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1-مقّدمه
دشـواری بـه عنـوان صفـت بـارز دیـوان خاقانـی سـببی بـود تـا ادیبان به شـرح ایـن متن 
بپردازنـد و در ایـن راه آثـاری پدیـد آورنـد. قدیمی تریـن شـرح موجـود از این دیوان، شـرحی 
اسـت که شـیخ آذری طوسـی بر قصیدۀ ترساییه نوشته است. شـروح مفصلی چون شرح شادی 
آبـادی و معمـوری در قرن دهم و یازدهم به رشـتۀ تحریر درآمد. از دیگر شـروح مشـهور دیوان 
خاقانی، شـرحی اسـت که شـاعر، سخن شـناس و موّرخ عصر قاجار، رضاقلی خان متخلص به 
هدایت نوشـته اسـت،1 وی در مجمع الفصحاء چنین از این شـرح خبر می دهد: »وقتی شـرحی 
مختصـر موسـم به مفتاح الکنوز بر بعضی از اشـعارش نوشـته ام« )هدایت، بی تـا: 732(. همچنین 
در مقدمـۀ مظاهـر االنـوار فـی مناقب ائمـة االطهار ضمن برشـمردن آثـارش می نویسـد: »ولی از 
هدایت نامـه هدایتـی نیافـت و از انیس العاشـقین پرتو انسـی نتافت. از گلسـتان ارم بـوی ایمانی 
نشـنید و از ریـاض العارفیـن گل عرفانـی نچیـد. از بحر الحقایـق گوهر تحقیقی به دسـت نیامد 
و از لطایـف المعـارف معارفـی روی ننمـود و از فهـرس التواریـخ عبرتی از دهـر حاصل نیامد و 
از مجمـع الفصحـاء جمعیتـی بـه خاطر نرسـید. نـه در مفتاح الکنوز افتتاحـی بود و نـه از مدارج 
البالغـة درجـه ای افـزود« )هدایـت، بی تا: 5(. هدایـت بر آن بوده تـا با نگاهی اجمالی پـاره ای از 

دشـواری های دیـوان را شـرح کنـد. بـا وجـود برخی از نـکات و فوایـد، شـرح وی را نمی توان 
یک شـرح اساسـی دانسـت و کاسـتی هایی بر آن وارد اسـت. در این جسـتار سـعی شده ضمن 

بیـان نکاتـی در بـاب مفتـاح، نقاط ضعف و قّوت آن نیز برشـمرده شـود.

2-پیشینۀتحقیق
تقریبـاً می تـوان گفـت کـه غیـر از مقدمـۀ مختصر سـّجادی بـر مفتاح الکنوز پژوهشـی در 
بـاب اثـر هدایـت صـورت نگرفته اسـت. البته تصحیح سـّجادی نیز براسـاس نسـخه ای متعلق 
بـه ماهیـار نوابـی صـورت گرفته که متأسـفانه ناقص اسـت و تا پایـان قصاید و دو بیـت از یک 

ترکیب بنـد را دارد )رک: ص 3423و3424(.2
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3-بحثوبررسی

3-1-انگیزۀشارح
هدایـت دشـواری های دیـوان خاقانـی را انگیـزه و دلیـل اصلـی تألیـف مفتاح ذکـر می کند 
و ایـن دشـواری ها را بـه »کثـرت عبـارات و اشـارات و کنایات و اسـتعارات و لغـات غریبه غیر 
صحیـح« پیونـد می دهـد: »امـا بعد چون ایـن فقیر راجی بـه عنایت رضاقلی متخلـص به هدایت 
پیوسـته بـه حکـم وزن فطری طالـب صحبت موزونـان و هارب از مجالسـت دونان بـود، گاهی 
در دفاتـر فصحـای قدیـم ناظـر و گاهـی بـه جمع ابیـات آن هـا آسـوده خاطر می آمـد، بعضی از 
احبـاب و اصحـاب موافقـت آداب را به مطالعۀ دیوان فصاحت بنیـان افضل الّدین ابی بدیل ابراهیم 
بـن علـی النجار شـروانی المتخلـص به خاقانـی کـه در مراتب سـخنرانی بی بدیـل و در مراحل 
فصاحـت و بالغـت بی بدیـل اسـت، بـه رغبتی تمـام حاصل می دید و اشـعار مشـکلۀ آن جناب 
را از ایشـان می شـنید؛ بنابـر آنکـه دیـوان حکیـم مذکور به واسـطۀ کثرت عبـارات و اشـارات و 
کنایـات و اسـتعارات و لغـات غریبه غیر صحیـح و فی الواقع بعضی اشـعار آن محتاج به تصحیح 
و توضیـح بـود، اظهـار اشـتیاق به توضیـح و تشـریح بعضـی از آن گردیـد« )ص 3426و3427(. 
هدایـت همچنیـن در دسـت نبـودن شـرحی از دیـوان را دلیـل دیگـری بـرای نـگارش ایـن اثر 
بیـان کـرده اسـت: »اگرچـه اسـتماع افتاده که سـابق بر این بعضـی از فضال و علما شـرحی بر آن 
نوشـته اند، لیکـن چـون دیـده نگردیده و نسـختی از آن در این بلد و شـهر شـهره نبـوده، با عدم 
بضاعـت و قّلـت اسـتطاعت در این خیال افتـاد که لغاتی کـه در ابیات آن دیـوان فصاحت توأمان 
منـدرج آمـده بـا کنایـات و اسـتعارات ضبـط و ثبـت شـود و در ذیل هر بیتـی از ابیات مشـکلۀ 

حکیـم مذکـور نیز علی االختصـار کلمه ای چند مسـطور نمایـد« )ص 3427(.3

3-2-تاریختألیف
سـّجادی در بـاب سـال تألیـف مفتـاح می نویسـد: سـال تألیـف معلـوم نیسـت و اگـر 
قدیمی ترین نسـخۀ مفتاح الکنوز در سـال 1259 کتابت شـده باشـد، در همین سـال یا سالی قبل 
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از آن نـگارش یافتـه اسـت )ص 3423(. بنابر آنچه در مقدمه آمده اسـت مفتـاح در زمان کوتاهی 
در ماه رمضان نگاشـته شـده اسـت: »از آنجا که بنی نوع انسـان مجبول به سـهو و نسـیان اسـت، 
امیـد دارد کـه اگـر سـهوی و خبطی شـده باشـد، معـذور دارنـد، زیرا کـه در لیالی ایـام صیام به 
شـرح تعقیـدات آن ابیـات قیـام ورزید و با کثرت مشـغلۀ دنیـوی و ضعفی قـوی در مدتی قلیل 
بـه اتمـام آن پرداخـت و آن را بـه مفتاح الکنوز مرسـوم سـاخت« )ص 3427(. آگاهـی دیگر که 
شـاید مـا را در تعییـن تاریـخ تألیـف ایـن اثـر یاریگر باشـد، ذکـر آثـار شـارح در مقدمۀ مظاهر 
األنـوار اسـت: از گلسـتان ارم بـوی ایمانی نشـنید و از ریاض العارفین گل عرفانـی نچید. از بحر 
الحقایـق گوهـر تحقیقی به دسـت نیامـد و از لطایف المعـارف معارفی روی ننمـود و از فهرس 
التواریـخ عبرتـی از دهـر حاصـل نیامـد و از مجمـع الفصحـاء جمعیتی بـه خاطر نرسـید. نه در 

مفتاح الکنـوز افتتاحـی بـود و نـه از مدارج البالغـة درجه ای افـزود« )هدایـت، بی تا: 5(. 

3-3-روششرح
می تـوان گفـت کـه در مفتاح الکنوز با شـرحی مـدّون و سـازمان مند که وجوه مهـم ابیات را 
در برگرفتـه باشـد، روبـه رو نیسـتیم، بلکه شـرحی را می بینیم که تنها به بخشـی از دشـواری های 
متـن پرداختـه اسـت. بـه عبـارت دیگـر هدایـت مانند شـادی  آبـادی در پی گـزارش مفـردات و 
ترکیبـات، بیـان اشـارات و در نهایـت ذکـر معانی ابیـات نبوده، بلکه بر سـبیل اختصـار، عمدتاً به 
واژگان، تعابیـر و تصاویـر )کنایه هـا و اسـتعاره ها( پرداخته اسـت. شـارح خود پـس از ذکر برخی 
مشـکالت شـرح اشـعار خاقانی چنین به این امر اشـاره می کند: »مع هذا به قدر وسـع و امکان و 
تتبـع و اسـتحضار بـر قصاید و تراکیب و مراثی و مقطعات دیوان حکیم مغفـور گذر و نظر نموده، 
اگـر لغتـی فارسـی یا عربی غیرمشـهور در آن یافته ثبت نمـود و نیز کنایات و اسـتعارات آن ابیات 
را بـه تحریـر درآورده و آنچـه در مفهـوم و معنی هر بیتی از ابیات مشـکلۀ آن کتـاب به خاطر فاتر 
رسـید در سـلک ثبت کشـیده و چون مقصود از ترجمه، توضیح و تبیین بوده و می باشـد، تطویل 
و تفصیـل در شـرح آن جائـز ندانسـته به طریق ایجـاز و اشـاره و اختصار کوشـیده« )ص 3427(. 
و نیـز: »بـا عـدم بضاعـت و قّلـت اسـتطاعت در این خیال افتـاد که لغاتی کـه در ابیـات آن دیوان 
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فصاحت توأمـان منـدرج آمـده بـا کنایـات و اسـتعارات ضبـط و ثبت شـود و در ذیل هـر بیتی از 
ابیـات مشـکلۀ حکیم مذکور نیز علـی االختصار کلمه ای چند مسـطور نمایـد« )ص 3427(.

