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  چكيده
هـاي   از ويژگي؛ ق) از شاعران بزرگ سبك آذربايجاني است 595 - 520خاقاني شَرواني (

دشوارساختن كـالم اسـت. اشـراف     براياين سبك استفاده از ابزارهاي گوناگون  ةبرجست
هـا و دقـايق تلميحـي آن     هاي مسيحي و توجـه بـه ظرافـت    آموزه ها و خاقاني بر اسطوره

هاي او مؤثر بوده است. اين مقاله درپـي آن   پردازي گمان بر پيچيدگي و ابهام در عبارت بي
خاقـاني،   ديواناي و حماسي و نيز اشارات عيسوي  با بررسي تلميحات اسطوره كه،است 

تلميحات از اهداف  خذأمكند. بررسي داليل ابهام و پيچيدگي در تلميحات او را مشخص 
ها براسـاس مـتن اشـعار     شود. روش اين پژوهش بررسي نمونه اين پژوهش محسوب مي
هـا   رسـد خاقـاني از آن   نظر مي هايي است كه به و كتاب متن برونخاقاني و ديگر آثار او و 
اسـت كـه   كه يكي از سطوح ابهام در شعر خاقـاني ابهـامي    به اين مطلع بوده است. باتوجه

بـاره امـري    عامل ايجادكنندة آن برخي تلميحات موجود در اشعار اوست، تحقيـق درايـن  
در  تـر  بـيش كه ابهام در تلميحات خاقاني  دهد مي  آمده نشان دست ضروري است. نتايج به

  دستة ابهامات عمدي قرار دارد.
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  مقدمه. 1
دشوارساختن كالم ويژگي برجسـتة سـبك آذربايجـاني     براياستفاده از ابزارهاي گوناگون 

خـوبي از ايـن ابزارهـا بهـره      وان نمايندة شاخص اين سبك، بهعن هب ،خاقاني شرواني؛ است
گرفته است. فارغ از مضامين و تعابير نو كه كالم خاقاني را دشوار سـاخته و او را شـاعري   

  تأثير نبوده است. پشتوانة وسيع فرهنگي او نيز در اغالق كالم او بي ،ه داده استآشنا جلو دير
سـخت   شـاعر  كـه  خـورده  رقـم  چنان او »غريب طريق« خاقاني تعبير هب يا شخصي سبك
 از گيـري  بهـره  با خاقاني. است فرهنگي سترگ پشتوانة يك از گسترده استفادة به مند عالقه
 و ابتذال دام از راتا سخنش  زند يم يريو تصاو ،تعابير مضامين، خلق به دست پشتوانه اين

  ).131: ب 1391فر  (مهدوي برهاند تكرار

شعر تصويري است. در شعر  دانيم، شعر خاقاني در مقايسه با دواوين ديگرْ كه مي چنان
، بنـابراين  مقايسـه بـا شـعر حرفـي نيسـت؛      تصويري گسترة استفاده از صـور خيـال قابـل   

 شود كار گرفته مي و تلميحات در اين نوع از شعر به ،ها، تشبيهات، كنايات استعاره ينتر بيش
  ).146: 1388شيري (بنگريد به 

شـود،   دمت تصويرگري واقع ميرختوجهي از تلميحات خاقاني د جاكه بخش قابل ازآن
 رنگ در ايجاد سبك شخصـي او نمـود فـراوان دارد؛    متن و پر برون يعنوان عنصر تلميح به

تصـويرگري   برايمثابة ابزاري  به ،چون ديگر عناصر شعري ،، خاقاني از تلميحديگر سخن به
روايـات متنـوعي از   سـبب   بـه خاقـاني   ديواناستفاده كرده است. بخشي از ابهام موجود در 

در ايـن   انـد.  اطـالع  مخاطبـان از آن بـي   تر بيشها آشنا بوده اما  تلميحاتي است كه وي با آن
دليل بسامد باالي تلميحات، فقط به بررسي داليل ابهام در تصويرگري تلميحـات   جستار، به
  پردازيم. و اشارات عيسوي مي ،اي، حماسي  اسطوره

  
  . ابهام2

 گذاشـتن،  لپوشيده و مجهـو «ترين تعريف از ابهام عبارت است از:  شايد بتوان گفت ابتدايي
»). ابهـام «: ذيـل  1363(شـاد  » از كارو راندن كسي  ،گفتن، دوركردن پوشيده كاركردن، بسته

شود اين است كـه مـتن بـيش از يـك      اولين مفهوم ابهام در متن ادبي كه به ذهن متبادر مي
ضـعف و   اثـرِ بركـه   نـد گذشـته بـر آن بود   معني داشته باشد. بر همين اساس، منتقدان ادبيِ

داشته باشد ابهـام   معناي صريح و دقيقيبايد كه كالم  ناتواني مؤلف (نويسنده/ شاعر) جايي
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وقتي يك «برخي ديگر از محققان بر اين باورند كه  ،چه گفته شد بر آن آيد. عالوه وجود مي هب
مرزي يا داراي مدلولي باشد كه نتوان حكـم قطعـي بـراي آن     داراي مدلول ميان واحد زباني

امـروزه   ،البتـه  ).34: 1379 ي(داور» رسايي است صادر كرد، آن واحد زباني داراي ابهام و نا
ايـن   )William Empson( ويليـام امپسـون   آرايي پـس از ارائـة   تاين معنا مطرود شده و ح

 پـردازان ادبـي   منتقدان و نظريـه  ،بعد اصطالح بار معنايي مثبت گرفته است. از قرن بيستم به
  آورند. يشمار م هابهام را جوهر ذاتي متن ادبي ب

جاودانـه بسـته بـه     آثـارِ  يِو راز ماندگار يراست و ارزش هن ياتادب ةجوهر ابهام
 گوهر كنيم، حذف اصيل ادبي هاي متن از را ابهام اگر. است ها ابهام نهفته در آن يزانم

 تعامل نوعي معنا، آفرينش در خواننده دادن شركت با ابهام. ايم گذاشته كنار را آن ادبي
 بـه  تـاريخ  طـول  در را خواننـدگان  كـه  جـا  ازآن و كنـد  مي ايجاد متن و خواننده ميان

 آيـد  مـي  فـراهم  متن با مختلف هاي نسل وگوي گفت امكان پيوسته دارد، مي وا واكنش
  ).32: 1387 ي(فتوح

گونـة ابهـام سـاختاري و ابهـام طبيعـي       دو به توان مي را ابهام كلي بندي تقسيم يك در
  شود. مي تقسيم
  
  انواع ابهام در شعر 1.2

 گفـت . بايـد  كـرد در ايران نخست فرشيدورد آغاز را پژوهي  مطالعات ابهامدر دورة جديد، 
اشـاره   ابهام نوع هفتهاي خود درمورد ابهام به امپسون و كتاب  در بحثفرشيدورد اگرچه 

از امپسون ديده  چندانيتأثير  ،هفت دسته است هم كه اتفاقاً آن ،او بندي در رده ،كرده است
هاي شعر فارسـي   ابهام فارسي شعر در ابهام صوروي در كتاب مايل هر او،شود. پس از  نمي

(بنگريـد بـه    كند و ابهام عمدي تقسيم مي ،را در سه دستة ابهام ذاتي (طبيعي)، ابهام عارضي
، ابهام »عوامل ايجاد ابهام در شعر معاصر فارسي«). خواجات نيز در مقالة 1360مايل هروي 

معتقد اسـت ابهـام    كند. خواجات بندي مي هروي طبقهدر شعر فارسي را مطابق با نظر مايل 
. ابهام ذاتي كه هميشه بـا شـعر   1اند از:  ها عبارت ترين آن طبيعي انواع متعددي دارد كه مهم

تراشـي ازطريـق    اين مانع كه تراشي براي ايجاد درنگ در خواننده مانع .2 ،عجين شده است
آوردن معاني بسيار يعني . ايجاز، 3 ،شود  د ميايجا و كنايات ،ها كارگيري استعارات، سمبل به

. نداشـتن آگـاهي از   6 ،نجـاري نحـوي  ه بـه  . نا5، . ورود مسائل جديد علوم4 ،با لفظ اندك
. آركائيســم 8 ، وزدايــي لفظــي و معنــايي  . آشــنايي7 ،هــاي تــاريخي آن تلميحــات و زمينــه
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 ، ابهام را براساس عوامل»ها وهشاهميت و انواع ابهام در پژ«گرايي). شيري در مقالة  (باستان
 مـتنْ  ندرو در آفرين ابهام عوامل يا ابهام« او نظر به. كند مي تقسيم بيروني و دروني تأثيرگذار
» شـوند  مـي  مربوط متن دروني ساختار به مستقيماً كه هستند هايي ابهام و عوامل ازآن دسته 

هاي ادبي/  هاي زباني، ابهام  ابهام«د: نشو تقسيم مي ه دستهخود به س  ها ابهاماين ). 27همان: (
چه  اگر ،متني هاي برون ، ابهامعقيدة او به). 27(همان: » هاي موضوعي/ محتوايي و ابهام ،هنري

 بـر  اي اطـراف آن را در  هالـه  ، ماننددنكن بافت دروني متن ارتباط پيدا نمي اطور مستقيم ب به
و  ،تقسيم است: نويسنده، خواننده ه بخش قابلمتني در س د. بر اين اساس، ابهام بروننگير يم

  زمينه (همان).
گـوني دارد.   هاي گونه بندي آيد، ابهام انواع مختلف و تقسيم كه از اين مختصر برمي چنان

ديگر، گسـتردگي   بيان به ،ها دارد و ها ريشه در تعدد ديدگاه بندي بديهي است كه تعدد تقسيم
هـاي مختلـف اسـت. اگـر      آمـدن ديـدگاه   وجود وباني به باعثها و افق انتظارات  افق ديدگاه

بايد گفت همة ايـن   ،شده دربارة ابهام بنگريم هاي مطرح بخواهيم ازمنظر نقد متون به ديدگاه
 سويتوان تقسيم كرد. بخشي از اين ابهامات از ساز را در دو دسته مي تعاريف و عوامل ابهام

كننـدة   ديگر مربوط به مخاطـب و دريافـت   شيبخشود و  مؤلف (نويسنده/ شاعر) ناشي مي
  متن (خواننده= مصحح/ شارح) است.

