
  
  
  
  
  
  
 
 

 ...كه چو خوش بنگري اي سرو روان
  قلعه علي صفري آق     

  
  

  چكيده
العراقين خاقاني شرواني به تحفةگذري بر « اين نوشته پاسخي است به نقدي با عنوان

 ةآين 49 ةفر كه در شمار مهدويبه قلم آقاي سعيد » قلعه كوشش علي صفري آق
نادرستي كه در  ةكنوني به اشتباهات منتقد و شيو ةدر نوشت. منتشر شده بود ميراث
  .خود در پيش گرفته بود پرداخته شده است ةنوشت

  
  العراقين، خاقاني شروانيتحفةنقد، پاسخ نقد، : هاي كليدي واژه

  
فر  به قلم آقاي سعيد مهدوي اي نوشته )49شمارة پياپي (آينة ميراث نشرية در 

خاقاني شرواني به كوشش علي صفري  تحفةالعراقين گذري بر« با عنوان
از متنِ ياد شده  نويسندة اين سطورناظر بر چاپ منتشر شده است كه  »قلعه آق

ي چاپ ما را گوشزد هالغزششماري از نويسندة مقاله . در عنوان مقاله است
مطالبي هست كه آن نوشته يي از هابخشدر  اما ؛استسپاس  كه موجبند ا هكرد

  .خواهيم پرداخت هادر نوشتة كنوني به آن توضيح دارد ونياز به 



 108 / آينة ميراث: شمارة 50

 

نخسـت   :نمايـد  نكته بايسته مـي  سهيادكرد  ،اصل مطلببه  پرداختن پيش از
ايشان جزو نكاتي است كه مـا نخسـتين بـار در گشـودن     نوشتة بخشي از اينكه 
ايشـان بـا پـروردن همـان     يم و اشاره كـرده بـود   هاشعر خاقاني بدان يهادشواري

اي مطـرح   به گونـه مطلب را  ،و بي اشاره بدانچه در نوشتة ما هست ،موضوعات
  .هاي ايشان است همه از يافتهكه گويا  اند كرده

ط سـ توچاپي از اين اثـر   ،العراقينتحفةما از پيش از چاپ اندكي ديگر اينكه 
فر در مقالة  آقاي مهدوياز آنچه  يبخش. آباد منتشر شد اسعبآقاي يوسف عالي 

به دست با چاپ ما چاپ  مقابلة آن ازمطالبي است كه واقع  اند در ياد كردهخود 
از نوشـتن مقالـة خـود قصـد     ايشان مبني بـر اينكـه    گفتةاين نكته با  .اند آورده
 سـازگار  انـد  داشـته را ــ   ويژه چاپ مـا  هبــ  العراقينتحفةپژوهش بر برد  پيش
آن كـار   از آنچـه  هسـت و ان همگـ در دسـترس   تصـحيح  چـرا كـه آن   ؛نيست
  .آيد به شمار نمياي  نكتة تازه شدهنويس  بيرون
پـيش از كـار آقـاي عـالي      هاتكه مدبا آن نويسندة اين سطرها كاركه چرا اين

داسـتاني دارد كـه    ،چـاپ ايشـان منتشـر شـد    يك سال پس از آمادة چاپ بود 
كـه   مشكالتي با ،هرچه بود .خواهد مجالي ديگر ميآن  داليل گوناگون نيادكرد

حتـي  آن اندازه جلو افتـاد كـه    آقاي عاليكار پيش آمد  اين نگارندهبراي چاپ 
چـرا   ؛ديمچنين نكربا اين حال . بهره ببريمدر كار خود  آن چاپاز توانستيم  مي
تـر اينكـه    مهـم و . سـازيم  فربهاز زلة خوان ديگران كار خود را ستيم خوا نميكه 
بـا چنـد    شده بـود كشيده بسياري زحمت  شكه برايكاري  استقاللِ خواستيم نمي

سپرده  ميراثبه  در آغاز بنابراين متني كه. مخدوش شود انه از ديگرنكتة برگرفت
  .همانگونه به چاپ رسيد ،شده بود

به قلم ي نقدآباد  اسعبعالي يوسف چاپ آقاي  پس ازكه اين ديگرنكتة 
مرداد و [ 24و  23پياپي  ،گزارش ميراث :در( بر آن كار نوشته شد نگارندة اين سطور

و زندگي  العراقينتحفةبارة  اي در كه مطالب تازه )32ـ25ص  ،]1387شهريور 
از نام  ناگزير ،باشدبا نام مستعار مقاله شد كه  خواستهچون  .در بر داشتخاقاني 
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به آن مقاله سپسين  در خالل مطالبِ .شداستفاده بفرد يكي از نزديكان منحصر
  .ياد خواهيم كرد» مقالة نام مستعار« عنوانبا نوشته و لذا از آن  اشاره خواهد شد

تصحيح مـا يـاد   بارة  دررا  كليمورد  پنجنخست در نوشتة خود  فر آقاي مهدوي
در  .انـد  پرداختـه  هـا ي آنهايا يادداشت هابيت بارة يادكرد نكاتي درو سپس به  كرده

 هاو يادداشـت  هابارة بيت پردازيم و سپس در مي كليمورد  پنجبه آن نخست اينجا 
  .گفتگو خواهيم كرد

و  العراقينتحفةچرا عنوان اصلي متن را اينكه  ،اند اي كه ياد كرده نكتهنخستين ـ 
يادآور شديم كه  چاپ خودديباجة در ما . ايم نهاده الغرايب ختمعنوان فرعي را 

خاقاني  نام ديگر اين منظومه و ساختة خود العراقينتحفة دليلي در دست نيست كه
تا يكي از حدود سي سال پس از درگذشت خاقاني شواهدي را  در همانجا. نباشد

  خوانده العراقينتحفةاين منظومه به نام ها يادآور شديم كه در همة آن اخير سدةدو 
 ــ بعدها به دست آورديمو شواهد ديگري كه  ــ شواهدن جز اي. شده است

 العراقينتحفةها نام اشاره كرد كه در همة آن اثرشمار اين پرهاي  نسخهتوان به  مي
اين ما  بر بنا ؛دانست اشتباهحاصل را  هاهمة اينتوان  و نمي است شده درجاثر بر 

 روي جلدبر همواره به كار رفته در تاريخ ادبيات فارسي را كه  ينهمان نام نخست
  .است گوياي مطلب ،عنوان نام دومه بالغرايب  ختمثبت نام  و نهاديم

 بايـد بـا  و  اند ناديده ماندهظرايفي هست كه  نيز الغرايب ختمتأييد نام البته در 
آقـاي  بـراي نمونـه   . پـي بـرد   هابـدان هاي آثار خاقاني آشنا بود تا  نسخه متن و
الغرايـب   ختممبني بر تأييد نام استاد افشار به يادداشت در نوشتة خود فر  مهدوي

 روشن است كـه  .اند كرده استناد )ص نوزده( ديباجة چاپ عكسي نسخة ويندر 
اسـتاد افشـار يـاد    پنجمين موردي كه حال آنكه  ؛اند همة موارد را پذيرفته ايشان
ايشـان  . اسـت  نقـل نشـده  به درستي ديگر بوده  يبعچون برگرفته از من ،اند كرده
  :اند نوشته

خ به خـط عبـدالباري نطنـزي مـور     العراقينتحفة 600/  1ي شمارة نسخة خط
اي است همانند ديباچة مصدر بر بعضي از نسـخ   ديباچهداراي  1037تا  1035
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  ...العراقينتحفةبه جاي  »الغرائب ديباچة ختم«ولي با عنوان  تحفةالعراقين
  
داراي مـتن  سپهسـاالر   600نسـخة   داشـت كـه   توجـه بايد بارة اين عبارت  در

در آغـاز آن   كـه چند اثر نجـومي  از اي است  مجموعهبلكه  ؛نيست تحفةالعراقين
ديگر اينكـه   1.و دوازده نامه از خاقاني ثبت شده است تحفةالعراقين منثور مقدمة

ثبت نشده » الغرائب ديباچة ختم«عبارت  مندرج در آن مجموعه در آغاز ديباجة
دور ةالـي قـدو   بقيةالمصـدور  ؛الغرايـب  مقدمة كتاب ختم« :بلكه آورده شده 2.»الصـ 
گرفتـه  اي  آغاز نسـخه  ازاين ديباجة منثور رساند كه  مي عبارتاين بخش نخست 

 نكتة ديگـر  اما .ضبط شده بوده است الغرايب ختم صورته ب كه نام اثر در آن شده
ديباجـة  خاقاني براي دهد  اينكه همين يادداشت نشان مي داشت توجهبدان كه بايد 
نـامي نهـاده كـه همانـا      ،مـتن هر يك از شش مقالة مانند هنيز  العراقينتحفةمنثور 

  3.هاي اثر افتاده است از نسخهو اين نام  است »الصدورةالي قدو بقيةالمصدور«
صـرفاً  ما در تعليقات خود گـاهي  اينكه  ،اند بدان اشاره كردهاي كه  دومين نكتهـ 

