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  دهيچك
ي اشني ادبي سنّتها از سو كي از بافت آن كه دارد» يادب بافت« خاصي نوعي شعر پاره هر

 دو نيا بيترك از كند؛يم دايپ نمود اثر صاحبي هايپرداز ريتصو نوع از سو گريد از و شوديم
 تالشي خاقانيواژگان نشيچ و سبك اساس بر مقاله نيا در. ديآيم دست به اثر سبك عامل،
 شود؛ نيمع و مشخّصي شناس متن و حيتصح درستوهيش ،ييها نمونه ارائه با است، شده
 شعر اريع تمامي الگو و گانهي و ژهيوي انسجام با سخته،ي شعري خاقان شعر كه چرا
 ازي اريبس توانيمي برون وي درون انسجام و نظام نيهم اديبن بر. استي فارس كيكالسي ِفنّ
 ازي رخب به مقاله نيا در نيبنابرا. كرد حيتصح د،ينمايم دشوار آنها حيتصح كه رايي تهايب
 به قيقد توجه بر كهي دگاهيد. است شده ستهينگري دگاهيد نيچن باي خاقان وانيدي تهايب

 . اردد ديتأك» ياصطالح« و» يدستور«ي تناسبها ژهيو بهي خاقان خاصي تناسبها و سبك

  .حيتصح ف،يتصح ،يخاقان: يديكل كلمات   
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   مقدمه -1
. ستايي معنا وي لفظ پنهان و آشكاري تناسبها حاصلي ادب منظوم اثر هر ساختار و بافت

 افتب ليتحل و رديپذيم صورت ها واژهي نيهمنش وي نيجانشي محورها قيطر از تناسبها نيا
 در يگاه. كننديم دايپي خاص تياهم شاعر سبك شناخت دري واژگاني تناسبها و ساختار و

 و كاتبان و ناسخان سهو و تصرّف سبب به توانديم كهي مختلف ليدال به شعر ساختار و بافت
 و تأمل مدد به جز آنها افتيدر كه شود ظاهريي هافيتصح باشد مصححان غفلت بعضاً
 متن در فيتصح نيا ماندني باق كه است روشن. گرددينم سريم شاعر،ي كلّ سبك بايي آشنا

 شمار بردارنده دري خاقان وانيد ان،يم نيا در. شوديم آن فساد و معنا درك در اختالل موجب
 به مشش سدهي سرا دهيقص مسلّم استادي شرواني خاقان. فهاستيتصح نيا ازي توجه قابل

 به شاعري مند عالقه به توجه با خاص سبك نيا است؛ بوده مشهور خاص سبك داشتن
ي راستا در بهايترك و هاواژه كه است كرده دايپي بافت خودي هنرمند تمام اظهار
ي اتناسبه شيژگيو نيمهمتر بافت نيا. ابندييمي جا هم كنار واريخاقاني هايرسازيتصو
ي اقانخ وهيش شناختي رو نيا از. ابندييم نمودي خاقاني ذهني فضا در فقط كه استي پنهان

يي تهايب حيتصح در هم باشد؛ رساني اري او شعر درك در توانديم هم تناسبها نيا اديبن بر
ي هايژگيو و راز و رمز پر سبك و زباني طرف از. كند كمك ستند،ين هم اندك آنها شمار كه

 اليخ صور و ابهامي ها پرده در را شعرش چناني خاقان خاصي ادب وي علم ،يتيشخص
 و كسب نيا با انيآشنا فقط كه است كردهي ريتصو تراكم و تقابلي  دارا را آن و چاندهيپ
 ستنادر خواندن گر،يديي سو از. ابندي دستي و اتياب از حيصحي درك به تواننديم اقيس

 و سنّتها ازي برخ از نبودن آگاه و كلمات نيب روابط در نكردن درنگ و ها واژه ازي برخ
 و اتفيتصح سبب زمان، گذر در سانينونسخه و كاتباني سو ازي خاقان وانيد در فرامتنها

 شعر سبك بر هيتك با مقاله نيا در نگارنده. است شده شاعر نيا ازيي تهايب دري فاتيتحر
 و حيتصح ضرورت و است پرداخته مقوله نيا به متون، حيتصح يِعلم اصول گريد وي خاقان
 . كنديمي ادآوري راي خاقان وانيدي انتقاد وي علم حيتنق

    پژوهش روش و نهيشيپ -2
 و استادان كهي خاقان شعري هادهيگز و شرحها و هاحيتصح از استفاده ضمن مقاله نيا در

 در. .. و ثروت ريجهانگ ،يرازيش ديمؤ ار،يماه ،يكزّاز ،يامام ،يرِسجادينظي بزرگ پژوهشگران
 يفرامتن وي متني هانهيزم وي خاقان خاص زبان از است شدهي سع اند، نگاشته نهيزم نيا

 شاعر نيا ميعظ وانيدي تهايب ازي برخ تا گردد استفادهي وي شعر شواهد گريد و شاعر
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ي بدلها هنسخ به توجه با ديآيم كهي اتياب در. كنند دايپ او سبك به كينزدي ساختار بزرگ،
 لّح و طرح به كالم، ليتطو از دور بهي سجاد نياءالديض استاد حيتصح بهي خاقان وانيد

  .است شده پرداخته موجود فاتيتصح و هايكاست ازي بعض
ي حرف-2ي حرف -يا نقطه -1: است قرار نيا از حذف و فيتصحي ها گونه خالصه بطور

 نقطه ،يحرف -6يي جاجابه ،يحرف ،يا نقطه -5يي جابجا وي حرف -4ي ا نقطه وي حرف -3
ي ا نقطه ،يساختار -9ي دستور و تيب ساختار -8ي دستور ساختار -7 شيافزا كاهش، ،يا
  .تيب و كلمه حذف -10ي حرف و

  هانمونه ليتحل و بحث -3
  يحرف -ي انقطه فيتصح -1-3

 و شدن عيضا آن تبع به و فيتصح سببي انقطه حذفي حتّ و شدن افزوده اي شدن كم
 ،يلشك هم سبب بهي حرفي گاه و) مسبح و حيمس( مانند، است؛ گشته تيب شدن نامفهوم

 شكل رييتغ=ك)  ك( به) ه( و شده ليتبد(ه)  به كه(ع)  مانند. شوديم ليتبد گريد حرف به
  :ريز تيب در) معتوه و مهتوك( كه چنان. است داده

 جان عـاقل ــوانهيد ،دل مسـبح وكـمهت            رانديهم سحر چه قطعه نيا در كه بنگـر
)360ي: خاقان وانيد(  

  دل حِيمس مهتوك: بدل نسخه -1-1-3
 انيب سحر« كتاب در. است نگونهيهم به زيني كزّاز استاد راستيو ةنسخ در تيب نيا

  :است آمده نيچن اريماه عباس استاد از» يخاقان

  جان عـــاقل ــوانهيد دل حايمسـ معتوه             رانديهم سحـر چه قطعه نيا در كه بنگر
)46ي: خاقان انيب سحر(                                                                                   

