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  حرز شفا
  )هاي عربی خاقانی ي بررسی مضمونی سروده نقدي بر مقاله(

  *هادي رضوان
  ن و ادبیات عربی دانشگاه کردستاناستادیار گروه زبا - *

  
hrezwan@uok.ac.ir 

  05/07/1392 :تاریخ پذیرش        03/11/1391: تاریخ دریافت
  

  :چکیده
هاي عربی خاقانی بیشتر از شعر فارسی وي نیازمند تصـحیح و بـازنگري اسـت؛ زیـرا هرگونـه      سروده

  .بررسی، تطبیق و مقایسه در شعر عربی خاقانی، خود مستلزم فهم آن است
هـا بـا   ي آنهاي عربی خاقانی و مقایسهرودهبررسی مضمونی س(ي این گفتار، نقدي است بر مقاله

ي هایی از شعر عربی خاقانی که در مقالهي بیتنگارنده پس از تصحیح دوباره). هاي پارسی ويچکامه
  .ها را آورده استها اشاره شده است، ابیات را بازخوانی کرده و معناي درست آنمذکور به آن

هاي عربی خاقانی تا چه ف، زیادت و سقط در سرودهدهد که تصحیف، تحریاین پژوهش، نشان می
  .رو کرده استها را با اشکال روبهاندازه فهم آن

ي نقدشده است و مصـادر  هاي مقالهبر این اساس، ترتیب مطالب در این مقاله، تقریباً موافق عنوان
  .اند کردهپژوهش، سه تصحیح رایج از دیوان خاقانی است که نویسندگان آن مقاله استفاده 

  .تصحیح انتقادي، خاقانی، شعر عربی، نقد :ها واژهکلید

  
 مقدمه. 1

هـاي  هـا سـروده  هاي متعددي از دیوان خاقانی در دسترس است کـه در هرکـدام از آن  تصحیح
اي که خواننـده دلـش آرام   گونهتوان یافت؛ اما فهم شعر عربی خاقانی، بهعربی شاعر را نیز می

چنـین فهمـی   . ها ممکن نیسـت ي گذراي نسخه بدلي دیوان و مقایسهمطالعهگیرد، تنها از راه 
  .طلبداي مینیازمند تصحیحی قیاسی و انتقادي است که سخن از آن، مجال جداگانه
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پژوهشی انجمن ایرانـی زبـان و    -ي علمیاي در مجلهدلیل نگارش این مقاله، انتشار مقاله
بـود کـه در آن نویسـندگان بـه بررسـی       1)153-121صـص  ، 1391، بهار 22ي شماره(ادبیات عربی 

انـد؛ امـا   هاي پارسی وي پرداختهها با چکامهي آنهاي عربی خاقانی و مقایسهمضمونی سروده
هاي دیوان، که اگر نه التُعد و التُحصی که دست کم هاي متعدد نسخهچنین پیداست که اشکال

ی از دو رکن مقاله را به شـکلی چشـمگیر، تحـت    اند، اینجا هم کار خود را کرده و رکنفراوان
  .تأثیر قرار داده است

نیازي به گفتن ندارد که تصحیف، تحریف و ابهام در شعر فارسی خاقانی هم کم نیست، و 
هـایی از آن را بررسـی کننـد؛ بنـابراین     همین سبب شده تا پژوهندگان، هر از چند گاهی نمونه

  .ی خاقانی از گزند خبط ناسخان در امان نمانده باشدبسیار قابل انتظار است اگر شعر عرب
ي در این مقاله، نگارنده بر آن است که براساس همان ترتیبی که نویسندگان محتـرم مقالـه  

هاي موجود در آن اشاره اند و زیر همان عناوین به برخی از اشکالمورد بررسی در پیش گرفته
  .کندهایی از شواهد ذکرشده را بازخوانی و نمونه

الدین کزازي بـوده،  ي اساس در نگارش مقاله، تصحیح دکتر جاللاز آنجا که به نظر، نسخه
که البته به درستی هم انتخاب شده، در این نوشتار هم همان نسخه مبنا قرار خواهـد گرفـت و   

با این امید که تصحیح انتقادي تمـام  . هاي دیگر اشاره خواهد شدتنها در صورت نیاز، به نسخه
هـاي  هاي عربی خاقانی، که نویسنده در حال انجام آن است، به سـرانجام رسـد و گـره   رودهس

  .دیگري از شعر خاقانی بگشاید
  
  الدین خوازيمدح جالل. 2

بیـت   171ي عربـی خاقـانی کـه    اینکه نویسندگان محترم در بررسی و تحلیل بلندترین مدیحه
و اینکه معیار انتخاب این  )131، 130، 129، 128صص (اند بیت در مقاله اکتفا کرده 7است، تنها به 

چند بیت در میان آن همه بیت چه بوده است، غرض اصلی این نوشتار نیسـت؛ امـا در همـین    
  .چند بیت هم اشکاالتی هست که نباید از نظر دور داشت

                                                                                                                                               
  .شودنشان داده می...) ص(ي صفحه در متن حاضر، تمام ارجاعات به این مقاله به منظور اختصار، تنها با ذکر شماره - 1
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الدین خوازي و در سخن از ممدوحان خاقانی به دو بیت از پیش از پرداختن به مدح جالل
  :خاقانی در مدح همان جالل استشهاد شده است

  

  عمد الشريعة زبدةُ سـادات الـوری  
  

  منقــيِ احلقــائق مفحــم الفُصــحاِء  
  

  علَم اَألعالمِ سـيف أعـالمِ اهلُـدی   
  

  عالمـــةُ الفُضـــالِء و النظَـــراِء  
  

  

مفخـم  ( )1375: 1344و  944: 1368(ي سـجادي و کـزازي   که در بیت اول بـه پیـروي از نسـخه   
ي عبدالرسـولی و بـا   ضبط شده است که البته صحیح آن در نسخه) خاي معجمه(با ) الفصحاء

به ) افحام(اسم فاعل از ) مفحم(و واضح است که  )1357: 933(آمده است ) مفحم(حاي مهمله 
-ماده: 2000منظور، ابن(. ساختن حریف در مناظره و یا شعرگویی استدادن و ناتوانمعنی شکست

