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  ∗ي خاقانِديشرح قصا

در  شرکت يبرا, جاني آذرباي از باکويسچي هريپروفسور غفّار کندل ,م ۱۹۸۹در سال 
دوشنبه آمده بودند و از من خواهش   به١»يجام«ن  موالنا عبدالرحٰميالملل  نينار بيسم

م ي ارسال نماانشيرا برا ٣الدين خاقاني اثر افضل ٢»يد خاقانيشرح قصا«کردند که عکس 
دقّت مطالعه   باچون عکس آمد و آن را. باشد يم» يجام«ن ه از خود موالنا عبدالرحٰمک

 همان شرح هبلک, ستي نيموالنا جاماز  او ةدم که شرح نامبرديجه رسين نتيا به, نمودم
شمار آن در  ي بيها  است که نسخه٤يبادآ ي شاديد علووومشهور محمود بن دا
  .ها مضبوط است ها و موزه گر کتابخانهي و دگرهي عليکتابخانة دانشگاه اسالم

ن رفته است و در آخر ي از بخطّين نسخة ين است که ورق اول اين اشتباه ايعلّت ا
ا يف شرح مزبور است و در آنجا اسم ي است که در توصآمدهر يدة زيقص, نسخه

  :آمده است» يجام«تخلّص 
  :مرقوم شدت کتاب و مدح صاحب نسخه يده در شکرانة تمامين قصيا”

  يفـضل ربـان   شـد مرتّـب بـه     »يخاقـان «شکر هللا که شرح     
  يکلک من کرده عنبر افـشان       ي کـافور  يهـا   بر سر صفحه  
  يات مـشکلش خـوان    يشرح اب   د هست که گـر    يچه کتاب مف  

ــرا   ــصايد غـ ــشکالت قـ   آسـاني  پيش تو حل شـود بـه        مـ
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  ايــن کتــاب خجــسته ارزانــي  را» جامي«قصّه کوته که باد     
  “پرتوســت آفتــاب نــوراني    محـلّ ســخا کــه از رخ او آن 

 محمد. ندا داشته» يجام«تخلّص  ي فارسيداد که چند نفر از شعرا د تذکّرينجا بايا
کرده   نظم٢يفارس کوک شاستر را به, ١ عبداهللا قطب شاهيبرا» يجام«لّص به متخيقل

  .دة مذکور استيندة قصيسرا» يجام«ن ياست و غالباً هم
 ين است که در جاهايا, ستين» يجام«که شرح نامبرده از موالنا  نيگر ايدقوي ل يدل

 آمده است و ما بدون يلغات معادل هند» يخاقان«ات ي از ابياريگوناگون و در شرح بس
  :ر نوشته شدهيات زي مثالً در شرح ابهدانست ي نميهند» يجام«که موالنا م يدان يشک م
   بند کوره و سـندان و دم      ي شودش پا  يک  کاوه که داند زدن بر سر ضـحاک پتـک       ”

ند که بدان آهنگران آهن کوبند و اهل هند آن را يسک بزرگ را گويپتک خال
  .“نديهتوره گو

  سگ جگران را چو ماه گاه دق و گه ورم           شير دالن را چو مهرگه يرقـان گـاه لـرز          
زرد  است که از صفرا حادث گردد و صاحب آن علّت يرقان علّتي, مهر آفتاب”

  .“هندوان آن علّت را پندورکه خوانند. شود
  آب گير و بمشتوت و ميخ کوب و طناب          به  وره و کالبــة چــرخ ســبدفــة جــد و ما 

 يده که بدان جامه بافند و اهل هند نليچيک پي باري بر چوبيسمانيماسوره ر”
  .“نديگو

ــارة زنگــ بــه ــ بيچارپ   کـم نقـاب     ببانگ زنگل نباش و کم      اد هــرزة دزدي
  .“ل جالجل که اهل هند آن را گونگرو خوانندزنگ”

ــدر بقراط  ر مخـزان  ي و د  يمن و ناجر مک    ــا يـ ــا و ملجـ   انم جـ
ــرا بب ــد در ســوراخ غــاريم   ده چوخـا  يشده مولو زن و پوش      ينن

 آموزد و اهل هند آن را يپرست گران را بتيپرست استاد که د ک بتيناجر ”
مولو زن … شاخ آهو بودان که از يجوگ) ؟(ينکيمولوس… خوانند] ي[پجار
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ن بود و ير آستيان را که بغي است مر جوگي نوازد چوخا لباسينکي که سيجوگ
  .“ندياهل هند آن را کنتا گو

  گـران را   و زره يخرزان ور   قـاش بـاج خواهـد     يباکو ب 
  .“نديستانند و اهل هند آن را دان گو يوان از تجار بر سر کاال ميدآنچه … باج”

ــه  م خـدنگ  شود ز زخ   يدام ماه  ــر ب ــدازد  گ ــکندر ان ــد س   س
  .“از دام ماهي آن دام ريسماني مراد است که هندوي آن را جال گويند”

  چون پسر سام است خرما برنتابد بيش ازيـن       طفل را گر جـده وقـت آبلـه خرمـا دهـد            
آبله دميدگي اندام که از گرمي بچه را حادث شود و اهل هند آن را سيل ”

  .“گويند
ن يزبان ا  با ويالقدر هند لي از دانشمندان جليکين شرح بزرگ ياخالصه صاحب 
  .کشور آشنا بوده است

  :سدينو ي مي منزويدربارة شارح نامبرده آقا
 يدهلو يآباد يد شادوو بن دامحمدگزارش از … ١»يخاقان«وان يشرح د”
ز ي را ن»يانور«وان ي ديو…  از پادشاهان مالوه٢ين خلجيناصرالدشاه روزگار  به

