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  اتمه و كليمقد .كي
علي عبدالرسولي است؛ چاپي كه از چاپ  خاقاني شرواني ديوانمعتبر  چاپنخستين 
. پژوهان استكرده و مورد استفاده خاقاني فتاد سال هنوز اعتبار خود را حفظپس ه

قابل اند، داشته ديوان خاقانيدر تصحيح  عبدالرسوليرنج فراوان، دقت و ظرافتي كه 
شود، دانسته مي كتابة كه از مقدم چنان. م را نيز بايد بر آن افزودتقدفضل . است توجه

مقدماتي ة پاي و بر ،علي قراگزلو خود، يشنهاد دوسترا به پ ديوان خاقانيكار تصحيح 
خطي ة در كنار اين مقدمات از سه نسخو  ست فراهم نموده بود، شروع كردهكه آن دو

كه بنابر  برده ي صادق انصاري اصفهاني بهرهآقاة الشعراي بهار و يك نسخاستاد ملك
مثل وحيد ( اوروزگاران همة شيو بدان سان كه. است اشاره مصحح اقدم نسخ ايشان

ها در متن نپرداخته و تنها بدلهاي خطي و دادن نسخهبه معرفي نسخه ،هبود) دستگردي
ه نسخه گرفته شدكه از كدام كر آنبي ذ ،برخي از ضبطهاي مهم را در حاشيه متذكر شده

چنين در اين باب  مصححشود، ديده ميهايي و كاستي در متن عبدالرسولي اغالط .است
از خوانندگان انتظار دارم در برخوردن به اغالط بر ما نتازند، آنچه « :نوشته است

ين نسخه به ا يزحمت كه در احياة تصحيح شده است قدر شناسند و بدانند كه اين ماي
  .)يا :1316خاقاني ( »كاه و طاقت فرسا بودهخت جانس ،ه استعمل آمد

با اشارت و  ،ياد سيد ضياءالدين سجادي زندهها سبب شد تا همين اغالط و كاستي
با روشي علمي و انتقادي  ديوان خاقانيبه تصحيح  ر،فروزانفالزمان  بديعراهنمايي استاد 

ة چهار نسخ بر اساس ،يگيري از چاپ عبدالرسول، عالوه بر بهرهسجاديچاپ . بپردازد
كه  ،صادق انصاري اصفهاني استة خطي صورت گرفته، كه يكي از آنها همان نسخ

اي كرده و مقدمه ها را ذكربدلنسخه سجادي .عبدالرسولي هم از آن بهره گرفته است
هاي اين چاپ ترين امتياز ها يكي از مهمبدلوجود نسخه .ه استمفصل نيز بر ديوان نوشت

ن بسيار ضروري بدل در درك يك متن تصحيح شده براي خوانندگانسخه، وجود است
دهد تا به قضاوت بنشيند و صحت و ها به خواننده اين امكان را ميبدلذكر نسخه .است
ها بدلضبط صحيح را از نسخهو ش بزند، اعتبار متن را دريابد، خود دست به گزينة درج

  .راهگشاي محققان استاري از موارد استخراج كند؛ امري كه در بسي
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ها و اغالط چاپ عبدالرسولي را اصالح كند؛ از كاستي ريابسيتوانسته است  سجادي
چاپ خود  هاي صحيح آن را به صورت نادرست و غلط دراري از ضبطشممتأسفانه  اما

هاي بسياري از ضبط سجاديكه آن، از جمله داليلي دارد اين لغزش، ه استضبط كرد
بدلي ندارد تا كه عبدالرسولي نسخه روي آناز  ،است دانسته عبدالرسولي را قياسي

و غير از آن نيز اغالط مشتركي بين  .ه استشود كه ضبط متن را از كجا گرفت مشخص
از اصالت  سجادياساس ة آنكه نسخ عمدة ديگر دليل .اين دو تصحيح وجود دارد

هاي اصيل ضبطافتن هاي ايشان را براي يبدلآنگاه كه نسخه .برخودار نيستچنداني 
اساسِ ة اسد متن همين نسخف هاييابيم كه منشأ بسياري از ضبطكنيم، درمي بررسي مي
 رسد نظر ميبه با اين حال  .است) لنسخة (لندن  بريتيش ميوزيومة كتابخان متعلق به

 ،شده )و همچنين ديگر مصححان ديوان( سجاديكاستي كار  ترين عاملي كه سبب مهم
آمده از اشعار دست كار خود را بر اساس معيار يا معيارهاي به حمصحاين است كه 
نبوده معيار و هنجار مشخص و خاصي  تصحيح او بر پاية در حقيقت .است خاقاني ننهاده

كه شناسي بوده است؛ در حالي شناختي و ذوق خاقانيتنها درك متن ،آنچه بوده .است
يار اصيل و درستي در كار تصحيح تواند معوجه ذوق شخصي يك مصحح نمي هيچ به

باشد، فرق چنداني هم ندارد كه اين ذوق از آن چه كسي است؛ اين خطر همواره وجود 
خود دچار لغزش  ترين مصححان در انتخاب ذوقيبهترين و سرشناس دارد كه حتي

  .از آن بركنار نبوده است نيزازي كزالدين  جالل ميرشوند، امري كه 
ها و شگردهاي ذهني، زباني و ادبي آن ن با يك متن، شيوهچنا يك مصحح بايد آن

باشد كه بتواند به معيار يا معيارهاي خاصي براي تصحيح آن متن برسد آشنايي داشته 
و  اين مسئله در باب شاعران صاحب سبك. و كار خود را بر آن اساس شروع كند

وه بر انديشه و زيرا ايشان عال ت فراواني است؛طريقي چون خاقاني، داراي اهمي
است كه اين  هيبدي. اي نيز دارندنماي ذهني خاص، رفتار زباني و ادبي ويژهرود

داشتن معيار، اصالت و يكپارچگي كار را به دنبال . معيارها بايد علمي و بنيادي باشند
آورد، او با اطمينان خاطر بيشتري كار دارد، درصد لغزشهاي مصحح را بسيار پايين مي

  .كاهدآوري كار تصحيح ميدهد و سرانجام اينكه از دشواري و ماللامه ميخود را اد
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 بر اساس معيارهاي علمي به دستــ  و به ويژه قصايد اوــ  ديوان خاقانيبايستي 
ما در اين زمينه به معيارهايي . تصحيح شود ،هاي اصيلآمده از آن، و با كمك نسخه

در برگزيدن ضبطهاي اصيل و درست راهگشا ايم، كه در بسياري از موارد دست يافته
آراست، اين گرا و لفظتصوير يبدان سبب كه خاقاني شاعر. د بودنو خواهاند  بوده

ادبي دارند؛ اساساً هنجارهاي انديشگي و ذهني در  ـ  اي زبانيمعيارها الجرم سويه
 عراند، اين معيارها بيشتر در شعر شانشاعراني چون خاقاني نقش كمتري دار

  .ندنكنمود پيدا مي... گرايي چون عطار و موالنا و  معني
خاقاني شاعري  است اصالت تصويريآمدة ما دست ترين معيار و هنجار بهمهم

ها و آگاهيهايش براي ساختن تصاوير غريب و تصويرساز است، از تمامي دانسته
را تشكيل  غالب شعرش ها وجهگيرد، به نحوي كه همين تصويرسازينوآيين بهره مي

تصويرسازي در ديوان خاقاني عنصر كانوني است كه ديگر عناصر را زير . اندداده
غالبي است كه  سازد؛ وجهبخشد و دگرگون ميفرمان خود دارد، آنها را عينيت مي

در اصالت تصويري ما به سبك و طريق  1.كنديكپارچگي ساختار اثر را نيز تضمين مي
كنيم، هرچه تصوير و ساختار تصويري بيت توجه مي غريب خاقاني در تصويرسازي

. تر خواهد بودتر و با عملكردهاي تصويري خاقاني سازگارتر باشد، ضبط اصيلغني
خاقاني همواره در برگزيدن اركان تصويري كالمش نهايت دقت و ظرافت را به كار 

. باز شناسيم گيرد، ما بايد اين ظرافتها و تعمدها را كشف كنيم تا ضبط اصيل رامي
بايد با . توان با مراجعه به شواهد تصويري همسان برگزيدبسياري از ضبطها را مي

بتوانيم گرايشهاي او در باشيم تا پيشينه و گنجينة تصويري خاقاني آشنايي كامل داشته 
. مشخص كنيم و سرانجام ساختار تصويري اصيل را بشناسيم شبه و وجه ٌبههحوزة مشب
هاي تصويري خاقاني براي برگزيدن ضبط اصيل بسيار بايسته حليل گزارهتعيين و ت

هاي  تا گزاره كنيمبررسي  رامنشأت  و الغرايبختمرو بايد پيوسته  است؛ از اين
  .دنشدة ديوان مهر تأييد بخور مشخص

در اصالت بديعي به محور صنعتي بيت . استاصالت بديعي دومين معيار نويافتة ما 
به طور . دهيممورد ارزيابي قرار مي ،م و ضبطهاي مختلف را با توجه به آنكنيتوجه مي
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تر باشد، كلي هر چه ضبط داراي غناي لفظي و بديعي بيشتري باشد و در واقع صنعتي
آرايي خاقاني آشنايي بايد با گرايشها و شگردهاي لفظ. تر خواهد بودضبط اصيل

خاقاني در ميان صنعتهاي بديعي . برگزينيمباشيم تا  ضبط مرجح را اي داشته شايسته
آرايي خاقاني بسيار هنرمندانه و به لفظ ؛توجه خاصي به جناس و تضاد دارد ،مختلف
شود؛ همواره تعمد خاصي در پس صنايع لفظي او ديده مي. اي سر به مهر استگونه

تنها زماني است؛ اين تعمد را  تعمدي كه از ديد منتقدان و مصححان ديوان دور مانده
عمدتاً اين . باشيمپي برده  صنعت و آراية بيت نيكي بدان توان دريافت كه بهمي
د، اين تكرارها يك رفتار نآراييهايِ آگاهانه شواهد ديگري نيز در آثار خاقاني دار لفظ

هم . هستيم ها كند كه ناگزير از شناخت آناي سبكي تبديل ميهنري خاص را به گزاره
  .ترين مراحل كار ماستهمواره از برجسته منشأتو  الغرايبختمأمل در از اين روي ت

اين معيار . است اصالت قرينگي، ديوان خاقانيسومين معيار نويافتة ما در تصحيح 
اصالت (هم به طور مستقل و هم به عنوان معياري در تأييد و تكميل دو معيار ديگر 

هنر و تعمد خاقاني در چينش اجزاي . شودمي به كار گرفته) تصويري و اصالت بديعي
. استآورد كه همانا اصالت قرينگي اي هنري به وجود ميزباني و ادبي شعرش ويژگي
ها باعث قرينه. شناختي داردآفرين است و غايتي زيبايياصل قرينگي خود زيبايي

 اين هنر و تعمد ويژه. دنشوهاي هنري مختلف ميبرجستگي يكديگر و تقويت جنبه
تواند ما را مي شود كه كشف آنهااي از قراين و تناسبها ميسبب به وجودآمدن زنجيره

جايگاه اصلي از آن قراينِ  ،در اين ميان. در يافتن ضبطهاي اصيل ابيات ياري كند
ن را در تصويري و بديعي است؛ به اين معنا كه خاقاني عناصر تصويري و بديعي سخ

هاي تصويري و بديعي يك به قرينه. كنديت و برجسته ميتقو اي از قراينبستر زنجيره
  .كنيم تا ضبط صحيح بخش ديگر انتخاب شودبخش از كالم توجه مي

  
  تصحيح ابيات برگزيده. دو

  : 12ص 
 پس از تو، خفتن اصحاب كهف نيست روا  سپيدة صبحدميد در شب آخرزمان
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 :بدلي داردسخهعبدالرسولي ن اام؛ ه استآمد» صبحة سپيد«متن عبدالرسولي نيز  در
داليل  از رجح است،محشر ضبط ة و همين سپيد .)9 :1316خاقاني ( »حشرة سپيد«

بودن  كه در قرينه قرينگيو  اصالت لفظي بر اساس آنكه لاو: است ضبطاين  ارجحيِت
اصالت تصويري؛ زيرا  بر اساسدوم . مراد ماست» زمان شب آخر«و تضاد ساختن با 

را در كالم بياورد ديگر الزم ) در اينجا سپيده(به همشبشاعر يكي از لوازم هنگامي كه 
 ــ بههمشبيعني آوردن ــ  را نيز بياورد و اين كار) در اينجا صبح(به همشبنيست خود 

ملكردي تصويري و تخيلي كالم مي شود، اين چنين عة باعث ضعف و زايل شدن جنب
استعاره (استعاري ة حشر، اضافة يد است؛ سپيدآرا بعاز خاقاني تصويرساز و لفظ

. شبزمان به  كه آخرهمچنان ه استاست، حشر به صبح مانند شد) ناييبالكنايه يا ك
  :است ديوانآمده از دست سومين دليل ما، شواهد به

 ناخني از سد شاه نشكند به هيچ باب  سد سواد فلكصبح حشرگر بدرد
  48: 1374همو 

 خمسين الف روز حساب و صبح محشربه  و اربعين  صباح پدربه بهترين خلف
   51: همان

 خفتگان عالم را نزبانگ  دميد و ما در خوابصبح محشر
  538: همان

 زن از صبحدم استكافت نقب  است مزن نقب چنينصبح حشر
  2819: همان

  :18ص 
 از لقا پيسند ون آرم كهپوستشان از سر بر  مغزشان در سر بياشوبم كه پيلند از صفت

