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چکیده
مشّاطۀ بکر سخنمقالۀ حاضر، به بررسی انتقادي کتاب 

) به گزارش هشت قصیده از دیوان خاقانی شروانی(
اختصاص دارد. در پور ملکشاه کوشش دکتر احمد غنی

ایم که به دالیلی ازجمله عدم تحقیق این مقاله نشان داده
انگاري، عدم بایسته در پیشینۀ تحقیق، تسامح و سهل

هایی از هاي قسمتاحصاي کلّ اشارات و نیز بدفهمی
متن، متن گُزیدة حاضر چندان قابل اعتماد نیست و 

ارد تا هاي آن احتیاج به بازبینی و اصالح مجدد دکاستی
جایی چنین از آنهرچه بیشتر به غناي آن افزوده شود. هم

اي از ، براي توضیح پارهمشّاطۀ بکر سخنکه کتاب 
قصاید خاقانی تهیّه شده و بخش قابل توجّهی از آن در 

آمده است، بررسی این کتاب دیوان خاقانیشروح دیگر 
بنابراین، در بخش به موازات شروح دیگر ضرورت دارد؛

ت مقاله به بررسی کتاب در حوزة نقد ساختار و در نخس
در حوزة محتواي کتاب بخش دوم مقاله به نقد شرح
هاي هریک مورد بررسی پرداخته شده و مزایا و کاستی

قرار گرفته است.
مشاطۀ بکر قصاید خاقانی، شرح، نقد، ها:واژهکلید
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Abstract
This article is about critical review of   the
Book of ‘Mashateh Bekr Sokhan’ (A Report
on the Eight Stories of Divan of Khaghani
Sharvani) by Dr. Ahmad Ghanipour
Malekshah. In this paper, we will show that
for some reasons, such as lack of research in
the history of  the research, tolerance and
latitude, the failure to cite all references and
misunderstandings of parts of the text, the
present text is not reliable and its
shortcomings  needs to be revised and
redefined to increase its richness.
Also, since this book of has been prepared to
explain a number of Khaghani idols, it is
necessary to study this book parallel to the
other one; therefore, in the first part of the
article, we review the book and the field of
critique of structure and in the second part of
the criticizing of describing the content of the
book has been considered and then the
shortcomings of each one has been examined.
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مقدمه
دیوان هاي ازجمله گزیدهمشّاطۀ بکر سخن کتاب 
پور توسط احمد غنی1392است که در سال خاقانی

ملکشاه وارد بازار شده است. کتاب مورد بحث، در 
دیوان خاقانیواقع گزارشی است از هشت قصیده از 

ورت کامل شرح و بررسی که در آن، قصاید به ص
شده است. مؤلف قبل از انتشار کتاب مورد بحث، 

ن نگارستابا عنوان دیوان خاقانیاي دیگر از گزیده
منتشر کرده است. ذکر این 1389در سال را راهب

نکته خالی از اهمّیت نیست که قصاید منتخب در آن
) با قصاید ُگزیدة حاضر نگارستان راهبگُزیده (

) همپوشانی کامل دارد. این بکر سخنمّشاطۀ (
که هاي علمی و فّنیگُزیده، بر کنار از برخی کاستی

مزایایی ،در ادامۀ بحث از آن سخن خواهیم گفت
. ازایمها کمتر آنها را دیدهدارد که در سایر گزیده
رد:توان به موارد زیر اشاره کمزایاي کتاب حاضر می

آن.ذکر کّل ابیات قصیدة منتخب و شرح.1
هاي تصویرگري خاقانی در توجّه به شیوه.2

شرح ابیات.
نثر ساده و روان براي مخاطب و تالش براي .3

روان کردن مفهوم شعر خاقانی براي 
خواننده.

ارائۀ فهرستی از مقاالت نوشته شده توسط .4
- مقاله«محّققان دربارة خاقانی در قالب 

(البتّه همین .در پایان کتاب» شناسی
هایی دارد که به آن پرداخته فهرست کاستی

خواهد شد).
طور که اشاره کردیم، کتاب حاضر با همان

هایی نیز دارد که در ، کاستیهوجود مزایاي یادشد

اي از آن مشکالت را مطرح آنیم تا پارهاین ُجستار بر
کنیم.

نقد ساختار
نقد شکل ظاهري کتاب. 1

در گُزیدة مورد بحث در یک جلد، در قطع وزیري و 
صفحه به زیور طبع آراسته شده است. نوع 363

ا برخی ایرادات ، امکاغذ و طرح جلد پسندیده است
بر همین شکل ظاهري کتاب وارد است که در ادامه 

پردازیم.به بررسی آن می

درج بیت اشتباه در صفحۀ اوّل کتاب. 1-1
بر تارك صفحۀ اّول (= برگۀ رویه) گزیدة مورد 

،العات کتاب در آن آمده استکه در واقع اطّبحث
بیتی درج شده است که از نظر وزن شعر فارسی، 

