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 چکیده
انگیزیی،  دیشی، خیالانشعر او که در پردة باریک یپردازترین شعرای زبان فارسی است. دریافت زوایاخاقانی از خیال

آبادی، معموری و آذری را مستور است، از همان آغازین روزها کسانی چون شادیفرهنگ عامه گیری از علوم و بهره
سزنگین را بزا    پژوهی، این بزار  واداشت. از آن پس کاتبان، شارحان و مصححان در گذرگاه خاقانی به شرح اشعار وی

چنانکزه  اسزت   پژوهزان گردیزده  خاقانی ۀ. پیچیدگی دیوان خاقانی، لغیشگاه هماندخود تا دنیای چاپ و طبع آورده
موسزوم بزه نسزخۀ     ،ها، طبع عبدالرسولینسخ در تصحیح یکی از، تصحیح و شرحی مبرا از عیب نیست. هیچ نسخه

هزران بزار   تدر کنزار نسزخۀ   اساس و نسخ معتبر دیگر  ۀعنوان نسخگیری از نسخ لندن بههران بود. سجادی با بهرهت
. بعد از او نیی کیازی و منصور در این راه گام نهادند. با اینکه تصحیح سجادی بعزد  منتشر کرددیگر دیوان خاقانی را 
بزه   غالبزا دارد. سجادی برتری هران بر طبع سجادی ت، اما در برخی موارد هنوز ضبط نسخۀ بوداز طبع عبدالرسولی 

 ،هران را نادیده گرفتزه تو متفاوت، وجه صحیح نسخۀ  مأنوسو برای ارائۀ وجهی جدید،  خاطر اعتماد به نسخۀ لندن
هران که در بیشتر موارد منحصزر و  تاز وجوه نسخۀ  یهاینمونه هاست. در این مقالسقیم را وارد متن خود کرده موارد

شناسزی  تنزی، پیرامتنزی و زیبزایی   ممتنی، بیرونشود و براهین صحت این وجوه با دالیل درونغریب است، ارائه می
 .گردداقامه می
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 مقدمه -1

اولین تصزحیح علمزی از دیزوان    طلبد. ها در زمینۀ دیوان خاقانی مجالی مفصل میپژوهشذکر 

( بزه دسزت داد. طبزع وی، موسزوم بزه      هنزد  خاقانی را علی عبدالرسولی )سوای طبع نامطبوع

سخۀ صادق انصاری و چند نسخۀ کهن الشعرای بهار، نهران، براساس مقابلۀ نسخۀ ملکتنسخۀ 

سزجادی بزا    ،است. بعد از عبدالرسولیای از آنها به دست ندادهکه مصحح شناسنامه است دیگر

هزران، پزاریس،   تاسزاس و کمزک گزرفتن از نسزخۀ      ۀعنوان نسزخ گیری از نسخۀ لندن بهبهره

مزنقح از   یبزا متنز  که فاصزلۀ زیزادی   داد مجلس و نسخۀ صادق انصاری دیوانی از خاقانی ارائه 

 نسخ به شکل التقزاطی بهزره بزرده    ۀلندن از همۀ با تکیه بر نسخاو دیوان خاقانی دارد. با اینکه 

اند که با توجه بزه شزواهد   هران به حاشیۀ متن رفتهتۀ در طبعش گاه مواردی از نسخاست، اما 

شناسی و معلومات پیرامتنزی  متنی )شعر شاعران دیگر(، زیباییمتنی )شعر خاقانی(، بروندرون

 رسند.)آثار جانبی دیگر علوم(، ارجح به نظر می

 نگارندگان با توجه به اهمیت خاقزانی در عرصزۀ ادبیزات فارسزی و عظمزت و اقتزدار او در      

هزای  عرصۀ شعری در تمام تاریخ ادبیات فارسی، با سنجش وجوه موارد گیینش سجادی و طبع

هزران بزه اثبزات صزحت برخزی از مزوارد در       تدیگر مثل کیازی و منصور و مقایسۀ آن با نسخۀ 

 اند.  هران به اندازة ضیق مجال پرداختهتنسخۀ 

هزران نیسزت، زیزرا در    تسزخۀ  ن جانبزۀ به معنی برتری همزه البته نتیجۀ تحقیق نگارندگان 

را در خزوانش دیزوان خاقزانی    ه نسخاین . این تحقیق میایای دارد این نسخه نیی لغیش یموارد

 شده و اهمیت آن را برای تصحیحات بعدی روشن خواهدساخت.به اندازة مجال تعریف

 

 متن مقاله -2

ردد و علزل برتزری   گز هران و دیگر نسخ ذکر مزی تدر موارد ذیل برخی وجوه متفاوت در نسخۀ 

 گردد.های جنبی عیان میبا بررسی هنسخاین 

 

 نُه حواس یا نُه خراس؟
 برون شو به کوی هشت صزفات  نه حواسز 

 

 که هست حاصل این هشزت، هشزت بزاق بقزا     

 (18: 1800)خاقانی،                                  

را ضزبط  « نه خزراس »وجه « نه حواس»ای است که به جای وجه هران، تنها نسخهتنسخۀ 

 کرده است و به دالیلی که خواهدآمد، همین ضبط ارجح است.  
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هیچ توجیه معنایی و بیرونی برای انسان ندارد و انسان همیشزه  « نه حواس»باید گفت:  اوال

وضزوع در کتزب منطقزی نیزی     به داشتن پنج حس ظاهر و پنج حس باطن شهره است و این م

 .(811-881 :2، ج1118و رازی، ق 211-212 :1831سینا، ابن .)نک مندرج است

در « نزه حزواس  »های سزقیم باعزت تراشزیدن مزدخلی تحزت عنزوان       همین نسخه اظاهر

واس یعنزی ده  است که نه حگردیده و توجیهی به این وجه برای آن ذکر شده« فرهنگ معین»

اینکه چرا باید حس مشزترک از ده حزواس منفزک گزردد و چزرا       .حواس به جی حس مشترک

واس دیگر نباید از این ده حس جدا شزوند و حزس مشزترک چزه فدزلی دارد کزه خاقزانی        ح

پاسزخی  های بیکند، سوالکند، ولی از حس مشترک منع نمیمخاطب را از نه حواس منع می

کنزد. حزس مشزترک امتیزاز     مزی  فرهنگ معینتراشی این مدخل در است که داللت بر توجیه

دنیوی را از انسان منقطع کند، نزدارد و از قدزا مزدرک    خاصی نسبت به دیگر حواس که تعلق 

محسوسات گوناگون است و این امتیازی است که حزس واهمزه نیزی دارد و فدزلی بزرای قزوة       

با ایزن   .(881 :2، ج1118ق رازی،  306- 308: 1815 بهمنیار،  15: 1831سینا، ابن .)نکنیست مشترک 

اینکزه در نظزر    دیگر حواس مستثنا کنزد. نهایتزا   را از (1)سلیومی ندارد خاقانی این ح ،اوصاف

شوند و ایزن حزواس ظزاهر اسزت کزه مزانع درک درسزت        حکما حواس باطن منفی تلقی نمی

است و باید با تصفیۀ آن بزه حزواس   ( 882-816: 2، ج1182نصیرالدین طوسی، ق  .)نکحواس باطن 

حزواس   درحقیقزت  .(111 :1833نسزفی،   .)نزک دیگر که عامل ارتباط با جهان دیگر است، رسزید  

 باطن نامطلوب نیستند که خاقانی مخاطب را از آنها منع کند.

هایی است که در اشعار خاقانی راهگشای حل برخی ابیات است  چزه  سازینکتۀ دیگر قرینه

 است:بیت زیر آمده ،ما بحتمورد های لفظی و چه معنایی. در بیت قبل از بیت تناسب
 ارکزان جزوی  ز چار ارکان برگرد و پنج 

 

 که هست فایده)قائد(زین پنج، پزنج نوبزت ال   

                                     (1800 :18) 

یعنزی دنیزای    ابه لحاظ تناسب معنایی چهار ارکان مقابل نه خراس است، چهار ارکان مجاز

معنزای   دنیا است. نکتۀ دیگر اینکه خراس بزه  اماده و نه خراس نیی به معنای نه آسمان و مجاز

به خاطر گردان بودن متناسب با عقیدة قدما مبنی بزر گزردان   ذیل خراس(  )دهخدا،آسمان بیرگ 

بودن آسمان از یک طرف و نه طبقه بودن آسمان از طرف دیگر با بیت مورد بحت تناسب تزام  

 اند:دارد و خاقانی و دیگر شاعران، آسمان و دنیا را بارها به خراس تشبیه کرده
 یززززن کبززززود خززززراس ای خداونززززد ا

 

 بزززر تزززو از بنزززده صزززد هزززیار سززز اس   

 (211: 1805)ناصرخسرو،                                 
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 دوری کززززن ازیززززن خززززراس گززززردان 

 

 امنزی نززی مززن از خزراس فلززک برگذشززته  

 

 کززززو دور شززززد از خزززز   مززززردان   

 (261: 1805)نظامی،                            

 سززر زان سززوی فلززک بززه تماشززا بززرآورم  

 (211: 1800)خاقانی،                           

اسزت.  در آسمان میید چنین تخییلزی گردیزده  « آس»این نوع تشبیه به دلیل وجود لخت 

خواهد مخاطبان خزود را  اند و خاقانی میجانوران در خراس چشم بسته نکتۀ دیگر اینکه اصوال

 وید:بستگی تحذیر کند  موالنا در این باب و در ذم حواس انسانی گاز این چشم
 پززیش عقززل شززهر کلززی ایززن حززواس

 

 بسززته در خززراسچززون خززران چشززم  

                               (1862 :180  ) 

شود و در شعر خاقانی نیزی بایزد   خراس بیرون بیاید وارد کوچه میاینکه اگر کسی از  نهایتا

 از خراس دنیا بیرون آمد تا وارد کوی هشت صفات گردید.

