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ضرورت توجه به تصحیف در تصحیح اشعار عربی خاقانی

یوسف اصغري بایقوت

دهیچک
در اشـعار عربـی خاقـانی نیـز     . بسیاري از مشکالت تصحیح به دلیل وجود تصـحیفات اسـت  ،به اعتقاد مصححان متون

است و گاهی نیـز بـدخوانی   تههاي دیوان وي راه یافهاي خطی به چاپشود که عیناً از نسخهتصحیفات فراوانی دیده می
هدف این مقاله، بررسی تصحیفات در اشعار عربی خاقـانی  . استکلمات توسط مصححان بر دامنه این تصحیفات افزوده

ها بر اسـاس توجـه بـه    یافتن شکل صحیح واژه. و نشان دادن ضرورت توجه به این موضوع در تصحیح این اشعار است
بیـت از اشـعار   18در ایـن مقالـه   . تر از اشعار عربی خاقانی شـود اي منقحنسخهموجب حاصل شدنتواندتصحیف می

اسـت و بـا توجـه بـه     هاي خطی به غلط ثبـت شـده، بررسـی شـده    هاي موجود و حتی نسخهعربی خاقانی که در چاپ
هـاي سـبکی شـعر    گی، اشعار فارسی و دیگر آثار خاقانی، ویژ...)لندن، مجلس و(هاي معتبر دیگر معیارهایی مانند نسخه

عالوه بر آن این مقاله به ارزیابی تصحیحات دیـوان خاقـانی   . استتصحیح شده... وي، محور طولی اشعار، معناي بیت و
ها، تصحیح سجادي جایگاه واالتري دارد امـا در ایـن تصـحیح    است که هر چند از میان این تصحیحنشان دادهوپرداخته

.استشکل غلط ثبت شدهنیز موارد فراوانی از تصحیف به 

هاي کلیديواژه
خاقانی، اشعار عربی، تصحیف، تصحیح نسخه

مقدمه-1
تصـحیح متـون از   . انـد اخیر، محققان و مصححان زیادي به دلیل اهمیت تصحیح به تصحیح متون ادبی پرداختـه در سده
چـون  .رکن عمدة نقـد ادبـی اسـت   در حقیقت خشت اول و«شود و هاي نقد محسوب میترین جنبهترین و مهماساسی

توان از آثار قدما استنباط کرد و هرگونه نقد تاریخی و یـا ذوقـی یـا لغـوي کـه در بـاب آثـار        اي را نمیآن، هیچ نکتهبی
البتـه  ). 94: 1361کوب، زرین(» شاعران و نویسندگان بشود، تا بر متون صحیح معتبر متکی نباشد سندیت و اعتبار ندارد

اه جیرفت، جیرفت، ایراناستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگyousofa1539@yahoo.com

 :۱۹/۱۱/۹۳ :۲۶/۳/۹۵

)پژوهشی-علمی(شناسی ادب فارسیمتن
دانشگاه اصفهان-دانشکدة ادبیات و علوم انسانی 

29-42ص، ص1395زمستان) 32اپیپی(، 4دورة جدید، شماره
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. شودنقص امري دشوار است و این دشواري گاهی در تصحیح برخی آثار دوچندان مین تصحیح منقح و بیبه دست داد
هـا در شـعر، تخـیالت و تصـاویر و     شعر خاقانی از اشعاري است که به دلیل احاطۀ شاعر بر علوم مختلف و درج آن

صـنوع در هـر دو زبـان، دشـواري خاصـی      ترکیبات نوگرایانه، سرودن شعر به دو زبان فارسی و عربی و رعایت سبک م
اند اما حاصل کار خـالی از خلـل   با آنکه چندین مصحح و منتقد به ارائۀ تصحیحی منقح از اشعار او همت گماشته. دارد

بیشتر هم و غم این منتقدان دربارة اشعار فارسی این شاعر بوده، به اشـعار عربـی وي چنـان کـه بایـد توجـه       . استنبوده
بسیاري از اشـتباهات  . ن امر سبب شده در این بخش همچنان آشفتگی و نابسامانی به قوت خود باقی بماندای. استنشده

توانـد  دهد توجه بـه تصـحیف مـی   مقاله حاضر نشان می. یافته در این بخش از دیوان خاقانی به دلیل تصحیفات استراه
.ار عربی خاقانی باشدیافتن به شکل صحیح لغات و عبارات در اشعراهگشاي تصحیح و دست 

پیشینه تحقیق-1-1
چـاپ سـجادي   . تصحیحات مهم و معتبري که از دیوان خاقانی در دست است، چاپ عبدالرسولی و سـجادي اسـت  

هـا مقـاالتی نیـز در    عالوه بر آن. استتر است اما در این چاپ نیز اغالط فراوانی ثبت شدهتر و مقبولمیان محققان متقن
. انـد است و هر کدام برخی اشتباهات وارد شده در تصحیحات موجود را گوشزد و اصالح کردهپ رسیدهاین زمینه به چا

اصـغري  (» ضرورت تصحیح اشعار عربی خاقانی«هاي عمده این مقاالت در زمینه اشعار فارسی خاقانی است و جز مقاله
اصـغري  (» عربی خاقـانی بـا معلقـات سـبع    مقایسه تطبیقی ساختار و محتواي قصاید«و ) الف1391بایقوت و دهرامی، 
ها نیز البته در این مقاله. است، تحقیق جدي و مستقلی درباره اشعار عربی وي انجام نگرفته)ب1391بایقوت و دهرامی، 

هـاي اشـعار عربـی خاقـانی     در مقاله حاضر بـه بررسـی تصـحیف واژه   . استتصحیف در کانون توجه نویسندگان نبوده
.استها دانسته شدههاي موجود و حتی نسخه بدلترین علل ضعف چاپت و بدخوانی واژگان از مهماسپرداخته شده

معیارهاي تصحیح تصحیفات-2
یکـی از معیارهـاي مهـم در تصـحیح مـتن،      . استدر این مقاله براي تصحیح تصحیفات به معیارهاي مختلفی توجه شده

بیانی، موضوعی، فکـري و  -در تصحیح متن باید با منطق زبانی«. استشناخت دنیاي ذهنی، تخیل و دایره واژگانی شاعر
هـر چنـد تخیـل گسـترده و تأکیـد      ). 26: 1378جهـانبخش،  (» هنري حاکم بر متن آشنا بود و این آشنایی را دخالت داد

