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چکید ه
 د یوان خاقانى، به ویژه قصاید  او ازجمله پیچید ه ترین متون منظوم فارسى است که باوجود  شرح و تفسیرهاى 
مختلف، هنوز هم برخى از ابیات آن به د رستى رمزگشایى نشد ه و د ر هاله اى از ابهام و ناشناختگى است. 
برخى از شارحان به علل گوناگون ازجمله: گسترد گى حجم این د یوان، تراکم استعاره هاى نو و غفلت 
ورزید ن از شگرد هاى خاقانى، د ر به   کار  برد ن معانى چند گانۀ الفاظ و تناسب سازى ها و... د ر توضیح بعضى از 
ابیات، از خطا و گمراهى مصون نماند ه اند  و گاه با اشتباهى ناچیز، معناى بیت را به بیراهه برد ه اند . د ر این 
پژوهش به برخى از لغزش هاى موجود  د ر گزارش د شوارى هاى د یوان خاقانى پرد اخته شد ه است. برخى از 
مهم ترین د الیل این لغزش ها را مى توان چنین برشمرد : الف) کم توجهى به تکرار مضامین و معانى د ر د یوان 
خاقانى، ب) کم توجهى به ارجاعات برون متنى، ج) غفلت از معانى مختلف یک واژه، د ) اتکاء به پیشینۀ 

تاریخى برخى از استعاره ها و ناد ید ه گرفتن استعاره هاى نو و...
کلید واژه: خاقانى، سبک آذربایجانى، قصید ه، کزازى، گزارش ابیات
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نظامى گنجوى د انسته اند . با تعمق د ر د یوان او و د یگر شاعران سبک آذربایجانى، به روشنى مى توان 
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بیش از حد  از زبان معیار، با استفاد ه از عناصر بیانى و بد یعى است. «یکى [د یگر] از بارزترین 
ویژگى هاى این سبک، انعکاس معارف و معلومات گویند گان د ر آثار آن هاست. نمایند گان این 
سبک که عموماً افراد ى آگاه و مطلع از علوم و هنرها و ِحَرف و صنایع متد اول د ر روزگار خویش 
بود ه اند ، به اظهار این معلومات د ر شعر ولعى تمام د اشتند  و همین امر د واوین و منظومه هاى این 
د وران را به مخزنى از اصطالحات و مفاهیم علوم و فنون متد اول عصر بد ل کرد ه است. به  نظر 

مى رسد ، خاقانى از این نظر د ر رأس شاعران د یگر باشد » (معد ن کن، 1382: 14).
پیچید گى سبک نگارش خاقانى، به ویژه د ر قصاید  -که زمینۀ بحث ماست- باعث شد ه است، 
د یوان او از د یرباز تاکنون، مورد  توجه و تتبع شارحان بسیارى واقع شود . محمد  استعالمى شروح 

متقد م بر د یوان خاقانى را چنین برمى شمارد : 
«- شرح شیخ آذرى طوسى بر قصید ة ترساییه، د ر قرن نهم هجرى...

ـ شرح خاقانى به قلم نورالد ین عبد الرحمن جامى...
ـ شرح چهل و چهار قصید ة خاقانى، نوشتۀ محمد  بن د اوود  علوى شاد ى آباد ى...

ـ شرح چند  قصید ة خاقانى از علوى الهیجى که د ر قرن یازد هم د ر هند  تألیف شد ه است.
ـ شرح بر د ه قصید ة خاقانى با عنوان فرح افزا که د ر هند  تألیف شد ه است.

ـ شرح ابیات مشکل خاقانى د ر کتاب مفتاح الکنوز، اثر رضا قلى خان هد ایت.
ـ شرحى به زبان ارد و با عنوان حل قصائد  خاقانى از احمد  حسن  شوکت...

ـ شرح خاقانى د ر حاشیۀ د یوان چاپ لکنهو، 1878مسیحى...
ـ قصید ة ترسائیه و شرح والد یمیر مینورسکى بر آن...» (استعالمى، 1387: 43-44)

ازجمله شارحان و محققان معاصر نیز مى توان به بد یع الزمان فروزانفر، میر جالل الد ین کزازى، 
عبد الحسین زرین کوب، سید  ضیاء الد ین سجاد ى، محمد  استعالمى، معصومه معد ن کن و... اشاره 
کرد . از این  میان، میرجالل الد ین کزازى با آثارى همچون: رخسار صبح، سوزن عیسى و گزارش 

گــزارش   .(1378) میرجالل الد یــن  کــزازى،   ■
د شوارى هاى د یوان خاقانى، تهران: نشر مرکز.
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د شوارى هاى د یوان خاقانى گامى ارزند ه د ر جهت رمزگشایى مشکالت این د یوان برد اشته است. 
کار او د ر گزارش د شوارى هاى د یوان خاقانى که زمینۀ اصلى پژوهش ماست، د ر چند  مرحله 

صورت گرفته است: 
الف) بحث د ر حوزة واژگان و ترکیبات (ریشه شناسى و تحلیل معنایى واژگان).

ب) بررسى و توضیح آرایه ها و صنایع بالغى د ر د و حوزة بیان و بد یع.
ج) تحلیل و گزارش معانى مختلف ابیات.

 باوجود  ارزشمند ى این اثر، پس از تعمق د ر مطالب آن، مى توان د ریافت که کزازى د ر گزارش 
برخى از ابیات، از منهج استد الل و منطق، کم و بیش عد ول کرد ه و شایسته است که د ر این اثر، 
تجد ید نظرهایى صورت پذیرد . چنان که خود  د ر ابتد اى کتاب آورد ه است: «گزارش د یوانى چون 
د یوان خاقانى، بى گمان، کارى است گران و د شوار؛ زیرا سرچشمه ها و آبشخورهاى پند ارشناسى 
این سخنور فراخ اند یشه بسى گسترد ه و فزو ن مایه است... ازاین روى، مى تواند  بود  که گزارند ه را 
د ر گزارش د یوانى چنین، لغزش هایى پیش آمد ه باشد . اگر لغزشى رفته باشد ، گزارند ه را نیک 
مایۀ سپاس و شاد مانى خواهد  بود  که سخن سنجان آشنا با د یوان خاقانى او را از آن بیاگاهانند ...» 

