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مهمقد  
ــ ــاني ســ ــز خاقــ ــخنان نغــ  رّ ســ

 آب ايــــرا از تشــــنه بپــــرس ارزِ
  

 از خواجه شنو كه علمش او دارد
 ارز او دانـــــد كـــــه آرزو دارد 

  

  )881، صديوانخاقاني، (
شـود كـه شـعر خاقـاني در زمـان خـود او نيـز رازآلـود و          خوبي دانسته ميبه  از اين ابيات
 »سـرّ سـخنان نغـز   «از اند كه  تر اينكه در همان زمان كساني بوده و مهمنموده است  دشوار مي

داده؛  ارجـاع مـي  سـخنش بـه آنـان     سرّخاقاني ديگران را براي آموختن اند و  او آگاه بوده
  اند. را داشته» شعلم«چراكه آنان 
اطّالعات  دانيم شامل ميعلم، كه  عالوه بر داشتنبراي درك رازورمز شعرش خاقاني 

بـه شـرط ديگـري هـم اشـاره      شود،  ادبي و غيرادبي ميمختلف زمينة علوم اي در  گسترده
به عقيدة او وقتـي ايـن تشـنگي و طلـب      عبارت است از تشنگي و طلب و آرزو.كرده كه 

هاي زيـرين كـالم و    اليهتوان از سطح عبارات و ابيات گذشت و به  باشد ميوجود داشته 
قـدر سـخنان   ارزوبدون اين تشنگي نـه   رسيد. ها سخنان نغز او و ارزش واقعي آناشارات 

اساسـاً  هـاي آن پـي بـرد و نـه      زيبـايي  بـه تـوان   نه مـي  و توان درك كرد خاقاني را مي نغز
تشنگي و طلب حاصـل  ، اما وقتي اين داحساس كرتوان  فهم سخنان او مي ي برايضرورت

  او از سير و سلوك دست خالي باز نخواهد گشت.آمد، 
***  

رازورمزهـاي   وجـوي  جسـت  وچندسـالي كـه در   ر تمامي اين بيسـت د هحكايت اين طلب
؛ بـوده اسـت   »و آرزو تشـنگي «حكايـت همـين   ، بـوده  الدين امام خاقاني حكيم افضلسخنان 

  صـرف ، عمـدتاً،  هـا  همـة ايـن سـال   در هاي من  فرصت را داشته باشد!» لمشع«آنكه  بي، البتّه
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شـده  آثـار او و تـدريس ايـن آثـار      بـارة او و وجو در و مطالعه و جست انس با سخن خاقاني
  است.  

نقـد  پـيش از ايـن در    پژوهـي،  در زمينـة خاقـاني   وجوهـا  بخشي از حاصـل ايـن جسـت   
 سرّ سخنان نغـز خاقـاني  تر  مده و بخش عمدهمن آهاي  و نوشتهاي مقاالت  و پارهصيرفيان 

قـرار گرفتـه   است كه اينك در چند مجلّد پـيش روي اربـاب دانـش و تحقيـق و فضـيلت      
  .رهاي قبلي مورد توجه قرار بگيرد. اميدوارم اين كتاب نيز، چون كااست

تنها بخشي از كار است كـه شـامل بخـش    (چهار مجلد) شود  آنچه اينك منتشر مي ،البتّه
كـار تحقيـق و گـردآوري منـابع و     شـود.   مـي ) ديـوان خاقـاني  صـفحه از   444(يد بلنـد او  قصا

ها و قطعات و  بندها و غزليات و رباعي ، شامل تركيبصفحه 600(حدود ها  بقية بخش يها يادداشت
هاي بعدي فرصـتي   بخش و ويرايش هاست انجام شده است. نگارش هم سالقصايد كوتاه) 

  است. كريم كه در گرو لطف خداوندگارهمتي  خواهد و توفيقي و مي

  گزارشي از اين اثر
شـماري از حـوادث سياسـي و فرهنگـي قـرن ششـم آغـاز         بـا سـال   سرّ سخنان نغز خاقـاني 

از تولّـد خاقـاني تـا پـس از درگذشـت او را شـامل       پـيش  شود. مرور اين حوادث كـه   مي
شخصـيت و شـعر خاقـاني و    شود، ما را با فضاي قرن ششم و حوادثي كه در بسـتر آن   مي

بـدون شـناخت ايـن حـوادث     كند.  فضاي سياسي و ادبي روزگار او شكل گرفته آشنا مي
ما تنهـا بـه    هاي پژوهشبسياري در شعر خاقاني بر ما نامكشوف باقي خواهد ماند و نكات 
هـا،   سـروده  چرايـي آفـرينش  ...، فارغ از شأن نزول و  هاي زباني و لغوي و بالغي و حوزه
 گرچه دقيق باشد؛ حد توان، جامع و شمار، در ايم اين سال سعي كرده د خواهد شد.محدو

