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 تحلیل ابیاتی از دیوان خاقانی شروانی همراه با نقد شروح پیشین
 

 سلطان محمدیامير   سيدمنصور سادات ابراهيمی
 دانشگاه اصفهان

 

 چکیده
زبان است. پیچدگی و ترین شاعران فارسیترین و خاصخاقانی شروانی یکی از بزرگ

بودن شعر اوست. گواه دشواری چندالیگی اشعار این شاعر یکی از وجوه ممتاز و خاص
 آبادی و شروح متأخر معروف است.اشعار او، وجود انواع شروح متقدم چون شادی

دریافت اشعار خاقانی به توغّل در انواع علوم قدیمی مثل نجوم، طب، تاریخ و اساطیر، 
ش توجهی به آنها مخاطبانبی شناسی اثر نیاز دارد کهقرآن و حدیث، فنون بالغت و جامعه

برد. در این مقاله، تکیه بر ابیاتی است که از نظر پژوهشگران به دالیل را به بیراهه می
است؛ همچنین ضمن اشاره به شرح و نظر شارحان، شرح  ط شرح شدهمذکور به غل

، با رسدآنان بررسی و نقد شده و در نهایت برای هر بیت معنایی که درست به نظر می
متنی و پیرامتنی به دست داده شده است. در پایان مقاله متنی، برونتوجه به دالیل درون

بهر( که تاکنون در شعر خاقانی مغفول مانده، ی جغرافیایی )ای قرائت یک کلمهنیز نحوه
 بررسی شده است. 

 ابیات. یتازه شعر، خاقانی، نقد شروح، شرح های کلیدی:واژه
 

 . مقدمه1
. آن ملت است یهفرهنگ هر ملتی توجه به آثار مفاخر گذشت یمطالعههای یکی از جلوه

ند. افرهنگی غنی از ایرانیان روزگاران کهن یهشاعران ما به عنوان مفاخر ملی، بازتابند
 رایبآن، کوششی  بررسیگاه هنر متعالی ایرانیان است که اشعار خاقانی شروانی، جلوه
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خصوص که او در پرداخت شعر از تمامی ایضاح فرهنگ درخشان و اصیل ایرانی است؛ به
 است. فرهنگیِ بومی بهره برده -های علمیها و جلوهسنت

شاعران صاحب سبک فارسی، خاقانی از جمله شاعرانی است که ترکیباتش در میان 
ی است و معانی خاص غالباً با خیاالت بدیع همراه با استعارات و کنایات عجیب آمیخته»

ر در ( وی با تبح782ّ: 2ج ،1366 )صفا، «.استرا که تا عهد او سابقه نداشته مشتمل 
( و 87-73: 1394ابراهیمی، و سادات محمدیسلطان .علومی چون نجوم و طب )رک

نشاند که در نگاه اول ارتباط عمیق آنها زدنی، کلمات را به شکلی کنار هم میمثال دقت
ه توان وی را در این زمینآید. این ویژگی در شعر او چنان متبلور است که میبه چشم نمی
 او را گاه، سختزبان شمرد. این موضوع دریافت شعر ترین شعرای فارسیاز برجسته
ها و زحماتی که برای شرح اشعار او کند. شارحان اشعار خاقانی در کنار رنجدشوار می

که از  ، ابیاتیمقالهدر این  .اندنداشتهاند، گاه در شرح برخی از ابیات، دقت کافی کشیده
ز شواهد رفتن اگو نهایتاً با مدد بازبینی و تحلیل شده شرح نشده،درستی نظر نگارندگان به

شود. ابیاتی که نگارندگان نقد و شرح گزارش میمعنایی نهایی و تازه شعری شعری و غیر
ند، اپژوهان در شروح خاقانی و مقاالتی که در این موارد نگاشته، بیشتر خاقانیاندکرده

 است. دهاشاره ش این شروحتحقیق به  یمنظور بیان پیشینهبه ادامه،در  بررسی شده است.
 

 شرح ابیات .2
 از قرار زیر است:  موضوعات و ابیاتی که در این مقال به آنها پرداخته شده

 
 . عتابی یا عنابی؟1. 2

 ز اشک خارا عتابی شد یهصدر من بر جیب
  

 وه خارا زیر عطف دامن خارای منـک 
 (321: 1385)خاقانی،                

. اندوردهروی آتمامی شارحان ضبط بیت را به همین صورت پذیرفته و به توضیح آن 
ه آستین کبی یصدره: به ضم صاد، جامه»است:  این بیت آورده مفردات شرحماهیار در 
ی با دار. عتابی: )در اصل عتّاببافته ابریشمی موج یپوشاند. خارا: نوعی پارچهسینه را می

غداد در ب های مختلف...ط به رنگدار مخطّابریشمی موج یبافته یچهتاء مشدد( نوعی پار
در  امیه منتسب بوده است ووجود داشته که به یکی از افراد بنی« عتّابیه»ای به نام محله

های عّتابی معروف اند و به نام همان محله به پارچهبافتهط میدار مخطّهای موجآنجا پارچه
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 به سبب»است:  صورت معنی کردهسپس بیت را بدین ؛(282: 1394)ماهیار،  «استبوده
 ،بند سنگین بر پایم که در زیر دامن ابریشمین من است، از اشک چشمقرارگرفتن پای

 .)همان( «است عتابی مخطط شدهی هپوشم همچون پارچسینه
نالد خاقانی می»است:  کزازی هم بیت را به همین صورت خوانده و در شرح آن آورده

ج راست و گریبان آن را، خاراوار، رج پوش ابریشمینش باریدهکه اشک خونین او بر سینه
اما آنچه در این بیت، شایان توجه  (490: 1392)کزازی،  «. است... و خط در خط کرده

خود « خارا» یهپژوهان را به راه خطا برده، این است که واژاست و غفلت از آن، خاقانی
دار است که اتفاقًا ط و موجابریشمین و قیمتی مخطّ یهعی قماش یا جامبه معنای نو

اند که منسوب است به عتاب که نام مردی است واضع آن و با آن نیز نوشته یدرباره
در یادداشتی به خط  دهخدا ینامهلغتشود. در می های خاره و صاحبی نیز خواندهنام

نگین ر یای بود ابریشمین و سطبر و نیکوبافتهپارچهدر زمان ما خارا »است:  مؤلف آمده
شد و این جامه در ر میگونه که موج دریا به چشم مصوّ آمیزی بدانیا سپید و رنگ

 : ذیل خارا(1336)دهخدا، « .های قدیم ایران کردندیکارخانه
طط دار و مخپوش موجتنهایی در معنای سینهخود به« خارا یهصدر»بنابراین، ترکیب 

ک است؛ ی خود نیز آورده وانیدترکیب وصفی را در دو جای دیگر از این است. خاقانی، 
 موسوم به ترسائیه: یهبار در قصید

 طریقو بِــارا چــخ یهای صدرــه جــب
  

گ خارا                                    ـدر سنـــم انـــی پوشــپالس  
(26 :1385)خاقانی،   

 بیت زیر: و بار دوم در
 ن است و منـــم ب آنِـش دلق هزارمیخِ

  

 خارا برآورم یهون روز سر ز صدرـچ  
 (245: همان)                              

 است. بردهرا به کار « خارا یهجبّ»در جای دیگر نیز ترکیب 
 خارا نکوست لیک یهدستار خز و جبّ

  

 دادن استر نکوتر استتشریف وعده  
 (77: همان)                                

 :گفته استاسماعیل اصفهانی نیز الدینکمال
 صمّاش گر فروخوانمی هبه گوش صخر

  

 خارای هز ذوق چاک زند کوه صدر  
 (208: 1348اسماعیل، الدین)کمال       
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ین و ابریشمی هخود به معنای جام« خارا یصدره»شد، ترکیب  با توجه به آنچه گفته
« عتابی»دار است. به این ترتیب مصراع اول بیت با پذیرش ضبط ط و موجقیمتی مخطّ

ه معنی کنیم ک گونهبیت را باید این ،آن براساس ؛ زیرادشومتحمّل حشوی قبیح می
 1ط شد!دار و مخطّموج ماشک ازط من دار و مخطّموج یصدره»

اشد. بوده ب« عُّنابی»در مصراع اول باید به نظر نگارندگانِ این سطور، ضبط صحیح 
 .)رک است رنگ، به معنی رنگ سرخ به تخفیف نون هم آمدهعُنّابی، عنابگون و عناب

شدن اشک خونین و ، خاقانی در این بیت جاریواقعدر .: ذیل عنابی(1336دهخدا، 
 است: هم آورده وانیدکند. وی در جای دیگر از رنگ خود را بازگو میعنابی

 حاجت به جوآب است و جوم نیست ولکن
  

 صفت و اشک چو عنابدل هست بنفشه  
 (57: 1385)خاقانی،                      

 گوید:غزنوی می حسنهمچنین سید
 گرنگشت عنابی سرشکم زان لب عناب

  