  .اي نشده استهرچند در مقاله به معنی این ترکیب، اشاره )ي فحم
الدین خوازي شمشیر و بیرق هـدایت دانسـته   از سویی در بیان مضمون این دو بیت، جالل

، )علَـم (ي و از میـان معـانی واژه  ) علم األعالمِ سیف إعالم الهدي(شده که گویا بیانی است از 
بـه  ) علَـم (که درحالی. به صورت ترکیبی بیان شده است) سیف(ي ی واژه، با معن)بیرق(معنی 
، بزرگ بزرگـان و از  )علَم األعالم(هم آمده و منظور خاقانی از ..) .بزرگ، فاضل، عالم و(معنی

خود ترکیبی است اضافی ) أعالم الهدي(شمشیر پیشوایان دین است؛ چه ) سیف أعالم الهدي(
کار آمده و اگر قرار به) بزرگ و سرور(در بیت خاقانی، تنها به معنی ) علم(ي و در نتیجه، واژه

) هاي هدایتشمشیر بیرق(به معنی بیرق باشد، ) سیف أعالم الهدي(در ترکیب ) علم(باشد که 
شمشـیر و بیـرق   (معنی زیاد واضحی نخواهد داشت، و حتی با چنین فرضی هم معنی سخن، 

  .نیست) هدایت
اشاره نشده است، ) منقی الحقائق(هاي این دو بیت، ظاهراً تنها به رکیباز طرفی، در میان ت

مـخ را از  (بـه معنـی   ) نَقَـی العظـم  (موجود در اسـتخوان و  ) مخ(به معنی ) نقی(که باید گفت 
است؛ اما اشکال کار آنجاست که این فعـل در عربـی، تنهـا از ثالثـی     ) استخوان خارج ساخت

که خاقانی آن را از باب آمده است، درحالی) ماده نقـی : همان() ت العظمانتقی(مجرد و باب افتعال 
ي مغـز  کننـده اسـتخراج (در نظر خاقـانی بـه معنـی    ) منقی الحقائق(آورده و اگر ) منقی(افعال 
بـه معنـی   ) أنقاه(توان آن را از اگرچه می. بوده باشد، این اشکال بر خاقانی وارد است) حقایق

)ي اختیارکننـده (نیز دانست که در ایـن صـورت بـه معنـی      )ي نقیماده: 2010آبادي،فیروز() اختاره
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اي به معنی این ترکیب، در بیان مضمون این دو بیت، در هرحال، جاي اشاره. است) هاحقیقت
  .در مقاله خالی است

) بن ساعدة أیـادی قس(ي دیگر، ضبط بیتی دیگر از همین مدیحه است کـه در آن از  نکته
  :)129ص (ه میان آمده است سخن ب

  

قُس وـذٌ   هاأليـادي آخ سـاعدة بن  
  

ــعراءِ    الش دــاع ــادي س ــد األي   بي
  

  

: 944(ي سـجادي  گونه و در نسـخه به همین )1375: 1344(ي کزازي که ضبط حرکات در نسخه
گـذاري و  نیز بدون حرکـت  )1357: 933(ي عبدالرسولی گذاري و در نسخهبدون حرکت )1368

  .آمده است) اخیر(، )آخذٌ(، و به جاي )ابن(اي البته با حذف واژه
با رفـع، ضـبط   ) ساعد(ي مورد بررسی یکی آنکه در مقاله: اینجا دو مورد قابل اشاره است

دیگـر آنکـه   . باشـد ) آخـذٌ (خواند که مفعول ) ساعد(شده که البته اشتباه است و باید با نصب 
زنـد و  ي مذکور، وزن را برهم میجادي و کزازي و نیز در مقالهي سدر دو نسخه) ابن(ي کلمه

او قطعـاً  ) أخیـر (ي ي عبدالرسولی درست است؛ هرچنـد کـه کلمـه   به ظاهر از این نظر، نسخه
  :توان چنین تصحیح کردبر این اساس، این بیت را می. نادرست است

  

  هو قُـس سـاعدة األيـادي آخـذٌ    
  

    دــاع ــادي س ــد اَألي ــعراِءبِي الش  
  

  

میان فرزند و پدر هم در زبان فارسی طبیعی و فـراوان اسـت و نیـازي بـه     ) ابن(ي حذف واژه
  .آوردن نمونه ندارد

از همین مدیحه شـده   113ي مورد بررسی به بیت اي است که در مقالهي دیگر، اشارهنکته
من خـادم  ": شده است گونه معنیاین بیت در این اشاره و بدون ذکر بیت، این. )131ص(است 

 1]یعنـی ممـدوح  [که وي ] یعنی خاقانی[کند کسی هستم که پیشوایان را نصیحت و موعظه می
  .)همان( "فروتن است) حنفاء(نظیر و در مقابل سروران دین در میان رهبران، یگانه و بی

  :براي بررسی این ترجمه، بهتر است اصل کالم خاقانی ذکر شود

                                                                                                                                               
   .ي بیت از حیثی دیگر هم مبهم استها از نگارنده است و بدون این دو توضیح، ترجمهتوضیحات داخل قالب- 1
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 ـــحاخللفـــاِءإين ألخـــدم ناص  
  

ــاءِ     ــع احلُنف خاض ــة ــرد األئم   ف
  

)1375: 1345خاقانی، (    

  

ترجمه ) فروتن است) حنفاء(در مقابل سروران دین (به ) خاضع الخلفاء(در این مقاله، ترکیب 
) خاضـع للحنفـاء  (ي المیه و به معنی شده است؛ که اوالً به ظاهر در این ترکیب، اضافه، اضافه

) حنفـا (شـود، و ثانیـاً   خـارج مـی  ) حنفا(ي با این تصور، ممدوح، خود از زمرهتصور شده که 
ـ حن"اسـت و  ) حنیـف (که این کلمه، جمع دانسته شده، درحالی) سروران دین( ، ريکـأم  :في

