
 

 (ادب بهار) فارسی نثر و نظم شناسیسبک تخصصی فصلنامه

 پژوهشی -علمی

 39پیاپی شماره -1397 بهار -اول شماره -یازدهم سال

سبکی،  لت نسخۀ لندن) با تکیه بر ویژگیهایبررسی انتقادی نسخه های دیوان خاقانی و اثبات اصا

 لغوی و زبانی خاقانی و اشارات و تلمیحات دیوان خاقانی(

 ( 265-284) ص 

 2بریپالدیپ آمسیف ،1)نویسنده مسئول(یعقوم نوروزی
 1396مقاله: بهار  افتیدر خیتار

 1396مقاله: بهار یقطع رشیپذ خیتار

 چکیده:

سنگ  س ه های م تلفی از آن در ددیوان خاقانی، از آرار گران سی بوده و ن ستح ادبیَات فار ست ا

ا، خود خایپ ارر، تاکنون چندیپ بار تصایا شده و هر کداه از ایپ تصایاات، نقاط ضعف و قوَت 

ندیک به اص  را دارندح از عل  نبود تصایا علمی و منقَا از ایپ دیوان، عده شناخت نس ه اص  یا ن

ی علمی پ عام  و عده تاش برای شناخت نس ه اص  بر اساس معیارهادیوان خاقانی بوده استح ای

یگنیپ متپ شناسی و نس ه شناسی، سبب شده تا مصاَاان ضبطهایی را از نس ه بدلهای دیوان، ها

ه سبب ککرده و در مورادی با درک متپ شناسانه و ذوع خاقانی شناسی خود، متپ را تصایا کنند 

ستح شده ا صایا  ضبط و ت س ه  خطا در  صالت و اعتبارن ست تا ا ای هدر ایپ مقاله تاش بر آن ا

سبکی،لغوی و زبانی خاقانی و انطباع ایپ ویژگ شی در ویژگیهای  سخ دیوان خاقانی، با پژوه یها در ن

دقَتی و  متفاوت و همچنیپ اشارات و تلمیاات متفاوت در دیوان خاقانی و دقَت و صاَت ضبط و بی

صرف کاتبان، مورد ا سخ دیوان خدخ  و ت سی علمی و انتقادی ن اقانی از ایپ رزیابی قرار گیردح با برر

ست  سخ ا شتر از دیگر ن س ة ل(،بی س ة لندن )ن صالت و اعتبار ن شپ می گردد که ا با  ولااظ، رو

 ه دادح اعتماد به ایپ نس ه، می توان تصایای علمی و انتقادی و منقَا از دیوان خاقانی ارائ

 

 اقانی، تصایا، نس ه شناسی، واژه ها و ترکیبات، اشارات، تلمیااتدیوان خکلمات کلیدی: 

                                                      
ب اریخخاسخخختخخاد ح1 م ،یفخخارسخخخ اتیخخگروه زبخخان و اد کو، دانشخخخگخخاه آزاد اسخخخا کو، ا ،یواحخخد مخخا  رانیمخخا

noruziyagub@yahoo.com 
 /رانیا ه،یخخاروم ،یدانشخخخگخخاه آزاد اسخخخام ه،یخخواحخخد اروم ،یفخخارسخخخ اتیخخان و ادبگروه زبخخ اریخخاسخخختخخاد ح2

drabbarin@yahoo.com 
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 مقدمه:

و ترکیبات    غنی خاقانی با آفرینش مضامیپ، تصاویر،و ت یَ پشتوانة فرهنگی گسترده، طبع نوهو

، اشخخارات م تلف علمی، تاری ی، اسخخاطیری، دینی، فرهنگ عامه ، تلمیاات غریب و بدیع و غریب

سبکی، ویژگیهای خا، زبان شعار اوی و  شده ا شواری و سبب  صایدش، د ها و پیچیدگیهای به ویژه ق

َص  شتهخا س ان  ی دا شدح از ایپ روی، نا شعار او بپردازند و  نتوانسختهبا ستی به کتابت ا اند به در

سته صرَ خوا ستی را وارد متپ کرده اند)ت ضبط های نادر شها(  سته )لغن ح ایپ دخ  و فات( یا ناخوا

تا اختافات زیادی بیپ نسخخخ دیوان خاقانی وهود داشخخته باشخخد وایپ عام ، تصخخرَفهاسخخبب شخخده 

ساخته  شوار  ص  را برای اه  ادم و مصاَاان دیوان خاقانی د ص  یا نندیک به ا س ه ا سایی ن شنا

اسخختح پیراسخختپ دیوان خاقانی از ایپ دخ  و تصخخرَفهای نابجا و لغنشخخهای کاتبان و شخخناسخخایی و 

ن خاقانی،فعالیتی است که میتواند ما را در خاقانی شناسی و آشنایی با شناساندن نس ة اصلی دیوا

ابعاد هنر وی یاری دهدح با بررسخی علمی و تجنیه وتالی  موشخکافانه شخعر خاقانی می توان به ایپ 

مهم، دسخخت یافت و دخ  و تصخخرَفات و تاریفات کاتبان را مورد شخخناسخخایی قرار دادح رویکرد ایپ 

خاقانی، ما را در شناخت نس ة اصلی نین یاری میدهدح چرا که با دقَت و تیمَلی  چنینی به متپ دیوان

،نسخخ ة کتاب انه 2، نسخخ ة مجلس)مج(1در ضخخبطهای نسخخ ه های دیوان خاقانی؛ نسخخ ة لندن)ل(

و بررسی علمی و سبک شناسی و زبانی و لغوی و زیبایی  4و نس ة کتاب انة تهران)ط( 3پاریس)پا(

س  ضبط های ن سانه  صالت و شنا ضبطها و به تبع آن ا صالت و ارهایَت  ه های مذکور، میتوان ا

 اعتبار نس ه را تش یص داد و همچنیپ عل  تصرَف در ضبط ها را نین روشپ ساختح 

 بیان مسئله، هدف و روش تحقیق

ب شی از ضبطهای نادرست در دیوان خاقانی و لغنشها در ضبطها، ناشی از عده آشنایی کاتبان با 

ی زبانی خاقانی و لغات و ترکیبات و اصطاحات به کار رفته در شعر خاقانی استح کاتبان در ویژگیها

دوره های م تلف، واژه هایی را که نامینوس بوده اند با واژه های آشخخخنا هایگنیپ کرده اند و عده 

                                                      
متعلَال به کتاب انة بریتیش میوزیوه لندن استح ایپ نس ه، قدیمتریپ نس ة تاریخ دار از دیوان خاقانی « ل»نس ة ح 1

 هجری( استح664است که در دست داریمح زیرا تاریخ آن که در ورع آخر نوشته شده )

در فهرست کتب خطی کتاب انة مجلس ربت 976ایپ نس ه، متعلَال بهکتاب انة مجلس شورای ملی که به شماره  ح 2

 صفاه آن تازه است و با اص  نس ه بسیار اختاف داردح170صفاه است که رویهمرفته  730استح ایپ نس ه دارای 

ضمیمه در فهرست بلوشه آمده استح بلوشه تاریخ  1816شمارةمتعلَال به کتاب انة ملی پاریس، شرا ایپ نس ه، بح 3

 هجری میداندح 800کتابت آن را در حدود 

در تهران بتصایا مرحوه علی عبدالرسولی به چاپ رسیده استح  1316-17، چاپ تهران که در سال«ط»نس ة ح 4

 ا حالحصفاه فهرست اعاه و یک مقدمة م تصر در شر35صفاه با متپ و حاشیه، 944دارای 



 

 

 

 

 

 

 267/   اربات اصالت نس ة لندنبررسی انتقادی نس ه های دیوان خاقانی و 

ستح آنچه ما را در انت ام  صرَف بوده ا ضبط و دخ  و ت سبب خطا در  درک معنای برخی واژه ها 

ست که در  شعر خاقانی و لغات و ترکیباتی ا شنایی با زبان  ضبط ارها در بعد زبانی، یاری میدهد، آ

دوره شخخخاعر و دوره های زمانی نندیکبه او، رواج داشخخخته اسخخختح فی المث  در ایپ مورد میتوان از 

شاعر و پیش از او سود هستح عاوه بر ایپ در ایپ مورد میتوان ا شاعران همعصر  ز دیوان دیوانهای 