 رتاب رنگدارد دلم زان سنبل پُ هم نمی  
 (283: 1362)غزنوی،                     

 شودمی شعر شاعران دیگر نیز تشبیه اشک خونین و رنگِ سرخ آن به عناب دیدهدر 

ست ا حالی این در ؛(372: 1340اوحدی مراغی،  و 770: 1369خواجوی کرمانی،  .)رک
وع نها شاهدی در متون قدیم نیافتیم. در بیت زیر این«عتابی»بودن رنگسرخی هکه دربار
 ست: ا شده زردرنگ توصیف یاز جامه

 عتابیی هــی جامــان زرد یکــا چنــی
  

 ون سر مرغابیـه زو چـرز برخاستـــپ  
 (198: 1338)منوچهری،                  

 است: شده در بیت زیر، منسوب به ظهیر فاریابی نیز به سفیدبودن آن اشاره
 اقبال او گشایدی هرخ عتبــه چــا کـآنج

  

 دهر سفیدجامه چه باشد یکی عتابی  
 : ذیل عتابی(1336دهخدا،  .)رک        

ها و منسوجات وجود نیز در میان پارچه« عنابی»ظاهراً نوعی از جامه یا قماش با نام 
را « عنابی»2است، موقوف یا مدرج سروده یشیوهداشته است. سوزنی در ابیات زیر که به

 است: کار برده توزی و کتان به، دمیاطی ،اکسون ،در میان اصطالحاتی چون اطلس
 س و اکــم و اطلــو سی تـه زر اسـجی
 رش و اواــان و دق و فــو کت زی

  

 وـــی و تــاطی و عنابــون و دمیــس  
 ر بروـــش و عمـــای عیــی و دریــن

 (329: 1338)سوزنی،                    
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 : 3است همین نوع از پوشاک نظر داشته، ظاهراً بهنیالعراقتحفهخاقانی نیز در بیت زیر از مثنوی 
 ا گرانبارـــهه خلعهـــو بـــاغ از تــب

  

 داریــــــوش و فستقـــپیـــــعُنّاب  
 (177: 1387)خاقانی،                    

 نابراین،. بسازدبا صدره و خارا برقرار میترتیب واژه عُنابی ایهام تناسبی نیز اینبه
 دار و مخطط منپوش موجگریبان من در جایی که سینه»معنی نهایی مصراع چنین است: 

 .«ه استگون شدشدن اشک خونینم سرخ و عناب، در اثر جاریآن را پوشانده
 

 . طمغاج و کان سیم2. 2

 رــم و شکـــع او ز سیــود دل و طبـخ
 

 اغ شوشتر استـــاج و بــان طمغـــک 
 ( 86: 1385)خاقانی،                       

 شود مشخص است واینکه شوشتر جایگاهی است که در آن شکر بسیاری حاصل می   
طمغاج : »است چه؟ استعالمی در شرح خود نوشته« طمغاج»اما وفور سیم در  ؛مشهور

 «.است آن معدن لعل و عقیق بوده هایاند در کوهشهری در ترکستان بوده که نوشته
 ن،و افزون بر ای کنندشده ذکر نمی( ایشان منبعی برای مطلب ارائه328: 1387)استعالمی، 
ور با بیت مذک دارد های طمغاج معدن لعل و عقیق باشد، این قول چه ربطیفرضاً که کوه

روشن نیست که چرا  درستیبه»است: کزازی نیز آورده  داند؟!که طمغاج را معدن سیم می
وند است؟ شاید پی خیز بودهاست. آیا طمغاج شهری سیم شده طمغاج کانِ سیم پنداشته

ه از است کشده می است که طمغاجی)!؟( به کسی گفته سیم و طمغاج از آنجا برخاسته
 آمد، هیچکه چنانکه خواهد (؛درحالی149: 1392)کزازی، « است ستاندهبازرگانان باج می

 ارتباطی بین طمغاج و تمغاچی نیست.
، بنابر آنچه در منابع تاریخی، جغرافیایی و ادبی قدیم ذکر شده، سرزمینی «طمغاج»   

 ،یناصر طبقاتاین نام در متون کهن نظیر  ؛است در نواحی ترکستان و در حدود چین
 بیغرا و المخلوقاتبیعجااست. در کتاب  و... ذکر شده مقاله چهار آثارالبالد،

در کنار تنکور و تنکت و ختای و بالساقون، جزو نواحی « طمغاج»، سرزمین الموجودات
( 264و نیز:  202-201: 1387)رک: طوسی، .است کوهستانی ترکستان معرفی شده

( سروده، به 551)م. ای که در مدح اتسزن قصیدهم( نیز در ض573)م. رشیدالدین وطواط
 است: اشاره کرده« طمغاج»شهر 



 (38پياپی) 1397 زمستان، 4ی شماره ،10 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــ  118

 

 اجــده در طمغـــو کشیـــت تـــرای
  

 از رــده در شیـــو رسیــــب تـــنای 
 (280: 1339)وطواط،                 

ی هل کلممبدّ (Tafghách)و طفقاچ ( Tamgháj)نظر ادوارد براون، طمغاج  به
است. این کلمه در « معروف»و « محترم»به معنی ( Tapgháchشرقی )طپغاچ( -ترکی
نظامی  .)رک است شده )متعلق به قرن هشتم( استعمال (orkhon)ارقون، ی هکتبی

و هم به معنی  (chinois)« چینی»ظاهراً در این کتبیه، هم به معنی  .(228: 1388عروضی، 
ی همحمد قزوینی، در یادداشتی محققانه، پس از مقایساست.  رفته کار به (chine)« چین»

هم به معنی چین )چین شمالی « طمغاج»ی هکه واژ داده ر نشانمتون مختلف با یکدیگ
. وی است شدهمخصوصاً که ختای باشد( و هم به معنی پایتخت آن مملکت استعمال می

یا پکن  (cambaluc)بالیق( بالیغ )خاناست که طمغاج، همان خان داده همچنین نشان
(pekin)  پایتخت بزرگ( نیز نام داشته« دایدو»است که چونکدو )پایتخت وسطی( و( 

ا و مفهوم همه یکی دیگر، هر چهار اسم فوق همه مربوط به یک مسمّعبارت  است؛ به
طوغاج،  ( نام این سرزمین در متون کهن به صور مختلف مانند229-225)همان:  .است

 وانیدای از و در نسخه 4نیز ضبط و ثبت شدهطفغاج، طپغاج، طبغاج، تبغاچ و تمتاج 
 است: به صورت طفقاج آمده یسوزن
 و شهپرّ همای نبوی دانــوی تــگیس

  

 بوینده چو مشک تبت و تنگت و طفقاج 
 : ذیل طفقاج(1336)دهخدا،                

ذیل ، الترکلغات وانیدمحمود کاشغری در  5است.« تفغاج»که ظاهراً صورت دیگر آن    
نام ماچین است و آن پس از چین است به مسافت چهار ماه. و »، آورده است: «تفغاج»

لیا در مشرق تَفغاج؛ و چین میانه )وسطی( خطای است تاست: چینِ عُ چین در اصل سه
( از قراین پیداست 483: 1375)کاشغری،   «.و آن به کاشغر است« بَرخان»و چین سُفلی 

  منطقهاوالًف همان طمغاج یا تمغاج بوده باشد به دو دلیل: د محرّ که طفقاج )یا تفغاج( بای
ن کلمه ، اییسوزن وانیدای دیگر از . ثانیاً در نسخهاست یکی دو هر جغرافیایی موقعیت و

( در 145: 1338)سوزنی،  .است ضبط شده« تمغاج»در همان بیت مذکور، به صورت 
 ذکر شده که ابهام بیت« طمغاج» یدرباره، مطلبی جالب اخبارالعباد و آثارالبالدکتاب 

طمغاج: والیتی از والیات ترک، محال و توابع »سازد: خاقانی را به طور کامل برطرف می
صعب است و کسی از ملوک، طمع در آن والیت  بسیار دارد ... و راه این والیت بسیار

 (479: 1373)قزوینی، « .نتوانند نمود و معدن طال و نقره در آنجا بسیار است
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د و این همان شوبا معادن سیم، کامالً روشن می« طمغاج»بنابراین، پیوند والیت    
یعنی  -ارتباط طمغاجی )طمغاچی(ی های است که کزازی برای حل آن، فرضیلهئمس

اید ش»است:  و نوشته با والیت طمغاج را مطرح کرده -گرفتن از بازرگانانمسئول باج
 «ستا سیم و طمغاج شدهی هپیوند در میانی هنام شهر با نام راهداران باجگیر مایهمسانی 
کلی خالی از هرگونه استدالل صحیح حال آنکه این سخن به ؛(149: 1385)کزازی، 

: است ):تمغاچی( مرکب از دو بخش« طمغاجی»ی هزیرا واژ ؛شناختی استمنطقی و زبان
 -جی»پسوند  .2به معنی عالمت و مهر و نشان است.  )تمغا( که در حالت کلی« طمغا». 1

نظیر کلماتی چون ؛ معنای مباشرت فعل و عمل است حاملکه در زبان ترکی « چی
ی ه، کلمیمختار عثمان وانیدندارد. در « طمغاج»قاپوچی و ... و هیچ ارتباطی با سرزمین 

 است: دربار، در همین معنا ظاهر شده« طمغاجیِ»
 دااشیرینی هر و گویندادـان نــساقی

  

