمات و مفاهیـم آن، از 

بسـیاري ابیات دیگر خاقاني  دشـوارتر و مبهم تر نیسـت! 
ص. 864، ذیل: 

دوش را  آفتــــــــــــــــاب  آویختــــــــــي 
پرخـــم جعـــــــــــــد  سلســــــــله هاي  از   

آنجـــاك مســـلّم  کنــــــد  کـــه  را  مـــا 
ـــلّم ـــود مســـــــــ ـــید نمي شـــــــــ خورشـــــــ

نوشته اند: ...مسلّم یعني مقبول؟ آسوده خاطر؟ تسلیم شده؟ روشن نیست. 
مسـلّم، در اینجا، به معني سـالم و سـالمت اسـت. شـاعر مي گوید تو دوش 
آفتـاب را به عنـوان زینـت بـر سلسـلۀ زلـف ُپرَخـم خـود آویختـي، مـا چگونـه 
مي توانیـم از تطاول زلِف تو در امان و سـالمت باشـیم؛ آنجا کـه آفتاب را عافیت 
و سـالمتي در کار نیسـت! خاقاني  در صفحۀ 626 دیوان مسلّم را به همین معني 

به کار برده اسـت: 
روي  مســلّم  راه  مــراد  کــوي  بــه  تــو  گــر 

مسـلّم تریم تـو  از  عجـز  کـوي  سـر  بـه  مـا 
ص. 864، ذیل: 

را دل  تـــو  طعنـــۀ  لـــّذت  بـــا 
مرهـــم آرزوي  شـــد  فرمـــوش 

نوشته اند: طعنه به معني تیر  زدن است. 

معرفی، نقد و بررسی کتاب
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طعنـه بـه معناي یک بار نیـزه زدن و مجازاً عیب جویي و بدگویي اسـت (نک: 
لغت نامـه، ذیـل واژه). در اینجـا، به قرینۀ مرهم، به معناي «جراحت» آمده اسـت. 

ص. 864، ذیل: 
محّمـــد  دیـــن  بهـــاء  ذوالفخـــر 

آدم عقـــد  نظـــام  مقصـــود 
نوشته اند: َعقد به معني بستگي و اتّصال، و َعقِد آدم یعني نسل آدم. 

عقـد، بـه قرینـۀ «نظـام»، بایـد «ِعقد» به معنـي گلوبنـد خوانده شـود. منظور 
شـاعر ایـن اسـت که مقصـود از به رشته کشیده شـدن و نظام یافتـن گردن بندي 
که به آدم(ع)  ختم مي شـود، ممدوح اسـت، یعني هدف از آفرینش نسـل آدم(ع)  

اوست. 
ص. 865، ذیل: 

تــاج  گــه  و  مــاه   ز  کنــي  یــاره  گــه 
شـم گـه  و  خـاك  بـه  دهـي  رنـگ  گـه 
نوشـته اند: اشـاره بـه ایـن پندار اسـت که تابش مـاه  میوه ها را پختـه و گل ها 

را شـکوفا مي کند. 
بیـت در سـیاق ابیاتي اسـت در توصیف خورشـید. طبعاً ارتباطي بـه باورهاي 

مربوط بـه ماه  نمي تواند داشـته باشـد. 
ص. 867، ذیل: 

امـــروز  بسي ســـت  شـــعرا  گرچـــه 
مقـــّدم منـــم  را  طایفـــه  آن 

نوشـته اند: اگر درسـت نقل شـده باشـدـ  هم ضعیف اسـت و هم در مصراع 
اّول خطاي دسـتوري دارد. 

منظـور شـارح محترم از خطاي دسـتوري اسـناد «اسـِت» مفرد به «شـعرا»ي 
جمع اسـت که نمي توان آن را غلط مسـلّم دانسـت. پیشـینیان، و حّتي امروزیان، 
فـراوان کلمـات جمع را مفرد محسـوب کـرده و با آن رفتار مفـرد کرده اند؛ نمونۀ 
مشـهورش «حـور» اسـت، کـه در اصـل جمع احـور و حورا اسـت ولي همیشـه 
به صـورِت مفـرد بـه کار رفته، و «طلبه» که جمع طالب اسـت و معمـوًال آن را به 
معنـاي مفـرد بـه کار مي برند. در اینجا هم شـعرا به معني شـاعر آمده اسـت که 