 وانهيد آن و فرزانه مجنون آن كه بنگر دقّت به: اند كردهي معن نيچن را تيب ار،يماه استاد و
 نيچن» صبح ارمغان« دري امام استاد. كنديمي ساحر قدر چه شعر قطعه نيا در خردمند

  : اند آورده

  جان عـــاقل وانهيد دل حايمس مهـتوك             رانديهم سحر چه قطعه نيا در كه بنگر
)48: صبح ارمغان(  

  . است شدهي معن» مرده« مهتوك، و
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 و احمق معتوه« نوشته و كرده ضبط» معتوه«ي خاقان وانيد قاتيتعل دري سجاد استاد
ي ناصر فرهنگ صاحب و» دل حيمس مهتوك«ي ميقدة نسخ كي ودر» عقليب و دلشده

 است» مرده«ي معن به مفلوك وزن بر» مهتوك« ديگو و كرده ضبط» دل حايمس مهتوك«
 مطابق اما ؛»يحيمس معشوق« نسخه كي در و است حيصح ظاهراً متن صورت و زنده مقابل
  )1042ي: خاقان وانيد. (است درستتر» دل مسبح مهتوك«يميقد نسخ ضبط

 استاد نظر مطابق را تيب هم» يخاقان شعر«ي عني خود كتاب دري رازيش ديمؤ استاد
  )182ي: خاقان شعر.(اند آوردهي كزاز استاد وي سجاد
 هب گوناگون جهات از را خود وستهيپ كه نيا و حيمس بهي خاقان اريبس ةعالق به توجه با
  :دانديم) ع( حيمس حضرت را خودي الگو طبع، و دلي پاك جهت از و كنديم مانند حيمس

  اوست زنّارسـان خـــط من بيودالصـلـع             اوسـت زبـان دلهاي سيع كه ــنينازن آن
)564ي: خاقان وانيد(                                                                    

  :گردد توجه ")دل حيمس( دلهاي سيع" بيترك به

  ايگو هست مــــــادري پـاكـــ بــر كـه            استي سيع چو طبعم دخـتري  جــهينت
  )24: همان(

  كتاي استي ســيع ســوزن چــون دلـم            است دوتا ميمــر رشــــته چون تنــــم
)24: همان(                                                                         

 كسب جهت از و ندارد تيبي نيهمنش محور دري منطق وي عقالني وجه» مسبح« نيبنابرا
ي عقالن كامالً است تيب واژه شاه كه» حيمس« و است بهيغر كامالًي خاقان شعر دري شناس
 جهت نيا به اند دهيبرگز را» حايمس« كهي آنان و ند؛يگزيبرم را آن زيني خاقان سبك و است
 دانست دياب. دنديديم دشواري هيتشب اضافه كي گونه به را دل به حيمس شدن اضافه ايگو كه
ي سواري عن: يدل حيمس مهتوك چه افتديم مناسب حيمس با تنها) رسوا:  هتك از( مهتوك كه
 نزد در آن شدن آشكار و عشق داشتن سبب به) دل( او و است حيمس چون كهي دل دل،

 گناهيب و پاك كه است حيمس ماننديي رسوا او قتيحق در اما است؛ گشته رسوا مالمتگران
 از است حيمس چون كهي دل( مهتوك دل حِيمس است؛ نيچن واقع در بيترك نيا. است بوده

 اژهو كه است نيا در تيب نيا شگرفة نكت). دشمنان و نانيب ظاهر نظر در بودن رسوا جهت
 ،»حيمس مهتوك« و= جان؛ دل عاقل،=  حيمس وانه،يد= مهتوك: همند نهيقر دوم مصراعي ها
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 آنكه گريد. است گونهنيهم هم» عاقل وانهيد« و» پاك دامن آلوده« مثل دارد پارادوكس
 است داشته معجزه به نظر جا نيا در شاعر كه) شعر=  حالل سحر( اول مصراع در) سحر(

 ختهيسگ تيبة  رشت شود، گنجانده تيب در مسبح واژه اگر و ابدييم ونديپ حيمس با تنها
 ونچ هم، با هاكلمهي خاقان شعر ژهيو بهي فارس كيكالس شعر در كه استي گفتن.شوديم

ي جا به گريدي ا واژهي نيگزيجا و آنها ازي كي برداشتن و اند شده بافته پود و تار باي ا پارچه
ي خاقان هك ديد ميخواه ميكن توجه ريز غزل به اگر. شوديم تيب ساختاري ختگيگس سبب آن
 جهتو مورد را» دل« اول تيب در كه چنان! است بوده مندعالقه اريبس چه او نييآ و حيمس به

  :را» عقل« دوم تيب در و داده قرار

ـل            اوسـت زبان دلها يِســيع كه ـنينازن آن اوسـت زنارسان خـطّ من بيعـودالصـ  
  ـتاوس لسانيطـ فلـك چـه ار بنـدد زنار            او بيصـل نيزمشك كهي سويع عقل بس

    اوست دهان اندر دگـــري ميمر كه مانـا            نو حِيمســ ديبزا بخــــنده لبـش هـردم
  وستا لبــان ميمـــر رشــته ز كــتريبار             اسـت من تني ســيع سوزن ز ترفرسوده

  اوست انيم شكل كه حيمسـ ســوزن جز           ديدركش كه ميمري رشـته به را لعـل آن
  اوست خوان ليانج لب از مـرغش ريكانج            نـشــنود بخـوانند زبـــور دلـــم بر گـر

)564: همان(                                                                        
 :شوديم حيتصح نگونهيا تيب نيبنابرا

   جان عــاقل ـوانهيد دل حِيمسـ مهـتوك            رانديهم سحـر چه قطعه نيا در كه بنگر
  انقاس: بدل نسخه -2-1-3

 رد) انفاس و انقاسي (ها واژه در شد داده حيتوض نيشيپ تيب در كهي ا نقطه فيتصح
 :است داده رخ زين ريز تيب

  رابق كرده كـوه مختيك ز صبح ـغيت به             سـواد كـرده بحر انفاس ز شـام چــتر به
)52: همان(                                                                                 

ي ترشيب مناسبت ايدر و شام و» نوشته= سواد« با دوات و مركّبي معن به ِنقس جمع انقاس
 اول مصراع در و است بوده شاعرانه مضموني فارس شعر در آن بودن مركب و ايدر. دارد
  : شوديم حيتصح نگونهيا تيب نيبنابرا .صبحي روشن دوم مصراع در و بوده نظر در شبي اهيس

  رابق كرده كـوه مختيك ز صـبح غيت به             سواد كرده بحــر انقـاس ز شــام چتر به
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  يحرف فيتصح -2-3
 مه به كينزد و همگون شانينوشتار شكل كهي حروف( حرف كي ينوشتار شكلي گاه

رددگيم تيب شدن عيضا وي گرگونيد سبب) دارند هم كساني تلفّظ و» ذ/ ز« استمانند: 

   اســت گــزر جـــهان از و اسـت ريناگز            ابـــمي جـــهــان در كــه دم كي دو از
   اسـت حـــجر در كــهي آتشــ ز بگـذرد            حـجــر ز را ـــهيپـا ــــگيد نگـــذرد