  .“٣گزارش کرده است
  :ديگو يگر ميک شرح ديو دربارة 

 متخلّص ي معموريني حسمحمداب بن از عبدالوه»… ٤يخاقان«وان يشرح د”
… محمدن ي صدرالدي فرزنديم برا ۱۶۰۹/ه ۱۰۱۸سال   بهيزيتبر» يغنائ«به

 يچاپ عبدالرسول» يوان خاقانيد «ين گزارش در پاورقي ازي کوتاهيها بخش
  .٥“ي و سلطان ملک بالغت گستريکشور سخنورخاقان : آغاز…  استچاپ شده
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  .١گره مضبوط استي علين شرح در کتابخانة دانشگاه اسالميگر اي دخطّيک نسخة ي
  :شود يطور شروع م نين شرح اياالول ا  ناقصخطّينسخة 

ه را همچو جنس خانة يباد, منزلة کافور بود  صبح که بهيگالب بود و از خشک”
د يشان رسي بديدند و از آن راحتين سرد و خشک دي سرداب خاقان چ ويکسر

کن از کرامت يه سموم مهلک بود و ليست که اگرچه در باد ات آنيو حاصل ب
 يه بر حاج شبنم گالب شده خنکي باديحق حاج و از برکت شوق کعبه گرما
 مبدل يآسان  بهيراحت بدل شد و دشوار صبحدم کافور گشت و محنت به

  :تيب. گشت
  ف ديده وصف صف سـپهداران حـاج      صعصقاع  

  “انـد   کوس را از زيردسـتان زيـر دسـتان ديـده          
  . موجود استيبادآ ين عبارت در شرح شاديدرست هم

  :شود ين عبارت شروع ميا  با٢آبادي شاديشرح 
ت جلّت قدرته را سزاوار ياس نثار مر حضرت صمديق يجواهر ظواهر سپاس ب”

… يبادآ ي شادي علوداوود محمد… فيد شري قصانياما بعد شارح ا… است
الدين  افضل… ديات مشکلة قصاي ابيشرح بعض…  از احبابيالتماس بعض به

, اند  شمردهت اشکاليکه در غا»… يخاقان امام« المعروف بهيعثمان بن عل
  :بيت, قصيده… مولأم… عبارت اسهل و موجز مسوده گردانيده به

  “ل زبـان دانـش  دل من پير تعليم است و من طف    
» خاقاني«کند و او را امام  خطاب امام مخاطب مي را به» خاقاني«آبادي  شادي

  :نويسد گويد و نيز مي مي
  .“در مذهب امام شافعي بوده است» خاقاني«امام ”
 ,»يجبلّ«عبدالواسع , »انوري«, »نظامي«, »فردوسي«عالوه وي از شعراي بزرگ مثل  به

. استفاده نموده است» نظامي«استشهاد کرده اما بيشتر از , »سعدي«, »ظهير فاريابي«
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صنايع و  عالوه اين شارح به به. استدالل کرده است» خاقاني«گذشته از اين از خود ابياِت 
. آنها اشاره کرده است هم کلّيتاً متوجه بوده و بارها به» خاقاني«بدايع در ابياِت 

 هم خيلي دقّت کرده و سپس در صحت و »خاقاني«بادي در خواندن متن قصايد آ شادي
براي مثال بعضي از عبارات اين شارح در اينجا . سقم آن هم دسترس کامل داشته است

  :شود داه مي
  طاق ابروان رامش گزين در حسن طـاق و جفـت کـين        

ــه  ــکّر ز آوا ريختــ ــحرآفرين شــ ــة ســ ــر زخمــ   بــ
.  کنندهياد و شين سرود گويرامش گز, ت از مطرب بچگانيطاق ابروان کنا”

زخمه نواختن , دار نهي کيعنين يجفت ک, مثل ي بييکوي در نيعنيدر حسن طاق 
.  خورد که بدان رباب زنند و بنوازنديرباب و بربط و آواز رود و چوب

ب و سوزناک است و آوا مختصر آواز است و ين عبارت از سرود غريسحرآفر
 يال که ابروهات آن است که در آن مجلس مطرب بچگان صاحب جمي بيمعن
رودها , دار بودند نهيدار بودند و ک وسته و محرابيوان پيشان مانند طاق ديا
زدند و ازو آواز سرود عجب و نادر  ينواختند و چنگ و رباب م يزخمه م هب

 يجا گر بهيو در نسخة د, گفتند ين ميري سرود عجب و شيا, ختندير يشکر م
  .١“ن غلط استر طاق و آي زيا, حسن طاقت تحت کرده است

ــاه چــارده ســايه کنــد صــنوبري   طـاس  آفتـاب  پرچمش دار  تو راس نيزه   رمح   از بــر م
ر قمر و خطّ يست که از تقاطع خطّه مس ايا  عقده و آن نقطه٢زه راسيرمح ن”

ماند و مرکز  ي هژده ماه ميدا آمده است و آن در هر برخير شمس بر خاک پيمس
رش يند و ضمي ظلّ مخروطه را گويبرة صنوي بروج است و ساياو خالف توال
زة تو مانند راس هژده ي ممدوح نيت آن است که اي بيمعن. د استيبر رمح عا

اه او چنان بزرگ يو پرچم س, گز طول دارد و طاس و پرچم او مانند آفتاب است
ب يکه ترک و بدان, کند ي مية صنوبرين ساي ماه تمام بر زمياست که از باال
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و , ن باشد که طاس پرچم آن رمح مانند آفتاب استينپرچمش آفتاب طاس چ
پس . ماند ي هژده ماه ميزده از آن کرده است که راس در هر برخيص سيتخص

 يمدت مکث هر ماه را بگزاران نسبت کرده است و در بعض» يخاقان امام«
ح است که آفتاب و ياما قول اول صح, راست مسطور است,  راسيجا نسخه به

  .١“اند لفاظ متناسبماه و راس ا
  آورش   نامـه  ٢ ز ملک  ين کبوتر يمشک  دار  روزهيهـا  د نفـس يـ روز ع  به يبود

