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چکیده
هر پاره شعری نوعی خاص «بافت ادبی» دارد که آن بافت از یک سو از سنّتهای ادبی ناشی
میشود و از دیگر سو از نوع تصویر پردازیهای صاحب اثر نمود پیدا میکند؛ از ترکیب این دو
عامل ،سبک اثر به دست میآید .در این مقاله بر اساس سبک و چینش واژگانیخاقانی تالش
شده است ،با ارائه نمونه هایی ،شیوهدرست تصحیح و متن شناسی مشخّص و معیّن شود؛
چرا که شعر خاقانی شعری سخته ،با انسجامی ویژه و یگانه و الگوی تمام عیار شعر فنّی
ِکالسیک فارسی است .بر بنیاد همین نظام و انسجام درونی و برونی میتوان بسیاری از بیتهایی
را که تصحیح آنها دشوار مینماید ،تصحیح کرد .بنابراین در این مقاله به برخی از بیتهای
دیوان خاقانی با چنین دیدگاهی نگریسته شده است .دیدگاهی که بر توجّه دقیق به سبک و
تناسبهای خاصّ خاقانی به ویژه تناسبهای «دستوری» و «اصطالحی» تأکید دارد.
کلمات کلیدی :خاقانی ،تصحیف ،تصحیح.

 -1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز ()dr.ebrahimi1345@gmail.com
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 -1مقدمه
بافت و ساختار هر اثر منظوم ادبی حاصل تناسبهای آشکار و پنهان لفظی و معنایی است.
این تناسبها از طریق محورهای جانشینی و همنشینی واژه ها صورت میپذیرد و تحلیل بافت
و ساختار و تناسبهای واژگانی در شناخت سبک شاعر اهمّیّت خاصّی پیدا میکنند .گاهی در
بافت و ساختار شعر به دالیل مختلفی که میتواند به سبب تصرّف و سهو ناسخان و کاتبان و
بعضاً غفلت مصحّحان باشد تصحیفهایی ظاهر شود که دریافت آنها جز به مدد تأمّل و
آشنایی با سبک کلّی شاعر ،میّسر نمیگردد .روشن است که باقی ماندن این تصحیف در متن
موجب اختالل در درک معنا و فساد آن میشود .در این میان ،دیوان خاقانی در بردارنده شمار
قابل توجّهی از این تصحیفهاست .خاقانی شروانی استاد مسلّم قصیده سرای سده ششم به
داشتن سبک خاص مشهور بوده است؛ این سبک خاص با توجّه به عالقه مندی شاعر به
اظهار تمام هنرمندی خود بافتی پیدا کرده است که واژهها و ترکیبها در راستای
تصویرسازیهای خاقانیوار کنار هم جای مییابند .این بافت مهمترین ویژگیش تناسبهای
پنهانی است که فقط در فضای ذهنی خاقانی نمود مییابند .از این روی شناخت شیوه خاقانی
بر بنیاد این تناسبها هم میتواند در درک شعر او یاری رسان باشد؛ هم در تصحیح بیتهایی
که شمار آنها اندک هم نیستند ،کمک کند .از طرفی زبان و سبک پُر رمز و راز و ویژگیهای
شخصیّتی ،علمی و ادبی خاصّ خاقانی چنان شعرش را در پرده های ابهام و صٌوَر خیال
پیچانده و آن را دارای تقابل و تراکم تصویری کرده است که فقط آشنایان با این سبک و
سیاق میتوانند به درکی صحیح از ابیات وی دست یابند .از سویی دیگر ،خواندن نادرست
برخی از واژه ها و درنگ نکردن در روابط بین کلمات و آگاه نبودن از برخی از سنّتها و
فرامتنها در دیوان خاقانی از سوی کاتبان و نسخهنویسان در گذر زمان ،سبب تصحیفات و
تحریفاتی در بیتهایی از این شاعر شده است .نگارنده در این مقاله با تکیه بر سبک شعر
خاقانی و دیگر اصول علمیِ تصحیح متون ،به این مقوله پرداخته است و ضرورت تصحیح و
تنقیح علمی و انتقادی دیوان خاقانی را یادآوری میکند.
 -2پیشینه و روش پژوهش
در این مقاله ضمن استفاده از تصحیحها و شرحها و گزیدههای شعر خاقانی که استادان و
پژوهشگران بزرگی نظیرِسجّادی ،امامی ،کزّازی ،ماهیار ،مؤیّد شیرازی ،جهانگیر ثروت و  ...در
این زمینه نگاشته اند ،سعی شده است از زبان خاصّ خاقانی و زمینههای متنی و فرامتنی
شاعر و دیگر شواهد شعری وی استفاده گردد تا برخی از بیتهای دیوان عظیم این شاعر
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بزرگ ،ساختاری نزدیک به سبک او پیدا کنند .در ابیاتی که میآید با توجّه به نسخه بدلهای
دیوان خاقانی به تصحیح استاد ضیاءالدّین سجادی به دور از تطویل کالم ،به طرح و حلّ
بعضی از کاستیها و تصحیفات موجود پرداخته شده است.
بطور خالصه گونه های تصحیف و حذف از این قرار است -1 :نقطه ای -حرفی -2حرفی
 -3حرفی و نقطه ای  -4حرفی و جابجایی  -5نقطه ای ،حرفی ،جابهجایی  -6حرفی ،نقطه
ای ،کاهش ،افزایش  -7ساختار دستوری  -8ساختار بیت و دستوری  -9ساختاری ،نقطه ای
و حرفی  -10حذف کلمه و بیت.
 -3بحث و تحلیل نمونهها
 -1-3تصحیف نقطهای  -حرفی
کم شدن یا افزوده شدن و حتّی حذف نقطهای سبب تصحیف و به تبع آن ضایع شدن و
نامفهوم شدن بیت گشته است؛ مانند( ،مسیح و مسبّح) و گاهی حرفی به سبب هم شکلی،
به حرف دیگر تبدیل میشود .مانندِ (ع) که به (ه) تبدیل شده و (ه) به (ک =ک) تغییر شکل
داده است .چنان که (مهتوک و معتوه) در بیت زیر:
بنگـر که در این قطعه چه سحر همیراند

مهتـوک مسـبّح دل ،دیــوانه عـاقل جان
(دیوان خاقانی)360 :

 -1-1-3نسخه بدل :مهتوک مسیحِ دل
این بیت در نسخۀ ویراست استاد کزّازی نیز به همینگونه است .در کتاب «سحر بیان
خاقانی» از استاد عباس ماهیار چنین آمده است:
معتوهِ مسـیحا دل دیــوانه عـــاقل جان
بنگر که در این قطعه چه سحـر همیراند
(سحر بیان خاقانی)46 :
و استاد ماهیار ،بیت را چنین معنی کرده اند :به دقّت بنگر که آن مجنون فرزانه و آن دیوانه
خردمند در این قطعه شعر چه قدر ساحری میکند .استاد امامی در «ارمغان صبح» چنین
آورده اند:
بنگر که در این قطعه چه سحر همیراند
و مهتوک« ،مُرده» معنی شده است.

