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 بازخوانی و تصحیح ابیاتی از قصیدة بغدادیه خاقانی
  (بر مدار نسخ چاپی)

  )305-322(ص
  2 ناصر چک نژادیان،1مسئول) (نویسندههادي درزي رامندي

  22/2/1393تاریخ دریافت مقاله:
  15/4/1393تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

  :چکیده
اشعار عربی خاقانی در نسخه هاي چاپی آن دچار  بدخوانی، تصحیف، اشتباه مطبعی، سهو رونویسگر 

ی اشعار فارسی خاقانو بسیاري از موارد دیگر شده است.متاسفانه علیرغم کارهاي فراوانی که بر روي 
که به این سوي بازار خاقانی  انده؛ ظاهرا ضرورتی ندیداندهانجام شده؛ کمتر به اشعار عربی او پرداخت

اي مطنطن و فخیم با ردیف بغداد یعنی اشعار عربی او هم سري بزنند.به هر روي در این مقاله، قصیده
یدة برخی از ابیات این قص و شده زخوانیبا –گزینش ردیف تجلیگاه حدیث بسیاري است  همین که –

 بدلها سخهن در درنگ زیبا و پر صالبت که به نظر نگارندگان نیازمند بازنگري بوده گزینش شده و با
و غور در ابیات، صحت و سقم ضبطهاي نسخ چاپی موجود، واکاوي شده و ضبط  معانی واژگان و

  صحیح به خواننده نمایانده شده است. 
  

  :يکلمات کلید
  ،تصحیح.خاقانی،کزازي، سجادي،رسولی، منصور،ضبط
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  مقدمه :
 پیشینه پژوهش:

ظاهرا نخستین کسی که به تصحیح ضمنی اشعار عربی خاقانی پرداخت دکتر شفیعی کدکنی 
وین فی التد«بر پایۀ کتاب » خاقانی ةنکته هاي تازه یافته دربار«اي که با عنوان است.ایشان در مقاله

نوشتند به تصحیح چند قطعه شعر عربی خاقانی که در کتاب فوق آمده؛  1»اخبار اهل العلم بقزوین
آفتاب نهان «. در سالهاي اخیر کتابی به نام 2پرداخته و به وجود اغالط در نسخ چاپی آن اشاره کردند

 از که آنچنان –مزه کندي و حمیدرضا حمزه کندي با همت دو برادر به نامهاي علیرضا ح» خاقانی
 که ريفتو و ضعف دلیل به اما شد منتشر خاقانی عربی اشعار ترجمه و تصحیح در - آیدمی بر آن نام
مقاله اي دیگر نیز توسط دو تن  3د نقدهایی بر آن نوشته شد.بو یافته راه بدان تصحیح و ترجمه در

صورت کلی به فضاي اشعار عربی خاقانی پرداخته منتشر شد که ب اي دانشگاه اراكاز دانشجویان دکتر
  4و ضروت تصحیح اشعار عربی این شاعر را اشعار میدارد.

  سال سرایش قصیده:
یعنی در  5خاقانی این قصیده را در سالهاي حکومت حسن بن یوسف ملقب به المستضی ء بنوراهللا

ه.ق سروده است.خاقانی در این قصیده او را ستوده و شایسته پیروي  575تا  566فاصلۀ سالهاي 
وفات یافته یاد کرده  574که در سال » حیص و بیص«. همچنین از شاعري عرب به نام 6دانسته است

                                                 
 1376عزیزاهللا عطاردي با همکاري انتشارات عطارد در سال با تصحیح » التدوین فی اخبار قزوین«این کتاب با نام  - 1

 در ایران چاپ شده است.
نکته هاي تازه یافته درباره خاقانی، دکتر شفیعی کدکنی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز،سال  - 2

 1381،زمستان 185،ش 45
 1391اسکندري بایقوت و مهدي دهرامی، کتاب ماه،  از جمله رك نقد و معرفی آفتاب نهان خاقانی،علیرضا - 3
رك ضرورت تصحیح اشعار عربی خاقانی، علیرضا اسکندري بایقوت و مهدي دهرامی، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه  - 4

 1391خوارزمی، 
متولد و در ه.ق   536در سی و سومین خلیقه عباسی که  فرزند المستنجد باهللا یوسف بن  مقتفی  خلیفه  عباسی. - 5

.برخی منابع مدت خالفت او را نه سال ه.ق  پس  از مرگ  پدرش  به  تخت  نشست  و المستضی  باهللا لقب  گرفت 566
  )و تاج العروس لغت نامهرك گذشت.( ه .ق در 575در  .اواندهآوردنه  سال  و هفت  ماه   و برخی

جادي .دکتر ساندهیادي نکرد» المستضی بنور اهللا«از  اندهدر کتبی که ممدوحین و سالطین عصر خاقانی را برشمرد - 6
را در شمار ممدوحین خاقانی آورده است. (رك دیوان، ص چهل و سه و همچنین مقدمه استاد بدیع » المستنجد باهللا«

 الزمان فروزانفر بر دیوان خاقانی به اهتمام جهانگیر منصور یا کتاب سخن و سخنوران).
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 سیتا  بیست ه.ق بدانیم حدود 595و خود را برتر از او دانسته است. اگر سال وفات شاعر را سال 
  سال قبل از وفاتش این قصیده را سروده است.

  موضوع قصیده:
خاقانی در این قصیده همچون قصاید فارسی خویش، به مفاخره پرداخته و خود را حتی در زبان عربی 

ه مقایسه کرد» ُقس بن ساعده«و » حیص بیص«سرآمد شاعران دانسته و با شاعران و حکیمانی چون 
کرده لذا با گفتن این  انسته است.ظاهرا خاقانی متهم شده که بغداد و اهالی آن را ذمو از آنها برتر د

کننده و قادح لعنت می فرستد.آنچنانکه از دیوان او بر  قصیده هم این اتهام را رد می نماید هم بر ذم
  اي به ذم بغداد و اهالی آن پرداخته است:می آید در قطعه

  آبی از دجلـه چو بینم کـه بـه پیري نـدهند    
ــی   ــان ــزن خــاق ــداد م ــغ ــی درم الف ز ب   ب

  

ــفــت بی کرمی   من ز بغــداد چــه گویم؟ صـ
ــخن یــک درمی   گرچــه امروز بــه میزان سـ

  )1257(کزازي، ص 
  همچنین در قطعات عربی خود نیز شروان را با بغداد مقایسه کرده و سروده است:

  َتَريِ بَشرواَن ُکلَّ غانیٍۀ           یا سادات النَّسیِب و النََّشِب
  )1352ص  :کزازيدیوان،( 1َتَري ِببغداد ُکلَّ زانیٍۀ             عمیاء ذات الصراخِ و الصَخِب