  د و نهان شد کبوترش    ي ع يکامد هما   نـه و پـر بـر قـدح بمانـد          يمنقار بر قن  
دهن , نهيو از منقار قن,  شرابيشه و صراحيش, نهيقن, نامه مکتوب دم, نفس”

ز بر صورت مرغ يمرغ بود و قدح ن بر صورت ي مراد است که آن صراحيصراح
دار   روزهيها د فطر دميش از روز عيت آن است که پي هردو بيو معن, بود
م مکتوب نجات ي بر صايقيادشاه حقآمد و از پ ي بود که باال برمين کبوتريمشک

اکنون . ديرسان يم ميآورد و بر صا ي خبر نجات از عالم ملکوت ميعني. آورد يم
 ي بازوي گذاشت و پرهاي بر صراحيا نهينقار خود بر قنم, نيآن کبوتر مشک

کبوتر را , يش همايد آمد و پي عياز آنکه هما, خود بر قدح گذاشت و نهان شد
در , صورت مرغ بود  که بهيد صراحي چون روز عکه بدانرواج و رونق نماند و 

آور  هنام کبوتر داران که به دم روزه. مجلس آمد و معاشران شراب خوردن گرفتند
ن رمز ينه و قدح رها کرد و پنهان شد و در کبوتر مشکيمنقار و پر بر قن, ماند يم

ن ير هر دو شيح المسک و ضميب من ريم عند اهللا طيالصا آن است که خلوف فم
  .٣“فلک مسطور است,  ملکيجا  نسخه بهيو در بعض. دنديدار عا بر روزه
  بـر غزين شد سحاب ا    رنگين بهار شد زان  گردون و زمين بر زد پرش و پاي ز يعکس

ت آن ي بي و نشر است و معنت لفين بيو ا, بر ابر خاکستر رنگغسحاب ا”
بر آسمان افتاد و , ست ات از آفتابي آن طاووس که کناياست که عکس پا

 يعني, ز تواند بوديت عکس نين بي ايو معن, دا آمدين در هوا پيآن بهار رنگ از
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 ير آسمان ابر موجود شد و عکس پرهاياز آن ز, اد بر آسمان افتي ويعکس پا
 ين معنيدا شد و اين و متلون پين بهار رنگين افتاد و از آن بر زمي بر زميو

ک نسبت کرده يابر تار از آن به, اند  طاووس زشتيها يکه پا ر است و بدانيدلپذ
 داده او نسبت از آن جهت بهار را به, اند ن و متلوني طاووس رنگهاياست و پر
  :ن مسطور استي نسخه مصرع اول چنيو در بعض

   ز پاي و پـرش زد بـر زمـين ز گـردون          يعکس
 يق معنين طريو بد,  واو عطف برسر لفظ گردون زاء معجمه استيجا  بهيعني

تا , ن زديش از آسمان بر زمي خوي و پرهاين بود که آن طاووس عکس پايچن
ن يا. ره شدي او ابر تيها ي پا او بهار موجود شد و از عکسياز عکس پرها

  .١“ز خوب استي نيمعن
ــل   ــه حاص ــش چ ــر دان ــرا از اخت   کــه مــن تــاريکم او رخــشنده اجــزا  م

  خورشـيد عـذرا     با که همسايه است    يي را ز عيـسٰ    چه حاجت مرغ عيـسٰ    
 از آن يٰسيع و او را به, شبپرک, السالم هي عليٰسيو مرغ ع, ءاجزا جمع جز”

صورت مرغ شبپرک , السالم از ِگل هي عليٰسيمهتر عص کرده است که يتخص
’þ«ي ساخت و درو دم زد، در حال زنده شد کما في قوله تعاٰل ÎoΤr& ß,è=÷zr& Νà6s9 š∅ÏiΒ 

ÈÏeÜ9$# Ïπ t↔øŠ yγx. Î�ö� ©Ü9$# ã‡àÿΡr' sù Ïµ‹Ïù ãβθä3u‹ sù #M�ö� sÛ ÈβøŒ Î*Î/ «!$#«(و شبپرک روز کور است و ٢ 
  :راست، نظم» سعدي«که شيخ  اند، چنانروشني آفتاب را ديدن نتو

ــر نب ــه يگ ــد ب ــ ن ــشمبروز ش ــاه   پره چ ــه گنـ ــاب را چـ   “٣چـــشمة آفتـ
  نـــايکـــه اکمـــه را توانـــد کـــرد ب  ستيـ ب مرغ خـود ن    ي طب يٰسيچرا ع 

ه بينا شدي، کما في اکمالسالم  ي عليهدعاي مهتر عيٰس ه نابيناي مادرزاد و بهاکم”
Û«ي قول تعاٰل Ì̃� ö/ é& uρ tµ yϑ ò2F{ $# š⇑t� ö/F{$#uρ« و معني بيت آن است که نابينا ،

چرا ,  شبپرک را که فرع اوستيروز کور, ينا کردي بخوددعاي  مادرزاد را به
 که رح»يخاقان«ت آن است که امام يمقصود ب. تواند ي خود دفع کردن نميدعا به
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   خاقانيشرح قصايِد  ٣٢١

حت السالم را ي عليهاز عيٰس, السالم است ي عليهکه شبپرک را که مرغ عيٰس چنان
همچنين مرا از علم و دانش من هيچ راحتي و بهره و منفعتي , رسد نمي
مقدار دانش و علم و هنر مرا دولت و جاه نيست و موالنا ظهير  يعني به, رسد نمي

  :نظم, فاريابي نيز هم در اين معني گفته است
ـ ز رنگ خويش نباشد نـصيب ح        ؟کـنم ه  اگر مرا ز هنر نيست راحتـي چـ           “١ي را نّ

*  
  اما از ميان افتـاده قـا    » خاقاني«خوانيش    دريا مثابت خود منم   » خاقاني« اين   گويد

