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  :چكيده
شناختي شعر    سبك ست و يكي از هنجارهاي آشكار     اقاني شرواني دشوارگويي هنر خ  

 شـعرش   بر خـود و خاقاني اساساً. وي و ديگر شاعران بازبسته به مكتب آذربايجان 
  . درنگي ژرف و خردسوز دريافته شوندپسندد كه بينمي

كـزّازي، حاصـل     الـدين  ، نوشـتة ميـرجالل    »هاي ديـوان خاقـاني    گزارش دشواري «
و كوشـشي اسـت فرهمنـد در        رواني  سراي ش  ست ارجمند بر شعر اين ستوار     درنگي

  .مند ديوان ويگشودن بيتهاي گره
شده است، گهگـاه    در اين كتاب گزارش     هاي شعر خاقاني    با اينهمه آنچه از دشواري    

 آشنايي با پيچ و خم هنر شاعري خاقـاني و           .اي ديگر  برازد از گونه  بازگُزارشي را مي  
ست كه هنگام كند و كاو در شروحي كه         گويي وي، نخستين چيزي   شگردهاي دشوار 

  .آيد به چشم ميرواني نوشته شده است،دشوارسراي شبر ديوان اين 
  

  :كلمات كليدي
        ، كــزّازي، ديــوان خاقــاني، بــازگزارش ابيــات الــدين جــالل گويي، ميــردشــوار 

  . خواني ، روابط بياني ، تلميح  درست
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  :مقدمه
شَـرواني  پاي گذاشتن در دنياي پر شوكت و شكوه و در عين حال كوه در كوه شعر خاقاني                  

دها و رسـم و      انبـوه، از آگـاهي بـر باورداشـتها و رويـدا            خواهـد هايي مي  توشه. آسان نيست 
ساز و سرود كه خيـال      آلود گرفته تا دربارهاي پر     راههاي درگذشته؛ از كوچه بازارهاي خاك     

   سـازيها و    گيـر و دار تركيـب      را گـاه در    پرواز خاقاني و زبـان مـاز در مـاز وي، اينهمـه             بلند
 گويي را عقـده و عقيـده      اگـر دشـوار   . يابتر كـرده اسـت    هاي اقتدار نمايانه، دير   پردازي صحنه

شـناختي شـعر وي،      دشوارگويي در ميان مختصات سبك    . ايم خاقاني بدانيم بر بيراهه نيفتاده    
. جلـوه ميدهـد   » شـاعري ديرآشـنا   «در هيـأت    ارز و ارجي گران دارد؛ تا آنجا كه خاقاني را           

هاي وي بايـد شـگردهاي      ت دشـوارگوئي  پـش . هاي خاقاني برآمده از اتّفاق نيست     دشوارگوئي
  .بتوان معناي بساماني از ابيات ديوان وي دادفراواني را ديد تا 

  جوي ، بـر آمـدة جـست   »هاي ديـوان خاقـاني  گـزارش دشـواري  « ديگر چه باك، اگـر       با اينهمه 
در پي  سختي اين راه را درنورديده است و براي         كزّازي، با آنكه ب    الدين جالل ورانة مير  انديشه

هـايي هـم    رفتگي انـدگيها و از راه بـدر      م رده است، گهگاه بـه در راه      كĤساني هموار آيندگان، ب 
هـايي  دينسان كه گاه واژه يا تركيبي بدرستي دريافته نـشده اسـت و وقت             ب. گرفتار آمده باشد  
ها كـشانده اسـت؛ گـاه        آنكه بايسته باشد، به برتري دادن ضبط ديگر نسخه         گزارشگر را ، بي   
ـ       خوانده شده است يا نادرست گزارش       بيتي ناتندرست    اور، رسـم و راه يـا       شده ؛ گـاه بـه ب

كم آنكه گـاه     ست پي برده نشده است و دست      سازي شاعرانه بر آن استوار    اشارتي كه تصوير  
  .نمايد گزارش شده استتنا به آنچه كه در آن شايستة گفتگو مياع بيتي بي

  . برشمرده شده است » از راه بدر رفتگيها«در اين مقاله برخي از اين 
تمـامي بـر    چرا كه ب  . يوان خاقاني بوده است   ي من به خود د    در اين بازگزارش، نخستين پروا    

اراني كه در   آنم نخستين ترجمان ذهن و زبان هر شاعر خود وي است و پس از آن همروزگ               
 از يـك موضـوع، كـه       رنگ نمايانة رنگ  هاي هنر بويژه كه توصيف  . ذهن و زبان به وي ميمانند     

از . هاي شعر خاقاني نيـز هـست   ويژگيآوري هم تبديل ميشوند، از     هاي مالل گهگاه به تكرار  
تر بيان كـرده  ياب يگري كه همان انديشه را آسانهاي داعر در يك بيت، از بيت     اينرو خواست ش  

  .آيد مي است بر
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 كه اكنون در غـرب دبـستاني شـده اسـت و ايـن سـوي و آن سـوي            اگرچه اين عقيده هم،     
انـي بـدان راه جـسته بودنـد،         هاي سال پيش فرزانگـان اير     پيرواني هم پيدا كرده است و سال      

واجـب نيـست كـه از شـعر آن فهـم كننـد كـه شـاعر خواسـته                    «خودش عقيده ايست كـه      
  )1/494؛ج1368غزّالي؛(».است

  :هابازگزارش
   7، بيت7چامة

 هم، در او، افعي گوزن آسا شده ترياقـدار        
  

 هم گوزنانش چو افعي مهره دار، انـدر قفـا           
  

اي كـه در گوشـه چـشم گـوزن            كه بر پاية آن، مايه     در اين بيت از باوري سخن رفته است       «
تـراود،  ن پادزهر كه از چشمه چشم گـوزن مي        خاقاني بارها از اي   . ...آيد پادزهر است   گرد مي 

  :ياد كرده است
 عقــرب نــدانم؛ امــا، دارد مثــال ارقــم    
 بـــا لطـــف كفـــش گرفـــت تريـــاق    

 بباريد سرشك چون گوزن،از پس هر ناله،    
ــان  ــشم گوزنـ ــاك چـ ــه تريـ ــداني كـ  نـ

ــد  ا ــر ديـ ــن زهـ ــه تـ ــي دي را همـ  فعـ
 ابــــر آمــــد و چــــون گــــوزن ناليــــد
 چه عجب زآنكه گوزنـان ز لعـابي برمنـد         
 موي تو چون لعاب گوزنـان شـده سـپيد         

