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چکیده
تصحیـح متـون کهـن ادبـی، تالشـی ارزشـمند در جهـت احیـاء و پاسداشـت میـراث فرهنگ 
مّلـی و میهنـی اسـت و هرچـه ایـن فعالیّـت، عالمانه تـر باشـد، ارزشـمند تر خواهد بـود. بر این 
اسـاس، گام نهـادن در ایـن سـاحت، دقّـت و دانش کافـی را می طلبـد. دیـوان خاقانی تصحیح 
ضیاءالدیـن سـجادی، از نمونه هـای موفّـق تصحیـح متـون اسـت؛ سـجادی بااینکـه به حـق و 
سـنجیده، نسـخه ی لنـدن را کـه قدیمی تریـن نسـخه ی دیوان خاقانی اسـت، نسـخه    ی اسـاس 
قـرار داده، ولـی در مـواردی بـه علـل متفـاوت، ضبـط دیگـر نسـخ را جایگزیـن کرده کـه این 
عامـل، سـبب خطاهایـی در تصحیـح بـوده اسـت. در این مقاله، سـعی خواهد شـد ارجحیّت و 
اصالـت ضبط هـای نسـخه ی لنـدن و به تبـع آن، اصالت و اعتبار این نسـخه اثبات گـردد. بر این 
اسـاس، بـا معیارهـای علمی همچون؛ اصالـت بدیعی، اصالـت تصویری، ویژگی های سـبکی و 
زبانی خاقانی و شـواهدی از آثار خود شـاعر و دیگر شـاعران، در صدد تصحیح ابیاتی از دیوان 
خاقانی برآمدیم. نتیجه ی پژوهش روشـن می سـازد که نسـخه ی لنـدن، اصیل ترین و معتبرترین 
نسـخه ی دیوان خاقانی اسـت و اعتماد به ضبط های این نسـخه، در امر تصحیح دیوان خاقانی 
می توانسـت مفیـد بـوده و در تصحیـح علمـی– انتقادی و منّقـح از این دیوان، سـودمند باشـد.

3(واژگان کلیدی: دیوان خاقانی، تصحیح، ضیاءالدین سجادی، نسخه شناسی، نسخه ی لندن.
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1.  مقدمه
از خاقانـی بـه عنـوان »شـاعری دیرآشـنا«1 یـاد کرده انـد و ایـن توصیـف بـه وضـوح، نشـانگر 
دشـواری شـعر خاقانـی در مقایسـه بـا دیگـر شـاعران اسـت. بخشـی از ایـن دشـواری مربوط 
بـه اشـارات مختلـف علمی )طـب، نجوم، فلسـفه...(، دینـی، آیین مسـیحی، اشـارات مربوط به 
تصّوف، فرهنگ عامه، اشـارات اسـاطیری و تاریخی و .. اسـت. این پیچیدگی، محدود به شـعر 
خاقانـی نیسـت   و شـاعران هم عصر او نیـز این پیچیدگی شـعری را، نه در حد خاقانـی، دارند و 
این دیرپسـندی و دشـوارگویی رسـم رایج زمان شـاعر بوده اسـت. نظامی گنجوی شاعر معاصر 

و هم والیتـی خاقانـی در ایـن باره می سـراید:
تـا سـخن از دسـت بلنـد آوری بـه کـه سـخن دیرپسـند آوری
گـر نپسـندی بـه از آنـت دهنـد هرچه در این پرده نشـانت دهند
)نظامی، 1388: 42(

  ایـن دیرپسـندی، سـبب دشـواری و پیچیدگـی زبـان شـعر شـده و ایـن دیرآشـنایی هم، 
مشـکالتی را بـرای کاتبان نسـخ دیـوان خاقانی پدیـد آورده و هـم تصحیح دیوان او را دشـوار 
سـاخته اسـت. تصحیحاتی که از دیوان خاقانی شـده، عبارتند از تصحیح مرحوم عبدالرسـولی، 
تصحیـح سـجادی و تصحیـح کـزازی که هرکدام نـکات قّوت و ضعـف خاص خـود را دارند. 
ایـن تصحیحـات آن  چنان که مهدوی فر نیز اشـاره کـرده، ایراداتی دارند و »نه تنها دکتر سـجادی، 
بلکـه عبدالرسـولی و کـزازی نیـز کار خـود را بر اسـاس معیـار یـا معیارهایی به دسـت آمده از 
شـعر خاقانـی ننهاده انـد، در حقیقـت معیـار و هنجار مشـخصی نداشـته اند تا در تصحیـح از آن 
اسـتفاده کنند؛ آنچه بوده درک متن شـناختی و ذوق خاقانی شناسـی ایشـان بوده اسـت؛ در حالی 
کـه بـه هیـچ  وجه ذوق شـخصی یک مصّحح نمی توانـد معیار اصیل و درسـتی در کار تصحیح 

باشـد« )مهدوی فـر ،1391: 290(. ایـن عامل سـبب شـده تا ایراداتـی بر کار آنان، وارد باشـد. 
مصحّحیـن، بایسـتی در تصحیـح، نه بـا تکیه بر ذوق شـخصی و درک متن شـناختی، بلکه 
بـر اسـاس معیارهـای علمـی و سبک شـناختی و رفتـار زبانـی و ادبـی خـاص خاقانـی متـن را 
مـورد تصحیـح قـرار می دادنـد. این معیارهـای علمی کـه مهدوی فر در مقالـه »تأملـی در دیوان 
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خاقانـی کتابخانـه ی مجلس« به آن اشـاره کرده انـد، عبارتند از: اصالت تصویـری، اصالت بدیعی 
و لفظـی و اصـل قرینگـی )همـان، صفحـات292-291(. این ویژگی هـا و معیارها در نسـخه ی 
اصلـی دیـوان خاقانـی رعایت شـده و نسـخه های بعـدی که از روی این نسـخه اصـل نگارش 
شـده اند، تغییراتـی در ضبـط اصلـی داده اند. بر این اسـاس، شـناخت نسـخه ی اصـل، می تواند 
در تصحیـح دقیـق و علمی مفید واقع شـود. دکتر سـجادی نسـخه های دیـوان خاقانی را چنین 
شـرح داده اسـت: »1 -1نسـخه ی کتابخانه ی بریتیش میوزیم لندن )ل(: این نسـخه در بسیاری از 
موارد، اسـاس تصحیح سـّجادی بوده و در باب آن نوشـته اسـت: این نسـخه عجالتاً قدیمی ترین 
نسـخه ی تاریـخ دار از دیـوان خاقانـی اسـت کـه در دسـت داریـم؛ زیـرا تاریخ آن به سـال 664 
هجری اسـت. نسـخه ی مزبور کامل ترین و قدیمی ترین نسـخ خاقانی اسـت و ما آن را اسـاس 
قـرار داده ایـم؛ اّمـا در مـواردی نیـز سـهو و اشـتباه دارد و کاتـب در ضبـط بعضی کلمـات دقت 

زیـاد به کار نبرده اسـت. 
2-1. نسـخه ی متعلـق بـه آقای صـادق انصاری )ص(: این نسـخه را بـدون تاریخ و ناقص 
معرفـی کـرده و برایـن باورند که در قرن هفتم کتابت شـده اسـت. عبدالرسـولی نیز در تصحیح 