خاطر او در گمان و , ده باشنديح من نشني چون الفاظ اشعار فصکه بدان”
ا امواج در ياوش منم و مانند دريدر» يخاقان«د که يافتد و خود را بگو خطا
ان او لفظ قا حذف يما از ما, بخوان» يخاقان«در آن وقت تو او را . دارم خاطر
» يخاقان« کند که من يکه دعٰو هريعني, اه مربعچ يا.  ماند»يخان«تا , کن
. ا منميکه در از آن, اه مربع بگوچ يا,  بگو»يخان«تو او را , اوش منميدر
  .٢“اعلم بالصواب واهللا

ــه    کور چشمي که بر تـن يوزسـت     ــر ندوخت ــير ن ــي ش ــد از پ   ان
  :نظم, راست» ينظام«که خواجه  چنان, ر منقّش استي از حريکور چشم نوع”

  “٣ريـ غ و تيد و فارغ شد از ت    يبپوش  ريــ از کـور چـشم حر  يقـزا کنـد  
*  

  اختر و فضل عقربي آتش و لون عبقري         قايم پنجم آسمان منتقم از ششم زمـين       
دست و غالب و سرآمده را  رهيت, باز اصطالح شاطران شطرنج ستاده و بهيا, ميقا”

. نديو سرآمده را هم گو و مرد مبارز,  نتواند بردي بازيکه ازو کس, نديو گهم
  :نظم, الرحمه راست هيعل» ينظام«که خواجه  چنان

  خـت يم بر يقـا    به يم ر يوزان قا   خـت ي در خراسـان گر    يآوارگ  به
  :نظم, گر گفته استي دي جاين معنيدر ا اهللامحة ريو هم امام خاقان
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  ٣٢٢  »نامة استاد عابدي ويزه «قند پارسي

  

  “١ختهي وقت مجازا ريم عنصريقا با من به  يدر شـاعر  م مـنم    ي قا يبر رقعة نظم در   
*  

  حامله از آب خشک آتش تر در شـکم          ي است جز جام مـ     ينوبر چرخ کهن م   
ن همه ين عجب است که آب خشک باشد و آتش تر باشد و ايکه ا و بدان …”

استعاره است و نو و کهن و حامله و شکم و آب و آتش تر باشد و خشک و تر 
  .٢“ استيت استادين غايست و ا اظ متفاوتت الفايرعا
  و مهـرة تـو مهـر جـم        ي تو دام د   يافع  هم ه بين تو مهره و افع  ي لب و زلف   يا

  .٣“ديآ ي درست ميهر دو وجه معن هو ب… ”
  کمـرش کـرد خـم     بـا د لعـل  يور د خزادة    وار  هيچشمة خور بوسه داد خاک درش سا      

ر نظر آفتاب در کمر کوه يثتأ  لعل که بهيا, ورخزاده   آفتابرچشمة خو”
 يکه جا چنان, ندين جهت لعل را فرزند آفتاب گويهم از ا. شود يموجود هم

  :نديگر همو گويد
ــه   جرم آنک   چون کوه خسته بسته کنندم به      ــاب بـ ــد آفتـ ــدن درآورم فرزنـ   “٤معـ

*  
ـ       چو صف اصحاب ف     ر تو در سقمند آن سه قـوم  ياز تف شمش     ميـل در المنـد از ال

ن يس مطرف است و ايس تام است و سقم و سه قوم تجني الم تجنو الم و… ”
  .٥“ست اصنعت خوب

  مه فـانتظم حزم تو معمار شرع نظّ    مه فاسـتقم عزم تو معمار ملک قو  
  .٦“ع استيت در صنعت ترصين بيو ا”… 

  ن و دالـش ي چو سياز ضربت الف سان کرد    چون سنبله سنان کش يديچون در اسد رس   
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   خاقانيشرح قصايِد  ٣٢٣

ضربت .  استيسنبله مانند خوشة گندم و نام برج.  استيبرجر و نام ياسد ش”
زة ممدوح است که مانند الف يت از نيو الف سان کنا, زدن سان مانند زخم

را يز, زر مراد است در حال عجيدن شين دندان کشيو از س, راست قامت است
  :تيب, که خواجه سلمان راست چنان, اند دندان نسبت کرده ن را بهيکه حرف س

  “روزگار از کام يک يک بر کند دندان سـين           جنب کاف کـام    ن سلمان را اگر بيند به     سي
*  

  ل مصر است از ناله تن چو نالش  يناالن چو ن     در دق مرگ خصمتيچون تار دق مصر
   کرد آسـمان نکـالش   يهر سال در خسوف     تيــن جنايمـه شــد موافـق او در دق بــد  

ن صنعت اشتقاق و يمتجانسند و او دق و ِدق و ناله نال و ناالن لفظ  …”
  .١“زيس نيصنعت تجن

  اند  افشانده هفتخوان رزم هب خون ايدر هفت  دو صفدر کز غـزل    ر آخرش دان هر   يهندو م 
ار که از غزا ي رستم و اسفنديعنيت آن است که آن دو صفدر ي بيو معن… ”
ر يع از آن اميکار و مط, خته بودي خون ريايجنگ هفتخوان هفت در ک بهيهر
گاه اسپان يار همچو هندو در پاي رستم و اسفنديعني, شروان شاه بودند, آخر

ت عظمت ين غايکردند و ا ياطاعت تمام خدمت م ر آخر بهيش اميممدوح پ
  .٢“ممدوح است

  کـرد  عطسه داد و حلق دريا سـرفه       گردون مغز
ــه ايــ   ــار ره ک ــشانده الر امزان غب ــان اف ــد ه   ان

اند که در آن روزها مردمان در صحرا روند و اسپان  ني معيهان روزهاالر اميا”
که  چنان,  گرو ببرديگري که سبقت کند از ديتا اسپ کس, بگرد دوانند