اشکال عروضی دارد:
بکر سخن توییمشّاطۀاي افضل! ار 

رار ُکن اداـافِل احـر در محـن شعـای
را به » مشاطه«شود، اگر که مالحظه میچنان

اند بخوانیم، که مؤلف نوشتهچنان،صورت مشدد
خواهد بود.وزن بیت مختل 

. فهرست مطالب2-1
گونه که مؤلف، قصایدي در فهرست مطالب، همان

» قصاید بدون شرح«ذیل عنوان ،را که شرح ندارد
بود عنوانی را به همین طریق الزم ،آورده است

ده است، انتخاب ـرح شـه شـدي کـراي قصایـب
کردند تا در فهرست مطالب نظم و انسجام می

شد.بهتري دیده می
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. شیوة ارجاع3-1
یسنده، باید نشانی آن هنگام نقل سخنی از یک نو

االمکان دقیق یادآوري شود. در ینقل قول حت
خصوص شیوة ارجاعات در این ُگزیده، یادآوري 

هاي چند نکته خالی از اهمّیت نیست. در ارجاع
ه هایی ارجاع دادمتنی، در چند موضع به کتابدرون

ه مآخذ نامی از آنها دیدشده که در فهرست منابع و
شود. براي نمونه شارح در چند موضع به کتاب نمی

،)197و 183ارجاع داده است (صص نسیم صبح
ولی در فهرست منابع و مآخذ اسمی از این کتاب 

بن محمّد شرح عبدالوهابنیست یا در متن کتاب از 
ولی در ،) استفاده شده237(ص حسینی معموري

متنی این گُزیده، درهاي درونمآخذ نیست. ارجاع
اي از موارد بُریده و ناقص است که نیازمندپاره

). شیوة معمول و 131صبازنگري دوباره است (
متنی و ارجاعات در فهرست ت درونارایج ارجاع

است که در APAمنابع و مآخذ، شیوة موسوم به 
ن گُزیده رعایت نشده ـات ایـاعـک از ارجـیهیچ

است.

نگاري (تایپی)غالط نگارشی و حروفا. 4-1
- ها و نشانهگذاريیکی از معایب این ُگزیده، حرکت

هاي اکثر ابیات است. به نظر نگارندة این گذاري
ه ها، اگرچگذاريها و نشانهگذاريسطور، این حرکت

د ا در مواردي خو، امگاه براي خواننده سودمند است
صبراي نمونه به این بیت بنگرید (.منشأ خطاست

23:(
با تو ُقرِب قاِب َقْوسَْین آنگه اُفتد عشق را

مانی جداُبعدالَمشرقَْینکز صفات خود به 

وزن و موسیقی شــعر خاقــانی، ضــرورت تلفــظ 
ین) نشــان (ا» ئـِیْنْ«به » ئـَیْنْ«شکل تثنیۀ کلمات را از 

ر اســت. داشتباه» بُعدَالمشرِقَیْنْ«دهد. با این تعبیر، می
گــذاري اشــتباه، باعــث خــوانش بیت زیر نیز حرکــت

):31اشتباه شده است (ص 
آب هوسبِبَرشرب عزلت ساختی، از سر 

باغ وحدت یافتی، از ُبن بَِکن بیخ هوا
است.» بِبُر«اشتباه و صحیح آن » بَِبر«خوانش 

مالحظات کّلی.5-1
گزینش مؤلف باید به عّلت،در ابتداي مقدمۀ کتاب

ین اکردند که متأسفانه به اي میقصاید منتخب اشاره
دانیم که موضوع توجهی نشده است. خوب می

، نظر گرفته شدهقصایدي که براي کتاب حاضر در
در اکثر شروح (چه به صورت کامل و چه به صورت 

که گذشت گُزیده) آمده است، حّتی خود مؤلف چنان
) همۀ 1389،نگارستان راهبدر ُگزیدة دیگري (

هاي شرح شده را آورده است؛ پس الزم بود قصیده
کرد تا که مؤلف علّت گزینش خود را مطرح می

ده مزیّت این چاپ را با سایر شروح ـالاقل خوانن
سنجید.می

نقد محتواي کتاب
نقد مقدمه. 1

اي گُزیدة حاضر، چند سهو و صفحه15در مقدمۀ 
ها گونه خطارسد ایناشتباه وجود دارد که به نظر می

در خصوص پیشینۀ تحقیق و نیز کافیاز عدم تحقیق 
انگاري در سرعت بخشیدن به فرایند تسامح و سهل

چاپ کتاب نشأت گرفته باشد:
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خصوص به مؤلف مطابق عادت کُتب پیشین و
وي انی را داماد ابوالعال گنجـاي، خاقرهـمتون تذک

که ست سالی ا). باید گفت چند11داند (ص: می
ّثق،پژوه براساس منابع موطبق تحقیق محقّقان خاقانی