در سـّنت زبان فارسـي امر غریبي نیسـت. 
ص. 867، ذیل: 

منحــوس  دیــار  ایــن  در  هرچنــد 
مبـرم قضـاي  مـرا  اسـت  بسـته 
نوشـته اند: مبرم یعني سرنوشـت گریزناپذیر و ُمبِرم را بـا رعایت قافیه به فتح 

«ر» مي خوانیـم و به هر حال ضعف سـخن خاقاني  اسـت. 
نخسـت اینکـه این کلمه قطعاً «مبَرم» اسـت (به فتـح راء) نه مبِرم (به کسـر 
راء) و در عربـي «قضـاٌء ُمبـَرٌم» به معناي قضاي حتمي و مسـلّم و بدون راه گریز 
آمـده (نـک: المنجـد ، ذیـل واژه) و بـه فـرض هـم کـه مبِرم باشـد، در فارسـي 
بسـیاري از کلمـات هسـتند کـه دچـار چنیـن تغییـري در تلّفظ مي شـوند، مثل 
«کاِفـر» و «حاتِـم» کـه مـا معموًال آنهـا را «کاَفـر» و «حاتَم» مي گوییم و شـاعران 
نیـز عمومـاً همیـن تلّفـظ را، به ویـژه در مورد نـام حاتم طایـي، بـه کار برده اند. 

ص. 869:
در مقّدمـۀ قصیـدۀ 78 آورده انـد: ایـن قصیدۀ 78 یکـي از سـروده هاي زندان 
اسـت که تعبیرهـاي ضعیـف در آن هسـت و گاه وزن ابیـات آن هـم یکدسـت 
نیسـت؛ ظاهراً خاقاني  پیش نویـس این قصیده را در زندان تحریر کـرده، خود آن 

را نپسـندیده، و بي تجدیِدنظـر رها کرده. 
در مـورد وزن و عـروض خـاّص این قصیـده تکرار این نکته واجب اسـت که 
خاقانـي  در ابیـات ایـن قصیـده، شـیوه اي را در عروض به کار بسـته که منحصر 

به همین قصیدۀ او هم نیسـت و در بسـیاري از ابیات دیگر او در دیوان مشـاهده 
مي شـود. ایـنـ  به قول شـارحِ محترم ـ «یکدسـت نبـودن وزن» در شـعر انوري  
و شـاعران دیگـر قرن ششـم قبل و بعـد از خاقاني هم دیده شـده و یک ویژگي 
سـبکي اسـت. بنابراین، نباید به ضعف شـاعر یـا عروض ندانِي او تعبیر شـود! در 
مـورد ایـن نوع خـاص از شـیوۀ عروض، اسـتاد فـرزاد تحقیقاتـي انجـام داده اند 
کـه بـه نظـر مي رسـد هنـوز ناکافـي اسـت (در مـورد دیدگاه هـاي ایشـان نک: 
شمیسـا، 1375: 201-204). اجمـاًال، کسـاني کـه از قواعد عـروِض قدیم باخبر 
باشـند در این گونـه ابیـات اگر گسـیختگي و پریشـانِي وزن احسـاس کنند قطعًا 
به دلیـل دسـت کاري هاي کاتبان و ناسـخان اسـت. پیـش از ایـن، در ذیل بیت 

صفحـۀ 725 نیـز مختصري در ایـن باره سـخن گفته ایم.2 
ص. 878، ذیل: 

گفتــا  یزیــد   آل  ز  عقیم گشــته  ملــک 
نـدارم حیـدري  بـْه  تـو  دین طـراز  نفـس  کـز 

نوشـته اند: آل یزیـد  خاندانـي بوده انـد کـه پیـش از شروان شـاها ن در آن دیار 
فرمـان مي رانده انـد و گویـا قلمـرو آن ها وسـیع تر از والیت شـروان  بوده اسـت و 
پادشـاهِي آن هـا عقیم شـده، یعني دیگر قدرت نـدارد، و حیدر کـّراري مي خواهد 
و ایـن امیـرزاده آن قهرماني اسـت کـه مي تواند آن قـدرت را دوباره زنـده و بارور 

