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چکيده
خاقانی شروانی ،شاعر نامآوری است که طرز سخن و غرابت کالمش ،از ديرباز زبانزد خاصّ و عام بوده
است .سخن خاقانی دارای ويژگیهايی نظیر استفاده از اصطالحات علوم مختلف ،بازیهای کالمی و ...
است؛ چنانکه کمتر پیش میآيد خوانندۀ شعر او از مراجعۀ مکرّر به شرحها و فرهنگهای لغت بینیاز
باشد .در گذر زمان و تحتتأثیر عواملی مانند بروز جنگها ،آشفتگیها و ديگر حوادث روزگار ،نسخههای
خطّی اصیل ديوان خاقانی ،کمکم از بین رفته است و تنها تعدادی انگشتشمار از آنها وجود دارد که
اساس کار مصحّحان و محقّقان قرار گرفته است .بااينحال ،وجود چند نسخۀ چاپی معتبر از ديوان وی،
تاحدودی نیاز دانشجويان و عالقهمندان را در دهههای اخیر برطرف کرده است ،امّا هنوز فقدان وجود
يک تصحیح علمی-انتقادی پیراسته از اين ديوان احساس میشود .نگارندگان باتوجّهبه فراگیربودن موارد
تصحیف و تحريف در ديوان خاقانی ،و باتوجّهبه اهمیّت ساحت لفظ در نظر خاقانی و تأثیر آن بر بُعد
معنايی شعر او ،درصدد رفع برخی اشتباهات در ديوان چاپی تصحیح سجادی برآمده و کوشیدهاند با
استفاده از ساير نسخههای چاپی يا خطّی ،اين اشتباهات را اصالح کنند .همین نمونههای اندک ،نشانگر
ضرورت و اهمیّت پیراستن سرودههای خاقانی از نقیصۀ مذکور است.
واژههای کليدی :تصحیف ،تحريف ،سجادی ،ديوان خاقانی ،خاقانی.
* .رايانامۀ نويسندۀ مسئول:

z.nasirishiraz@scu.ac.ir
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 .1مقدّمه
حسّانالعجم افضلالدين بديل بن علی خاقانی ،در حدود سال 520ق در شروان چشم به
جهان گشود .از اين شاعر مهیندرجه ،ديوان اشعاری مشتمل بر قالبهای رايج شعری
در حدود هفدههزار بیت و مثنویای به نام تحفةالعراقین (ختمالغرائب) به يادگار مانده
است .همچنین از وی نامههايی در يک مجموعه ،موسوم به منشآت موجود است که
هريک از آنها در نهايت استواری سخن و جزالت کالم است.
ديوان خاقانی ،بهويژه در سدۀ اخیر ،ازجمله ديوانهايی است که در میان جامعۀ ادبی
و دانشگاهی با قرارگرفتن در ذيل عنوان واحد درسی متون نظم ،در دورههای مختلف
رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی همواره پُرمخاطب بوده است .ديرينگی زبان و سبک ويژۀ
شاعر در بهکارگیری واژگانِ علوم متداول روزگار خويش (ازجمله نجوم ،طب ،تاريخ ،رياضیات
و  ،)...بازنمود فرهنگ عامیانه و بازیهای زبانی (فرمی) ،دريافت برخی از اشعار خاقانی را
برای اقشار مختلف ،تاحدودی دشوار کرده است؛ به همین منظور ،تاکنون شروح
مختلفی برای روشنکردن مراد شاعر بر اشعار وی نوشته شده که همواره مورداستفادۀ
پژوهشگران و دانشجويان بوده است .همچنین ديوان اين شاعر چند بار به زيور طبع
آراسته شده که از میان چاپهای موجود آن ،تاکنون توجّه غالب شارحان ،پژوهشگران و
دانشجويان ،به تصحیح سجّادی بوده است که البتّه نسبتبه ساير چاپها ،از اسلوبهای
علمی-انتقادی بیشتری برخوردار است ،امّا باوجود ايرادات متعدّدی که برخی پژوهشگران
حوزۀ خاقانیپژوهی به اين چاپ و ساير چاپهای موجود وارد کردهاند ،ضرورت چاپی
پیراسته از اغالط ،بهويژه اغالط تصحیفی و تحريفی ،در اين ديوان بیش از پیش احساس
میشود.
بیگمان «تصحیف و تحريف» ،عاملی فراگیر بوده که در سدههای مختلف به آثار
فاخر منظوم و منثور ،صدمات جبرانناپذيری زده است .همواره دو عامل انسانی کاتبان و
مصحّحان و همچنین عوامل طبیعی ،در بروز اين اختالفات در متون کهن مؤثّر بودهاند
که خواسته يا ناخواسته اغالط بیشماری وارد متون کرده و موجب تباهی همه يا بخشی
از آنها شدهاند .ديوان خاقانی نیز از اين آفت در امان نبوده و شمار زيادی از اين
تصحیفات به ديوان وی راه يافته است.
همانگونه که بیان شد ،يکی از عوامل بروز تصحیف و تحريف در ديوانهای شعری،
مصحّحان هستند .مصحّحان ديوان خاقانی فارغ از احاطۀ ذهنی کامل به ذهن و زبان

ادب فارسي ،سال  ،9شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1398شمارۀ پياپي 163/ 23