ثبت » تيسند«نسخة مجلس . )11: 1316همو ( استآمده » مارند«پ عبدالرسولي در چا
كه به سه دليل ضبط اصيل است ؛ اول اينكه شاعر در مصراع اول خصمان و  ،كرده

است، در مصراع دوم نيز بايد ايشان به پيل مانند كرده » صفت«حاسدانش را از جهت 
رو خصمان را به تيس ديگر تشبيه كند تا هرچه بيشتر اينان را تحقير كند، از اينبه حيواني 



  نگاهي به ديوان خاقاني تصحيح سيدضياءالدين سجادي بر اساس معيارهاي نويافته / 167
 

. بردكنند كه ظاهر و لقايي به ظاهر نكو دارند و در حقيقت ذم موجهي به كار ميتشبيه مي
دقيقاً در تناسب با تيس است، زيرا آنگاه كه بزي را  »پوستشان از سر برون آرم«اينكه  دوم

آورند و پيداست كه خاقاني اين حركت را وستش را از راه سرش بيرون ميبرند، پسر مي
دليل سوم بيت شاهدي از ديوان است كه در آن، شاعر خصمان خويش . مدنظر داشته است

  :است رنگشان به تيس مانند كرده را از جهت ظاهر نكو و رنگ
 شكن نيند رنگ و شكالرنگتيسجز  چون ارقم از درون همه زهرند و از برون

  174: 1374همو     

و مجلس هاي نسخهاست در حالي كه  ضبط كرده» پيس«در اين بيت نيز  سجادي
تبديل  اساس ايشاند كه در نسخه ندهاين شاهد نشان مي. اندآورده »تيس«پاريس 

  .تيس به پيس يك تصحيف روشن است
  

  :20ص 
 م شكستي تاكنون سقف سمادرههمچو نون  گر سما چون ميم نام او نبودي از نخست

خاقاني ( اندهبدل دادو همچو نون را نسخهآمده » همچو سين«متن عبدالرسولي  در
خواهد  غلط »همچو نون«است و » همچو سين«ضبط اصيل كه گفت  بايد .)27 :1316
اره است به حرف سين در خط اينكه سين در اينجا اش لاودليل : ، به دو دليلبود

داري چو سين به صورت شكسته ويژه حروف دندانه هاين خط، ب زيرا در .ديواني
شد؛ از اين روي خط ديواني، خطي شكسته، زشت و نوشته مي) دندانهكشيده و بي(

اين خط خاص اهل دفتر و ميرزايان بوده كه سرعت نوشتن . ه استناخوان معرفي شد
اي منفي، آن را ؛ و گويا به خاطر همين ويژگيهه استبراي ايشان امر ضروري بود

 سجادي ←( ه استاند و گويند تا اوايل صفويه كاربرد داشتنيز گفته» نويسي چپ«
  : دليل دوم، بيت شاهدي از خاقاني است .)»حرف ديواني«ذيل : 1382

 چو سين در حرف ديواني، چو ميم اندر خط كاتب  شكستم آز را دندانببستم حرص را چشم و
  411 :1374خاقاني 

دليل ديگري نيز براي . ه استپيداست سين در حرف ديواني را با شكستن آوردچنانكه 



 168 / ضميمة 29

 

: آرايي سين در مصراع استاصيل بودن سين در ميان است، و آن اصالت لفظي يعني واج
  .ه استسين، شكست، سقف، سما، خاصه كه سما در آغاز و انجام بيت نيز تكرار شد

  
  :24ص 

 ا بيژن شد اين در چاه يلدا؟چر  استايران و تورگر آن كيخسرو
در شرح  مينورسكي ).21 :1316 همو( ه استآمد» ايران و تور«در متن عبدالرسولي نيز 
ايوان «هم ايران و تور آورده و متذكر شده كه در دو نسخه  خود بر قصيدة ترساييه

ة مسيحية قصيددر شرح قزويني با عنوان  ).158 :1332 مينورسكي( ه استآمد» نور
 از خاقانية مسيحية شرح قصيددر  .)125: 1354قزويني ( ه استآمد» ايوان نور« انيخاق

، ص شرحاحمد الهيجاني، ( ه استضبط شد »ايوان نور«الهيجاني نيز  دمحم ينالدشمس
ايوان  الزمان فروزانفر خوانيم كه بديعمي حواشي دكتر معين بر ديوان خاقانيدر  ).260

 »ايوان نور«از نظر اصالت تصويري  ).19: 1358 معين( تسا دانستهنور را درست مي
خاقاني در  .مسكن عيسي استضبط مرجح است؛ ايوان نور استعاره از فلك چهارم، 

  : بيتي ديگر گفته است
 گريزمالضحي ميدر ايوان شمس  صفت زين خرابات ظلمنه عيسي

  290: 1374خاقاني 

  :36ص 
 لقا، زشت شبانگهنهادتجشّمپير  لقبكرده به ديوان دل چرخ و زمين را

: 1316 همو( بدل داده استرا نسخه» مجحشم«و  ،آمده» مجسم«در متن عبدالرسولي 
. كه ضبط اصيل است )36 :1374خاقاني ( آمده» بجخشم« سجاديبدل نسخه در.)39

ي در نثر و نظم، به نقد آرااي ضمن بررسي شواهد اين واژه در مقاله مجتبي مينوي
  : است نويسان در باب آن پرداخته و سرانجام چنين نتيجه گرفته فرهنگ

اين شواهد نثر و نظم يكي بوده، و آن بجخشم و ة به اعتقاد اين بنده لفظ در هم
ه ب يا پ بود اولاينكه حرف . ه استبود) برحسب تلفظ محلهاي مختلف(بشخشم 
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نه جيم از اينجا استنباط  و اينكه حرف دوم چ ممكن است باشد. معلوم نيست ،است
معني آن چيزي شبيه به . ه استها شين جاي آن را گرفتشود كه در بعضي لهجهمي

ه بود) به معني امروز و برحسب استعمال ما در زبان محاوره(پليد و نجس و كثيف 
اند معنايي از ظاهر عبارت كساني كه كلمه را در شعر سنايي و شعر خاقاني ديده. است

اند با دو صورت مختلف اي كه ديدهكرده و وزني و ضبطي مطابق نسخهاستنباط 
؛ 58: 1381 مينوي( اندبشخشم و تخجم و دو معناي حدسي جدا از يكديگر به آن داده

   .)580ـ 577: 1349همو 

  :است نيز آمده الغرايبختمصورت اصيل اين واژه با رعايت تناسب مضموني در 
 مخشجبين بوده ورخج و آن ا  پيش درشان سپهر و انجـم

  3125: 1387؛ همو 146: 1386خاقاني 

 نه كه ه استاي اين واژه را به كار بردخاقاني بار ديگر و در قطعهشايان ذكر است كه 
ضبط » تخجم« فاسد به صورت تنها سجادي، بلكه عبدالرسولي و كزازي نيز آن را

  : اندكرده
 است تخجمكركس ورخجي و نه زاغ نه  ستنامم هماي دولت و شهباز حضرت ا

  1106: 1375؛ همو 598: 1316؛ همو 843: 1374همو 

  : 40ص 
 بين بر سر آب از حباب شيشة بازيچه  دردي مطبوخ بين بر سر سبزه ز سيل

. كه ضبط اصيل است  آمده» شيشة نارنج« )43: 1316همو (در چاپ عبدالرسولي 
مصراع اول، آيا  دادن به اين سؤال كه با توجه به توان با جواباصالت اين ضبط را مي

  به اصيلي است براي حباب يا شيشة نارنج؟هشيشة بازيچه مشب
هاي اين تركيب كه در نسخه«: نويسدچنين مي» شيشة بازيچه«در باب  سجادي

اي است كه از حباب آب يا صابون به صورت قديم به همين شكل آمده به معني شيشه
، در »شيشة نارنج«در باب  اماو  .)»شيشة بازيچه«ذيل : 1382 سجادي( »زندسازيچه ميبا
شيشة نارنج، آن است كه اطفال نارنج را ساخته و در آن چراغ «: است آمده نامهلغت
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همين معني  .)»شيشه«، ذيل 1373دهخدا ( »آيد آن مانند شيشة صافي به نظر برافروزند و
: 1387كن  معدن ؛612: 1388ماهيار  ←( اندلي تكرار كردهتأمپژوهان بيرا برخي از خاقاني

عبدالوهاب معموري  شرح خاقانيِبر پژوهش ما، دهخدا اين توضيح را از  بنا. )44
  : استگرفته است؛ عبدالوهاب در باب شيشة نارنج چنين آورده 

سازند و پوست آن را به از شيشة نارنج، مقصود نارنجي باشد كه آن را مجوف مي
گذراند، در آن حالت و وضع پوست نارنج كنند و چراغ در آن ميغايت نازك مي
  .)31، ص شرح، معموري( نمايدشفاف ميبسيار روشن و 

صحيح نيست؛ شيشة نارنج  كه اين گزارشِ عبدالوهاب معموري حقيقت آن است
خان هدايت در شرحش بر اشعار خاقاني با عنوان رضاقلي .گزارشي ديگرگون دارد

  : در اين باب چنين آورده است الكنوزفتاحم
آورند و آن نارنج خرد را در وقتي كه نارنج بر بار است و هنوز بزرگ نگرديده، شيشه مي

كنند و در همان كنند، بعد از اينكه به مرور درشت و رنگين شد، از درخت آن را ميآن مي
اي كه گلويش بدان تنگي شهآيد كه شينمايند به نظر غريب مي شيشه هست و چون نظر مي

  . )3440، ص مفتاحهدايت، ( استان بزرگي چگونه در آن رفته است، نارنجي بد

خواران از رسوم معمول باده كنند كه اين كاراشاره ميحواشي ديوان خاقاني معين در 
وقتي نارنج كوچك بود «: كنندشميسا نيز سخن ايشان را تأييد مي). 41: 1358معين ( است
شد، سپس آن دادند و داخل شيشه بزرگ مييي قرار ميرا بر شاخة درخت در شيشه آن

از  .)»نارنج«ذيل : 1387شميسا ( »ريختند تا طعم نارنج گيردده ميكندند و در شيشه بارا مي
ماند كه ضبط رو با توجه به دردي مطبوخ در مصراع اول جاي هيچ سخني باقي نمياين

  :كنندنيز اين سخن را تأييد مي ديوانت؛ شواهد به دست آمده از اس» شيشة نارنج«اصيل 
 كز دمش بوي گلستان به خراسان يابم  آسمان شيشة نارنج نمايد ز گالب

  295: 1374خاقاني 
 با شفق صبح آنچنان آميخته  آن مي و نارنج را گر كس نديد

  491: همان
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 بيني مصور چو نارنج در شيشه  در او قرصة خور ز چرخ ترنجي
  883: همان

  :توانيم بيت فاسد ديگري را نيز تصحيح كنيمبا توجه به همين شواهد مي
 دارشنارنج به سنگستان مسپار نگه داري در پاي جهانسرگشته دلي

  778: همان
چون « بدل آندر نسخه اما .)795: 1316 همو( در متن عبدالرسولي نيز چنين است

اين تصحيف  ،همچنان كه بعداً اشاره خواهيم كرد. كه ضبط اصيل است آمده »دلي شيشه
  .)185ـ183: 1391فر مهدوي ←( شكار استدر ديوان خاقاني امري آ

  
  : 45ص 

 آفتاب خندة صبحعطسة شب گشت صبح،  جبهت زرين نمود طرّة صبح از نقاب
بدل نسخه .)45: 1316خاقاني ( آمده است» خندة صبح«نيز   در متن عبدالرسولي

است كه ضبط مرجح خواهد بود؛ اين ضبط كه با سبك » عطسة صبح«عبدالرسولي 
ت ارجحي ن ديواناخاقاني همسازي و همنوايي بيشتري دارد، بر صورت مختار مصحح

همين  فرهنگ جهانگيريها نيز همين صورت مذكور است، از جمله در در فرهنگ. دارد
عطسة «، ذيل جهانگيري الدين انجو،جمال( استسته شده كنايه از آفتاب دان ضبط آمده و

، رشيدي تتوي، ←( نيز چنين است جراآنندو  برهان قاطع، فرهنگ رشيديو در . )»صبح
دهخدا  ؛»عطسة صبح«، ذيل جارآنندپادشاه، ؛ »عطسة صبح«، ذيل برهانتبريزي، ؛ »عطسة صبح«ذيل 

  .)»عطسة صبح«ذيل : 1373
  

  : 47ص 
 از سداب نماي برقشيبت مويش به صبح  فشان از فقاعشق مشكنكهت خويش ز ع

بر اساس اصالت . )47: 1316خاقاني ( آمده است» نمايبرف«عبدالرسولي  در متن
به بهتر و ، برف مشبه»شيبت مو«تصويري متن عبدالرسولي مرجح است، زيرا براي 

ا بين برف و فقاع و سداب دليل دوم ما اصالت بديعي است، زير. تري استسنجيده
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  :النظير وجود دارد مراعات
 سدابشاندل چون  برفتر ز افسرده كه هستفقعاز آب نطقشان كه گشايد

  4329: 1374همو 

است  الغرايبختمو  ديوانآمده از دستدر ميان است و آن شواهد به نيز ديگريدليل 
  :است) ع( كه آن نيز در وصف خضر