  اي آهوي دشت وهي ديدهكبر لعاب گاو 

 در ديده، چـون گوزنـان، تريـاق روحپـرور           
 چــــون چــــشم گــــوزن، كــــام ارقــــم

ــك م  ــز سرش ــه  ك ــفاييد هم ــاك ش  ژه، تري
ــيچ اژد  ــدان هــ ــابي؟ ز دنــ ــايي نيــ  هــ

 چـــون گـــوزن آهنـــگ آن كـــرد آفتـــاب
 بــــر كــــوه، لعــــاب از آن برافكنــــد   
ــرانْش در آب شــمر آميختــه انــد؟   كــه هژب
 ديوانْت، همچو چـشم غـزاالن، شـده سـياه      
 از لعــاب زرد مــار كــم زيــان افــشانده انــد

  )52؛1386كزّازي؛(
 پـادزهر بـودن آب      اي كه بر يادكرد خاقاني شَـرواني از باورداشـت ديرينـة            از ابيات نُه گانه   

اند، تنها پنج بيت نخستين است كه به تمامي بر پاية اين باور              چشم گوزن، شاهد آورده شده    
  .اند پرداخته شده

هـاي ديگـري نيـز كـه     كارانه شعر خويش، به باورداشـتها و رفتار     زكخاقاني، در پرداخت نا   
ه دارد؛ كـه اينهمـه در               واريهاي ديـوان   رش دشـ  گـزا «درباره گوزن وجود داشته است، توجـ

  .ها ناتندرست به هم آميخته استبار» خاقاني
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ـ     كوهي، آب دهان وي است نه آب چـشم         نخست آنكه، لعاب گوزن يا گاو      را هاي وي؛ و آن
بلكه به اعتبار روشن رنگي و سپيدي، اغلـب اسـتعاره از كاغـذ و               . با پادزهر ارتباطي نيست   

  :برف و روشنايي روز، آمده است
ست كه كنايه از روشني و سـفيدي صـبح و بـرف و شـبنم                 لعاب گاو  به معني : لعاب گوزن 

  )3/1896؛ج1376برهان؛.(باشد و كنايه از روشني آفتاب و برق برادر رعد هم هست
  .از اين روي، از اين ابيات نُه گانه، ابيات ششم و هشتم و نهم گزارشي از گونه ديگر دارند

دو ديگر آنكه، بيت  
 بي برمنـد  چه عجب زآنكه گوزنـان ز لعـا       

  

ــرانْش در آب شــمر آميختــه انــد؟     كــه هژب
  

انـد، شـير آب      انگاشـته  بدانسان كه گذشتگان مي   . ستكسره بر پايه باوري ديگر استوار     نيز ي 
پراكند تا چون گوزن بوي لعـاب شـير را دريافتـه، از             دهان خويش را بر يك سوي آبگير مي       

 آبگير رود، شير از كمين جسته       هراس از حركت باز ماند يا براي آب خوردن به ديگر سوي           
  :هاي ديگر نيز، از اين باور كهن سخن به ميان آورده استخاقاني در بيت. وي را بشكردو 

 آب خور دندان گاو است شير نر،  چون از لعاب  
 چـــو شـــير از بهـــر صـــيد گاوســـاران    

  

 تــيغش بــر اعــدا از مقــر، زنــدان نــو پرداختــه  
ــ  ــرد ميــــ ــع گرداگــــ ــاب طبــــ  تنلعــــ

  

  :االسرار است در مقالت هشتم از مخزنو نظامي گنجوي ر
 شــير تنيــده اســت در ايــن ره لعــاب    

  
ــوي آب     ــي س ــه نه ــان چ ــو گوزن ــر چ  س

  )109/3؛1379نظامي؛(
  .بدينسان آمدن گوزن و شير با يكديگر در ديوان خاقاني اتّفاقي نيست

از «وخ نامـة ايلخـاني،      است كه بر پايه تنس    » خرز الحيات «خواست خاقاني از مهرة افعي نيز       
و اگـر بـا   . ...گرد باشد، به درازي مايل؛ و تيره رنـگ باشـد  . گيرندپسِ سر مارهاي بزرگ مي 

چون بسايند، و بـر     ] و. [ها هم سودمند باشد   و در ديگر زهر   . زهر كمتر كار كند   خود دارند،   
  )142؛1363طوسي؛(».موضع زهر كشند، زهر بيرون كشد

  
      52، بيت13چامة

 دم مـسيح  عطسة او آدم اسـت؛ عطـسة آ       
  

 !اينت خلف كز شرف، عطسة او بـود بـاب           
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عطسه شير گربه   : اند كه  از آن روي گفته   . كس اوست كه نيك به وي ماننده است       عطسه هر «
. بر پايه اين معني در واژه، عطسه كنايـه ايمـا شـده اسـت از زاده و فرآينـد و نتيجـه                      . است

امبر و از سر شـگفتي و سـتايش         خاقاني مسيح را عطسة آدم دانسته است و آدم را عطسة پي           
خوشا به آن پسر برومند و برازنده كـه پـدر زادة اوسـت؛ و آنچنـان ارجمنـد و                    : گفته است 
  )98؛1386كزّازي؛(»! ...خواننده پدر را بدو ميشناسند و باز ميواالست ك

در اينكه عطسه كسي، كسي را گويند كه در روي و خوي بـه وي مانـد؛ تربيـت شـدة وي                      
زاده و پروردة وي باشد، هيچ جاي رنگ و درنگ نيست و اينهمـه از آنچـه كـه                   باشد؛ بلكه   

پرداز ابوالفضل   گفتندي، بر قلم ريزه   » عطسة امير محمود  «، كه وي را     »احمد ينالتگين «دربارة  
  )2/628؛ج1381بيهقي؛.(آيد بيهقي رفته است، آشكارا بر مي

عطسه پيـامبر و مـسيح را عطـسه آدم          سببي نيست كه شاعر بسياردان شَرواني، آدم را          اما بي 
  .گفته است

         هــاي مختلــف از جملــه در شــرح تعــرّف، بحــاراالنوار،  ها و بــه گونــهبر آنچــه بــسياربنــا
 است، حضرت آدم، بلكه موجودات      القلوب روايت شده   الخطاب و حيات   الموده، فصل  ينابيع

 داي تعالي آن را آفريـده بـوده       اند كه نخست از همه، خ      تمامي، از نور محمدي آفريده شده     ب
  :در مرصادالعباد آمده استنمونه را . است