بـارة   و توضـيحي در ايم  و مشابهات يك مضمون پرداختهمتون به يادكرد شواهد 
مثـال   »طرب زنگي«بارة تعبير  دررا  29ما بر بيت  سپس يادداشت. ايم نداده هاآن

برخـي از   كـه  داشـت  توجـه بايـد   هايادداشتگونه  بارة اين در. )287ص ( اند زده
توضـيح   ارائـة  نيازي بـه  ،جز يادكرد شاهدما چندان روشن است كه متن  تعابيرِ

. گونه است همين اند كه ياد كردهدر همان مثالي چنانكه  ؛ايم ها نديدهبراي آنبيشتر 
 ،انـد  شيوه خـرده گرفتـه  به اين با اينكه ايشان  كه برانگيز اينجاست لنكتة تأم اما

 مثـالِ ايشـان بـراي    .)213ـ212ص ( اند نيز به ارائة شاهد بسنده كردهخودشان 
اشـاره   »شاخ گل و سـگ «بارة مضمون  در 1905به يادداشت ما بر بيت ديگر 
 :انـد  ايشان در دنبالة مطلب نوشته. يما هاند كه آنجا هم فقط شواهد را ياد كرد كرده

كه رجـوع كـردم   كه آن را در چندين منبع معتبر اين اشارت چنان غريب است «
گويند سـگ   :دالرسولي در باب آن چنين آمدهحواشي مرحوم عبولي در  ؛نيافتم

از مرحـوم   ييادداشـت ديگـر  و سـپس   »...ديوانه را بر گلبن بندند افاقـه يابـد  
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خـود   ،موضـوع  اذعان ايشان بر غرابـت . اند آورده در همين موردرا  عبدالرسولي
از  .ايـم  پرداختهصرفاً به يادكرد شواهد  هادليلي است كه چرا در برخي از يادداشت

 فاقداشاراتي  اند از حواشي چاپ عبدالرسولي آوردهفر  آقاي مهدويآنچه  سويي
در كـار خـود وارد   تـا جـاي ممكـن    را و ما چنين مـواردي   ستا پشتوانة متني

شـواهد   ،يا تعبيرگاهي يك مضمون در اين زمينه بايد يادآور شويم كه . ايم نكرده
دريـافتن  قابـل اطمينـاني بـراي    وجـه   اگرچه اين شواهد. در متون داردديگري 
 بنـابراين  .دنكن درستي ضبط متن را تأييد مي اما ،دنده به دست نمي بيت دشواريِ

ـ  . ضـروري اسـت   ،يادكرد همان شواهد يا مشـابهات  ي بـا مضـاميني   گـاهي حت
 2076بـراي نمونـه بيـت    . شويم كه مشابهات آن نيز انـدك اسـت   روياروي مي
  :چنين است تحفةالعراقين

ــاه ــر م ــه ه ــتقي ب ــد فس ــر گنب  عنّــــابي كــــرده كيســــة مــــاه  ب
دو نسخه هم در و  »گيسوي« ،»كيسة«جاي واژة ه در چاپ دكتر قريب ب

ما در تصحيح متن ناگزير از ضبط اقدم و اكثر . ضبط شده است »كسوت«
نظر داشتيم  كرديم و البته اين نكته را هم مدپيروي  ــ »كيسة«يعني  ــها  نسخه

يا  »كيسه«منسوجات است و  يا نوعكه عنّابي و فستقي مربوط به رنگ 
با . دنبا مضمون بيت دار تناسب بيشتري »گيسو«نسبت به به هر حال  »كسوت«

نسخ توان به ضبط  نياز به سند دارد و صرفاً نمي هاگونه ضبط ايناين حال تأييد 
است، يي كه از چاپ متن گذشته هادر سال. ها اعتماد كرد اقدم يا اجماع نسخه

ص ( ديوان ذوالفقار شروانيدر » عنّابي شدن كيسه«تنها يك شاهد براي تعبير 
  :قرار بدين ،يافتيم) چاپ عكسي لندن 464

 بي لعل لبت كيسة كان عنّابيست  بي نار رخ تو چهرة ما آبيست
 4؛را دريافـت  تحفةالعراقينتوان مفهوم دقيق بيت  روشن است كه از اين بيت نمي

. كنـد  را تأييـد مـي  » عنّـابي شـدن كيسـه   «كم ضبط تعبير  دست ،همين شاهد اما
گونـه   بـه ايـن   هتوجـ بـا   ،ي خود آورديمهابسياري از شواهدي كه ما در يادداشت

  .ي اگر به وجه آن تصريح نكرده باشيمحت ،ظرايف بوده است
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ي به ظرايف توجهدر كار آقاي صفري نيز .. .« :اند نوشته كهسومين نكتة ايشان  ـ
الزم و  همـراه باشـد   داليليبايد با  »...ويژه صور خيال آن نشده ادبي سخن و به

ما  .اشاره كنند كه مقصودشان از ظرايف ادبي سخن و صور خيال چيستاست تا 
ضمن اينكـه در تصـحيح    .ايم تا جايي كه بايسته بوده است به اين موارد پرداخته

بـارة   دررا همـه چيـز   توان انتظار داشت كه مصحح  نمي تحفةالعراقينن متني چو
و  ؛صورت بگيـرد جداگانه بايد  ،اثرمرتبط با يك ي هابرخي پژوهش. بنويسد متن

   .دوشدر نظر گرفته بايد نيز خوانندگان انتظار البته نسبي بودن 
ـ  آغـاز مـتن    در ما تعليقاتاند اينكه  چهارمين موردي كه بدان پرداخته ـ ه نسـبت ب

ي از توجهبخش قابل  ،اند خالف آنچه ياد كردهبر  .ي پاياني حجم اندكي داردهابخش
بـدانها پرداختـه   ي آغازين هادر بخشنياز به توضيح داشته ي پاياني هادر بخشآنچه 
شـده   مختصـر  ،يك ارجاع در حدپاياني  يهايادداشتدر اين موارد  در نتيجه شده و
. ي آغازين نيسـت هابخشي پاياني همانند هابخشدر متن نيز ساختار از سويي . است
امـاكن   توصـيف  يـا عمدتاً بـه سـتايش افـراد    متن ي پاياني هابخش ،شود توجهاگر 

گـاهي   ي پاياني نيـز هادر همين بخش. لي نياز نداردتعليقات مفصكه  يافتهاختصاص 
بعدها با دستيابي به منابع بيشتر بـه   اما ؛كرد نمي هابه بررسيهيچ كمكي  ،موجودمنابع 

با را » فارسي در دربار اتابكان موصلزبان «چنانكه مقالة  ؛تكميل موضوع پرداختيم
آن روزگـار  كه در امير و پادشاه بزرگ  هابا وجود دهنگرش به اين نكته نوشتيم كه 

يكي از  را به وزيرِ تحفةالعراقينچرا خاقاني  ،كردند حكومت ميايران  جايِ جايدر 
  .پيشكش كرده است) اصفهاني/جمال موصلي(اتابكان موصل 

 ،چرا با وجود ديدن منابع گونـاگون اينكه  ،اند بدان پرداختهپنجمين موردي كه  ـ
بـارة   در. ايم اي نبرده بهرهابجدي شرح و همچنين  تحفةالعراقينهاي سنگي از چاپ
باشد كـه   ضروري تواند آنگاه مي آنهاكاربرد شت كه دا توجهبايد ي سنگي هاچاپ

 در .چنين نيسـت  تحفةالعراقينبارة  كه در هاي خوبي از متن موجود نباشد نسخه
چهـل و  «نخست از صفحة  پاورقيِدر ما نيز ابجدي  استفاده نكردن از شرحبارة 
آن از جملـه  شـرح  و هـم   هـم مـتن  « يم كـه ه بوداشاره كردمة خود مقد »هفت
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بـه   ــ و حتي متون ادب فارسي ــ تحفةالعراقيندر مورد كارهاي بسيار ضعيف 
آقـاي  گويا  .»اي از آن نكرديم آيد و ما در پژوهش حاضر هيچ استفاده شمار مي
  .اند ديدهن راشرح ابجدي و  نخواندهت مة ما را به دقمقدفر  مهدوي

ابيـات   بارة درفر  كه آقاي مهدويخواهيم پرداخت مواردي به سپسين در بخش 
اين موارد به ترتيـب شـمارة ابيـات در چـاپ      .اند ياد كردهما ي هاو يادداشتمتن 

  :است نگارندة اين سطور
  :22ـ بيت 

ــانِ روزه ــرِ دهــــ  داروي علّــــت بهــــاران جــــان  داراناي مهــــ
نختم علي «را مبني بر تعبير  »مهر دهان«مضمون تعبير به اينكه اند  اعتراض كرده