 

 حضور یا ولوغ؟
 سگی بحر نگزردد نجزس   حدوره خود ب

 

 خود به وجود خزری خلزد نیابزد وبزا     

                             (1800 :80) 

« ولزوق »هزران  تهران وجه مدبوط حدور است، امزا در نسزخۀ   تجی نسخۀ ، در تمامی نسخ

ای را مایزل  شناسی هر پژوهندهدر نسخه« اصالت وجه غریب»شک اصل است. بیضبط گردیده

فیروزآبزادی:   .)نزک کند. ولوق در معنای آب خوردن سگ بزا زبزان   ی وجه غریب ولوق میبه بررس

یکی احادیت متزواتر و منقزول از   « ولوق ک ب»است. اما این تمام ماجرا نیست  حکم  ذیل ولوق(

و ابزن عبزدالبر،    181: 2888، 1شافعی العمرانی، ج .)نکهای فقهی مهم بوده پیامبر و حکم آن از بحت

شک خاقانی به پشتوانۀ این حدیت، مصرع اول خود را میین به تلمزیح  و بی (151: 23ج ،ق1111

بحزت روایزی و فقهزی ولزوق      برع وهشد.  معیوب خواهد ،است و با وجه حدور این تلمیحکرده

ترجمۀ مصرع مورد بحت خاقانی با ضبط ولوق وارد اسزت   اسائر اعراب نیی دقیق ک ب، در امثال 

باب فدایی مزوازی بزا بیزت    از قدا در داوودشرح سنن ابیر صحت وجه ولوق  در و دلیل است ب

 :خاقانی که نکوهش حساد و دشمنان است، آمده
 ینزززالوا شزززاوه حسزززد الفتزززی اذا لزززم »

 

 و القزززززوم اعزززززدام لزززززه و خصزززززوم 

                                 (1800 :80) 

دور  .(155: 8: ج1128)« ولوق الکز ب الینجسه و فی مثل السائر: البحر الیکدره وقع الذباب و 

باشزد و دیگزران    دان خاقانی با براهین روشنی چنین وجه حدور را گییزده ذهن نکتهاست که 
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 یروشن و مستغنی از هر توضزیح  باشند، اما عکس این احتمال کام  ولوق را وارد متن او کرده

 .(288: 1850ابراهیمی، محمدی و ساداتسلطان .نک) است

 

 ستان؟ستان یا ندبدیت
 خززون افتززاد دل خززاکی بززه دسززت 

 

 برخاسزت  سزتان دیزت اشک خزونین   

                              (1800 :68) 

خواهزد دیزت   ستان به لحاظ معنایی، ماحصل منطقی ندارد. اشزک از چزه کسزی مزی    دیت

اسزت و  ن( رسزیده بندی بر سر اعدای بزد خون )شرطبگیرد و چرا؟ دل خاقانی به مرحلۀ دست

بسزتاند.  مرسوم نیست اگر هزم کسزی عدزوی را باختزه باشزد، در گروبنزدی از کسزی دیزت         

ای ریینزد و دیزه  ست خون قمارباز را میابدون توجه به این بحت نوشته (261: 1803)استع می 

بودن فدای بیزت بزا شزرح وی اسزت. نسزخۀ      نخوان همتوجهی سوای . این بیپردازندهم نمی

خزون بزه لحزاظ لزوازم     تناسب معنایی که با دسزت  برع وهرا دارد که « ستانندب»هران وجه ت

نای آن چییی است کزه بزر   بازی نرد دارد، به لحاظ منطقی نیی معنایی درخور دارد. ندب به مع

برزگزر   .دهخدا، ذیل نزدب(  .)نک شودسر آن گرو بندند. مالی که در سبق و رمایه به برنده داده می

، شزرحی  نزد استان را انتخاب کزرده با اینکه وجه ندب( 126: 1800)و کیازی  (815: 1800)خالقی 

اند. طبق عقایزد قزدما اشزک،    اند و دلیلی برای گیینش درست خود ارائه نکردهکلی از بیت داده

گردد. بزا ایزن   آید و از چشم جاری میحاصل حرارتی است که از دل به شکل بخار به دماق می

اسزت،  را کزه دارایزی او بزوده    خزون اشزک  توضیحات دل خاکی قبل از رسیدن به مرحلۀ دست

 .)نزک  اسزت ریخته و در مرحلۀ دستخون داو را بر سر تمام هستی خود که خزون اسزت، بسزته   

و ریخته است. متناسزب بزا    و اشک گرو آن را که خون دل است، طلبیده (06-01: 1831تفدلی، 

 گوید:  همین مدمون، حافظ می
 دل بسی خون به کف آورد ولی دیزده بریخزت  

 

 اهلل اهلل کززه تلززف کززرد و کززه اندوختززه بززود   

                                     (1801 :206) 

است که بعد از ریخزتن اشزک   مورد بحت بیان دیگری از بیت  احافظ دقیقو این بیت دیگر 

 رسد که تمام دارایی جگر است:نوبت به ریختن خون جگر می
  (2)ددر هجر تو گزر چشزم مزرا آب نمانز    

 

 گو خون جگر ریی کزه معزذور نماندسزت    

                                  (1862 :51) 
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هران را موجه و مرجزع جلزوه   تشناسی ضبط نسخۀ زیبایی نکتۀ ظریف و پایانی که به لحاظ

است دهد، این است که خود ندب به معنای گریه کردن بر مرده و ذکر محاسن او بیان شدهمی

ایهزام بسزیار زیبزایی    « ندب»و با ندبه )زاری کردن( از یک ریشه است و از این جهت و با وجه 

شک خونین از دل بزر سزر گزروی کزه بزا او بسزته       گردد. به یک معنا اینکه ادر بیت پدیدار می

سزتاند و در معنزای دیگزر اینکزه چشزم بزرای دل کزه بزه         )دستخون( وجه گرو )ندب( را مزی 

کنزد و از ایزن رو نزدب بزا اشزک      است، گریه و زاری میدستخون افتاده و هستی خود را باخته

 تناسب تام و تمامی دارد.

 

 مقری مصروع یا مقری مصر؟
 و مزوذن بسزطام   مصزروع  مقزری به زلف 

 

 به سر منارة موذن، به لب تنزور قطزاب   

                              (1800 :11) 

این بیت در سوگندنامۀ پرطمطراق خاقانی مدبوط است. این بیت نیی مانند قسزمت دوم و  

خاقزانی بزه زلزف     ،سوم سوگندهای خاقانی طنیآمیی است و تعریض دارد. در مصزرع اول بیزت  

سزازی پایبنزد   خورد. ازآنجا که خاقانی در بسیاری از ابیزات بزه قرینزه   ن و موذنان قسم میقاریا

نام از قدزا در نسزخۀ   نام دیگری بیاید و این جایاست، باید در مصرع اول به قرینۀ بسطام جای

اسزت.  « مصزر »، «مصزروع »است و آن به جای وجه مزبهم و نامناسزب   هران استنساخ گردیدهت

است پس در لخت اول مصرع نیی لخت دوم مصرع اول به موذن بسطام اشاره شدهازآنجا که در 

هزران مصزر   تباید به قاریان شهر یا جایی اشاره رود که در حقیقت این جای متناسب با نسزخۀ  

هران است این است کزه قاریزان مصزر در    تید وجه نسخۀ ؤای که به لحاظ تاریخی ماست. نکته

خزود از حدزور    سزفرنامۀ نیزی در   (62: 1838)انزد و ناصرخسزرو   طول تاریخ همیشه شهره بزوده 

کند، این است کزه در  می تأییدنکتۀ دیگری که ضبط مصر را  .کندرنگ قاریان مصری یاد میپر

مذهب هستند و چنانکزه مشزهور اسزت اسزماعیلیان گیسزوان      زمانۀ خاقانی مصریان اسماعیلی

 گوید:میاند، چنانکه ناصرخسرو گذاشتهخود را بلند می
 گیسوی من به سوی من نَد و ریحان است

 

 گر به چشم تزو همزی تافتزه مزار آیزد      

 (   161: 1806)همو،                                   

 کند.خاقانی به طنی به گیسوان آنها قسم یاد می ،رواز این

 نظر یا ظفر؟
 اسزت  نظزر گریه کزو فزتح بزاب هزر       کشززززت امیززززد چززززون نرویانززززد
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                              (1800 :63) 

مطابق ضبط سجادی که ضبط اکثریت نسخ نیی هست، بیت به لحاظ معنزایی، سسزت بزه    

است. برزگرخزالقی نیزی بزا    در شرح خود به این بیت ن رداخته (886: 1800)رسد. کیازی نظر می

ر را اما نظز  (235: 1803)استع می  .است، توضیحی در باب گیینش خود نیاوردهآوردهاینکه ظفر 

که هیچ ربطزی بزه فدزای بیزت      شود است: چرا گریه باعت برآوردن آرزوها نمیو نوشته آورده

محمزدی و  سلطان .)نکندارد! فتح باب در یکی از دو معنای، گشایش در و باران )به استعاره گریه( 

 اسزت و ایهزام   مزأنوس نزاملموس و نا « نظزر » بزرای همخزوانی بزا    (30-31: 1851ابراهیمی، سادات

شود، بلکزه  گردد. گریه باعت گشایش چشم نمیپرداختۀ ذهن خاقانی در این باب مخدوش می

گردد و شواهد شعری در ایزن زمینزه بسزیار و مدزمون     ضعف چشم و س یدی آن را باعت می

و پیروزی است و مستغنی از ذکر شاهد است. گریه در روایات و مدامین شعری عامل گشایش 

هران مدزبوط اسزت  بزرای مثزال در     تکه در نسخۀ « ظفر»ا وجه این مدمون متناسب است ب

