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  .اصالت بديعي و لفظي، اصالت قرينگي
 

  مقدمه و كليات .يك
از ديوان  مشهورسومين چاپ  ،ازيكزالدين ميرجاللة ويراست ،يوان خاقاني شروانيد

به تصحيح علي عبدالرسولي  خاقاني شروانيديوان ها، اين چاپ نخستين. خاقاني است
حفظ كرده و مورد استفاده  است؛ چاپي كه از پس هفتاد سال هنوز اعتبار خود را

ح ديوان در تصحي عبدالرسوليرنج فراوان، دقت و ظرافتي كه . پژوهان استخاقاني
ا اين ب .م را نيز بايد بر آن افزودفضل تقد ؛برانگيز است ستايش بحق ،خاقاني داشته

در اين باب  مصحح .شودديده ميهايي اغالط و كاستي يادشده چاپدر  ،حال
از خوانندگان انتظار دارم در برخوردن به اغالط بر ما نتازند، آنچه تصحيح « :نويسد مي
اين نسخه به عمل  يزحمت كه در احياة است قدر شناسند و بدانند كه اين ماي شده
سبب شد  اغالطاين  ).يا :1316خاقاني ( »است بودهفرسا سخت جانكاه و طاقت ،آمده

در اختيار  اديسجضياءالدين  دسي كوششبه  ديوان خاقانيتا دومين چاپ معتبر 
 بر اساس ،گيري از چاپ عبدالرسولي، عالوه بر بهرهاين تصحيح. مندان قرار گيردعالقه

اي مفصل مقدمهها را ذكر كرده و نسخه اديسج. است گرفتهخطي صورت ة چهار نسخ
  .است نيز بر ديوان نوشته

ط چاپ عبدالرسولي را اصالح غالها و ابسياري از كاستي است توانسته اديسج
ست و غلط در ادررا به صورت نمتأسفانه بسياري از ضبطهاي صحيح آن  اام ،كند

بسياري از  ويكه به آن علت است عمدتاً اين لغزش . است چاپ خود ضبط كرده
بدلي نسخه ،عبدالرسولي متن كه روآن  از ؛است دالرسولي را قياسي دانستهعبهاي ضبط

چاپ  اين با وجود. است ضبط متن را از كجا گرفته مصحح شود كه ندارد تا مشخص
آيد به حساب مي قانيديوان خاچاپ معتبر  بيش از پنجاه سال است كه يگانه اديسج
  .گيردت ميآن صور بر اساس هيهاي علمي و دانشگاهشپژو و

 .است هنگر روشن شدبر محققان ژرف ديوان خاقانيمجدد سالهاست كه لزوم تصحيح 
ة در ارائ ازيكزكار  .است ازيكزالدين جالل ، ميرآشنانامشناس قانيخايكي از اين محققان، 

بر نوعي ويرايش بلكه ، قاديمتني علمي و انتكردن فراهمنه ، ن خاقانياديوچاپ جديد از 
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اي هدر اين ويرايش نسخه. است ايشان هيپژو و خاقاني يشناسذوق و درك متن اساس
كه  ، تنها دو نسخه مدنظر بودهاست نام برده وي اي كهاز هشت نسخه ؛خطي نقشي ندارند

با با متن  را و اختالف به كار برده خود تصحيحدر  سجادي )»ب«ة نسخ( را يكي از آنها
با اطمينان خاطر بيشتري  اين نسخهدر باب . كرده استص مشخها بدلدر نسخه »ل« عالمت

نيز چيزي  اديسجهاي فاسد ضبطة عمدة ارزش است و ريشاي كمنسخه گفت كهتوان  مي
در ويرايش ايشان پيدا  هيوج هم عمالً »د«ة نسخ .تيساين نسخه ن هايضبط جز اعتماد به

. است مراجعه شدهدو نسخه به اين يات مبهم بتنها در مورد ا و اين در حالي است كه نكرده
  .است ها استفاده نشدهاز آن و عمالً ندلشكر  يهها سياديگر نسخه

در  نيزبدلي اند، نسخهنظر نبوده مطمحهاي خطي كه نسخه از آنجادر كار كزازي، 
 وجود حال آنكه .است نهاده شده اديسجدالرسولي و اساس بر چاپ عب ؛كار نيست

ندگان بسيار ضروري براي خوان ،يك متن ويرايش يا تصحيح شدهبدل در درك نسخه
تا به قضاوت بنشيند و دهد ارد؛ به خواننده امكان ميدنيز در بر فوايد مهمي و است

ضبط صحيح همچنين گزينش بزند،  اعتبار متن را دريابد، خود دست بهة صحت و درج
 .وارد راهگشاي محققان استري از ماها استخراج كند؛ امري كه در بسيبدلرا از نسخه

  .است و عبدالرسولي برگزيده اديسجهاي بدلرا نسخه هاشماري از ضبط خود ازيكز
ليل است كه به د ازيكزخاص كساني چون  متون اساساً كردن گونه ويرايش اين

ي براي به انجام رساندن يك تصحيح علمي و انتقادي كارهاي علمي فراوان، زمان كاف
 راحتي از توان بهنمياين با وجود  .كنندبه متنهاي چاپ شده تكيه ميند و ناگريز ندار

پرداخت اين تالشها به ارزيابي ارج دانست؛ بلكه بايد ا را بيهكنار اين تالشها گذشت و آن
در برگزيدن ضبطهاي صحيح و پيراستن ابيات از ضبطهاي  عمالً صححكه م و نظاره كرد

   .شودشناسي آسيب اوكار  اينكه انجامسرو  ؛است فاسد تا چه حد موفق بوده
 ،سو ؛ از ديگرطلبدصي را ميشرايط و مقدمات خا ،يك تصحيح علمي و معتبر

 .دانستديوان خاقاني تصحيح ة را الزم هاتوان آنكه مي هستندمسائل زيادي 
 ديوانشناسي تصحيح آسيب تنها و ميبحث گسترده شوم وارد اين دو يخواه نمي

هاي تصحيح يكي از ويژگي بر اتأكيد مشناسي در اين آسيب .كنيم اي مي اشاره خاقاني
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  .خواهد بود پيراسته و انتقادي
كه تا به امروز از داشتن يك متن  است سبب شده ترين عاملي كهمهمبه راستي 

از مصححان  كدام اني محروم باشيم، اين است كه هيچاصيل و پاكيزه از ديوان خاق
آمده از اشعار دست همعيار يا معيارهاي ب بر اساسكار خود را  بها،اين اثر بيش ارجمند

تا در تصحيح  اندو هنجار مشخص و خاصي نداشته در حقيقت معيار ؛اندخاقاني ننهاده
 ودهبمطرح  ايشانشناسي شناختي و ذوق خاقانيتنها درك متن .فاده كننداز آن است

 اصيل و تواند معيارمصحح نمي ي يكشخصوجه ذوق  هيچ كه به ؛ در حالياست
 ارد كه اين ذوق از آن چه كسي است؛فرق چنداني هم ند .درستي در كار تصحيح باشد

در انتخاب هم ترين مصححان جود دارد كه حتي بهترين و سرشناساين خطر همواره و
  .كنار نبوده استنيز از آن بر ازيكزكه  ؛ آسيبيذوقي خود دچار لغزش شوند

ي آن ادب و زباني ها و شگردهاي ذهني،چنان با يك متن، شيوه يك مصحح بايد
باشد كه بتواند به معيار يا معيارهاي خاصي براي تصحيح آن متن برسد و كار  آشنا

و طريقي  اين مسئله در باب شاعران صاحب سبك. خود را بر آن اساس شروع كند
ني نماي ذهورر انديشه و داست؛ زيرا ايشان عالوه ب فراوان تداراي اهمي ،چون خاقاني

بايد علمي و  هااست كه اين معيار بديهي. اي نيز دارندخاص، رفتار زباني و ادبي ويژه
هاي كار را به دنبال دارد، درصد لغزشاصالت و يكپارچگي  ،داشتن معيار .بنيادي باشند

دهد و خاطر بيشتري مياطمينان  كار ادامةو به او در د، آوررا بسيار پايين مي مصحح
  .كاهدآوري كار تصحيح ميكه از دشواري و ماللسرانجام اين
به  علمي يمعيارها بر اساســ  ويژه قصايد او و بهــ  يان خاقانديو بايستي

به  در اين زمينه ما. شود از نو تصحيح ،هاي اصيلبا كمك نسخه ، ونآمده از آ دست
هاي اصيل و را در برگزيدن ضبطما  كه در بسياري از مواردايم معيارهايي دست يافته
گرا و خاقاني شاعر تصوير كه از آن رو. د بودنو خواهاند  درست راهگشا بوده

انديشگي  هنجارهاي ادبي دارند؛ اساساً  ـ  يي زبانا، اين معيارها الجرم سويهاستآر لفظ
عيارها بيشتر در شعر اين م ؛و ذهني در شاعراني چون خاقاني نقش كمتري دارد

  .ندنكطار و موالنا نمود پيدا ميگرايي چون عاان معنشاعر
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است، خاقاني شاعري  »تصويرياصالت « ماة آمد دست  بهو هنجار  ترين معيارمهم
ايش براي ساختن تصاوير غريب و هها و آگاهياز تمامي دانسته ؛ساز استتصوير

 ش را تشكيلغالب شعر ها وجهيرد، به نحوي كه همين تصويرسازيگنوآيين بهره مي
عناصر را زير فرمان ديگر  وعنصر كانوني است  ديوان خاقانيتصويرسازي در . اندداده

غالبي است كه  سازد؛ وجهبخشد و دگرگون ميها را عينيت ميخود دارد، آن
ما به سبك و  ،در اصالت تصويري 1.كنديكپارچگي ساختار اثر را نيز تضمين مي

هرچه  :كنيمي و ساختار تصويري بيت توجه ميدر تصويرساز نيااقخطريق غريب 
تر خواهد تر و با عملكردهاي تصويري خاقاني سازگارتر باشد، ضبط اصيلتصوير غني

خاقاني همواره در برگزيدن اركان تصويري كالمش نهايت دقت و ظرافت را به . بود
. شناسيم ا بازصيل رها و تعمدها را كشف كنيم تا ضبط اما بايد اين ظرافت .گيردمي كار

بايد با . توان با مراجعه به شواهد تصويري همسان برگزيدها را ميبسياري از ضبط
هاي او در يشباشيم تا بتوانيم گرا تصويري خاقاني آشنايي كامل داشته ةپيشينه و گنجين

. مشخص كنيم و سرانجام ساختار تصويري اصيل را بشناسيم شبه و وجه بهمشبه ةحوز
هاي تصويري خاقاني براي برگزيدن ضبط اصيل بسيار بايسته حليل گزارهتعيين و ت

هاي تا گزاره كنيمرا بررسي منشأت  و الغرايبختمرو بايد پيوسته  است؛ از اين
  .دنديوان مهر تأييد بخور ةشد  مشخص

لت بديعي به محور صنعتي در اصا. است »اصالت بديعي« ة مادومين معيار نويافت
چه  هر ،كلي به طور .كنيم ميبه آن ارزيابي  عنايتهاي مختلف را با بطو ض بيت توجه

تر باشد، ضبط و در واقع صنعتي ،ضبط داراي غناي لفظي و بديعي بيشتري باشد
 انيشايآرايي خاقاني آشنايي ها و شگردهاي لفظبايد با گرايش. بود تر خواهد اصيل
هاي بديعي مختلف توجه در ميان صنعتخاقاني . رگزينيمضبط مرجح را بباشيم تا  داشته

اي آرايي خاقاني بسيار هنرمندانه و به گونهخاصي به جناس و تضاد دارد، لفظ
شود؛ تعمدي كه از همواره تعمد خاصي در پس صنايع لفظي او ديده مي. مهر است هسرب

دريافت توان اين تعمد را تنها زماني مي .است ديد منتقدان و مصححان ديوان دور مانده
آگاهانه  هايِآراييعمدتاً اين لفظ. باشيم بيت پي برده ةصنعت و آراي نيكي بدان بهكه 
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ا يك رفتار هنري خاص را به تكراره گونه اين ؛شواهد ديگري نيز در آثار خاقاني دارد
تأمل در  هم از اين رو. از شناخت آن هستيمكند كه ناگزير تبديل مي ياي سبك گزاره
  .ترين مراحل كار ماستهمواره از برجسته منشأتو  الغرايبختم

اين . است »اصالت قرينگي«، ديوان خاقانيما در تصحيح  ةسومين معيار نويافت
معيار هم به طور مستقل و هم به عنوان معياري در تأييد و تكميل دو معيار ديگر 

ني در چينش هنر و تعمد خاقا. شودمي به كار گرفته) اصالت تصويري و اصالت بديعي(
آورد كه همانا اصالت اي هنري به وجود مياجزاي زباني و ادبي شعرش ويژگي

. شناختي داردآفرين است و غايتي زيبايياصل قرينگي خود زيبايي. استقرينگي 
اين هنر . دنشوهاي هنري مختلف ميها باعث برجستگي يكديگر و تقويت جنبهقرينه

 شود كه كشف آنهاها مياي از قراين و تناسبن زنجيرهآمد وجود  سبب به و تعمد ويژه
در اين ميان جايگاه اصلي از . تواند ما را در يافتن ضبطهاي اصيل ابيات ياري كندمي
قراينِ تصويري و بديعي است؛ به اين معنا كه خاقاني عناصر تصويري و بديعي  آنِ

هاي تصويري به قرينه. كنداي از قراين، تقويت و برجسته ميسخن را در بستر زنجيره
  .كنيم تا ضبط صحيح بخش ديگر انتخاب شودو بديعي يك بخش از كالم توجه مي

  
  تصحيح ابيات گزيده. دو

 دورآهنگة ، در گسترازيكزالدين جالل بهاي ميرهاي بيشضمن ارج نهادن به تالش
هاي استيانتقادي مواردي از اغالط و كبه بررسي و تصحيح علمي و  شناسي،خاقاني
تنها تصحيح  ،سخن ه شدنكشيد ابراي پرهيز از به دراز .شودايشان پرداخته مي چاپ

بندهاي خاقاني و تركيب ها چامهندة ركه دربرداديوان ــ  واري از جلد اول موارد نمونه
  .بود مطمح نظر خواهد ــ است

  
  :9ص 

بكن بيخ هواباغِ وحدت يافتي از بن   هوس ر آبشربِ عزلت ساختي از سر بب 

زيرا آب را از سرچشمه  خواند؛» ببر«بايد  را» برب« ؛نادرست است خوانش بيت
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  :كندبيت شاهد سخن اين سخن را تأييد مي .برندنه مي ،كننديعني قطع مي ،ندرب مي
 بردزين بهـانه آبـش از سـر مي  خاقاني نه مرد درد ماست: گفت

  582: 1374خاقاني 
  : 21ص 
 نداشت از غم امت به اين و آن پروا  و سرور جهان نخواست از آنك دهر غرور
» عروس دهر« سجاديمتن در  .)6: 1316 همو(چاپ عبدالرسولي است  بر اساسمتن 
اصالت  بر اساساز سويي  اين ضبط .)9: 1374 همو( است اصيلضبط  كه  آمده