 از معطري شيبتشدم،  و صبحبرفقلة وز نو، غرتش از مباركيشعلة برق و ر
  421: همان

 تنيـده گـرد آتـش بـرفچـون فـشروي ارغـوانشيبـتآن 
  57: 1387همو     

  : 53ص 
 اعناب حريف رضوان بود و حدائقِ  بر دل منعيدان سرخخـانه وسياه

و در » خانه و غيالن سرخ بر دل منسياه«: چنين است اولدر متن عبدالرسولي مصراع 
در شرح نويسد غيالن اسم زندانبان بوده و در جميع نسخ غيدان بود «: است حاشيه آورده

 ازيكز .)54: 1316 همو(» و غيدان به فتح به معني شباب است و مناسب نيست واهللا اعلم
ة ت تصويري، در حوزاصال بر اساس .)80 :1375همو ( است ضبط كرده» دلعيدان سرخ«

مشبتواند درست باشد؛ ، عيدان نمي)يعني رضوان در مصراع دوم(به ٌهه و با توجه به مشب
آن است، اصالت و  هو در حقيقت مشب ه استزيرا عيدان در قرينه با رضوان قرار گرفت

بايد عيدان . پذيردوجه نميتناسبي را به هيچتئوري تصويري اين چنين تشبيه نازيبا و بي
غيالن باشد، يعني ضبط عبدالرسولي، غيالن جمع غول است و استعاره از زندانبانان، 
سرخي اشاره به پوشش و لباس ايشان دارد، در عهد قديم حتي ملوك نيز در هنگام خشم 

تواند مي ،از سوي ديگر .)»سرخ«ذيل : 1387 شميسا(اند كردهسرخ بر تن مية و غضب جام
همچنين . اندروي شدهكه به سبب خشم سرخ و تافته دانبانان باشد،اشاره به خشمگني زن

كه شاعر در بيت زير چشمي آنان در هنگام خشم باشد، همچنانتواند اشاره به سرخمي
  :ه استخواند» چشم سرخ«خصمان خويش در هنگام غضب را 
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 هر يك طـاغي و ديـو رهبـر طغيـان او  چشمسرخجوقي ازين زردگوش گاه غضب
  366: 1374خاقاني 

تبريزي، ( اندد و مردم خونريز گرفتهرا كنايه از جال» چشمسرخ«است كه جالب اين 
  5.)»چشم سرخ«ذيل ، برهان

نگهبان و  (ه تناسب تام و تمامي با رضوان ن در مقام تشبيه و به عنوان مشبغيال
قِ اعناب يبا حدا نيز چنين تناسبي) زندان(خانه كه سياهدارد، همچنان ) خادم  بهشت

دارد؛ فراموش نكنيم كه شاعر در مقامي است كه بايد رنجها و عذابهاي زندان را براي 
هرچه از دوست « خود چون بهترين امور جلوه دهد تا بر فرمانبرداري خود از شاه و

گناهي خود را ثابت كرده و ترحم شاه و گونه بيه بگذارد، و بدينصح» آيد، خوش آيد
آمده » عبدان«ذكر است كه در دو نسخة مجلس و پاريس  شايان. انگيزدوزير را بر

زيبايي و بالغت و در غيالن  امادانيم، است كه بي وجه نيست و آن را نيز درست مي
  .ت بيشتري داردحقيقت ارحجي

  
  : 55ص 

 و گـالب كنـدروبه آبگينه و مـازو و   زنـان سرايبه غلمة طبقات طبق
 )203ص (مجلس نسخة . )56: 1316خاقاني ( آمده است» كندور«ي نيز عبدالرسولدر چاپ 

 ستدر منابع طبي به همين شكل اخير آمده ا اين واژه. آورده كه ضبط اصيل است» كندر«
 ؛244ـ242، ص 21 ج، الحاوي؛ رازي، 157، ص هادوي، همو؛ 182، ص 2ج ، قانونسينا، ابن ←(

؛ حسيني، 881ص ، 1363، الصيدنه، همو؛ 544، ص 1370 ه،يدنالص؛ بيروني، 304، ص األغراضجرجاني، 
، ص 2 ج ،قرابادين، همو؛ 765ـ764، ص مخزن ،؛ عقيلي271ـ270، صاألبنيه؛ هروي، 740، ص تحفه
 ؛242ص  ،»هغياثي«شيرازي، ؛ 276ـ275، ص 1ج ، ةتذكراألنطاكي،  ؛363ص ، داروها؛ موسوي، 484

  .)»كندر«ذيل : 1385بخش تاج؛ »كندر«يل ذ: 1353اميري ؛ 288ـ287ص  ،»ترياق«
  

  : 60ص 
 برخاست ستانديتاشك خونين   خون افتاددل خاكي به دست
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پيداست كه در تناسب  .)71 :1316خاقاني ( ه استآمد» ستانندب« در متن عبدالرسولي
  ).اصالت بديعي( ضبط مرجح استمتن عبدالرسولي، » دستخون« با
  

  :61ص 
 زين مغيالن باستان برخاست  ل انصافبلبچند نالم كه

 بر اساس. )72 :همان( آمده است» گلبن انصاف« عبدالرسولي و نيز چاپبدل و نسخهدر 
شاعر در بيت قبل چنين گفته  بط مرجح است؛ زيرا، ض»گلبن انصاف«اصالت تصويري 

  : است
 كه اميدم ز گلستان برخاست  بلبلم در مضيق خارستان

زيرا شاعر در اين بيت (بيه انصاف به بلبل در بيت بعد ديگر روا نيست پيداست كه تش
از سوي ديگر . رود و محور تصويري ابيات از بين مي )خود را به بلبل مانند كرده است

  .بين گلبن و بلبل نيز تناسب است. گلبن در تقابل با مغيالن نيز هست
  

  :65ص 
 شكر استاندر كف هفت طفل ج  بازيچهگون چوچرخ بازيچه

چرخ « هم پاريسة نسخ ،)67 :همان( ه استآمد» گونچرخ نارنج« در متن عبدالرسولي
و ضبط  نادرست سجادياصالت تصويري متن  بر اساس. ه استضبط كرد» گوننارنج

چيز را دو بار به چيزي تشبيه زيرا يك است؛  ريسپا نسخة صحيح، ضبط عبدالرسولي و
 يشبه متفاوت وجه ،مگر اينكه در هر تشبيه ،ندخواصويري نميكنند و اين با تئوري تنمي

اصالت بديعي و لفظي نيز  بر اساس ،از سوي ديگر. شودذكر كنند، كه شامل اين مورد نمي
نارنج درست است، زيرا جناس ساختن با بازيچه و بازيچ با نارنج مورد تعمد حتمي 

  :كنندما را تأييد ميآمده از ديوان سخن شواهد به دست. ه استشاعر بود
 چند كوشم كز بروتم نگذرد صفراي من  رنگرنگ و بازيچه است كار گنبد نارنج

  320: 1374همو   
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 كن باران تازهز آه سحرگاهش رو سنگ  ، بازيچه دارد ز اندرونگوننارنجاين گنبد 
  453 :همان

كه د و آن، اينازيچه و طفل وجود داراز سوي ديگر تناسب لطيفي بين نارنج و ب
  :قاني بارها به آن اشاره كرده استساختند و خامي ترازوكودكان از پوست نارنج 

 به جفت و طاق آلوي جنابه و به جناب  به كلبه و به سفال و ترازوي نارنج
  54: همان

 نه نارنج و زر هر دو يكسان نمايد  ز نارنج اگر طفل سازد ترازو
  130: همان

 عيار كرد پنداشت كه ترازوي زر  ه ساخته ز نارنج كفمانم به كودكي ك
  152: همان

 عيار ليك نسنجد بدان زيرك زر  گرچه ز نارنج پوست طفل ترازو كند
  180: همان

 نارنج از آن كند كه ترازو كند ز پوست  بس طفل كĤرزوي ترازوي زر كند
  839: همان      

چاپ  در دهد كهنشان مي سجادي تكرار اين ضبط فاسد در موضع ديگري از چاپ
  :تبديل نارنج به بازيچ و بازيچه تصحيفي آشكار است وي

 ة بازيچه چرايي؟بغاي سگر طفل نه  گنبد بازيچبازيچه شمر گردش اين
  434: همان

  6.)443: 1316همو ( ه استآمد» گنبد نارنج« ، صورت اصيل آن، يعنيدر چاپ عبدالرسوليكه 

  
  :66ص 

 صف كبر استاو از  الفكز صلف  قاق دور افتدمعني از اشت
نيز مطابق پاريس و مجلس  .)69 :همان( ه استدثبت كر» كز صلف كبر« عبدالرسولي

صحيح است،  ،اصالت بديعي و لفظي همين ضبط اخير بر اساس. الرسولي هستندعبد
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  .ه استمورد تعمد شاعر بود سازد و مطمئناًجناس ناقص مي» كبر« زيرا با
  
  :67 ص

 كه شوك بي ثمر است يشكرچند  ني ني از بخت شكرها دارم
 اصالت بر اساس .)70: همان( ه استآمد» شكوي«و چاپ عبدالرسولي  مجلسة نسخدر 

» شوك«با » شكوي«ضبط اصيل است، زيرا » شكوي«و اصالت قرينگي  بديعي و لفظي
  .ه استعمد شاعر بودسازد، تناسبي كه مطمئناً مورد تاشتقاق و قلب بعض ميشبه

  
  : 70ص 

 كس قوت امتحان نديدست  و كان راگنجدر جنب سخاش
 ياصالت تصوير بر اساس .)75 :همان( اندهدورآ» بحر«مجلس ة عبدالرسولي و نسخ

به داراي غناي بيشتر است، سخاي ممدوح همشبة تر است، زيرا در حوزصحيح» بحر«
شواهد  ).تشبيه مضمر و تفضيل( دهند نه با گنجميسنجند و بر آن برتري را با بحر مي

  :كندآمده از ديوان نيز سخن ما را تأييد ميبه دست
 اند افشانده دريا و كانكز سخا دست و دلش   تاج كيوان است نعل اسب آن تاج كيان

  109: 1374همو         
 كه هر ناخنش معن و نعمان نمايد  رابحر و كانبه ناخن رسد خون دل

  131 :همان
 دريا و كاندر خوي خونين شده   وز حسد لفظ گهرپاش من

  342: همان
  :78ص 

 رسان ماستاين هجر كافر تو كه آفت  بر جان ما زنـدكĤتشي شدهمگذار 
» آتش سده«؛ در نسخة مجلس )80: 1316 همو( در متن عبدالرسولي نيز چنين است

است، هجر و غم و درد آن مضمراً به آمده كه بر اساس اصالت تصويري ضبط اصيل 
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» شده«پيداست كه . كه خود نماد عظمت و سوز فراوان است آتش سده مانند شده
كند، شاهد به دست آمده از ديوان نيز اين سخن را تأييد مي. است» سده«تصحيف 

  :گويداي خطاب به چرخ ميشاعر ضمن مرثيه
 يز شاخ چليپا چه خواستي؟رز آن مشك  گيرم كه آتش سده در جان ما زدي

  535: همان
  :80ص 

 ماست رواننصرت  ةخانتا طاق گنج  كه ما اژدهاسريم:تير همام گفت
ضبط شده » كمان« )81: 1316همو ( عبدالرسولي چاپمجلس و همچنين در  ةدر نسخ

كه ضبط اصيل است؛ هم به قرينة مصراع نخست و هم به جهت اصالت تصويري و 
عبدالوهاب معموري تلميحي نيز در كالم وجود دارد، . در مصراع دومتشبيه موجود 

  : است زير دانسته ةغنايي بيت را اشاره به واقع
به شيراز رفته و  ــ كه به عمادالدوله مشهور استــ  بن بويهبعد از انهزام ياقوت، علي

بود  هل شهر كردهبه سراي ياقوت منزل كرد و سپاه را از غارت و تاراج بنابر قولي كه با ا
 ةلشكر طلب مرسومات كردند و در خزانه چيزي نبود، عمادالدوله در خان. منع فرمود

ياقوت متفكر خوابيده بود، خالف قول به عمل آوردن و سپاه را بر نهب و غارت رعايا 
دانست، در سقف خانه ماري ديد كه سر ت دور ميدست دادن از مقتضيات عدالت و مرو

رود، عمادالدوله توهم نموده فرمان به شكافتن سقف آورد، بازپس ميمي از سوراخ بيرون
  .)51ـ50 ، صشرحمعموري، ( ه از نقد و نفايس امتعه ظاهر شدخانه داده، از خرابي سقف خزان

اين حكايت به اردشير بابكان نسبت داده صور االقاليم يا  هفت كشورو اما در كتاب 
  : است شده

خواست كه قسمتى  طلبيدند، مى  سخر گردانيد، لشكر مواجباردشير چون فارس را م
توانست كه به لشكرى ندهد، عظيم متفكر و غمگين شد و لشكر را وعده  كند و نمى

صفه در   اى تكيه زده بود، مارى سياه ديد كه بر باالى سقف روزى در صفه. داد
وار بشكافند، سوراخى رفت قوم را گفت كه اين مار را بيرون آورند و بكشند و دي

  .)57 ص، هفت كشور( اى عالى يافتند و به لشكر قسمت كرد دفينه
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  : 80ص 
 خواص بنان ماستگلستان كو خاص  فرق بينفر زاغآن بلبل هماي
كه ضبط مرجح است، زيرا  .)81: 1316خاقاني ( ه استآمد» اننگلب« در متن عبدالرسولي

به بهتري ٌهمشب ،گلستان در مقايسه با و بهٌهمشبة وزاصالت تصويري، در ح بر اساس
 المعاني، در اين قسم تصاوير موقوف اساساً اسب است وبراي بنان است، زيرا با بلبل من

