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 دهيچک

)بر مدار نسخ يه خاقانيده بغدادياز قص ياتيح ابيو تصح يبازخوان»با عنوان  يارا مقالهياخ

ح يدر تصحمنتشر شده که  )بهار ادب(ينظم و نثر فارس يسبک شناس يدر فصلنامه تخصص(« يچاپ

ل يشتر مواقع به دليشود. در بميده يد يفراوان يخطاها ،اندکه نگارندگان آن ارائه داده ياو ترجمه

به  ييناروا يهاات ارائه و به تبع آن ترجمهيو اب هاواژهاز  ينادرست يها، صورتيذوق يهانشيگز

ز افزوده است. يات نياب يده بلکه بر آشفتگيکه نه تنها مشکالت مرتفع نگرد ييدست داده شده تا جا

، توجه ير علميغو  يحات ذوقياست: تصح يحوزه قابل بررس چندسندگان مذکور در ياشتباهات نو

سندگان مقاله مذکور ينادرست. عالوه بر آن نو يهاو ترجمه يو نحو ينداشتن به نکات صرف

از مطالب آن، چه از  يارياند که به دور از اخالق پژوهش است. بسدر مقاله خود درج کرده يمطالب

است که متاسفانه به منبع  ن سطورياسندگان يث ساختار و چه محتوا، برگرفته از مقاالت نويح

 ارجاع داده نشده است.  ياصل
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 مقدمه

که  ييهايدگيچيجاد پياست که معنا را با ا ييسرا و دشوارگواز شاعران مصنوع يکي يخاقان

او  يوه که در اشعار عربين شيکند. اميان ياوست ب يهنر يت هايخالقو برخاسته از وسعت دانش 

 ن بخش از اشعار او دو چندانيدرک معنا و مقصود شاعر در ا يشود موجب شده دشوارميده يز دين

ن يدنچ يوان خاقانيبا آنکه د  .شودهمراه  يز با مشکالت فراوانيح آن نيتصح ين رويو از هم گردد

ل ين بخش از اشعار او مرتفع نگشته است. به دليح شده اما باز مشکالت وارد شده در ايبار تصح

کمتر مورد توجه  ين بخش از اشعار خاقانيا ،منقح يحيو نبود تصحها يدگيچيو پ ين دشواريهم

اند وارد شده يخاقان يح و ترجمه اشعار عربيبه عرصه تصح که هم يمحققان  واقع شده است. کسان

ارائه تصحيح منقح از اشعار عربي خاقاني و نقد و  ن بخش را مرتفع سازند.ياند مشکل انتوانسته

ها هنري او هاي خاقاني، قدرت شاعري و خالقيتاي از انديشهگر ابعاد تازهبررسي آن ميتواند نشان

 باشد.

)بر مدار نسخ يه خاقانيده بغدادياز قص ياتيح ابيو تصح يبازخوان»با عنوان  يارا مقالهياخ

ده اختصاص يک قصيق خود را به ينکه نگارندگان آن، محدوده تحقبا آ؛ منتشر شده است(« يچاپ

عالوه بر آن در مقاله مذکور  شود.ميده يح و ترجمه آنها ديدر تصح يفراوان ياند اما باز خطاهاداده

زان که يبه همان م ت نشده است.يز رعايگران نيقات ديج تحقيدر استفاده از نتا يجانب امانتدار

ت ياهم يداراز يو نشان دادن نقاط ضعف و قوت آنها ن ينقد و بررس ،ت دارديقات اهميانتشار تحق

گر مانع يد ييشود و از سوميادآور يدر انجام پژوهش محققان را سو دقت و تامل کياز را يز است

در  ن سطورياسندگان ينو گردد.مي يف در جامعه علمياعتبار و ضعيب يج و دستاوردهايرواج  نتا

و هم  يث اعتبار علميو جوانب آن را هم از ح به نقد مقاله مذکور پرداخته شيخو يحد وسع علم

  اند.نشان داده ت نکردن اخالقياز نظر رعا

 ات در مقاله مذکوريح ابيبر ترجمه و تصح ينقد.1

رد و در صورت لزوم و داشتن يانجام گ يخط يهاح براساس نسخهياصل بر آن است که تصح

به  يچ توجهيز بهره گرفته شود اما در مقاله مورد بحث هين يموجود چاپحات يدرجه اعتبار از تصح

، يذوق يهانشيل گزيشتر مواقع به دلين مورد، در بينشده است. صرف نظر از ا يخط يهانسخه

به دست داده شده تا  ييناروا يهاات ارائه و به تبع آن ترجمهيو اب هاواژهاز  ينادرست يهاصورت

مقاله  ز افزوده است. اشتباهاتيآنها ن يده بلکه بر آشفتگيشکالت مرتفع نگردکه نه تنها م ييجا

ح، توجه نداشتن به نکات صرف و يو ناصح يحات ذوقيتصح مانند يبرخاسته از موارد مورد بحث

ن اشتباهات در مقاله حاضر مورد ياز ا يبخش. استگر يو عوامل د نادرست يهاو ترجمه ينحو عرب