شاعر و تمیز ضبط درست از ضبطهای سست و خدمات ويژهای که به درک صحیح و
بازيابی اشعار از نسخههای خطّی داشتهاند ،گاه بنا به داليلی خواسته يا ناخواسته ،عاملی
بسیارمؤثّر در بروز تصحیف و تحريفاتی در اين ديوان شدهاند .بیترديد يکی از اين منابع
که مصحّح آن ،سهم بسزايی در انتشار اغالط فراوان داشته ،کلیّات خاقانی چاپ هند
است .انتشار اغالط تصحیفی و تحريفی در اين چاپ بهگونهای بوده است که «به عقیدۀ
بعضی اگر نمیشد ،بهتر بود» (خاقانی :1317 ،ج) .عالوه بر اين چاپ که نخستین چاپ
ديوان خاقانی بهشمارمیرود ،چندين چاپ ديگر نیز در دهههای اخیر روانۀ بازار کتاب
شده است که معتبرترين آنها به ترتیب سال انتشار عبارتاند از:
 .1ديوان خاقانی شروانی ،به تصحیح علی عبدالرّسولی ()1317؛ .2ديوان حسّانالعجم
افضلالدين بديل بن علی خاقانی شروانی ،به کوشش حسین نخعی ()1336؛  .3ديوان
خاقانی شروانی ،به کوشش ضیاءالدين سجّادی ()1338؛  .4ديوان خاقانی ،ويراستۀ
میرجاللالدين کزّازی ( .5 .)1375ديوان خاقانی شروانی مطابق نسخۀ خطّی  763هجری
(از مجموعۀ شخصی) ،با مقدّمۀ بديعالزمان فروزانفر ،به اهتمام جهانگیر منصور (.)1380
نگارندگان در اين پژوهش باتوجّهبه اقبال فراوان مشتاقان سخن خاقانی به چاپ سجّادی
و وجود تعداد زيادی تصحیف و تحريف در ديوانهای چاپی موجود ،برخی ابیات ديوان
خاقانی را از چاپ مذکور گزينش و با استفاده از شواهد درونمتنی ديوان و بهکارگیری
برخی نسخههای خطّی و ساير چاپهای موجود نظیر چاپ عبدالرّسولی ،به تصحیح اين
ابیات اقدام کردهاند.
.2تصحيف و تحریف
واژۀ «تصحیف» به معنی «خطاکردن در صحیفه ،خطاکردن در قرائت ،تحريف کلمه از
وضع آن و به اصطالح معمّا ،تغییردادن نقاط و حروف و يا محوکردن آنها در يک لفظ به
قصد تغییر معنا» (دهخدا :1373 ،ذيل تصحیف) و واژۀ «تحريف» بهصورت «گردانیدن سخن
و چیزی از وضع و حالت خود ،همچنین انحراف سخن و يا چیزی ديگر از حالت و وضع
خود» (همان :ذيل تحريف) آمده است .هر دو اصطالح معادل گشتگی واژه در يک نسخۀ
خطّی ،توسّط اشخاص مرتبط با نسخه است .میتوان گفت :تصحیف ،تغییر در نقاط و
تحريف ،تغییر در حروف يک واژه است .مايل هروی دربارۀ اين دو اصطالح نوشته است:
«شباهت و مانندگی در حروف خط و نیز نقصِ خط ،از عواملی است که به نوعی از
تصرّف ناآگاهانۀ کاتبان دامن زده است که اهل فن از آن بهعنوان تصحیف و تحريف
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تعبیر میکنند؛ تصحیف عبارت است از تغییردادن کلمه با کاستن و افزودن نقطههای
آن ،و تحريف تبديلکردن کلمه است با تغییردادنِ حرفی از حرفهای آن» (.)245 :1380
تصحیف عالوه بر دانش نسخهپردازی ،در علم بديع نیز بهکاربرده میشود؛ بدين
صورت که شاعر بیت را بهگونهای بنويسد که با تغییر نقاط ،مضمون مدح به ذمّ و يا
بالعکس بدل يابد« :آن بود که شاعر و دبیر سخنی گويد که به نقط و اعراب آن سخن
مختلف بود و به حرف يکسان باشد .و اين از جملۀ بالغت دارند؛ چنانکه شاعر گويد:
عززززّی محبتزززی و گزززل و گلبنزززان پزززدر

عمززززار بززززیسززززری و نکوسززززار در سززززفر

اين بیت را چون مصحّف کنی لونی ديگر گردد چنین:
عززززّی مخنثزززی و کزززل و کلبتزززان پزززدر

غمّزززاز بززززیسزززری و نگوسززززار در سززززقر»
(رادويانی)112 :1949 ،

استفاده از اين هنر را خاقانی عالوه بر واژههای تصحیف و مصحّف ،گاهی با واژۀ
«نقش» نیز همراه کرده است؛ برای مثال ،در بیت زير «نقش بلخ» ،يعنی تصحیف واژۀ
«بلخ»؛ و مراد وی واژۀ «تلخ» است:
جان نقش بلخ گیرد و دل قلب مرو گردد

آن روز کزززز در تزززو نسیم هزززری ندارم
(همان)282 :

دربارۀ اين واژه و کاربرد آن ،ن.ک :ترکی .221 :1394 ،همچنین برای اطّالعات
بیشتر دربارۀ معنی تصحیف و انواع آن ،ن.ک :مساح و بازرگانی :1367 ،ذيل «تصحیف».

 .3تصحيف و تحریف در دیوان خاقاني
اگرچه راهيافتن معضلی به نام تصحیف و تحريف به نسخههای خطّی ديوانهای شعر،
باتوجّهبه عوامل عديدۀ انسانی و غیرانسانی در گذر زمان ناگزير مینمايد ،بروز آن در
فرآيند تصحیح و چاپ ،نقیصهای تأملبرانگیز است که برخی از برجستهترين متون ادبی
نیز از گزند آن مصون نماندهاند .در نوشتار حاضر میکوشیم مواردی ازايندست را در
ديوان خاقانی بازنمايیم و سپس دريابیم.
 .1-3محضر نوشتن یا محضر بستن؟
تااا محضاار نصاارتن نوشااتند

آوازه شکسااااان دیگاااااران را
(خاقانی)33 :1385 ،
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اين بیت در نسخۀ چاپ سنگی (همان ،)482 :1324 ،با اختالف« ،نصرت تو بستند»
بهجای «نصرتت نوشتند» ،ضبط شده است .در دو چاپ ديگر ديوان ،عبدالرّسولی (:1317