 جوابک و طمغاجی حاضرـمطربان چاب 
 (1391: 34)عثمان مختاری،               

 ی حاجب آن خردمند تمامــطمغاج
  

 رد غالمــی کــه مردمـــاری را بــمخت 
 (624)همان:                               

ودن کلمه باست، ضمن تأکید بر مرکب همایی در توضیحاتی که بر این دو بیت نگاشته    
با  ،ترکیب کلمه از دو جزء طمغاج و یای نسبتی هو ردّ نظری« طمغا + جی»از دو جزء 

 «طمغاجی»که ظاهراً  داده نشان بطوطهابن یرحلهذکر شواهدی از متون کهن مانند 
و در ردیف  ماوراءالنهر و مهردار سلطنتیی ه)تمغاچی( از مناصب مهم دربار ملوک خانی

ل باج را نیز است. همچنین رئیس راهداری و مأمور محصّ نایب و حاجب و وزیر بوده
گرفته و آن اند، که از طرف پادشاه و حاکم وقت، از اجناس باج میخواندهبه این نام می

است. آن مهر و نشان را  شده اینکه مبلغ باج پرداختی هزده به نشانرا مهر و نشان می
عثمان  .)رک 6.انداند و احیاناً این کلمه را به معنی خود باج نیز استعمال کردهگفتهیتمغا م

 ؛فته استربه کار می بههای متأخر نیز ( این کلمه در دوره624و  34-35: 1391مختاری، 
 است: کار برده کلیم کاشانی نیز این کلمه را در معنای باج به

 ر نهــا خبـــاج و از تمغـــدر آن از ب
  

 هــر نــــوانی اثــــات دیــــز تکلیف     
 (142: 1369)کلیم همدانی،                  

 ست: اکار رفته چی( به+گیر )مرکب از تمغادر معنای باج« تمغاچی»ی و در بیت زیر نیز واژه
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 نشان نماند ز تمغا به غیر آن داغی
  

 تمغاچی از غم تمغاستی هکه در درون    
 (101: 1378)جامی،                        

 پنهان، استوار است که پیش از آن پذیرفتهی ه، رأی کزازی بر این پایهاافزون بر این
ر؛ اند نه چیز دیگگرفته)نقره( می گیران، در هنگام ستاندن باج، تنها سیماجبباشیم 
طال( ) حتی گویا تمغا بیشتر با زراند؛ که ایشان شاهدی در این زمینه ارائه نکردهدرحالی

 گوید:رابطه دارد تا سیم. سیف فرغانی می
 را هرکه ببیند داندــزرد م یرهـــچه

  

 همه تمغا دارمن از آل رخت اینـــکه م   
 (601: 1364)سیف فرغانی،                

 بینیم:نیز این بیت را می حافظ وانیدو در نسخی از 
 د شرابخواره کنمــت رنــرا مالمـــچ   تمغاست ساز و برگ معاشکه از زر  مرا

 (1158: 1385، نیساری)                

 پالسِ چرخ. اختران شب3. 2
 ماعسکوبان در ختیان چون نوعروسان پایبُ

  

 اندپالس چرخ، کوهان دیده اخترانِ شب  
 (90 :1385)خاقانی،                        

ست؛ ا در شروح مربوط به این بیت، مصرع دوم به صورت دو تشبیه مجزا قرائت شده   
لی اند. مشکبه این شکل که اشترها، اختران شب را مانند پالس و چرخ را مثل کوهان دیده

بهی شتوان ارتباط یا وجهاین است که نمی بودهکه در این شیوه از شرح در بیت مشهود 
ی هکن برای توجیه همین ضعف ارتباط، در اداممعدن کرد. رقراربین اختر شب و پالس ب

 لحاظ منقش و گلداربودن پالس تشبیه اختران به پالس شتران به»است:  شرحش آورده
 (245: 1395کن، )معدن «.خواجگان و اعیان است

بُختی  شتران )جمع: »نوشته استسجادی نیز با برداشتی شبیه به همین موارد مذکور، 
کوبان در سماع و رقص بودند مانند نوعروسان با زر و زیور و جالجل، پای ،ضم اول(ه ب

اند و کوهان و پوشش روی کوهان دیدهی هو ستارگان شب را مانند پالس و گلیم چرخ
 یآبادیشاد شرحاما در  ؛هانسخهی هاین توجیهی است مناسب با ضبط مصراع در هم

 و« انداختران و شب پالس و چرخ، کوهان دیده: »است طور ضبط کردهمصراع را به این
 «.انداختران و شب را پالس و گلیم، و چرخ و آسمان را کوهان شتران دیده»معنی کرده 
اشتران چون »است:  ( در شرح برزگرخالقی بیت چنین معنی شده286: 1386)سجادی، 
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هاست، به رقص کوهان آنها و گنبد آسمان پالس آنکه اختران شبنوعروسان درحالی
 (416: 1387، 1ج خالقی، )برزگر «.و پایکوبی مشغولند

سخن  -شترهای کاروان -خاقانی از بختیان»است:  استعالمی نیز در معنای این بیت نوشته     
اع بیند و این شترها در سمگوید و حرکت تکراری پاهای آنها را مانند رقص و پایکوبی میمی

المی، )استع« اندبینند که بر کوهان چرخ سوارند و بر پالس شب در رقصمیها را خود ستاره
 ها بر کوهان چرخ شده(. مشخص نیست در کجای بیت اشاره به سواربودن ستاره349: 1387

 است!؟  و در کدام قسمت اشاره به رقصیدن آنها بر پالس شب شده
ر و عف ارتباط بین اختشود و ضضمن اینکه با این نوع برداشت نیز مشکل حل نمی

پالس باز هم بر سر جای خود باقی است؛ اما گویا منظور خاقانی قرائتی دیگر است و 
و  پالس یمنزلهاست؛ یعنی اخترانی که شب، به« پالسِ چرخاخترانِ شب»آن ترکیب 
 رد.سابقه نیز دا شاعران شب به پالس در شعر خاقانی و دیگر تشبیههاست. لباس آن

 وزــام هنــالس شــم پـــجرخ و انـچ
  

 اندهـــــر ندوختـــــد سحــــدر پرن 
 (104: 1385)خاقانی،                    

 رفت آفتاب و صبح ره غیب درنوشت
  

 چون میغ و شب پالس مصیبت بگسترید 
 (532)همان:                               

 بــمیلی بساز از آه و بزن بر پالس ش
  

 به چشم روز به فرمان صبحگاه درکش 
 (375)همان:                               

 گوید:مینیز نظامی 
 ب ساختندـــوی شـــی ز گیسـپالس

  

 ردن در انداختندــه گـــن را بــــزمی 
 (210: 1386)نظامی،                  

 منسوب به عطار نیز آمده است: یخسرونامهو در 
 م اختر میل در چشمـــده چشـــدمی

  

 ب کشیده نیل در چشمـــپالس ش 
 (87: 1355)عطار نیشابوری،        

 ی آرمیدهــــره جهانــــی تیــــشب
  

 ب دمیدهـالس شــــی در پـــسیاه 
 (44)همان:                             

شان هپالس و جام ی کهیهاستاره»رو باید ترکیب فوق را بدین صورت معنی کرد: از این   
اما با وجود ایضاح  ؛استپالس و لباس ستارگان ؛ به عبارت دیگر شب، «شب است
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ان، شود. حال باید دید که بختینمی معنایی این ترکیب، هنوز معنائی کامل از بیت حاصل
 اند؟این ستارگانی را که شب پالِس آنهاست، چگونه دیده

ند. در ات: بختیان ستارگان را همچون کوهان دیدهباتوجه به فضای کلی بیت باید گف    
، «کوهان»نظر برسد؛ اما اگر بدانیم که  معنی و سست بهنگاه اول شاید بیت بدین شکل، بی

از منازل قمر که ، کوچک استی هبه معنی پروین )ثریا( هم هست و آن چند ستار
 133: 1393صوفی،  ؛هان: ذیل کو1336دهخدا،  .کوهان است در برج ثور )رکی همنزلبه

 شود. سوزنی گوید:معمای این بیت خاقانی حل می ،(108: 1386و بیرونی، 
   پزند تا ستهن کردـاو روغـــان گــکوه

  

 انآسم اندر بشیر جــکرن را وـــت وانـــخ 
 (310: 1338 سوزنی،)                     

سنامِ )کوهان( ثور، که همان پروین باشد، در رباعی زیر نیز که منسوب به خیام است، به 
 است: اشاره شده

 ت در آسمان سنامش پروینــاوی اســگ
 ای ای اهل یقین  ـردت گشـــم خـــچش

  

 ر نهفته در زیر زمینــاو دگــک گــــی 
 او مشتی خر بینــر دو گــر و زبــــزی

 : ذیل سنام(1336دهخدا،  .)رک         

« کفّ الخضیب»ای است که آن را خود نام ستاره« سنام النّاقه»یا « شترکوهان »همچنین، 
این احتمال هست که خاقانی در این بیت، به این  (102: 1386. )رک: بیرونی، نامندنیز می

است که  صورتترتیب، معنای محصَّل از این بیت بدیناست؛ بدینستاره نیز اشاره داشته 
اند که یادآور کوهان ب بر تن دارند، همچون کوهانی دیدهشتران، ستارگان را که لباس ش