 شود.ميواقع  يبررس

 بَغْداد اسْتباءُ رِيالْحَر واحَرَباً             اَبِا بِالْحِرابِ يستَبِي قَدْ             



 

 

 

 

 

 

 061/«بازخواني و تصحيح ابياتي از قصيدۀ بغداديۀ خاقاني)بر مدار نسخ چاپي(»نقد و بررسي مقاله

 (352ص:ديوان خاقاني، تصحيح سجادي)

و  ح کردهيتصح« ريابنا الخد»را براساس ذوق خود به صورت« ريابا الحر»نگارندگان مقاله مذکور 

اند به علت خمول و اند که شهر سلوق در آن واقع بوده و افزودهدانسته ينير را نام سرزميخد

 ابياتي تصحيح و بازخوانيآمده است)ر.ک « ديارض الجد»البلدان به صورت در کتاب معجم يگمنام

ن يه همي( برپا916ص:انينژادو چک يرامند يدرز، (چاپي نسخ مدار بر)خاقاني بغداديه قصيده از

که فغان از -يرانير را به ويتصرف بغداد اهل خد»اند: گونه به دست دادهنيا ت رايب يفرض، معن

ن شهر يان بغداد و اياست و م «ريابنا الخد»همان  «رياباالحر»نکه يهمانجا( اما ا«)سوق داد. -جنگ

جه و ين نتيبه ا يخيسندگان بر چه استدالل و اسناد تاريست نويصورت گرفته، معلوم ن يجنگ

قبل و بعد از آن در  يهاتيت و بين بياند که ان امر توجه نکردهينگارندگان به ا اند.دهياستنباط رس

 رشدن مردان توسط آنهاست:يبغداد و اس يبارويوصف زنان ز

 بَغْداد نِساءُ يظَبْ نِيخاتِــلۀ          بِعَ الرِّجالِ ثَيلَ دُيتَص

 بَغْداد ظِباءُ اتٌيأَرامِواعَجَبا            الْلِّحاظِ بِرَشْقِ يتَرْمِ

(352تصحيح سجادي:ص ،يخاقانديوان )  

 در»ن است:يت چنيب ياندام است و معناستعاره از زنان نازک ت مورد بحثيب در« ريحر»

زنان  در بغداد توسط ر گرفتنيکه اس -غا  از آنيو در -شوندميگرفته  يريجنگ،]جنگاوران[ به اس

 «اندام است!نازک

 بَغْداد راءُ  الْحرفِ ظَةَيغَدا                 غَل وَ دُهايغِ يالرَّأ قَةُيرَق

(352 ديوان خاقاني، تصحيح سجادي:ص)  

و در ترجمـه   ح دانسـته يرا صـح « بـاء بغـداد  »بيـ ترک« راء بغـداد » يسندگان مذکور به جـا ينو

بغـداد سـخت و سـتبر     يکـه بـا  ير وجـود دارد در حال يجـد  يف بـرا يـ سـبک و خف  يـي را»اند:آورده

 بغداديـه  قصـيده  از ابياتي تصحيح و بازخواني«)دارد[ ير برتريز بغداد بر جديدر حروف ن ياست]حت

ت کامال اشتباه اسـت و  يب ي( معن916 ص:انينژادو چک يرامند يدرز، (چاپي نسخ مدار بر)خاقاني

مرتکب  -بحث واقع شدکه مورد  -ت قبليدر ب« ريخد»حيکه در تصح يل اشتباهيسندگان به دلينو

در « را»ل بـودن حـرف   يظ و ثقيد توجه داشت مصرع دوم اشاره به غلياند. باراهه رفتهيبه ب اند،شده

 کند:ميبه آن اشاره  يتيدر ب يان دارد چنانکه خاقانيزبان بغداد
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 اد             چون راء به زبان اهل بغداد  يظ بنير و غليس يکوف                

(299 العراقين:صتحفه)  

بـه عنـوان   « را»شـه و  ياند يبه معنـا « يرا»جناس تام برقرار کرده است.)« را»ان دو يم يخاقان

و  يبغداد، رأ يبايف االعضا و زيزنان لطگونه است: نيت ايب يمعن ن اساسيبر ا از حروف الفبا( يکي

اهلِ[ بغداد درشت و خشـن   ينرم و نازک )روشن و روان( دارند هرچند که حرف راء ]برا يشه اياند

 است.