 )35و نخعی ( ،)31 :1336بیت مطابق متن ضبط شده و صورت «نصرت تو بستند» ،در
حاشیه آمده است .در دو چاپ کزّازی ( )50 :1375و منصور ( )24 :1380نیز اين بیت
بدون اختالف آمده است.
در اغلب نسخههای خطّی ،بیت با اختالف يادشده آمده و تنها نسخهای که بیت را
مطابق متن ضبط کرده ،نسخۀ کتابخانۀ بريتیش میوزيم لندن است .باوجوداين ،بهنظرمی
رسد ضبط «نصرت تو بستند» ،ضبطی دقیقتر باشد که با طرز سخن خاقانی قرابت
بیشتری دارد.
خاقانی واژۀ «محضر» را در چند موضع ديگر با فعل «کردن» ،بهکاربرده است (ن.ک:
خاقانی 187 ،75 :1385 ،و )233؛ بااينحال ،برای حلّ اين اختالف ،نخست بايد به معنای
«محضر بستن» و «محضر نوشتن» در فرهنگهای لغت مراجعه کنیم؛ دهخدا در تعريف
واژۀ «محضر» با استفاده از ساير فرهنگها ،آن را بدينصورت معنا کرده است« :در عرف
نوشتهای را گويند که برای اثبات دعوی به مهر اهالی و موالی رسانند و با لفظ کردن و
ساختن و درستکردن و سرانجامدادن مستعمل است (آنندراج) .چک که برای اثبات دعوی
به مهر و گواهی جمعی رسانند .سجل (يادداشت مرحوم دهخدا) .فتوانامه ،گواهینامه،
استشهاد ،صورت مجلس» (دهخدا :1373 ،ذيل محضر) .همچنین در تعريف «محضر
بستن»« ،محضر کردن» و «محضر نوشتن» را آورده است (همان) .با اين توضیح پیداست
که هر دو صورت «محضر بستن» و «محضر نوشتن» ،به يک معنا يا دو معنای نزديک به
هم بهکارمیرفته است؛ باوجوداين ،آنچه صورت «نصرت تو بستند» را بر ضبط «نصرتت
نوشتند» ،برتری می دهد ،سیاق سخن و هنر خاقانی در پرداخت واژگان است که اغلب
متکّی به فرم است.
خوانندگان خوشقريحه با مراجعه به مصراع نخست ،متوجّه برقراری تضاد بین دو
واژۀ «شکستن» و «بستن» میشوند و تنها با پذيرش اين صورت است که لطف کالم
خاقانی بر خوانندگان نمايان میشود .عالوهبراين ،سابقۀ استفادۀ اين صورت در موضعی
ديگر از ديوان خاقانی ديده میشود که در همۀ نسخهها ،بدون اختالف آمده است:
پزززیش درگزززاهش میزززان بسزززت آسزززمان

محضاار جززاهش بززر آن بساان آسززمان
()516 :1385
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پرواضح است که خاقانی در اين بیت ،به مانند بیت پیشین ،با بهکارگیری فعل
«بستن» برای واژۀ «محضر» ،بین دو ترکیب «میانبستن» و «محضربستن» ،تناسب
لفظی برقرار کرده است.
نظامی گنجوی که يکی از معاصران خاقانی است ،به مانند وی« ،محضربستن» را در
بیت زير اينگونه بهکاربسته است:
پیزززززران قبیلزززززه نیزززززز يکسزززززر

بسااااتند بززززر آن مززززراد محضاااار
(نظامی)89 :1389 ،

شايان ذکر است که صورت «محضربستن» ،عالوه بر بیت موردبحث ،در موضعی
ديگر از ديوان نیز ،بهتبع برخی نسخههای خطّی همانند بیت موردبحث وارد چاپهای
ديوان خاقانی شده است:
عيد از هالل حلقاه باه گاوم آماده اسان از آنا
باااار بناااادگيّ شاااااه نوشااااتند محضاااارم
()226 :1385

ضبط «نوشتند» در چاپهای سجّادی و کزّازی ( ،)306 :1375به همین صورت است
و در چاپهای عبدالرّسولی ،نخعی ،منصور و چاپ سنگی ،اين واژه بهصورت «نبشتند»
که نگارشی ديگر از «نوشتند» است ،ضبط شده است (ن.ک :خاقانی231 :1317 ،؛ :1336
207؛  155 :1380و .)331 :1324
در بین نسخههای خطّی ،ضبط بهتر اين واژه در نسخۀ مجلس بهصورت «ببندند»،
آمده که در نگارش شبیه به «نبشتند» است (ن.ک :خاقانی ،226 :1385 ،ح )18و به
احتمال زياد ،همین شباهت موجب بروز اين تحريف در ديوانهای خطّی و پس از آن در
ديوانهای چاپی شده است .ضبط «ببندند» به اين دلیل بر دو صورت ديگر برتری دارد
که نشان میدهد شاعر در اين بیت بنا داشته است بین واژههای «بندگی» و «بند»،
تناسب لفظی برقرار کند .با توضیحات ارائهشده ،بیت موردبحث بدينصورت هنریتر و
درعینحال درستتر به نظرمیرسد.
تااا محضاار نصاارت تااو بسااتند

آوازه شکساااااان دیگااااااران را

خاقانی بهزيبايی در اين بیت بین واژههای «نصرت» ،به معنی پیروزی و «شکست»،
تضاد معنايی و بین دو واژۀ «بستن» و «شکستن» تضاد واژگانی برقرار کرده است .وی
ممدوح خويش (شروانشاه) را بهزيبايی هرچه تمامتر ،اينگونه میستايد« :از آن هنگام که
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آنان ،يعنی آسمانیان يا امداد الهی ،عهدنامۀ ياريگری تو ،يعنی شروانشاه را با خود
بستند ،شهرت و شکوه ديگر پادشاهان شکسته شد و از میان رفت».
 .2-3لعل یا نعل؟
خورشاايد ز باار لعاال رخشاان

ناریساان کااه باا دخااان ببياان
(خاقانی)270 :1385 ،

مصراع نخست اين بیت در تصحیح سجّادی ،عیناً به همین صورت آمده است ،حال
آنکه در ساير چاپهای ديوان خاقانی ،ازجمله عبدالرّسولی نخعی ،منصور و کزّازی ،اين
مصراع با اختالف« ،نعل» ضبط شده است (همان287 :1317 ،؛ 354 :1336؛  193 :1380و
 ،)402 :1375تنها در چاپ سنگی اين بیت مطابق تصحیح سجّادی آمده است( 1همان،

.)505 :1324
در همۀ نسخههای خطّی نیز مصراع نخست با اختالف« ،نعل» ضبط شده 2که همین
صورت درستتر است .مراد شاعر در اين بیت ،جرقههای برخاسته از نعل سم اسب
ممدوح است و «لعل» در بیت کامالً بیربط است .باوجوداين ،به دلیل آنکه سجّادی
اختالف يادشده را در نسخههای خطّی گزارش نکرده است ،چنین مینمايد که لعل،
اشتباه چاپی يا لغزش قلمی مصحّح باشد.
 .3-3عذر یا غدر؟
عجااوز اهااان در نکاااش فلاا

شااد

کااه ااا عااذر زادَنااش رایااي نيااابي
(خاقانی)415 :1385 ،

مصراع دوم اين بیت در چاپهای عبدالرّسولی ،نخعی و چاپ سنگی با اختالف،
«غدر» به جای «عذر» ضبط شده (همان448 :1317 ،؛  398 :1336و  )285 :1324و در دو
چاپ ديگر ،يعنی کزّازی و منصور ،بیت مطابق با تصحیح سجّادی آمده است (ن.ک :همان،