خویش از این نسـخه اسـتفاده کرده اسـت.
3-1. نسـخه ی کتابخانه ی مجلس )مج(: این نسـخه دارای 730 صفحه اسـت که روی هم 
رفته 170 صفحه ی آن تازه اسـت و با اصل اختالف دارد و در این قسـمت بسـیاری از غزلیات 
و رباعیـات را مکـرر ضبط کرده اسـت. نسـخه ی مذکور پیش از انتقال بـه کتابخانه ی مجلس در 

تملک اسـتاد محتـرم، آقای مدرس رضوی بوده اسـت.
4-1. نسـخه ی متعلـق بـه کتابخانـه ی مّلـی پاریس )پـا(: این نسـخه در قرن نهـم نگارش 
یافته اسـت و در حاشـیه شـروحی بر ابیات نگاشـته که غالباً نقل از شـرح عبدالوهاب حسـینی 
غنایـی اسـت؛ همچنیـن پنـج نامـه از منشـأت و تحفه العراقیـن را نیـز در بـر دارد« )خاقانـی 

شـروانی، 1374 : شـصت و هفت و شـصت و هشـت(.
بـا ایـن توصیفات، روشـن می گردد که نسـخه ی لندن، قدیمی ترین نسـخه ی در دسـترس 
از دیوان خاقانی اسـت. سـجادی هم چنان که خود اشـاره کرده، نسـخه ی لندن را نسـخه اسـاس 

باز تصحیح ابیاتی از دیوان خاقانی چاپ ضیاءالدین سجادی با تکیه بر اصالت نسخه لندن
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قـرار داده و از نسـخه بدل های دیگـر نیـز در تصحیـح سـود جسـته اند. ایـن نسـخه بـا توجه به 
قدمـت و بـا نظـر بـه اینکـه بنا به اظهـارات دکتـر سـجادی کامل ترین نسـخه ی دیـوان خاقانی 
اسـت، نسـخه اصل دیوان خاقانی به شـمار می رود. با اینکه تکیه و تأکید سـجادی در تصحیح 
دیـوان، بـه ایـن نسـخه بـوده، ولـی در مـواردی، ضبـط نسـخه  بدل  ها را جایگزین ضبـط اصلی 
نسـخه »ل« کرده انـد؛ حـال آنکـه بـا دقّـت و تأملـی، می تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه ضبط 
درسـت، همـان ضبـط نسـخه ی »ل« اسـت و جایگزین کردن ضبط نسـخه بدل ها، مبنا و اسـاس 
علمـی نداشـته و ضبـط نسـخه ی »ل« در ایـن مـوارد بـا توجه بـه قرایـن ادبی در شـعر خاقانی 
و دالیـل علمـی و سـبکی و زبانـی ارجـح اسـت. معیارهـای علمـی نویافتـه مهدوی فـر کـه در 
مقالـه »تأملـی در نسـخه دیـوان خاقانـی کتابخانه ی مجلـس« به آن اشـاره کرده، در این نسـخه 
رعایت شـده اسـت و بر این اسـاس این نسـخه، در بین نسـخ خاقانی، اصیل ترین و معتبرترین 
نسـخه، اسـت. دقّـت در ضبط هـای این نسـخه و بررسـی علمی و سبک شـناختی ایـن ضبط ها 
روشـن می سـازد کـه سـجادی بـدون ژرف کاوی و دقّـت الزم، ضبط نسـخه بدل هـا را جایگزین 
ضبـط ایـن نسـخه کرده اسـت. در مـورد تصحیـح سـجادی، مقاالت چنـدی نـگارش یافته که 
می تـوان بـه مقاله ی »تصحیـح دو تصحیـف از دیوان خاقاني« از سـیداحمد پارسـا، »تصحیح و 
تحلیـل چند تصحیف در شـعر خاقاني« نوشـته ی  عبدالرضا سـیف و مجید منصـوری، مقاالت 
»تأملـی در نسـخه ی دیـوان خاقانـی کتابخانه ی مجلس« و »شـرح مشـکالت دیـوان خاقانی«از 
سـعید مهدوی فـر، مقالـه ی »تصحیـح چند تصحیـف در قصاید خاقانـی« از سـعید مهدوی فر و 
محمدرضـا صالحـی مازندرانـی و مقاله ی »یک ممدوح ناشـناخته خاقانی و نکتـه ای مهم درباره 
نسـخه ی لنـدن« از محمدرضـا ترکی اشـاره کرد. در مقاله ی حاضر سـعی خواهد شـد صحت و 
ارجحیّـت ضبط هـای نسـخه ی لنـدن که سـجادی آن را بـا ضبط نسـخه  بدل  ها جایگزیـن کرده 
اسـت، بـا توجه به معیارهای علمی و سبک شـناختی و رفتـار زبانی و ادبی خاقانـی اثبات گردد.
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َزر/ُدر
در بیـت زیـر، سـجادی ضبط نسـخه بدل ها را جایگزین ضبط نسـخه  ی اسـاس )نسـخه ی 

لندن( کرده اسـت.
مفّرح از زر و یاقوت به برد سودا معانیش همه یاقوت بود و زر یعنی
)خاقانی،1382: 30(

نسـخه ی »ل«، در بیـت فـوق » در« ضبط کرده که ارجح اسـت. یاقـوت و در )مروارید( هر 
دو نشـاط افزا و از بیـن برنـده غـم و اندوه اند. در تنسـوخ نامـه ایلخانی در مـورد یاقوت می آید: 
»اگـر یاقـوت را در دهـان گیرند به خاصیـت، دل را قّوت دهد و اندوه و غم ببــرد. ... قّوت زیاد 
کنـد و در مفّرح هـا و معجون هـا زیـادت از حـد بـه دل سـود دارد و حـرارت و نشـاط و جمله 
قّوت هـاي حیوانـي را مـدد کنـد« )طوسـي، 1348 : صـص 29 ،49(. در مـورد در و مروارید نیز 
می آیـد: »بـه علـت اعتدال مـزاج آن در مفّرحـات و معجون ها بکار مي رود. موجـب تقویت دل، 
زایل کننده  ی ترس ناشـي از سـودا، از بین برنده ی غم و اندوه و خفقان، داروي تقویت چــشم 

و درمان بعضي از بیماري هاي چشـمي اسـت...« )همـان، ص 179(.
عالوه بر این در بیت، سـخن از شـعر و تأثیر آن اسـت و شـعر در ادبیّات فارسـی به »در« و 
بـه نظـم درآوردن آن، به »در رشـته درآوردن مروارید« مانند شـده اسـت. در بیت زیر نیز خاقانی 

شـعر خود را به »در ثمین« مانند کرده اسـت: 
کان همـه خرمهـره بـود وین همـه در ثمین بنده سخن تازه کرد و آن چه کهن داشت شست
)خاقانی، 1382: 336(

  نه زوری نه زری/نه زوری نه فری
در بیـت زیـر سـجادی، بدون توجه بـه بعد بدیعی بیت، ضبط نسـخه ی بـدل را جایگزین 

کرده اسـت.
که نه زوری نه فری خواهم داشت روز تابـش  در  شـبتابم  کـرم 
 )خاقانی، 1382: 83(

باز تصحیح ابیاتی از دیوان خاقانی چاپ ضیاءالدین سجادی با تکیه بر اصالت نسخه لندن
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نسـخه اسـاس، »نـه زوری نـه زری«، ضبـط کـرده کـه ارجـح اسـت. بر اسـاس اصالـت بدیعی 
کـه اصلـی مهـم در شـعر خاقانـی اسـت و »خاقانـی پـس از تصویرسـازی، عالقـه خاصـی به 
آرایـش بدیعـی و لفظـی دارد و در ایـن زمینه شـاعران بزرگی چـون حافظ به او نظر داشـته  اند« 
)سـجادی، 1351: 95( این ضبط، ارجح اسـت. بین زور و زر جناس شـبه اشـتقاق اسـت. »زر« 
اشـاره به درخشـش کرم شـبتاب به هنگام شـب دارد که در روز از بین می رود. ضبط نسـخه ی 

»ل« از لحـاظ معنایـی نیز ارجح اسـت.

