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  دانشگاه مازندرانگروه زبان و ادبیات فارسی دانشیار 

  )180تا  169صفحۀ از (

  25/6/92:تاریخ پذیرش، 29/2/92:تاریخ دریافت

  

  چکیده

سـبک   ي، دو تن از آن شاعران بـزرگ و صـاحب  دیل خاقانی شروانی و نظامی گنجوالدین بافضل

خاقـانی   اي از اشـعار  بخش عمـده .اند تأثیر گذاشته بر بسیاري از شاعران بعد از خود هستند که

خوانـده،   از قصایدش براي افراد عـادي و گـاه درس   خیلیاما درك  و روشن است، ، سادهشروانی

بـردن  هـاي مختلـف و بـه کـار      ل، سـاختن ترکیـب  یکی از این دالی. است شدهدشوار و دیریاب 

هـاي ایـن شـاعر را بـراي      آنچـه بـیش از همـه، سـروده    ولـی  اصطالحات علوم گونـاگون اسـت،  

هـاي پیـامبران و    ی، داسـتان قرآن، معارف اسـالم آیات خوانندگان، سخت کرده است، استفاده از 

پیمـوده  در برداشـت از شـعر او، راه خطـا     شدهتلمیحات اسالمی نادر است که گاه سبب  ویژه به

هاي تلمیحی در حوزة داستان پیـامبران، ناشـی از وسـعت اطّالعـات خاقـانی در      تنوع مایه. شود

ل اع مضمونزمینۀ قرآن و تفسیر و حدیث و تنووي در اسـتفاده  . وستهاي شعري و نیروي تخی

اکتفـا   ،در همان حدي که قرآن بـدان اشـاره کـرده اسـت    و اشارات پندآموز داستان پیامبراناز 

در ایـن مقالـه، تـالش    .از منـابع دیگـر نیـز پرداختـه اسـت     آنها  نکرده و به تفسیر قصص و اخذ

هاي استادان و محقّقان، دو تلمیح نادر در دیوان خاقانی بررسـی و   شود با استفاده از پژوهش می

  .ودشتحلیلی 

  .شفاعتداللت،، )ص(محمد ،)ع(آدم ،)ع(موسی خاقانی،:کلیدي واژگان

  ghanipour48@gmail.com: رایانامۀ نویسندة مسئول .1
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  مقدمه

 رونقآذربایجانشعر و ادب فارسی را در ،قرن ششم هجريدر خراسان تحوالت و دگرگونی

ظهور شاعران نو با نگـاهی   و مهیا ساختشاعران توانا و زمینه را براي ظهوربخشید يدیگر

مطالعۀ شعر شـاعران ایـن   . تازه به شعر فارسی، زمینه را براي ایجاد طرزي جدید فراهم کرد

هـاي ایـن    ویژگـی از تفاوت نشان اند،  دوره که در حوزة ادبی آذربایجان و قفقاز پرورش یافته

دو  ،گنجـوي و نظـامی   ین بدیل خاقانی شروانیالدافضل.دارد هاي پیشین دورهشعر دوره با 

تـأثیر  ،از خـود بر بسیاري از شاعران بعد که هستندسبک بزرگ و صاحباز آن شاعرانتن 

 ، بـا شـاعران نـواحی دیگـر    از حیـث سـبک کـالم و روش فکـر     گویندگان این«.اند گذاشته

ج : 1366صفا، (» بک خاصی در قصیده و مثنوي هستنداي عمده دارند و پیشروان سهتفاوت

2 ،334(.  

بـراي  ش از قصـاید خیلـی  ك در ، اماساده و روشن است خاقانیاي از اشعار بخش عمده

، سـاختن  دالیـل یکـی از ایـن    .اسـت شـده  و دیریاب  دشوارخوانده،  افراد عادي و گاه درس

نچـه کـه خاقـانی را از    آ«. است هاي مختلف و به کار بردن اصطالحات علوم گوناگون ترکیب

خاص و ساختن تراکیب گونـاگون   دارد، به کار بردن لغات و ترکیبات ممتاز می دیگر شاعران

کـه اصـطالحات   انـد، چنـان   لی کمتر به کار بردهاز لغاتی که دیگران به کار نبرده یا خی است

را  مسیحی و بسیاري از اصطالحات علمی که او به کمک آنان، شعر گفته و معانی و افکارش

را کمتـر بـه کـار    آنها  عراي قرن ششم نیزبیان کرده و در اشعار سایر شعرا نیست و غالب ش

ایـن شـاعر را بـراي     هـاي  آنچه بیش از همه، سروده اما .)53مقدمه، : 1368، خاقانی(»اند برده

هـاي پیغـامبران و    قرآن، معارف اسـالمی، داسـتان  فاده از است ،سخت کرده استخوانندگان