دي را از پرتـو نـور                    « ل نـور روح محمـپس حق تعالي چون موجودات خواست آفريـد، او
نَ اهللا والمؤمنـون      : دهدالصلوه والسالم خبر مي    ، عليه احديت پديد آورد، چنانكه خواجه     اَنَا مـ

دي                 و در بعضي روايات مي    . منّي ت محمـ ت بـدان نـور محبـ آيد كه حق تعالي به نظر محبـ
ارواح انبيـا را، علـيهم      . نگريست؛ حيا بر وي غالب شـد و قطـرات عـرق ازو روان گـشت               

پس از انوار ارواح انبيا ارواح اوليا بيافريـد،         . الصلوه والسالم از قطرات نور محمدي بيافريد      
ــان بيا  ــا ارواح مؤمنـ ــوار ارواح اوليـ ــيان  و از انـ ــان ارواح عاصـ ــد؛ و از ارواح مؤمنـ فريـ

  )37؛1384نجم رازي؛(»...بيافريد
كنـد، جبرييـل    شدن روح الهي در وي عطسه مي   بر پايه باوري ديرينه نيز، چون آدم به دميده        

 باكره دميـده ميـشود و وي   دارد و همان عطسه است كه در آستين مريمِ    آن عطسه را نگاه مي    
  .كندرا به مسيح حامله مي

  :گويدبحيه، آشكاره تر از اين باور ميني در تركيب بندي صخاقا
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 عيسي اگـر عطـسه بـود از دم آدم، كنـون           
  :و ديگرباره در وصف شراب گويد

 دم شده  كه عيسي  يعنيآدم شده، مي عطسة   
  

 آدم از الهـــام او، عطـــسة جـــاهش ســـزد  
  

  داروي جان جم شده، در دير دارا داشته
  

. ، اين هر دو بيت نيز به نادرسـت گـزارش شـده انـد              »هاگزارش دشواري «افزودنيست كه در    
آدم [=اين هر دو  «بدينسان كه در بيت نخست، عيسي از آن عطسة آدم خوانده شده است كه               

  )743؛1386كزّازي؛(».آنكه پدري داشته باشند، پديد آمدند به فرمان خداوند و بي] و عيسي
ها از آن هم سـخن      تي كه خاقاني بار   طسة آدم با رواي   در بيت سپسين نيز برآمدن عيسي از ع       

هـم  زند و بدان خداي را ميـستايد، در       يابي عطسه مي   گفته است و بر پاية آن آدم پس از جان         
  )547؛1386كزّازي؛.( آميخته است

انـد؛ نمونـه را      جز خاقاني، ديگران نيز تصاوير شاعرانة خويش را بر اين باور استوار داشـته             
  :صفا اصفهاني گويد

ــسة آدم  ــر عطــ ــسي ســ ــفي عيــ   صــ
  

ــا    ــن فرســـ ــردان تـــ ــرخيل مجـــ  ســـ
  )3/21؛1372اصفهاني؛(

گربه را عطسة شير دانستن نيز، از جهت نيك مانندگي بـه وي نيـست؛ بلكـه بـر پايـة ايـن                       
اسـت و از آن عطـسه، گربـه         اي كرده    باورداشت عاميانه است كه شير در كشتي نوح عطسه        
الحيـوان آمـده اسـت كـه چـون            حيات به وجود آمده است؛ در اين باره حتّي روايتي نيز در          

كند تـا عطـسه كنـد و از آن عطـسه،            آزارند، خدا به شير وحي مي      ها مي نشينان از موش   كشتي
  :آيد گربه بر مي

فــاوحي اهللا تعــالي الــي االســد فعطــس فخرجــت الهــرّه منــه فتخبــأت الفــاره          ...«
  )7/372؛ج1355فروزانفر؛(».منها

  
      49، بيت35چامة

 ند و چين در اوسـت     بر خط دستش كه ه    
  

ــشاند       ــواهم ف ــايگان خ ــنج ش ــت گ  هف
  

دو اسـتعاره   . ه سـپيد  ست و چين از كاغذ كـ      ره آشكار از خط و نوشته كه سياه       هند استعا ...«
هـاي خاقـاني     هفـت گـنج شـايگان نيـز اسـتعاره آشـكار از سـروده              . پرورنـد يكديگر را مي  

  )181؛1386كزّازي؛(».است
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هايي آشـكار از نوشـته و كاغـذ          ه هند و چين استعاره    در گزارش بيت سپسين نيز، ديگر بار      
ـ  هـاي  حال آنكه در جغرافياي ادب پارسي جز پاره       . دانسته شده است   داليلي كـه گفتگـو     ي، ب

 خواهد، هنـد نمـاد و نماينـدة معناسـت و چـين نمـاد و نماينـدة                 دربارة آنها مجالي فراخ مي    
بـا ايـن پيـشينه،      . اپايـدار فـرود   و ن فراز   پرستي؛ پايدار دوستي و ظاهر   صورت؛ برخورد باطن  

هاي ممـدوح    هاي معنوي دست نوشته    ست خواست خاقاني را از هند، غناي جنبه       تر شايسته
بدانيم، كه خود ترجمان فرزانگي و خـردورزي مجدالـدين خليـل توانـد بـود؛ و از چـين،                    

  .الخط هاي ظاهري و خوشي رسم نكويي جلوه
 جالل معنـا و هـم بـه جمـال           ين خليل را هم به    هاي مجدالد  بدينسان خاقاني، دست نوشته   

اگر هند را استعاره از نوشته و چين را         . داردصورت ميستايد و از هر گنج و گنجدار برتر مي         
ــاريم،  ــذ بينگـ ــ   از كاغـ ــان باقيـ ــمان همچنـ ــن پرسـ ــار ايـ ــه   خارخـ ــه چگونـ   ست كـ

  !شود در خط دست كسي، نوشته و كاغذ باشدمي
  :د معنا و چين صورت سخن رانده استشاعر شَرواني ديگر باره نيز از هن

 من همي در هند معني،راست همچـون آدمـم        
 به هندسـتان اصـلي شـو بـراي مـردم معنـي            

       98، بيت38چامة
  بر لعاب گاو كوهي ديده اي آهوي دشت

  

  گوژ چون مردم گياچين صورت،  دروين خران  
 به چين صورتي تـا كـي پـي مـردم گيـا رفـتن              

  
 ! افـشانده انـد    از لعاب زرد مـار كـم زيـان        

  

زيـان اسـتعاره آشـكار از قلـم          زرد مار كم  . نمايدت بيتي است كه تاريك و پيچيده مي       اين بي «
اي آشكار باشـد     نمايد كه لعاب گاو كوهي استعاره     چنان مي . و لعاب از جوهر و مركّب     است  