همچنیـن در پایـان شـرح قصاید می گوید: »مخفی نماناد که از اشـعار مشـکلۀ قصاید آنچه 
بـه نظـر آمـد همین بود که فـی الجمله ظهـوری یافت، بعـد از این متوّجه لغـات و اصطالحات 
و کنایات و ابیات پیچیدۀ ترکیبات دیوان حکیم شـد. چون به طریق تعجیل نوشـته شـده اسـت 
اگـر سـهوی رفتـه، معذور دارنـد و فوق کل ذی علم علیـم، العلم عند اهلل تعال جل شـأنه العزیز 
)ص 3526و3527(. از ایـن رو می تـوان کلیدواژه هـای ایـن شـرح را اختصار، تعجیـل، گزارش 
مفـردات و ترکیبـات دانسـت. این اختصار و تعجیـل حتی در برگزیدن ابیات هم دیده می شـود، 
بدیـن معنـی کـه شـمار ابیات دشـوار در یک قصیده بیشـتر از ابیات محدودی اسـت که شـارح 
ذکـر و تحلیـل می کنـد. بـه عبـارت دیگـر می توانیـم مفتاح الکنـوز را شـرح گزیـده ای از ابیات 

دشـوار قصاید خاقانی بدانیم. 
چنانکـه گذشـت اساسـاً مرکـز و محـور شـرح هدایـت، گـزارش واژه هـا و تعابیر اسـت. 
شـارح پـس از ذکـر هر بیـت واژه ها و تعابیر برجسـتۀ آن را گـزارش می کند. گاه ایـن امر بدون 
ذکـر ابیـات صـورت می گیرد کـه نشـان از تعجیل مؤلـف دارد. هدایـت در مواردی نیـز به ذکر 
معنـای ابیـات پرداختـه، امـا ایـن وجه برجسـتگی چندانـی در سـبک شـرح وی نـدارد. ظاهراً 
ایـن امـر متعمدانـه بـوده اسـت، دلیـل آن را می تـوان در مقدمه اثر چنین بازجسـت: »بـر ناقدان 
بصیـر و عالمـان خبیـر پوشـیده نخواهد بود که کسـی را بر مکنون ضمیر دیگری احاطه نیسـت 
خاصـه فضـالی رفیع  القدر و شـعرای منشـرح الصدر گذشـته کـه در زمان هر یـک اصطالحی 
و قاعـده ای بـوده و شـاید کـه به مـرور دهور و کرور شـهور تغییـرات کلـی در آن اصطالحات 
بـه هم رسـیده، چنانکـه گفته اند: "المعنی فـی بطن الشـاعر"« )ص 3427(. می بینیـم که هدایت 
آگاهانـه و بـه درسـتی از بیـن رفتـن برخی بسـترهای اجتماعی را یکـی از عوامل عـدم کامیابی 
در شـرح اشـعار شـاعری چـون خاقانـی دانسـته اسـت. با ایـن همه به نظر می رسـد که شـارح 
مـا همانطـور کـه خـود گفته، اثرش را با تعجیل نوشـته و چندان درنگ بایسـته ای بر شـماری از 
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اشـارات و پشـتوانه های فرهنگـی و در نهایت معانی ابیات نداشـته اسـت.
وی در شـرح هـر قصیـده، ابتـدا سـخنی در بـاب موضوع آن گفتـه اسـت و گاه نیز برخی 

آگاهی هـای تاریخـی ادبـی خـود را بیان کرده اسـت، بـرای نمونه در شـرح قصیدۀ ترسـاییه:

راهب آسـا مسلسـل  دارد  مـرا  فلـک کج روتـر اسـت از خـّط ترسـا
مینـا چـرخ4  ایـن  دجال فعـل  چنیـن  نـه روح اهلل بریـن دیر اسـت چون شـد
]ص 23[5

گفتـه اسـت: مخفـی نماناد کـه حکیم را هوای اسـتعفا از خدمـت خاقان کبیر بـوده و ارادۀ 
زیـارت مّکـۀ معّظمـه داشـته، خاقان او را اذن سـفر نـداده، حکیم گریخته و حسـب األمـر او را 
گرفتـه آوردنـد و در قلعـۀ شـاوران6 محبوس کردند. در آن احیان سـفیری رومی عیسـوی به نزد 
خاقـان آمـد، حکیـم ایـن قصیـده در مـدح او گفته او را شـفیع خود کرده اسـتخالص جسـت. 
الجـرم اصطالحات ترسـایان و عیسـویان در این قصیده مندرج اسـت و لغات غریبـه دارد )ص 

3431(. و یا:

کـه هیچ  انـس نیامد ز هیـچ جنس مرا مگـر به سـاحت گیتـی نماند بـوی وفا
                                           ]ص 29[

بـدان کـه حکیـم افضل الّدیـن خاقانی ایـن قصیـده را در مدح رشـیدالّدین وطـواط بلخی 
گفتـه، در جـواب قصیـده ای کـه او به جهـت حکیم خاقانی گفته بـود که دو بیت آن این اسـت:

شـاه و  دسـتور  را  فضـل  سـریر  ای  مـاه و  خورشـید  را  قـدر  سـپهر  ای 
کفـرکاه7 دین فـزای  فیلسـوف  فضـل بحـر  بوالفضایـل  افضل الّدیـن 
)ص 3438(

و نیز:

جبهـت جوزاسـت یـا لقـای صفاهـان نکهـت حوراسـت یـا هـوای صفاهـان
                                       ]ص 353[
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ایـن قصیـده ای اسـت که حکیم خاقانی بعـد از مراجعت از مّکۀ معظـم در معذرت هجوی 
کـه مجیرالّدیـن بیلقانـی گفته بـود، اصفهانیـان را گفته و مـدح جمال الّدین عبدالـرزاق و بعضی 

فضـالی اصفهـان نموده. بـدان کـه مجیرالّدین وقتی به اصفهـان آمده ایـن رباعی گفته:

لعلی اسـت مروت کـه از آن کان خیزد خیـزد جـان  مـدد  صفاهـان  ز  گفتـم 
بـا ایـن همه سـرمه کز صفاهـان خیزد8 کورنـد سـپاهان  کاهـل  دانسـتم  کـی 

جمال الّدیـن عبدالـرزاق رنجیـده، مجیرالّدیـن را هجو گفتـه و چون مجیر خود را شـاگرد 
خاقانـی جلـوه داده بـود در آن هجـو، خاقانـی نیز شـریک شـد و بعضی از آن این اسـت:

زیـن عمـل تـا تو را بـه جان چه رسـد هـان مجیـرک  ای  می گویـی  هجـو 
رسـد چـه  بیلقـان  و  شـروان  بـه  تـا  تفلیـس و  گنجـه   ... در   ...
رسـد9 چـه  قلبتـان  خـام  تـو  بـه  تـا  خاقانـی خواجـه  ریـش  در  تیـز 

باالخـره دفعـۀ دیگـر مجیر به حکومـت اصفهان مأمـور شـد، جمال الّدین از خـوف پنهان 
گردیـد و آخـر االمـر در میـان ایشـان خـالف رفـع شـد، غـرض اینکه حکیـم از ایـن حکایات 
مطلـع گردیـده در ایـن قصیـده اظهـار تبـرا و بی جرمـی می نمایـد و در واقـع چنین بـوده )ص 

3491و3492(. همچنیـن:

مـرا دل پیر تعلیم اسـت و من طفل زباندانش
دم تسـلیم سـر عشـر و سـر زانـو دبسـتانش                                       
]ص 209[

تحقیقـات مراتـب تفرید و تجرید و زهد و سـلوک و ریاضات و معارف نفسـانیۀ روحانیۀ 
خـود گفتـه اسـت )ص 3468(. گاهی نیز چنین گفته اسـت:

یـار کآمـد  النثـار  النثـار  کار کآمـد  الصبـوح  الصبـوح 
                                       ]ص 195[

ایـن قصیـده از قصایـد فریده حکیم افضـل الّدین خاقانی علیه الرحمه اسـت و سـه مطلع 
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دارد و کمـال فصاحـت حکیـم مشـارالیه از ایـن قصیـده ظاهـر اسـت )ص 3455؛ ر.ک: ص 
3428و3464(.

گاه نیـز در پایـان سـخنی در باب اشـعار دارد، بـرای نمونه پس از گـزارش ابیاتی از قصیدۀ 
مشـهور مـرآة الصفـاء می گویـد: »چون شـرح ابیـات قصیده بـه ترتیبی کـه در اوایـل آن تحریر 
شـد باعـث تطویل بـود، بعضی لغات غریبۀ آن را ثبت و به اختصار کوشـید، فی الحقیقه اشـعار 
مشـکله در ایـن قصیـده نیسـت و بیان حالی اسـت و همین که لغـات آن جمع باشـد، معانی آن 

دریافته شـود« )ص 3471(.

3-4-منابعومآخذ
بنابـر مقدمـۀ مفتـاح، هدایـت بـه شـروح خاقانی پیـش از خود دسترسـی نداشـته اسـت: 
»اگرچـه اسـتماع افتـاده که سـابق بر این بعضـی از فضال و علما شـرحی بر آن نوشـته اند، لیکن 
چـون دیـده نگردیده و نسـختی از آن در این بلد و شـهر شـهره نبـوده، با عـدم بضاعت و قّلت 
اسـتطاعت در ایـن خیـال افتـاد که لغاتی کـه در ابیات آن دیـوان فصاحت توأمان منـدرج آمده با 
کنایـات و اسـتعارات ضبـط و ثبـت شـود و در ذیل هر بیتی از ابیات مشـکلۀ حکیـم مذکور نیز 
علـی االختصـار کلمه ای چند مسـطور نمایـد« )ص 3427(. با این حال به نظر می رسـد هدایت 

از طریـق فرهنگ هـا بهره هایـی از شـروحی چون شـرح شـادی  آبادی برده باشـد.
همچنیـن در برخـی مواضـع، منبـع را بـا ذکر »بعضـی« یاد کرده اسـت که به نظر می رسـد 

در ایـن موارد عموماً به فرهنگ نویسـان توّجه داشـته باشـد:

چوخـا پوشـیده  و  مولـوزن  شـده  غـاری سـوراخ  در  بیننـد  ]مـرا 
                                          ص 26[

»مولـوزن«، یعنـی نـی زن. گوینـد »مولـو«، نـی ای باشـد کـه کشیشـان در کلیسـا نوازنـد و 
حلقه هـای آهـن را جنبانـد. و بعضـی نیـز گفته انـد ناقوس اسـت. بعضـی گفته اند شـاخ آهویی 

اسـت کـه قلنـدران و جوکیـان هنـد نوازنـد )ص 3433(. و:
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ضیـا افکنـد  ملکـوت  خزایـن  شـمع  دل تابخانه ای اسـت که هر لحظه اندرو
                                          ]ص 3[

»تابخانـه«: خانـۀ گـرم را گویند و بعضـی گفته اند که گرمابه یا خانه ای اسـت کـه دیوار آن 
شیشـه بندی نماینـد تا بدان روشـنی در درون بتابـد )ص 3437(. و نیز:

قیصر کم از یماکش، سنجر کم از نیالش10 از بنـدگان صـدرت شـاهان سـپر فکنده
                                       ]ص 230[

و نیـال را بعضـی بـه تقدیـم یاء بر نون و برخی بـه تقدیم نون بر یـاء خوانند و بعضی نیال 
تکیـن یـک اسـم را داننـد، مثـل طغرل تکیـن و بعضی گوینـد دو نفرنـد و نیال و تکیـن خوانند 

)ص 3467(. همچنین:

کآتـش و قنـد او دهد با نی و باد یاوری چشم سهیل و ناخنه، ناخن آفتاب و نی
                                       ]ص 420[

بعضـی گفته انـد ناخن آفتـاب کنایه از آتش اسـت و کنایه از ناخن چنگـی و نایی نیز آمده 
)ص 3517و3518(.