حنیف بر وزن امیـر،  : یعنی) ي حنیف، ماده2010فیروزآبادي، () هيلِ إلی اإلسالم الثابت عليح امليالصح
  .به اسالم میل کند و بر آن استوار بماند) از کفر(به درستی  آن کسی است که

 –)خاضع من الحنفاء(به معنی ) خاضع الحنفاء(با این توضیح باید گفت که ترکیب اضافی 
او در  ":است؛ یعنی -ي ظرفیهاز قبیل اضافه –)خاضع فی الحنفاء(یا  -)تبعیضیه) من(با تقدیر 

و این معنی مناسب مقـام مـدح   ، "است یا از مؤمنان خاشع است میان اهل اسالم، فرد خاشعی
) خـدمت مطلـق  (این بیـت سـخن از    -و برخالف آنچه در مقاله آمده -تر از ایناست؛ اما مهم

زیـرا بـا انـدك    ) 131ص(..) .من خادم کسی هستم که: (ي آن نباید گفتگوید و در ترجمهنمی
بیت، بسته به بیت بعدي است و به اصطالح این  توان دریافت که معنی ایندقتی در قصیده می

  :المعانیبیتإل بیتی است موقوف
  

  إِين ألَََخـــدم ناصـــح اخلُلفـــاِء
  

ــاءِ     ــع احلُنف خاض ــة ــرد األئم   ف
  

 ــد ــفوعة مبحامـ ــة مشـ   بتحيـ
  

ــدعاِء   ــة بـ ــد مقرونـ   و محامـ
  

)1375: 1345خاقانی، (    
  

عبـارتی ایـن   اسـت و بـه  ) أَخـدم (متعلـق بـه فعـل    ...) بتحيـة (واضح است که جار و مجرور 
!). من چنین ممدوحی را با چنین تحیتی خدمت گویم: (کردن، دیگر مطلق نیست؛ یعنی خدمت

از همـین قصـیده، کـه     109طـور مشـخص بـا بیـت     چنین معنایی با خودستایی خاقانی، و بـه 
تر است؛ یعنی خاقانی در بیـت  بسیار مناسب )131ص (اند نویسندگان محترم به آن اشاره داشته

هم بند خدمت مطلق به گردن نینداخته و خدمت او تنها در حد خدمتی هنري باقی مانده  113
  .شودرفع تناقض هم می 113و  109اي میان بیت گونهو اینجاست که به
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  مدح امام یحیی .3
دارد که نویسـندگان محتـرم بـه دو    ي عربی در مدح این فقیه دانشمند خاقانی، تنها یک قصیده

بیـت دوم  ). 132ص(انـد  بیت از آن استشهاد کرده و به مضمون چند بیت دیگر نیز اشاره کرده
  :گویددر مقاله، چنین می

  

ــی   ــار عيس ــه فَص ــی امس    يحي
  

ــی      ــه حيي ــنات من ــت احلس   مي
  

)1375: 1348خاقانی، (      

  

کردن مردگان گویی که عیسـی  ولی او با زندهیحیی اسمش است ": که چنین ترجمه شده است
بن محمد، مرده، زنده کرده و نه خاقانی چنین ادعایی که نه یحییدرحالی. )132ص ("شده است

بـه کـالم   ) عیسی(و ) یحیی(منظور خاقانی آن است که با ایجاد نوعی تضاد میان . داشته است
نـامش را از اولـی   ) بن محمدیحیی(که  اندیحیی و عیسی هر دو از پیامبران. خود لطافتی بدهد

. ي دیگري تجلـی یافتـه اسـت   گونهاما این معجزه در ممدوح به! ي دومی داردگرفته و معجزه
هـو یحیـی   (گویـد  خاقـانی نمـی  . کند نـه مردگـان را  را زنده می) حسنات مرده(آري ممدوح 

که ترکیب اضافی آن ) نه یحییمیت الحسنات م: (گویدیا چیزي از این قبیل، بلکه می) األموات
بیت با ایهـامی  البته خاقانی در همین تک. ي صفت به موصوف دانستتوان از قبیل اضافهرا می

، )یحیـی اسـمه  (بسیار زیبا، هنري دیگري آفریده است؛ اگرچه معنی قریب و متبادر بـه ذهـن   
خواهـد  کـرده و مـی  فعل مضارع اراده ) یحیی(باشد، خاقانی از می) یحیی اسمش است(همان 
! گونه که عیسی در آسـمان زنـده اسـت   او نامش زنده است و زنده هم خواهد ماند؛ آن: بگوید

  )!کندحسنات را زنده می(پس نام ممدوح، گویی عیسی شده و به همین خاطر او 
هاي مضمونی به ابیات دیگر این قصیده هم نقدهایی وارد است؛ اما چـون مبنـاي   بر اشاره

تصـحیح انتقـادي   (گذارد ز در این گفتار بر اختصار است، آن را به مجالی دیگر وامینگارنده نی
جـا تصـحیف دیگـري در شـعر     شود تا همینو تنها به یک مورد از آن اشاره می) قصاید عربی

  .خاقانی تصحیح شود
  :خاقانی در مدح محمدبن یحیی گوید

  

ــلٍ   ــه کَنحـ ــات دواتـ   حيـ
  

ــا      ــفاه أحي ــالً ش ــين عس   تج
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، با 1)1348: 1378و  1950: 1368(در این بیت در هر دو تصحیح سجادي و کزازي ) دواته(ي کلمه
ضبط شده که همین باعث شده است نویسندگان محترم در اشـاره بـه ایـن    ) ذَواته(ذال معجمه 
کـه   )132ص ( "دهندماران عصر او همانند زنبوران عسل به جاي زهر، شهد می": بیت بنویسند

هاي پس از آن، در این بیت و بیت. کندخواننده را متحیر می) ماران عصر او(ان قدم اول در هم
هـاي  خاقـانی در ایـن بیـت، رشـته    . از فصاحت و قدرت نویسندگی ممدوح، سخن رفته است

را به مارهاي درازي تشـبیه کـرده کـه البتـه چـون      ) ي مرکّب اولیقه(موجود در دوات ممدوح 
نگـارد؛  آید که همان کالم شیرینی اسـت کـه ممـدوح مـی    ن به عمل میزنبور عسل، عسل از آ