  ساختار قصیده:
بیت مجموعًا با  سی و هفتبیت و مطلع دوم با  سی و یکاین قصیده دو مطلع دارد.مطلع اول با 

جایی ابیات در نسخ چاپی بعضا وجود دارد.تکرار قافیه در آن مشهود بیت.جاب شصت و هشت
نیز چنین گزینشهایی سابقه دارد؛ آن  است.در شعر فارسی خاقانی» بغداد«نیست.ردیف قصیده، واژه 

هم در مدح یک شهر مثل اصفهان و جالب این است که هر دو قصیده را نیز با صنعت تجاهل العارف 
  میآغازد:

  )1355ص  :کزازيدیوان،أ مْشَرب الخْضِر ماء بغداد              و َنار موسی لقاء بغداد؟ (
  )242ص  :منصوردیوان،هت جوزاست یا لقاي صفاهان؟ (نکهت حور است یا هواي صفاهان جب

کاربرد ردیف در زبان عربی و ترکی اصالت نداشته و تحت تاثیر و تقلید از شعر فارسی و شعراي 
فارسی زبان نمونه هایی دارد.دکتر شفیعی کدکنی در کتاب زبان شعر در نثر صوفیه و کتاب موسیقی 

از بررسی شعر هاي فارسی و عربی و ترکی به «مینویسند:شعر در این باب فصلی مشبع پرداخته و 
خوبی دانسته میشود که ردیف خاص ایرانیان و اختراع ایشان است...در زبانهاي اروپایی هم اثري از 

                                                 
ال هر زن زیباروي بی نیاز از آرایش را در شروان می بینید.[در حالیکه] هر زن زناکار کور با بانگ اي بزرگان غزل و م -1

 و فریاد را در بغداد می بینید.
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. »ردیف یافته نشد.ممکن است به صورت استثنایی یا تصادفی در زبانهاي دیگر نیز گاه دیده شود

. این شعر نیز باید از نمونه هاي استثنایی همین مورد شمرده )125 ص:شفیعی کدکنی(موسیقی شعر،
شود که دکتر شفیعی کدکنی در کتاب مذکور به این قصیده به عنوان شعري عربی که در آن ردیف 

  )128.(همان، ص اندهآمده اشاره کرد
ساخته است:» ري«بیتی با ردیف  هفدهت شهر ري نیز  قصیده اي خاقانی در مذم  

ــر آب و هواي ري   ــیــاه بـر سـ   خــاك سـ
  

ــاي ري    ــم ــارم ن ــک ــاوران م ــج   دور از م
  )306ص  :منصوردیوان ،( 

در ردیف یک قصیدة بلند از لحاظ بررسی فرم اهمیت دارد.از یک » اصفهان«یا » بغداد«تکرار واژه اي 
مهارت و چیره دستی خود را در چینش واژگان علیرغم ردیف دشوار و سنگین به نمایش  ،سوي شاعر

فرا میخواند از سوي دیگر با تکرار این ردیف در هر بیت  1میگذارد و رقیبان را به چالشی عجز آور
حب و عشق خود را نسبت به آن به نمایش میگذارد.از نظرگاه مضمون هر دو قصیده تقریبا فضاي 

ی دارند.شاعر متهم شده که به بغداد و صفاهان توهین کرده لذا براي رفع این شبهه به ستایش مشترک
  آن دو شهر میپردازد.

  شیوة تصحیح و نسخۀ اساس:
شیوة کار ما در این مقاله با تصحیح متون دیگر کمی تفاوت دارد.ما در این مقاله فقط به سراغ نسخ 

یعنی چاپ استاد عبدالرسولی و دکتر -هور و در دسترسچاپی دیوان خاقانی رفته و چهار چاپ مش
را انتخاب کرده و به بررسی آنها پرداخته ایم.با توجه  -سجادي و دکتر کزازي و آقاي جهانگیر منصور

حت قدمت و ص«به اینکه هیچ یک از چهار نسخ مزبور هیچ یک از شرایط سه گانه بررسی نسخ یعنی 
ا موضوع سوم یعنی استقالل تا حدودي بیگانه هستند تصحیح بر را نداشته و مخوصا ب» و استقالل

اساس نسخۀ اساس در این مورد محلی از اعراب نخواهد داشت.به عبارت دیگر شیوه اي کار ما در این 
مقاله به روش بینابین و در حدفاصل تصحیح بر اساس نسخه اساس و تصحیح التقاطی است.باید این 

به شیوة بینابین در جائی صورت میپذیرد که نه نسخۀ ارجح آنقدر تصحیح «توضیح را افزود که 
ها رجحان دارد که مبنا قرار گیرد و نه آنقدر کم رجحان است که همپایۀ ممتازست و بر دیگر نسخه

ها به شمار آید و داخل در تصحیح التقاطی گردد.در این شیوه چنین نسخۀ ارجحی را دیگر نسخه
  )31راهنماي تصحیح متون،جهانبخش: ص»».(اساس مطلق«نه  قرار میدهیم» اساس نسبی«

                                                 
 یکی از موتیفهاي این دو قصیده گزارش حسادت رقیبان و فخریه و خودستایی شاعر در برابر آنان است. - 1
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پس طبق این توضیح ما در این مقاله با دو نسخۀ ارجح یا دو اساس نسبی یعنی چاپ استاد 
عبدالرسولی و دکتر سجادي روبه رو هستیم و با شیوة تصحیح بینابین به سراغ متن میرویم.البته 

ه و ضعف جمیع نسخ در برخی موارد نگارندگان مجبور ناگفته نماند به دلیل وجود اغالط معتناب
گاه که مصححان در «از شیوة تصحیح مذکور عدول کرده و به تصحیح قیاسی روي آورند: اندهشد
 با احتیاط کامل و رعایت همه» بینابین«و » التقاطی«و » تصحیح بر مبناي نسخۀ اساس«هاي شیوه

خ یقین میکنند و ضبط صحیح را از طریق پیشگفته ها به نادرستی ضبط جمیع نسضوابط آن شیوه
مینامند که »تصحیح قیاسی«(قوة حدس و تشخیص و اجتهاد) مییابند،آن را در متن میگذارند و 

  )32همان، ص ».(کاري دشوار و به شرط رعایت جوانب، رواست
سخ و اختالف ن ناگفته نماند که متن ابیات ذکر شده در این مقاله مطابق با چاپ دکتر سجادي بوده

  نیز در پاورقی ذکر شده و ترجمه ابیات متن در ذیل هر بیت و ابیات متفرقه در پاچین آمده است.
  ابیات نیازمند بازنگري: 