در برخی مواضع می توان گفت که شارح به شرحی نظر داشته است:

قوت مسـیح یک شـبه در پای ترسا ریخته ]خورده به رسم مصطبه می در سفالین مشربه
                                       ص 378[

بـدان کـه »قوت مسـیح یک شـبه« دو معنـی دارد: اوالً آنکه گوینـد مریم بعـد از دوم روز از 
والدت عیسـی او را خرمـا خورانیـد. و بعضـی معنـی ثانی اصح داننـد و آن این اسـت که چون 
ترسـایان به قصد کشـتن عیسـی بیامدند حق تعالی یکی از ایشـان را به صورت عیسـی گردانید، 
ایشـان او را به گمان عیسـی گرفتند و شـب شـراب دادند و دوم روز بر دار کشـیدند،11 پس آن 
ترسـا مسـیح یک شـبه باشـد و قوت او شـراب بود، پس شـراب، قوت مسـیح یک شـبه اسـت 

)ص 3502(.
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در شـرح شـادی  آبـادی آمـده اسـت: »قـّوت مسـیح یک شـبه«: کنایـت از شـراب انگوری 
اسـت. و »مسـیح یک شـبه«، کنایت از ترسـایی اسـت که دشـمنان مهتر عیسی علیه السـالم او را 
بـه گمـان مهتـر عیسـی علیه السـالم گرفته بودنـد و آن قصه چنان اسـت که چـون بعضی یهود 
و ترسـا خواسـتند که عیسـی علیه السـالم را بگیرند و هالک کنند، جمعیت کرده به خانۀ مهتر 
عیسـی علیـه السـالم آمدنـد تا هـالک کنند. حـق تعالی یکـی را از جملۀ ترسـایان بـه صورت 
مهتر عیسـی علیه السـالم گردانید، ایشـان او را عیسـی پنداشـتند و حالی بگرفتند و به خانۀ خود 
بردند. چون شـب آمد، ترسـایان آن ترسـا را شـراب انگوری نوشـانیدند و قّوت او را در آن شب 
همـان شـراب سـاختند. چـون روز شـد او را بکشـتند و بـر دار کردنـد و گفتند که ما عیسـی را 
بکشـتیم و بـر دار کردیـم. حق تعالی مهتر عیسـی علیه السـالم را بر آسـمان برده بـود، کما قوله 
تعالی: »َو َما َقتَُلوُه َو َما َصَلبُوُه َولَِکْن ُشـبَِّه لَُهْم« ]النسـاء 4: 157[. پس آن ترسـا، مسـیح یک شـبه 
بود و شـراب انگوری، قوت مسـیح یک  شـبه. و بعضی گویند: قوت مسـیح یک شـبه کنایت از 
نبیذ خرماسـت از آنکه چون مهتر عیسـی علیه السـالم زاده شـد دوم روز بی بی مریم خرما آس 

کـرده در حلـق او ریختـه بود )شـادی آبـادی، 1398: 671و672(. یا در شـرح بیت ذیل:
ما و سـه پنج کعبتین داو به هفده آوری هفت طواف کعبه را هفت تنان پسنده اند
                                       ]ص 421[

»هفـت طـواف« در کعبـه قاعـده اسـت. می گویـد بـرای طـواف کعبـه هفت تنـان کفایت 
دارنـد. »هفـت تنـان«: هفـت تـن از اولیـاء اهلل را می گویند. »ما و سـه پنج کعبتین«: ما و شـمردن 
عددهـای کعبتیـن، سـه و پنج و شـش و پنج12 کنایه اسـت از بازی کردن بـا کعبتین و نقش های 
او. »داو بـه هفـده آوری«: یعنـی داو بـه هفـده آوردن، یعنی بردن حریف و دسـتخون کردن بازی 
او را. در ایـن بیـت حکیـم اظهـار رنـدی می کنـد چنانکه از اشـعار آینده مسـتفاد اسـت. بعضی 
گفته انـد کـه کعبتین لفظ تثنیه اسـت، چون سـه پنج که پانزده باشـد، تثنیه کنند سـی عدد شـود 
و از آن روزۀ رمضـان مـراد اسـت. و داو بـر هفـده آوردن را بـر هفـده رکعت نمـاز فرض تأویل 
کرده انـد. یعنـی طـواف کعبه کـرده ام و اکنـون نمـاز و روزه می گـزارم... )ص 3519(. از قضا در 
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شـرح شـادی  آبـادی نیـز آمـده اسـت: و بعضی اسـتادان معنـی این بیـت چنین گویند کـه: لفظ 
کعبتیـن تثنیـه اسـت، چون سـه پنـج را که پانـزده عدد اسـت، مثنی کنند، سـی عدد شـود از آن 
سـی روزۀ مـاه رمضـان مراد اسـت و به جای داو هفـت آوری، داو هفده آوری خواننـد و از این 

هفده رکعـت نماز مرادند... )شـادی آبـادی، 1398: 730(.13

3-5-ارزشعلمی
سـّجادی معتقد اسـت که: »بر روی هم شـرح هدایت دربارۀ ابیات و لغات و ترکیبات دقیق 
اسـت و برخـالف شـروح قدیم تـر، نثـری سـاده و بی تلکـف و روان دارد. بـه قصـص و امثـال و 
اشـعار دیگران نیز اشـارت هایی کرده اسـت« )ص 3423(. چنانکه می دانیم هدایت ادیب، شـاعر، 
مـوّرخ و عارف مشـرب بـود. وی همچینـن در لغت نویسـی دسـتی داشـته و در این بـاب فرهنگ 
انجمـن آرای ناصـری را تألیـف کـرده اسـت. انتظـار می رفت چنین دانشـوری شـرحی اصولی و 
ارزشـمند از دیـوان خاقانـی به دسـت دهد، اما بـا توّجه دالیلی کـه هدایت خـود در مقدمۀ اثرش 
آورده، ما با چنین اثری روبه رو نیسـتم، بلکه شـرح وی گزارش برخی از واژگان و تعبیرات دیوان 
اسـت کـه بعضـاً در فرهنگ هـا نیز دیده می شـود. چنیـن اثری البته بر سـبیل اختصـار و با تعجیل 
نوشـته شـده و قاعدتـاً یک شـرح مـدّون و کمابیش کامل چون شـرح شـادی آبادی یـا معموری 

نیسـت. بـا ایـن حال برخـی از نظـرات و گزارش های هدایت مغتنـم و درخور توّجه اسـت.

3-6-ضبطها
بنابـر ضبط هـای موجـود در مفتـاح، هدایـت از نسـخ متأخـر دیوان بهـره بـرده و به همین 
دلیـل شـماری از اغـالط ایـن دسـتنویس ها بـه شـرح وی راه یافته اسـت. البته وی تنهـا به یک 
نسـخه اکتفا نکرده و گاه به نسـخ دیگر نیز توّجه داشـته اسـت. این امر در برخی شـروح دیگر 
نیـز دیـده می شـود و حاکی از اختالفی اسـت کـه عموماً در دسـتنویس های متونی چـون دیوان 
خاقانـی دیـده می شـود. وی کمتـر گرفتـار بدخوانی شـده اسـت. گاه ضبـط برگزیدۀ شـارح بر 

گزینش سـّجادی ارجحیّت اسـت:
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جهـل عالـم بـه عالمـی سـمر اسـت ولـی اسـت  مشـتق  علـم  از  عالـم 
کـز صلـف کبـر و از اصف کبر اسـت افتـد دور  اشـتقاق  از  معنـی 
]ص 66[

در متـن سـّجادی »الف« آمـده کـه براسـاس اصالـت بدیعی ضبطی نادرسـت اسـت، زیرا 
صنعت پـردازی متعمدانـۀ )تناسـب لفظـی بیـن کِبـر و َکبَر( شـاعر را از بیـن می برد.

مجمـرش گلـوگاه  دود  زبـان  بسـته  شب گیسوان گشاده چو جادوزنی به شکل
مشهور شد چون شد زن دودافکن از برش گفتـی کـه نعـل بـود در آتـش نهـاده مـاه
]ص 215[

در دیـوان »زبـان ز دود« ثبت شـده که براسـاس اصالت تصویـری ضبط مفتاح بر آن ترجیح 
دارد، زیرا در این سـاخت، تصویر از غنای بیشـتری برخودار اسـت.

گاه تصحیفـات و تحریفاتـی در متـن اشـعار وارد شـده که به نظر می رسـد ریشـۀ آن ها بر 
کنـار از نسـخ متأخـر، واژه نامه هایـی بـوده که شـارح از آن ها بهره برده اسـت: 

موفّـا شـرح  مختصـر  بگویـم  سـه اقنـوم و سـه قرقـف را بـه برهـان
                                          ص 26[

»قرقـف« را بـه ضـم هر دو قـاف نام کتاب ترسـایان گزارش کـرده اسـت )ص 3434(. که 
صـورت اصیـل آن »فرقت« اسـت14 و ناسـخان آن را به صورت قرقف خوانـده و ضبط کرده اند.

موج خون خاست سر بهو و طرر بگشایید ]بـاد غـم جسـت در لهو طـرب بربندید
                                        ص 160[

آمـده اسـت: »بهـو« و »طـرر« به معنی صفـه و کناره های بـام اسـت )ص 3454(. که »طزر« 
صـورت اصیل اسـت و به طرر تصحیف شـده اسـت.15

کجـا رسـد بـه حـواری جـواره و حلوا ]چون قرصۀ جو و سرکه نمی رسد به مسیح
                                          ص 14[
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»جـواره«: نـان تنـک )ص 3436(. کـه در دیـوان خـواره ثبت شـده و به نظر می رسـد اصل 
آن حواره / حواری باشـد که قسـمی آرد و نان سـپید مشـهور بوده اسـت.16

کشـت از میـان بسـک بـه آیـد به بوسـتان شعرت در این دیار وحش خوش ترست ازآنک
                                       ]ص 313[

خطـاب بـه خـود کـرده اسـت و می گویـد در ایـن دیـار وحشـت زا شـعرت بهتـر جلـوه 
می کنـد، چـرا کـه در زمینی که بسـک - یعنی اکلیل الملک- کشـته باشـند و بعـد زارعتی در آن 
کننـد و کشـت در آن زمیـن نماینـد حاصل آن بهتر اسـت که کشـتی کـه در میانـۀ اکلیل الملک 
کرده باشـند، بهتر خواهد بود )ص 3482(. پیداسـت که »بسـک«، تصحیف »پشـک« اسـت که 

از دیربـاز از آن بـه عنـوان کود در بوسـتان ها و مزارع اسـتفاده می شـده اسـت.

صد پند نو است اکنون در تاج سرش پنهان بـس بند که بـود آنگه در تاج سـرش پیدا
                                       ]ص 359[

»پنـد« را بـه صورت مصحف »بنـد« ثبت کرده و معانـی متعددی برای آن برشـمرده )ر.ک: 
ص 3496( و در ادامـه گفتـه اسـت: بعضـی پند دانسـته و معنی پند ظاهر اسـت، یعنی از کاسـۀ 

سـر او که شکسـته عبرت باید یافـت )ص 3496(.

دفه هاشـان از درای مطرب الحـان دیده اند روزها کم خور چو شـب ها نوعروسان در زفاف
                                              ]ص 90[

»دفه هـای شـتر«: پهلوهـای شـتر را گوینـد )ص 3448(. در دیوان »زقه هاشـان« ثبت شـده، 
ولـی در دو نسـخۀ مجلـس و پاریـس »زفه هاشـان« آمده که ظاهـراً صورت اصیل اسـت، زفۀ به 
معنـای دسـته ها و گروهـای مردم انـد که برای جشـن عروسـی می آینـد )ر.ک: همـان: ذیل زقة( 

و ایـن صورت با بیت تناسـب تـام دارد.