  : آيدبلبل بيشتر با گلبن مي
 جز با تو نفس ندهم و دل ننمايم  تو گلبن و من بلبل عشق آرايم

  726: 1374همو 
  : سعدي نيز گفته است
 اندبلبالن را در سماع آورده  اندر خود كردهگلبنان پيرايه ب

  492، ص كلياتسعدي، 
است، زيرا » نانب«و بديعي با  لفظي كند، تناسبمي تأييدا ان رناز سوي ديگر آنچه گلب

  . سازديد يا مطرف ميجناس مز
  

  : 91ص 
 اندهبي نشاني كز مي و ساقي و ميدان ديد  افتان و خيزان مست شوقپختگان بر بختيان

ضبط مرجح كه  آمده »پختگان چون بختيان« )96: 1316خاقاني ( در متن عبدالرسولي
داند و هم اصالت معنايي؛ زيرا افتان و ، هم اصالت تصويري آن را درست مياست

  :دليل مهم ديگر، بيت قبل است .خيزان بودن بر پشت شتر معنايي ندارد
 اندرهم افتاده چو ميگون زلف جانان ديدهب  موياني چو مي بي مي همه مست خراب سرخ

  : مستي را به بختي نسبت داده استخاقاني بارها سر
 هاي و هوي جرسش نشناسد  بخ آن بختي سرمست كه كس بخ

  603 :1374 همو      
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  :100ص 
 زد ابدال نگر تا شنوند گلبانگكوس  صبح گلفام شد ارواح طلب تا نگرند

: 1316 همـو ( انـد آورده» گلبـام «عبدالرسـولي   چنـين و هم پاريسو  مجلس هاي هنسخ
اصالت بديعي و لفظي گلبام مرجح است، زيرا با گلفام جنـاس الحـق    بر اساس .)102
  :كند شاهدي از ديوان استسخن را تأييد مي اين آنچه. سازندمي

 وقت بام بـرآمد گلبامنعرة  خواه كز دهن كوسگلفامساغر 
  144: 1374 همو

  :است در بيتي ديگر نيز همين سهو را تكرار كرده يسجاد
 كĤتش ز گالب آرد خمار به صبح اندر  شد كاستگلفامزد كوست، گلبانگ

  497: همان
  7.)473: 1316 موه( اندآورده» گلبام«عبدالرسولي  چاپو  پاريسو  مجلسجا نيز نسخة در اين

  

  :103ص 
 رسانيم به كم زانكه ز من ها شنوندب  و همها و ها باشد اگر محمل ما سازي
 مج«: است بدل نوشتهدر نسخه سجادي .)104: همان( ضبط عبدالرسولي نيز چنين است

و عالمت سكون روي حرف  اولبا عالمت فتحه روي حرف  »وهم«]: مجلس نسخة [=
 بهي هاصالت تصويري مشب بر اساسزيرا  ؛پيداست كه ضبط اصيل همين وهم است. »دوم
  .اندفراموش نكنيم كه وهم و خيال به تيزپويي موصوف. اي ناقه و محمل استبر
  

  : 104ص 
 وه عوا شنوند  صرفه دهد وهنور بي  چون جبهت ماهوحسد نالددل زخصم سگ

كه ضبط اصيل است، زيرا شاعر با  .)105: 1316همو (ضبط كرده » وع وع «عبدالرسولي 
  .ه استصنعت ساخت »عوا«آن و 
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  : 106ص 
 انددر تنوره كيمياي جان جان افشانده  مجلس انس حريفان را هم از تصحيف انس

 اندتخم گل گويي ز شاخ ارغوان افشانده  گون رسيدچون شرارش را بر ابر سنبل
 اندريزه پيش ماكيان افشاندهآنك ارزن  شد خايه و ابر سيه شد ماكيان تـا زمين
متن  در .)382: 1374خاقاني ( اندضبط كرده» يا زمين«، پاريسو  مجلسها بدلدر نسخه

اصالت قرينگي  بر اساس، و ه استآمد» يا زمين«نيز  .)115: 1316همو ( عبدالرسولي
همين ضبط صحيح است؛ زيرا يكي از شگردها و ابزارهاي سبكي و تصويري مورد 

است كه صنعت » يا«ة واژ توجه خاقاني، براي به كاربردن تصويرهاي متنوع استفاده از
شود، اين صنعت زيباتر جلوه ميسازد؛ و چون تصوير متعدد بديعي رجوع نيز مي

  :ه استبرد خاقاني در موارد بسياري از اين شگرد بهره .كند مي
 گويي كه عروه  باد به عفرا برافكند  چون بلبله دهان به دهان قدح برد

 ز حلـق نـاردان مصفـا بـرافكنـدا  فاخته كه لب به لب بچه آورد ايـ
  135: 1374همو 

 فشاندسر تيغ يمان خواهم بر  آهنيخشنيم تا ريزة ريم
 بر سعود شعريان خواهم فشاند  نحوس كيد قاطع را ز جهل يـا
 بر سر طور و شبان خواهم فشاند  سم گوساله و دنبال گرگ يـا
 كيان خواهم  فشاند بر سر تاج  كالهي كز گيا بافد شبان يـا
 بر صف شير ژيان خواهم فشاند ريختالحيضي كه از خرگوشدم يـا
 بر سوار سيستان خواهم فشاند  غبار الشة ديو سپيد يـا
 بر درفش كاويان خواهم فشاند  لعاب اژدهاي حميري يـا

  142: همان              
 دنزخور انداكĤفتاب زحل  ك دريچه پنداريدر مشب

 ندزسرخ زنبور كـافر اندا  گيراندر آن خانة مگس ايـ
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  )193ـ191: الف1389فر مهدوي ←؛ 257، 371، 507، 385، 152 ←؛ 466: همان(
از جمله  ؛توان ضبطهاي نادرست ديگري را نيز تصحيح كردبر اساس اين هنجار مي

   ):116ص (بيت زير 
 اندش سرد مگر به عنبر آميختهآت  سردآتشاستگه دوست شدهصبح چون خنده

 اندهـتر آميختهازـح را غالية تـصب  سايان فلكبي سنگ و صدف غاليه باز
كه بر . آمده است» يـا نه«و نسخة پاريس . )117 :1316خاقاني (در متن عبدالرسولي 

  .اساس اصالت تصويري و رفتار هنري خاقاني ضبط اصيل است
  

  :108ص 
 اندآستان افشاندهمصرْ دل يوسفبر سر و مهرهي كردند و آنك ماآشتوز و شب گرگر

اصالت  بر اساس .)116 :1316خاقاني ( ه استآمد» رخيوسف« در متن عبدالرسولي
) ع( ا حضرت يوسفمتن عبدالرسولي مرجح است؛ زير شبهوجهة تصويري و در حوز
  :قياس كنيم با. د رخ باشد نه دلباي شبهوجهرو اند، از اينبه روي زيبا شهره

 ديدة يعقوب، كحل، فرق زليخا، خضاب هست چو صبح آشكار كز رخ يوسف برد
  48: 1374 همو

  :109ص 
 اندشررها قصرسان افشانده پيكان آتشينز دست و بازوش از پي قصر مخالف سوختن

ي بدلها در نسخه .)117: 1316مو ه( ه استآمد» پيكان آتشين«نيز  در چاپ عبدالرسولي
؛ زيرا داراي ت داردارجحيكه  اندضبط كرده» آتش پيكان«پاريس و مجلس ، سجادي

را پاريس و مجلس اصالت تصويري متن  ي تصويري و تخيلي بيشتري است،غنا
شواهد برگرفته از ديوان نيز نظر ما را تأييد . گزيند كه يك تشبيه بليغ اضافي استميبر
  : كنندمي

 پيكر اندازدْشرر قصر  او گــه پيـكـارآتش تيغ
  124: 1374همو         
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 زمركمان آمد به  رستم آرش  آمد به رزمسنان آتشحيدر 
  495: همان                

 دان چون پدرخضر نهان سنانآتشاسكندر  كمان، شاه جهانبان چون پدركيخسرو آرش
  452: همان

را براي  ديوان خاقانييكي از هنجارهاي فرعي در تصحيح  رسيدن به اين ضبط اصيل،
كند؛ در شعر خاقاني پسوندهاي نسبت نقش ادات تشبيه را نيز برعهده ما مشخص مي

بايد شكل تصويري اصيل و  ،دندهبدلها اجازه ميكه نسخه اين تا آنجا بر بنا 8.دارند
 يكاند و ضبط كرده »پيكان نآتشي«كه اگر سه نسخه  نيم؛ به اين معنايتر را برگزغني

، بر اساس اصالت تصويري و با توجه به گرايش خاقاني به »پيكان آتش«نسخه 
با اين معيار . بود خواهد »پيكان شتآ«تر، ضبط اصيل ساخت و صورت تصويري غني

  ):322ص (توان به ضبط اصيل ابيات ديگري نيز دست يافت، از جمله بيت زير مي
 من من آهن داغ شد بر پايآتشين آهز  استهر دواي دردزانكه داغ آهنين آخ

دو نسخة مجلس و پاريس،  .)328: 1316همو ( ورده استآ» آتشين آه«عبدالرسولي نيز 
  .ت داردجحيراكه  اندضبط كرده »آتش آه«
  

  : 110ص 
 اندزيان افشاندهاز لعاب زرد مار كم  اي آهوي دشتديدههيبر لعاب گاو كو

كه آن را هم به صورت اضافي و  ه استآمد» ديدة آهوي دشت«ن عبدالرسولي در مت
آهوي ة ديد«اصالت تصويري  بر اساس .)118: همان( توان خواندهم به صورت فعلي مي

به ه، مشب»آهوي دشت«به، نسبت به هشبمة ضبط اصيل است، زيرا در حوز» دشت
اش نماد زيبايي است و كنندهرهخي هيتري است؛ چشم آهو با سيازيباتر و سنجيده

زيبا و ة استعاره از نوشت »آهوي دشتة ديد«. اساساً كمال زيبايي آهو در چشم اوست
زردمار «استعاره از كاغذ سپيد، » لعاب گاو كوهي«كه  سياه ممدوح است؛ همچنان

  .استعاره از قلم زرين و لعاب آن استعاره از مركب و جوهر است »زيان كم
و هم «: دهيمبه دست مي منشأتكند شواهدي است كه از ا تأييد ميآنچه سخن ر
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و كيف ضم . فعليه عين اللّه ال عين السوء كيف جمع بين الظلمه: امدر اين رسالت آورده
چند تشريف از «: و )176: 1384همو ( »... مقله الغزالنسواد  لعاب الصيرانالي بياض 

اين چه امانت و . ..يكي را جواب ننوشتمبه هيچ . ندآن مجلس به من خادم رسانيد
ة ، نور منقط نمايد؟ بدل غثاء احوي، هيمآهوي احورانصاف باشد كه به جاي 

  .)186ـ185: همان( »سوخته بيرون آورد؟ نيم
: ه استو نيز مواردي كه در كنار هم از لعاب گوزنان و  چشم آهوان ياد كرد

خون آهوان سياه شود و هم در زلف  .سپيد باشد و به هيچ كار نيايد لعاب گوزنان«
چون گاو، غبغب سيمين  كه ايآهوكرشمه«: و .)210:همان(» به كاربرند آهوچشمان

فر مهدوي ←؛90: همان( »سپيدتر دارد لعابِ گوزنانگورسريني كه عارض از . دارد
  9.)198ـ197: الف1389

  

  : 110ص 
 اند و بنان طبع و جنان افشاندهاز ره كلك  مراخلد است اينكه در مدحشجوي هشت چار

 بر اساسكه  )119: 1316 همو( ه استآمد» و هشت خلد ويج چار« در متن عبدالرسولي
اصالت بديعي و قرينگي ضبط مرجح است، زيرا بيت يك لف و نشر دارد كه با ضبط 

  .هستند» طبع و جنان«و» كلك و بنان«ها ما رود؛ قرينهاين صنعت از بين مي سجادي
  

  :111ص 
 پروردان خم را مهر بر در ساختندسايه  مهر از آفتابداران داشت تا دهان روزه

بدل سجادي، نسخه در .)119: همان( ه استآمد» مهر از آفتاب«نيز در متن عبدالرسولي 
اصالت تصويري ارجحيت دارد، زيرا تشبيه  بر اساسكه  اندآورده» مهر آفتاب« دو نسخه

 ،در حقيقت تشبيه بليغ اضافي است .با تخيل بيشتر عرضه شده است تر وبه صورتي قوي
تشبيه مضمر است و روشن است كه بالغت و غناي  عبدالرسولي و سجاديدر متن  اما
  .بيشتر است شود، ساخته مي» از«ي كه با پيوند يه بليغ از تشبيه مضمرتشب

ة قالب استعاراين تصوير را در كمال زيبايي و شيوايي در  بالغرايختم خاقاني در
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  :ه استدر خطاب به آفتاب گفت وه مصرحه به كاربرد
 داروي علت بهارانجان  دارانمهر دهان روزهاي 

  64: 1386؛ همو 15: 1387؛ همو 14: 1357همو 
تدريج  بهكه  10اضافه است ة، از ديدگاه دستور تاريخي نشان»مهر از آفتاب«در » از«

  .هنوز وجود داشته است، در زمان خاقاني اين كاربرد ه استكاربرد خود را از دست داد
را براي  ديوان خاقانيفرعي در تصحيح  معيارهايِ ديگر يكيضبط اصيل اين بيت 