بیت که به نظر ما نیازمند بازنگري و تصحیح بود انتخاب شد؛ البته این بدان معنا  24 ،بیت 68از این 
رینها تست. سعی ما گزارش مهمترین و مبهماز درنگ و بحث ا نیست که سایر ابیات این قصیده بی نیاز

 ،بوده است.از سوي دیگر از آنجا که میان نسخ چاپی در ضبط و انتخاب واژگان و ... اشتراك و تشابه
 »چاپ مرحوم عبدالرسولی و جهانگیر منصور«روشن و بارز است ما این نسخ چاپی را به دوگروه الف 

  .میکنیمتقسیم بندي » ي و دکتر کزازيچاپ دکتر سجاد«و گروه ب 
     برَ اُنـــ   و قـُلْ لـمصـــرٍّ بـِذکـْرِ مصـ

  
ــدا   ــغ ــَاء ب ــن ــرَ سـ ــمصـ ــا ل ــَم   دف

، »اتت«عبدالرسولی  ».انب یا اتت«در این بیت بر سر یک واژه میان نسخ چاپی اختالف وجود دارد 
به معنی » ُانب.«اندهآورد» َانب«و کزازي » مصرانب«، سجادي نیز »مصراتت«منصور به صورت 

سر شکسته «به معنی » أُتت«و  )216ص :1 ج ابن منظور،لسان العرب،، (رك »نکوهیده و خوار شود«
معناي » أنب و أتت«. پس این بیت با هر دو ضبط انده) آمد3ص : 3، (رك تاج العروس، ج»شود

  نیز قابل خوانش است. » مصر«به صورت » مصرّ«محصلی دارد. 
 معنی بیت:

              به پافشارنده بر ذکر شهر مصر بگو خوار و نکوهیده شود همانا مصر رفعت بغداد را ندارد.
     تـــ ــرِکُمهـیـهـات اَیـنَ اس   فــَالُ مص

  
 نَ أوــ ــداد  أی ــغ ــالء ب ــت ــنَ اع   ؟ی
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» استفال«و گروه ب » استقال«در این بیت نیز بر سر یک واژه، میان نسخ چاپی اختالف است.گروه الف 
دونی  پستی و«استفال به معنی آشکار میگردد. ،.با درنگ بر معناي این دو واژه، ضبط صحیحاندهآورد
آمده است.با توجه به  »درخواست کناره گیري کرد، خواستار فسخ شد«به معنی »  اسَتَقاَل«و » مقام

  معنایی، ضبط گروه ب صحیح است.  ۀمحور عمودي کالم و قرین
  معنی بیت:

  شما و کجا؟ کجا؟ بلندي بغداد؟ )یا مصر(هیهات! کجا پستی شهر 
    ؟هجاء بغداد 2هذاف 1[أ] اَمدح بغداد ثُم اَحسبها       مصراً  

ساقط شده و در هیچ یک از نسخ چاپی موجود به آن اشاره نشده » أ«از آغاز این بیت حرف استفهام 
  است. ساختار بیت بعدي و محور کلی این قصیده نیز این نظر را تایید مینماید:

ی  ــ ــغ ــرَ  3أابــت ــاِم مصــ ــئ ــا   مــن ل ــن   ســ
  معنی دو بیت:

ــخــیــاء بــغــداد          ؟و َانـــجــمـی اســـ

     [آیا] بغداد را مدح بگویم سپس آن را براي مصر به شمار آورم. همانا این [مدح] سرزنش بغداد است. 
  حالی که بخشندگان بغداد ستارگان من هستند. آیا از دونان مصر شرري بخواهم در 

 رُف4و هذه االحبغداد 5الثلثۀِ لی              مآب ناءخیٍر ف  
 :ص 8اْلمآب: المرجع(کتاب العین،ج .اندهآورد» مآب«و گروه ب » مأب«در این بیت گروه الف 

در مصراع  ».مأب«است نه » مآب«).مآب اسم مکان و زمان و مصدر از أوب است و نگارش آن 417
آمده که غلط است.الفَناء: حیاط خانه (فرهنگ » هو الثلث«خست، در چاپ دکتر سجادي ن

:این شیوه برخورد با حروف یک کلمه در اشعار فارسی خاقانی هاالحرف الثالث.) 672 بستانی:صابجدي،
تشخص سبکی رسده است.در قطعه مشهوري که در جواب افضل الدین  نمود پیدا کرده و به حدهم 

  خوانده است: » در نزد خودهشت حرف او را «ساوي سروده 
  هر هشـت حرف افضـل سـاوي است نزد من   

  
  حرزي که هفت هیکل رضــوان شــناســمش 

  )895 :صسجاديدیوان،(
  معنی بیت: 

  و این حروف سه گانه (م، ص، ر= مصر) در نزد من است درحالیکه بازگشتنگاه بهتر شهر بغداد است.
                                                 

 ».مصرا«کزازي:مصَر، مابقی نسخ  - 1
  گروه الف:و هذا - 2
 منصور:و ابتغی - 3
 سجادي: و الثلثه/کزازي:االحرُف الثالثُۀ - 4
  منصور و عبدالرسولی:مأب / سجادي و کزازي:مآب - 5
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ــتــَهــا  ــُرْب ــدا مــنْ یــذُم ت ــت ی ــَب   ت
  

ــداد      ــغ ــاء ب ــِن ــت َذا ب ــَب ــَت   ف

ء: آن چیز را برید، تبت یداه: دو دست او این بیت در نسخ چاپی بدون اختالف آمده است.َتب الشی
از اسامی  -1ذا: دو معنا براي آن ذکر شده است: ». 204ص بستانی:فرهنگ ابجدي،«زیان دیدند.