کند. 
«آل یزیـد » یا «یزیدیان» خود شروان شـاها ن هسـتند. شروان شـاها ن سلسـلۀ 
عرب نـژادي بودنـد که در آغـاز «یزیدیان» نامیده مي شـدند و بعداً شروان شـاها ن 
نامیـده شـدند (نـک: بوسـورث، 1371: 140). خاقانـي  بارهـا آنـان را به عنـوان 

یزیدیان و آل یزید  سـتوده اسـت: 
قلمــش  یزیدیــان  ملــک  بــه  کــه  علي یــدي 

همـان کند کـه بـه دیـن ذوالفقـار نصرت یـاب (ص 49)
(نیز ص 151، 462 و...). 

ظاهـراً، شـارح محترم، بـا توجّه به «ملک عقیم گشـته ز آل یزیـد ...»، بي آنکه 
بـه واقعیـاِت تاریخـي عنایتي داشـته باشـند، این گونه تصـّور کرده اند که اشـارۀ 

شـاعر بـه خانداني منقرض شـده یـا بي قدرت اسـت! 
امّا سـخن خاقاني  اشـاره دارد به ضرب المثل مشـهور «الُملُْک َعقیٌم» که البّته 
منظـور از آن انقـراض و ضعف حکومت ها نیسـت، بلکه به این نکتـه رجوع دارد 
کـه حکومت با خویشـاوندي نسـبتي نـدارد و، به قـول معروف، قـوم و خویش و 
آشـنا نمي شناسـد. به همین دلیل هم هسـت کـه قدرتمندان و حاکمـان تاریخ، 
هـرگاه از نزدیـکان و خویشـاوندان خود احسـاس خطـر کرده اند، آنهـا را از میان 
برداشـته اند. دهخـدا، در ذیـل ایـن ضرب المثـل، ابیـات و عباراتي را آورده اسـت 
کـه به خوبـي مفهوم آن را نشـان مي دهـد، از جمله از تاریخ گزیـده  نقل مي کند: 
«عبدالملـک بگریسـت و گفت: راسـت مي گویي، هرچنـد دنیا وفادار نیسـت، اّما 

ملک عقیم اسـت و شـریک برنمي تابـد...» (دهخـدا، 1388، ج 1: 273). 
ص. 878، ذیل: 

گفتــا  ســروش   رقیــب  یافــت  چــو  او  توقیــع 
نـدارم عبهـري  از  کـم  حـروف  ایـن  از  ُعجـم  هـر 

نوشـته اند: رقیب سـروش  یعني خود سـروِش آسـمان که مراقـب این جهان 
است. 

معلـوم نیسـت چـرا شـارح محتـرم وظیفـۀ نگاهبانـي از جهـان را بـه عهدۀ 
سـروش ، که فرشـتۀ وحي اسـت، نهاده اند! ایـن بیت را بـدون درنظرگرفتن بیت 

قبل نمي تـوان معنـا کرد: 
گفتــا  بهشــت  نقیــب  دیــد  چــو  او  رایــات 

نـدارم عرعـري  بقـا  بـاغ  بـه  راسـت تر  زیـن 

در حاشیۀ نقد و شرح قصاید خاقانى و پاسخ به استعالمات و ابهامات استاد استعالمی (بخش دوم) 
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طبعـاً فاعل این بیت هم همان «نقیب بهشـت» یعني رضوان  اسـت. خاقاني ، 
در اینجا، توقیع و فرمان ممدوح را هم تراز و رقیب سـروش  دانسـته اسـت. 

ص. 878، ذیل: 
حســبت  بــه  بهرامیــان   کشــور  مرزبــان  اي 

نـدارم کشـوري  هـر  دل  تـو  بـي  آسـتان 
نوشـته اند: پـس از ایـن شـش بیـت، مخاطـب قصیـده عـوض مي شـود و 

اخسـتان  را مي خوانیـم.  سـتایش شروان شـا هِ 
دلیلـي بـر پـرش در محور عمـودِي قصیده و تغییـر ممدوح در اینجا نیسـت. 
در سرتاسـِر قصیـده نیـز قرینـۀ واضحي مبني بـر اینکه ایـن قصیـده در روزگار 
اخسـتان  سـروده شـده باشـد وجـود نـدارد، مگـر ماجـراي حبـس و زنـدان که 
مي توانسـته در روزگار منوچهـر هـم، عالوه بـر دوران اخسـتان، رخ داده باشـد و 