کفن بـرش زنـده دالن  سـوی  نظـاره  ]گردون کاسه پشت چو کفلیز جمله چشم
                                       ]ص 218[
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»کفلیـز«: معـروف اسـت )ص 3461(. کـه در دیـوان »کفگیـر« آمـده و خاقانـی نیـز به این 
صـورت توّجه داشـته اسـت. در ختـم  الغرایب نیز سـروده اسـت:

کفگیـر چـو  دشـمنان  سـرِ  کاسـۀ  تیـر چوبـۀ  بـه  کنـد  چشـمه  صـد 
)خاقانی شروانی، 1387: 90(

کـر حمل ها بـه هنـد ز روهـن درآورم ]آری ز هنـد عـود قمـاری برم بـه روم
ص 240[

»روهـن«: آهـن و فـوالد جوهـردار کـه شمشـیر از آن سـازند و خود شمشـیر را هم گویند 
)ص 3472(. ضبـط اصیـل در اینجـا قطعـاً »رویـن« اسـت، روین یـا رویناس از گیاهان مشـهور 

شـروان و از صـادارت آنجـا بـوده و خاقانـی به این امر اشـاره داسـته اسـت.17
گاهی بدخوانی صورت گرفته است:

بر خشکتر صحرا نگر کشتی به رفتار آمده در ساغر آن صهبا نگر در کشتی آن دریا نگر
                                       ]ص 389[

»بر صحرایی خشـکتر«: یعنی غایت خشـک و چون خشـکتر را جدا نویسـند، غلط خوانده 
شـود و در غلـط افتنـد )ص 3508(. حـال آنکه شـاعر با خشـک و تر بازی کـرده و این دو ضد 

را در دسـت سـاقی جمع کرده است.
گاهـی اعالم را نادرسـت ضبط کرده اسـت: مثـل »بیلیقوس« که اصل آن »فیالقوس« اسـت 
)ص 3433(. یـا »تورسـیقوس« را بـه صورت »طبرسـیقوس« آورده که دور نیسـت خطای کاتب 
بوده باشـد و شـارح »طورسـیقوس« مدنظر داشـته که در برخی از نسـخ دیوان نیز مذکور اسـت.

گاه ضبط مشوش معنی را مشوش کرده است:

آزار سـر  خـود  اسـت  آز  زانکـه  اسـت آزرده  جانـت  آز  را  آز 
                                       ]ص 199[

یعنـی چنـدان حریصـی کـه از زیادتـی آز و حـرص، جـان خـود را آزرده کـرده ای... )ص 
3456(. کـه ضبـط اصیـل »آذر آز« اسـت.
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موش آتش آنگه افروزد که دارد ریسمان مـرد همدم آنگه انـدوزد که آید در عدم
]ص 325[

ایـن اشـاره بدان حکایت اسـت که موشـی فتیلـۀ افروخته را برداشـت که به خانـۀ خود برد، 
خانـه و اوضـاع خانۀ صاحـب آن را سـوخت )ص 3499(. که موش قطعاً تحریف »موم« اسـت.

گاه به ضبط دیگر نسخ نیز اشاره کرده است:

بنـگار  بـت  سـرخ  بـاده  از  رخ  بـر  بنگـر بـت  خنـگ  جـام  از  کـف  در 
                                       ]ص 195[

و در بعضی از نسـخ به جای »سـرخ بت«، »سـرخ گل« نوشـته اند و معنی آن ظاهر اسـت، 
یعنی مثل گل سـرخ از باده گل رخ شـو )ص 3455(.

قیصر کم از یماکش، سنجر کم از نیالش از بنـدگان صدرت شـاهان سـپر فکنده
                                       ]ص 230[

»یمـاک« و »نیـال« و »تکیـن« اسـامی اسـت کـه بـر غالمـان تـرک می نهنـد. می گویـد: از 
غالمان زرخرید آسـتان تو یا صدر درگاه تو شـاهان سـپر فکنده باشـند، قیصر روم که سـلطانی 
اسـت معلـوم، کمتـر از یمـاک تو باد و سـنجر سـلجوقی کم از نیـال. و نیال را بعضـی به تقدیم 
یـاء بـر نـون و برخـی بـه تقدیم نون بر یـاء خواننـد و بعضی نیال تکین یـک اسـم را دانند، مثل 

طغرل تکیـن و بعضـی گوینـد دو نفرند و نیـال و تکین خواننـد )ص 3467(.
از بـر مـاه چـارده سـایه کنـد صنوبـری رمح تو رأس هژده گز پرچمش آفتاب طاس
                                       ]ص 423[

یعنـی نیـزۀ تـو عقدۀ رأس هژده گزی اسـت و پرچم سـیاه او را قرص آفتاب، طاس اسـت. 
بـدان کـه طاسـک کوچکی بر سـر علـم و گلوی نیـزه گذارنـد و آن را مهچه نیـز گویند. حکیم 
آن را بـه مـاه بـدر تشـبیه کـرده اسـت و گفته کـه آن پرچـم از باالی ماه شـب چهاردهم سـایۀ 
صنوبـری بـر زمین می افکند و سـایه صنوبری می باشـد، یعنی مثل بر درخـت صنوبر مخروطی 
باشـد. و هـژده گـز گفتـن، اگـر رأس در هـر برجی هجـده روز ماند مناسـب خواهد  بـود و اال 
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بایـد چنـان خوانـد کـه رمح تو راسـت هژده گز« و اگر معنی اول مناسـب باشـد، انسـب اسـت 
کـه رأس گفته باشـد )ص 3521(.

3-7-معانیوگزارشواژههاوتعبیرات
روش شـارح در بیـان معانـی واژه هـا، بیان معنی مقصود اسـت، اما گاهی نیـز معانی متعدد 

را ذکـر کـرده که ظاهراً متأثر از روش فرهنگ نویسـان اسـت:
راهب آسـا مسلسـل  دارد  مـرا  فلـک کج روتـر اسـت از خـّط ترسـا
                                         ]ص 23[

»آسـا«: زیـب و زینـت و آرایـش و به معنی دهـان دره، یعنی خمیازه و شـبیه و نظیر و مانند 
و وقـار و هیبـت و صالبـت و طـور و روش و قاعـده و قانـون )ص 3431و3432(. یا در شـرح 

بیـت ذیل:

صد پند نو است اکنون در تاج سرش پنهان بـس بنـد  که بود آنگه در تاج سـرش پیدا
 ]ص 359[

پنـد را بـه صـورت بند ثبـت کرده و معانـی متعددی برای آن برشـمرده اسـت: فاصلۀ میان 
دو عضـوی کـه آن را بـه عربـی مفصـل خواننـد و زنجیـری کـه بر پـای دیوانگان نهنـد و تنگۀ 
آهنـی کـه به جهت اسـتحکام بر صندوق و کشـتی و امثـال آن زنند و قفل را نیـز گویند و حیله 
و زرق و فریـب را هـم گوینـد. عقـده و گره و حبس را هم گفته اند. به معنی کمربند و ریسـمان 

و طنـاب هـم آمـده )ص 3496(. و نیـز در گزارش این بیت از قصیدۀ ترسـاییه:

ملجـا و  جـا  بقراطیانـم  در  مخـران دیـر  و  ناجرمکـی  و  ]مـن 
ص 25[

می نویسـد: »ناجرمکـی«: معبـد افالطون و در میخانه نشسـتن و نـام زاهدی از ترسـایان. و 
»دیـر مخـران«، معبـد بقـراط را گوینـد )ص 3432و3433(. و بیـت زیر هـم از این قصیده:
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تنگلوشـا و  چیـن  ارتنـگ  از  بـه  تصانیـف سـازم  قیصـران  نـام  ]بـه 
ص 27[

»ارتنـگ«: بـه معنـی نگارخانـۀ مانـی نّقـاش و بتخانۀ چیـن و نام کتابـی که اشـکال مانوی 
تمـام در آن نقـش اسـت )ص 3434(.

گاهی ریشه شناسی هم صورت گرفته است:

را رایگان خـواران  دل  رقـم  بـه دو گنـج شـایگان خـر ]یـک مـی 
ص 31[

»گنـج شـایگان«: گنجـی که قابل شـاه باشـد و در اصل »شـاهگان« بوده و چنـد گنج معین 
را هـم شـایگان گفته انـد. »رایـگان«: چیـز ارزان و مفـت و در اصـل »راهـگان« بـوده، یعنی چیز 

بی مایـه بـر سـر راه افتـاده )ص 3429(. یـا در شـرح بیت زیر:

لوقـا قسـطای  بـود  جوسـنگیش  کـه  موبـد راز  بسـنجم  قسطاسـی  ]بـه 
ص 27[

»موبد«: دانشمند مغان و آن در اصل مغوبد بوده یعنی آتش پرست )ص 3434(.
گاه معنای یادشده دقیق نیست:

را زهدپـروران  درکـش  خـط  کـش قـدح  ازرق  خـط  تـا  ]مـی 
ص 31[

»خـّط ازرق«: خـط ثانـی بـاالی جـام کیخسـرو )ص 3429(. حـال آنکـه به نظر می رسـد 
خاقانـی از خـّط ازرق، خـط میانـی جام را در نظر داشـته باشـد.18 البته در اینجا تناسـب ازرق با 

زهـد بـه جهـت رنـگ لباس اهـل تصوف نیـز مـورد تعمد بوده اسـت.

را مبتّـران  جگـر  زهـره  در  سـوزن چـو  سـگ زنت  دوختـه  ]بـس 
ص 34[

»سـگ زن«: چیزی اسـت از آالت حرب مثل نیزه )ص 3430(. در اینکه سـگ زن مانند نیزه 
باشـد، تردیـدی تـام وجـود دارد، گفتـه شـده اسـت: نوعی از تیر باشـد کـه پیـکان آن به غایت 
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تیـز و باریک باشـد؛ تیر کوچکی اسـت کـه آن را به عربی »کثـاب« گویند )دهخـدا، 1373: ذیل 
سـگ زن(. قاعدتـاً همین گزارش با سـخن خاقانـی و تصویـر آن هم خوانی دارد.

مهیـا آنـک  رومیـان  حریـم  گشـاده آنـک  ابخازیـان  ]در 
ص 25[

»ابخازیـان«: روسـیان را گوینـد )ص 3432(. حـال آنکـه ابخازیـان، همان مردم گرجسـتان 
هسـتند. یاقوت در معجم  البلدان می گوید: نام بخشـی از کوهسـتان قبق اسـت که به باب األبواب 
)دربند( متصل اسـت. کوه هایی اسـت با گذرگاه های دشـوار و سـنگالخ که اسـب در آن نرود، 
همسـایۀ کشـور الـالن )اّران( اسـت، مّلتی از نصـارا در آن می زیند که ایشـان را »گـرج« خوانند. 
به سـال 515 ق در آنجا گرد آمده بر بخش های تفلیس تاختند و آن را از مسـلمانان بازسـتاندند 
و تاکنـون در دسـت ایشـان اسـت و ابخـاز دژهـای ایشـان اسـت . بـه سـال 621ق جالل الّدیـن 
خوارزمشـاه بر آنجا تاخت و تفلیس را از دسـت ایشـان بگرفت و شهبانویشـان که جز او کسـی 

از خانـدان شـاهی برجای نبود، بگریخـت )الحمـوی، 1380: ذیل ابخاز(.