 بَغْداد عَالءُ ينْمِي وَ تَخْدِمه            عَنْواً المُلوکِ وُجوُهُ غَدَتْ         

(359ديوان خاقاني، تصحيح سجادي:ص)  

آمـده اشـتباه دانسـته و آن را بـا      يح سجاديرا که در تصح« ينمي»نگارندگان مقاله مورد بحث

بـه  « يينه استحسان معنـا يبه قر»ر خود آنها ير منصور و به تعبيو جهانگ يتوجه به چاپ عبدالرسول

پادشـاهان بـا   »انـد: ن آوردهيت را چنيب يو معن ح دانستهيت کردن( صحين يبه معنا«)ينوي»صورت

بـازخواني و  «)ت آنـان اسـت.  يبغداد ن يو شکوهمند يکه بلند يکنند در حالياو را خدمت م يفروتن

( 924نژاديان:ص تصحيح ابياتي از قصيده بغداديه خاقاني)بر مدار نسخ چاپي(، درزي رامندي و چک

ت نـدارد.  يـ بـا سـاختار ب   يز اشتباه است و تناسبيح خود آنها نيبراساس تصح يارائه شده حت يمعن

انـد کـه بـا    توجـه نداشـته   ين نکتـه نحـو  يـ ه اده در مقام رفع است و نگارندگان بين قصيه در ايقاف

ت يـ بغداد قصد و ن ينخواهد داشت)بلند يمحصل يمعنا يدر نقش فاعل« عالء»کلمه « ينوي»آوردن

ت يـ ن بيـ در ا« ينـو ي»فعل ماقبل خود است پـ  فعـل   يفاعل برا« عالء»ز يت نين بيکند( در امي

پادشـاهان  »ن است:يت چنيب ياصح است که براساس آن معنا يست و همان ضبط سجاديح نيصح

عِ يـ کنند و ]بـا وجـود او[ مقـام و منزلـتِ رف    ميرا خدمت  [يامام المستض، او ]متواضعانه يبا چهره ا

 «ابد.ميي يبغداد ]هر روز[ رشد و افزون

 بَغْداد  بِناءُ  ذا  تُرْبَتَها           فَتَبَّتٌ ذُمُّي مَنْ داي تَبَّتْ              

(351 تصحيح سجادي:صديوان خاقاني، )  

را کـه اسـم اشـاره اسـت اسـم موصـول       « ذا»فعل و در مصرع دوم را « تبت»نگارندگان مذکور  

را افـزوده و   يشـده در کروشـه جمالتـ   مير مقصود شاعر حاصـل  يناقص و مغا يانگاشته و چون معن

کـت بـاد)دو   کند در خسران و هاليکه خاک بغداد را سرزنش م يکس»اند:ارائه داده يترجمه نادرست

ان يـ کنـد[ از م يرا]کـه در آن اسـت و آن را نکـوهش م    يده باد(. پ  شـهر بغـداد کسـ   يدستش بر

بازخواني و تصحيح ابياتي از قصيده بغداديه خاقاني)بر مدار نسخ چـاپي(، درزي رامنـدي و   «)بردارد.

 ياين مرتفـع و معـروف در آسـ   ينـام سـرزم  در مصـرع دوم  « تبت»( حال آنکه 911نژاديان:صچک

 ت تبت اشاره کرده است:ين خصوصيبارها به ا يو خاقان آن شهره است است که مشک يمرکز

 افتم از مجمر سخاشيک بخور ير      گر يصد نافه مشک دادمش از تبت ضم
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(213ديوان خاقاني، تصحيح سجادي:ص)  

 : کندميت يآن تقو يرا در ساختار اسم« تبت»ز صحت يت بعد نيتوجه به ب

 بَغْداد رُخاءُ بَل ال الْمِسْکُ تُمْسِکُهُ         ذا الجِنانِ روحُ مَسَّتْکَ

(351ص)همان:  

ن يت چنـ يـ ح بيصح يمعنجناس تام برقرار کرده است که براساس آن « تبت»ان دو يم يخاقان

بغداد خـود بـه تبـت     ين بنايکند! چه اميکه خاک بغداد را مذمّت  يآنکس يده باد دستهاياست: بر

 ماند.مي

 بَغْداد   فِناءُ رٍيخَ مَآبُ            يلِ الثَّلثَةُ اْالَحْرُفُ هذِهِ وَ

  (351 ص:تصحيح سجادي،يخاقانديوان )

کـه  ين حـروف سـه گانـه)م، ص، رص مصـر( در نـزد مـن اسـت در حال       يـ و ا»اند:در ترجمه آورده

بازخواني و تصحيح ابياتي از قصيده بغداديه خاقاني)بر مدار نسخ «)بازگشتنگاه بهتر شهر بغداد است.

 :يعنيده يقص يت قبلي( عدم توجه به ب914 نژاديان:ص چاپي(، درزي رامندي و چک

 بَغْداد باءُ الحَ اذا اَلِفِ      الْوَصْلِ مِنْ أَذَلُّ مِصْرَ مُيمِ وَ                            

(351 ص:تصحيح سجادي،يخاقانديوان )  

است که « م، ا، ب»تين بيگانه در اارائه شود. منظور از حروف سه ينادرست يموجب شده معنا 

، آسـتانۀ  (م و الـف و بـاء  يمـ )ن سه حـرفِ  يت: با ايب يمعنشود. ميحاصل « مآب»ها واژه وند آنياز پ

 ن مآب )محل بازگشت( است.يمن بهتر يبغداد برا

 بَغْداد سَناءُ لِمِصْرَ اَنِبْ          فَما مِصَرَ بِذِکْر لِمُصِرٍّ قُلْ

 (354ديوان خاقاني، تصحيح سجادي:ص)

آمده که « اتت»به صورت  ين صورت و در چاپ عبدالرسوليبه هم يدر چاپ سجاد« انب»