  
  ابهام و تلميح 2.2

است كه تصور نويسنده آن بـوده كـه    سببمتن به اين به در برخي از متون، ابهام واردشده 
 آن جـزء  جزءبـه  بيـان بـه   يـازي ن مخاطب دربارة آن موضوع اطالعات الزم را دارد و ديگر

گذرا بـه   اي هاشار تلميح. است اختصار هب اكتفا و تكرار از پرهيز معناي به سخن ين. انيست
شـود.   به همين دليل، همواره باعث ابهام در كالم مي ؛آن كامل بيان نه است،مفصل  واقعيتي

گونـه اشـارات بسـتگي بـه اطالعـات مخاطـب دارد. هرچـه         ميزان و مقـدار ابهـام در ايـن   
باشـد، مجهـوالت و    تـر  بـيش  غيـره  و ،عات تاريخي، مـذهبي هاي او دربارة موضو آموخته

دربـين شـاعران و    1تلمـيح شـود. سـطح اسـتفاده از     تـر مـي   ابهامات او نيز دربرابر متن كـم 
نويسندگان متفاوت است. هر شاعري با توجه به ميزان اطالعاتش درمورد مسائل اساطيري، 

اسـتفاده از تلمـيح نشـانة وسـعت     « ،بنـابراين جويد؛  از تلميح بهره مي غيرهو  ،ملّي، مذهبي
: 1377(ميرصادقي » افزايد ياطالعات و غناي فرهنگي شاعر است و بر لطف و عمق شعر م

تـر اسـت. در    شاعراني كه به ساخت تلميح توجه دارند تلميحات آنان موفق»). تلميح«ذيل 
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معروف و  يا يو فرع ياصل هم به نسبت گيرند يقرار م هم كناركه  اجزايي«ساخت تلميح، 
 اسـتفاده  تر فغيرمعرو و تر يفرع ياجزا شعري در اگر آيد ميگفته بر يناز ا ؛اند يرمعروفغ

 ).43: 1371 يسـا (شم »بود خواهد تر است، مشكل يحدرك تلم گروكه در  ،فهم شعر ،شود
آن نيـاز بـه دقـت     يِبردن به نكتـة تلميحـ   در تلميح ابهامي باشد كه براي پي«رو، اگر  ازاين
). 77: 1379كاميـار   (وحيـديان » تـر خواهـد بـود    شك نيست چنـين تلميحـي زيبـا    ،باشد
هاي تاريخي تلميح باعـث   اطالع از زمينه عدمچون جاكه تلميح در خود ايجاز دارد و  ازآن

هـاي   با استفاده از پـژوهش  ،در اين جستار، تالش شده است ،شود ايجاد ابهام در شعر مي
و داليـل اغـالق و    بررسـي هاي خاقـاني   گري و محققان، پيوند تلميح را با تصويراستادان 

  .كنيم ابهام تلميحات وي را بيان
 

  . پيشينة تحقيق3
بـا گسـترش ادبيـات، ايـن      .صورت فرهنگ مستقل سابقة چنداني نـدارد  استخراج تلميح به

تدوين گرديد. براسـاس  زمينه هاي مستقلي در اين  فرهنگ بنابراين، آمد؛ مينظر  ضرورت به
هـاي مختلفـي نوشـته شـده اسـت كـه        طور عام كتاب در زمينة تلميح به، كاوش نگارندگان

 شـعر معاصـر   يحاتفرهنگ تلم)، 1366 (شميسا تلميحات فرهنگتوان به  ها مي ازجملة آن
) اشاره 1388 (ياحقي فارسي ياتادب در ها واره داستان و اساطير فرهنگو  ،)1385 ديم(مح
ها و مقاالتي نگاشـته شـده    نامه خاقاني، پايان ديواندرباب تلميحات  خاص طور به ،اما كرد؛

 تـاريخي  روايات و اساطير شاعرانة تجليدر كتاب ) 1367(جوان اردالن  ،ارب ناست. نخستي
خاقاني  ديوانو تاريخي  ،اي، حماسي اي از تلميحات اسطوره پاره خاقاني اشعار در مذهبي و

به » اي خاقاني هايي دربارة تلميحات شاهنامه نكته«نيز در مقالة ) 1383( آيدنلورا بيان داشت. 
خاقـاني پرداختـه اسـت. مظـاهري      ديـوان اي در  اسـطوره نادر بررسي ابهامات و تلميحات 

بـه مسـئلة سـم خـر     » الشـهدا  اسب سـيد  نعل ،سم خر عيسي«در مقالة ) 1372يار ( سروش
 به ارائة صرفاً نويسندهاما ضعف اين مقاله در آن است كه  ؛اي دارد (ع) اشارهحضرت عيسي 

خذ و آبشـخور تقـدس سـم خـر     أم بارةو توضيحي در  در ادب فارسي بسنده كرده ها نمونه
» خاقاني ديوانمسيح و مريم در «در مقالة ) 1382(كن  . معدناست حضرت عيسي (ع) نداده

مقاله بحـث  اين . كند بررسي ميخاقاني  ديواندر را هاي تلميحي حضرت عيسي (ع)  جلوه
آوري برخـي   مطالب مقالـه گـرد  تر  جديدي را درخصوص خاقاني آغاز نكرده است و بيش

 زاده نيـز در مقالـة   است. اشـرف ) 1378(آريان  فارسي ادبيات در مسيح چهرةمطالب كتاب 
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 ديـوان هـاي ورود مسـائل عيسـوي را در     زمينـه » يخاقاني مسيح سبك آذربايجان« )1376(
نگـاهي بـه   «اي با عنوان  در مقاله) 1385دار اصل ( و نيكاست. كرمي  بررسي كردهخاقاني 

هايي از داستان و روايات مربوط  گوشه» خاقاني ديوانهاي آن در  مضامين موسوي و زيبايي
) 1387( دار اصـل  كرمـي و نيـك  . كند گو مي بازرا خاقاني  ديواندر (ع) به حضرت موسي 

هنـر خاقـاني را در   » يخاقـان  يوانددر  يقرآن يها از داستان ييزدا ييآشنا«چنين در مقالة  هم
شناسـي   روان«اي با عنـوان   در مقاله) 1388(دهد. شيري  زدايي از تلميحات نشان مي يآشناي

كـرده  ي بررسي ختشنا انرو منظرساز را در شعر خاقاني از عوامل ابهام» ابهام در شعر خاقاني
بـه  ) 1390و ديگـران ( نوشته شده اسـت، محسـني   باره  اي كه دراين است. در آخرين مقاله

  د.نپرداز  مي» سيماي پيامبران در قصايد خاقاني يباشناختيبازتاب ز«
  

  . بحث4
گيـري از تلميحـات از همـة شـاعران      خاقاني با اطالعات وسيع خود از علوم زمانه در بهره

 ،اي و حماسي و نيز اشارات عيسوي گيري او از تلميحات اسطوره بهره گرفته است وپيشي 
گيري دارد. شايد بتوان اين تنـوع در تلميحـات    كيفي، تنوع و گوناگوني چشم و كمي ازنظر

را ناشي از وسعت اطالعات خاقاني و تتبع و مداقة  اي و حماسي و اشارات عيسوي اسطوره
جاكـه   ازآن 2دانسـت هـاي ديگـر    ونحـل  ملـل  كتـب  و ،ي، تاريخياو در مطالعة كتب تفسير

توجهي از تلميحـات او در   گري است و بخش قابل ترين عنصر شعر خاقاني تصوير محوري
، تلميح در ايجاد سبك شخصي او نمود فراوان دارد. تنوع روايات استخدمت تصويرگري 

مانده و احاطة خاقاني بر اين روايات  در متون باز غيره و ،ها، تاريخ ها، افسانه موجود از قصه
ند خاقاني در نقل جزئيـات برخـي از تلميحـات    كنبرخي گمان  استگوناگون باعث شده 

اشتباه كرده و اشعارش دچار ابهام شده است. تأمل در اشـارات و تلميحـات او گويـاي آن    
 بنـابراين، ر گذرانده است؛ نظ كتب تاريخي و داستاني پيش از خود را از تر بيشاو  است كه

جـوي   و هاي اصـلي شـعرش اسـت، بايـد در جسـت      مايه  كه از بن ،تلميحات او دركبراي 
  است.برده ها بهره   مĤخذي بود كه از آن

  
  خاقاني تلميحات در پيچش و عوامل ابهام 1.4

او  ديـوان از اشارات  بسيارياي از ابيات و اشعار خاقاني روشن است، اما درك  بخش عمده
و دشواري اين  علليكي از  3.استي گاه متخصص دشوار و ديرياب تبراي افراد عادي و ح

  يابي استفاده از اصطالحات علوم گوناگون و تتبع و غور در كتب مختلف است. دير



 89   خاقاني ديوان يسويو ع ،يحماس ي،ا اسطوره يحاتدر تلم ينيآفر ابهام و ابهام

 و خاص تركيبات و لغات كاربردن به دارد مي ممتاز شاعران ديگر از را خاقاني كه چه آن
 كـار  بـه  تـر  كـم  يليخ يا نبرده كار به ديگران كه لغاتي از است گوناگون تراكيب ساختن

 كمـك  بـه  او كـه  علمي اصطالحات از بسياري و مسيحي اصطالحات كه چنان ،اند برده
 غالـب  و نيسـت  شـعرا  سـاير  اشعار در كرده بيان را افكارش و معاني و گفته شعر آنان

  ).هوس : پنجاه1388 ي(خاقان اند برده كار به تر كم را ها آن نيز ششم قرن شعراي
هاي خاقاني را با پيچيدگي و اغالق مواجه كرده است اسـتفاده   سروده تر بيشچه  آناما، 

هـاي مربـوط بـه     و داسـتان  ،از مضامين آيين مسيحيت، اسطوره و حماسه، معارف اسالمي
كـه  آور شـد   شـود. بايـد يـاد    هاي خطا از شـعر او مـي   پيامبران است كه گاه سبب برداشت