خود شاعر نین استفاده کرد ؛ چرا که برخی واژگان و ترکیبات در شعر یک شاعر به کرَات آمده اند و 

شاره کرده اند: ستپ دیوان خاقانی یاری  بایسته تریپ»همچنانکه دکتر مهدویفر نین ا تمهید برای پیرا

العراقیپ و منشآت (تافه 90ی، مهدویفر: خاقان دیدرقصا فیچند تصا ایتصا)اوست هستپ از شعر

شنایی با  سبب ناآ س ه ها، کاتبان به  شدح در برخی از ن سودمند با شاعر نین در ایپ مورد میتواند 

کنایات مشخخخهور و ضخخخرم المثلها، ایپ اهنای زبانی را نین تغییر داده اند که ایپ عام  به شخخخدَت از 

سیا سبب خطاهای ب ستح عام  مهم دیگری که  سته ا س ه ها کا صالت ایپ ن ضبطهای کاتبان ا ر در 

فرهنگی غنی شاعر استح کاتبان که اطاعات کافی  ةشده، اشارات م تلف در شعر خاقانی و پشتوان

در علوه م تلف زمان شخخخاعر از همله طب، نجوه، فلسخخخفه، کاه، تصخخخوَف و عرفان ، دانش دیپ و 

شاعر، فرهنگ عامه و خرافا سوه زمانه  شاعر و آدام ور شیوه باورهای دینی و مذهبی  ت و بازیها و 

شاعر به ایپ موارد را درک  شارات و تلمیاات م تلف  شته اند، ا صر آن ندا شاعر و عنا صر  زندگی ع

ضبط  شده اندح  صرَف در آن پرداخته اند و دچار لغنش  سع دانش خویش به تغییر و ت نکرده و در و

شارات و تلمیا ست که ایپ ا س ه ای ا صی  دیوان خاقانی نین ن س ه ا صلی و ن ات و نکته ها در آن ا

بدون دخ  و تصخخرَف کاتبان، حفظ شخخده باشخخدح با باث و بررسخخی و ژرفکاوی در ویژگیهای زبانی و 

س  شود که ن شپ می  شارات و تلمیاات م تلف و متعدَد، رو صی   ةا لندن)ل( در ایپ دو مورد، ا

س  س ه با توهه به وی ةتریپ و معتبرتریپ ن ضبط های ایپ ن ست و  ژگیهای لغوی و دیوان خاقانی ا

زبانی و دقَت در اشارات و تلمیاات م تلف شعر خاقانی، دقیقتریپ ضبط ها هستند و بر ضبط های 

دیگر نسخ، ارهایَت دارند و بر ایپ اساس میتوان نتیجه گرفت، نس ه اص  یا نندیک به اص  دیوان 

س  س  ةخاقانی ن س ه را ن سجادی نین باال و عالمانه ایپ ن ست که دکتر  ساس خود در لندن ا ه ا

ستح صایا دیوان خاقانی قرار داده ا ضبط ها میمقاله برآن پیما در ا ت  یتا با انطباع و عده انطباع 

سخ د شارات و تلم یزبان یهایژگیبا و یخاقان وانین صالت  تیَارها ،یشعر و ااتیو ا ضبط ها و ا

قرار  یمورد بررسخخ نهیزم پینسخخخ را در ا گرید یرادهایها و ا یو کاسخخت میلندن را رابت کن ةنسخخ 

 حمیده

میباشخد و تاش شخده  تاب انه ایک وةیبه شخ لیلیتا -یفیتو صخ در پژوهش حاضخر، ار ماکروش 

 است تا غالب اشعار خاقانی در ایپ رابطه مورد بررسی و پژوهش قرار گیردح

 پیشینه پژوهش:
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صورت نگرفته و تاقیال و پژ سی خاقانی  شنا س ه  شی هدی در مورد ن شی که با تاکنون پژوه وه

روشی علمی و منتقدانه، نسخ دیوان خاقانی را مورد ارزیابی قرار دهد، انجاه نگرفته استح از مطالعات 

مقاالت  ارزشخخمندی که در ایپ مورد صخخورت گرفته می توان به مقاالت دکتر مهدویفر اشخخاره کردح

مقالة  و «ینخاقا وانیشخخخرا مشخخخکات د»و « تیملى در نسخخخ ة دیوان خاقانى کتاب انة مجلس»

ی فعالیتهایی در مازندران یمامدرضا صالاو  فریاز مهدو «یخاقان دیدر قصا فیچند تصا ایتصا»

زمینه نس ه شناسی خاقانیندح با اینهمه اگرچه روش نس ه شناسی در ایپ مقاالت علمی و منتقدانه 

شیو سی، ایراداتی دارد و ایپ  شنا س ه  ست ولی انطباع ایپ معیارهای علمی در ن سبب خطا در ا ه 

ضخخبط های نسخخخ دیوان خاقانی و دقَت و  ةنتیجه گیری شخخده اسخختح از مقاالت دیگری که در زمین

از « تصخخخایا دو تصخخخایف از دیوان خاقانی »توان به مقاله یمارهایَت برخی نسخخخخ نگارش یافته 

ف و نوشتة دکتر عبدالرضا سی« تصایا و تالی  چند تصایف در شعر خاقانی » سیداحمد پارسا ،

از دکتر « مهم درباره نسخ ة لندن یو نکته ا یممدوا ناشخناخته خاقان کی»ةی ومقالمنصخور دیمج

ضا ترک صله در ایپ موردمامدر ص  فا سودمند دکتر ترکی در وبگاه ف شاره  ی و همچنیپ مطالب  ا

 حکرد

 :بررسی و تحلیل

 عدم آشنایی با زبان شعری خاقانی )لغات،ترکیبات،اصطالحات(-1

املی که همواره سخخبب لغنش نسخخ ه نویسخخان بوده، زبان و عناصخخر زبانی اسخختح زبان به یکی از عو

مثابه پدیده ای پویا و هاندار دائم در حال تغییر و دگرگونی اسخخخت؛ همواره واژه های هدیدی بر آن 

شوندح کاتبانی که در قرون بعد به  سپرده می سالها به فراموشی  شده و برخی واژه ها در طول  افنوده 

ابت آرار میپردازند، بی اطاع از ایپ واژه ها و اهناء زبانی، در آنها دخ  و تصخخرَف کرده و آن را به کت

 ایو  یا سخخخندهیمثا در روزگار نو»واژه هایی آشخخخناتر تغییر میدهندح هروی در ایپ باره مینویسخخخد:

 اتیو ه دهیک گرداه  زبان تر یاز سو ایبوده  جیزبان را یو گونه ا ییبا شک  آوا ی،کلماتیس نور

و سخخ نور در زمان کاتب نامینوس و ناشخخناخته بوده و کاتب در  سخخندهیبه کار گرفته آنها از هانب نو

ارتباط  چیه یها و اصطاحات عصر که گاه اژهکلمات و مصطلاات را به و نگونهیا یها کتابت، پیح

صل ییمعنا شته پر کرده و به ا یبا صورت ا صرَ پیندا  یدر دستنوشته اش رو یتفاصورت ،اغاط و ت

ست داده صایا متون«) ا شد، ایپ (79: یهرو  یما، نقد و ت شک  کلمه غریبتر با ح بنابرایپ هرچه 

ضبط های  سبب  ست که  ستحایپ عام ، یکی از عواملی ا شتر ا شد، بی صی  با ضبط ا احتمال که 

عات شعری ناکافی نادرست برخی نس ه های دیوان خاقانی بوده است؛ دانش کم زبانی و ادبی و اطا

سبب شده تا برخی از کاتبان، دخ  و تصرَفهایی در واژه ها و ترکیبات کاربردی شعر خاقانی داشته 

باشندح ایپ کاتبان در بسیاری موارد دچار لغنش شده و در برخی موارد نین آگاهانه و منطبال با ذوع 



 

 

 

 

 

 

 269/   اربات اصالت نس ة لندنبررسی انتقادی نس ه های دیوان خاقانی و 

ست، از اعتبار و اصالت ایپ نس ه و دانش ناکافی خود تغییراتی در متپ داده اندح ایپ ضبط های نادر