و « ده و خوار شودينکوه»بيآنها را به ترت يو معان ح دانستهينگارندگان مقاله مذکور هر دو را صح

توبه کردن و  يبه معنا«)نوب»شهيفعل امر از ر« انب»که  ياند در حالگرفته «سرشکسته شود»

اد کردِ مصر اصرار و يکه در  يبه کس»ن است:يت چنيح بيصح يبرگشتن( در باب افعال است. معن

 « و رفعتِ بغداد را ندارد. يکند، بگو ]از گفته خود[ توبه کن؛ ]چونکه[ مصر، بلندمي يپافشار

 بَغْداد حِباءُ ينَبْلِ فَراشَ عْرُبِها           يکَ مُعْرِباً شارَفتُها               

(359 ص:تصحيح سجادي،يخاقانديوان )  

ح يتصـح « عَرُّبِهـا يکَ»آمـده بـه صـورت    يرا که در چاپ سجاد« عربهايک»نگارندگان مذکور واژه 

دارد و  يکـه سـاختار اسـم    ياند در حالن واژه را فعل محسوب کردهياند که خطاست. چرا که اکرده

را در فعل « ها»ر ينکه مرجع ضميگر ايد يه( بر سر آن آمده است. خطاي)ادات تشب« ک»حرف جر 

ت يـ ب يگـردد. در معنـ  ميکه آن به شهر بغـداد بـر    ياند در حالبه اشتباه، حسود دانسته« شارفتها»



 

 

 

 

 

 

 39زمستان -26شماره پي در پي  -شناسي نظم و نثر فارسيسبک/060

]به سخنش در برابر من[ سرزنش  افتم تا آنجا که او راي يبرتر ياز حسود در فصاحت عرب» اند:آورده

بازخواني «)ن مقام رساند.ير]هوش[ من را پر نشاند.)توانگر ساخت و به ايان تيکنند، بخشش بغداديم

 نژاديـان:ص  و تصحيح ابياتي از قصيده بغداديه خاقاني)بر مدار نسخ چـاپي(، درزي رامنـدي و چـک   

913 ) 

مـن، و اول  يل يـ عرب بن قطحـان، پـدر قبا  يت اسم است و منظور از آن ين بيدر ا« عربي»واژه 

 ير، او را پـدر عـرب و واضـع زبـان تـاز     يسخن گفتـه اسـت، در اسـا     ياست که به زبان عرب يکس

 يز کـه در آن خاقـان  يـ ده نين قصـ يا يت بعديبعرب( يل يذ پور،صفي االرب، ياند)ر.ک منتهدانسته

ه يشـب  يعرب( مانند کـرده و سـاختار و مضـمون    ياز بلغا«)ق  بن ساعده»به  يخود را در سخنور

 کند:ميت يشتر تقويرا ب نکته نيت قبل دارد ايب

 بَغْداد ذُکاءُ يساعِدۀٍ         فَساعَدَتْن کَقُ ِّ هايف خَطَبْتُ       

(359 ص:تصحيح سجادي،يخاقانديوان )  

 يح عربيفصعرب با زبان يمن در بغداد همچون »ن است:يت مورد بحث چنيح بيصح يپ  معن

خود بـال و   ين رقابت[ بغداد با بخشش هايسندگان عرب زبان[ رقابت کردم و ]در اي]با شاعران و نو

 داد.(   ياريرم نهاد.) و مرا در هدفم يبر ت يپر

 بَغْداد ظِباءُ اتٌيواعَجَبا          أَرامِ الْلَّحاظِ بِرَشْقِ يتَرْم

(352 ديوان خاقاني، تصحيح سجادي:ص)   

نـدارد. پـ  احتمـال     يمحصـل  ين صورت معناين واژه بديا» اند:آورده« اتيارام»مورد واژه در 

 يبه معن« يرام»ن واژه جمع مونث سالم کلمه يسندگان، ايرود. به زعم نويف در آن مير و تصحييتغ

بـازخواني و  «)ح اسـت. يصح« راندازانيت»يعني« اتيالرام»است. پ  اصل کلمه به صورت« راندازيت»

 نژاديـان:ص  تصحيح ابياتي از قصيده بغداديه خاقاني)بر مـدار نسـخ چـاپي(، درزي رامنـدي و چـک     

شگفتا آهوان بغداد با کمـان گوشـه چشـم،    »اند:گونه آوردهنيت را ايب ي( نگارندگان مذکور معن910

 )همانجا(«کنند.يراندازان را شکار ميت

ات( همزه اسـتفهام اسـت نـه همـزه )ال(، و     يمزه )أراماند که هص ندادهيسندگان مقاله تشخينو

نکـه اگـر   يگـر ا يکه مبتدا است. نکتـه د  يدر حال اندات( را مفعول به در نظر گرفتهينکه )راميگر ايد

ــالرام» ــدانيســندگان مــذکور صــحيح نويرا  بــق تصــح« اتي ــايح ب ــدق يم معن ــق بي ــي ن يت چن