يادآور  بايدبارة توضيح ايشان  در. ايم سورة يس دانسته 65در آية » افواههم
 و ايم را مد نظر داشته »مهر دهان«همان تعبير  ،آيهاين در يادكرد ما  شويم كه
يادآور آنچه ايشان . گوياي موضوع هستو شواهدي كه آورديم  هايادداشت
 .اند تحميل كرده مابه يادداشت و  داشته مضمون آيهبرداشتي است كه از اند  شده
در شماري از آيات قرآني دانيم كه مفهوم مهر نهادن بر اندام و اعضاي بدن  مي

نهادن براي مهر بر دهان دقيقي شاهد كه  ياد كرديم اي را آيهما  اماياد شده است 
ترين متن بازمانده از دورة اسالمي  كهنبديهي است كه متن قرآن كريم  .بوده است

از چاپ  پسنويسندة اين سطرها . ترين شاهد براي اين مفهوم بوده است و كهن
 :در(نوشت » هاي اسالمي مفهوم مهر در نخستين سده« اي با نام مقاله ،متن

تأييدي بر تعليقة ما بر كه  )7ـ4 ص ،]1388مهر و آبان [ 35 پياپي ،گزارش ميراث
  .است ــ تر همراه با مطالبي افزون ــ همين بيت

  :31ـ بيت 
ــگ ــو رنــ ــة روم را ز تــ ـ آيينـــة زنـــگ را ز تـــو زنـــگ  ديباجـ 

كه آن را به درستي ضبط كرده بوديم وجهي  »ديباجه«فر براي واژة  آقاي مهدوي
رسد در اين بيت  به نظر مي« :اند ايشان نوشته. نمايد اند كه نادرست مي آورده

نوشتة ايشان بايد يادآور بارة  در »...باشد “ديبا”مصغّر  “ديباچه”يا  “ديباجه”
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با اين  ؛اند معرّب از فارسي دانسته ،از ديرباز به نادرستبرخي شويم كه ديباجه را 
ي كهن سامي به زبان عربي و هادهد كه اين واژه از زبان حال شواهد نشان مي

ضبط  )dibogâ(صورت ه چنانكه در سرياني ب ،ي ايراني راه يافتههاطور زبان همين
 بنا ).236ص  ،1ج  ،ي سامي و ايرانيهافرهنگ تطبيقي عربي با زبان :نك(شده است 

واقع گشتة حرف گاف در زبانِ  در »هديباج«اين حرف جيم در واژة عربي  بر
چنانكه . تصغير فارسي نبايد ارتباطي داشته باشد »چه«ساميِ مأخذ آن است و با 

دبير و چند  ،هايي چون ديباجه واژه ،اند مرحوم پورداود در يادداشتي اشاره كرده
ي هاهاي نبشته به زبان به معني لوحه )dup(واژة فارسي ديگر از ريشة سومري 

كه  گفته تصريح دارند د در يادداشت پيشاستاد پورداو 5.ايراني راه يافته است
اشرف صادقي نيز در مقالة  دكتر علي. درست است »ديباجه«نادرست و  »ديباچه«
 ـ253ص  ،مسائل تاريخي زبان فارسي :در(» ...نامچه، قصبچه نامچه، قباله اجاره«

 ــ و چند واژة ديگر ــ اند كه اين واژه اند و يادآور شده به اين واژه پرداخته )255
  .هاي مشابه نيست تصغير شدة واژه درواقع شكل

  :33ـ بيت 
 اين هفت صحيفه، پر ده آيت  واليترفتنِ تست ازينوز 

بـديهي  « :انـد  تهنوشـ  ،پس از نقل بخشي ناقص از يادداشت مـا  ،فر آقاي مهدوي
 ».به ستارگان را آيت مانند كرده است نه ده آيت است كه شاعر ستارگان را به ده

گونـه   و در ايـن  كـه ايـن تشـبيه دوسـويه اسـت      داشت توجهبايد در اين زمينه 
 يـاد كـرده  ) چـاپ آتـش   44ص ( البالغه ترجمانتشبيهات چنانكه رادوياني در 

ترين و نيكوترين آنست كي چون باشگونه كنيش تبـاه نگـردد و نقصـان     راست«
از آنجـا كـه در بيـت     .»كردگان بجاي يكديگر بيستد نپذيرد و هر يكي از ماننده

 خاقاني شـكلِ « كرديم كهما اشاره  ،رفته »ده آيت«گوي ما سخن از و مورد گفت
از . »را به ستارگان شب تشـبيه كـرده اسـت    هااين عالمات را در نظر گرفته و آن

 توجـه مـا   همـان يادداشـت  تـر از   نيپايچند سطر به فر  مهدويآقاي  اگر يسوي
تشـبيه  « :ايم به عكس اين تشبيه هم اشاره كردهكه در آنجا  يافتند درمي كردند مي
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آنچه مـا در  نيز يادآور شويم كه  »...شود ديوان هم ديده ميآيت در  كواكب به ده
بـوده   و آثـار خاقـاني   ناظر به تشبيه ياد شده در متون ،خود ياد كرديميادداشت 

رود و  اند از محدودة تشبيه بيرون مـي  فر اشاره كرده آنچه آقاي مهدوي اما ؛است
را بـه   »آيـت ده «گـو  و خاقاني در بيت مورد گفـت بايد گفت كه در آن صورت 

  .از ستارگان به كار برده استاستعاره 
  :87ـ بيت 

 بر رشتة جانِ من گره زد  زدگردون كه قبايِ شب زِرِه
 :فقط اين عبارت را نقـل كـرده اسـت   اين بيت بر  فر از يادداشت ما آقاي مهدوي

مـا در دنبالـه    ».چيسـت  تعبيـر ص نشد منظور از ايـن  دقيقاً مشخ :زره زدن قبا«
ضـبط مـتن را   كه  ياد كرده بوديم) 426و  45 ص( ديوان خاقانياز را  ياهدوش

را چون پس از اين بـدان اشـاره خـواهيم كـرد در      شاهدنخستين . كرد تأييد مي
  :كنيم اينجا ياد مي
برده كاله زرش، قندزِ شب را ز تـاب   پـوش را، ابـر زره زد قبـاصبحِ فَنَك 

بـه  توان آن را  نميبا شواهد موجود هايي است كه  ز نمونها تحفةالعراقين بيتاين 
 تـوان  مـي  ،در دسترس باشـد شواهدي از آن همين اندازه كه  اما ؛دريافتدرستي 

 موجب شواهد  گونه ي به اينتوجه بي .گشودرا  مورد نظربخشي از دشواريِ بيت
مرتكب شـده  فر  اي از آن را آقاي مهدوي نمونهفاقاً اتشود كه  بروز اشتباهاتي مي

در  ،بـوده  گونه زرهقباي از نوعي  »قبازره«با اين فرض نادرست كه ايشان . است
و  “بسـتن ”ي روي لباس را عـالوه بـر   هاپوشش... « :است آوردهيادداشت خود 

دسـتار   ،اند، ماننـد كمربنـد زدن   برده نيز به كار مي “زدن”با همكرد  “پوشيدن”
بستن و بر  “قبازره”به معناي  “قبازره زدن”بنابراين ... جقه و زنّار زدن و ،زدن

 »...بوده اسـت گونه  خود نوعي قباي زره “قبازره”تن پوشيدن آن به كار رفته و 
پوشيدن به  »زنّار زدن«يا  »دستار زدن«تعابيري چون اطالق نظر از اينكه  صرف

ـ  »قبـازره «در پـذيرفتن  بايد بگوييم كـه   ،است و نامتعارف غريببسيار  هاآن ه ب
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براي آن يافـت  در متون چرا كه شاهدي  ؛اي جامه جاي سخن هست عنوان گونه
چاپ  423ص (نظامي  ةشرفنامدر بيت زير از  »زره ييقبا«تعبير  گويا. شود نمي
  :راه يابد هافرهنگ برخي از در »زره ييقبا«كه مدخل موجب شده ) باكو

ــايي ــنش قبـ ــر تـ ــابزره بـ  چو سيماب روشن چـو سـيم آبـدار     دارتـ
. باشـد فر  گفتة آقاي مهدويمطابق زدن  »قبازره«تواند شاهد  نميو اين تعبير هم 

زره  ،قبـا «نادرسـت و  ) »قبـازره «پوشيدن ( »قبازره زدن«كه از سويي اين نكته 
به خـوبي آشـكار    تحفةالعراقينبيت همان از  ،درست است) زره زدن قبا( »زدن
توان به  و اين تعبير را نمي »قبايِ شب زِرِه زد« است چرا كه در آن آمده ،شود مي

چـرا   ؛تعبير كرد) پوشيدن »قبازره«اي با نام  يعني جامه( »قبازره زدن«هيچ وجه 
ابـر  «گونه اسـت تعبيـر    همين» .شب زد زرهقبا« :گفت ه در آن صورت بايد ميك