 ها کاسته استح

ده دا،ذی  مدخ  تنگ آمدن( از واژگان «)شدن کیآمدن و نند کینند» یبه معن «تنگ آمدن»

ستح در بیت زیر از نظامی گنجوی سانی و آذربایجانی ا سبک خرا  -پرکاربرد در آرار منظوه و منثور 

  یپ معنا به کار رفته است:ایپ کلمه با ا -شاعر هم والیتی و معاصر خاقانی

زآهپ و چوم و سخخخنخخگح یدر دشیخخنخخد  

(1301: خمسه اتی) کل  

تخخنخخگ شخخخخخهخخرآمخخد بخخه دروازه چخخو   

 

 در بیت زیر از خاقانی نین ایپ واژه در ایپ معنا، به کار رفته استح

لهخخا لهخخا و قخخالخخت االنسخخخخان مخخا  بر مخخا  

(4) دیوان خاقانی:   

 تنگ آمده سخخخت زلنلت االرض هیپ ب وان 
 

«  ط» ةضبط کرده اند، ولی کاتب نس « تنگ آمدست»، صریاا « پا»و « ل»،«مج» ةه نس هر س

« نیک آمدست» به سبب ناآشنایی با ویژگیهای زبانی خاقانی و بی دقَتی درسابقه کاربرد ایپ کلمه، 

 ضبط کرده و به خطا رفته استح

س «غوغا»در بیت زیر نین عده دقَت در معنای واژه  ست ن ضبط نادر سبب  « پا»و « مج»ه های ،

 بوده استح

 خروش و هوش تو از بهر بود و نابود اسخخخت

 

غا  که از سخخخر دوگروهیسخخخت شخخخورش غو  

(12) همان،   

ضبط کرده اند، حال آنکه غوغا در ایپ بیت به « و»با حرف عطف « شورش و غوغا» ایپ دو نس ه 

شدح غوغا به معنای « اوباش و اراذل»معنای  شورانگی»میبا شوبگرانشورانگینان،   «)ن،رندان،هوشش،آ

ست: 244: مقدمة االدم شدح در تاریخ بیهقی در ایپ معنا آمده ا سدان »( نین میبا شتی غوغا و مف م

 (41تاریخ بیهقی: «) که همع آمده بودند مغرور آل بویه را گفتندححح

 در بیتی دیگر از خاقانی نین همیپ کاربرد دیده میشود:

ند لب صخخخخاع زر طا غای مصخخخر   گفتی غو

 

 صخخاع زر آمد به دسخخت شخخد دل غوغا خره 

(261)دیوان خاقانی:   

س  سبب کج فهمی کاتب ن ست بوده « پا» ةدر بیت زیر نین عده درک معنای واژه،  ضبط نادر و 

 استح

 مرد بود کعبخخه هوی طفخخ  بود کعخخب بخخاز

 

 چون تو شخخخدی مرد دیپ روی زکعبه متام 

(41) همان،   
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سایر  و« ل» ةکه ضبط نس « کعب باز»ه ای نارایج استحضبط کرده که واژ« کعبه باز»ایپ نس ه 

دخ  کعب م)ده دا،ذی  کند یکعب بازنده حغام بازح قام بازح آنکه با کعب باز»نسخخخ بوده به معنای

 از بازیهای مرسوه در عصر خاقانی بوده استح« کعب بازی»باز(،میباشدح

 ، عام  زبانی استحرا دچار خطا کرده« مج» ةدر بیت زیر نین عاملی که کاتب نس 

تر مخخانخخد بو ک بودی بخخه  کو زک  آسخخخمخخان 

 

ننخخد  ی ب لال زن و دروا  ع م عبخخه  ک بر در   

(98) دیوان خاقانی:   

س ه با بی دقتَی در معنای واژه   ضبط « معلَال زن»ایپ ن ه خطا رفته را برگنیده و ب« مالال زن»، 

س  ضبط ن ستح  س « ل» ةا ستح چ ةکه قدیمتیریپ ن ست، ارها ا ا بر  زن مترادف دیوان خاقانی ا

 معلَال زن در بیت زیر از خاقانی نین آمده است:

ماه اسخخخخت چر  زن  حال همچو ح هد و   در و

 

ماه دهیبر د  ناه عشخخخال رقم کرده چون ح  

(301همان،  )  

 ، مایه لغنش بوده استح«سباع»در معنای کلمه « مج» ةدر بیت زیر،بی دقَتی نس 

برکشخخند چو صخخبا غیت انیکه  یسخخارگه  

 

عنه  برا ب سخخخبخخاع نخخهیک یرزه کننخخد از   

( 235همان،  )  

نق  از ده دا ذی  مدخ  سباع( استح «) گرفتپ یشیپو دنیکردن در دو یشپی»سباع به معنای 

ضبط کرده که در ساختار بیت بی معناستح متشابه الشک  بودن حروف ایپ «سیاع»،« مج»  ةنس 

صرف ناآگاهانه ک صایف(، میتواند عاملی در ت س دو کلمه )ت شد و از ایپ لااظ بی « مج» ةاتب ن با

 ح5اربات میشود« ل»دقَتی ایپ نس ه و اصالت نس ه 

 اردحد« نکبا»در بیت زیر نین ناشی از عده فهم معنای لغت نامینوس « پا» ةضبط معیوم نس 

 یادش آید که به شروان چه با برد و چه دید

 

ند  با بین باشخخخخه زنک کان پشخخخخه و   نکبتی 

(001)دیوان خاقانی،   

ت از اللغا اثیبد اسخخت خصخخوصخخاً در حال ههازح )غ تیکه از سخخه طرف وزد و آن به غا یباد» نکبا

ی پرندگان و سایر ایپ نوع باد، پرواز را برا ح( ،ذی  مدخ  نکباپیمع) «منت ب اللغات (ح باد نامساعد 

 ة ضبط نسضبط کرده که نادرست استح اصالت  باشه و نکبا، « پا»حشرات دشوار میکندح نس ه 

خاقانی نین آمده  در بیت زیر از« نکبا»در ایپ مورد نین نشان از اصالت و اعتبار ایپ نس ه داردح « ل»

 استح

                                                      
بی دقتی نس ه لندن را در « تصایا چند تصایف در قصاید خاقانی»فر در مقاله  مهدویالزه به ذکر است دکتر ح 5

ایپ مورد اربات کنند که با مثال مذکور و نمونه های دیگری که قاب  ذکر اسخخت میتوان وهود ایپ ویژگی را در نسخخ ه 

 مجلس نق  کردح
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ند چو دیو ها چون ک نه تو ر تا هانم سخخخ  

 

کنخخد  ف برا کبخخا  ن ب بهشخخخخت  مپ  خر کو  

(139) همان:   

س ه  سبب عده درک معنای ترکیب« ط»در بیت زیر نین کاتب ن ا رآن « دت ته درندوخته ان»به 

 کرده که نادرست استح« ب یه درندوخته اند»مبدل به 

 بخخفخخلخخک تخخ خختخخه درنخخدوخخختخخه انخخد

 

 چشخخخخم خخخورشخخخخیخخد بخخرنخخدوخخختخخه انخخد 

( 104) همان،   

نقاشخخی پنداشخخته شخخده که زمیپ را همچون فلک رنگ آمینی  ةدر بیت زیر نین، خورشخخید به مثاب

 «بکشند و کنند طرا و نقش زغال و تانگش با نقاشان اولآنچه مرتبه»کرده استح نیرنگ به معنای 

 )نق  از ده دا،ذی  مدخ  نیرنگ( میباشدح(قاطع برهان)

به هلوه لک  به ف نگ زد زمیپ را شخخخ  نیر

 

پر  ه قنا بخخه شخخخ قوس  هوا را  پرگخخار زد   

(191: 1382) خاقانی،  

«  رکام گران»نین ناشی از عده درک معنای « رکام عوان کشد»در ضبط« پا» ةلغنش کاتب نس 

ستح رکام در بیت زیر در دو معنای بوده  ست»ا سوی زیپ آوی ته ا نق  «)حلقه ی آهنی که بر دو 

 به کار رفته استح« هاه شرام»از ده دا( و 

 مخخیخخکشخخخخد عخخقخخ  را بخخه زیخخر رکخخام

 

 چخخون رکخخام گخخران کشخخخخخنخخد احخخرار 

(196) دیوان خاقانی:   