 يمحصل يکه معنا« کنندميرانداز را شکار يزنان تشگفتا آهوان بغداد با کمان گوشه چشم، »شود:مي

و شکار شدن زنان توسط زنان در اين  است يبارويندارد چرا که آهوان بغداد، خود استعاره از زنان ز

ان يباروين است: شگفتا که زيت چنيب يح و معنايصح« اتيأ رام»ن ي. بنابراندارد موضوعيتقصيده 

 ر اندازند؟يان( بغداد تيبارويا آهوان)ص زيکنند! آمي ير اندازيت زشانيآهووشِ بغداد با نگاه تند و ت
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از  يبوده و خال يات ارائه داده شده ذوقيکه از اب ييهاح و ترجمهيدر مقاله مذکور غالب تصح

سندگان مقاالت ياست نو ياز آن اشاره شد. ضرور ين مقاله تنها به بخشيست. در ايخطا و اشکال ن

ز داشته يپره يزدگقات خود را به انجام رسانند و از شتابيتحق يشتريبا تامل و دقت ب يعلم

 باشند. 

 يت نکردن اخالق علميرعا.2

قات يده که در کنار تحقيبه چشم خود د يشماريم، محققان بيق و پژوهش از قديعرصه تحق

کشور  يدر جامعه علم ين افراديز چنياند. هنوز نگاه جانب اخالق را فرونگذاشتهچيارزنده خود ه

دارند و علم و اخالق را با هم ميقات خود را عرضه يت جوانب اخالق، تحقيستند که با رعايکم ن

ق، نقل آراء و ينه تحقيشيف پيمانند تحر يمسائلزنند. در مقاله مورد بحث، متاسفانه ميوند يپ

شود ميده يو... د گريد سندگانيت نکردن حقوق نويگران بدون ذکر منبع، رعايد يعلم يدستاوردها

در  يکنند اگر از اثرميتصور  يبرخ در آن است. ين جانب اخالق علممغفول ماند که نشانگر 

ج آن در نوشته خود يتوانند از مباحث و نتامي ،ان آورنديبه م يا فهرست منابع ذکريق ينه تحقيشيپ

ن موضوع در مقاله مورد بحث يد بارها ايم ديبدون ارجاع استفاده کنند. آنچنانکه در ادامه خواه

 شود. ميده يد

ج يا نتايمحتوا  يگر بدون ذکر منبع، آن است که فرديقات دياستفاده از تحق يهاوهياز ش يکي

ست يه کار قبل نيز شبيک لفظ ني يکند که گاه حتمي يسيبازنو يمتفاوت يرا  با انشا يقيتحق ياصل

آمده که نقل به مضمون  يمورد بحث مطالب فراوانکسان است. در مقاله ي يجه اصلياما محتوا و نت

 ر:يات زيح ابيح و توضيدر تصحشده است. 

 بَغْداد اقْتِداءُ بَيص مَعَما        بِحَيص بِي بَيصَ حَيصَ سَيقْتَدِي

 بَغْداد هُـــراءُ کَلَماتٌ نَبَـــضٌ         بَلْ ما وَ بِاْلفَتي حَيَضٌ ما

 بَغْداد مُکـــــاءُ مِنْهُ وَ قَـطا          لَهُ وَ کَاَرْنَبٍ بَيضٌ وَ حَيضٌ

(359-352 ديوان خاقاني، تصحيح سجادي:ص)  

 يه و شاعر عرب، شروع به مضمون سازيفق« صيص و بيح»با آوردن نام يخاقان»اند: آورده

ص، حبض و نبض، يص و بيح» کرده و با توجه به ساختار کلمات و استفاده از تشابه الفاظ مانند

و « کشد...ميو اهتمام به ساختار و صورت کلمات را به رخ خواننده  يت هنريخالق« ضيو ب ضيح

« نبض»است که به همراه واژه « حبض»ف يت تصحين بيص در ايح»اند:ت دوم آوردهيح بيدر توض

ص يص بيت: حيب ياست... معن يعرب يهاالمثلجنبش و حرکت کاربرد داشته و از ضرب يبه معن

فته يا درباره[ بغداد]او را مغرور و شيارزش] در يندارد بلکه اشعار ب يبش و شورچ جنيشاعر ه

 يند و برايبميض يص مثل خرگوش حيص و بيح»اند:ت سوم آوردهيب يو در معن« ساخته است[

 «)کنند.ميرش شکارش يگذارد و با صفميگسترند و مثل مرغ قطا تخم ميادان دام يشکارش ص
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 يح مجدد اشعار عربيضرورت تصح»( در مقاله 913-916 :1939ان، ينژادو چک يرامند يدرز

ح آنها آمده است: يح شده و در توضيتصح هاواژهن يز همين سطور نياز نگارندگان ا« يخاقان

ما بِهِ حَبَضٌ و ال »باشد که در مَثَل گويند: « حَبَض»مصحّف « نَبَضٌ»تواند با توجه به ميحَيضٌ: »

اللغه ذيل و المنجد في 39 االسماء،االرب ذيل نبض، مهذّب)ر.ک منتهي« ردنَبَضٌ: هيچ حرکتي ندا