 شـاهد هر دو  ياد كرديم و اين خاقاني ديواناز  كهدر نخستين بيتي  »زره زد قبا
كـه  گفتني اين .يم درست استا هكه ياد كرد »زره زدن قبا«همان دهد كه  نشان مي
فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقاني شرواني در را  اين تعبيرادي نيز دكتر سج

و آن را از ديـدگاه دسـتوري    يـاد كـرده   »قبـا زره زدن «ذيل  )1171ص  ،2ج (
  .استدانسته  »بمصدر مرك«

  :133ـ بيت 
ـيه  چــار اركــانش نهــاده بــر ســر؟      ايســـت چــرخ اخضـــر؟نَــه غاشـ
، در ايـن صـورت بـا    خوانـد  “نُه غاشـيه ”بتوان  رسد به نظر مي« :اند اشاره كرده

گيـري از   در بهـره شـيوة خاقـاني   در آغاز مصراع دوم تناسب دارد و بـا   »چار«
ي هـا هاي معتبر و سـياقِ مـتن در بيت   مطابق ضبط نسخه ».اعداد سازگارتر است

در  فـر  آقـاي مهـدوي  گمان . به شيوة استفهام خواند بيت را بايد ،پيشين و پسين
ضـبط   »نُه غاشيه است« يعني ريصورت خبه كه بيت را بصورتي درست است 
   .هاي معتبرِ ما سازگار نيست كنيم كه با ضبط نسخه
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  :181 ـ بيت
ــوي تســت ــن س ـه خانــه زي ـه سـ  مــاه، اجــريِ او ز پهلــوي تســت  فــرزين بـ

 »پروين«جاي ه ب »فرزين«اشاره بدين نكته كه در ضبط  پس ازفر  آقاي مهدوي
 ».مـاه اسـت   ،زود كه مراد از فـرزين بايد اف« :اند آورده ،چاپ ما موافق هستندبا 

تا نياز بـه   اشاره نشده استبدين نكته ما يادداشت در مگر پرسش اينجاست كه 
يـاد  ) 335ص (عبـارت خـود را از همـان يادداشـت     ؟ افزودن آن توضيح باشد

ماه وزيرِ فلـك اسـت و بـر     ،است كه در انديشة خاقانيص پس مشخ« :كنيم مي
نمايد كه بـا نسـخ اقـدم نيـز      درست مي) وزير(فرزين  ،اين اساس در بيت حاضر

عبـارتي را از  در همين يادداشت فر  مهدوياينكه آقاي  نكتة ديگر ».موافق است
در  نگارنـده  راايـن عبـارت   . انـد  اين مطلب يـاد كـرده   تأييد درتاريخ طبرستان 

دانسـته  . بـود  ياد كرده »فرزين«ضبط در تأييد  »مقالة نام مستعار«در  ش1387
 ،اند را ديده تحفةالعراقينبا مقالة مرتبط آن  فر با اينكه نيست كه چرا آقاي مهدوي

بـه   ــ  تـاريخ طبرسـتان  خود ارجاع به ي يا حتو  ــ آن مقالهجاي ارجاع به ه ب
  اند؟ ارجاع داده حسينعلي هروي ي حافظهاشرح غزل

  :207ـ بيت 
ـانقمــري ز تــو پارســي  خـــوان گشـــت كاراســـيِ كارنامـــه  گشــتزبـ

ي احتمـال يـادكرد  بـه   ،بـر ايـن بيـت   ما  يهافر بي اشاره به يادداشت آقاي مهدوي
 در المجـالس هـة نزهاي امين رياحي در يادداشتمحمدياد دكتر  زنده اند كه پرداخته

مـا در   .انـد  مطـرح كـرده   »تـاج قراسـي قزوينـي   « با »كاراسي« يكي بودنبارة 
 ويژه مقالة استاد عباس اقبال هبـ ـپيشين  يهاپژوهش اين بيت به يادكرد يادداشت
 چـون ايـن نـام در    ،افزون بـر آن  .يمه بودپرداخت »كاراسي«بارة  در ــ آشتياني

يـاد كـرده   اين نكته را نيـز   ،استضبط شده  »كارراستي«صورت ه نسخة وين ب
و شـود   نيز ديده مي واريخ و القصصالت مجملي چون در منابع ضبطاين كه  بوديم
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پـس از   يهادر سـال . استبوده  »كارراستي« نيز همينشكل درست نام احتماالً 
 مـة مقد ايـن نـام در   چنانكه ؛ايم ديگري در اين زمينه يافتهچاپ متن نيز شواهد 

ـ  )پ 6ص  ،كتابخانة مجلس 1096نسخة  :مندرج در( قديم شاهنامه صـورت   هب
يـا   »كارراسـتي « تبـديل  بدانچه ياد كرديم توجهبا  .ضبط شده است »كاراستي«
ل از اگر اين احتما از سويي .محكمي دارد نيقرانياز به  »قراسي«به  »كاراستي«

آن را بـه اثبـات   توانسـتند   مـي ايشـان  اينكـه   ايفر بود و  هاي آقاي مهدوي يافته
توان دانسـت   نميدر شكل كنوني  اما ،در اين نوشته را داشتمجال طرح برسانند 

  .دارد تحفةالعراقينكاربردي در پيشبرد تصحيح  چه كه يادكرد آن
  :279ـ277هاي بيتـ 

 دنــــدان فكننــــد ماهيــــانش  هر لحظـه بـه سـاحل از ميـانش
 هر دندان را بـه سـنگ تريـاك     از دنـــدان برگرفتـــه افـــالك
ــزارد ــقّ ارز بگ ــو ح ــرّيخ چ ــارد   م ــتة ك ــرد دس ــدان ك  زآن دن

ديـوان  سـه شـاهد از   يـادكرد  جـز   277در يادداشت بيـت  نويسندة اين سطرها 
 كـه  بـود  پرداخته »دندان ماهي«بارة  درن ومتديگر شاهد از پنج  نقلبه  خاقاني
همچنـين سـاختن   عمدتاً بـراي دسـتة كـارد و     »دندان ماهي«به كاربرد  هادر آن

ي نيز ما همانجا پس از يادكرد شـاهد  .شطرنج اشاره شده استمصنوعاتي چون 
دندان  ،بينيم در اين عبارت چنانكه مي« :اشاره كرديم كهاالفكار رشيدي  سوانح از

) ي گرانبهـاي تزئينـي جـانوران   هااسـتخوان  :در اينجـا (اهي را جزو عظـام  شيرم
از دنـدان  كـه  بسنده بوده اسـت  تأييد اين نكته براي ين شواهد ا. »برشمرده است

ده ياد كـر  تحفةالعراقيندر خاقاني آنچه و  هشد استفاده مي دماهي براي دستة كار
بـي آنكـه هـيچ    فـر   آقاي مهـدوي  با اين حال .نيست شاعرانهخيالي و  مضموني
دنـدان  «صرفاً با ايـن گمـان كـه     ،و شواهد ما داشته باشند هايادداشتاي به  اشاره
بـارة   در شـواهدي  را بـه يـادكرد   چهار صفحة مجلّهاست  »ختو«همان  »ماهي

در كـه   داشـت  توجهبايد  بارة گمان ايشان در. اند اختصاص داده »ختو«ماهيت 
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حتّي در دو مورد و يكي دانسته نشده  »دندان ماهي«با  »ختو«هرگز  ،منابع كهن
آداب الحرب و جواهرنامة نظامي يعني  ــ اند از شواهدي كه خود ايشان ياد كرده

به اين تمايز در آن متون و  شود ميان اين دو جوهر تمايز ديده مي ــ و الشّجاعه
شـامل عـاج يـا    حيواني  اين جوهرهايداشت كه  توجهبايد . تصريح شده است

براي سـاختن اشـياء تزئينـي     هااز آناست كه  )گاه دريايي( برخي جانوراندندان 
تواند بـه معنـي    نمي هايكسان بودن كاربرد اين جوهر ،بنابراين .كردند استفاده مي

 انـد كـه   نوشته جاهمان درفر  نگهي آقاي مهدويوا. باشد هايكسان بودن ماهيت آن
را » يتـوجه  قابلتحقيق مستقل و «چاپ ما  تحفةالعراقين دو سال پس از انتشار

لـزوم چنـداني نداشـت كـه آن     بنابراين  ؛اند به انجام رسانيده دندان ماهيبارة  در
  .دهند چاپ ما جايمقالة مرتبط با مقاله را دوباره در دل 

  :279ـ بيت 
ــقّ ارز ــو حـ ــرّيخ چـ ــزاردمـ  زآن دنـــدان كـــرد دســـتة كـــارد  بگـ

 بيت كه آن را بر پاية شـواهد  در اين »ارز«بارة  دريادداشت ما به فر  آقاي مهدوي
هاي اعتــراض كــرده و بــه نقــل از يادداشــت دانســتيمبــه معنــيِ ارزشــمندي ي متنــ

. انـد  دانسـته ) بـرنج ( »ارز«را همـان گيـاه   اين واژه عالي  آقايچاپ  تحفةالعراقين
يكي از كاربردهـاي   اند كه كرده نقلچنين  همان منبعوجه گشودن بيت را از  ايشان