(کزازى، 1385: د ه-نه)
اعتقاد  نگارند گان بر این است که بخشى از توانایى شرح و تفسیر این د یوان، مربوط به اکتساب 
علوم مختلف د ر حوزه هاى اد بیات، طب، نجوم، موسیقى و... است که جز با خواند ن و تتبع آثار 
کالسیک حاصل نمى شود  و بخشى د یگر از این توانایى، مربوط به ممارست د ر خوانش و تعمق د ر 
این د یوان و به تبع آن، تربیت ذهن با شگرد هاى خاص خاقانى د ر خلق فرم و معناست. براى پرهیز 
از اطالۀ کالم، د ر خالل توضیح ابیات، به موارد ى از این شگرد ها خواهیم پرد اخت که بى توجهى 
به آن ها، منجر به د گرگونى معنا خواهد  شد . منبع ابیات د ر این پژوهش، د یوان خاقانى تصحیح 
سید ضیاءالد ین سجاد ى است که تقریباً د ر تمامى موارد ، ابیات مورد ِبحث، با د یوان خاقانى تصحیح 
کزازى مطابقت د ارند . موضوع این پژوهش، بررسى سطح سوم (تحلیل معنایى ابیات) را د ر بر 

مى گیرد .

پیشینه
د رزمینۀ نگاه انتقاد ى به کتاب گزارش د شوارى هاى د یوان خاقانى، مقاالتى به ثبت رسید ه است؛ 
على اکبر باقرى خلیلى د ر مقاله اى با عنوان «نقد ى بر گزارش د شوارى هاى د یوان خاقانى» (1381)، 
به بررسى ابیاتى که د اراى مضامین طبى هستند ، پرد اخته است. محمد رضا ترکى د ر مقاله اى با 
عنوان «د شوارى هاى د یوان خاقانى» (1383)، به برخى از لغزش هاى کزازى د ر شرح ابیات اشاره 
کرد ه و خود  نیز د ر موارد ى به راه خطا رفته است. محمد امین احمد پور و قد رت اهللا ضرونى د ر 
مقاله اى با نام «شرح، تحلیل و تصحیح چند  بیت د شوار از خاقانى شروانى» (1391)، نقد هاى 
پراکند ه اى بر شرح استعالمى، کزازى و برزگرخالقى نوشته اند . سعید  مهد وى فر د ر د و مقاله با 
عناوین «کاستى عمد ة  گزارش د شوارى هاى د یوان خاقانى» (1391) و «آسیب شناسى شرح 
د یوان خاقانى» (1392)، به بررسى برخى ابیات د شوار د یوان خاقانى پرد اخته است. ایشان د ر مقالۀ 
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اول، به برخى از لغزش هاى کزازى د ر گزارش د شوارى هاى د یوان خاقانى اشاره کرد ه و د ر مقالۀ 
د وم، نگاهى انتقاد ى بر آثار سجاد ى، ماهیار، کزازى، برزگر خالقى و د یگران د ارد . موارد  ذکرشد ه 
د ر این پژوهش، از د ید  نویسند گان مقاالت مذکور، پنهان ماند ه است و ضرورت اصالح آن ها د ر 

چاپ هاى بعد ى اثر کزازى احساس مى شود .

بحث و بررسى ابیات 
د ر این قسمت، ابتد ا ابیات مورد ِبحث ذکر  مى شود . سپس، توضیحات کزازى از نظر گذراند ه شد ه 
و د ر اد امه، با ذکر مستند اتى از د یوان خاقانى و د یگر شاعران، به تحلیل معنایى ابیات پرد اخته 

مى شود .
بــه بانــگ زنــگل نبــاش و ُگم ُگــم نقاب1- بــه چارپــارة زنگى به باد  هــرزة د زد 

                  (خاقانــى، 1381: 54)
بر  د زد ان  که  شد ه است  د انسته  افسونى  فرهنگ ها،  از  پاره اى  د ر  د زد   هرزة  «...باد   کزازى: 
بازرگانان فرو  مى خواند ه اند  تا به خواب فرو روند  و د زد ان بتوانند  کاالیشان را بربایند ... خواست 
خاقانى از آن بازنمود ن د و ویژگى باد : هرزگى و د زد ى است. باد ، ناخواند ه به هر سوى مى رود  و 
براى او کعبه و کنشت یکسان است؛ از د یگر سوى، آن چه را د ر راه خویش مى یابد ، مى روبد  و 

مى برد ...» (کزازى، 1385: 119)
از معناى این بیت چنین برمى آید  که باید  این ترکیب را به صورت مضاف و مضافٌ الیه د ر نظر 
بگیریم. منظور خاقانى از آن، باد  هرزه و بى موقعى است که از د زد  خارج مى شود ، زیرا د ر سکوت 

شب هر صد ایى مى تواند  صاحبخانه را بید ار کند . این بیت خاقانى مؤید  این معناست: 
غماز د زد  باشد  هم عطسه هم سعالشجاسوس توست بر خصم انفاس او چو د ر شب

                  (خاقانى، 1381: 230)
یکى از مهم ترین نکاتى که د ر شرح ابیات خاقانى باید  مورد  توجه  قرار گیرد ، شرح خاقانى با 
د یوان خاقانى است، زیرا او مضمون بعضى از ابیات د شوار را د ر مواضعى د یگر با زبانى ساد ه ارائه 
کرد ه است. زرین کوب د ر این باره مى گوید : «بسا که یک مضمون را یک جا با عبارتى روشن و آشکار 
بیان مى کند  و د ر جاى د یگر که عین آن را تکرار مى کند ، آن را با بیان مخفى و مبهم مى آورد . 
ازاین  روست که د ر شرح و تبیین اشعار خاقانى، تتبع اشعار و آثار خود  او از هر شرح و تفسیر د یگر 

بیشتر سود  مى د هد » (زرین کوب، 1379: 87).
بـه بحـر مـاه  مشـیمه ز نـور بچـۀ ناب 2- بـه کـوه برق مثانه ز سـنگ  پارة لعل

(خاقانـى، 1381: 52)               
کزازى مصراع اول را این گونه معنا کرد ه است: «سنگ پارة لعل استعارة آشکار از خورشید  
سرخ فام بامد اد ى است که از پس ابر به  د ر  مى آید ... ابر کوه آسا را انسانى انگاشته است، ناالن از 
بیمارى سنگ مثانه؛ مثانۀ وى را نیز آذرخش پند اشته است. پگاهان، آذرخش از د ل ابرهاى تیره و 
انبوه برمى جهد  و خورشید  به ناگاه آشکار مى شود ؛ آن چنان که گویى سنگ پاره اى است سرخ که از 