سکندر سپاه/سکندر علوم
در بیـت زیـر نیـز، بی توجهـی بـه اصالـت بدیعی شـعر خاقانی، سـبب لغـزش در ضبـط بوده 

است.
خضر سکندر سپاه شاه فریدون علم خسرو جمشیدجام سام تهمتن حسام
 )خاقانی،1382: 260 (

نسـخه های »ل« و»ص«، »خضـر سـکندر علـوم« ضبـط کرده  انـد کـه ایـن ضبـط بـا توجه 
بـه اصالـت بدیعـی شـعر خاقانـی ارجـح اسـت؛ چراکـه خاقانـی سـخت دلبسـته آرایش هـا و 
تجانس هـای لفظـی اسـت. در بیـت جناس اشـتقاق بین علم و علوم، مد نظر شـاعر بوده اسـت. 
اسـکندر بـه علـم و دانـش هـم شـناخته شـده بـوده و آموزش هایی در علـوم مختلف داشـته و 

نظامـی در اقبالنامـه سـخن از علـم و حکمـت او به میـان آورده و می سـراید:
بلنـد دانـش  بـه  یونـان  آواز  شـد  پسـند دانـش  شـاه  آن  زفرهنـگ 
 )نظامی گنجوی،1344: 864(

لرز/صرع
خورشـید بـا صفـت مصروع بودن و صرع زدگی در شـعر خاقانی بسـیار آمده اسـت. عدم 

اطالع از این پیشـینه ی کاربرد، سـبب شـده تا سـجادی در تصحیح بیت، دچار اشـتباه شـود.
سگ جگرانرا چو ماه گه دق و گاهی ورم شیردالنرا چو مهر گه یرقان گاه لرز
 )خاقانی،1382: 263(
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در بیـت، نسـخه  های »ل« و »ص«،»صـرع« ضبـط کرده  اند کـه با توجه به پیشـینه کاربرد آن 
ضبـط مناسـب تری اسـت؛ ابیـات زیـر شـواهدی از شـعر خاقانی اسـت که خورشـید با صفت 

صرعی آمده اسـت:
ببینـم ناتـوان  و  دق  در  مـه  خـور در تـب و صـرع دار یابـم
)خاقانی،1382: 266(

مصروع و تب زده سـت و سها ایمن از سقام مسـیح همخانـه  و  انجـم  شـاه  خورشـید 
 )همان،303(
کان حمایـل هـم بـرای قرصه خور سـاختند قرص خور مصروع از آن شد کزحمایل بازماند
مـاه نـو را چـون حمایل جفته پیکر سـاختند دوش چون خورشید را مصروع خاور ساختند
)همان، 112(

عـالوه بـر این، اصالـت بدیعی در بیت نیز ضبط نسـخه ی »ل« را تأیید می کنـد. بین یرقان، 
صـرع، دق و ورم تناسـب هسـت و همـه، نـوع خاصـی از بیماری انـد؛ حـال آنکه لـرز از عالئم 

است. بیماری 

بیعگه غم/بیغله غم
در بیـت زیـر، سـجادی بدون توجه به اصالـت تصویری و بدیعی که اصلـی علمی و ثابت 
در تصحیـح دیـوان خاقانـی اسـت، ضبط نسـخه بـدل را بدون توجیـه علمی، بر ضبط نسـخه 

اسـاس رجحان نهاده:
کاروان او  در  انـدوه  کشـد  زان  بیعگـه غـم دل خاقانـی اسـت
)همان، 341(

نسـخه اسـاس، »بیغلـه غـم« ضبط کـرده که ارجح اسـت. دل بـه مثابه »بیغله غم« پنداشـته 
شـده، در بیتـی از سـعدی نیـز، »بیغولـه« اسـتعاره از دل اسـت که نشـان از رواج ایـن تصویر در 

ادب فارسـی دارد.
کاندرین بیغوله ترسـم تنگ باشـد جای تو ای که در دل جای داری بر سر و چشمم نشین
)سعدی،1389 :182(

باز تصحیح ابیاتی از دیوان خاقانی چاپ ضیاءالدین سجادی با تکیه بر اصالت نسخه لندن
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سنگ انبار/سنگ آسا
در بیت زیر نیز ضبط نسخه اساس، ارجح است.

آب از او خیـر خیـر نتـوان یافـت چشـمه خاطر اسـت سـنگ انبار
)خاقانی،1382: 471(

این نسـخه، »سـنگ آسـا« ضبط کـرده، که اصالت تصویـری آن را تأیید می کند؛ شـاعر بین 
سـنگ و خاطـر قائـل بـه همانندی اسـت؛ همان طور که به سـختی می تـوان از سـنگ آب بیرون 
آورد، بیـرون آوردن شـعر از خاطـر نیز، سـخت و دشـوار اسـت. آن طـور که آب از دل سـنگ به 
سـختی بیرون می آید، شـعری همچون آب در روانی و تأثیر نیز به سـختی و با مشـّقت از ذهن 

شـاعر، تراوش می کند.

پیران شبیخون/ایران شبیخون
تناسب  اندیشـی و صنعت گرایـی خاقانـی و مراعـات اصل قرینگـی در شـعر او، در بیت زیر نیز 

می توانـد کمـک کار مصّحـح، در تصحیح علمـی و انتخاب ضبط دقیق باشـد:
رسـتم تـوران سـتان بـاد از ظفـر ور عدو پیران شبیخونسـت شـاه
 )همان، 496 (

شـاعر، تـوران سـتان و ایران شـبیخون را در دو مصـراع، هم قرینه قـرار داده و با این معیار، 
ضبط نسـخه ی »ل«، »ایران شـبیخون« بر »پیران شـبیخون« ارجحیّت دارد.

آب آتش زای/اشک آتش زای
در بیـت زیـر نیـز ضبـط »آب آتـش زای« کـه ضبط نسـخه ی »ل« می باشـد، ارجح اسـت، حال 

آنکـه سـجادی، ضبط نسـخه بـدل را جایگزین کرده اسـت:
شـعر خاقانی است گوئی اشک آتش زای من چـون ببارم اشـک گرم، آتش زنـم در عالمی
 )خاقانی،1382: 650(

ضبـط نسـخه ی »ل«، بـا تکیـه بـر رعایـت اصالـت بدیعـی و تصویـری در شـعر خاقانـی 
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سـنجیده و دقیـق اسـت. هـم، تضـاد بیـن آب و آتش مد نظر شـاعر بـوده و عالوه بر این شـعر 
در ادب فارسـی در روانـی بـه »آب« ماننـد شـده و خاقانی نیز شـعر خود را به این شـکل به آب 

ماننـد کرده اسـت. شـعر روان همچون آب  شـاعر کـه تأثیری آتشـین دارد.