دن به معنایی ماص  از از معنای دوه رکام اطاع نداشته و ضبط اصلی را برای رسی« پا» ةنس 

 است که در ابیات زیر از حافظ آمده است:« رط  گران»معادل « رکام گران»بیت، تغییر داده استح 

دوره بخخاد ایخخاهخخ  ر یمپ و هم صخخخابت  

 

گرانخخان ههخخان رطخخ  گران مخخا را بس از   

(363)دیوان حافظ:   

بد یم هان  کاره که آخِر  که هر دیخور   

 

ط  گران  از  مد و ر بک برآ فتغم سخخخ گر  

(121)همان،  

سلف نبودن» سی نبودن»به معنای « به زیر  شد و « واه دار ک واه که در آن »به معنای سلفمیبا

 ح مدخ  سلف(  ینق  از ده دا، ذ) «باشد نهیآن بع یادا ونینباشد و بر ذمه مد یواه دهنده را نفع

 زکس بخخه زیر سخخخلف نیسخخختم بامخخداهلل

 

 مخخگخخر زایخخند و اسخخخختخخاد صخخخخدر احخخراره 

(287ن خاقانی: )دیوا  

س ه های  س ه های متیخریند، «پا»و « ط»ن سی، ن شنا س ه  شواهد و قرایپ ن ، که با توهه به 

ضخخبط کرده اند و به سخخبب عده درک معنای واژه به خطا رفته اندح « زکس به دهر خج  نیسخختم »

 میباشد که ضبطی ارها بر ضبط هر سه نس ه استح « فرود سلف»،«ل» ةضبط نس 
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دیوان خاقانی، دخ  و تصخخخرَف در واژه ها و تبدی  واژه های نامینوس و کم  ةر نسخخخ از بیپ چها

س  شنا و عده دقَت در معنای واژه ها، در ن سخ « ط» ةکاربرد به واژه های آ شتر از دیگر ن سیار بی ب

س ه، بدون  س ه میکاهدح در بیت زیر کاتب ایپ ن صالت و اعتبار ایپ ن شدَت از ا ست و ایپ عاملبه  ا

 به معنای« منوَع»کرده استح« منوَقیست»را هایگنیپ « مروَقیست»ر معنای واژه، به اشتباه دقت د

 )ده دا( با معنای بیت سازگار است و مروَع بی معناستح« ینیآراسته و درست و منقش از هر چ»

قدرش منوَقیسخخخت بر ایپ سخخخقف الهورد  

 

با سخخخکان   فرش رفوگریسخخخت بر ایپ فرش 

(311)همان،   

هایگنینی واژه های نامینوس با واژه های آشخخنا در نسخخ ه بدلها، در بیت زیر نین دیده  قاعده کلی

 میشودح 

پی هنخخد  ن یران  پی شخخخخ بر  پروانخخه وار   

 

کبخخابشخخخخان  گوران  لگخخه  ف ک پر بخخایخخد از   

(330) همان،   

را هایگنیپ « روباه وار» ،کلمه آشخخنای«پروانه»با بی دقَتی در معنی واژه « پا و ط»نسخخ ه های 

شب یوانیح » پروانهاند کرده  شت خوار  شمال افر وزیبه  هیگو  شیشاپیکه پ ندیو گو دیز قایکه در 

است و  میعظ یرا با او الفت ریخود را بر کنار کشند و ش دهیرود و آواز کند تا هانوران آواز او شن ریش

 حایپ کلمه در بیت زیر نین آمده است: لغت نامه ده دا(«)حححخورد ریش دصیپس مانده

فر ادلعخخ ن ه یغضخخخخ ن پروا مپ توتو و   

 

در پنخخاه غضخخخنفر نکوتر اسخخخخت پروانخخه   

(76)همان،  

شی از ست ب  سخ دیوان خاقانی ضبطهای نادر ست ، کاتبان ن صایفها سم ال ط مربوط به ت که ر

شتگان شدید میکرد نین ایپ خطا را گذ س ت صایا ن ضبط  ستح در بیت زیر، بیپ  ، ناچخ «ل» ةه ا

ست ضبط نادر س  سیمیپ و  ناها زریپ، اختاف در تعداد نقطه ها بوده و ایپ بدخوانی « مج» ةن

شخخده اسخختح بی اطاعی از معنای واژه و عده دقَت در آن نین عاملی «مج» ةسخخبب کج فهمی نسخخ 

 دیگر در ضبط ناصایا بوده استح

 چون سخخخپر زر مهر گشخخخت نهان زیر خاک

 

 نخخاچخ سخخخیمیپ مخخاه کرد پخخدیخخد آسخخخمخخان 

(350)همان،  

،ذی  مدخ  ناچخ( بوده و پیمع یفرهنگ فارسخخ) «کوچک نةین - 2ح  پیتبرز - 1»یناچخ به معنا

 بوده و به شک  ناها کاربرد نداشته استح نجال ناهال، ناهخ، اشکال رایج آن

با معنای « پا»و « مج»در بیت زیر نین آنچه سبب تصرَف در ضبط بوده، عده آشنایی کاتبان نسخ 

صو،  سه»واژه ها و ب  س ه بوده ا« بادری سته بود سهیزآن برگ بادر»ستح ایپ دو ن « هنوزش نج

 ضبط کرده و به خطا رفته اندح
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بادر ته بود سخخخهیزآن برکه  هنوزش ن سخخخ  

 

یچشخخخم بگو تا چه خواسخخخت سخخخهیبادر یا   

( 535همان،  )  

ست« بر» ستان زن ا شدن پ سه  سه، بادری سینه و بادری که به عربی  (یهقی)تاج المصادر ببه معنی 

ند)نق  از ده دا، ذی  مدخ  بادریسه( بادریسه شدن، برآمدگی پستان در آغاز دوره ردی مفلک گوی

نرسیدن به سپ »بلوغ است که سبب میشود مرده هوان را درد خیندح شاعر در مصراع اول به کنایه 

 را ایراد کرده استح « بلوغ 

س  شهور« ط» ةدر بیت زیر نین ن شک ختپ»با هایگنینی کلمه م شتباه «م شده و بدون ،دچار ا

 تیملی در معنای بیت، ایپ ضبط را برگنیده استح

تا کی هگره سخخخوزی و در زلف به کار آری  

 

با هگر آمینی  نه مشخخخک خلال گردد چون   

(688) دیوان خاقانی:   

س « خلال»حال آنکه ضبط  ساختار معنایی کاه « ل» ةکه ضبط ن ست با توهه به  سخ ا و دیگر ن

عمید، ذی  مدخ  خلال( استح ایپ بیت «)نه، پوسیده و مندرسکه»به معنای « خلال»درست استح 

شاره به  سد: داردح« ناک دهی »ا بوده که  پیا میقد انیکول یاز کارها»دکتر ترکی در ایپ باره مینوی

مشخخک خالص قالب  یکردند و ماده به دسخخت آمده را به هایمشخخک را با هگر سخخوخته م لوط م

 (1385)شرا ابیاتی از خاقانی، ترکی: اندح  گفتهیم”یناک ده“کار  پیکردند  به ایم

پارچه »:زندنیجی می آید ةاسخخختعاره از برف اسخخختح در مورد پارچ« زندنیجی»در بیت زیر نین 

ناه آن صخخرفا  پیبنابرا شخخدحیصخخادر م گرید یب ارا بافته و به نواح یدر زندنه از حومه ها یجیزندن

سام مکان ستحهنس ا یانت سف پیا  سینف یاز نظر ارزش با پارچه ها یبوده ،ول دیپارچه از کرباس 

 ( 72،ی، روا فر: جیپارچه زندن«) کردهححیم یبرابر باید

 چون بخخاد زنخخدنیجی کهسخخخخار برکشخخخخد

 

ند  خارا برافک ندس و  خاره سخخخ خاک و   بر 

(136) دیوان خاقانی:   

س ه های  در  ضبط کرده و« زندبنجی»و «زندپیچی»با عده درک معنای ایپ واژه ،« پا»و « ط»ن

س  صرَف کرده اندحدر بیت زیر، عده دقَت ن صلی ت سبب کج «سغبه»در معانی واژه « مج» ةمتپ ا  ،

 فهمی بوده است؛ 

او مشخخختری ةاو آفتخخام سخخخغبخخ ةسخخخ ر  

 