  :اقانيم خدشواري كال
 علوم در او مهارت بلكه دارد، گرايش اغالق و ابهام به او ذهن كه نيست روي آن از تنها
 تلميحـات  در آن انعكاس و مختلف هاي زمينه در او اطالعات و خويش روزگار فنون و

  ).122: 1387 رضايي م(غال است گردانيده دشوار را شعرش طبيعتاً، او، بعيد و دقيق
 از جسـتن  دوري 4.دارد غريـب  طريقـي  و شخصـي  سـبكي  پـروري،  سخن در ،خاقاني
نيـز نمـود    اواست كـه در تلميحـات    خاقاني ديوانمسائل  ترين كانوني از يكي مستعمالت

گيري ابهام در تلميحات خاقاني نقش مؤثر  اگر بخواهيم عوامل متعددي را كه بر شكل. دارد
ساز ازسوي مؤلـف (خاقـاني) و عوامـل     دو دستة عوامل ابهامبندي كنيم، به  اند تقسيم داشته
تقسيم است. بر همين اساس،  و شارحان) قابل ،مصححان ساز ازسوي مخاطب (كاتبان، ابهام

هاي مختلف از يك داستان و توجه به روايت فرعي از همـان داسـتان،    عواملي مانند روايت
تضاد ناشي از تعدد منبع در دستة اول و ، نادر و ظريف سازي تلميح، وجود تلميحات فشرده
و عواملي مانند كژفهمي و بدخواني مصححان و شارحان در دستة دوم عوامل  گيرد ميقرار 

  پردازيم.  . درادامه به تفسير و تبيين هريك از اين موارد ميگيرد قرار ميايجادكنندة ابهام 

  هاي مختلف از يك داستان توجه به روايت 1.1.4
موارد ابهام و پيچش در تلميحات خاقاني نظرداشتن شاعر به روايتي متفاوت از يك يكي از 

 آن نكتـه  ؛ امـا صحيح اسـت  داستان است. در اين مورد ممكن است تصور شود كه تلميح نا
داشته است. خاقاني در نقل برخـي   توجهستان موردنظر اشاعر به روايتي ديگر از د كه است

كه شعر خود را مـبهم سـازد و    و اشارات عيسوي، براي آن اي و حماسي تلميحات اسطوره
ملزم كند، گاهي روايت و داستان اصـلي را كـه مقبـول     كردن در شعرش خواننده را به تأمل

ديگـر، او بـه    عبـارت  به كند؛ اي ديگر بيان مي گونه گذارد و تلميح را به همگان است كنار مي
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هـاي مختلـف و    هـا و تفسـير   رود كه روايت هايي در اشارات تلميحي خود مي سراغ داستان
در  ،كه مخاطب بـا روايـت اصـلي آشناسـت     آن دليل متنوع دارد. در اين نوع از تلميحات، به

برد كه خاقاني در نقـل تلمـيح اشـتباه كـرده      شود و گمان مي درك تلميح دچار تشويش مي
در كوه دماونـد بـه   او را فريدون  هبلك ،شود ضحاك كشته نمي شاهنامهاست. براي مثال، در 

  گويد: مي د، اما خاقاني در بيت زير به روايت ديگري از اين داستان توجه دارد وكش بند مي
 آبتـين پسـر جز كيست؟ ضحاكقاتل  روستمپدرجزكيست؟سيمرغخاصة

  )335: 1388 خاقاني(

آفريدون روي « :نظر دارد بلعمي تاريخبه  ياربس احتمال خاقاني در نقل روايت بيت باال به
و آفريـدون ظفـر يافـت و ضـحاك را بگرفـت و      ] ...[ و حرب كردند 5]...[ به ضحاك نهاد

كه مالحظـه   چنان .)176 - 175 :1375صديقيان بنگريد به نيز  ؛147: 1341(بلعمي » بكشت
 كند. شود، عدم آگاهي از روايت بلعمي خوانندة متن را دچار ابهام و سردرگمي مي مي

  در بيتي آورده است:» الطير منطق«اقاني در قصيدة معروف به خ
 افراســيابافســر و او ملــك جــمكرســي  هستكهبهترنرگسسمنازگفت هدهد

  )43: 1388 ي(خاقان

. برخـي  كنـد  ميعدم توجه به روايت فرعي داستان تلميح را در اين بيت با ابهام مواجه 
 كـه  درحـالي  ،)114: 1377مـاحوزي  (بنگريد بـه  اند  گرفته »شيراز«را  »كرسي جم«شارحان 
فـرّ  بـا  جمشـيد   ،كند. بنابر روايت فردوسي يرا حل م يتمشكل ب يحتلم ينا ترِ دقيق تحليل

  كند: اند آن را مزين مي شده  بار استخراج نسازد و با گوهرهايي كه براي اولي كياني تختي مي
 نشاخت اندر گوهر بدومايهچه  سـاختتختيكيكيانيفرّبه

  )44 ،1ج  :1366 ي(فردوس

است (بنگريـد  هاي آن  از گلبرگ  استعاره »گل نرگس«براي  »كرسي جم«با اين توضيح، 
. ابهـام بيـت در تلمـيح و    )1368 بگلو قره نيز براي مقايسه بنگريد به ؛79: 1384بگلو  قرهبه 

افسـر  «انـد:   برخي شارحان گفتـه كه  تاجايي ،رسد به اوج خود مي» افسر افراسياب«اشاره به 
). بايـد گفـت   263: 1379(امـامي  » اي يا حماسي ندارد گونه مناسبت اسطوره افراسياب هيچ

بـن    الدين مظفر اخسـتان  شاه جالل بار ديگر در قصيدة مدح شروان اين اشاره را خاقاني يك
  منوچهر آورده است:
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 انـد  هافشـاند نشـان يخسروك شاهنشرواپيش  افراسـيابنشاندافسردركهگهرهايي يا
  )107: 1388 ي(خاقان

تـوان گفـت بـه     تناسبات شاعرانه نباشد، با قيد احتمـال مـي   برايخاقاني فقط  بيان اگر
كـه بـين رسـتم و     يهاي نقالي در جنگـ  نظر داشته است. در طومار شاهنامهروايات شفاهي 
گيرد و از پشت مركب جـدا   ميدهد، رستم كمر و تاج زرين افراسياب را  افراسياب رخ مي

كشد و كمربنـد را پـاره    برد و خنجر از غالف مي كند؛ افراسياب از غفلت رستم بهره مي مي
 (طومـار جـامع نقـاالن)    لشكر هفت(بنگريد به كند  كند و از دست رستم رهايي پيدا مي  مي

  آمده است: لشكر هفتدر ). 182: 1377
 زال پسـر  اينگفتند:  است؟ پوشيده را سام اسلحة كه كيست جوان اينافراسياب گفت: 

رسـتم كمـر    ... بگريـانم  مـرگ  بـه  را اوگفـت:   ياب. افراسـ اسـت  نام رستم را او. است
كمـر خـود را از دسـت رسـتم      يدزور كرد كـه شـا   يابرا گرفته هرچه افراس يابافراس

افتـاد. رسـتم    ينشد و بر زم يختهگس ]افراسياب[ناگاه كمر او  ... نشد يسرخالص كند م
از دسـت رسـتم    يابدست كرده و تاج از سرش برداشت و تركان هجـوم كـرده افراسـ   

 بخـش  نهاد و شاه فرمود تا رسـتم را تـاج   يقبادبر سر ك ياببردند. رستم تاج افراس يرونب
  ).161: 1377( خوانند

  ماية تصويرگري خود قرار داده است: همين تلميح را دست نيزعطار 
 افراســيابافســر چــه و ژنــدهكــالهچــه  بنگريميتاماندنخواهدافسرو سر چون

)1359 :53(  

ذهن برخي شارحان را با ابهام مواجه كرده اسـت   خاقاني به روايات فرعي فراوانتوجه 
انـد   گرفته اجزايي كه در اشارة تلميحي كنار هم قرارسبب شده است كه شارحان بپندارند  و

  در بيتي آورده است: »ترسائيه«در قصيدة معروف به  هيچ ربطي به هم ندارند. او
 دروا افتـــــــاد او در اهللا خليـــــــل  وقتـيكـهآتشآنازمانداخگر چه

  )27: 1388 ي(خاقان

آتش زرتشـت را بـه آتـش نمـرود و داسـتان      «نويسد:  اين بيت مي بارةاستعالمي در
بايد گفـت در بسـياري از   ). 160: 1387» (دهد كه ربطي هم ندارد ابراهيم خليل ربط مي

 امـه ن بگرشاسـ ابراهيم و زرتشت يكـي دانسـته شـده اسـت. اسـدي در       نهاي كه متن
  است: آورده
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ــر ــراهيمپيمب ــوب ــانآنب  آسـمان  از زردشـت نامبدش  زم
)1317 :44(  

 دين ديوانبنگريد به دانستند ( قدما ابراهيم و زرتشت را مانند سليمان و جمشيد يكي مي
، ذيـل  2ج  :1332 برهـان ؛ »وسـتا «و  »مـغ «: ذيـل  1319؛ اسدي طوسـي  283 ،279 :1353

اي  اساس همين ديدگاه است كه خود خاقـاني در قصـيده  ر. ب)1373يف  اهللا ؛ اسد»زارتشت«
دركنـار هـم قـرار     تزرتشت و حران را كه جايگاه ابـراهيم بـوده اسـ    )214: 1388( ديگر
  ):23: 1392تركي (دهد  مي

در اشارات و تلميحات عيسوي خاقاني نيز اين نوع ابهام وجود دارد. براي مثال، خاقاني 
  در بيت زير گويد:

  )328: 1388 يخاقان(

رسـاند. روايـت    در بيت، ابهامِ تلمـيح را بـه اوج مـي   » مقعد«گيري واژة  كار با به ،خاقاني
ل  از عيسـي  حضـرت  براسـاس آن  شايد روايتي باشد كـه  ذكرشدهاصلي در تلميح بيت  گـ 

 اشاره مسئله اين به شميسا. مرد نداشت مقعد كه آن علت به پرنده آن و كرد اي درست پرنده
  :گويد مي و كند مي