کـه هسـت قایـد این پنـج، پنـج نوبت ال ]ز چـار ارکان برگـرد و پنـج ارکان جوی
ص 13[

»پنـج ارکان«: کنایـه از صالت خمس اسـت )ص 3436(. حال آنکه مراد پنج عبادتی اسـت 
کـه بنای اسـالم بر آن پنج نهاده شـده اسـت، از پیامبر )ص( نقل شـده اسـت کـه فرمودند: »بنی 
االسـالَم علـی خمـٍس: شـهادُۀ اّن ال الـه ااّل اهلّل و ان محّمداً رسـول اهلّل و اقام الصـالۀ و ایتاء الزکاة 

و حـج البیت و صـوم رمضان« )ر.ک: سـّجادی، 1382: ذیل پنج ارکان(.

لعـل پیـازی از خون یک یک پشـیز والش دریـای گندنارنـگ از تیـغ شـاه گلگـون
                                      ]ص 228[

از خـون پشـیزه های والـش، یعنـی فلوس هـای آن ماهی که نامش وال اسـت، بـه رنگ لعل 
پیـازی شـده و لعل پیازی نوعی لعل اسـت که بدین نـام معروف آمده اسـت )ص 3466(. به نظر 
می رسـد هدایت به مانند بسـیاری از فرهنگ نویسـان لعل پیازی را لعلی دانسـته که رنگش مانند 
پوسـت پیاز قرمز اسـت )ر.ک: دهخـدا، 1373: ذیل لعل پیازکی(. حال آنکه »پیـازک« قریه ای بوده 
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از قـرای موضـع »ورزقنـج«. ایـن ورزقنج جایی بوده سـه روزه راه از بدخشـان که لعـل را از آنجا 
اسـتخراج می کرده انـد و در بدخشـان می فروخته انـد. گویا از همـان زمان قدیم این باور نادرسـت 
وجـود داشـته و عامـه بـه این امر دامـن زده انـد، از تأکیدی که ابوریحـان در الجماهـر و جوهری 
نیشـابوری در جواهرنامـۀ نظامـی بر یادکـرد اصل موضوع و غلط دانسـتن این سـخن دارند، این 
امـر بـه خوبـی نمایـان اسـت. ابوریحـان می نویسـد: و معـادن اللعل فی بقـاع بها قریة تسـمی به 
ورزقنج علی مسـیرۀ ثالثة ایّام من بدخشـان. و شـعر اصحاب المعادن بأمره فاسـتنبطوه بالحفر. و 
نُسـبت المعادن و ما اخرج من کل واحد منها، نُسـب الیه کالعباسـی و السـلیمانی و الرحمدانی. و 
ربمـا الـی ماقاربهـا من القـری و البقـاع کالپیازکی، فانّها نسـبت الی انف جبل هنـاک یعرف ببینی 

پیـازک، ال اتصال له بشـیء من ذکر البصـل )ر.ک: بیرونـی، 1374: 159(.19

دم تسـلیم سر عشر و سر زانو دبستانش مرا دل پیر تعلیم است و من طفل زباندانش
]ص 209[

»سـر عشـر«: نشـانی و نقشـی کـه در حاشـیۀ قرآن جهـت هر ده آیـت کننـد )ص 3468(. 
حال آنکه در اینجا سـر َعشـر، ده آیتی اسـت که به وقت بسـم  اهلل به اطفال نوشـته، تبّرکاً سـبق 

دهنـد )ر.ک: دهخدا، 1373: ذیل َسرَعشـر(.
]مرا چون دعوت عیسـی اسـت عیدی هر زمان در دل

قربانـش گاو  گنـج  و  فقـر  عیـد  قربـان  دلـم 
ص 211[

»گنـج گاو«: نـام گنجـی اسـت از گنج هـای مشـهور )ص 3470(. شایسـته بـود در اینجـا 
شـارح توضیحـی بدیـن سـخن اضافـه کنـد. گنـج گاو یکـی از گنج های خسـرو پرویز اسـت: 
دیگـر از نفائـس گنـج  گاو بود و تفصیل قضیه چنین اسـت که زارعی با دو گاو مشـغول شـخم 
ً میخ گاو آهـن به دهانۀ کـوزه ای مملّو از طـال داخل گردیـد، زارع به 

مزرعـه خویـش بـود دفعـة
دربـار پادشـاه رفتـه موضوع را بعرض رسـانید شـاه امـر داد که مزرعـه را کنده اموالی کـه در آن 
مدفـون اسـت از آن خـارج کننـد و چنـان کردند و یکصـد کوزه مملـّو از نقره و طـال و جواهر 
از گنج هـای اسـکندر کـه بـه مهـر او ممهور بود از آن خارج شـد همـه را به دربار پادشـاه بردند 

دربابمفتاحالکنوز)شرحرضاقلیخانهدایتبردیوانخاقانی(



سالپنجم)پاییزوزمستان1400(.ش12.پژوهشهاینثرونظمفارسی 204

و خـدای را بـه شـکرانۀ آن ثنـا گفـت و یکـی از آن کوزه هـا را بـه زارع داده بقیـه را امـر داد در 
خزانـه ای بنـام گنج  گاو مخفـی نمایند )ثعالبـی، 1385: 338(.  

گاهی معانی کاماًل نادرست و بی وجه است:

بادمجـرا آسـتین  و  دسـت  بـه  بکـر حامـل  و  راسـتین  مهـد  ]بـه 
ص 28[

»بادمجـرا«: روح اهلل را گوینـد )ص 3434(. حال آنکه بادمجرا، صفتی برای آسـتین مریم)ع( 
اسـت که روح القدس بدان دمید و ایشـان به عیسـی)ع( باردار شـدند.

چو خوشـه بازبریـدم گلـوی کام و هوا ]چو کشـت عافیتم خوشـه در گلو آورد
ص 6[

»خوشـه در گلـو آوردن«: مضطر شـدن و معیوب شـدن و نزدیک به هالکـت و خون برون 
آمدن از گلو )ص 3435(. حال معنی این تعبیر یعنی رسـیدن و خوشـه برآوردن اسـت.

سـاخت از پشـت سـیاهان اغر بگشایید ]پـرده بـر روی سـپیدان سـمن بر بدرید
ص 160[

»اغـر«: نـام والیتـی اسـت کـه اسـبان آنجـا مشـهورند )ص 3454(. چنانکـه پیداسـت اغر 
صفـت اسـبان سـیاه قـرار گرفتـه اسـت. اسـبانی را کـه سـپیدی در پیشـانی دارند، اغـر گفته اند 

)ر.ک: دهخـدا، 1373: ذیـل اغـر(.
شارح ما گاه اعالم را نادرست شرح کرده است:

اکثـم بـن  یحیـی  تـو  شـاگرد  قـره بـن  ثابـت  تـو  مـوالی 
]ص 278[

ثابـت بـن قـره و یحیی بن اکثم دو شـاعر بزرگ از عـرب بوده انـد )ص 3480(. حال آنکه 
ثابت از حکمای مشـهور قرن سـوم20 و یحیی از فقها و قضات مشـهور زمان مأمون اسـت.21

3-8-تبیینوتحلیلعناصربالغی)صورخیالوصناعاتادبی(
بـا وجـود اینکـه هدایـت خـود از بالغیـون بـوده و حتـی در این بـاب اثری چـون مدارج 
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البالغـة را نگاشـته، امـا تعمـد خاصـی در گـزارش صناعات ادبی نداشـته و عمومـاً تصاویر را با 

ذکـر عبـارت عـام »کنایـه« مشـخص کرده اسـت. گاه نیـز ایـن واژه را به کار نبرده اسـت:

چـون جرعه ریـز دیـده به دامـن درآورم ]از عکـس خون قرابۀ پر می شـود فلک
ص 240[

»جرعه ریـز دیـده«: قطـرات اشـک را گویند. »بچـۀ خونین«: قطرات اشـک خونیـن. »لعبتان 
دیده«: مردمک دیده )ص 3471(. این امر البته پیامد رویکرد کلی وی در شـرح اشـعار بوده اسـت 

که پیشـتر از آن سـخن گفتیم. با این همه شـارح گاه مشـبّه را به درسـتی تشـخیص نداده اسـت:

تـا چه کنند خاکیـان گاو زرین سـامری ]گاو سـفالی اندرآر آتش موسـوی در او
ص 420[

»گاو سفالی«: یعنی پیالۀ بزرگ که به صورت گاو ساختندی )ص 3518(.
در بین صنایع ادبی بیشتر به لّف و نشر توّجه داشته است:

چون ز گهر سخن رود در شرف و جالل و کین
چـو اسـد و اثیـر و خـور نـاری و نـوری و نری
]ص 431[

لـّف و نشـر غیرمرتـب اسـت، یعنـی اصل تو در شـرف بـه کرۀ اثیـر -که نار اسـت- ماند 
و در جـالل بـه خورشـید مانـد کـه نور اسـت، یعنی تو برج اسـدی کـه این صفات در توسـت 

)ص 3526(. و نیـز سـیاقة االعداد:

پنـج هنگام دوم صور به یک جا شـنوند از سـریر در او چـار مالیـک به سـه بعد
]ص 103[

در ایـن شـعر از یـک تـا پنـج را بی ترتیب عدد منظوم کـرده و این صنعت را سـیاقة االعداد 
گویند )ص 3450(.

دربابمفتاحالکنوز)شرحرضاقلیخانهدایتبردیوانخاقانی(
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3-9-گزارشاشاراتوپشتوانههایفرهنگی
هدایـت دقتـی تمـام در ذکـر و تحلیل اشـارت نداشـته و عمدتاً بر سـبیل همـان اختصار 
و ایجـاز سـخنی رانـده و گاه نیـز پشـتوانۀ فرهنگی کالم را متذکر نشـده اسـت؛  مثاًل در شـرح 

بیـت ذیل:

درآورم نهنبـن  بـه  پیـرزن  چـو  دامـن  طوفانـم از تنـور برآمد چه سـود از آنک
]ص 240[

تنهـا نوشـته اسـت: »نهنبن«: سـرپوش دیـگ را گوینـد )ص 3472(. حال آنکه بایسـتی به 
ذکـر تلمیـح برجسـتۀ بیت می پرداخـت.22 همین اشـاره را در موضـع دیگری نیز بـدون توضیح 

ذکـر گذاشـته اسـت )ر.ک: ص 3487(. یـا در بـاب بیت ذیل:
کـز هـر دو بـرگ عنبـر و الدن درآورم ]آهوی مشک نیست چه چاره ز گاو و بز
ص 241[

می نویسـد: »الدن«: نوعـی از مشـمومات اسـت کـه از زمیـن ریگسـتان حاصل می شـود و 
اگـر در زیـر دامـن زنـی که بچۀ او در شـکمش مـرده دود کنند، بچـۀ مرده از مشـیمه اش بیرون 
آیـد )ص 3472(. پیداسـت کـه پیونـد الدن و بـز و عنبر مورد تعمد شـاعر بـوده،23 نه چیزی که 

شـارح متذکر شـده اسـت. و نیز:
تو همچون کرم قز مستی و خفته آن کش آزردی

چو کرمی که به شب تابد ببین بیدار و ناالنش
]ص 213[

می نویسـد: »کـرم قـز«: بـه معنـی کـرم ابریشـم اسـت و آن را کـرم پیلـه هـم گویند )ص 
3471(. کـه انتظـار می رفـت شـارح در بـاب خفتگـی و مسـتی کـرم قز سـخن بگویـد. و یا در 

بـاب بیـات ذیل:
غرابشـان نباشـد  غریـب  انجیرخـور  دلشـان ز میـوه دار حدیثـم خـورد غـذا
]ص 330[
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کـه تنهـا بـه معنی لفظی بیـت پرداختـه )ر.ک: ص 3488( و پیوند مشـهور غـراب و انجیر 
کـه مـورد تعمد تام شـاعر بوده بی توضیح گذاشـته شـده اسـت. 