را ها و حوادث ممكن است دقّت كـافي و الزم   برخي از سالشمارة نظر به تاريكي تاريخ 
هـاي   و نامـه ترين قصايد  مهم و نگارش تاريخ سرايشد. ان و برخي نيز تقريبي نداشته باشند

  .ار آمده استشم خاقاني در همين سال
خاقـاني اسـت. در    و آثار خصيتنامه و آشنايي با شعر و ش زندگي ،بخش بعدي كتاب

ايـم ضـمن رعايـت اختصـار      ، سعي كردهالمعارفي نوشته شده ةمستند و دايراين بخش كه 
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از  مـوارد فراوانـي  اين سخنور بزرگ قرن ششم را به دست دهيم.  دقيق شرح احوال ،الزم
تـالش   چنـين، بار و با استدالل الزم مطـرح شـده اسـت. هم    نخستيننكات اين بخش براي 

داليـل  بـا  باورهـاي غلـط پيرامـون زنـدگي و شخصـيت خاقـاني را       بخشـي از   تا ايم كرده
رسـد و در ضـمن    بخـش بـه پايـان نمـي      اصالح كنيم. اين مباحث در همين تاريخي كافي

حوزة زنـدگي  در  فراوانيتة هاي ديگر نيز نكات ناگف بخشالي  البهدر و تحقيقات كتاب 
  و شخصيت و شعر خاقاني مطرح شده است.

در ذيل هر قصيده نخست معرّفـي كوتـاهي از آن بيـان شـده، سـپس       قصايدبخش در 
ها تقديم كرده بـا رجـوع بـه     هاي ديگري كه احياناً شاعر به آن ممدوحان قصايد و سروده

  اند. آغاز هر قصيده شناسانده شدهدر منابع موجود 
اسـاس محـور عمـودي     از هر قصيده بـر  استگزارشي در هر قصيده  نگاه كلّيخش ب
گـرفتن يـك قصـيده و حركـت      ايم به اختصار چگونگي شكل كوشيدهدر اين بخش  .آن

هـاي مختلـف قصـيده شـرح دهـيم. هـدف از ايـن         در ضمن مطلـع مضامين و تصويرها را 
ر هـر قصـيده و نحـوة سـيالن     در اين بخش تنها ساختا شرح ابيات نيست. نفسه، ، فيبخش

. اين نگاه كلّي البتّـه  شده است در بستر محور عمودي آن توضيح دادهمضامين و تصاوير 
بيان بسـياري از   توان چرايي براي فهم سخنان خاقاني يك ضرورت است و بدون آن نمي

يـب  فهميـد. ع هـا را   هـا و هـدف شـاعر از بيـان آن     ها و استعاره ها و كنايه مضامين و تمثيل
هاسـت. ايـن شـروح،     نگـري آن  بزرگ بسياري از شروح موجود بر اشعار خاقـاني جزئـي  

در يك بيت توضيح را بسا با دقّت فراوان، بسياري از نكات و دقايق و جزئيات موجود  چه
ديگر نشـان دهنـد.   كلّيت قصيده بـا يكـ  آنكه ارتباط اين نكات پراكنده را در  دهند، بي مي

و تصـاوير آن در سـاختار    ءاجـزا ودي يك قصيده و نحوة چيـنش  به محور عم نگاهبدون 
هـاي   مثـل سـروده   ،موجـود در قصـايد فنّـي و سـاختارمند    بسـياري از رازورمزهـاي    ،كلّي

  ماند. مغفول مي ،خاقاني
قـراين   بـر اسـاس  سروده  زمان آفرينشبخش ديگري است كه به تعيين  تاريخ سروده

متعددي در اين بخـش   قصايد سرايش يق يا تقريبيپردازد. تاريخ دق متني مي درون و برون
اي از زنـدگي   سروده مربوط بـه چـه دوره    ، اينكه بدانيم يكشك بي مشخّص شده است.
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آشـنايي بـا   و  سـروده آن بـراي فهـم    ومكاني سروده شـده،  و در چه زمان يك شاعر است
  حائز اهميت بسيار است. شاعرسوانح عمر 

كه از ديـدگاه شـارحان و منتقـدان    شود  داخته ميكاتي پربه دقايق و ن ها نكتهبخش در 
بـه نقـد    نقـد صـيرفيان  به هر دليل پوشيده يا ناگفته مانده است. مـا اگـر در   قديم و جديد، 