ماه غبغب/چاه غبغب
در بیت زیر نیز، ضبط اصیل، ضبط نسخه ی »ل« است:

نمـوده مقنّعـم  مـاه  صـد  از مقنعـه مـاه غبغـب تـو
)همان، 663(

ایـن نسـخه، »چـاه غبغـب« ضبط کرده کـه با توجه بـه اصالت بدیعی، مناسـب تر اسـت. چاه، 
مقنّع و ماه با هم تناسـب دارند. »ماه مقنّع مشـهور اسـت و آن چنان اسـت که به زمین نخشـب از 
بالد ماوراء النهر چاهی بود که مقنّع به سـحر جسـمی سـاخت بر شـکل ماهی چنان که دیدند که 

آن جسـم از آن چـاه برآمـد و اندکی ارتفاع گرفـت و باز چاه فرو رفت« )نخجوانـی،1313: 121(.
ترکیبات چاه غبغب، چاه زنخدان و چاه ذقن در ادبیّات فارسی، بسیار تکرار شده است.

در دام زلف و در چاه غبغب چون تو گرفتار داریم بسیار
)فیض کاشانی،1390: 360(

آدم صفت از روضه رضوان به درآیی ای دل گراز آن چاه زنخدان به درآیی
)حافظ، 1366: 676(
آبـروی خوبی از چاه زنخدان شـما ای فروغ حسن از روی رخشان شما
)همان، 18(

  در بیت زیر نیز خاقانی، به ماه نخشب و چاه، اشاره دارد.

مـاه برآمد به صبح چون دم ماهی زآب صبح برآمد زکوه چون مه نخشب زچاه
 )خاقانی، 1382: 41(

باز تصحیح ابیاتی از دیوان خاقانی چاپ ضیاءالدین سجادی با تکیه بر اصالت نسخه لندن



   20                                 سال دوم )تابستان 1397(. ش5. پژوهش های نثر و نظم فارسی

نجده ساز، نجده/حجره ساز، حجره
بیـت زر نیز اشـاره به حدیثی قدسـی دارد: » أنَا ِعنَد الُمنَکِسـَرةِ ُقُلوبُُهم الجّلـی« )فروزانفر،1380: 

  )28
این چنیـن نجده را شکسـت نده نجـده سـاز از دل شکسـته دالن
)خاقانی، 1382: 800(

در ایـن بیـت، نسـخه ی »ل«، »حجـره سـاز« و» حجـره« ضبـط کرده کـه ارجح اسـت. دل 
شکسـته  دالن را بایـد بـه دسـت آورد؛ چـرا کـه حـق در دل آن  ها اجلی و آشـکار اسـت و مأوی 

دارد. بـر این اسـاس اسـت کـه خاقانـی در بیتی دیگـر، آرزوی دل شکسـته دارد :
کانجا که این دو نیست وبالیست بی کران یـارب دل شکسـته و دین درسـت ده
)همان، 311(

سـّجادی بـا بی دقتـی در ایـن مـورد، ضبـط نسـخه بـدل را جایگزیـن ضبط دقیق نسـخه 
اسـاس کرده اسـت.

ریم آهن/خبث آهن
در بیـت زیـر، »ریـم آهن« جایگزین ضبط نسـخه اسـاس، خبث آهن« شـده، حـال آنکه »خبث 

آهن« ارجح اسـت.
افعـی ضحاکـم و ریـم آهـن آهنگرم همدم هاروت و هم طبع زن بربط زنم
 )همان، 249(

خبـث آهـن متـرادف بـا ریـم آهن اسـت. خبث آهـن یا خبـث الحدیـد آنچـه از آهن که 
از کـوره آهنگـری بیـرون افتـد، افکنـده آهـن به پارسـی ریم آهن گوینـد )دهخـدا، ذیل مدخل 
خبـث الحدیـد(. بـا توجه به این اصل که در نسـخه  ها کلمات آشـنا جایگزین کلمـات غریب و 
ناآشـنا می شـوند و »هرکس با نسـخه  های گوناگون آثار سـلف سـر و کار داشـته باشـد می  داند 
بـا تحـوالت فرهنگـی و زبانـی جامعـه در هـر دوره ای کاتبـان، بسـیاری کلمات و تعبیـرات را 
گاه بـر اثـر دشـواری  های شـنیداری و یـا گفتاری و غالبا به تناسـب فهـم اهل زمانـه خود تغییر 
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داده  انـد« )شـفیعی کدکنـی،1383: 96(«، در نسـخه های متأخـر، »ریـم آهن« که واژه ای مأنوس ـتر 
اسـت، جایگزیـن »خبث آهن« شـده اسـت. خاقانی در منشـآت نیز خبث الحدیـد )خبث آهن( 
آورده اسـت: »هیـچ خبـث حدیث بر زبـان نارانده، چون خبث الحدید، پالوده و سـوخته شـدم« 
)خاقانـی، 1349: 112(. ضبـط »خبـث آهـن«، تداعی گر خبـث وجودی هـاروت و زن بربط زن 

)ناهیـد( بـوده و همچنیـن در تناسـب با موضـوع ابیات قبل و بعد اسـت.

هاتف همت / هاتف دولت
در بیـت زیـر نیـز، سـجادی بی توجـه بـه سـابقه ی کاربـرد »هاتـف دولـت« در ادب فارسـی و 
ارجحیّـت ایـن ضبـط، »هاتـف همّـت« را کـه ضبـط نسخه  بدل  هاسـت، جایگزین کرده اسـت.

کزیـن رواق طنینـی که مـی رود دریاب مرا زهاتف همت رسد به گوش خطاب
 )همان، 49(

نسـخه ی »ل«، » هاتـف دولـت« ضبـط کـرده اسـت. »دولـت« بـه معنـای اقبـال و بخت و 
سـعادت )لغـت نامـه دهخـدا،  ذیل مدخل دولت( بوده و با معنای بیت، تناسـب بیشـتری دارد. 
هاتـف غیبـی، خبـر از دولتـی دارد. »هاتـف دولـت« ترکیبـی پرکاربـرد در ادبیّات فارسـی بوده 

اسـت. عطار می سـراید:
که هسـت عرصه  بی دولتی سرای فنا خطاب هاتف دولت رسید دوش به ما
 )عطار، 1359 :45(

هاتـف اقبـال که مترادف با هاتف هّمت اسـت، در کتاب حبیب الّسـیر آمده اسـت: »هاتف 
اقبال در مقام تسـّلی ماتم زدگان بود« )خواندمیر،1333: ج 3، ص 323(.