 مرغـي  كرد مي بازي خاك با و بود كودك عيسي كه زماني كه است آمده متّي انجيل در
 گـل  از را خفـاش  عيسـي  كه هنگامي كه اند گفته. پريد مرغ و بپر گفت او به و ساخت
 باعث اين و مرد زودي به خفاش جهت اين از كرد، فراموش را او مقعد سوراخ ساخت
  ).482: 1366( شد كفار طعن

و ايـن   به آن توجـه نـدارد  خاقاني زيركانه به روايتي ديگر نظر دارد كه مخاطب  ،اما
اي كه خاقـاني بـه آن نظـر     ماندن تلميح شعر او شده است. روايت فرعي امر باعث مبهم

» شفاي مردي دركنار حـوض «جاكه در ذيل  يوحناست، آن يلانج دارد روايت منقول در
  گويد: مي

بهتــر ديــن تــو اســتاد كــه طفلــي خاقانيــا تــويي
حرانش و زردشت يا است استاد و دين جاي چه

شدند من از درست گرچه خران نيز شكستم پا
ـ د چه مقعد از يسيع تا يا خوانده آخرزمـان  دي
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 يمـرد  ]حسـدا  بيت به معروف حوض كنار[ جا آن در و] ...[ شد اورشليم وارد عيسي
 شـفا  خـواهي  يمـ  يـا آ«بدو گفت:  يسيع ]...[ مبتال بود يسال به مرض وهشت يبود س
 مرد آن حالدر» و بستر خود را برداشته روانه شو! يزبرخ«بدو گفت:  يسيع .]..[ »يابي؟
 سبت روز«: گفتند بود يافته شفا كه كس آن به يهوديان. بود سبت روز آن ]...[ يافت شفا
 مرا كه كسن آ«: گفت جواب در او .»برداري را خود بستر كه نيست روا تو بر و است
 كه آن يستك: «يدندپس از او پرس .»همان به من گفت بستر خود را بردار و برو داد شفا
بعـد از   ]...[ دانسـت  نمـي  بـود  يافته شفا كه آن »؟برو و بردار را خود بستر: گفت تو به
 را يهوديان بود يافته شفا كهآن مرد  .]..[ يافته يكليدر ه ]عيسي حضرت =[او را  يمدت
 ،كردند يم يتعد يسيبر ع يهوديان سبب ينازا .»است يسيع داد شفا مرا كه آن«: داد خبر
  ).1222 :5 جديدو عهد  يقعهد عت ،مقدس كتاب( 7كار در روز سبت كرده بود ينا يراز

هاي فرعي از يك داستان  دست اشارات خاقاني به منابع فرعي و توجه به روايت  اين از
 هدر گـزينش تلميحـات اسـت كـ     اوخود نشانة دقت  د؛ اينشو وفور ديده مي بهشعر او در 
  عمدي بوده است. ،ساختن تلميحات مبهم براي ،اعتقاد نگارندگان اين نوعِ گزينش به

  تلميحات نوادر و ايفظر به هجتو 2.1.4
مـبهم  خالقانة در ساخت تركيبات و تصاوير  ممكن استچه گفته شد، تلميح  به آن باتوجه

العـات او در انعكـاس اشـارات و    طديگر، مهارت و وسـعت ا  بيان و پيچيده مؤثر باشد؛ به
انـواع تلميحـات   درميـان  «اسـت.   كـرده تلميحات دقيق و بعيد طبيعتاً شـعرش را دشـوار   

و يـا حتّـي   اسـت  كـاربرد   كـم بسيار شود كه در ادب پارسي  خاقاني، گاه اشاراتي ديده مي
ظرايـف و نـوادر   «تـوان   ). ايـن نـوع كـاربرد را مـي    9: 1383(آيـدنلو  » كار نرفته اسـت  به

اي  همان) كـه در تلميحـات و اشـارات عيسـوي و حماسـي و اسـطوره      (ناميد  »تلميحات
 گـر  بيـان  فارسي ادب در تلميح انواع بررسي«ديگر،  عبارت به شود؛ وفور ديده مي خاقاني به

 مربـوط  هاي داستان يو برخ ،فريدون زال، جمشيد، رستم، چون هايي منا الًثم كه است آن
 موردتوجـه  نـدرت  به ها داستان و ها اسم برخي مقابل،در ،و است پراستعمال ياربس ها آن به

همان). اين نوع كـاربرد  (» اند نگرفته قرار مورداستفاده اصالً برخي حتي و است گرفته قرار
در شعر خاقاني ايجاد ابهام كنـد. بـراي مثـال، خاقـاني در بيتـي از      ممكن است تلميح نيز 

  گويد: مي »ترسائيه«قصيدة 
 حمــرا يــاقوت و زردربگيــرم  چهرهوچشماشكبهخرآنسم

)1388 :26(  
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 ؛كه سخن از خر عيسي مضموني شايع اسـت  گفت، بايد 6درخصوص اين بيت خاقاني
است. مأخذ روايـت  نادر سم خر عيسي از تلميحات  »گرفتن زردر « بارةگفتن در سخن ،اما

كـه سـر مبـارك     گاه فرنگي در مجلس يزيد معاويه آن يترسا مرد ي است كهداستان«خاقاني 
كـه   ،ن تلميح). اي1: 1372(مظاهري  »نموده استحكايت  حسين علي را در طشت زر ديد

  آمده است: بلعمي تاريختر دارد. در  مأخذي قديمي ،از اشارات ظريف و نادر خاقاني است
 بايد همي دريا به ماه شش عمان از خوانند، كله را آن بزرگ درياي درميان است شهري
و  ؛خوانند الحافر كليساي را آن هست كليسايي شهر آن مياندر ]...[ رسند جا آن تا رفتن

 آن در و اسـت  اي صـومعه  يسـا آن را بدان بازخواننـد. انـدر آن كل   ؛حافر سم ستور بود
 مشـك  و ديبـا  بـه  عيسـي  خـر  هـاي  از سم يسم حقّه آن اندر و زرين اي حقّه صومعه
 السالم عليه عيسي حرمت از سوزانند يمشك و عنبر هم يشهو هم ]...[ كرده بوي خوش

  7.)257: 1341 ي(بلعم »]...[
با استفاده از آوردن تلميحات نادر، كالم خود را مبهم ساخته  ،اي ديگر در قصيده خاقاني

  گويد: مي اواست. 
 درآورم نشيمن به زر زالچوراغم  لـفابهركهغريبيهبمغربمعنقاي

)1388 :241(  
 :گويد مي كزّازي اند. ضبط كرده ضم اول به را »مغرب« كزّازي كلمة و ،عبدالرسولي ادي،جس
 چنين واژه اين درباب نيز كن معدن .)410: 1389( »دارند هنري ريشگي هم غريب و مغرب«

 و عظـيم  بـس  مرغـي : نايـاب  چيـز  از كنايـه  ،)وصفي تركيب( مغرب عنقاي: «آورده است
 بلـع  نيز را دختران و اطفال و برد فرومي را طيور كه گويند جهت اين از مغرب و درازگردن؛

 اشـاره  مسـئله  ايـن  بـه  الطير منطق تصحيح مقدمة در كدكني . شفيعي)416: 1389» (كرد مي
 وي ساري شرم را) سيمرغ( او شدن نشان بي علّت ها داستان از بعضي در: «گويد مي و كند مي
. مأخذ اين تلميح نادر )166: 1389عطار » (اند تهدانس سليمان روزگار در قضاوقدر مسئلة از

آمـده اسـت. در   ) 1382(طوسي  المخلوقات  عجايبنظر نگارندگان، در كتاب  و ظريف، به
  آمده است:» السالم  العنقا و ماجراي بينه و بين سليمان عليه  ذكر«در ذيل حكايت اين كتاب 

 خواسـت  بـه  و بلـي «: گفت عنقا .»رود آفريدگار ارادت به كارها همة«: گفت سليمان
 بزاد دختري مغرب در امشب كي داد خبر مرا تعالي خداي كي مگو چنين«: گفت .»ما
 ايـن  من«: گفت عنقا .»سفاح به آيند جمع ديگر يك به هردو و بزاد پسري مشرق به و

 ي،عـال  يآن دختر را بربود و به كوه قاف برد بر سر درختـ  يمرغس ]...[ .»بگردانم قضا
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 يـد د ي. درختـ يدبدان ساحل رس ؛افتاد يپسر به بازرگان ]...[ يمعظ ياييدر يو يردر ز
 ]...[ .»اسـت  يمرغمادر من س«گفت:  يستي؟تو ك يك يدبر آن نشسته. پرس يدختر ]...[

 وي از آيـد  سـيمرغ  چـون . روم وي شكم در من است مرده اسپي جا ينا«پسر گفت: 
آن درخواسـت.   يآمد از و يمرغچون س .»بلي«: گفت .»آورد تو پيش را آن تا درخواه

 بـا  و آمـدي  بيـرون  جـا  آن از بازگرديدي، سيمرغ چون. نهاد دختر آن پيش راآن  يو
 قضـا  چـه  آن يـدگار آفر«را گفـت:   يمرغس يمانپس سل ]...[ شد آبستن تا بودي دختر
 پـيش  تـرا «: گفـت  را دختـر  و آمد سيمرغ .»بياور را دختر اين برو شد، تمام بود كرده

 اسـپ  آن ميـان مرا در ]...[ ترسم مي دريا از من«: گفت دختر... . »بردن خواهم سليمان
 و پسـر  اي«: گفـت  سـليمان . بنهـاد  سـليمان  پيش و برداشت را آن عنقا... . »بر جا آن

 يو يگرآورد و به كوه قاف شد و د يمانخجل شد و ا يمرغس ]...[ .»آييد بيرون دختر
  ).513 - 512: 1382 ي(طوس »يدند يرا كس

عنقاي «به اين پيشينة تلميحي نادر و ظريف، بايد آن را  شود، باتوجه كه مالحظه مي چنان
تلميحـي   يـف اند. عـدم آشـنايي بـا ظرا    خواند؛ زيرا جايگاه سيمرغ را مغرب دانسته »مغرب