ـ آنچـه  كـه  در توضيح بايد بگـوييم  . ات استجال دادن فلز »ارز«  ان عـالي و آقاي
صـرفاً   ،انـد  كـرده نقل ات بارة جال دادن فلز در االدويه مخزنبه شاهد از فر  مهدوي

هـيچ  و  جواهر كاربرد دارد براي زايل كردن چركاشاره دارد كه آبِ مطبوخِ برنج 
 :شـود  توجـه به عبارت . شود نمي در آن عبارت ديدهات اي به جال دادن فلز اشاره

با آب مطبوخ برنج و يا آب نخالة غيرمطبوخ آن بشويند چـرك آن   و چون جواهر را«
  ».زايل سازد و جال دهد

 هاالدوي مخزن از عبارت هر دو نويسندهي است كه نادرست برداشت ،مفهوماين 
چرا كه  ،گنجد نميدر وزن بيت  گياهاين نامِ اند  نكرده توجهديگر اينكه . اند داشته
عمـدتاً  هايي تبـه صـور  در متـون دورة اسـالمي   بـوده و   Orizaالتيني آن اصل 
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چنانكـه   ،ضبط شده اسـت  ــ »اَرز« »اُرز«چون ــ متناسب با ضبط فرنگي آن 
مهمله  به ضم همزه و راي :ارز« :است آمده )62ص ( االدويه مخزن مثالً در همان
وزن اين واژه اگر هم  از سويي »...اوريز يوناني استو معرّب اورز . و زاء معجمه

مـريخ چـون    ند؟كن اه بيت را چگونه توجيه ميآنگ ،سازگاري داشته باشدبيت با 
  )؟(دستة كارد ساخت) دندان ماهيان(از آن دندان  برنج را به جاي آورد حق

  :443ـ بيت 
 ست ترياقِ مهين درو سرشته  ستكاسماء مهين برو نبشته

 خاقـاني  منشĤت وديوان ياد كرديم شواهدي از  هاي اين بيتدر يادداشتآنچه ما 
مـتن يعنـي   منـدرج در  بـود كـه تعبيـر     »ترياك اكبر«و  »ترياك اعظم«بارة  در
ها بـدل  بـر نسـخه  متن ضبط ترجيح ناظر به  كند و را دقيقاً تأييد مي »ترياق مهين«
 صرفاً شواهدي ،اند ياد كرده فر مهدويآقاي آنچه . استبوده ) ...و »ترياق بهين«(

مقصـود خاقـاني از كـاربرد    با است كه  »ترياق فاروق«بارة  در از متون پزشكي
ـ  خاقاني در اين بيت با .نداردارتباطي  »ترياق مهين«تعبير  بـه   ي شـاعرانه اغراق

تريـاق  « كاربرد .دبن محمود گرفته بودوزير محمپردازد كه از  ستايش خاتمي مي
نهايت در ترياقي دهد كه  نشان مي) اعظم هاينام(/ »اسماء مهين«در كنار  »مهين

 در اينجـا  »تريـاق مهـين  «مفهـوم  . نظر خاقاني بوده است مد شفابخشيو تأثير 
در  »الحكمـه  ميـزان « با تسامحي ودر كيمياگري  »اكسير«مفهوم با  ارز همچيزي 
از يـك  آرماني نتيجة اي  به گونه آنچهيعني  .در هندسه است »پرگار تام«حيل و 

  .آيد به شمار مي پديدهدانش يا 
  :467ـ بيت 

 اين گنبد آبگون نبودي  عدل ار نه مهندسي نمودي
عبـارتي  مضمون برگرفته از شايد اين يم كه ه بوداحتمال داددر يادداشت خود ما 

ضـبط شـده   ) 82ص( االعلي عقدالعلي للموقفگونه در  بدينباشد كه ) يا حديثي(
مضـمون  نيز در آنجا ياد كرديم كه . »طَانِـلْـلْدانِ منْ عدلِ السـالْب ةُمارـع« :است
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منصـور خليفـه   « :باشد) 86ص (اين عبارت در همان متن مبني بر تواند  بيت مي
ال و  ةال ملك الّا بالرّجال و ال رجال الّـا بالمـال و ال مـال الّـا بالعمـار      :گويد مي

 471بيـت   يادداشـت نيـز در همانجـا ارجـاعي داديـم بـه       »...الّا بالعدل ةعمار
  :كه چنين است تحفةالعراقين

 اين طشت بلند و خاية پست  اند پيوستاز عدل بمانده
 مبنـي بـر روايـت   تواند  اشاره كرده بوديم به اينكه مضمون ميدر ذيل آن بيت  و

ه   )ع(عنْ أَبِي إِبرَاهيم  ...« :باشد )174ص  ،7ج  ،كلينيكافي  :از( ذيل في قَولِ اللـَّ
ه   :قَالَ »ايِ الْأَرض بعد موتهيو يح«عزَّ و جلَّ  لَيس يحيِيها بِالْقَطْرِ و لَكنْ يبعثُ اللـَّ

  »...حدالْ مةِو لَإِقَا فَتُحيا الْأَرض لإِحياء الْعدلِ رِجالًا فَيحيونَ الْعدلَ
 :انـد  نوشـته  و در دنبالـه كرده  نخستين شاهد ما را نقل صرفاًفر  آقاي مهدوي

اين نوشـتة   ».حال آنكه اشاره است به حديث بالعدل قامت السموات و االرض«
در  ؛داننـد  مـي نادرسـت   ما ياد كرديمرا تواند بدين معنا باشد كه آنچه  ايشان مي

ـ ابا مضمون حالي كه چنين نيست و همة شواهدي كه ما ياد كرديم  منطبـق  ت ابي
يـك حـديث و    برگرفته ازحتماً مضمون بيت كه  هم در ميان نيستدليلي  .است

از فـر   آقـاي مهـدوي   را نيـز  ايـن مـورد   .باشـد  شـدة ايشـان  آن هم حديث ياد
  .استبرگرفته هاي آقاي عالي يادداشت

  :539و  538هاي بيتـ 
 كافور به هند عارضش در  لفظش چو گالب برزده سر
 بنشاند از آن گالب و كافور  تا درد سرم چو بيند از دور

نخسـت اينكـه طبـق عقيـدة      :به دو نكته اشاره كرديم 538بيت ما در يادداشت 
در برخـي  دوم اينكه  .بردند به كار ميدرد سررفع خاقاني گالب و كافور را براي 

نكته نيز شـواهدي  براي هر دو  .خيزد ه كه كافور از هندوستان مياشاره شدمتون 
واقـع   در ،انـد  ياد كردهبارة اين ابيات  در فر آقاي مهدوي آنچه. ياد كرده بوديمرا 

موضوع را  ايشان .ايم آوردهمطالبي است كه ما در يادداشت خود شاهديابي براي 
  .است خودشان هاي يافتههمة اين موارد از اند كه گويي  چنان مطرح كرده
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  :659ـ بيت 
 چون خالِ سپيد، دار پنهان  اين حالِ سياه ز اهلِ ايمان

كـه   انـد  ح دانسـته مرج »حال سياه«بر را  »خال سياه«تعبير  ،مصراعنخستين در 
  :در بيت پيشين آمده است. درست نيست

 حاليست حالي سببِ سياه  علمي كه ز ذوقِ شرع خاليست
همـان  مـرتبط بـا   در بيت مـورد گفتگـوي مـا درواقـع      »حال سياه«اشاره به و 
  .در بيت پيشين است »حالي سياه«

  :1120ـ بيت 
 چون چشمِ گوزن و ناف آهو  ده اوده اوست، مشك ترياك

اشاره بدين نكته كه خاقاني اشـك چشـم گوزنـان را     بادر يادداشت اين بيت ما 
ابوريحان  ةصيدندر  »زوفا«از مدخل  ريز شاهد يادكرد بهداند  ترياك زهرها مي

  :پرداختيم) ترجمة فارسي 351ص  ،1ج ( بيروني
حاصل شود بـه  گوزن يكي آنست كه از . دو نوع است »زوفا خشك«و گويند 

و تولّـد از  . مضرّت زهرها را دافع است ،نوعايم و اين  همان طريقه كه ذكر كرده
] از قـوت [ ؛آن بود كه افعي را بخـورد گوزن چنان است كه عادت گوزن پشمِ 

 ،با زهر مقاومت كند و در اين مقابلة طبيعيِ او با زهرِ افعي ،جبلي كه در اوست
عرق بر پيشاني  ،چون مقابله مكرّر شود ؛بر پيشاني او طال كند عرَق پديد آيـد 

كه به  از عرق است ،شود كه از او حاصل مي» زوفا«و او به تدريج كثيف شود 
  ».تدريج كثيف شده است و منعقد گشته