 است:مثنوی در داستان کودک حلوافروش آمده
 تزززا نگریزززد کزززودک حلزززوا فزززروش  

 

 آیززد بززه جززوشبحززر رحمززت در نمززی 

                            (1862 :221) 

 .نزک ) قدا اینکه گریه عامل رحمت و گشایش است، پایۀ روایی بسزیار مسزتحکمی دارد  و از

رو گریزه  یزن ااز. (815: 2،ج1520قتیبزه،  و ابن 281: 1، ج1582ابونعیم اصفهانی،   111: 8، ج1510جاحظ، 

 .(01: 1، ج1518سزلمی،   .نزک ) استچشمی مذموم بودهمشایخ ممدوح و خشک در احادیت ائمه و

اهمیت گریه برای جذب رحمت خدا و گشایش و ظفزر بزه حزدی بزوده کزه مجالسزی بزا نزام         

ابزونعیم  ) انزد خزورده گریستند و پس از آن طعام میو در آن حاضران می شدهبرپا می« درمح»

 :استبارها در کنار هم آوردهخاقانی  رانکتۀ دیگر اینکه فتح و ظفر  .(813: 2: ج1582اصفهانی، 
 مس ملکت زر از آن گشت که وقف کف اوسزت 

 

 انززدآمیختززه ظفززرو  فززتحکیمیززایی کززه ز  

                                 (1800  :115) 

کند ایزن اسزت کزه ظفزر در معنزای زمزین پسزت        بحت دیگری که ضبط ظفر را تأیید می

که با کشت و روییدن ایهزام تناسزب زیبزایی برقزرار      : ذیل ظفر(1886دهخدا،  .)نک گیاهناک است

یمزاری  های سبکی خاقانی است. همچنین ظفزر یزادآورد ظفزرالعین کزه ب    کند که از ویژگیمی

که بر ملتحم پدید آید و ع متش آن باشد که چون درنگری در طبقزۀ ملزتحم، جسزمی    است 

بینی از ماق رسته عصبانی و بر روی ملتحم بررفته و نسزج کزرده و فزراخ بزاز شزده و هزر روز       

شود تا بررود بر طبقۀ قرنی، و باشد کزه برسزد تزا بزه حدقزه، و باشزد کزه حدقزه را         زیادت می
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نایی بازدارد  و باشد که ناخنه هم از ماق بروید و هم از لحزاظ و از هزر دو سزو بزر     ب وشاند و بی

 «طبقۀ ملتحم برود تا از هر دو سزو در هزم آیزد و حدقزه را ب وشزاند و چشزم را تاریزک کنزد        

 .(168همان: ) یکی از دالیل آن آب دویدن زیاد از چشم استنیی و  (162: 1851جرجانی یمانی، )

 

 آور؟ا مرغ نامهآور یمرغ ناله
 نیسزت نزید بیزدالن    آورمزرق نالزه  کم ز 

 

 اندیاسج ترکان غمیش کی کمان افشانده 

                             (1800 :183) 

اینکه غریب است، متناسزب بزا فدزای بیزت و مفهزوم نیزی نیسزت.         برع وه« آورناله»وجه 

  هادو دور از ذهن از بیت ارائزه د برای توجیه همین وجه شرحی عجیب  (188: 1803) استع می

هیچ ارتبزاطی  که  مشهود است .«در مقابل غمیة او جواب این است که عاشق چون مرق بنالد!»

آور هسزتند  عشاق برای رسیدن پیام از معشوق منتظر مرق نامزه  بین شرح و بیت نیست. اصوال

 رای تزرجیح ایزن وجزه آورده   آور را بدون توضزیحی بز  آور. برزگرخالقی نیی وجه نامهنه مرق ناله

رسزاند و از ایزن   اش پیامی به عاشق مزی است. ضمن اینکه کمان ابروی معشوق با ناز و کرشمه

هزران  تکه در نسخۀ « آورمرق نامه»آور درست است. بنابراین وجه رو برابرنهادی آن با مرق نامه

 د:گویرسانی ابروی معشوق مینماید. حافظ در پیاماست، مرجح میآمده
 عفااهلل چین ابرویش اگرچزه نزاتوانم کزرد   

 

 آوردبه عشوه هم پیامی بر سر بیمار می 

                             (1801 :150) 

 

 میوه و شاخه یا سایه و شایه؟
 نخل موصل شده ترنج و رطب داشت

 

 فزراخ و تزام برآمزد    میوه و شزاخش  

                          (1800 :116) 

اسزت.  محصول خوابی که خاقانی دیدهو  است« الدین محمدبن عبدالرحمنرکن»دح بیت در م

ظاهر مشکلی نیست اما اگر در مصراع دوم قائل بزه لزف و نشزر باشزیم،     ، هرچند بهدر وجه باال

رسزد و  توانند فراخ باشند، میوه در رسیدگی و تام بودن به نقطزۀ کمزال مزی   میوه یا شاخه نمی

میزوه باشزد،   د و اگر درخزت بزی  شومیدرختان استفاده میوه و سایۀ از  اصوالشاخه در بلندی. 

 (616: 1800)و برزگرخززالقی  (185: 1803)سزایۀ او مطلزوب اسززت. از بزین شززارحان اسزتع می     

به سرو تشزبیه   راخاقانی فرزند خود . اندتوجه به این ظرایف با تسامح از شرح بیت درگذشتهبی

 است:سایۀ او را خواستار و  کرده
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 راه درمانش بجویید و بکوشید در آنزک 

 

 سرو و خورشید مرا سایه و فر باز دهید 

                             (1800 :168) 

گسزتردن سزایه جزدای از     پرتکراری اسزت و اصزوال   شعری  و گستردگی سایۀ درخت مدمون 

 گوید:درخت مناسب است  فردوسی در باب رستم از زبان فرامرز می
 ای تزن را همزی بزر دو تخزت    نبد ج

 

 گسززتر درخززتتنززی بززود وگززر سززایه  

 (115: 1، دفتر1806)                  

درخزت اسزت و مدزبوط در     که در معنای سایه و میزوة « سایه و شایه»با این اوصاف وجه 

 نیی آن را پذیرفتزه  (130: 1800) تر است. این همان وجهی است که کیازی، مناسبهرانتنسخۀ 

اسزت.  شناسی و دالیل ترجیح این وجه را مشخص نکزرده اما وی توضیحات نسخه دهکرو شرح 

نمایزد.  اینکه مناسب معنا و فدزای بیزت اسزت، ارجزح مزی     نیی جناس و  به دلیل« شایه»وجه 

سزازد  محتمل مزی  ضمن اینکه غریب بودن وجه شایه، تغییر آن به دست کاتبان را امری کام 

انزد آن را بزه   یافتزه  مزأنوس جا که برخی کاتبزان ایزن واژه را نا  آنزنماید. او عکس آن ممتنع می

کنزد،  متنی دیگری که این تحریف را به دست کاتبان عیان میاند. نکتۀ برونشاخه تبدیل کرده

اسزت. در  همزین وجزه صزورت گرفتزه    ای در بزاب  بردی است که در شعر نظزامی گنجزه  دست

 زیر مسطور است: مصحح وحیددستگردی دو بیت به شکل امۀنشرف
 برومنززد بززاد آن همززایون درخزززت   

 گززه از میززوه آرایززش خززوان دهززد   

 

 کزززه در سزززایۀ او تزززوان بزززرد رخزززت 

 گزززه از سزززایه آرایزززش جزززان دهزززد 

                            (1800 :181) 

در « میزوه »این دو بیت به نقل از فرهنزگ نظزام بزه جزای      ذیل شایه() دهخدا نامۀلغتدر 

سزبک   .ای اصزیل اسزت  شزک برگرفتزه از نسزخه   است کزه بزی  ضبط شده« شایه»مصرع سوم 

مشترک نظامی و خاقانی، جغرافیا و تاریخ مشترک و تعام ت شزعری ایزن دو دلیزل محکمزی     

 شایه( در آثار این دو شاعر است.شده )رنگبرای اصالت وجه کم

 

 آبله یا آینه؟
 سزززینه دیزززد زلیلزززۀ آه مزززن آبلززۀ 

 

 راب و یبابسقف فلک را به صبح کرده خ 

                                    (1800 :13) 

ای پرتکزرار وجزود دارد، امزا    آه و آینه رابطزه  برع وههرچند در مدامین شعری میان آه و آبله 

و خاقانی خود بارها در اشعارش بزه   ،روی سینه ۀآبلگردد نه آه باعت آبله بر روی لب می اصوال

 است.رابطۀ لب و آبله پرداخته
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 بینی که لب دجله کف چون به دهزان آورد 

 

 گویی ز تف آهزش لزب آبلزه زد چنزدان     

 (810)همان:                                

الذهنی باعت متبادر شدن واژة آبله به جای آینه در ذهن کاتبزان  و گویا همین ضایعۀ سبق

قصد نزدارد بگویزد کزه آه او باعزت آبلزۀ       گردیده است، ضمن اینکه خاقانی در این موضع اص 

است، خاقانی در اینجا از تأثیر آه خود در خراب کردن و تأثیر گذاشزتن بزر فلزک    سینه گردیده

 است:سازی کردهو تأثیر آن بر فلک مدمون کند. او بارها با آه خودصحبت می
 تیربززاران دعززا دارم سزز ر چززون نفکنززد   

 

 فرسای اگر در سینه نشکسزتی مزرا  آه جان

 

 گرگ خشزن بزارانی از غوغزای مزن    این کهن 

 (821)همان:                                        

 اینکه جان فرسودم از آه، آسزمان فرسزودمی  

 (112)همان:                                         

انزدام،  و دو مصرع به شکلی بیدارد معنایی مطلوب ن در طبع سجادیباید گفت بیت  انهایت