بدلها اجازه كند، معيار ما اين است كه در چنين مواردي تا آنجا كه نسخهما مشخص مي
اضافه را انتخاب كنيم، در غير  ةاصيل و تصويري، يعني با كسرهند، بايد صورت دمي

  :)215ص ( بيت زير در براي نمونه. ثبت شود» از«اين صورت بايد به همان صورت 
 گلـوگـاه مجمـرش زبـان ز دودبستـه  زني به شكلشب گيسوان گشاده چو جادو

و مجلس ة نسخ در .)221: 1316 همو( ه استضبط كرد» زبان ز دود«عبدالرسولي نيز 
زيرا غناي ؛ اصالت تصويري ضبط مرجح است بر اساسكه  آمده» دود زبانِ«پاريس 

زبان از دود  آنكه است، حال ياضاف تشبيه بليغ »زبانِ دود«: تصويري بيشتري دارد
  .يك تشبيه مضمر است

  
  : 121ص 

 يايدد آري ز فرشته شر نبرّخصمسر  دانموسلب فرشته دارد سر تيغ شاه
 نيزپاريس و مجلس هاي نسخه .)152 :همان( ه استآمد» سر ديو« در متن عبدالرسولي

زيرا  ؛ضبط مرجح است، هم به دليل اصالت تصويري شكبي كه اندضبط كرده سر ديو
فرشته در تضاد است  ديو استعاره از خصم است و هم به دليل اصالت بديعي زيرا ديو با

  .ده استنظر شاعر بومد و مطمئناً
  

  :125ص 
 در روي كافر اندازدسنگ  ياري از كردگار دان كه رسول

نيز پاريس و مجلس هاي نسخه .)139: همان( ه استآمد» خاك«در چاپ عبدالرسولي 
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است، زيرا بيت اشاره دارد به رخدادي از جنگ  مرجحكه ضبط  .اندخاك ضبط كرده
در اين جنگ آلت و عدت ) ص( خداچون رسول : اندمفسران در اين باب گفته .بدر

؛ »اللّهم اني اسألك ما وعدتني«: كفار قريش را ديد، دست به دعا برداشت و فرمودند
رسول . ها پرتاب كنخاك بردار و به سوي آن سپس فرشته نازل شد و گفت مشتي

و » .شاهت الوجوه«: مشت خاك برداشت و به سوي كفار انداخت و فرمودند) ص(خدا
هاي لشكريان دشمن انداخت و آنان ديگر جايي را نديدند ن خاك در چشمحق تعالي آ

  .)133: 1385 ماهيار ←( ند و موجبات شكست آنان فراهم آمدو هم به آن مشغول شد
  : دانست) ص(خاقاني را متوجه رويداد از هجرت پيامبر ة توان اشارو نيز مي

خداي تعالي . ايستندبو چون شب تاريك شد كافران جمع شدند و جوقي ديگر مي
به  ــ عنهاهللارضيــ مر علي را ــ عليه السالم ــ رسول . خواب بر ايشان افكند

به ــ عليه السالم ــ پس چون رسول  ...جاي خويش بخوابانيد و خود بيرون رفت
يكي  اي بر سر هررسيد، مشتي خاك برداشت و پاره] كافران [=نزديك ايشان 

و . برفت دمحمچون ابليس بيدارشد، بانگي بكرد كه . برفتبريخت و خود با ابوبكر 
  .)421، ص األنبياءقصصنيشابوري، ( بود ابليس هرگز پيش از آن به خواب نشده

  : ه استنيز آمد قصص قرآن مجيددر 
آنگاه از پس من بيا،  هيباش تا امانت مردمان بازدتو اينجا مي: رسول مر علي را گفت

بخسب تا كافران درآيند تو را پرسند از من، تو بگو من خبر و گفت امشب بر جاي من 
. ، ايشان خود تو را چيزي نگويند كه از تو ايشان را كيني در دل نيستدمحمندارم از 
جاي خويش بخوابانيد و خود بيرون آمد و اين آيت  برــ عنه اهللارضيــ علي را 
حجاباً مستوراً؛  ةينَ اليؤمنونَ باألخرو إذا قرأت القرآن جعلنا بينَك و بين الذ: برخواند

پيش نهاده، رسول  آنگاه بيرون آمد كافران ديد در داالن در كمين نشسته و شمشيرها فرا
داي تعالي ايشان را مشتي خاك برگرفت و بر سرهاي ايشان پاشيد، خــ السالم عليهــ 

  .)202ـ201: الف1389فر مهدوي ←؛ 121ـ120 ،قصص قرآن، نيشابوري( كور گردانيد
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  : 131ص 
 نمايد شاه ختالنامير آخورش   چو بر خنگ ختلي خرامد به ميدان

و همين ضبط مرجح  )130 :1316خاقاني ( ه استآمد» مير ختالن« در متن عبدالرسولي
  ).اصالت لفظي و بديعي( با امير تناسب دارد و شاعر با اين دو بازي كرده است. است

  
  :134ص 

 رنگ روي بحيرا برافكند  رنگبر  روميانچول صليبياز هر دريچه شك
 اصيللت تصويري ضبط ااص بر اساسكه  ه استآمد» ز روميان«مجلس ة تنها در نسخ

هاي آتش است و اين، تصويري هاي تافته و سرخ و شعلهغالزروميان استعاره از  است؛
   :است ديوان خاقانيآشنا در 
 اند سنان افشانده باال از برون خونيننيزه  مانآسقلعة بامكبين كز مشب روميان

  106: 1374خاقاني 
 آسا داشتهگويان در ميان، تن محرملبيك  نرومياسان، آشفته در ويمنقل مربع كعبه

  382: همان
 كنيد امروز روميانقبله از   چون عرب فرو گيرندروميان

  483: همان
يان روم اماع نشسته، مرب نقل نيز چون كعبهآن م«: نيز چنين آورده است منشأتدر 

وار شده، همه بكر ع بانگ برآورده، بيمارچهرة شيفتهگرفته در ميانش به تضراحرام
 ←؛ 295: 1384همو ( »...الكلب دارندنبرد كه جوع فرازكس دست به ايشان  امامادرزاد؛ 

  .)188: 1391فر مهدوي
 .آمده است» زنگ بر« عبدالرسولي ر متند در باب مصراع دوم نيز بايد گفت كه

اصالت  بر اساس. عبدالرسولي است سو با چاپهم مجلسة نسخ .)142: 1316خاقاني (
  .زنگ استعاره از تيرگي منقل است اضبط صحيح است، زير» بر زنگ« تصويري
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  : 134ص 
 طوقي دگر ز عنبر سارا برافكند  چو كبكطوق و غببساقي تذرورنگ به

 اصالت تصويري، بر اساس .)جاهمان( ه استآمد» طوق غبب« رسوليدر متن عبدال
  :قياس كنيم .تر استضبط مرجح است زيرا تصوير غني» ببغ طوقِ«

 بران راسمن طوق غبب  دستارچه بين ز برگ شمشاد
  31 :1374خاقاني 

 باد مسيحا داشته لبت در آتش موسي  طوق غبغبتجان خاك نعل مركبت وز آب
  383 :همان

  : 149ص 
 چون خيمة خزان و شراع بهار كرد  لباس مناز زركش و ممزج و اطلس،

وثاق « هممجلس ة نسخ )153: 1316 همو( ه استآمد» وثاق من«در متن عبدالرسولي 
، زيرا ضبط اصيل است» وثاق من« اصالت تصويري بر اساس. ه استضبط كرد» من

  :  قياس كنيم با بيتي ديگر از شاعر. »باس منل«به تناسب بيشتري دارد تا همشبدر مقام 
 ه و بغداد و ششتر ساختندحلخانة من  نسيجچون كف و خلقت به تازي اسب و خارا و

  116 :1374 همو
  :154ص 
 كه چو آتش به نيستان شدنم نگذارند  خرگوش كنم پيروي شير به سود چهگر 

 اولدر مصراع » چه« اما ؛ه استها نداشتبدل است، يعني اختالفي در نسخهنسخه بيت بي
» هچ« چو را به صورت گاه باشد، زيرا در گذشته» چو« بايد» چه« .معنايي ندارد

  :شود ديده مي نادرستدر بيتي ديگر نيز اين ضبط  ).مياامدكتر نصراهللا ة اشار( نوشتند مي
 خاقاني درآ، آن تـازه گـردانچه  جهان را عهد مجنوني شد از ياد

  649: همان
 همو( ه استمورد چو آورد نعبدالرسولي در اي. در اين بيت نيز چه بايد چو باشد

1316 :836(.  
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  : 166ص 
 گويدصفت عدل شاه مي  نحلةمزدوردارِ خانبلكه 

يد چنين ابرا  اولانش آن صحيح نيست، مصراع خو اماضبط بيت مشكلي ندارد، 
  : ت تناسب خود را حفظ كندتا با بي» لنحة دارخان مزودرِ«: خواند

 گويدكوكبي وصف ماه مي  گويدبيدقي مدح شاه مي
 به معني معناي »دارخانه« :محققان شده است و بدخواني سبب لغزشسازي خاقاني واژه
زنبور عسل  ةچشممراد از آن، همان كندوي پر وهاي فراوان است اي با سراها يا اتاقخانه
  : ه استدر بيتي ديگر از خاقاني نيز آمدل و مزدور نح گفتني است كه پيوند. است

 رنج و وبال حاصل تاب و شتابان  و كرم قزند از نياز و آزمزدور نحل
  329 :1374 همو

  : 174ص 
 آه خاقاني آشكار كند  استكردة فلكهرچه پنهان
 مرجحضبط  تواند مي كه )109: 1316 همو( ه استثبت كرد» فلكة پرد«عبدالرسولي 

  .زيرا تصوير است ،باشد
  

  : 194ص 
 ار جان قيصرشويي قصتيغش به كفر  دشمنچشماطدوزي خيتيرش به ديده

پيداست كه ضبط  .)193 :همان( ه استآمد» چشم خاقان« در متن عبدالرسولي
  .ت دارد، ارجحيعبدالرسولي به دليل تناسب خاقان با قيصر و همچنين خياط و خاقان

  
  : 198ص 

 العنب به جا بگذار حيض بنت  خور چو صدفالسحابماءفيض 
 نيز پاريسة نسخ .)202 :همان( ه استآمد» السحابناب« در متن عبدالرسولي

 )استعاره( زيرا تصويري ،ضبط اصيل است »السحابابن« .ه استثبت كردالسحاب  ناب
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  .)94: ب1389 فرمهدوي ←( .و ابن نيز با بنت تناسب مي سازد است
  

  : 202ص 
 ارـم را معيـان جسـار اركـچ  مقوم عقلوهم اين ركن چون

كه  اندآورده» مقوم روح« )205: 1316خاقاني (و همچنين عبدالرسولي پاريس ة نسخ
  قياس كنيم با. تري استبه سنجيدهٌهويري مشباصالت تص بر اساسزيرا  ت دارد؛ارجحي

 ارروح سوي جسد شود همو  شمس نزد اسد شود مادام
  203: 1374 همو

  :217ص 
 ماه دگر سوار شده بر دو پيكرش  بنات نعش و دو پيكر سوار او پشت

صحيح است، زيرا اشتر  ضبط كه آمده» اشتر« )222: 1316 همو( در متن عبدالرسولي
  :خوانيمدر بيت قبل مي .بهٌهمشباست و بنات نعش  همشب

 جفته از برش  هم ةاوژنگر كناقه  اي بر بنات نعش؟جوزا سوار ديده نه
  :ه استكه ناقه را به بنات نعش مانند كرد الغرايبختمقياس كنيم با اين بيت در همچنين 
 بين ماه بنات نعشبر پشت   نگر كژاوة راهناقهبر 

  121: 1387 همو
  : 219ص 

 ور آزرشـزا پـاي بسهـاطوده مشـب  روي تازهسالكه هرو آن كعبه چون عروس
 .)224 :1316 همو( است سو با اين ضبطنيز همعبدالرسولي  ،آورده» سالكهن«مجلس ة نسخ

ة سازد و هم در حوزمي پارادوكس »رويتازه«در كنار  ، زيرا همضبط مرجح است ،و همين
  :كندبيت زير نيز سخن ما را تأييد مي. خواهد بود ي براي عروسربه صفت بهنجاهمشب
 زلف پيرانه و خال رخ برنا بينند  اواست عجب ني كه برعروسديرينه كعبه

  98 :1374 همو
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  : 219ص 
 حلقة درش بهم ماند به خال و زلف  خال سياه او حجراالسود است از آنك

همو ( ضبط اصيل است كه شده ضبط » بخم« بدلهادر متن عبدالرسولي و يكي از نسخه
بخم  ،براي زلف و حلقه ،شبهوجهة حوزاصالت تصويري، در  بر اساس .)224: 1316
  : با شواهد زير قياس كنيم. »بهم«ست نه ا درستيشبه وجه

 دل عود بر آتش است و اشك آب بقم  بخمخاقاني را ز آن رخ و زلفين
  »بخم«ذيل : 1373دهخدا  ←؛ 725 :1374 همو

  :232ص 
 سخاش از منظر سپهر به مستنظر  ساعات بين كه بر ورق روز و شب رود

 رنظاز مكو بيست و چار سطر شد « :ه استمصراع دوم را چنين ثبت كردعبدالرسولي 
كو بيست و «: مصراع دوم چنين استمجلس ة در نسخ .)237: 1316خاقاني ( »سخاش