نادرستی این موضوع آشکار شده است (کندلی 
؛ 19: 1388؛ ماهیار،183- 195: 1374هریسچی، 

.)176- 177: 1394ترکی، 
این است باشد،میذکر الزم به نکتۀ دیگري که 

»العراقینه تحف«که مؤلف، عنوان مثنوي خاقانی را 
)؛ این در حالی است که 17کاست (صثبت کرده

؛ نقل از 53- 63: 1374ها پیش آنا بالرت (سال
و ایرج افشار ا) و پس از 21- 22: 1379افشار، 

دند که عنوان ) به این نتیجه رسیده بو22-16: 1385(
است. مؤلف اگر » الغرایبختم«اصلی این مثنوي 

- سیافتند که یوسف عالی عبّامیکردند درتوجّه می
» ئبالغراختم«آباد، مصحح مثنوي یاد شده، نیز عنوان 

را براي متن مصحح خود برگزیده است. خود 
، بیتی دارد که مبّین این موضوعدیوانخاقانی در 

است:
الغرائب آخر دیدندآنک ختم

ام براي صفاهانتا چه ثنا رانده
)355: 1388(خاقانی، 

نویسندة کتاب دربارة مثنوي اینکهرنکتۀ آخ
) نوشته است: العراقینهتحف(موسوم به ختم الغرائب

این منظومه براي بار نخست در هند و بار دیگر «... 
در تهران به تصحیح دکتر یحیی قریب به چاپ 

گونه سخن گفتن نیز ). این17(ص: » رسیده است
خالی از ابهام نیست. باید جهت تتمیم سخنان مؤلف 

ا شناخته شدن و چاپ عکسی ـه بـت کـداشانـبی
خاقانی الغرایبختم593(= فاکسیمیلۀ) نسخۀ موَرخ 

به همّت استاد فقید ایرج افشار (میراث مکتوب و 
ها براي )، زمینه1385،فرهنگستان علوم اتریش

د. از آن شتصحیح پیراسته و مجدد این اثر فراهم 
ست پس دو تصحیح دیگر از این مثنوي در دست ا

که شایسته بود مؤلف کتاب مورد بحث به آنها اشاره 
آباد در سال کرد. نخست یوسف عالی عبّاسمی

قلعه در سال و پس از وي، علی صفري آق1386
به دست الغرایبختمدو تصحیح منقح از 1387

اند.داده

شناسی. نقد مقاله2
)، 322- 356(صص: در پایان گُزیدة مورد بحث

ه ک» شناسی خاقانیمقاله«دارد با عنوان بخشی وجود 
تی یکی از مزایاي این اثر است. در این بخش، اشکاال

وجود دارد که رفع آنها بر مزیت نسبی این اثر در
افزاید.ها میمقایسه با دیگر گزیده

نکتۀ اّول: عدم احصاي کامل مقاالت؛ چون کتاب 
قاعدتًا ،به چاپ رسیده است1392حاضر در سال 

ز و قبل ا1392شود که تا سال التی را شامل میمقا
ر اند. باید بیان داشت مقاالتی که دآن منتشر شده

شده همۀ آن مقاالتی کتاب ذکر322- 356صفحات 
نیست که در این بازة زمانی نوشته شده است. طبق 

خاقانی پژوهی: تحقیق ناصر نیکوبخت در 
ا تتوصیفی و تحلیلی خاقانی شروانیشناسیکتاب
مقاله دربارة خاقانی نوشته 587حدود 1390سال 

پس ،)93- 74: 1393شده است (نیکوبخت، 
ضرورت دارد در چاپ بعدي کتاب، مقاالت از قلم 

افتاده، به متن اضافه شود.
ها و نکتۀ دوم: اغالط نگارشی و تایپی، افتادگی

عدم یکدستی در نقل منابع، مشکل اساسی این بخش 
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که در این بخش به آنها اشاره است. اکثر مقاالتی
است، یا شمارة صفحۀ دقیق ندارد (صفحات شده

مختلف)، یا نام مؤلف مقاله از قلم افتاده است 
)، یا 342، 340، 338، 337، 332، 329، 323(صص: 

)، یا مقاالت 339نام نشریه از آن ساقط است (ص: 
تکراري است (دو بار در فهرست تکرار شده است) 

) و یا اینکه مقاله هیچ ربطی به 341، 331(صص: 
دفاتر «مانند مقاالتی با این عناوین: .خاقانی ندارد

(ص: » ثبت ایران در دفتر خاقانی دولت عثمانی
» ها در زبان فارسیتخفیف صامت«) و مقالۀ 341

).330(ص: 

. نقد شیوة شرح3
نظرپردازیم که بهدر ادامۀ بحث به بررسی ابیاتی می

یحات شارح نادرست یا نارساست و رسد توضمی
تري سعی خواهیم کرد در هر مورد، وجه قابل قبول

را ارائه کنیم.
ذیل بیت:28ص -

وارچیست عاشق را جز آن کآتش دهد پروانه
اولش قرب و میانه سوختن وآخر فنا

شــاعر بــا «شارح در توضیح بیــت آورده اســت: 
راســتین، گوید: وظیفۀ عاشق اشاره به روش پروانه می