ضمن اینکه از فدای قصیده که در این بخش به شزکل روایزی اسزت )آمزدن      ،شوندمعنا میبی

ثبت در طبزع  شد. با توجه به وجه م نیی منفک خواهد به بالین خاقانی و خطاب کردن او(خدر 

یا خدزر.  « زلیلۀ آه من»است یا « آبلۀ سینه»مشخص نیست نهاد بیت در مصرع اول  ،سجادی

است که به لحاظ منطق شزعری و  با پذیرش این وجه معنایی ارائه کرده (222: 1803)استع می 

بینزد کزه آه   بیند و نیزی مزی  نحوی سست است. وی نوشته: خدر آبلۀ سینه )زخم عشق( را می

معنزا بزا سزاختار دسزتوری بیزت همخزوان نیسزت، امزا         این  .رسداک دارد به آسمان میسوزن

هزران  تاست. وجه منفرد نسخۀ استع می برای توجیه آن دست به چنین معناسازی غریبی زده

 هم به لحاظ منطق روایی مطلع جدید و هم به لحاظ دستوری، معنایی مطبوع دارد:
 ز آینززۀ سززینه دیززد زلیلززۀ آه مززن  

 

 ف فلک را به صبح کرده خراب و یبزاب سق 

                      

که دل چون آینزه   (8)یادبی و حتی قرآن-خاقانی در این بیت با اشاره به یک مدمون عرفانی    

 ایزن فدزا را پرداختزه   ( 136: 1505و قشزیری،   106: 1182کمونه، ابن .)نکمحل تجلی حقایق است 

 گوید:است. خاقانی در جای دیگر می
 سززاختم آیینززه دل یززافتم آب حیززات  

   

 گرچه باور نایدت هم خدر و هم اسزکندرم  

                                     (1800 :210) 

توان ناشزی از توجزه   در معنای قلب است و فلک را می اضمن اینکه همراهی سینه که مجاز

خدر از آینزۀ دل کزه    پنداشت. با این اوصاف« قلب المومن عرش اهلل»خاقانی به حدیثی چون 

محل کسب معرفت است، دریافت که زلیلۀ آه من چگونه سقف فلک را ویران کرد. چنانکه آمد 
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 ازآنجزا کزه  اینکزه   افرسزاید. نهایتز  زلیلۀ آه منظور همان دعای صبحگاهی است که فلک را مزی 

 اند، وجه آینه تناسب تام با سقف دارد.  شدهکاری میها گاه آینهسقف

 

 فلک یا عنقا ز زخم ما؟ از زخم ما
 زخزم مزا فلزک   رمح همام گفت که از 

 

 بریان شود که بزابین او سزنان ماسزت    

                              (1800 :35) 

نماید. نسزخۀ  اشد، اما بریان شدن فلک مستبعد میفتنی ببه لحاظ معنایی شاید هر دو پذیر

شزکار  بزه  اول اینکه   ز زخم ما( ارجح استشناسی و سابقۀ مدمونی )عنقا هران از نظر زیباییت

 نیست: شدنیدر مدامین ادبی عنقا شکارو در شعر اشاره شده کردن عنقا 

 عنقززا شززکار کززس نشززود دام بززاز چززین

 

 آن مززی کززه چززو صززعوه زو بنوشززد    

 

 بدین زبان صفت حسن یزار نتزوان کزرد   

 

 عنزززان بزززازکش زیزززن تمنزززای خزززام

 

 کانجا همیشزه بزاد بدسزت اسزت دام  را     

                                  (1801 :11) 

 آهنززززگ کنززززد بززززه صززززید عنقززززا 

 (58: 1803)مولوی،                           

 به طعمزۀ پشزه عنقزا شزکار نتزوان کزرد      

 (108: 1880)عراقی،                          

 کزززه سزززیمرق را کزززس نیزززارد بزززه دام

 (151: 1800)نظامی،                         

پرندگان را بعد از شزکار   کند، کلمۀ بابین است. اصوالمی تأییدیگری که وجه عنقا را نکتۀ د

 شود:سیخ کشیده می ده، با نییة ممدوح بهو عنقا نیی چون پرنده مفروض بوند کشبه سیخ می

 چزززو در بیشزززۀ روزگزززار افتزززد آتزززش

 

 نکزززردی یکزززی مزززرق بزززر بزززابین    

 

 شاد باش ای عنزدلیبی کزی پزی وصزفت    

 

 ی از بزززابین درنمانزززدچزززو مزززن مرغززز 

 (151: 1800)خاقززانی،                     

 کارسززززطو نبززززودی بززززر آن رای زن 

 (00: 1800)نظامی،                         

 مرق بریان طوطی گویزا شزود بزر بزابین    

 (123: 1800)سنایی،                             

ه عنقا، همام از طرفی هما را بزه  بین عنقا و همام است. با پذیرش وج نکتۀ دیگر ایهام تبادر

 .اندهکند و از طرفی حمام )کبوتر( را که هر دو نام پرندذهن متبادر می

 جنان یا بیان؟
 چهار جوی هشت خلد است اینکه در مدحش مرا

 

 انزد افشزانده  جنزان از ره کلک و بنزان، طبزع و    

                                       (1800 :118) 



 9911ة دوم، پاییز و زمستان دور، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش امیر سلطان محمدی و سید منصور سادات ابراهیمی  58

 

هران به جای جنان، بنان مدبوط است کزه بزه   تیش شروانشاه است. در نسخۀ بیت در ستا

شزاه از  خاقانی چهار چیی را که در مدح شزروان  ،اول  شناسی ارجح استدالیل معنایی و زیبایی

داند و آن چهار به قول او قلم، انگشتان، طبزع و بیزان   است، چهار جوی خلد میآنها بهره گرفته

شزود و بزه لحزاظ منطزق      تواند به چهار جوی خلد تشزبیه ها( نمیهشتجنان )ب ااوست. محقق

اند و بزه مفزردات اکتفزا    باز زده شارحان نیی یا از ارائۀ شرح بیت سر ،رواست. ازاین معنایی غلط

مشکل نیسزت  اند که باز هم بییا جنان را تفسیر به دل کرده (158: 1800برزگرخزالقی،  ) اندنموده

خاقانی از راه کلزک و بنزان، طبزع و بیزان خزود را بزه روی کاغزذ        وم، د .(186: 1803)استع می، 

، ولزی  ار طبع، کلک و بنان تنافر تصویریحدور جنان در کنسوم، آورد نه طبع و بهشت را. می

بین بنان و بیان جناس تصحیف و جناس اخت فی چهارم، تناسب تام با فدای بیت دارد.  ،بیان

 :(1)تمند اسهگرا بدان ع قای که خاقانی صورتنیست، آرایه ملحوظ است که در وجه جنان
 او آفتاب عصمت و از شزرم ذوالجز ل  

 

 نفکنززده بززر بیززان قلززم سززایۀ بنززان     

                             (1800 :818) 

اسزت و محزال   نکتۀ دیگر این است که در مدامین ادبی، طبع و بیان به چشمه تشبیه شده    

 ی در قطعات خویش بهشت را به جوی تشبیه کند:نماید خاقانمی

 در بیززانم آب و در فکززر آتززش اسززت  

 

 آبزززی از آتزززش مطزززرز کزززس ندیزززد  

                               (1800 :038) 

ین است کزه قافیزۀ جنزان    اکند صادر میرا « بیان»در پایان حکم قطعی صحت وجه آنچه 

است و ایطائی چنین جلزی خاقزانی   مکرر شده آمدهبار دیگر در همین مطلع که بیت در آن یک

به بهشت و اجیای آن اسزت، ایزن واژه )جنزان( را بزه     سید. گویا فدای مصرع اول که راجع را ن

 است.ذهن کاتبان متبادر نموده

 

 دیهیم افسر یا دیهیم و گرگر؟
 اش را ز روهینای هنزد از پی تعظیم سکه

 

 شاه جن و جنیان دیهیم افسر ساختند 

                             (1800 :111) 

هزران کمزک شزایانی بزه     تبیت از ابیاتی است که نیاز بزه تصزحیح التقزاطی دارد و نسزخۀ     

، مشخص نیست دیهیم افسزر  ، وجه اکثریت نسخکند. در وجه مذکوردستیابی به وجه اصح می

سزربند تزاج    (دادهخز  .)نزک  اسزت هم آمزده  (1)ددیهیم را که در معنای سربن مث یعنی چه و اگر 

بگیریم، شاه جنیان نیاز به افسر دارد و جنیان لیومی برای داشتن افسر یا دیهیم افسزر ندارنزد،   
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هزران در ایزن رابطزه وجهزی را ارائزه      تزیرا دیهیم و افسر مخصو  شاه است. نسزخۀ مغفزول   

از عیوب زبانی و معنایی به دور است، در ثزانی معنزای درخزوری نیزی دارد کزه       کند که اوالمی

 هران ایرادی نیی دارد که ذکر خواهدشد:تپردازی خاقانی در آن ملحوظ است. البته وجه خیال
 اش را ز روهینای هنزد از پی تعظیم سکه

 

 شاه چین را چینیان دیهیم و گرگر سزاختند  

                                     (1800 :111) 

شک نشانۀ مفعول )را( معدل دستوری معنایی مذکور را حل خواهد کرد. در ایزن وجزه   بی

هزران اسزت، خواهدآمزد(    تکه ضبط نسخۀ « چینیان»چینیان برای شاه چین )غلط بودن وجه 

سازند و خودشان دارای لوازم شاهی نیستند. نکتۀ دیگزر اینکزه وجزه غریزب     لوازم قدرت را می

اسزت. گرگزر در   داده« افسزر » مأنوسهران جای خود را به وجه حشوآلود و تدر نسخۀ « گرگر»

ها سترده شده و افسر بزه جزای آن   ی بوده در نسخهمأنوسوجه نا ازآنجا کهمعنای تخت شاهی 

     اگززر کززر و کززر گروگززر                          : »ر درة نززادره نیززی آمززده اسززت. گرگززر در معنززای تخززت د نشسززته

نکتزۀ   .(80: 1811)دهخزدا: ذیزل گرگزر و اسزترآبادی،     « اش را بر گردون نیافراختیگرگر گردون پایه

کند، تکرار قافیزۀ افسزر در چنزد بیزت قبزل در      پایانی که حکم صحت قطعی گرگر را صادر می

 دیگر نسخ است که این ایطا برازندة خاقانی نیست.