اصالت تصويري ضبط همين نسخه، اصيل  بر اساس» .چار سطر شد از مسطر سخاش
ه است، در اين بيت روز و شب به ورقي زيرا بافت تصويري بيت كامالً سنجيد ،است

كه بيست و چهار ساعت، بيست و چهار سطر آن است و سخاي ممدوح نيز  مانند شده
  .اندالمعانياين تشبيهات در حقيقت موقوف. است) كشخط(چونان مسطر 

  
  : 241ص 

 ن درآورمـممك فقران ـر آستـب  افكن كه نفس رافقرست پير مائده
 ؛كه ضبط اصيل و مرجح است )245: همان( آمده سولي به جاي فقر، پيردر متن عبدالر

زيرا يكي از هنجارهاي شخصي و سبكي خاقاني در تصويرسازي اين است كه تصوير 
آورد؛ و اين ركن صراع دوم ميدر م) اياستعاره(ركني  مصراع اول را به صورت تك

  س كنيم باقيا. ركن يك تشبيه است ترينبه است، زيرا مهمهمشب
 ست حذردبد توسنين خاقاني از  جل سبز اندر برچرخ استرتوسن

  719 :1374همو 
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 كمتر جنبان سلسلهديوانه شدم   تو يكسر جنبانزلفةسلسل اي
  729 :همان

 جايي فرست رسم هر شمع و شكر  استشكرتاشكاست وآه تو شمع
  827 :همان

بر اساس اين هنجار  ،ه استافكن مانند كردي مائدهفقر، را به پير اولمصراع پس چون در 
توان همين معيار مي پاية بر .ه استبمشبهد كه كنرا حتماً ذكر مي» پير« در مصراع دوم

  ):253ص (نيز تصحيح كرد، از جمله بيت زير  رل يرگابيات دي
 طمع از اين كاسة گردان چه كنم؟  خانة چرخچيست جز خاك در اين

» كاسة چرخ«لرسولي نيز ، عبداآمده» كاسة چرخ« پاريس اي مجلس وهدر نسخه
اين  در و نيز .كاسة چرخ درست است كهروشن است  .)258: 1316و هم( آورده است

  ):291ص (بيت 
 گريزماز اين دير دارالزنا مي  رادور فلكبسي زانيانند

» دير فلك«مجلس نسخة . آمده است )281: همان(» دار فلك«در متن عبدالرسولي 
و با سبك  سازد؛ زيرا تشبيه بليغ اضافي ميضبط مرجح است كه ضبط كرده

  .تصويرسازي خاقاني همسو است
  

  : 245ص 
 كاين شوربا به قيمت سكبا برآورم  هاهنه سكباي چهرشورباي اشكهم 

 هم اصالت ).249: همان( است مرجحآمده كه ضبط » شورباي چشم«در متن عبدالرسولي 
داند و هم اصالت قرينگي، زيرا يك استعاره است حال اينكه شورباي تصويري آن را بهتر مي

  . است» ها هسكباي چهر«اشك تشبيه بليغ اضافي است و از سوي ديگر در قرينه با 
  

  :270ص 
 چون ارمن و نخجوان ببينم  امان امرتصور و عكه در
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» امان و امرت«در نسخة مجلس  .)288: همان( ضبط موافق چاپ عبدالرسولي است
ن و اام«در نسخة پاريس نيز  .آمده كه براساس اصالت قرينگي ضبط اصيل است

  .تواند مورد توجه قرار بگيرد است كه مي آمده» امنت
  

  :271ص 
 ان بينمـكز بزم تو خلد ج  قدر و آسمانسريراي عرش

اي «:انـد دهرا چنين آور اولعبدالرسولي مصراع  و همچنين پاريسو  مجلسة دو نسخ
، دانـد اصالت قرينگي ضبط اخير را اصـيل مـي   .)289: همان( »!صدر سرير آسمان عرش
است كه هر دو تشبيه بليغ هستند، حـال  » سرير عرش«در قرينه با » صدر آسمان«زيرا 

بيـت بعـد   . خواني نداردهم» سرير عرش«تشبيه مؤكد و مفصل است و با  »قدرآسمان«
  :كندتأييد مي نيز سخن ما را

 كوثر نم نـاودان بينم  خلد صدر بزمتةدر كعب
  .تناسب سرير و صدر نيز فراموش نشود

  
  : 277ص 
 رجعت كني از اشارت جم  عيسياز آنيوخانه شهم

 :همان( ه استآمد» همخانه شوي به مهد عيسي« متن عبدالرسولي و پاريسة در نسخ
زيرا استعاره از  ،مرجح استضبط » يسيمهد ع«اصالت تصويري  بر اساس .)270

  .رم استافلك چه
  

  : 288ص 
 گريزمميز بال ـريـگكه باز از   از آن چرخ چون باز بردوخت چشمم

 خاقاني عبارتي آمده منشأتدر  .)278 :همان( اندثبت كرده» گزند بال«عبدالرسولي 
بر ساعد  ز كريزيسپيدبا ...«: كندكه ذهن را به سوي ضبطي ديگر معطوف مي است

» ...اندك ضعفي داشت. دبودنهمان روز بيرون آورده مضيق كريزشسلطان بود، از 
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است، اين واژه در اصل به معني پرريختن باز » كُريز«موردنظر ة واژ، )324: 1384 همو(
  .ه استو شاهين يا تولك است كه يكي از مراحل تربيت باز شكاري بود

و  مرصاد العبادعبارتي از  ةپاي بر. اندگفتهمي» كُريزگاه«يا » كُريزگه« به جاي كُريز
  : ه استكاربردن كُريز در معناي كُريزگاه نيز معمول بودبه ،بيلقاني ينالدبيتي از مجير

ة افتد و به دانبر شبكه ارادت مي ه استپريد» يحبهم«ة و اگر مرغ جاني كه از آشيان
را كه سخت بديع و غريب  شهباز سپيدن شود، آام بالي عشق بند ميددر » يحبونه«

كنند، و چشم هواي نفس او از جهان مرادات دو مي خانهكُريز خلوتافتاده است در 
تا آنگه كه آن وحشت التماس به . دهندذكر پرورش مية دوزند و به طعمجهاني بر مي

 ق آن شود كهماسواي حق از او منقطع شود، و مقام انس حاصل كند، مستعد و مستح
   .)496ـ495 ، صمرصادنجم رازي، ( نشيمن دست ملك سازد

  : و بيت مجير
 اند، ميمون كردهكريز طارم پيروزدر  نسر طاير را چو باز چتر سلطان جهان

  656: همان
 ، و بره استاختصاصاً مكان نگهداري باز بود »كريز«از اين دو عبارت پيداست كه 

دوزند و در ند، چشمانش را ميافكن ميدر دام باز را ابتدا  مرصادالعبادطبق عبارت 
 شود و انس پيدا كه پروردهدهند تا اينكم به او طعمه و غذا ميد و كمنانداز كُريز مي

پيداست كه اين  .گيرندكند، بعد از آن در شكار و بر ساعد شاهان از آن بهره مي
مضيق « منشأتدر  گونه كه آن .باشد ي مكاني حقير و تاريك بودهچنين جايي بايست

با توجه به . به مناسبي براي دنياي مادي استٌهبود، از اين رو مشب شده گفته »ريزك
است و در  )اضافة سمبليك(تشبيه بليغ نمادين ، يك »كُريز بال«آنچه گفته شد 

كند و در در بيت پيش نيز آن را تأييد مي» خراس فنا«مجموع استعاره از دنياست، 
با اين همه  .كنندداللت مي )دنيا( با آن است؛ زيرا هر دو به مكان حقيقت در قرينه

 سجادياند، ضبط آوردهمي هم ريزريز را گُاگر شاهدي پيدا شود و نشان بدهد كه كُ
  11.بودخواهد اصيل 
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  : 288ص 
 گريزمولي در دل آشنا مي  اي مانم از ساية خودبيگانه چو

 از .)278: 1316خاقاني ( »خودة نم از ساياامگانه وچو بي« :متن عبدالرسولي چنين است
 ؛و اين ضبط صحيح است ه استآورد» ماي مانبه بيگانه« مجلسنسخة  هابدلنسخه
هم حشو و ناپسند  با دو تشبيه هستند و آمدن آن هر دو ادات» مانم« و» چو« زيرا
   .ماندن به: جزء فعل ماندن است »به« از سوي ديگر .است

  
  :291ص 
 گريزم مال گشت، من زآن وبا مي  باخانة چرخ خلقي ز جيفهو

ة در نسخ. ه استدورآ )281: همان(» چرخ و خلقي ز جيفهة وباخان«عبدالرسولي 
اصالت  بر اساس ».چرخ جافي ز جيفهة وباخان«: چنين است اولمصراع مجلس 

ت زيرا شاعر تعمداً ميان جافي و جيفه صنع ،بديعي و لفظي همين ضبط است
  :ندنكيد مييشواهد به دست آمده نيز اين سخن را تأ. ه استاشتقاق برقرار كرد شبه

 نجويد هماي، پشه نگيرد عقابجيفه  نجستجافيصبح دلش تا دميد عالم
  48: 1374و هم

 سراي مغبر، زين مغگاه جافيجيفهزين  خود عدل خسروان را جز عدل چيست حاصل؟
  189: همان

 صحراي جان طلب كه عفن شد هواي خاك  زنموججيفهزوجافيتاين عالمي اس
  237: همان

 داز زباني به دام و دد مرسا  توجافيدشمنانجيفة
  472: همان

جافيانِ آب و هواي شروان به عفونت انفاس «: ه استنيز چنين آمد منشأتدر 
  .)11: 1384 همو( »ه استچگونه وباناك شد نهاد  جيفه
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  : 325ص 
 استخوانشرب عزلت هم تباشيرش بود هم   پرنيازي را كه هم دل تفته بيني هم جگر
و همين  .)331: 1316همو ( ه استآمد» ناردان« در متن عبدالرسولي به جاي استخوان

 بهمشبهو ) عزلت( مشبهاصالت تصويري بايد بين  بر اساسضبط صحيح است، زيرا 
و كه به علت مزاج سرد  ه استردان مانند شدعزلت به نا. تناسب باشد) ناردان(

 ، صتحفه؛ حسيني، 8 ، صتقويم، بغدادي ←( جگر مناسب استخشكش براي پرنياز تفته
اي مغشوش كردن تباشير استفاده اسد است، زيرا از استخوان برو استخوان ف )425
  .)581 ، صمخزن، عقيلي؛ 577ـ576 ص ،همان ←( مانكردند نه براي در مي
  

  :328ص 
 ننگند و هم ز ننگ نسوزد شهابشان  و شياطين انس رانو خالفخلفند و 

مجلس ة نسخ .)334: 1316خاقاني ( ه استضبط كرد» پر خالف«عبدالرسولي 
اصالت بديعي و لفظي ضبط اصيل است؛ زيرا ميان  بر اساسآورده كه » بوخالف«

نيز آن را  منشأتاز  اشتقاق است؛ همچنين شاهد به دست آمدهخلف و بوخالف شبه
 :1384همو ( »مكن بوخالفيهين فرزندي، فَروزنْدي بنماي؛ مهين خلفي، «: كنديتأييد م

ذيل : 1386 ياحقي( از القاب شيطان نيز هست همچنين بايدگفت بوخالف يكي .)218
  .)»ابليس«
  

  : 330ص 
 كلبة قصاب را موقف عيسي مدان  را باغ سالمت مگويامگلشن اي

 ه استضبط كرد» گلخن ايام« ، عبدالرسولي همآمده» گلخن ايام«، پاريسة خدر نس
زيرا  ،است درست »امگلخن اي«ر محور تصويري بيت پيداست كه د .)337 :1316خاقاني (

را » قصابة كلب« كه در مصراع دومهمچنان ،را در تقابل با باغ سالمت آورده نآ شاعر
به  همشببه، هشبمة از سوي ديگر گلخن در حوز .ه استآمد» موقف عيسي« در تقابل با

  .ستروزگار و دنيااز نكوهش  سخن جاام، زيرا در اينبهتري است براي اي
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  : 356ص 
 هواي صفاهانگفت كه ها هدهد   نزد سليمان شهم ستوده چو آصف

اصالت  بر اساس .)360 :همان( ه استآمد» سباي صفاهان« تن عبدالرسوليدر م
از سوي . سازدمي عبدالرسولي مرجح است؛ زيرا تشبيه بليغ اضافيضبط  يتصوير

: كنداعات نظير بين كالم ايجاد ميداند، چون مرگر اصالت بديعي هم آن را مرجح ميدي
  .سليمان، آصف، هدهد و سبا

  
  :357ص 

 گلة حربة جفاي صفاهاندي  ام به شاهد حرباگفتهواحزنا 
» واحرَبا«نسخة مجلس  ؛)361: 1316 همو( است آمده» واحزنا«در متن عبدالرسولي نيز 

كرده كه بر اساس اصالت بديعي و لفظي ضبط اصيل است؛ زيرا شاعر تعمداً ميان  ثبت
واحرَبا لفظي است كه در هنگام . اشتقاق آفريده استاين واژه، حربا و حربه صنعت شبه

حال خاقاني نيز در هنگام  و با. )»واحرباء«ذيل : 1373دهخدا  ←(گويند مصيبت مي
ديگري از خاقاني كه در مرثية امام  ةاين واژه در قصيد. تر استسرودن شاعر متناسب

كه در آن  واحزنا ضبط شده و تصحيف شدة به صورت فاسد بن يحيي گفتهدمحم
  :است موضع نيز نسخة مجلس واحربا آورده
 از جفاي خاك واحزنااي كاينات   خلقبر دست خاكيان خپه گشت آن فرشته