گاه اشارۀ اسطوره ای بیت را به درستی بیان نکرده است:
را زهدپـروران  درکـش  خـط  کـش قـدح  ازرق  خـط  تـا  ]مـی 
ص 31[

»خـّط ازرق«: خـط ثانی باالی جام کیخسـرو. بـدان که گفته اند که کیخسـرو را جامی بوده 
و در هفـت مرتبـه هفـت خط داشـته هـر خطی به نامـی معین، مثل خـّط بصره و خـّط بغداد و 
خـّط ازرق و خـّط جـور و غیرهـم. )ص 3429(. که آنچه در شـعر و نثر خاقانی  دیده می شـود، 
انتسـاب جام و باده به جمشـید اسـت نه کیخسـرو. یا توضیح وی در باب: زند و اُسـتا، که هر 
دو را نـام کتـب زرتشـت دانسـته و نیز »پازند« را تفسـیر زند قلمـداد کرده اسـت )ر.ک: 3434(. 

و یـا در شـرح بیت ذیل:
درآورم بـرزن  بـه  دجلـه  دیـده  آب  ز  ]غـم در جگـر زد آتش برزیـن مرا و من
ص 240[

»آتـش برزیـن«: نام آتشـکده ای اسـت و نام بانـی آن اسـت )ص 3472(. که موافق سـخن 
فرهنگ نویسـان اسـت و اساسـی ندارد، زیرا بانی این آتشـکده، گشتاسـپ اسـت )ر.ک: معین، 

.)332-337 :1388
هدایت برخی از اشارت تاریخی را نیز درنیافته است، مانند بیت مشهور ذیل:

صد پند نو است اکنون در تاج سرش پنهان بـس بند  کـه بود آنگه در تاج سـرش پیدا
]ص 359[

کـه پنـد را بنـد ثبت کرده و معانی متعددی برای آن برشـمرده اسـت )ر.ک: ص 3496(. در 
ادامه گفته اسـت: بعضی پند دانسـته و معنی پند ظاهر اسـت، یعنی از کاسـۀ سـر او که شکسـته 
عبـرت بایـد یافت )ص 3496(. که پیداسـت از اشـاره مورد تعمد شـاعر یعنی پیونـد پند و تاج 

انوشـیروان اطالعی وجود نداشـته اسـت. یا در شـرح این بیت:

دربابمفتاحالکنوز)شرحرضاقلیخانهدایتبردیوانخاقانی(
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کانکه ری او داشـت، داشت رای صفاهان رای به ری چیست خیز و جای به جی جوی
]ص 354[

گفتـه  اسـت: از مصـراع ثانـی معلـوم می شـود که حاکـم ری هم شـوق اصفهان را داشـت 
)ص 3492(. حـال آنکـه اشـارۀ خاقانی به صاحب بن عباد اسـت، صاحب بـا آنکه اهل اصفهان 
بود، در سـال های 475-473ق به دلیل داشـتن وزارت فخرالدوله سـاکن ری بود. وی نسـبت به 
اصفهان عالقه ای وافر داشـت و این معنی از اشـعاری که در باب این شـهر گفته آشـکار اسـت 

)قره بگلـو، 1368: 80و81؛ ر.ک: مافروخـی، 1385: 71و72(. یـا در بـاب بیت زیر:
اردوان تخـت ده  اردشـیر،  نـه  تـاج  ]وی بـه صدای صریر خامۀ جانبخش تو
ص 352[

می نویسـد: »اردشـیر« و »اردوان«: نـام دو شـاه بوده انـد )ص 3497(. که پیونـد متعمدانه ای 
را کـه خاقانـی بیـن ایـن دو شـاه در نظر داشـته، فروگذاشـته اسـت.24 و نیز در شـرح این بیت:

سـپر فرمـود دیلـم وار و زوبیـن کـرد ماکانی ]مرا شد گلشن عیسی و زین رشک آفتاب آنک
]ص 411[
می گویـد: »مـاکان«: نام شـهری اسـت که پیـکان خوب سـازند )ص 3513(. حـال چنانکه 
می دانیـم مـاکان بـن کاکـی / کاکویـه که از سـرداران و امـرای دیالمه بود. به نظر می رسـد مرجع 
ایـن گـزارش نادرسـت، سـخن برخـی فرهنگ نویسـان )ر.ک: دهخـدا، 1373: ذیل مـاکان( و یا 
برخـی شـارحان خاقانـی چـون معمـوری )ر.ک: 1373: 426( بـوده باشـد. جالـب اینکـه خود 
هدایـت در انجمـن آرا بـه درسـتی در بـاب ماکان می نویسـد: : نام یکـی از حکام مازنـدران بوده 
پـدرش کاکـی نـام داشـته و کاکی به معنی کاکوسـت و کاکو، خالو را گویند. و وی به شـجاعت 
معـروف بـوده. زوبیـن -که حربه ای اسـت نیزه مانند و آن را در روز جنگ بر دشـمن می اندازند- 
وی از همـه بهتـر می افکنـده، در ایـن کمـال و در ایـن هنـر از امثال و اقـران برتر و بر سـر بوده 
اسـت. و آل بویـه در بـدو حـال مالزمـت ماکان کاکـی را می کردند. همچنین اسـفار بن شـیرویه 
و مردآویـج بـن زیـار و بـرادرش ابوطاهـر وشـمگیر که پـدر قابوس بـوده، همه متابعـت ماکان 
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می کردنـد تا از جانب ابونصر سـامانی سـپاهی به محاربـت ماکان مامور شـدند و وی در آن رزم 
کشـته شـد و ابوحنیفه اسـکافی کاتب الحضـرت در این بـاب این چند کلمه را بـه ایجاز مرقوم 
و بـه حضرت بخارا مرسـول داشـته کـه: »اما ماکان فصار کاسـمه « )هدایـت، 1288: ذیل ماکان(.
هدایت برخی از اشـارت ترسـایی را نیز سسـت گزارش کرده، البته این امر از کاسـتی های 

مشترک شـروح کهن خاقانی است:

سـکوبا دیـر  در  در  گریـزم  یهـودی ظلـم  از  کـه  فرمایـی  ]چـه 
ص 25[

»سـکوبا«: نـام دیری اسـت کـه بانی آن به نام خود سـاخته و گویند عیسـی بـدان دیر رفته 
اسـت و از آنجـا به آسـمان عـروج کـرده )ص 3432(. حال آنکه سـکوبا، فارسی شـدۀ )مفّرس( 
واژۀ یونانی اپیسـکوپُس )Episcopos( و اپیسـکوپوس )Episcopus( در التین اسـت. معّرب 

این واژه همان »اسـقف« مشـهور اسـت )کّزازی، 1386: 81و82(. یا در شـرح بیت ذیل:

ملجـا و  جـا  بقراطیانـم  در  مخـران دیـر  و  ناجرمکـی  و  ]مـن 
ص 25[

می نویسـد: »ناجرمکـی«: معبـد افالطون و در میخانه نشسـتن و نـام زاهدی از ترسـایان. و 
»دیـر مخـران«، معبـد بقـراط را گوینـد )ص 3432و3433(. از همین گونه گزارش هـا، واژه های 
»بطریـق« و »مطـران« را نـام زاهـد ترسـایان گفتـه اسـت )ر.ک: ص 3433(. یـا »اسـقف« که آن 
را قاضـی ترسـایان گـزارش کـرده اسـت )ص 3433(. و نیز »قسـیس« را نام دانشـمند ترسـایان 
پنداشـته شـده اسـت. و یا »شـماس« را چنین تفسـیر کرده اسـت: مردی که دین آفتاب پرسـتی 
پیـدا کـرد )ص 3434(. و نیـز »دیـر هرقـل« را بتخانـه خوانـده که تمامی این تفاسـیر نادرسـت 

اسـت. و نیز در شـرح ایـن ابیات:

مجـارا اب  و  ابـن  و  روح القـدس  ز  اعظـم طبرسـیقوس  پیـش  ]کنـم 
ص 26[
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»طبرسـیقوس«: بـه ضـم نام زاهدی و حکیمی بـوده از نصاری، بعضی گویند نام پادشـاهی 
از نصاری )ص 3433(.

لوقـا قسـطای  بـود  جوسـنگیش  کـه  موبـد راز  بسـنجم  قسطاسـی  ]بـه 
ص 27[

»قسـطا«: نـام پسـر لوقاسـت که دو حکیـم بودند در یونـان و او کتابی در دین آتش پرسـتی 
بـه نـام پـدر خـود تصنیف کـرد و بعضی گفته اند: قسـطا نام کتابی اسـت که لوقـا تصنیف کرده 
اسـت )ص 3434(. کـه ایـن کاسـتی ها بـه جهـت پیـروی از فرهنگ هـا و البتـه عدم آشـنایی با 

مسـیحیت به شـرح راه یافته است.
همچنیـن هدایت اشـارات جغرافیایـی دیوان را خاصـه گزارش منازل کعبـه را نیز ضعیف 
و بـا ذکـر عبـارات کلـی بیان کرده اسـت. بـرای نمونه »چـاه شـقوق« را نام موضعـی از مواضع 
عـرض راه مکـۀ معظمـه می گویـد )ص 3449( و  »سـمیرا« را موضعـی می خواند کـه آنجا خار 
مغیالن بسـیار باشـد )ص 3449(. یا در گزارش »عسـیله« تنها می نویسـد: نام مقامی اسـت )ص 
3449(. و یـا بـا عنایـت بـه ظاهر بیت و فحـوای کالم »خفاجـه« را قبیله ای می دانـد که حاجیان 
را راه زننـد )ص 3450(. و نیـز »عسـقالن« را رودی عظیـم در روم می دانـد کـه البتـه نادرسـت 
اسـت )ص 3451(. ولـی همیـن نـام را موضعـی دیگـر نـام شـهری بر لـب رود بزرگی تفسـیر 

می کنـد )ص 3477(.
اطالعـات کتابشناسـی هدایـت در مفتاح نیز با ضعف و سسـتی همراه اسـت، بـرای نمونه 

به شـرح ایـن دو بیـت می نگریم:
صد هزاران شکل اقلیدس به برهان دیده اند از طنـاب خیمه هـا بـر گـرد لشـکر حـاج
]ص 91[

»اقلیـدس«: نام کتابی اسـت در علم اشـکال و هندسـیات که هر شـکلی را بـه برهان عقلی 
ثابت کرده اسـت و در آن خطوط و اشـکاالت اسـت )ص 3449(. و یا در شـاهد ذیل:

تنگلوشـا و  چیـن  ارتنـگ  از  بـه  تصانیـف سـازم  قیصـران  نـام  ]بـه 
ص 27[
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»تنگلوشـا«: کتاب لوشـای حکیم اسـت که او صاحب کیمیا و سـیمیا و تکسـیرات است و 
در صنایـع و بدایع نقاشـی ثانی مانی بـوده )ص 3434(.