  .درست است و معنی بیت هم بر آن اساس، روشن است) دال مهمله(با ) دواته(بنابراین 
هم در هر دو نسـخه  ) شفاء(ي ي دیگري هم اشاره شود و آن اینکه کلمهبهتر است به نکته

است؛ پس معنـی  ) تجنی(و فاعل ) لب(به معنی ) هشَفَ(جمع ) شفاه(محرف آمده و درست آن 
اند که لَبانِ زندگان از آن، عسـل  مارهاي دواتش چون زنبوران عسل": تواند چنین باشدبیت می

  .خوانندهاي ممدوح را زمزمه کرده و میگیرند؛ یعنی آنگاه که نگاشتهبرمی
  
  مدح امام عزالدین ابوعمرو احمد .4

هاي دیـوان، یکسـان آمـده اسـت و تنهـا      در مدح عزالدین در تمام تصحیحي سه بیتی خاقانی قطعه
  :تر استضبط شده است که به نظر، صحیح) المولی(در تصحیح کزازي به شکل ) الموالی(ي کلمه

  

  رِضى املـوىل غيـاث احلـق طُـراً    
  

  سيحمي اخلَلق عـن سـخط الرفيـعِ     
  

 ــاه ــي رض ــق ال أبغ ــق احل   و ح
  

ــغَ    ــو بلَ ــعِو لَ ــع ذُرى الرفي   الرفَي
  

ــا ــدنا فــيض ذات الرجــعِ فين جو  
  

ــع   ــز الرجــوع إىل الرجي جــم ي   فَلَ
  

)962: 1368و  944: 1357و  1375: 1363خاقانی، (  
  

ي خشنودي خداونـد  یعنی او مایه": ي مورد بررسی آمده استي این ابیات در مقالهدر ترجمه
. شود خلق را از خشم خـداي بلندمرتبـه نگـه دارد   ي خلق است و موجب میو فریادرس همه

                                                                                                                                               
   .در تصحیح عبدالرسولی این قصیده نیامده است - 1
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شوم، حتی اگر به بـاالترین  منحرف نمی) ممدوح(قسم به حقانیت ذات حق، من از رضایت او 
درپی را در میان خود یافتیم؛ پس ما لبریزي و فیضان باران پی. جایگاه نزد پروردگار نایل گردم

  .)134-133ص ( "مراجعه به برکه، سودي ندارد
باالترین جایگـاه نـزد   (دوم و سوم ) رفیعِ(و ) خداوند بلندمرتبه(اول ) رفیعِ(این ترجمه در 

ال أبغـی  (ي به ممدوح بازگردانده شده است تا جمله) رضاه(تلقی شده و ضمیر در ) پروردگار
  .باشد) شوممنحرف نمی) ممدوح(از رضایت او (هم به معنی ) رضاه

و ) طلـب (که متعدي بالواسطه باشد، به معنـی  صورتی در) بغى یبغی(اما فعل ثالثی مجرد 
سرکشی، ستم، عدول از حـق، تجـاوز و   (تعدي کند به معنی ) علی(است و اگر با ) نگریستن(

  .)ي بغیماده: 2010فیروزآبادي، : ك.ر(آمده است ) دروغ
عنـی  است؛ ی) الأطلُب(، متعدي بالواسطه و به معنی )ال أبغی رضاه(در بیت دوم این قطعه 

  .بازگردد) ممدوح(در این صورت، ضمیر نباید به ). به خدا که من رضایت او طلب نکنم(
ي بسـیاري  و اسماءاهللا به عقیـده ) رفیع(از شمار اسماي خداوند است، نه ) رافع(از سویی، 

را بـراي ذات حـق و بـه    ) رفیـع (ي مشرب، کلمهتوقیفی است و بعید است که خاقانی اشعري
  .کار برده باشدبه) دمرتبهخداي بلن(معنی 

را از یـک ریشـه و   ) رفیـع (ي مذکور قایل شویم، باید هر سـه  از دیگر سو، اگر به ترجمه
ي شاعري خاقانی کـه در  بدانیم که البته این از شیوه) خداوند(دست کم دو تاي آن را به معنی 

رسـد، و  نظـر مـی   بعیـد بـه   )132ص (کند خود را گرفتار اعنات می) یحیی(ي برخورد با کلمه
 172: 1390رضوان، : ك.ر(ي شاعري او را در نظر داشت پیوسته در تأویل شعر خاقانی، باید شیوه

  .)و بعد از آن
از . این موارد، نگارنده را بر آن داشت تا احتمال تحریف یا تصحیفی را از نظـر دور نـدارد  

  .گشا باشدعه، راهشاید در فهم این قط) رقیع(ي میان احتماالت عقلی ممکن، کلمه
  :هاي لغت، این واژه به دو معنی آمده استدر فرهنگ

و سمي ... األمحق الذي يتمزق عليه عقلُه: مساء الدنيا و كذلك سائر السموات و الرقيع: الرقيع"
رقَعو احتاج إىل أَنْ ي مرقد أخلق فاست ي رقعماده: 2000ابن منظور، ( "رقيعاً ألنَّ عقلَه(.  