هدف اصلي مـا   پردازيم. آنان ميي »ها ناگفته«جا به بيان ي ديگران پرداختيم، در اين»ها گفته«
نكـاتي كـه    ايم. ضرورت وارد اين وادي نشده به در اينجا نقد سخنان ديگران نيست و جز

اند يا  ها را ناگفته نهاده در اين بخش آمده عمدتاً مطالبي است كه همة شارحان خاقاني آن
  اند. در بيان آن به خطا رفته
رس و واجد اهميت ديده شـده و  ثر در حد مقدور همة آثار در دستبراي نگارش اين ا

بنـاي مـا در   . ايـم  اند، از آن درگذشته گفته ارحان و محقّقانرا حتّي يكي از شاي  اگر نكته
هاي ديگران بـوده اسـت. در ايـن بـين      ها و پرهيز از بازگويي گفته اين بخش گفتن ناگفته

د، يقينـاً بـا   ان اي در اين كتاب يافت شود كه قبالً ديگران به آن اشاره كرده احياناً اگر نكته
ايم. در اين قبيـل   و چيزي براي مزيد فايده بر آن افزودهتري بيان شده تر و بيش داليل متقن

و ، حتّـي اگـر بعـد از مقـاالت     هـا و مطالـب ديگـران    ايم كـه بـه نوشـته    موارد هم كوشيده
. اگر نشده باشيمتكرار مكرّر  دچاراشاره كنيم تا  هاي قبلي ما نوشته شده باشند، يادداشت

ه اطّالعي نويسنده يا فراموشي و غفلت او ب كمچنين ارجاعاتي از قلم افتاده باشند، به دليل 
  واسطة گستردگي منابع بوده است.

ابيات خاقاني معموالً بدون ظرافت و نكته و احياناً پيچيدگي و گـره نيسـتند. بـه همـين     
ل و    ها شروح متعدد و پيرامون برخي از آن دليل است كه بر آن عي  ها مقـاالت مفصـمتنـو

تواند ديدگاه خودش را دربارة ابيات اين شاعر خـاص و   ميكسي ن ،لذانوشته شده است. 
تواننـد بـر    وحي منزل به شمار آورد و تصور كند كه ديگران نمـي گو قول فصل و  پيچيده

نهادهاي يست كه كساني برخي از مطالب و پيشـ هيچ بعيد ن بيفزايند.چيزي شرح و رأي او 
بر اساس اسـتدالل خـويش   تواند  ميما را نپسندند. طبعاً در عرصة مباحث علمي هر كسي 

همة آنچه در ايـن كتـاب در   به طور قطع و يقين، داشته باشد و آن را صحيح بداند.  ينظر
اي از مـوارد مـا    هاي اشعار خاقاني آمده سخن اول و آخـر نيسـت. در پـاره    زمينة دشواري
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و » عقــولمعــاني ممكــن و م«ايــم، بــه بيــان  چــون راه رســيدن بــه معنــي قطعــي را بســته ديــده 
ايـم و بـر آنـيم كـه در حـوزة       پيشنهادهايي براي ايجاد گشايش در گره معني بسنده كرده

ها هست و با توجه به اينكه صـناعت شـعر در    اي كه در آن متون قديم، با ابهامات گسترده
توان معنـا و   تابد، هميشه نمي معنايي و معني قطعي را برنمي ذات خود، در مواقع بسيار تك

  ناچار بايد به بيان معاني معقول و ممكن بسنده نمود.به  ي و يقيني صادر كرد وشرح قطع
هـا از سـر    از كنـار آن ايم به استقبال مشكالت خاقـاني بـرويم و    اين بخش كوشيدهدر 

عـدي  پژوهشـگران ب و راه را بـراي   ها بگشـاييم  در حد توان گرهي از آنتغافل نگذريم و 
كـه   استابياتي  درايم اغلب  به گرهي و مشكلي نپرداخته اگر در اين ميان. هموارتر كنيم
گره مربوط به ضبط و تصـحيح اسـت و تـا روشـن نشـدن تكليـف       آن ايم  داده احتمال مي

هـاي   در همين موارد هم اگر نسـخه  ،البتّهزده دربارة آن سخني گفت.  تصحيح نبايد شتاب
اند گرهي بگشايند سـعي   ستهتوان ، ميهاي مورد استناد چاپ سجادي جز نسخهبه  ديگري،
  ها غافل نباشيم. ايم از آن كرده