 ند.کی کوهان ایهامی بسیار زیبا نیز پیدا میخود آن شترهاست و به این ترتیب، کلمه
 

 «اعجاز مریم»و « ماه تیر. »4. 2

 انــود نیســـه بـــر کآنگــاه تیـبه م
  

 ناا گشت برـر کآنجـــل پیـــه نخـــب  
 (28: 1385)خاقانی،                      

مارچ )بشارت( در آن سال که مسیح به  25» است: زاده آوردهمینورسکی از قول تقی   
ورسکی، )مین «.دنیا آمد با اول نیسان یهودی و در عین حال با سی تیر ماه ایرانی مطابق بود

خ در باب عید سبار )بشارت( و تاری، هیآثارالباق( در پایان پس از نقل مطالبی از 74: 1348
از بیت موضوع بحث وقوع اعج»است:  برگزاری آن در میان نسطوریان و یعقوبیان نوشته
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سان کند که ماه تیر و نیزمان به زمانی مربوط می یعنی آن« آنگه»ی هکلمی هوسیلهنخل را ب
 (75)همان:  «.است در آن مطابق بوده

شرح مصراع نخست این بیت، سخن مینورسکی را مدنظر تمامی شارحان خاقانی در    
؛ خاقانی، 262-263: 1386)رک. سجادی،  .اندو مطالب وی را عینًا بازگو کرده قرار داده
برزگر خالقی، دقیقًا همان مطالب مینورسکی را نقل  (75: 1392و کزازی،  992: 1385

تواند هنگام تولد حضرت عیسی می»است: کرده؛ اما در ادامه با برداشتی نادرست افزوده 
که طبق (؛ درحالی188: 1387)برزگرخالقی، « باشد )ع( با تیر ماه پارسیان برابر بوده

اند، این عید بشارت است که در آن زاده که خود ایشان آن را نقل کردهمحاسبات تقی
رح مفصلی از آنکه شسال با تیرماه پارسیان برابر بوده نه هنگام تولد عیسی. ماهیار نیز بعد 

است که در این بیت ؛ نتیجه گرفته شماری قدما دادهدر گاه« نیسان»ی وجود دو درباره
 یمنظور از نیسان، نیسان کلیمیان و عبرانیان است نه سریانیان و رومیان. ایشان در ادامه

نیز با آن عید بشارت در ماه آذار قرار دارد که ماه نیسان یهود »اند که شرح خود آورده
مطابقت نسبی دارد. توجه شاعر در مصراع اول این بیت به عید بشارت معطوف بوده 

و در ادامه همان سخنان « استاست که در آن روزگار ظاهرًا اول نیسان یهودیان ... بوده 
شده اینکه ماه نیسانِ مطرح (447-448: 1394. )رک. ماهیار، اندمینورسکی را نقل کرده

شماری عبرانی یا سریانی متعلق است، چندان تفاوتی در معنای بیت به گاهدر این بیت 
های اول و دوم فصل بهار کند؛ زیرا هر دو تقریباً با یکدیگر معادل و بر ماهایجاد نمی

 : ذیل نیسان(1336و دهخدا،  81: 6138)رک. بیرونی،  7.منطبق هستند
ت این بیت شایان توجه اس یبارهز دراساسی دیگر نیی هعالوه بر مطلب فوق، دو نکت   

اول آنکه با در نظر گرفتن بیت  ؛است که غفلت از آن تمامی شارحان را به راه خطا برده
مریم اشاره دارد که مربوط ی هسور 25-23پیشین، هر دو مصراع این بیت آشکارا به آیات 

نزدهم همین است به کرامت حضرت مریم و بار آوردن نخل خرما. خاقانی در بیت پا
کند. مسلم است این واقعه در هنگام زایمان مریم تعبیر می« اعجاز مریم»قصیده از آن به 
گونه ارتباطی با عید )ع( رخ داده است؛ بنابراین، بیت مورد بحث هیچ و تولد مسیح

همان روزی است که جبرئیل به نزد مریم « بشارت»بشارت )سبار( و ماه آذار و ... ندارد. 
اما والدت مسیح تقریباً نه ماه پس از  ؛است بشارت وجود مسیح را به وی داده آمده و

ای که این بیت بدان اشاره است. با این اوصاف، زمان رخداد واقعه عید بشارت رخ داده
ا توجه به باشد. ب طور کلی در فصل سرما بوده دارد باید اواخر پاییز یا اوایل زمستان و به
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است؛  ای به عید بشارت نشدهگونه اشارهدر این بیت هیچ این دلیل کهبه مطالب فوق، 
شده با نیسان و تیرماه دادن زمان وقوع رخداد مطرحانطباق برای انهای بعدی شارحتالش

 برد.ساختن معنای این بیت راهی به دیهی نمیوجه است و در روشنایرانی نیز بی
« تیر»ت مورد بحث است؛ آن است که منظور از ماه ی دوم که کلید دریافت معنی بینکته   

 یاسدی طوسی، یکی از معانی واژه فرس لغتدر این بیت، فصل خزان و سرماست. در 
 میالتفه ( در146: 13؛ نیز رک. مصفّا، 102: 1365، فرس لغتاست )، فصل خزان آمده «تیر»

ال اعتد»و « اعتدال ربیعی»های ی اعتدال که در آن شب و روز برابرند، با نامنیز، دو نقطه
این واژه در  (73: 1386)رک. بیرونی،  8اند.شده)به جای اعتدال خریفی( خوانده « تیر ماهی

 د:گویاست؛ از جمله فردوسی میکار رفته  معنای مذکور، فراوان در شعر کهن فارسی به
 ان و تیرـــوز و زمستـــار و تمـــبه

  

 ل شیرگیرــــز یـــــود هرگــــنیاس  
 (487: 1386)فردوسی،                  

 است: تیرماه را معادل مهرگان گرفته ،مسعود سعد نیز در بیت زیر
 مهرگان مهربان بازآمد و عصر عصیر

  

 ج باغ و بوستان را کرد غارت ماه تیرـگن  
 (399: 1364)سعدسلمان،               

 است:گفته سنایی نیز چنین 
 خورشید سپرکردار در برج کمان تا چو

  

 ر تازیان را ماه تیرـود مـــر بـــدررود آخ 
 (295: 1388)سنایی،                     

 خوانیم:و در دیوان عثمان مختاری می
 افشان باد چون ابر بهار ت گلتیغ برنده
  

 ت زرافشان باد همچون باد تیردست بخشنده 
 (211: 1391مختاری، )عثمان                

بارآوردن نخل خرما ی هاعجازگونی هحاصل سخن آنکه خاقانی در این بیت به واقع
خورد که تیرماه یا فصل خزان مانند کند و به آن زمانی سوگند میدر فصل سرما اشاره می

است. بیت زیر از خود خاقانی، بهترین شاهد و مهر  فصل بهار برای مریم پرثمر شده
 بر همین معناست: تأییدی

 روح عدلش چو مریمی هــک نفخــز ی
 

 دــان نمایــر نیســـزان بکـــخ مـــعقی 
 (131: 1385)خاقانی،                  

صورت در متون دیگر نیز مسبوق به سابقه است. مؤلف ذکر این واقعه بدین
مریم، به همین قضیه اشاره کرده  یوپنجم سورهبیستی هر، در تفسیر آیاالسراکشف
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عیسی را و کرامت ی هالعزه معجزروزگار زمستان بود نه وقت رطب اما ربّ »نویسد: می
( سنایی 32: 1339)میبدی،  «.مریم را رطب پدید آورد از آن درخت خشک بی سر و شاخ

 نیز در بیت زیر به همین مطلب اشاره دارد: 
  مریم تِیَـنبِشد درّ روح ایزد را صدفچو

  

 نیارستی زمستان کرد در پیشش زمستانی  
 (685: 1388)سنایی،                         

یکی از کرامات منسوب به مریم، حتی پیش از باردارشدن، این است که در  باید گفت
 ؛های تابستانی و در تابستان نیز از ثمرات فصل زمستان برخوردار بودزمستان از میوه

تان دیدى زمس یدرآمدى به تابستان میوه مریمبه نزدیک »ای که هربار وقتی زکریا گونهبه
 (643: 1387قشیری،  .نیز رک 342: 1387)هجویری،  «.تابستان دیدى یو به زمستان میوه

 9)ع( نیز اشاره دارد. ظاهراً بیت مورد بحث به این کرامتِ مریم

 

 «اعنابحدایق و »و « غیالن سرخ. »5. 2

 رخ بر دل منـدان ســـه و عیــخانسیاه
  

 حریف رضوان بود و حدائق و اعناب  
 (53: 1385)خاقانی،                       

ضبط صحیح بیت و معنای آن تاکنون نظرات گوناگونی در متون مرتبط به  یدرباره
در دیوان  سجادی یک خالی از اشکال نیست.است که هیچ پژوهی ارائه شدهخاقانی
در  ،«عیدان»متن و پذیرش ضبط ی هها در حاشیبدلآوردن نسخه ح خود، ضمنمصحَّ 