در شعر حافظ نیز هاتف، دولت خواه است و مژده دولت می  دهد:
گفـت بازآی کـه دیرینه ایـن درگاهی سحرم هاتف میخانه به دولت خواهی
 )حافظ، 1366: 666(
که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند هاتف آن روز به من مژده این دولت داد
)همان، 247(

باز تصحیح ابیاتی از دیوان خاقانی چاپ ضیاءالدین سجادی با تکیه بر اصالت نسخه لندن
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چشمشان/ جسمشان
در بیـت زیـر نیز تصحیف بین واژگان »جسـم« و »چشـم« سـبب شـده تا نسخه  نویسـان متأخر 
بـه اشـتباه جسـم را جایگزیـن چشـم کنند. سـجادی نیز بـا بی دقتّـی در این مورد، ضبط نسـخه 

بدل را جایگزین نسـخه اسـاس کرده اسـت:
زسـام ابـرص جانـکاه تـر بـه زهـر جفا گرفته سرشان سرسام و جسمشان ابرص
)خاقانی،1382: 14(

نسـخه ی »ل«، چشمشـان ضبط کرده که ارجح اسـت. برص در چشـم یا سـپیدی چشـم از 
بیماری هـای چشـم بـوده،. ابوریحـان بیرونـی در درمـان این بیماری می نویسـد: »صدف سـوخته 
دندان هـا سـپید و پاکیـزه گردانـد و ... و سـپیدی کـه در چشـم پدیـد آیـد، ببـرد« )ترجمه صیدنه 
ابوریحـان بیرونـی، نقـل از دهخدا، ذیـل مدخل صدف( همچنین برگ کفیشـون را زائل کننده این 
بیماری دانسـته اند: »ورق آن خشـک کنند، سـحق کرده در چشـم کشند، سـفیدی چشم زائل کند« 
)انصاری شـیرازی، 1371: ص380( برص و سـپیدی چشـم در صورت عدم درمان، سـبب کوری 
چشـم می شـده، شـاعر در این بیت نیز به کوری و نابینایی دشـمنان و بدخواهان خود اشـاره دارد 

کـه قـدرت تشـخیص ندارنـد. بیت زیر از شـاعر نیز ضبـط نسـخه ی »ل« را تأیید می کند:
این سپیدی برص که در بصر است بایسـتی گلیـم  در  را  بخـت 
)همان، 62(

عین عید/نعل عید
در بیت زیر نیز تصویر »نعل عید« که ضبط نسـخه اسـاس اسـت، برجسـته تر از ضبط نسـخه ی 

بدل، »عین عید« اسـت.
شبهی است عین عید زنعل تکاورش عید افسر است بر سر اوقات بهر آنک
)همان: 225(

»نعـل عیـد« اسـتعاره از مـاه اسـت. عیـد از این جهت، افسـری یافتـه و عزیزتریـن اوقات 
اسـت کـه نعـل عید )ماه( شـباهتی بـا نعل اسـب پادشـاه دارد. بیت زیر از شـاعر نیـز مضمونی 
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شـبیه به این بیـت دارد:
تا سـر بکله داری بر افسـرت افشانم خاک در سلطان را افسر کن و بر سر نه
)همان، 638(

تصویر فوق در شعر حافظ نیز تکرار شده است:
وزقـد بلنـد او بـاالی صنوبر پسـت در نعل سـمند او شـکل مـه نو  پیدا
 )حافظ، 1366: 40(

خم رویین/خم روشن
دقّـت در سـابقه ی کاربـرد واژگان در دیـوان شـاعر و شـاعران قبـل و بعـد از او نیـز می توانـد 
مصّحـح را در انتخـاب ضبـط درسـت یـاری دهـد. در بیـت زیـر ایـن بی دقّتی، سـبب خطا در 

ضبـط بوده اسـت:
دسـت از دهـان خم به مـدارا برآورم جام بلور در خم رویین به دستم است
)خاقانی، 1382: 244(

نسـخه های »ل و ص«،»در خـم روشـن« ضبـط کرده انـد که ارجح اسـت، چراکـه خم  های 
شـراب از جنـس سـفال بـوده و روییـن نبودنـد. تعبیر »خم روشـن« هم اسـتعاره از درخشـش 

شـراب در خـم اسـت که بیـت زیر از اعشـی، بـه زیبایی بیانگر آن اسـت.
اذا مـا فت عن فیهـا الختاما کان شعاع قرن ااشمس فیها
 )االعشی،1987: 174(

مژگان می پاال / مژگان خون پاال
در بیـت زیـر نیـز نسـخه اسـاس، »مژگان خـون پـاال« ضبط کـرده که ارجح اسـت، بـا این همه 

سـجادی بـدون دقّـت و تأمّـل در ایـن مورد، ضبـط نسـخه  بدل را جایگزین کرده اسـت:
چون شفق در خون نشیند چشم شب پیمای من صبحـدم چـون کّله بنـدد آه دودآسـای من
تـا بمـن راوق کنـد مـژگان مـی پـاالی مـن مجلس غم ساخته ست و من چو بید سوخته
)خاقانی،1382: 316(

باز تصحیح ابیاتی از دیوان خاقانی چاپ ضیاءالدین سجادی با تکیه بر اصالت نسخه لندن
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تشـبیه اشـک به »می« تشـبیهی نادر اسـت؛ حال آنکه اشـک در سـنّت ادبی فارسـی بسـیار به 
خـون ماننـد شـده اسـت. مجلس غـم، مـژگان خون پـاالی مـرا راوق کنـد. معنای بیـت چنین 
اسـت: »از بـس در مجلـس غـم بگریم که چشـمان به خون نشسـته مـن صاف شـده و از خون 

پالـوده شـود«. مژگان شـاعر، صافی اشـک خونین اوسـت.

چهره عروس/ عارض عروس
در بیـت زیـر نیـز مصحّح بـا بی توجهی به موسـیقی کالم، ضبـط نسـخه  بدل را جایگزین ضبط 

نسـخه اسـاس کرده است: 
زلف سخن بتاب و زحسرت بتابشان بر چهره عروس معانی مشـاطه وار
 )همان، 330 (

»عارض عروس« که ضبط نسـخه اسـاس اسـت، مناسـب تر اسـت. اصالت بدیعی و موسیقی 
شـعر این ضبط را تأیید می کند؛ هماهنگی و تناسـب آوایی و موسـیقیایی بیشـتری بین »عارض« 
و »عـروس« وجـود دارد کـه مـورد توجه بوده اسـت. تکرار مصـوت بلند »آ« هماهنـگ با بافت 

بیت است. موسیقیایی 

لباس بطر / لباس بصر
ضبـط »لبـاس بصـر« در بیـت زیـر نیـز کـه ضبـط نسـخه ی »ل« می باشـد، سـنجیده و دقیـق 
اسـت؛ حـال آنکـه مصّحـح به خطا، ضبط نسـخه بـدل »لبـاس بطـر« را جایگزین کرده اسـت.

کت لبـاس بطـر ندوخته اند پـای در دامـن قناعت کش
)همان، 105(

»بطـر« بـه معنـای غرور با مفهوم بیت سـازگاری ندارد؛ بصر )چشـم( ابزار تشـخیص خوب 
از بـد و زشـت از زیباسـت. اگر توانایی تشـخیص )قوه بینایـی( داری و لباس بصـر را ندوخته اند، 
بایـد قناعـت را کـه از فضایـل اخالقـی و زیباسـت، اختیـار کنی. ضمیر پیوسـته »ت« که بـه »که« 
چسـبیده اسـت متعلق به بصر اسـت، اگر لباس بصرت را ندوخته اند؛ اگر چشـمانت باز اسـت و 
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پلک  هایـت به هم دوخته نشـده و نابینا نشـده  ای. لبـاس بطرت را ندوخته  انـد در این مورد بی معنی 
اسـت. شـاعر در بیتـی دیگر از این قصیده نیز اشـاره بـه لباس و پرده بصـر دارد:
پرده هـا بر بصـر ندوخته اند را عالـم  بـام  دیده بانـان 
 )همان، 104(

اخبار جهانداری / اسرار جهانداری
در بیـت زیـر نیـز بی دقتـی در این نکتـه که آنچه قابل تعلیم اسـت »اسـرار جهانداری« اسـت نه 
»اخبـار جهانـداری«، سـبب شـده مصحّح، ضبـط نسـخه  بدل را جایگزین ضبط اصیل نسـخه ی 

کند.  »ل« 
تـا درس کند پیشـت اخبـار جهانداری نشگفت اگر از فردوس ادریس فرود آید
 )همان، 503(

جـای شـگفتی نیسـت اگـر ادریـس از فـردوس فـرود آیـد تـا پیشـت اسـرار و رمـوز و 
نکته هـای جهانـداری را بیامـوزد.