پیموده در برداشت از شعر او، راه خطا شده تلمیحات اسالمی نادر است که گاه سبب ویژه به

 ،و اغـالق گـرایش دارد   او، تنها از آن روي نیست که ذهن او به ابهـام دشواري سخن «.شود

هـاي  ویش و وسعت اطّالعات او در زمینهبلکه استادي و مهارت او در علوم و فنون روزگار خ

او، در مفاهیم شعري و صور خیال و اشارات و تلمیحات دقیق و بعیـد آنها  و انعکاس مختلف

آمـوختن مقـدمات و    که فهـم شـعر او، نیـاز بـه    چنان  عتاً شعرش را دشوار گردانیده، آنطبی

ی اسـت کـه   دالیلـ و ایـن، یکـی از    )122: 1387غالمرضـایی،  (» .کهـن دارد  آشنایی با علـوم 

، خاقـانی .)134: 1380شـفیعی کـدکنی،   (»میان مردم راه نیافته استشاعري مانند خاقانی «
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از تلمیحـات از همـۀ    اسـتفاده در  مانـه خود از علـوم ز گستردة با اطّالعات  شاعري است که

ـ    بهره.پیشی گرفته است شاعران و کیفـی،   یگیري خاقانی از داسـتان پیـامبران از نظـر کم

ل و تنوع مایه. درگیري داع چشمتحوهاي تلمیحی در حوزة داسـتان پیـامبران، ناشـی از    تنو

هـاي شـعري و   ع مضـمون ینۀ قرآن و تفسیر و حـدیث و تنـو  وسعت اطّالعات خاقانی در زم

در همان حـدي  «و اشارات پندآموز داستان پیامبرانوي در استفاده از . نیروي تخیل اوست

از منابع دیگر نیـز  آنها  اکتفا نکرده و به تفسیر قصص و اخذ ،که قرآن بدان اشاره کرده است

  .)144: 1367اردالن جوان، (» پرداخته است

 نمود فراوانـی دارد،  وي در اشعارو نجوم یطب ی وفلسف ی وتاریخموضوعات که نمچناه

هـاي  و باورهـاي مسـیحی بـه صـورت     یحدیث ي وتفسیری وقرآناشارات و قصص پیامبران

چنـان در   گـاه اشـارات شـاعر   . مجال ظهـور یافتـه اسـت   ش،راشعاگوناگون در تصویرسازي 

است که خواننده اگـر بـا آن آشـنا نباشـد و یـا دربـارة آن       پیچیدههم هایی از تاریخ در الیه

بـا اسـتفاده از   شـده اسـت   در ایـن مقالـه، تـالش    . توانـد آن را دریابـد   باشـد، نمـی  نخوانده 

  .دشوهاي استادان و محقّقان، دو تلمیح نادر در دیوان خاقانی بررسی و تحلیلی  پژوهش

  بحث و بررسی

دیـوان  صفحۀ چهـار  ، دومین قصیده از دیوان خاقانی شروانی است که در ة مورد بحثقصید

، به توحید و یگانگی حضـرت  در عنوان آوردهگونه که خودشاعر، آن. آمده استبیت  66در

و پس از آن که آدمـی را از روي آوردن و دل نهـادن   است موعظه و حکمت پرداخته  و حقّ

ــر  ــا بـ ــه دنیـ ــذر بـ ــته،حـ ــیده داشـ ــۀ قصـ ــ در میانـ ــه سـ ــدبـ ــرت محمـ   تایش حضـ

  :گونه سروده استو در بیتی، این گریز زدهـ ـ صلّی اهللا علیه و آله و سلّم

  هم آدم از شفاعت او بوده مجتبی  هم موسی از داللت او گشته مصطَنَع

دو نسـخۀ خطّـی،    جـز  بهماست ـ مقالۀکه موضوع اصلی ـ در بررسی و تحلیل این بیت  

  آبـادي  محمـد بـن محمـود علـوي شـادي      اثر محمد بـن داوود بـن   شرح اشعار خاقانییکی 

 وري م ع لـم ا الحسینی الحسـنی دممح بناب هوعبدالاثر  یوان خاقانیشرح دو  .)ق 1032.فو(

و تفسـیر ایـن   بـه شـرح    يشارحان دیگرد،نکه این قصیده را ندار، اواخر قرن یازدهم، اب ت ع

  :پردازیم شارحان محترم مینخست به نظر .اند قصیده پرداخته

بـه میـان   شـرح ایـن   ، سـخنی از  هاي دیـوان خاقـانی  گزارش دشواريدر دکتر کزّازي ـ 
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آرایـۀ  بیـت بـه   «به ذکر  فقطهم سراچۀ آوا و رنگدر وي .)10: 1378کزّازي، (نیاورده است