سـت کـه در ایـن    هاهاي صحیح واژهسازد اما باز منبع موثقی براي دریافت شکلخاقانی بر نوآوري، این امر را دشوار می
مصححان دیوان خاقانی گویا به معناي ابیـات عربـی   . معیار دوم، توجه به معناست. استتحقیق به آن توجه خاصی شده

در . کنـد اند زیرا برخی لغات در بافت ابیات، مفید معناي خاصی نیست و حتی در معنا خلل ایجـاد مـی  وي توجه نداشته
توان به شکل صحیح برخی واژگـان  ان دیگر و دستیابی به معناي اصلی بیت، میاین حالت از طریق توجه به معناي واژگ

تـوان از آن در تشـخیص کلمـات اسـتفاده     معیار سوم، توجه به قواعد نحوي است که می. پی برد و آن ها را اصالح کرد
هـر چنـد   . اسـت هاي معتبر دیـوان خاقـانی ماننـد نسـخه لنـدن و مجلـس و پـاریس       معیار چهارم، توجه به نسخه. کرد

انـد؛ در حـالی کـه    ها بـدخوانی شـده  اند اما در بسیاري موارد واژهها استفاده کردهمصححانی مانند سجادي از این نسخه
.ها اصالح کردتوان از طریق بازخوانی نسخهبسیاري از تصحیفات را می
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تصحیفات اصالح شده-3
هـا  سپس با توجـه معیارهـاي فـوق، شـکل صـحیح آن     . استهدر این بخش ابتدا ابیات بر اساس نسخه سجادي ذکر شد

، )1357(هـاي عبدالرسـولی   به ترتیب چاپ» ل«و » پا«، »2مج«، »1مج«، »ك«، »س«، »ع«منظور از . استپیشنهاد داده شده
، پاریس و نسخه لندن 208233، نسخه مجلس به شماره 976، نسخه مجلس به شماره )1375(، کزازي )1382(سجادي 

.است
ــا انْ *  ــوكٵم ــوارِدخُ ــالً فَشَ لْههــرايم السـ دــه ــفَهاءةشَـ ــلُ السـ لْهـه و

)943: 1382خاقانی، (
بـه  » ع و س و ك«هـاي  در چـاپ . استاین بیت ضبط نشده» 2و مج1ل و مج «در . است» أخوك«تصحیف در واژه 

هـا در محـور   از نظـر معنـایی و تناسـب واژه   . یل تصحیف أحوك اسـت أخوك به چندین دل. استآمده» أخوك«صورت 
حـاك  «: استهاي معتبر آمدهچنان که در فرهنگ. متناسب است) پارچۀ خشن و تنک بافته(همنشینی، این واژه با مهلهل 

: ن العرب و المنجد ذیـل لسا. ك.ر(» شاعر قصیده را سرود:حاك الشاعرُ القصیده«یا » پارچه را بافت، یعنی نسجه:بثوال
:استبراي شعر در اشعار خاقانی تکرار شده» بافتن«استفاده از فعل ). حوك

ـ أُح رُ العلــومِ محمــد الســمعانی  خضْــزِ الفَضــلِ اُس معــانی تــی لکَنْـ
)966: 1382خاقانی، (

است، بهتـرین معـانی را فـراهم    ) معدن علم(خضر ها و داراي علم من براي محمد سمعانی که گنجینۀ فضلیت: معنی
.کنممی

أَحخاقـانی در  . استاینجا مجازاً در معنی سرودن و گفتن به کار رفته. آن را دوخت، آن را محکم و استوار گردانید: تاه
:کندمعرفی می-که مراد شاعر ماهر است-باف جایی خود را سخن

ح قدس تَنَد تار و پـود اشـعارم  که روبــافمنــه مــرد الفــم، خاقــانی ســخن
)1382:287خاقانی، (

آن . همراه اسـت » نسج«است که گاه با فعل نیز در دیوان خاقانی آمده» شعر«از سوي دیگر، مهلهل در معناي استعاري 
:استه کندوي عسل دانستهچنان که در این ابیات، شعر رقیبان خود را به بافتن تار عنکبوت و خود را بافنده و سازند

ــالً لههــدارِ م ــب فــی الْجِ ناکالْع ــج نَس
ــ ــناع مع  ام ــلُ الص النَّح ــج نْسیــاًی ن

کــب ـمو الــذُّبابِشَ قّصـقْــدداالاء
ـــراز کُــــلِّ الإ طـ ـــه لَیـشــــفاءع

)943: 1382خاقانی، (
است اما معنـی بیـت دوم   است و معنی آن نیز در ادامه آمدهقاله بررسی شدهبیت نخست از مواردي است که در این م

کند مگر اینکـه طـراز و زیبـایی    هاي لوزي شکل و منقش را درست نمیدست، النهزنبور عسل ماهر و چیره: چنین است
است، چنان که در بیـت  دهشاعر در این بیت تلویحاً خود را به زنبور عسل تشبیه کر(هر شفا و بهبودي در آن نهفته باشد 

)قبل نیز مخالفانش را به عنکبوت مانند کرده بود
کننـده و  ، جمعِ ألشَّارِد بـه معنـاي رم  »وارِدشَّال«البته باید توجه داشت که واژة . است» نسج«معادل » أحوك«بنابراین 

چنان که شاعر عـرب  . آیدد وي بیرون میفرارکننده است و در اینجا استعاره از اشعار و گفتار شاعر است که از ذهن وقّا
:گوید
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ــوارِدها   ــن شَ ی عــون ــلء جفُ م ــام ــم  أن ختَصی ــا و ــقُ جرّاه ــهرُ الخَل و یس
)290: 1428متنبی، (

ماي «از اگر بعد.»شبیه به لیس«است نه » ماي نافیه«در این بیت » ما«. از نظر نحوي نیز احوك صحیح است نه اخوك
در این بیـت بیـانگر آن   » إن«وجود . شودبیاید از عمل ساقط می» إن«، لفظ )آیدکه بر سر مبتدا و خبر می(» شبیه به لیس

» إن«تواند زائد تلقی شود؛ چـه  می» إن«است و » ماي نافیه«در این بیت، » ما«است که واژة بعد از آن فعل است؛ بنابراین 
.شودحسوب میزائد م» ماي نافیه«بعد از 