میزناى کوه به  د ر  افتاد ه است» (کزازى، 1385: 114).
باتوجه به این توضیح، ارتباطى منطقى بین مثانۀ کوه و رعد  و برقى که د ر آسمان اتفاق مى افتد ، 
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وجود  ند ارد . مى توان بیت را این گونه معنا کرد : کوه معد ن لعل و طال و جواهرات قیمتى است. مثانۀ 
کوه (بطن و د رون کوه) به واسطۀ وجود  این جواهرات، همچون برق مى د رخشد . استعالمى نیز آن را 
به د رستى معنا کرد ه است: «مثانۀ کوه د رون کوه و معد ن لعل است که مى د رخشد  و خاقانى به آن 

بها و د رخشند گى لعل قسم مى خورد » (استعالمى، 1387، ج 1: 243).
گوساله پرسـت عالـم  بـد ى  از  د اشـت 3-  خواهـم  ثـرى  گاو  بـر  رخـت 

               (خاقانـى، 1381: 83)
کزازى: «رخت بر گاو نهاد ن: کنایه اى فعلى از گونۀ ایماست از رهسپارشد ن و جایى را فرو 
نهاد ن...» (کزازى، 1385: 83). خاقانى از د نیاى ناکس پرور مى نالد  و قصد  د ارد  از این عالم سفر 
کند . اگر رخت بر گاو د اشتن را کنایه از سفر بد انیم، معناى سنجید ه اى به د ست نمى آید ، زیرا با 
سفر ظاهرى نمى توان از عالم به  د ر  رفت. معناى صحیح بیت، منوط به تعبیر «گاو ثرى» است 
(گاوى که د ر باور قد ما زمین بر شاخ آن قرار د ارد ). بنابراین، رخت بر گاو ثرى د اشتن، به معناى 

رفتن به زیر زمین و کنایۀ ایما از مرگ است.
بر سرش هر هفت و شش عقد  ٌجمان افشاند ه اند  4- د ر رکابش هفت گیسود ار و شش خاتون رد یف

                               (خاقانى، 1381: 107)
کزازى: «هفت گیسود ار استعارة آشکار از هفت اختر است و شش خاتون از شش ستارة خوشۀ 
پروین» (کزازى، 1385: 198). سخن از انتقال خورشید  از برجى به برج د یگر است، چنان که د ر 

بیت قبل آمد ه: 
گوهر از الماس و مشک از پرنیان افشاند ه اند  رسته چون یوسف ز چاه و د لو و پیشش ابر و صبح

                             (خاقانى، 1381: 107)
هفت گیسود ار را نمى توان استعاره از هفت سیاره د انست، زیرا خورشید  نیز یکى از هفت سیاره 
است. بنابراین، خاقانى باید  از شش گیسود ار سخن مى گفت. د ر فرهنگ اصطالحات نجومى، ذیل 
«هفت گیسود ار» آمد ه است: «سبعۀ سیاره و گفته اند  هفت صورت فلکى شمالى: عوا، ذات الکرسى، 
حامل رأس الغول، ممسک االعنه، إمرأة  المسلسله، جبار، سنبله است» (مصفى، 1357: ذیل 
«هفت گیسود ار»). استعالمى با توجه به این مسئله، بیت را این گونه معنا کرد ه است: «هفت 
گیسود ار، هفت صورت فلکى د ر اخترشناسى قد یم و شش خاتون، شش ستارة سیار است که با 

خورشید  هفت سیاره مى شوند ...» (استعالمى، 1387، ج 1: 400)
کایـن د و را هم د ر یتیمى ملک پرور ساختند 5- هست اتابک مصطفى تأیید  و اسکند ر  خصال      
نشــد                    فرمان  قابل  قبائل  ساخـتند  وریکیشان د ر  مبتر  اول  عنصر  چون  آخرش 

                            (خاقانى، 1381: 113)
کزازى: «عنصر اول کنایۀ ایماست از خاك که نخستین است از چهار آخشیجان» (کزازى، 

.(226 :1385
بیت د وم اشاره به این نکته د ارد  که از نسل اسکند ر فرزند ى به  جا نماند ه است. باید  توجه 
د اشت که عنصر اول آتش است، زیرا عناصر اربعه را از باال به پایین «آتش، باد ، آب و خاك» 
د انسته اند . خاك را که مهد  بارورى و زایند گى است، نمى توان ابتر و عقیم د انست، اما آتش که 

این نقد  بسخته ام به میزان
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

خاکستر زائید ة اوست، مى تواند  مشبه به ابترى و بى د نبالگى باشد . چنان که مسعود سعد  مى گوید : 
گهر چو  کنم  خویش  از  زاد  نسبت  آتش  کز  خاکسترم  چــو  نه 

(210  :1390 (سعد سلمان،        
آمیخته اند  6- سال عمرش صد  و د ر بر ز بتان چارد ه ماه حضر  با  سفر  سال  و  مه  تا 

               (خاقانى، 1381: 120)
کزازى: «خاقانى به آهنگ استوارکارى، سال د وازد ه ماهه را چارد ه ماهه خواسته است و آرزو 
برد ه است که ستود ة او صد  سال بزید  و همواره د ر هر سال چهارد ه ماه زیبارویان را د ر بر  د اشته 
 باشد » (کزازى، 1385: 192). بتان چارد ه ماه را مى توان گونه اى از اضافۀ مقلوب د انست: بتانى 
(زیبارویانى) همچون ماه چهارد ه. «د عاى خاقانى این است که ایشان تا صد  سالگى بماند  و پس 
از آن تا سال و ماه مى آید  و مى رود ، همواره بت هایى چون ماه شب چهارد ه د ر آغوش مبارکشان 

باشد » (استعالمى، 1387، ج 1: 440).
نعلـى ار  آهـن  ننـگ  از  گـه  گـه  انــد ازد 7-  راه گستــــر  ســم  زان 
فکنـد  عـرب  د ر  روم  از  انـد ازد  میخـش  بربـر  بـه  چیـن  از  گـرد ش 

(126  :1381 (خاقانـى،          
سر افکند گى  و  ننگ  مایۀ  که  خویش  ٌسم  از  نعلى  شگفت  اسب  این  «...اگر  کزازى: 
که  است  باد پاى  و  تیزپوى  آن چنان  بیند ازد ،  ٌستوارى  و  سختى  د ر  است  آهن 
.(172  :1385 (کزازى،  افتاد ...»  خواهد   عربستان  د ر  روم  سرزمین  از  نعل  آن  میخ 