مهـتوک مسیحا دل دیوانه عـــاقل جان
(ارمغان صبح)48 :
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استاد سجّادی در تعلیقات دیوان خاقانی «معتوه» ضبط کرده و نوشته «معتوه احمق و
دلشده و بیعقل» ودر یک نسخۀ قدیمی «مهتوک مسیح دل» و صاحب فرهنگ ناصری
«مهتوک مسیحا دل» ضبط کرده و گوید «مهتوک» بر وزن مفلوک به معنی «مُرده» است
مقابل زنده و صورت متن ظاهراً صحیح است و در یک نسخه «معشوق مسیحی»؛ اما مطابق
ضبط نسخ قدیمی«مهتوک مسبّح دل» درستتر است( .دیوان خاقانی)1042 :
استاد مؤیّد شیرازی در کتاب خود یعنی «شعر خاقانی» هم بیت را مطابق نظر استاد
سجّادی و استاد کزازی آورده اند(.شعر خاقانی)182 :
با توجّه به عالقۀ بسیار خاقانی به مسیح و این که پیوسته خود را از جهات گوناگون به
مسیح مانند میکند و از جهت پاکی دل و طبع ،الگوی خود را حضرت مسیح (ع) میداند:
آن نازنیــن که عیسی دلها زبـان اوسـت

عـودالصـلیب من خـــط زنّارسـان اوست
(دیوان خاقانی)564 :

به ترکیب "عیسی دلها (مسیح دل)" توجّه گردد:
نتیجــه ی دخـتر طبعم چو عیسی است

کـه بــر پـاکـــی مــــــادر هست گویا
(همان)24 :

دلـم چــون ســوزن عیســی است یکتا
تنــــم چون رشــــته مــریم دوتا است
(همان)24 :
بنابراین «مسبّح» وجهی عقالنی و منطقی در محور همنشینی بیت ندارد و از جهت سبک
شناسی در شعر خاقانی کامالً غریبه است و «مسیح» که شاه واژه بیت است کامالً عقالنی
است و سبک خاقانی نیز آن را برمیگزیند؛ و آنانی که «مسیحا» را برگزیده اند به این جهت
که گویا اضافه شدن مسیح به دل را به گونه یک اضافه تشبیهی دشوار میدیدند .باید دانست
که مهتوک (از هتک  :رسوا) تنها با مسیح مناسب میافتد چه مهتوکِ مسیح دل :یعنی رسوای
دل ،دلی که چون مسیح است و او (دل) به سبب داشتن عشق و آشکار شدن آن در نزد
مالمتگران رسوا گشته است؛ امّا در حقیقت او رسوایی مانند مسیح است که پاک و بیگناه
بوده است .این ترکیب در واقع چنین است؛ مسیحِ دل مهتوک (دلی که چون مسیح است از
جهت رسوا بودن در نظر ظاهر بینان و دشمنان) .نکتۀ شگرف این بیت در این است که واژه
های مصراع دوم قرینه همند :مهتوک= دیوانه ،مسیح = عاقل ،دل= جان؛ و «مهتوک مسیح»،
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پارادوکس دارد مثل «آلوده دامن پاک» و «دیوانه عاقل» هم همینگونه است .دیگر آنکه
(سحر) در مصراع اول (سحر حالل = شعر) که شاعر در این جا نظر به معجزه داشته است
تنها با مسیح پیوند مییابد و اگر واژه مسبّح در بیت گنجانده شود ،رشتۀ بیت گسیخته
میشود.گفتنی است که در شعر کالسیک فارسی به ویژه شعر خاقانی کلمهها با هم ،چون
پارچه ای با تار و پود بافته شده اند و برداشتن یکی از آنها و جایگزینی واژه ای دیگر به جای
آن سبب گسیختگی ساختار بیت میشود .اگر به غزل زیر توجّه کنیم خواهیم دید که خاقانی
به مسیح و آیین او چه بسیار عالقهمند بوده است! چنان که در بیت اوّل «دل» را مورد توجّه
قرار داده و در بیت دوم «عقل» را:
آن نازنیـن که عیســیِ دلها زبان اوسـت
بس عقل عیسوی که زمشکین صـلیب او
هـردم لبـش بخــــنده بزاید مســیحِ نو
فرسودهتر ز سوزن عیســی تن من اسـت
آن لعـل را به رشـتهی مریم که درکشید
گـر بر دلـــم زبـــور بخـوانند نـشــنود

عـودالصّــلیب من خـطّ زنارسان اوسـت
زنار بنـدد ار چـه فلـک طـیلسان اوسـت
مانـا که مریمی دگـــر اندر دهان اوست
باریکــتر ز رشــته مـــریم لبــان اوست
جز ســوزن مسـیح که شکل میان اوست
کانجیر مـرغش از لب انجیل خوان اوست
(همان)564 :

بنابراین بیت اینگونه تصحیح میشود:
بنگر که در این قطعه چه سحـر همیراند

مهـتوک مسـیحِ دل دیـوانه عــاقل جان

 -2-1-3نسخه بدل :انقاس
تصحیف نقطه ای که در بیت پیشین توضیح داده شد در واژه های (انقاس و انفاس) در
بیت زیر نیز رخ داده است:
به تیـغ صبح ز کیمخت کـوه کرده قراب
به چــتر شـام ز انفاس بحر کـرده سـواد
(همان)52 :
انقاس جمع ِنقس به معنی مرکّب و دوات با «سواد= نوشته» و شام و دریا مناسبت بیشتری
دارد .دریا و مرکب بودن آن در شعر فارسی مضمون شاعرانه بوده است و در مصراع اوّل
سیاهی شب در نظر بوده و در مصراع دوم روشنی صبح .بنابراین بیت اینگونه تصحیح میشود:
به چتر شــام ز انقـاس بحــر کرده سواد