پرمهره / برچهره
ضبط نسخه ی لندن در بیت زیر نیز، دقیق و ارجح است.

همه در خاک خاور افشاندست رقعه ها داشـت چـرخ پرمهره
 )همان، 81 (

نسـخه »ل«، »برچهـره« آورده کـه درسـت اسـت. »رقعه  هـا« اسـتعاره از سـتارگان هسـتند. 
چـرخ بـه هنگام شـب بـر چهره ی خـود، رقعه  ها داشـته که با آمـدن روز از پهنه ی آسـمان محو 

شـده اند. تصویـر »رقعـه ی اختـران« در بیـت زیـر از خاقانی نیز آمده اسـت:
زآن رقعه ی اختران برانداخت روز آمـد کعبتیـن بـی نقـش
)خاقانی،1382: 507(

باز تصحیح ابیاتی از دیوان خاقانی چاپ ضیاءالدین سجادی با تکیه بر اصالت نسخه لندن
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شب پنج با یک، مهره  ها/ شش پنج با یک، رقعه  ها
در بیـت زیـر نیـز بی دقّتی در تصحیح آشـکار اسـت؛ اصالـت بدیعی و تصویری کـه معیارهایی 

ثابـت در شـعر خاقانی انـد، در بیت بـه هم تنیده شـده اند؛
گویی آن مهره  ها برافشاندسـت نقش شب پنج با یک افتاده ست
 )همان،81 (

سـجادی بی توّجـه بـه مجموعه این تصاویر و تناسـبات واژگانی، ضبط نسـخه بدل، »نقش 
شـب پنـج بـا یـک« و »مهره  هـا« را برگزیده اسـت؛ حال آنکـه اصالت بدیعـی و تصویری ضبط 
نسـخه اسـاس، »نقش شـش پنج با یک« و »رقعه ها« را تأیید می کند. »شـش پنج« نشـان کثرت 
و اینجا اسـتعاره از سـتارگان و »نقش یک« اسـتعاره از خورشـید اسـت. »آن رقعه ها« نیز با توّجه 
بـه بیـت قبل1، سـتارگان اند. در این ابیات سـخن از فرارسـیدن روز اسـت؛ روز فرارسـیده و 
بـا رفتـن شـش پنج )اسـتعاره ازسـتاره ها(، نقش یک )اسـتعاره از خورشـید( بر نطع آسـمان 

ظاهر شـده است. 

اشک آتش زای / آب آتش زای
در بیت زیر نیز ضبط نسخه ی »ل« با هنجار بیانی خاقانی، سنخیّت بیشتری دارد. 

شعر خاقانی است گوئی اشک آتش زای من چون ببارم اشک گرم آتش زنم در عالمی
)همان، 650 (

 ایـن نسـخه، »آب آتـش زای من« ضبط کرده که ارجح اسـت. خاقانی تصویرگـرا و لفظ آرا 
در این بیت نیز غافل از تصویرگری و رعایت جانب تناسـبات نبوده اسـت؛ شـعر روان همچون 
آب او، آتـش از دل  هـا برمی انگیزانـد. شـاعر بـا آوردن »آب«، هـم لطافت و روانی شـعر خود را 
گوشـزد کـرده و هـم  بیـن آب و آتش در مصـراع اول و دوم، آرایه تضاد، خلق کرده اسـت و بر 
ایـن اسـاس اصالت بدیعی نیز ضبط نسـخه  ی اسـاس را تأییـد می کند. پارادوکـس »آب آتش زا« 
نیـز زیبـا و هنری اسـت و»خاقانی و نظامـی، از انواع عوامل موجد موسـیقی درونی و معنوی در 

 1- روز آمد کعبتین بی نقش     زآن رقعه اختران برانداخت)خاقانی،1382: 507(
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شـعر، به زیباترین شـکل ممکن بهره جسـته  اند که از جمله آن عوامل، بیان پارادوکسـی اسـت« 
)اسـکویی،  1393: 111(. بیـت زیـر از خاقانـی نیـز کـه در آن شـاعر، شـعر خـود را به »آتشـی 

آمیختـه بـا آب« ماننـد کرده، مؤید ضبط نسـخه ی »ل« اسـت:
گوئی که همه آتش با آب درآمیزد شعر تر خاقانی چون در لبت آویزد
)خاقانی،1382: 689(

پیل باال سر و زر/ پیل باال زر و سر
در بیـت زیـر نیز بی دقّتی در نحو کالم سـبب شـده تا سـجادی ضبط نسـخه بـدل را جایگزین 

ضبط نسخه اسـاس کند.
پیـل بـاال سـر و زر انـدازد زیـر پـای غـم تـو خاقانی
)همان، 124(

نسـخه اسـاس، »زر و سـر« ضبط کرده که درسـت اسـت. »پیل باال« صفت زر اسـت؛ زر، 
هـم انـدازه فیـل در پای ریختن. فیـل در ادبیات فارسـی، رمز بزرگی و عظمت جثّه بوده اسـت.

سر دم اژدها خورد بر خیر/ مردم از اژدها رسد بر خیر
در بیـت زیـر نیـز خاقانـی باوری طبی را در قالب بیتی بیان داشـته اسـت؛ ناآشـنایی بـا این باور 

طبـی، سـبب لغـزش نسـخه  بدل  ها در ضبط و سـجادی در تصحیح بوده اسـت.
سـر دم اژدها خورد بر خیر اژدها سـر بدم رسـاند و باز
 )همان، 888(

نسـخه اسـاس دیوان خاقانی، مصراع دوم را به شـکل »مردم از اژدها رسـد بر خیر«، ضبط 
کرده که دقیق و درسـت اسـت. گوشـت اژدها و افعی به عنوان پادزهر اسـتفاده می شـده اسـت: 
»از مهم تریـن پادزهرهـا، می تـوان بـه تریـاق فاروق )تریـاق کبیـر( و تریاق افاعـی )تریاق الحیه( 
اشـاره کـرد« )ر.ک: ابـن سـینا،1385: 289و235( و بنابرایـن خیـری در وجود اژدهـا، برای مردم 
اسـت که خاقانی در این بیت به آن اشـاره کرده اسـت. ابیات زیر از خاقانی نیز ضبط نسـخه ی 

»ل« را تقویـت می کنند.