اگر مصراع اول را این گونه معنا کنیم، منطقى تر خواهد  بود : اسب ممد وح از ننگ این که جنس 
نعلش از آهن است، آن را د ور مى اند ازد ، زیرا نعل این اسب باید  از فلزى گران بها ساخته شود ، نه از 

آهن که فلزى کم ارزش است و از طال نیست. خاقانى د ر جاى د یگر مى گوید : 
ساختند چون به زر آب قد ح کرد ند  مژگان را طلى کشور  شاه  مرکبان  نعل  میخ 

               (خاقانى، 1381: 112)
زر 8- مرغ از چه زد  شناعت بر صبح راست خانه ترازوى  د ارد   سیمین  عمود   د ر  کو 

                          (همان: 186)
صبح  بر  رسواگرى  و  زشت گویى  به  خروس  که  است  شگفت  د ر  کزازى: «خاقانى        
مى خروشد ؛ صبح راست کار که د ر پایه اى زرین د و کفۀ ترازویش را آویخته است و سنجید ه و 
اند یشید ه رفتار مى کند ؟!» (کزازى، 1385: 304). نکتۀ قابل توجه د ر این بیت کلمۀ «ترازو» است. 
همان طور که مى د انیم، ترازو وسیله اى است براى اند ازه گیرى وزن اجسام. اگر «صاع» یا پیمانه که 
همچون ترازو وسیلۀ سنجش وزن غالت است، جایگزین آن شود ، تاحد ود ى معناى بیت روشن 
مى شود . چنان که د ر فرهنگ معین، د ر تعریف «صاع» آمد ه است: «واحد  وزن، پیمانه اى است 
معاد ل چهار مد  و مساوى هشت رطل و برابر چهار من» (معین، 1388: ذیل «صاع»). نکتۀ د یگر 
این است که تمام بیت را نباید  به صورت سؤالى بخوانیم، بلکه باید  مصراع اول را سؤالى خواند  و 
مصراع د وم را د ر حکم جواب این سؤال د ر نظر گرفت: چرا خروس به رسواگرى و سرزنش صبح 
مى پرد ازد ؟ زیرا د ر بار و وسایل او، پیمانه اى زرین را د ید ه است که د ر این صورت، تلمیحى به د استان 
یوسف (ع) و براد رش بنیامین د ارد . نکتۀ د یگرى که مقبولیت این معنا را استوار مى کند ، تکرار این 
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مضمون د ر د یوان خاقانى است، زیرا او این معنا را به گونه اى د یگر نیز آورد ه است: 
د رشمرغ سحر شناعت از آن زد  چو مصریان     سحر  بار  به  د ید   عید   صاع  کان 

                    (خاقانى، 1381: 221)
استعالمى د رمورد  اهمیت توجه به مضامین مکرر د ر د یوان خاقانى و خاصیت کلید ى این 
ابیات، د ر رمزگشایى ابیات د شوار مى گوید : «خاقانى و هر شاعر یا نویسند ة د یگر، مضامین و 
تعبیرهایى را د ر سخن خود  به تکرار مى آورد  و آن جا که یک بیت خاقانى ابهام د ارد ، چه بسا که 
بیت د یگر د ر قصید ة د یگر او، ما را به پاسخ روشنى مى رساند . این پرسید ن از خاقانى د ربارة سخن 
خاقانى، د ر موارد ى واقعاً یک کلید  است و من با تجربۀ مکررى که از کاربرد  این کلید  د ر تعلیقات 
مثنوى موالنا جالل الد ین و بعد  د ر کتاب د رس حافظ د اشته ام، د ر شرح قصاید  خاقانى هم مکرر، 

ارجاع یک مورد  را به مورد  د یگر مفید  یافته ام» (استعالمى، 1387: 48). 
مظهرش 9- از نقش عید  یک نقط ایام برگرفت کرد   ظفر  عروس  چهرة  بر 

               (خاقانى، 1381: 227)
کزازى: «عید ِ یک نقطه کنایۀ ایماست از عبد . عروس ظفر تشبیه رساست. این عروس به نشانۀ 
بند گى ستود ه، بر چهرة خویش عبد  نقش کرد ه است» (کزازى، 1385: 243-242). استعالمى 
نیز بیت را به همین  صورت معنى کرد ه است. نقش کرد ن کلمۀ «عبد » بر چهره چه لطفى مى تواند  
د اشته باشد ؟! آن چه باعث شد ه د ر شرح این بیت به اشتباه بیفتند ، این است که مرجع ضمیر 
«ش» د ر بیت د وم را کلمۀ «عبد » د انسته اند ، د رصورتى که مرجع آن را باید  «نقطه» بد انیم. بد یهى 
است که د ر سنت هاى اد بیات کالسیک فارسى، وجود  خال از ملزومات چهرة زیباست و مکرر بود ن 

این مضمون د ر آثار نظم و نثر نیازى به اثبات ند ارد . مثًال: 
عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است شیراز و آب رکنى و این باد  خوش نسیم    

                          (حافظ، 1387: 39)
بنابراین، بیت را باید  این گونه معنا کرد : روزگار از کلمۀ «عید » یک نقطه برگرفت و آن نقطه را 
بر چهرة ظفر که عروسى زیباست، گذاشت تا هم زیبایى او را کامل کرد ه  باشد  و هم عید  (روزگار) 

را عبد  و بند ة ممد وح سازد .
مه صقالش10- د ر مرکز مثلث بگرفت ربع مسکون تیغ  از  مریخ  اوج  فریاد  

(228  :1381 (خاقانى،               
      کزازى: «تیغ با تشبیه استوار به ماه مانند  شد ه است» (کزازى، 1385: 346). «تیغ 
مه صقال» د ر هیچ صورتى نمى تواند  وجه تشبیهى د اشته  باشد . سجاد ى د ر کتاب فرهنگ لغات 
و تعبیرات د یوان خاقانى «صقال» را این گونه معنا کرد ه: «صقال: (مصد ر) زد ود ن شمشیر و آینه 
و جز آن (منتهى االرب)، صیقل د اد ن» (سجاد ى، 1382: ذیل «صقال»). و د ر اد امه، همین بیت 
خاقانى را به عنوان شاهد  مثال ذکر کرد ه است. بر این اساس، ترکیب «تیغ مه صقال» را مى توان 
چنین معنا کرد : تیغى که سنگ صیقل د هند ه و تیز کنند ة آن کرة ماه است... استعالمى نیز گرچه 
این بیت را به د رستى شرح نکرد ه، این ترکیب را همین گونه معنا کرد ه است: «شمشیر شاه که آن را 
با کرة ماه صیقلى د اد ه اند ...» (استعالمى، 1387، ج 2: 732). خاقانى د ر د و بیت د یگر نیز این 

مضمون را تکرار کرد ه است: 

این نقد  بسخته ام به میزان
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

آخته مریخ  تیغ  قربان  بهر  ذابح  جرم کیوانش چو سنگ مکى افسان د ید ه اند سعد  
                         (خاقانى، 1381: 94)

تیغـش بــهر  کز  آل بــــهرام  ســر تیــــغ بــهرام افســـان نمــایــد  ســـر 
                                        (همان)

چنان که مى بینیم، د ر این نمونه ها نیز یکى از ستارگان، به عنوان سنگ صیقل د هند ة چاقو 
آمد ه است و رابطۀ تشبیهى وجود  ند ارد .