به معنی  عیدان جمع عود: »نوشته است؛ بگویدآنکه معنایی برای بیت تعلیقات کتاب بی
 :)همان «.تر از کلمات عبدان و غیالن استتر و درستهاست و در اینجا مناسبچوب
دل، رخعیدان س»با این تفاوت که عبارت  ،ن ضبط را پذیرفته است( کزازی نیز همی1003
انگیزی، در است؛ اما به طرز اعجاب نهاده« عیدان سرخ، بر دلِ من»را به جای « بَرِ من

ه در صدد رسیدن ب« دلعیدانِ سرخ»شرح بیت به جای شرح ضبط مورد قبول خود یعنی 
عیدان جمع عود است به معنی چوب. »است:  برآمده و نوشته« عیدان سرخ»معنای ترکیبِ 

های تفته و گداخته را نماید. آیا خاقانی از آن چوبمی عیدانِ سرخ، در بیت دور و ناساز
است در زندان هیمه در آتش بسوزد؟  توانستهاند؟ آیا او میفام شدهاست که سرخ خواسته

گر است. ا ت که از دوده سیاه شدهتوان کنایه از منقل و آتشدان نیز دانسخانه را میسیاه
است اما سخن آشکارا از  چنین باشد، عیدان سرخ بسزا و در جای خویش به کار رفته

ترتیب ایشان در شرحی پریشان، ( بدین116: 1392کزازی،  )رک. «. بند و زندان است...
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ت به دسی آنکه معنای دقیق و روشنو درنهایت بیکرده اند، خود، آن را پنبه هرچه رشته
و تنها در حاشیه و پانوشت کتاب به ضبط مورد  روی آوردهبه بیان مفهوم کلی بیت  دهد،

تر هدل، بر[ سنجیداین ریخت ]یعنی: سرخ: »گفته استو چنین  کردهای قبول خود اشاره
دلِ عود را، های گداخته و سرخسوگ و اندوه و چوبی هتیری هنماید: خاقانی خانمی

. )همان( «است آن دانسته شکوفانهای برای خویش، همسنگ و هماوردِ بهشت و باغ
و  دور»از نظر ایشان « عیدان سرخ»اوالً مشخص نیست بر چه پایه و اساسی، ترکیب 

ا به ر« دلسرخ»پذیرفتنی است. اگر بتوان « دلعیدان سرخ»اما عبارت  ،نمایدمی« ناساز
رفت. نیز در نظر گ« سرخ»توان برای خته گرفت، مسلماً همین معنا را میمعنای تفته و گدا

هرچند که از نظر ما این معنا برای ترکیب فوق بسیار دور از ذهن و پذیرش آن سخت 
یاورده ندشوار است و ایشان نیز شاهدی برای چنین کاربردی در شعر و نثر کهن فارسی 

رگزینیم باز یک ایراد مهم و اساسی بر گزینش ثانیاً هرکدام از وجوه فوق را که باست؛ 
شده، که قاعدتاً بوی عود گداخته ست که چوبا وارد است و آن این« عیدان»ضبط 

نامطلوب است که شاعر بخواهد ی هدارای کدام خصیص ،شودخوشی نیز از آن متصاعد می
 اند.های بهشتی همسنگ بدبا تحمل رنج حاصل از آن در زندان، آن را با بهره

عالوه بر مطالب فوق، ایشان در مصراع دوم بیت، مطابق با چاپ عبدالرسولی، ضبط 
اند که البته غلط است؛ زیرا مسلم برگزیده« حدائق و اعناب»را به جای « حدایقِ اعناب»

( اقتباس کرده و 32)نبأ/ «حَدائقاً وَ اَعناباً »قرآنی ی هاست که خاقانی این عبارت را از آی
 عبارت دیگر، شاعر در است؛ به کار گرفتهصورت، یعنی همراه با واو عطف بههمین  به

ت. اس بهره برده« های انگورباغ»در مفهوم قرآنی آن و به معنی « اعناب» یاین بیت از واژه
نیز این دو واژه را به همین سبک و سیاق و همراه  نیالعراقتحفه خاقانی، در بیت زیر از

 برده که مؤید دیدگاه ما در باب ضبط صحیح بیت مورد بحث است:  با واو عطف به کار
 ت و اعنابـدائق اســـش حـــبستان

  

 رابــاند و اتبـــــش کواعــــسکان 
 (105: 1387)خاقانی،                    

اما در یک تصحیحِ ظاهرًا قیاسی  ،ماهیار هرچند در متن خود ضبطِ غیالن را آورده
 «ها باشد]![به معنی کرم« دیدان»مصحف « غیالن»رسد لفظ به نظر می» است: نوشته

ند. ااما ایشان نیز معنی مشخصی برای بیت مورد بحث ارائه نکرده ؛(603: 1394)ماهیار، 
ح در شر»است:  و در حاشیه نوشته را وارد متن کرده« غیالن سرخ»عبدالرسولی ضبط 
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جمیع نسخ غیدان بود و غیدان به فتح به معنی  نویسد غیالن اسم زندانبان بوده و در
 (54: 1357)خاقانی،  «.شباب است و مناسب نیست

عناصر دو مصراع و لفّ و نشری که در بیت موجود است، باید ی هبا توجه به رابط
را که جمع غول است، صحیح و مفید معنای زندانبان و پاسبان « غیالن»همان ضبط 

اهیان به معنای سپ« غیالن الوَغی»پذیرش این معنی، ترکیبِ دانست. بهترین شاهد برای 
: ذیل غیالن( و احتماالً منظور خاقانی از غیالن سرخ 1336دلیر و شجاع است )دهخدا، 

 ؛انددهدار مسئولیت زندانبانی وی بوپوشی باشد که عهدهنیز باید همان سپاهیان دلیر و سرخ
 عبدالرسولی( جای تردید است.ی هنابر حاشیاما اینکه غیالن نام شخص خاصی بوده )ب

)دربان بهشت( « رضوان»طور که در نظر شاعر، غیالن )زندانبان( با ترتیب، همانبدین
است  گفتنی 10همسنگ است.« حدائق و اعناب»خانه )زندان( نیز با نماید؛ سیاهیکسان می

 بودن است:یدر شعر خاقانی، یکی از رمزهای مرتبط با رنگ سرخ، دوزخ و دوزخ
 استشده روسرخ آن ازخصمش ستدوزخیبس

  

 ندگونا برافکرهــه زر ناســـش بـــکآت 
 (138: 1385)خاقانی،                    

توان چنین نتیجه گرفت خاقانی در تصویرسازی هنری خود در بیت می ،بر این اساس
 . است مطرح ساخته پنهانیای گونهمورد بحث، تقابل میان بهشت و دوزخ را نیز به

 
 . ابهر6. 2

 م سوی ابهرــز رســون ز تبریــچ
  

 ه ری رهگذری خواهم داشتــم بــه  
 (84: 1385)خاقانی،                       

است  دلیلبه همین  ؛ظاهراً مصراع اول بیت فوق از لحاظ وزن دارای اختالل است
 ،برای مثال: سوی هراتدارد؛ های متفاوتی های مختلف دیوان خاقانی، ضبطکه در نسخه
بیت  اصالح برایکاری و کوششِ کاتبان زعم ایشان دستبه که ظاهراً باید . ..سوی بهر و

 .اندبیت توجهی نکرده یکدام به این نکتهید خاقانی، هیچشارحان قصا و وزن آن باشد.
ا را ب« سوی»، کندای که در شرح خود به مشکل وزنی آن اشارهتنها استعالمی، بدون آن

 بیت را حل کند وزنیآورده است تا بدین شکل مشکل « یاء»عالمت سکون روی حرف 
ای که از نظرها دور مانده این است که اما نکته ؛(325-323: 1387استعالمی،  .رک)

سدی الدین االالرئیس امام عمادالدین ابن»ای که بر نیز در مرثیه نیالعراقتحفهخاقانی در 
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 هکه از قضا ب کار برده ای بهگونهرا به« ابهر» یژهاست، در دو بیت، وا سروده« االبهری
 شکال است:رسد وزن عروضی در آن دو بیت نیز دارای انظر می

 و سوادت            ـــر کــــدهی هدـــای دی»
  

 11«و عمادت؟ـر، کــــاک ابهــــای خ 
 ( 233: 1387)خاقانی،                    

 ه صد بارـــش کــآن جسم مقدس»
 اتـر هیهــــوی ابهــــد ســــبردن

  

رارـــــر از روانِ ابـــــتومـــــمعص   
«ر؟ سوی جناتــابهوی ــــه ســــچ  

(234)همان:                            

ما  شود ضبطمی که دیدهچنان»اند: نیز در تعلیقات کتاب مرقوم کرده ارجمندح مصح   
اقدم ی هکه در پاورقی هم آمده، ضبط دو نسخچناناما هم ؛دارای اختالل در وزن است

آمده، ظاهراً تصحیح کاتبان بعدی در متن است. کند و آنچه در چاپ قریب آن را تأیید می
اما از نظر معنایی مناسب به نظر  ،کندضبط قریب اگرچه مشکل وزنی را تصحیح می

 (714)همان:  «.رسدنمی
 ، این واژه را طوریبیالغراختمبار در دیوان و دوبار در با توجه به اینکه خاقانی یک