هزران مشزخص نیسزت شزاه     ته به ضبط نسزخۀ  اما هنوز بیت معقد و پیچیده است. با توج

در ایزن  « چینیزان »چین کیست و چه ارتباطی بین او و فدای بیزت وجزود دارد. بایزد گفزت     

خزوان  دان و اسزطوره هران گشتۀ همان اکثریت نسخ یعنی جنیزان اسزت. ذهزن نکتزه    تنسخۀ 

هزای عجیزب   هبسیاری از ساز ،است  اولخاقانی در پردازش این بیت به چند نکته توجه داشته

هزا و  هزا، کاسزه  جمشید، اهرام مصزر، گرمابزه  خصو  تخت و تاج شاهان در تاریخ مثل تختبه

  211: 1505قیوینزی،  ) اسزت شزده مزی همچنین کارهای شگفت به جنیزان و دیزوان نسزبت داده   

در  شزاهنامه بازتاب این بزاور در بخزش اسزاطیری     .(150: 1811و طوسزی،   103: 6ج ،1561جاحظ، 

ه در باورهزای عامیانزه   کز گر است. نکتۀ مهم دیگزر این جلوهآشکارا انواع فنون از دیوان  آموختن

ممدوح جنیان تن به ارتباط بزا   شأندر اینجا برای عظمت دارند و ترس جنیان از آهن و فلیات 

 است:خاقانی خود بار دیگر چنین مدمونی را پرداخته .دهندفلی می
 فشجنیان ترسند از آهن لیک از عشق ک

 
 انزد ها بر آهزن تیزی یمزان افشزانده    دیده 

                                 (1800 :118) 

و  856: 1558)ابوالموید بلخزی،   سازندمیهای خا  شمشیرجنیان که اشاره دارد در اینجا نیی 

کند، اما همین وجزه  می تأییدحدور کلمۀ هند، در مصرع اول وجه چین را  .(150: 1811طوسی، 
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رو است. از ایزن از نساخ متبادر کردهبه غلط وجه چینیان را به جای جنیان به ذهن برخی  چین
 هران به شکل زیر است:تشکل نهایی و صحیح بیت با کمک از نسخۀ 

 اش را ز روهینای هنداز پی تعظیم سکه
 

 شاه چین را جنیان دیهیم و گرگر ساختند 
                                  (1800 :111) 

سزت از همزین فلزی جزوهردار     اشت سکۀ ممدوح که از جزنس روهینا یعنی چینیان برای بیرگد

 اند.روهینا برای شاه چین تاج و تخت ساخته
 

 گلبانگ یا گلبام؟
 بح گلفام شد ارواح طلزب تزا نگرنزد   ص
 

 کوس گلبانگ زد ابدال نگزر تزا شزنوند    
                            (1800 :188) 

اسزت. در  این بیت را سروده« کنی الرکاز»خاقانی در توصیف فدای مطبوع صبح در قصیدة 
رجح بزه  است و به دالیلزی مز  استخدام شده« گلبام»وجه « گلبانگ»هران به جای وجه تنسخۀ 
رسد. اول به خاطر تناسب لفظی بین گلبام با گلفام که در همزان موضزع از مصزرع اول    نظر می
پژوهی اهمیزت بیشزتری دارد.   دیگر غرابت وجه گلبام است که به لحاظ نسخه است. نکتۀآمده

است و الجرم معنزای آن را در  ی بودهمأنوساین وجه غریب برای برخی کاتبان وجه نا ازآنجا که

اند. حال آنکه از آنچه در اشزعار خاقزانی   گلبانگ تبدیل کرده مأنوساند، آن را به وجه یافتهمین
است متعلق به نواحی آذربایجزان و اران و در معنزای   ای بودهآید، گلبام گویا واژهو نظامی برمی

 ،اسزت فتهبه کار رزیرا در اشعار خاقانی، این واژه در همراه با فدای صبح  ،صدای کوس بامدادی
 است:دادههمان معنای بامداد و صبح را می« بام»ضمن اینکه بخش دوم این واژه 

 می به قدح در چنانک شیرین در مهد زر
 

 کززوسخززواه کززی دهززن   گلفززامسززاغر 
 

 صزززبح گلبزززامبزززر زده  کزززوسباربزززدی وار  
                                     (1800 :115) 

 برآمززززد بززززاموقززززت  گلبززززامنغمززززۀ  
 (6)(111)همان:                                                        

 :استدر شعر نظامی نیی این اصط ح به کار رفته
 شززززب ابۀ زنززززدباف  گلبززززامز 
 

 دریززده صززبا شززعر گززل را بززه نززاف   
 (816: 1800)نظامی،                   

وجزه   است، گلبزام تحریزف شزده و   هایی که وحید ارائه کردهبدلدر گیارش برخی از نسخه

هزا در بزاب گلبزام    توضزیحاتی کزه در فرهنزگ    ،است. با توجه به ابیات باالگلبانگ آمده مأنوس
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چیان و یزا  گیران و نقارههای معرکهها گلبام در معنای نعرهنماید. در فرهنگاست، خطا میآمده

 .(دهخدا .نک) ها موسیقی استنام لحنی از لحن

 

 مشعوف یا مشغوف؟
 بزه تزو    مشعوفمنیک ای عراق اهلل جارک 

 

 وی خراسان عمرک اهلل سخت مشتاقم تزو را  

                                     (1800 :2) 

هران در یک موضزع بزه   تباشد، اما ضبط نسخۀ شاید بیت به ضبط باال هیچ مشکلی نداشته

مدزبوط  « مشزغوف »، بزه جزای مشزعوف     توان بزه آسزانی از آن گذشزت   شکلی است که نمی

کند که در پی معنزای آن  پژوهی را مجاب میست. غریب بودن وجه مشغوف هر نسخهاهیددگر

نماید کاتبی مشعوف را به وجه غریب مشغوف برگرداند، ولی عکزس آن مفزروض   می دوربرود. 

امسزاک کاتبزان در نقطزه    یزا  دقتی در گذاشتن نقطه بیشناسی دیگر قریبی است. نکتۀ نسخه

ای را منقوط کند. بزه لحزاظ معناشناسزی    نقطهکه کاتبی کلمۀ بی اما بعید است گذاشتن است،

مشغوف در همان معنای مشعوف است اما با شدت بیشتر و از قدا ایزن معنزا   که  نیی باید گفت

بعیزد نیسزت در متزون گزاه مشزعوف گشزتۀ مشزغوف         کند.اغراق را در بیت خاقانی افیون می

ا مشزغول آمزده و شزباهت آغزازین دو واژه مزانع از      این کلمه همراه ب کلیله و دمنهدر  .(3)دباش

زنبور انگبین بر نیلوفر نشیند و بزه رائحزۀ معطزر و نسزیم معنبزر      »  استدستبرد کاتبان گشته

و  آمزده ن آریشۀ این واژه در قزر ینکه ا درستی وجه مشغوفبر  دلیل دیگر .«مشغول و مشغوف

قزد  »  استی گرفتن دوستی دلی را آمدهدر قرآن شغف در معنااست. بوده آشناخاقانی با قرآن 

 .«شغفها حباً

 

 نقطة خون یا نقطة نون؟
 از این گُرُه که چو پرگار دزد بدرهند

 

 در خزط دنیزا   نقطۀ خونستدلم چو  

                             (1800 :11) 

شزاید تفزاوت    آغزاز اسزت. در  آمزده « نقطزۀ نزون  »، «نقطۀ خزون »هران به جای تدر نسخۀ 

دهزد،  بین این دو نباشد و حتی وجه نسخۀ لندن به خاطر غلظتی که از غم نمزود مزی   چندانی

ارجح بنماید، اما باید گفت چه لیومی دارد وجه نقطۀ خون با اغراقی که در خود دارد، به نقطزۀ  

یکزی از   ؟ بایزد گفزت  یهی برای پذیرش وجه نقطزۀ نزون هسزت   توج نون تبدیل شود؟ آیا اص 

ی و شگردهای تصویری وی بزازی بزا حزروف اسزت. او بارهزا از شزکل       خاقانهای سبک ویژگی
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اسزت. در ایزن بیزت نیزی خاقزانی بزا       دست دادهه ها دارند، تصاویری بظاهری که حروف و واژه

و دل خزود را از دسزت    ست، توجه داشتهکلمۀ دنیاحرف دوم که « نون»ظرافت تمام به حرف 

خزط   ،روکلمۀ دنیا مندرج است، دانسته. ازاین رنااه ن و دزدان شهر خود چون نقطۀ نون که د

وجزود دارد. بزا ایزن     نوندنیا در معنای دوم منظور نگارش ظاهری لفظ دنیاست که در آن واج 

تواند، در زیبایی پرداختۀ خاقانی نقش درستی بزازی کنزد.   نمی اص  (0)ناوصاف وجه نقطۀ خو

 است:  ازی کردهها بهای واژههای زیر نیی با نقطهخاقانی در بیت
 اممن چو نقطه در خط بغداد یکتا مانده

 

 اند همرهان بر جدول دجله چو مسطر رانده 

                                   (1800  :586) 