آسیابان آید م  برون  ار  جغد   چو  مى گریزم 11-  آسیا  بام  هفت  برین 
(291  :1381 (خاقانى،           

کزازى: «آسیابان با تشبیه ساد ه و مجمل، به جغد  مانند  شد ه است...» (کزازى، 1385: 423). 
به  نظر  مى رسد  که کزازى به جاى کلمۀ «خاقانى»، «آسیابان» نوشته است، زیرا معناى بیت تاحد ود  
زیاد ى آشکار است: من د ر این د نیا (آسیا) همچون جغد ى ویرانه نشین و مرد م گریز هستم که 
اگر آسیابان (هر چیز یا کسى که باعث رنجش باشد ) قصد  آزار مرا د اشته باشد ، از د نیا به افالك 

(که همچون آسیا د ر حال گرد ش است) مى گریزم. رفتن به افالك مى تواند  کنایه از مرگ باشد .
خواند ه اى تا عیسى از مقعد  چه د ید  آخرزمان 12- پا شکستم زین خران، گرچه د رست از من شد ند 

                            (خاقانى، 1381: 328)
کزازى د ر توضیح این بیت به کلى از معناى صحیح آن د ور شد ه است: «پا شکستن کنایۀ 
فعلى ایماست از کناره جستن... ٌمقَعد : زمین گیر. خواست خاقانى از این واژه بر من روشن نیست. 
مى انگارم که شاید  ُمقَعد  به کنایۀ ایما از پیرزن به کار برد ه شد ه است و خاقانى از آن پیرزنى را 
خواسته است که بر پایۀ بازگفتى، د ر پایان جهان سر  بر مى آورد  و از یاران د جال است. عیسى 
نیز د ر این زمان از آسمان فرود  مى آید  و مهد ى را د ر براند اختن د جال و د جالیان یارى مى د هد . 
بد ین سان، ٌمقَعد  استعاره اى آشکار از د شمنان سخنور مى تواند  بود » (کزازى، 1385: 472-473). 
محمد رضا ترکى نیز د ر نقد  خود  بر گزارش د شوارى هاى د یوان خاقانى، د ر توضیح این بیت به 
بیراهه رفته است. او مى گوید : «اگر ناچار باشیم از باب حد س و گمان سخن بگوییم، مى توانیم 
احتمال بد هیم، بیت خاقانى ناظر به ماجراى مرد  مفلوج و زمین گیرى است که عیسى او را شفا 

بخشید ...» (ترکى، 1383: 103)
د ر توضیح این بیت باید  به چند  نکته اشاره کنیم:

 الف) شکسته شد ن پاى خر: د ر باور روستاییان شکسته شد ن پاى خر، برابر است با 
از کار افتاد گى و بى مصرف شد ن آن، زیرا استخوان این حیوان به سختى ترمیم مى شود  و د رصورت 

بهبود ى نیز د یگر توان و تحمل انجام کارهاى سنگین را نخواهد  د اشت.
ب)آفرینش خفاش: آفرینش خفاش را به حضرت عیسى (ع) نسبت د اد ه اند ، اما او د ر 
خلقت این حیوان، چشم و مقعد  آن را فراموش کرد ... «د ر انجیل متى آمد ه است که زمانى که 
عیسى کود ك بود  و با خاك بازى مى کرد ، مرغى ساخت و به او گفت: بپر و مرغ پرید . 
گفته اند  که هنگامى که عیسى خفاش را از گل ساخت، سوراخ مقعد  او را فراموش کرد . 
ازاین جهت خفاش به زود ى مرد  و این باعث طعن کفار شد » (شمیسا، 1386: 482). بنابر 
آن چه که گفته شد ، (گرچه بیت متوهم این معنى نیز هست: پاى من توسط این خران شکسته 
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شد ). خاقانى رقیبان خود  را به خرانى تشبیه کرد ه است که توسط او پایشان شکسته شد ه است و از 
کار افتاد ه اند . د ر همان مصراع مى گوید : این شاعران شاگرد ان من بود ه اند  که به وسیلۀ من پرورش 
یافتند  و د ر نهایت، توسط خود م زمین گیر شد ند ، همان طورى که عیسى خفاش را خلق کرد  و او 
را معیوب ساخت. خاقانى خواسته است، ارتباط تاریخى عیسى (ع) و خر و به موازات آن، ارتباط 
عیسى (ع) و خفاش را د ر بیت بیاورد . د ر ابیاتى د یگر نیز به نقص خلقت خفاش توسط عیسى 

(ع) اشاره کرد ه است: 
عیسى ز  را  عیـسى  مرغ  راحت  عذرا...چه  خورشید   با  است  همسایه  که 
نیست خود   مرغ  طبیب  عیسى  بینــا چرا  کــرد   تــواند   را  اکـــمه  که 

(24  :1381 (خاقانى،                  
زیان کى شود  از پاى مور د ست سلیمان به عیب عیسى  صنعت  گل  مرغ  از  کند   کى 

                               (همان: 333)
نظر استعالمى نیز مؤید  این معناست، گرچه ابتد اى بیت را به خوبى معنا نکرد ه است که از 
پرد اختن به آن صرف نظر مى کنیم: «...مثل عیسى که از ِگل مرغى یا ٌخفاشى ساخت و به او جان 
د اد ، اما خفاش او مرد ، زیرا مطابق روایات، عیسى فراموش کرد ه  بود  که براى او مقعد  (مخرج) 
هم د رست کند . د ر روایات د یگر، مرغ عیسى نابینا بود ه و این نقص بهانۀ استهزاء او شد ه است» 