كاغذ در سپيدي بـه لعـاب گـاو كـوهي           : از كاغذ و آهوي دشت از دست خامه ور نويسنده         
پويـد بـه آهـوي ايـن         كه همراه با قلم بر دشـت كاغـذ مي          د شده است و دست نويسنده     مانن

هـوي دشـت   اي را ديدة بخوانيم و بدانيم، شايد بتوان بر آن بود كـه ديـدة آ          اگر ديده . دشت
  )203؛1386كزّازي؛(».ست كه در تيرگي رنگ بدان ماننده آمده استاستعارة آشكار از مركّب

او يـا لعـاب گـوزن، بـه گفتـه برهـان كنايـه از كاغـذ سـفيد                    لعاب گاو كوهي يا لعـاب گـ       
ور نويـسنده    اما اينكه آهوي دشت اسـتعاره از دسـت خامـه          ) 3/1896؛ج1376برهان؛.(است

  .ست دور و ناسور كه آبشخور آن دومين بيت پيش از اين بيت استباشد، گزارشي



                                                        89 تابستان – 8پي در شماره پي -شناسي نظم و نثر فارسي سبك/ 32

                                         

  

دشت را به اعتبـار سـياهي،   بخوانيم و ديدة آهوي » ديدة«را » اي ديده«نمايد كه  تر مي  سنجيده
نـامگي   آلود بر سياه چنانكه در ديگر جاي، خاقاني در زينهاري هزل . استعاره از مركّب بدانيم   

  :الدين وطواط را گفته است مويي، رشيد به گاه سپيد
 موي تو چون لعاب گوزنـان شـده سـپيد         

  

 ديوانْت همچـو چـشم غـزاالن شـده سـياه            
  

آيـا  . هان يا لعاب گوزن را بـا كاغـذ ارتبـاطي بـوده اسـت              نمايد كه آب د   از ديگر سوي، مي   
سـفيدي و شـفّافيت كاغـذ       گوزن يا گاو كـوهي بـراي         چنانكه سجادي گفته است، از لعاب     

  )2/1350؛ج1382سجادي؛(اند؟ كردهاستفاده مي
  :بندي از خاقاني، باز لعاب گوزن با كاغذ آمده است در تركيب

 گــو ز تــف تيــغ تيــز زهــرة شــيران نگــر
  

 آنكه لعاب گوزن در طرسـان ديـده نيـست           
  

   73، بيت44چامة
 در ياسـين خفتنـد     سين بر  ي و جان چون  و عقل

  

 تن چـو نـون كـز قلمـش دور كنـي، تـا بيننـد                 
  

       انـد و يـا      ششم از نُبي اسـت؛ نيـز آنـرا نـامي بـراي پيـامبر دانـسته                 و ياسين نام سورة سي   « 
 عقل و جان را، با تشبيه آشـكار، بـه دو حـرف ي و س                 خاقاني. ...اند سيد البشر معني كرده   

مانند كه همواره بر    اند؛ و به سگاني مي     پيامبر خفته : مانند كرده است كه بر درگاه ياسين يعني       
ست، ماننـد حـرف نـون كـه خوشـنويس،           ز در برابر او نمازبر و كُرنشگر      تن ني . آستان اويند 

هرچه بـĤيينتر و زيبـاتر نوشـته شـود و هنـر             چرخاند؛ تا   راي نوشتن آن، قلم را بر كاغذ مي       ب
سان خاقاني، با پنداري نغز و نو،       بدين. ه از گونه ساده و مجمل است      تشبي. دوستان آنرا ببينند  

آورند، در گزارش شاعرانه ايـن نـام بـه           هر سه حرف ي و س و ن را كه ياسين را پديد مي             
  )247؛1386كزّازي؛(».كار گرفته است

كاهد، چشم بربـستن     با آنكه از رسايي معنا چيزي نمي        مصراع دوم،  گزارشي از اين دست از    
خاقاني برآنست كه در هر دو مصراع، اشـارتي         . است بر خواست هنرنمايانة خاقاني شَرواني     

بـرد و در    بهـره مي  » يـس «؛ در مصراع نخست از      آغازند كند به آياتي كه با حروف مقطّعه مي       
: هـشتم قـرآن     كريمة نخست است از سوره شصت و       اي از  كه پاره ،»ن والقلم « از   مصراع دوم 

  .القلم
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كند، تا تن را در خميدگي بدان تشبيه       دور و جدا مي   ) القلم(: را از قلم   خيال شاعر، حرف نون   
 كه از حالت    ،»بي قلم دو نون   «با اين گزارش است كه در بيت زير، خواست خاقاني از            . كند

  :شود بدان تشبيه شده،دريافته ميجاوهكرفته است وشكل مربع گخميدگي به درآمده و
ــرام را   ــوش خ ــة خ ــژاوه حامل ــد ك  مان
ــته    ــع نگاش ــون مرب ــم دو ن ــي قل ــا، ب  ي

  

 انــدر شــكم دو بچــه بمانــده محــصرش      
 اندر ميان چـو تـا، دو نقـط كـرده مـضمرش            

  

انگارم گزارش نخـست    اما مي . توان بدون بكار بردن قلم هم معنا كرد       را مي » بي قلم «هرچند،  
  .مايندة ذهن و زبان توي در توي خاقاني باشدبيشتر نماد و ن

در ن والقلم، چون حـرف      . ايهام تناسبي نهفته است   » تا«همچنين در بيت بازگزارده، در واژه       
منـد، از قلـم دور   نيز بر اساس گزارشي ذوق. قلم دور و جدا شود، تا و تنها ميماند نون از وال  

ايـه از نانوشـتن آنـست؛ در واژه تـن،           ارز از قلم انـداختن و كن       و جدا كردن حرف نون، هم     
  .ماندند و نوشته نشود، حرف تا باقي ميچون حرف نون از قلم دور بما

  :تر از خميدگي و راستي ن والقلم ياد كرده است پرده خاقاني در ديگر جاي، بي
 آن چونون قلمچو خلق،اين وسرانگشت ماه

ــم   ــون والقل ــر شــد ن ــان و تي  چــون كم
ــون   ــي ن ــون كن ــن و دل چ ــماز ت  والقل

      27، بيت65چامة
 كافر داشتم؛ليكن  به اول،نفس چون زنبور   

  