بيت اقـدام   به تأويلآنان است موجب شده و شده در نظر شارحان بيت موجب ايجاد ابهام 
  .دهنددست  و خوانشي ديگر از بيت به كنند

اي دقيق و ظريف  الدين ارسالن مظفر، در بيتي اشاره اي در مدح سيف در قصيده ،خاقاني
  :گويد مي به داستان ضحاك دارد و

ـ  شـود صـورت طـاعون  بـه آخرشنه  مردمخونسالسيسازدطعمه كه كس آن  رمبتّ
)1388 :190( 

اشاره  ،است؛ امامشهور داستان ماردوشي ضحاك و خوردن مغز سر جوانان از تلميحات 
آثـار ملـوك العجـم     يفـ  المعجم. در كتاب نادر استداشتن ضحاك از تلميحات  به طاعون

  آمده است: باره دراين
صد سال بگذرانيد و زمان شـرّ و فسـاد و جـور و     و چون بر اين منوال قريب به هفت

هاي افراخته تأثير تمام كـرد. بـه    هاي سوخته و سوز آتش بيداد او امتداد يافت، دود دل
 الدين شرف(علّت طاعون مبتال شد و دو سعله بر شكل دو ثعبان بر منكبان او سر بر زد 

  ).135 - 134: 1383 ينيقزو
خاقـاني   ديـوان اي و حماسي و هـم عيسـوي، در    تلميحات نادر و ظريف، هم اسطوره

او تلميحـات  موجب شده اسـت در   موارد نادرتوجه خاقاني به اين  8شود وفور يافت مي به
  ايجاد شود. ابهام
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  تلميحات فشرده 3.1.4
او «خاقاني در آفرينش مضامين غريب و تركيبات و تعبيـرات ناآشـنا مهـارتي خـاص دارد.     

چون تعبيـرات و تركيبـات    حتي در بيان مضامين رايج، چنان تصرف و نوآوري كرده كه هم
ين فر نيز درخصـوص همـ   . فروزان)20: 1378 كوب ن(زري» كند اختراعي خودش جلوه مي

خاقـاني ازجهـت ابـداع و    «گويـد:   خاقاني مـي  ديوانسازي و ابداع معاني جديد در  تركيب
تـر   ترين شعراي ايراني است و كم رديف بزرگ پايه و هم پذير هم تركيب و ايجاد كنايات دل

او ). 618: 1387» (بيتي از ابياتش توان ديد كه بر يك يا چند تركيـب تـازه مشـتمل نباشـد    
تر پرورش معاني و ايجاد تركيبات تـازه   غرض او بيش«نويسد:  خاقاني مي درمورد تركيبات

 سازي و توجه به تلمـيح  تركيب ). امتزاج620(همان: » وسيلتي كه ممكن گردد است؛ به هر
و   پارسـا بنگريـد بـه   فشـرده شـده اسـت (    تلميحـي  كـاركرد  منجر به آفرينش تركيباتي بـا 

سازي كه با سنايي و انـوري آغـاز شـده     ). اين نوع امتزاج و تركيب39: 1390 پناهي حسين
 9.دآي شمار مي هاي سبكي او به كند و از خصيصه است در شعر خاقاني بسامد بااليي پيدا مي

او از موارد ديگري است كه در شعر خاقاني ابهاماتي را ايجاد كرده است.  ها گونه تركيب اين
)، 260 :(همان» حسام سام تهمتن«)، 114 :1388خاقاني » (فر ييم مشترمر«در تركيباتي چون 

متشـكل  كه هريك  ،)130(همان: » امكان كيومرث طهمورث«و  ،(همان)» علم شاه فريدون«
خلق كـرده اسـت. او در    جديدسازي، معنايي  كلماتي رايج و مستعمل هستند، با تركيباز 

  گويد: بيتي مي
ــادفــش  يبهمــن كســر  جوهر اسـفنديار وقـت بـه گيتـي  فر آوردقب

  )148: (همان
 بـا  ممـدوح  همـانيِ  نايـ  ادعـاي  و خود تلميحي تركيبات در خاقاني شد، گفته كه نچنا
ذهن را بـه   تلميح را بسيار فشرده كرده است. اين فشردگي ذكرشده يحيِتلم هاي تشخصي
، »فر دقبافش  بهمن كسري«تركيبِ در او، كند.  دارد و خواننده را با ابهام مواجه مي مي تكاپو وا

و » كسـري «هاي مهـمِ   كند. از ويژگي هماني ممدوح را با سه شخصيت مطرح مي ادعاي اين
درك اين موضـوع  » فر«در شكوه و جالل حكومت بوده است و آوردن لفظ شهرت ، »قباد«

و ابهـام  فشـردگي  » بهمـن «اي براي  نبودن هيچ قرينه ،اما .را براي خواننده آسان كرده است
گيـري   كه فرد با بهمن و شهرت او در قدرت و انتقام رساند؛ زيرا تازماني بيت را به اوج مي

(بنگريـد بـه   تواند زيبايي حاصل از تركيـب را درك كنـد    در ادب فارسي آشنا نباشد، نمي
  گويد: مياي ديگر  ). خاقاني در قصيده39: 1390 پناهي و حسين پارسا



 97   خاقاني ديوان يسويو ع ،يحماس ي،ا اسطوره يحاتدر تلم ينيآفر ابهام و ابهام

 سـت   نديـده  خوان هفتتنرويين  رااوجـزديـنكـهكيانجمشيد
)1388 :69(  

آيـد و   وجـود  بـه كه در ذهن شارح ابهـام  است فشردگي تلميح در بيت باال باعث شده 
در شـرح خـود از بيـت     )285: 1387(تصوير حاصل از تلمـيح را درك نكنـد. اسـتعالمي    

زنـد و هـم مثـل     ين خاقان كبير هم جمشيد است و هم در راه دين شمشير ميا« نويسد: مي
كـه بـاهم مناسـبت     گذرد. اين اوصـاف بـي آن   خوان مي تن است و از هفت رويين اسفنديار

عدم توجه به شـگرد خاقـاني در    ،بينيم كه مي چنان .»جمع شده است تن كداشته باشد در ي
توجه سازي تلميح  فشردهبه ذهن شارح را با ابهام مواجه كرده است. اگر  سازي تلميح فشرده
و در  »جمشـيد كيـان  «راحتي ابهام بيت حل خواهد شـد؛ ممـدوح در عظمـت بـه      بهكنيم، 
  مانند شده است. »اسفنديار«زدن در راه دين به شمشير

  بن منوچهر آورده است: ا شاه اخستان خاقاني در مدح شروان
 داوري زمانـه  زال دانشـي زالرستم  سپهرسطوتيسامدولتيسامخسرو

)1388 :603(  

اين سام و رستم  ،شود، ممدوح به سام و رستم مانند شده است؛ اما كه مالحظه مي چنان
بيـت را مـبهم    ،سازي تلميحـات  استفاده از شگرد فشرده اب ،هايي دارند. خاقاني خود ويژگي

هـاي سـام و زال را دارد و تـا     زمان هم رستم اسـت و هـم ويژگـي    كرده است. ممدوح هم
هاي زير نيـز شـاعر    بيت را درك نخواهد كرد. در مثال ،ا آشنا نباشده خواننده با اين ويژگي

  كند: مي ممدوح را دقيقاً با همين روش مدح
 داشـته  هويـدا  عـدل  آخرزمان مهديچون  اسـكندرمكانجمشيدمانكمرست كيخسرو

  )383(همان: 
 برآمـد سـام  دهاي وزالدانش  اولطبيعـتشدركهثانيرستم

  )145(همان: 

تناسـب در   تشـخيص  تـداعي و ايجاد آشنابودن با داستان است تا  در تلميحشرط اصلي 
رو ايـن     و اشـاره  ،روشني صورت پذيرد. فشردگي، ايجـاز  ذهن خواننده به واري تلمـيح درگـ

رو، اگـر   رسـاند؛ ازايـن   آشنايي است. اين شگرد خاقاني ابهام هنري در تلميحات را به اوج مي
 شـك نيسـت   ،بردن به نكتة تلميحي آن نياز به دقت باشـد  باشد كه براي پيدر تلميح ابهامي «
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 ذكر اين نكته الزم اسـت كـه  ). 77: 1379كاميار   (وحيديان» تر خواهد بود چنين تلميحي زيبا
  خورد. مي چشم خاقاني به ديواناي و حماسي  در اشارات اسطوره تر بيشاين نوع از تلميحات 

  منبع تضاد ناشي از تعدد 4.1.4
 ديوانساز در تلميحات خاقاني تضاد در نقل روايات است. گاه در  يكي ديگر از عوامل ابهام

 د. اين تضاد در نقـل روايـات  ندارعميق  شويم كه تضادهايي خاقاني با تلميحاتي مواجه مي
نظـر گذرانـده اسـت و تاحـد      كه خاقاني كتب زيادي را از خود دليل محكمي است بر اين

مخاطـب اشـعار او را دچـار ابهـام و      دار باشد. همين تضـاد  داشته است امانتامكان سعي 
هاي مختلـف   داليل مختلف شعري، روايت به ،، خاقاني گاهديگر سخن به ؛كند سردرگمي مي

الـدين   مثال، او در قصيدة مدح فخـر  رايكند. ب يك تلميح و اشاره را در ابيات خود بيان مي
  :كشد مي فريدون رااست كه ضحاك  معتقدشاه، در بيتي  منوچهر شروان
 آبتـين پسـر جز كيست ضحاكقاتل  روستمپدرجزكيستسيمرغخاصة

  )335: 1388 خاقاني(
در  ،ام؛ ا)147: 1341(بنگريد به بلعمي  نظر دارد بلعمي تاريخدر اين روايت، خاقاني به 

است كه ضحاك در  معتقدبن طغرل سروده، ا شاه الدين ارسالن بندي كه در مدح ركن تركيب
  دماوند به بند كشيده شده است:

 سـزد چـاهش ةبست فعل كضحاعالم  دماونـدحلمبلكهظفرنفريدواوست
  )520: 1388خاقاني (

  فردوسي نظر داشته است. شاهنامةاخير، قطعاً خاقاني به  مثالدر 
  گويد: مي »ترسائيه«در قصيدة 
 درواافتــــــاد او در هللالليــــــخ  وقتيكهآتشآنازمانداخگرچه