كه  ي است، در حاليتشبيه بليغ اضاف كه سبببدان  ،مرجح است صورتتصويري 
. خواهد پسنديدتصويري نيست و خاقانيِ سخت تصويرگرا آن را ن اساساً» غرور دهر«

  :كندآن را تأييد مي در بيت بعد» حريف گلوبر«ة قرين ،سو از ديگر
 اـا نمود، ابـاي گلوگير ابـوز اين اب  حذر گزيد، حذرحريف گلوبراز اين 

 .ي نداردو با غرور دهر تناسب است ام با عروس دهردر تناسب تم »حريف گلوبر« زيرا
  .است نيز نيك رعايت شده» سرور جهان« و» اباي گلوگير« اين تناسب ميان

  
  :24ص

 پس از تو، خفتن اصحاب كهف نيست روا  سپيدة صبحزماندميد در شب آخر
 »حصبة سپيد« نيز )9 :1316 همو( و عبدالرسولي) 12 :1374 همو( سجادي متن در

براي  .»حشرة سپيد« :كه ضبط مرجح استدارد  بدليعبدالرسولي نسخه .است آمده
 بديعي و اصالت و دوم دليل اول :يان كردتوان داليل زير را بت اين ضبط ميارجحي
مراد  »زمان شب آخر«بودن و تضاد ساختن با  كه در اينجا در قرينه است قرينگي
نگامي كه شاعر يكي از لوازم يرا ه؛ زاست اصالت تصويريوم س دليل .است
در ( بهمشبهنيست خود  نيازيديگر  ،م بياوردرا در كال) در اينجا سپيده(به  مشبه

و زايل  سستيباعث  ــ  بهمشبهيعني آوردن ــ  اورد و اين كاررا نيز بي) اينجا صبح
لكردي از خاقاني چنين عم كه شودي كالم ميتصويري و تخيل ياغن شدن

حشر است،  بالكنايه يا كنايي ةستعارحشر، اة آرا بعيد است؛ سپيدساز و لفظتصوير
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شواهد به  مين دليل ماچهار. كه آخر زمان به شب به صبح مانند شده است همچنان
  :دست آمده از ديوان است

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

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

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

 زن از صبحدم استكافت نقب  است مزن نقب چنينصبح حشر
  2 819 :همان        

  : 26ص
 درع سناافتند كه خاص بر قد او ب  پي ثناي محمد برآر تيغ ضمير

» درع ثنا«بدل نسخه بي )13 :1374 همو( سجاديو  )10 :1316 همو( در متن عبدالرسولي
در مصراع » تيغ ضمير«و تناسب با  در قرينه است؛ زيرا هم كه ضبط صحيح ثبت شده
لفظي ثنا در آخر  بديعي و  اصالت بر اساسينكه او هم  )اصالت قرينگي( اول است

  3.سازدمي» صدرلي الع عجزرد ال«لفظي  ت بديعيِنعاز بيت صبيت با ثناي آغ

  
  :34ص 

 از لقا پيسندستشان از سر برون آرم كه پو  اند از صفتمغزشان در سر بياشوبم كه پيل
 همو( است آمده» مارند«در چاپ عبدالرسولي  .)20: همان( است سجاديچاپ  بر اساسمتن 

اول اينكه  :دليلسه به  ،كه ضبط اصيل است ردهثبت ك» تيسند«لس مجة نسخ .)11: 1316
در ، است به پيل مانند كرده» صفت«از جهت  شاعر در مصراع اول خصمان و حاسدانش را

رو از اين شوند؛به حيواني ديگر تشبيه كند تا هرچه بيشتر تحقير  را مصراع دوم نيز بايد ايشان
به كار  موجهي ذمد و در حقيقت نكو داركند كه ظاهر و لقايي تشبيه مي »تيس«خصمان را به 
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ست، زيرا آنگاه كه دقيقاً در تناسب با تيس ا »آرمپوستشان از سر برون «دوم اينكه . بردمي
كه خاقاني اين حركت پيداست آورند و برند، پوستش را از راه سرش بيرون ميبزي را سر مي

شاعر خصمان  ،در آن كهست ابيت شاهدي از ديوان  ،دليل سوم. است نظر داشته را مد
  :است رنگشان به تيس مانند كردهخويش را از جهت ظاهر نكو و رنگ

 دـرنگ و شكال شكن نينرنگتيسزـج  چون ارقم از درون همه زهرند و از برون
  4174: 1374 همو

  : 36ص 
 درهم شكستي تاكنون سقف سماهمچو نون  گر سما چون ميم نام او نبودي از نخست

 )27 :1316 همو( در متن عبدالرسولي .)20: همان( است سجاديمتن  سو باضبط هم
 اول اينكه: ستناد ضبط اصيل كه به دو دليل بايد آن رااست  آمده» و سينهمچ«
ويژه  هرا در اين خط، بدر اينجا اشاره است به حرف سين در خط ديواني؛ زي »سين«

از  د؛نوشمينوشته  )دندانهكشيده و بي( داري چو سين به صورت شكستهحروف دندانه
خط خاص اين . است معرفي شدهاين رو خط ديواني، خطي شكسته، زشت و ناخوان 

و گويا به ت داشته است ضرورشان كه سرعت نوشتن براي اهل دفتر و ميرزايان بوده
حرف «ذيل  :1382 سجادي ←( اند هگفت» نويسي چپ« بدان ،ي منفيهااطر همين ويژگيخ
  : از خاقاني است يبيت ،دليل دوم .)»انيديو

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

ديگري نيز براي  دليل .است آوردهچنانكه پيداست سين در حرف ديواني را با شكستن 
آرايي واج ترو به عبارت دقيق ،اصالت لفظي و آن توان ارائه كردمياصيل بودن سين 

انجام بيت  سين، شكست، سقف، سما، خاصه كه سما در آغاز و: سين در مصراع است
  .است نيز تكرار شده

  
  : 53ص 

 لقـا ، زشت شبانگهنهاد تَخَجمپيـر  كرده به ديوان دل چرخ و زمين را لقب
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 »مجسم« دالرسولي به جاي اين واژهاست؛ در متن عب» تَخَجم«ة بحث ما حول واژ
 نيز سجاديدر متن  .)39 :1316 همو(است شده  بدل دادهنسخه» مجحشم«و  آمده

ضبط در باب  كزازي .)36 :1374 همو( بدل استنسخه» بجخشم«و  آمده» تجشم«
كه به  شده آورده» تجشم« سجادياين واژه در چاپ  :است چنين نوشته مختار خود
كدام از اين دو هيچ اام ؛»مجسم« عبدالرسوليخود نهادن است و در چاپ  معني رنج بر

است كه ريختي  هآمد» بجخشم« را، در بيت، معنايي بسزا و برازنده نيست؛ در پچين
ها به معني آزمند آورده م در فرهنگجخَم و تَتََخج. توان بودم ميجشده از تخدگرگون

  .)53 :1375 همو( است مند، نكوهيده آمدهنهادي آز آسمان به داشتن .است شده
مجتبي . است ،يعني بجخشم ،مجلس ةحال ضبط اصيل همان ضبط نسخبا اين 

به نقد آراي  ،در نثر و نظماين واژه د شواهبررسي  ضمناي در مقاله مينوي
لفظ در اين : است اخته و سرانجام چنين نتيجه گرفتهنويسان در باب آن پرد فرهنگ

هاي حسب تلفظ محل بر( و آن بجخشم و بشخشم دهنثر و نظم يكي بوشواهد ة هم
و اينكه حرف دوم چ . اينكه حرف اول ب يا پ بوده است معلوم نيست. است) مختلف

ها شين جاي آن شود كه در بعضي لهجهاز اينجا استنباط مي ،نه جيمممكن است باشد 
 امروز و بربه معني ( كثيفمعني آن چيزي شبيه به پليد و نجس و . است را گرفته
در شعر سنايي و  كساني كه كلمه را. است بوده) استعمال ما در زبان محاورهحسب 

ط كرده و وزني و ضبطي مطابق اند معنايي از ظاهر عبارت استنباشعر خاقاني ديده
اند با دو صورت مختلف بشخشم و تخجم و دو معناي حدسي جدا از اي كه ديدهنسخه

با رعايت تناسب  ،صورت اصيل اين واژه 5.)58: 1381 مينوي( اندآن داده بهيكديگر 
  :است نيز آمده الغرايبختمدر  ،مضموني

 مبجخشاين بوده ورخج و آن   مـپيش درشان سپهر و انج
  6125: 1387 همو؛ 146: 1386خاقاني 

  :63ص 
 ز حباببين بر سر آب ا بازيچهةشيش  دردي مطبوخ بين بر سر سبزه ز سيل

 :1316 همو( در چاپ عبدالرسولي .)42: 1374 همو( است سجادي چاپ بر اساسضبط 
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توان با جواب اصالت اين ضبط را مي. كه ضبط اصيل است  آمده» نارنج ةشيش« )43
است  به اصيلي بازيچه مشبه ةشيش با توجه به مصراع اول،دادن به اين سؤال كه آيا 

  ؟نارنج ةبراي حباب يا شيش
هاي قديم اين تركيب كه در نسخه«: نويسدمي» بازيچه ةشيش« در باب سجادي

صابون به صورت  اي است كه از حباب آب يابه همين شكل آمده به معني شيشه
گزارش در  خود كزازي .)»بازيچه ةشيش«ذيل : 1382 سجادي( »سازندبازيچه مي

: ايماست از تيله ةنايبازيچه ك ةشيش«: كهاست آورده خاقاني  دشواريهاي ديوان
  .)96: 1386 كزازي( »كنندها بازي مياي كه كودكان با آنهايي شيشهچهگوي

نارنج، آن  ةشيش: است آمدهدهخدا چنين  مةلغتنادر  »نارنج ةشيش«ا در باب و ام
صافي به  ةاست كه اطفال نارنج را ساخته و در آن چراغ برافروزند و آن مانند شيش

تأملي پژوهان بيبرخي از خاقاني همين معني را .)»شيشه«ذيل  :1373دهخدا ( آيد نظر
، دهخدا اين پژوهش مابر  بنا .)44: 1387كن معدن ؛612: 1388ماهيار  ←( اندتكرار كرده

 ة؛ عبدالوهاب در باب شيشستا گرفتهتوضيح را از شرح خاقانيِ عبدالوهاب معموري 
د نارنجي باشد كه آن را مجوف ، مقصونارنج ةاز شيش«: است نارنج چنين آورده

گذراند، در آن حالت كنند و چراغ در آن ميغايت نازك مي سازند و پوست آن را به مي
  .)31 ، صشرح، معموري( »نمايدرنج بسيار روشن و شفاف ميو وضع پوست نا

 نارنج گزارشي ديگر ةصحيح نيست؛ شيش اين گزارشِ عبدالوهاب معموري
در  الكنوزمفتاحان هدايت در شرحش بر اشعار خاقاني با عنوان خ رضاقلي .دارد

  : است اين باب چنين آورده
ند و آن نارنج آورهنوز بزرگ نگرديده، شيشه مي وقتي كه نارنج بر بار است و

كنند، بعد از اينكه به مرور درشت و رنگين شد، از درخت آن را خرد را در آن مي
آيد كه نمايند به نظر غريب ميو چون نظر ميكنند و در همان شيشه هست مي

 اي كه گلويش بدان تنگي است، نارنجي بدان بزرگي چگونه در آن رفتهشيشه
   ).3440 ، صمفتاحهدايت، ( »است

وم معمول كنند كه اين كار از رس اشاره ميحواشي ديوان خاقاني معين در 
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وقتي «: ندكان را تأييد مييسا نيز سخن ايششم .)41: 1358 معين( خواران است باده
دادند و داخل شيشه ي قرار ميادرخت در شيشه ةنارنج كوچك بود آن را بر شاخ

ختند تا طعم نارنج ري كندند و در شيشه باده مين را ميشد، سپس آبزرگ مي
ردي مطبوخ در مصراع رو با توجه به داز اين .)»نارنج«ذيل : 1387 شميسا( »گيرد
است؛ شواهد » نارنج ةشيش«ماند كه ضبط اصيل ني باقي نميجاي هيچ سخ ،اول
  :دكنننيز اين سخن را تأييد مي ديوانآمده از  دست به

 يابم خراسان به گلستان بوي دمشكز  گالبزنمايدنارنجشيشة آسمان
  295: 1374خاقاني 

 آميخته آنچنان صبح شفقبا  نديدكسگررانارنجو مي آن
  491: همان      

 مصور بيني شيشه در نارنجچو  ترنجيچرخزخورقرصة او در
   7883: همان

  : 68 ص
 آفتاب خندة صبحعطسة شب گشت صبح،   جبهت زرين نمود طرّة صبح از نقاب

 .است آمده» خندة صبح«نيز ) 45: 1374 همو( سجاديو ) 45 :1316 همو( در متن عبدالرسولي
با سبك خاقاني  اين ضبط كه. صبحة عطس: وجود دارد يبدلدر چاپ عبدالرسولي نسخه

در . يت داردارجح ،ن ديوانابيشتري دارد، بر صورت مختار مصححيي و همنوا يهمساز
ده و مهمين ضبط آ فرهنگ جهانگيريها نيز همين صورت مذكور است، از جمله در فرهنگ

فرهنگ  در .)»صبحة عطس«يل ذ ،جهانگيري الدين انجو،جمال( استفتاب دانسته شده آكنايه از 
تبريزي، ؛ »عطسة صبح«، ذيل رشيديتتوي،  ←( .نيز چنين است جراآنندو  برهان قاطع ،رشيدي
  .)»عطسة صبح«ذيل : 1373دهخدا ؛ »عطسة صبح«، ذيل اجرآنندپادشاه، ؛ »صبحة عطس«ذيل  ،برهان

  
  :68ص 

 نمود از حجابماه چو شاخ گوزن روي   صبح، چو پشت پلنگ كرد هوا را دو رنگ
مصراع اول  سجاديدر متن  .است )49 :1316خاقاني ( عبدالرسولي چاپ بر اساسمتن 
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مين ضبط و ه .)45 :1374 همو(» غ چو پشت پلنگ كرد هوا را به صبحيم«: چنين است
در تشبيهات  جزبــ  شبهاصالت تصويري ذكر وجه بر اساس .مرجح است سجادي
كندوكاو  و در نتيجه ذهن شودمي درك ترد، زيرا زودكاهمي تصويراز غناي  ــ غريب

 نان قيدي براي هواچو» به صبح« از سوي ديگر .يابدادبي چنداني نمي ذو طبعاً التذا
 حفظ اصالتمهم ديگر ة نكت .ست و تشبيه بي آن ناقص استبايسته و الزم ا) آسمان(

بر  متعدد گونِرهشبيه هوا به پشت پلنگ از جهت خالهاي تيت :معنايي مصراع است
است نه آسمان  هيهاي ابر و فضاي صبحگابا تكهمتناسب و اين  است اي روشنزمينه