  :نظم, فت اسپ راست در صيعبدالواسع جبلّ
ـ سرمة چشم سـتاره کـرد او           “٣هـان الر وميه نعل او حلقة گوش مجر   الوغـا   ومي

*  
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  ٣٢٤  »نامة استاد عابدي ويزه «قند پارسي

  

  ان سنان پي کم کنان سي شب روان از چشم قراي        
ــده    ــار آم ــک خم ــان نزدي ــوي مغ ــده در ک   دزدي

  .١“ اول موجه استياما معن ”…
  االعـراب    از مطالع  يمهر خاتم وح    به  نحٰمالـر   مهر خـاتم دل در اصـابع        به

اند و  و مطلع استعاره است و مهر و مهر و خاتم و خاتِم الفاظ متجانس… ”
  .٢“ تمام استي نسبتمطالع  بااصابع و آفتاب را  با رايانگشتر
ــه ــستان را  ب ــد بچگــان ب ــق آنکــه ده   اه سـحاب  ير ز پـستان سـر سـ       يد شـ  يسپ  ح

ــستر  ــرمن دود رنـــگ خاکـ ــد ز اهـ   چو سازد آتش و قاروره ز آسمان و شهاب         کنـ
ن آتش است يشه که درو روغن نفط نگاه دارند و آن روغن عيو قاروره ش… ”
که خواجه  چنان, ردي سوختن گيجامه رسد حال بسوزد و چون به, هرچه رسد به
, شکل اژدها ساخته بود خانة خود به, که در آتش, در وصف زن جادو» ينظام«

  :نظم, فرموده است
  چو قـاروره در مـردم آتـش زده           در آتـشکده ييکه هست اژدهـا  

 يشتريت لوازم را بين بيو در,  استخطّيس ي بستان و پستان تجنکه بدانو ”… 
  .٣“ استيليان استعاره است و استعارة تخت کرده و لفظ پستيرعا

  در آب ظلمت ارحام ز آتش اصالب         چراغ علم فروزد چو خضر و اسکندر      
و چراغ و ظلمت و آتش و آب و خضر و سکندر و ارحام و صلب الفاظ … ”

  .٤“اند متناسب
ـ تـاب     به   تـاب  هدو شاخ چون سرناخن برا نمود ب      ارة مـه را سـر نـاخن فـو    کي

  .٥“است» بره نمود بتاب« نسخه يضو در بع… ”
  سرمـشرق گـشاده زال زر      بـسته  بيژن چاه شب

  خون سياووشان نگر بـر خـاک و خـارا ريختـه           
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   خاقانيشرح قصايِد  ٣٢٥

, روي و موي او سفيد بود. و زال زر نام پدر رستم است و او را دستان نيز گويند”
  : گويد»شاهنامه«که خواجه فردوسي طوسي در  چنان,  تن او سياه بودةباقي هم
ــد    و روي و مـويش سـفيد       هش تيـر  تن ــدش دل ســام شــد ناامي   چــو دي

*  
  چنگــي طبيــب بوالهــوس بگرفتــه زالــي را مجــس 

  کش هر نفس مويي اسـت در پـا ريختـه      اصلع سري 
  هـاي مـسطر در بــرش   ربعـي نمـوده پيکـرش خـط    

  هــا بــرش وقــت محاکــا ريختــه نــاخن بــر آن خــط
گ که وقت سرود گفتن روان  چني بر تارهايها و انگشتان چنگ  ناخنيعني”… 

 کاتب روان يها که وقت مسطر کردن بر ورق کاغذ ناخن چنان, شدند يم
  :نظم, ه گفته استين نوع تشبي از فضال در ايکيکه  چنان, شوند يم

ــو رو ــيپرت ــار چنــگي مغنّ   ١“اند  د را ماند که مسطر کرده     يصفحة خورش    از پــس او ت
*  

  نگذاشت طوفان غمت خون دلي ناريختـه    اي تير باران غمت خـون دل مـا ريختـه          
  .٢“ق غزل آورده استي بر طرين مطلع را امام خاقانيا”

ـ يما و سه پنج کعبتـ    اند  هفت طواف کعبه را هفت تنان بسنده         يهفـده آور  هن داو ب
  :نظم, گفته است» يانور«م ين باب حکيو در ا… ”

   ندبست يکه تمام  بزن زان ضربه بستان و      هفت هرا داو ب  و  همه در ششدر عجزند و ت     
که  چنان, نه اليق طواف کعبه, مردمان ناشايسته سزاوار قماربازي هستيم  با…
  :نظم, نيز فرموده است» انوري«

  اگــر ممکــن بــود فرســنگکي چنــد  يکي و پنج و سي وز بيـست نيمـي         
  گنــاه از بنــده و عفــو از خداونــد     چو زين بگذشت ما و مطرب و مـي       

 اول ين که در معنياضافة پنج کعبت, نديق گوين طريت بدي بيو چون معن ”…
,  سابق استيو غالب ظن آن است که قصد شاعر بر معن. شود يساقط م, بود
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  ٣٢٦  »نامة استاد عابدي ويزه «قند پارسي

  

 يزن فس هم در کمت چند از جهت هضماً للنّين بيرا که امام مذکور در پس ايز
  .١“ستين شرح مختصر مسطور نيخود گفته است و آن در ا
ــ   چاه سـيم  ي بهبرده مهش ز مقنع عيد      ع و مــاه و مـــزورش آب چــه مقنّـ

س است و صنعت اشتقاق است و چاه و ماه ي مقنع و مقنّع تجنکه بدانو … ”
  .٢“س مطرف استيتجن

  گشته زمين رنگ رنگ چون فلـک از عکـس خـون         
ــراب   ــو صــبح از ق ــغ چ ــشيد تي ــاهان ک ــسر ش   کاف

,  اگر مفصّل خوانندبه و تيغ مشبه,  اگر لفظ تيغ مکسور خوانندکه بدانو … ”
  .“معني مذکور ثابت ماند