  238: 1374خاقاني       
به دليل قياس با دو ضبط فاسد  كه نيز در دو موضع به كاررفته منشأتاين صنعت در 

واحزنا، حربا كه چون آشيان هدهد، «: است واحزنا ثبت شده نادرستديوان به صورت 
قيس سباي سناي نيا و غزالة زهرا، كه بلالدةنه دارد، به چه زهره با زهررايحة منت

 »م او، گستاخي مالحظت تواند نمودر قدومبش هيسماوي است، و بوسليمان سحرگا
نه از حربا مختصر نظرتري، كه حريت خود را در واحزنا، كه «: و. )41: 1384 همو(

  .)119: همان( »زدت آفتاب صرف ساعبودي
است و واحربا نقطه در متن بي«: نويسدميروشن در باب واحزنا در شاهد اول  دمحم
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داشت، ولي خاقاني اين  هيفرزان وج دمحم شود كه به نظر مرحوم سيدخوانده مي
جاي دريغ است كه ايشان . )409: 1384خاقاني ( »است تركيب را در دو جاي ديوان آورده

د كه واحربا ضبط اصيل تواند نتا عيناً شاهد باش بدل دو شاهد ديوان ننگريستهبه نسخه
استدركاتي بر «با عنوان  منشأتچاپ  ها پس ازاي كه سال در مقاله نهبختاخوش. بود

بار  اما، بدل ديوان رجوع نكردهبه نسخه، اگرچه هنوز نيز است نوشته» منشأت خاقاني
كه اين مسأله را با دانشمند  است و افزوده ديگر از نظر مرحوم فرزان سخن به ميان آورده

 را و ايشان نيز ضبط واحربا است در ميان گذاشته ،انيدكتر احمد مهدوي دامغ ،بزرگوار
لي الكثّل ينام المرء ع«: انداند كه بر آن نوشتهاي به دستشان دادهاند و وريقهاصيل دانسته

وايتي از ، و اين ر)برده را نهمرده را خواب هست ولي مال مرد بچه( »و الينام علي الحرّب
  .)432: 1385 روشن ←( است) ص( حضرت رسول اكرم

  
  :358ص 

 بر آن ديده كاينجا نشود گريانگريند  گريدبر ديدة من خندي كاينجا ز چه مي
بـر   .)363 :1316خاقـاني  ( ه اسـت آمـد  »خندند«، »گريند«جاي  بهدر متن عبدالرسولي 

اصالت بديعي و لفظي و همچنين اصالت قرينگي ضـبط عبدالرسـولي مـرجح و     اساس
كـه  دند با گريان در پايان مصراع در تضاد و قرينه است؛ همچنـان اصيل است؛ زيرا خن

بايد در مصراع دوم نيـز  . در تضاد و قرينه است» گريدمي«با » خندي« اولدر مصراع 
در مصراع دوم،  تضاد بسـازد و اصـل قرينگـي را    » گريان«باشد تا با » خندند«ضبط 

بالغي خاص دارد، پيداسـت كـه    آفرين است و كاركردزيبايي ها هچينش واژ. كامل كند
  .خاقاني در اين باب تعمد و ظرافت خاصي دارد

  
  :360ص 

 ، ديوانة عاقل جاندلحمسبمهتوك  راندبنگر كه در اين قطعه چه سحر همي
احمق و : معتوه: و در حاشيه چنين نوشته است آورده» معتوه مسيحادل«عبدالرسولي 
 فرهنگ ناصري، و صاحب »دلمهتوك مسبح«ي قديمة عقل و در يك نسخدلشده و بي
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مهتوك مسيحادل ضبط كرده و گويد مهتوك بر وزن مفلوك به معني مرده است مقابل زنده 
  .)364: همان( »معشوق مسيحي« :و صورت متن ظاهراً صحيح است و در يك نسخه

اصالت تصويري است،  اولدليل : ت داردرجحيا» مهتوك مسيحادل«به دو دليل 
» دلمسبح) رسوا(مهتوك « س است و ازكوادپار» مسيحادل) مرده(مهتوك «زيرا 
» جانعاقلة ديوان«دليل دوم اصالت قرينگي است، با توجه به تركيب . تر است مرجح

مهتوك «يعني ــ  سكورادتركيب موردنظر ما نيز بايد پااست،  پارادوكسكه 
من مهتوك مسيحادل، در ض. تا اصل قرينگي كالم رعايت شود باشد ــ »مسيحادل
  . دل فاقد آن است بحفي نيز در خود دارد، كه مهتوك مستشبيه لطي

  
  :372ص 

 احسان آمده او زمرم بهر كفهر كف از  مصطفي كعبه است و مهر كتف او سنگ سياه 
اصالت  بر اساس پيداست كه و .)381 :همان( ه استآورد» بحر كف« عبدالرسولي

اي نيز  و سخن اشاره). تشبيه بليغ اضافي( سازديه ميمرجح است، تشب قرينگي ضبط
  .در خود دارد

  
  : 380ص 

 اي يا ريختهآب نژاد ديگران يا برده  ، ذات تو تاج گوهرانذات سراناي گوهر 
اند، عبدالرسولي نيز ضبط كرده» اي گوهر تاج سران«پاريس و مجلس  هاينسخه

 اصالت تصويري همين ضبط درست ساسبر ا .)391 :همان( ه استهمين ضبط را آورد
  .ممدوح گوهري است بر تاج بزرگان :است

  
  :382ص 

 بيضا داشته در كفبا نور موسي پيكرش   جوهرش سقالب و روم اندر برشجام بلور از  
هاي نسخهآمده است، ) 395 :همان(» از نار موسي پيكرش«متن عبدالرسولي است  در

 بر اساسكه  )382 :1374 همو( اندضبط كرده» كرشيا نار موسي پي« پاريسو  مجلس
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يكي از شگردها  كه پيشتر نيز گفتيم، همچنان زيراضبط صحيح است؛  تصويرياصالت 
 ،بردن تصويرهاي متنوع و ابزارهاي سبكي و تصويري مورد توجه خاقاني، براي به كار

تصوير متعدد  سازد؛ و چوناست كه صنعت بديعي رجوع نيز مي» يا«ة استفاده از واژ
به سقالب و  اولكند؛ شراب و جام بلور در مصراع شود، اين صنعت زيباتر جلوه ميمي

آورد و شراب را به آتش  اي مي، شاعر در مصراع دوم، تشبيه تازهه استروم مانند شد
  .كندبه كف بيضاي ايشان مانند ميرا موسي و جام بلور 

  
  : 410ص 

 همه مير كياييدگر به خشت و به سپر   ه مرگسپر آييد بخشت گل زير سر و پي
 آمده» مير و كياييد« مجلس ةدر نسخاست؛  )421: 1316 همو(ضبط مطابق عبدالرسولي 

، زيـرا لـف و نشـري در بيـت     است ضبط مرجحاصالت قرينگي و بديعي  بر اساسكه 
  :ميرو سپر با  12خشت با كيا تناسب دارد. روداز بين مي» كيا مير«است كه با 

 زن است و نسيت كيابين به پشه كه زوبين  مگو كه دهر كجا خون خورد كه نيست دهانش
  8: 1374 همو

  : 411ص 
 نه صرافم چه خواهم كرد نقد انسي و جان  ، خرد را پاي بشكستمبيخ بگستمهوا را 
 ه استز چنين ضبط كردعبدالرسولي ني ،آمده» هوا را دست بربستم« پاريسة در نسخ

 ضبط مرجح همين ضبط» خرد را پاي بشكستم«ة به قرين ،)421 :1316همو (
  : بيت بعد هم تأييد مي كند. است عبدالرسولي

 خرد مست است و بالش كرده از زانوي ناداني  هوا خفته است و بستر كرده از پهلوي نوميدي
نظر هم پيداست كه در اين بيت هوا، شخصيت انساني يافته است، پس در بيت مورد 

  . بايد تشخيص داشته باشد
  

  :427ص 
 رمد پرياو نرمد ز جام اگر ز آينه مي  چون پري جام به كف چو آينهبه رويساقي  
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» ساقي بزم« اند، در متن عبدالرسولي نيزآورده» ساقي بزم« پاريس و مجلسة دو نسخ
غناي  شبه اززيرا آوردن وجه، فاسد است سجادي متن .)435 :همان( ه استآمد

زيرا  داند، صالت قرينگي نيز ساقي را درست ميا). اصالت تصويري( كاهدتصويري مي
آن  اولة تشبيه مرسل و مجمل، پس بايد پارنيز يك تشبيه است،  اولدوم مصراع ة پار

 به نه ساقي ،باشد» ساقي بزم چون پري«يعني بايد  ،هم تشبيه مرسل و مجمل باشد
  .و مرسل استن پري كه تشبيه مفصل روي چو

  
  : 429ص 

 در گرو تكاوريعنان  همهر دو جنيبه   عيد رسيد و مهرگان با دو جنيبه بر اثر
نسخة مجلس و ؛ )437: همان( آمده است» عنانهم«ولي نيز همين در چاپ عبدالرس

اند كه بر اساس اصالت بديعي و شيوة خاقاني در ضبط كرده» عنان يك«پاريس 
  .زگارتر استگيري از اعداد سا بهره

  
  : 431ص 

 نيست به بخت خصم تو داروي درد مدبري  پيلور زمانه راطبلة فلكدر همه 
اصالت  بر اساس .)439 :همان( ه استآمد» فلكة پيل« و متن عبدالرسوليبدل در نسخه

له با پيلور شبه اشتقاق دارد كه مورد تعمد درست، زيرا پي» فلكة پيل« لفظي و بديعي
  .استه شاعر بود

  
  :436ص
 خداييبر تو نرسد حكم كه تو خانه  خواه روي خواه نشيني،تو شدجاي دل 

متن بر اساس اصالت تصويري كه  .)444 :همان(است » خان تو«ضبط عبدالرسولي 
و با توجه سبك و . ه استمانند شد) خانه(زيرا دل به خان  ؛رسد مرجح به نظر مي

. ه استركني در مصراع دوم آمدرت تكشگرد شخصي خاقاني اين تصوير به صو
» خان«كه  13يصدرلي العجز عردالاصالت بديعي و لفظي جناس و  بر اساسهمچنين 
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  .كندسازد، نظر ما را تأييد ميمي» خانه«با 
  
  گيرينتيجه. سه

و به رغم با اين حال، ميان متن نظم پارسي دارد و  گرانسنگي خاصي در ديوان خاقاني
. يماي از آن محرومهمچنان از داشتن متن پيراسته ،اين ديوان سه چاپ مشهور از

ترين چاپ اين ديوان، تصحيح سيد مهم كهو بل ديوان خاقانيدومين چاپ مشهور 
با وجود . است كه بيش از پنجاه سال پيش به انجام رسيده است سجاديالدين ضياء

يلي چند آن كاميابي اما به دال ،تالشي كه مصحح ارجمند در پيراستن ديوان داشته
 اين تصحيحشناسي آسيباين داليل و در تبيين  براي. مقبول حاصل نشده است

  :زير اشاره كرد عمدة توان به موارد مي
  .نداشتن معيارها و هنجارهاي علمي و بنيادين در تصحيح .الف
  .اساسة اعتماد بيش از حد و غيرمحتاطانه به نسخ .ب
  .ر خاقانيعدم توجه دقيق به آثار ديگ .ج
  .عدم تحقيق و رجوع به منابع در باب برخي اشارات مختلف .د
  
  نوشتهاپي

  .34ـ32 :1377 ياكوبسن ← غالب براي آگاهي بيشتر در باب وجه .1
بدلهاي بايد اندك نسخه ديوان خاقانيالزم است به اين نكتة مهم اشاره بكنيم كه در تصحيح  .2

بدلها چنين ت اين نسخهديوان در باب اهمي ةدر مقدماو . دنيرگ عبدالرسولي حتماً مورد توجه قرار
ولي چون اغلب نسخ  ،بدل حاشيه از متن اولي استدر بسياري از مواضع نسخه«: نوشته است

  .)ي: 1316خاقاني ( »و اختيار خوانندگان باز گذاشتم تصرفي نكردم و به سليقه ،مطابق با متن بود
  : است دهش ضبط» تخجم«قريب به صورت  در چاپ يحيي .3

  اين بوده فرخج و آن تخجم      پيش درشان سپهر و انجم      
   122: 1357 همو

شدت اسكار و رفع ضرر او  و چو داخل نبيدها كنند باعث خوشبويي آن و: انددر باب سداب گفته .4
ر فقاع الطيب، قرنفل و غيره نيز دو به غير از سداب، سنبل). 474، ص تحفهحسيني، ( گرددمي
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نوعي از نبيذ : نويسدحكيم مؤمن در باب فقاع مي). 657، ص مخزنعقيلي،  ←( اندريخته مي
دهند و در هر بيست رطل آبهايي كه ها ترتيب مياست و از ادوية مناسبه و آبهاي حبوبات و ميوه

رگ خواهند يك مثقال از عود و فلفل و قرنفل و سداب و كرفس و نعناع و مصطكي و قاقله و ب
؛ فخر رازي، 419، ص 2 ج ،قرابادينعقيلي،  ←؛ 646-645، ص تحفهحسيني، . (ترنج بايد كرد

برگ سداب را بر  اند و آن اينكهب اين پيوند گفتهوجه ديگري نيز در با). 103، ص البدن حفظ
 ريختند تا فقاع خنك بماندبرف ميگذاشتند و روي آن را مقداري يخ و يا روي كوزة فقاع مي