به تیغ صـبح ز کیمخت کـوه کرده قراب
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 -2-3تصحیف حرفی
گاهی شکل نوشتاری یک حرف (حروفی که شکل نوشتاریشان همگون و نزدیک به هم
استمانندِ «ز /ذ» و تلفّظ یکسان هم دارند) سبب دیگرگونی و ضایع شدن بیت میگردد:
از دو یک دم کــه در جـــهــان یابـــم
نگـــذرد دیــــگ پـایـــه را ز حـجــر

ناگزیر اسـت و از جـــهان گــزر اســت
بگـذرد ز آتشــی کــه در حـــجر اسـت
(همان)65-66 :

 -1-2-3نسخه بدل :گذر (در مصرع دوم بیت اوّل) و نگزرد (در مصرع اوّل بیت دوم)
نکته در جفت واژه های «ناگزیر و گزر» و «نگذرد و بگذرد» است .خاقانی این جفت واژه
ها را به صورت جفتی متضاد آورده است یا در معانی گوناگون ،بنابر این «گزر» در مصرع دوم
بیت اوّل باید به صورت «گذر» نوشته شود و «نگذرد» در اوّل بیت دوم به صورت «نگزرد»،
در غیر این صورت دو بیت معنای درستی نخواهند داشت.
برای اینکه نشان داده شود واژه های مشخّص شده با عنوان نسخه بدل در این پژوهش در
دو بیت مورد بحث ،درست هستند ،به ذکر نمونه هایی از تصحیف این گونه واژه ها در ادبیّات
فارسی در گذر زمان پرداخته میشود .در فرهنگ مجمعالفرس واژۀ «نگزرد» – که شکل دیگر
آن« ،نگزیرد» است -به معنای «چاره نَبُوَد» (ر.ک :فرهنگ مجمعالفرس :ذیلِ «نگزرد») به
کار رفته است و سراجالدّین راجی این واژه را در این معنی به کار برده است:
آن مـیــی کِــــش درد ســر نبود ز پی
عیــش مـــا را نگـــزرد از جـــام مـی
(سراجالدّین راجی ،به نقل از فرهنگ مجمعالفرس :ذیلِ «نگزرد»)
«ناگزر»  -که مخفّف «ناگزیر» است -میتواند شکل دیگری از کاربرد واژههای«نگزرد و
نگریزد» باشد ،که در ادب فارسی به ویژه در اشعار شاعران کالسیک نمود ویژه ای پیدا کرده
است:
تا سـه فـــــرزند آخـــشـیجـــــان را
ناگـــــزیر زمــــــانه باد ســــخـــات

چــار مــــادر چــنان که نُه پدر اســت
تا ز چـار و نُــه و ســـه ناگــــزر اسـت
(دیوان انوری :ج)62-63 ،1

بررسی و تحلیل تصحیفهای شکلی در چند بیت از خاقانی شروانی7/

ایــن نُـه و چـار به هم ناگـزر آمیختهاند
نُه فلـک آدم و چـار ارکـان حــوا صفتند
(دیوان خاقانی)119 :
این واژه گاهی به شکل «ناگُزِران :ضروری ،به ناچار» (عفیفی :ذیلِ «ناگُزِران») نیز در آثار
برخی از شاعران و نویسندگان به کار رفته است:
گفتی چه میخوری که سفــالـیـن لبت تر اسـت

دُرد فـــراق ناگُــــــزِران تو میخـــورم
(دیوان خاقانی)627 :

ناگــزران دل اسـت نوبت غــم داشــتن

جبهـــت آمــال را داغ عــدم داشــتن
(همان)316 :

ناگـزران دل تویــی کز طــرب آشناتری

خــاک توام به خشـک جـــان تا به لب آشــناتــری
(همان)421 :

این پایگه و تخـت کیـانی و شـهـی بـاد
شه ناگُـزِران است چو جان در بدن ملک

وان هر دو دو مقصد شـده شـاهـان و کیان را
یـارب تـو نگــه دار مر این ناگـــزران را
(دیوان ،ج)12 :1

وی غـــارت کـــرده ایــــــن و آنــــم
ای ناگــزران عـقــــــل و جـــــــانـم
(دیوان سنایی)384 :
«به وفای مسلمانی بر تو که این فصل را مسلمانوار بِنیوش و حله حرمت درپوش تا بدانی
بلکه ببینی که آن که ناگُزِران توست در میان دل و جان توست( ».مجموعۀ آثار فارسی تاج
الدّین اُشنُوی)68 :
یکی از دالیلی که سبب شده است تصحیفاتی نظیرِ «نگزرد» به «نگذرد» در عرصۀ ادب
فارسی رخ دهد ،عدم تقیّد گذشتگان به شکل درست نوشتاری برخی از واجهای چند حرفی
است .برای نمونه شبیه به هم بودن حرفهایی مانند؛ «ز» و «ذ» که دو شکل از واج /ز /هستند
و تلفّظ یکسانی دارند ،اینگونه تصحیف ها را ایجاد کرده است .همین مسأله سبب شده است
که در برخی از متون ادب فارسی شکل نوشتاری «ناگذران» را به جای «ناگزران» به کار
ببرند .در لغت نامه «ناگذران» به معنای «ناگزیر ،ضروری ،دربایست» آمده است( ،رک:
دهخدا :ذیلِ «ناگذران») هرچند در تعلیقات مرصاد العباد« ،ناگذران» به صورت «ناکدران»
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نیز آمده و به معنای سوگلی ،ساتگین ،نیازی ،محتاجٌ الیه ،ناگذشتنی ،کسی و چیزی که از
او ناگزیر باشند ،به کار رفته است .در مورد امالی «ناکدران» بجاست بگوییم که در بعضی از
لهجههای محلّی« ،دال» و «ذال» را به جای یکدیگر استعمال میکردند .مثالً در نسخه خطّی
اسکندر نامه قدیم (طبق مقدّمه چاپ آقای ایرج افشار ،ص )35همه جا «گذار ،گذاره ،گذاشتن
و گذشتن» با دال یعنی به صورت «کدار ،کداره ،کداشتن و کدشتن» ضبط شده است .در
نسخۀ خطّی داراب نامه (چاپ آقای دکتر صفا) نیز چنین است .در مقابل در برخی از لهجه
ها مثالً در مشهد و در آسیای صغیر« ،خدمت» عربی به صورت «خذمت» تلفّظ میشود( .رک:
مرصاد العباد )695 :در این پژوهش برای رعایت اختصار فقط به نمونه هایی از تصحیفِ
«ناگزران» به «ناگذران» اشاره میشود:
«میان عاشق و معشوق کس در نگنجد ،بارِ نازِ معشوقیِ معشوق ،عاشق تواند کشید و بارِ
نازِ عاشقیِ عاشق ،هم معشوق تواند کشید ،چنان که معشوق ناگذران عاشق است ،عاشق هم
ناگذران معشوق است( ».مرصاد العباد« )49 :ناگذران» در این عبارت باید تصحیف «ناگزران»
باشد و «ناگزران» به معنای «ناچار ،ناگزیر» است.
این واژه در تاریخ بیهقی نیز به کار رفته است« :امروز [صاحب دیوان ،ابوالفضل] سوری،
ناگذران این دولت است( ».لغت نامۀ دهخدا :ذیلِ «ناگذران»)
کــه گذر سـوی کـــــوی غـــــم دارد
بنـده را شـادیی اســـت ناگـــــــذران
(سوزنی ،به نقل از دهخدا :ذیلِ «ناگذران»)
گفتنی است که در نسخه های موجود از تاریخ بیهقی و دیوان سوزنی چنین نمونه هایی
دیده نشد.
بینظـیری چــو عـقــــل و بیهــــمتا