  چون روغن طلق است طل بحر دمان زيبق عمـل       
  خورشيد در تصعيد و حـل آتـش در اعـشا داشـته            

  .٣“اند  الفاظ متالزم و متناسبد و حلّيبق و آتش و تصعيو روغن طلق و ز… ”
ــدعت را  ــار بـ ــارک ذوالخمـ ــشکافت   تـ ــو الجــرم ب ــار ت   ذوالفق

  .٤“نديگو زنان را ذوالخمار و خمار و مقنعه دامن معجمه است خاء خهنس يبعض در و”
  انـد   ختـه يسپر آم   با زلف و رخسار زره     خال ممسار زره کرده و خط ماه سـپر       

  .٥“مصرع دوم لف و نشر است”
  اند  ختهيشرر آم   با شب و انجم چو دخان      انـد   ختـه ي دگـر آم   يدوش برگردون رنگ  

  .٦“ت تقسيم استکه مصرع دوم در صف و بدان”
  انـد   چار گوهر همه در يـک مقـر آميختـه           سه وقـت  هخسرو کشور پنجم که ز عدلش ب   

  .٧“االعداد است اقيت در صفت سين بيو ا”
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   خاقانيشرح قصايِد  ٣٢٧

ـ ور گو يـ همچون درخت وقواق او را ط      ــر   اي ــتح شــاه کــرده الحمــد هللا از ب ــر ف   ب
  :االستشهاد يو ف”… 
ـ      يبس  ١“د چون درخت در وقواق شويسرا سخن  ن خـتن  يروح در زمـ     ي نمانـد کـه ب

ن شرح يعالوه بر ا. نوشته شده است» يد خاقانيقصا«شمار بر  ي بيها و حواش شرح
افته يباز» يوان خاقانيات ديشرح اب«نام  گر بهيک شرح دي ٢يبادآ يمشهور و مبسوط شاد

, وتيتينتل انستيفرد آن در کتابخانة کاما اور  منحصر بهخطّيد نسخة يشده است که شا
  .٣شود ي مينگهدار, يئبمب

 يو. شود يسد که درست خوانده نمينو ي م٤)؟(ي المخيشارح اسم خود را علو
هند آمده  ده و از عراق و خراسان بهي خود را گذرانيد در مکّة معظّمه زندگانيمدت مد

ن ياو در آغاز ا. د سروده استي قصاير منسلک بوده و در مدح ويدرباِر جهانگ  باو
  :سدينو يکتاب م
چهرة مخدرات مشکالت   بهيبير مبدعان سراپردة غي که قلم تصاويحمد”

و بر آل و اصحاب … و درود نا محدود بر روح مطهر… ق آن نپرداختهيحقا
وجنات  بر… پروران جهان  که پرتو آثارش از هوا و آب سخنيو بعد ثنائ …او

تان از لوامع  که سواد مملکت هندوسينثار بارگاه شهنشاه, ان باشديخوبان نما
رة خاقان يخالصة نب… حين اليفتش چون عرصة بهشت برأد عدالت و ريخورش

… مور خانيو گوهر شبچراغ دودمان صاحبقران اکبر ت… ز خانياعظم چنگ
م يم و بندة قدي مهو دماغ چاکر سلي آستان بوسيهوا …ر بادشاهيجهانگ
… کون بودمت, اشتغال داشت… د در مکّة معظّمهيمدت مد… که) ؟(يالمخ

سدة عرش اشتباه   بهياز جانب عراق و خراسان رو. کواکب طالع سعد نمون شد
 نوشته» يخاقان وانيد«ات مشکلة يز شرح بر ابيآو ل دستيوسا آورده و به

                                                   
 .٤٨٥ص   .1
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  ٣٢٨  »نامة استاد عابدي ويزه «قند پارسي

  

 يمخف… حضور آورد به …انشا نموده…  که در مدح شاهنشاهيديقصا با
که در  چنان, ل استيانماند که اشکال کالم اکثر در اختالفات علما فرق از مس

  :»يوان خاقانيد«دة يت سرقصيب
  م است و من طفـل زبـان دانـش     ير تعل يدل من پ  

  .“وابواهللا اعلم بالصّ… 
تا وسعت نظر , شود ير داده ميت گوناگون شرح نامبرده در زا از عبارياکنون بعض

  : شارح واضح گردديسندگيو سبک نو
  اند  دهيان د ي بر يخضر و چشمة ماه   علم    وار اسيـ م کعبة جان محرمـان ال     يدر حر 

مناسبت لفظ کعبه   ميم و کسر را خوانند بهضم و بعضي لفظ محرمان را به”… 
  .“تواند بود و منع نيست

  انـد   هاي تاج گريان ديده    هبر سر دندان    هاي قصر شاه   هتاجدارش رفته و دندان   
طريق حسرت  ن بهاند و اي جاي گريان خندان نوشته ها به و در بعضي نسخه… ”

  .“ست او افسوس تواند و دو قافيه شايگان
  انـد  موقف الشمس و مقام شير يزدان ديده    خـاک حلّـه و آب فـرات    رانده ز آنجا تا به    

  .“بعضي گويند از موقف شمس کوفه مراد است”
  بار داري چون فلک خوش رو مه و خور در شـکم           

  انـد   وز دو سو چون مشرقين او را دو زهدان ديـده          
  .“اند و ماه و خورشيد و مشرق از الفاظ متناسب”

  حـاج  صف سـپهداران   وصف ديده صعصف قاع
ــر زيردســتان از را کــوس ــده دســتان زي ــد دي   ان

  .“اند صعصف و صفصف و زيردستان و زيردستان الفاظ متجانس”
  اند  ديده شان  عسل از و کان نقره از سالکان  ز آب شور نقره و ريـگ عـسيله ز اعتقـاد           

 و عسيله صفت اشتقاق و کان و شان ترجيع سلاند و ع نقره و نقره تجنيس”
  .“است و تجنيس مطرف نيز گويند