(استعالمى، 1387: ج 2: 1022).
آن 13- گرچه به چشم عوام سنگچه چون لؤلؤ است     و  این  کند   فـرق  آفتاب  تــف  لیک 

                    (خاقانى، 1381: 334)
کزازى: «د ر چشم مرد مان سنگ ریزه و گوهر یکسان مى نماید ؛ اما د ر پرتو خورشید ، جد ایى 
این د و آشکار مى شود : گوهر مى د رخشد  و سنگ ریزه تیره و بى فروغ مى ماند » (کزازى، 1385: 
475). د ر فرهنگ لغات و تعبیرات سجاد ى، د رمورد  «سنگچه» آمد ه است: «سنگچه- سنگ 
کوچک، سنگریزه» (سجاد ى، 1382: ذیل «سنگچه») و همین بیت را به عنوان شاهد  مثال ذکر 
کرد ه است. د ر لغت نامۀ د هخد ا ذیل «سنگچه» آمد ه است: «سنگچه. ژاله باشد  که تگرگ است 
(برهان). تگرگ و ژاله و لفظ چه براى نسبت است (غیاث)» (د هخد ا، 1377: ذیل «سنگچه») 

د ر فرهنگ معین نیز این گونه آمد ه است: «سنگچه= تگرگ» (معین، 1388: ذیل «سنگچه»)
د ر د اراب نامۀ طرسوسى نیز این اسم به صورت «ِسَکنجه» آمد ه است که با قراین معنایى 
مى توان د ریافت که شکل تحریف شد ه یا ضبطى د یگر از «سنگچه» است: «د ر ساعت، تند باد ى 
برخاست و بانگ رعد  برآمد  و آتش َجستن گرفت و باران و ِسَکنجه بارید ن آغاز کرد ؛ هریک چند ِ 
بیضه اى...» (طرسوسى، 1389، ج 1: 307). به د و د لیل «تگرگ» صحیح است و مى توان نتیجه 
گرفت که سجاد ى و کزازى آن را اشتباه معنا کرد ه اند : الف) تشابه ظاهرى تگرگ و مروارید  د ر 
سفید ى و گرد ى، ب) ترکیب «تف آفتاب» قرینه اى است براى تأیید  این معنا، زیرا حرارت آفتاب 
را نمى توان د ر معناى روشنى آن به کار برد . با توجه به این مقد مات، مى توان بیت را این گونه معنا 
کرد : گرچه د ر چشم ناآگاهان، مروارید  (شعر خاقانى) و تگرگ (شعر رقیبان خاقانى) د ر ظاهر مثل 
هم هستند ، شعر آن ها ماند گار نیست، همچنان که تگرگ د ر برابر گرماى آفتاب از بین مى رود ، اما 

مروارید  آسیبى نمى بیند .

این نقد  بسخته ام به میزان
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

د اشته14- مى آتش و کف د ود  بین آن کف سیم اند ود  بین      ثریا  سر  بر  بیین  خون آلود   مــریخ 
                      (خاقانى، 1381: 383)

کزازى: «مریخ خون آلود  استعارة آشکار از باد ه است و ثریا از کِف رخشان ساقى» (کزازى، 
1385: 549-548). مى با تشبیه جمع به آتش و مریخ تشبیه شد ه است و کف روى شراب نیز 
با همین نوع تشبیه، به د ود  و ستاره هاى ثریا (با وجه شبه سفید ى و د رخشند گى). کف د وم به 
معنى د ست ساقى است و با کف اول، جناس تام مى سازد . د ر مصراع د وم، به د و د لیل نمى توانیم 
ثریا را استعاره از د ست ساقى بد انیم: الف) مى د و مشبه به د ارد : آتش و مریخ و خاقانى براى رعایت 
قرینه سازى، کف را نیز به د ود  و ثریا تشبیه کرد ه است. ب) د ر مصراع د وم تصریح شد ه که مریخ بر 
سر، ثریا د ارد . بد یهى است که کف بر روى شراب مى ایستد  و د ست ساقى پیاله را از زیر مى گیرد ، 
نه از باال. استعالمى نیز بیت را این گونه معنا کرد ه است: «شراب سرخ به مریخ تشبیه شد ه... و 
کف سفید  روى شراب را خاقانى مانند  مجموعۀ ستاره هاى ثریا د ید ه است (استعالمى، 1387، ج 

.(1208 :2
همه 15- تنم از آتش تب سوخته چون عود  و نى است بخائید   سرانگشت  عود   و  نى  چون 

                        (خاقانى، 1381: 407)
کزازى: «تن با تشبیه آشکار و جمع، به نى و عود  مانند  شد ه است. تشبیه د وم نیز از همین گونه 
است. ازآنجا که نوك نى را مى تراشند  تا از آن قلم بسازند  و عود  را نیز مى برند  تا د ر مجمر بنهند ، 
سرانگشت به این د و مانند  آمد ه است. خایید ن سرانگشت کنایۀ فعلى ایماست از اند وه و ناکامى 

بسیار» (کزازى، 1385: 580).
یکى د یگر از نکات کلید ى شرح د یوان خاقانى، توجه به شگرد هاى او د ر تکرار کلماتى است که 
از لحاظ شکلى یکسان مى نمایند ، اما معناهاى د و یا چند گانه اى براى آن ها مفروض است. معموالً 
خاقانى این گونه کلمات هم شکل را با هد ف ایجاد  جناس تام و ایهام  تناسب مى آورد . کزازى نى و 
عود  را د ر هر د و مصراع، به یک معنا د انسته و نکات بالغى بیت را ناد ید ه گرفته است. مصراع اول، 
اشاره به این نکته د ارد  که نى به سرعت مى سوزد  و تبد یل به خاکستر مى شود  و عود  نیز ماد ه اى 
است که سوختن آن، بوى خوشى د اشته است. د ر مصراع د وم، عود  و نى را باید  د ر معناى آالت 
موسیقى د ر نظر بگیریم. ارتباط سرانگشت با این د و نوع ساز نیز مشخص است، زیرا هر د و را با 
سرانگشت و ناخن مى نوازند . د راین صورت، د و «عود » و د و «نى» جناس تام د ارند  و نى د وم با عود  
اول و عود  د وم با نى اول، ایهام  تناسب مى سازند . د ر شرح د یوان خاقانى، همواره باید  د ر نظر د اشته 
باشیم که د رصورت وجود  کلمات یک شکل، تا زمانى که معناى بیت پذیرفتنى باشد ، ارجحیت با 