آن است که همچون پروانه، خــود را در آتــش عشــق 
دراندازد تا نخست به عشق نزدیــک شــود، ســپس در 
آتش عشق بسوزد و سرانجام در معشوق، فانی گــردد 

: 1392پــور ملکشــاه، (غنــی» و هیچ از او باقی نمانــد
28.(

شود معنا با صورت و که مالحظه میچنان
ارد؛ زیرا اگر شکل ظاهري مصراع اوّل سازگاري ند

» وار«قائل بر این باشیم که خاقانی با ادات تشبیه 
عاشق را به پروانه مانند کرده است، با طبیعت زبان 
سازگار نیست. در تصحیح عبدالرسولی (= نسخۀ ط) 

مضبوط است که » پروانه را«، »وارپروانه«به جاي 
ضبط اصح همین است. اگر ضبط نسخه بدل را 

ت چنین خواهد بود: عاشق چه بپذیریم، معناي بی
ه ـروانـه پـاي دارد جز آنچه آتش بنصیب و بهره

رسد، یعنی دهد، یا جز آنچه از آتش به پروانه میمی
در آغاز قرب و سپس سوختن و در آخر فنا شدن. 

هاي موجه که ضبط» ط«ضمن اینکه با ضبط نسخۀ 
در بیت تشبیهی از نوع تشبیه مؤّکد ،بسیار دارد
ات تشبیه) به وجود خواهد آمد.(حذف اد

ذیل بیت:31ص-
شرب عزلت ساختی، از سر بِبَر آب هوس

باغ وحدت یافتی، از ُبن بَِکن بیخ هوا
د نادرست است. بایــ» بِبُر«به جاي » بِبَر«خوانش 

بُرنــد و بــه بیان داشــت کــه آب را از سرچشــمه مــی
کنند.اصطالح قطع می

ذیل بیت:31ص -
المقدس، پی منهبا قطار خوك در بیت

اهللا میابا سپاه پیل بر درگاه بیت
شــارح، در توضــیح و شــرح مصــراع نخســت، 

هــاي گــزارش دشــواريتلفیقی از نظرات کــزّازي در 
ارمغــان صــبح ) و نصراهللا امــامی در 3: 1389(خاقانی

) را ارائه کرده اســت. ایشــان در توضــیح 126: 1375(
، »تیتــوس«بــه مــاجراي حملــۀ«اند: مصراع اوّل آورده

المقــدس میالدي به بیت70در سال » وسپازین«فرزند 
)، در ادامــۀ 31: 1392پــور ملکشــاه، (غنی» اشاره دارد

هــا پــس از اشــغال صلیبی«اند: توضیحات خود نوشته
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االقصی، بخشی از آن را به کنیسه تبدیل کردند مسجد
ارپایان خــود ـل چهـــر از آن را اصطبـــو قسمتی دیگ

(همان). » ها ساختندویژه خوكبه
ضروري دربارة این توضیحات ذکر چند نکته 

د است: نکتۀ اّول، شارح براي نقل قول خود، هیچ سن
محکمی را ارائه نکرده است؛ این در حالی است که 

هاي متعّددي به این در این خصوص در کتاب
؛ 155: 1991روایات اشاره شده است (عبودي، 

؛ میبدي، 52: 1998؛ غازي، 164: 1981قرطبی، 
). 141: 2، ج 1371

المقّدس عالوه بر دو حملۀ تـۀ دوم: بیـنکت
بار دیگر هم مورد حمله قرار گرفته یادشده، یک

و دتر از اي طوالنیاست. این ویرانی اتفاقًا سابقه
اي در ر چنان ویرانیشده دارد. بُختنصویرانی یاد

سی المقّدس به وجود آورد که ساکنان آنجا هرکبیت
دانند (بیرونی، بختنصر می،که بیت را خراب کند

). خود خاقانی به ویرانی بختنصریان در466: 1363
مملکت، مصرآسا از خیل «اشاره کرده است: منشآت

- فّر و عون خالی شد. حضرت، بیتفرعونیان بی

بخت و نصر وار از سایۀ بختنصریان بیالمقدس
رست، هم به مجّرد ماند، کعبه از پاي پیل ابرهه ب

؛ نقل از 8: 1384(خاقانی، » دست ابراهیم افتاد
).59: 1391فر، مهدوي
ذیل بیت:37ص -

سخت مشعوفم به تو» اهللا جارَك«اي عراق 
سخت مشتاقم تو را» َعمَرَك اهللا«وي خراسان 

عمــرك «شارح در شرح این بیــت آورده اســت: 
خداونــد، تــو است؛ یعنی » عَمَرَكَ اهللاُ«اهللاُ: کوتاه شدة 

). 37: 1392پــور ملکشــاه، (غنی» را عمر دراز ببخشد
» عمّــرك اهللا«این عبــارت مخفــف که رسد به نظر می

،(ســجّادي» خداوند تو را آبــاد بــدارد«به معنی ،باشد
).319: 1394؛ ترکی، 4: 1369
ذیل بیت:47ص -