حسـب قرایـن این چنین اسـت. 
ص. 879، ذیل: 

حســبت  بــه  بهرامیــان   کشــور  مرزبــان  اي 
نـدارم کشـوري  هـر  دل  تـو  آسـتان  بـي 

گوهــر  بــه  داودیــان   ملکــت  پهلــوان  وي 
نـدارم بدگوهـري  کـه  کهتریـت  بـه  شـایم 
نوشـته اند: مرزبان کشـور بهرامیان ْ شروان شـا ه اخسـتان  اسـت... اّمـا پهلوان 
ملکـت داوودیـان بـه گوهـرْ بـاز شروان شـا ه اسـت کـه در زبـان مـدح بایـد بـر 

گرجسـتان  هم حاکـم بوده باشـد! 
همان گونه کـه گفتیـم، ضرورتي بـه تغییر ممـدوح در این ابیات وجـود ندارد 
و «مرزبـانِ کشـور بهرامیـان » و «پهلوان ملکـت داودیان » همان «پهلـوان ایران » 
(خاقانـی شـروانی، 1373: 279) اسـت که در صفحۀ 280 با القابي چون «سـردار 
تـاج داران» و «هـود ملّـت» و «قیصر» از او یاد شـده و در صفحۀ 281 به شـجاعت 
و تدبیـر سـتوده شـده و در صفحـۀ 283 خاقانـي  لقـب «بیـژن  شـجاعت» به او 
داده اسـت و این همـه القـاب، شایسـتۀ سـردار و مرزبانـي صاحب نفـوذ در دولت 

شروان شـا ه اسـت کـه خاقاني بـه او التجا برده اسـت. 
باید توّجه داشـت که «مرزبان» همه جا عنوان شـاهان نیسـت و در موارد فراواني 
به معنـيِ سـرداران و مـرزداران به کار مـي رود. خاقاني  نیز، در دو سـه موردي که این 
تعبیـر را در دیـوان و منشـآت آورده، آن را بـه معني امیـر و مرزدار و سـپاه دار و حافظِ  
حـدود بـه کار بـرده اسـت: «مرزبانـان سـپه دار در خدمـت و پهلوانـان والیت گیر در 
رکاب» (خاقانـی شـروانی، 1362: 315). ازقضا، بیت 39 از قصیدۀ 23 هم، که شـارح 
محتـرم بـه آن ارجـاع داده اند، در سـتایش همام الدّین حاج ب اسـت نه شروان شـا ه: 

درگهــت  کــه  پنجــم   کشــور  مرزبــان  اي 
هفتم سـپهر مـا نـه کـه هشـتم جنان ماسـت (ص 80)

ص. 879، ذیل: 
جــان نقــش بلــخ گیــرد و دل قلــب مــرو  گــردد 

نـدارم هـري   نسـیم  تـو  در  کـز  روز  آن 
نوشـته اند: در شـرح ایـن بیـت، اینکه نقش بلـخ یعني تلخ و قلـب مرو  یعني 

ورم! باشـد تفسـیر بي پایه  اي است. 
بي پایه بودن این تفسـیر مسـلّم نیسـت، چـون خاقاني  بازهم نقـش و قلب را 

به معنـِي صنعت تصحیـف و مقلوب به کار برده اسـت: 
قــوم  حــرف  چــو  معنــي  بــه  مطّوق انــد  قومــي 

مولـع بـه نقـش سـیم و مـزّور چـو قلـب کان (ص 313)
ص. 880، ذیل: 

بــادت  مســیح  و  خــدا  ز  یــاوري  و  یــاري 
نـدارم یـاوري  بـْه  تـو  رضـاي  دیـدۀ  کـز 

نوشـته اند: دعایـي در حقّ شروان شـا ه اسـت، اّما نام مسـیح ذهـن خواننده را 
متوّجـه ممـدوِح اّول قصیـده مي کنـد(!) باز بـه یادداشـت آغاز قصیـده برگردیم 
که سـروده اي اسـت ناپختـه و ظاهراً بـدون تجدیِدنظـر وارد نسـخه هاي دیوان 