 577 :1375و  .)302 :1380همچنین عبدالرّسولی صورت «زائی» را در حاشیه بهعنوان
نسخهبدل آورده است که البتّه کامالً بیوجه است (ن.ک :همان ،448 :1317 ،ح .)1گفتنی
است که سجّادی به اين اختالف در چاپ عبدالرّسولی ،در گزارش اختالف بیت در
حاشیه اشارهای نکرده است (ن.ک :همان.)415 :1385 ،
به جز منابع چاپی يادشده ،در نسخۀ مجلس (خاقانی شروانی ،بیتا [محتمالً قرن ششم]:
 ،)86مصراع دوم با اختالف «غدر» ضبط شده که سجّادی در گزارش اختالف به آن
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اشاره نکرده است و همین ضبط درست مینمايد؛ زيرا شواهد فراوانی از غدرپیشگی دهر
و عجوز جهان ،در شعر خاقانی و ساير شعرا موجود است .در بیت آغازين قصیده سخن
از بیوفايی زمان است:
در اين منززززل اهل وفايززی نیابززی

مجزوی اهل کامززروز جايزززی نیابزززی
(خاقانی)415 :1385 ،

سپس عجوز جهان با فلک نکاح میکند که حاصل اين ازدواج چیزی جز غدر نیست.
مؤيد اين معنی ،بیت بعد از آن است:
بلزززی از زناشزززويی سزززنگ و آهزززن

بجزززز نزززار بنزززتالزّنزززايی نیزززابی
(همان)

شروع بیت با قید تأکید و تصديق «بلی» و تمثیلی که در ادامۀ آن آمده است (حاصل

زناشويی سنگ و آهن [جهان و فلک] ،زنازادهای جز آتش [غدر] نمیتواند باشد) ،دال بر مردود بودن
ضبط «عذر» است؛ چراکه حاصل معنای بیت با ضبط مذکور ،سترونی عجوز فلک است
که مخلّ معنای ابیات موردنظر خواهد بود.
در ابیات زير از ديوان خاقانی دربارۀ «غدر دهر» ،اينگونه سخن رفته است:
بزززر سزززرت جزززای جزززای مزززوی سزززپید
دو بززززه دو بززززا حريززززف جززززان بنشززززین
از دهززززر غززززدر پیشززززه وفززززايی نیززززافتم

نزززه ز غزززدر سزززپهر کزززینتزززوز اسزززت
()832 :1385
يزززک بزززه يزززک غزززدر آسزززمان برگیزززر
(همان)469 :
وز بخززززت تیززززره رای صززززفايی نیززززافتم
(همان)784 :

همچنین در ابیات زير از ديوان ناصرخسرو ،از «غدرپیشگی پیرزن دهر» ،اينگونه
سخن رفته است:
خويشززززتن دار ،ای جززززوان ،از پیززززر دهززززر
ايززن جهززان پیرزنززی سززخت فريبنززده اسززت

تزززات نفريبزززد بزززه غزززدر ايزززن پیزززرزن
()160 :1357
نشززززود مزززززرد خردمنزززززد خريزززززدارش
(همان)122 :

 .4-3اایگه یا خانگه؟
در این اایگاه غا مقاي اسان کاو را

بااه ااا پااردۀ دل وطااای نياااب
(خاقانی)417 :1385 ،
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مصراع نخست اين بیت در چاپهای عبدالرّسولی ،چاپ سنگی ،نخعی و کزّازی ،با
اختالف« ،خانگه» بهجای «جايگه» ضبط شده (همان449 :1317 ،؛ 287 :1324؛ 400 :1336
و  )579 :1375و در چاپ منصور ،بیت مطابق متن آمده است (همان .)303 :1380 ،در
نسخههای خطّی ،ضبط «جايگه» ،تنها در نسخههای لندن و صادق انصاری مشاهده
میشود که درست نمینمايد.
«خانگاه» امالی کهنۀ واژۀ «خانقاه» (معرب خانگاه) است .در بیت زير نیز عبدالرّسولی
واژۀ خانقاه را به جای خانگاه آورده است که با قريحۀ هنری شاعر در تباين است:
خزززززوان آگزززززاه دلزززززش را از صزززززفا

خانقزززززاه از چزززززری اعلزززززی ديزززززدهام
(همان)291 :1317 ،

پرواضح است که واژۀ «خانقاه» در بیت فوق ،هنر خاقانی را در برقراری جناس بین
«خوان آگاه» و «خانگاه» ،ازبینمیبرد.
در تصحیح سجّاد ی اين بیت با تصحیف و تحريف در هر دو مصراع همراه شده است:
چزززززون چراگزززززاه دلزززززش را از صزززززفا

جايگزززززاه از چزززززری اعلزززززی ديزززززدهام
(همان)273 :1385 ،

سجّادی ضبط فوق را از دو نسخۀ لندن و صادق انصاری نقل کرده و تنها ضبط
درست اين بیت ،در نسخۀ «پا» (ن.ک :همان :ح  5و  ،)6بهصورت زير آمده است:
خزززززوان آگزززززاه دلزززززش را از صزززززفا

خانگزززززاه از چزززززری اعلزززززی ديزززززدهام

بااينحال ،در برخی مواضع ازجمله در بیت زير ،سجّادی صورت «خانگاه» را بر «خانقاه»
ترجیح داده است:
سززی و شززاق آمززده و خززانگهی بززوده و بززاز

يززاوگی گشززته و تززن بززا سززفر آمیختززهانززد
(همان)118 :1385 ،

در همۀ ابیات زير از ديوان خاقانی چاپ سجّادی ،واژۀ «خانقاه» بايد به شکل کهنۀ
آن ،يعنی «خانگاه» که شکل صحیح آن در نسخههای مجلس و پاريس ضبط شده است،
تصحیح شوند:
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مززززرا گريززززز ز خانززززه بززززه خانقززززاه بززززود
بززززوده زمززززین خززززانقهش بززززام آسززززمان
خانقه جزای تزو و خانزۀ مزی جزای مزن اسزت
هر دلزی را کزه کبزودی ز لزب لعزل تزو داشزت

چزو طفزل کزو سزوی مزادر گريززد از پزی بززاب
(همان)53 :
بیرون ازيزن سزراچه کزه هسزت آسزمانش نزام
(همان)300 :
پیززززر سززززجّاده تززززو را داده و زنّززززار مززززرا
(همان)40 :
خانقزاهش بجززز از زلزف خززم انزدر خززم نیسززت
(همان)562 :

با اين توضیح ،در بیت موردبحث خاقانی دنیا را خانگاهی پنداشته که سراسر آن غم
است .همچنین بین «پردۀ دل» که به منزلۀ وطا (گستردنی)ست ،با «خانگاه» ،ارتباط
بهتری نسبتبه «جايگاه» وجود دارد.
 .5-3چتر چنبری یا چتر عنبری؟
پيش کاه صابح بار درد شِاقۀ چتار چنبار
خي مگار باه بَار ما بُرقا صابح باردر
(خاقانی)425 :1385 ،