  ).»سداب«ذيل : 1387يسا شم(
  :است فردوسي گفته. اندرا كنايه از سخت غضبناك گشتن دانسته» سرخ چشم شدن«همچنين  .5
  د به خشممز گفتار پرموده آ      چشم برآشفت بهرام و شد سرخ   

  )»چشم شدن سرخ«ذيل : 1373 دهخدا ←(    
: الف1391 فرمهدوي ؛46ـ23: 1389 سيف و منصوري ←در اين باب براي آگاهي بيشتر  .6

  .196ـ175
گيران در وقت نقاره نواختن و چيان و شاطران و قلندران و معركه هكه نقار گلبام آواز بلندي باشد .7

  .)»گلبام«ذيل  ،برهانتبريزي، ( بار كشند بستن و معركه بستن به يكشلنگ 
كند، به گيري ميبهرهوندهاي صفت نسبي چونان ادات تشبيه سخاقاني در بسياري از مواضع از پ .8

  :اين شواهد بنگريد
 از پي دست ملك مالك رق رقاب  به صبح ساخته نارنج زرچرخ ترنجي

  46: 1374خاقاني     
 يكي پارة زرد كتان نمايد  بر كتف ارزقيهودانهفلك را

  128 :همان
 ها برافكندكĤسيب توبه قفل به دل  عدة توبه بيش مدارآبستنانه

  134 :همان
 گشنيز تويي ديگ فلك را خوش باش  كش باشچرخ گندناييچون جنبش

  722 :همان
 گوي زلف چوگانيافكنده در آن دو   من بودم و آن نگار روحاني روي

  739 :همان
به » ديدة آهوي دشت«اي با عنون نژاد نيز در مقالهالزم به ذكر است كه پيشتر عليرضا حاجيان .9
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 ويبر اساس معيار مشخصي نيست؛ تحليل ما و  و، اما تحليل ااست يافتههمين ضبط اصيل دست 
  .)116ـ97: 1385 نژاد حاجيان ←( تنها در جواب نهايي به هم شباهت دارد

  .50: 1387ابوالقاسمي  ← گاهي بيشتربراي آ .10
به معني  نمايد كهمي درست گزير: است و در حاشية ديوان چنين نوشته ضبط كرده» گزير«ازي كز 11

اي نيز خاقاني در نامه. به كار رفته است» بازبان«نگهبان و حارس است؛ و در اينجا، در معني 
چه خادم باز وحشي شده ...«: خود را بازي وحشي خوانده است كه از گزير گريز گرفته است

قاني خا( »، آشوب قيد و خلخال نتواند كشيداز گزير گريز كرده و هوا گرفته، بعد اليوم. است
1375 :391(.  

حاكم و : كيا در اين بيت عنوان همان حاكمان گيالن است، در فرهنگها به اين معنا اشاره شده است .12
 ←؛ »كيا«ذيل : 1385 معين( )خصوصاً(يالن و مازندران والي طبرستان و گيالن، از بزرگان گ

 .)21: 1375روحاني 
  .82: 1381شميسا ؛ 67: 1367همايي : ، نكعتبراي آگاهي از اختالفها در نامگذاري اين صن .13
  

  منابع  
 سيد به كوشش، ة قلبية بوعلي سيناگردان ادويشرح و تفسير پارسي، بن عبداهللاسينا، حسينابنـ 

  .1387، حسين رضوي برقعي، تهران
  .1385، ، تهران)ژارهه(ترجمة عبدالرحمن شرفكندي  قانون،ــــــــــــــــــــــــ، 

   .تهران، دستور تاريخي زبان فارسي، 1387اسمي، محسن، ابوالقـ 
، سجاديين وشش ضياءالد، به ك»شرح قصيدة مسيحية خاقاني«، دمحمين الداحمد الهيجاني، شمسـ 

  .360ـ244 ، ص1350، 18 ، جزمين فرهنگ ايران
نيه عن حقائق بارة كتاب االب هاي دشوار يا تحقيق درفرهنگ داروها و واژه، 1353اميري، منوچهر، ـ 

  .، تهرانالدين ابومنصور علي هرويويه موفقاالد
  ].تابي[، ، بيروتاولي األلباب و الجامع للعجب العجاب ةتذكراألنطاكي، داودبن عمر، ـ 
  .1382، غالمحسين يوسفي، تهران به كوششگمنام،  يمترجماز ، الصحهترجمة تقويمبطالن، بغدادي، ابنـ 
  .1363تهران، ، ترجمة باقر مظفرزاده، الصيدنه في الطببن احمد، دمحمبيروني، ابوريحان ـ 

  .1370تهران، عباس زرياب،  به كوشش، بالصيدنه في الطـــــــــــــــــــــــــــــ، 
  . 1335دبيرسياقي، تهران،  دمحم، به كوشش فرهنگ آنندراج، دمحمپادشاه، ـ 



 204 / ضميمة 29

 

غراض الطبيه و المباحث االَة ضميم ،»يفرهنگ اغراض طب«، 1385بخش، حسن، تاجـ 
  .بخش، تهرانحسن تاج به كوششجرجاني،  بن الحسن اسماعيله،العالئي

  .1362، معين، تهران دمحم به كوشش، قاطع ،بن خلف حسيندمحمتبريزي، ـ 
  .1386وند، تهران، ر، تصحيح اكبر بهدافرهنگتتوي، مال عبدالرشيد، ـ 
  .1384بخش، تهران، ، به كوشش حسن تاجهاحث العالئيالطبيه و المب جرجاني، سيد اسماعيل،ـ 
  .1375مشهد،  رحيم عفيفي،به كوشش ، 3ج  ،فرهنگ جهانگيري، بن حسنحسين الدين انجو،جمالـ 
، »)تحليل و تصحيح يك بيت از ديوان خاقاني( ديدة آهوي دشت«، 1385د، عليرضا، نژاحاجيان ـ 

  .116ـ97 ص ، تابستان،178 ش ،57دورة  شگاه تهران،ات و علوم انساني دانمجلة دانشكدة ادبي
  .1375تهران، خانلري، پرويز ناتلبه كوشش ، ديوان،  دمحمين الدحافظ شيرازي، شمسـ 
  ].تا بي[، تهران حكيم مؤمن، مؤمن، دمحمحسيني، ـ 
  .رانعلي عبدالرسولي، ته به كوشش، خاقاني ديوان، 1316الدين ابراهيم، خاقاني شرواني، افضلـ 
  .يحيي قريب، تهران به كوشش ،العراقينتحفة، 1357الدين بديل، خاقاني شرواني، افضلـ 

علي صفري  به كوشش، )الغرايبختم( العراقينتحفة ،1387ــــــ، ـــــــــــــــــــــــ
  .قلعه، تهران آق
يوسف عالي  ششبه كو، )العراقينتحفة(الغرايب ختم، 1386، ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .آباد، تهرانعباس
   .ضياءالدين سجادي، تهران به كوشش، خاقاني ديوان، 1374، ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .روشن، تهران دمحم به كوشش، منشأت خاقاني ،1384 ـــــ،ـــــــــــــــــــــــــ

  .، تهرانلغتنامه، 1373اكبر، دهخدا، عليـ 
  .1384، پور، تهران، ترجمة سليمان افشاري21ـ20 ، جالحاوي بن زكريا،دمحمرازي، ـ 
، ، فروردين35 ش وا،گيله، »حكيم خاقاني و حديث گيالن و گيالني«، 1375 صدرا، دروحاني، سيـ 

  .21 ص
، 3ـ2 ، ش4 جديد، س ةدورميراث،  ةآين ،»استدراكاتي بر منشأت خاقاني«، 1385، دمحمروشن، ـ 

  .437ـ429 ، صپاييز ـتابستان 
  .تهران، فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقاني شرواني، 1382ين، الدد ضياء، سيسجاديـ 
  .1383تهران، علي فروغي، دمحم به كوشش، كلياتين، الدسعدي شيرازي، مصلحـ 
  .، تهرانفرهنگ اشارات، 1387 شميسا، سيروس،ـ 
  .، تهرانتازه به بديع هينگا، 1381، ـــــــــــــــ
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گنجينة بهارستان ، سيد حسين رضوي برقعي به كوشش، »ترياق فاروق«الدين حسن، ي، كمالشيرازـ 
، به كوشش مركز پژوهش كتابخانة مجلس شوراي اسالمي، تهران ،)مجموعة سه رساله در پزشكي(

  .326ـ147 ،1386
هري، آرش ابوترابي و فاطمه م به كوشش، »هغياثي«الدين، الدين محمودبن صاينشيرازي، نجمـ 

به كوشش مركز پژوهش كتابخانة مجلس  ،)مجموعة سه رساله در پزشكي(گنجينة بهارستان 
  .298ـ33، ص 1386، تهران شوراي اسالمي،

  .1390قم، ، قرابادين كبير، دمحمبن  حسيندمحمعقيلي خراساني، ـ 
  .1371، ، تهرانمخزن االدويه، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، تصحيح )اي فارسي در بهداشت و تندرستيرساله(البدن حفظبن عمر، دمحمفخر رازي، ـ 

  .1390، تهران ابراهيم ذاكر،دمحم
بن  ابآن از شرح ديوان خاقاني لعبدالوهبا شرح (، »قصيدة حبسية خاقاني«، 1354، دمحمقزويني، ـ 

  .تهران به كوشش ايرج افشار، ،10 ج، هاي قزوينييادداشت، )الحسيني دمحم
  .، كرجگنجينة اسرار، 1385 اهيار، عباس،مـ 

  .تهران ،)شرح قصايد خاقاني(مالك ملك سخن ، 1388 ،ــــــــــــــ
  .، تهران)شرح شش قصيده از ديوان خاقاني(جام عروس خاوري ، 1387كن، معصومه، معدنـ 
مجلس نسخة خطي كتابخانة ، )نامهمحبت(شرح اشعار خاقاني ، دمحمبن معموري، عبدالوهابـ 

  .11562شوراي اسالمي، شمارة 
الدين به كوشش سيدضياء ،معين بر اشعار خاقاني شرواني دمحمحواشي دكتر ، 1358، دمحممعين، ـ 

  .، تهرانسجادي
  .، تهرانفارسي فرهنگ ،1385ــــ، ــــــــ

ه و چهارده باب پيرامون مباحث قواي، ارواح، عوارض نفساني(داروهاي قلبي باقر، دمحمموسوي، ـ 
به  ،)سينابر طبيعيات و پزشكي كهن بر پاية رسالة االدويه القلبيه ابن هيهاي قلبي با نگاداروه

  .1383، سيد حسن رضوي برقعي، تهرانكوشش 
، »شناسي تصحيح ديوان خاقاني براساس سبك شاعري اوآسيب«الف، 1389فر، سعيد، مهدويـ 

 زمستان، ص، )10پياپي (، 4 ، ش3 ، س)دببهار ا(شناسي نظم و نثر فارسي سبك ةفصلنام
  .206ـ185

 ، ش24، دورة معارف، »دو معيار نويافته در تصحيح ديوان خاقاني«ب، 1389ـــــــ، ـــــــــ
  .104ـ79آبان، ص  ـ ، فروردين2ـ1
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بوستان ، »ترين معيار در تصحيح ديوان خاقانياصالت تصويري مهم«، 1391 ــــــــــــــ،ــ
  .196ـ175 ، ص، بهار)11پياپي (، 1 ش، 4 ، سادب

كوب، ، ترجمة عبدالحسين زرين»نوسخاقاني و آندرونيكوس كومنه«، 1332مينورسكي، والديمير، ـ 
  . 188 ـ111، ص 1 ، جزمين فرهنگ ايران

، اسفند ـ، دي 12ـ10 ، ش13 ، سراهنماي كتاب، »بشَخشُم يا بچخشُم« ،1349، مينوي، مجتبيـ 
  .694ـ691 ص

، )مجموعه مقاالت(ادبيات فارسي  ةمينوي بر گستر، »بشَخشُم يا بچخشُم«، 1381، ـــــــــــــــ
  .580ـ577 ، صمنير مينوي، تهرانبه كوشش ماه

  .1370، يحيي مهدوي، تهران كوشش، به قصص قرآن مجيدنيشابوري، ابوبكر عتيق، ـ 
  .1386، مايي، تهرانحبيب يغ به كوشش، االنبياءقصصنيشابوري، ابوسحاق، ـ 
 ةناموار، سجاديين ضياءالد به كوشش، »الكنوز در شرح اشعار خاقانيمفتاح«خان، هدايت، رضاقليـ 

  .3560ـ3422 ، ص1370تهران،  ، به كوشش ايرج افشار،6 ، جافشار محمود دكتر
  .1246، ، به كوشش عبدالمجيدبحر الجواهربن يوسف، دمحمهروي، ـ 
، تصحيح )النفساالنس و منفعهروضه(االبينه عن حقايق األدويه  ابومنصور علي،الدين هروي، موفقـ 

  .1389، تهران ر، به كوشش حسين محبوبي اردكاني،احمد بهمنيا
  .1353منوچهر ستوده، تهران،  كوشش، به صور االقاليميا  هفت كشورـ 
  .، تهرانفارسي اتها در ادبيوارهاساطير و داستانفرهنگ ، 1386جعفر، دمحمياحقي، ـ 
  .34ـ32، ص ، آبان3ـ 2 ، ش1 ، سشنبهعصر پنج، ترجمة كيوان نريماني، »غالبوجه«، 1377ياكوبسن، رومن، ـ 