 .تشبیه کردهکلمۀ بغداد  هایهای کلمۀ بغداد تنها و منفردند و خاقانی خود را به نقطهنقطه
 ر اوکوه رحمت حرمتی دارد که پیش قزد 

 

 انزد کوه قاف و نقطۀ فا هر دو یکسان دیده  

 (58)همان:                                                    

 گیاران چون نقطۀ کلمۀ فا )ف( حقیر و کوچک است.در این بیت نیی قاف در برابر حج  

 

 دار یا طفل شیرخوار؟طفل روزه
 دار بزرم سزجده کزو مزرا    چون پیزر روزه 

 

 وق دار کزرد  عزرب طز   دارطفل روزهچون  

 (115)همان:                                   

اسزت و بزه   آمزده « خوارطفل شیر»، «دارطفل روزه»هران به جای وجه نامعقول تدر نسخۀ 

داری ارجح است. اول اینکه نگارندگان در جایی مطلبزی مبنزی بزر روزه    هنسخاین دالیلی وجه 

انزد و هنگزام روزه   گرفتزه دکان عرب روزه مزی طف ن عرب نیافتند. طبق ضبط نسخۀ لندن کو

اند. خاقانی بارها طوق بر گردن بودن )بنده و مطاع بودن( دیگزران  گرفتن طوق بر گردن داشته

  استرا برای ممدوح به طوق گردن اطفال اعراب مانند کرده
 ای که مردان عجم پیشت چو طف ن عرب

 

 س ه کشم ز عجم بر عزرب کزه شزاه عجزم    

 

 لقند و نامت تاج مفخر سزاختند طوق در ح 

                                   (1800 :111) 

 سززازددار مززیمززرا چززو طفززل عززرب طززوق

 (013)همان:                                      

اسززت. از شززگردهای داری اطفززال عززرب نشززدهای بززه روزهاشززارهلی در هززیچ شززاهد مثززا
یک مصرع، یک بیت و گاه تا چند بیت است. در بیت مزورد  سازی در تصویرسازی خاقانی قرینه

اسزت.  است. در برابر پیزر، طفزل را نهزاده   سازی کردهمناقشه نیی خاقانی در بین دو مصرع قرینه
در مصرع دوم ایزن قرینزه    اداری نیی در مصرع دوم، سجده در مصرع اول است. طبعقرینۀ طوق
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ای بزین پیزر و طفزل تدزادوار اسزت،      تقابل قرینه نجا کهازآبویژه تواند تکرار دو واژه باشد. نمی
ای تدزادوار بزرای   قابزل قرینزه  شزیرخوار ت  ادار نیی باید تقابل تدادوار یافزت و مسزلم  برای روزه

الزذهنی از مصزرع اول بزه ذهزن کاتزب در مصزرع دوم وارد       دار است. گویزا ضزایعۀ سزبق   روزه

 کند، بیت بعد است:  می ییدتأاست. نکتۀ دیگری که ضبط طفل شیرخوار را شده

 تا الجرم زبزان مزن از چاشزنی شزکر    

 

 کزرد  لب شزیرخوار دار و چون کان روزه 

 

دار به همان پیزران در بیزت قبزل اشزاره دارد و     بیت قبل است و کام روزهادامۀ بیت  امسلم

 لب شیرخوار در این بیت، لب طف ن شیرخوار در بیت قبل است.

 

 شکری یا شکوی؟
 خزززت شزززکرها دارمنزززی از بنزززی

 

 ثمر استکه شوک بی شکریچند  

                           (1800 :13) 

با ضبط باال که ضبط طبع سجادی اسزت، بیزت بزه لحزاظ دسزتوری و معنزایی نابسزامان        
در ایزن بیزت امزا    اسزت،  کزرده نماید. خاقانی در ابیات قبل از اوضزاع و شزرایط شزکوه مزی    می

نه دیگزر از بخزت شزکر و سز اس دارم و بزالطبع      که  گویداول میو در مصرع  استدراک نموده
مصرع دوم باید ادامۀ سخن مصرع اول باشد. بنابراین بسیار غیرمنطقزی اسزت کزه خاقزانی در     

مدزبوط  « شزکوی »هزران وجزه،   تثمر بداند. در نسخۀ یک بیت باز استدراک کند و شکر را بی
توالی ابیات و منطزق حزاکم بزر ابیزات     شک وجه درست است. این صحت وجه را است، که بی
مزورد بحزت   کنزد. در بیزت   کند. خاقانی در ابیات قبل از اوضاع و بخزت شزکوی مزی   اثبات می

نه نه چقدر شکایت کنم، بایزد بخزت را شزکرها گفزت، زیزرا      داشته که استدراک کرده و اظهار 
ت. جنزاس شزبه   دهنزده اسز  میزوه آزار ای ندارد و مثل خزار بزی  شکوی )شکایت از بخت( فایده

شزک ملحزوظ   های سبک ب غی خاقانی است، بزی اشتقاق بین شوک و شکوی نیی که از ویژگی
 است.طبع خاقانی بوده

 
 بادها یا باغها؟

 گفززتم بغززداد بغززی دارد و بیززداد   

 

 صززفاهان بادهززایای داد نززه دیززده 

                           (1800 :811) 

« بزا دهزای  »یزا   «بادهزای »هزران بزه جزای وجزه     تخۀ غیر از نس ،این بیت در تمامی نسخ

ی اسزت و نزه در   مأنوسز دارد. نه اصط ح بادهای اصفهان ترکیزب  « هایباق» )خوانش کیازی(،
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بزا  »  باب بادهای اصفهان مطلبی مشهور است و نه عدالت باد تصویری زیباست. خوانش کیازی

، ترجمزۀ  کزیزر کنزد. عزدالت   مزی  پیچدرهیچ، این عقده را پیچکه گشاید نیی گرهی نمی «دها

بزاز   ست که نامفهوم است، الجرم وی از ارائۀ معنای بیت به شزکل تزام سزر   اصط ح داد با دَها

فزردی  بههزران وجزه منحصزر   تاست. نسزخۀ  کرده و به معنی الفاظ به شکل جداگانه بسنده زده

است. اصفهان شزهری  های صفاهان( دارد که متناسب با مکتوبات جغرافیایی  تاریخ اصفهان )باق

و ( 18: 1، ج1858خوانسزاری،   .)نزک  هزای فراوانزی بزوده   ه دارای باقترین ازمناست که از قدیمبوده

ها مثل ف سان، احمدسیاه، بکزر و  از برخی از این باق المحاسندر  (11 -15: 1801)« مافروخی»

طور اسزت. خاقزانی ایزن    کند که نام باق آخر در شعر حافظ نیی مشزهور و مسز  کاران یاد میباق  

خواند، بزه خزاطر   نهد و گویا علت اینکه بغداد را دارای بغی میهای اصفهان را برابر بغداد میباق

انزد و  دادهاین است که ساحل آن باجگه داشته و هر کسی را برای بهره بردن به آنجزا راه نمزی  

 کند. مطلع:نکوهش می ای این عادت رااند. خاقانی در قطعهستاندهباجی در ازای آن می
 دی شبانگه به غلط تا لب بغداد شدم

 

 باجگززه دیززدم و نظززاره بتززان حرمززی 

                             (1800 :523) 

رود و تشزنگی پیزری عجزم    خاقانی به ظلمی که بر عجمان در هزوس نازنینزان عزرب مزی    

 :داندعیش می در لب دجله را مانع کند. در جایی دیگر نیی این باجگهاعتراض می
 زر نتوان یافت به بغدا مزرا لیک بی

 

 پززری دجلززه بززه بغززداد زرم بایسززتی 

 (081)همان:                           

وگزذار آسزان بزوده دارای داد    های مفزرح اصزفهان را کزه در آن گشزت    خاقانی باقرو، ایناز

 ازآنجزا کزه  باید گفت  ااند. نهایتدداند و بغداد و بغدادیان را به خاطر همین رفتارها ظالم میمی

در مصرع دوم نیی مکانی از اصفهان باید در تقابل با او قرار بگیرد نزه بزاد یزا     ،بغداد مکانی است

های شبه اشزتقاق بزاق بزا بغزداد و     جناس اضمن. (5)دت مناسبی یابأدها )!( تا تصویر خاقانی هی

 است.بغی  ملحوظ بوده

 

 گیرینتیجه -3

بعد از تصحیح مجدد سجادی از دیوان خاقزانی، طبزع عبدالرسزولی بزه حاشزیه رفزت، آمزدن        

نزد  هران دامن زد. هزر چ تهای دیگر مثل طبع کیازی و منصور نیی به مهجور شدن نسخۀ طبع

تهزران  برخی مثل کیازی در طبع و شزرح و برزگزر خزالقی گزاه در شزرح نگزاهی بزه نسزخۀ         

 هران را مکشوف سازد.تاند، اما اینها نتوانست اهمیت نسخۀ داشته
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هزا و  ضزعف  بزود، هزران(  ترغم اینکه بعزد از طبزع عبدالرسزولی )نسزخۀ     طبع سجادی علی

نباشد کمتر نیست. گویزا سزجادی نیزی در     بع عبدالرسولیطگر بیشتر از ی دارد که اهایکاستی

اسزت. امزا در ایزن    داشزته  هزران تقصد به حاشیه راندن نسخۀ  آگاهدخودآگاه یا ناخو ،طبع خود

فردنزد، بزه   هران که اکثزر آنهزا منحصزربه   تی نسخۀ هاتحقیق عیان گردید که بسیاری از ضبط

مسائل علمزی دیگزر بزر نسزخۀ     شناسی و یمتنی شاعر، پیرامتنی، زیبایبرون متنی،دالیل درون

های دیگزری چزون مجلزس،    لندن که نسخۀ اساس سجادی است و طبع او که در آن از نسخه

است، ارجحیت دارد. در بسیاری از مزوارد غریزب   هران بهره بردهتپاریس، انصاری و حتی نسخۀ 