  .)21: 1376همان، (است بسنده کرده » آراسته است همبستگی

هاي  واژهبه معنیفقط مورد نظر، بیت  شرح ابیات این قصیده دربارة دکتر ماحوزي درـ 

موضوع، بسـیار سـاده و روشـن    گویی  بسنده کرده است؛» مجتبی«و » صطنعم«و» داللت«

  .)153: 1383ماحوزي، (است

فقـط   ربارة این بیتدشاعر صبح، پژوهشی در شعر خاقانی شروانیدر کتاب دکتر سجادي ـ 

و آن را سزاوار  )251: 1373سجادي، (اکتفا کرده  »مجتبی«و » مصطنع«به ذکر معنی لغوي 

  .بحث و بررسی ندانسته است

در شـرح و تفسـیر بیـت،     نقد و شرح قصاید خاقانی شـروانی در کتاب  دکتر استعالمیـ 

»محمـد اسـت  وسی و آدم هم به واسطۀ برگزیدگی و نبوت م«: آن را معنی کرده استفقط 

در تفسیر این بیت، راه صـواب را نپیمـوده اسـت؛ زیـرا در هـیچ      وي .)82: 1387استعالمی، (

و  )ع(نبـوت حضـرت موسـی   واسـطۀ   ،)ص(یده نشده است کـه پیـامبر اکـرم   د يو مأخذ منبع

از  )ع(یافتن حضرت موسی »داللت«سخن از  ،در بیت ،وه بر آنعال .شده باشد)ع(حضرت آدم

نبـوت و  «نـه   ،اسـت از ایشـان   )ع(یـافتن حضـرت آدم   »شـفاعت «و  )ص(وجود پیـامبر اکـرم  

داشـتی را بـه ذهـن    ، چنین برواژگان به معنی ظاهري توجهفقط رسد به نظر می. »پیامبري

  .ه استساندرشارح 

لغـوي دو واژة   ، عالوه بـر معنـی  در شرح این بیت عروس بزم دیرینهکن در  دکتر معدنـ 

تقـدم ذات و نـور    بیت اشاره دارد به«: است و نوشته ، نکتۀ دیگري را اضافه کردهمورد بحث

هـم   )ع(و آدم ])ص(حضرت محمد[به سبب راهنمایی او  )ع(موسی .آن حضرت بر عالم آفرینش

 هـیچ  ایشـان  توضیح.)158: 1372کن،  معدن(» اند اعت او، مختار و برگزیده شدهبه سبب شف

راهی نیز  )ع(و آدم )ع(شدنِ موسی »برگزیده«و » مختار«و نگشوده بیت این گرهی از مشکل 

 منتظر است تـا دریابـد کـه چـه چیـز     همچنان  هو خوانندمعنی حقیقی بیت نبرده به سوي

چنـین  شاعر شروان از کدام واقعه الهام گرفته و ذهن تیزبین خاقانی را بر آن داشته است یا 

  .اند گرفته» شفاعت«و » داللت«از آن حضرت )ع(و آدم )ع(که موسیبیان داشته است 

:سـت انوشـته   شـرح دیـوان خاقـانی   در شرح و تفسیر این بیت در  دکتر برزگر خالقیـ 

بـه سـبب شـفاعت آن     )ع(ت آدمر، و حضـ )ص(بـه واسـطۀ هـدایت پیـامبر     )ع(حضرت موسی«
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ـ ؛ 56: 1387برزگر خالقی، (» ، برگزیدة درگاه الهی شدندحضرت 1379دي،برزگر خالقی و محم :

علّـت ایـن   نشـده اسـت کـه    و معلـوم   در پارة نخست بیت، مشکل همچنان باقی است.)10

به موضوع نزدیک  )ع(دربارة حضرت آدمدر پارة دوم بیت برگزیدگی براي چه و در کجاست؟

  .استنکرده بیان مأخذي براي این شفاعت ، اماو علّت آن را یافته و ذکر کردهشده 

مطلـب را   تا حدودي حقّ، ملک سخن کمالدر  شرح و تفسیر این بیتدر دکتر ماهیار ـ

واژة ، آن گونه که وي نوشته اسـت که نخست این: فتنی استگدو نکته در اینجا  ، اماادا کرده

)41: 20(»تو را براي خود برگزیـدم «یعنی » واصطَنَعتُک لنَفْسی«آیۀ اي به  اشاره »مصطنع«

کند و او را براي خود  را خطاب می )ع(، خداوند، حضرت موسیاین بخش از آیهدر ؛ زیرا ندارد

حضـرت   دربـارة )ص(از جانب حضرت پیـامبر » اصطناع«ین اکه در بیت، ، درحالیگزیند برمی