در ! خردي که نیـاز دارد عقلـش، پینـه شـود    هم به معنی آسمان است و هم بی) رقیع( پس
  :نتیجه به منظور به سامان آوردن معنی این سه بیت، نگارنده را نظر بر آن است که
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نیسـت، بلکـه تنهـا بایـد مطلـق      ) خداي بلندمرتبـه (اول در بیت اول به معنی ) رفیعِ) (الف
در تبریزِ زمان خاقانی یا عنوانی رسمی بوده ) رفیع(کرد؛ حال این  را از آن دریافت) بلندمرتبه(

و یا نام شخصی که مردمان از ستم او و خشمش به ستوه آمده و خاقانی هم از ایـن سـتم، بـا    
  !کندیاد می) الرفیعسخط(

اول بـه معنـی   ) رقیـع (اسـت؛  ) رقیع(دوم و سوم، هر دو مصحف و درستشان ) رفیع) (ب
  ).آسمان(دوم به معنی ) رقیع(و ) احمق(

منصبی، کـه  این قطعه، تنها مدح عزالدین نیست بلکه با هجو قدرتمند ثروتمند صاحب) ج
بـرد و در بیـت   خاقانی در بیت اول آشکارا از او نام مـی . احتماالً نامش رفیع بوده، همراه است

در برابـر آسـمان    )رجیـع (اي چـون برکـه  ) عزالدین(سوم، عطاي او را در برابر عطاي ممدوح 
  .نامبردار کرده است) حماقت(واضح است که در بیت دوم، رفیع را به ! داندمی) الرجعذات(

شود؛ زیرا این مرجـع، کسـی   هم گشوده می) رِضاه(به این ترتیب، گره مرجع ضمیر در ) د
  !نیست) رفیع(جز 

  :ي آن چنین گفتمهتوان در ترجبر این اساس، زیبایی سخن خاقانی آشکار خواهد شد و می
. داردي حق و حقیقت که مردمان را از خشم رفیع در امان مـی  رضاي خداوند و پناه همه"

در مناصـب و  [به حق خدا قسم که در پی جلب رضایت رفیع نیستم، اگرچه احمقی چـون او  
 ما فیض باران آسمان را در میان خود یـافتیم و دیگـر  ! هاي آسمان هم برسدبه بلندي] مادیات

  ."رجوع به برکه روا نبود
  
  الدین وزیرشمس .5

اي چهار بیتی آمده اسـت کـه   قطعه )964: 1368و  1375: 1365(در دو تصحیح کزازي و سجادي 
ضبط این قطعه، در هر دو تصـحیح، یکسـان   . است) و قال أیضاً(عنوان آن در تصحیح کزازي 

و بـه   1اسـت ) الدري(سجادي  و در تصحیح) الوري(است جز یک واژه که در تصحیح کزازي 
جمـع  ) الـذُّري (ي تـر اسـت و احتمـاالً واژه   نظر نگارنده، این واژه در تصحیح سجادي درست

                                                                                                                                               
   .آمده است) الوري(ي مورد بررسی به نقل از تصحیح کزازي در مقاله - 1
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  :ي ذکرشده چنین استبا تصحیح این تصحیف، قطعه. بوده که تصحیف شده است 1)ذروة(
  

نـم   أُهقتـدى اُألمريوز يـا ميك بالن  
  

ـ    ن لْ أنتم ريوزى حيـىي و  و بـنغتي  
  

  مشس احلق يف أشرف الـذُّرى  ٢فَآواه
  

  ختص نـربِوز الزمـان ذوي النسـم     
  

  وآواك مشس الـدين يف ذروة العلـى  
  

  لَقَد خص بالنريوزِ شروانُ يف العجـم   
  

    نـريوز اخلاليِـقِ واحـد فذا اليـوم  
  

  ويل منك نريوزان من سـائر األمـم    
  

  

سه بیت از این قطعه، بدون آوردن بیت دوم، ذکر شده و به ظاهر، تنها  ي مورد بررسی،در مقاله
. الدین دانسته شده استاین قطعه هم در مدح وزیر شمس) الدینشمس(ي به دلیل وجود کلمه

الـدین در  و البته این انتساب، مورد تردید واقع شده به این دلیل که شـمس  )136-135ص : ك.ر(
به نظر نگارنده،  )135ص (! ارمن، وزیر بوده و در این قطعه، سخن از شروان به میان آمده است

توان دریافت که اگرچه می -و البته تصحیح آن تصحیف که ذکر آن رفت –با تأمل در این قطعه
ـ . تصریح شده است، این قطعه در مدح او و خطاب بـه او نیسـت  ) الدینشمس(به نام  ه الزم ب

ي مورد بررسی نیامده، ضروري و ذکر است که در فهم معناي این قطعه، بیت دوم، که در مقاله
  .اساسی است

تقابـل  ) الـدین شـمس (و ) شمس الحق(و دو ترکیب ) آواك(و ) آواه(خاقانی میان دو فعل 
زیبایی ایجاد کرده و با این تقابل، درواقع دو نـوروز سـاخته اسـت؛ نـوروز طبیعـت و نـوروز       

  .بزرگی و رفعت
گردد که همان نوروز طبیعت و ابتداي بهـار  در بیت اول بازمی) النیروز(به ) آواه(ضمیر در 

نیـز خورشـید طبیعـت    ) خورشـید حـق  = شـمس الحـق  (است و در تناسب با این، منظـور از  
است که خاقانی، که به هیأت و نجوم هم واقف است، آن را به وقت نوروز ) خورشید آسمان(

این همان نوروزي است . )فی أشرف الذُّرى(برترین برج و موقعیت نجومی قرار داده است در 
  .دارنداش میکه خورشید طبیعت، به مردمان شروان مخصوص گردانیده و آنان گرامی

گردد که همـان نـوروز شـرف و    اما، به ممدوح خاقانی، در این قطعه، بازمی) آواك(ضمیر 
                                                                                                                                               

   .هاي فلکی است که در توضیح ابیات، روشن خواهد شددر این بیت، کنایه از برج - 1
  .نوشته شده است) آویک(و ) آویه(الخط شایع قدیم به رسم) آواك(و ) آواه(البته در دیوان  - 2
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الدین وزیر، صدرِ ارمن است ، همان شمس)الدینشمس(نظور از بزرگی، نزد خاقانی است و م
که ممدوح خاقانی را در پناه داشته و احتماالً به او منصبی بخشیده است و با این کار، او را در 

  .قرار داده است) فی ذرورة العلى(اوج بزرگی 
بـه ممـدوح   شـده،  به این ترتیب، خاقانی نوروز طبیعت را، که در شروان جشن گرفته مـی 

گوید من، برخالف شـروانیان، دو  گوید و در ضمن، با ایجاد یک تقابل زیبا میخود تبریک می
  !اي ممدوح گرامی و واال. نوروز دارم؛ یکی نوروز و دیگري تو