اعزت  اهمیزت و اصزالت آن اسزت، ب   دهنزدة  هران که از قدا نشانتبودن وجوه واژگان در نسخۀ 

 است.تغییر، تحریف و تصحیف وجه صحیح و وارد شدن وجه سقیم در دیوان خاقانی گردیده

بزر  « آینزه « »دیزت »بزر  « نزدب »، «حدور»بر « ولوق»، «حواس»بر « خراس»صحت وجه 

بزر  « شزکری »، «دیهزیم و تخزت  »بر « گرگر»، «جنان»بر « بیان»، «شاخه»بر « شایه»، «آبله»

بزر  « مشزغوف »، «خون»بر « نون»، «دارروزه»بر « شیرخوار»، «مصروع»بر « مصر»، «شکوی»

گارنزدگان  کزه ن اسزت  مشتی از خروار « بادها»بر « باغها»، و «گلبانگ»بر « گلفام»، «مشعوف»

 اند.  اقامۀ دعوی و برهان نموده در این پژوهش بر صحتشان

ار خاقزانی  در تصحیح و خوانش دیوان خاقانی و شروحی که بر اشزع اینکه  نتیجۀ مهم دیگر

 ضروری است.هران تشود، ملحوظ کردن نسخۀ نگاشته می

 

 نوشتپی
 داند:. موالنا متناسب با همین حس است که آنها را مانع درک واقعی می1

 هززای اهززل حززس شززد پوزبنززدعلززم

 

 تززا نگیرنززد شززیر زان علززم بلنززد   
                              (1862 :18) 

اسزت.  باعت تحریف نسزخۀ اسزاس قیوینزی و غنزی نیزی شزده      همین نکته گویا  نکردن درک. 2

که معنای محصلی نزدارد. در ایزن    آمده« روانست« »نمانَد»ی وجه درطبع غنی و قیوینی به جا

شود شاعر به مرحلۀ ریختن اشک خزونین  بیت نیی چون بیت خاقانی وقتی اشک چشم تمام می

: 1801نک. نیسزاری،  ) مطابق مذکور است رسد. در طبع نیساری نیی اکثریت نسخ و وجه مختارمی

228). 
اشی از بیماری دل و قلب است  برای مثزال در سزورة   آنی عدم فهم و تدبر ن. در برخی آیات قر8

 .اأَقْفَالُهَ قُلُوبٍأَفَلَا یَتَدَبََّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى است: محمد آیۀ بیست و سه آمده
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 اند:ناس ع قه داشتهشعرای دیگر نیی به پرداختن این ج. 1

 زهی بنان تو توجیه رزق را قزانون 

 

 در دمززت معجززی بیززان مسززیح 

 

 وزیرزاده وزیری که از فنون و هنر

 

 خهی بیان تو آیات ملزک را تفسزیر   
 (216: 1836)انوری،                     

 در کفزززت قزززوت بنزززان کلزززیم   
 (131: 1805)سلمان ساوجی،          

 ان و بنزان ز وصف و نعتش عاجی بود بی

 (138: 1861)مسعودسعد،                 

: 1861)نصراهلل منشزی،  « با کسی که غمازی سخرة بیان او و پیشۀ بنان او باشد»در کلیله نیی آمده: 

128). 

با این معنا به کار رفته و در اشعار خاقانی در تمزام مزوارد، معنزای     شاهنامهاین واژه فقط در . 1

نماید. حتی اگزر قایزل بزه واو عطزف بزین      دیهیم افسر مهمل و حشو می دهد، از این روتاج می

 دیهیم و افسر نیی باشیم، باز هم حشو در بیت مشهود خواهدبود.

این تحریف )گلبانگ به جای گلبام( در بیت زیر نیی صورت گرفته و در طبع سجادی به . 6

 است:شکل تحریف شده آمده

 شود کاسزت  گلفام کوست،زند  گلبام

 

 اندر صبحاتش گ ب آرد خمار به ک 
 (153)همان:                              

برای مثال در یکی از قصاید انوری بیت زیر ثبت است که بعید نیست مشعوف گشتۀ مشغوف . 3

 باشد:

 مکشوف به کوشش و به بخشش

 

 مشززعوف بززه قززادم و بززه ذاهززب   
                             (1836 :81) 

آنجا که شغف در معنای غ ف و پردة دل است، مشغوف در معنای پوشیده شده در دل نیی از    

هست و به لحاظ اینکه در مصرع اول کوشش و بخشش ممدوح )ناصزرالدین طزاهر( مکشزوف و    

چزون هزم معنزای     ،نمایدآشکار است، در مصرع دوم مشغوف به معنای پوشیده در دل اصح می

تناسب بیشتری با مکشوف دارد. در یوسف و زلیخزای جزامی نیزی    مشعوف را در خود دارد و هم 

 است که محتمل است، گشتۀ مشغوف باشد:بیت زیر آمده

 دل یعقوب را مشزعوف خزود کزرد   

 

 به سان مردمش در دیزده بنشزت   
 (688: 1883)جامی،                     

طور اسزت، بزا حدزور    ها مسازآنجا که شغف در معنای پردة دل، غ ف دل و دانۀ دل در فرهنگ

شزک منبزع   تر است. ضمن اینکه در سورة یوسف کزه بزی  کلمۀ دل در این بیت مشغوف مناسب
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به قدا برای دوست داشتن یوسف شغف ازست، برای سرودن داستان یوسف و زلیخا اصلی جامی

 .است()عشق او در دلش نفوذ کرده« قد شغفها حباً»  استرفتهکار 

الزذهنی را بزرای تبزدیل بیزت مزذکور در ذهزن کاتبزان ایجزاد         سبق ایزیر ضایعه شاید بیت. 0

 است:کرده

 نقطۀ خون شد از سزفر دل مزن  

 

 ای سقر اسزت خود سفر هم به نقطه 
 (63: 1800)خاقانی،                       

نظر دیگری در باب این بیت متناسب با نسخۀ لندن و طبع سجادی دارند که نگارندگان . 5

الخط های شارحان. در این خوانش بادها، رسمالبته نه به شکل خوانش، دفاع باشدتواند قابل می

: 1810)انصاری، است اصفهان مشهور بودهزرتشتیان های است. ازآنجا که شراب« هاباده»قدیمی 

 است:ییید اموی نیی بازتاب داشتهو در اشعار عرب و حتی خمریات ولید بن (16

 عل نزززززززی و اسزززززززقیانی 

 

 …اب اصزززززبهانیمزززززن شزززززر  
 (58: 5، ج1111)ابوالفرج اصفهانی،      

 ست.«هاباده» و با قرائت« بادها»این وجه مفروض بر صحت نسخۀ لندن یعنی 

 

 منابع

 اس می. ارشاد و فرهنگ وزارتتهران:  ،فوالدوند مهدی محمد ترجمۀ. مجید قرآن

 .قم: التابع لمکتب االع م الس می ،زاده، تحقیق ح حسنالنفس من کتاب الشفا. 1831 سینا، ح.ابن

 .قاهره: دارالوعی ،تحقیق عبدالمعطی امین قلعجی ،االستذکار. 1111 عبدالبر، ا.ابن

 .قاهره: دارالکتب ،عیون االخبار. 1568 قتیبه، ع.ابن

 .بغداد: جامعه البغداد ،تحقیق ح مرعید الکبیسی ،الحکمهالجدید فی. 1182 کمونه.ابن

 .بیروت: داراالحیام التراث العربی ،االغانی ق. 1111 انی، ع.ابوالفرج اصفه

 .القریقاهره: دار ام ،االصفیاحلیه االولیام و طبقات. 1582 ابونعیم اصفهانی، ا.

 .ملی تهران: انجمن آثار ،اهتمام ج شهیدیه ب ،دره نادره. 1811 استرآبادی، م.

 .رتهران: زوا ،شرح قصاید خاقانی. 1806 استع می، م.

 .اصفهان: مشعل ،اهتمام ج سروشیاره ب ،تاریخ اصفهان. 1810 انصاری، م.

 .فرهنگی-تهران: علمی ،مدرس رضوی تصحیح ،دیوان انوری. 1836 .انوری، ا

 .ریاض: مکتبۀ الرشد ،منظور خالدبن ابراهیمتحقیق ابی ،داوودشرح سنن ابی. 1128 العینی، ا.بدرالدین

   .تهران: زوار ،ح دیوان خاقانیشر. 1803 برزگر خالقی، م. 

 تهران: دانشگاه تهران. ،مطهری تصحیح م ،التحصیل. 1815 بهمنیار.
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 .تهران: عطایی ،نرد تدبیر یا تقدیر تخته. 1838 تفدلی، ا.

 .بیروت: دارالفکر ،تحقیق عبدالس م هارون ،البیان و التبین. 1510 جاحظ، ع.

 قاهره: مکتبه الحلبی. دالس م هارون،تحقیق عب، کتاب الحیوان. 1561 جاحظ، ع.

 فروشی سعدی.تهران: کتاب ،تصحیح م مدرس گی نی ،هفت اورنگ. 1883 جامی، ع.

، تصحیح باباپور، زیرنظر م محقق، تهران: میراث مکتوب نورالعیون. 1851دست(. جرجانی یمانی )زر ین

 با همکاری سفیر اردهال.

 تهران: صفیعلیشاه. ،رهبر شرح خطیب ،یوینیتصحیح ق ،دیوان حافظ. 1801 حافظ، ش.

 تهران: خوارزمی. ،تصحیح پ خانلری ،دیوان حافظ. 1862 حافظ، ش.

 .   تهران: زو ار ،تصحیح ض سجادی ،دیوان خاقانی. 1800 خاقانی، ا.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                خیام.             تهران: کتابخانه ،ع عبدالرسولی تصحیح و تعلیق ،دیوان اشعار خاقانی. 1813 خاقانی، ا.