او آسخخخخمخخان، چخخاکخخر او آفخختخخام ةبخخنخخد   

(184) همان،   

س  س « مج» ةن ضبط صایا ن س ه ها که« ل» ةبه های  شد ،« او ةسغب»و دیگر ن  ةشعب» میبا

)ده دا( ح «فریب خورده و  فتهیفر» به معنای « سغبه»ضبط کرده که نادرست و نامربوط استح « او

با کلمات دیگر متپ؛ س ره،بنده و چاکر تناسب معنایی داردح خاقانی در بیت دیگر نین ایپ واژه را به 

 کار برده است:
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نمسخخختی تپ با تسخخخت عشخخخالدل سخخخغبة   

 

با مپ مسخخخت نکیا و    نیدل و تپ تراسخخخت 

(721 همان،)  

 داردح «ط» ةکاتب نس  ةضبط نادرست بیت زیر نین نشان از دانش اندک زبانی و ضیال گنجینه واژ

خرد غگخخاه  هنشخخخخه وحخخدت زدا مرا شخخخ  

 

عه دعوت هم بیبه شخخخ  که ب یمقر ند  ایک  

(7دیوان خاقانی:  )  

 ، ذی ده دانق  از  )باشخخخدح)از برهان ( انهیکه رشخخختهتاز انهیدنبالة تاز:»شخخخیب مقرعه به معنای 

 میباشدح (بیمدخ  ش

س  ستح  و مقرعه بیش، «ط» ةن ست ا ضبط کرده و بیپ ایپ دوکلمه حرف عطف آورده که نادر

 ایپ ترکیب در ابیات دیگر از خاقانی نین آمده استح

مخقخرعخخه اش بیخخبخهخر شخخخخ یگخر تخوانخ  

 

لف  پ ز هر چخخه  فرسخخخخت  ییرایحوران   

(827: 1382)خاقانی،  

 

نکنو صخخخباخخدهمقرعه بیخخشخخخ دیخخهنب  

 

ند ترسخخخم  باال برافک به  نگ    که نقره خ

(133)همان،  

و عده آشخخنایی با معنای واژه به تصخخرف ناآگاهانه «زفه»و « زقَه»در بیت زیر نین مانندگی دو واژه 

  در نس ه اص ، دامپ زده استح« مج» ةکاتب نس 

سان در زفاف شبها نوعرو  روزها کم خور چو 

 

انخخدزقَهخخاشخخخخان از درای مطرم الاخخان دیخخده    

(90)همان،   

نای به مع َه  ندازدح  »زق چه ا طائر از گلو برآورد و در دهپ ب که  نه  ق  از ده دا، ذی  «)آم و دا ن

مدخ  زقَه( میباشد ودر اینجا به معنایمطلال غذاستح مصراع اشاره دارد به آواز و سرودی که اعرام 

صطاا به آ سریعتر روند و در ا شتران می واندندتا  شیپ برای  میگفتندح در بیت « حدی»ن بادیه ن

 زیر از سعدی به آن اشاره شده است: 

 اشخختر به شخخعر عرم در حالت اسخخت و طرم

 

 چون ذوع نیسخخخخت ترا کژطبع هخخانوری 

(548)دیوان، سعدی شیرازی:   

صی  « مج» ةدر بیت زیر نین خطا در ضبط تصایف، در نس  ست و « باج»دیده میشودح ضبط ا ا

 اشد، مصاَف آن استحمیب« مج» ةکه ضبط نس « تاج»

گی ت طیخخار و زآراسخخخخ هگخخه دیخخده و   بخخا

 

َار مرا  کار چو طی باج شخخخخد و   عیش چون 

(39: 1382) خاقانی،  

س  ضبط ن صالت بدیعی نین  ست حا ضبط بوده ا سبب ایپ  ، را تایید «ل» ةعده درک معنای بیت، 

 میکندحتناسبی که بیپ باهگه،طیار،باج و عیش وهود داردح
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انجماد پاییپ سخخیمام)هیوه( مد نظر شخخاعر بوده اسخخت،بسخختپ در اینجا به در بیت زیر نین دمای 

 معنای منجمد شدن استح

 همچو گوهر شخخخکسخخختنش خوار اسخخخخت

 

چو سخخخخ  م نش دشخخخخوار مخخامیه ت بسخخخخ  

( 200همان، )  

 ضبط کرده که نادرست استح« سیام»بی اطاع از ایپ ویژگی هیوه، «مج» ةنس 

 :کنایات مشهور و ضرب المثلها

شنایی ستح در بیت زیر  عده آ شده ا ضبط  سبب خطا در  ضرم المثلها نین ،  با برخی کنایات و 

 ،رمن ناتوانی و مترادف با اسب نییپ یا اسب چوبی استح« اسب گلیپ»

یاووش و مپ زعجن به کیپ سخخخ لک  با مپ ف  

 

متپ درآوره  ه ت حرم  یپ بخخه  ل گ  اسخخخخب 

( 210) همان:   

س  سب هویپ»، « مج» ةن س ضبط کرده و به خطا رف« ا ستح کاتب ن شنای « ط» ةته ا ترکیب آ

سبی ز نی» س « ا ضبط ن صالت  ستح ا ست ا شانگر « ل» ةرا هایگنیپ کرده که نادر در ایپ مورد، ن

 اصالت ایپ نس ه استح

 در بیت زیر از خاقانی نین آمده است:« اسب گلیپ»

 خوش نبود شخخخاه دل اسخخخب گلیپ زیر ران

 

 رخخخش بخخهخخرای زر مخخنخختخخظخخر ران او 

(362) همان،   

هادن» به ن نا« دن کار ح یبرا اسخخخخت، «دادن بیفر »:از هیک ناتیشخخخ له  وا به در ت لب دن اغ

 در بیت:مدخ  دنبه نهادن(  یده دا،ذ)«گذارند

 شخخخخب را زگوسخخخپنخخد نهخخد دنبخخه آفتخخام

 

کنخخد  ف برا مکخخافخخا  قش بخخه  هش د  تخخا کخخا

( 136) همان،   

س  شده تا ن سبب  شهور  شنایی با ایپ کنایه م سفند نه»، «مج» ةعده آ ضبط « د آفتام وار زگو

کرده و به خطا رودح کاربرد ایپ کنایه در شعر خاقانی مسبوع به سابقه است و در بیت زیر نین تکرار 

 شده است:

نهخخد دنبخخهیم ایخخترا از گوسخخخفنخخد چر  دن  

 

  انشیبرده اسخخاس قصخخر و بن پیبرگاو زم تو 

(214)همان،  

)ده دا مدخ   «مغرور و متکبر بودن »عنای، تعبیری کنایی به م«باد کاه»یا  «باد در کاه بودن»

میباشخخدح عده آشخخنایی با ایپ تعبیر کنایی سخخبب لغنش در ضخخبط بوده اسخختح  باد در کاه بودن(

 ضبط کرده که بی معناستح « باد کاه»، «مج»ةنس 
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 گخخرچخخه آتخخش سخخخخخره و بخخاد کخخاه

 

 نخخه پخخی تخخاهخخوری خخخواهخخم داشخخخخت 

(84)دیوان خاقانی،    

چون خار  یپرگو ،«  یالمکثار کااطب الل »شخخنایی با ضخخرم المث  معروفدر بیت زیر نین عده آ

 شده استح« مج»سبب خطای کاتب نس ه  (ح273،  1ج ده دا،کپ به شب باشدح )امثال و حکم، 

 کخخرده اطخخنخخام و گخخفخختخخه انخخد مخخثخخ 

 

 حخخاطخخب الخخلخخیخخ  مخخطخخنخخب مخخکخخثخخار 

(207) دیوان خاقانی:   

 ت استح ضبط کرده که نادرس« خاطب اللی »ایپ نس ه،  

سخ از تعبیر کنایی  شنایی و عده آگاهی کاتبان ن شه در ناآ ضبط بیت زیر نین ری آم در »خطا در 

 است که به معنای بیایایی و بیشرمی میباشدح« چشم نداشتپ

 دیده شخخخو  ترا کشخخختپ خلال آییپ اسخخخت

 