  انـد  شيرة بستان قرين شير پستان ديده   از نشاط کعبه در شير زقـوم احراميـان        
  .“اند شيره و شير پستان الفاظ متجانس”



   خاقانيشرح قصايِد  ٣٢٩

  آمده خوان ها کاف عصمت ز داري چنين بر  همزه مسمار و الف داري شـده از  دانشش  
االسفار ةاالشجار و مذکورةاين قصيده را با کور…  اين ادعايي استکه بدان”

, فلک را سه دور است… صبح از حمايل فلک آميخت خنجرش. گويند
  .حمايلي و رجوي و دوالبي و اينجا از حمايل فلک دور حمايلي مراد است

  اخته صد عقد گـوهرش   گردون نثار س    اينک عروس روز پس حجله معتکـف     
  .اند عروس حجله و نثار و عقد گوهر الفاظ متناسب

  خـاطر بهمــن درآورم   بــهيتـا رحمتـ    چون زال بستة قفسم نوحه زان کنم       
ت از منوچهر است که خاقان را محبوس يکنا, لفظ استعاره کرده ت بهين بيدر ا

  .١“کرده بود
ــاروان در  زانو کنم رصدگه و در بيع خان جان          د معـــين درآورمصـــد کـ

  .“٢اند ع جان و کاروان درد همه الفاظ متناسبيرصدگه و ب”
  بخت فلّاح کشتة بطـر اسـت         طرب است  يبخت ملّاح کشت  

س مطرف و طرب و بطر مقلوب ي است و تجني و کشته استعارة تجلّيکشت”
  .٣“بعض است

ــ ــانةقحــط وفاســت در بن    آخرالزّم
 ة جان استعاريخانة وحشت و پااه يد مهر وحدت و سيپردة عزلت و سپ”
  .٤“است يليتخ

  عودي خاک از نبات گشت مهلهل شياب        شکل به مسلسل گشت سحاب از چرخ کحلي
  .٥“ه استياني خاک اضافة بي چرخ و عوديکحل”

  بـوي گـالب     درد سر روزگار برد بـه       ايم درد سر ار چه بهـار    تو آورده   ما به 
  :تيب, ز گفته استين» ينظام«ت خواجه ين بي در اکه بدانو ”
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  ٣٣٠  »نامة استاد عابدي ويزه «قند پارسي

  

ــانج  سـت   آب  باغ ارچه ز بلـبالن بـه       ــرابيـ ــة غـ ــت ر نوالـ   سـ
*  

ــر انج ــود يگ ــرغ ب ــور م ــرايرخ   ١“ر بـر شـاخ بـاغ      يک انج ي ينماند  غ ف
*  

ـ  باغ وحدت يافتي از     شرب عزلت ساختي از سر ببر آب هوس          ن بکـن بـيخ هـوا       ب
*  

  اهللا ميـا   اه بيـت  با سپاه پيل بر درگـ       المقدس پا منه  با قطار خوک در بيت    
 بشر. بيت دوم نظير بيت اول است و دوم بيت موقوف بر دو قصّه است”

  .“اند همه استعاره, عزلت و آب هوس و باغ و بيخ هوا
   و تنگلوشــانبــه از ارتنــگ چــي  نام قيـصران سـازم تـصانيف        به

به يبه و غرير عجيان است که درو نقوش و تصاويخانه و م تنگلوشا نام علم”
اما قول . ست اا مصنّف کتابشست و لو ايند تنگ نام کتابي گويست و بعضا

  .٢“اول واضح است
ــذّت از عــشرت   »عطّـار «خنفسا را چه نسبت از        پارســا را چــه ل

  :تيب, ديگو» يابيفار«ر يکه خواجه ظه چنان”
  ٣“مـشام  م گل بهيچنان بود که جعل را نس   سـماع   ر کوس تو بـدخواه ملـک را بـه         ينف

*  
  تيغ تو و هشت خلـد هنـدو و جـذر اصـم         جذر اصم هشت خلد سخت بود جذر هشت       

ب يتقر ار جذر اصم بهيمشقت بس به, اند  هندوان که در حساب کامليبعض”
که  چنان, شوند يق و اهل اسالم درو مشغول نمي تحقينه از رو, آرند يرون ميب
  :تيب, دي گويگنجو» ينظام«خ يش

  ٤“آرنـد   يجذر اصم نم    سر به    کــه بلغــة کارنــديبــا لغــات
*  
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   خاقانيشرح قصايِد  ٣٣١

ــستر  ــرمن دود رنـــگ خاکـ ــد ز اهـ   چو سازد آتش و قاروره ز آسمان و شهاب         کنـ
شکل اژدها ساخته  در صفت زن جادو که در آتش خانه خود را به» ينظام«خ يش”

  :ديگو, بود
  ١“ در آتش کـده    ييکه هشت اژدها  

*  
   و جفت کين   طاق حسن در گزين رامش ابروان طاق

  آفـــرين شـــکّر ز آوا ريختـــهســـحر  مـــةبـــر زخ
 حسن و طاق يجا و در نسخه به… مثل ي در بييکوي نيعنيدر حسن طاق ”

  .٢“ر طاق و آن غلط استي زيا, تحت طاق کرده است
  قايم عنصري نرد مجـارا ريختـه      با من به    بر رقعة نظم دري قائم مـنم در شـاعري        

 عجز و گريز استعمال محلّ در اصطالح اين لفظ به… و گويد بازي قايم است”
  :گويد» نظامي«که خواجه  چنان, کنند

ــازي ــ چــو شاهنــشه ز ب ٣“شمشير بهرام   با قايم ريخت   به  امهــا اي  
*  

ـ     اند  هفت طواف کعبه را هفت تنان بسنده         هفـده آوري  هما و سه پنج کعبتـين داو ب
  :بيت, نيز گفته است» انوري«در اين باب حکيم ”