هـاي  امـا در یکـی از نامـه   . توان گفت که ممدوح خاقانی در این قطعه کیستبه یقین نمی
اي هست که این گمان را شروانی نوشته، نکته) یا اسدالدین(اسد خاقانی، که به امیر رشیدالدین 

در . کند که شاید مخاطب و ممدوح خاقانی در این قطعه، همان امیر شـروانی باشـد  تقویت می
الدین وزیر را به امیر اسد شروانی شمس(اي چون این نامه، خاقانی داشتن یاري دلسوز و حامی

توان گفـت کـه ایـن قطعـه،     اما درهرحال به یقین می. )301: 1349خاقانی، : ك.ر(گوید تبریک می
  .الدین وزیر و مدح مستقیم او نیستخطاب به شمس

دانسـته شـده، از   ) الـدین وزیـر  شـمس (ي مورد بررسی، چون این قطعه در مـدح  در مقاله
خورشید (به ) الدینشمس(سویی، در ارمن بودن وزیر، ایجاد شبهه کرده و از دیگر سو ترکیب 

ترجمه شده است و البته باید یادآور شد که در مقام گفتن چنین مدحی الزم نیسـت کـه   ) دین
  .ممدوح و یا حتی مادح در شروان بوده باشند

  
  الدینمدح عماد .6

ي مذکور نام برده شده و در مقاله) عمادالدین(اي سه بیتی است که در بیت نخست آن از قطعه
  .ن رفته استاز بیت اول و دوم آن سخ

ي مـورد  ي کـزازي و سـجادي و بـه تبـع آن دو، در مقالـه     بیت اول این قطعه در دو نسخه
  :بررسی، چنین ضبط شده است

  

  حِسبت عمادالـدينِ عـود مهجـيت   
  

ــا    ــوادث ملحم ــر احل ــه س   أرد ب
  

)964: 1368و  1375: 1350(      
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عمادالدین را ستون قلب خود پنداشتم کـه در تـار و   ": ي بیت در مقاله آمده استو در ترجمه
  .)137ص ( "پود حوادث روزگار حضور دارد

ترجمه شده است؛ از سویی ) ستون(اشتباه و ) عمود(با ) عود(ي به ظاهر در این بیت، واژه
تـار و پـود حـوادث    سبب شـده تـا در ترجمـه،    ) پود= لُحمه(با ) ملحما(ي قرابت لفظی واژه

  .اندهم در ترجمه جایگاهی نیافته) سرّ(و ) أرد(ي دو کلمه. روزگار آفریده شود
سامان اسـت  توان فهمید که وزن بیت، بیتقطیع، میبا دقت در خواندن بیت، با تقطیع یا بی

) ستون قلب(کند؛ اگرچه با همین حال هم نیز مشکل را برطرف نمی) عمود(به ) عود(و تبدیل 
  .حتی اگر قابل قبول هم باشند، لطف چندانی ندارند) تار و پود حوادث روزگار(و 

بـه  ) عوذة(سقط و تصحیفی است و صورت درست کلمه ) عود(ي به نظر نگارنده در واژه
از اینجا ). ي عوذماده: تاو راغب اصفهانی، بی 2000منظور، ابن: ك.ر(معنی دعا و افسون است 

بوده که مفعـولٌ  ) شرَّ(درواقع ) سرُّ(تصحیف دیگري نیز در مصراع دوم رسید؛ یعنی توان به می
إذا نثب يف احلربِ فلم يجد ... أُلحم الرجلُ إحلاماً(نیز اسم مفعول از ) ملحماً. (است) أَرد(به فعل 
. ه و راه گریز نداردبه معنی آنکه در جنگ گرفتار آمد )ي لحم؛ ماده2000منظور، ابن(است ) مخلصاً

  .باشد) أَرد(تواند حال از فاعل این واژه در بیت می
: تـوان گفـت  ي آن مـی آینـد و در ترجمـه  با این تصحیح، وزن و معنی بیت به سـامان مـی  

از  -سـازند  آنگاه که گرفتارم می –ها راعمادالدین را افسون جانم پنداشتم که به او، شر حادثه"
  ."رانمخود می

ي بیت سوم این قطعه نیز موارد قابل ذکري هست؛ اما چـون معنـی، پیوسـته بـه     جمهدر تر
  .شودبه مجال دیگري واگذاشته می -ي مذکور نیامدهو این بیت در مقاله -بیت دوم است

  
  وصف بغداد. 7

ي بیتی خاقانی در وصف بغداد که به زبان عربی و با دو مطلع اسـت، در مقالـه   68ي از قصیده
  .هایی از آن سخن رفته استبررسی، تنها به مطلع نخست اکتفا شده و از مضمون بیتمورد 

ي فـالوذج  آنچه اینجا بیشتر مورد نظر است، دوبیتی عربی خاقانی است که در آن به دروازه
  :اشاره کرده است
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ــالوذَجٍ ــداد يف دربِ فــ   بِبغــ
  

ــوذَجِ      ــد أُمن ــن اخلُل م ــان   مغ
  

ــم يف   ــا ثُ ــت بِه ــيتنزل    رِحلَ
  

ــالوذَجِ     ــاالً بِفـ ــت فـ   تيمنـ
  

)1353: 1375خاقانی، (    
  

آمـده و البتـه درسـت آن،    ) باء(و بدون ) دال(در مقاله با ضم ) بغداد(ي با این توضیح که کلمه
  ).بِبغداد(همانی است که در دیوان ضبط شده است 

دوبیتـی عربـی دیگـري    وي ": انـد نویسندگان محترم در توضیح این دوبیتـی چنـین گفتـه   
بینـد و  هاي بهشـتی را مـی   ي منزلگاهي فالوذج سروده که در آن، نمونه ي بغداد و دروازه درباره

  )141ص ( ."اقامت خود را در آنجا به فال نیک گرفته است
نـام  (در هـر دو بیـت بـه یـک معنـی      ) فـالوذج (ي آید که واژهنظر میاز این بیان، چنین به

گـرفتن اقامـت در   در این صورت باید پرسید به فال نیـک . کار رفته باشدبه) اي در بغداددروازه
تواند داشته باشد؟ اگرچه خاقانی آغاز سفر خود را از آنجا به فال نیک گرفته، آن، چه دلیلی می