؛ خاقانی در این بخـش از قصـیده،   »اخوك«صحیح است نه » احوك«از نظر معنایی و توجه به محور عمودي کالم نیز 
و یـا  (اگر برادر تو پارچۀ خشن و تنـک بافتـه   «: شودباشد معناي مصرع می» أخوك«اگر . کندرقیبان خود را نکوهش می
.  شودرت معناي مفیدي حاصل نمیکه در هر صو» )...مهلهل، شاعر معروف باشد

:بیت مصحح
ــا انْ  ــم أَحوك ــوارِد ــالً فَشَ لْههــرايم السـ دشَـــههــفَهاء ــلُ السـ لْهـه و

من گویندة شعرهاي ساده و سست نیستم؛ چه شعرهاي من به منزلۀ انگبینی براي بزرگـان و زهـر   : معنی بیت مصحح
.است] ومایگانو فر[اي براي جاهالن کشنده

ــتُه بِقَصـــــ *  ــاَلْفٍةدیِعرَّضْـــ ــرُ قَرَّطوۀٍیـــ بـــالْح ــاءینـ ــرْف البـ بِحـ
)947: 1382خاقانی، (

عـرض  «به ترتیب به صـورت  » س و پا«در » عرض«. است» عرضته، قرّطنی و حبر«هاي تصحیف در این بیت در واژه
بـه صـورت   » ع و پا«نیز در » الحبر«. استضبط شده» فرطنی«به صورت » و س1مج«ر د» قرطنی«است و آمده» و فرض

هـا اخوانیـاتی رد و بـدل    اسـت کـه میـان آن   الـدین خـواري سـروده   این قصیده را خاقانی در مدح جـالل . است» الخیر«
اي در جـواب شـاعر اخوانیـه   الدین را مدح کـرده، او نیـز  آید که شاعر پیش از این نیز جاللاز این بیت بر می. استشده

). 254: 1374کندلی هریسچی، . ك.الدین خواري راخوانیات میان خاقانی و جاللدرباره (است فرستاده
قَـرَّض  . اسـت » قرّض، قرّظ و الحبـر «سه واژه مورد بحث بر اساس موضوع قصیده و معناي بیت به ترتیب تصحیف 

مرا سـتود؛ بنـابراین قَرَّطَنـی معنـی     :قَرَّظَنی.و ستود، او را هجو و مذمت کردفالنی را مدح کرد): از اضداد است(فُالناً 
معنی قرّض در مصرع نخست است و این گزینش است که دقیقاً هم، فرطنی آمده»ع«البته در . محصلی در این بیت ندارد

ست، توجه به جناس لفظی قرّض با قـرّظ  اشدهها ترجیح دادهاما دلیل اینکه قرّظنی به آن. است» مج و س«بهتر از ضبط 
.است و اال قرّظ با فرّط اختالف معنایی چندانی نداردو رعایت زیبایی موسیقی کلمه در ارتباط با دیگر کلمات بیت بوده

اسـت و منظـور از آن،   » الحبـر «اسـت، معنـاي مفیـدي در ایـن بیـت نـدارد و تصـحیف        آمده» ع و پا«که در » الخیر«
بـه معنـی   » حبـر «است که بـا  یاد کرده» تاج علم«خاقانی در دو بیت قبل از آن وي را با صفت . اري استالدین خوجالل

:دانشمند متناسب است
ـیدي خَلیفــۀَ للْت الْکُنْــ سـ ــُکَــالمِ و ــاجِ الْطانُلْس ــت ــی اَالکْعلْ ــاءم ف ف

)947: 1382خاقانی، (
.و سرور من در میان همتایان خویش، پادشاه و تاج علم و دانش استمن خلیفۀ سخن هستم : معنی

:بیت مصحح
ـــــۀٍتُه بِقَصــــــیِده اَلْقَرَّضْــــــ یـالْفــو بـــرْ ح ــی بِحـ رُ قَرَّظَنـــاء ف البـ
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.ه ستودرا با یک قصیدة الفیه مدح کردم و امام دانشمند نیز مرا با قصیدة بائی) الدینامام جالل(او :معنی بیت مصحح
ــ*  ــذه الْقَص ــیعُةدیِه ــۀُض ــعرا ل یش
ــأَرأَ یـت حـیتــا بِهــا  ضنَب ــب اَران

ــدت لـــرار بـ يوحۀَضَـــیراءــع الشـُّ
الْه ــود السـ ــود اْالُسـ ــرْف حـیجـــاء

)947: 1382خاقانی، (
و » عیضه شـعرا لـی  «به صورت » 1مج«در » عرا لیعیضه ش«. استتصحیف صورت گرفته» عیضه، لراري«هاي در واژه

. اسـت آمـده » لداري«به صورت » پا«و در » لرازي«به صورت » ع«در » لراري«. استضبط شده» عصبته شعر ا تی» «ع«در 
:است که خالی از اشتباه نیستچنین ضبط شده» ع«بیت دوم نیز در 

ــبابها  ــت شـ ــیض لرایـ ــت حـ ــی ســواد الهیجــا ارایـ ءجــوف االســود ف
)936: 1357خاقانی، (

این دو بیت مضمونی واحد دارند و توجـه  . باشد» غیضه و لزاري«تواند به چند دلیل می» عیضه، لراري«شکل صحیح 
اسـت کـه از هـول او    شاعر خود را به شیر و رقیبان را به خرگوش ماننـد کـرده  . تواند به تصحیح کمک کندبه هر دو می

کـه بـا   ) زأر و غـیض : لسان العـرب، ذیـل  (به معناي بانگ شیر و بیشه و نیستان است » غیضه«و »زار«. شوندحائض می
توانـد  اسـت، مـی  هـا آمـده  ابیات دیگري از خاقانی کـه ایـن تصـویر و مضـمون در آن    .جمع اسد متناسب است: »اسود«

: راهگشاي ضبط صحیح باشد
واراز صهیل اسب شیرآشوب او خرگوش

ان حیض حسد یافته چون خرگوشندشاعر

اندبس دم الحیضی که شیران ژیان افشانده
)98: 1382خاقانی، (

تا ز من شیردالن نکتـه عـذرا شـنوند   
)1382:104خاقانی، (

شـعر  «ت و باید بـه صـورت   آمده، اگر بدخوانی مصحح نباشد غلط مطبعی اس» س«که در » شعرا لی«ناگفته نماند که 
.باشد» الی