مصراع نخست اين بیت در دو چاپ سجادی و عبدالرّسولی (همان )433 :1317 ،به
همین صورت آمده است .در چاپهای نخعی ،منصور و چاپ سنگی با اختالف« ،چتر
عنبری» (همان35 :1336 ،؛  92 :1380و  )43 :1323و در چاپ کزّازی با اختالف« ،چری
چنبری» ،ضبط شده است (همان .)124 :1375 ،شايان ذکر است که نخعی صورت متن را
در حاشیه بهعنوان نسخهبدل آورده است (ن.ک :همان ،35 :1336 ،ح «ا»).
در اغلب نسخههای خطّی ،بیت با اختالف« ،چتر عنبری» آمده و همین صورت
صحیح است« .چتر عنبرين» به معنی چتر سیاهفامِ شام است که در موضعی ديگر از
ديوان خاقانی ،همانند اين تعبیر بهصورت زير آمده است:
دوش کزززه صزززبح چزززاک زد صزززدرۀ چسزززت عنبزززری
خضزززززر درآمزززززد از درم صزززززبحوش از منززز زوّری
(همان)421 :1385 ،

در کاربرد واژۀ عنبر ،عالوه بر تیرگی ،بوی خوش آن نیز مراد شاعر بوده که انفاس
روح افزای صبح به آن تشبیه شده است .در بیت زير نیز خاقانی به اين موضوع اشاره
کرده است:
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زد نفس سربهمهر صبح ملمّع نقاب

خیمۀ روحانیان کرد معنبزر طنزاب
(همان)41 :

همچنین در بیت سوم اين مطلع« ،چری چنبری» آمده و تکرار قافیۀ آن هم به
فاصلۀ يک بیت ،از شیوۀ خاقانی به دور است .عالوهبراين ،سجّادی در گزارش خود،
اختالف نسخههای خطّی را ذکر نکرده 3و محتمالً در ضبط اين بیت اشتباه چاپی يا
لغزش قلمی مصحّح ری داده است.
 .6-3بدتر یا بتر؟
اان به حشمن تو نه غمناك خارم اسان

کارم به همّان تاو ناه بتار نکاوتر اسان
(خاقانی)78 :1385 ،

اين بیت در تصحیح سجّادی به همین صورت ضبط شده است؛ بااينحال ،در چاپهای
عبدالرّسولی ،منصور ،نخعی و کزّازی ،بیت مذکور با اختالف« ،بدتر» به جای «بتّر»،
ضبط شده است (همان65 :1317 ،؛ 43 :1380؛  57 :1336و  .)105 :1375در چاپ سنگی،
اين اختالف در حاشیه بهعنوان نسخهبدل آمده و مانند صورت فوق ضبط شده است
(همان .)109 :1323 ،همچنین عالوه بر اين بیت در برخی ابیات ديگر نیز واژۀ «بتّر» به
همین صورت در تصحیح سجّادی آمده (نظیر« :بتّرک» :ص  ،781ح3؛ «بتّرند» :ص  ،799ح6؛
«بتّری» :ص  ،279ح9؛ «بتّر» :ص  ،585ح ،)10امّا در ساير چاپها ،ازجمله چاپ عبدالرّسولی
بهصورت «بدتر» ضبط شده است.
واژۀ «بتّر» که در تصحیح سجّادی آمده ،ضبط دقیقتری است .اين واژه صورت
کوتاهشدۀ «بدتر» است که در متون کهن پرسابقه است .در لغتنامۀ دهخدا نیز ذيل اين
واژه ،به ابیاتی از خاقانی استناد شده است (ن.ک :دهخدا :1373 ،ذيل بتّر) .در نسخههای
مجلس ،بريتیش میوزيم لندن و صادق انصاری که ازجمله نسخههای متقدّم ديوان
خاقانی محسوب میشوند ،واژۀ مذکور به شکل کهنۀ آن ،يعنی «بتّر» ضبط شده و
«بدتر» صورت جديدتر آن است که در نسخههای سدۀ نهم به بعد ،نظیر نسخۀ کتابخانۀ
ملّی پاريس ضبط شده است .در بیت زير ،اين واژه در همۀ چاپها ،ازجمله چاپ
سجّادی ،بهصورت «بدتر» ضبط شده است:
کزز بززدترين حبايززل شززیطان کنززد طلززب

آن کس کزه بزا حمايزل سزلطان بزود بزرش
(خاقانی)220 :1385 ،
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اغلب نسخههای خطّی «بدترين» را در بیت فوق بهصورت «بتّرين» ضبط
در بیت زير نیز اين واژه در ديوانهای چاپی دستخوش تغییر شدهاست.
بهتززرين جززاي بدسززت بززدترين قززوم گززرو

کردهاند4.

مهززرۀ جززاندارو انززدر مغززز ثعبززان ديززدهانززد
(همان)95 :

مراجعه به نسخهبدلهای سجّادی نشان میدهد که در دو نسخۀ مجلس و نسخۀ
صادق انصاری و ساير نسخ متقدّم ،صورت دقیق واژه ضبط شده است (ن.ک :همان :ح.)52
بديهی است که بايد صورت کهنۀ واژهها ،يعنی صورتی که شاعر آن را بهکاربرده
است و در نسخههای متقدّم و مقارن با حیات او نیز ضبط شدهاند ،در تصحیح اعمال
شود؛ بنابراين ،در ابیات ذکرشده بايد صورت «بتّر» جايگزين «بدتر» بشود.
 .7-3ني یا بين؟
اام طرب کش کااه صبح کام باارآمد