                                                                         (همان: 65-66)
  )دوم تيب اول مصرع در( نگزرد و) اول تيب دوم مصرع در( گذر: بدل نسخه -1-2-3

 واژه جفت نياي خاقان. است» بگذرد و نگذرد« و» گزر و ريناگز«ي ها واژه جفت در نكته
 دوم مصرع در» گزر« نيا بنابر گوناگون،ي معان در اي است آورده متضادي جفت صورت به را ها
 ،»ردنگز« صورت به دوم تيب اول در» نگذرد« و شود نوشته» گذر« صورت به ديبا اول تيب

  .داشت نخواهندي درستي معنا تيب دو صورت نيا ريغ در
 در پژوهش نيا در بدل نسخه عنوان با شده مشخّصي ها واژه شود داده نشان نكهياي برا
 اتيادب در ها واژه گونه نيا فيتصح ازيي ها نمونه ذكر به هستند، درست بحث، مورد تيب دو

 گريد شكل كه –» نگزرد«ة واژ الفرسمجمع فرهنگ در. شوديم پرداخته زمان گذر دري فارس
 به») نگزرد« لِيذ: الفرسمجمع فرهنگ: ك.ر» (نَبود چاره«ي معنا به -است» ردينگز« آن،
  :است برده كار بهي معن نيا در را واژه نياي راج نيالدسراج و است رفته كار

ـــشي ــيمـ آن      ي       مـ جـــام از نگـــزرد را مـــا ــشيع يپ ز نبود ســر درد كـ  
  »)نگزرد« لِيذ: الفرسمجمع فرهنگ از نقل به ،يراج نيالدسراج(

 و نگزرد«يهاواژه كاربرد ازي گريد شكل توانديم -است» ريناگز« مخفّف كه -» ناگزر«
 كرده اديپي ا ژهيو نمود كيكالس شاعران اشعار در ژهيو بهي فارس ادب در كه باشد،» زدينگر

  :  است

   اســت پدر نُه كه چــنان مــــادر چــار            را جـــــانيآخـــشـ فـــــرزند سـه تا
   اسـت ناگــــزر ســـه و نُــه و چـار ز تا            ســــخـــات باد زمــــــانه ريناگـــــز

)62-63 ،1جي: انور وانيد(  
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   اندختهيآم ناگـزر هم به چـار و نُـه ــنيا            صفتند حــوا اركـان چـار و آدم فلـك نُه
)119ي: خاقان وانيد(  

 ثارآ در زين») ناگُزِران« لِيذي: فيعف» (ناچار به ،يضرور: ناگُزِران« شكل بهي گاه واژه نيا
  :است رفته كار به سندگانينو و شاعران ازي برخ

   رمخـــويم تو ناگُــــــزِران فـــراق درد             اـست تر لبت ـنيسفــالـ كهي خوريم چهي گفت
)627ي: خاقان وانيد(                                                                                  

   داشــتن عــدم داغ  را آمــال جبهـــت              داشــتن غــم نوبت اسـت دل ناگــزران
)316: همان(                                                                                              

ـاكي            آشناتر طــرب كزي ــيتو دل ناگـزران ـان خشـك به توام ـخ ــ ـر لب به تا ج ـناـت   يآـش
)421: همان(                                                                                               

ـده مقصد دو دو هر وان             بـادي شـهـ وي ـانيك تخـت و گهيپا نيا ـان ش ـاه   ار انيك و ش
   را ناگـــزران نيا مر دار نگــه تـو ـاربي             ملك بدن در جان چو است ناگُـزِران شه

)12: 1ج وان،يد(     

  آنــــم و ــــــنيا كـــرده غـــارتي و             جـــــــانـم و عـقــــــل ناگــزراني ا
)384يي: سنا وانيد(   

ي دانب تا درپوش حرمت حله و وشيبِن مسلمانوار را فصل نيا كه تو بري مسلماني وفا به«
تاج يفارس آثارة مجموع.» (توست جان و دل انيم در توست ناگُزِران كه آن كهي نيبب بلكه
68ي: اُشنُو نيالد(  
 ادبة عرص در» نگذرد« به» نگزرد« رِينظي فاتيتصح است شده سبب كهي ليدال ازي كي

ي حرف چندي واجها ازي برخي نوشتار درست شكل به گذشتگان ديتق عدم دهد، رخي فارس
 ندهست/ ز/  واج از شكل دو كه» ذ« و» ز« مانند؛يي حرفها بودن هم به هيشب نمونهي برا. است

 است دهش سبب مسأله نيهم. است كرده جاديا را ها فيتصح نگونهيا دارند،ي كساني تلفّظ و
 كار به» ناگزران«ي جا به را» ناگذران«ي نوشتار شكلي فارس ادب متون ازي برخ در كه

: رك( است، آمده» ستيدربا ،يضرور ر،يناگز«ي معنا به»  ناگذران« نامه لغت در. ببرند
» ناكدران« صورت به» ناگذران« العباد، مرصاد قاتيتعل در هرچند») ناگذران« لِيذ: دهخدا
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 از كهي زيچ وي كس ،يناگذشتن ه،يال محتاج ،يازين ن،يساتگ ،يسوگلي معنا به و آمده زين
 ازي عضب در كه مييبگو بجاست» ناكدران«ي امال مورد در. است رفته كار به باشند، ريناگز او

 يخطّ نسخه در مثالً. كردنديم استعمال گريكدي يجا به را »ذال« و» دال« ،يمحلّي هالهجه
 گذاشتن گذاره، گذار،« جا همه) 35ص افشار، رجياي آقا چاپ مقدمه طبق( ميقد نامه اسكندر

 در .است شده ضبط» كدشتن و كداشتن كداره، كدار،« صورت بهي عني دال با» گذشتن و
 لهجه ازي برخ در مقابل در. است نيچن زين) صفا دكتري آقا چاپ( نامه دارابي خطّة نسخ
: رك. (شوديم تلفّظ» خذمت« صورت بهي عرب» خدمت« ر،يصغي ايآس در و مشهد در مثالً ها

 فيتصح ازيي ها نمونه به فقط اختصار تيرعاي برا پژوهش نيا در) 695: العباد مرصاد
  :شوديم اشاره» ناگذران« به» ناگزران«

 ارِب و ديكش تواند عاشق معشوق، يِمعشوق نازِ بارِ نگنجد، در كس معشوق و عاشق انيم«
 مه عاشق است، عاشق ناگذران معشوق كه چنان د،يكش تواند معشوق هم عاشق، يِعاشق نازِ

 »ناگزران« فيتصح ديبا عبارت نيا در» ناگذران) «49: العباد مرصاد.» (است معشوق ناگذران
  .است» ريناگز ناچار،«ي معنا به» ناگزران« و باشد
 ،يسور] ابوالفضل وان،يد صاحب[ امروز: «است رفته كار به زيني هقيب خيتار در واژه نيا

  »)ناگذران« لِيذ: دهخداة نام لغت.» (است دولت نيا ناگذران

  دارد غـــــمي كـــــوي سـو گذر كــه             ناگـــــــذران اســـتيي شـاد را بنـده
»)ناگذران« لِيذ: دهخدا از نقل به ،يسوزن(                                                            