ایراد در وزن عروضی، در همان نگاه اول نظر را به است که در هر سه جا،  به کار گرفته
 رهمه قدرت و تبحّ د که آیا خاقانی با آنشوال مطرح میؤکند، این سسمت خود جلب می

اند، گنجسادگی در اوزان مختلف میاش که مفاهیم و کلماتی دشوارتر از این را بهشاعری
تن ایراد وزنی در ابیات خود قرار دهد؟ ابهر را بدون داشی هکه واژ این توانایی را نداشته

ن چنیر شاعری خاقانی، اگر یکعالوه، صرف نظر از تبحّ همسلماً پاسخ منفی است. ب
و رشد، پذیرش اینکه با یک ایراد وزنی روبهموردی، تنها در یک بحرِ عروضی ظاهر می

فاوت ا وزنی متای در دیوان، ببینیم که در قصیدهبود؛ ولی وقتی میتر میهستیم راحت
ر است، در این صورت دیگ باز هم این اتفاق رخ داده نیالعراقتحفهنسبت به وزن مثنوی 

  عنوان یک اختالل شعری و وزنی آسان نیست. پذیرفتن آن به
ی له را نه در ضعف و قدرت شاعرئرسد، پاسخ این مسشد، به نظر می بنابر آنچه گفته

خ های نادرست نسانش، و یا در اشتباه ناسخان و ضبطخوی هخاقانی، بلکه باید در نحو
لغوی آن و طرز تلفظش در ی ه، ریش«ابهر»ی هجستجو کرد. برای رفع این مشکل، به واژ

ابهر از نظر تطور زبانی و پویایی به استناد ی هظاهراً کلم های مختلف نظری انداختیم.دوره
بعد از شرح شهر  العالم حدود. صاحب کتاب است بوده« هرهر، اِباوهر، آب»اسناد، قبالً 
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-های بسیار، جایی بسیاربر کوه نهاده و با آبه ست با اوهر شهرکی»نویسد: می« زنگان»

، ذیل اوهر، دهخدا نامهلغت( در 142: 1340، العالم حدود) «.کشت و مردمانی آهسته
و این خطاست زیرا با « ظاهراً صورت کهن اهر است»است:  ضمن نقل مطلب باال آمده

کنیم، اوهر باید صورت که در ادامه نقل می البلدانمعجم و حدودالعالمتوجه به مطالب 
عنوان شهری مشهور میان قزوین و زنجان و باشد نه اهر. یاقوت از ابهر به« ابهر»کهن 

د: گویخوانند و سپس از قول یک ایرانی میمی« اوهر»کند که ایرانیان آن را همدان یاد می
)رک: یاقوت 12«.است زیرا در آن آسیای آبی بوده« آسیا-هر»و « آب»ابهر مرکب است از »

، که سمبل حیات در «آب»( بخش اول آن منسوب است به 82ه.ق: 1397، 1حموی، ج
است  نیز به معنای دشوارکردن کار و محدودنمودن« هر»ی همذهب زرتشت است و کلم

 (103: 1377)رک: آقامحمدی،  .که محل بستن آبهاست یعنی جایی
همان:  .)رکشود گفته و تلفظ می« اَبَر»ظاهراً ابهر در بیان خود اهالی، به صورت 

در جدولی که در آن داللت بروج را بر  م،یالتفهابوریحان بیرونی نیز در کتاب  .ب(ص
میان شهرهایی که به برج اسد منسوبند، پس از  است؛ در  ها بیان داشتهشهرها و ناحیت

رونی، بی .)رک .باشد« ابهر»کند که ظاهراً باید همان ، یاد می«ابر شهر»دیلم از شهری به نام 
1386 :335  ) 

 توان طرح کرد:را می دو نظریه باالباتوجه به مطالب 
است که خود  هگرفت خاقانی در این ابیات، همان گویشی را رعایت کرده و در نظر .1

ا به اند: یعنی ابهر رکردهرا تلفظ می« ابهر»اهالی شهر نیز طبق آن گویش، نام شهر یعنی 
و تلفظ « ب»روی صامت ی هتر خواندنِ فتح)احتماالً با کمی کشیده« ابر»صورت 

است. این احتمال دور از ذهن نیست که در نسخ  قرائت کرده«( ه»نامحسوس صامت 
بان بوده و دستکاری کات« ابر»، ضبط این واژه اصالً به همین صورت یخاقان وانیدتر قدیم

ه که در ویژهباشد؛ ب های جغرافیایی آن را به شکل ابهر درآوردهناآَشنا به صور مختلف نام
سد رای مشکول است، به نظر میچاپ ایرج افشار که چاپ عکسی از نسخه بیالغراختم

« باء»حِ ایم، ابهر را با فتوان دومین شاهد از این کتاب، آوردهعنه کاتب نسخه، در بیتی که ب
  13شود.( که در این صورت مشکل وزن شعر حل می206: 1385)خاقانی،  است تلفظ کرده

ت؛ اس ضبط شده« اوهر»، نام کهنِ این شهر به صورت حدودالعالمبا توجه به اینکه در  .2
( owhar) «اُوهر»، این واژه، در اصل یخاقان نوایدتر این احتمال هست که در نسخ قدیم

( avhar) «اَوهر»صورت کاتبان و اشتباه در خوانش، به نداشتنآگاهی دلیلبوده که به 



 (38پياپی) 1397 زمستان، 4ی شماره ،10 سال/ ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــ  130

 

« آب»است. هنوز هم در برخی از مناطق ایران،  شده شده و سپس به ابهر تبدیل خوانده
توان ابیات نیز می« اوهر»حتی با پذیرش ضبط  14کنند.تلفظ می( ow) «او»را به صورت 
 تر خواند.را بهتر و روان

 گیری. نتیجه3
های هنری اصلی شعر خاقانی، روابط لفظی و معنوی پنهانی است که وی یکی از شاخصه

های مختلف سخن خود را با میان اجزای کالم خویش برقرار کرده و با این روش بخش
 است. این روابط پنهان،یکدیگر پیوند داده های نامرئی و در عین حال استوار به ریسمان
گرفته که درنهایت منجر به ساخت  سو از ذهن خّلاق و تصویرپرداز شاعر نشئتاز یک

دیگر، حاصل اطالعات ترکیبات و عبارات غریب و بدیع در شعر وی شده و از سوی 
ت. اسگسترده و ژرف این شاعر حکیم از علوم مختلف و مسائل پیرامونی عصر خویش 

تردید تسلط بر انواع فنون و دقایق ادبی نیز یاریگر وی در ایجاد چنین پیوندهای بدون 
ی خاقانی و های پژوهشی متعددی که از دیرباز دربارهاست. با وجود تالشخفی بوده 

است، هنوز بسیاری از دقایق و مسائل در ابیات وی پیچیده و شعر او انجام گرفته 
هان تر همین پیوندهای پنه که حل آن به بررسی هرچه بیشتر و دقیقماندنامکشوف باقی 

 یمنظور درک صحیح شعر خاقانی، عالوه بر تسلط بر شیوهوابسته است. به بیان دیگر، به
 ها و رسومات گوناگون عهد شاعر نیز ضروری است. بیان و زبان ادبی وی آشنایی با دانش

 وبارهد حلیلی، ابیاتی چند از دیوان خاقانی،در این پژوهش، برمبنای همین رویکرد ت
و ضمن نقد شروح متأخر و تحلیل روابط معنایی و لفظی میان اجزای  شدهبررسی  
. نتایج حاصل، ه استشد آنها، برای هر مورد معنایی محصّل ارائهی هدهندتشکیل
 یربارهدویژه هتحلیلی، بی هاین واقعیت است که دورشدن از این شیوی هدهندنشان

اشعار او را به بیراهه ببرد. با  انتواند شارحشاعری ذوفنون چون خاقانی، تا چه اندازه می
ی اصیل هاتمام این اوصاف، بدیهی است حصول مقصود نهایی، بدون دستیابی به ضبط

 یپژوهشگران مقالهر نیست. شاعر میسّی شدههای استفادهواژه حابیات و قرائت صحی
نا و تواند معبه موارد فوق، می یتوجهبیاند که چگونه داده بررسی اخیر نشان حاضر، در

منظور در این نوشتار کوشش بر آن  همین گاه وزن عروضی شعر را دچار اخالل کند. به
است تا ضمن تحلیل ابیات، ضبط برخی مفردات شعری و خوانش صحیح آنها نیز  بوده

و  تررسیدن به معنایی روشن برایرچند کوچک ترتیب گامی هو بدین شودواکاوی 
 شود. تر از اشعار خاقانی برداشتهحصورتی منقّ 
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 هایادداشت
 است: ح فروغی در بخش مواعظ بیت زیر آمدهدر کلیات سعدی مصحَّ .1

 اراـــــی خـــــد عتابـــی صــــابله
  

 یــت عتابــــسد خریـــر بپوشـــگ  
 (486: 1351)سعدی،                     

 گونه از حشو در این بیت نیزشد؛ همان آنچه در باب معنی کلمات خارا و عتابی گفته اساسبر 
 باشد. «عتابی و خارا»رسد ضبط صحیح در مصراع اول بیت مذکور باید شود. به نظر میمی دیده
سرایی که به سیاق شعرای عرب و در شعر فارسی بسیار نادر است، گونه از قصیدهاین یدرباره .2