راهنمـایی آن حضـرت روشـن     بـه  )ع(موسی هنوز علّت برگزیدگیکه دوم این. است )ع(موسی

تلمیحـی را کـه   اي از  گوشـه  پـارة دوم بیـت نیـز   درایشـان  .)89: 1388ماهیار، (نشده است

  .اند کردهخاقانی، آن را در نظر داشته است، بیان 

شـرح  (درنگی بر کتاب مالـک ملـک سـخن    «اي با عنوان در مقالهنیز فر  ـ آقاي مهدوي

 وپرداختـه خاقـانی   به این بیـت  ،کتاب ضمن نقد»اس ماهیاردکتر عب ۀنوشت )قصاید خاقانی

پیـامبر  در زمـان آرزو داشـته اسـت   )ع(حضـرت موسـی  بر روایـاتی، بناکه ابراز داشته است

آرزو «فقـط  را  )ص(از داللـت پیـامبر   )ع(زندگی کند؛ یعنی اصـطناع حضـرت موسـی   )ص(اکرم

بـه نقـل از    معنی کرده است؛ البتّه ایشـان در ادامـه  »)ص(داشتن به زیستن در روزگار پیامبر

، کرامت دیدار آن ، یادآور شده است که همۀ پیامبران در شب معراجفرهنگ تلمیحاتکتاب

شـده   موضوع طـرح دربارة هرچند .)42: 1390، فر مهدوي(اند طلب کردهحضرت را از خداوند 

  .پارة دوم بیت، هیچ سخنی به میان نیامددر

هـاي مختلـف نـزد    زمـان از ل جستن و یاري خواسـتن از پیـامبران و اولیـاي الهـی     توس

بـه معنـاي شـریک قـرار دادن آنـان در افعـال       است و این  مسلمانان معمول و متعارف بوده

هـاي مـردم را بـه برکـت     آن است که خداوند حاجات و خواسته بلکه مقصود ؛خداوند نیست

شوند سل میدر حقیقت آنان به وسیلۀ اولیا به خود خداوند متو. سازدوجود آنان برآورده می

 )5(سورة مائـده   35آیۀ  درخداوند .هاي آنان را برآورده سازدخوانند تا خواستهرا می و خدا

اي کسانی کـه ایمـان   «یعنی ؛ »هلَیالْوسلَیه اتَّقُوا اللَّه و ابتَغُوا ذینَ آمنُوا الَّیها اأیا«: فرماید می
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اسـتفاده  .»یدیب به او بجوبراي تقرّاي بپرهیزید و وسیله وندخدا )مخالفت فرمان(از ! ایدآورده

اي بوده است که همـۀ شـاعران، آن را بـه     ها و رویدادهاي زندگی پیامبران، شیوه از مناسبت

  .پردازد نگرد و به آن می ر میان آنان با وسواس بیشتري بدان میخاقانی د ، امااند کار برده

  بوده مجتبی هم آدم از شفاعت او  هم موسی از داللت او گشته مصطَنَع

)1368:4خاقانی، (

و» راهنمـایی «بـه معنـی   »داللـت «هاي هواژاز  ،ن اشاره کندخواهد بدا آنچه خاقانی می

»این است که  و آن ،شود میدرك »برگزیده«یا» احسان و انعام ةگیرند«به معنی  »صطنعم

آن بوده اسـت   در پی )ص(پیامبر اکرم» داللت«به واسطۀ و  جستن با توسل)ع(ضرت موسیح

ایـن   .بگذرد جابا دستگیري او از آن چاره بیندیشد و ،از نیل کردن گذر مشکل بزرگتا براي 

کـه در  ــ  )ص(پیامبر یهود به دیدار پیامبر خـاتم لۀ آرزو داشتنمسئدهد که  نشان می مصراع

توجه و نظر شـاعر  مورد اصالً بدان اشاره شده است ـ  )602: 1369شمیسا، (ها کتاببرخی از 

.صـورت پذیرفتـه اسـت   »اصـطناع «ایـن  دهد کـه   می نشان »گشته«؛ زیرا فعلِنبوده است

 ی به مأخـذ دقیق تلمیحبا  ،پیامبرانآگاهی گستردة خود دربارة داستاناز خاقانی با استفاده

همراه با بنی اسرائیل  )ع(حضرت موسیگاه که آن. تر است که ناشناختهکندمیاشاره يدیگر

او به فرمان خداوند، عصاي خود را بر رود زد تا رود بشکافد وقصد داشت از رود نیل بگذرد، 

ـ کتاب مؤلف . کاري از پیش نبرد عصاي موسی ، اماان از آن بگذرندهمراهانشبا  رآن قصص ق