معناهاى متفاوت واژه ها خواهد  بود ، نه معناهاى یکسان.
از قد ح گلین نگر عکس گالب عبهرى 16- تیغ فراسیاب چه خون سیاوشان کد ام    

                      (خاقانى، 1381: 420)
استعاره اى  نیز  سیاوشان  خون  بلور...  جام  از  آشکار  استعارة  فراسیاب  «تیغ  کزازى: 
واگرد ان  نشانۀ  عبهرى  اشک.  از  آشکار  است  استعاره اى  عبهرى  گالب  باد ه...  از  آشکار  است 
(کزازى، 1385: 598). چشم»  از  آشکار  است  استعاره اى  خود ،  عبهر،  است؛  صارفه)  (قرینۀ 

کزازى تیغ فراسیاب و خون سیاوشان را به ترتیب، استعاره از جام بلور و شراب سرخ د انسته است. 
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بد یهى است که این بیت و ابیات قبل از آن، د ر توصیف مجلس شراب است. با این مقد مه، سؤال 
این است که چه ارتباطى مى تواند  بین مجلس شراب و اشک (گالب عبهرى) باشد ؟! کزازى 
باتوجه به واژة «عبهر» (نرگس) و پیشینۀ استعارى این کلمه، آن را استعاره از چشم د انسته است. 
د ر صورتى که با رجوع به متون گذشته، مى توان د ریافت که از تقطیر گل هاى مختلف، شراب 
مى ساخته اند  و گالب نیز مجازاً اشاره به شراب د ارد . سجاد ى د ر توضیح این ترکیب نوشته ا ست: 
«گالب عبهرى (ترکیب وصفى) گالب نرگسى، د ر شعر خاقانى کنایه از شراب خوش بوى و 
خوش رنگ چون نرگس» (سجاد ى، 1382: ذیل «گالب عبهرى»). این بیت از خسرو و شیرین 
نیز مى تواند ، این نکته را تأیید  کند  که از گل ها و گیاهان مختلف (نرگس، ریحان و...)، شراب 

مى ساخته اند : 
ریـــحان فـــروشان ز رشک نـــرگس مستش خـــروشان                      ارم  بـــازار  به 

          (نظامى، 1388، ج 1: 128)
یعنى مستى چشم (نرگس) او از شراب ریحانى گیراتر بود  و بازار شراب فروشان را کساد  کرد ه  

بود .
نقد  عراق چون کند  زر خالص جعفرى 17- ور نه ترازوى فلک زرگر قلب کار شد    

                        (خاقانى، 1381: 429)
کزازى: «زر جعفرى کنایۀ ایماست از زر ناب و استعاره اى آشکار از برگ هاى زرد  د رختان... 
نقد  عراق استعاره اى است آشکار از برگ هاى نارنجى و سرخ فام د رختان. از نقد  عراق، پیش از آن، 
با کنایۀ ایما د ینار ناسره خواسته شد ه است که رنگ آن از غش و آمیغى که د ر آن است، به تیرگى 
مى گراید : خاقانى پند اشته است که برج ترازو زرگرى د غل کار شد ه است، زیرا سکه هاى زرد  و ناب 
خزانى را به سکه هاى ناسره و تیره رنگ د یگرگون ساخته است» (کزازى، 1385: 621). تشخیص 
د و استعاره از سوى ایشان به د رستى انجام گرفته، اما د ر معناى بیت خطایى صورت پذیرفته است، 
زیرا د غل کار و َقالب به کسى اطالق مى شود  که جنسى نامرغوب و ناسره را به جاى جنسى سره 
و مرغوب عرضه کند . بنابراین، معناى بیت این گونه است: خاقانى پند اشته ، برج ترازو زرگرى 
د غلکار شد ه است، زیرا سکه هاى ناسره و تیره رنگ را با ظاهرسازى، به سکه هاى زرد  و ناب خزانى، 

د یگرگون ساخته است.
چهره چو تاج خسروان د ید ه چو تخت جوهرى18- تخت حساب شد  عد و کرد ه ز خاك تاج سر   

                                (خاقانى، 1381: 431)
کزازى: «چهره و د ید ه با تشبیه ساد ه و مجمل، به تاج و تخت گوهریان [تشبیه شد ه اند ]؛ 
مانروى د ر مانند گى نخستین، پارگى و از هم د رید گى است: چهرة پاره پارة د شمن، کنگره هاى تاج 
را فرایاد  خاقانى آورد ه است...» (کزازى، 1385: 625). تشبیه چهرة د شمن به تاج، مجازاً اشاره به 
جنس تاج (طال) و با مجازى د یگر، اشاره به زرد ى رنگ طال د ارد . زرد ى رنگ چهره، کنایۀ ایما از 
ترس یا بیمارى است که هر د و معنا باتوجه به سیاق عبارت، پذیرفتنى است. خاقانى د ر د و مورد  

د یگر نیز همین تشبیه را با وضوح بیشتر تکرار کرد ه است: 
حمـــراسم آن خــر به اشـــک چشم و چــهره               یاقـوت  و  زر  د ر  بگیـــرم 

                 (خاقانى، 1381: 26)

این نقد  بسخته ام به میزان
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیات)

د اشتن نقش بت و نام شاه بر خود  بستن چو زر       سقم  رنگ  گاز  بیم  از  وانگهى 
                           (همان: 316)

استعالمى نیز به همین معنا اشاره کرد ه است: «چهره چو تاج خسروان یعنى زرد ...» (استعالمى، 
1387، ج2: 1357)

ابایى19- اى خوانچۀ گرد ون که نوالت همه زهر است     تلخ  چون  تو  و  شیرین  چه  ز  نانت 
                    (خاقانى، 1381: 434)

کزازى: «خوانچۀ گرد ون استعارة آشکار از خورشید  است و نان از گرد ى آن. خاقانى بارها 
خورشید  را نان زرین انگاشته است و ماه را نان سیمین. خورشید  با تشبیه استوار، به اَبا مانند  
شد ه است...» (کزازى، 1385: 643). د ر این جا نیز همچون مورد ى که پیش از این بد ان پرد اخته 
شد  (گالب عبهرى)، کزازى با تکیه بر استعاره هاى مکرر و پیشینۀ واژگان د ر د یوان خاقانى، (آورد ن 
لفظ نان به استعاره از خورشید ) بیت را معنا کرد ه است. اگر خوانچۀ گرد ون و نان را استعاره از 
خورشید  بد انیم، بیت د چار تزاحم  خیال و پریشانى معنا مى شود ، زیرا د ر ابتد ا خورشید  به نان 
تشبیه شد ه است و د ر اد امه، باز هم به نان بود ن آن اشاره مى شود  که حشوى قبیح د ر حوزة 
معنا به  وجود   مى آورد . د ر اد امه، تلخ بود ن و شیرینى خورشید ، چه معنایى مى تواند  د اشته باشد ؟ 
قد ما با تکیه بر باورهاى اساطیرى و اخترشناسانه، گرد ون و افالك را مسبب تعیین سرنوشت خود  