  :است الغرايب ختمبيتي از  ،دليل ديگر در درستي اين ضبط .با گرگ و ميش صبح
 تـفش ساخوا پلنگـميدان ه  ميغ از تو بر اسب آبگون تاخت

  74: 1386 همو      
  :كندسخن ما را تأييد مينيز  هريمنوچ ديوان بيت زير از
 و ز ميغ هوا به صورت پشت پلنگ  ، زمين بساط بوقلمون شدهاز سبز

  171 ، صديوان ،منوچهري               
  :74ص 
 يابهمان كند كه به دين ذوالفقار نصرت  كه به ملك يزيديان قلمش دلي علي
 دهثبت كر» يدعلي« سجادي .)50 :1316خاقاني ( عبدالرسولي است چاپ بر اساسمتن 

» يدعلي« در بيت ات موجوداصالت تصويري و تناسب بر اساس .)49 :1374 همو( ستا
 است و و قلم او به ذوالفقار مانند شده )ع( ممدوح به علي است؛ زيرا ضبط مرجح

آنچه اين سخن را  .با دل قلم و ذوالفقار با دست در تناسب هستند نه روشن است كه
  : ستازير سخن از دست و كلك ودر آنها بعدي است كه  ابيات ،كنديم ترقطعي

 بسر چو مشتري وهابه كلك زحلهيز  به دست فلك ظل چو آفتاب رحيم هيز
 سفير جان تو عنوان سوره االحزاب  توفير سوره االنفالتودستزكاست 

 قبلة طالباند و ليكن سه دو قلّه  تو ديدم كه در تمامي جوددو دست و كلك
  همانجا
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  : 80ص 
 حريف رضوان بود و حدائق اعناب  بر مندلعيدان سرخخانه وسياه

» خانه و عيدان سرخ بر دل منسياه« :است مصراع اول را چنين ضبط كرده سجادي
سرخ بر  خانه و غيالنسياه« :چنين است ر متن عبدالرسوليداين مصراع  .)53: همان(

در شرح نويسد غيالن اسم زندانبان بوده و در «: است دهمآ و در حاشيه ».دل من
» واهللا اعلم ،اب است و مناسب نيستجميع نسخ غيدان بود و غيدان به فتح به معني شب

  .)54 :1316 همو(
گزارش در  كزازياز سخن  .است ضبط و معناي بيت چندان دقيق درك نشده

  : بريمپي ميموضوع بهتر به اين  ديوان يدشواريها
آيا . نمايدميعيدان سرخ، در بيت دور و ناساز . عيدان جمع عود است، به معني چوب

اند؟ آيا او است كه سرخفام شده هاي تفته و گداخته را خواستهخاقاني از آن، چوب
توان كنايه از منقل و خانه را مياست در زندان هميه در آتش بسوزد؟ سياه توانستهمي

اگر چنين باشد، عيدان سرخ بسزا و در . است ز دود سياه شدهآتشدان نيز دانست كه ا
به هر روي . از بند و زندان است اما سخن آشكارا. است جاي خويش به كار رفته
هاي بند و زندان را بي هيچ ناله و گاليه بر آن است كه رنج خاقاني در اين بيت، بر

بهشتي يكسان و همسنگ  هايها و شادينها در دل او، با بهرهاست و آ تافتهمي
  .)116: 1386 كزازي( است نموده مي

يعني رضوان در (به مشبهو با توجه به  مشبهة اصالت تصويري، در حوز بر اساس
درست باشد؛ زيرا عيدان در قرينه با رضوان قرار  ضبط تواندعيدان نمي )ممصراع دو

چنين تشبيه نازيبا و  ،آن است، اصالت و تئوري تصويري مشبهگرفته و در حقيقت 
غيالن جمع  .غيالن باشد، يعني ضبط عبدالرسوليعيدان بايد . پذيردتناسبي را نمي بي

در  .سرخي اشاره به پوشش و لباس ايشان دارد ؛غول است و استعاره از زندانبانان
 شميسا(اند كردهسرخ بر تن مية عهد قديم حتي ملوك نيز در هنگام خشم و غضب جام

كه به سبب  اشاره به خشمگني زندانبانان باشدتواند مي همچنين، )»سرخ«يل ذ: 1387
آنان در هنگام چشمي تواند اشاره به سرخمي و نيزاند روي شدهخشم سرخ و تافته
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م غضب را كه شاعر در بيت زير خصمان خويش در هنگا چنانهم ؛خشم باشد
  :است خوانده» چشم سرخ«

 ان اوـر طغيـو رهبـهريك طاغي و دي  چشمرخسجوقي ازين زردگوش گاه غضب
  366: 1374خاقاني 

  ،برهان تبريزي،(اند را كنايه از جالد و مردم خونريز گرفته» چشمسرخ« ها اينو فرهنگ
  8.)»سرخ چشم«ذيل 

نگهبان و  (تناسب تام و تمامي با رضوان  مشبهغيالن در مقام تشبيه و به عنوان 
نيز چنين تناسبي با حدائقِ اعناب ) زندان(خانه كه سياه ناندارد، همچ) خادم  بهشت

هاي زندان را براي ه شاعر در مقامي است كه بايد رنجها و عذابنكنيم ك موشدارد؛ فرا
هرچه از « برداري خود از شاه وهترين امور جلوه دهد تا بر فرمانچون ب يشخو

و ترحم  ندخود را ثابت ك يهگناگونه بيه بگذارد، و بدينصح» دوست آيد، خوش آيد
» عبدان« ريسو پا لسمجة الزم به ذكر است كه در دو نسخ. انگيزد شاه و وزير را بر

ت و زيبايي و بالغغيالن  امادانيم، وجه نيست و آن را نيز درست مي است كه بي آمده
  .ت بيشتري دارددر حقيقت ارحجي

  
  : 83ص 
 بپلنگ بنااست و آن  هزبرِ بچنگه اينك  گرانتـربة خيـر و گـبزهـوش ريـبه م

اين است كه مصراع دوم را چنين سنجيده  .رسداين بيت درست به نظر نمي خوانش
از شده  هزبر مانندگربه به  ».به ناب، به چنگ است و آن پلنگ ،بركه اين هز« :بخوانيم

را  تصوير اگر اما .اشه پلنگ از جهت دندان تيز و برندهاش و موش بجهت چنگ قوي
» بناب« و» بچنگ« تحليل كنيم، دچار لغزش خواهيم شد؛ زيرا فوق خوانش بر اساس

 د داشت، يعنينخواهبه هزبر و پلنگ  تعلق) سازبا باي پيشوندي صفت(نان صفتي چو
تشبيه موش به پلنگ  ،سوي ديگر از .وجه استكه بي ،داردندان و پلنگ دارچنگ هزبرِ
 از بينرا است و اصالت تصويري بيت دار ناروچنگ ه به هزبرِدار و تشبيه گربدندان
  .سازصفت پيشوند حرف حرف اضافه است نه» به« .دبر مي
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  :94ص 
 رسان ماستاين هجر كافر تو كه آفت  دـبر جان ما زنكĤتشي شدهمگذار 
در . است )78: 1374 همو( سجاديو ) 80: 1316خاقاني (متن عبدالرسولي  بر اساس ضبط
است، هجر  اصيلاصالت تصويري ضبط  بر اساسآمده كه » آتش سده«مجلس  ةنسخ

كه خود نماد عظمت و سوز فراوان  و غم و درد آن مضمراً به آتش سده مانند شده
اين شاهد به دست آمده از ديوان نيز . است »سده«تصحيف  »شده«پيداست كه . است

  :گويدب به چرخ ميخطا ،ايضمن مرثيه ،كند، شاعرتأييد ميسخن را 
 ؟ريز شاخ چليپا چه خواستيآن مشكز  گيرم كه آتش سده در جان ما زدي

  535: همان
  : 94ص 

 استـدان موالـاره احـل نظـر اجـمي  گشته شاه ماعريما بيدقيم و مات
در  .شده استاز عبدالرسولي پيروي » عري«خوانش نادرست  در احتمال بسيار به

عري به ضم اول آن را گويند «: است آمده خاقاني شرحسولي به نقل از عبدالرة حاشي
  .)80: 1316 همو( »كه مهره ميانه شاه و رخ افتد كه اگر آن را برندارند كشت شود

انجام  الدين هماييرا جالل» عري«تحقيق در باب يگانه بهترين و در عين حال 
 ر اساس اينب .است ذكر كرده ريديوان عثمان مختاآن را در حواشي ة خالصكه  داده

عربي به فتح عين و مد الف است به معني » عراء«تحقيق عري يا عرا مأخود از 
هاي در فرهنگ .پناهگاهت و گياه و بيگشادگي حجاب و بيابان قفر و خالي از درخ

عربي اين واژه به عنوان اصطالح شطرنج به كار نرفته و اين وضع و تعبيرات مجازي 
ها آن را برخي از فرهنگ رواست، از اين زبانان بوده آن از تصرفات فارسيو كنايي 

ها با كسر ضبط فرهنگ ؛ وليبه فتح يا كسر عين استتلفظ آن  .اندفارسي دانسته
بعيد  اماعين است؛  ظاهراً به فتح» عرا«و » عري«ضبط اصل صحيح در : اند دهكر

ديگر هم از خود كرده و آن را به زبانان در تلفظ اين كلمه تصرف نيست كه فارسي
است؛ و شايد تبديل فتحه  ها ضبط شدهر فرهنگطور كه د كسر عين گفته باشند، همان
 متالزم كسره له يعني تبديل الف به ياء باشد كه معموالًاما ةبه كسره به رعايت قاعد
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  .)525 ـ 522: 1339همايي ؛ 495ـ490 ص ،ديوان مختاري، ←(است 
  

  : 105ص 
 ستشمع شبش ز چوب صنوبر نكوتر ا  جهانصد نوع بره دست داشت بهراهب ك

ز « سـجادي و در مـتن   )64 :1316خاقـاني  ( »ز صد نوع بر جهان« در متن عبدالرسولي
مـتن   ،به دليل اصـالت تصـويري و لفظـي   . است آمده )77: 1374 همو( »صد نوبر جهان

با صنوبر  است و از سوي ديگر استعاره» نوبر« زيرا از يك سو ؛ارجحيت دارد سجادي
آنچه  .است مطمئناً اين صنعت مورد تعمد شاعر بوده. سازددر مصراع بعدي جناس مي

  :دهيمبه دست مي منشأتو  ديوانكند شواهدي است كه از سخن ما را قطعي مي
 انداز شاخ امان افشانده صد نوبربر جهان  اندرستهصنوبرپنج شاخ دست رادش كز

  110 :نهما
 ساختند صنوبر مرا ز آن يك صد نوبرز آنكه  پيش باالت به بااليت فروبارم گهر

  112: همان
بشـكنند،   صنوبر صد نـوبر ستان باغبان درآيند، اين عادت ياغيان باشد كه به ميوه اما«
قـامتي،   صـنوبر دلخـواهي،  «: و .)101: 1384 همـو ( »فرسود كنندزد و پاييوه را دستم

  .)90 :همان(» متي، به چهره، جنّت جنيان؛ به طلعت انس انسيانقيا نوبر
  

  :108ص 
 كانس وحشي به سبزه و شمر است  استمنارزويـغ كـكو سر تي

 )66: 1374 همو( سجاديدر متن  .)68: 1316 همو( است وليمتن عبدالرس بر اساسضبط 
اصـالت لفظـي و    سبر اسـا اول  :است اصيلضبط  به سه دليل كه  آمده» آرزوي سر«

  :بيت بعدة به قرين ،دوم. بازي كرده است »سر«ة ر با واژبديعي كه شاع
 خرج قصاب به بزي كه نر است  سرستكهسريتيغ بهسر بر 

  :دهيماهدي است كه از ديوان به دست ميوسوم ش
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 سر ديو برد آري ز فرشته شر نيايد  سلب فرشته دارد سر تيغ شاه و دانم
  121 :همان

 سري توانم شد گر پي سر  بر سر تيغ عشق سر بنهم
  614 :همان        

 كز هيچ سر تيغي عيار نينديشند  عيار دلي دارم بر تيغ نهاده سر
  501 :همان      

 اندازم وز كار نينديشم بر تيغ سر  گر با سر تيغ افتد كار سر خاقاني
  642 :همان

 جگر پرآبله چون سفنم دريغ منكز  رهم ز بند سركو سر تيغ تا بدو باز
  796 :همان

  :114ص 
 افشاندستسعد اكبربر سرش   جفت خاقان اكبر، آنكه سپهر 

 آمده »سعد اصغر« )82 :1374 همو( سجادي و )83: 1316 همو( در متن عبدالرسولي
اين است كه شاعر تضاد  اول :فاسد است به دو دليل مهم و اساسي سعد اكبر. است

 ، وروداز بين مي ايشاناست كه با ضبط  بايي بين اكبر و اصغر ايجاد كردهزي و آگاهانه
كه ديعي در شعر خاقاني است؛ دوم اينترين صنايع باساساً تضادهاي تعمدي از مهم

در اين  و پيداست كه تكرار قافيه بيت ديگري از اين قصيده آمدهة در قافي »سعد اكبر«
  :است نادرست محل

 ها سعد اكبر افشاندستقرعه  كه خواهد بوداز پي آن پسر 
  

  :163ص 
 اندافشانده شررها قصرسان پيكان آتشينز  سوختندست و بازوش از پي قصر مخالف

 »پيكان آتشين« نيز )109: 1374 همو( اديسجو  )117: 1316 همو(سولي در چاپ عبدالر
ضبط » پيكان آتش« سريو پا لسمج ة، دو نسخسجاديهاي بدلدر نسخه .است آمده
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تر است؛ زيرا داراي غناي تصويري و تخيلي بيشتري اند كه ضبط مرجح و صحيحكرده
شواهد  .يند كه يك تشبيه بليغ اضافي استگزرا برمي اين ضبطاست، اصالت تصويري 

  : كنندنيز نظر ما را تأييد مي ديوانبرگرفته از 
 زداندا پيكرشرر قصر او گــه پيـكـارآتش تيغ

  124: همان
 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 خاقانيهنجارهاي فرعي در تصحيح  ازيكي  ،ضبط اصيل اين رسيدن به

؛ در شعر خاقاني پسوندهاي نسبت نقش ادات تشبيه را نيز برعهده كندما مشخص مي
د بايد شكل تصويري اصيل و ندهبدلها اجازه ميكه نسخه بنابراين تا آنجا 9.دارند
 يكاند و ضبط كرده »پيكان آتشين«كه اگر سه نسخه  نيم؛ به اين معنايتر را برگز غني

ا توجه به گرايش خاقاني به اصالت تصويري و ب بر اساس، »پيكان آتش«نسخه 
 .بود خواهد »پيكان آتش«ضبط اصيل  ،ترساخت و صورت تصويري غني

  
  :164ص 

 اندان افشاندهـزيار كمـاب زرد مـاز لع  اي آهوي دشتديدههيبر لعاب گاو كو
ديدة آهوي «در متن عبدالرسولي  .)116: 1374 همو( است سجادي بر اساسضبط 
 توان خواندفعلي مي آن را هم به صورت اضافي و هم به صورت است كه آمده» دشت