:بیت مصحح
ــذه الْ ــیِده غَیه ــی قَص ــعرٍ إلَ ش ــۀه ـدتضَ بـ ویـزارِي ح لـ راءـع ضَــه الشـُّ

من ] شیرآساي[در آن از بانگ ] وارخرگوش[این قصیده در نزد من نیستانِ شعر است که شاعران : معنی ابیات مصحح
هـا بـه   اي که صداي شیران سیاه میدان نبـرد، در آن ها را دیدهآیا حیض خرگوش. شوندمی) اهگوییو یاوه(دچار حیض 

آورد؟وجود می
 *ــح ــ یـــلٍ ات ــ کَنَحـ ــه ــ ــتُذَواتـ ــفاءیجنــ ـ ــالً شـ ـ ســـحأَع ایــ

)950: 1382خاقانی، (
» دواته«لی ندارد و ظاهراً صورت صحیح آن همان بدین شکل معنی محص»ذَواته«. است» دواته«مصحف » ذواته«واژه 

کند، کلمه حیات است که در این بیـت اسـتعاره   آنچه این ضبط را تأیید می.استنیز چنین ضبط شده» 2مج«است که در 
:است؛ از جملهخاقانی بارها قلم را به مار تشبیه کرده. هاستاز قلم

ــک   ــر کل ــی س ــن اعن ــار م ــان م ــین   زب ــت مع ــرة حکم ــد مه ــزو ش ک
)1382:318خاقانی، (
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شده کافسون مـار کـرد  یممعزّدستمقلمآنو زبان است به کف مرا ديمار
)1382:151خاقانی، (

: بیت مصحح
ـــــح یـاتـــــلٍد کَنَحـ ـــــه ــتُواتـ ـ نـیجــفاء ـ ــالً شـ ـ ســـحأَع ایــ

شـهد و  ] هـا تراوشـات آن [مانند کـه  ، به زنبوري می)محمد بن یحیی(ي دوات او هاي مارآساقلم: معنی بیت مصحح
. کندانگبینی براي شفاي افراد فراهم می

بـه انگبـین و   -نوشـتند که غالباً با آب زعفران می-زرد رنگ ممدوح را ) مرکب(اضمار دوات بهخاقانی در این بیت
.استکردههاي او را در رنگ و اندازه به مار تشبیه قلم

ــان*  ــت لسـ ــیاَنـ ــاًیو فَمـ ــمنطقـ ــکاال فَضَـــــ ــــ لَ اهللاُ و ال رضـَّ
)964: 1382خاقانی، (

نیـز بـه همـین    » س و ك«این بیت در نسخه لندن آمـده، در تصـحیحات   . استتصحیف روي داده» ال فضل«در فعل 
به معنی برتري ندهـد و تـرجیح ندهـد، در بیـت معنـی محصـلی       همراه حرف ال فَضَّلَ یا فَضَلَ. استصورت ضبط شده

لف و نشر مرتب در این بیـت  . شودندارد زیرا موضوع بیت، شریطه و دعاست و با این فعل، مقصودي متضاد حاصل می
 ـرد  . در ارتباط است) سایید، کوبید، خرد کرد(قابل توجه است و لسان با قصل و فم با رضلَ به معنـی نبو قطـع  ال قَص

با این تصـحیف، بیـت معنـاي    ). ذیل قصل:المنجد(زبان تیز و برّان : قصلٌلسانٌ م: نکند است که با لسان نیز ارتباط دارد
.یابددعایی و مثبت می

: بیت مصحح
ــیاَنـــت لســـان  فَمـ یومــال قـــاًنط ــــ ــکاقَصـ ــــ لَ اهللاُ و ال رضـَّ

.کنم که خداوند زبانت را قطع و دهانت را خُرد نکندمن هستی؛ دعا میتو زبان و دهان گویاي : معنی بیت مصحح
ــرِ*  ــاداضیـ ــرِ و المبـ حاضـيللم ــواد ـ ــرِ و الْبـ ـ واضـــزٌ للح يو کنــ

)961: 1382خاقانی، (
است کـه  ضبط شده» يالبواد«کند اما در نسخه لندن،است که در این بیت افاده معنی نمی» المبادي«در چاپ سجادي 

است کـه بـا محاضـر تناسـب     » النوادي«کند که بدانیم آن نیز خود تصحیف هرچند صحیح نیست ولی کمک شایانی می
جِ الحاضـر  : ؛ الحواضرجِ المحضَر، گروه حضّار: المحاضر.بهتر است ابتدا نگاهی به معنی واژگان دیگر داشته باشیم.دارد

. هاها، بادیهجِ البادیه؛ صحراها، بیابان: بواديالْ؛)حضر: ، ذیلمنتهی االرب(هبادیخالف و الحاضره، شهرها، 
به معناي انجمن، النوادي نیز . استدهد خاقانی به آرایه طباق و تناسب در این بیت توجه داشتهمعنی کلمات نشان می

محاضـر بـا   «. ز نشانگر صحیح بودن نـوادي اسـت  تناسب لفظی نی. خانواده و قبیله انسان است که با محاضر تناسب دارد
در آثار دیگر خاقانی نیـز ایـن ارتبـاط و    . اندتناسب لفظی دارند و در بیت موازنه ایجاد کرده» نوادي با بوادي«و » حواضر

بر کهترِ مخلص چندان افاضت اریحیات و اضـافت  «: نویسددر منشآت به ظهیرالدین چنین می. استتناسب رعایت شده
تحیات، نظما و نثرا، فرموده است که کهتر از خجلت آن نواضر ایادي با حواضر و بوادي در محاضر و نوادي، صـبح وار  

).220-221: 1349خاقانی، (» استسرد نفس و شفق آسا سرخ روي مانده
:بیت مصحح

ـــرِ و اللاضیــــرِ حاضـيلمـــواد ــزٌ لو کَنـَّ ــرِ ونــ ـ واضـلحــواد ـ يالْبـ
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ها و گنجی براي شـهرها و  هایی براي حضار و افراد انجمناین نظم و نثر من به منزلۀ باغ و بستان: ی بیت مصححمعن
.هاستبیابان

ــدهرِ  *  ــنْ کَال ــلُیو کُ ــار قْتُ ــلَّ ن ــه وکُ ـ رْقـــبِح ـ یأْبیـــاء ــلَّ مــ کُــ
)959: 1382خاقانی، (