اي پنج نوبه کوفته در دارِ ملک ال
اال در چهار بالِش وحدت کشد تو ر

شارح در شرح بیت مورد بحث بــه درســتی بــه 
همۀ دقایق و ظرایف بیــت اشــاره کــرده اســت (ذیــل 

تکمیل و تتمیم بیت، ذکــر ایــن نکتــه براي). 47بیت: 
بــا داشــتن چهــار حــرف، » وحدت«ضرورت دارد که 

چهار بالش انگاشته شده و نیز در ایــن چهــار بــالش، 
است.» ال اله اال اهللا«نظر خاقانی به چهار کلمۀ 

ذیل بیت:50ص -
از حِلّۀ حدوث برون شو دو منزلی

»مرحبا«تا گویدت قریشی وحدت که: 
نوشــته اســت: » قریشی وحدت«شارح در مورد 

خواســته » مــرد دیــن«از قریشی وحدت نیز به کنایه «
). هرچنــد 50: 1392پــور ملکشــاه، (غنــی» شده است

، تواند صــحیح باشــدمعنیِ ارائه شده توسط شارح می
منظور خاقــانی از بــه کــارگیريکه رسد به نظر میاام
باشــد. ایــن پنــدار (ص)، مجازاً پیامبر»قریشی وحدت«

از (ص)تواند از آنجا نشأت گرفته باشــد کــه پیــامبرمی
داران و خانــدان قــریش بــود و ایــن خانــدان از پــرده

). 7: 1389اند (کزّازي، نگهبانان کعبه بوده
عالوه بر آنچه که گفته شد، بیان چند نکتۀ 

تکمیل گزارش بیت، ضرورت دارد. نکتۀ برايدیگر 
مصراع اوّل اشاره دارد به این عبارت اینکهاّول

نکتۀ دوم، ». خطوطان قد وصلت«مشهور صوفیه: 
، از میان مسیرها و منازل »حِلّه«علّت انتخاب واژة 

محمّدرضا متعّدد راه کعبه، از سوي خاقانی است. 
هاي خود با عنوان تُرکی در سلسله یادداشت
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به این سؤال پاسخ » دیوان خاقانیهایی از دریافته«
اینبهظاهراً «نویسد: ایشان در این مورد می.اندداده
تکرارۀواسطبهایجادشدهموسیقیبرعالوهکهدلیل

»ِحل«به صورت ایهامی یادآور اصطالح »حِلّه«»حاء«
» فصل فاصله«(نقل از » نیز هست»حرم«برابر در

). نکتۀ سوم، در 1387محمّدرضا ترکی،وبالگ 
که سیاقۀاالعدادتناسبی است از نوع » وحدت«

مند به کارگیري آن است.خاقانی عالقه
ذیل بیت:57ص -

در چارسوي فقر درآ تا ز راه ذوق
نوِش سالمت کُنی دوادل را ز پنج

آمده است: » نوشپنج«در توضیح عبارت 
معجونی که پزشکان قدیم از جیوه، مس، آهن، «

» کردندفوالد و طلق براي تقویت بدن درست می
ح، ). در ادامۀ این توضی57: 1392پور ملکشاه، (غنی

نوش سالمت استعاره از نمازهاي پنج«آمده است: 
بخش روح انسان تواند سالمتکه میاست پنجگانه 

(همان).» ها باشداز آلودگی
ات نیز ذکر چند نکته خالی دربارة این توضیح

باء قدیم یت نیست. نکتۀ اوّل، پزشکان و اطاز اهم
ترکیبی این جوارش را نزدیک به سی ماده مواد

اند و مختص به پنج مورد ذکر شده در شرح نوشته
؛ حکیم مؤمن، 5/315: 1363سینا، نیست (ابو علی

؛ جرجانی، 983: 1371؛ عقیلی خراسانی، 198: 1373
- پنج«شارح در ترکیب اینکه). نکتۀ دوم701: 1355

بیشتر بر معنی لغوِي آن تأکید کرده » نوش سالمت
رسد مطمح است و این درحالی است که به نظر می

» سالمت روح«، »نوش سالمتپنج«نظر خاقانی از 
مؤید همین معناست:است که ابیات بعدي

جويهمّت ز آستانۀ فقر است مُلک

آري هوا ز کیسۀ دریا بود سقا
عزلت گزین که از سرِ عزلت شناختند

آدم در خالفت و عیسی رِه سما
شاخ امل بزن که چراغی است زودمیر

بقابیخ هوس بکن که درختی است کم
ايگر سِرّ یوم یُحمی بر عقل خوانده

از سِر هواپس پایمال مال باش 
ــه بــه فقــر «شــود، کــه مشــاهده مــیچنــان توجّ

کنــدن بــیخ«، »زدن شاخ امل«، »گُزینیعزلت«، »معنوي
نــوش پــنج«، همــان »پایمــال مــال نشــدن«و » هــوس
).22: 1383بگلو، است (قره» سالمت