ضبط اصيل است، » آهوي دشتة ديد«اصالت تصويري  بر اساس .)118: 1316همو (
تري است؛ به زيباتر و سنجيدهمشبه، »آهوي دشت«به، نسبت به مشبهة زيرا در حوز

كمال زيبايي آهو در  اش نماد زيبايي است و اساساًكنندهخيره هيچشم آهو با سيا
كه چناناست؛ همزيبا و سياه ممدوح ة آهوي دشت استعاره از نوشتة ديد. چشم اوست

زيان استعاره از قلم زرين و لعاب استعاره از كاغذ سپيد، زردمار كم» لعاب گاو كوهي«



  29ضميمة /  26
 

  .آن استعاره از مركب و جوهر است
و «: دهيمبه دست مي نشأتمشواهدي است كه از  ،كندآنچه سخن ما را تأييد مي    

و كيف . فعليه عين اللّه ال عين السوء كيف جمع بين الظلمه: امهم در اين رسالت آورده
چند تشريف «: و .)176: 1384 همو( »...لعاب الصيران سواد مقله الغزالنضم الي بياض 

ت و اين چه امان... يكي را جواب ننوشتم به هيچ. از آن مجلس به من خادم رسانيدند
ة ، نور منقط نمايد؟ بدل غثاء احوي، هيمآهوي احورانصاف باشد كه به جاي 

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

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

فر مهدوي ← ؛90: همان( »سپيدتر دارد لعابِ گوزنانگورسريني كه عارض از . دارد
  10.)198ـ197: 1389

  
  : 176ص 

 پروردان خم را مهر بر در ساختندسايه  مهر از آفتابداران داشت تا دهان روزه
مهر از «نيز ) 111 :1374 همو( اديسجو ) 119 :1316 خاقاني( ر متن عبدالرسوليد

بر اند كه آورده» مهر آفتاب« ، دو نسخهاديسجبدل در نسخه .ه استآمد »آفتاب
تر و با ي قويدر ساختارزيرا تشبيه  ؛رسد مرجح به نظر مياصالت تصويري  اساس

متن  اما ؛قت تشبيه بليغ اضافي استاست؛ در حقي غناي تخيلي بيشتري عرضه شده
غت و غناي تشبيه بليغ از محترم تشبيه مضمر است و روشن است كه بال مصححين

 ناي الغرايبختم خاقاني در: بيشتر استشود، ايجاد مي »از«ي كه با پيوند تشبيه مضمر
ب در خطا وبرده مصرحه به كارة در قالب استعار در كمال زيبايي و شيوايي را تصوير

  :به آفتاب گفته است
 ارانـت بهـداروي علانـج  دارانان روزهـاي مهر ده

  64: 1386همو  ؛15: 1387؛ همو 14: 1357 همو             
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را براي  ديوان خاقانيفرعي در تصحيح  معيارهاي از ديگر ضبط اصيل اين بيت يكي
ها اجازه بدلكه نسخهچنين مواردي تا آنجا معيار ما اين است كه در  .كندما مشخص مي

در غير  ؛اضافه را انتخاب كنيم ةهند، بايد صورت اصيل و تصويري، يعني با كسردمي
در اين موارد از ديدگاه دستور » از«. ثبت شود» از«اين صورت بايد به همان صورت 

در زمان  11؛است اضافه است كه به تدريج كاربرد خود را از دست داده ةتاريخي نشان
توان ابيات زير را مي پاية اين معيار بر .ين كاربرد هنوز وجود داشته استخاقاني ا

  :تصحيح كرد؛ از جمله بيت زير
 نيشتر از نوك خارتارك گلبن گشاد   نرگس بر سر گرفت تشت زر از بهر خون 

  247ص : همان
» نيشتر نوك خار« اديسجدر متن  .)196: 1316 همو( متن بر اساس عبدالرسولي است

اين آنچه . است مرجح ، ضبط، كه بر اساس اصالت تصويري)179: 1374 همو( استدهآم
  :است الغرايبختمبيتي از  ،كندرا تأييد مي يأر

 نشتر خارخون رگ گل به   از عدل گشاده شد به گلزار
  52: 1387 همو

  :191ص 
 دفكنارـرا بـحيـروي ب گـرنگـزنرـب  چو رومياناز هر دريچه شكل صليبي

چو «نيز  )134: 1374همو ( سجادي و )142: 1316 همو(عبدالرسولي در مصراع اول 
اساس اصالت  كه بر آمده» ز روميان«مجلس  ةدر نسخ. اندضبط كرده» روميان

هاي است؛ روميان استعاره از زغالهاي تافته و سرخ و شعله تصويري ضبط مرجح
  :است نيديوان خاقاآتش است و اين، تصويري آشنا در 

 اند افشانده سنان خونين برونازباالنيزه  آسمان بامقلعة كمشبكزبين روميان
  106: همان

 داشته آسامحرم تن ميان، درگويانلبيك  روميانويدرآشفتهسان،كعبه مربع منقل
  382: همان
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 امروز كنيد روميان ازقبله  فروگيرندعربچونروميان
  483: همان          

روميان  اماآن منقل نيز چون كعبه مربع نشسته، «: است نيز چنين آورده منشأتدر 
وار شده، همه بكر شيفته ةگرفته در ميانش به تضرّع بانگ برآورده، بيمارچهر احرام
؛ 295: 1384 همو( »...الكلب دارندبرد كه جوعكس دست به ايشان فرازن امارزاد؛ ماد

  .)188: 1391فر مهدوي
 و سجادي» زنگ رنگ« )142: 1316 همو( عبدالرسولي ،ا در باب مصراع دومو ام

مشخص نيست عبدالرسولي دقيقاً كالم را  .ورده استآ» رنگ رنگ« )134: 1374همو (
 به صورت كامالً جدا آمده وينظر در چاپ  اگرچه سخن مورد .است چگونه خوانده
زيرا در  ؛است ين سان خواندهتوان گفت كه عبدالرسولي نيز بدت نمياست، با قطعي

 فوقبنابر خوانش .  گاه اين موارد رعايت نشده است وينسخة چاپي تصحيح 
تيرگي خرگاه  صفتي براي روي بحيرا گرفته و بحيرا را استعاره از را »رنگ زنگ«

؛ حال آنكه خوانش صحيح )234: 1386 همو ؛338: 1387 كزازي ←( است دانسته
هاي تافته و گويد كه از زغالشاعر مي ».افكندروي بحيرا بر بر زنگ، رنگ«: اند چنين

) تنوره ةبه جهت منافذ صليب مانند جدار(گوني هاي صليبشكل) روميان(آتش تنوره 
در . است افتاده) كه سرخ است(افتد، گوييا بر زنگ، رنگ روي بحيرا بر خرگه مي

انعكاس پرتو آتش بر ه اين تشبيدر ، تشبيه مركبي در اين بيت وجود دارد ،حقيقت
 باوربه  .است داخلي خرگه به افتادن رنگ روي سرخ بحيرا بر زنگ مانند شده ةجدار

ضبط  ،آنچه سبب بدخواني و تفسيرهاي ناروا در باب اين بيت شده نگارندة اين سطور
  .در مصراع اول بوده است» چو روميان«نادرست 

  
  :190ص

 ، ناخن ما را برافكندنگ صبحرتا  شفقةي ديدمي لعل ده چو ناخنه
 اين خوانش سبب شده خالي از كاستي نيست؛ خوانش بيت اما ،درست است ضبط بيت

 رنگ :از اين بيت داشته باشند نارواشرحي  ديوان گزارش دشواريهايدر  مصححاست 
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اي است ديگر از همان كنايه خود، ،سرخي ناخن .ايما از سرخي استة ياصبح كن
كنايه از سپيدي است » رنگ صبح« حال .)234: 1387 همو ؛234: 1386 ازيكز(تندرستي 

راع اول از جهت معنايي سازگار است، كه با مص ما نناخ صبحِ رنگ :و خوانش درست
 ةخن كنايكه شفق به سرخي، سپيدي ناچنان ؛صبح به سپيدي موصوف است .تدافمي

كند تا شفق طلب مي ةديدة ر از ساقي مي سرخ چون ناخنشاع: ايما از بيماري است
 12.ن دور كند و تغيير دهداز ايشا را سپيدي ناخن و بيماري

  
  :200ص 

 ا برافكندـواب مهنّـه خـر چشم فتنـب  بيدار تا ز امنخوابِ ديدةبخت تو 
  : است نوشته رخسار صبحدر كزازي 

جهـان را در  ن سـتوده آنچنـا   بلند بخت. است بليغ، بخت به خواب مانند شده يهيبه تشب
. پيمـاي بيـدار  مانـد در چشـم شـب    است كه به خـوابي مـي   آرامي و آسودگي فرو برده

بخشد كه در خوابي خوش و نوشـين   چنان آسايش و آساني مي پريشانِ ناآرام را آن دل
   ).594: 1387 كزازي(روند فرومي

» ديـده خـواب «... بيدارة ديدبخت تو خواب: خوانش ديگري دارد ،سخنحال آنكه اساساً 
مركب است به معني فرد بالغ و ملتحم، آنكه به حد زنـان يـا مـردان رسـيده از     يك صفت 

 .)»خوابديده«ذيل : 1373 دهخدا( است »ناديدهخواب«ة پسران يا دختران بالغ، كه مقابل آن واژ
  :كنند سخن ما را تأييد مي تربه روشني هرچه تمام آمده از ديوانشواهد به دست

 فتنه را شير مست خواب كند  اوديدةخواببيدار بخت
  59: 1374خاقاني 

 هم وفادار و هم جفا بردار  دارخه اي دل و خهبخت بخ اي بخ
 هشيار هيگفتمت، ز مست مي  بالغهيواندمت، زـخل ميـطف

 ديدة بيدارخوابكه تويي   من تو را طفل خفته چون خوانم
  200: همان      
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 اوست ديدةبخت بالغ بيدار خوابز  فلك را اميد داماديششم عروس
  823: همان

  :252ص 
 زن شهريار، رايروير چو كرد منو  پوش رازن آسمان خاك سيهتيغ

 )182: 1374 همو( اديسجدر متن  .)184 :1316 همو( عبدالرسولي است بر اساسمتن 
اصالت  بر اساسهم  ،تصويرياصالت  بر اساس كه ضبط مرجح است؛ هم آمده »راي«

اني تاب ةزن شهريار بايد راي و انديش وزير و راي: معنايياصالت  بر اساسهم و  لفظي
زن بازي الت لفظي نيز شاعري با راي و راياص بر اساس! تابان يداشته باشد نه روي

  :كنندشواهد نيز اين سخن را تأييد مي .كرده و اشتقاق ساخته است
 يكي از قدس و قرب چون ملك و پادشاهر  فتابآاي، چون فلك ويكي از رنگ و ر هر

  36: همان
 وز روي تو پذيرد زيب و فر آينه  فتابآاز راي شاه گيرد نور و ضو

  399: همان
 زاي خاككو لطف او كه بود كدورت  كو راي او كه بود ضيابخش آفتاب

  239: همان
 ...تر آفتابز راي شاه عادل روشنو  شرق و غربفاز روي تو نديد در اطرا

 تا حشر از آن طرف نبرد لشكر آفتاب  جايي كه عرض داد سپه راي روشنت
  59: همان      

  :260ص
 زارــزن گلونـنـي ارغـروم  مسكين كه نيست چو بلبل شار

 شارد ـزن شارهـارپـزنگي چ  الجرم شايد ار به رستة بيد
 »سار«در هر دو مورد ) 198: 1374 همو( سجاديو ) 202: 1316 همو(در متن عبدالرسولي 

  : است چنين نوشته »شار«در باب برگزيدن  كزازي. است آمده
است؛ از ديگر  زيرا در بيت سپسين در پچين شار آورده شده ؛نمايدتر ميشار سنجيده
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پرآوازه شار است كه مرغي است . است شده سوي، در همان بيت، اين مرغ زنگي خوانده
رنگ اي از آن تيرهگونه. سار مرغي است زردرنگ. وار است نه سارو زنگي هيبه سيا
سار چند بيت پيشتر  ةكه قافيديگر آن. شود، نه به تنهايي سارسار سياه ناميده مي امااست، 

  .)260: 1375 همو(است  به كار رفته

آواز كه سياه و خوش اي استهپرند: است آمده» سار«ذيل  نامهلغتدر حال آنكه 
جانوري است پرنده و  ).آنندراج(، )آراانجمن(، )برهان( ريزه دارد هاي سفيدخال
يل ذ :1373دهخدا ( )جهانگيري( آواز بودرنگ كه خالهاي سفيد دارد و خوش سياه

  :نمايندرا فاسد مي كزازينيز ضبط  الغرايبختمو  ديوانشواهد زير از  .)»سار«
 ابر ز روي اغبري زنگيان چوزنانخنده  زنزنگي چارپارهبه شاخسار بر سار

  430: 1374خاقاني 
اين بيت در متن عبدالرسولي . است زن خواندهكه به صراحت سار را زنگي چارپاره

سار  ،كزازيتر از همه در چاپ و جالب) 430: 1374همو ( سجادي، )438: 1316همو (
  :تر در اين بيتيحاي صرو اشاره .)602: 1375 همو( است

 كرد سار دارـدي وشيـپسياهمـبي  گويي حرير سرخ ملخ را ز اشك خون
  151: 1374 همو

سار : است نوشته در باب اين بيت گزارش دشواريهاي ديواندر  طرفه اينكه مصحح 
به جهت همين  سار نيز الغرايبختمدر  .)164: 1386 كزازي( .رنگ مرغي است سياه

  :تخوانده شده اس »زنهندوي چارپاره« ش،سياهي و آواي
 تـگش زنارهـارپـدوي چـهن  د چمن گشتـو مشعبـاز ت سار

  75: 1386خاقاني 
  : 261ص 

 ر آزارـود سـه آز است خـز آنك  ت آزرده استـ، جاناز پي آز
از « به جاي اديسجدر متن  .)203: 1316 همو( ضبط عبدالرسولي است بر اساسمتن 
 تصوير نه تنها كه ضبط مرجح است، زيرا ).199: 1374 همو( آمده »آز آذرِ« ،»پي آز
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ساز و ، موسيقييك تركيب بسيار غني »آذر آز« تركيب بلكه). اصالت تصويري( است
   :از جمله بيت بعد است، ابيات شاهددليل سوم  .آهنگ استخوش

 سركه بر مس نهي شود زنگار  آتشدل كني شوددر آز
  :و نيز

 ميان ديدة همت خيال پندارم  شد آنكه بست فروغ غرور و آتش آز
  286: همان

 بدان صفت كه ز نم آينه و ز تف حرّاق  گرفتو طبع زنگآزبسوخت جان من از
  236: همان

 رفت ز من آن تبي كز آتش آز است  خون ز رگ آرزو براندم و زين روي
  828: همان

  :277ص 
 ، برجيس بحرخنجرزهره بهرام گور  هيبتد عرشجنيبت، خورشيشاه فلك

خوانش آن خالي از اشكال نيست، پيداست كه زهره بايد  اماضبط بيت مشكلي ندارد، 
  .داردنيز كه خود ايهام تبادر به زهره . زهره باشد