 ييها نمونه نيچني سوزن وانيد وي هقيب خيتار از موجودي ها نسخه در كه استي گفتن
 . نشد دهيد

  ناگــــذران و جــــان چــوي ـريناگـــز               هــــمتايب و عـقــــل چــوي رينظـيب
)522: عطار وانيد(                                                                                       

   تهايبي معنا -2-2-3
 ازي ول كنم؛ي زندگ تا ندارمي ا چاره رسد،يم من به جهان از كه) نَفَس( دم دوي كي از

 در سنگ داشتن از هيپا گيد كه همانگونه گذرميم د،يايم شمار بهي اديز مني برا كه جهان
  . پوشديم چشم نداردي ازين آن به كه حجر در آتشِ از اما است؛ ريناگز خود ريز

 نقطه شدن نييپا و باال با«ب/ ن» ي حرف فيتصح ليدل به ت،يب دو نياي كزّاز استاد چاپ در
  :است آمده نگونهيا
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   است زرـگُ جــــهان از و اســت ريناگــز             ابـــمي جـــهان در كـــه دم ـكي دو از
   اسـت حــجر در كـهي آتشــ ز نَگـــزِرد             حــــــجر ز را ـهيپـــــا گيد بگــزِرد

)108ي: خاقان وانيد(                                                                                     
 اختارس بهتر تا شود آورده دو آن نيشيپ تيب به توجه با تيب دو نياي معنا كه است الزم
 .  گردد مشخّص شانيلفظ

  قَــــدرســت ـنيهـم جـهــان از آرزوم            خــواهـمي دلــ ــكي و يجـنسـ ــمين
   اسـت گـــذر جــهـان از و است ريناگـز            ـابـــمي جــــهـان در كه دم ـكي دو از

   حـــجرست در كــــهي آتشـــ ز بگذرد              حـجـــر ز را ـهيپــــا ــــگيد نگــزرد
 نيهم مني جهاني آرزو تمام. باشد كدلي من با كه خواهميمي دوست: ديگويمي خاقان
 – است تعلّق كه - جهان از اما ندارم؛ي ا چاره رميگيم جهان از كه نَفَس دوي كي از. است

 به بتنسي ول رديگ قرار اش هيپا تا دارد سنگ به ازين دنيجوشي برا گيد چنانكه گذرميم
  . كنديمي ازينيب اظهار دارد، وجود) جهان( سنگ دلِ در كهي آتش

   ديده باز گذر هست او از كهي نوش وي نا             ديده بـاز رهــش است ناگذران گرـهيمو
)165ي: خاقان وانيد(                                                                                      

  گزر: بدل نسخه -3-2-3
 در نهيزم نيا در مختلف سندگانينو و شاعران از كهيي ها نمونه و بدل نسخه به توجه با
 و است تدرس تيب نيا درباره بدل نسخه كه گرفت جهينت توانيم شده، ذكر نيشيپ تيب دو
  :  شوديم حيتصح نگونهيا به تيب

  ديده باز گزر هست او از كهي نوش وي نا            ديده بـاز رهــش است ناگـذران گرهيمو
 دهش ضبط نامه لغت در» گزر« واژه يِنوشتار شكل نيهم با تيب نيا كه است ذكر انيشا

  »)ناگذران« لِيذ: دهخدا نامه لغت. (است
 مجلس وارد تا ديكن باز را راهشان. اند دهيرس گرانهيمو دسته: است نيچن تيبي معنا
  .ديكنيي رايپذ شانيا از است، ازين مورد كهي نوش وي نا با و شوندي سوگوار

  هم باي ا نقطه وي حرف فيتصح -3-3
) خورب/ تنور( فيتصح مانند؛ گردديم اديز و كمي ا نقطه هم شوديم ليتبد حرف همي گاه

  .است شده تيب شدن نامفهوم و مبهم سبب كه ريز تيب در
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  اند خــتهيآم شـكر جـان فلك بخــور زو            ديع مجمر دم چوي صــراح كـام نكهـت
    )117ي: خاقان وانيد(                                                               

   فلك تنور از: بدل نسخه -1-3-3
 كه» تنورفلك« نيبنابرا. ابديينمي ونديپ اول مصراع با و نداردي درستي معنا دوم مصراع

 نان ماه، و ديخورشيي گو. است مناسبتر شده مانند تنور به ديخورش نور وي روشن به توجه با
ي ستورد ساختار در كه استي بيترك فلك بخور. شونديم پخته» فلك تنور« در اندكهيي ها
 نيبد و است از فيتصح هم تيب آغاز در زو كه شوديمي ادآور. يكنديم جلوه نامتناسب تيب

  : شوديم حيتصح نگونهيا تيب نيبنابرا. كننديم دايپي نحو ارتباط مصرع دو گونه

  اندختهيآم شـكــر جــان فلــك تنـور از              ديع مجمــر دم چوي صراح كـام نكهـت
 برج ره،تنو كهي معن نيا به است ايآس تنوره در است نهفته تيب نيا در كهي گريدنكته

 رجب نيا درون از آب و شوديم ساخته است، روان آن از آبشار كه كوهي پا در كه استي بلند
 تلغ: رك. (وادارد گردش به را آن تا كوبديم پره اي يچوب چرخ بر و گردديم ريسراز) تنوره(

 را هشب وجه كه است برده كار بهي هيتشبي خاقان نگونهيبد) ايآس تنوره لِيذ: دهخدا نامه
 از باران دنيبار و ايآس تنوره در آب شدن ريسراز وي صراح دهانه اي كام از شراب ختنير

 چراكه دارد؛ تناسب هاميا ايآس تنوره با تناسب در شكردن مصدر از شكر. است دانسته آسمان
  . شود گرفته نظر در جان كننده آرد و خردي معنا در توانديم شكر جان
  نهانم از: بدل نسخه -2-3-3

  نــمينبي ــينــــوا چــه ار نـميب امــان              آخــر كه به نيچن نهادم از مـــــار چـو
  )293ي: خاقان وانيد(  

 ودش خارجيي معنايب حالت از تيب تا باشد» نهانم ار« ديبا و است شده فيتصح» نهادم از«
  :شوديم نيچن تيب نيبنابرا. كند دايپ را شاعر مقصودي معنا و

 نمينبي ـــينوا چــــه ار نــــميب امــان            آخــر كه به نيچن نهانم از مـــــار چـو
  ي ادهم فش مدهامتان:  بدل نسخه -3-3-3

ف ازي پرچم هر زرش طاس             يآدم فش مدهامتان يرستم رخشتي مو هر ـورا زـل ـته ح   داش
  )387: همان(
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 ندارد؛ وجودي مناسبت» آدم« و) 64: الرّحمنة سور( استي قرآن ريتعب كه» مدهامتان« انيم
 انهگيبي ا واژه نجايا در» يآدم«نيبنابرا است؛ كرده فيتوص را ممدوح اسب شاعر مگر رايز