» یقبـل «و » کالـدهن «آمـده،  » 2مـج «است و صحیح آن چنان که در به اشتباه ضبط شده» تلیق«و » کالدهر«در این بیت 
:است

ــنْ ــدهنِ یقْو کُ ــار  کَال ــلَّ ن ــلُ کُ ــأْبِحرْب ـ یـ و ــه ــاءقتــ بی کُــــلَّ مــ
و «: معناي بیت چنـین اسـت  » س«بر اساس ضبط . است» ل و س«تر از ضبط صحیح» 2مج«به چند دلیل ضبط نسخه 

آوردن چنین اوصافی براي روزگـار  . »کندکُشد و هر آبی را دفع میروزگار باش که هر آتشی را با سوزش خود میمانند 
تناسـب بیشـتري دارد و   ) روغـن (» دهـن «آوردن چنین صـفاتی بـراي   . دهدمعنا و تصویر روشن و قابل قبولی ارائه نمی
: کندخاقانی نیز در ابیات دیگري به آن اشاره می

عشقتآتشززبانچربنسختراي 

آهز آتـــــشروغنیـــــنمزبـــــان

نویسـد چهروغنزآبشدمآبمن
)1382:596خاقانی، (

ترســـاقنـــدیلدلچـــونبســـوزد
)1382:24خاقانی، (

و » مـاء «بـا  » دهـن «وضیح که با این ت. کندشود نیز به صحت این ضبط کمک میتناسب و طباقی که در بیت دیده می
.زند، طباق داردسرباز می: »یابی«کند با قبول می: »یقبل«

: بیت مصحح
ــنْ ــدهنِ یقْو کُ ــارِ  کَال ــلَّ ن ــلُ کُ ــأْبِحرْب ـ یـ و ــه ـ قَتـــاء بی کُــــلَّ مــ

.زندپذیرد و از آب سرباز میمانند روغن باش که با سوختن خود آتش را می: معنی بیت مصحح
ــجرِنُجومهــاحیالمســِةکَحشــاشِ مائــد*  تَســـبٍ م کَراهـ ــباح ا الصـــد بـ و

)954: 1382خاقانی، (
تـر از  اسـت کـه صـحیح   آمـده » متسحر«به صورت » ع«این واژه در . استروي داده» متسجر«تصحیف در این بیت در 

است؛ چنـان  به کار رفته» هاي طوالنی سر دهندهناله«است و ظاهراً در معنی » سجرَ یا سجر«متَسجر از . است» س«ضبط 
اما ظاهراً فعل سجر در باب تفعل ) سجرر: المنجد، ذیل(» ماده شتر نالۀ طوالنی کرد: سجرَت یا سجرَت النّاقه«: که گویند

هاي طـوالنی اسـت و در اشـعار    ها گریههاي راهبان که یکی از آنید چنین ضبطی را با توجه به ریاضتشا. کاربرد ندارد
نـه تنهـا بیـت معنـی محصـلی      » متسـجر «خاقانی فراوان به آن اشاره شده است، بتوان توجیه کرد ولی با پذیرفتن ضـبط  

ستارگان آسمان ماننـد تـه مانـدة    «: د خواهد آمدنخواهد داشت بلکه از نظر بالغی نیز در معنی بیت تنافر معنوي به وجو
اسم فاعـل  (» رحمتَس«؛ در حالی که از سویی ارتباط»کننده آشکار گردیدقوت خوان عیسی است و صبح مانند راهب ناله

ز با مائده بیشتر اسـت و ا ، »خوردطعام سحري میکسی که،طعام سحري خورندهسحوري خورنده،«به معنی ) از تَسحرَ
دیگر اینکه بیت بعدي نیز که در تکملـۀ ایـن بیـت و بـه     . شودسویی دیگر با چنین ضبطی معنی بیت کامل و معقول می
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: کندالمعانی است، این ضبط را تأیید مینحوي موقوف
اب ــه ــع الْفَکَاَنَّ ــرْتَفــیحشــاش و مــا اکْتَلَ ــذا الرَّغیــف االْفَالشَّ صــفَرقُ عــاد بِ

)954: 1382خاقانی، (
را ) خورشـید (ماندة جان ستارگان را بلعید ولی بدان اکتفا نکرد؛ پس مشـرق، ایـن قـرص زرد    گویی صبح باقی: معنی

.باز گردانید] براي سیر کردن صبح[

:  بیت مصحح
ــد  ــاشِ مائ ــِةکَحش ــاحیالمس ــنُجومه تَســـبٍ م کَراهـ ــباح ا الصـــد بـ ورِح

بـراي  [ماند که صبح بسان راهب سحوري خـور  ستارگانِ آسمان به ته ماندة قوت خوان عیسی می: نی بیت مصححمع
.پدیدار شد] خوردن ستارگان

رِف ط   *  نَشْـوِ الطِّفْـلِ تَعـ حصالـ م ـه رِفْقــاً بِــه ثُ  رهی مـــــلَتَفْط میرْضَــع
)1382:957خاقانی، (

هـاي  دهنـدة شـکل  است کـه نشـان  آمده» یعرف طیره«، »ع«و در » یعرف طئره«، »ل«در . است» ظئره«تصحیف » هطیر«
شـود؛  شیر داده می: ضَعتُرْ«:تناسب واژگان بیت. ها معناي محصلی ندارداز نظر معنایی این ضبط. مختلف این واژه است

او را وادار بـه شـیر خـوردن از    : أَرضَـعه . نرمش، مهربانی، لطف و مدارا: الرِفق. آن کودك را از شیر برید: فَطَم الولَد:فطم
با این تصـحیف،  . باشد» دایه،دهدزن شیردار که بچه دیگري را شیر:رظِّئْال«تواند گواهی بر صحت، می»پستان مادر کرد

بـه صـورت   » و ع1مج«در » تفطمهل«دیگر اینکه .شودها حفظ میآید و هم تناسب میان واژههم معناي بیت به دست می
) ترضع(به صیغه مؤنث » ك«در چاپ » یرضع«از سویی فعل . است» س و ك«تر از ضبط وارد شده که صحیح» فتفطمه«

.تر استصحیح» و س1مج«آمده که نسبت به ضبط 
: بیت مصحح

  ــرِف ــلِ تَع ــوِ الطِّفْ ــالح نَشْ ــمص ـفَهرُظئْ مـثُ تَفْط رِفْقــاً بِــه ــــهـتَم رْضـع
داند که بـا نـرمش و مهربـانی او را از شـیر خـوردن بـاز       اش بهتر میصالح پرورش کودك را دایه: معنی بیت مصحح