ناگـــزیـری چــو جــــان و ناگــــذران
(دیوان عطار)522 :

 -2-2-3معنای بیتها
از یکی دو دَم (نَفَس) که از جهان به من میرسد ،چاره ای ندارم تا زندگی کنم؛ ولی از
جهان که برای من زیادی به شمار میاید ،میگذرم همانگونه که دیگ پایه از داشتن سنگ در
زیر خود ناگزیر است؛ امّا از آتشِ در حجر که به آن نیازی ندارد چشم میپوشد.
در چاپ استاد کزّازی این دو بیت ،به دلیل تصحیف حرفی «ب /ن» با باال و پایین شدن نقطه
اینگونه آمده است:
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ناگــزیر اســت و از جــــهان گُـزر است
از دو یـک دم کـــه در جـــهان یابـــم
نَگـــزِرَد ز آتشــی کـه در حــجر اسـت
بُگــزِرد دیگ پـــــایـه را ز حــــــجر
(دیوان خاقانی)108 :
الزم است که معنای این دو بیت با توجّه به بیت پیشین آن دو آورده شود تا بهتر ساختار
لفظیشان مشخّص گردد.
آرزوم از جـهــان هـمیـن قَــــدَرســت
نیــم جـنسـیّ و یــک دلــی خــواهـم
ناگـزیر است و از جــهـان گـــذر اسـت
از دو یـک دم که در جــــهـان یـابـــم
بگذرد ز آتشـــی کــــه در حـــجرست
نگــزرد دیــــگ پــــایـه را ز حـجـــر
خاقانی میگوید :دوستی میخواهم که با من یکدل باشد .تمام آرزوی جهانی من همین
است .از یکی دو نَفَس که از جهان میگیرم چاره ای ندارم؛ امّا از جهان  -که تعلّق است –
میگذرم چنانکه دیگ برای جوشیدن نیاز به سنگ دارد تا پایه اش قرار گیرد ولی نسبت به
آتشی که در دلِ سنگ (جهان) وجود دارد ،اظهار بینیازی میکند.
مویـهگر ناگذران است رهــش بـاز دهید

نای و نوشی که از او هست گذر باز دهید
(دیوان خاقانی)165 :

 -3-2-3نسخه بدل :گزر
با توجّه به نسخه بدل و نمونه هایی که از شاعران و نویسندگان مختلف در این زمینه در
دو بیت پیشین ذکر شده ،میتوان نتیجه گرفت که نسخه بدل درباره این بیت درست است و
بیت به اینگونه تصحیح میشود:
مویهگر ناگـذران است رهــش بـاز دهید

نای و نوشی که از او هست گزر باز دهید

شایان ذکر است که این بیت با همین شکل نوشتاریِ واژه «گزر» در لغت نامه ضبط شده
است( .لغت نامه دهخدا :ذیلِ «ناگذران»)
معنای بیت چنین است :دسته مویهگران رسیده اند .راهشان را باز کنید تا وارد مجلس
سوگواری شوند و با نای و نوشی که مورد نیاز است ،از ایشان پذیرایی کنید.
 -3-3تصحیف حرفی و نقطه ای با هم
گاهی هم حرف تبدیل میشود هم نقطه ای کم و زیاد میگردد مانند؛ تصحیف (تنور /بخور)
در بیت زیر که سبب مبهم و نامفهوم شدن بیت شده است.
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نکهـت کـام صــراحی چو دم مجمر عید

زو بخــور فلک جـان شـکر آمیخــته اند
(دیوان خاقانی)117 :

 -1-3-3نسخه بدل :از تنور فلک
مصراع دوم معنای درستی ندارد و با مصراع اول پیوندی نمییابد .بنابراین «تنورفلک» که
با توجّه به روشنی و نور خورشید به تنور مانند شده مناسبتر است .گویی خورشید و ماه ،نان
هایی اندکه در «تنور فلک» پخته میشوند .بخور فلک ترکیبی است که در ساختار دستوری
بیت نامتناسب جلوه میکند .یادآوری میشود که زو در آغاز بیت هم تصحیف از است و بدین
گونه دو مصرع ارتباط نحوی پیدا میکنند .بنابراین بیت اینگونه تصحیح میشود:
از تنـور فلــک جــان شـکــر آمیختهاند
نکهـت کـام صراحی چو دم مجمــر عید
نکتهدیگری که در این بیت نهفته است در تنوره آسیا است به این معنی که تنوره ،برج
بلندی است که در پای کوه که آبشار از آن روان است ،ساخته میشود و آب از درون این برج
(تنوره) سرازیر میگردد و بر چرخ چوبی یا پره میکوبد تا آن را به گردش وادارد( .رک :لغت
نامه دهخدا :ذیلِ تنوره آسیا) بدینگونه خاقانی تشبیهی به کار برده است که وجه شبه را
ریختن شراب از کام یا دهانه صراحی و سرازیر شدن آب در تنوره آسیا و باریدن باران از
آسمان دانسته است .شکر از مصدر شکردن در تناسب با تنوره آسیا ایهام تناسب دارد؛ چراکه
جان شکر میتواند در معنای خرد و آرد کننده جان در نظر گرفته شود.
 -2-3-3نسخه بدل :از نهانم
امــان بینـم ار چــه نــــوایــی نبینــم
چـو مـــــار از نهادم چنین به که آخــر
(دیوان خاقانی)293 :
«از نهادم» تصحیف شده است و باید «ار نهانم» باشد تا بیت از حالت بیمعنایی خارج شود
و معنای مقصود شاعر را پیدا کند .بنابراین بیت چنین میشود:
چـو مـــــار از نهانم چنین به که آخــر