  )27: 1388خاقاني (
كه از اين بيت پيداست، خاقاني زرتشـت و ابـراهيم را يكـي دانسـته اسـت. او بـراي        چنان
همـين   1.1.4بنگريـد بـه بخـش    پنداشتن اين دو شخصيت قاعدتاً منابعي داشته است ( يكي

هايي مواجه خواهيم شـد. خاقـاني در    او با تناقض ديوانبا تفحص و بررسي  ،پژوهش)؛ اما
انگاري دو شخصيت زرتشـت و ابـراهيم    ابياتي دارد كه گويي درصدد انكار اين يكي ديوان

  ين وطواط در بيتي آورده است:دبرآمده است. او در قصيدة جواب امام رشيدال
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 هـوا  زانـدرآورد  خليل مرغچهاركه  مهـرهآننـداردگبـرانگروهـةنكما
  )31: 1388خاقاني (

نويسـد:   درمورد اين بيت مـي  ،كه بر بخشي از ابيات خاقاني حواشي نوشته است ،معين
دانند آن قابليت را ندارد كه عناصر را مسـخر   دين زردشتي كه مردم او را با خليل يكي مي«

  ).34: 1358» (دي را اين قابليت استمخود سازد و فقط دين مح
نشين آسـمان چهـارم و    گردون ،مطابق با اعتقاد مسلمانانمسيح را، در شعر خاقاني، گاه 

اي از  در مجموعـه  ،مسـيحيان اعتقـادات  براسـاس   ،بينـيم و گـاه او را   خانة خورشيد مي هم
مخاطـب   خاقـاني  ديـوان كنيم. اين سيماي دوگانة مسيح در  تصويرهاي صليبي مشاهده مي
الـدين   بنـدي در مـدح ركـن    ركيـب كنـد. بـراي مثـال، او در ت    شعر او را با ابهام مواجه مـي 

  گويد: ميبن طغرل ه اشا ارسالن
 انداختـه  زر تـاج  عهـد  سلطاندربر  چرخسلطانيعنيمسيحخدايخانه

  )519: 1388خاقاني (
  گويد: مي در قصيدة ديگري او 
 رها كن راهب نگارستان در عيسينقش  فلكسويكنراهخواهيجستعيسي نفس

  )1(همان: 
اي به روايات اسالمي دارد كه  در اين ابيات توجه ويژهخاقاني شود،  مالحظه مي كه چنان
خاقاني ابياتي نيز وجود دارد كه منطبق  ديوان. در اند عروج حضرت عيسي به آسمان قائل به

  گويد: مياي  . براي مثال، در قصيدهاست مسيحياعتقادات با 
ــا ــرآر ال ب ــسب ــتنف ــكازچليپاپرس  ال شكل است صليب و نفس توستعيسي  آن

  )16(همان: 
اين نكته ضروري است كه علت اين تجلّي دوگانه آبشـخور دوگانـه يـا چندگانـة      ذكر

شود، تعدد منبـع باعـث ابهـام در     كه مالحظه مي اطالعات خاقاني دربارة مسيح است. چنان
  شود. يذهن خواننده و مخاطب شعر خاقاني م

  بدخواني و ضبط نادرست بيت 5.1.4
كه قـبالً بـه آن    اي ابهام و دشواري يك متن تنها ريشه در ذهن مؤلف و عوامل دشوارسازي

مـتن   رمخاطب را يكـي از عوامـل مهـم ايجـاد ابهـام د     ) 1390(اشاره كرديم ندارد. شيري 
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هـاي اساسـي در پيـدايش و پايـداري مـتن       داند. او مخاطب (= خواننده) را يكي از پايه مي
). بـر همـين اسـاس،    32: (بنگريد به همـان كند  مي تن را مخاطب گويام واعتقاد ا ؛ بهداند مي

فهمي كاتبـان   توان افزود كژ زمينة ابهامات و اغالق تلميحات خاقاني مي مورد ديگري كه در
، البته .كند را با مشكل مواجه ميخاقاني  ديوانفهمي تصحيح  نتيجة اين كژ ؛و ناسخان است
 علـت  بـه  ،طور مستقيم در ايجاد ابهام مؤثر نيسـت  ححان بههاي كاتبان و مص اگرچه اصالح
هاي ناصواب است كه شـارح در شـرح و خواننـده در خـوانش مـتن دچـار        همين اصالح
  شود. سردرگُمي مي

هاي فرهنگي عظـيم خـود    او از تمامي پشتوانه ست؛آرا گرا و لفظ خاقاني شاعري تصوير
سـازي   توان گفت كه تصوير مين اساس ميگيرد و بر ه براي ساختن تصاوير غريب بهره مي

تـر باشـد بـه سـبك و سـياق خاقـاني        غني بنابراين، هرچه تصويرْ؛ وجه غالب شعر اوست
). ناسخان و كاتبـاني كـه از پشـتوانة    175: الف 1391فر  مهدويبنگريد به ( تر است نزديك

دچـار  او انـد گـاه در فهـم تلميحـات      بوده ناآگاه خاقانيشعر فرهنگي و اين ويژگي خاص 
 ؛انـد  آمـده  اند و درصـدد اصـالح آن بـر    درنتيجه، ضبط اصيل را باطل دانسته ،مشكل شده و
خاقاني در  ،كند. براي نمونه خوانندة امروزي شعر خاقاني را با ابهام مواجه مي همين اصالح

  الدوله آورده است: المسيح عز قصيدة مدح مخلص
ــز  آسايوحشتشنهنموحشتسراب شروان ــهج ــتن درگ ــخوري تهم ــدارم آبش  ن

)1388 :280(  

 الرسـولي  عبـد  تصـحيح اسـت؛ در   شـكل  همـين  بـه  بيـت  ضـبط  سجادي، تصحيح در
نگارنـدگان  اعتقـاد   شده است كـه بـه    ضبط» آسا وحشي«جاي  به» آسا بيژن« )1316  خاقاني(

 ضـبط  كـه  يـابيم  درمـي  تلمـيح  بـه  توجـه  و فرهنگـي  پشـتوانة  ضبط اصح است. ازطريـق 
 اين مـدعا  تأييدكنندة. باشد »آسا بيژن« بايد بيت اصح ضبط و است فاسد اساساً »آسا وحشي«

بـرده اسـت. دليـل دوم وجـود واژة      كـار  را با اسم بـه  آنها  ست كه خاقاني بار»آسا«پسوند 
رسـتم اسـت.    توسـط در مصراع دوم است كه يادآور داستان نجات بيـژن از چـاه   » تهمتن«

  ضبط فاسد را ترجيح دهد. عدم درك تلميح موجب شده كه مصحح ،بينيم كه مي چنان
  گويد: مي» هترسائي«خاقاني در قصيدة 

ــژنبچــرا  اسـتتـوروايـرانكيخسـروآن گر ــنشــد  ي ــاه  اي ــدادر چ  يل
  )26: 1388خاقاني (
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بـه همـين شـكل اسـت. كـزازي       )1316(خاقـاني  الرسـولي   عبدتصحيح ضبط بيت در 
رسد اگر به پشـتوانة   نظر مي ضبط كرده است. به» ايران نور«در مصراع اول ) 1375(خاقاني 

گـر آن  «تلميحي بيت توجه داشته باشيم، در مصراع اول ضبط اصـح چنـين خواهـد بـود:     
كـه فردوسـي در    بودنـد تلميحي  نكتةاين  متوجهمصححان اگر ». كيخسرو ايوان نور است

را  ،»ايـوان نـور  « ،ضـبط نسـخة مجلـس    قطعـاً  ،است خواندهكيخسرو را خورشيد  هنامهشا
  گويد: مي شاهنامه. فردوسي در كردند يانتخاب م

 خـــواه نــه كي رســـتم بــربيامــد  ســپاهپــيشزپيــرانبشــنيدچــو
 روان روشــن خورشــيدزدرودت  پهلـوانايكـهرسـتمگفـتبدو
 خـواب  بـه  هميشه بيندتومهركه  افراسـيابدخـتمـادرشازهم

  )22 ،4ج  :1373(

  را برابر دانسته است: »خورشيد«و  »كيخسرو«خاقاني بارها 
 يــابم خراســان بــه پيــران گــه نشــبيخوكــه  عجبچهخراساناستروزكيخسرو ملك

)1388 :299(  

توان به بيـت   خواني شارح باعث ابهام در بيت شده است مي كه بد ي ديگريها از نمونه
  گويد: ميزير اشاره كرد؛ خاقاني 

 كـنم  آنمـن تنها به كرد چهلشكريبا  خوناشكبهسياوشفراقدركاووس
  )789(همان: 

؛ است رفته بيراهه به درنتيجه و كرده مكث »تنها« از پس دوم مصراع خواندن ازي درزك
بر من روشن نشد كه خاقاني از كدام رفتار كـاووس سـخن   «در شرح بيت نوشته است:  او

تنهايي با لشـكري   به ،چه كاووس، در دوري از سياووش نشاني از آن شاهنامهگفته است. در 
را  درك كرده است و آنكزازي  تلميح را مانند ). آيدنلو نيز821: 1389» (كرده است نيست

بيـت را  شـارح  ). اگر 16: 1383(بنگريد به آيدنلو  داند مياقاني تلميحات سرگردان خ وجز
نظـر   . بـه شـد  ايجـاد نمـي  گرفته است   كه در ذهنشان شكل گونه خواند، ابهامي آن درست مي

 شود مي، ابهام بيت حل بدين ترتيب ؛»كرد«نه فعل » كنم«قيد است براي » تنها«رسد كلمة  مي
درمـورد سـوگواري    شـاهنامه شود. فردوسـي در   ر ميو مأخذ تلميح خاقاني نيز بر ما آشكا

  كاووس و لشكريان آورده است:
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ــر  شـاهسوكـابشـنيدگفتـهايـنچو ــامس ــون دارانن ــد نگ ــاهز ش  گ
 ]...[بلنـد تخت ز آمد اندرخاكبه  بكنــدرارخوبدريــدجامــهوبــر