آن در بیت فوق در این صورت اعراب کلمه بعد ». صار ذاماٍل«خمسه به معنی صاحب و دارنده مانند:
»اسم اشاره و مخفف  -2آمده است. باید باشد و با این تقدیر در اعراب قافیه، به جاي رفع، جرّ» ذا بناء
  باشد و بنابر مفعول به بودن منصوب تقدیرا.» هذا«

  معنی بیت:
در خسران و هالکت باد(دو دستش بریده باد). پس شهر بغداد  میکندکسی که خاك بغداد را سرزنش 

  ] از میان بردارد.میکندکسی را [که درآن است و آن را نکوهش 
 ».َتبت یدا أَِبی َلهٍب و َتب»: «1سوره المسد، آیه« مصراع اول اشاره دارد به

ــۀٍ     ــْد جــلُّ اَدوی ــِن ــه ــۀُ ال   اَدوی
  

ــداد    ــغ ــاء ب ــْدب ــن ــا ه ــرُه ــَی   و خ

 / وهاودیۀ  الهندجل اودی«سجادي:به صورت این بیت در نسخ چاپی آشفته و مغشوش است.در چاپ 
» / و خیرها هندباء بغداد هالهند جلّ اودی هاودی«و در چاپ کزازي به صورت: » خیرها هند  باء بغداد

آمده است.تنها در چاپ »ادویه الهند جل ادویۀ / و خیرها هند  باء بغداد«در چاپ منصور به صورت: 
  عبدالرسولی به صورت فوق آمده است. به معانی واژگان این بیت دقت بفرمایید:

چشم درد و گزیدگی و هْندباء: نوعی گیاه دارویی است که براي آن خواصی مانند تسکین نقرس و 
ْ  جُلُّ ) 369ص :تب ذکر گردیده است.(رك عجایب المخلوقات فرهنگ (ِء: بزرگ ترين چيزى الىشَّ

.(مفردات الفاظ 1ناد و أندية -است مثل -َأْوِدَية -: فاصله و دره ميان دو كوه، جمعش). َواِدي۱۰۶ابجدی،بستانی:ص 
  )400بستانی:صدواء: داروها(فرهنگ ابجدي، ).أَدِویۀ: ج437 :ص4ج راغب اصفهانی،قرآن،
». الهندجل«صحیح است نه » الهند جلّ«، »اودیۀ«به معنی داروها صحیح است نه » ادویة«پس 
  ».هند باء«صحیح است نه » هندباء«

 معنی بیت:داروهاي هند بزرگترین داروها هستند درحالیکه بهترین آن، کاسنی بغداد است.
ــتهــا   یــرْکــُض خــَیــلُ الــْمــنی بِعرْص

  

                                                 
 سالن سخنرانى - 1

ــداد     ــغ ــاء ب ــب ــرُود ه ــی ب ــَل   ف
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، سجادي »یرود«گروه الف  و تلفظ آن است.» برود یا یرود« ةدر این بیت تنها اختالف بر سر واژ
جمع واژه » بُرود« -1ذکر شده است: » برود«.چند معنی براي واژه اندهآورد »برود«کزازي  ،»برود«
»َردُرود« -2). 7به معنی برف و تگرگ.(مقدمۀ االدب،ص » بْرد«جمع واژه » بکتان و «به معناي » ب

 -راداز » یرود«).اما یکی از معانی 59بُرود:داروي چشم، سرمه (همان،ص  -3).62(همان، ص » پارچه
» بُرود«)پس با این توضیح  414 صفرهنگ ابجدي،(رك است. » خواست و طلب کرد«معنی رودًا به 

ضبط نسخ گروه الف و همچنین چاپ دکتر کزازي ».یرود«به معناي سرمه و توتیا اصح است نه 
  صحیح نیست.

 ]معنی بیت:سواران آرزوها در میدان بغداد میتازند در حالیکه گرد و خاك [برخاسته از این تاختن
  براي من سرمه و توتیاست.

  کـُنـْت ربـیـعـاً فـمـا خَبــا لَهبی       
  

ی    ــِ ــب ــَه ــع ل ــداد  1و رب ــغ ــاء ب ــب   خ
  

 کنت ربیعا و حاجنی«به صورت » الف«در نسخ گروه  این بیت در نسخ چاپی آشفته و متغیر است.
کنت ربیعا فما خبا لهبی/ و ربع « به صورت:» ب«و در چاپ گروه » لهبی/ و ربع لهوي جناء بغداد

   :میکنیمآمده است.ابتدا معانی این ضبطها را بررسی »لهوي خباء بغداد
»هبا َلهباء«). معانی  355 بستانی:صفرهنگ ابجدي،( آتش او فرو نشست و آرام شد.»: َخبعبارتند » خ

 ،پوست گندم و جو. (رك کتاب العین -3از خانه هاي اعراب  -2داغی بر موضع پنهان حیوان  -1از: 
 گاناست.به زعم نویسند» منزل و وطن«که در تمامی نسخ آمده به معنی  2»ربع«) اما 315ص ، 4ج

است مانند این جمله: » افزودن و چهار برابر کردن«ا به معنی خواند که در اینج» ربع«این واژه را باید 
تعبَل: طناب را چهار تا کردم. لهو: به معنی  رباست و در تمامی نسخ نیز آمده » بازي و سرگرمی«الح

نظر داشته و عالوه بر  اصح است چون ظاهرا شاعر صنعت تکرار را مد» لهب«است اما ظاهرا همان 
 »بار درخت«که در برخی نسخ آمده به معنی » جناء«واژه لهب را نیز تکرار کرده است.» َخبا و خباء«

به معنی حجت آوردن و مخاصمه  جحج و از از حوج به معنی نیازمند ساختن» حاجنی«واژة است.
یق نیست و از لحاظ دقت چندان دق» الف«.با این توضیح مشخص میشود که ضبط گروه است کردن

رجحان دارد.ناگفته نماند که این بیت موقوف » جناء«بر » خباء«و » حاجنی«بر » فما خبا«معنایی، 
  المعنی بوده و بیت بعد معناي آن را تکمیل میکند:

                                                 
 ربع َلهوي همه نسخه ها: - 1
 دکتر کزازي به همین شکل آورده و سایر نسخ اعرابی ندارند. - 2
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  ـصـــْرت خــَِریــفــًا و مــْن لــَظــَی کــَبــِدي 
  معنی دو بیت:

ــداد     ــغ ــاء ب ــًا ـشــــت ــف ــــی   یــحــوُل ـص

بهاري[سرسبز] بودم پس هنوز آتشم فرو ننشسته است و داغ [عشق ] بغداد، آتِش [شوقم] را افزوده 
  است.

  پاییز شدم در حالیکه از آتش سینه ام[از عشق به بغداد] زمستان بغداد،تابستان میگردد.
ــَروانَ خــُذْ کتــابی فــیــیــا    هــاح ش

  
ــغــداد     و احــمــلْ فــَفــیــه ثــَنــاء ب

آمده » ب«در چاپ گروه » فیح«و به صورت » الف«در چاپ گروه » قبح«قبح:این واژه به صورت 
به معنی فراخی و وسعت » فیح«ندارند.هیچکدام معنی درستی در این بیت » قبح و فیح«است.

