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  مهمقد

  
ترين متون نظم پارسي از ارزش و مقام  به عنوان يكي از مهم شرواني ديوان خاقاني

با  .تة پژوهش استجهات متعدد داراي اهميت و شايس از وقابل توجهي برخوردار 
توان اميدوار بود كه در  مي ،ة اخيرهپژوهي در دو سه د خاقانيتوجه به رشد چشمگير 

ها، ديوان خاقاني جايگاه حقيقي خود را در ادب  اي نه چندان دور و پس از سده آينده
  .پارسي دريابد

و پژوهش در پشتوانة  هاي ادبيافتتحقيق در ظر شرح، تصحيح،زندگي خاقاني، 
، مقاالت و هااز اين رهگذر كتاب وبوده  هاپژوهي ترين وجوه خاقاني شاعر، مهم هنگيفر

 فرازدر اين آثار . جستارهاي متعددي توسط پژوهشگران به رشتة تحرير درآمده است
آثار بهتري  ، م دادهاي انجا بسيار است، آنان كه تالش بيشتر و تحقيق شايسته فرودو 

 گامي سازندهاند  نتوانسته  ،خود را به زحمت انداخته كمتراند و ديگران كه  عرضه كرده
چنانكه شايد خاقاني  ديوانبا اين حال اين يك حقيقت است كه . رو به جلو بگذارند و

ها پژوهي كاستي خاقاني دهعم ،از ديرباز تاكنون .مورد تحقيق قرار نگرفته استو بايد 
ي ادبي سخن بپردازد و هاافتره هم به ظاي بايست نتوانسته به گونهاين بوده كه پژوهشگر 
كه در زمينة كشف و ثبت  اند بوده از يك سو پژوهشگراني. هم به پشتوانة فرهنگي

هاي ادبي و در ظرافتاز تحليل  اما اند،هاي مؤثري برداشتهخاقاني گام پشتوانة فرهنگي
در باب  و از سوي ديگر آنان كه به روشنگري اندبالغي سخن غافل بوده ةجنبحقيقت 

ناموفق  ،هاي شاعرآگاهي و تحليل تبيين ةاند، در زمينبالغي سخن پرداخته ةجنب
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؛ ايم پرداختهشناسي شرح ديوان بدان  اي است كه در آسيب هگزاركاستي، اين . اند بوده
  .ايم سخن گفتهتصحيح ديوان  شناسي آسيب كه پيشتر در باب همچنان

هنر شاعري خاقاني و طريق غريب او در  اي كه به نگارندة اين سطور بنابر عالقه
و  او با نيت تحقيق در تصاوير شاعرانة ديوان 1388، از سال ه و داردداشتسخنوري 

اين زمان  در .دست به تحقيق در اين اثر زد آن،خيال  سرانجام نگارش فرهنگ صور
تاد هاي اسيت و راهنمايااز عناي ــ بود دورة كارشناسي ارشد بنده در حقيقتكه ــ 

ي از فوايد مطالعة تخصصي و آگاهم و بنابر دمند ش م، دكتر نصراهللا امامي بهرهگرانقدر
ة خاقاني فراتر بر خود بايسته گردانيدم كه از حيطهاي مؤكد استاد در اين باب،  توصيه
غربي  محروم مناطقرو با پژوهش در  پيش هايِستيكاتمام موانع و  وجود و با نروم

  .دهمدامه كشور، به كار خود ا
 ،هاي روسو به تعبير فرماليست عنصر كانوني ،در شعر خاقاني خيالصور كه از آنجا 

، رمز بزرگي در گشودن اين تحقيق درست و اصولي در باب آن است؛ »وجه غالب«
بهترين ، براي ورود به دنياي خاقاني .خوبي دريافته بوديم ديوان سترگ بود كه آن را به

انوسي از هنر و يدريايي و بلكه اق ،در حقيقت ديوان خاقاني ؛ستخيال او صور ،گذرگاه
مايه  بن .نگريستكه بايد و شايد بدان  توان چنان خيال مي است كه از دريچة صور فضل

 پنداريگي است كه رگون و بديع، پشتوانة فرهنگي بز ساخت اين تصاوير گونه و ژرف
خاقاني چنان اين پشتوانة  .تصرفاً به جهت همين شيرينكاريها اندوخته اسخاقاني 

ترين مضامين، تصاوير و تعابيرش  كه حتي در پس سادهاست فرهنگي را به كار گرفته 
هاي ادبي و پشتوانة همين توجه به ظرافت .توان گزارة فرهنگي قابل تأملي يافت مي