ذیل بیت:74ص -
دارش میان راهزو بازمانده غاشیه

سلطان دهر گفته که اي خواجه تا کجا؟
ه بیت به معراج پیــامبر اشــاره دارد کــ«اند: نوشته

پــور ملکشــاه،(غنی» جبرئیل از همراهی ایشان بازماند
تکمیل و تتمیم شــرحِ شــارح بایــد براي). 74: 1392

آورده منشــآتافزود که خاقانی در این خصــوص در 
است: 

که استغایت علم که ملکۀ مالئ
تُ َلو َدَنوَت قَدَر انمُلَۀ الحترقاین بس که 

)266: 1384(خاقانی، 
ذیل بیت:91ص -
وار پی راستی گرفت آن دلمسیح

که باشگونه روي بود چون خط ترسا
خطّ ترسا: خــطّ «اند: نوشته» خطّ ترسا«در مورد 

ایــن خــطّ چــون از چــپ بــه :مسیحیان. خــطّ التــین
هــاي دیگــر شده است در برابر خــطراست نوشته می

انــد، باژگونــه و شــدهمــیکه از راست به چپ نوشته
: 1392پــور ملکشــاه، (غنــی» رو خوانده شده استکج
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اي که شارح گفتــه رسد عالوه بر نکتهر می). به نظ91
از آن » خــطّ ترســا«بودن » باژگونه«و » کژروي«،است

= عبري و یونــانی) (جهت است که حروف این خطّ 
وشتن رو به سوي پــایین دارنــد. کــژروي ـوقع نـدر م

عبــارت ذیــل بــه خــوبی قابــل مالحظــه این خطّ در 
است:

ذیل بیت:96ص - 
بیزي؟در این رصدگه خاکی چه خاك می

نه کودکی، نه مقامر؛ ز خاك چیست تو را؟
کمینگــه عــالم »: رصدگه خــاکی«در نظر شارح، 

گونه که در رصــدگاههمان«خاك، استعاره از دنیاست. 
نشــینند، ایــن جهــان در کمــین در کمین ستارگان مــی

). 96: همان(» ها نشسته استانسان
خاقانی که باید گفت .ر شارح اشتباه استتصو

را در » رصدگه/ رصدگاه«خود هیچگاه دیواندر 
معنی مورد بحث به کار نبرده است. خاقانی هرجا 

را به کار برده، منظورش محل باج » رصدگاه«کلمۀ 
ید:که در بیت زیر گوگرفتن از کاروانیان است. چنان

روان منقطع شد از در شهرکا
رصد از راه کاروان برخاست

)62: 1388(خاقانی، 
با این تعبیر منظور و مقصود خاقانی روشن 

گوید: در این دنیا که هر خواهد بود. خاقانی می
ر گیرند (= هر لحظه از عملحظه باِج عمر از تو می

بیزي... .شود)، بیخودي چرا خاك میتو کاسته می
بیت:ذیل 131ص -

عقد نظّامان سِحر از من ستاند واسطه
قلب ضّرابان شعر از من پذیرد کیمیا

ــارح،  ــان«ش ــرابان«و » نظام ــب » ض ــه ترتی را ب
پــور استعاره و کنایه از شــاعران دانســته اســت (غنــی

تر کــردن معنــی دقیقبه منظور ). 131: 1392ملکشاه، 
ي ااســتعاره» عقد«در مصراع اوّل، باید بیان داشت که

انــد تواي مینیز استعاره» نظّامان سِحر«ست از شعر و ا
ع باشد از شاعران دزد. در مصراع دوم نیز مانند مصــرا

ارزش و اي اســت از شــعر کــماســتعاره» قلــب«اوّل، 
هم اســتعاره اســت از شــاعران دزد. در » ضرّابان شعر«

ا در این نوع از ترکیبات بــکه حقیقت باید بیان داشت 
مواجه هستیم.دو تصویر توأمان 

ذیل بیت:155ص -
جان از درون بفاقه و طبع از برون ببرگ

دیو از خورش به هیضه و جمشید ناشتا
یکــی «نوشته اســت: » جمشید«شارح در توضیح 

ترین پادشاهان سلســلۀ پیشــدادي کــه دوران از بزرگ
سلطنت طوالنی وي در ایــران، عصــر طالیــی تــاریخ 

). 155: مانه(» روداساطیري ایران به شمار می
در ادبیّات فارسی دو شخصیت کهباید گفت

ه با هم خلط شده است. با توجّ» سلیمان«و » جمشید«
در مصراع دوم، اگر جمشید را» دیو«به وجود کلمۀ 

نی رسد. خاقاتر به نظر میصحیح،بپنداریم» سلیمان«
ار کبه » سلیمان«را به جاي » جمشید«دیوانبارها در 