ايـم نقـد دو تصـحيح     اين بخش انجـام داده  موارد متعددي در يكي از كارهايي كه در
 ادي اسـت.     ديـوان خاقـاني  و معتبـر  مهمايـن نقـد و    ، يعنـي دو چـاپ عبدالرّسـولي و سـج

در آينده عرضـه كننـد،    ديوان تري از اين ارزيابي براي كساني كه بخواهند تصحيح منقّح
تـر مضـامين سـخن خاقـاني     راي كساني هـم كـه بـه دنبـال درك به    تواند مفيد باشد و ب مي

شامل همـة  اين نوشته نيست و  اصلي ها هدف نقد اين تصحيح ،البتّه هستند ضرورت دارد.
  ايم. ترين موارد اشاره كرده به مهم تنهاشود. در اينجا  ابيات نمي

و ديگـر آثـار    ديـوان لي ما براي درك دقايق سـخن خاقـاني نخسـت    منبع و مرجع اص
در ي چون سنايي است كه خاقاني به شعر آنان نظـر داشـته و   خود او و سپس متون شاعران

هـاي قـديم و    . فرهنگايم را پيش چشم داشته ديگر آثار نزديك به روزگار اومرحلة بعد 
اند، به دليل شبهة دور  ن نوشته شدهو ديگر شاعراجديدي كه بر اساس ابيات خود خاقاني 

تحقيقات ما در درجة آخر اهميت قرار دارند. ايـن سـخن   در  اي از موارد، پاره ، درمنطقي
ايـن  هـا نيسـت.    كـوش ايـن فرهنـگ    به معني قدرناشناسي نسبت به مؤلّفان فاضل و سخت

ا بـراي   را دارنباالترين ارزش  ، و براي درك متون ديگر،ها در جايگاه خود فرهنگ د، امـ
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بر هاي موجود  دهند و فرهنگ امهات متون فارسي را تشكيل ميدرك ابهامات متوني كه 
بـردن   مراجعه كـرد و بهـره   ها آنبايد به منابعي غير از اند،  نوشته شده متونخود اين  اساس

هـا و شـروطي    در ايـن زمينـه تـابع احتيـاط    هاي معاصـر،   فرهنگبه ويژه ها،  از اين فرهنگ
  است.

نيز هدف اصلي اين نوشته نيست؛ چـون   ... پرداختن به همة نكات دستوري و بالغي و
انـد، و از سـوي ديگـر     ها پرداختـه  سو شروح موجود به صورت مستوفا به اين زمينه از يك

ــي و      ــتوري و بالغ ــد و مباحــث دس ــم آن باش ــدمت فه ــد در خ ــتن باي ــك م ــات ي  تعليق
اي را يـادآور   فهم متن باشند يا نكتة زيباشناسانه كه كليدتا جايي ها  جز اين شناسي و ريشه

ها هـم   در اين عرصه از اين رو،گشا باشند؛  توانند راه ميها پوشيده بوده،  شوند كه از ديده
  ايم.  بسنده كردهبه اشارات نسبتاً كلّي، در حدي كه وظيفة اين كتاب بوده 

اسـت. ايـن نكـات در طـي      ديـوان خاقـاني  ها انس با  حاصل سال دستاوردهاي اين اثر
و  انـد  در جلسـات درس بعـداً تكميـل و يادداشـت شـده     و بيـان   ها تحقيـق و تـدريس   سال

 پـيش از ايـن  . برخي از اين نكات هستند ها آشنا ها قبل با آن فاضل من از سالدانشجويان 
در اختيـار اهـل تحقيـق     فصل فاصـله يا وبالگ و كانال  نگارندهمقاالت  ها و يادداشتدر 
بـار در اينجـا در معـرض داوري قـرار      ر گرفته است و بخش عمـدة آن بـراي نخسـتين   قرا
  گيرد.  مي

ات بـوده  دانـش و   آوران نـام از  برخـي كنون لغزشـگاه بـزرگ    شناسي تا خاقاني و  ادبيـ
؛ طبعـاً جايگـاه طلبـة    آشـنا شـده اسـت    پشت پهلوانان سترگي در ايـن آوردگـاه بـا زمـين    

هايي نيز بر اين قلم  لغزش ،يقينبه ناگفته آشكار است. ه چون من در اين عرص اي مايه كم
مرا مرهون لطـف   ها را ناصحانه تذكّر خواهند داد و رفته است كه اهل فضل و فضيلت آن

هـاي   نكتـه از موضع غرض بـر  كساني نيز پيدا خواهند شد كه  ،احتماالًخود خواهند كرد. 
  !ندبگيرها  خردهو  بنهندكنان انگشت  الحول نيزدرست 