  :ویسدن می مجید

در آن میـان کـه وي،    .بِعصاك الْبحـرَ اضْرِب ه الم ـ امر آورد موسی را ک یه السلجبرئیل ـ ع «

 خواسـت کـه آن شَـرَف دریـا    (صاي موسی را برگرفت و بر دریا زدگزارد، هارون، ع وحی می

هـارون،   .همنْ هذَا الجبار الَّذي یضْرِبنی بِعصـا : دریا با وي به سخن آمد )شکافتن، وي را بود

الم ـ بنهاد تا موسی از وحی فارغ  ـ علیه الس  زگشت و عصا نزد موسیتشویر خورد و پنهان با

ـ  .دریا بنشکافت .یا بحرُ انْفَلقْ: گفت. زدشد و عصا برگرفت و بر دریا  ـ   المجبرئیل ـ علیه الس

 هـم  .الد انْفَلـقْ بِـاذْنِ اهللاِ  یا با خَ: گفت. عصا بر دریا زد موسی. دریا را به کُنیت بخوان: گفت

اگر خواهی که دریا تو را فرمان برَد، بر آن ! یا موسی: م ـ العلیه السـ گفتجبرئیل . نشکافت

 .جایب بینیه عصا بر دریا زن تا عصلوات ده، آنگ ان است ـ که خاتم پیغامبرـ نبی اُمیِ عربی  

ـ و عصـا    صـلّی اهللا علیـه و سـلّم   ـ ـ ده بار صلوات فرستاد بر مصطفیالسالمموسی ـ علیه  
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»دررویـد : قوم را گفت موسی. یا تا کنارة دیگر پدید آمدراهی از کنار در. دریا بشکافت. برزد

  .)11: 1370عتیق نیشابوري، (

  :که است هاین مطلب اشاره شد به نیز تفسیر سورآباديدر 

آن روز  گشت تا1عباها ناپدید گشت در عصاي موسی م در اخبار است که آن آب که از میان آن راه«

خـداي  . زد عصا بر سـنگ  موسی. اضْرِب بِعصاك الْحجرَ: خداي تعالی گفت که در تیه، آب خواستند،

!محمد هیصم گفتی ـ  .دید آوردمعبا را به کمال قدرت با تعالی آن آب ! معجـزة مصـطفی   :ـاهللا !

زیرا که بحر در جنب بدر، انـدك بـود؛ و نیـز     بحر؛2قالفدر ان در انشقاق قمر مه از معجزة موسی بود

که بـدان اشـارت کـرد،    موسی به دریا رسید تا عصا بر آن زد و مصطفی به پانصد ساله راه بود از بدر 

که به نام او بشکافت که تـا ده بـار   آن بازشکافت؛ و نیز شرف فلق بحر موسی با مصطفی گشت؛ زیرا

  .)1732: 1381عتیق نیشابوري، (»صطفی صلوات نفرستاد، دریا نشکافتبر م

از ایـن هـر دو پیـامبر     منـدي  حکایت از آن دارد که بهـره در این بیت» هم«حرف ربط 

تنهـا   نـه در نظر شاعر شروان، . جود مقدس آن حضرت براي رفع مشکل، یکسان بوده استو

که نخستین انسان و پیامبر روي کـرة  با آن )ع(از وي حضرت آدم ترکه پیش ،)ع(حضرت موسی

خـوردن از   خـود را از گـرداب گنـاه   وساطت پیامبر خاتم توانسـت  با توسل و خاکی بود، نیز 

بهـره  اي باریک است که خاقـانی از آن   این اشارتی دقیق و نکته. نجات بخشد درخت ممنوع

  .استکرده و آن را به صورت ایما بیان جسته 

در منـابع مختلـف، مطالـب    )ص(با وجود مقدس پیامبر اکرم )ع(دربارة ارتباط حضرت آدم

مقـام و  از  مدد گرفتن و شفاعت خواستن، وفاء الوفاءصاحب کتاب .گوناگونی ذکر شده است

از و هـم بعـد  دانسـته  جاز هم پیش از خلقت او م،خداونددر پیشگاهرا)ص(شخصیت پیامبر

سـپس روایـت  وي، . و هـم در روز رسـتاخیز   هم در عـالم بـرزخ   و د و هم بعد از رحلتشتولّ

آدم«اب نقل کرده است کـه بن خطّاز عمر )ص(ل حضرت آدم را به پیامبر اسالممعروف توس

بـه پیشـگاه خداونـد چنـین     ،اسالم در آینده داشـت  )ص(العى که از آفرینش پیامبربر اطّبنا

ـ  به حقِّ !خداوندا؛ یعنی ىل ترْفَا غَمل دمحم قِّحبِ کلُئَسأبا ری: عرض کرد از تـو  )ص(دمحم