امــان بینــــم ار چــــه نوایـــی نبینم

 -3-3-3نسخه بدل  :مدهامتان فش ادهمی
هر موی رخشت رستمی مدهامتان فش آدمی

طاس زرش هر پرچمی از زلـف حـورا داشـته
(همان)387 :
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میان «مدهامتان» که تعبیر قرآنی است (سورۀ الرّحمن )64 :و «آدم» مناسبتی وجود ندارد؛
زیرا مگر شاعر اسب ممدوح را توصیف کرده است؛ بنابراین«آدمی» در اینجا واژه ای بیگانه
است و «ادهم»  -که «کبود» است  -با «مدهامتان» تناسب دارد و میان «رخش و رستم و
طاس و پرچم و زلف» تناسب برقرار است؛ ولی واژه «آدمی» این تناسبها را از بین میبرد.
 -4-3-3نسخه بدل :دندان شیر سین
بر خــوان همّتش جـــــگر آز میـخورد

دندان تیز سین که شده است افسـر سخاش
(دیوان خاقانی)233 :

نسبت دادن «جگر آز خوردن به دندان سین» به صورت استعاره مکنیّه بسیار دور از ذهن
است و اگر به صورت تشبیه هم باشد باز «دندان» به تنهایی نمیتواند چیزی بخورد .بنابراین
«دندان شیرسین» بسیار هنری است .شیر با همه واژه های بیت در محور همنشینی مناسبتر
است.
 -4-3حرفی و جابجایی
گاهی یک حرف جابجا میشود و واژه از شاعرانگی خود میافتد چنان که در بیت زیر
«حیلت» به «حلیت» بدل شده است:
بـه یک شـیوه شـد داســـــتان عنصری
ز ده شـیوه کــان حلیت شــاعری اسـت
(همان)926 :
در دیوان خاقانی در اعتراض به افرادی که شعر عنصری را به رخ وی (خاقانی) میکشیده
اند ،قطعهای با مَطلعِ؛
چه خــوش داشــــت نظم روان عنصری
به تعـریض گـفتــــــی که خــــاقـانیا
(همان)926 :
آمده که شاعر با مفاخره« ،اعجازِ شعر» و «سِحر بیان» خود را بر عنصری عرضه میکند و پس
از مقدّمه ای کوتاه بیت؛
نکردی به سِحـــر بیـــان عنصــــــری
کـه این سِحــرکــــاری که من میکنـم
(همان)926 :
را میاوَرَد که خود با صراحت از «سحرکاری» و «سحر بیان» (افسون سخن خویش و حیلههای
شاعرانه) یاد میکند که این بیتها میتوانند واژه «حیلت» را در بیت مورد بحث تأیید کنند.
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ضمن اینکه در دیوان خاقانی چاپ جهانگیر ثروت و تاریخ ادبیّات ایران از استاد شفق زاده،
بیت با این ضبط آمده است؛
به یـک شـیوه شــد داســــتان عنصری
زِ ده شـیوه کـان حـیلت شــاعری است
(دیوان خاقانی)707 :
دلیل دیگری که واژه «حیلت» را در این بیت تأیید میکند این است که خواجه نصیرالدین
طوسی در کتاب اساس االقتباس در مقالت نهم که به شعر اختصاص داده؛ پس از آنکه درباره
شعر و ماهیت آن سخن گفته ،شعر را تخییل دانسته و آنگاه گفته چهار چیز اقتضای تخییل
میکند :الف) وزن ،ب) الفاظ ،ج) معانی ،د) اموری که متعلّق بود به هر دو (الفاظ و معانی) و
یکی از چیزهایی که اقتضای تخییل میکند «حیلت» میداند و «حیلتهای صناعی» را صنعت
میخواند «:ـ آنچه اقتضای تخییل به حسب معنی کند یا به غرابت معنی کند یا به حسب
حیلتی  ...و حیلتهای صناعی را که متعلّق به لفظ یا به معنی یا به هر دو بود صنعت خوانند
و معرفت آن به نزدیک متأخّران علمی مفرد است از علوم»( .اساس االقتباس )588 :در سبک
شناسی نثر استاد بهار به نقل از دانشنامۀ عالیی آورده است :چون پرداخته شده آید از منطق،
حیلت کرده آید که آغاز علم بر این کرده شود( .سبک شناسی نثر )296/1 :گفتنی است که
نظامی گنجه ای هم اصطالح «حیلت» را در معنای مورد نظر به کار برده است:
امّـا نـــه فقــــــیه حـــــیلت آمـــوز
میبــاش فــقــــیه طـاعـــت انــــدوز
امّـا نــــه طـبیـب آدمـــــی کُـــــش
میبــاش طـــبیـب عــیسوی هـــــش
(دیوان نظامی)27 :
بنابراین واژه «حلیت» در بیت خاقانی میبایست «حیلت» بوده باشد ،به معنی «فنّ و شگرد
و تمهید»؛ اصطالحی که مورد توجّه نقادان ادبی امروزی به ویژه ،فرمالیستها نیز قرار گرفته
است .مقصود از این مقدّمات این است که «حلیت» در این بیت خاقانی تصحیف «حیلت»
بوده است .پس بیت اینگونه بوده است:
زِ ده شـیوه کــان حیلت شــاعری است

به یـک شـیوه شــد داســــتان عنصری

 -5-3نقطهای ،حرفی و جابهجایی
گاهی نقطه از حرفی میافتد و تبدیل به حرفی دیگر میشود و در بیت جابجایی ،افزودن و
کاستن واژه نیز پیش میاید.