سبب شد تا معيارهايي نو در تصحيح ديوان يافته و مقاالتي در اين باب  شاعر فرهنگي
ي من هاپژوهي خاقانيپژوهان، حوزة ديگري از اين  نقد و بررسي آثار خاقاني .نوشته شود

  .در اين زمينه، غنا بخشيدن به اين آثار بوده است همواره هدفم. بود
و برخي  خوبي درك نشده است ما به جامعةدر  متأسفانه هنوز فرهنگ نقد و نقادي

شخصي كه اثرش مورد بررسي و نقد  .دانندبتراشي  اند كه نقادي را نوعي دشمن حقبر
 را وي تااست دشمني دارد و آمده  سر د با ويمنتقد كه پندار مي ،است قرار گرفته
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، در اين ه و خواهد داشتبه همراه داشت ءسو ينتايجِ فكري، كوته گونهاين .زردرو كند
دي در منتقفرهنگ بدان سبب كه ديگر  :د ديدنان هم مؤلف و هم فرهنگ زيان خواهمي

از  نيز مؤلف تميز دهد؛ ،را از آثار اصيل اصالت و بي آثار سست ميان نخواهد بود كه
در . ببخشد غناو كار خود را  شودكار خود آگاه  تواند از غث و سمين كه نمي آن رو

به وجود  هاخواري پخته و هاكاري سستايندي كه جز احساس ناخوش قدتمن ،اين ميان
شخصي در جواب نوشتاري انتقادي از  پيشتر نمونه را .كرد ضرري نخواهد آورند، مي
فر،  مهدوي به اشتباه به جاي چنان تافته شده بود كه در پاسخ آن نوشتار، ،بنده

از چاپ،  پيش ماه حال آنكه من خود چند !آورده بود در عنوان سخن خود پور مهدوي
غلط  تا اينكه مسؤلين نشريه براي چاپ، آن .ن شخص فرستاده بودمآمقاله را براي 

   .إِذَا خَلَوا عضُّوا علَيكُم الْأَنَاملَ منَ الْغَيظ قُلْ موتُوا بِغَيظكُم و :را اصالح كردند فاحش
دربرگيرندة پنج مقاله  نام گرفته،» بديل بي بديل« با عنايت به نام خاقاني كه اين دفتر

نوشته شده  1391ـ1389ي هات به تناوب طي سالاين مقاال .محور نقد و بررسي است با
در دو مقاله به بررسي ديوان خاقاني تصحيح استاد  .شده است آينة ميراث ةو تقديم نشري
الدين كزازي  قاي دكتر ميرجاللآ ستةضياءالدين سجادي و ويرا سيد فقيد، دكتر
كه از تحقيق در  است اي ايم، بررسي در اينجا عمدتاً براساس معيارهاي نويافته پرداخته
لغات و  تحليلي مقالة ديگر در باب فرهنگ. ايم هاي ادبي ديوان به دست آوردهظرافت

تأمل در كتاب . اند ل چهرقاني منتظر تأليف كردهوتركيباتي است كه اخيراً آقاي دكتر رس
، ديگر نوشتار از دكتر عباس ماهيار )رح مشكالت ديواندفتر چهارم ش( پنجنوش سالمت

اتي از خاقاني در ي، نگاهي به ضبط و گزارش ابنيز خرين جستار ماآ. است اين مجموعه
هاي فارسي نوشته شده در هند است كه بحق يكي از بهترين فرهنگفرهنگ جهانگيري 

  .ام دهنداميدوارم اين مقاالت بتوانند رسالت خود را به نيكي انج .است
استادم، جناب آقاي دكتر نصراهللا امامي نخست از  ،مقام ندر اي جاي آن است كه

به من ارزاني  را بيشتر ةي كنم كه در دورة كارشناسي ارشد، فرصت مطالعرسپاسگزا
مركز  ماز مدير محتر. قيق در باب او افزودندداشتند و بر رغبتم به شعر خاقاني و تح

ساز چاپ مقاالت بدين هيأت  سبب ب آقاي دكتر ايراني كهپژوهشي ميراث مكتوب، جنا
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 ،آينة ميراثمجلة وزين  ارجمند و ويراستار محترم از سردبير. كنم اني ميدشدند، قدر
زحمات خانم به مانند هميشه . كنم و آقاي بهرامي تشكر مي بيدي باغ يآقاي دكتر رضائ

   .است تقديرشايان ذكر و  ،مجله آراي صفحه ،طباء، مدير داخلي و خانم افشار بني
  

  فر سعيد مهدوي