 .قم: اسماعیلیان ،الجنات فی احوال علمام و ساداتروضات. 1858 خوانساری، م.

 تهران: مجلس شورا.      ،نامهلغت. 1886 دهخدا، ع.

 .تهران: سخن ،مقدمه و تصحیح ع وفایی ،کلیات. 1805 .سلمان ساوجی

: 1( 3). نامزه کهزن «. به پنج انامل به فتح باب سزخن ». 1851 و سادات ابراهیمی، م. محمدی، اسلطان

38-03. 

ضرورت توجه بزه صزبغۀ روایزی در تصزحیح و فهزم      ». 1850 محمدی، ا و سادات ابراهیمی، م.سلطان

 .215- 281: 28( 5) ،ادب فارسی«. اشعار خاقانی

 .قاهره: دارالکتاب العربی ،الصوفیهطبقات. 1518 .سلمی، م

 .تهران: سنایی ،به سعی مدرس رضوی ،دیوان سنایی غینوی. 1800 سنایی، م.

 .تهران: دانشگاه تهران ،العرباالرب فی لغاتمنتهی. 1800 .بوری، عصفی

 .تهران: بنگاه نشر ترجمه و کتب ،مام م ستودهتبه اه ،عجایب المخلوقات. 1811طوسی، م. 

 .تهران: سنایی ،تصحیح س نفیسی ،دیوان. 1880 عراقی، ف.

 .بیروت: دارالمنهاج ،ق نوری تحقیق ،البیان فی مذهب االمام شافعی . 2888 عمرانی الشافعی، ا.

 .بیروت: دارالکتب العربیه ،المباحت المشرقیه ق. 1118 .فخررازی

 المعارف.کوشش خالقی مطلق. تهران: مرکی دایره ،شاهنامه . 1806 .فردوسی

 .قاهره: مطبعه السعاده ،قاموس المحیط  تا.بی .فیروزآبادی، م

 .بیروت: داراحیام التراث العربی ،الموجوداترایبالمخلوقات و غعجایب. 1505 قیوینی، ز.

 قاهره: دارالشعب. ،محمود و م شریف تحقیق ع ،الرساله القشیریه. 1505 .قشیری، ع

 تهران: مرکی. ،های خاقانیگیارش دشواری . 1800. کیازی، م
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اصزفهان:   ،یرضا علوی آوی. به اهتمام ا آشتیانحسین ابی ترجمۀ ،المحاسن. 1801 .مافروخی اصفهانی

 .سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

تهران: پژوهشگاه علوم انسزاتی   ،مهیار مقدمه، تصحیح و تعلیقات م ،دیوان. 1858 مسعود سعد سلمان.

 .و مطالعات فرهنگی

 تهران: امیرکبیر. ،فرهنگ فارسی . 1861 معین، م.

 .تهران: نگاه ،تصحیح فروزانفر کلیات شمس،. 1803 .مولوی، ج

 تهران: امیرکبیر. ،تصحیح نیکلسون ،مثنوی. 1862 مولوی، ج.

 .تهران: نگاه ،تنظیم ج منصور ،دیوان. 1805 .ناصرخسرو

 .های جیبیتهران: شرکن سهامی کتاب ،پوروزین تصحیح ن ،سفرنامه. 1838ناصرخسرو.

 .طهوری تهران: ،ترجمه و مقدمه ض دهشیری ،تصحیح موله ،االنسان الکامل. 1833 نسفی، ع.

 .تهران: دانشگاه تهران ،تصحیح و توضیح م مینوی ،کلیله و دمنه. 1861 .نصراهلل منشی

 .تهران: دفتر نشر کتاب ،شرح االشاراتق. 1188 نصیرالدین طوسی.

 .تصحیح وحید دستگردی. تهران: قطره ،لیلی و مجنون. 1805 نظامی.

 .قطرهتهران:  ،تصحیح وحید دستگردی ،پیکرهفت. 1803 نظامی.

 .وادب فارسی تهران: فرهنگستان زبان ،های حافظها در غیلدفتر دگرسانی. 1801 نیساری، س.
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Abstract 
Khaghani is one of the most fanciful Persian poets. The difficulty of 
Khaghani's poems is related to fantasy, elegance, and its utilization of 
science. This perplexity led descriptions from the oldest times, such as 
Shadi Abadi on Khaqani's poetry to be written These efforts continued 
until the age of printing. The complexity of Khaqani's poetry has caused all 
the works written about him not to be free from defects. These defects are 
also included in Khaghani's poetry corrections, so that all versions and 
corrections are flawed. Among the corrections was Abdolrasouli’s correction 
which is also known as the Tehran edition. Moreover, Sajjadi, based on the 
London version and other copies in the book of Tehran, published 
Khaghani's poetry as well. Although Sajjadi published more Khagani's 
lyric poems than Abdolrasoli in certain cases, the version of Tehran (the 

corrected version by Abdulrasooli) is superior to other versions, especially 
to the London edition. However   Sajjadi in order to illustrate the new 
aspects of the Divan in his publication along with putting confidence on 
London version has marginalized the exact words of Tehran correction in 
many instances. In the present paper, the version of Tahran which is 
oftentimes regarded whimsical and unusual will be mentioned with regards 
to poetic and non-poetical reasons. 
 
Keywords: Khaghani, Divan, Correction, Copy of Tehran 
 

1. Introduction 

Khaghani Shervani is one of the greatest and the most difficult poets of 

Persian language and literature among Persian poets. The reasons for the 

difficulty of Khaghani's poems is both the use of different sciences and the 
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imagination. A commentary on Khaghani's poems has been written since 

ancient times. These old explanations express the difficulty and the 

importance of Khaghani's poetry. In the contemporary era, certain 

corrections have been made to Khaghani's Divan as well. One of these 

corrections is the correction of Abdolrasouli namely Tehran correction. He 

has used several versions for his correction. Later, Sajjadi and Mansour 

also corrected Khaghani's Divan. Evaluating items recorded in different 

versions shows that Abdulrasooli's correction portrays the most accurate 

correction. 

 

2. Theoretical framework 

One of the editions of Khaghani's poems is the edition of Abdolrasouli 

namely Tehran version. This edition, which is one of the first scientific 

examples, has been made through several copies whose exact identities are 

not very clear. Abdolrasouli's printing has been somewhat marginalized 

after Saqjadi’s correction. According to the items mentioned in the Tehran 

version, it is clear that the Tehran edition has given correct items that are 

not in other versions. The importance of the Tehran version will be 

revealed by carefully examining the items recorded in Abdolrasouli's 

edition and comparing them with the items recorded in other copies. This 

research shows that the Abdolrasouli's version is very valuable and is 

necessary to read Khaghani's Divan and researchers of Khaghani's poems 

need other corrections in addition to Sajjadi. 

 

3. Methodology 
The research method in this research is analytical-descriptive. First, the 

items recorded in the Tehran printing press, which are different from other 

versions, have been identified. Subsequently, by examining and comparing 

the cases recorded in the Tehran version and other copies, additional 

research was performed. Finally, the research confirmed the importance 

and accuracy of the items recorded in the Tehran version. That is, by 

analyzing the cases in the manuscript through the ancillary sciences as well 

as the poetic and textual reasons, the reason for the accuracy of the case in 

the Tehran version was revealed. The semantic description and the analysis 

of the bit at the end of each entry was the final path of the research. 

 

4. Results & Discussion 
Although after Abdolrasoli, Sajjadi published more Khagani's lyric poems 

than Abdolrasoli, in specific cases, the version of Tehran is superior to 
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other versions, especially to the London edition. However,   Sajjadi,  in 

order to illustrate the new aspects of the Divan in his publication along 

with putting confidence on London version has marginalized the exact 

words of Tehran correction in many instances which is believed to be 

whimsical and unusual in particular cases, will be mentioned with poetic 

and non-poetical reasons. In this study, it was found that the  words noh 

xarās ‘nine mills’, volūgh ‘dogs drink water’, nadab ‘gage’, moqri-e Misr 

‘egyptian quran reader’, zafar ‘victory’, morgh-e nāme-āvar ‘letter chicken’, 

shāye ‘fruit’, āyene ‘mirror’, anghā ‘phoenix’, bayān ‘expression’, deyhīm 

wa gargar ‘throne and crown’, golbām ‘morning sound’, Mašghūf  ‘very 

happy’, noghte-ye nūn ‘point of noon’, šīrxhār "infant", šekvā ‘complaint’ 

and bāghhā ‘gardens’ that are mentioned in the Tehran version are correct. 

In most versions and natures, the wrong aspects of noh havās ‘nine senses’, 

hozūr ‘presence’, diat ‘blood money’, masrū’ ‘epileptic’, sāye ‘shadow’, 

ābele ‘smallpox’, falak ‘the sky’, jenān ‘paradise’, takht ‘bed’, golbāng 

‘loud’, maš’ūf  ‘happy’, xūn ‘blood’, rūzedār ‘fasting’, šokrī ‘thanksgiving’ 

and bā-dahā or bādhā ‘cleverly’ or ‘wines’ have been mentioned. Another 

result of the present study is highlighting the necessity of paying attention to 

the Tehran version while describing Khaghani's poems. However, this latter 

result does not support the complete correctness of the Tehran version, but it 

does indicate that the reading of Abdolrasouli's edition should also be 

considered in reading Khaghani's Divan. 

 

5. Conclusions & Suggestions 
In order to more accurately understand Khaghani's poems, it is necessary 

to pay attention to all the copies of Khaghani's Divan. The Tehran edition 

(published by Abdolrasouli) is one of the editions that can make it easier 

to understand Khaghani's poetry. Using this version and comparing the 

disputed cases with other versions, it is observed that the Tehran version 

occasionally offers the most correct case. 
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