خندۀ صبح از دهان اام برآمد

نياا باار ماوافقن اام

دم زد و باوی ميش ز کاام باارآمد

صبح فل

(خاقانی)143 :1385 ،

بیت دوم اين قصیده در ديوان خاقانی تصحیح سجّادی به همین صورت ضبط شده
است .در نسخۀ مجلس مصراع نخست با اختالف« ،صبح فلک بین که بر موافقت جام» و
در نسخۀ کتابخانۀ ملّی پاريس نیز با اختالف« ،صبح فلک بین که بر مرافقت جام»،
ضبط شده است (ن.ک :همان :ح .)12در ساير چاپهای ديوان خاقانی نیز بیت
موردبحث همانند نسخۀ مجلس ضبط شده است (ن.ک :خاقانی176 :1317 ،؛ 51 :1323؛
158 :1336؛  139 :1375و 1380؛ .)119
سجّادی مصراع نخست بیت موردبحث را مطابق نسخۀ بريتیش میوزيم لندن و
صادق انصاری ضبط کرده است ،امّا باتوجّهبه ضبط نسخۀ مجلس ،اين مصراع بهصورت
«صبح فلک بین که بر موافقت جام» ،پذيرفتنیتر است؛ زيرا در بیت نخست ،خاقانی به
مخاطب خويش میگويد« :جام طرب [را بر]کش»؛ يعنی وی را تشويق به نوشیدن باده
میکند .همچنین وی در اين مصراع مخاطب را به «ديدن» و «حسکردن» بوی خوش
سحرگاهان که متضمن پگهخیزی است ،تشويق میکند .در بیت چهارم قصیده نیز بافت
نحوی کالم بهصورت امری است و وی از مخاطب میخواهد که شادی و شادخواری را
ارج نهد؛ بنابراين ،شاعر در بافت نحوی ابیات آغازين قصیده ،مدام مخاطب را با افعال
امری ،به انجام اموری تشويق میکند که شادحالی را برای آنان به ارمغان میآورد .حال
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اگر به جای «بین» ،صورت «نیز» را بپذيريم ،تشويق و تحريکِ حاصلشده از فعل امر،
به جملهای خبری بدل میشود و نظم نحوی کالم شاعر در پیوند عمودی ابیات گسسته
میشود.
« .8-3شير ک » یا «شير کو»؟
وقن تب چون به ن

نبرد تب

شير ک

نيستانش مستقر اسن
(خاقانی)67 :1385 ،

مصراع دوم اين بیت در تصحیح سجّادی و چاپ سنگی (همان ،)235 :1323 ،به همین
صورت ضبط شده است .در ساير چاپهای ديوان خاقانی ازجمله عبدالرّسولی ،نخعی،
منصور و کزّازی با اختالف« ،شیر گر» ضبط شده است (ن.ک :همان69 :1317 ،؛ 61 :1336؛

 46 :1380و .)109 :1375
دربارۀ بريدن تب به وسیلۀ نی و ارتباط آن با حرارت بدن شیر ،در کتب پزشکی و
شروح ديوان خاقانی توضیحاتی بیان شده است که برای رعايت اختصار بدان پرداخته
نمیشود (ن.ک :کزّازی ،)145-144 :1385 ،امّا در اين بیت ،محلّ بحث ضبط واژۀ «کز»
است که اندک تأمّلی در ساختار نحوی و ابیات پیشین و پسین آن ،ناهمگونی ضبط
ديوان خاقانی سجّادی را آشکار میکند:
دهزززر کززو خززوان زندگانزز ساخت
سال کزززو خززرمززن جزوانز ديزززد
درزيززز صزززدرۀ مسیزززح بزريزززد
کشت امّیزززد چززززون نزززرويزانزززد
وقت تب چزززون بززه نزز نبززرّد تب
دفزززع عیززنالکمززال چزززون نکنزززد

خورد هزر چاشن که کام و گزززر است
سوخت هر خوشهاى که زيب و فر است
علمش بززرد و گفت گززوش خزر است
گزريزه کززو فتزح باب هززر نظززر است
شیزززر کزززز نیستانش مستقزززر است
رنگ نیلززی که بزززر ری قمززززر است
(خاقانی)67 :1385 ،

چنانکه مشهود است ،ابیات از ساختار نحوی مشابهی برخوردارند؛ به اين معنی که
در بیت مورد نظر و ابیات پیش و پس از آن ،با جمالت مرکبی با ساختار مشخص
مواجهايم که جملۀ پیروِ آنها با پیوند وابستهساز «که» آغاز میشود و ضمیر «او» که پس
از آن آمده است ،ضمیری است دربارۀ اسم پیش از آن ،يعنی نهاد جملۀ پايه« :دهر کو
(که او) خوان زندگانی ساخت /..سال کو (که او) خرمن جوانی ديد /..گريه کو (که او) فتح
باب هر نظر است /رنگ نیلی که بر ری قمر است»؛ در بیت سوم نیز پیوند وابستهساز
«که» در ژرفساخت جمله وجود دارد؛ هرچند در روساخت آن ظاهر نشده است:
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«درزيی [که] صدرۀ مسیح بريد»..؛ بنابراين ،در بیت موردنظر نیز ضبط «شیر کو» (شیر
که او) راجح بهنظرمیرسد .افزون بر اين ،معنی حاصل از ترکیب جمله در مصراع «شیر
کو نیستانش مستقراست :شیری که مسکن او نیستان است» ،از ضبط مصراع بهصورت
«شیر کز نیستانش مستقر است :شیری که مسکنش از نیستان است» ،معنای منطقیتری
دارد و با قواعد دستوری سازگارتر است.
در برخی از نسخههای خطّی (نسخههای مورداستفادۀ عبدالرّسولی) ،به ضبط ديگری
برمیخوريم؛ ضبط «گر» ،که همین امر باعث شده است در چاپهای ديوان خاقانی
شاهد دو ضبط متفاوت باشیم .در مصراع نخست از ابیات فوق نیز شاهد تحريف مشابهی
در چاپهای ديوان خاقانی هستیم؛ بدينصورت که ضبط «دهر کو» در چاپهای
عبدالرّسولی ،نخعی و منصور با اختالف« ،دهر اگر» و در دو چاپ کزّازی و چاپ سنگی،
با اختالف« ،دهر گر» ضبط شده است .در ساير نسخههای خطّی بهجز نسخۀ مجلس که
بهصورت «دهر گر» آمده (البتّه اين بخش از قصیده تحرير مؤخّر نسخه است ،).در ساير نسخ
مورداستفادۀ سجّادی ،بیت همانند متن ضبط شده است (ن.ک :خاقانی ،67 :1385 ،ح.)3
کزّازی نیز همین ضبط را برگزيده است.
در بیت موردبحث ،ضبط «گر» مخلّ معنای بیت است؛ «گر» حرف شرط است و قطعیّتِ
معنای موردنظر شاعر را که در ابیات پیشین و پسین آمده است ،مخدوش میکند .اين
در حالی است که نیزار (نیستان) ،زيستگاه شیر است و به اين نکته در ادب فارسی مکرّر
اشاره شده؛ مثالً سعدی میگويد:
چززو انززدر نیستانززی آتززش زدی