  
  :286ص 

 مرا كشور سخاش ميغِ تر، هواستكز  اب كنم، نز گليم مصرـاراني آفتـب 
 »...هواست مرا كز ميغ، تر« مصراع دوم را به صورت .نمايدميخوانش بيت صحيح ن

  .نمايدصفت تر براي ميغ پسنديده نمي ساًصفت هواست نه ميغ و اسا» تر«. خواند بايد
  
  :297 ص

 قنبرش در حكمِش و لمن در دعا بال  علم تا ابدسيرت است و علي بوبكر
 :مصراع دوم را بايد به اين صورت خواند ،رست نيستخوانش بيت د اما ضبط صحيح است؛

در « ما در اينجا ةها، قرينبه دليل اصالت قرينه ».قنبرش، باللش و در حكم ،من در دعا«
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با  اماشبه باشد؛ هم وجه »در حكم«دهد، پس بايد ه را تشكيل ميشباست كه وجه »دعا
مصراع اول كه با تصوير مصراع ر قرينگي داصل . ادات تشبيه است »حكم در«فوق خوانش 

  .ا هر دو تشبيه مؤكد و مفصل هستندزير است، رعايت شدهمستقيم است نيز دوم در ارتباط 
  

  : 320ص 
 زير خفتانشكمنديكه رستم در كمين است و   آساچو بيژن داري اندر چه مخسب افراسياب

نهنگي زير « اديسجدر متن  .)219 :1316 همو( عبدالرسولي است بر اساسمتن 
 ،اصالت تصويري بر اساسبديهي است كه  .)213 :1374 همو( است آمده» خفتانش

استعاره از  »نهنگ«. صحيح است اديسج ضبط و ،و عبدالرسولي فاسد ازيكزضبط 
  : خنجر يا شمشير است، قياس كنيم با ابياتي ديگر از شاعر

 را خنجران نهنگدل داده   اقبال تو كاب خضر خوردست
  34: همان

 ور تيغشنهنگ زباناز ماهي چرخ بفكند دندان 
  487: همان

 مه تن شد زبان با دشمنت گفته از نهانهتيغت 
  كاي هم به من در يك زمان خون تو حاشا ريخته                                           

 ي از نيكويي، دريانمانهنگ هندوييالحق 
  م شهال ريختهـيي از چشؤـلؤـو آب لـصحنش چ                                          

   381: همان
كه آن نيز  آمده خود اصيلنيز به همين صورت  تأمنشدر  تاين بيذكر است  شايان

  .)103: 1384 همو ←( اصالت اين ضبط استدليلي ديگر در تأييد 
  

  :321ص 
 بينند گريانش ل آنك گه زادن هميكه طف ؟ناالنتاگر پيري گه مردن چرا بينند

» خندانت« اديسجدر متن  .)219 :1316 همو( عبدالرسولي است چاپ بر اساس ضبط
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 فاسدو عبدالرسولي  ازيكزكه ضبط صحيح است، متن  )212 :1374 همو( دهثبت ش
تا با  ،ضبط بايد خندانت باشد و اصالت قرينگي است؛ به دليل اصالت لفظي و بديعي

پير با : است يت مورد تعمد شاعر بودهاي باد بسازد، تضاد تركيبي و زنجيرهضگريان ت
ان مصراع با ظرافت خاصي وسط و پاي ،گريان كه اول طفل، مردن با زادن، خندان با

  : است اين پيام را چنين آورده بوستاندر  نيز سعدي .اندچيده شده
 طفالنه زيستان نه ـاهـز شرم گن  ببايد چو طفالن گريستمرا مي

  183 ، صبوستان ،سعدي
  .خيال بودن است نه ناالن بودنبه معناي خندان و بي» زيستن النهطف« پيداست كه

  
  :334ص

 امـام را سر دندانش نور بـپوشيد ب  دندان سپيد كرددرآمد وماو كز در
متن  در .)305 :1316خاقاني ( است مدهآ» دندان سپيد كرد«الرسولي نيز در چاپ عبد

 ؛است اصيل اديسجمتن  .)302: 1374همو ( است دهضبط ش »كرد دندان برهنه« اديسج
و  در مصراع دوم تضاد» پوشيد«است تا با  برده كرد به كار دندان برهنه زيرا شاعر عمداً
تعمد  ،اش خاقاني همواره در صناعات لفظي و بديعي ؛كس لفظي بسازدودر حقيقت پاراد

حسب اصالت  بر و ، كه بايد با توجه به ديگر اركان بيتشده دارد نييتع اي از پيشو نقشه
 .صورت اصيل و صحيح دست پيدا كنيم لفظي و بديعي و اصالت تصويري به

  
  :356ص 

 رحمان به خراسان يابمرحمت دفع را  چند گويي كه دو سال دگر است آفت خسف
ه آمـد » رأفـت رحمـان  « )297: 1374 همو( اديسجو ) 300: 1316 همو(در متن عبدالرسولي 

ضـبط  » رأفـت رحمـان  «عي و قرينگـي  اصالت بدي بر اساس. بدلي نيز ندارداست و نسخه
رحمـت و   ارزشكـم سازد و بسيار زيباتر از اشـتقاق  است، زيرا جناس مطرف مي حجمر

ذهن ما را متوجـه دو   ،اي كه در ساختن اين جناس داشتهشاعر با تعمد ويژه .رحمان است
ها را در تقابل با هم نموده و آن ،فت رحمانأيعني آفت خسف و ر ،صلي معنايي بيتصر اعن
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  .بينيمآرايي اصيل را بر بالغت معنايي كالم آشكارا ميدر اين بيت تأثير لفظ. است قرار داده
 و تعمـد خاقـاني را روشـن    نيز نظـر مـا را تأييـد    منشأتآمده از شواهد به دست

نار  .مدت سفا درگذشت نوبت شفا رسيد .ايه يثرب عنايت آمدهاز غار عنا ب«: كند مي
را سـجدات   هـي و جـوار كبريـاي ال  «: و .)216: 1384 همو( »بدل شد رافت به نورآفت 

  .)144 :همان( »قرب رسيد رافت بعد بهآفت شكر گزارد، كه بزرجمهر وقت از 
  

  :389ص 
 دان نه نقـش آزرم ز بـادم ذاتماسم بـي  طقماصلم طلسمم خوان نه حي نا جسم بي

 ةدر نسخ. است) 253: 1316 همو(و عبدالرسولي ) 249: 1374همو ( سجاديضبط مطابق متن 
تصـحيف  » ز بادم« .اصالت تصويري ضبط اصيل است بر اساسكه  آمده» زيادم«مجلس 

كنايـه از اسـم   را » نقـش زيـاد  «است؛ » نقش زياد« همان» زياد«مراد از  .است» زيادم«
تبريزي،  ؛»نقش زياد«ذيل  ،شرفنامه ،قوام فاروقي ←( نداچه قابل ديدن نباشد، دانستهو آن االمسمب

بهار  در .)»نقش زياده«ذيل : 1379 ثروت ؛»نقش زياده«ذيل : 1364 ثروت 13؛)»نقش زياده«ذيل  ،برهان
ل به اصطالح نرّادان آن است كه با هر نقشي يـك خـا  : است آمده» نقش زياد«ذيل  عجم

اسـم  » نقـش زيـاد  « برهـان گوينـد و در  » خال زياد«زياده اعتبار كنند و بازي مذكور را 
  :ابوطالب كليم بيت كه در اين و آنچه قابل ديدن نباشد؛ چنان ابالمسم

 ادمـنقش زيان ـد شب و روز جهـردر ن  هستاز هستيم ار نيست نشان، نام به جا
  )»نقش زياد«ذيل : 1388 اديب طوسي ؛»نقش زياد«ذيل ، بهار عجمبهار،  ←(   

اسـم بالمسـمي و   » نقش زيـاد « برهاندر : آورده استچنين نيز  اللغاتغياث صاحب
و غيره نوشته كه زياد نام بازي دوم از هفت بـازي   لطايفو در . آنچه قابل ديدن نباشد

و در . كه هر نقش كه در كعبتين افتد هنگام باختن يكي از آن زياد بازند نرد است، چرا
انـد و تحقيـق   نوشته كه در بازي مذكور در هر نقش يك خال زياده كردهاللغات سراج

ذيـل   ،غيـاث رامپوري، ( مفصل مذكور شد، همان اصح است» ادخال زي«اين در بيان لفظ 
آنچه در آخر بـازي نـرد حريـف    : است نيز آورده» خال زياد«در باب  و .)»نقش زياد«

ايد افتد، يعني اين كس را بـراي بـردن بـازي چهـار عـدد      غالب را از اعداد مطلوب ز
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مهـره  دند، از آن جمله چهارخانـه را بـه   مطلوب است و بر كعبتين شش خال ظاهر ش
گرفته، دو عدد زايد را فروگذاشت، پس اين دو عدد فروگذاشته شده را كه از حاجـت  

هـاي  م يكـي از بازي نوشته كه زياد نااللغات سراجو در . گويند» خال زياد«زياد بودند 
نرد است، مأخوذ از معني لفظ عربي، چراكه در بازي مذكور در هر نقش يك خال زايد 

شواهد بـه دسـت آمـده از     .)»خال زياد«ذيل  :همان( گويند» خال زياد«اند و آن را دهكر
  :كنندضبط ما را تأييد مي منشأتو  ديوان

 ـويــمج اتـفن ـةدر زايج  مـنعـالـاد طـش زيـاي نق
 كـي در ورق بقـات جـويــم  نبينداد كسـچون نقش زي

  305: 1374خاقاني 

كه داراالحن و ــ  مهتران و دوستان چنان گمان بردند كه معاودت بنده به شروان«
الحق كه . زيادت مراد و مرام و امل، مال و الم و اسپ و ستام باشدــ  ديرالمحن است

شد؛ و از آن مراد، مرّد يافت؛ و از آن مرام، غرام؛ و از  زيادنقش اينجا رسيد، آن زيادت، 
: 1384 همو( »آن ستام، ستم آن امل، الم؛ و از آن الم، مالم؛ و از آن اسپ، آسيب؛ و از

و به هر بينت و اعراب، آتش غيرت در جان نفطويه زند و چون نمكش در آب «: و .)12
 :همان( »ند؛ و بوعمر را واو عمرو گرداندخوا نقش زيادبگدازد؛ و به نحو قرآءت بوزيد را 

است؟ باز  گيرت شدهباز اين چه دست سوداست كه گريبان! خاقانيا: و گفت«: و .)180
جويي؟ ظلّ عدم مي نقش زياداست؟ باز  اين چه خار خيال است كه در دامانت آويخته

  .)196 :همان( »خواهي؟ االسم را موجود الجسم ميطلبي؟ صورت معدوم مي
  

  : 394ص 
 گريزماز اين دير دارالزنا مي  رادور فلكبسي زانيانند

 )291: 1374 همو( سجاديو در متن  »دار فلك« )281: 1316 همو( در متن عبدالرسولي
در . است سجادي چاپ بر اساس كزازيدر حقيقت متن  .است آمده» دور فلك«

از  ضبط مرجح است؛ زيرا كه ضبط كرده »دير فلك« مجلسة ، نسخسجاديبدل نسخه
 ـ يكي از هنجارهاي تصويري و از سوي ديگر سازدتشبيه بليغ اضافي مي يك سو
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 ت استعارهمصراع اول را به صور هيسبكي خاقاني اين است كه شاعر تصوير تشبي 
   :با قياس كنيم .كنددر مصراع دوم تكرار مي )ركني تك(

 ست حذردبد توسن ينزخاقاني ا  جل سبز اندر برچرخ استرتوسن
   719: همان

 كمتر جنبان سلسله ديوانه شدم  تو يكسر جنبانزلفةسلسلاي 
   729: همان

 جايي فرست رسم هر شكروشمع  استشكرتو اشكاستآه تو شمع
   827: همان

  .است» دير فلك« كه ضبط صحيح شودميپس روشن 
  

  :397ص 
 م ميـل بـه نـقصان چه كنم؟كامل  دولت از خادم و زن چون طلبم

 شغل سگساري و دستان چه كنم؟  الـناقص چو شغداسترتنپيش 
در  .است )258: 1316 همو(و عبدالرسولي  )253: 1374 همو( سجاديمتن  بر اساسضبط 
تصحيف  چيزي جز »استر تند«رسد ثبت شده كه به نظر مي» بيداستر« مجلس ةنسخ

 شاعر؛ استنباط كردبه شبه را از مشبهيري بايد وجهتصواصالت  بر اساس. آن باشد
جانوري » بيدستر«. است مانند كرده» بيدستر«خادم و زن را از جهت ناقص بودن به 

بيشتر  .آن به جند بيدستر يا گند بيدستر مشهور است ةكه خصي استشبيه سگ آبي 
ز كندن آن، حيوان گرفتند و پس اجانور مذكور را مي ،براي به دست آوردن اين خصيه

اين جاندار را اطبا در  ةخصي. ناقصي بيدستر نيز بدين جهت است .كردندرا رها مي
 ج ،الحاويرازي،  ←( و توصيف آن در كتب طبي مذكور استاند بردهطبابت به كار مي

 ص ،مخزن، عقيلي ؛254ـ253 ص ،تحفهحسيني،  ؛272، ص اغراضجرجاني، ؛ 165ـ161، 20
شبه در اين وجه .)109، ص 1 ج ،تذكرهاألنطاكي،  ؛100، ص اختيارات، يانصار ؛314-316

ظاهراً ابوالعالء ( خصم خود، يهجو در ضمن شاهدي نيز دارد، شاعر ديوان خاقاني
  :است شبه را همان خصي بودن گرفتهبه بيدستر مانند كرده و وجه را )گنجوي
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 و توسن رگ استرك اين بدگهر شغالك  سترك خصيابينام هم كنونش چو بيد
  781: 1374خاقاني 

تصحيف بيد به تند در . به ناقص بودن موصوف نيست ديوان خاقانيحال آنكه استر در 
  14.اين واژه نيز امري بسيار معقول و پذيرفتي است

  
  :400ص 

 نـان بينـم دم شيـرتـا در   مه ز آن به اسد رسد به هر ماه
، هروضرازي،  ←(را  »ذنب اسد«يا همان » دم شير« ؛واندخ» دم شير«رسد بايد به نظر مي

. انددانسته ،نام فارسي صرفه، منزل دوازدهم ماه  )117، ص شناخت گيهان، ان؛ قط562 ص
و بيست و هفتم «: است آمده صورالكواكبدر . اي است روشي بر دنب اسدصرفه ستاره

صرفه نيز خوانند، چه منزل  االسد خوانند، يعني غالف قضيب شير و او رارا خُنب
م شود پس او را دوازدهم قمر است و به وقت طلوع او پيش از آفتاب، گرماي تابستان ك