ــه ــههم ــردهجام ــودك ــياهوكب ـ  سـر  بـر خاكهمه  س  كـاله جـاي  هب
  )381 ،2 ج: 1369(

  الدين منوچهر شروانشاه آورده است: خاقاني در قصيدة ديگري در مدح فخر
 ريختـه  ترسـا  پـاي  در شبه يك مسيحقوت  مشربهسفاليندرميمصطبهرسم به خورده

)1388 :378(  

بدخواني بيت، اشـاره و تلمـيح عيسـوي خاقـاني را مـبهم       سبب به ،پژوهان اكثر خاقاني
يهـودا  ، يعنـي    عيسـي  همـان شـبه  » شـبه  مسـيح يـك  «پژوهان،  درنظر اين خاقانياند.  ساخته

 يت؛ هـدا 186- 187شـرح:   ي؛ معمور167شرح:  آبادي شاديبنگريد به اسخريوطي است (
 كـن  ؛ معـدن »شـبه  مسيح يك«: ذيل 1374؛ سجادي 521 - 520 :1389؛ كزازي 3503شرح: 
 »خرمـا «را كنايه از » شبه وت مسيح يكق«برخي نيز  .)213- 212 :1389 ؛ ماهيار173: 1387
در » شـبه  يك« .). اين تعبير و تفسير كامالً غلط است274: 1369آريان بنگريد به اند ( دانسته
). خاقاني اين نوع كاربرد صفتي 32: 1392تركي بنگريد به » (قوت«جا صفت است براي  اين

  برده است: كار خود به اشعاررا در جاي ديگري از 
 نـاتوان  عيسـي  شـربت  گشـت  پختـهچون  بسواستخرغذايخامهست كه تا جو

)1388 :313(  
را » پاي ترسا«است ها و قواميس آمده  چه در فرهنگ پژوهان براساس آن برخي از خاقاني

پـاي  «: ذيـل  1390؛ چهرقـاني،  520: 1389كـزازي،  بنگريد به اند ( نوعي جام شراب دانسته
اي از  در بيـت اسـتعاره   »ترسا«ي بيت خاقاني است. بدخواناين مطلب نيز برآمده از  .»)ترسا

  .تواند باشد ميساقي مجلس شراب 
گيريم عدم  كنيم و نتيجه مي نظر مي هاي متعدد ديگر، براي رعايت اختصار، صرف از مثال

ـ  توجه به تلميحات باعث بدخواني و ترجيح ضبط فاسد و شرح نا  ديـوان جـا و غلـط در    هب
  شود. مي خاقاني
  

  گيري . نتيجه5
اي كه  با احاطهاو، با استفاده از ابزارهاي گوناگون، كالم خود را دشوار ساخته است.  ،خاقاني

بر روايات مختلف تلميحي دارد، ابهاماتي در شعر خود ايجاد كرده است كه در اين جسـتار  
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گيري  شود كه بهره ميمشخص  ،شده هاي ارائه هبه بخشي از آن پرداخته شد. با دقت در نمون
هاي تصويرگري خاقاني اسـت. از تحقيـق در موضـوع حاضـر      ترين شگرد از تلميح از مهم

ديگر، گـاه   عبارت به؛ توان به اين نتيجه رسيد كه ابهام در تلميحات خاقاني دوسويه است مي
و  خوانـد ابهـام عمـدي    را نتوان آ مي كه شود ابهام ازسوي خود خاقاني بر تلميح حاكم مي

شود كه اين نوع ابهام از كژفهمـي و   گاهي اين ابهام ازسوي مخاطب بر تلميحات حمل مي
  شود. خاقاني ناشي مي ديوانبدخواني ناسخان و شارحان 

  
  ها نوشت يپ

 

 ؛1366 شميسـا ؛ 1360 يراز يسقـ  شمستر از تعاريف متعدد تلميح بنگريد به  . براي اطالع بيش1
  .1394 يي؛ مرتضا1363 ييهما

هـاي   او بازتاب دارد. در يكـي از نامـه   ديوانو  منشĤتتوجه خاقاني به مطالعة كتب تاريخي در . 2
 :1349 خاقـاني  بـه  بنگريـد خورد ( چشم مي خانة شخصي او به خاقاني اطالعات دقيقي از كتاب

  گويد: مياي  خاقاني در قصيده . )189 :1394 آناليونا و بيلرت؛ 172
ــزاد اســكندر بهمــن فروشــدچــون  جهــانكــزخوانــدمتــاريخفــالن در  ب

  

سه قرن بعد از وفات خاقاني حتي براي كساني كه در ادب فارسـي   تا دو يابي و دشواري اين دير. 3
بسـيار مشـكل    را »ترسـائيه «قصـيدة  شـاه   تدول. كرد ايجاد ميمعرفت و بصيرت داشتند مشكل 

كنـد   داري مي كند و از نقل آن خود كه اين قصيده موقف شرح است بسنده مي خواند و به اين مي
  ).26 :1383كوب  زرين(

  دانسته است:  خاقاني بارها سبك و طريق خود را نو. 4
 ام آوردهباســتان رســم نـه  تــازهشـيوة  لفظومعنيازكهدانندماستادمنصفان

  

شكلي است  ها را خالصه كنيم، اين خالصه به براي رعايت اختصار در متن، مجبور شديم داستان. 5
مشـخص   ]...[رساند. در متن جاهايي كه خالصه شده با عالمـت   كه به اصل داستان آسيبي نمي

  شده است.
جرم تصـور غلطـي كـه     جا نصاري ظاهراً فقط به در اين«نويسد:  مينورسكي در شرح بيت مي. 6

خـاص   اند. خر عيسي در مناسـك و آداب  ها دارند موردحمله قرار گرفته مسلمين درباب آن
» شـود  نصاري ظاهراً محلّي و تأثيري ندارد، لـيكن در نظـم و نثـر فارسـي بـدان اشـاره مـي       

اسـت و نخواسـته    كردهالعارف  نوعي تجاهلجا  در اينرسد مينورسكي  نظر مي ). به164  :1332(
خود اصحاب  تمسخرماية تفريح و  د، چيزي كهوسطي را بيان كن روايات خود فرنگيان در قرون
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 ،ديگر اين تلميح هاي مشاهدة نمونهبراي  ؛276: 1354كوب  زرين بنگريد بهز بوده است (كليسا ني
  ).14: 1372 يار سروش مظاهري به بنگريد

اهميت است و استبعادي با مأخذ مـا   درخوربراي اين تلميح، تأويلي ديگر مطرح شده است كه . 7
  .1387زاده  عليتر، بنگريد به  بيشالع طندارد. براي ا

. در بخش 1383آيدنلو  بنگريد به، اي شاهنامه تلميحات، در بخش گونه اين ازتر  بيشبراي اطالع . 8
 )،24: 1388 خاقـاني (  قنـديل عيسـي   ،)حزقيـل / يـل (هزق هرقـل  دير مانندعيسوي نيز مواردي 

)، همــان(  )، جـاثليق 26 همـان: (   )، عصـاي موســي و شـكل صـليب   همـان (  گـاه عيسـي   تـيمم 
  .توان نام برد را مي غيره و ،)25 همان:(  بوسي ناقوس

 1375( كن  ) بخشي از مطالب خود را به همين موضوع اختصاص داده است. معدن1381دشتي ( .9
ء آخـر  دو جـز تـر بـرروي    كند؛ اما، توجـه او بـيش   ب) نيز اين مسئله را مطرح مي 1375الف؛ 

  ».لوا فريدون«، و »فر قباد«، »امكان طهمورث« مانندتركيب است 
  
 نامه كتاب
، يخاقـان  اشـعار  در يمـذهب  و يخيتار اتيروا و رياساط ةشاعران يتجل، )1367( يدعليس جوان، اردالن

 مشهد: آستان قدس رضوي.
 .زوار: تهران، يخاقان ديقصا شرح و نقد ،)1387( محمد ،ياستعالم
 .109، ش يفرهنگ هانيك ،»اند؟ دانسته ميچرا زردشت را ابراه« ،)1373( سعداهللا ف،ي اسداهللا
  .ميتهران: بروخ ،ييغماي بيحب اهتمام ، بهنامه گرشاسب ،)1317بن احمد ( يعل ،ياسد
 .مجلس: تهرانتصحيح و اهتمام عباس اقبال،  ، بهلغت فرس )،1319( احمد بن يعل ،ياسد

 .21، ش يعلوم انسان ةنام پژوهش ،»يجانيسبك آذربا حيمس ،يشروان يخاقان«)، 1376زاده، رضا ( اشرف
  ، تهران: جامي.)يشروان يخاقان ديقصا ةدي(برگز صبح ارمغان ،)1379( نصراهللا ،يامام

  .نيمعتهران:  ،يفارس اتيادب در حيمس چهرة)، 1369آريان، قمر (
  .4، ش يادب يها پژوهش ،»يخاقان يا شاهنامه حاتيتلم ةدربار ييها نكته«، )1383( سجاد نلو،آيد

  .نايس ابنتهران:  ن،يمحمد مع اهتمام به ،قاطع برهان)، 1332بن خلف ( نيمحمدحس برهان،
تصـحيح   ، )يطبـر  خيتـار  ة(تكملـه و ترجمـ   يبلعمـ  خيتـار )، 1341( محمد بن محمد يابوعل ،يبلعم

 .فرهنگ وزارت نگارش كل ةادار: تهران ،يگناباد نيپرو محمدكوشش  محمدتقي بهار، به
 در اسـتعاره  از افتـه ينو يا گونـه  ،يبـ يترك يها استعاره« ،)1390( يپناه نيحس نيفرد و داحمديس پارسا،

 .8، ش ادب بوستان ،»يشروان يخاقان يها سروده
در حاشية نقد و شرح قصايد خاقاني و پاسخ به استعالمات و ابهامات استاد «، )1392( محمدرضا ،يترك