 .409: 1370همایی، : بهرجوع شود 
را « قیفست»ی هگذاری ظاهراً باید برگرفته از رنگ لباس باشد. در بیت اخیر، واژاین نوع نام .3

غتلاست که در « کحلی»قابل ذکر دیگر، ی هنیز باید در همین گروه از انواع البسه قرار داد. نمون
ای است سیاه که بیشتر زنان والیت )ایران( پوشند و سپس عبارات در باب آن آمده: نام جامه نامه

ر غبار ب ینیلگون از اجزای هعنوان شاهد نقل کرده: بطان به ینیمی خیتار یترجمهزیر را از 
: ذیل کحلی( در بیت زیر از نظامی نیز کحلی 1336دهخدا،  .)رک کحلی فلک دوختندی هظهار
 به برای شب است:مشبّه
 دــافروز شکــــی فلـــح چراغــــصب

  

 دــزی روز شـــب قرمــــی شـــکحل  
 (53: 1385)نظامی،                          

 .500: 1385؛ مقدسی، 365م: 1840الفداء، ؛ ابی328و  50: 1394زیدری نسوی،  .رک .4
ی هلقب پادشاهان و سالطین ایلک خانی« طفغاج»یا « طمغاج»ظاهراً هر دو صورت کلمه یعنی  .5

ذیل دو مدخل طمغاج خان و آل افراسیاب در  .)رک است ترکستان یا آل افراسیاب بوده
 .شود.)رکمیکاربرِد معنایی از واژه طمغاج، در اشعار خاقانی نیز دیده( این دهخدا ینامهلغت

 (494و  137: 1385خاقانی، 
ذکر شده که البته همه با مفهوم مهر  دهخدا ینامهلغتتمغا معانی گوناگونی در ی هبرای واژ .6

باج و خراجی که از  .2 ؛داغ و نشانی که بر ران اسب نهند .1و نشان در ارتباط است. از جمله: 
مهری که بعد گرفتن باج بر اجناس  .3 ؛تجار و سایر مردم بر درهای شهر و بنادر بحار گیرند

ها و اقوام ترک فرمان سلطان. ظاهراً، عالمات مخصوص قبیله .4 ؛)احتماالً از جنس چوب( زنند
مهر )=آلتمغا( به معنی سرخ «طمغاآل( »56: 1366هیئت،  .)رک .اندگفتهمی« دامغا»یا « تمغا»را نیز 

ی هکه مهر سلطنتی مخصوص منشورها در دربار سالطین ترک بوده هم از ترکیبات همین کلم
 به معنی مهر و نشان است. « طمغا»
زیرا  ؛ندکناست یهود هم سال شمسی و هم سال قمری را استعمال می گفته میالتفه در بیرونی .7

 14بر این اساس  .اند که نیسان ماه اول ایشان و مطابق با اوایل بهار باشددر تورات مکلف شده
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نیسان منطبق است بر اول بهار. روز پانزدهم این ماه عید فصح است و این روز اول ایام فطیر 
 (436و  243و  82-80: 1386بیرونی،  .کر) .است که خوردن خمیر در آن جایز نیست

« نمهرجا»ی هکلم یزمخشر االدبمقدمهاند که در ستاد همایی در تعلیقات کتاب متذکر شدها .8
یرماه است. شاید استعمال تیر و ت که مرادف مهرگان است به پاییز، وقت خزان، تیرماه، تفسیر شده

ا رشماری قدیم ایران باشد که تحویل سال نوعی از گاهی هدر معنی فصل خزان یادگار باقیماند
 (700-701همان:  .)رک .گرفتنداز اول تابستان می

 .344: 1391و نیشابوری،  676-674: 1386در این زمینه همچنین بنگرید به: بلعمی،  .9
 خالقی همین ضبط را البته بدون ذکر هرگونه دلیل و شاهدی پذیرفته ، برزگراندر میان معاصر .10

اما چه  فر نیز هرچند همین رأی اخیر را برگزیده( مهدوی291: 1387برزگر خالقی،  .)رک .است
. است در ضبط بیت و چه در شرح آن و بیان ادلّه و شواهد، چندان دقیق و صحیح عمل نکرده

غیالن بر چه اساسی استعاره از زندانبان  یاوالً در توضیحات ایشان، مشخص نیست که واژه
ن[ در ]غیال چشمی آنانتواند اشاره به سرخمی»کدام بخش بیت، سرخی ی هپای است؛ ثانیاً بر

است  آمده« عبدان»مجلس و پاریس ی هدر دو نسخ»اند که همچنین نوشته«. هنگام خشم باشد
 که چند سطر قبل به طور مؤکّد پذیرفته؛ درحالی«دانیموجه نیست و آن را نیز درست میکه بی

معلوم نیست که چگونه دو ضبطِ کامالً متفاوت همزمان «. باید غیالن باشد عیدان»بودند که 
رط اند که وجه معنایی بیت به شالوه بر خواننده روشن نساختهعهتوانند هر دو درست باشند. بمی

ضبط غلط  یدرباره( ایشان 21-20: 1392فر، مهدوی .)رک .چیست« عبدان»پذیرش ضبط 
اند، در جای دیگر، ضبط صحیح سجادی تنها مطلبی نگفتهیز نهکزازی در مصراع دوم بیت ن
( که 172همان:  .اند )رکغلط به صورت ترکیب اضافی نقل کرده)حدائق و اعناب( را نیز به

 نادرستی آن را سخن رفت.ی هتر در متن همین مقاله، دربارپیش
( و نیز چاپ مصحَّح 205( و چاپ ایرج افشار )ص 230چاپ قریب )ص نیالعراقتحفهدر  .11

 است: ( پس از این بیت آمده231آباد )صعباس یوسف عالی
 اهـــراق ناگـــــــری از فـــای ابه

  

 ری آهـــــــــــت ابهــــــــاالن قطع 
 

آباد، در تعلیقات چاپ خود، تنها به ذکر موقعیت جغرافیایی ابهر و نقل آقای عالی عباس
 یایجغرافاند که ظاهراً از کتاب مطالبی از ابن حوقل )قرن چهارم(، قزوینی و یاقوت پرداخته

 (540: 1386خاقانی،  .)رک .است نقل شده یشرق خالفت یهانیسرزم یخیتار
کردن، هنوز هم در به معنی آردکردن و آسیاب« اردن»صورت دیگر آن و « هردن»ی هواژ .12

: ذیل 1390کیا،  .)رک .های لری و کردی و نیز در برخی نواحی استان فارس کاربرد داردگویش
 : ذیل اردن(1381آسیاکردن؛ سالمی، 
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ویش که در گ هبود« اَبَهر»این احتمال هم هست که تلفظ کلمه در اصل به همین صورت یعنی  .13
است. توجه به این واقعیت که نام شهر، در  در تلفظ ساقط شده« هاء»رفته، صامت اهالی، رفته

 است، مؤید این حدس است.« ابر»گویش مردم محلی، 
است؛ در بخش مرکزی ابهر چند  )ذیل ابهر( آمده www.lorfa.irآنچه در سایت  بنابر .14

 ود.شمی تلفظ« اُوهر»صورت ام شهر در گویش لری بهنشین وجود دارد و نروستای بختیاری
   

 منابع
 نیلوفر. -الدین خرمشاهی، تهران: جامیبهاءی ه(. ترجم1375کریم. ) قرآن

 .زنجان: زنگان. ()با بازنگری و تجدیدنظرگذری و نظری :ابهر(. 1377آقامحمدی، محمد. )
 صادر.. بیروت: دارالبلدانتقویم (. 1840اسمعیل. )الفِداء، عمادالدینأبی

. با تصحیح کلیات اوحدی اصفهانی معروف به مراغی(. 1340) .الدینرکن ،اوحدی مراغی
 تهران: امیرکبیر. ،سعید نفیسی یو مقابله و مقدمه

تهران:  ،1)تقریرات استاد فروزانفر(. ج شرح قصاید خاقانی(. 1387استعالمی، محمد. )
 زوار.

-یاهلل مجتبایفتحی هتصحیح و تحشی. بهلغت فرس(. 1365اسدی طوسی، ابومنصور. )
 تهران: خوارزمی. ،اشرف صادقیعلی

 ار.: زوّ، تهران1ج .شرح دیوان خاقانی(. 1387برزگرخالقی، محمدرضا. )

الشعرای بهار و محمد پروین تصحیح ملک. بهتاریخ بلعمی(. 1386)بلعمی، ابوعلی. 
 تهران: هرمس. ،گنابادی

، یالدین همایتصحیح جالل. بهئل صناعه التنجیمالوا التفهیم(. 1386. )، ابوریحانبیرونی
 تهران: هما.

مقدمه و تصحیح:  ،1ج الشباب.هفاتح .دیوان جامی(. 1378) جامی، نورالدین عبدالرحمن.
 تهران: مرکز مطالعات ایرانی. ،زاداعالخان افصح

تهران: دانشگاه  ،کوشش منوچهر ستوده(. به1340. )المشرق الی المغرب من العالم حدود
 تهران.