باز تصحیح ابیاتی از دیوان خاقانی چاپ ضیاءالدین سجادی با تکیه بر اصالت نسخه لندن
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چـون بـه کفـت برگشـاد افعـی زرفـام، فم خضـر زتوقیـع تـو سـازد تریـاک روح
)خاقانی ،1382 :263(

خـوردن افعـی همـه تریـاک شـد افعی اگرچه همه سر زهر گشت
)همان، 766(

مردان عرب پیشت چو طفالن عجم / مردان عجم پیشت چو طفالن عرب
در بیـت زیـر نیـز آنچـه سـبب خطـا در ضبـط و تصحیـح بوده، عـالوه بـر کج  فهمـی کاتبان و 

مصّحـح، دخالـت عمـدی در نسـخه اصـل بـر اسـاس معیارهـای ایدئولوژیک بوده اسـت.
طوق در حلقند و نامت تاج مفخر ساختند ای که مردان عرب پیشت چو طفالن عجم
)خاقانی،1382: 115 (

نسـخه اسـاس خاقانـی، »مـردان عجم پیشـت چو طفـالن عرب« ضبـط کرده که درسـت 
اسـت؛ چـرا کـه بیت اشـاره به رسـمی در میـان عـرب دارد که بر گلـوی کـودکان گردنبندی از 
هسـته  های خرمـا می  آویختنـد، در بیـت زیـر از خاقانـی نیز به این رسـم اشـاره شـده کـه مؤید 

اصالـت ضبط نسـخه ی »ل« می باشـد.
که چون غالمان حبش داغ برکشـیده اوست فلک چون طفل عرب طوق دار شد زهالل
 )همان، 823(

سگان سور/سگان عور
در بیـت زیـر نیـز ضبط نسـخه ی »ل«، ضبطی مرّجح اسـت؛ چرا که تصویر »سـگان عـور« برای 

اعراب برهنه و زشـت، مناسـب  تر از »سـگان سـور« است. 
جای شیرانرا سگان سور سّکان دیده اند نی زایزد شرم و نی از کعبه آزرم ای دریغ
)همان، 95(

»عـور« بـه معنـای لخت و برهنه اسـت )فرهنگ فارسـی معیـن، ذیل مدخل عور( و سـگ 
عور، سـگی اسـت که موهایش ریخته و برهنه شـده و ظاهر زشـتی دارد. منظور شاعر از »سگان 
عـور« گروهـی از اعـراب بوده  انـد که حّجاج را مـورد آزار و اذیـت قرار می دادنـد. در ابیات زیر 
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شـاعر به اینان اشـاره کرده و دل خوشـی از رفتارشـان نداشته است:
دوسـتان کعبـه از غوغا دوچنـدان دیده اند آنچه دیده دشمنان کعبه از مرغان بسنگ
مهـره جـان دارو انـدر مغز ثعبـان دیده اند بهترین جایی به دست بدترین قومی گرو
)خاقانی،1382: 95(

شو و شبگیر/شب و شبگیر
در بیت زیر نیز ضبط ارجح، ضبط نسخه اساس و »شب و شبگیر کن« می باشد:

ناجسـته خـاک ره بکـف آیـد نـه کیمیـا در جستجوی حق شو و شبگیر کن از آنک
)همان، 15(

اصالـت بدیعـی- تضـاد بیـن شـب و شـبگیر - و آرایـه تکرار این ضبـط را تأییـد می  کند. 
معنای بیت نیز مطابق با ضبط نسـخه ی »ل« اسـت؛ روز و شـب خود را وقف جسـتجوی حق 
کن و لحظه  ای از او غافل مباش و در این جسـتجو روز را شـب رسـان و شـبت را شبگیر )روز( 

کـن. کاربـرد ایـن ترکیب مسـبوق به سـابقه بوده و در شـعر سـنائی غزنوی نیز آمده اسـت:
شب و شـبگیر کن مگر برسی زین زمین خسی به چرخ کسی
)سنایی، 1381: 458(

آتش از فکرت/آتش فکرت
در بیـت زیـر نیـز دلیـل ترجیـح ضبط نسـخه بـدل، »آتـش از فکرت«، بر نسـخه اسـاس توسـط 
مصّحـح روشـن نیسـت؛ ضبـط نسـخه اسـاس، »آتش فکـرت« اسـت که تعبیـری رایـج در ادب 
فارسـی اسـت. عـالوه بـر ایـن اصالـت تصویری شـعر خاقانـی نیـز این ضبـط را تأییـد می کند. 

بـاد زلفـت بـود یـا خـاک جنـاب پادشـا ما در آب و آتش از فکرت که گویی آن نسیم
 )خاقانی،1382: 19(

آتش فکرت در شعر خاقانی و دیگر شاعران بسیار آمده است:
می چکـدش آب  فکـرت  زآتـش  هرکجـا از خجندیـان صـدری اسـت
 )همان، 893(

باز تصحیح ابیاتی از دیوان خاقانی چاپ ضیاءالدین سجادی با تکیه بر اصالت نسخه لندن



   30                                 سال دوم )تابستان 1397(. ش5. پژوهش های نثر و نظم فارسی

بـه آتـش فکرت جـز زر خـرد را مگداز سخن حکمتی ای حّجت زر خرد است
 )ناصرخسرو، 1307: 319(

زلف بهم/زلف بخم
اصالت تصویری در بیت زیر نیز، ضبط نسخه اساس را تأیید می کند.

مانـد بخـال و زلـف بهـم حلقـه درش خال سیاه او حجر االسود است از آنک
 )همان، 219(

این نسـخه، »زلف بخم« ضبط کرده که درسـت اسـت؛ حلقه در به زلف خمیده و مجعد 
شـباهت دارد. زلف بخم؛ زلف خمیده و مجعد معشـوق اسـت و با معنای بیت مناسـب اسـت 
و »روشـن اسـت کـه بـرای زلـف و حلقـه، بخم صفـت درسـتی اسـت« )مهدوی فـر ،1391: 
1033( حـال آن کـه »زلـف بهـم« بـه معنـای زلـف پریشـان و درهم برهـم، چندان سـنخیّتی با 
معنـای بیـت نـدارد. زلـف دوتـا، خـم زلف و زلـف خمیـده در ابیات زیـر از حافـظ، فروغی 

بسـطامی نیز آمده اسـت:
تکیـه بر عهد تـو و باد صبا نتـوان کرد دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد
 )حافظ،1366: 184(

چنـگ نمی تـوان زدن زلـف خمیـده تـرا قامتم از خمیدگی صورت چنگ شد ولی
صفت »بخم« در این بیت خاقانی نیز آمده است:

عیـن منعـل چراسـت در خـط مغـرب رقـم گرنه شب از عین عید ساخت طلسمی بخم
 )خاقانی، 1382: 261(

آمد بدست/آمد پدید
در بیت زیر نیز نسخه ی »ل«، »آمد پدید« ضبط کرده که مناسب  تر است.

صاع زر آمد بدست شد دل غوغا خرم گفتی غوغای مصر طالب صاع زرند
 )همان، 261(

»صاع زر« اسـتعاره از ماه شـب عید اسـت که در پهنه آسـمان ظاهر شـده و مردم با دیدن 
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آن، شـاد و خـرم شـده  اند و فـرا رسـیدن عیـد را جشـن گرفته  انـد. بـر  این اسـاس ضبـط »آمد 
پدیـد« بر ضبط »آمد بدسـت« ارجحیّـت  دارد.

آه آتشین/آب آتشین
برخـالف مـورد فـوق، در بیـت زیر نیز ضبط اصیل، »آب آتشـین« اسـت که ضبط نسـخه 

اسـاس است.
دیده چون پالونه آهن فرو پالودمی ورنه جانم آهنین بودی بآه آتشین
 )همان، 442(

ناسـب »آب آتشـین« و »دیده«، مد نظر شـاعر بوده اسـت. آب آتشـین، اشـک آتشین شاعر 
اسـت. شـاعر دیده را با آب آتشـین اشـک می پاالید.

زخم بگذاری، زخم گذارا / زخم بگزاری، زخم گزارا
در بیـت زیـر نیـز ضبط دقیق، »زخم بگـزاری« و »زخم گزارا« می باشـد که ضبط نسـخه ی 

لنـدن اسـت؛ حال آنکه سـجادی با بی دقّتی ضبط نسـخه بـدل را جایگزین کرده اسـت.