 خلق چو طفـالن نـو، شـاد بـه نـون والقلـم               
ــود   ــد نمـ ــن و آن خواهـ ــتح ايـ ــشرة فـ  نـ
ــت    ــي فرسـ ــكل طغرايـ ــحنه شـ ــزد شـ  نـ

  
 به آخر، يافتم چون شـاه زنبـوران مـسلمانش         

  

در ميـان   ! ...ود بـر او بـاد     كـه در  -شاه زنبوران كنايه ايماست از پيشواي پاكان، موال علـي         ...«
تــوانيم اي زنبورســت، ايهــام تــضاد مي   مــسلمان و كــافر كــه بخــشي از نــام گونــه     

  )352؛1386كزّازي؛(».يافت
  .اي زنبور دانسته شده است  نيز، زنبور كافر نام گونه44، بيت72ديگر باره در گزارش چامة

» ع« و چـون كنايـه از علـي        چنـد  شاه زنبوران، شاه زنبور، اميرالنحل و شاه نحل، همگي بـي          
بلكـه كـافر دانـستن      . اي زنبور نيـست    اما زنبور كافر نام گونه    . است و در اين حرفي نيست     

  :داردينه است كه زنبور سرخ را كافر ميزنبور سرخ، برخاسته از باوري دير
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لـي  يعسوب نام داشت پـيش اميرالمـؤمنين، ع       ] كه[تنها شاه زنبوران    . ستزنبور سرخ كافر  «
ــان آ ــود و از آن جهتــ ايم ــسوب  ورده ب ــل و يع ــؤمنين را اميرنح ــه اميرالم ــدين  ست ك ال
  )90؛1356هدايت؛(».گويند

  :هاي ديگري هم هست درباره خاستگاه اين لقب، گفته
هـر  . تر از تمامي زنبوران شهد    كالن. ن شهد؛ و آن زنبور نر باشد      به معني امير زنبورا   : يعسوب

و يعـسوب   . د و مجازاً بـه معنـي سـر گـروه قـوم            جا كه او رود همه زنبوران شهدتابع باشن       
اهللا عنه؛ زيرا كه در هنگام خالفـت آن حـضرت تمـامي              المؤمنين، لقب مرتضي علي، رضي    

  )987؛1375رامپوري؛.(مؤمنين و صادقين در هر امر تابع و پيرو آن جناب بودند
شـعر خـويش راه     هايي از ديوان، ديگران نيز اين باور ديرينه را به دنيـاي             جز خاقاني در جا   

  :  صائب، در نوازش عشق و نكوهش عقل گويد. اند داده
 خانــــه زنبوركافرمــــستحقّ آتــــش اســــت    عشق دود از عقل،جاي رحم نيست آردبر گر

  )278/3؛1378صائب؛(
رنگ و نگار شعر خاقاني، زنبوران جـز بـه كـافري، بـه              ه نيست اگر بيفزايم، در دنياي پر      بيرا

  .شوداند و از سرخ رنگي آنها گاه به خون آلودگي تعبير مي رها نيز شهانبوهي و شور و غوغ
دار، يعنـي    زنبوران كينه «اند و زنبوران خون آلوده را        از اين روي، اين احتمال كه برخي داده       

                 » هــا را كــشته باشــند  زنبــوراني كــه ســوراخ آنهــا را خــراب كــرده و بعــضي از آن      
  .پذيرفتني است تمامي ناب) 10/126؛ج1363قزويني؛(اند، دانسته

  
  34، بيت66چامة

 ، ز تـف، حـرّاق     ]آينـه [بدان صفت كه زنم         گرفت بسوخت جان من از آز و طبع زنگ
  

اي كنايي، به آتش مانند شده است؛ آتشي كه جان خاقاني را سوخته اسـت و                 آز، با استعاره  «
خاقاني آنچنان در آتش آز     : استاي كه زنگار گرفته      طبع نيز، با همان استعاره، به آيينه؛ آيينه       

ــ ــد    ميـ ــه آتـــش خواهـ ــرا بـ ــرد، از تـــف آنـ ــين بنگـ ــه آهنـ ــر در آيينـ ــه اگـ سوزد كـ
  )361؛1386كزّازي؛(».كشيد
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ر هـامش اشـاره شـده اسـت، بايـسته           ست كه براي چنين گزارشي از بيت، چنانكـه د         روشن
چرا كه گزارشگر برآنـست     .  شود در نسخه اساس، برتري داده    » آهن و «بر  » آينه«نموده كه   مي
  .تواند داشتبيت معنايي سنجيده نمي» آهن و«ا ب

خوانـده شـده    » زنَـم «بـه نادرسـت،     » زِ نَم «خاستگاه اين به تنگنا درافتادن، بايد آن باشد كه          
اي  خاقاني با تشبيه ملفوف، باري جان از آز سوختة خويش را به حرّاق و آتش گيـره                . است

كند و باري ديگر، طبع زنگ گرفتـة خـويش را بـه             خته است تشبيه مي    تبِش سو  كه از تف و   
آهـن  «بـر   » آينه«بر اين پايه، ديگر برتري دادن       . آهني كه از نَم و رطوبت زنگار گرفته است        

  .شودز آهن نيز مجازاً آينه فهميده ميچرا كه ا. ناگزير نيست» و
 حرّاق و ركـو سـخن بـه ميـان           گرفتن بندي نوروزيه نيز، بدينسان از آتش      خاقاني در تركيب  

  :آورده است
 زآتــــشي كافتــــاد در حــــرّاق چــــرخ

  

ــرد صــبح     ــر ك  شــمع در صــحراي جــان ب
  

بدينگونه كه حـرّاق،    . ها، اين بيت نيز نادرست گزارش شده است       هرچند در گزارش دشواري   
) 663؛1386كـزّازي؛ .(انـد  پرانـده ت كه از آن آتش به سوي دشمنان مي        كشتيي دانسته شده اس   

  .اند نه از آتشِ چنان كشتيي افروخته گيره بر مي ت كه شمع را از آتشِ آتشسروشن
   :الدين بيلقاني راست و مجير

 تا برفروزد پاسبان، از من چـراغ آسـمان        
  

   85، بيت70چامة
 وخاك آب هيچ مرا تا به هر شهري بنگزايد    

  

 سراسر سوخته  غمزگشتم چوحرّاق آن زمان ا      
  )180/9؛1358بيلقاني؛(
  

  روان، بلكه آب خيروان آورده امخاك شَ

آب و خاك به كنايه ايما از سرزمين به كار برده شده است؛ از اين روي، در ميان دو خـاك   «
ه اي از خاك زادبوم ك     نمايد كه به همراه بردن پاره     چنان مي . توان يافت ميو دو آب جناس تام      