  .ها رانه اقامت در آن منزلگاه
ي در بغـداد  اتنهـا در بیـت نخسـت، دروازه   ) فـالوذج (ي در توضیح باید گفت مراد از واژه

گذاري را به است و درواقع خاقانی این نام) پالوده(است و در بیت دوم، این واژه همان فالوده 
  .آرزو کرده است) پالوده(فال نیک گرفته و براي خود سفري گوارا و شیرین چون 

 سازد؛ چه او به هنگام فراخواننگاهی به شعر فارسی خاقانی هم این راستی را بیشتر آشکار می
  :گویدعماد، که در این مقاله نامی هم از او رفت، به خوان خویش می

  

ــاخته    ــو سـ ــانی تـ ــرگ مهمـ   امبـ
  

  ي مختصـر اسـت  گرچه بس ساخته  
  

ــه و بریـــان هســـت   قـــدري کوفتـ
  

ــالوده    ــک پ ــت  لی ــتر اس ــر بیش   ي ت
  

ــالوده؟ سرشــک تــر مــن   چیســت پ
  

  کوفتــه ســینه و بریــان جگــر اســت  
  

)1101: 1375خاقانی، (    
  

رو در آن سـفر  داشته و از همـین گمان خاقانی، پالوده را بسیار دوست میتوان گفت بیپس می
يف رحلـيت  (... : را، که نام آن دروازه بوده، به فال نیـک گرفتـه و گفتـه   ) فالوذج(ي پالوده واژه

  ).تيمت فاالً بِفالوذَجِ
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  ستایش دیار یمن .8
ي مورد بررسی، دو بیت از آن ذکر در مقالهاي شش بیتی در ستایش یمن دارد که خاقانی قطعه

  :گویدخاقانی در بیت نخست این قطعه، چنین می. شده است
  

ــيمنِ  ــال ال ــزالٍ يف حج ــم غ   ك
  

ــيمنِ    ــزالِ ال ــى غ ــيت مرع هجم  
  

  )1375 :1368(  
  

هـاي یمـن   چه بسا آهوانی که در میان کبک": ي مذکور چنین استي این بیت در مقالهترجمه
  .)145ص ( "خرامند، جانم فداي چراگاه آهوان یمن بادمی

تواند داشته باشد؟ دلیل ایـن  هاي یمن چه معنی میراستی، خرامیدن آهوان در میان کبکبه
بـه  ) حجلـه (کـه  دانسته شده است؛ درحالی) کبک= حجله(جمع ) حجال(ترجمه آن است که 

) حجل، حجـالن و حجلـی  (ه اسم جمع آن اند؛ بلکجمع نبسته) فعال(را بر وزن ) کبک(معنی 
  .)ي حجلماده: 2000منظور، و ابن 2010فیروزآبادي، : ك.ر(است 
احلَجلة، بالتحريك هو ": است) کژاوه(به معنی حجله یا ) حجله(در این بیت، جمع ) حجال(

تـوان گفـت؛ زیـرا    این را بـه یقـین مـی   . )همان( "بيت كالقُبة يستر بالثياب و يكون له أزرار كبار
 "...كم جِمالٍ فوقَها مهـد املَهـا  ": گویـد هم سخن می) جِمال(خاقانی در بیت دوم از شتران 

جانم فداي چراگاه (، به معنی )مهجيت مرعى غزالِ اليمنِ(ي دیگر آنکه نکته. )1368: 1375خاقانی، (
باشـد،  ) تفدیـه (حـاکی از   اي کهنیست؛ زیرا اصالً در این بیت، واژه )145ص () آهوان یمن باد

جان و دلم چراگاه آهوان یمن است؛ چه، یادشان پیوسته ": گویدشود، بلکه شاعر مییافت نمی
  ."!در دلم در آمد و شد است

  :ي خاقانی هم اشاره شده است کههمچنین در این مقاله به بیت آخر این قطعه
  

  ميــن التركــي شــوم أبــداً   
  

  الــيمنِإنمــا الــيمن لفــالِ     
  

)1368: 1375خاقانی، (      
  

انـد  تبدیل کرده )145ص () یمین(را در ابتداي بیت به ) یمن(ي که البته نویسندگان محترم، واژه
  .که اگر چنین باشد، وزن بیت به سامان نخواهد بود
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تُرك دست راستش نیـز  ": ي بیت چنین بیایداز سویی همین تغییر، سبب شده تا در ترجمه
اي بـه اینکـه   اما هـیچ اشـاره  ). همان( "میمنت، تنها از فرخندگی یمن است. شوم استهماره 

توانـد داشـته باشـد، نشـده     ي خاقانی چه معنایی میبودن دست راست ترك در این قطعهشوم
، به خاطر تطـابق بـا   )یاء(است؟ یا زیادت ) یمن(بر ) یاء(آیا این معنی، ناشی از زیادت ! است

  چنان معنایی؟
زبان، نماد زیبایی و افسونگري است و حدس نگارنده نزد شاعران فارسی) ترکی(و ) ركت(

-ي خود را بر زیبارویانِ از ترکستان آمدهآن است که خاقانی در این بیت خواسته تا ماه از یمن

سگال ترك زیبارو در پیشگاه ماه یمنی من عین بدسـگالی اسـت و   : آمده، برتري دهد و بگوید
  !نها باید از فال یمن جستشگون را ت

  
  "ري"بیماري خاقانی در  .9

بر سرش آمده، سخن گفته است کـه در   "ري"اي هفده بیتی از آنچه در شهرخاقانی در قصیده
  :ي مورد بررسی، تنها دو بیت آغازین آن ذکر شده استمقاله

  

  مرضــت بــالري مث خــامر يل  
  

ــة     ــوب مطبوع ــه القلُ ــم علي   ه
  

ــلَّ  و أَس ــب ــه رطَ ــيب كأن   قَل
  

ــة     ــواةُ مرتوع الن ــه ــفر عن   إص
  

)963: 1368و  1369: 1375خاقانی، (    
  

در شهر ري بیمار شدم؛ سپس اندوهی مرا دربـر گرفـت   ": ي این دو بیت آمده استدر ترجمه
ي خرمایی که از آن جـدا کننـد، دل   ها از آن نشانی دارند، اندوه آن بیماري چونان هستهکه دل