  .)1371: 1422سمهودي، (»کنم که مرا ببخشىتقاضا مى

عـرض   خطا شد، بمرتک،روایت کرده است پس از آنکه حضرت آدم نیز حاکم نیشابورى

  :کرد
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»یى ا رأبلُئَسبِ کقِّح محمص(د( لرْفَا غَمت ـ : الَقَفَ .ىل یا آدـ کَ م یف ـ رِع ـ تفْ ـ الَ: الَ؟ قَ ـ لَ کنَّ ا م

ـ ر دمحاهللا مالَّا لهاال :هیِوباً فتُکْم تدجو و شِرْعى الْلَا ترْظَى نَنتَقْلَخَ ـ أرَفَ اهللاِولُس یـ  ت اسمه 

رُقْموناً مع اسمفَ .کتُفْرَعاَ هحقَلْخَالْ ب لَعکـنم بـه   یاز تو درخواسـت مـ   !پروردگارا؛ یعنییک

: شـناختى؟ گفـت   او را چگونـه  !اى آدم :پـس فرمـود   .که گناه من را ببخشى )ص(دمحم حقِّ

هـیچ   :اى یـافتم چنـین جملـه   ،در آن .به سوى عـرش نگـاه کـردم    ،هنگامى که مرا آفریدى

پس به خاطر نزدیک بودن اسم او با اسـم   .رسول خداست ،دمعبودى جز خدا نیست و محم

  .)615: 1370نیشابوري،(» ستترین مخلوقات در پیشگاه تومحبوبشناختم که  ،تو

اي که بـر او عـارض    پس از عطسه )ع(آدم شود، این است که میفهمیده هاسیراز تف آنچه

اش  بیت ایشان بر ساق عـرش و خوانـدن آن اسـامی، توبـه    با دیدن اسامی پیامبر و اهلشد، 

  :گوید می روض الجِنان و روح الجنان فی تفسیر القرآننویسندة تفسیر . پذیرفته شد

چون خـداي تعـالی، آدم را بیافریـد و    : چنین آمد کهـ   السالمالبیت ـ علیهم  در اخبار اهل«

م حق تعـالی، او را الهـا  . اي فراز آمد او را عطسه. بنشستحیات در او آفرید، فَاستَوي جالساً؛ 

یرْحمک ربک و لذَلک خَلَقَک؛ خداي بـر تـو   : او را گفت خداي تعالی. ألحمد للّه: داد تا گفت

و تمـاثیلی از   شـباحی اَ نگریـد؛  عرش او بر ساق. رحمت کُناد و تو را خود براي رحمت آفرید

حسـن و  الو فاطمه و علی و محمد :او نوشته یک بر باالي سر هر نور دید بر صورت خود، نام

  .حسینال

انـد؟   اینان که: گفت. نه: گفت خَلقی آفریدي؟ پیش از من بر صورت من! دایاخبار: آدم گفت

: گفـت . ایشانندي، تو را خـود نیافریـدمی  خَلَقْتُک؛ واگرنه هم لَماو لَوال. فرزندانِ تواند: گفت

درماندگی، مـرا   ها یاد گیر تا در وقت ناماین! اي آدم: گفت .اند برِ تو گرامی بندگان! بارخدایا

 کرد و 3چون این تَرك مندوب. ا یاد گرفته آن نام آدم. ها بخوانی تا فریادت رسم نامبه این

 بـه حـقّ  ! بارخـدایا : شده از او دریابـد؛ گفـت   فوتخواست تا از آن، توبه کند و مثل آن ثواب 

فَتَاب اهللاُ علَیه؛ به حقّ ایـن بزرگـان    الحسین، الّا تُبت علَیمحمد و علی و فاطمه و الحسن و

  .)228: 1366زاعی نیشابوري، خُ(»خداي تعالی توبۀ او قبول کرد. که توبۀ من قبول کنی

!!!کشف االسرار و مانند ذکر شده است؛اندکی اختالفبا منابع  برخی این موضوع در º!!! 

ـ ال«عبارت فقط )ع(است حضرت آدم که آوردهاالبرار را دیـده  »  محمـد رسـول اهللا  اهللا االه الّ

  :است
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چون در زلّـت افتـاد،   . اهللا محمد رسولُ اهللا االّ اله ال :گفتند آدم بر ساق عرش نبشته دیدو «

: العالمین گفت رب. محمد که مرا بیامرزي به حقّ! خداوندا: گرفت و گفتفیع مصطفی را ش

 بر ساق عرش، نام وي قرین نام تو دیـدم، : گفت از چه شناختی او را و به من شفیع آوردي؟

از اینجـا گفـت مصـطفی     .کـت آمرزیـدم   ،رو: اهللا گفـت . تو عزیز اي است برِ دانستم که بنده

ـ   کُنْت نَبِیاً و آ: صلعم ـ  یدم مجبولٌ فی طینَته و لَقَد کُنْـت وسـیلَته الَ ب1357میبـدي،  (»یر :

156(.  