که در بیت زیر گوید:برده است. چنان
بین، حوتش بهین توفیر بینتأثیرخورشید نو 

جمشید ماهی گیر بین، نو ملک زیبا داشته
)384: 1388(خاقانی، 

با پذیرش این موضوع، بیت تلمیحی ظریف به 
داستان ربوده شدن انگشتر سلیمان توسط دیو (= 
صخرالجنی) دارد. در این ایّام، سلیمان در فقر و فاقه 

کند و دیو در اوج شکوه و عظمت است ی میزندگ
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؛ قزوینی، 466: 1383،التواریخ و القصصمجمل(
1373 :561.(
ذیل بیت:157ص -

اي که چو مرگش فرا رسداز پیل کم نِه
در حال استخوانش بیرزد بدان بها

را مجاز از عاج فیل به عالقــۀ » استخوان«شارح 
). 157: 1392پور ملکشاه، جنسیت دانسته است (غنی

تــر کــردن ا جهــت دقیــق، امــنظر شارح درست است
ن فیــه، ایــنحــنمعنی باید افزود که بیت بعد از بیت ما

نظر را تأیید خواهد کرد:
دستاز استخوان پیل ندیدي که چرب

هم پیل سازد از پی شطرنج پادشا
)15: 1388(خاقانی، 

ي هاو نیز باید افزود که تنها با عاج فیل مهره
الصدورحةرااند. در ساختهشطرنج و نرد را نمی

او را گفتند چرا نرد نبازي؟ «راوندي آمده است: 
گفت همه جهان باید که حاجت از من خواهند. من 

(راوندي، » چون حاجت از استخوانی مردار خواهم؟
). سراجی قمري در تحقیر اسب الغري 415: 1386

که به او پیشکش شده است گوید:
استخوان که شد تن اوچنین این

شایدجز که شطرنج را نمی
)529: 1368(سراجی قمري، 

ذیل بیت:166ص -
در قمرة زمانه فتادي به دست خون

وامال کعبتین که حریفی است بس دغا
دو «آورده اســت: » کعبتــین«شارح در ذیــل واژة 

».طاس بازي نرد
هاست برگرفته از مدخل فرهنگتوضیح شارح

ه نظر ـح بـن) و صحیـذیل کعبتی(فرهنگ معین: 
اصًال » کعبتْینْ «در » ْینْ «رسد. باید بیان داشت نمی

» ْینْ «بلکه به اقرب احتمال ،کندافادة معناي تثنیه نمی
پسوند نسبت است. خود خاقانی در قصیدة معروف 

گوید:» رخسار صبح«به 
هر صبحدم که بر چند آن مهرها فلک

فکندبر رقعه کعبتین همه یکتا برا
)1388(خاقانی، 

در قدیم نرد را با یک طاس، دو طاس و سه 
روست که اند و از همینکردهطاس بازي می

در ادب فارسی رایج » ششیک، سهسه«اصطالحات 
این اصطالحات قبل از که شده است. باید گفت 

یج خاقانی، در زمان خاقانی و حّتی پس از خاقانی را
هم رباعی ازرقی ترین شاهد آنبوده است. معروف

در چهارمقاله هروي است که نظامی عروضی در 
ن آاز » مقالۀ شعر«ضمن » شاهنرد باختن طغان«قصّۀ 

سود جسته است:
یک زخم افتادشش خواست سهگر شاه سه

تا ظن نبري که کعبتین داد نداد
آن زخم که کرد راي شاهنشه یاد

در خدمت شاه روي بر خاك نهاد
)1389:70(نظامی عروضی، 

مقامر را «سعدي نیز آمده است: گلستاندر 
(سعدي، » آیدیک میباید ولیکن سهشش میسه

1342 :205.(
در که دهد شاهد دیگري که به خوبی نشان می

ا سه طاس و یا یک طاس بازي ـرد را بـه نـگذشت
ب الدّین یزدي صاحاین بیت سّید عضد.اندکردهمی

گوید:است کهنامۀ منظومسندباد
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ببینیم تا کعبتین فلک
یکشش یا سهچه خواهد نمودن، سه

)91: 1374(محجوب، 
- سه«و » ششسه«خود خاقانی نیز بارها از لفظ 

استفاده کرده است:» یک
وصل تو درخواستم از کعبتین یعنی سه شش

چون بدیدم جز سه یک از دست هجرانت نبود
)576: 1388(خاقانی، 

خواهید نقشکعبتین را گر سه شش 
نام رندان بر زبان یادآورید

)474(همان: 
که از شواهد پیداست، تقلیل معناي چنان

ست.کامًال اشتباه ا» دو طاس بازي نرد«به » کعبتین«
ذیل بیت:183ص -

خیزامروز منم روزفرورفتۀ شب
خوابپاي گرانسرگشته از این بخت سبک

گونــه تعبیــرایــن» فرورفتــهروز«در نظر شارح، 
کنایه از سالخورده و کســی کــه روزهــاي «شده است: 

کند و چشــم بــه راه مــرگ پایانی عمرش را سپري می
: 1392پور ملکشــاه، (غنی» دارد. روزگار از دست داده