  .)146ص ( "مرا از من جدا ساخت
) خـامرَلی (ي کزازي و سجادي، در بیت نخست شود، در هر دو نسخهطور که مالحظه میهمان

  .است) مرا فراگرفت یا مرا پوشاند(، با نون وقایه و به معنی )خامرنی(آمده که درست آن 
است که ضبط درسـتی اسـت؛ امـا در    ) أسلَّ(نسخه ي نخست بیت دوم نیز در هر دو واژه

ترجمـه شـده   ) از من جدا سـاخت (تبدیل شده و بر همان اساس به ) إنسلَّ(ي مذکور به مقاله
، فعلی است الزم و نباید متعدي معنی شـود، جداسـاختن   )إنسل(عالوه بر آنکه ). همان(است 
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  .بی استي خرما از آن، معناي غریدل از تن، چونان جداکردن هسته
هاي دیوان آمده، ضبط صحیحی است؛ فعل ماضی از بـاب افعـال و از   که در نسخه) أسلَّ(
: 2010فیروزآبـادي،  ( "أسلّه اهللا تعالى و هو مسـلولٌ ": ، همان بیماري معروف، گویند)سُلّ(ي ماده
ایـن  : گویـد آري، خاقانی می). هم(فاعل این فعل، ضمیري است مستتر و راجع به . )ي سلّماده

  .اندوه، مرا دچار سل ساخت
اي تشبیه کرده کـه  در ادامه نیز، ضعف و زردي ناشی از بیماري سل را به خرماي چروکیده

= اصـفرّ (هاي دیـوان  هسته از آن جدا شده و به زردي گراییده است؟ اگر براساس ضبط نسخه
اژه هم تصـحیفی موجـود   اگرچه به نظر نگارنده در این و. بخوانیم، معنی چنین است) زرد شد

کـه در ایـن صـورت بـه معنـی      ) قـاف (خوانده شود، با ) إصقرّ(تر آن است که است و صحیح
)ت حموضتُهاست و این معنی در آن بیت براي  )ي صقرماده: همان: ك.ر() به شدت ترشید= اشتد

  .ربط نیستبیان شدت بیماري خاقانی، بی
الذات، ي معدومفارسی خود از سعال، ضعف، سایه ها و شعرهاي از آنجا که خاقانی در نامه

توان گفت که به یقین می )36-32: 1368کزازي، : ك.ر(فراوان یاد کرده است ... آب و هواي ري و
به بیماري سل مبتال شده است؛ اما طُرفه آنکه، همین یک بیـت عربـی،    "ري"خاقانی در شهر 

  .استپس از اندك دقتی، براي اثبات این ادعا کافی 
  
  یجانت

خصوص شعر عربـی وي، مسـتلزم فهـم صـحیح     هرگونه مطالعه و مقایسه در شعر خاقانی، به
  .چنین فهمی در بسیاري از موارد، نیازمند تصحیح انتقادي و قیاسی ابیات است. سخن اوست

ها  ي آنهاي عربی خاقانی و مقایسهبررسی مضمونی سروده"ي در این گفتار، نگارنده، مقاله
هـایی از  ي کالم با تصحیح بیـت را مورد نقد قرار داده و بدون اطاله "هاي پارسی ويچکامهبا 

تري از سخن خاقانی به دست ي صحیحخاقانی، که در آن مقاله آورده شده، سعی کرده تا ترجمه
  .آید ي معناي درست به سامان نمیدهد و به باور او، بررسی مضمونی هر کالمی جز بر پایه

هاي عربی خاقانی نیازمند التفاتی دیگـر اسـت و نگارنـده امیـدوار اسـت تصـحیح        سروده
  .بِمنّه و کرمه. ها را، که مدتی وقت خود را صرف آن کرده، به انجام رساند انتقادي این سروده
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صملخ:  
هذا ألن أية دراسة حتتاج قصائد اخلاقاين العربية إىل التصحيح و إعادة النظر أكثر من شعره الفارسي؛ 

  .أو تطبيق أو موازنة يف شعر اخلاقاين يستلزم فهمه أوالً
دراسة مضامني القصائد العربية للخاقاين و موازنتـها بقصـائده   : "مقالة عنواالهذا البحث نقد 

فالكاتب بعد تصحيح األبيات املشار إليها يف تلك املقالة، يقرأها من جديد مث يسـعى أن  ". الفارسية
  . باملعىن الصحيح لكل بيتأيتي

شـعر  فهـم  يف  يدلنا على مدى أثر التصحيف و التحريف و السقط و الزيـادة  بحثو هذا ال
و ترتيب املباحث يف هذه الورقة يوافق العناوين املذكورة يف املقالة املشار إليهـا و مصـادر   . اخلاقاين

اقاين و اليت استفاد منها الكاتبـان يف  املوجودة من ديوان اخل ةالبحث األصلية تلك التصحيحات الثالث
  .مقالتهما

  
 .نتقادياخلاقاين، الشعر العريب، النقد، التصحيح اال :ةرئيسيال الكلمات
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Abstract: 
Khaqani's Arabic poems need correction and overview more than his Persian 
poems, because any kind of study like comparison and conformation in his 
Arabic poems will require their understanding. This paper is a criticism on a 
paper named "A Thematic Study on Khaqani's Arabic Odes and its 
Comparison with Persian Ones". The writer, after re-correcting some Arabic 
verses, has re-read them and tried to give the right meaning of them. 

This research will show how distortion, change of letters, insertion and 
removal of letters will obstacle the right understanding of the Arabic poems 
of Khaghani. Therefore, the order of this paper conforms exactly the order of 
the criticized article, and its research references are 3 corrected poetical 
works of Khaqani, which were used by the writers of the former article. 
 
Keywords: Khaqani, Arabic Poetry, Criticism, Critical Correction. 
 
  