 و رستم و رخش« انيم و دارد تناسب» مدهامتان« با - است» كبود« كه -» ادهم« و است
  .برديم نيب از را تناسبها نيا» يآدم« واژهي ول است؛ برقرار تناسب» زلف و پرچم و طاس

   نيس ريش دندان: بدل نسخه -4-3-3

  سخاش افسـر است شده كه نيس زيت دندان            ـخورديم آز جـــــگر همتش خــوان بر
  )233 :يخاقان وانيد(

 ذهن از دور اريبس هيمكن استعاره صورت به» نيس دندان به خوردن آز جگر« دادن نسبت
 نيبنابرا .بخوردي زيچ تواندينميي تنها به» دندان« باز باشد هم هيتشب صورت به اگر و است

 بترمناسي نيهمنش محور در تيبي ها واژه همه با ريش. استي هنر اريبس» نيرسيش دندان«
  . است
   ييجابجا وي حرف -4-3

 ريز تيب در كه چنان افتديم خودي شاعرانگ از واژه و شوديم جابجا حرف كي يگاه
  :است شده بدل» تيحل« به» لتيح«

   يعنصر داســـــتان شـد وهيشـ كي بـه              اسـتي شــاعر تيحل كــان وهيشـ ده ز
)926: همان(                                                                               

 هديكشيمي) خاقاني (و رخ به راي عنصر شعر كهي افراد به اعتراض دري خاقان وانيد در
   مطلعِ؛ باي اقطعه اند،

  يعنصر روان نظم داشــــت خــوش چه             ايخــــاقـان كهي گـفتــــــ ضيتعـر به
)   926: همان(                           

 پس و كنديم عرضهي عنصر بر را خود» انيب سحر« و» شعر اعجازِ« مفاخره، با شاعر كه آمده
  ؛تيب كوتاهي ا مقدمه از

   يعنصــــــر ـــانيب سحـــر بهي نكرد              كنـميم من كهي سحــركــــار نيا كـه
)926: همان(                                                                          

 يهالهيح و شيخو سخن افسون» (انيب سحر« و» يسحركار« از صراحت با خود كه اورديم را
. كنند دييتأ بحث مورد تيب در را» لتيح« واژه تواننديم تهايب نيا كه كنديم اد) يشاعرانه
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 اده،ز شفق استاد از رانيا اتيادب خيتار و ثروت ريجهانگ چاپي خاقان وانيد در نكهيا ضمن
  است؛ آمده ضبط نيا با تيب

  يعنصر داســــتان شــد وهيشـ ـكي به             استي شــاعر لتيحـ كـان وهيشـ ده زِ
)   707ي: خاقان وانيد(                                                                                  

 نيرالدينص خواجه كه است نيا كنديم دييتأ تيب نيا در را» لتيح« واژه كهي گريد ليدل
 ربارهد آنكه از پس داده؛ اختصاص شعر به كه نهم مقالت در االقتباس اساس كتاب دري طوس
 لييختي اقتضا زيچ چهار گفته آنگاه و دانسته لييتخ را شعر گفته، سخن آن تيماه و شعر

 وي) معان و الفاظ( دو هر به بود متعلّق كهي امور) د ،يمعان) ج الفاظ،) ب وزن،) الف: كنديم
 صنعت ار» يصناعي هالتيح« و دانديم» لتيح« كنديم لييتخي اقتضا كهيي زهايچ ازي كي
 سبح به اي كندي معن غرابت به اي كندي معن حسب به لييتخي اقتضا آنچه ـ:« خوانديم
 وانندخ صنعت بود دو هر به اي يمعن به اي لفظ به متعلّق كه را يصناعي لتهايح و...  يلتيح
 سبك در) 588: االقتباس اساس». (علوم از است مفردي علم متأخّران كينزد به آن معرفت و

 نطق،م از ديآ شده پرداخته چون: است آوردهيي عالة دانشنام از نقل به بهار استاد نثري شناس
 كه استي گفتن) 1/296: نثري شناس سبك. (شود كرده نيا بر علم آغاز كه ديآ كرده لتيح

  : است برده كار به  نظر موردي معنا در را» لتيح« اصطالح همي ا گنجهي نظام

ا             ـدوزـانــ طـاعـــت هيفــقــــ بــاشيم آمـــوز لتيحـــــ هيفقــــــ نـــه امـ  
ا             هـــــشي سويعــ بـيطـــب بــاشيم كُـــــشي آدمـــــ ـبيطـب نــــه امـ  

)27ي: نظام وانيد(                                                                      
 شگرد و نّف«ي معن به باشد، بوده» لتيح« ستيبايمي خاقان تيب در» تيحل« واژه نيبنابرا

 رفتهگ قرار زين ستهايفرمال ژه،يو بهي امروزي ادب نقادان توجه مورد كهي اصطالح ؛»ديتمه و
» لتيح« فيتصحي خاقان تيب نيا در» تيحل« كه است نيا مقدمات نيا از مقصود. است
  : است بوده نگونهيا تيب پس. است بوده

  يعنصر داســــتان شــد وهيشـ ـكي به             استي شــاعر لتيح كــان وهيشـ ده زِ
  ييجاجابه وي حرف ،يانقطه -5-3

 و زودناف ،ييجابجا تيب در و شوديم گريدي حرف به ليتبد و افتديمي حرف از نقطهي گاه
  .ديايم شيپ زين واژه كاستن
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ـتوار چـنان كرده ــ   استوار نيا دتيناي بشــنو اري كسـ كـز             غـم عهد جان و دل با اس
)185ي: خاقان وانيد(                                                                                     

  ي بشنوي كس ز گر: بدل نسخه -1-5-3
 خوانش نيهمچن. است شده جاديا كلمات تنافر دوم، مصراع در» اري كس كز« خوانش در
 آن در بندرتي بالغ ضدي بهايع و تنافري ول است دشوار معموالً آن، درك وي خاقان شعر

  :شوديم حيتصح نگونهيا تيب نيبنابرا. است درست بدل نسخه پس شوديم دهيد

  اســتوار نيا دتيناي بشـنوي كسـ ز گر            غــم عهـد جان و دل با اتوار چنان كرده
  شيافزا و كاهش ،يانقطه ،يحرف -6-3

  .است بوده» بجخشم« صورت كه» تجشم« كه چنان

ـرخ دل وانيد به كرده   قال شبانگه زشــت نهــاد تجـــشـم ـريپ             لقـب را ــنيزم و ـچ
)   36: همان(  

   بجخشم: بدل نسخه -1-6-3
ي معنا تواندينم تيب نيا در رايز ست؛ين مناسب جا نيا در) دنيبكشي زيچ رنج» (تجشم«
 نيتائبال اُنس  در كه-) گمراه د،يپل( بِشَخْشَم همان اي كه بجخشم بلكه باشد داشتهي منف
  .دارد تناسب تيبي افق محور با و است درست - آمده ليپ ژنده جام احمد از

 نكند، موافقت ما با و دارد، خبر قتيحق از ذره كي كه ديآ ما انيم دري شيدرو اي و«
 اناحس ماي جا به كه هر و شود رونيب ما انيم از تا ميكن نام هيروس و مييبرگو بشخشمش