شـده است. 
همان طـور کـه گفتیـم، ممـدوح ایـن قصیـده، از آغـاز تـا پایـان، یکـي از 
سـرداران و رجـالِ متنفّـذ دربـار شروان شـا ه اسـت که حسـب قرایـن، مذهب 
مسـیحي  داشـته اسـت. در واقع، مشـکل شـارح محترم در زمینۀ ارتباط ابیات 
و ویژگـي وزنـي قصیـده، باعـث شـده کـه اتّهـاِم ناپختگـي به شـاعر بزرگ 

شـروان  منسـوب شود. 
ص. 833، ذیل: 

هّمــت  راه  در  ُذلّي ســت  و  عــّز  مــرا 
نـدارم بلعـم  و  موسـي  پـرواي  کـه 

نوشـته اند: موسـي کـه پیام آور پـروردگار اسـت و بلعام باعور زاهد شـهر باعور 
کـه دعاي او مسـتجاب مي شـد و مـردم به او تکیـه مي کردند، هـر دو را خاقاني  

واسـطۀ میـان خدا و عـوام خلق مي دانـد و با آن هـا کاري ندارد. 
بلعـام یـا بلعـم، پسـر بعور یا باعـور، اهل قریـۀ فتور  بود کـه در الجزیـره واقع 
اسـت (هاکس، 1377: 187). داسـتان بلعم، به عنوان کسـي که از اوج وارسـتگي 
و اسـتجابت دعـا بـه حضیـض ذلّت و خّسـت نـزول کرد، بـا توّجه بـه مضمون 
آیات 175 و 176 سـورۀ اعراف، در ادبیات فارسـي شـهرت دارد. سـعدي  سـروده 

است: 
مي شــود  مــردم  قطمیــر   بیچارگــي  مایــۀ  از 

را بلعـام  مي کنـد  سـگ  مهتـري  ماخولیـاي 
خاقاني  نیز بلعم را مظهر خسان و فرومایگان مي شمارد: 
دل  خســان  بــه  ندهــد  خاقانــي   کــه  گوینــد 

دل کـو سـگ کهف اسـت بـه بلعـم نفروشـم (ص 791)
در ایـن بیـت هـم، از بـاب لـفّ و نشـر، موسـي(ع)  مظهـر عـّز و بلعم مظهر 
ذُلّ دانسـته شـده و شـاعر، خود را فارغ از هر دو دانسـته اسـت. خاقاني ، با توّجه 
بـه آنچه گذشـت، نمي توانسـته بلعم را همچون موسـي(ع)  واسـطۀ میـان خدا و 

مـردم بداند! 
ص. 885، ذیل: 

نــي عجــب  نیــارم  حضــرت  بــه  تــن  اگــر 
نـدارم رسـتم   سـزاوار  رخشـي  کـه 
نوشـته اند: حضـرت محلّ زندگـي ناصرالدّین ابراهیم (باکو ؟) اسـت، و رسـتم  

اشـاره بـه خـودِ خاقاني  اسـت و رخش امکان سـفر براي اوسـت. 
شـارح محتـرم در صفحـۀ قبـل، محلّ سـکونت ناصرالدّیـن باکویـي را باکو  
دانسـته بودنـد، اّمـا در اینجـا دچـار شـک شـده اند کـه شـّک به جایي اسـت. بنا 
بـر دیـوان خاقانـي ، ناصرالدّیـن در گنجـه و شـماخي  اقامت داشـته اسـت. او در 
قصیـده اي که در مدح ناصرالّدین باکویي سـروده، به محّل اقامت او در شـماخي 

و بنایـي کـه در آنجا سـاخته اشـاره کرده اسـت: 
ــک  ــي از آن ــي ن ــس عجب ــان ب ــود قبله م ــر دو ش گ

(38 (ص  بنـا  دیگـر  کعبـۀ  نهـاد  شـماخي   بـه  او 
و در مرثیـه اي کـه بـراي او سـروده نیـز از گنجـه یـاد مي کنـد. پیداسـت که 