  
را كـه اشـتباه    »زوفـاي خشـك  «بخشي از نوشتة ما يعنـي نـام   فر  آقاي مهدوي

سند قرار داده و بـا   ــ كرد ترجمه مي »زوفاي تر«و بايد  ــ استصيدنه مترجم 
تجاهل نسبت به دنبالة يادداشت و شواهدي كه ما ياد كرده بوديم بـه ايـن نكتـه    

انـد وجـود    پيوندي ميان اين ترياك با آنچه زوفاي خشك ناميده«اند كه  پرداخته
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شود كه از جهت بوي و شكل  زيرا زوفاي خشك به نوعي گياه اطالق مي ،ندارد
  .»و مزه شبيه صعتر است

بارة اين بـاور   در ديوان خاقانير يادداشت خود به چهار شاهد ديگر از ما د
 اشـاره  مـا  يادداشـت  ياد شـده در اهد وش بهآنكه   بي ايشان ارجاع داده بوديم و

تريـاك چشـم   « :انـد  نوشـته را درج كـرده و   ما ناقصي از يادداشت بخش ،كنند
 ،دنـد كر مي توجهاگر  ».غير از اشك گوزن است ،كه خواهد آمد همچنان ،گوزنان
اسـت  بوده ) 408ص ( ديوان خاقانيزير از  ي چون بيتتابيا مستند به نوشتة ما

  :كرده بوديم را درج هاآن يادداشت خودكه در 
  همه  كز سرشك مژه ترياك شفائيد  سرشكچون گوزن از پسِ هر ناله بباريد

اشـك گـوزن   در تأييد ايشان بالفاصله شواهد ديگري كه  اينجاست توجهجالب 
 :جمله از(اشك چشم گوزن است همان اين پادزهر  دهد كه نشان مياند  ياد كرده
  ).دميري الحيوانةحيوطوسي و  المخلوقات عجايب

و  بيـت خاقـاني  گشودن براي را  يوجهايشان كه اينجاست  برانگيز لتأمنكتة 
هنگـامي   يـاد شـده   پادزهرِ ،اند كه بر مبناي آن دانستهدرست  ت آن پادزهرماهي

حرارتـي بـر    ،رهـا گوزن پـس از خـوردن شـمار فراوانـي از ما    آيد كه  پديد مي
آنگـاه   ؛خـورد  در آب غوطـه مـي  براي دفع حرارت و شود  مزاجش مستولي مي

بيرون آمـده و  سان اشك از چشمان او ه خيزد و ب برمي گوزنبخاري از اعضاي 
ايـن نكتـه كـه آقـاي     شـايد   .همان پـادزهر اسـت  عبارت از شود كه  منجمد مي

از  ،داننـد  جـانور نمـي   از چشـم گـوزن را اشـك   بيرون آمده  فر اين آبِ مهدوي
آب از چشـمانش انـدوهگين نيسـت تـا آن را     خروج گوزن هنگام آنجاست كه 

در شـواهدي  واقع  در اند آوردهدر رد نظر ما به ظاهر آنچه بناميم وگرنه  »اشك«
  .است نوشتة ما تأييد

بيروني اينجاست كه  ازدسته از منابع دو اختالف ميان داشت كه  توجهبايد 
بي  ،ديگران اماداند  مي »ترزوفاي «را همان  گوزنة منعقده بر پيشاني اين ماد

آن را صرفاً  ــ كه قاعدتاً بايد نامي داشته باشد ــاين پادزهر اشاره به نام 
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آمده و  گوزن برونچشم اعضاي حيوان متصاعد شده و از دانند كه از  بخاري مي
  .شده است منعقد

ي هــادر كتاببخــش بيفــزاييم و آن اينكــه يــك نكتــه را هــم در پايــان ايــن 
بـراي  ( اند گوسفند دانستهبر پشم اي منعقده  مادهزوفاي تر را  عمدتاً ،داروشناسي

همـان  بيرونـي در  . )298ص  ،1ج  ،االغـراض الطبيـه   ؛172ص  ،االبنيه :نك ،نمونه
اشاره دارد كه  ،تر ياد كرديمپس از يادكرد عبارتي كه پيش )352ص  ،1ج (مأخذ 

اي كه از پشم  و گونهدر غايت لطافت است گوزن تحصيل شده از پيشاني زوفاي 
  :نامرغوب آن استنوع  ،شود حاصل مي

نوع دوم آن است كه در قوت كم از اين است و گفتيم كه تولّد بر دنبـة مـيش   
چون كسي را معرفت او حاصل شده باشد بايد كـه  و .. .باشد و گوسپند و برّه

به مخـرج   تحاشي كند تا زوفا از موضعي حاصل نكند كه از گوزن و گوسفند
  ...نجاست نزديك بود

  :1169ـ بيت 
ــي   يك كسري بر اهل كسري هر ــاه معن ــه گ ــي ب ــك معن  هري
سخنوران عرب اؤ  تني چند به »معن«نام براي اند كه  اشاره كردهبارة اين بيت  در

 شـده فـي ن معرشخص مـورد نظـر خاقـاني    عنوان ه بكدام  هيچ اما ،يما هكرد اشاره
ما . است »معن زائده« تحفةالعراقيندر بيت مقصود اند كه  اشاره كردهسپس . است
ابيـاتي از  دهخـدا  لغتنامـة   در« :اشاره كرده بـوديم  )554ص ( يادداشت خود در

اين نـام را   ،لغتنامهفين در آن آمده و مؤل“ معن”ذكر شده كه نامِ ] خاقاني[ديوان 
ما در يادداشـت خـود   نكه يا ».اند بن عبداهللا شيباني دانستهةبن زائد مربوط به معن

به سـخاوت تأكيـدي    ،بدين دليل است كه در بيت ،تأكيد نكرديم »همعن زائد«بر 
تأكيـد   او بـر نـام   ،مشـهور شـده  بخشندگي به صفت  »معن زائده« و چوننشده 
بايـد در پـي   دهد كه  نشان مي »معني«مندرج در واژة ويژه كه جناس  هب ؛نكرديم
و معلوم نيست كه ايشان با چـه سـندي    باشيم) اهل معني(شخصي سخنور يافتن 

  .اند بر معن زائده تأكيد كرده
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  :1274ـ1273هاي بيتـ 
ّ بـــــرادريِّ جـــــانم  كرده دل پاكش از نهانم  دعـــــويِ

ــته     جانِ منِ شكسته بستهبا  ــان شكس ــوانِ وِداد، ن ــر خ  ب
چون  اما ؛ندارد ارتباطيبه تصحيح ما كه اند  توضيحاتي آوردهها بارة اين بيت در

در اينجا « :اند نوشته. كنيم بدان اشاره مي ،ل استجاي تأماند كه  توضيحي داده
اشـاره دارد كـه در ميـان تركـان      “قارداش”خاقاني به رسم برادرخواندگي يا 

ايـن اسـت كـه رسـم     اگـر مقصودشـان    »...آذري از ديرباز مرسوم بوده اسـت 
در تركـي بـه    »شقـاردا «نادرست است و  ،نام دارد »قارداش«برادرخواندگي 

از  ،انـد  استناد كـرده كه بدان ار كندلي هريسچي مقالة غفدر و معني برادر است 
ويـژه و  ديـدگاه  هريسچي با شود كه  توجه .سخن رفته است »صيغة قارداش«

هايش خاقاني را از تركان وانمود كند  خود تالش دارد تا در نوشته شدة شناخته
 اش بـا  به عمـق دوسـتي   خاقاني شاعرانةاشارة  كوشش كرده تاو در اينجا نيز 

ـ  هـا شيوة برادرخواندگي تركبا را  جعزالدين محمد مفر ت بـر فـرض صـح    ــ
ي هاروشـ گفتنـي اينكـه    .پيوند دهد ــ ل استكه همواره جاي تأم شهاي گفته

تعبيـر   .تركان نيسـت  صرفاً مختص است، هريسچي ياد كردهبرادرخواندگي كه 
و بـه   آن قرار داده مستندتركي را  يك عبارتهريسچي كه هم  »نان شكستن«

در  چنانكه ؛است »نان تريد كردن«در لغت برابر با  ،برادرخواندگي گرفتهمعني 
 :نـك  .نيـز (» نان در كاسه شكستن :الثرد« :است آمده) 13ص ( كتاب المصادر

  ).12ص  ،1ج  ،المصادر تاج :عين همين عبارت در
  :1380ـ بيت 

 اي هـم؟  ايمان نـه برهنـه خوانـده     از خلد برهنه آمد آدم
لم يلبسوا «به سورة انعام  82در آية را » يمانهملم يلبسوا إ«تعبير فر  آقاي مهدوي

تفسير هيچ كجا در  ،دانيم تا جايي كه مي. نادرست استكه  اند بدل كرده »أيمانهم
تـا  انـد   ير يا ترجمه نكـرده تفس »انسوگند«را به  »ايمان« واژة آيهاين ترجمة يا 
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هـايي كـه مـا     در ميان همـة ترجمـه   .پنداشته شوددرست ) أيمانهم(ضبط ايشان 
يـا   »گـروش «هـايي چـون    واژه نـدرت  بهو  »ايمان«همان واژة  عمدتاً ،ايم ديده