بررسی و تحلیل تصحیفهای شکلی در چند بیت از خاقانی شروانی13/

کرده چـنان اســـتوار با دل و جان عهد غـم

کـز کسـی ار بشــنوی نایدت این استوار
(دیوان خاقانی)185 :

 -1-5-3نسخه بدل :گر ز کسی بشنوی
در خوانش «کز کسی ار» در مصراع دوم ،تنافر کلمات ایجاد شده است .همچنین خوانش
شعر خاقانی و درک آن ،معموالً دشوار است ولی تنافر و عیبهای ضد بالغی بندرت در آن
دیده میشود پس نسخه بدل درست است .بنابراین بیت اینگونه تصحیح میشود:
کرده چنان اتوار با دل و جان عهـد غــم

گر ز کسـی بشـنوی نایدت این اســتوار

 -6-3حرفی ،نقطهای ،کاهش و افزایش
چنان که «تجشم» که صورت «بجخشم» بوده است.
کرده به دیوان دل چــرخ و زمیــن را لقـب

پیـر تجـــشـم نهــاد زشــت شبانگه لقا
(همان)36 :

 -1-6-3نسخه بدل :بجخشم
«تجشم» (رنج چیزی بکشیدن) در این جا مناسب نیست؛ زیرا در این بیت نمیتواند معنای
منفی داشته باشد بلکه بجخشم که یا همان بِشَخْشَم (پلید ،گمراه) -که در اُنس التائبین
از احمد جام ژنده پیل آمده  -درست است و با محور افقی بیت تناسب دارد.
«و یا درویشی در میان ما آید که یک ذرّه از حقیقت خبر دارد ،و با ما موافقت نکند،
بشخشمش برگوییم و روسیه نام کنیم تا از میان ما بیرون شود و هر که به جای ما احسان
کند ،او را نیکو نیاز و نیکو سیرتش نام کنیم( ».اُنس التّائبین )238 ،زیرا «بِشَخْشَم» به معنی
«لغزیدن ،لغزش و سقوط» (لغت نامه دهخدا :1377 ،ذیلِ بِشَخْشَم) است و مرادف «شَخْشَم»
است و ظاهر آن است که «ب» از اصل کلمه نباشد؛ چنان که در لغت «شَخَشْ» بیاید( .رک:
لغت نامه دهخدا :ذیلِ بِشَخْشَم) این واژه در بیتی از دیوان سنایی نیز به کار رفته است؛
ور نــه جــای بِشَـخْـشَــم تبــــه است
آن خـوش ار نفـس شهوت و شره اسـت
(دیوان سنایی)259 :
و «شَخْشَم» در معنای «لغزش» در پیوند با «پیر تجشم نهاد» یعنی دیوارِ خانه ای که از پای
بست ویران است و در حال فروریختن باشد .علّامه دهخدا مصدر «شخشیدن» را به شکلهای
«شخشیدن ،شخیدن ،شَخش ،شخشیده ،شخیده ،شخش» درمدخل این واژه ها در لغت نامه
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آورده است و در توضیح و معنای این واژه ها به طور دایم به «لخشیدن»  -که شکل دیگری
از «شخشیدن» است -اشاره میکند و برای این واژه ها از شاعران مختلف ،نمونه های متعدّدی
میاورد که در این پژوهش برای رعایت اختصار از توضیح هر یک از آنها از لغت نامه ،خودداری
شده است .به همین دلیل «بشخشید» و «بلخشید» در نسخه های چاپی مقامات حمیدی،
با معنای «بلغزید» نمود پیدا کرده است.
«چون عذار رومی روز بدرخشید و قدم زنگی شب بشخشید ،پیر با صبح نخستین هم عنان
شد و چون شبِ گذشته ،پنهان شد» (مقامات حمیدی )74 :یا در نسخه ای دیگر چنین
آمده است« :چون عذار رومی روز بدرخشید و قدم زنگی شب بلخشید ،پیر ( »...مقامات
حمیدی )201 :بنابراین بیت این گونه تصحیح میشود:
کرده به دیـوان دل چرخ و زمیـن را لقب

پیــر بجـخـشم نهـاد زشــت شبانگه لقا

 -7-3ساختار دستوری
تصحیح بیت بر اساس ساختار دستوری میتواند شامل موارد بسیار باشد؛ امّا در اینجا زمان
فعلها مورد نظر بوده است.
شـب گشت پست قامت چون رایت مخـالف

روز است آخته قــد چون چتر شاه صفدر
(دیوان خاقانی)192 :

 -1-7-3نسخه بدل :شب گشته
اگر توجّه کنیم زمان جمله دوم حال است بنابراین چه بهتر است که زمان جمله اوّل هم
حال باشد (ماضی نقلی به نوعی خود حال است چرا که اثر فعل تا زمان حال ادامه مییابد)
تا سخن شاعر زیبایی خود را از دست ندهد :چه میگوید؛ شب پست قامت گشته است و روز
هم قد آخته است؛ وانگهی موسیقی بیت گوشنواز است (و با آخته تناسب پیدا میکند) در هر
حال «گشت» حالت ایستایی در شعر ایجاد میکند .منظور از ذکر این بیت که ماضی ساده
«گشت» بر ماضی نقلی «گشته است» از سوی مصحّح دیوان خاقانی ،استاد سجّادی ترجیح
یافته؛ این است که در اکثر جا های دیوان همین کار را انجام داده است و همۀ ماضیهای
نقلی به حاشیه رفته و ماضی ساده به جای آن برگزیده شده است .بنابراین باید توجّه داشت
که خاقانی به ماضی نقلی و وجه وصفی گرایش سبکی دارد و بسیار عالقمند به کاربرد این
نوع فعل است.