شاعر خود را به کودك و عالءالدین را به مادري مانند کرده که مصلحت کودك [شود دارد و سپس به او شیر داده میمی
].داندرا بهتر از او می

ــومحــلِّ الْمجــد ضَــنْکاًیفــیأَأَخْشــ*  ــعیل یلْبــو ــراقِیالْ الْع ضاَر
)964: 1382خاقانی، 

از . استنیز بر اساس آن ضبط شده» س«آمده، در » ل«این بیت تنها در . استتحریف صورت گرفته» عیب«در واژه (
معنی لغات دیگر بیت چنـین  . شودرا بر اساس آن معنی مفیدي حاصل نمیتوان به تصحیف آن پی برد زینظر معنایی می

بـاران  : ولْی یـا الـولّی  الْ.فقر و بینوایی، تنگی در هر چیزي: کبخشش و سخاوت، بزرگواري، مروت؛ الضَنْ: دمجالْ: است
نـدارد و حتـی معنـایی    با فحـواي کـالم تناسـب   » عیب«از آنجا که بیت در مدح عراق است، . پشت سر هم و پی در پی

بـه معنـی   » غیث«تصحیف » عیب«رسد به نظر می» غیث«با » الولی«از سویی با توجه به ارتباط . آوردمتضاد به وجود می
. شودابر و باران باشد که در این صورت معناي مفید بیت نیز حاصل می
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:بیت مصحح
ــ ــیأَأَخْشَ ــنْکاً یف ــد ضَ جــلِّ الْم حمــو ــثُغَیل لیــو ــراقِیالْ الْع ضاَر

آیا من در مکانِ بخشش، از فقر و بدحالی بترسم؟ در حالی که سرزمینِ عراق براي مـن بـه منزلـۀ    : معنی بیت مصحح
].دهدکه مرا از سختی خشکسالی نجات می[باران غیر منقطعی است 

ــان *  ــدوا اس ــ یاج ــامِ جِراحت الـنَّفس طاحـت  قد بعرت من قبـلُ و یاللْتئ
)1382:961خاقانی، (

که در آن بیـت بـه صـورت    » 2مج«با توجه به . به همین صورت آمده که معناي محصلی ندارد» س و ل«این بیت در 
: استزیر ضبط شده

فقد نعرت من قبـلُ و الـنَّفس طاحـت   تئـــامِ جِراحتـــیاجـــدوا اُســـاتی اللْ
نیـز صـحت ایـن ضـبط را     » التیام و جراحت«هاي هاز سویی واژ.استرخ داده» رتبع«و » اسان«تصحیف در کلمات 

آمده است، معمـوالً دربـاره   » س و ل«که در » بعر«. جِ اآلسی به معناي پزشک و طبیب است: و اساءةاُسا. کندتقویت می
بـه معنـاي   » نَغَـرَ «توانـد تصـحیف   مـی بعر هـم  . رود و در اینجا معنی محصلی ندارددندان نیش درآوردن شتر به کار می

و هـم مصـحف   ) نغـز : المنجـد، ذیـل  (» زندزخمی که خون از آن فواره می: جرْح نَغّار«: چنان که گویند. جوشیدن باشد
خـون از رگ  : نَعـرَ العـرْقُ بِالـدمِ   «: باشد که گوینـد » نغر«معنی تواند همباشد که عالوه بر داشتن معانی مختلف می» نعر«

و این بیـت فارسـی از   » 2مج«با توجه به ضبط ). نعر: المنجد، ذیل(» جستن کرد، رگ در وقت فواره زدنِ خون صدا کرد
:شودخود شاعر، صحت نعر بیشتر تأیید می

است بر دل ریشماز آنکه دست حوادث زدهکه یک رگ جانم هزار بازوي خون راندمنم
)1382:846خاقانی، (

:بیت مصحح
ــاَ ــئـــامِ جِراحلْتلتیســـاوا اُدجِـ قَیتـنَدرَعتلُ و قَنْم ـ  بـ طاح تالـنَّفْس

زده و وجودم را در شـرف  طبیبانم براي بهبود جراحتم بکوشید؛ جراحتی که قبال خون از آن فواره : معنی بیت مصحح
.نابودي قرار داده است

ــلُون*  یســلَّون س ننبِیوــأَلو بــاحتیمــا تَسم لَّــتالبِکــراء ح کْــتــن الْبیع
)1382:961خاقانی، (

رسـد مصـحف   به نظر مـی . در این بیت صحیح نیست و بیت بر اساس آن معناي محصلی ندارد» بکت البکراء«ضبط 
:استنیز آمده» 2مج«باشد که در » نکب النکراء«

ــلَّ  س ــلُونی و ـ س ــا تَسـ لســاحتیعــن النکبــۀ النکــراء حلَّــتأَلوننیونی بِم
بر اساس آن صورت گرفته، این » س«که چاپ » ل«در . شودنیز در این بیت معناي روشنی افاده نمی» مباحتی«از واژه 

امـا حـرف   اسـت  آمده که الم آن کوتاه نگاشته شده، موجب بدخوانی و ضبط غلط سجادي شده» لساحتی«واژه به شکل 
» لسـاحتی «اسـت کـه بـه وضـوح     » 2مج«کند، ضبط آن در آنچه این ضبط را تقویت می. آن کامالً مشخص است» سین«

. استآمده
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:بیت مصحح
ــلُون یســلَّون س ــأَلُ یو ــا تَس ـ نََّالْعنِینونَبِم ت  کـراء نَّالبِ کْ ـ حلـَّ یتاحلس

پرسید از گرفتاري و بالیی که بـر سـاحتم فـرود    و درباره آنچه می) شویدجویا(احوالم را بپرسید : معنی بیت مصحح
.آمده، تسلیتم دهید

ـ یال سـقص  شَخص وهیما ف*  یکتبت جـالل الفضـلِ او قبـر عثمـان    یوانس
)1382:966خاقانی، (

در مصـرع دوم تغییراتـی اساسـی    ،»کتبـت » «سـقص «این بیت آشفته است و عالوه بر تصحیفات رخ داده، در کلمات 
به معنی بهره و نصیب باشـد  » شقص«رسد تصحیف است و به نظر میدر لغت عرب نیامده» سقص«واژه . استروي داده