 . بیروت: دار صادر.معجم البلدانم(. 1997 -ه.ق1397حموی، یاقوت بن عبداهلل. )
 و حواشی و تصحیح و اهتمامبه .العراقینتحفه(. 1357الدین. )خاقانی شروانی، افضل

 .های جیبی با همکاری  امیرکبیرشرکت سهامی کتاب تهران: ،قریب یحیی تعلیقات
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ی هبرگردان به قطع اصل نسخ(. نسخه1385العراقین(. ))تحفه الغرایبختم .ـــــــــــــ
کوشش و با هـ. به 593ملی اتریش )وین( کتابت ی هکتابخان 845 یشمارهخطی 
علوم  وین: فرهنگستانگفتار ایرج افشار، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب؛ پیش

 اتریش.
ان: تهر ،آبادتصحیح و تعلیقات یوسف عالی عباس .(1386. )ختم الغرایبـــــــــــــ. 

 سخن.
قلعه، تهران: میراث کوشش علی صفری آقبه .(1387. )العراقینتحفهـــــــــــــ. 

 مکتوب.

و تعلیقات علی  تصحیح و تحشیه(. به1357. )دیوان خاقانی شروانیـــــــــــــ. 
 خیام.ی هعبدالرسولی، تهران: کتابخان

 ار.تهران: زوّ ،کوشش ضیاءالدین سجادیبه(.1385. )دیوان خاقانی شروانیـــــــــــــ. 

خوانساری، تهران: تصحیح احمد سهیلی. بهدیوان(. 1369خواجو کرمانی، ابوالعطا. )
 پاژنگ.

 : مجلس شورا. . تهراننامهلغت(. 1336دهخدا، علی اکبر .)

. تصحیح، مقدمه الدین منکبرنیسیرت جالل(. 1394الدین محمد. )زَیدری نَسَوی، شهاب
 تهران: علمی و فرهنگی. ،و تعلیقات مجتبی مینوی

 تهران: سخن. .، پژوهشی در شعر خاقانی شروانیشاعر صبح(. 1386سجادی، ضیاالدین. )

 ،تصحیح و اهتمام مهدی نوریانه. بسعد دیوان مسعود(. 1364) .سعدسلمان، مسعود
 اصفهان: کمال.

 ی. تصحیح ذکاءالملک فروغی با مقدمهکلیات سعدی(. 1351الدین. )مصلح سعدی،
 تهران: جاویدان. ،عباس اقبال آشتیانی

اشرف صادقی، تهران: علی ی. با مقدمهفرهنگ گویش دوانی(. 1381سالمی، عبدالنبی. )
 آثار.فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 

شرح و تحلیل بیتی دشوار از (. »1395ابراهیمی، منصور. )محمدی، امیر؛ ساداتسلطان
 .87-73 ، صص7 یدوره ، بهار،ادب فارسی ینامهکهن«. خاقانی

تهران:  ،رضویاهتمام محمدتقی مدرس. بهدیوان سنایی(. 1388سنایی، مجدودبن آدم. )
 سنایی.
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ناصرالدین  ی. تصحیح و مقدمهدیوان سوزنی(. 1338سوزنی سمرقندی. محمدبن علی. )
 حسینی، تهران: امیرکبیر. شاه

 تهران: فردوس. ،2ج .تاریخ ادبیات در ایران(. 1366). صفا، ذبیح اهلل

نصیرالدین طوسی،  ی. ترجمهصور الکواکب(. 1393بن عمر. )صوفی. عبدالرحمان
 کوشش بهروز مشیری. تهران: ققنوس.به

اهتمام . بهالموجوداتو غرایب المخلوقاتعجایب(. 1387طوسی، محمدبن محمود. )
 تهران: علمی و فرهنگی. ،منوچهر ستوده

 ،خوانساریتصحیح احمد سهیلی. بهخسرونامه(. 1355نیشابوری. فریدالدین. )عطار
 ار.تهران: زوّ

 تهران: اساطیر. ،رضوی تصحیح محمدتقی مدرس. بهدیوان(. 1362غزنوی، سیدحسن. )

ضل ابوالف ؛کوشش جالل خالقی مطلق. دفتر هفتم. بهشاهنامه(. 1386فردوسی، ابوالقاسم. )
 المعارف بزرگ اسالمی.تهران: مرکز دائره ،خطیبی

 اهلل صفا. تهران: فردوسی.ذبیح ی. با تصحیح و مقدمهدیوان(. 1364الدین. )فرغانی، سیف

 ،جهانگیر میرزا قاجار ی. ترجمهآثارالبالد و اخبارالعباد(. 1373قزوینی، زکریا بن محمد. )
 .تهران: امیرکبیر ،تصحیح و تکمیل میرهاشم محّدثبه

تصحیح  ،ابوعلی حسن عثمانی ی. ترجمهقشیریه یرساله(. 1387قشیری، ابوالقاسم. )
 ار. تهران: زوّ ،الزمان فروزانفربدیع

ها و ضمیرها و پسوندهای دیوان ها و صفتنام(. 1375کاشغری، محمودبن حسین. )
تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و ، . ترجمه و تنظیم محمد دبیرسیاقیالترکلغات

 مطالعات فرهنگی.
 . تهران: مرکز.خاقانی های دیوانگزارش دشواری(. 1392الدین. )کزازی، میرجالل

مشهد: آستان  ،. تصحیح و تعلیقات محمد قهرماندیوان(. 1369کلیم همدانی، ابوطالب. )
 قدس رضوی. 

تهران:  ،بحرالعلومیاهتمام حسین ه . بدیوان(. 1348اسماعیل، ابوالفضل. )الدینکمال
 کتابفروشی دهخدا.

. تهران: پژوهشگاه علوم رانیشصت و هفت گویش ایی هنامواژه(. 1390کیا، صادق. )
 انسانی و مطالعات فرهنگی.

  www.lorfa.ir(. 1396بهمن10بازنگری )آخرینسایت تخصصی.. وبی لرینامهلغت
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 )شرح قصاید خاقانی(. تهران: سخن. مالک ملک سخن(. 1394ماهیار، عباس. )

 تهران: علمی و فرهنگی.  ،الدین هماییاهتمام جالل. بهدیوان(. 1391مختاری، عثمان. )
 در کیهانی هایواژه با همراه)نجومی  اصطالحات فرهنگ(. 1336. )مصفّی، ابوالفضل

 فرهنگی. تحقیقات و مطالعاتی همؤسس تهران: .(فارسی شعر

 تهران: نشر دانشگاهی.  .عروسبزم دیرینه(. 1395کن، معصومه. )معدن

 ی. ترجمهاالقالیم التقاسیم فی معرفهاحسن(. 1385احمد. ) مقدسی، ابوعبداهلل محمدبن
 تهران: کومش. ،نقی منزویعلی

 ار. تهران: زوّ ،کوشش محمد دبیرسیاقی. بهدیوان(. 1338منوچهری دامغانی، ابونجم. )

یل الدین بدبدیل؛ پنج جستار در باب دیوان افضلبدیل بی»(. 1392فر، سعید. )مهدوی
، 29ی هشماری ه، ضمیم11جدید، سالی ه، دورمیراثی هآین .«خاقانی شروانی

 .206-161و  57-7صص

به سعی و اهتمام  ،6ج .االبراراالسرار و عدّهکشف(. 1339ابوالفضل رشیدالدین. )میبدی، 
 تهران: چاپ موسوی. ،اصغر حکمتعلی

 . تبریز: سروش.ترسائیه خاقانیی هشرح قصید(. 1348مینورسکی، والدیمیر. )
 تهران: اساطیر. ،زاده. تصحیح محمود غنیسفرنامه(. 1393. )قبادیانی، ابومعینناصرخسرو 

تصحیح عالمه محمد قزوینی، با  .مقالهچهار(. 1388نظامی عروضی، احمدبن عمر. )
 .تهران: معین ،تصحیح مجدد و شرح لغات و عبارات و توضیحات دکتر محمد معین

 .ارتهران: زوّ ،. تصحیح حسن وحید دستگردینامهاقبال(. 1386یوسف. )بننظامی، الیاس
 تهران: زوار.  ،دستگردی. تصحیح حسن وحیدشرفنامه(. 1388ـــــ. )ــــــــــــــ

 تهران: قطره.، وحیددستگردی حسن تصحیح.االسرارمخزن(. 1385ـــ.)ــــــــــــــــ

. تهران: فرهنگستان زبان و حافظ هایها در غزلدفتر دگرسانی(. 1385نیساری، سلیم. )
 ادب فارسی.

 مشهد: بوتیمار. ،کوشش معظّمه ُمصلّی. بهاالنبیاقصص(. 1391نیشابوری، ابواسحق. )
 یهتهران: کتابخان ،. با مقدمه و تصحیح سعید نفیسیدیوان(. 1339وطواط، رشیدالدین. )

 بارانی.

 ،محمود عابدی تصحیح .المحجوبکشف(. 1387عثمان. )بنعلیابوالحسن هجویری،
 تهران: سروش.

 . تهران: نو.های ترکیسیری در تاریخ زبان و لهجه(. 1366هیئت، جواد. )