بررسی و تحلیل تصحیفهای شکلی در چند بیت از خاقانی شروانی15/

 -2-7-3نسخه بدل :بر فتح شاه خوانده
چنان که آشکار است واژه«کرده» بیت را ضایع کرده است چه طیور گویا در هنگام فتح،
«الحمدهلل» را خوانده است و اگر آن را «از بَر کُنَد» چه ستایشی برای ممدوح دارد؟ و بیت
اینگونه تصحیح میشود:
همچو درخت وقواق او را طـیور گــــویا
و اینک ببین بحـیره ارجیش قطــرهای است
نشگــفت اگر بحیره ارجیـش بعد از این

بر فتـح شـــاه خوانـده الحـمــدهلل از بر
از موج بحـــرِ درّ یتیــــم آور سخــاش
آرد صدف ز ابــر گـهــر پرور سخـــاش
(همان)231 :

 -3-7-3نسخه بدل :ز بحر (مصرع دوم بیت دوم)
اگر به مصراع دوم بیت دوم توجّه کنیم صدف از ابر آوردن بی معناست حتّی مجاز هم
نمیتواند باشد و چون که بیت دوم نتیجه بیت اوّل است پس به جای ابر« ،بحر» درست است:
ردّ خاقـانم به خاکم کن که قـارون غمـم

ننگ شـروانم به آبم ده کــه قانون شـرم
(همان)250 :

 -4-7-3نسخه بدل :فرعون شر
تناسب میان «آب» و «قانون شر» نامعلوم است امّا میان «آب» و «فرعون» تناسبی مشهور
برقرار است و اشاره به غرق شدن فرعون دارد و «قارون» و «فرعون» با هم تناسب دارند و
حتّی میتواند یادآور حضرت موسی و داستانهای او باشد .اگرچه قارون و قانون هماهنگند ولی
این آهنگ در ترکیب و ساختار بیت ناساز است .پس بیت اینگونه تصحیح میشود:
ردّ خاقـــانم به خاکم کن که قارون غمم

ننگ شروانم به آبـم ده کــه فرعون شرم
(همان)276 :

 -5-7-3نسخه بدل  :خیال قدّت
طوبی قرینه ای است که نشان میدهد «قد» در ساخت بیت متناسب است نه زلف و حافظ
با توجّه به تناسب میان قد یار و طوبی گفته:
تـو و طــوبا و مـا و قــــــامــت یـــار

فکـر هـــر کـــس به قدر همّــت اوست
(دیوان حافظ)123 :
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و شاعران فارسی زبان ،قامت محبوب را به طوبا مانند میکنند نه زلف او را .بنابراین کامالً
آشکار است که خیال قدّت درست است:
شروان سراب وحشت و من تشنه وحشی آسا

جز درگـه تهمــــتن آبشــخـوری ندارم
(دیوان خاقانی ،ص)280 :

 -6-7-3نسخه بدل :من تشنه بیژن آسا
باید توجّه داشت که حذف بیژن از مصراع نخست سبب میشود که مصراع دوم بی معنا
شود .زیرا که تهمتن تنها زمانی در ساخت بیت مناسب میافتد که در مصراع اول قرینه ای
داشته باشد و آن قرینه جز بیژن نمیتواند باشد:
بدان که چون الف وصـل باشم از خواری
اگـــر بدانــی ســیمـرغ را همــیمـانم

کــه نـام نبـود و بینند خـــلـق دیـدارم
کـه مـــن نهـانم و پیداست نام و اخبارم
(همان)287 :

 -7-7-3نسخه بدل :مدان که
اگر به پیوند دو بیت دقّت کنیم میبینیم که «مدان که» به هر دو بیت ،معنایی هنری
میدهد در حالی که به همین شکلی که در دیوان آمده کامالً بی معناست .چرا که بیت دوم
به گونه ای است که خاقانی از مفهوم بیت اوّل صرف نظر کرده و آن را تصحیح میکند و بیت
دوم را برای این منظور سروده است و با وجود «بدان که» بیت ،ذمّ شبیه مدح است پس بیت
این گونه تصحیح میشود:
مدان که چون الـف وصل باشم از خــواری
اگـر بدانــی ســــیمــرغ را همی مـانم

کــه نـام نبود و بیننـد خــلـق دیــدارم
کــه من نهـانم و پیـداست نام و اخبـارم

 -8-3ساختار بیت و دستوری
ساختار بیت به ویژه ارتباطی که میان ارکان کالم جمله وجود دارد ،در شناخت نسخه بدلِ
درست بسیار مؤثّر است:
کوس جاللش به شــرق و غـرب بجنبید

شـکــر نـوالـش ز ســــام و حـام برآمد
(همان)145 :

بررسی و تحلیل تصحیفهای شکلی در چند بیت از خاقانی شروانی17/

 -1-8-3نسخه بدل :کوس بشارت (در مصراع اوّل) و بانگ بشاشت (در مصراع دوم)
باید توجّه داشت ساختار بیت نشان میدهد که مصراع دوم نتیجه مصراع اوّل است؛ امّا بیت
به همین صورت هیچ تناسب معنایی ،میان دو مصراعش وجود ندارد چه جالل سبب ترس
میشود نه سبب شکر .بنابراین هنر خاقانی را چنین باید دید که:
بانـگ بشـاشت ز سام و حــــام بر آمـد
کوس بشارت به شـرق و غــرب بجـنبید
یعنی کوس مژده زدند و سام و حام ( همۀ مردمان) به شادی بانگ برآوردند.
 -9-3ساختاری ،نقطهای و حرفی
واژه ای از نظر نقطه و حروف دیگرگون میشود؛ اگرچه باز بیت معنادار است؛ نسخه بدل
است که فصاحت بیت را کامل میکند:
نـار بـه نقــلِ چـو شـــراب خـــــوریم

نقــلِ مـا نــار بینــــی از لــــب یـــار
(همان)196 :

 -1-9-3نسخه بدل :یعنی از لب یار
کامالً آشکار است که «بینی» بیت را از معنای هنری افکنده است؛ شاعر با «یعنی» از
استعارۀ مرشّحۀ دور از ذهن (نُقل) ،پرده برداری کرده است؛ در حالی که بینی هیچ پیوندی
با بیت ندارد.
 -10-3حذف
مقصود حذف کلمه ،حرف و گاه بیت است.
 -1 -10 -3حذف کلمه
دانـۀ انجــــیر رَز دام گــــلوی غـــراب
قـمـری کردش ندا کای شده از عـــدل تو
(همان)43 :
ترکیب «دانۀ انجیر رَز» ،حشو دارد چرا که «رَز» در این ترکیب به معنای «باغ» است .استاد
سجّادی به متن مرزبان نامه اشاره کرده اند و بر اساس بیت مرزبان نامه ،مُهر تأیید بر گزینش
خود زده است( .رک :دیوان خاقانی )43 :در حالی که در بیت مرزبان نامه ،یک «و» عطف
میان «انجیر» و «رَز» آمده است و بدین گونه «دانۀ انجیر و رَز» یعنی دانه انجیر و دانۀ انگور.
نکتۀ دیگر در این بیت ،آن است که واژهۀ «دانه» که در متن استاد سجّادی« ،دانه ی»
خوانده شده است ،میبایست «دانه ای» باشد به معنای «حتّی یک دانه» ،امالی «ی» کوچک
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به شکلِ «ء» در معنای «ی» نکره یا وحدت در متون ادبی ما امری بدیهی بوده است .در
نسخۀ استاد کزّازی ،بیت عین نسخۀ استاد سجّادی است .بنابراین بیت این گونه تصحیح
میشود:
قمـری کردش ندا کای شده از عــدل تو