 قمي، ؛ ابونصر60- 59 ، صاألنواء، قتيبهابن ← ؛155، ص صورالكواكبصوفي، ( »اندصرفه خوانده
دم «/ »صرفه«ذيل  :1388 مصفّي ؛110 ، صالتفهيم، همو ؛553 ، صآثاربيروني،  ؛43 ، صالمدخل

  .)448 ، ص3 ج ،نفايسملي، آ الدين شمس ؛»شير
  

  : 425ص 
 عرش و جناب جهانگشاي صفاهان  اند جنابه دو ميوهچو ميزانكه  بل
 مدهآ» چو جوزا« آن بدلدر نسخه كهمتن عبدالرسولي است  بر اساس »نچو ميزا«

 بر اساس .)354 :1374 همو( است» چو جوزا« سجادي ضبط .)358 :1316خاقاني ( است
شبه شود، يعني وجهبه دريافت ميمشبهشبه از وجه ،اصالت و تئوري تصويري

بودن اتخاقاني به جنابه و دوميزان در شعر  .به استمشبه از ايهخصوصيت ويژ
نابه بودن گانگي و جاو به دو ست كه در شعرا) دوپيكر( اموصوف نيست، بلكه اين جوز

شاعر سه بيت  .نه ميزان ،ا صحيح استبه جوزمشبهة در حوز رواز اينموصوف است؛ 
  : قبل چنين گفته است



  39/  الدين كزازي بر اساس معيارهاي نويافته تأملي در ديوان خاقاني ويراستة ميرجالل

 

 انـاهـزاي صفانهـت يگـادر بخـم  ادوگانه زاد چو جوزدولت و ملت
  :كنندنيز سخن ما را تأييد مي شواهد ديگر

 نگيختها الصنم در يك مكانيا دو يبروح  قياسيكي جوز ازراندنقش جوزا چون دو مغز
   395: همان

 گريسته جنابه چو جوزابر خاك تو   مردم به جاي اشك به يك دم دو مردمه
   534: همان

 خادم طالع سرطان اسد  مهر و مه بود چو جوزا دو به دو
   563 ←و 868: همان

  :است نيز چنين آمده الغرايبختمدر 
 گيري »مروه«مروا ز جمال   ، صفا پذيري»صفا«از حال

 يك رنگ هميشه روي در روي  بيني دوبرادران هم بوي
 زاده دوگانهاز يك مادر   فرق سر گشادهچون جوزا

  153ـ152 :1386 همو
صنعت بديعي ( است ا را تكرار كردهزند بيت آغازي جواز سوي ديگر شاعر در اين چ

اي نجومي نيز مدنظر لهدر اين تعمد و التزام اشاره به مسئكه الزم به ذكر است ). التزام
در مدلوالت بروج بر شهرها و نواحي جوزا در اصفهان و  شاعر بوده و آن اين است كه

  .)335 ، صالتفهيمبيروني،  ←( دنمان شركت داررهمچنين ك
  

  :430ص 
 گلة حربة جفاي صفاهاندي  ام به شاهد حرباگفته واحزنا

 آمده» واحزنا«نيز  )361: 1316 همو( ليو عبدالرسو )357: 1374خاقاني ( سجاديدر متن 
اصالت بديعي و لفظي ضبط  بر اساسكرده كه  ثبت» واحرَبا«مجلس ة نسخ امااست؛ 

اق آفريده اشتق صنعت شبه ،واژه، حربا و حربهاصيل است؛ زيرا شاعر تعمداً ميان اين 
 )»واحرباء«يل ذ: 1373 دهخدا ←( گويندواحرَبا لفظي است كه در هنگام مصيبت مي. است
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 ةاين واژه در قصيد. تر استمتناسبنيز عر در هنگام سرودن ش و با حال خاقاني
و تصحيف  به صورت فاسد امام محمدبن يحيي گفتهة ديگري از خاقاني كه در مرثي

  :است مجلس واحربا آوردهة كه در آن موضع نيز نسخ واحزنا ضبط شده شدة
 اكـاي خـاز جفواحزنا ات ـاي كاين  خلق بر دست خاكيان خپه گشت آن فرشته

  238: 1374 خاقاني
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 
زهرا، كه بلقيس سباي سناي ة غزالالدنيا و ةمنتنه دارد، به چه زهره با زهرة رايح

 »خي مالحظت تواند نمودمبشّر قدوم او، گستا هيسماوي است، و بوسليمان سحرگا
د را در واحزنا، كه نه از حربا مختصر نظرتري، كه حريت خو«: و .)41: 1384 همو(

  15.)119: همان( »عبوديت آفتاب صرف سازد

  
  :456ص 

 مفشانشين و طرّه طيره من  گر فتنه نبايدت كه خيزد
مصراع دوم  سجاديدر متن  .)352 :1316 همو( عبدالرسولي استچاپ  بر اساسمتن 

 بديعي و اصالت بر اساس .)345 :1374 همو( »ه منشانطيره منشين و طرّ« :چنين است
 و» منشين« صحيح است، زيرا شاعر تناسب لفظي زيبايي ميان سجاديمتن  ،لفظي

 تناسب لفظي زيبايي برقرار كرده نيز »هطرّ«و  »طيره« كه بينچنانهم ،آفريده» منشان«
ا هدهيم و شاعر در آنوان به دست ميواهدي است كه از ديديگر ش ياساسدليل است؛ 

  : است اين تناسب لطيف را رعايت كرده
 طيره منشين كز جمالت عشق لشكر ساختند  ساختندكز هاللت عيد جان برطرّه منشان

   112: همان
 كه قيامت برخاست ه منشانطرّ  طيره منشين كه غرامت بر ماست

   556: همان
است تا  دهرا كنار هم آور سازي صنعتهاخالق خاقاني در هر سه مورد، واژهطبع 
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آور اين است كه در دو شاهد تعجب ةنكت. باشند تري داشتهايي برجستهتوان موسيق
  .)804و  178 :1375 همو ←( ستثبت كرده اضبط صحيح را  كزازي ،شدهياد
  

  :466ص 
 بر آن ديده كاينجا نشود گريانگريند  گريد ميبر ديدة من خندي كاينجا ز چه

، »گريند«جاي در متن عبدالرسولي به )358 :1374 همو( است سجادي بر اساسمتن 
صحيح است؛ زيرا ، ضبط اصالت لفظي بر اساس كه )363 :1316 همو( آمده» خندند«
كه در مصراع اول است، همچنان »خندي«تضاد است و هم در قرينه با  هم »ندندخ«
 )اصالت قرينگي( ها هواژ شنچي. است »گريدمي«در مصراع دوم، در قرينه با  »انگري«

  .آفرين است و كاركرد بالغي خاص داردزيبايي خود

  
  : 489ص 

 آبخورش آتشينجز من كه ديد تشنه ب  خورمخون جگر ميسيردر غمت اي زود
است  آمده» امديرينهة شنت« بدل آندر نسخه كهعبدالرسولي است  چاپ بر اساسمتن 

 .)334 :1374 همو( است دهثبت ش» امديرينهة تشن« سجاديدر متن  .)341 :1316 همو ←(
سير ديرينه با زودة زيرا تشن ضبط سجادي، اصيل است؛ اصالت تصويري و لفظي به دليل

ايد تشنه گويد كه بدر مصراع دوم هم به ما مي »تشنه« سازد،مي فظي زيباييل پارادوكس
  :دهيمبه دست مي ديوانواهدي است كه از ش ،سومين دليل .در مصراع اول نيز باشد

 سراب ندشنه مكش همچو صبح، تشنه مكش چو  امزودسير تشنة ديرينهمن به تو اي
   46: همان

 چند كني دشمني دوست ديرينهبا من  منيخونتشنةزودسيرايگر نه تو
   684: همان

 زودسيرعمر  ننپرسم از تو كه چو  به خون من آريايتشنة ديرينهبرو كه 
  695: همان
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  : 519ص 
 صفرا ريخته زهرهشب، وز  هكاف افتادزهره ش  طلبهانارنوسلب، نوروز صبح آمده زرين

»خوانش صحيح، نادرست است،شي كه خوان خوانده شده» هرهز »بديهي  .است» هرهز
زهره  ،ريزد و نيز دليلي نخواهد داشت كه با آمدن صبحصفرا مي ،است كه از زهره

 ،بترسد و صفرا بريزد؛ بلكه اين شب است كه در برابر روز قرار دارد و با دميدن صبح
  قياس كنيم با. خوردمي تسشك

 صفراي ناب ةپيكر آفاق گشت غرق كنددهره برانداخت صبح، زهره براف
 45: 1374 همو   

 فشان برافكندخون ةشب زهر  عدلةچون روز كشيد دهر
  509: همان

  : 537ص 
 داران، چار مه در طارمي واداشتهچون عده  داشتهاز نور، عذرا،ده جام را!دور فلك

 مصراع اول سجاديدر متن  .)395 :1316 همو( عبدالرسولي است چاپ بر اساسمتن 
بر  .)382 :1374 همو( »دور فلك ده جام را ز آن نور عذرا داشته«: است چنين آمده

، استعاره از »نور عذرا« ؛ زيرات داردارجحي سجادي، ضبط اصالت تصويري اساس
 از دسترس همگان دور بوده »مه چار«و  است، شرابي كه در خم، بكر ماندهشراب 

  16.فاقد اين تصوير استلرسولي و عبدا كزازيتن مآنكه است، حال 

  
  :537ص

 داشته در كف بيضا از نار موسي پيكرش  برشجام بلور از جوهرش سقالب و روم اندر
با نور « سجادي چاپ در. )395 :1316همو (متن عبدالرسولي است  بر اساسضبط 

ثبت شده » يا نار موسي پيكرش« مجلس و پاريسة نسخ در آمده و» موسي پيكرش
زيرا يكي از شگردها و صحيح است؛  ،اخير و همين ضبط )382 :1374 همو( .است

 ،براي به كاربردن تصويرهاي متنوع سبكي و تصويري مورد توجه خاقاني ابزارهاي
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از آنجا كه با استخدام  .سازداست كه صنعت بديعي رجوع نيز مي» يا«ة استفاده از واژ
شراب و جام بلور در  .كندود، اين صنعت زيباتر جلوه ميشتصوير متعدد مي اين شگرد،

اي است، شاعر در مصراع دوم، تشبيه تازه مصراع اول به سقالب و روم مانند شده
. كندبه كف بيضاي ايشان مانند ميرا آورد و شراب را به آتش موسي و جام بلور  مي

  :است برده ري از اين شگرد بهرهبسياخاقاني در موارد 
 گويي كه عروه  باد به عفرا برافكند  ن بلبله دهان به دهان قدح بردچو
 دـرافكنـا بـاردان مصفـق نـاز حل  فاخته كه لب به لب بچه آورد ايـ

  135: 1374 همو
 بر سر تيغ يمان خواهم افشاند  آهنيخشنيم تا ريزة ريم

 ندبر سعود شعريان خواهم فشا  نحوس كيد قاطع را ز جهل يـا
 بر سر طور و شبان خواهم فشاند  گوساله و دنبال گرگيـا سم

 بر سر تاج كيان خواهم  فشاند  نكز گيا بافد شباهيكال يـا
 بر صف شير ژيان خواهم فشاند  الحيضي كه از خرگوش ريختدم يـا
 بر سوار سيستان خواهم فشاند  دغبار الشة ديو سپييـا
 بر درفش كاويان خواهم فشاند  يريلعاب اژدهاي حميـا

  142 :همان
 ندزخور انداكĤفتاب زحل  در مشبك دريچه پنداري

 ندزافر انداـسرخ زنبور ك  گيراندر آن خانة مگس ايـ
  17 466: همان

  :551ص 
 ترياق بيمار آمده ؟آن عيسي هر درد كو  زرد كو؟ پرورد كو؟ آن شاهد رخ جام جمآن 

آن خام « سجادي، در )408 :1316 همو( عبدالرسولي است متن سبر اسا ضبط
ضبط  اساًاس .و همين ضبط مرجح است )389 :1374 همو(است  آمده» پرورد خم
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 اندازد، زيرا سخن از شراب است نه از جام؛مي لطافت بيت را از كزازيعبدالرسولي و 
شراب  ،»ترياق بيمار«و  »عيسي هر درد«، »زردشاهد رخ«، »پروردخام خم«از  مراد
بيت » الصفاتيقسنت«زيرا  ؛كندبديعي اين ضبط را تأييد مي و اصالت تصويري .است

  .دشوتر ميقويبرجسته و 
  

  : 573ص 
 در يك مكان هم آتش و هم كوثر آيينه  لعل تو آوردنور روي و صفوتوز 
راع اول چنين مص سجاديدر متن  .)393 :1316 همو( عبدالرسولي است بر اساسمتن 
اصالت  بر اساس .)398 :1374 همو(» وز نور و صفوت لب تو آورد عيان« :است

سخن  بيت شاهد لب است نه روي و لب، مشبهزيرا اصيل است،  سجاديمتن  تصويري
  :كندما را تأييد مي

 هست كف شهريار گوهر دريايمين  نماي لب لعل تو كوثر آتشهست
  335: همان

  : 585ص 
 طبع چون مومش چو موم اندر لكن بگريستي  اغكه گر پيشش بكشتندي چردل ؤمنماينت 

» دل مومين« )442: 1374همو ( سجاديدر  و )456 :1316 همو(ر چاپ عبدالرسولي د
است، زيرا  ثبت شدهبه دليل اشتباه چاپي مؤمن  سجاديدر متن مومين  است؛ آمده
 ذيل :1382 سجادي ←( اندآورده »دل مومين«، و تعبيرات ديوانفرهنگ  لغات در  ايشان

 شاعر در بيتي ديگر .است چاپي را درست دانسته اين غلط كزازيگويا  و .)»دلمومين«
  :است را به كار برده» دل مومين«

 ام مهر و مهر دين مهيا ديده  بر دل مومين و جان مؤمنش
  273: 1374خاقاني 

  : 596ص 
 خيز مگر به برق مي، برقع صبح بردري  نبريچرخ چپيش كه صبح بر درد شقة

 آمده» چتر چنبري«) 433 :1316 همو( و عبدالرسولي )425 :1374 همو( سجاديدر متن 
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» چتر چنبري« فاسد است؛ زيرا هم اصالت تصويري ،فوقروشن است كه متن . است
تر چ« .است بيت سوم آمدهة در قافي» چرخ چنبري«كه هم اين داند ورا درست مي

  .آن است هيشب و سيا ،آنة آسمان و مراد از شق» چنبري
  

  : 596ص 
 دهدت به نوبريداد دمي كه صبحدم مي  هيديك دم است، اينت شگرف اگر نوبت صبح
نوبر «عبدالرسولي نيز  .)426 :1374 همو(است  آمده» نوبر صبح« سجاديدر متن 

اند آورده» صبحة نوب» «ص«و »ل« ةو نسخد .)433 :1316 همو(ده است ضبط كر» صبح
با اين ، تغيير داده استو نوبه را نوبت  از اين دو نسخه گرفته ضبط خود را كزازيو 