اتّفاق افتاده بود، با دقّت و وسـواس   )ع(دممیان همۀ وقایعی که دربارة حضرت آخاقانی از 

ص(دست پیامبر خاتمآن هم شفاعت ایشان به  ،خاص(
: 1337؛ جرجانی، 139: 1350طبرسی، (

 کی بـا پیـامبر  را برگزید تا وجه مشتر)206: 1363؛ موسوي همدانی، 181: 1344کاشانی،  ؛70

خواسـته  ،وي با این مطلب که خوانندگان، کمتر از آن آگاهی دارند. نیز داشته باشد يدیگر

 بر دیگران در میان سرایندگان به نمایش بگذارد ورا آگاهی و توانایی خود  است هم به نوعی

قصد شاعر، . کند هاشارخود  )154: 1382شمیسا، (»عرفان شریعتمدارانه و زهدمحور«به هم 

 بهـ )ع(حضرت آدم ویژه بهـ از روزگار نخستین آفرینش هم، آدمیان   که اعالم این نکته است

 )ع(فقـط حضـرت موسـی   شاعر شروان بـر آن اسـت کـه    .نیازمندند وجود مقدس آن حضرت

کمک گرفت و با صلوات فرستادن بر ایشان و آلش از  )ص(حضرتآن مبارك  از نام نیست که

نیـز بـه پـایمردي    ــ  بـود  و پیامبر که نخستین بشرـ )ع(د، بلکه آدمگرفتاري رهایی پیدا کر

را در  )ص(عظمت و شأن و مقام آن حضـرت  خواهد می بیتخاقانی با این  .ایشان نجات یافت

، اگـر دسـت نیـاز بـه وجـود      اسـت » ابوالبشر«که )ع(آدم و بگویدبیان کند نظر حضرت حقّ

.ها باید در برابر ایشان تواضع نشان دهند کند، همۀ انسان پیامبر خاتم دراز می

  گیري نتیجه

درك بسیاري از  ، امااز اشعار او، ساده و روشن است یخاقانی شروانی، شاعري است که بخش

هاي مختلـف و بـه    ، ساختن ترکیبدالیلیکی از این . است شدهقصایدش، دشوار و دیریاب 

دارد،  ممتـاز مـی   شـاعران خاقـانی را از دیگـر   آنچه. استمختلف کار بردن اصطالحات علوم 

هاي این شاعر  آنچه بیش از همه، سروده. است به کار بردن لغات و ترکیبات خاصساختن و 

هاي  می، داستان، معارف اسالیقرآنمفاهیم سخت کرده است، استفاده از  را براي خوانندگان

راه  ت از شـعر او ه در برداشـ شدتلمیحات اسالمی نادر است که گاه سبب  ویژه بهپیامبران و 
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رسـید کـه    توان بـه ایـن نتیجـه    ق در موضوع حاضر میاز بررسی و تحقی.پیموده شودخطا 

نبـوده   )ص(به دیدار پیامبر خاتم )ع(، به آرزوي حضرت موسیدر بیت مورد بحث خاقانیاشارة 

  .اشاره شده است بدان قصص قرآن مجیداي بوده که در کتاب  ، واقعهويمنظور  بلکه است،

وسـعت اطّالعـات خاقـانی در    و  هاي تلمیحی در حوزة داسـتان پیـامبران  مایهگوناگونی 

تـا خواننـدگان بـه اشـتباه موضـوع      شده است ، سبب قرآن و تفسیر و حدیثاشارات زمینۀ 

  .کننددرك دیگري را 

  نوشتپی

تعبیه.1

شکافتن.2

جـایز  تـرك آن  ، اماانجام دادن آن راجح بر ترك آن است ،عملی است که در نظر شارع ،نزد فقها.٣

.است

  منابع

تجلّی شـاعرانۀ اسـاطیر و روایـات تـاریخی و دینـی در اشـعار       ، )1367(علی اردالن جوان، سید

  .، آستان قدس رضويخاقانی

چـاپ  اساس تقریرات اسـتاد فروزانفـر،   ، بر نقد و شرح قصاید خاقانی، )1387(محمد استعالمی،

  .زواراول، 

  .زوارتهران، ، چاپ اول، شرح دیوان خاقانی، )1387(برزگر خالقی، محمدرضا

  .چاپ اول، زوار، خوان مداین مرثیه، )1379(محمدي و محمدحسینبرزگر خالقی، محمدرضا 

، )تفسیر گـازر (حزان جالء االذهان و جالء اال، )1337(بن الحسن انی، ابوالمحاسن الحسینجرج