 تا کی ایپ ظلم در آن دیده همانا نم نیسخخخت 

(562: 1382) خاقانی،  

میباشخخد، ضخخبط درسخختی اسخخت و بقیه « در آن دیده همانا نم نیسخخت»که « ل» ةضخخبط نسخخ 

نیست ضبط کرده که « تم »و مج « کم نیست»دچار اشتباه شده اندح پا و ط « مج»و« ط»،«پا»نسخ

 هیچکداه با معنای بیپ سازگاری ندارد و دخ  و تصرَف کاتبان آشکار استح 

 انواع اشارات در دیوان خاقانی-2

شتوان از دیگر عوام  لغنش ضبط، پ سان و خطا در  س ه نوی ستره دانش خاقانی و  ةن فرهنگی ،گ

دیوان خاقانی مجموعه ای از اشخخارات م تلف  حاشخخارات م تلفی اسخخت که در دیوان وی وهود دارد

صوفیانه، باورهای  ساطیری، عرفانی و  سایی، تاری ی، ا سفی، دینی، کامی، آییپ تر نجومی، طبَی، فل

بان و ادبیَ نه، ز یا ها)مث  شخخخطرنج،نردو حح( را در بردارد و عام بازی مه،  عا توان یم»ات عرم، فرهنگ 

اشخارات و  پیرا اسختفاده گسخترده از هم یخاقان بیغر الیطر یشخاخص سخطا فکر پیبرهسخته تر

 ( 100ی ، مهدویفر: خاقان وانید یوانیح یدر داروها یپژوهش«) م تلف و متنوع دانست یباورها

ساس کاتبانی که ب دون وهود دانش کافی در حوزه های مورد نظر، دیوان خاقانی را کتابت بر ایپ ا

اصلی  ةکرده اند، لغنشهایی داشته اند و به سبب عده دانش کافی در برخورد با ایپ اشارات، در نس 

دخ  و تصخخرَف کرده و شخخک  ضخخبط اصخخلی را تغییر داده اند و همانطور که در واژگان و کلمات کم 

هاد خو با اهت کافی و ذوع کاربرد  نا لت دادن دانش  خا با د ند، در ایپ موارد نین  د تغییراتی داده ا

شان نامفهوه مینموده، تغییر داده  شارات، برای صی خود، متپ را تاریف کرده اند و آنچه را از ا ش 

 اندح

  :اشارات صوفیانه



 

 

 

 

 

 

 277/   اربات اصالت نس ة لندنبررسی انتقادی نس ه های دیوان خاقانی و 

پ فرقه در برای ای« خاه نوش»خاقانیدید مثبتی نسخخبت به صخخوفیَه دارد و بنابرایپ کاربرد صخخفت 

ضبط  س « خاه نوش»بیت زیر، بعید مینمایدح  ضبط ن س ه با بی دقَتی در « پا» ة،  شدح ایپ ن میبا

ست، صوفیانه ا سمی لباس  کرده و به « خاه پوش»را هایگنیپ « خاه نوش»معنای دیگر واژه ، که ق

 خطا رفته استح

 در کتف فقر بیپ سخخخوختگخخان خخخاه پوش

 

نوا  خوشخخخ مرغخخدالن  گر  ن جر ال  بر شخخخ  

(36دیوان خاقانی:  )  

 در ابیات بعدی همیپ قصیده شاعر به لباس صوفیه اشاره دارد:

 صخخاحب دلال و عصخخا چون عمر و چون کلیم

 

 گنج روان زیر دلال مخخار نهخخان در عصخخخخا 

(36) همان،   

 خاقانی در قصاید دیگری از دیوانش نین به خاه پوشی صوفیه اشاره دارد:

 خاه پوشخخخند و همه اطلس پ ته شخخخمرند

 

ند  ئا شخخخنو مه نوش هنی ند و ه  زهر نوشخخخ

(102) همان،   

س  صوفیَه که « ط» ةدر بیت زیر نین ن ست،« اله»بی اطاع از انواع پوشش  « اله»نین یکی از آنها

، ضخخبط کرده که نادرسخخت «آفتام باه» تاریف کرده و با دخ  و تصخخرَف نابجای خود « باه»را به 

 استح 

تر آیخخد چو آفتخخا مگخخاه از همخخه برهنخخه   

 

فتخخام اله  چون آ نگخخان را  ه بر پوشخخخخد   

(301) همان،   

خرقه و پوشخخش صخخوفیه در دوره های متفاوت نامهای متفاوتی داشخخته اسخختح در مفتاا النجات 

معروف  یبه خود گرفت و به نامها و صخخخفات گوناگون یگرید یخرقه به مرور زمان شخخخکلها»میآید:

 ، احمد هاه:و ححح) مفتاا النجات« اله»و « خسخختوانه»،«دلال مرقع»،«دلال»،«بادامه»: یگشخخت از قب

شاره دارد که آفتام لباس برهنگان « الهح» (297، شاعر به ایپ نکته ا ستح  در اینجا مطلال لباس ا

 استح در ابیات دیگری نین ایپ مضمون تکرار شده است:

 چو درویشی به درویشان نظر به کپ که قر، خور

 

فت چون بینند عریا  نان دهد زرب نشبه عریا  

(301) دیوان خاقانی:   

 

س  صول آن « ط» ةدر بیت زیر نین خطای کاتب ن صوَف و ا شنایی او با ت شی از عده آ ضبط، نا در 

 بوده استح ایپ نس ه در بیت زیر:

 ازآنم بخخه مخخاتم کخخه زنخخده سخخخخت نفسخخخم

 

تم نخخداره  یچ مخخا ه مرد از پسخخخخش  چو   

(284) همان،   
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ضبط کرده و به خطا « ش صم »ها میباشد،  و دیگر نس ه« ل» ةکه ضبط نس « نفسم»به های 

ستح در ایپ بیت از  شاره به ح« مرگ اختیاری»رفته ا س پ رفته و بیت ا صوف ثید،  شهور و  : ةانیم

 ( داردح116فروزانفر: ،  یمثنو ثی() احاددیریاز آنکه بم شیپ دیریبم«)موتوا قَب َ اَن تَموتوا»

 :اصطاحات نرد

دغ  کاری »به معنای « دغا»بازی نرد، سبب کج فهمی بوده استح  در بیت زیر نین عده آشنایی با

 میباشدح« ناراست در قمار» و« در قمار

یاران غا در سخخخخه شخخخش بیش بینی ز   د

 

بی  نیخخا ئی  هی دغخخا خوا قش  ن چو یخخک   

(417)دیوان خاقانی:   

س   ست، ن سبب عدماطاع، « ط» ةو منطبال با معنای بیت ا ست « وغا » به  ضبط کرده که نادر

ستح نقش سه شش و نقش یک نین از واژگان مرتبط با بازی نرد هستند که ایپ نس ه با بی دقَتی ا

سب موهود میان ایپ واژگان و کلمه دغا،  س « وغا»در تنا ضبط ن ضبط درست،  ستح   ةرا برگنیده ا

 و دیگر نسخ استح ایپ مضمون در بیتی دیگر از شاعر تکرار شده است:« ل»

کیخخنخخه در  ینیدغخخا در سخخخخه و چخخار ب  

 

نهیخخگخریخخکخن دغخخا مخخ کیخخو نخقخخش  مخپ   

(290)همان،  

 :اشارات طبَی

دیوان خاقانی از لااظ انعکاس باورهای طبَی زمان شخخاعر بسخخیار غنی اسخخت و شخخاعر در مطاوی 

اشعارش به عل  متفاوت، به ایپ باورها اشاره کرده و مضامینی مرتبط با آن ساخته و پرداخته استح 

 ی شاعر، سبب لغنش نس ه نویسان بوده استح در بیت زیر:عده آگاهی با اشارات طبَ

یره ت کرده بخخاشخخخی رگ آم  چو سخخخخ    

 

 بصخخخخر بسخخخختخخه تخخوتخخیخخائخخی نخخیخخابخخی 

(418) همان،   

عبارت از کشخخخیدن رگهای چشخخخم اسخخخت بجهت بریدن که با آلت م صخخخو، آن رگها را »سخخخ 

شند س «میک شم و طریق« ط» ةو ن شتباه ، درمان آن به ةبا بی اطاعی از ایپ بیماری چ ش  »ا چو 