است. خاقاني با رعايت جناس « جنبش و قوت و بقيۀ جان»حبض(. حَبَض و نَبَض هر دو به معني 

را در بيت قبل و بعد از آن آورده است... در مصراع « حيص و بيص»هاي مختلف تصحيف، صورت

منظور شاعري است به نام سعدبن محمد بن سعد صيفي تميمي... « بَيصحَيص »اول بيت نخست 

معناي بيت چنين است: حيص و بيص از خود هيچ جنبشي ندارد ]يعني هيچ شعر و سخنان پويايي 

 ارزش بغداد براي او در حکم سخنان و اشعار ارزشمند است.از خود ندارد[ بلکه سخنان بي

گونـه  و واژۀ جدا از هم استفاده شده و معني بيت ايـن به صورت د« حيض و بيض»در بيت سوم 

گذارد و در ميبيند و مانند مرغ قطا تخم )بيضه( مياست: او )ص حيص و بيص( مانند خرگوش حيض 

ضـرورت تصـحيح مجـدد اشـعار عربـي خاقـاني،       «)بغداد براي او صدايي مانند صفير پرندگان اسـت. 

 (  19-12اصغري بايقوت و دهرامي:ص

خاقـاني بـا رعايـت جنـاس     »ا عبارتيست؟ آيابهات نقل به مضمون بدون ذکر منبع نن تشيا ايآ

از نظـر  « را در بيـت قبـل و بعـد از آن آورده اسـت    « حيص و بـيص »هاي مختلف تصحيف، صورت

توجه به ساختار کلمات و استفاده از تشابه الفـاظ  »ن عبارت دارد؟: يبا ا يتفاوت يو استدالل ييمحتوا

و اهتمام به سـاختار و صـورت    يت هنريخالق« ضيض و بيص، حبض و نبض، حيص و بيح» مانند

المثل عـرب و  در ضرب« حبض و نبض»ا استدالل به کاربرديز آين«. کشدميکلمات را به رخ خواننده 

 است؟ يگريز ديمطلب چ يسير در لفظ و بازنوييده شده جز تغيگر که در متن ديد يهانمونه

از  يکيشده است.  يد دارد که متاسفانه موجب سوءاستفاده برخوجو ياصطالحات يدر نقد ادب

قات يج است اما به حوزه تحقيشتر رايان شاعران بين اصطالح مين موارد توارد است. هرچند ايا

دانند. غافل از ميث توارد يق را از حيدو تحق يان دستاوردهايافته است و تشابهات ميز راه ين يعلم

و مورد مطالعه قرار دهند  باشند دهيآن را د يوقت يکار قبل آگاه نباشند ول نکه ازيا يعنيآنکه توارد 

شود. به عنوان مثال ميخود ساقط  يياز کارکرد معنا ين اصطالحيق را انجام دهند چنيو بعد تحق

 ت:ين بيدر ا« حيف»حيدر تصحدر مقاله مورد بحث 

 ه ثناء بغداديها                  واحمل فف يح شروان خذ کتابيا في     

(351 ديوان خاقاني، تصحيح سجادي:ص)  

 "حيقـبح و فـ  "»انـد: دهرل خـود آو يـ و در ذکـر دال  انـد دانسته« جيف»به صورت ح را يشکل صح

، يو وسعت است)رک فرهنگ ابجد يفراخ يح به معنيفت ندارند. ين بيدر ا يدرست يچکدام معنيه

ده يقصـ  يو محور عمود« نامه و ثنا يبه معن»کتاب»ت:ين بيا هاواژهن مدخل(. با توجه به يل هميذ
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« جيالفـ »ن کلمـه  يـ ن واژه بـه ا يتريکاست. نزد يگريف کلمه دين واژه تصحيتوان حدس زد که امي

بازخواني و تصحيح ابياتي از قصـيده بغداديـه خاقـاني)بر مـدار نسـخ      «)ک...يد و پيبر يمعناست به 

ن نکتـه  يمتواردا به ا»اند:در پانوشت مقاله ذکر کرده (919 نژاديان:ص چاپي(، درزي رامندي و چک

اشـاره   -نه پژوهش ذکـر آن رفـت  يشيکه در پ -قوتيبا يرضا اسکندريو عل يدهرام يدر مقاله مهد

که دو سال قبل  يست چگونه کسانيجمله، مشخص نن ياعالوه بر مبهم بودن  )همانجا(«شده است.