 »کتاب(به معنی نامه) و ثنا«است.(رك فرهنگ ابجدي،ذیل همین مدخل).با توجه به واژگان این بیت:
کلمه دیگري است.نزدیکترین واژه به  میتوان حدس زد که این واژه تصحیف و محور عمودي قصیده،

ترین فرهنگ لغت عرب ضبط شده و آن قدیمی است که به معنی برید و پیک در 1»الَفیج«این کلمه 
ن، کتاب العی(.من الفارسیۀ، و هو رسول السلطان على ِرجله اشتّق«را مشتق از فارسی دانسته است:

  ).189، ص6ج
معنی بیت:اي پیک [سلطان، در] شروان،بهوش باش،نامه من را که در آن ستایش بغداد است بگیر و 

 ببر.
        همــیـنَ اَخـْتـرُ حـهــالـد همــلـْثـیـ  

  
 ــ َق خــَتــْمــی س فــَو ــغــدادج و   اء ب

  
حاء از اندهآورد» سجاء«و گروه ب » سحاء«در این بیت بر سر یک واژه اختالف است.گروه الف  الس .

.( فرهنگ است آنچه که با آن کتاب را جلد یا روکش کنندبه معنی صحافی و » سحو«ریشه 
 به معنی» تسجیة املّیت«به معنی آرامش و سکون و » سجو«). السجاء از ریشه  477 بستانی:صابجدي،

 پوشاندن میت با پارچه است.ظاهرا هر دو ضبط با تأویل به پوشش و عنوان و نام قابل پذیرش است.
را مهر زدم و به پایان رساندم و در حالیکه باالي مهر من عنوان بغداد  معنی بیت: زمانی که نامه ام

  بود روزگار آن را بوسید.

                                                 
که در پیشینه پژوهش ذکر آن –قاله آقاي مهدي دهرامی و علیرضا اسکندري بایقوت متواردا به این نکته در م - 1

  اشاره شده است. -رفت
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َث الرِّجالِ خاتلَۀًیع لَی بغداد        1ید اءسٍی ننِ َظبیبِع   
ر دکتو از گروه ب: »یصید«در این بیت فعل مصراع نخست به صورت مختلف آمده است: گروه الف:

بر  »تصید«دلیل رجحان  .متن تصحیح قیاسی است.اندهآورد» تعید«، دکتر کزازي:»یعید«سجادي:
است که ضبط » رشق،ترمی،رامیات«، اشاره خود شاعر در بیت بعدي و استفاده از واژگان »تعید«
   را تقویت میکنند.» تصید«

ص انی:بست: آهوى نر یا ماده.(فرهنگ ابجدي،و َظبیات و ُظبِی ظباء و أَْظٍب : جاللَّیث: شیر درنده. الظَّبی
588َخَتَله .( الصحاح ، جو َخاَتَله).ه1682ص، 4: أى خدع.(  

  معنی بیت:زنان بغداد با چشم آهوگون، شیرمردان را فریب خورده شکار میکنند.
ِق اللَّحاظ واعجبا   ارمیات ظباء بغداد         تَرْمی بِرَشْ

  ُلحظ: گوشه چشم. ظباء: جمع واژه الظَّبی،آهوان . اللَّحاظ: ج2) 70:ص(مقدمۀ األدبِرْشق: تیر یکدسته
و در چاپ سجادي » أرامیات«و در چاپ کزازي » آرامیات«ارامیات:این واژه در چاپ گروه الف 

یر و تصحیف در آن آمده است. این واژه بدین صورت معناي محصلی ندارد.پس احتمال تغی»ارامیات«
است. پس » تیرانداز«به معنی » رامی«، این واژه جمع مونث سالم کلمه گانمیرود.به زعم نویسند
  صحیح است.» تیراندازان«یعنی » الرّامیات«اصل کلمه به صورت 

  معنی بیت:
  شگفتا آهوان بغداد با کمان گوشه چشم، تیر اندازان را شکار میکنند. 

ن قُذَّت کسبِالْمهاءاال دصهی نالُها و لها        أببغداد     3ب  
بالمسک قدت نبالها و لها/ أبهی نصاال «این بیت در نسخ چاپی آشفتگی زیادي دارد.در چاپ گروه الف 

آمده » بالمسک قذت نباتها و لها/ أمهی نصاال دهاء بغداد«و در چاپ گروه ب به صورت:» نساء بغداد
  افکنیم:ن ضبطها نظري میاست.ابتدا بر معانی ای

                                                 
  دکتر سجادي: خاتله - 1
االدب بسیار باالست و احتماال از کتابهاي درسی او بوده است.به عنوان  مقدمةمیزان تاثیرپذیري خاقانی از کتاب  - 2

(رك فرهنگ .اندهمعنا کرد» کمان پر توان که با شتاب تیر اندازد«را فرهنگ نویسان عرب » الرَّشق«مثال
نام اکثر » باب فى أهبۀ الجیوش من القسی و النّبال«در  »69ص ،مقدمۀ االدب«) در حالیکه در 432 بستانی:صابجدي،
معنا کرده که با لحاظ و غمز تناسب » تیر یک دسته« و برگهاي سپاهیان را در قرن پنجم و ششم آورده و آن را ساز

 دارد.با مراجعه به این باب میزان تاثیرپذیري خاقانی از آن در این دو بیت روشن میگردد.
.این واژه به صورت دهاء به معنی زیرکی درست است و دهاة به معنی زیرکان است.رك تاج العروس ذیل کزازي:دهاء - 3

 دهی.ظاهرا خاقانی دهاء را به معنی دهاة به کار برده است.
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پري که بر روي تیر نشانده «یعنی » ِریش السهم«به معنی » القُذَُّة«قّذ:در فرهنگ هاي عرب واحد آن 
بر روي آن «یعنی » ِرْشُته= « »السهم قَذَذْت«ذکر شده است.» قُذَذٌ و قذَاذٌ«آمده و جمع آن » میشده

در فرهنگها آمده » پاره کردن و شقّه کردن«قد:به معنی .)388ص، 5رك تاج العروس، ج».(پر نشاندم
، 1جمهرة اللغۀ، ج».(ء، إذا قطعهقَذَّ الشی:«اندهرا به همین معنا آورد» قّذ«است.البته برخی فرهنگها 

تیز «به معنی » مهی«جمع َنبل: تیرها.نصال و ُنصول جمع َنصل:پیکانها.أمهى: از  ). نبال118ص
 به معنی زیبا و خوب» بهو -بهی«. ابهی:از میرودبه کار » النَّصل« و به ویژه براي » ساخت و نازك کرد

  شد.دهاء:زیرکی و هوشیاري.
از لحاظ دقت معنایی و محور » و امهی بر ابهیقد بر قذ، نبال بر نبات، نساء بر دهاء « با این توضیح،

  عمودي کالم رجحان دارد.پس ضبط بیت فوق به صورت زیر باید باشد:
  ِباْلمسک ُقدت نباُلها و لها                 أمهی نصاال نساء بغداد    
ان حالیکه زن؛ در »شکست میخورد«معنی بیت:تیرهاي [شکارچیان] در مقابل مشک بریده میشود 