ضبط کرده که نادرست است، چرا که « آم دیده»نین ،« مج» ةضبط کرده استح نس « کرده باشی

برای درمان ایپ بیماری شخخریانهای رگهای تیره را میگشخخودند تا آم سخخیاه از آن خارج شخخود نه آم 

 دحدیده راح در بیت زیر نین خاقانی اشاره به س  کردن و گشودن رگهای آم تیره دار

 سخخخخ  کخخرد بخخدسخخخخت چخخابخخکخخی زود

 

 هخخر مخخجخخری کخخآم تخخیخخره را بخخود 

---- 

 :اشارات نجومی

به هر ت »عده آگاهی از اشخخارات نجومی در شخخعر خاقانی نین، سخخبب خطای کاتبان شخخده اسخختح 

ستفاده  شعر خویش ا صطاحات نجومی در  سی که از ا شاعران زبان فار میتوان ادعا کرد که در بیپ 
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ر اطَاع بر دانسخخختنیهای ایپ علم و هم از نظر به کارگیری هنری و ادبی کرده اند، خاقانی هم از نظ

 ی،خاقان یرگریتصخخو یبازتام علم نجوه در شخخگردها «)آنها در شخخعر مقامی ممتاز و بی بدی  دارد

 (47بهناه فر و مامدی: 

س  شعر « ط» ةدر بیت زیر آنچه سبب خطای کاتب ن شنایی او با باورهای نجومی در  بوده، عده آ

 خاقانی استح

تام خت بر سخخخر صخخخفر آف تا  رخش بهرَا ب

 

 رفخخت بچرم آخوری گنج روان در رکخخام 

(42) دیوان خاقانی:   

از بروج دوازدگانه از حروف ابجد  کیهر یمان برامنجَصخخخفر در نجوه عامت برج حم  اسخخخت و 

: و؛ عقرم: ز؛ نانمی ه؛: سنبله د؛: اسد ج؛: سرطان م؛: هوزا ا؛: ؛رور0: حم  »اند؛ وضع کرده یعامت

ست)ح ایحوت:  ؛ی: ط؛ دلو: یقوس: ا؛ هد شمس در آن ا شرف  ست که   میالتفهصفر برج حم  ا

  (397، ابوریاان بیرونی: میروائ  الصناعه التنج

ضبط کرده استحدر بیت زیر نین خاقانی « بر سر صبا »بی اطاع از ایپ باور نجومی « ط» ةنس 

 ده است:برج حم  را به حرف صفر تشبیه کر

ساکپ صولجان فش زیرش دو گوی   از حرف 

 

 آمد چو صخخخفر مفلس در صخخخفر شخخخد توانگر 

(191) دیوان خاقانی:   

سبب کج فهمی  شعر خاقانی در بیت زیر نین  صطاحات نجومی مطرا در  شنایی عمیال با ا عده آ

 بوده استح

 بازگرده چو سخخختاره که شخخخود راهع از آنک

 

 مسخخختقیم ره امکخخان شخخخخدنم نگخخذارنخخد 

(154) دیوان خاقانی:   

صطاا « بازگرده» شاره به ا ست و ا ستی ا س « راهع»ضبط دقیال و در  ةدر نجوه داردح کاتب ن

ضبط « مج» س « یاد کرده»با  صالت  ةدر ن ستح ا صلی را تغییر داده ا شک  ا صلی دخالت کرده و  ا

 را تییید میکندح « ل» ةبدیعی؛ تناسب بیپ راهع و بازگرده نین ضبط نس 

باور نجومی ،« مج» ةنسخخخ  با بی دقَتی در  یت زیر نین  را هایگنیپ ضخخخبط « نیش و پرن»در ب

 کرده استح« نعش و پرن»اصی 

نخخعخخش و پخخرن زنخخنخخد طخخعخخنخخه در  

 

خخخداونخخد ینخخظخخم تخخو و نخخثخخرت ا   

(773همان، )  

ساس باور عامیان شه پرننجومی ،  ةبر ا شان اهتماعیا پرویپ یا خو و نعش)بنات النعش ( و نظم  ن

 دبنات النعش.اکبربه خاف دمَ تیَنمودار همع پیاعتقاد عامه پرو در»ی و نثر است و کندگنشان پرا

اکبر( خاطره و نظارة هفت اورنگ )دم تیَموهد همع پیبه پرو سخختپیکه نشخخانة تفرقه اسخختح نگر
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صور م یبدن یشدن قواو کم یفکر یشانیسبب تفرقه و پر ستح شدهیت صطاحات « ا )فرهنگ ا

 ح (104 :یمصفَی، نجوم

 :انهیعام یباورها

 داد بخخه هریخخک چمپ خلعتی از زر سخخخر 

 

 خلعخخه نوردش صخخخبخخا رنگرزش مخخاهتخخام 

(42) دیوان خاقانی:   

باور، شخخاعران  پیا یو بر مبنا هدیدبود که ماه به گلها رنگ م پیاعتقاد عامه بر ا»در دوره خاقانی 

ولی ( 696: یمصخفی، صخطاحات نجوم)فرهنگ ا« اندحاغ و مشخاطة گلها ناه دادهبه ماه صخبَ یپارسخ

س  ست، « ماهتام»بدون آگاهی از ایپ باور عامیانه به های « ط» ةن ستی ا ضبط در « آفتام»که 

 ضبط کرده که نادرست استح در ابیات زیر از خاقانی نین به رنگرزی ماهتام اشاره شده است:

  

بهار یگشخخخااسخخخت طبع، چهره یخامة مان  

 

ز شخخاخسخخاراسخخت ماه، رنگر یسخخیع بینا   

(179)دیوان خاقانی:   

اغ او بوده سخخه مهفرش سخخقاطون که مه صخخبَ هر  

 

ار آمدهچون داغ قصخخَ  هیآتش گردون، سخخ از   

(391)همان،  

س  ضبط« ط»ةدر بیت زیر نین ن صرَف نابجایی در  ست که « خروس»به های« خروش»ت شته ا دا

 ایپ ضبط نادرست ریشه در ناآگاهی از باوری خرافی داشته استح

قخخ  گخخریخخنان زهخخمخخه کخخن خخخروسعخخ  

 

 نخخیخخک گخخریخخند دل شخخخخخیخخر ژیخخان 

(342) همان،   

ایپ باور خرافی،ترس شخخخیر از خروس اسخخخت که در عجایب الم لوقات به آن اشخخخاره شخخخده 

( در بیت زیر از خاقانی 413عجایب الم لوقات، قنوینی: «)والدیک االبی  یهرم منه االسخخد»اسخخت:

 نین به ایپ باور اشاره شده است:

گان سخخخارده ند او شخخخکسخخخخت رونال گوی  

 

 چون ده مرغان صخخخبا نیروی شخخخیران غام 

(49) دیوان خاقانی:   

 :یو قرآن ینیو اشارات د ینید یباورها

شتباه شده اندح در بیت زیر ضبط  سخ به خاطر اطاعات کم دینی در ضبط، دچار ا کاتبان برخی ن

 میباشد ح« هوی شرام»دقیال، 

 اینهمخخه نورسخخختگخخان بچخخه حورنخخد پخخاک

 

 خورده گه از هوی شخخخیر گاه زهوی شخخخرام 

(44: 1382) خاقانی،  

آسپ و  ریانهار مپ ماءٍ غ هایوُعد المتّقون ف یمث  الجنه الت»: بیت اشاره به چهار هوی بهشت دارد

شارب ریّتغیانهار مپ لبپ لم  س   پیطعمه و انهار مپ خمر لذه لل سوره مبارکه ) «یصفیو انهار مپ ع



 

 

 

 

 

 

 281/   اربات اصالت نس ة لندنبررسی انتقادی نس ه های دیوان خاقانی و 

از  یاست که در آن نهرهائ پیشده چن دادهو عده  نکارانیکه به پره یبهشت فی(: توص15مامد،آیه 

شده و نهرها ست که بدبو ن صاف و خالص ا ش ییآم  شته و نهرها ریاز  از  ییکه طعم آن دگرگون نگ

 استح یاز عس  مصفّ ییلذت نوشندگان است و نهرها هیطهور که ما یشراب

 ضبط کرده که نادرست استح« هاه شرام»بیت  بی اطاع از ایپ اشاره قرآنی در« پا» ةنس 

 اعراف میباشدح 143ضبط نادرست بیت زیر نین ناشی از عده دقت در معنای آیه 

 موسخخی اسخختاده و گم کرده ز دهشخخت نعلیپ

 