سـال هاي پایانـِي عمـر ایـن امـام باکویي در گنجه گذشـته اسـت: 
نیســت  او  در  براهیــم  کــه  نبینــم  گنجــه  مــن 

مـن مکّـه  نخواهـم کـه از او کعبه  بـرون شـد (ص 872)
امّـا منظـور از «رسـتم » همانـا حضـرت ناصرالّدین باکویي اسـت، با اشـاره به 
ایـن ضرب المثل که «رخش باید تن رسـتم کشـد». تصوّر اینکـه خاقاني  در اینجا 

معرفی، نقد و بررسی کتاب
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بي مقّدمه به خودسـتایي پرداخته باشـد، با فضاي ابیات سـازگار نیسـت. خاقاني 
مي خواهـد بگویـد کـه امکان و سـازوبرگ مناسـب و سـزاوار براي بـار یافتن به 

آن حضـرت را ندارد. 
ص. 888، ذیل: 

آز  آتــش  فــروغ  از  غــرور  بســت  آنکــه  شــد 
پنـدارم خیـال  هّمـت  دیـدۀ  میـان 
نوشـته اند: خاقانـي  اعتـراف مي کند که در گذشـته طمـع این دنیا را داشـته و 
ایـن آز ماننـد آتـش به او فـروغ و گرمي مي داده اسـت. غرور هـم در اینجا یعني 
فریـب، و «بسـِت غـرورِ حاصل از فروِغ آتـش آز در دیدۀ هّمت» یعني اینکه غرور 

دنیـا دیـدۀ هّمت او را ببنـدد و بلندي طبع و مناعتـش را کور کند. 
معنایـي که شـارح محترم با تالش بسـیار ارائـه کرده اند، به طور کلّي درسـت 
اسـت؛ اّمـا نظـر بـه سـاخت جملـه دقیق نیسـت. ایشـان «بسـت» را بـه معني 
«بسـتن» گرفتـه و آن را بـه «دیـدۀ هّمت» نسـبت داده اند، حـال آنکه فعل جمله 
«خیال بسـتن» اسـت نه «دیده بسـتن». خاقاني  مي خواهد بگوید از آن خیال بستن 
و توّهمـي کـه ناشـي از غـرور و از فـروغ آتِش آز بـوده و در میان دیـدۀ هّمت او 
خیـاِل پنـدار آن رخ نمـوده بـود، رهیـده اسـت. فعـِل «خیال بسـتن» را به همین 

معنـي، خاقاني بازهـم به کار برده اسـت: 
شکســته دلم  ســخت  حادثــات  لگــد  از 

بسـته خیالـم کـه هسـت ایـن خلـل از بوالعـال (ص 38)
ــب  ــن، اي عج ــر م ــت همب ــه هس ــش ک ــت خیال بس

(ص 366) او  مغیـالن  خـار  شـود  کـي  رطـب  نخـل 
ص. 895، ذیل: 

آنجــا  دریاکشــان اند  انصــاف  بــه 
مي گریـزم عنـا  نهنـگ  جـور  ز 
نوشـته اند: دریاکشـان یعني آن ها که بسـیار مي نوشـند و از پا در نمي آیند، اّما 

به  انصـاف، با راسـتي و با معرفت احـوال خود. 
«انصـاف»، بـه قرینۀ «دریاکشـان» و «جور»، اصطالح اهل میکده اسـت، یعني 
بـه جـامِ نصفـي و جام عـدل بـاده نوشـیدن. خاقاني  مکـّرر به این اصطـالح در 

همین حـال و هوا اشـاره دارد: 
ــتند  ــي خواس ــه نصف ــف ب ــاقي منص ــور از س ــم ج رس

پس جبل  خوردند و سـاغر بحر اخضر سـاختند (ص111)
ص. 895، ذیل: 

کهفــم  هفت مــردان  هشــتم  آن  مــن 
مي گریـزم جفـا  سرنوشـت  بـر  کـه 
نوشـته اند: آزادگانِ خرابـات مغـان  را ماننـد اصحاب کهـف  مي بیند که هفت  
مـرد آزادۀ روزگار کهـن بودنـد. خاقانـي  خـود را کسـي ماننـد آن هـا مي بینـد و 