ي معن به» بِشَخْشَم« رايز) 238 ن،يالتّائب اُنس.» (ميكن نام رتشيس كوين و ازين كوين را او كند،
» شَخْشَم« مرادف و است) بِشَخْشَم لِيذ: 1377 دهخدا، نامه لغت» (سقوط و لغزش دن،يلغز«

: رك. (ديايب» شَخَش« لغت در كه چنان نباشد؛ كلمه اصل از«ب»  كه است آن ظاهر و است
  ؛است رفته كار به زينيي سنا وانيد ازي تيب در واژه نيا) بِشَخْشَم لِيذ: دهخدا نامه لغت

  است تبــــه بِشَـخْـشَــم يجــا نــه ور             اسـت شره و شهوت نفـس ار خـوش آن
)259يي: سنا وانيد(                                                                   

ي پا از كهي ا خانه وارِيدي عني» نهاد تجشم ريپ« با ونديپ در» لغزش«ي معنا در» شَخْشَم« و
 يشكلها به را» دنيشخش« مصدر دهخدا علّامه. باشد ختنيفرور حال در و است رانيو بست

 نامه لغت در ها واژه نيا درمدخل» شخش ده،يشخ ده،يشخش شَخش، دن،يشخ دن،يشخش«
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ي گريد شكل كه -» دنيلخش« به ميدا طور به ها واژه نياي معنا و حيتوض در و است آورده
 يمتعددي ها نمونه مختلف، شاعران از ها واژه نياي برا و كنديم اشاره -است» دنيشخش« از
 يخوددار ،نامه لغت از آنها از كي هر حيتوض از اختصار تيرعاي برا پژوهش نيا در كه اورديم

 ،يديحم مقاماتي چاپي ها نسخه در» ديبلخش« و» ديبشخش« ليدل نيهم به. است شده
  . است كرده دايپ نمود» ديبلغز«ي معنا با

 عنان مه نينخست صبح با ريپ ،ديبشخش شبي زنگ قدم و ديبدرخش روزي روم عذار چون«
 نيچن گريدي ا  نسخه در ا) ي74ي: ديحم مقامات» (شد پنهان گذشته، شبِ چون و شد

 مقامات...» ( ريپ ،ديبلخش شبي زنگ قدم و ديبدرخش روزي روم عذار چون: «است آمده
  :شوديم حيتصح گونه نيا تيب نيبنابرا) 201ي: ديحم

  قال شبانگه زشــت نهـاد بجـخـشم ــريپ            لقب را ـنيزم و چرخ دل ـوانيد به كرده
  يدستور ساختار -7-3

 زمان جانيا در اما باشد؛ اريبس موارد شامل توانديمي دستور ساختار اساس بر تيب حيتصح
  .است بوده نظر مورد فعلها

  صفدر شاه چتر چون قــد آخته است روز             مخـالف تيرا چون قامت پست گشت شـب
)192ي: خاقان وانيد(                                                                                    

   گشته شب: بدل نسخه -1-7-3
 هم اول جمله زمان كه است بهتر چه نيبنابرا است حال دوم جمله زمان ميكن توجه اگر
 )ابدييم ادامه حال زمان تا فعل اثر كه چرا است حال خودي نوع بهي نقلي ماض( باشد حال

 وزر و است گشته قامت پست شب د؛يگويم چه: ندهد دست از را خوديي بايز شاعر سخن تا
 هر در) دكنيم دايپ تناسب آخته با و( است گوشنواز تيبي قيموسي وانگه است؛ آخته قد هم

 ادهسي ماض كه تيب نيا ذكر از منظور. كنديم جاديا شعر دريي ستايا حالت» گشت« حال
 حيجتري سجاد استاد ،يخاقان وانيد مصححي سو از» است گشته«ي نقلي ماض بر» گشت«
ي هايماض ةهم و است داده انجام را كار نيهم وانيدي ها جا اكثر در كه است نيا افته؛ي

 داشت هتوج ديبا نيبنابرا. است شده دهيبرگز آني جا به سادهي ماض و رفته هيحاش بهي نقل
 نيا ردكارب به عالقمند اريبس و داردي سبك شيگراي وصف وجه وي نقلي ماض بهي خاقان كه
  .  است فعل نوع
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   خوانده شاه فتح بر: بدل نسخه -2-7-3
 ،فتح هنگام در ايگو وريط چه است كرده عيضا را تيب» كرده«واژه است آشكار كه چنان

 تيب و دارد؟ ممدوحي براي شيستا چه» كُنَد بر از« را آن اگر و است خوانده را» الحمدهللا«
  :شوديم حيتصح نگونهيا

  بر از الحـمــدهللا خوانـده شـــاه فتـح بر             ايگــــو وريطـ را او وقواق درخت همچو
ـره شيارج رهيبحـ نيبب نكيا و    سخــاش آور ــــميتي در بحـــرِ موج از            است ياقـط

  سخـــاش پرور گـهــر ابــر ز صدف آرد             نيا از بعد ـشيارج رهيبح اگر نشگــفت
)   231: همان(                                      

  ) دوم تيب دوم مصرع( بحر ز: بدل نسخه -3-7-3
 هم مجازي حتّ معناستي ب آوردن ابر از صدف ميكن توجه دوم تيب دوم مصراع به اگر

  :است درست» بحر« ابر،ي جا به پس است اول تيب جهينت دوم تيب كه چون و باشد تواندينم

شـرم قانون كــه ده آبم به شـروانم ننگ             غمـم قـارون كه كن خاكم به خاقـانم رد  
)250: همان(   

   شر فرعون: بدل نسخه -4-7-3
 ورمشهي تناسب» فرعون« و» آب« انيم اما است نامعلوم» شر قانون« و» آب« انيم تناسب

 و دارند تناسب هم با» فرعون« و» قارون« و دارد فرعون شدن غرق به اشاره و است برقرار
ي لو هماهنگند قانون و قارون اگرچه. باشد اوي داستانها وي موس حضرت ادآوري توانديمي حتّ
   :شوديم حيتصح نگونهيا تيب پس. است ناساز تيب ساختار و بيترك در آهنگ نيا

شرم فرعون كــه ده آبـم به شروانم ننگ           غمم قارون كه كن خاكم به خاقـــانم رد  
)276: همان(   

   قدت اليخ:  بدل نسخه -5-7-3
 افظح و زلف نه است متناسب تيب ساخت در» قد« دهديم نشان كه استي ا نهيقري طوب

  : گفتهي طوب و اري قد انيم تناسب به توجه با

ـت قدر به كـــس هـــر فكـر             ـــاري قــــــامــت و مـا و طــوبا و تـو اوست همـ 
)   123: حافظ وانيد(                                                           
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 امالًك نيبنابرا. را او زلف نه كننديم مانند طوبا به را محبوب قامت زبان،ي فارس شاعران و
 : است درست قدت اليخ كه است آشكار

  ندارمي آبشــخـور تهمــــتن درگـه جز             آساي وحش تشنه من و وحشت سراب شروان
)280: ص ،يخاقان وانيد(  