ت كه خاقاني، در اين بيت،      شود، رسم و راهي كهن بوده اس      هنوز هم روايي دارد و انجام مي      
  )379؛1386كزّازي؛(»....از آن ياد آورده است

تا بـه هـر   : شود دريافتين باشد، مصراع نخست را چگونه مياگر آب و خاك كنايه از سرزم    
  !شهري بنگزايد مرا هيچ سرزمين
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هاي آب و هوايي    ست از همة ويژگي   مين باشد، مجاز  آب و خاك بيشتر از آنكه كنايه از سرز        
توانند بر تندرسـتي وي     آنست تا هنگام ورود بدانها، آسيبهايي كه مي       شهري كه خاقاني بر   هر  

اي از خاك شَروان، كه خود به نوشدارويي آييني چون آب خيروان تشبيه شده               بزنند، با بهره  
  .است از خويشتن دور كند

ـ               كه در پزشكي كهن، ويژگي    چرا   ه هاي آب و هـوايي هـر منطقـه در بيمـاري مردمـان، خاص
از اينروسـت كـه همـاره پزشـكان، بـراي درمـان             . مسافران و بيگانگان دستي نيرومنـد دارد      

ها، كه آنقدرها اهميت داشته كه جزو      مسكن  آگاهي از نيك و بد هوا و حال آبها و          به بيماران،
تردگي در  و جرجاني، به گـس    ) 88 بي تا؛  نظامي عروضي؛ (امور عشرة درمان به حساب بيايد     

  .اند سفارش شده) 75-3/9؛ج1352جرجاني؛(ها بپردازد،شاهي به آنذخيرة خوارزم
آب «يدة  نكوهد و خود را ستم رس     ي، دردمندانه آب و هواي ري را مي       بيهوده نيست كه خاقان   

  .شماردبر مي» گزاي ري و گل جان
ست كه بـسياري از لـشكر سـلطان تكـش           ناسازگاري آب همين شهر   چنانكه عفونت هوا و     

  )2/29؛ج1334جويني؛.(به هالكت كشانده استخوارزمشاه را نيز 
  

   33، بيت93چامة
 الله چـو جـام شـراب پـارة افيـون در او            

  

 دان نرگس كان ديـد، كـرد از زر تـر جرعـه           
  

زر تر  . تواند بود كار از داغ الله مي    اي آش  پاره افيون استعاره  . ستتشبيه از گونه ساده و مجمل     «
  )474؛1386كزّازي؛(».استعاره آشكار از زردي درون نرگس است

: هـاي شـادخواري بازآمـده در بيـت بايـسته باشـد            ينكه اشارتي به يكي از رسـم و راه        گو ا 
شاه، كشيدن افيون در ايران ديده       تا حوالي سلطنت ناصرالدين   . نوشيدن آميزة افيون و شراب    

ست كه در آثار مؤلّفان اروپايي به عادت ترياك كـشيدن            به بعد  1277از حدود «.  است نشده
اشـــاره گرديـــده، تـــا اينكـــه دامنـــه آن گـــسترده شـــده و اغلـــب واليـــات ايـــران را  

تا پيش از اين نه تنها افيون، بلكه ديگر مخدرات نيز چنانكـه             )400؛1355آدميت؛(».فراگرفت
     ) 290-4/282؛ج1336شــاردن؛( ه اســتشــاردن در ســياحت خــود از ايــران گــزارش كــرد

هـا، انـداختن افيـون در        يكـي از ايـن گونـه      . استشده  هاي مختلف تهيه و خورده مي      بگونه
  .شراب بوده است
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  :اي در توصيفي به رنگ و روي توصيف خاقاني از الله گويد اوحدي مراغه
ــست   ــراب انداختـ ــون در شـ ــه افيـ  اللـ

  
  :و سعدي راست در طيبات

 ايم سماع آورده راندرچرخ وصوفي د   عارف
  

     25؛ بيت97چامة
  شه پيلي  بهاي بس شه پيل افكن كافكنده،     

  

 نــرگس و گــل را خــراب انداختــست     
  )106/4؛1340اوحدي؛(
  

 ايم افكنده شراب در وافيون شاهد اندررقص 
  )648/12،سعدي(
  

  !شطرنجي تقديرش در ماتگه حرمان
  

كـه در   كار برده است؛ بازيي     ا چونان نام بازيي در شطرنج ب      انگارم كه خاقاني شه پيلي ر      مي«
  )485؛1386كزّازي؛(»....كنندد و مات ميآن، با پيل شاه را كشت ميدهن

 كاربلـد   بـازان  هيچ چند و چون، برخاسته از رسـم و راه شـطرنج            شه پيل و شه پيل زدن، بي      
دادن شاه با پيـل      كنم شه پيل را، كيش    اما گمان مي  . است و كناية ايما از چربدستي و چيرگي       

  .قاسم غني رفته استبر قلم » شه رخ«دانستن، همانند خُردك لغزشي باشد كه در شرح 
ها  رخ بزنيم كه گويي با آن هماننـدي        دامان شه ت اگر براي گزارش شه پيل، دست ب       بيراه نيس 

و بسيار افتد كه خصم به فرس، شاه خواهد و فرس بر            ...«: الصدور آمده است   دارد؛ در راحه  
 را شــاه رخاينــ. د بــاختن؛ خــصم رخ را ضــرب كنــدرخ نيــز باشــد؛ ضــرورت، شــاه بايــ

هاي ديگر هم بـر      زدن، بجز اسب با مهره     نمايد كه شه رخ   و مي ) 409؛1333راوندي؛(».خوانند
    از شـه    - خـسرو شـيرين و ويـس و رامـين          -هاي بشكوه پارسي   چنانكه در بزمينه  . آمده مي
  :زدن به پيل سخن رفته است رخ

ــشردي   ــي ف ــر، چــون پ ــه ب ــه نطــع كين  ب
  

ــرّخ  ــام فـ ــد آن هنگـ  شـــد آن روز و شـ
  

ــ    ــل و ش ــن پي ــردي درافك ــه ب  ه رخ زن، ك
  )163/8؛1383نظامي؛(

 كـــه بتوانـــست زد پيلـــي دو شـــه رخ   
  )89/5؛1377گرگاني؛(

  :زدن به فرزين گويد قطران تبريزي نيز از شه رخ
 فرزين زلفكـان را بـر رخ تـو بنـد كـردي            