 .193 ش ،اتيادب ماه كتاب، »استعالمي
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تهـران: دانشـگاه    ،يشـروان  يخاقـان  وانيـ د باتيترك و لغات يليفرهنگ تحل ،)1390( رسول ،يچهرقان
  .يرجائ  ديشه
  .نا يب: جا يب ، ي ول رس دال ب ع  يلع  قات ي ل ع و ت  ه ي ش ح ت و  ح ي ح ص ت ه ب ،وانيد ،)1316( يعل بن ليبد ،خاقاني
 تهران: دانشگاه تهران.محمد روشن،  يةو تحش حيتصح ،منشĤت، )1349( يبن عل ليبد ،يخاقان
 .مركز نشر: تهران ،يكزاز نيالد رجالليم ةراستيو ،وانيد ،)1375( يبن عل ليبد ،يخاقان
 .زوار: تهران ،يسجاد نياءالديض كوشش به ،وانيد ،)1388( يبن عل ليبد ،يخاقان

 يشـناخت  اسطوره و يعرفان اتيدبا ،»يفارس معاصر شعر در ابهام جادعوامل اي«، )1387( بهزاد خواجات،
 .11، ش )يفارس اتيادب و(زبان 

  .8، ش نامة فرهنگستان ،»يفارس ياتدر زبان و ادب يهامداللت چندگانه، ابهام و ا« )،1379( نگار ي،داور
 .ريركبيامتهران:  ،رآشنايد يشاعر يخاقان ،)1381( يعل ،يدشت
  ، تهران: اميركبير. يار گ ن خ يار و ت  ير گ ن خ يار ت  ةار درب: ترازو در خيتار ،)1354( نيعبدالحس كوب، نيزر
: تهـران  ،)يخاقـان  ةشـ ياند و ،آثـار  ،يزندگ ةدربار( جان ةكعب با داريد ،)1383( نيعبدالحس كوب، نيزر

 .سخن
،  ديوان خاقاني شرواني الت ك ش م و  الم اع  رح ش ا ب  رات ي ب ع و ت  ات غ ل  گ ن ره ف)، 1374( نياءالديض ،يسجاد

  تهران: زوار.
  . اميخ: تهران ،ياقيرسيدب محمد زيرنظر ،آنندراج فرهنگ ،)1363( محمدپاشا  شاد،
 نسـب،  يفتـوح  احمـد  كوشـش  بـه ، العجم ملوك آثار يف المعجم، )1383( اهللا فضل ،ينيقزو نيالد شرف

 .يفرهنگ مفاخر و آثار انجمن: تهران
 اتيـ در ادب يو مذهب ي،خيتار ،يداستان ،يري(اشارات اساط حاتيتلم فرهنگ، )1366( روسيس سا،يشم

  .ترايم: تهران، )يفارس
 .62 ش ،اتيادب خيتار ةنام فصل ،»يخاقان شعر در ابهام يشناس روان« ،)1388( قهرمان ،يريش
  .2 ش ،يادب فنون ،»ها و انواع ابهام در پژوهش تياهم« ،)1390( قهرمان ،يريش

، تهـران:  الم عـد از اسـ   ب  ع اب ن م  ت رواي ه ب حماسي ايران ـ  اساطيري گ ن ره ف، )1375( دخت نيمه ان،يقيصد
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

 .يفرهنگ، تصحيح منوچهر ستوده، تهران: علمي و المخلوقات  بيعجا، )1382( محمود بن  محمد ،يطوس
  . دانيتهران: جاو ش،يدرو. م، حواشي و تعليقات از وانيد ،)1359( ميابراه بن محمد عطار،
 ،يكـدكن  يعيشـف  محمدرضـا  قاتيتعل و ح،يح، مقدمه، تصمنطق الطير )،1389( ميابراه بن محمد عطار،

  .سخن: تهران
 ،ادبيات ماه كتاب ،»سرمدي مجيد دكتر نوشتة ي،خاقان يدقصا يدةگز يبازنگر«)، 1387احمد ( زاده، علي

 .130ش 
  .ي، تهران: جامتا شاملو ياز رودك يشعر پارس يشناس سبك)، 1387محمد ( ،ييرضا المغ
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 ةدانشـكد ، مجلـة  »ارزش ادبي ابهام از دو معنايگي تا چنـداليگي «، )1387(محمود  ،يرودمعجن يفتوح
 .62، ش معلم  تيترب دانشگاه يانسان علوم و اتيادب
 ،1 جاحسان يارشـاطر،   كوشش به مطلق،  صحيح جالل خالقيت به، شاهنامه ،)1366( ابوالقاسم ،يفردوس
 .Bibliotheca Persica: وركيوين

 ،2 جاحسـان يارشـاطر،    رنظـر يز مطلـق،   جالل خالقي كوشش به، شاهنامه ،)1369( لقاسمفردوسي، ابوا
  .Persian Heritage Foundation: ايفرنيكال
 ،4 ج ارشـاطر، ي احسـان  رنظـر يز مطلـق،   يجالل خالق كوشش به ،شاهنامه)، 1373( ابوالقاسم ،يفردوس
 : بنياد ميراث ايران.ايفرنيكال

ـ در  يپژوهش؛ غمگنان يشفا، )1394( لرتيب افرمينا، آناليونا و الكساندر ، يخاقـان  ميحكـ  نيالعـراق  ةتحف
 .آفتاب نسل: تهرانترجمة كاظم فيروزمند، 

 تهران: زوار.، وران سخن و سخن ،)1387( الزمان  عيبد فر، فروزان
 از يا دهيقصـ  از يخيتـار  يمـاجرا  كي حيتوض و يخاقان از تيب چندطرح « ،)1368( اهللا ديسع بگلو، قره

 .84، ش يادب يجستارها ،»يو
  .96، ش فلسفه و اتيادب ماه كتاب، »آتش اندر چنگ« ،)1384( اهللا ديسع بگلو، قره

 مـرتن،  يهنـر  و گلن اميليو يهمدان خان فاضل ةترجم ،)1383( ديجد عهد و قيعت عهد مقدس، كتاب
  .رياساط: تهران

  .48، ش اجتماعي و انساني علوم ةمجل)، 1385( اصل دار كين نيمحمدحس و نيمحمدحس ،يكرم
 وانيدر د يقرآن يها داستان از ييزدا ييآشنا« ،)1387( اصل دار كين نيمحمدحس و نيمحمدحس ،يكرم

 .5، ش )ايگو(گوهر  يعرفان ادب يها پژوهش ،»يخاقان
 ده،يـ چيپ يرهـا يهـا و تعب  تيـ ب :يخاقـان  وانيـ د يهـا  يدشوار گزارش ،)1389( نيالد رجالليم ،يكزاز

 ، تهران: مركز.يو هنر يادب يها [و] نكته ،يشناس واژه
 ، تهران: زوار.چنگ اندر آتش ،)1377( يمهد ،يماحوز

  زوار.، تهران: يفارس شعر در ابهام صور ،)1360( بينج ،يهرو ليما
 امبرانيپ يمايس يباشناختيبازتاب ز«)، 1390(شاه، و هاجر مرادي  پور ملك محسني، مرتضي، احمد غني

 .11 ش، شناسي ادب فارسي متن ،»يخاقان ديدر قصا
 ،يخيتـار  ،يداسـتان  ،يرياسـاط  اشاراتشعر معاصر:  حاتيفرهنگ تلم)، 1385( نيمحمدحس ،يمحمد

 ، تهران: ميترا.در شعر معاصر ييايجغراف و ،يمذهب
  .ارزو: تهران ،بالغت از عيبد)، 1394(جواد  ،ييمرتضا
، يرشد آموزش زبان و ادب فارس ،»الشهدا نعل اسب سيد ،يسيع خر سم«، )1372( اري سروش يمظاهر

  .32ش 
 علـوم  و اتيـ ادب ةدانشـكد  يةنشر ،»يخاقان تياز هنر و خالق يپرتو«الف)،  1375( معصومه كن، معدن

  .161 - 160 ش ،زيتبر دانشگاه يانسان
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 .يدانشگاه نشرتهران:  ،يخاقان يايبه دن ينگاه )،ب 1375معصومه ( كن، معدن
  .9 ش ،انجمن ةنام ةنام فصل ،»يخاقان وانيددر  ميو مر حيمس« ،)1382معصومه ( كن، معدن

  ع م ج، اد ت اسـ   آن از  يا ه ال ق م ا ب ،خاقاني شرواني ار ع اش ر ب  ن ي ع د م م ح ر م ت دك  ي واش ح)، 1358محمد ( ن،يمع
 ،سيدضـياءالدين سـجادي    ش وشـ  ك  ه ب  ه ال ق دو مو  حواشـي   زودن ا و اف ه ت ادداش ي  ل ي م ك و ت  ن دوي و ت

 .يفارس اتي: انجمن استادان زبان و ادبتهران
 ،»يخاقـان  وانيـ د حيدر تصـح  اريـ مع نيتـر  مهـم  يرياصـالت تصـو  « ،الـف)  1391( ديسـع  فر، يمهدو

 .11، ش ادب  بوستان
 ،راثيـ م گـزارش  ،»يخاقـان ديـوان   يهـا  يگزارش دشوار ةعمد يكاست« ،ب) 1391( ديسع فر، يمهدو

 .3 ش دوم،  ةدور
 ، تهران: مهناز.يشاعر هنر ةنام  واژه، )1377( منتيم ،يرصادقيم
 كـوب،  نيـ زر نيعبدالحسـ  ةترجمـ  ،»نوس كومنه كوسيو آندرون يخاقان« ،)1332( ريوالدم ،ينورسكيم

 .1، ش نيزم رانيا فرهنگ
 ، تهران: دوستان.يشناس ييبايز دگاهيازد عيبد)، 1379كاميار، تقي ( نوحيديا
، و توضيح مهران افشاري و مهـدي مـدايني،   حيمقدمه، تصح ،)1377( )نقاالن جامع(طومار  لشكر هفت

  تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
 ، تهران: توس.يادب صناعات و بالغت فنون)، 1363( نيالد جالل ،ييهما
  .معاصر فرهنگ: تهران ،يفارس اتيادب در ها واره داستان و رياساط فرهنگ)، 1388محمدجعفر ( ،ياحقي