ز شیززران بپرهیززز اگزززر بخززردی
()179 :1359

بنابراين ،خاقانی میگويد« :چرا شیری که (او) محلّ استقرارش در نیستان است،
هنگام تب ،بهوسیلۀ نی که تب را با آن بند میآورند ،تب خويش را فرونمینشاند؟!».
بنابر آنچه گفته شد ،ضبط «شیر کو» ،هرچند در نسخههای خطّی مصحّحان ديوان
خاقانی نیامده است ،بر ساير صورتهای آوردهشده برتری دارد.
 .9-3اهان یا شهان؟
کوه را زر چااه سااود باار کماارم

کاااه اهان را زر از پاا کماارسن
(خاقانی)63 :1385 ،
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سجّادی اين بیت را براساس دو نسخۀ بريتیش میوزيم لندن و صادق انصاری ضبط
کرده و در حاشیه اختالف نسخههای مجلس و کتابخانۀ ملّی پاريس را بدينصورت گزارش
کرده است« :که شهان را زر از بر کمر است» (ن.ک :همان :ح .)1در ساير چاپهای ديوان
خاقانی ازجمله عبدالرّسولی ،کزّازی ،نخعی ،منصور و چاپ سنگی ،مصراع دوم با
اختالف« ،که شهان را زر از در 6کمرست» ضبط شده است (همان65 :1317 ،؛ 106 :1375؛
57 :1336؛  43 :1380و  .)230 :1323همچنین عبدالرّسولی و نخعی صورتهای «از بر
کمرست» و «از پی کمرست» را در حاشیه بهعنوان نسخهبدل آوردهاند (همان :1317 ،ح4
و  :1336ح«ه»).
مصراع نخست تنها در چاپ سنگی با اختالف «در کمرش» ضبط شده که در
نسخههای متقدّم بیسابقه است و البتّه وجهی ندارد .در بیت موردبحث ،کلیدواژۀ حلّ
اختالفات و رسیدن به ضبط صحیح ،واژۀ «کمر» در تداول با واژۀ «زر» است .خاقانی با
چیرهدستی خاصّ خود ،نخست تصوير کوه و کمر (کمره يا میانۀ کوه) را در نگاه خواننده
ترسیم میکند ،سپس با انتقال اين واژه در مصراع دوم ،تصويری ديگر را نمايان میکند
و البتّه قصد وی آن است که از تفاوت اين دو تصوير ،در بیان منظور خويش سود جويد.
«کمر» در مصراع دوم به معنای «کمربند» است که «يک دور بر میان بندند از ابريشم و
زر و نقره» (تبريزی :1342 ،ذيل کمر) .اين معنا در ادبیّات پارسی پرسابقه است و «از ابیات
و شواهد زياد برمی آيد که کمر مانند کاله و تاج از لوازم سلطنت و نشان بزرگی و مقام
بوده است» (سجّادی :1393 ،ذيل کمر انداختن)؛ برای مثال ،ترکیب «زرّينکمر» ،از ترکیبات
پربسامد در شاهنامۀ فردوسی است .فردوسی دربارۀ خلعت شاهانۀ منوچهر در شاهنامه،
اينگونه سخن گفته است:
همان جوشن و ترگ و برگستوان
همان تخت پیروزه و تاج زر

همان نیزه و تیر و گرز و کمان
همان مهر و ياقوت و زرّينکمر
()177/1 :1366

همچنین در ديوان خاقانی «کمر» به معنای کمربند ،در برخی مواضع ديوان ازجمله
ابیات زير سابقه دارد:
از چو من هندوکززی حلقززه بززه گززوش
گزر گوهر جان خواهی هم در کمرت دوزم

گززر کلزززه نیست کمززززر بازمگیززر
(خاقانی)620 :1385 ،
ور دانزۀ دل خواهزی هم در برت افشانم
(همان)637 :
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کمززر کززن قززدح را ز انگشت کززو خود

کمزززرها ز پیزززروزۀ کززان نمزايزززد
(همان)128 :

برای دريافت شواهد بیشتر در ديوان خاقانی ،ن.ک :سجّادی :1393 ،ذيل «کمر
آسمان»« ،کمر انداختن»« ،کمر بخشیدن»« ،کمر بر میان».
بنابراين ،در بیت دوم ،کمر که در معنای کمربند است ،ارتباط سستی با «جهان»
برقرار میکند و تقريباً آن را عاری از تصوير میسازد ،امّا ضبط «شهان» که در ساير
نسخ و چاپهای ديوان خاقانی آمده است ،در ارتباط کامل با واژۀ کمر است و تصوير
مصراع دوم را برجستهتر میکند؛ زيرا «کمرهای زرّين» مخصوص اقشار ثروتمند جامعۀ
آن روز ،بهويژه پادشاهان است .در بیتی منسوب به رودکی نیز به اين موضوع اشاره شده
است:
با درفزززش کاويان و طاقزززديس

زرّ مشت افشززار و شاهانززه کمززر
(رودکی)77 :1387 ،

مصراع دوم همچنانکه پیش از اين اشاره شد ،در برخی نسخههای متقدّم 7،با دو
ضبط متفاوت «از بر» و «از پی» آمده که ضبط برگزيدۀ سجّادی از نسخۀ لندن و صادق
انصاری است؛ هر دوی اين ضبطها نمیتواند پیوند معنايی دو مصراع را استوار سازد؛
زيرا با قرينۀ «چه سود» در مصراع نخست« ،ازدر» (شايسته) صحیح است ،حال آنکه با
پذيرش ضبط سجّادی و دو نسخۀ ديگر ،تقابل ايجادشده در ذهن خواننده بهخوبی
انتقال نمیيابد.
خاقانی از بخ ت بد خويش و ناتوانی در نیل به آرزوهای خود ،بهرغم شايستگیهايی
که دارد ،اينچنین گاليه میکند« :کوه از زری که بر کمر دارد ،چه سودی میبرد؟
(يعنی هیچ سودی نمیبرد ).در واقع اين شاهان هستند که زر ،شايستۀ کمر (کمربند)
آنان است نه کوه».
 .4نتيجه
تصحیف و تحريف ،بهعنوان عاملی تأثیرگذار بر سالمت و صحّت متن ،موجب راهيافتن
اغالط بیشماری به ديوان قصايد خاقانی شده است .عوامل مؤثّر انسانی در بروز اين
نقیصه ،نخست کاتبان و سپس مصحّحان هستند که خواسته يا ناخواسته اين آفت را به
پیکرۀ زبانی شعر وارد میکنند و سببساز فساد معنايی متن نیز میشوند .ديوان خاقانی
تصحیح سجّادی ،يکی از معروفترين و پرکاربردترين تصحیحات ديوان خاقانی است که