  
 تا رايگان دلـم را شـه رخ زدي بـه فـرزين              

  )497/12؛1333قطران؛(
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اي حركـت    گونههايش را ب   ج باز، به چابكدستي مهره    ن بود كه چون شطرن    توان بر آ  باري، مي 
دهد كه بتواند با اسب يا جز آن، در يك آن، هم شاه را كيش دهـد و هـم پيـل را در خطـر                          

شد، وي پيل را بزند و از بـازي         بيندازد و چون حريف، ناگزير به دفع كيش و حركت شاه با           
  .در كند، اين را شه پيل و شه پيل زدن گويندب

  :استاز سنايي 
ــطرنج    ــع ش ــر نط ــم ب ــه رخ نه ــي ش  گه

  
ــشوق    ــراد دل مع ــه م ــي ب ــل نبين ــه پي  ش

  
       32و31، بيت120چامة

 گر نـه رديـف شـعر مـرا آمـدي بـه كـار              
 كه گفتم بدين طريـق    ]نقيصه نيست [اين را 

  

ــهمات      ــاه ش ــواهم، گ ــل خ ــه پي ــي ش  گه
  )69/3؛1320سنايي؛(

ــات نگــردي  ــا در كــف عــشق شــه او م  ت
  )476/5؛1320سنايي؛(
  

ــا  ــه  مان ــكندر آين ــساختي اس ــود ن ــه خ  !ك
 گــر ذره اي ز نــور تــو افتــد بــر آينــه     

  

اگر اسكندر آينة پرآوازة خويش را ساخته اسـت، تنهـا           : بهانگي نيك بيت را آراسته است     ...«
 بيت سـي و دوم، خواسـت خاقـاني          در. از آن روي بوده است كه رديف چامه خاقاني شود         

 اي از پرتـو سـتودة        كمي نخواهد بـود، اگـر ذره       ست كه چامة آينه او را كمترين كاستي و        آن
اي كنـــايي، خورشـــيد انگاشـــته شـــده  ســـتوده، بـــا اســـتعاره. وي بـــر آن فـــرا افتـــد

  )587؛1386كزّازي؛(».است
اي  نقيـصه «هـاي واكاويـده،      و چنانكه در هامش همان صفحه يادآورد شده، در ديگر نسخه          

سـخن، بدينـسان، بـĤيين و       « كـه    ست؛ اما از آن روي كـه گزارشـگر برآنـست          آمده ا » است
، نقيـصه نيـست را درسـت        »تواند بود و به جاي ستايش نكـوهش خواهـد شـد           سنجيده نمي 

  .اند انگاشته
نقيـضه،  . ، بر هر چه جز آن، به شايستگي و بايستگي برتري دارد           »اي است  نقيضه«بر آنم كه    

بي ديگرگون دادن   آيد، نقض كردن شعر خود يا ديگري است و جوا          چنانكه از نام آن بر مي     
  .هاي ديگران را و به هزلبه جد يا به هزل؛ و اغلب هم شعرآن را؛ 

واكاويـده  » سازان نقيضه و نقيضه  «كاري شاعرانه را در      مهدي اخوان ثالث نيز كه اين شيرين      
با اينهمه وي نيز در چند      . ستدر بيت خاقاني باورمند   » نقيضه «است، به راستي و به درستيِ     
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اي ز نور تو افتد بر آينه،        شعر خاقاني باز مانده است و پنداشته است، گر ذره         و چون معناي    
اي از يك نقيضه از دست رفته است كه خود خاقاني يا شـاعري ديگـر                 مصراع تضمين شده  

  :آن را سروده بوده است
ست از شعري ديگـر،     تضمين ا ] اي ز نور تو افتد بر آينه       گر ذره [=پيداست كه مصرع اخير     «

هم معتقد   آن -كه رسم است و در شواهد قبلي گذشت و چون متعارف نيست كه كسي               چنان
 شعر خود را مـسخره و هـزل   -به خويش، غرّه مردي جدي و عبوس و درشت مثل خاقاني        

  :كند و يا بشكند، پندارم كه
  .كار برده استب» نظيره«سع، كلمه را به معني  يا از طريق تو-1
، قـبالً    ل نيست، بـراي خـاطر ممـدوحي، خواسـتاري، كـسي            يا اگرچه خاقاني، اهل هز     -2

اي به هزل احياناً، در اين طرح، سروده بوده، كه آن قصيه هزلي به مـا نرسـيده، فقـط                     قصيده
 باقي مانده كه    -اش هزلي بوده باشد    كه هزلي هم نيست و تواند بود كه بقيه        -يك مصرعش   

ضمين كرده است، چنان كه قبالً در سوزني    خاقاني با اشاره به آن نقيضه، آن يك مصراع را ت          
اند باز هـم در آن طـرح بگويـد و او             اند و از او خواسته     ديديم كه طرح هزلي او را پسنديده      

  .گفته، اما باز هم به هزل، لكن خاقاني قصدة دومش جدي است
طعـن   يا اينكه قصيده مشهور و مقبول ديگري را كه مورد پسند و اعتناي زمانه بوده، بـه                   -3

 بـه   -و تحقير و در حد قـصيدة هزلـي و نقيـضه اي بـه حـساب آورده، مـصرعي از آن را                        
ايست آن   ضهبراي اين قصيده كه من گفتم در حد نقي        :  تضمين كرده است، مثالً گفته     -نشاني

  رسـد و   چه ايـن شـقّ اخيـر، بعيـد بـه نظـر مي             گر  .الخ...شود بدين طريق  قصيده كه شروع مي   
  )54؛1374اخوان ثالث؛(»...نمايدسلوب خاقاني ميبندي، دور از ا لهجم

گويـد كـه    ني در بيت پيشين، خويشتن سـتاي مي       خاقا. گوي نيازي نيست  اما به اين همه گفت    
اگر اسكند مقدوني، آينه را ساخته است و نام و نشاني از آن به جهـان آورده اسـت تنهـا از                      

آيـد، گفتـه     به ميـان مـي    آنست كه رديف قصيدة خاقاني شود؛ و چون پاي ستايش ممدوح            
اگر اسكند مقدوني، آينه را سـاخته       : دهدگون مي كند و آن را جوابي ديگر     ا نقض مي  خويش ر 

اي از روشـنايي     است و نام و نشاني از آن به جهان آورده است تنها از آنست كه شـايد ذره                 
  .روي ممدوح در آن بيفتد



                                                        89 تابستان – 8پي در شماره پي -شناسي نظم و نثر فارسي سبك/ 40

                                         

  