هشـتمین آن ها مي شـود. 
شارح محترم در صفحۀ 917 و ذیل این بیت: 

هفت مــردان کــه منــم هشــتم ایشــان بــه وفــا 
یابـم خراسـان   بـه  احـزان  خانـۀ  کهفشـان 
همین نظر را تکرار کرده اند. بدیهي اسـت که «هشـتمِ اصحاب کهف » سـگ 
ایشـان بـوده اسـت و خاقانـي  از سـر تواضع، خـود را سـگ آنانـ  و نه کسـي در 
ردیـف آنان ـ خوانده اسـت. ذکر کلمـۀ «وفا» در بیـت دوم، به خوبي همین دیدگاه 

را تقویـت مي کنـد، چراکه وفا از صفاتي اسـت که سـگ بدان مشـهور اسـت. 
ص. 897، ذیل: 

ســپیدش  دســت  ز  بختــم  اســت  ســیاه 
مي گریـزم ازرق وطـا  پیـر  ایـن  در 

نوشته اند: دست سپید یعني دست تهي که چیزي ندارد تا به کسي بدهد. 
«سپیددسـت»، بـه قرینۀ کاربردهاي دیگـر آن در دیوان، به معني تهي دسـت 

نیسـت و بیشـتر به معني لئیم و خسـیس به کار مي رود: 
ظلم پیشــه  هســتند  تــو  جــز  عصــر  شــاهان 

(190 (ص  سـیاه دفتر  آنجـا  سپیددسـت اند،  اینجـا 
صعــب  سیه کاسه اي ســت  سپیددســت  دهــر 

(ص 309) ترش میزبـان  ایـن  خوش زبانـي  بـه  منگـر 
ص. 919، ذیل: 

منــم  اســت،  ســام   عالــم  پســر  خراســان   گــر 
یابـم خراسـان   بـه  سـامان  و  سـر  عالـم  ز  کـه 

نوشـته اند: خاقانـي  مي دانـد کـه خراسـان  به معني سـرزمین آفتاب اسـت 
و نـام نـوۀ نـوح  پیامبـر نیسـت. امّـا رابطۀ لفظـي سـام  و سـامان در این بیت 
مطـرح اسـت کـه خاقانـي مي گوید: خراسـان نام پسـر سـام باشـد یا نباشـد، 
مـن فکـر مي کنم که در خراسـان به سـاماني خواهم رسـیدـ  که به خراسـان 

نرفت و نرسـید! 
در باورهـاي اسـطوره اي پیشـینیان، شـهرهاي مختلـف را بـه فرزنـدان نوح  
نسـبت داده اند. در تاریخ گزیده  مي خوانیم: «عالم پسـر سـام  بن نوح و خراسـان  و 
هیتال  پسـران عالم اند و عراق  پسـر خراسـان و کرمان  و مکران  پسـران هیتال» 

(مستوفي، 1387: 25). 
بنابرایـن، خاقانـي  تردیدي در موضوع ندارد و مثل شـارح محتـرم دو موضوِع 
ریشـۀ لفظـيِ خراسـان  و اینکه این سـرزمین را در اسـطوره ها فرزنـدزادۀ نوح (ع) 

دانسـته اند بـا یکدیگر مخلـوط نمي کند! 
ص. 921، ذیل: 

ــار  ــه ره ع ــر ش ــه ب ــل ک ــر بُخ ــت مگ ــح اس ــن صب اب
یابـم خراسـان   بـه  عریـان  و  افکنـده  عـورش 
نوشـته اند: ابـن صبـح یعني آفتـاب، و خاقاني  امیدوار اسـت که در خراسـان  از 
ایـن بُخل نشـان نباشـد و مي گویـد: مگر بخل آفتاب اسـت که در خراسـان هر 
روز طلـوع کنـد؟ در این شـروان  اسـت کـه بخل همواره بر شـاهراه ننـگ و عاِر 

این سـرزمین جلوه دارد... . 
«ابـن صبح» در اینجا یعنـي حرام زاده؛ خاقاني  بخل را کودکي حـرام زاده تصّور 
و دعـا کـرده آن را در خراسـان  عور و عریان بر شـاهراه ننگ افتـاده ببیند. [براي 
توضیـح بیشـتر نـگاه کنیـد به آنچـه در نقد گـزارش دشـواریهای خاقانـی، ذیل 