ادب فارسي ،سال  ،9شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1398شمارۀ پياپي 177/ 23

در نوشتار حاضر به نمونه هايی از موارد تصحیف و تحريف در آن اشاره و به مدد شواهد
درونمتنی و برونمتنی تصحیح شد .امید است اين مشتِ نمونۀ خروار ،اهمیّت و
ضرورت بازبینی و تصحیح مجدد ديوان خاقانی را به اثبات رساند.
پينوشن
 .1در اين چاپ میتوان اين واژه را بهصورت «نعل» ،بدون نقطۀ حرف اوّل خوانش کرد:

 .2در نسخههای خطّی ازجمله نسخۀ مجلس (ص  ،)228پاريس (برگ  )97و لندن (برگ  ،)136اين
واژه عیناً بهصورت «نعل» آمده است؛ برای مثال ،در نسخۀ مجلس بیت بهصورت زير ضبط شده است:

(نسخۀ مجلس :ص )228
 .3تصاوير زير بهترتیب از نسخههای مجلس ،پاريس و لندن است که دلیلی بر اثبات اين مدعاست:

(نسخۀ مجلس :ص )138

(نسخۀ پاريس :برگ )78

(نسخۀ لندن :برگ )80
 .4در برخی نسخهها اين واژه عیناً بهصورت «بتّرين» ضبط شده ،امّا سجّادی آن را گزارش نکرده است
(ن.ک :خاقانی)220 :1385 ،؛ نظیر

(نسخۀ مجلس :ص )23
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(نسخۀ لندن :برگ )7
 .5ح =2حاشیۀ2؛ همۀ آنچه در ارجاعات اين مقاله «ح» نوشتهايم ،يعنی حاشیه.
« .6از در» ،تنها در چاپ کزِّازی بهصورت «ازدر» ضبط شده است که همین نگارش بر نگارش ساير
چاپها ترجیح دارد .همچنین لکهنوی ،شارح ابیات خاقانی ،در حاشیۀ چاپ سنگی ،زير «از در» نوشته
است «اليق» (خاقانی.)230 :1323 ،
 .7البتّه اين قصیده در نسخۀ مجلس ،جزء بخشهای متأخّر آن است که احتماالً در قرن 13ق ،به نسخه
افزوده شده است (ن.ک :خاقانی شروانی ،بیتا [محتمالً قرن ششم].)210 :

مناب
تبريزی ،محمدحسین بن خلف ( ،)1335برهان قاطع ،به اهتمام محمّد معین ،تهران ،امیرکبیر.
ترکی ،محمدرضا ( ،)1394نقد صیرفیان (فراز و فرود خاقانیشناسی معاصر) ،تهران ،سخن.
خاقانی شروانی ،افضلالدين ابراهیم ( ،)1317ديوان خاقانی شروانی ،به تصحیح علی عبدالرّسولی ،تهران،
خیّام.
ززززززززززززز (1325-1324ق) ،کلیّات خاقانی ،حاشیهنويس مولوی محمّدصادق علی غالب لکهنوی ،جلد
 ،1لکهنو ،مطبع منشی نولکشور.
ززززززززززززز ( ،)1336ديوان حسّانالعجم افضلالدين بديل بن علی خاقانی شروانی ،به کوشش حسین
نخعی ،تهران ،امیرکبیر.
ززززززززززززز ( ،)1375ديوان خاقانی ،ويراستۀ میرجاللالدين کزّازی ،تهران ،مرکز.
ززززززززززززز ( ،)1380ديوان خاقانی شروانی ،مطابق نسخۀ خطّی  763هجری (از مجموعۀ شخصی) ،با
مقدّمۀ بديع الزمان فروزانفر ،به اهتمام جهانگیر منصور ،تهران ،نگاه.
ززززززززززززز ( ،)1385ديوان خاقانی شروانی ،به کوشش ضیاءالدين سجّادی ،چاپ هشتم ،تهران ،زوّار.
ززززززززززززز (بیتا) ،ديوان خاقانی ،نسخۀ خطّی ش ،971کتابخانۀ مجلس.
ززززززززززززز (بیتا) ،ديوان خاقانی ،نسخۀ خطّی ش ،1816کتابخانۀ ملی پاريس.
ززززززززززززز (تحرير 664ق) ،ديوان خاقانی ،نسخۀ خطّی ش ،or.7942کتابخانۀ میوزيوم بريتیش
لندن ،کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ،میکروفیلم ش.1871
دهخدا ،علیاکبر ( ،)1373لغتنامه ،تهران ،دانشگاه تهران.
رادويانی ،محمّد بن عمر ( ،)1949ترجمان البالغه ،تصحیح احمد آتش ،استانبول ،ابراهیم خروس.
رودکی ،جعفر بن محمّد ( ،)1387ديوان ،تصحیح ،ويرايش و توضیح نصرااهلل امامی ،چاپ دوم ،تهران،
مؤسسزۀ تحقیقزات و توسعۀ علوم انسانی.
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سجّادی ،ضیاءالدين ،)1393( ،فرهنگ لغات و تعبیرات با شرح اعالم و مشکالت ديوان خاقانی شروانی،
جلد دوم ،چاپ چهارم ،تهران ،زوّار.
سعدی ،مشرفالدين مصلح بن عبداهلل ( ،)1359بوستان (سعدینامه) ،تصحیح و توضیح غالمحسین
يوسفی ،تهران ،انجمن استادان زبان و ادبیّات فارسی.
فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)1366شاهنامه ،به تصحیح جالل خالقی مطلق ،جلد ،1تهران ،مرکز دائرةالمعارف
بزرگ اسالمی.
کزّازی ،میرجاللالدين ( ،)1385گزارش دشواریهای ديوان خاقانی ،تهران ،مرکز.
مايل هروی ،نجیب ( ،)1380تاريخ نسخهپردازی و تصحیح انتقادی نسخههای خطّی ،تهران ،کتابخانه،
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
مساح ،رضوان و محمّدنويد بازرگانی« ،)1367( ،تصحیف» ،دانشنامۀ بزرگ اسالمی ،ج.380-377 ،15
ناصرخسرو قباديانی ،ابومعین ( ،)1357ديوان اشعار حکیم ناصرخسرو قباديانی ،به اهتمام مجتبی مینوی
و مهدی محقق ،تهران ،دانشگاه تهران.
نظامی ،الیاس بن يوسف ( ،)1389لیلی و مجنون ،تصحیح و شرح مجدد از روی  14نسخۀ خطّی ،بهروز
ثروتیان ،چاپ دوم ،تهران ،امیرکبیر.