ص  ،1ج  ،فرهنگنامـة قرآنـي   :نـك (است به كار رفته  برابر اين واژهدر  »گرويدن«
رسـاند كـه در اينجـا     به خوبي مـي در آغاز آيه  »آمنوا«واژة ضمن اينكه . )322

خوانندة ناآشـنا   ،تغييراين  ).انسوگند( »أيمان«بايد باشد و نه ) گروش( »ايمان«
 يِتوجه با بي رساند كه ما در آن يادداشت و از سويي مي خواهد ساخترا گمراه 

  .ايم گرفته »ايمان«جاي ه را ب »أيمان« تمام
 مبتنـي بـر حـديث   مضـمون بيـت   نكـه  يابه  فر آقاي مهدوياشارة  ،از سويي

كه ويژه  هب ؛نخواهد بوديادداشت ما ناقض  است،» االيمان عريان و لباسه التّقوي«
آنگـاه كـه در عبـارتي از تعبيـر      فارسـي  شناسـي متـون كهـن    از ديدگاه سـبك 

 آن عبارت عمدتاً ،شود به صيغة استفهام استفاده مي »اي خوانده«يا  »اي نخوانده«
هـاي فـراوان    نمونـه . باشـد  مقصود نويسنده يا گوينده مياي است كه  ناظر به آيه

ـ  تـوان در متـون   را مـي تعبيـر   گونه اين هـاي   فه و نوشـته ويـژه آثـار متصـو    هو ب
 ،اي را كه ناظر به اين مضـمون اسـت   به همين دليل هم ما آيه .ديد گويان مجلس

لبـاس  «تعبير نيز . نپرداختيمديث احجستجوي ا بهدر يادداشت خود ياد كرديم و 
كه در آيـة يـاد    را داردمجازي  ن كاربردهما سورة االعراف 26در آية  »التّقوي

 انـد،  آوردهحـديثي كـه    اما ،اند فر اشاره نكرده آقاي مهدوي .شود شدة ما ديده مي
  .آقاي عالي استبرگرفته از چاپ 

خـودداري  هاي ما  نوشته يا اشاره به از يادكردنيز  بيت در اين ايشان ،از سويي
مـا در  . ايشـان اسـت  ها از  يافته گوييكه  اند پيش بردهاي  مطلب را به گونهكرده و 

خاقاني در مواضعي ديگر از اشعارش « :نوشته بوديم )577ص ( يادداشت آن بيت
بـه يـادكرد دو    در دنبالـه و  »...براي نمونه. به ارتباط ايمان و برهنگي اشاره كرده

داراي در زبـان فارسـي   » براي نمونـه «تعبير . بوديم پرداخته خاقانيديوان بيت از 
در دنبالـة يادداشـت خـود    فر  آقاي مهدوي حال با اين ؛استروشن  كامالًمفهومي 

و  »خاقاني در ابيات زير نيز از اين باورداشت ديني بهره جسته است« :نوشته است
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  .و سه بيت نيز بر آن افزوده است را آوردهاشارة ما مورد همان دو بيت سپس 
  :1858ـ بيت 

ــانش   فالج دارد سرِ بنانش ــنِ زبــ ــفدع دارد بــ  ضــ
و  است ياد شده) 456 ص( آباد اسچاپ آقاي عالي عب ازنكتة مربوط به ضفدع 

  .اين نوعي بيماري استما نيز اشاره كرده بوديم كه 
  :1898ـ بيت 

 شـــد زيـــر ركـــابي ثنايـــت     رايتتيغم چو گرفت نور
ـ  و اسـت نوعي سـالح   نام »ركابيزير«كه بوديم  نوشته در يادداشت اين بيت   هب

 ايشـان  .است يابكمشواهد آن بسيار فوت شده و  هااز فرهنگ مدخلعنوان يك 
يـاد  هاي يـاد شـده در چنـد لغتنامـه را     تعريف ،گيري بر آن يادداشت خردهضمن 
و  درج شـده  »ركـابي «يـا   »ركاب« مدخل ذيل در هاآن همگيفاقاً اتاند كه  كرده
جا بيفزاييم كه در  همين 6.اند ياد نكرده »ركابيزير«براي را شاهدي كدام نيز  هيچ

بـه   سفرنامة ابن بطوطهكه يكي  ــ دو شاهد »ركاب«ذيل مدخل لغتنامة دهخدا 
واژة  شـاهد هـم   دودر هـر   امـا  است، براي همين سالح ياد شده ــ عربي است

ايـن نكتـه را   بـاز  فـر   آقـاي مهـدوي  البته  .»زيرركابي«نه  ،به كار رفته »ركابي«
آداب الحـرب و  از  را يادداشـت آن بيـت شـاهدي   كه ما در  اند مسكوت گذاشته

تأييد ضـبط   در ــ بارة آداب نبرد است ترين متن فارسي در كه مهم ــ الشّجاعه
ن بيـت  آكـه از نگـارش يادداشـت    هم يي هادر سال .ياد كرده بوديم »زيرركابي«

يافتـه كـه    »زيرركـابي «اين سطرها فقط يك شاهد ديگر براي نويسندة  ،گذشته
  :است) 193ص ( تاريخ بيهق مربوط به

و قبضة تيـغ   ؛روزي در راه طبس ركابدارش عنانِ او بگرفت تا از اسب فردآيد
 .ي به دست گرفت و قصد خواجگك كردزيرركاب
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ـ  تعبيـر كه اين  استت خود باقي گفتة ما همچنان به قو ،بنابراين عنـوان يـك   ه ب
تـاكنون   چنانكـه  ؛ياب اسـت فوت شده و شواهد آن بسيار كم هااز فرهنگ مدخل

  .براي نام اين سالح يافت شده است تحفةالعراقين فقط دو شاهد افزون بر بيت
  :1931ـ بيت 

ــاك     فتويم بداد همت پاك ــار در خ ــوا قم ــوِ ه ــا دي  ب
ــ در اين » فتويم نداد«ها ــ  خالف ضبط بيشتر نسخه اند كه چرا بر خرده گرفته
تـرجيح   ،كنـد  ها آن را تأييد مي يكي از نسخهرا كه تنها » فتويم بداد«بيت ضبط 

المعاني اسـت و چـون    موقوف ما در يادداشت خود اشاره كرديم كه بيت. ايم داده
 ،)باخـت ( بـازي را انجـام داده  ) خاقـاني (گوينـده  تصريح دارد كـه  بيت سپسين 

  :شود توجهين سبه بيت سپ. درست است» فتويم بداد«بنابراين 
 انگشـــتريِ ثنـــايِ تـــو باخـــت  تاختتا همت من به صدرِ تو

  :1933ـ بيت 
 با حـرص نباخـت جفـت بـا تـا       آساجانم ز نهيب، كودك

كـه   ييهـا  ايم و از ضبط نسخه ضبط كرده» ا تاجفت ب«اند كه چرا بازي را  نوشته
اين است كـه ايـن بـازي در متـون ادب      علت. د عدول كرديمندار» جفت يا تا«

» جفـت بـا تـا   « كه با ضـبط ضبط شده است » جفت و طاق« صورته بفارسي 
جستجو گوناگون متون را در  هر دو ضبط ،ما در زمان تصحيح متن .تناسب دارد

جسـتجو  قاعـدتاً  فر نيـز   مهدويآقاي . دانيم تر مي و اين ضبط را مناسبيم ا هكرد
شاهدي هم  .اند نيافته) جفت يا طاق(/» جفت يا تا«هيچ شاهدي براي اند و  كرده

است و ضـبط مختـار   » جفت و طاق«مربوط به  اند ياد كرده خاقاني ديوانكه از 
  .كند ايشان را اثبات نمي

  :2816ـ بيت 
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ــرد    تا حضرتش از هري سفر كرد ــر ك ــموم اث ــري س ــاد ه  در ب
كليله و دمنة و  القلوب نزهتشاهدي از  ،در يادداشت خودما  »باد هري«بارة  در

ي ديگـر از  گـاه و جايآثـارالبالد  نيـز بـه   به دسـت داده و  قانعي طوسي  منظوم
 هاشـار بي  فر آقاي مهدوي .ايم دهارجاع دا ،دارندين باد اشاره بد كهالقلوب  نزهت

بـدان  مـا  كـه  اي  چـاپ و صـفحه  از همان را آثارالبالد عبارت  ي ماهابه يادداشت
انـد   افزوده بر آننيز اديب زوزني  تازي از دو بيتنقل كرده و  ،ارجاع داده بوديم

  .اند ي بلندي به پيش بردههارا گام تحفةالعراقينگونه كار تحقيق بر  و بدين
  :2902ـ بيت 
 بـه زبـانِ اهـلِ بغـداد    » را«چون  سير و غليظ بنياد كوفي