همین بیـت (کّزازی، ص 388) گذشـت].
ص. 922، ذیل: 

خطــا  احــکام  خازنــي  و  خادمــي  از  کــي  تــا 
یابـم خراسـان   بـه  بطـالن  خـط  را  خطـا  کایـن 
نوشـته اند: سـخن از دو اخترشـناس نامـدار، ابوالفضل خادمـي و عبدالّرحمان 

خاذني، اسـت. 
نـام ایـن دو اخترشـناس نامدار را کاتبان و شـارح محترم تصحیـف فرموده اند 
کـه در اصل عبارت اسـت از خازمي و خازنـي. (نک: ماهیـار، 1382: 321-320). 

ص. 922، ذیل: 
ــم  ــن حک ــاد ای ــه در افت ــان  ب ــاك خراس ــي از خ گوی

یابـم خراسـان   بـه  یـزدان  حکمـت  همـه  مـن 
نوشـته اند: خاقانـي  بـا اعتقاد به پیشـوایان دیني خراسـان  نمي پذیرد که حکم 
بي پایـۀ خسـِف سـال 582ق از خراسـان باشـد، و گویـي نمي دانسـته اسـت که 
عبدالرّحمان خازني  و انوري ِ شـاعر، هر دو، در خراسـان بوده اند! و ابومعشـر بلخي  

هـم کـه در بیت بعد مي آید خراسـاني اسـت؟ 

در حاشیۀ نقد و شرح قصاید خاقانى و پاسخ به استعالمات و ابهامات استاد استعالمی (بخش دوم) 
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تردیـدي در علـم خاقانـي  بـه موضـوع نیسـت. او، درواقـع، تجاهل العـارف 
مي کنـد. او، خـود، چنـد بیـت بعـد بـا زبـان مالمـت مي گویـد: 

ــم خســف  ــو در غ ــن و ت ــي ســاکن خــاك و م مصطف
ایـن چه نقل اسـت کز اعیان به خراسـان  یابـم (ص 298)
انـکار خاقانـي  بـه ایـن دلیل اسـت که مي خواهـد سـاحت خراسـان  را از این 

حکـم خطا مبـّرا بداند. 

پی نوشت
1. ایـن مقالـه جزئـی از مقالۀ مفصل دکتر محمدرضا ترکی اسـت که به سـه بخش 
تقسـیم شـده اسـت. بخش نخسـت این مقاله در شـمارۀ پیشـین کتاب ماه ادبیات چاپ 

شـده و بخش سـومش هم در شـمارۀ آینـدۀ کتاب ماه جـای خواهد گرفت. 
2. آنچـه مرحـوم زّرین کـوب (دیدار با کعبۀ جـان، ص 102) در مورد وزن این قصیده، 
در پاسـخ بـه مینورسـکي ، آورده انـد نیـز در اینجـا گویـا و قابل ذکر اسـت: «اضطـراب و 
اغتشاشـي کـه مؤلّـف در وزن قصیـدۀ حبسـیۀ دوم اّدعـا کـرده اسـت صحیح نیسـت... 
دربـارۀ وزن قصیـده بایـد گفت که بعضـي از ابیات آن ذوبحرین اسـت، یعنـي هم آن ها 
را به شـکل مفعـول فاعالتـن مفعـول فاعالتـن مي تـوان تقطیـع کـرد و هم بر شـکل 
مفعـول فاعـالت مفاعیل فاعالتـن، ولیکن تمام ابیات قصیـده بر وزن مفعـول فاعالت 
مفاعیـل فاعالتـن تقطیع مي شـود و از این روسـت که بعضي از شـارحان نیز نوشـته اند 
کـه ایـن قصیـده بر دو وزن اسـت: یکي مضـارع مثّمن اخـرب و دیگري مضـارع مثّمن 
اخـرب مکفـوف. و اختیار ایـن وزن، که در دیـوان انوري  و بعضي شـعراي دیگر نیز دیده 
شـده اسـت،  یـک نـوع تفّنن و اعنـات جهت نمایانـدن قـدرت طبع و اسـتقامت قریحۀ 

شـاعر است». 
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