  آسا ژنيب تشنه من: بدل نسخه -6-7-3
 امعني ب دوم مصراع كه شوديم سبب نخست مصراع از ژنيب حذف كه داشت توجه ديبا
ي ا نهيقر اول مصراع در كه افتديم مناسب تيب ساخت دري زمان تنها تهمتن كه رايز. شود

  :باشد تواندينم ژنيب جز نهيقر آن و باشد داشته

  ـدارميد خـــلـق ننديب و نبـود نـام كــهي            خوار از باشم وصـل الف چون كه بدان
 اخبارم و نام داستيپ و نهـانم مـــن كـه            مـانميهمــ را مـرغيســي بدانــ اگـــر

)287: همان(  
   كه مدان: بدل نسخه -7-7-3

ي نرهيي معنا ت،يب دو هر به» كه مدان« كه مينيبيم ميكن دقّت تيب دو ونديپ به اگر
 مدو تيب كه چرا. معناستي ب كامالً آمده وانيد در كهي شكل نيهم به كهي حال در دهديم
 تيب و كنديم حيتصح را آن و كرده نظر صرف اول تيب مفهوم ازي خاقان كه استي ا گونه به

 تيب پس است مدح هيشب ذم ت،يب» كه بدان« وجود با و است سروده منظور نياي برا را دوم
  :شوديم حيتصح گونه نيا

ف چون كه مدان   ــدارميد خــلـق ننـديب و نبود نـام كــهي             خــوار از باشم وصل اـل
  اخبـارم و نام ـداستيپ و نهـانم من كــه             مـانمي هم را مــرغيســــي بدانــ اگـر
  يدستور و تيب ساختار -8-3

 دلِب نسخه شناخت در دارد، وجود جمله كالم اركان انيم كهي ارتباط ژهيو به تيب ساختار
  :است مؤثّر اريبس درست

  برآمد حـام و ســــام ز نـوالـش شـكــر             ديبجنب غـرب و شــرق به جاللش كوس
  ) 145: همان(                                                                                
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  )دوم مصراع در( بشاشت بانگ و) اول مصراع در( بشارت كوس: بدل نسخه -1-8-3
 تيب اما است؛ اول مصراع جهينت دوم مصراع كه دهديم نشان تيب ساختار داشت توجه ديبا
 ترس سبب جالل چه ندارد وجود مصراعش دو انيم ،ييمعنا تناسب چيه صورت نيهم به
  : كه ديد ديبا نيچن راي خاقان هنر نيبنابرا. شكر سبب نه شوديم

  دآمـ بر حــــام و سام ز بشـاشت بانـگ            ديبجـنب غــرب و شـرق به بشارت كوس
  .برآوردند بانگي شاد به) مردمانة هم(  حام و سام و زدند مژده كوسي عني

  يحرف وي انقطه ،يساختار -9-3
 بدل نسخه است؛ معنادار تيب باز اگرچه شود؛يم گرگونيد حروف و نقطه نظر ازي ا واژه
  :كنديم كامل را تيب فصاحت كه است

 ـــاري لــــب ازي نــــيب نــار مـا نقــلِ             ميخـــــور شـــراب چـو نقــلِ بـه نـار
)196: همان(  

  اري لب ازي عن: يبدل نسخه -1-9-3
 از »يعني« با شاعر است؛ افكندهي هنري معنا از را تيب» ينيب« كه است آشكار كامالً
ي ونديپ چيهي نيب كهي حال در است؛ كردهي بردار پرده ،)نُقل( ذهن از دورة مرشّحة استعار

  .ندارد تيب با
  حذف -10-3

  .است تيب گاه و حرف كلمه، حذف مقصود
  كلمه حذف -1 -10 -3

ـدل از شدهي كا ندا كردشي قـمـر ــ   غـــرابي گــــلو دام رز ريانجــــة دانـ            تو ع
)43: همان(                                                                        

 اداست. است» باغ«ي معنا به بيترك نيا در» رز« كه چرا دارد حشو ،»رز ريانجة دان« بيترك
 نشيزگ بر دييتأ مهر نامه، مرزبان تيب اساس بر و اند كرده اشاره نامه مرزبان متن بهي سجاد
 عطف» و« كي نامه، مرزبان تيب در كهي حال در) 43ي: خاقان وانيد: رك. (است زده خود

. گورانة دان و ريانج دانهي عني» رز و ريانجة دان« گونه نيبد و است آمده» رز« و» ريانج« انيم
» ي دانه« ،يسجاد استاد متن در كه» دانه«ة واژه كه است آن ت،يب نيا در گريدة نكت

 كوچك» ي«ي امال ،»دانه كي يحتّ«ي معنا به باشد» يا دانه« ستيبايم است، شده خوانده
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 در. است بودهي هيبدي امر ماي ادب متون در وحدت اي نكره» ي«ي معنا در» ء« شكلِ به
 حيصحت گونه نيا تيب نيبنابرا. استي سجاد استادة نسخ نيع تيب ،يكزّاز استادة نسخ

  :شوديم

  غـــرابي گــلـو دام رز و ريانجـــة دانـ             تو عــدل از شدهي كا ندا كردشي قمـر
  تيب حذف -2 -10 -3
 لياص تيب كه افتيدر توانيم تيب سبك از اما است؛ برده سيپانو به راي تيب مصححي گاه

  :شود گنجانده متن در ديبايم و است

  بامرح آنك آفت سال خشك نيز گذر دري            روشن نكيا ظلمتي تنگنا نيز گذر بر
)1: همان(                                                                                    

ي ناسش سبك نظر ازي ول گذارديم رونيب را متن ازي مصرع اي يتيبي گاهي سجاد استاد
 وانيد نخست دهيدرقص كه چنان. دارد اصالت و استي خاقان از تيب كه داستيهو كامالً

  :است كرده كار نگونهيا

   امرحبي تيگ دو هر خراج صاحـبي ا ديگو             عشــق سرهنگ دتيآ شيپ تا يآ فقر درِ بر
)1: همان(                                                                                               

 تيب كي و است شده هيقاف ،»مرحبا«ي جا به» آ اندر« تهران،ة نسخ در كه افزوده سيدرپانو
 آنِ از يشناس سبك نظر از چرا كه شوديم گفته تيب نيا درباره چندي ا نكته: «دارد اضافه
 نك،يا تنگنا،«ي بهايترك به واژگاني نيهمنش محور دري خاقان ،يواژگان نظر از: استي خاقان

 كه چرا. داردي بهتري همخوان تيب با» آ اندر« و داردي سبك شيگرا» آنك و خشكسال
 بهي انخاق ،يشناسيي بايز نظر از. ابدييمي درستتريي معنا تناسب دوم، تيب با» مرحبا«

 سپي تهايب كه چرا است نيآغاز تيب هم تيب نيا و دارد عالقه اريبس مصرعها، كردن موازنه
  :دارند موازنه هم نيا از

ـزلت شـرب   واه ــخيب بكـــن بن ازي افتي وحدت باغ            هـوس آب ببر سر ازي ساخت ـع
   ـايـم اهللاـتيب درگـــاه بر ـليپ سـپـاه با            منهي پـ المقـدسـتيب در خوك قطار با