  .چاپ اول، دانشگاه تهران

  .، بیروتدوملد، جالمستدرك علی الصحیحین، )تا بی(حاکم نیشابوري

الـدین  ضـیاء سـید  ، به کوشش دیوان خاقانی شروانی، )1368(الدین بدیل خاقانی شروانی، افضل

  .زوارسجادي، چاپ سوم، 

روض الجِنان و روح الجنان فـی  ، )1371(حسین بن علی بن محمد بن احمد زاعی نیشابوري،خ

، تصحیح دکتر محمـدجعفر یـاحقّی و   یکملدج، مشهور به تفسیر شیخ ابوالفتوح رازي، تفسیر القرآن

  .هاي اسالمی آستان قدس رضوي دکتر محمدمهدي ناصح، مشهد، بنیاد پژوهش

چـاپ  ، النّبیـین متاقصص انبیا، قصص قـرآن از آدم تـا خـ   ، )1384(هاشم محالتی، سیدرسولی 
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  .شانزدهم، قم، بوستان کتاب

چـاپ دوم، تهـران،   ، پژوهشـی در شـعر خاقـانی   شاعر صـبح،  ، )1373(ضیاءالدین سجادي، سید

  .سخن

لـد ج، المصـطفی دارباخبـار   اوفاء الوف، ).م 2001./ق1422(مهودي، نورالدین علی بن عبداهللا س

  .الفرقان للثّرات االسالمی چاپ اول، مدینه، مؤسسه، سوم

ل، چاپ اوادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، )1380(شفیعی کدکنی، محمدرضا

  .سخنتهران، ، )ویرایش دوم(

  .، چاپ سوم، تهران، فردوسفرهنگ تلمیحات، )1369(شمیسا، سیروس

  .، تهران، فردوسشناسی شعر سبک، )1382(  ـــــــــــــــ

  .، چاپ هفتم، تهران، فردوسجلد دوم، تاریخ ادبیات در ایران، )1366(اهللا صفا، ذبیح

  .پ اول، تهران، فراهانی، چاتفسیر مجمع البیان، )1350(طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن

اهتمام یحیی مهدوي، چاپ سوم، تهران، ، به قصص قرآن مجید، )1370(عتیق نیشابوري، ابوبکر

  .خوارزمی

، بـه تصـحیح سـعیدي سـیرجانی، چـاپ اول،      تفسیر سورآبادي، )1381(ــــــــــــــــــــــ

  .تهران، فرهنگ نشر نو

، شـرح اشـعار خاقـانی   ، ).ق 1032. فـو (بن داوود بن محمد بن محمود محمدآبادي،  ديعلوي شا

  .جا نسخۀ خطّی، بی

، چـاپ سـوم، تهـران،    شناسی شعر پارسی از رودکی تا شـاملو  سبک، )1387(غالمرضایی، محمد

  .جامی

  .، چاپ اول، بابل، راز دانشنگارستان راهب، )1389(پور ملکشاه، احمد غنی

چـاپ دوم، تهـران،   ، تفسیر منهج الصادقین فـی الـزام المخـاطبین   ، )1344(اهللا، افتحکاشانی، ملّ

  .اسالمیهکتابفروشی 

  .چاپ اول، تهران، سمت، سراچۀ آوا و رنگ، )1376(الدین جالل کزّازي، میر

  .تهران، مرکز، چاپ اول، هاي دیوان خاقانی گزارش دشواري، )1378(ـــــــــــــــــــــــ

  .، چاپ اول، تهران، زوارآتش اندر چنگ، )1383(ماحوزي، مهدي

لک سخنمالک ، )1388(اسماهیار، عبل، تهران، سخنمشرح قصاید خاقانی، چاپ او ،.  

به تحقیق  ،هاي قرآنی تاریخ پیامبران و بعضی از قصه :حیات القلوب،)1388(مجلسی، محمدباقر

  .سرور هشتم،علی امامیان، چاپ سید
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  .چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، عروس بزم دیرینه، )1372(کن، معصومه معدن

 ، قم، دفتـر انتشـارات اسـالمی،   ترجمۀ تفسیر المیزان، )1363(محمدباقر همدانی، سیدموسوي 

  .وابسته به جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم

دکتر  ۀنوشت) شرح قصاید خاقانی(درنگی بر کتاب مالک ملک سخن «، )1390(فر، سعید مهدوي

ات، ، »اس ماهیارعب168پیاپی (54شمارة سال پنجم، کتاب ماه ادبی(.  

!!!کشف االسرار و ، )1357(میبدي، ابوالفضل رشیدالدین اصغر حکمـت،   به اهتمام علی، االبرار !!

  .امیرکبیر وم، تهران،چاپ س، اولجلد 
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