  .1اندهبغداد براي آن تیرها، پیکانهاي خود را تیز ساخت
  بِذات درٍع َذوي الدروعِ سنت          للْقتالِ التقاء بغداد

تر دک از گروه ب و» سنت و  للقتال«در این بیت بر سر دو واژه در نسخ اختالف وجود دارد.گروه الف 
ع به معنی قط» سبت.«اندهضبط کرد» سبت و ألْلقتال«زيو دکتر کزا» سبت و اللقتال«سجادي 

رع بپوشان«به معنی پوشیدن:» سنت«اما » ء: َقَطعهالشَّی سبت«کردن و بریدن است؛  الد هَلینَّ عید س
 درع«). با این توضیح و با توجه به قراین لفظی بیت مانند 140(مقدمۀ األدب، متن، ص» بر وى ِزره را

و با مد نظر قرار دادن این نکته که سخن در مدح بغداد و ارزشمندي آن براي جنگآوران » و قتال
  است.» سنّت و للقتال«است، ضبط مرجح 

  معنی بیت: سوگند به صاحب زره ، دیدار [قصد تصرف] بغداد، جنگجویان را ، براي مبارزه زره پوشانید.
  اَنا الخَدیرِ استباء بغداد           قَدسیَق بِالْخَرابِ واحرَباگروه الف)

   ابااحریر استباء بغداد      قد یستبی بالخراب و احربا   گروه ب)
به گونه اي که ما براي تبیین بیشتر ضبط هردو گروه  این بیت در نسخ چاپی آشفته و مغشوش است

ندارند.در کتاب شمس العلوم ی هیچکدام معناي محصلّ» انا الخدیر و انا الحریر.«را در صدر قرار دادیم
 شهري عظیم» سُلوق«سخن همدانی در وصف جزیرة العرب نقل میشود که ویرانه » سُلوق«ذیل شهر 

                                                 
ترین و ظریفترین چیزها شکست میخوردند واي به حالشان در منظور این است که این شکارچیان در مقابل ضعیف - 1

 .زنان بغداد!مقابل 
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، 5رك شمس العلوم، ج.«اندهبوده و زره و سگان سلُوقیه به آن منتسب بود» سرزمین خدیر«در 
آمده » ارض الجدید«ه صورت این ارض به علت خمول و گمنامی در کتاب معجم البلدان ب».3166ص

صورت » انا الحریر -انا الخدیر«با این توضیح میتوان احتمال داد که ». 242، ص3رك ج«است. 
» او احرب«نیز باید افزود که این واژه در نسخ به صورت » واحربا«باشد.درباره » ابنا الخدیر«مصحف 

است و چون در ساختمان این صیغه  عربی ۀنیز آمده که هیچکدام صحیح نیست.این کلمه صیغۀ ندب
مشهور یا مضاف به  ۀشرط است که اسم مندوب، معرفه معینه مثل اسم علم یا اسم موصول با صل

ح صحی» بتاهیوامص«مانند » واحرباه«معرفه توضیح دهنده باشد در غیر این صورت تنها به شکل 
  )217، ص 4است.(رك مبادئ العربیۀ، جلد 

  ساختن، [سبأ] خریداري کردن ] اسیراستباء [سبی
  :با ضبط گروه الف معنی بیت

  سوق داد. -فغان از جنگ که –تصرف بغداد اهل خدیر را به ویرانی 
  غَلیظَۀَ الْحرف باء بغداد              و َغدا 1رقیقَۀُ الرَّاء عندها

» الرأي غیدها«و گروه ب » الراء عندها«در این بیت نیز بر سر دو واژه اختالف وجود دارد.گروه الف 
اي صحیح است نه ر» ر«.با توجه به توضیح بیت قبل مشخص میشود که راء به معنی صامت اندهآورد

مقایسه اي انجام داده » جدیر و بغداد«بر میگردد و خاقانی میان » ارض جدیر«و اندیشه چون به 
  متن ما تناسبی ندارد.است که با » نرم شد،نازك گردید«نیز به معنی » َغِید«است.واژه 

  معنی بیت:
براي جدیر وجود داد در حالیکه باي بغداد سخت و ستبر است.[حتی در حروف  فرایی سبک و خفی

  نیز بغداد بر جدیر برتري دارد].
ص اقْتداء بغداد            عمامی ب 2سیقْتَدي حیص بیصٍ یب صیبِح  

حیص و «فاحشی میان نسخ وجود ندارد.خاقانی با آوردن نام در این بیت جز یک مورد، اختالف 
فقیه و شاعر عرب، شروع به مضمون سازي کرده و با توجه به ساختار کلمات و استفاده از  3»بیص

                                                 
  بیت در داخل متن مطابق با ضبط گروه الف است).رقیقة الرأی غیدها و غدا      غلیظة الحرف راء بغداد.(دکتر سجادي: - 1
2 -  بیص کزازي:حیص 
هجرى؛ نامش سعد بن محمد بن سعد بن  ششمفقیهى شافعى و ادیبى شاعر و ماهر در اکثر علوم متداوله در قرن  - 3

نامیده شد که روزى مردمان را در حرکت و » حیص و بیص«است، به این علّت  574سیفى بوده و سال  وفاتش 
یعنى: چه شده که مردم در اضطرابند، و این لقب روى او باقى ».ما للنّاس فى حیص و بیص؟«اضطراب دید و گفت:

 ).233، ص4و معجم االدبا ، ج 365ص ، 1ماند.(رك ریحانۀ االدب، ج 



  
  
  
  
  
  
 

  ٣١٧/ ابیاتی از قصیدة بغدادیه خاقانیبازخوانی و تصحیح  

 
 

خالقیت هنري و اهتمام به ساختار » حیص و بیص، حبض و نبض، حیض و بیض«تشابه الفاظ مانند 
کشد.اما از سوي دیگر همین موضوع موجب سهو و بروز اغالطی و صورت کلمات را به رخ خواننده می

  در ابیات بعدي همین قصیده در نسخ چاپی شده است که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.
  معما، سخن سر بسته.».بی معما«نیکو،بسیار خوب.گروه ب:»:1نعمالی «گروه الف: 
  معنی بیت:

از من پیروي خواهد کرد و این در حالی است که اقتداي مردم  حیص و بیص چشم بسته (یا به نیکی)
  بغداد به حیص و بیص است.