نقــدهاي  شــبهكــنم و هــم از  هــم از نقــدهاي عالمانــه و ناصــحانه اســتقبال مــي نگارنــده
ــر  ــفانه و ب ــت  آن غيرمنص ــش از دل    اس ــت و دان ــيب حقيق ــير پرفرازونش ــه مس ــين ك هم

گردوغبـار  و ناقدان بصيري هستند كه سـخن صـواب را، حتّـي در    گذرد  وگوها مي گفت
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ادبـي مـا    هاي پژوهش رّ سخنان نغز خاقانيس گرتشخيص دهند. اپركن  هاي دهان وقال قيل
ام  را گامي، يا كمتر از گامي، به پيش ببـرد، بـراي مـن كـافي اسـت و از رنجـي كـه بـرده        

  مند نخواهم بود! افسوس

  قدرداني و سپاس
قدرشـان در   ان يـا از آثـار گـران   ند كه از محضر آنا هها استادان بزرگواري بود در اين سال
علـي   . مرحوم دكتر سيدجعفر شهيدي، دكتـر جليـل تجليـل، اسـتاد    ما هبهره برد زمينة شعر

ها نصيبم شد  يا زياد توفيق حضور در درس خاقاني آن  معلّم دامغاني كساني بودند كه كم
ــر   ــر  و افاضــات و اشــارات بزرگــواراني چــون شــادروان دكت ــار و دكت ــر بختي تقــي  مظفّ

 دكتـر مظـاهر مصـفّا و دكتـر    مرحـوم  پورنامداريان و دكتر محمدرضا شـفيعي كـدكني و   
گشاي  اسماعيل حاكمي همواره گره كريمي و دكتر برات زنجاني و مرحوم دكتر اميربانو

  .ه استخاقاني بودديوان مشكالت من در فهم متون، از جمله 
الـدين سـجادي و مرحـوم دكتـر      سيدضـياء  آثار ارجمند بزرگاني چون مرحـوم دكتـر  

ن، اگرچه هرگز توفيق حضور در جلسات درس آنـان را  عباس ماهيار و استاد محمد روش
  .ه استنيافتم، نيز برايم بسيار مغتنم بود

ا مـن بـيش از      حقّ اين استادان بر هرچيـز در ايـن مسـير     عهدة من ادانشـدني اسـت، امـ
هـا و   هـا و وسـواس   النّظر و پرتالشـي هسـتم كـه دقّـت     جويان پرسشگر و دقيقدار دانش وام

هايشـان بـراي تشـكيل     گيـري  ردآوري منـابع و شـواهد بحـث و پـي    در گ آنان هاي تالش
دهنـده و مشـوق مـن     جلسات درس در تابستان و زمستان و حتّي تعطيالت دانشـگاه يـاري  

  براي ادامة كار بود. 
نـد،  ا قيـد حيـات   هـا كـه در   براي استادان درگذشتة خودم رضـوان الهـي و بـراي آن   

دانشگاه تهران و تربيت مـدرس كـه در   ش الپرت جويانسالمت و طول عمر و براي دانش
 فصـول بزرگ اين بـود كـه   از توفيقات توفيق فراوان آرزومندم.  دند،بواين زمينه ياورم 

ها تدريس شد و  درس دكتري و كارشناسي ارشد اين دانشگاههاي  در كالس ين كتابا
  قرار گرفت.داوري دانشجويان بحث و در معرض 
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محســن حســيني وردنجــاني و دكتــر مجيــد دكتــر م از دوســتان فاضــلبايــد  ،همچنــين
ايـن   صـميمانه تشـكّر كـنم.    شناسـي آيتـي هسـتند    كه هر يك در عرصة خاقانيمنصوري 
دقيق متن را پيش از انتشار مطالعه كرده و نكات ارزشـمندي   با نگاهاز سر لطف و  عزيزان

 دانشـجو، فاضـل   و بر غنا و دقّت علمي مباحث افزودند. برخي از دوستانيادآور شدند را 
يافتن بسـياري   زدني مانع راه طاهردل نيز با دقّت مثالطاهره  آسيه فرحي و ها جمله خانم از
  كتاب شدند. ها در نوشتارطاخ

به ويـژه   (سمت) ها دانشگاه انسانيمسئوالن محترم سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم 
رسان  علمي و عملي ياري جناب آقاي دكتر عبدالرّسول فروتن كه از لحاظفاضل گرامي 

اند. بدون لطف و همكـاري   انتشار شايستة كتاب سهمي يادكردني داشته نيز دربودند  بنده
  شد. به حلية نشر آراسته نميبينيد،  اين عزيزان نيز اين اثر به صورتي كه مي
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