 بر اساس. اندازدزيرا بيت را از اوج زيبايي خود مي ؛فاسد است» نوبت صبح« حال
تشبيه بليغ  :اصيل است؛ زيرا يك تصوير است ، ضبطاصالت تصويري نوبر صبح

كند، نوبر با نوبر پايان مصراع الت بديعي و لفظي نيز نوبر صبح را تأييد مياص. اضافي
  .مي سازد صدرلي العجز عصنعت ردال

  
  :689ص 

 روز بين بسته قباي زندگيباز سپيد  بر، طلهباز بين، بر سر كوهشبه سپيد
در  .)472 :1316 همو( است آمده» برطله« بدلو در نسخه» پر طال« در متن عبدالرسولي

 ؛ضبط كلي بيت مشكل ندارد )460: 1374 همو( است دهثبت ش» برطله« سجاديمتن 
كه به  ، اين واژه»بر، طله« است نه» طلهبر«خوانش آن فاسد است، زيرا واژه  اما

كاله و عرقچيني است كه در زير عمامه شبمعناي  به ،صورت برطل نيز آمده
 :1382 سجادي ؛234ـ45،231: 1388دزي  ←( است كالهاند و گاه به معناي مطلق  نهاده مي

 از اين رو به باز سپيد مانند شده كه جا استعاره از برف استدر اين برطله .)»طلهبر«ذيل 
در شرح بيت چنين  كزازي. است، از سوي ديگر با قبا در مصراع بعد تناسب تام دارد

رنگ به سپيد باز  جمل، درطله به معني ابر تنگ است و با تشبيه ساده و م« :نويسدمي
 ،تاني شعر، اين ابر سپيد نبودهفضاي زمس حال در .)708 :1386 كزازي(» مانند شده است



  29ضميمة /  46
 

  : بيت بعدة به قرين ،است بلكه تيره و سياه بوده
 عالم دردمند را كرده دواي زندگاني  بين شير سفيد و تخمگانميغ تيرهقطره و 

  
  : 717ص 

 چشم پر زيبق و گوش آمده كر باد پدر  ي و دريتآراي به تازبي زبان لغت
 »در باد پدر ق و چشم آمدهگوش پر زيب« :در متن عبدالرسولي مصراع دوم چنين است

 گوش پر زيبق و چشم آمده« :است آمدهچنين  سجاديمتن در  .)556: 1316خاقاني (
  :است تهين نوشضبط خود چن تبييندر  كزازي .)545 :1374 همو( »گر باد پدر

گوش « :عبدالرسوليدر متن  ؛»باد گوش پر زيبق و چشم آمده گر« :سجاديدر متن 
جيده نيست و ريخت معنايي سنريخت نخستين را  اما؛ »پر زيبق و چشم آمده در باد

انگارم كه ريخت درست همان است كه در متن آمده دوم سست و ناشيوا است؛ مي
اين بيت زيبق به استعاره از اند، در  كردهيهر چند براي كري زيبق در گوش م .است
 ويش، از خدا درخاقاني نيز به نفرين بر خ. است شده هاي اشك به كار بردهدانه
ق را كنايه از سپيدي توان زيبمش گريان باشد و گوشش كر، نيز ميخواهد كه چش مي

ا زير ؛است شرواني چشم خود را كور آرزو كردهساالر سان، سخندانست؛ بدين
  .)717: 1375 همو( چشمي كنايه از كوري استسپيد

  :است و آورده يز ضبط عبدالرسولي را برگزيدهمؤيد شيرازي ن
با ) جناس ناقص(بر معني و برقراي تناسب لفظي  تصحيح قياسي است، بنا» در آمده«
ن امروزه در مقام نفري. كه در مصراع اول آمده، با جايگزيني ضبط عبدالرسولي» دري«
مؤيد ( معني نادرست است و بي» آمده گر« سجادي، ضبط »چشمت درآيد«: گويندمي

  .)359: 1372 شيرازي

دريغ از ند، ا هدانستمعني را بي سجاديشناس ارجمند ضبط ديديم كه اين دو خاقانيآشكارا 
طبي در بيت است، ة چون يك اشار امااست؛  سجاديضبط  همان اينكه ضبط صحيح،

اكانه دست به تصرف در بيت برسولي و مؤيد شيرازي به علت درنيافتن آن، بي، عبدالكزازي



  47/  الدين كزازي بر اساس معيارهاي نويافته تأملي در ديوان خاقاني ويراستة ميرجالل

 

همان بيماري  آمدن چشم در اين بيت گر. اندانداخته از ضبط اصيل خود دور آن راو  زده
چنين  اين بيماريدر باب الرئيس  شيخ يكي از امراض پلك است، »الجرب في العين«

  :است آورده
د مزاجِ ديگر ناشي است، كه ن، از خون تند مزاج، يا خلط تير بوركاين بيماري از مادة شو

چشم به وجود ة اكثراً اين حالت كمي بعد از قرح. شوداول خارش است و بعداً گري مي
سرخي پلك، سرانجام انجيري و سرآغاز اندك خارش پديد آيد، در نتيجه زبري . آيدمي

هاي كرد، دانه شديد ظهور اسرش و آمآنكه ترك از خاو بعد از . شود رحه ميق شكل و
  .)246 ، ص3 ج ،قانون سينا،ابن( شوندسخت پيدا مي

  :نويسدسبزواري مي
لك درشت و سرخ گردد و با خارش و آب ريختن بود يا ن است كه اندرون پآگر چشم 

شود يا  د باشد و پوستي تنك از آن باز ميجهاي خرد كه سرهاي آن سفيانجوشش كند و
عالجش فصد كردن و به قرص بنفشه تنقيه كردن و  بود،بر صورت دانة انجير  جهاوان

سبزواري، ( ر نوع آخر شياف احمر حاد و اخضرشياف احمر لين و شياف سماق و د
  ).340، ص ةزبد

  :گويدمي» الجرب في العين«ميسري نيز در باب 
 به سان گر باشد گر چو گندم  جرب در زير پلك چشم مردم

 اميد بِـه شـدن نزديك بـاشد  و باشد و باريك بـاشدو گر ن
 كزان هر روز در دردش نمايد  شيـاف سرخ گـر نه سبز بايد

  66، ص دانشنامهميسري،  
) پلكها(و بود كه بر بسها : است آمده» العين الجرب في« در باب المتعلمينةايهددر 

سبز بود، وگر به شافة سبز به ة خوانند و عالج وي شاف» گر«ي ورا خارش افتد، ك
 ، صةايهد اخويني،( د بارنشود، ببايد تراشيدن به شكر و خون بردارد و مسهل خورد چن

يك را  و عالج هر چهار نوع آن را ذكر كرده اغراض الطبيهجرجاني نيز در  .)285
جوامع كتاب و همچنين است در  .)523ـ 521، ص اغراضجرجاني، (. است برشمرده
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المرشد في العيون  در ،)82ص  ،جوامع جالينوس،( وس في االمراض الحادثه في العينجالين
 الطبمفتاح، در )79-78، ص تقويمبغدادي، ( األبدانتقويمدر ، )339ـ334، ص المرشد الغافقي،(
بيان و نيز در  )63، ص 1 ج ،قرابادين، ليعقي( قرابادين كبيردر  ،)124، ص مفتاحهندو، ابن(

، ص بيانتفليسي، ( ياد شده است» لك چشمگر پ«ه از اين بيماري صريحاً به اسم ك الطب
الحاج  ؛96، ص بديعات ؛81، ص بحر الجواهرهروي، ؛ 149ـ148، ص خفّيجرجاني، ؛ 405ـ404

يبق كه پر ز ن چشم كنايه از كوري است، همچنانگر آمد .)156ـ155: 1406قاسم محمد 
  18.بودن گوش، كنايه از كري است

  
  :756ص 

 گوهــر تيـغش سر مــريخ  زحل آن را كشد كه زخم زند 
 تيغش بريا پلنگي است در   گويي اندر بر زحل موشي است

» در سر تيغش« ،)488 :1374 همو( سجاديو ) 536 :1316خاقاني ( عبدالرسولي چاپدر 
چنين آن  تبييناست و در  قياسي كزازيضبط  .ندارد نيزبدلي و نسخه آمده است

نمايد؛ زيرا بودن درست مي» بر« اما، »سر«: عبدالرسوليو  سجاديدر متن  :اندنوشته
در » سر«ة قافي از ديگر سوي. نيستآيين ه پلنگ بر سر تيغ چندان سنجيده و ب

دليري، در ة اقاني بر آن است كه پلنگ، با همخ. است اين بند به كار برده شدهة آغازين
نهان، پلنگ ة ماند در برابر كيوان؛ با تشبيي هراسان و ناتوان ميتوده به موشبرابر تيغ س

  .)756 :1375 همو( است يوان مانند شدهبه موش و تيغ به ك
رو براي  از اين هم و است از نگاه مصحح به دور ماندهاين دو بيت  ظريفة اشار

دور  و از اصل خود صورت گرفتهتصرف  دخل و آيين كردن سخن در بيته سنجيده و ب
چون پلنگ يكي را بزند، موش بيايد و «: مشهور استشده  يادة ؛ اما اشاراست شده ساخته

در نگاه داشتن احتياط بر او بشاشد، پس اندامش عفن گردد و از آن بميرد و از اين جهت 
پلنگ يا سگ ديوانه يكي را بگزد موش از هركجا « .)56ـ55، ص نامهنزهت رازي،( »تمام كنند
ها سازند داشتن او حيلتبدين سبب در نگاه يايد و بر او شاشد و هالكش كند، پسكه تواند ب

شود و بيش از چهارده  جا سياه و عفنميز كرد، آنگگاه چون بر او ر آنو احتياط كند، كه ه
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اگر پلنگ كسي را جراحت كند، خويش را از موش نگاه «: و .)118 ، صهمان( »روز نماند
  .)24 ص، الغرايبةتحف( »ميز كند، بميردت كه چون بر وي گبايد داش

  : است در باب پلنگ آمده عجايب المخلوقات طوسيدر 
ت زخم موش و اين خاصيهالك شود بي هرجا كي زخم كرد موش پديد آيد و از آن

و اگر . است، پس مجروح را نگه دارند بر تختي و تخت در ميان آب نهند تا نيك شود
چهارده روز نگاه بايد . شودكند، مجروح عفن گردد و تباه  ي بول بر آنوموش راه يابد ب

   ).578، ص عجايب طوسي،( داشت

و چون پلنگ يكي را بزند، موش بيايد و بر او شاشد و «: است آمده منافع حيواندر 
آثار ابوريحان در  .)71 ، صمنافعمراغي، ( اندامش عفن گردد، از آن بميرد. خال اندازد

كسي كه او را پلنگ گاز گرفته باشد، چون موش به اين قبيل زخم : نويسدمي الباقيه
ة تحفدر  .)553 ، صآثار بيروني،( مرد دبر آن بول كند و شخص خواه ،بسيار تمايل دارد

دار ك زخمو موش چون بر زخم پلنگ بول كند باعث هال: است نيز آمده حكيم مؤمن
اليت دارالمرز به جهت زخم پلنگ در و لهذا در و. است ر به تجربه رسيدهگردد و مكر

نمود و او در اين امر  19دهند كه موش عبور نتواندميان آبها مكان خوابگاه ترتيب مي
  .)631 ، صتحفهحسيني، ( حريص است

  : استآمده نفايس الفنون در 
چه اگر بول موش برو آيد ؛ زخم زند از موش نگاه بايد داشت  و هر كسى را كه پلنگ

برند و  گزيده در ميان آب چهار چوب فرو ين جهت پلنگاو بنابر شود جزم هالكه ب
گويند شخصى را در  .نيك نشود از آنجا بيرون نيارند ترتيب دهند تا  ىيدر آنجا جا
پريد و موش زنده در منقار  مى گيرى از باالى او ساخته بودند موش ييميان آب جا
شخص آمد در دم هالك  بر آن كه برابر او رسيد موش بول رها كرد و داشت همين

   ).3/315 ،نفايسالدين آملي، شمس( شد

كه زخم پلنگ دارد، موش تا  مشهور است كه هر: است آوردهالكنوز مفتاحهدايت در 
خاقاني در بيتي  .)1109 ، صديوانانوري،  ←؛ 3499 ، صمفتاحهدايت، ( نميزد، نميردبر وي 

  : است ديگر گفته
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پس تو را از خاصيت هم گربه بهتر پاسبان    پلنگ حادثاتگر تو هستي خستة زخم
  326: 1374 خاقاني

  :منوچهري نيز گفته است
 موش گرد آيد بر او، تا كار زيبا كند  ره از نيش پلنگهر كه او مجروح گردد يك 

  26 ، صديوانمنوچهري، 
است؛ شاعر » بهامايضاح بعد از ا«اين دو بيت در حقيقت يك اطناب هنرمندانه از نوع 

كه چرا زحل آن كس را كه تيغ ممدوح ضربه  در بيت دوم روشن كرده و توضيح داده
كه پلنگي در در بر زحل موشي وجود دارد يا اينكشد؛ به آن خاطر كه يا است، مي زده

  .سر تيغ اوست
  
  گيرينتيجه. سه

ها و چاپ نايت بهبا ع كزازيالدين جالل مير ويراستة ديوان خاقاني رفتانتظار مي
تالشي كارآمد باشد؛  ،محققپژوهيهاي تحقيقات پيشين و همچنين با پشتوانة خاقاني

ا آنكه ب كزازي .تالشي كه ديوان خاقاني را از اغالط و كاستيهاي موجود رهايي بخشد
بدان  اماها چاپ سجادي را برطرف سازد، برخي از ضبطهاي فاسد و كاستياست توانسته 

بلكه  ،هدست نيازيد نه تنها ستداران ادب و خاقاني در انتظار آن هستند،مطلوبي كه دو
را نيز به صورت نادرست در كار خود وارد  سجاديهاي اصيل چاپ شماري از ضبط

  :ي چند اشاره كردتوان به مواردمي كزازي تالش شناسيآسيب تبيين براي. است كرده
  .ن در تصحيحنداشتن معيارها و هنجارهاي علمي و بنيادي .الف
  .گيري از نسخ خطي معتبر و نويافتهعدم بهره .ب
  .عدم توجه دقيق به آثار ديگر خاقاني .ج
  .اشارات مختلفبرخي عدم تحقيق و رجوع به منابع در باب  .د
  .محتاطانه از چاپ عبدالرسوليپيروي غير .ـه
  .بدخواني برخي از ابيات .و
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  هانوشتپي
  . 34ـ32 :1377 ياكوبسن ← غالبجهبراي آگاهي بيشتر در باب و .1
بدلهاي بايد اندك نسخه ديوان خاقانيكنيم كه در تصحيح تة مهم اشاره الزم است به اين نك .2

بدلها ت اين نسخهديوان در باب اهمي ةد، وي در مقدمنگير عبدالرسولي حتماً مورد توجه قرار
ولي چون  ،ز متن اولي استبدل حاشيه ادر بسياري از مواضع نسخه«: است چنين نوشته