سـنگ دل زخـم گـذارا کـه تویی زخـم بگـذاری و مرهـم نکنـی
 )همان،672(

»زخـم گزاشـتن« بـه معنـی زخمـی کـردن و زخم نهـادن اسـت و »زخـم گزار« بـه معنی 
کسـی کـه زخمـی می کنـد و زخـم می زنـد یـا زخم می نهـد، با توجـه به اینکـه یکـی از معانی 
»گـزاردن«، نهـادن اسـت. معشـوق خـود زخم می زنـد و بی محابا می گذرد و سـنگدل اسـت. با 
انتخـاب ضبـط »بگـذاری«، خصلت زخم زنی معشـوق که برجسـته ترین ویژگی اوسـت، مورد 

بی توجهـی قـرار می گیرد. 

بخشش چاه/ بخشش بحر
اصالـت بدیعـی در بیـت زیر نیـز اصالت ضبط نسـخه ی »ل« را تأیید می کنـد. تجانس بین 

باز تصحیح ابیاتی از دیوان خاقانی چاپ ضیاءالدین سجادی با تکیه بر اصالت نسخه لندن
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واژگان »دهر« و »بحر« مد نظر شاعر بوده است.
از بخشش چاهست همه ریزش دوالب از داده دهر اسـت همه زاده سـلوت
)خاقانی، 1382: 57(

سـجادی ضبط نسـخه بـدل را جایگزین ضبط اصلی کـرده و به خطا رفته اسـت. از لحاظ 
معنایـی نیـز ضبط نسـخه ی »ل«،»از بخشـش بحر اسـت همه ریـزش دوالب« دقیق و سـنجیده 
اسـت؛ چرا که در نهایت آنچه سـبب پرآبی چاه و به تبع آن پرشـدن سـطل آب اسـت نه خود 

چـاه بلکـه بخـار دریا و حاصـل آن که برف و باران اسـت، می باشـد.

کوفیان/کوهیان
در بیت زیر نیز آنچه سـبب خطا در تصحیح شـده و سـبب شـده سـجادی ضبط نسـخه 
اسـاس را کـه »کوهیـان« اسـت با ضبط نسـخه بـدل، »کوفیان« جایگزیـن کند، به ظاهر تناسـبی 

اسـت که بیـن کلمات حدیـث و کوفیان وجـود دارد.
قـال عـن عـن بقـا ال  باسـناد و  حدیـث کوفیـان تلقیـن گرفتـه
 )همان،319(

ولـی ضبـط ارجح در این بیت، ضبط نسـخه اسـاس اسـت؛ چرا که منظـور از »کوهیان« در 
ایـن بیـت، اسـماعیلیان اند که در کوه الموت سـاکن بودنـد و خاقانی با تعّصبی کـه در دین دارد 
ایـن گـروه را ملحـد و بی دیـن می داند و با عقایـد و ایدئولوژی آن  ها، سـخت ضّدیـت دارد. در 

تحفه  العراقیـن درباره ی آنان می سـراید:
درازگوشـند و  نظـر  کوتـه  الحاد خـران و دین فروشـند
هم صورت این حروفشـان باد یـاد نیستشـان  المـوت  اال 
نقـش الموت چیسـت الموت بشنو سخنی که می شود فوت
)خاقانی،2573،233(

در ابیـات زیـر از تحفه  العراقیـن نیـز معتقدان ایـن مذهب را نکوهش کرده و به کوه  نشـینی 
دارد. اشاره  آنان 
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گـردد گردکـوه  در  گـرد  چون از در دین ستوه گردد
چون یافت نعم صباح گوید صباحـی را در ایـر جویـد
بـود مهتـری  بـزرگ  کیـال  گوید که حسن پیمبری بود
کیمیاگـر حکیـم  مـرد  بـد  گویـد کـه محمـد ای برادر
وآنـگاه ورا نـکاح دیـن کرد او بـا زن زیـد آن و این کرد
 )همان،236(

منظور خاقانی از کوه  نشـینان و بادپرسـتان در ابیات زیر نیز اسـماعیلیّه هسـتند و همان طور 
کـه از ابیـات برمی آیـد اسـماعیلیان سـاکن در المـوت، مزاحمت هایـی را برای دیگـر گروه های 

مذهبـی ایجـاد می کرده اند. 
انشـااهلل شـوم  آبـان  مـاه  ایمن از کوه نشینان به گذر
انشـاهلل شـوم  ثهـالن  کـوه  پیش آن بادپرسـتان زشکوه
مـوج طوفـان شـوم انشـااهلل قمـع آن را که کند کوه پناه
انشـاهلل بـه خراسـان شـوم  چه نشینم به وباخانه ی ری
 )خاقانی،1382: 405(

خاقانـی چنـان از ایـن گروه نفرت دارد که همیشـه بدخواهـان و بدگویان خـود را به اینان 
ماننـد می کند:

از این مشـتی سرابیلی برزن از این مشـتی سماعیلی ایام
 )همان، 319(

2. نتیجه  گیری
بـا پژوهشـی علمـی در دیـوان خاقانـی بر اسـاس معیارهـای ثابـت و پذیرفته شـده برگرفته از 
سـبک و شـیوه ی بیان خاقانـی، همچون اصالت بدیعـی، اصالت تصویری، ویژگی هـای زبانی و 
واژگانـی، روشـن می گـردد که در بسـیاری موارد دلیـل کج فهمی و خطا در تصحیـح ضیاءالدین 
سـجادی در تصحیـح دیـوان خاقانـی، عـدم توّجه بـه این معیارهای علمی، سـبک شـناختی و 
لغـوی و تصحیـح بـر مبنـای درک متن  شـناختی و ذوق خاقانی  شناسـی بـوده اسـت. مصّحح با 

باز تصحیح ابیاتی از دیوان خاقانی چاپ ضیاءالدین سجادی با تکیه بر اصالت نسخه لندن
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اینکـه به  حـق و نسـخه ی لندن را کـه قدیمی تریـن و معتبرترین نسـخه ی دیوان خاقانی اسـت، 
نسـخه  ی اسـاس قرار داده، ولی تکیه بر ذوق شـخصی و بی دقّتی، سـبب شـده در پاره ای موارد 
بـه عّللـی، ضبط نسـخه بدل هـا را جایگزین ضبط این نسـخه اصیـل کـرده و در تصحیح دچار 
لغزش شـود. دقّت و تأمّل و بررسـی علمی و سبک  شـناختی در موارد مذکور نشـان می دهد که 
ضبط اصیل و ارجح، ضبط نسـخه اسـاس اسـت و بر این اسـاس می توان گفت که این نسـخه 
کـه نسـخه اسـاس سـّجادی در تصحیح دیـوان خاقانی بـوده، اصیل ترین و معتبرترین نسـخه ی 
دیـوان خاقانـی اسـت و اعتماد مصّحح به این نسـخه در موارد مذکور سـبب تصحیحی منقح  تر 
و دقیق  تـر می  شـد؛ حـال آن کـه جایگزینـی ضبـط نسـخه بدل هـا با ضبط نسـخه اسـاس، بدون 
دقّـت و بررسـی دقیـق و عالمانـه و بـدون توجه بـه ابعاد بدیعـی، تصویری و لغـوی و زبانی در 
شـعر خاقانـی از اعتبـار ایـن تصحیـح کاسـته اسـت و کاسـتی  ها و نقصان هایی در آن به چشـم 

می خورد. 
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