ایـن ضعـف در بـاب پـاره ای از اطالعـات جانورشناسـی خاقانی نیـز صدق می کنـد، مثاًل 
در شـرح بیـت ذیل:

خواب پلنگ نه ز سـر گرچه پلنگ گوهری آهوکا سـگ توام برجه و گرگ مسـت شـو
]ص 426[

آمـده اسـت: بـه معشـوق می گویـد کـه: ای آهوک من! من سـگ تـوام برخیـز و می بخور 
و درنـده شـو و بدمسـتی کـن. همچو پلنگ مخسـب و بیدار شـو اگرچه در غضـب و درندگی 
اصلـت چون پلنگ اسـت )ص 3522و3523(. که اشـارات برجسـته ای مانند خـواب پلنگ و ... 
بـی تفسـیر باقی مانده اسـت. ایـن موارد نشـان می دهد که در کل شـاعر به دنبال رمزگشـایی از 
تمامـی اشـارات ابیـات نبوده اسـت، بلکه بـا توّجه به همـان اختصار و تعجیلی کـه خود متذکر 
شـده، گذری بر تحلیل واژگان و تعبیرات و نیز معانی ابیات داشـته اسـت. این در حالی اسـت 

کـه حق شـرح متنـی چون دیـوان خاقانی با ایـن مختصر ادا نمی شـود.
برخـی اطالعـات کانی شناسـی وی نیـز محل ایراد اسـت، ماننـد آنچه پیشـتر در باب لعل 

پیـازی گفتیـم و یـا در باب »لعـل پیکانی« در شـاهد ذیل: 

مگر رخ نعل پیکانست و اشکم لعل پیکانی به خون ساده ماند اشک و خاک سوده دارد رخ
]ص 411[

کـه نوشـته اسـت: لعلی اسـت گران بها و »پیـکان«: نام مملکتی اسـت در میـان هند و چین 
و بـه نیکویی اشـتهار دارد و لعـل را معدن در آنجاسـت )ص 3512(. عمدتاً »لعل پیکانی«، لعلی 
را گفته انـد کـه بـه اندام پیکان باشـد و از آن گوشـواره سـازند )ر.ک: انجو شـیرازی، 1359: ذیل 
پیکانـی؛ تبریـزی، 1362: ذیـل لعل پیکانی؛ وارسـته، 1380: ذیـل لعل پیکانی؛ رامپـوری، 1363: 
ذیـل لعـل پیکانی؛ دهخـدا، 1373: ذیل لعل؛ همان: ذیـل پیکانی(. این اصطـالح البته اختصاص 
بـه لعـل نـدارد و در میـان جواهـرات المـاس پیکانـی و فیـروزۀ پیکانی نیـز وجـود دارد )ر.ک: 
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طباطبائـی، 1388: ذیـل المـاس پیکانـی(. بـه نظر می رسـد این عنوان )پیکانی( اشـاره به شـکل 
لعل داشـته باشـد. جوهری در باب اشـکال نگیـن پیروزه می گوید: یکـی را مقبّب گویند و آنچه 
از مقبّـب بلندتـر باشـد و تیـز بـود آن را پیکانی خوانند. و در هندوسـتان پیکانی و مقبّب پسـند 

کنند )جوهری نیشـابوری، 1383: 132و133؛ ر.ک: طوسـی، 1363: 77؛ کاشـانی، 1386: 68(.
وی حتـی گاهـی اصالحات طبی را نیز نادرسـت گزارش کرده اسـت، بـرای نمونه بالدری 

در بیـت ذیـل را معجونـی می داند که از بالدر ترتیب می دهنـد )ص 3517(:

بـالدری شـیفتۀ  او  بـالی  از  شـوی  تـا  چون نگهش کنی کند در پس چنگ سر نهان
                                       ]ص 420[

حـال آنکـه »بـالدری« در اینجا به عنـوان صفت شـفیته )دیوانه( معنای دیگـری دارد. گفته 
شـده اسـت بالدر بیماری وسوسـه و مالیخولیا را تحریک می کند )ابن سـینا، 1385: ج2: 87(. در 
األبنیـه می خوانیـم: مضّرت بالدر آن اسـت که دیوانگی آرد و خون بسـوزاند و اصالح وی افیون 
اسـت  )هـروی، 1389: 63؛ هـروی، 1391: 59(. در تحفۀ حکیم مؤمن آمده اسـت: مضّر محرور 
و محـّرق خـون و مـوّرث یبوسـت دماغ و جوشـش دهان و بـدن و جنون و سرسـام و مالخولیا 
باشـد )حسـینی، بی تا: 181؛ ر.ک: عقیلی خراسـانی، 1371: 234و235؛ انصاری شـیرازی، 1371: 
72(. از این رو بالدری منسـوب به بالدر اسـت و دیوانگان را به جهت خاصیّت یادشـدۀ بالدر، 

بـالدری / بالذری می خواند ه انـد )ر.ک: دهخـدا، 1373: ذیل بالدر(.

4-نتیجهگیری
حـّل دشـواری های دیـوان خاقانی که عمدتاًَ برخاسـته از مضامین، تعابیـر و تصاویر بدیع و 
نـو اسـت، از دیرباز سبب سـاز نگارش شـروحی بوده اسـت. یکـی از این شـروح، مفتاح الکنوز 
رضاقلی خـان هدایـت اسـت. هدایت بـر آن بوده تا با تعجیل و بر سـبیل اختصار ابیات مشـکل 
دیـوان خاقانـی را شـرح کند. از این رو بیشـتر به معنی کـردن واژگان و تعابیر پرداخته و کمتر در 
پی رمزگشـایی از اشـارات و تحلیل های بالغی و ادبی کالم برآمده اسـت. در این جسـتار ابتدا 
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کلیاتی در باب مفتاح بیان شـده اسـت و سـپس با روش شناسـی سـبک شـارح به نقد و بررسـی 
اثـر وی پرداختـه و کاسـتی های عمـدۀ آن را برشـمرده ایم. می تـوان گفـت کـه شـرح هدایت با 
وجـود برخـی از فوایـد، از ایـرادات شـروح کهـن برکنـار نمانده و بـا توّجه به رودیکـرد اصلی 

شـارح )گزارشـی مختصر و با تعجیل( به شـرحی مدّون و سـازمان مند تبدیل نشـده اسـت.

5-یادداشتها
1. در باب هدایت بنگرید به: ایرج پور، 1389: 15-54.

2. شمارۀ صفحات مطابق چاپ سّجادی از مفتاح الکنوز است.
3. وی حتـی بـر آن بـوده کـه تحفة  العراقین را نیز شـرح کند کـه ظاهراً بدیـن مهم کامیاب 
نشـده اسـت: »و چـون مثنوی تحفة العراقین حکیم نیز مشـتمل بر اشـعار عجیبـه و لغات غریبه 
اسـت، اگر فراغی و دماغی باشـد و شـرارۀ نظام مهام شـیرازه را از یکدیگر نپاشـد، ان شـاء اهلل 
تعالـی بعـد از انجـام و اختتام شـرح قصاید و قطعـات به قدر امکان در توضیح و تشـریح آن نیز 

پـردازد و آن را هـم به شـرح قصاید موصول سـازد و اال فـال« )ص 3427(.
4. دیوان: »دیر مینا«.

5. شمارۀ صفحات بر اساس دیوان خاقانی تصحیح سّجادی است.
6. متـن: »شـادروان«. سـّجادی در تعلیقـات می نویسـد: »چنیـن اسـت عینـاً و غلط اسـت 
و صحیـح "شـابران" اسـت بنـا بـه قـول دولتشـاه سـمرقندی« )ص 3528(. بـه گمـان نگارنده 
صحیح تـر در اینجـا صـورت »شـاوران« می نمایـد که صـورت دیگری از شـابران باشـد و گویا 
ناسـخ آن را بـه گونـۀ نادرسـت شـادروان نوشـته اسـت. این تحریـف در مجمع  الفصحـاء ذیل 
یادکـرد شـاعر نیز دیده می شـود. ولـی هدایت در انجمـن آرا »شـابران« آورده اسـت: »نام والیتی 

اسـت از شـیروان« )هدایـت، 1288: ذیل شـابران(.
7. در باب قصیدۀ رشید وطواط بنگرید به: ایرج پور، 1385: 71-85.

8. رک: بیلقانی، 1358: 396.
9. ر.ک: جمال الدین اصفهانی، 1379: 400و401.
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10. دیوان: »ینالش«.
11.  متـن: »و دوم روز کشـیدند«. ضبـط بـر پایـۀ حـدس دکتر سـّجادی اسـت )ر.ک: ص 

.)3553
12. شرح در این موضع مشوش است.