اض ايم اعتر داده »كوفي خط« با »سير كوفي« تعبير ارتباطبارة  به احتمالي كه در
 »الكـوفي ال يـوفي  « :مثلِ و با اند ان اطالق كردهسيرة آنو  آن را بر كوفيان ،دهكر

سخن از حروف الفبا و شـكل  ي پيشين هادر بيتشود  توجهاگر . اند مرتبط دانسته
و  »الف كوفي«شكل ويژه كه  هب ؛نمايد ما منطقي مياحتمال  ،اين بر بنا. است هاآن
 شـاعران  توجـه ي آن مـورد  هـا پردازي مضمونو در ادبيات فارسي  »كاف كوفي«

 گفتـيم آنچـه  كنـيم تـا    را يكجا ياد مي )2902ـ2900( پيشين يهابيت. است بوده
  :شود روشن

ــه  چون نقشِ الف به صف دعوي ــي جمل ــان ن ــان و هيچش  ٧طلب
 هم دال شده به جسم و هـم نـون    وانگه ز پيِ مراد هر دون

 بـه زبـانِ اهـلِ بغـداد    » را«چون  بنياد سير و غليظ كوفي
  

 دةوشـ گنا يهااز دشـواري  تعبيـر ضبط اين يادآوري اين نكته نيز بايسته است كه 
ـ نسـخة ويـن   يعنـي   تـرين نسـخة مـتن    كهندر . است تحفةالعراقين ه صـورت  ب

ـ هم .اسـت ضبط شـده  » زسو كوفي«  146و مجموعـة  سـنا   59نسـخة  ين در چن
 ماننـد هـا   نسـخه  در برخـي . شويم ميروياروي » سور كوفي«با ضبط طباطبايي 
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ضبط شده است كه نشـان  » كوفي صور«سپهساالر  272مجلس و  4652نسخة 
و چـون وجهـي بـراي آن    را در دست داشته » سور كوفي«نيز ضبط  هاآندهد  مي

دار مـتن يعنـي   تاريخـ نسـخة  دومـين  در  .انـد  تغييرش دادهشكل  بدين ،اند نيافته
ســنا  351و در نســخة » كــوني شــود«صــورت ه نيــز بــاياصــوفيا دســتنويس 

اين تعبيـر  شدة  آسانضبط بايد » سير كوفي«ضبط  .ضبط شده است» سور كويي«
در همـين  شـكل درسـت را   بايد  اما ،شد در متن درجباشد كه از روي ناچاري 

 ،انـد  فر يـاد كـرده   آنچه آقاي مهدوي ،اين بر بنا .ي ياد شده به دست آوردهاضبط
راي ارتباط با بيت مـورد نظـر دارد و چـه خـوب     نياز به سند يا توجيه منطقي ب

ديگران، هم خـود را صـرف    يهايادداشت جاي گسترش دادنه ببود كه ايشان  مي
  .كردند هاي اساسي متن مي گشودن گره

فـر هسـت كـه     مواردي ديگر از نوشتة آقاي مهـدوي  ،جز آنچه اشاره كرديم
 توضـيح مـا   51براي نمونه در بيت . كنيم صرف نظر مي هاعجالتاً از پرداختن بدان

انـد و   ايشان داليل ما را درنيافته يا نپذيرفتـه  اما ،استبسنده بوده  در متن چاپي
وجوهي را كـه  كه ايشان يكي از  208بارة بيت  يا در. لذا تكرار آن سودي ندارد

بـارة   يـا در . انـد  براي آن سندي ارائه نكـرده  اما ،ما ياد كرده بوديم قطعي گرفته
 سـته اسـت  اند كـه باي  به يادكرد سندي بسيار ضعيف پرداخته 537و  536ي هابيت

  .وجهي از متون معتبر براي آن ياد كنند
واري دشـ  متـون تصحيح اصوالً  كهكنيم  نكته اشاره  بد نيست به ايندر پايان 

ي هابخشي از دشـواري گشودن و ناشدني است يك مرحله در  تحفةالعراقين چون
ما در ديباجة چاپ خـود  . ساليان متمادي استگسترده در مطالعات نيازمند  ،كار

. هنوز به پايـان نرسـيده اسـت    تحفةالعراقيناز اين متن اشاره كرديم كه تصحيح 
براي  .استتا اندازة مطلوبي به پيش رفته  كار اين داريم داشته و ورهرچند كه با

بـه   ،داراي چـه سـاختاري اسـت   ي پنهانِ اين مـتن  هادانسته شود دشوارياينكه 
و نكاتي خواهيم پرداخـت   هاارائة يادداشتبه اي ديگر  در نوشتهخواست خداوند 

  .استآمده  فراهمبارة آن  در پس از چاپ اثركه 
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  نوشتها پي
  .361ـ360 ، بخش چهارم، صسپهساالرفهرست كتابخانة : نك. 1
» الصدورةقدو«اين . مقدمه» يا«ص  منشĤت خاقاني،: نك ،براي تصوير چاپ شدة اين صفحه .2

  .تواند باشد نمي) اصفهاني (/ين موصلي الد بينيم كسي جز جمال عبارت مي كه در
اثر افتاده و در دو هاي  است كه از اكثر نسخهالعراقين تحفةاين نام همانند نام مقالة ششم . 3

  .شود نسخة وين و اياصوفيا ديده مي
دانيم كه تشبيه لب معشوق به عنّاب در شعر عرب رواج داشته و از آنجا به شعر فارسي  مي .4

در شعر خاقاني  ، امانيز راه يافته و روشن است كه در بيت ذوالفقار رنگ سرخ منظور است
ز وضعيتهاي ماه در برابر خورشيد اشاره خاقاني در سرودة خود به يكي ا. چنين نيست

ويژه ماه پيدا  هدانيم كه در هنگام خسوف و كسوف، رنگهايي بر خورشيد و ب مي. دارد
اند  آيد كه يكي هم سرخ است و اصحاب احكام نجوم براي آنها حكمهايي وضع كرده مي

هر «خاقاني به  ا اشارةام )545و يادداشت بند  198ص تصحيح نگارنده، ، شناخت گيهان: نك(
  .نظرش نيست دهد كه خسوف و كسوف مد نشان مي» ماه

فرهنگ : ؛ نيز نك)“دبير”ذيل مدخل (لغتنامة دهخدا ، به نقل از فرهنگ ايران باستان. 5
  ).71ص ( هزوارشهاي پهلوي

شواهدي از سرايندگان متأخّر “ ركابي”براي ) 1094، ص 2ج ( بهار عجمفقط برخي مانند . 6
، 2ج (الفرس  مجمعو ) 1519، ص 2ج ( فرهنگ جهانگيرياند و برخي نيز مانند  ياد كرده

  .بي آنكه شاهدي را ياد كنند ،اند اشاره كرده“ ركابيزير”يا  “ركابزير”به نام ) 646ص 
  .»الف هيچ ندارد« بيت ناظر به اين مضمون است كه .7
  

  منابع
  .1380 ،تهران ،تصحيح كاظم دزفوليان ،بهارالله تيك چند ،)ج 3( بهار عجم
  .1361 ،تهران ،تصحيح احمد بهمنيار ،بن زيد بيهقي ابوالحسن علي ،تاريخ بيهق

  ].افست چاپ تركيه[ 1362 ،كوشش احمد آتش، تهران   محمدبن عمر الرادوياني، به البالغه، ترجمان
بـا مقدمـة    ،]خـاوري مـوزه بريتانيـا    9777دستنويس برگردان  نسخه[ديوان ذوالفقار شرواني 

  .م 1934 ،لندن ،ادوارد ادواردز
  .م1947برتلس، باكو، . ا. ، نظامي گنجوي، تصحيح يشرفنامه
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بـن   الدين حسـين  ميرجمال ،])نخست و دوم هايجلد[متن  :بخش نخست(فرهنگ جهانگيري 
  .1359 ،مشهد ،ويراستة رحيم عفيفي ،ن حسن انجو شيرازييفخرالد

بـه   ،كاشـاني مـتخلص بـه سـروري     دبن حاجي محم دقاسممحم ،)ج 3(الفرس  فرهنگ مجمع
  .1340ـ1338 ،كوشش محمد دبيرسياقي

  .1377 ،مشهد ،ي اسالمي آستان قدس رضويهاتنظيم بنياد پژوهش ،)ج 5(فرهنگنامة قرآني 
  .1346، محمدجواد مشكور، تهران، بنياد فرهنگ ايران، فرهنگ هزوارشهاي پهلوي
  .1346 ،تهران ،نقي منزوي پژوه و علي دتقي دانشمحم ،)بخش چهارم(فهرست كتابخانة سپهساالر 
  .1380 ،تهران ،اشرف صادقي علي ،مسائل تاريخي زبان فارسي

  .1362، تصحيح محمد روشن، تهران، كتاب فرزان، منشĤت خاقاني
  