نونخخد  جا شخخخخ ت هر  ب نش از  ت ف گ نی   ار

(103) دیوان خاقانی:   

ست رویت خداوند را دارد و  سی درخوا ضرت مو ارنی « برای تجلی»و » تجا از بهر»در ایپ آیه،ح

 ضبط کرده که اشتباه استح« از نور تجلی»، «ط» ةمیگویدححال آنکه نس 

 :زندگی و ویژگیهای زندگی قدما و رسم و رسوه گذشته ةشیو

ست سمی در بیپ اعرام دارد که طوقی از ه شاره به ر شاعر باریک بیپ ا خرما بر  ةدر بیت زیر نین 

دوره های بعد کاتبان به سخخخبب ناآگاهی از ایپ رسخخخم رایج عرم و گردن کودکان می آوی تندح در 

 برخی احساسات ملی گرایانه ، در ضبط، دخ  و تصرَفهایی داشته اندح

 ای که مردان عرم پیشخخخت چو طفان عجم

 

ند  تاج مف ر سخخخخاخت مت  نا ند و   طوع در حلق

(115)همان:   

س  ضبط ن ست ، شت چو طف»، « ل» ةضبط در شدح در ایپ « ان عرمای که مردان عجم پی میبا

مورد نین اصالت ایپ نس ه، اربات میشود؛ چرا که ایدئولوژی نقشی در تغییر و تصرَف در ایپ نس ه 

 نداشته استح خاقانی در بیتی دیگر نین به ایپ رسم رایج عرم اشاره داشته است:

 فلک چون طف  عرم طوع دار شخخخد زهال

 

ش  ست دهیکه چون غامان حبش داغ برک او  

( 823همان،  )  

شک و زعفران میری تندح در بیت  شرام، م شبویی و مفرَا بودن زعفران، در  شتگان برای خو گذ

 زیر عده آشنایی با ایپ رسم سبب کج فهمی و ضبط نادرست بوده استح

 بخخار مشخخخخک اسخخخخت و زعفران در هخخاه

 

 پخخس خخخط هخخاه چخخون خخخط طخخیخخار 

( 195) دیوان خاقانی،   

ضبط کرده استح ضبط اصلی، « باده مشک است زعفران»بط اصلی ، با دخالت در ض«مج» ةنس 

 میباشدح« بار مشک است و زعفران» ،«ل» ةضبط نس 

بوده، عده اطاع از رسم و رسوه و باورهای « مج» ةدر بیت زیر نین آنچه سبب خطای کاتب نس 

 رایج عصر خاقانی بوده استح 

گه سخخخاه له برداشخخخت زود کرد پس آن  بلب

 

فت بود سخخخخه  مار گ شخخخرام داروی درد خ  

(182)همان،   
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شتگان  شتند برا دهیعق»گذ شرابپ یرفع خمار یدا گفته یسالهمغکه آن را راله یدر پ یسه هاه 

گفت بود شخر شخرام »، به اشختباه «مج» ةنسخ  (126 : ییخو امیزر ،هاه نهیآ) «دینوشخ دیاند ، با

ضبط با تکیه «گرد خمار یدارو ستح ایپ دخالت در  شان از عده ضبط کرده ا صی، ن ش  بر ذوع 

 داردح خاقانی در بیتی دیگرنین به ایپ رسم اشاره کرده است:« مج» ةاصالت نس 

 چون سخخه قدا کرد نوش درج گهر برگشخخاد

 

ند فشخخخان شخخخد زلب آن صخخخنم قندهار   ق

( 183دیوان خاقانی:  )  

 :اشارات تاری ی

 یست بوده استح کاتبان نس ه هاسبب ضبط نادر ی یبا اشارات تار ییعده آشنا نین ریز تیدر ب

 ضبط کرده و دچار اشتباه شده اندح «یدفتر اعش»، « ط»و « پا»

بان درافشخخخخان چو دفتر افشخخخیپ  از ایپ ز

 

 مرصخخخَع اسخخخخت بخخه گوهر هنار طومخخاره 

(287) دیوان خاقانی:   

می دفتر افشخیپ یا کتام افشخیپ، کتابی آراسخته به طا بوده اسختح در تاریخ طبری در ایپ مورد 

و  گوهرو طاکه به نند تو هسخخخت و آن را با  سخخختیمامد دبپ عبدالملک. گفت: آن کتام چ»آید:

اه و  برده ارث اسخخت که از پدره به یکتاب پیکه در آن کفر خدا هسخخت؟ گفت ا یا آراسخخته شخخمیابر

 از آن وریکه ز نکرد و حاهتم وادار افتمیعجم هسخخت ححح کتام را آراسخخته  یها از نوشخخته یینهایچ

تو هستح  مندک که در خانة کتام و دمنه و لهیو آن را چنانکه بود واگذاشتم، چون کتام کل رهیبرگ

شتم که ا ساهاز  پیگمان ندا س  و الملوک خیتار)»  بردیبرون م ا ( بر ایپ 5926: 13ج، طبری ،الر

 که دفتر افشیپ میباشد، دقیال و درست استح« مج»و « ل»اساس، ضبط نس ه های 

 نتیجه

ساس ویژگیهای زبانی با  س ه ها بر ا سخ دیوان خاقانی و ارزیابی ایپ ن سی علمی و انتقادی ن برر

شعرخاقانی و اشارات و تلمیاات م تلف، اعتبار و اصالت ایپ نس ه ها و یا عده اصالت نسخ روشپ 

بر اسخخاس معیارهای مذکور و رعایت آن ، « ط»و « پا»،«مج»،«ل»میگرددح با بررسخخی نسخخ ه های 

س ه  حدود صرَف ن شکار میگرددح دخالت و ت سخ متفاوت دیوان خاقانی آ صرَف کاتبان در ن دخ  و ت

سبب بی اطاعی از واژه های « پا»و « ط»،«مج»های  سخ به  ست و کاتبان ایپ ن سیار ا ضبطها ب در 

شخخعری خاقانی و ضخخیال دایره لغوی و عده آشخخنایی با برخی واژه ها و عده درک معنای آن، آنها را 

داده و با واژه هایی دیگر که مینوستر و آشناتر بوده اند، هایگنیپ کرده اند و بدیپ شک  ضبط  تغییر

اصلی را تغییر داده اندح بی دقَتی در ضبطهای ایپ نس ه ها چنان بوده که در برخی موارد در ضبط 

عتبار و لغات، تعبیرات،کنایات و ضخخرم المثلهای مشخخهور نین دچار لغنش شخخده اند و ایپ عام  از ا

اصالت ایپ نس ه ها کاسته و دخالت و تصرَف عمدی و سهوی در ایپ نس ه ها را آشکار کرده استح 
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عاوه بر ایپ سه نس ه مذکور در بسیاری موارد که در متپ مقاله به آن پرداخته شده است به سبب 

ساطیری، شارات و تلمیاات م تلف علمی، فرهنگی، دینی و عرفانی، ا شنایی با ا فرهنگ عامه  عده آ

و شیوه زندگی و ححح دچار خطا شده اند و متپ اصلی را منطبال با درک متپ شناسی و ذوع ش صی 

ندح ایپ دخ  و  ند و برای رسخخخیدن به معنای مورد نظر خود آن را تاریف کرده ا خود تغییر داده ا

شعر خاقانی شده تصرف نابجا سبب ابهاه معنایی و در برخی موارد عده انتقال وهه زیبایی شناسانه 

شعری وی  شارات و تلمیاات  شعر خاقانی و انواع ا ضر با تکیه بر زبان  سی و پژوهش حا ستح برر ا

سخنشخخان داد که از میان نسخخخ موهود خاقانی،  صیلترین  ۀن لندن از این لحاظ معتبرترین و ا

سخه و  اسخخت و ضخخبطهای ایپ نسخخ ه با توهه به معیارهای فوع، بر دیگر ضخخبط ارهایَت دارد ن

 لندن را تییید و اربات میکندح ةپژوهش حاضر اصالت و اعتبار ایپ ضبطها و به تبع آن اصالت نس 
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