13. قرایـن دیگـری می تـوان بـه دسـت داد کـه هدایت به شـرح شـادی آبادی نظر داشـته 
اسـت؛ البتـه نبایـد این مسـأله را نادیـده گرفت که شـادی  آبادی خـود لغت نویس بـوده و حتی 

بسـیاری از گزارش هـای وی در شـرح دیـوان نیـز بـه فرهنگ ها راه یافته اسـت.
14. چنانکـه دانسـته می شـود مـراد از سـه فرقـه، فـرق سـه گانۀ مسـیحیت یعنـی یعقوبیّه، 

نسـطوریّه و ملکاییّه اسـت.
15. »طـزر« را معـّرب »تـزر« و بـه معنـی خانۀ تابسـتانی دانسـته اند )ر.ک: دهخـدا، 1373: 

ذیل طـزر(.
16. ابوریحـان می گویـد: برطبـق تقسـیم بندی جالینـوس در کتـاب الی اغلوقن، نان شـش 
نـوع اسـت: الحّواری، السـّلجن، سـمیذ، وسـخ الملـّزز )یعنی تهیه شـده از مغز گندم و سـبوس 
باهم(، وسـخ الرخو، خشـکار الملزز و خشـکار الرخـو )بیرونـی، 1383: 468(. در مخزن األدویة 
نیـز ذیـل »خبـز الحـواری« می خوانیم: »نانی اسـت کـه در گرفتن سـبوس آن بسـیار مبالغه کرده 
باشـند و گنـدم آن سـفید بالیـده باشـد کـه نـان آن سـفید گـردد و بهترین اقسـام نان ها اسـت و 

حواری به معنی سـفید اسـت )عقیلـی خراسـانی، 1371: 377(.
17. در صیدنـه ذیـل »فـّوة الصّباغیـن- رونـاس « آمـده اسـت: به هنـدی »منت«، به فارسـی 
»رویـن« و در جرجـان »روغنـاز« نامیـده می شـود. و آن دو نـوع اسـت: بـا گره هـای بسـیار و با 
گره هـای انـدک. بهتریـن رونـاس بردعی در ارمنسـتان اسـت کـه آن را به جرجان، سجسـتان و 
مکـران صـادر می کننـد و بـه هنـد و زنج نیـز می برند و آن ریشـه های کلفت سـرخ تیره اسـت. 
پـس از آن قبـادی اسـت و هندیان این نوع  را بیشـتر دوسـت دارنـد )بیرونـی، 1383: 787(. وی 
در موضـع دیگـری می گویـد: بـا وجود اینکه عظلـم ]درخت نیل[ در سـرزمین عرب هـا فراوان 
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اسـت، در آنجـا از آن نیـل بـه دسـت نمی آورنـد، آن را در هند تهیه می کنند، زیـرا عظلم  در آنجا 
نیرومنـد اسـت. جوشـاندۀ رونـاس را بـا آن می آمیزند و مخلـوط را می گذارند تا منجمد شـود. 
بـه همیـن جهـت رونـاس را بـه نزد آن هـا به هنـد می برند، زیـرا رونـاس در آنجا وجـود ندارد 
)همـان: 730؛ ر.ک: همـان: 975و976(. همچنیـن در برخـی منابـع بـه تبـادل روینـاس و بقم با 

نارگیـل و عـود و کافور در هند اشـاره شـده اسـت )ر.ک: طوسـی، 1387: 429(.
18. خطـوط جـام بـه ترتیـب از باال بـه پایین عبارت اسـت از: خّط جور، خـّط بغداد، خّط 
بصـره، خـّط ازرق، خّط ورشـکر )اشـک یا خطیره(، خّط کاسـه گر و خّط فرودینـه )ر.ک: معین، 

1385: ذیل هفـت خّط جام(.
19. در جواهرنامـۀ نظامـی آمـده اسـت: و بعضی از آن جواهر را بـه دیه هایی که به ورزقنج 
نزدیـک بـود نسـبت کردنـد، چـون پیازکی که منسـوب باشـد بـه دیهی کـه در دامن آن اسـت. 
آن هـا »بینـی پیـازک« گوینـد و آن را بـه پیاز کـه بخورند هیچ نسـبت نیسـت. و جماعتی گمان 
برده انـد کـه آن را بـه لـون پیـاز صرخ نسـبت می کنند و آن نسـبت و تشـبیهی بعیدسـت و قول 
بیشـتر نزدیـک اسـت بـه  قیـاس )جوهـری نیشـابوری، 1383: 117؛ ر.ک: طوسـی، 1363: 71؛ 

کاشانی، 1386: 61(.
20. در طبقـات األطبـاء و الحکمـاء آمـده اسـت: وی در شـهر بغـداد مسـکن گرفتـه بود و 
در علـم فلسـفه بیشـتر از علـم طـب تبحـر داشـت ودر عهـد خالفـت المعتضـد می زیسـت و 
در بسـیاری از علـوم تألیفـات دارد ماننـد منطق، حسـاب، هندسـه، ستاره شناسـی، هیئت افالک 
و کتـاب مهمـی دارد بـه عنـوان کتـاب المدخل الـی کتاب اقلیـدس. در ایـن علـوم وی یکی از 
پیشـروان و سـرآمدان بـوده اسـت )ابن جلجـل، 1394: 151؛ ر.ک: ابن الندیـم، 1381: 489و490؛ 

قفطـی، 1370: 161-170(.
21. در بـاب وی گفته انـد: در فقـه و آداب قضاوت پایگاهی ارجمند داشـت، دارای حسـن 
معاشـرت بود، گفتاری نرم و دلپذیر داشـت و در جّد و شـوخی نیز بهره بسـیار داشـت مأمون 
او را بـه قاضـی القضاتـی گماشـت و فرمود که هر زمان- شـب و روز- می تواند پیـش او درآید. 
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همچنیـن تمـام رازهـای خـود را به او می گفـت و در پیش آمدهای سـترگ بـا او رایزنی می کرد 
)ثعالبـی، 1376: 468؛ ر.ک: ابن خلکان، 1381: ج3: 434-440(.

22. آمـده اسـت کـه طوفـان از تنـور پیرزنـی در کوفه آغاز شـد: کارگاه کشتی سـازی نوح 
بـوده، تنـورش نیـز در آنجـا جوشـیده اسـت )مقّدسـی، 1385: 181(. خاقانـی خـود در قصیدۀ 

مشـهورش سـروده است:
دانـی چـه مدایـن را بـا کوفـه برابـر نه نـی زال مدایـن کـم از پیـرزن کوفـه
از سینه تنوری کن و از دیده طلب طوفان نـه حجـرۀ تنـگ این کمتـر ز تنـور آن
)ص 359(

23. در بـاب الدن گفته انـد: گیاهـی اسـت نامـش قاسـوس، شـبنمی کـه بـر این نشـیند از 
مـاده  ای کـه در گیـاه اسـت تأثیـر می پذیـرد و از مادۀ تراوشـی و شـبنم چیـزی پدیـد می آید که 
بـوی خـوش دارد. بزهـا وقتـی در چـراگاه به ایـن گیـاه می رسـند و از آن می چرنـد و گردن به 
گیـاه می سـایند ایـن مـاده بـه موی و پشـم آن هـا می چسـبد و مـردم آن را از موی و پشـم جدا 
کننـد و ایـن جـدا شـده را الدن نامیده انـد. خالص آن الدنی اسـت که به موهای باالیی چسـبیده 
و گـرد و خـاک ندیـده اسـت؛ اما الدنی که از سـم و نزدیکی های سـم چرنده برچیننـد، خاک و 
گردآلـود اسـت و خالـص نیسـت )ابن سـینا، 1385: ج2: 199؛ ر.ک: األنطاکی، بی تـا: ج1: 277(. 
در بـاب پیونـد الدن و عنبـر نیـز بایـد گفـت برکنـار از آنکـه بهتریـن قسـم الدن را الدن عنبری 
می نامیده انـد )ر.ک: حسـینی، بی تـا: 749؛ عقیلـی خراسـانی، 1371: 771(، ا بـا الدن در عنبـر 
خیانـت می کردنـد. توضیحـاً بایـد افـزود کـه عنبر را با گـچ و مـوم و الدن مغشـوش می کردند: 
کافـور را بـه آب برنـج مغشـوش می سـازند و زعفران را به ریشـۀ گوشـت گاو و گل معصفر و 
عنبـر را بـه موم و الدن )شـیرازی، 1390: 35؛ ر.ک: طوسـی، 1363: 263؛ کاشـانی، 1386: 269؛ 

حسـینی، بی تـا: 610؛ ابن سـینا، 1385: ج2: 264(.
24. اردشـیر با کشـتن اردوان پنجم سلسـلۀ ساسـانی را بنیان نهاد )ر.ک: مسـتوفی، 1387: 

102و103؛ گردیـزی، 1384: 85و86(.
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چـاپ ششـم، تهران: سـروش.
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تهران: پخـش رازی. 
األنطاکـی، داود بـن عمـر، )بی تـا(، تذکـرة اولی األلبـاب و الجامع للعجب العجـاب، بیروت: 
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جوهـری نیشـابوری، محّمـد بـن ابی البـرکات، )1383(، جواهرنامۀ نظامـی، تصحیح ایرج 
افشـار )با  همـکاری محّمدرسـول دریاگشـت(، چـاپ اّول، تهران: میـراث مکتوب. 

حسینی، محّمد مؤمن، )بی تا(، تحفۀ حکیم مؤمن، تهران: کتابفروشی محمودی.
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قصیده ای از وی«، مجلۀ دانشـکدۀ ادبیات و علوم انسـانی دانشـگاه فردوسـی مشـهد، سال بیست 
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ب ـن  محّمـد  ت رج م ـۀ  ح سـ ی ن   اص ف ه ـان،  م ح اسـ ن   ب ـن  سـ ع د، )1385(،  م ف ض ـل   م اف روخ ـی ، 
شـ ه رداری . ت ف ری ح ـی   ف ره ن گ ـی   سـ ازم ان   اص ف ه ـان :  آشـ ت ی ان ی،   اق ب ـال   ع ب ـاس   ک وشـ ش   ب ـه   آوی ، 

مسـتوفی، حمـداهلل، )1387(، تاریـخ گزیـده، تصحیح عبدالحسـین نوایی، چاپ پنجـم، تهران: 
امیرکبیر.

معمـوری، عبدالوهاب، )1373(، نقد و تصحیح شـرح عبدالوهاب حسـینی بر دیوان خاقانی، 
پایان نامۀ تحصیلی دورۀ دکتری زبان و ادبیّات فارسـی، به کوشـش محّمدحسـین کرمی، دانشـگاه 

تهران.
معین، محمد، )1385(، فرهنگ فارسی، چاپ بیست و سوم، تهران: امیرکبیر. 

--------، )1388(، مزدیسنا و ادب پارسی، جلد اّول، چاپ پنجم، تهران: دانشگاه تهران. 
وارسـته، سـیالکوتی مل، )1380(، مصطلحات الشـعراء، به کوشـش سـیروس شمیسـا، چاپ 

اّول، تهـران: فردوس.
ه دای ـت ، رض اق ل ی خـان، )1288(، فرهنـگ انجمـن آرای ناصـری، ت ص ح ی ـح و مقابلـه  ع ب دال لـه 

م ن شـ ی   طب ـری ، تهـران: مخبرالدولـه ع ل ی ق ل ـی  خ ـان . 
-------------، )1382(، مجمـع  الفصحـاء، تصحیـح مظاهـر مصّفـا، چـاپ دوم، تهران: 

امیرکبیر.
 -------------، )بی تـا(، مظاهـر االنـوار فـی مناقـب ائمـۀ االطهار، نسـخۀ خطـی کتابخانۀ 

مجلس شـواری اسـالمی، شـمارۀ 8133.
 -------------، )1370(، »مفتاح الکنوز در شـرح اشـعار خاقانی«، تصحیح سـیدضیاءالّدین 

سـّجادی،  ناموارۀ دکتر محمود افشـار، جلد ششـم، به کوشـش ایرج افشـار: ص 3422-3560. 
هـروی، موفق الّدیـن ابومنصور علـی، )1389(، األبینة عن حقایق األدویـة )روضة االنس و منفعة 
 النفـس(، تصحیـح احمد بهمنیار، به کوشـش حسـین محبوبی اردکانـی، چاپ دوم، تهران: دانشـگاه 

تهران.
هـروی، یوسـف بن محّمـد، )1391(، ریـاض  األدویة، چـاپ اّول، تصحیح سـیدمحّمد نظری، 

تهـران: المعی.