)1: همان(                                                                                         
 
 



  ١٩/شروانی خاقانی از بيت چند در شکلی تصحيفھای تحليل و بررسی
 

 

  جهينت -4
 كه تاسيي ها وهيش نيمهمتر ازي كيي يمعنا وي لفظي تناسبها در تأملي فارس شعر در

 در. برساند ياري تيب در بهايترك و هاواژهي شكلي فهايتصح ژهيو به متن حيتصح به توانديم
 چه نهاآ فيتحر و حروف ليتبد در چهي شكلي فهايتصحي عني موضوع نيا زيني خاقان شعر
ي ب رشاع نيا وانيدة كريپ بري فراواني بهايآس هايبدخوان جهينت در و ها نقطهيي جابجا در
 حيحتص مرسومي ها وهيش در كه است ستهيبا رو نيا از. است كرده واردي فنّ سبك در ليبد
 وشر بهيي استقرا موارد اساس بر و گردد نظر ديتجدي شعري فهايتصح حيتصح ژهيو به

ي خاقان رشعي فهايتصح حيتصح در كهي ا نكته. افتي دست متون حيتصح دري نيع وي علم
 صاحتف تيرعا و متناسبي بهايترك و ها واژه بهي خاقانة عالق داد، قرار توجه مورد شتريب ديبا
 اند رفتهگ قرار ليتحل وي بررس مورد مقاله نيا در كهي فاتيتصح. است تيب در كالم بالغت و

. اند كرده دار خدشه را آن بالغت و فصاحت هم اند برده نيب از را تيبي ساختار تناسب هم
  :دشونيم دهيچ هم كنار در نجايا در فاتيتصح نياي شكل شباهت در تأمل و مالحظهي برا

 –نهادم  /تنور-بخور/ ناگُزِران -ناگذران/ نگزِرد -نگذرد/ انقاس -انفاس/ حِيمس -مسبح
 -فرعون/ زلف – قانون/ خوانده -كرده/بجخشم - تجشّمحيلت/ –اَدهم/ حليت    –آدم /نهانم

 -ينيب/ كز -گر/ بشاشت بانگ -نوالش شكر/بشارت-جاللش مدان/  -بيژن/ بدان -قد/ وحشي
  .ريش-زيت/ بحر  - ابري/ عني

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٣٩٧ تابستان/ ۴٠ پياپی شماره/ سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ ٢٠
 
 

   مĤخذ و منابع
  قرآن -1
  .اول چاپ ،1375 تهران، ،يجام انتشارات ،يامام نصراهللا صبح، ارمغان -2
 .1355 تهران، تهران، دانشگاه انتشارات ،يطوس نيرالدينص خواجه االقتباس، اساس -3
 رهنگف اديبن انتشارات فاضل،ي عل حيتصح ،ينامق جام احمد ليپ ژنده ن،يالتّائب اُنس -4
 .اول چاپ ،1368 تهران، ران،يا

 روشن، دمحمية تحش و حيتصح و مقدمه با ،يغزنويي سنا ،الطريقةالحقيقة و شريعةحديقة -5
  . اول چاپ ،1377 تهران، نگاه، انتشارات

  .چهارم چاپ ،1372 تهران، ،يفرهنگ وي علم انتشارات شركت ،يورديابي انور وانيد -6
  .1371 تهران، ر،ياساط انتشارات دار،جربزه - ع اهتمامِ به ،يغن-ينيقزو حافظ، وانيد -7
ة خنس با مطابق( ثروت ريجهانگ اهتمام به فروزانفر، الزّمانعيبدة مقدم با ،يخاقان وانيد -8

  .اول چاپ ،1389 تهران، نگاه، انتشارات ،ي)هجر 763ي خطّ
  .پنجم چاپ ،1384 تهران، زوار، انتشارات ،يسجاد نياءالديض كوشش به ،يخاقان وانيد -9

  .اول چاپ ،1375 تهران، مركز، نشر ،يكزّاز نيالدرجالليم راستيو ،يخاقان وانيد -10
 چاپ تا،ي ب تهران، ،ييسنا انتشارات ،يرضو مدرس اهتمام وي سع به ،ييسنا وانيد -11

  .چهارم
ي لمع انتشارات شركت ،يتفضّلي تق حيتصح و اهتمام به ،يشابورين عطّار عطّار، وانيد -12
  .دوازدهم چاپ ،1386 تهران، ،يفرهنگ و

 هران،ت دانشگاه انتشارات ،يزنجان برات حيتصح ،يگنجوي نظام مجنون، وي ليل وانيد -13
 .دوم چاپ ،1374 تهران،

  . پنجم چاپ ،1369 تهران، ر،يركبيام انتشارات بهار، الشّعرا ملك نثر،ي شناس سبك -14
  .اول چاپ ،1385 تهران، گل، جام انتشارات ار،يماه عباس ،يخاقان انيسحرب -15
 ،يميبراهمختارا ،ي)خاقاني شخص سبكي بررس و شعري شناسسبكي (آرزومند شرح -16

  .اول چاپ ،1385 اهواز، معتبر، انتشارات
  .اول چاپ ،1372 راز،يش راز،يش دانشگاه انتشارات ،يرازيش ديمؤ ،يخاقان شعر -17
 تهران، زوار، انتشارات ،يسجاد نياءالديض ،يخاقان وانيد راتيتعب و لغات فرهنگ -18

  .اول چاپ ،1374



  ٢١/شروانی خاقانی از بيت چند در شکلی تصحيفھای تحليل و بررسی
 

 

ة مؤسس ،ي)كاشان محمدي حاج بن قاسم محمدي (سرور الفرس، مجمع فرهنگ -19
  .اول چاپ ،1368 تهران، ،يعلمي مطبوعات

ي اسالمي جمهوري مايس و صدا انتشارات م،يرح ،يفيعف ميرح ،يشعرة نام فرهنگ -20
 .1373 تهران، ،)سروش( رانيا

 ،1386 تهران، مركز، نشر ،يكزّاز نيالد رجالليم ،يخاقان وانيدي ها يدشوار گزارش -21
  .دوم چاپ
  .دوم چاپ ،1372 تهران، تهران، دانشگاه انتشارات يمؤسسه دهخدا، اكبر علي نامه، لغت -22
 ،يهرو ليما بينج قيتعل و حيتصح مقدمه، با ،ياُشنُو نيالدتاجي فارس آثارة مجموع -23

 .اول چاپ ،1368 تهران، ،يطهورة كتابخان
 وي علم انتشارات شركت ،ياحير نيام محمد اهتمام به ،يراز نيالدنجم العباد، مرصاد -24

  .دوازدهم چاپ ،1386 تهران، ،يفرهنگ
 رنش مركز زاده، سلطان شهناز: راستاريو نژاد،ي انزاب رضا حيتصح به ،يديحم مقامات -25

  .دوم چاپ ،1372 تهران، ،يدانشگاه
  . 1339 اصفهان، ،يمحمدة خانچاپ ،ييابرقو اكبري دعليس چاپ ،يديحم مقامات -26
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