. بهتـر اسـت   انـد دهيشـان رسـ  يا بـا مقالـه   کسـان يجـه  يبه نت «متواردا»نوشته باشند  يااز آن مقاله

از « متـواردا » يمعنـا  ديز ذکر شـود شـا  ين واژه نيدر مورد ان سطور يسندگان اينوحات مقاله يتوض

معناي وسـعت، گشـادگي و بسـياري    به الفَيح : »مشخص گردد مقاله مورد بحثسندگان يدگاه نويد

شود.  بـق پانوشـت نسـخۀ    مياللغه(. به اين معاني مقصودِ بيت حاصل نگياه است )ر.ک المنجد في

هـا  ايـن اخـتالف در نسـخه    آمده که باز در اين بيت مفيد معنا نيسـت. « قبح»سجادي در نسخه ط 

ديگر و فضاي حاکم بـر بيـت کـه     هاژهواهاي متفاوتِ اين واژه است. با توجه به دهندۀ تصحيفنشان

سـفير و قاصـد، مـردم و    »به معني « فَيج»تصحيف « فَيحَ»توان گفت ميسخن از رساندن نامه است 

 (16ضرورت تصحيح مجـدد اشـعار عربـي خاقـاني، اصـغري بـايقوت و دهرامـي:ص        «)است.« خادم

 بازد. مين دو متن چنان است که توارد رنگ يان ايو استدالل مشابه م ييمحتوا يکساني

« سحاء»ح آن را ير را اشتباه و صحيت زيدر ب« سجاء»واژه سندگان مذکور ينوگر يد ييدر جا

 :انددانسته

 بَغْداد سجاءُ خَتْمِي فَوْقَ اَخْتِمُهُ          وَ حِينَ الدَّهْرُ يلْثِمُهُ

(351 ديوان خاقاني، تصحيح سجادي:ص)  

مهـر   يکـه بـاال   يان رساندم و در حاليام را مهر زدم و به پاکه نامه يزمان»اندآورده و در ترجمه

بازخواني و تصحيح ابياتي از قصـيده بغداديـه خاقـاني)بر    «)د.يمن عنوان بغداد بود روزگار آن را بوس

ن سطور ينگارندگان ان واژه در مقاله ي( هم919 نژاديان:ص مدار نسخ چاپي(، درزي رامندي و چک

کـردم  ميگـاه کـه نامـه را مهـر     آن »ت آمده است:يب يح شده و در معنيتصح« سحاء»ز به صورتين

ضـرورت تصـحيح   ) «اي که در آن عنوان و نام بغداد باالي مُهر مـن اسـت.  روزگار آن را بوسيد؛ نامه

 (10و  29 مجدد اشعار عربي خاقاني، اصغري بايقوت و دهرامي:ص

ـ  يضـرورت تصـح  »نگارندگان مذکور از مقالهبه جز استفاده کردن  « يخاقـان  يح مجدداشـعار عرب

انـد. از  ز ارجـاع نـداده  يـ در آن مـوارد ن  کهاند ز استفاده کردهين يگريد يهااز مقاله ،بدون ذکر منبع

 ت:ين بيجمله در مورد ا

 دادبَرودٌ هَباءُ بَغْ يفَل            صَتِهابِعَرْ يلمُنلُ اْيکُضُ خَرْي           

(351 ديوان خاقاني، تصحيح سجادي:ص)  
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آمده « برود»يبجا يوان خاقانيد يهاچاپ يکه در برخ« رودي»ل اشتباه بودن واژه يدر مورد دال

ا اصح است نه يسرمه و توت يبه معنا "برود"»اند:آوردهمختلف آن از چند فرهنگ،  يمعان از ذکر بعد

ن يکه گرد و خاک ]برخاسته از ايتازند در حالميدان بغداد يت: سواران آرزوها در ميب ي... معن"رودي"

بازخواني و تصحيح ابياتي از قصـيده بغداديـه خاقـاني)بر مـدار     «)استيمن سرمه و توت يتاختن[ برا

از چـاپ مقالـه مـورد    ش يسه سال پ( حال آنکه 912 نژاديان:ص نسخ چاپي(، درزي رامندي و چک

 ح داده شـده ين توضـ يح انجـام گرفتـه و چنـ   ين تصـح يا سطورن يگر نگارندگان ايدر مقاله دبحث، 

کـه عاشـق، غبـار     يبا توجه به سنت ادب .استيتوت يت به معناين بي)به فتح اول( در ا"برود"»است:

اسـب آرزوهـا در    »شود:ميد حاصل يمف يت معنيب يپندارد، براميمعشوق را سرمه چشم خود  يکو

 نهـان  آفتـاب  کتـاب  نقـد  )«چشم من است. يايکه غبارش توت يکنند؛ بغدادميعرصه بغداد جوالن 

ن مقاله در فهرسـت منـابع مقالـه    يقابل ذکر است عنوان ا (62 ص:دهرامي و بايقوتاصغري خاقاني،

ن يـ ز در ايـ ن يگـر ين موارد، مطالب ديعالوه بر امورد بحث آمده اما در متن ارجاع داده نشده است. 