دانـۀ انجـــیر و رَز دام گــلـوی غـــراب

 -2 -10 -3حذف بیت
گاهی مصحّح بیتی را به پانویس برده است؛ امّا از سبک بیت میتوان دریافت که بیت اصیل
است و میباید در متن گنجانده شود:
در گذر زین خشک سال آفت آنک مرحبا
بر گذر زین تنگنای ظلمت اینک روشنی
(همان)1 :
استاد سجّادی گاهی بیتی یا مصرعی از متن را بیرون میگذارد ولی از نظر سبک شناسی
کامالً هویداست که بیت از خاقانی است و اصالت دارد .چنان که درقصیده نخست دیوان
اینگونه کار کرده است:
گوید ای صاحـب خراج هر دو گیتی مرحبا
بر درِ فقر آی تا پیش آیدت سرهنگ عشــق
(همان)1 :
درپانویس افزوده که در نسخۀ تهران« ،اندر آ» به جای «مرحبا» ،قافیه شده است و یک بیت
اضافه دارد« :نکته ای چند درباره این بیت گفته میشود که چرا از نظر سبک شناسی از آنِ
خاقانی است :از نظر واژگانی ،خاقانی در محور همنشینی واژگان به ترکیبهای «تنگنا ،اینک،
خشکسال و آنک» گرایش سبکی دارد و «اندر آ» با بیت همخوانی بهتری دارد .چرا که
«مرحبا» با بیت دوم ،تناسب معنایی درستتری مییابد .از نظر زیبایی شناسی ،خاقانی به
موازنه کردن مصرعها ،بسیار عالقه دارد و این بیت هم بیت آغازین است چرا که بیتهای پس
از این هم موازنه دارند:
شـرب عــزلت ساختی از سر ببر آب هـوس
با قطار خوک در بیـتالمقـدس پـی منه

باغ وحدت یافتی از بُن بکـــن بیــخ هوا
با سـپـاه پیـل بر درگـــاه بیـتاهلل مـیـا
(همان)1 :
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 -4نتیجه
در شعر فارسی تأمّل در تناسبهای لفظی و معنایی یکی از مهمترین شیوه هایی است که
میتواند به تصحیح متن به ویژه تصحیفهای شکلی واژهها و ترکیبها در بیت یاری برساند .در
شعر خاقانی نیز این موضوع یعنی تصحیفهای شکلی چه در تبدیل حروف و تحریف آنها چه
در جابجایی نقطه ها و در نتیجه بدخوانیها آسیبهای فراوانی بر پیکرۀ دیوان این شاعر بی
بدیل در سبک فنّی وارد کرده است .از این رو بایسته است که در شیوه های مرسوم تصحیح
به ویژه تصحیح تصحیفهای شعری تجدید نظر گردد و بر اساس موارد استقرایی به روش
علمی و عینی در تصحیح متون دست یافت .نکته ای که در تصحیح تصحیفهای شعر خاقانی
باید بیشتر مورد توجّه قرار داد ،عالقۀ خاقانی به واژه ها و ترکیبهای متناسب و رعایت فصاحت
و بالغت کالم در بیت است .تصحیفاتی که در این مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند
هم تناسب ساختاری بیت را از بین برده اند هم فصاحت و بالغت آن را خدشه دار کرده اند.
برای مالحظه و تأمّل در شباهت شکلی این تصحیفات در اینجا در کنار هم چیده میشوند:
مسبّح -مسیحِ /انفاس -انقاس /نگذرد -نگزِرد /ناگذران -ناگُزِران /بخور-تنور /نهادم –
نهانم/آدم – اَدهم /حلیت – حیلت/تجشّم  -بجخشم/کرده -خوانده /قانون – فرعون /زلف-
قد /وحشی -بیژن /بدان  -مدان /جاللش-بشارت/شکر نوالش -بانگ بشاشت /گر -کز /بینی-
یعنی /ابر  -بحر /تیز-شیر.
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منابع و مآخذ
 -1قرآن
 -2ارمغان صبح ،نصراهلل امامی ،انتشارات جامی ،تهران ،1375 ،چاپ اول.
 -3اساس االقتباس ،خواجه نصیرالدّین طوسی ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.1355 ،
 -4اُنس التّائبین ،ژنده پیل احمد جام نامقی ،تصحیح علی فاضل ،انتشارات بنیاد فرهنگ
ایران ،تهران ،1368 ،چاپ اول.
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 -10دیوان خاقانی ،ویراستِ میرجاللالدّین کزّازی ،نشر مرکز ،تهران ،1375 ،چاپ اول.
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 -13دیوان لیلی و مجنون ،نظامی گنجوی ،تصحیح برات زنجانی ،انتشارات دانشگاه تهران،
تهران ،1374 ،چاپ دوم.
 -14سبک شناسی نثر ،ملک الشّعرا بهار ،انتشارات امیرکبیر ،تهران ،1369 ،چاپ پنجم.
 -15سحربیان خاقانی ،عباس ماهیار ،انتشارات جام گل ،تهران ،1385 ،چاپ اول.
 -16شرح آرزومندی (سبکشناسی شعر و بررسی سبک شخصی خاقانی) ،مختارابراهیمی،
انتشارات معتبر ،اهواز ،1385 ،چاپ اول.
 -17شعر خاقانی ،مؤیّد شیرازی ،انتشارات دانشگاه شیراز ،شیراز ،1372 ،چاپ اول.
 -18فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی ،ضیاءالدین سجادی ،انتشارات زوّار ،تهران،
 ،1374چاپ اول.
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 -19فرهنگ مجمع الفرس ،سروری (محمّد قاسم بن حاجی محمّد کاشانی) ،مؤسّسۀ
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 -20فرهنگ نامۀ شعری ،رحیم عفیفی ،رحیم ،انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسالمی
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