183 .(
تعبیر کامًال غلط است. قبل از بیان شواهد در 

کمبیه تعبیر یادشدکه باید گفت ،رّد نظر شارح
ازي است و شارح اصًال وکاست برگرفته از نظر کزّ

: سراچۀ آوا و رنگبه متن ایشان ارجاع نداده است (
). باید در نظر 123: ص هاگزارش دشواري؛ 53ص 

اي است که خاقانی در رثاي داشت که بیت از قصیده
دانیم الدّین، سروده است و نیز میعموي خود، کافی

پنج وکه عموي خاقانی در زمانی که خاقانی بیست
با این تعابیر خطاب .داشته، وفات کرده استسال 

کردن خاقانی به عنوان کسی که منتظر روزهاي 
روز«پایانی عمرش است، خطایی فاحش است. 

است. بیت زیر » روزتیره«در اینجا به معنی » فرورفته
کند:معناي اخیر را تأیید می

برفروزید چراغیّ و بجویید مگر
به من روزفرورفته پسر بازدهید

ذیل بیت:269ص - 
در ناف عالمی دل ما جاي مِهر توست

جاي َملِک میان معسکر، نکوتر است
نــاف: «نویســد: شارح در شرح مصــراع اوّل مــی

هکــرســدبا عالقۀ محلّیّه. به نظــر مــی» میان«مجاز از 
را اراده کــرده» ایــران«کشــور » ناف عــالم«خاقانی از 

، پور ملکشــاه(غنی» است که در اقلیم چهارم قرار دارد
1392 :269 .(

ۀ مک«، »ناف عالم«در این بیت منظور خاقانی از 
- تواند باشد. از بیت چنین برداشت میمی» مَُعظمه

ی شود که این وزیر، مختارالدّین، با کوکبه و شکوه
به سفر حج عزیمت کرده است. خاقانی در بیت 

دانسته است:» کعبه«را » ناف عالم«دیگري، 
عالم و از طیب ساحتشکعبه ناف این

کردتتارۀ مشکآفاق وصف ناف
)152: 1388(خاقانی، 

گیرينتیجهبحث و 
هاي مناسب ، ازجمله ُگزیدهمشّاطۀ بکر سخنکتاب 

ر برود که عالوه پژوهی به شمار میدر حوزة خاقانی
وّنی تر از لحاظ فنیازمند ویرایشی بسامانمزایاي آن، 

از يبه مواردحاضرۀ در متن مقالمحتوایی است.
هاي کتاب در دریافت سخن خاقانی اشاره شد لغزش

هاي بعدي که در صورت پذیرش در اصالح چاپ
باشد.تواند مفید می
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والصدورحةرا). 1386راوندي، محمّدبن علی (
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مشّاطۀ بکر سخن). 1392پور ملکشاه، احمد (غنی
). گزارش هشت قصیده از دیوان خاقانی شروانی(

تهران: نور علم.
و المجالسبھجة). 1981قرطبی، ابن عبدالبر (

. الس و شحذ الذاهن و الهاجساُنس المج
. بیروت: 3لدتصحیح محّمد مرسی خولی. ج

دارالکتب العلمیه.
رح نگاهی دوباره به ش). «1383بگلو، سعیداهللا (قره

وفصلنامۀ دانشکدة ادبیّات ». ابیاتی از خاقانی
،علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

.21- 31صص ،2شمارة ،سال اوّل
خبار آثار البالد و ا). 1373قزوینی، زکریابن محّمد (

.. ترجمۀ میرهاشم محدث. تهران: امیرکبیرالعباد
. تصحیح دیوان). 1368الدّین (قُمري آملی، سراج

یداهللا شکري. تهران: امیرکبیر.



1396زمستان ، 21، پیاپی اول، شماره ششم، سال »هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«40
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و محیط او. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

. تهران: مالک ملک سخن). 1388ماهیار، عّباس (
سخن.

حیح محّمدتقی ). تص1383(التواریخ والقصصمجمل
بداللهی. تهران: اصغر عبهار و ویراستاري علی

دنیاي کتاب. 
شش، کعبتین؛ سه). «1374محجوب، محّمدجعفر (

. سال هفتم. شناسیایران». یک، دوشش، دویکسه
. 86- 99. صص 25شمارة 

شرحی دوباره از دیوان ). «1391فر، سعید (مهدوي

صص ،63شمارة ،کتاب ماه ادبیّات». خاقانی
75-52.

االسرارکشف). 1371میبدي، ابوالفضل رشیدالدّین (
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امیرکبیر.
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قزوینی. به کوشش محمّد معین. تهران: جامی.
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و پژوهش». گرفته دربارة خاقانی از آغاز تا امروز
- 93صص،35شمارة ،نگارش کتب دانشگاهی

74.
). 1369(واعظ کاشفی سبزواري، کمال الدین حسین

م به کوشش رحی.بدایع االفکار فی صنایع االشعار
. الدین کزازيجاللویراستۀ میر.مسلمانقلیف

چاپ اول. تهران: مرکز.