یما حض  الْفَتَی وما نبضب                لْ کَلماتبغدادهب راء  
یض ح«و گروه ب » حیص و بیص و مراء«این بیت در نسخ چاپی دچار آشفتگی و سهو است.گروه الف 

در این بیت » حیص«. هیچکدام از ضبط هاي فوق راهی به دهی نمیبرد.اندهآورد» و نبض و هراء
کاربرد داشته و از » جنبش و حرکت«به معنی » نبض«است که به همراه واژه » حبض«تصحیف 

  از این مثل یاد شده است: 3801ضرب المثل هاي عربی است.در کتاب مجمع االمثال در شماره 
 ما به حبض والحبض الصوت، والنَّبض اضطراب العرِق، ... و یروى  :اَل أبوعمروماَله حبض والَ َنبض: َق«

  .2»حبض السهم، إذا وقع بین یدي الرامی، ونبض العرُق، إذا تحرك :الَ َنبض و معناهما الحرکۀ، یَقال
ضبط اخیر با متن تناسب بیشتري با این توضیح هراء:سخنان پوچ و بی ارزش. مراء:مجادله و منازعه،
مسند بالغی جمله[حبَضه و َنبَضه] به قرینه لفظی حذف شده  ،در پایان مصراع دوم دارد.باید افزود که

  است.
  معنی بیت:

ر [او را مغرو بغداد [در یا دربارة ]حیص و بیص شاعر هیچ جنبش و شوري ندارد بلکه اشعار بی ارزش
  و شیفته ساخته است].

ضیقَطَا ح نٍَب وکاَر ضیبغداد          و ب کاءم نهم لَه و  
 یض،حیض و ب«و گروه ب » بکاء کاذب، حیص و بیص،«این بیت نیز آشفته و مغشوش است.گروه الف 

.ضبط استادان اخیر صحیح است.چون خرگوش حیض میبیند و مرغ سنگخواره، اندهآورد» مکاء کارنب،
ر خرگوش دام گسترده و از قطا هم صفیر بر میخیزد هم صوتش را براي تخم میگذارد و براي شکا

دستمایه مضمون سازي براي خاقانی شده و در اشعار  ،او شکارش تقلید میکنند.خرگوش و حیضِ
  فارسی خود ابیات بسیاري از این تم ساخته است.از جمله:

                                                 
 البته بدون اعراب. - 1
 267 رک مجمع االمثال، الجزء الثانی، مکتبة مشکاة االسالمیة، ص - 2
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  )291ص :سجاديدیوان،م.(که خرگوش حیض النسا دارد و من        پلنگم ز حیض النسا میگریز
 ،دیوان 397 -291 -198 -104 -109 -142 -781براي نمونه هاي دیگر بنگرید به صفحات ( 

  تصحیح دکتر سجادي)
  ارنب: خرگوش، قطا: مرغ سنگخواره، مکاء: صفیر زدن 

  معنی بیت:
 حیص و بیص شاعر مثل خرگوش حیض میبیند و براي شکارش صیادان دام میگسترند و مثل مرغ

  قطا تخم میگذارد و با صفیرش شکارش میکنند. 
 فراش نَیلی حناء بغداد           ا معرِباً کیعربها هفْتُارشَ

اء یثار فیها معربا کیعر بها/فراش نیلی حن«این بیت نیز در نسخ چاپی آشفتگی زیادي دارد.گروه الف 
طها معانی این ضب در.ابتدا اندهآورد» بغدادشارفتها معربا کیعربها/فراش نبلی حباء «، گروه ب »بغداد

  دقت کنید:
به دو معنی گرایش و عطاء آمده است.راش: از » حبا -حبو«تیر. حباء:از ریشه  -2ذکاوت،  -1:النَّبل 
کسى  :به معنی توانگر ساخت و پر نشاند.شارفت:نزدیک شدم،برتر شدم،فخر فروختم.معِرب» ریش«

ردات مفرك ترجمه .«سخن گوید.عرّب علیه: گفتار و کردارش را زشت شمرد  که به تفصیل و روشنى
، ذیل مدخل عرب). با توجه به این توضیحات صورت صحیح بیت چنین 574، ص2الفاظ قرآن، ج

  است:
  اش َنبلی حباء بغدادَفَر       1هابِ َشارْفُتها معِربًا َکیعرُّ

  معنی بیت:
برتري یافتم تا آنجا که او را [به سخنش در برابر من] سرزنش میکنند،  از حسود در فصاحت عربی

 بخشش بغدادیان تیِر [هوش] من را پر نشاند.(توانگر ساخت و به این مقام رساند).
  کحب مرْضَی الْجفُونِ خامرَهم           فی الْقَلْبِ داء عیاء بغداد

و گروه ب » لحب،جامر، داعیاء« وجود دارد.گروه الف  براي این بیت دو دسته ضبط میان نسخ چاپی
تصحیف و » داعیاء«است پس » درد بى درمان«به معنی » داء عیاء.«اندهآورد»کحب،خامر،داء عیاء«

گرد آمدن و به «است که یکی از معانی آن » جمر«اسم فاعل از » جامر«بدخوانی از این ترکیب است.
» رسوخ کردن و درآمدن«بوده و یکی از معانی آن » خمر«از » خامر«است در حالیکه » هم پیوستن

خامَره الداء: بیمارى به درون او رسید،خامَر الَقْلب: به .«میرودبه کار » داء و قلب«است و به همراه 

                                                 
1 - راشُرِبها ... فعکزازي:َکی 
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مرضی ».«جامر«درست است نه » خامر«).پس 354ص بستانی:فرهنگ ابجدي،».(درون قلب درآمد
عی بیماري چشم است که دانه اي سیاه در قرنیه چشم ظاهر میشود و موجب نیز به معنی نو» الجفون

  درد و آسیب به چشم میگردد.در شواهد زیر می وان کاربرد آن را مشاهده کرد:
   ظبى بجفنیه ما بالجسم من سقم       و فوق خدیه ما بالقلب من ضرم

 : 2ج ،صَفدى  ،صرف العین«معافاة من األلم، 1أشکو السقام، و ما تشکوه مْقَلُته        مرضى الجفون
 » 443ص

 : 3ج ،ثعالبى  ،یتیمۀ الدهر«سقیمۀ األضواء الجفون و الشمس تلحظ من خروق حجابها    مرضى
  2» 458ص

 مصححان».لحب«صحیح است نه » کحب«با توجه به این توضیح و این شواهد مشخص میشود که 
در حالیکه در  اندههمراه ساخت» الم«لذا آن را با حرف  اندهخواند »حب«گروه نخست این واژه را 

   اینجا حب و دانۀ حاصل از این بیماري منظور است.
  معنی بیت:

  درد بی درمان بغداد مثل دانه بیماري مرضی الجفون در قلب آنها نفوذ کرده است.
سویعاتهم و اوجهم س ود           ا ابتالءیهف فْرُ وبغدادص  

دکتر سجادي و از گروه ب ، »نقابهم و اوجههم«در این بیت اختالف بر سر دو واژه است.گروه الف 
تصغیر » سویعۀ.«اندهآورد»سویغاُتهم و أَوجههم«و دکتر کزازي » سویعاتهم و اوجهم«
» عاتسوی«همان دکتر کزازي اشتباه مطبعی و تصحیف » سویغات«است و قطعا » الساعۀ:اکنون،زمان«

کاربرد دارد و » نقاب«، »وجه«است و از آنجا که به همراه » وجه«جمع واژه » وجوه و أَوجه«است.
» هماوج«اولی است.از سوي دیگر » نقاب«ارتباط چندانی به متن ما ندارد گزینش ضبط » سویعات«

ارد.با این تفسیر ضبط ارتباطی با متن ما ند» اوج«است چون » اوجههم«دکتر سجادي بدخوانی واژة 
  استادان عبدالرسولی و منصور اصح است.

  معنی بیت:

                                                 
 . َمْرَىض: جمع املَِريَضة ، جفون:پلک ها ج جفن - 1
  معنی ابیات: -2 

  آرد.بیماري ندارد و ابروش براي قلب سوزش بار نمیآهوي است که دو چشمش براي جسم [عاشق] 
  بیماریها شکایت میکنند در حالی که چشمش از بیماري مرضی الجفون به او شکایت نمیبرد تا از درد حفظ شود.

  و خورشید با کنار رفتن حجاب ابرها مینگرد [آري] مرضی الجفون بیماري روشنی [چشم] است.
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  .1نقابهایشان سیاه و چهرهایشان زردرنگ است و این[مسئله] امتحانی براي بغدادیان است
مهتَخْد لوكالم هجوو تغَد         اً ونُونْم عبغدادٰ◌ ی الءي ع        

 ت،غذ«، منصور »ینوي عنوي، الملک،«. عبدالرسولی استچند واژه اختالف بر سر در این بیت نیز 
نسخۀ منصور روشن » غذت. «اندهآورد» غدت، الملوك، عنوا، ینمی«و گروه ب » الملک ، عنوي، ینوي

 111یادآور آیه » وجوه و عنُوا«سایر نسخ است.با توجه به اینکه » غدت«است که اشتباه مطبعی از 
برتري دارد چون شاعر » ملک«بر » ملوك«پس ضبط  2»و عَنت اْلوجوه لْلحی اْلَقیوِم«طه است: سوره 

 خالقگاه او چون دردر را به مقامی در رفعت رسانده که پادشاهان عالم بر » المستضی عباسی«
آمده » نى و خضوعفروت«، به معنی »العْنو و العنُو«چهره بر خاك میمالند.  هستی(المعاذ باهللا)

». بلند میگردد«به معنی » نما«از » ینمی«و » قصد میکند«به معنی » نوي«از » ینوي«است.
  .ندرا به قرینه استحسان معنایی ترجیح میده» نويی«ضبط  نویسندگان
    معنی بیت:

  .آنان استپادشاهان با فروتنی او را خدمت میکنند در حالی که بلندي و شکوهمندي بغداد نیت 
 نتیجه گیري:

اشعار عربی خاقانی دریایی هستند که میتوان از آنها مرواریدهاي علوم و احوال زمان شاعر و اطالعات 
بسیار دیگري در باب افکار و اندیشه هاي این شاعر نام آشنا کسب کرد.به عنوان مثال همین قصیده 

شهر بغداد باشد که بارها خاقانی  ذمبغدادیه او میتواند مکملی براي تمامی اشعار فارسی او در مدح یا 
در اشعار فارسی خود به آن اشاره کرده است یا میتواند تجلّیگاهی باشد در مقایسۀ تطبیقی زبان، 

هاي خاقانی در مدح یا ذم یک شهر که بارها در قالب ري و اصفهان و سبک و فرم و حتی اندیشه
ن اشعار فصیح و شیوا چنانکه باید و شاید مورد عراقین و . .. جامۀ نظم پوشیده است. متأسفانه ای

.اینکه دلیل این بی توجهی یا کم توجهی چه بوده از فرصت اندهتوجه ادیبان و ادب دوستان واقع نشد
این مقاله خارج بوده است.این مقاله در پی آن بود تا ضمن معرفی اشعار عربی خاقانی به تصحیح 

قصیدة بغدادیه او در حیطه نسخ چاپ شده دیوان او بپردازد.با هاي برخی از اغالط، سهوها، بدخوانی
سخ فقط ن ،اشعار عربی خاقانی ۀهاي صفحات پیشین، مشاهده شد که در همین حیطتوجه به نوشته

چاپ شده و موجود به دو گروه قابل تفکیک هستند.نسخه منصور با نسخه چاپی مرحوم عبدالرسولی 
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  ٣٢١/ ابیاتی از قصیدة بغدادیه خاقانیبازخوانی و تصحیح  

 
 

سجادي در گزینش و ترتیب و توالی ابیات و ... اشتراك و تشابه  دکتر ۀو نسخه دکتر کزازي با نسخ
  دارند و با این وصف تا حدودي مشکالت ابیات نیز در هر کدام متشابه با گروه خود است.

اگر بخواهیم در حیطه همین تحقیق و براي دوري از هرگونه نتیجه نامطلوب و پرهیز از استقراي 
هاي واکاوي شده را اعتبار سنجی کنیم باید بگوییم:نسخه نسخه  A ،B،C  ،Dناقص،طبق کدینه 

جاي میگیرد. نسخه دکتر  D چاپی آقاي منصور به دلیل اغالط معتنابه و کثرت بی دقتی در کدینه
کزازي به دلیل آراستگی ظاهري و چینش حواشیها و پاچینها و بعضا اعراب و تشکیل صحیح در 

د عبدالرسولی و دکتر سجادي به دلیل اساس نسبی بودن قرار میگیرد.اما دو نسخه استا Cکدینه 
  جاي میگیرند.  Bولی وجود اغالط مطبعی و بیدقتیهاي فراوان در کدینه 

امید است این تلنگرها اعزّه طالب و صاحبان فن را به خود آورد تا شاید گرد و غبار فرو نشسته بر 
وان دیوانی از این شاعر و سایر شعراي فحل مرآت این دیوانهاي نفیس را بزدایند و زودا برسد که بت

و آن را از نظر اعتبارسنجی و  پیش روي داشت که بتوان با قطعیت هرچه تمام تر به آن اعتماد کرد
  جاي داد. Aصحت در کدینه 
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