  ضربه بستان و بزن زانکه تمامي ندبست        هفـت  هو ترا داو ب   همه در ششدر عجزند     
  :قطعه, نيز فرموده است» انوري«که حکيم  چنان… 

  وگــر قــدرت بــود فرســنگکي چنــد  يکي و پنج و سي و ز بيست نيمـي         
  گنــاه از بنــده و عفــو از خداونــد     چو زين بگذشت ما و مطرب و مـي       

 اول ين که در معني پنج کعبتيند اضافت سيق گوين طريت بدي بيو چون معن
را که يز,  سابق استيشود و غالب ظن آن است قصد بر معن يساقط م, بود
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  ٣٣٢  »نامة استاد عابدي ويزه «قند پارسي

  

 خود يت از جهت هضماً للنفس هم در کم ظيت چند بين بيدر پس ا» يخاقان«
  .١“گفته است

  يبش از معطّـر يقلة برف و صبحدم ش      يشعلة برق و روز نو عزّتش از مبـارک        
  :فرموده است» يخاقان «گري دييکه جا چنان”

  ٢“ارد جز درخت مـصر روغـن      ين  ارد جــز درخــت هنــد کــافوريــن
*  

  جوهر نـور نيـستي سـاية نـور جـوهري           نشان شدن   چند نشانة غرض بودن و بي     
ر است و جوهر و عرض ي تقريمعن ن استفهام بهيه است و اي استفهاميستيلفظ ن”

  .٣“اند ه الفاظ متناسب و متالزميو نور و سا
ـ       يل عطارد مث   يرطالع تو رسد چرا چو سرطان تو مـدب      ي چرا چون مه نو نه مقبل
  :تيب, ل تعجب استيسب ن بهيگر گفته است و اي ديکه جا چنان”

  ٤ادبار سـرطانش   باکه اقبال مه نو هست       او ندارد هـم يادبار خواه يز چرخ اقبال ب  
*  

  حميري مار شوکت سر گاو ز گر تف چون  برده برمح مـاروش نيـروي گـاو آسـمان         
  .٥“ مشهور استشاهنامهن قصّه در يا”

ــاه چــارده ســا  طاس آفتاب و پرچم گز هژده راس تو رمح   يه کنــد صــنوبرياز بــر م
اما , معني درست راست مسطور است و آن به, جاي راس در بعضي نسخه به”

بدان داللت که آفتاب و ماه و راس الفاظ متناسب و , قول اول صحيح است
  .٦“اند متالزم

  وار ار نکند مـسخري     نسخ شود سهيل    گر بر شعري يمن يمن مثال تـو رسـد     
  :تيب, که بزرگ راست چنان”
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   خاقانيشرح قصايِد  ٣٣٣

ـ مـن آ  يل از   يل و سه  يرا که سب  يز  ييمن تا تو بر آ    ي يهر شب نگرم سو      ١دي
*  

  تاج سر ملک نهي خاتم دسـت سـنجري          چون جم از اهرمن نگين بازسـتاني از غـزان     
بدان سبب , مان مشهور استي مملکت سليافتن انگشتري و بازقصّة گم شدن”

  .٢“ن محل مسطور نگشتيدر ا
  تا تو فالح و فتح را بر شط مفلحان بـري            باد صبا بـر آب گـر نقـش قـد افلـح آورد         

  :بيت, گويد» نظامي«که شيخ  چنان”
ـ    يبهشت   راهنشيـ ش پ ي شـده پ

  .“فالح و قد افلح و مفلحان صنعت اشتقاق است… 
  مشکين کبوتري ز ملک نامه آورش       دار  هـاي روزه    روز عيد نفس     به بودي

  .٣“جاي ملک فلک مسطور است  بهدر بعضي نسخه”
  چون آب عيد نامـة زردشـتي از بـرش         بل هندويست برهمن آتش گرفته سـر  

ف ي تصنيپرست ساحر بود و زند و اوستا دو کتاب در علم آتش… زرتشت”
 کرده يغمبري پين فرود آمده است و دعوگفت که از آسما يکرده بود و م

  .“ مشرح استشاهنامهقصّة او در … بود
ــارک ذ ــدعت راوتـ ــار بـ ــشکافت   الحمـ ــو الجــرم ب ــار ت   ذوالفق

که  چنان, در جنگ بکشت… نيرالمؤمني است که او را اميذوالحمار نام مرد”
  :ديگو» يانور«م يحک

ــ   که ز انعـام او فرسـتد       يتاج ــوهر شــاهيک   وار باشــد  گ
… ذوالحمار و خمار.  حاء مهمله خاء معجمه استيجا  نسخه بهيدر بعض”

  :سدينو يشارح در آخر م
چون . ديساحل مراد رس ر بهخطّي ياين دريشة دانش از ايالحمدهللا که زورق اند

… ون پادشاهيالقاب هما مشرف به… اين عروس حجله عليه منظرة ايکنا
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  ٣٣٤  »نامة استاد عابدي ويزه «قند پارسي

  

مشتمل … ن محبوبهيف اي بر تعريست مبتن ايا دهي قصيخاتمة و, ر آمديجهانگ
 انشا ةدين قصي که در مصرع آخر مقطع ايخيتار و مختم به… بر مدح پادشاه

  .١“ابديانجام … ر قلميتحر شده به
  :ديگو يو در خاتمه کاتب م

  .٢“]ه ۱۰۶۸ [ي هزار و شصت و هشت هجرةسن… تمت الکتاب”
  :سدينو ي ميات خاقانين ابي از شارحيکي دربارة الشعرا اضيرمؤلّف 

ار يبس.  اصفهان استيو از سادات معمور» يتيعنا «يتخلّص و, عبدالوهات”
اشعار , اق و حساب کمال استحضار داشتهيدر علم س, م و قابل و کاردان بودهيفه

  .٣“ را شرح کرده استيخاقان
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