 م.يگذارميآن را به عهده مخا بان  يقبل است که داورمقاله برگرفته شده از مقاالت 

گـر اسـت.   يسـندگان د يت حقـوق نو يـ ت نشـده رعا يکه در مقاله مورد بحث رعا يگريموضوع د

 يکـه در برخـ   ين راسـتا مـورد  ياست. در ا يق ضروريتحق يهات دقت و امانت در همه بخشيرعا

ا يـ دانست ذکـر نکـردن    ينکردن اخالق علمت يز از وجوه رعايتوان آن را نميشود و ميده يمقاالت د

و بـه  هوا کـه سـ   يموقعجز در سنده يا نوينام اثر  مغلوطذکر است.  از محققان يذکر اشتباه نام برخ

نه يشـ ي)دوبار در پهمه موارد ست. در مقاله مورد بحث در ين يرفتنيپذ رديگميصورت  ينگارشل يدل

ن يـ ش از ايپاند که که به توارد اشاره کرده يدر محلکبار يق، دوبار در فهرست منابع و مآخذ و يتحق

که جـز   آمده است« قوتيبا يرضا اسکندريعل»به صورت« قوتيبا يوسف اصغري»نام  ذکر آن رفت(

 ياز خطا يناشتوان ميرا نن اشتباه يا. تکرار سنده نداردينو يبا نام اصل يچ اشتراکيه« قوتيبا»لفظ 

 ين اشـتباه بـه دشـوار   يـ ن نبودنـد ا يشيسندگان مقاالت پيقلم، نون يصاحبان ادانست. اگر  ينگارش

نگارنـدگان مـذکور    سنده در ذکر نام او دقت شود.يت حقوق نويرعا ياست برا يضرورشد. ميدرک 

در  ييهـا يانگارز سهلين تدر ذکر نام مقاالاند. انجام داده يمقاله را با شتاب و بدون دقت کاف ييگو

 يح مجدد اشعار عربيضرورت تصح»از عنوان مقاله « مجدد»لفظآنچنانکه  شودميده يمقاله مذکور د

آفتـاب نهـان    ينقـد و معرفـ  »بـه  « ينقد کتاب آفتاب نهان خاقان»ز مقاله ياز قلم افتاده و ن «يخاقان

ق يـ نه از  ر ،ابديکه بخواهد به مقاالت قبل دست  ين اساس مخا بي. براافته استير ييتغ «يخاقان

بـه   ق عنوان مقـاالت. يشود نه از  رميکننده مقاله موفق هينما يهاتارگاهسنده در ينام نو يجستجو

ذکر نشده   و کامل حيز به صورت صحيکه مقاالت در آن چاپ شده ن ياهينکه عنوان نشريخصوص ا

  است.



 

 

 

 

 

 

 063/«بازخواني و تصحيح ابياتي از قصيدۀ بغداديۀ خاقاني)بر مدار نسخ چاپي(»نقد و بررسي مقاله

انتظار ب مقاله مورد بحث پرداخته شد. ياز معا يبرخ يتنها به بررسز از ا ناب، يپره يبرا

 بند باشنديپاواقف و ن نکته يبه ا کمدستپردازند مي ينه خاقانيق در زميکه به تحق يکسانرود مي

و سرقت از تکرار  ير و مضمون و دوريدر تصو يتازگ يمهم خاقان يهايژگياز و يکيآنچنانکه 

 گران را به خود منسوب نسازند.يد يهاافتهيز ين آنانگران است يمطالب د

 يريگجهينت

ت يدر آن رعا يانگر آن است که متاسفانه عالوه بر آنکه اصول اخالقيمقاله مورد بحث ب يبررس

 يهانشيگز ،يبه علت شتابزدگ .ف و نامعتبر استيضع يث علميز از حينشده، حاصل پژوهش ن

، توجه نداشتن به يخط يهانسخه بهره نگرفتن از ، يو نحو يتوجه نداشتن به نکات صرف، يذوق

 يخاقان يات عربيکه نگارندگان مقاله مذکور از اب يحاتيتصح در گر،يو عوامل د ابياتارتباط  ولي 

ز ناقص و گاه کامال غلط و يکه ارائه شده ن ييها. ترجمهاست يافتهراه  يفاحش يخطاهااند داشته

مقاله مورد بحث نه تنها  يبه  ور کل ده است.يقص يات و محتواياب يبدون تناسب با صورت عرب

 يهاز افزوده و صورتيات نياب يرا رفع نساخته بلکه بر آشفتگ ين بخش از اشعار عربيمشکالت ا

 يرعلميزده و غقات شتابين تحقيبا چن به دست داده است. هاو واژه اتياز اب يگريح ديناصح

و  ياخالق علم گريد ييعرضه داشت. از سو يخاقان ياز اشعار عرب يح منقحيتوان تصحمين

از مطالب آن  يمغفول مانده و برخ ن مقالهيدر ا زينگران يقات ديو ضوابط استفاده از تحق يامانتدار

  گران بدون ارجاع به منبع آن است. يقات ديبرگرفته از تحق

 منابع و مآخذ

فصلنامه  ،يدهرام يوسف و مهديقوت، يبا ياصغر ،«ضرورت تصحيح مجدد اشعار عربي خاقاني» .1

 1931،(20-4)صص 42، شماره 24، سال يدانشگاه خوارزم يات فارسيزبان و ادب
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ب، چـاپ دوم، تهـران: شـرکت    يقر ييحيبه اهتمام  الدين،خاقاني شرواني، افضل تحفه العراقين، .0

 2594، يبيج يکتابها يسهام
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)بهار ادب(، سال ينظم و نثر فارس يشناسسبک يفصلنامه تخصص ،انينژادو ناصر چک يهاد
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