مى د انستند ، چنان که صائب تبریزى مى فرماید : 
بى هنران          کنند   گرد ون  ز  که  شکایتى است که تیر کج از کمان د ارد  شکایتى 

                 (صائب، 1384، ج1: 638)     
و حافظ نیز مى گوید : 

مراد  زمام  د هد   ناد ان  مرد م  به   تو اهل د انش و فضلى همین گناهت بس فلک 
                       (حافظ، 1387: 269)

براى یافتن معناى صحیح این بیت، باید  خوانچۀ گرد ون را تشبیه بلیغ بد انیم، نه استعاره. 
یعنى د نیا و نعمت هاى آن همچون خوانى است که براى مخلوقات گسترد ه شد ه است. شیرینى نان 
به حالوت ها و نعمات فریبند ة د نیا اشاره د ارد  و تلخى این آش نیز بر حواد ث تلخ و ناگوار روزگار 

د اللت مى کند  که د رنهایت، موجب هالکت انسان مى شود .
راه صد  فرسنگ را زین سر به سر پیمود مى20- گر د لم د اد ى که شروان بى حضورش د ید مى

                          (خاقانى، 1381: 443)
کزازى: «خاقانى مى گوید : ...اگر مى توانست شروان را بى روى د لجوى وحید الد ین ببیند  و 
برتابد ، به شور و شتاب راه صد  فرسنگ را مى پیمود  و به آن سامان مى رفت» (کزازى، 1385: 
630). این بیت د ر رثاى وحید الد ین، پسرعموى خاقانى است. با استناد  به ابیاتى از این قصید ه، 

مى توان د ریافت که خاقانى د ر زمان مرگ پسرعموى خود ، د ر شروان نبود ه است: 
گر به عالم د اد  بود ى من به خون مأخوذمىنى نى آن فرزانه را د اغ فراقم کشت و بس

                             (خاقانى: 1381: 443)
معناى پیشنهاد ى کزازى پذیرفتنى نیست، زیرا با این سؤال مواجه مى شویم که: بعد  از مرگ 
وحید الد ین، شروان بد ون حضور او چه انگیزة قد رتمند ى د ر خاقانى به  وجود   مى آورد ه که راه
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صد  فرسنگ را با عجله و شوق بپیماید ؟! «گر د لم د اد ى» یعنى «اگر به د لم مى افتاد » و به ذهنم 
خطور مى کرد  که او از د نیا مى رود  و من شروان را د ر آیند ه، بد ون حضور او خواهم د ید ، پیش از 

این که این اتفاق بیافتد ، این راه طوالنى را با شتاب و بد ون  توقف مى پیمود م و به د ید ار او مى آمد م.
مى رود  جفا  نقد   د هر  بازار  سر  بر  او 21-  خذالن  د ستۀ  ننگرى  ار  رسته اى 

                      (خاقانى، 1381: 364)
این بیت د ر کتاب گزارش د شوارى هاى د یوان خاقانى، د ر موضع قافیه با د یگر ابیات همخوانى 

ند ارد : 
مــى رود ؛ جفا  نقد   د هـر،  بازار  سر  او بر  بازار  رستـۀ  ننگرى  ار  رسته اى، 

                        (کزازى، 1385: 505)
مطلع قصید ه بد ین شکل است: 

د ل عجمى صورتى است، عشق زبان د ان او عشق بهین گوهرى است گوهر د ل کان او
                                 (خاقانى، 1381: 362)

د یگر ابیات قصید ه، د اراى هجاى مشترك «ان» و حرف روى «ن» هستند ، اما چنان که 
مى بینیم، قافیۀ بیت مورد ِبحث، کلمۀ «بازار» است و د ر ساختار قصید ه جاى نمى گیرد . مى توان 
گفت که این خطا د ر فرآیند  چاپ و نشر صورت نگرفته است، زیرا کزازى د ر توضیح و تشریح 
صنایع اد بى این بیت گفته است: «بر پایۀ بازار، گونه اى از بُنسرى بیت را آراسته است» (کزازى، 

.(506 :1385

نتیجه گیرى 
گزارش د شوارى هاى د یوان خاقانى یکى از کارآمد ترین شروحى است که بر این د یوان نوشته 
شد ه است. د ر این اثر، ابیات د ر سه سطح (لغوى، بالغى و تحلیل معنایى) مورد  بحث و بررسى 
قرار گرفته اند . کزازى د ر توضیح برخى از ابیات، به  د الیل مختلف از مسیر منطق و استد الل د ور 
شد ه است و معناى پیشنهاد ى براى هر بیت، به نسبت لغزش هاى پیش آمد ه، کم و بیش د چار 

د گرگونى و تحریف شد ه است. برخى از مهم ترین د الیل این لغزش ها را مى توان چنین برشمرد : 
الف) کم توجهى به تکرار مضامین و معانى د ر د یوان خاقانى، زیرا بعضى از ابیات، با حفظ 
وحد ت موضوع و مضمون، د ر موقعیت هایى از این د یوان تکرار شد ه اند  که د ر توضیح معناى ابیات 

مشابه خود  بسیار مؤثرند .
ب) کم توجهى به ارجاعات برون متنى ازجمله: روایات تاریخى، اسطوره اى و... مثل خلقت 

خفاش توسط عیسى (ع) و...
ج) غفلت از معانى مختلف یک واژه.

د ) ناد ید ه گرفتن شگرد هاى بالغى خاقانى د ر خلق جناس تام و ایهام  تناسب بر پایۀ تکرار 
کلمات هم شکل.

ه) اتکا به پیشینۀ تاریخى برخى از استعاره ها و ناد ید ه گرفتن استعاره هاى نو.
و) د الیلى د یگر ازجمله: پیچید گى ذاتى برخى از ابیات، خوانش وصفى ترکیبات اضافى و 

برعکس، عد م  توجه  به ضبط صحیح واژه د ر بیت و...

این نقد  بسخته ام به میزان
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