آمد، اسكندر آينه    مرا به كار نمي   كه گفتم اگر رديف شعر      اين: ترتيب بسامان بيت چنين است    
اي ز نور تو بر آينه افتد وگرنه اسكندر          بود كه ذره  : اي دارد بدين طريق    ساخت، نقيضه را نمي 

  .ساختآينه را نمي
  .آيد اين معنا از شرح عبدالوهاب حسيني بر مشكالت ديوان خاقاني نيز، با همه دشواريابي بر مي

  
  34، بيت123چامة

 ن،چون گل وابر ازآن كننـد     نور تويي وسايه م   
  

 شــرم تــو و سرشــك مــن رنگــرزي وگــازري  
  

شرم يار و سرشك خاقاني، بـا       . يار، با تشبيه رسا، به نور مانند شده است و خاقاني به سايه            «
ساالر سترگ، رنگ سـرخ را در گـل نـشانة            سخنْ. اند تشبيه آشكار، به گل و ابر ماننده آمده       

انـد، سـرخ     كردهها را بدان رنگ مي      رنگرزان جامه  وبي كه بگَم، چ : رنگرزي وي دانسته است   
رنگرزي، با بازخوانيي هنري از گونـة اسـناد         . تشبيه از گونة درپيچيده نيز هست     . بوده است 

زي، بيت را آراسـته     بهانگي نيك، به نغزي و پندارخي     . به سبب، به شرم بازخوانده شده است      
ـ        يار نور : است هـايش را سـرخفام ميـسازد و     رزي گونـه ه رنگـ  ست؛ از اين روي، شـرم او ب

روي، سرشـك او، بـه      خاقـاني سـايه اسـت؛ از اينـ        . هاي روشنايي و روزست   سرخي از رنگ  
ــ  ــگ كبـ ــان را رنـ ــازري جهـ ــودي از رنگگـ ــد و كبـ ــب  ود ميزنـ ــي و شـ ــاي تيرگـ هـ

  )601؛1386كزّازي؛(».است
، 85مـة ؛ چا 55، بيـت  81؛ چامـة  9، بيـت  55پيش از اين نيز، بارها از جمله در گزارش چامـة          

. اند ها نسبت داده شده   كردن لباس   گازران به رنگ   45،بيت117 و چامة  18بيت،99؛چامة33بيت
ها را با    از اين روي به نادرست، عيسي گازر انگاشته شده است؛ بقَم، چوبي كه گازران جامه              

زنند پنداشته شده است و داغ قصار، نشاني دانسته شده است كه گازران پـس از                آن رنگ مي  
هايند آنكه گازران، تنها شويندگان لباس    حال  . اند نهادهها بر آنها مي    و رنگ زدن به جامه    شستن  

  :و ايشان را با رنگ و رنگرزي ارتباطي نيست
امه شستن آنجـا آيـد؛ و خـري كـه           ست و گازري هر روز به ج      اي و در اين نزديكي چشمه    «

  )254؛1380نصراهللا منشي؛(».چردرختكش اوست همه روز در آن مرغزار مي
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هاي كرباسـ «،  )99؛1343زيدري نسوي؛ (»ريپيراهن گاز «روست كه تركيباتي چون     و از همين  
در )  172/1؛1380نظـامي؛ (»جامة گـازر شـوي    «و  ) 1/69؛ج1376محمد بن منور؛  (»گازر شو 

  .ادب پارسي راه يافته است
 كوبيدن  م؛ آن هم براي زدن و     چوبي هم كه دست افزار گازران بوده است، كُدينه است نه بق           

باري، در اين بيت نيـز پـا بـه          . ها و زدودن پلشتي و چرك از آن ها و نه رنگ كردنشان            لباس
 بـه رنگـرزي واداشـته شـده         شاعر از شرم، كه هنرمندانـه     » ناگُزران دلِ «پاي گلگونگي گونة    

شـوي روي   اقاني كه چونان ابر، پي در پي ميبارد، بـه گـازري و شـست و               هاي خ است، اشك 
   .وي مشغول است

هاي ان، همچنانكه بر آن بوده اند سنگ      پيوستگي نور با گل و رنگرزي از آنجاست كه گذشتگ         
ــد،  ــروردة آفتابن ــا پ ــگ گل گرانبه ــش و رن ــا و  روي ــاه    ه ــور م ــه ن ــسته ب ــان را بازب             گياه

ــستهمي ــد؛ دان ــي؛(ان ــه) 41؛1384غالم ــگ  و جام ــاي رن ــن    ه ــاب په ــز در آفت ــده را ني   ش
  . اند كردهمي

  11، بيت10بند تركيب
 دل كه بيمار گرانـست بكوشـيم در آنـك         

  

 روزن ديــده بــه خونابــه مگــر بربنــديم      
  

بندند تا آن بيمـار را يكـسره از         ميه اشك، روزن ديده را بر     ست؛ با خوناب  سختي بيمار دل ب ...«
ناپــذير او ديگــران را نيــز فــرو     ديگــران جــدا بدارنــد؛ مبــادا كــه بيمــاري درمــان      

  )723؛1386كزّازي؛(»!گيرد
ايـن روي خاقـاني برآنـست       از  . بيماري گراني كه دل خاقاني بدان دچار آمده، سرسام است         

تمامي بپوشاند تا از اين روزنه، هيچ نور و روشني بـه            ه را ب  هاي خونين، روزن ديد   كه با اشك  
سرسـام زدگـان از نـور و        انـد    انگاشـته  چرا كه پيـشينيان مـي     . دل نرسد و در تاريكي بماند     

  .سر برندبايست در اتاقهاي روزن بسته و تاريك بآزارند و مي  و ميرنجندروشنايي مي
  :نظامي راست در شرفنامنه

 ز جوشـــــيدن سربـــــسر ســـــام تيـــــز
  

  129/4: 1381:نظامي(جهان كرده از روشنائي گريز  
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  :نتيجه
اول : در اين مقاله به بازگزارش ابياتي پرداخته شد كه بر اثر سـه عامـل پديـد آمـده بودنـد                    

واندن برخي كلمات ، دوم عدم دقت كافي به روابط بياني بين كلمات بيت و سـوم                 اشتباه خ 
  .بدليل عدم توجه به سنتها و رسومات كه بيت بدانها تلميح داشته است 

ها در كشف روابط ميان      كه آشنايي با آن    شگردهايي را در دشوارگويي برگزيده است     خاقاني  
  .  قابل درنگ استها بسيار اشعار وي و فهم معناي آنهاي هواژ
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