: استنیز آمده» 2مج«که در 
ــان  ما فیـه شـقص و ال شـخص یوانسـی     ــر عثمـ ــه او قبـ ــت عایشـ کبیـ

» کبیـت «اي ضبط شده که قرائـت  نیز به گونه» ل«در . معناي محصلی نداردآمده، در این بیت» س«نیز که در » کتبت«
. است» کتبت«تر از مقبول

بـه  . انـد رسد دو نسخه اساس مختلـف داشـته  چنان متفاوت است که به نظر می» و ل2مج«هاي مصراع دوم در نسخه
ایـن ضـبط   . کندگر این ضبط را تأیید میتر است زیرا هم مفید معناست و هم قرائنی دیصحیح» 2مج«رسد ضبط نظر می

خال فبیتی«: اي به ظهیرالدین چنین نوشته استوقتی قابل تأمل است که آن را با این عبارات خاقانی بسنجیم که در نامه
واژه ). 221-1349:222خاقانی، (» صفر کدار ابی بکر الربایی من کلّ شقص جسیم. کمسجد عایشه فی التنعیم من النعیم

فعـل یوانسـی کـه در    . اسـت اسـت نیـز در همـین عبـارت آمـده     که دربارة آن در بیت عربی خاقانی بحث شده» صشق«
نـون  «آمده، باید بـا  » ل«بدین شکل آمده، از نظر قاعده صرفی درست نیست و قاعدتاً چنان که در » س و ك«هاي چاپ
:المعانی استز خود موقوفبیت مورد بحث با بیت قبل ا. ضبط شود» یوانسنی«و به صورت » وقایه

ــ ــده   نَزَلْ ــان اَکاب ــی خ ــالرَّي ف ــدي ت بِ ــۀم ــی اعاالقام ــانیِ حتَّ ــلَّ عثم ت
)1382:962خاقانی، (

:بیت مصحح
ـ ما ف ـ شَـخص وال  هی ش قْصیـ وان یســکَن یـبــهت ــرِو قَاَعائشَـ بـعــان یثمـ

دچار سختی و گرفتاري ] آن چنان[سرایی در ري فرود آمدم که در مدت اقامت در آن ندر کاروا: معنی ابیات مصحح
السـکنه بـود،   سرا که بسان منـزل عایشـه یـا قبـر عثمـان خـالی      در آن کاروان.شدشدم تا اینکه استخوانم رنجور و بیمار 

.ي وجود نداشت که با من انس گیرند]و آشنایان[اشخاص و افراد 
ــطَمــذْ اَنْکَحتُهــانِیالْعــکَتُــرَت بغــات *  یبفــالْح ــو فبی ــاء هی ــد بق عقْ

)1382:939خاقانی، (
کـرت بنـات   «: اسـت مصرع نخست چنین آمـده » ع«در . است» بنات«تحریفی از » بغات«و » کثرت«تصحیف » کترت«

از نظر محور طولی قصـیده کـه   . استثبت شده» ذ انکحتهاالعین مکثرت بغات«به صورت » ك«و در » العیس مبدء نکحها
» العـین بنـات «تصحیف و تحریف »العینبغات«رسد است، به نظر میدر بیشتر ابیات آن گریه و اشک شاعر توصیف شده
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لسـان  (الجثه استنیز از یک سو به معناي شتر عظیم» کتر«). بنت: مهذّب االسما، ذیل(کُنیۀ اشک است بنات العین.باشد
که معناي مفیـدي در بیـت نـدارد و از سـویی دیگـر، در لغـت عـرب در        ) ذیل همان ماده: کتر؛ و نیز العین: ذیل: العرب

.باشد» کثرت«آید مصحف از فحواي کالم بر می. استساخت فعلی آن به کار نرفته
:بیت مصحح

ــکَ ــرَت بثُ ــاتن الْعــا نِی ــذْ اَنْکَحتُه ــطَم یبفــالْح ــو فبِی ــاء عهی ــد بق قْ
درآوردم کـه در آن، پیونـد   آنگاه که چشمم را به نکاح خیـال معشـوق  هاي چشمم زیاد شداشک: معنی بیت مصحح

. جاودانگی است
ــرامِ فَـــویعنْوانُهـــا بغـــ*  الْکـیلَتی  ــام ــمت اللِّئـ ــشَـ ــاءۀِبِموقـ الْکُرَمـ

)1382:941خاقانی، (
در بیت قبل از آن . استآمده» نفی«به صورت » ع«این واژه در . استتصحیف و تحریف صورت گرفته» بغی«در واژه 

:استسخن از رسیدن نامه به میان آمده
ــمی کُتُــب الْحمــیاحملَــت الــی حمــ ــک  افَبـ ــی بِفَـ ــحاءدرت کَفـِّ سـ

)941: 1382خاقانی، (
. هایی از سرزمین دوست آورد، دستم براي گشودن مهر آن نامه شتاب کردکبوتر براي من نامه] آنگاه که: [یمعن

) واي مـن (» فـویلتنی «و ) مـرگ (» موقه«هایی مانند با توجه به بافت معنایی کل بیت و واژه) ظلم و ستم(» بغی«واژه 
شاید به دلیل توجه نکردن به این موضوع است که واژه . است) خبر مرگ(» نعی«معناي ضعیفی در بیت دارد و تصحیف 

شـماتت کـردن بـر مـرگ     «خاقـانی عبـارت   . نمایـد آمده است که صحیح نمی» سمیت«به صورت » ع و ك«در » شمت«
:استرا در اشعار دیگري نیز به کار برده» دیگران

امبر مرگ هیچ خصم شـماتت نکـرده  امدر کار هـیچ دوسـت منـافق نبـوده    
)1382:899خاقانی، (

:بیت مصحح
ــا  ــعنْوانُهـ نَعـی ــو ــرامِ فَـ الْکـیــ یلَت ــام بِموقَـ ــمت اللِّئـ ــاءهشَـ الْکُرَمـ

ها خبر مرگ کریمان بود، پس وايِ من از اینکه لئیمان بر مرگ و نـابودي کریمـان،   عنوان این نامه: معنی بیت مصحح
.شماتت و شادي کنند

*  هــد ــواء عنْ ــاً س ــار مکْفوف ــنْ ص رِ لَیفــمـه ـالشـَّ لُیـ و هـوائ راءیــسـ
)1382:942خاقانی، (