 »و اختيار خوانندگان باز گذاشتم اغلب نسخ مطابق با متن بود تصرفي نكردم و به سليقه
  .)ي: 1316خاقاني (

  .82: 1381شميسا ؛ 67: 1367همايي : ، نكبراي آگاهي از اختالفها در نامگذاري اين صنعت .3
  .ايمبرگزيده لسمجاز نسخة  .است» پيس« به صورت نادرست سجاديدر متن  .4
اي اين واژه را به كار برده است كه آن را نيز در هر سه متن خاقاني بار ديگر و در ضمن قطعه. 5

  :اندضبط كرده» تخجم«به صورت فاسد  ديوان
 است تخجمنه كركس فرخجي و نه زاغ    ستنامم هماي دولت و شهباز حضرت ا

  1106: 1375 همو ؛598: 1316 همو؛ 843: 1374خاقاني      
  : است كرده ضبط» تخجم«قريب به صورت  كه يحيي نيز آمده الغرايبختماين واژه در  .6

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

  .185ـ183: 1391فر مهدوي ←  .7
  :است فردوسي گفته. اندرا كنايه از سخت غضبناك گشتن دانسته» چشم شدن سرخ«همچنين  .8

 د به خشممز گفتار پرموده آ   چشم برآشفت بهرام و شد سرخ
  »چشم شدن سرخ«ذيل : 1373 دهخدا 

كند، به گيري ميچونان ادات تشبيه بهره ،صفت نسبي وندهايسخاقاني در بسياري از مواضع از پ .9
  : اين شواهد بنگريد

 تان نمايديكي پارة زرد ك   بر كتف ارزق يهودانهفلك را 
  127: 1374خاقاني 

 باش گشنيز تويي ديگ فلك را خوش   كش باش چرخ گندناييچون جنبش 
   722: همان
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گوي  زلف چوگانيافكنده در آن دو    من بودم و آن نگار روحاني روي
   739: همان

ار به چوگان سوم زلف دلد بيتاو فلك به فردي يهودي، در مثال دوم چرخ به گندنا و در  شاهددر 
  .مانند شده است

به » ديدة آهوي دشت«اي با عنون نژاد نيز در مقالهالزم به ذكر است كه پيشتر عليرضا حاجيان .10
اند، اما تحليل ايشان بر اساس معيار مشخصي نيست؛ تحليل ما و همين ضبط اصيل دست يافته

  .116ـ97: 1385د نژا حاجيان ←ايشان تنها در جواب نهايي به هم شباهت دارد 
  .50: 1387ابوالقاسمي  ← .11
  .)309ـ308: 1387 كزازي ←( شودنيز ديده مي رخسار صبحاين لغزش در كتاب  .12
به  ،بهار عجمكه  باشد، چنان »نقش زياد«بايستي همان برهان قاطع در چاپ  »نقش زياده«ظاهراً  .13

  .)»نقش زياده«، ذيل انبرهتبريزي،  ←( است آورده »نقش زياد«، برهاننقل از 
ورد اند كه در بيت ممتذكر شده فرهنگ لغات و تعبيرات ديواندر  سجاديشايان ذكر است كه  .14

  .)»بيدستر«ذيل : 1382 سجادي ←( بحث ما ظاهراً تنداستر تصحيف بيداستر است
ه با خواندنقطه است و واحردر متن بي«: نويسدميدر شاهد اول  »واحزنا«محمد روشن در باب  .15

داشت، ولي خاقاني اين تركيب را در دو جاي  هيد فرزان وجمحم شود كه به نظر مرحوم سيدمي
بدل دو شاهد ديوان سخهجاي دريغ است كه ايشان به ن .)409: 1384خاقاني ( »است ديوان آورده

اي كه ن در مقالهبختانه ايشاخوش. تا عيناً شاهد باشد كه واحربا ضبط اصيل تواند بود اند ننگريسته
اند، اگرچه هنوز نيز به نوشته» استدركاتي بر منشأت خاقاني«با عنوان  منشأتچاپ  ها پس ازسال

- بار ديگر از نظر مرحوم فرزان سخن به ميان آورده و افزوده امااند، بدل ديوان رجوع نكردهنسخه
اند و ايشان نيز ي در ميان گذاشتهاند كه اين مسأله را با دانشمند بزرگوار دكتر احمد مهدوي دامغان

لي ينام المرء ع«: انداند كه بر آن نوشتهاي به دستشان دادهاند و وريقهضبط واحربا اصيل دانسته
، و اين روايتي از )برده را نهمرده را خواب هست ولي مال مرد بچه( »الكثّل و الينام علي الحرّب

  .)432: 1385روشن  ←( است) ص( حضرت رسول اكرم
ذيل : 1373 دهخدا ←(اند دانسته) ع( را كنايه از مريم» نور عذرا« اين نكته نيز شايان ذكر است كه .16

  .نيز گرفت) ع( توان بر پاية بيت خاقاني، آن را عيسيالبته مي .)»نور عذرا«
؛ 257، 385، 116، 106، 507، 217، 152 ، صديوان ← براي آگاهي از شواهد بيشتر .17

  .193ـ191: 1389فر مهدوي ؛151،152 ، صغرايبال ختم
و مبطل است . انواع حواس را ةسيماب مضرّ است جمل«: نويسدميخواجه نصير در باب سيماب . 18
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و  .)210، ص  عرايسكاشاني،  ← ؛209ـ208 ، صنامهتنسوخطوسي، ( »سمع و بصر را ةالخصوص حاسعلي
حواس را،   ةدود سيماب مضرّ است جمل«: است تهگرف نظامي ةجواهرنامخواجه اين مطلب را از 

 :است الرئيس آوردهشيخ .)298 ،جواهرنامهجوهري، ( »سمع و بصر را ةالخصوص حاسمبطل است علي
 .)135، ص 2 ج ،قانونسينا، ابن( شودبرد و نيز باعث كوري چشم ميدود جيوه شنوايي را از بين مي

  :زيبق يا سيماب اشاره كرده كه از آن جمله است تبه اين خاصي ديوانقاني بارها در خا
 كه سيماب ضاللت ريخت در گوش اهل خذالنش  خواجههمه گيتي است بانگ هاون اما نشنود

  215: 1374خاقاني 
 ودميـر نشنـان را خبـازنينـراق نـتا ف  گوش من بايستي از سيماب چشم انباشته

  902: ؛ همان318: همان ؛442: همان
  .)631، ص تحفه حسيني، ←(كه البته نادرست است » بتواند« تحفهر متن د .19
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  .1384بخش، تهران،  ، به كوشش حسن تاجاالغراض الطبيه و المباحث العالئيهجرجاني، سيد اسماعيل، ـ 

اكبر واليتي و ، به كوشش علي)خُف عالئي يا الخفيه العالئيه(خُفّي عالئي ، ـــــــــــــــــــ
  .1377، تهران آبادي،محمود نجم

  .1359مشهد،  رحيم عفيفي، به كوشش، 2ج  ،فرهنگ جهانگيري، حسنبن حسين الدين انجو،جمالـ 
با همكاري (افشار ، به كوشش ايرج جواهرنامة نظاميالبركات، دبن ابيـ جوهري نيشابوري، محم

  .1383، تهران، )درسول درياگشتمحم
الرابع ، المجلد المورد، »في أرجوزه ابن طفيل العين أمراض«، 1406الحاج قاسم محمد، محمود، ـ 

  .168ـ153 صالعدد الرابع،  العشر،
، )»تحليل و تصحيح يك بيت از ديوان خاقاني( ديدة آهوي دشت«، 1385د، عليرضا، نژاحاجيان ـ 

  .116ـ97 ص ، تابستان،178 ش ،57دورة  مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران،
  ].تا بي[، تهران حكيم مؤمن، ةتحف د مؤمن،حسيني، محمـ 
  .علي عبدالرسولي، تهران به كوشش، ديوان، 1316الدين ابراهيم، خاقاني شرواني، افضلـ 
  .يحيي قريب، تهران به كوشش ،العراقينتحفة، 1357الدين بديل، خاقاني شرواني، افضلـ 

علي صفري  به كوشش، )الغرايبختم( العراقينتحفة ،1387 ،ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .ه، تهرانقلع آق

ملي  ةكتابخان 845 ةخطي شمار ةنسخ(الغرايب ختم، 1385، ـــــــــــــــــــــــــــــ
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  .به كوشش ايرج افشار، تهران ،)اتريش
يوسف عالي  به كوشش، )العراقينتحفة(الغرايب ختم، 1386، ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .آباد، تهران عباس
   .ضياءالدين سجادي، تهران به كوشش، ديوان، 1374، ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .محمد روشن، تهران به كوشش، منشأت خاقاني ،1384 ـ،ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، ترجمة حسينعلي هروي، تهرانفرهنگ البسة مسلمانان، 1388دزي، راينهارت پيتر آن، ـ 
  .، تهرانلغتنامه، 1373اكبر، دهخدا، عليـ 
  .1382، جليل اخوان زنجاني، تهران به كوشش، المنجمينةضروالخير، بن ابيازي، شهمردانرـ 

  .1362، فرهنگ جهانپور، تهران به كوشش، عالئي ةنامنزهت ،ــــــــــــــــــــــــ
  .1363، به كوشش منصور ثروت، تهران، اللغاتغياثد، الدين محمـ رامپوري، غياث

، 3ـ2 ، ش4 جديد، س ةدورميراث،  ةآين ،»أت خاقانيستدراكاتي بر منشا«، 1385د، روشن، محمـ 
  .437ـ429 ، صتابستان و پاييز

 به كوشش، »زبده القوانين العالج في جميع األمراض«، اهللاةهببن بن عالءالديندسبزواري، محمـ 
 ةبخانمركز پژوهش كتا ،)سه رساله در پزشكي ةمجموع(بهارستان  ةگنجينباباپور، يوسف بيگ

  .477ـ299 ص ،1386 ،مجلس شوراي اسالمي، تهران
  .، تهرانفرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقاني شرواني، 1382الدين، سجادي، ضياءـ 
  .1384، تهران يوسفي، غالمحسين به كوشش ،)نامه سعدي(بوستان ، بن عبداهللاسعدي شيرازي، مصلحـ 
ابوالحسن شعراني،  به كوشش، ون في عرايس العيونالفننفايس بن محمود،دالدين آملي، محمشمسـ 

  .1389، تهران
  .، تهرانتازه به بديع هينگا، 1381شميسا، سيروس، ـ 

  .، تهرانفرهنگ اشارات، 1387، ــــــــــــــــ
  .1363دتقي مدرس رضوي، تهران، ، به كوشش سيد محمنامة ايلخانيتنسوخحسن،  دبنطوسي، محمـ 
منوچهر ستوده،  به كوشش، عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات، دبن محمودطوسي، محمـ 

  .1387، تهران
  .1390قم، ، قرابادين كبير د،بن محم ي خراساني، محمدحسينعقيلـ 

  .1371، ، تهرانمخزن االدويه ،ـــــــــــــــ
حسن علي  ، تحقيق)طب العين للغافقي(المرشد في الطب العيون  بن اسلم،ومالغافقي، محمدبن قسـ 

  .1987، حسن، بيروت
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علي صفري  به كوشش، شناخت گيهاندبن ابراهيم، بن محمبن عليحسن ان مروزي، ابوعليـ قط
  .1390، قلعه، تهران آق

  .1385، حكيمه دبيران، تهران به كوشش منيري يا فرهنگ ابراهيمي، ةشرفنامقوام فاروقي، ابراهيم، ـ 
  .1386، به كوشش ايرج افشار، تهران، الجواهر و نفايس األطايب عرايسكاشاني، ابوالقاسم عبداهللا، ـ 
الدين بديل خاقاني اي از افضلگزارش چامه(رخسار صبح ، 1387الدين، جالل ، ميركزازيـ 

  . تهران، )شرواني
  .تهران، گزارش دشواريهاي ديوان خاقاني، 1386، ـــــــــــــــــــــــ

  .تهران ،)شرح قصايد خاقاني(سخن  مالك ملك، 1388ماهيار، عباس، ـ 
  .، شيراز)گزيدة اشعار با تصحيح و توضيح(شعر خاقاني ، 1372مؤيد شيرازي، جعفر، ـ 
  .1382الدين همايي، تهران، ، به كوشش جاللديوانبن عمر، مختاري غزنوي، عثمانـ 
  .1388، د روشن، تهرانمحم به كوشش، منافع حيواند، بن محممراغي، عبدالهاديـ 
  .تهران، )در شعر فارسي هاي كيهانيواژههمراه با (فرهنگ اصالحات نجومي ، 1388ي، ابوالفضل، مصفـ 
  .تهران، )شرح شش قصيده از ديوان خاقاني(جام عروس خاوري ، 1387كن، معصومه، معدنـ 
الدين به كوشش سيدضياء ،حواشي دكتر محمد معين بر اشعار خاقاني شرواني، 1358معين، محمد، ـ 

  .، تهرانسجادي
  .1385، تهران بيرسياقي،سيدمحمد د به كوشش، ديوانبن قوص، منوچهري دامغاني، احمدـ 
 ةفصلنام، »شناسي تصحيح ديوان خاقاني براساس سبك شاعري اوآسيب«، 1389 فر، سعيد،مهدويـ 

  .206ـ185 زمستان، ص، )10پياپي ( 4 ، ش3 س ،)بهار ادب(شناسي نظم و نثر فارسي سبك
، بوستان ادب، »ترين معيار در تصحيح ديوان خاقانياصالت تصويري مهم«، 1391 ــــــ،ـــــــــ
  .183ـ161 ، ص، بهار)11پياپي (، 1 ، ش4 س

  .1371، تهران برات زنجاني، به كوشش، دانشنامه در علم پزشكيميسري،  ـ 
، اسفند ـ، دي 12ـ10 ، ش13 ، سبراهنماي كتا، »بشَخشُم يا بچخشُم« ،1349، ــــــــــــــ
  .694ـ691 ص

، به )مجموعه مقاالت(ادبيات فارسي  ةمينوي بر گستر، »بشَخشُم يا بچخشُم«، 1381مينوي، مجتبي، ـ 
  .580ـ577 ، صمنير مينوي، تهرانكوشش ماه

 ةناموار، سجاديين ضياءالد به كوشش ،»الكنوز در شرح اشعار خاقانيمفتاح« خان،هدايت، رضاقليـ 
  .3560ـ3422 ، ص1370تهران،  ، به كوشش ايرج افشار،6 ، جد افشارودكتر محم
  .1246، ]جا بي[، به كوشش عبدالمجيد، بحر الجواهردبن يوسف، ـ هروي، محم
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  .525ـ522 ، ص، بهمن151 ، شيغما، »عرا= عري«، 1339ين، الدهمايي، جاللـ 
  .، تهراناعات ادبيفنون بالغت و صن، 1367ــ، ــــــــــــــــ

، ، آبان 3ـ2 ، ش1 ، سشنبهعصر پنج، ترجمة كيوان نريماني، »غالبوجه«، 1377ياكوبسن، رومن، ـ 
  .34ـ32 ص

 