. اسـت ثبـت کـرده  » 1مـج «نبوده، سجادي بیت را بر اسـاس  » ل«از آنجا که این بیت در . است» براء« تصحیف » یراء«
تـر اسـت و   ضبط شده که ضـبط حاشـیه صـحیح   » براء«و در حاشیه » یراء«ن دهد در اصل متنشان می» 1مج«مراجعه به 

شب سیزده یا چهارده ماه که قـرص  (»السواءۀلَیل«و ) ماه(» شهر«هاي با توجه به ارتباط واژه.معناي مفیدي در بیت دارد
. تر استاولین شب ماه و شب اول ماه یا باز پسین شب، صحیحدر معنی » راءب«، ضبط )ماه تمام است
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: بیت مصحح
ــار مکْفُ  ــنْ ص م  هــد ــواء عنْ ــاً س ـوف رِ لَیفــه ـالشـَّ لُیـ و هـوائ ـسـ بـراء

یکسان ] رونق استنور و بیکه کم[و شب اول ماه ] که روشن است[در نزد نابینا شب چهارده ماه : معنی بیت مصحح
.است

ـ *  الً  ینَسج الْعناکب ف لهـهالْجِـدارِ م   قْــداءاال صــقدم الــذُّباب و کــب شَ
)1382:943خاقانی، (

و در » سـبک الـذباب و یصـعد االفـداء    «بـه صـورت   » ع«مصرع در . استتصحیف روي داده» االقداءمصقد «در واژه 
مصـفد  «تـوان آن را  است کـه مـی  هضبط شد)بدون نکته االقداء(» مصفّد االقداء«و در حاشیه بیت » مصقد القداء» «1مج«

خوشبوي و خوشمزه کردن طعـام،  «نیز به معناي » اقداء«است و در لغت عرب به کار نرفته» مصقد«واژه .دانست» االقذاء
در اینجـا معنـاي   »از سفر آمدن، پیر شدن و به مرگ رسیدن، جمعِ قدو، به معنی اصـل کـه از آن فـروع منشـعب گـردد     

باشد که به » مصفّد االقذاء«رسد این ترکیب، مصحف به نظر می. خس و خاشاك است: »اقذاء«محصلی ندارد و مصحف 
با توجه به توصـیفی کـه خاقـانی در    . است و معناي مفیدي در بیت دارد» به زنجیر و بند کشنده خس و خاشاك«معناي 

اسـت، ایـن   خرمگس و عنکبـوت آورده این بیت از خانه عنکبوت دارد و در ابیات دیگري نیز همین توصیفات را دربارة 
:شودموضوع آشکارتر می

آسا سـراپرده زده بیـرون  نه خان عنکبوت

ـنم  چون خرمگس ز جیفه و خس طعمه چون ک

درون ویرانه و بر خوان مگس بینند بریانش
)211: 1382خاقانی، (

نحلم که روزي از گل و سوسـن درآورم 
)1382:242خاقانی، (

:بیت مصحح
ــ ف ــب ناکالْع ــج ــالًینَس لههــدارِ م ـ  الْجِ صـم الــذُّباب و کــب اءذاالقْــدفِّشَ

هایی براي مگـس و بنـد و   ها در دیوارها تارهاي سست و ضعیفی بافتند که این تارها، دامعنکبوت: معنی بیت مصحح
.زنجیري براي خس و خاشاك است

ــاَ*  الً نَیــنَ الْعمــامِ مخــائ م ــام ــاالْجه ــارِبا نَی ــامِ مض ــنَ الْحس م ــام الْکَه
)1382:959خاقانی، (

تصـحیف آن یعنـی   » عمـام «به جاي » ل«در . استآمده» عمام«نیز » 1مج«در . استروي داده» عمام«تصحیف در واژه 
). هاي دیگر بیت در آن نسـخه خـالی از اشـتباه نیسـت    هر چند واژه(نماید تر میضبط شده است که درست» غمام«واژه 

بـاران  ابر بـی : »جهام«هاي عنایت به متون دیگر ادبی نیز کمک شایانی به تشخیص تصحیف صورت گرفته دارد زیرا واژه
شمشیر برّان، با هم رابطه متضاد دارنـد و  : »حسام«با شمشیر کُند: »کهام«و ، ابر باران زاابري که آفاق را بپوشد: »غمام«با 

. شوندبراي نشان دادن دو مقوله که از یک جنس بوده اند اما از حیث مرتبه داراي قوت و ضعف باشند، به کار گرفته می
ظهیـري  (» حسـامی بـود کهـام   وغمامی بود جهـام ،فعل نینجامده هر قولی که ب«: استآن چنان که در سندباد نامه آمده

. )46: 1381دي، سمرقن
:بیت مصحح

ــاَ ــنَ الْ نَی م ــام ــائالً غَالْجه ــامِ مخ ــم ــارِبا نَأَی ــامِ مض ــنَ الْحس م ــام الْکَه



41/ضرورت توجه به تصحیف در تصحیح اشعار عربی خاقانی

کجا؟ برّندگی ] اي چون ممدوح[کجا و ابر بارنده ] ي چون من[گمانِ باران داشتن از ابر بی باران : معنی بیت مصحح
کجا؟   ] ي چون ممدوح[ز کجا و شمشیرِ تی] ي چون من[شمشیرِ کند 

نتیجه-4
یکی از عوامـل  . استهاي موجود با اشتباهات فراوانی ضبط و ثبت شدههاي خطی و چاپاشعار عربی خاقانی در نسخه

الخـط  هاي خطی نیز این تصحیفات با توجه به رسمدر نسخه. ضبط نادرست، توجه نکردن مصححان به تصحیفات است
شـود و ایـن امـر سـبب شـده اسـت مصـححان        اند، دیده میمقید به نقطه گذاري کلمات نبودهحاکم بر دوران نساخ که

گیري از معیارهـایی چـون   آن چنان که در این مقاله نشان داده شد، با  بهره. ها را ضبط کنندهاي نادرستی از واژهصورت
بیـات، آثـار دیگـر شـاعر و اندیشـه و      هاي دیگر، معناي بیت، قواعد صـرفی، محـور طـولی ا   توجه کردن به ضبط نسخه

هاي موجود در اشعار عربـی  توان به صورت صحیح کلمات دست یافت و بخشی از آشفتگیها میمضامین مندرج در آن
. خاقانی را سامان داد
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