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 چکيده
و عام بوده  زد خاصّنن و غرابت کالمش، از ديرباز زباآوری است که طرز سخخاقانی شروانی، شاعر نام

. های کالمی و ..از اصطالحات علوم مختلف، بازی نظیر استفاده یهاياست. سخن خاقانی دارای ويژگی

نیاز های لغت بیها و فرهنگبه شرح مکرّر ۀشعر او از مراجع ۀآيد خوانندکه کمتر پیش میچنان ؛است

های ها و ديگر حوادث روزگار، نسخهها، آشفتگیگتأثیر عواملی مانند بروز جنو تحت گذر زمانباشد. در 

وجود دارد که  آنهاشمار از است و تنها تعدادی انگشت کم از بین رفتهديوان خاقانی، کم اصیل خطّی

معتبر از ديوان وی، چاپی  ۀوجود چند نسخ ،حالاينباقان قرار گرفته است. و محقّ مصحّحاناساس کار 

امّا هنوز فقدان وجود  ،های اخیر برطرف کرده استمندان را در دههعالقهحدودی نیاز دانشجويان و تا

بودن موارد به فراگیرتوجّهشود. نگارندگان بااحساس می انتقادی پیراسته از اين ديوان-يک تصحیح علمی

عد تأثیر آن بر بُ ساحت لفظ در نظر خاقانی و اهمیّت بهباتوجّهتصحیف و تحريف در ديوان خاقانی، و 

اند با و کوشیده معنايی شعر او، درصدد رفع برخی اشتباهات در ديوان چاپی تصحیح سجادی برآمده

نگر های اندک، نشاهمین نمونه ند.کن، اين اشتباهات را اصالح خطّیهای چاپی يا استفاده از ساير نسخه

 مذکور است. ۀهای خاقانی از نقیصپیراستن سروده اهمیّتضرورت و 
 

 .خاقانی ،ديوان خاقانی ،سجادی ،تصحیف، تحريف يدی:های کلواژه

                                                           
  z.nasirishiraz@scu.ac.ir                                                                مسئول: ۀنويسند ۀ. رايانام *
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  مقدّمه .1

 چشم به ق در شروان520بن علی خاقانی، در حدود سال  الدين بديلالعجم افضلحسّان

های رايج شعری مشتمل بر قالب ی، ديوان اشعاردرجه. از اين شاعر مهینجهان گشود

به يادگار مانده  (الغرائبختم)اقین العرةتحفای به نام هزار بیت و مثنویدر حدود هفده

موجود است که  منشآت موسوم به  ،هايی در يک مجموعهاز وی نامه همچنیناست. 

 ا در نهايت استواری سخن و جزالت کالم است. نهيک از آهر

ادبی  ۀجامعهايی است که در میان جمله ديوان، ازاخیر ۀدر سد ويژهبه ،ديوان خاقانی

های مختلف در دوره ،ذيل عنوان واحد درسی متون نظم درگرفتن و دانشگاهی با قرار

 ۀرمخاطب بوده است. ديرينگی زبان و سبک ويژفارسی همواره پُ ادبیّاتزبان و  ۀرشت

جمله نجوم، طب، تاريخ، رياضیات )ازعلوم متداول روزگار خويش  کارگیری واژگانِشاعر در به

، دريافت برخی از اشعار خاقانی را )فرمی(ی زبانی ها، بازنمود فرهنگ عامیانه و بازیو ...(

کنون شروح شوار کرده است؛ به همین منظور، تاحدودی دختلف، تابرای اقشار م

 ۀاستفادعار وی نوشته شده که همواره موردکردن مراد شاعر بر اشمختلفی برای روشن

زيور طبع  بار بهديوان اين شاعر چند  همچنینپژوهشگران و دانشجويان بوده است. 

کنون توجّه غالب شارحان، پژوهشگران و آن، تا های موجودآراسته شده که از میان چاپ

های ها، از اسلوببه ساير چاپنسبت البتّهی بوده است که سجّاددانشجويان، به تصحیح 

برخی پژوهشگران  که دیمتعدّ ايرادات وجودبا امّا ،است برخوردار بیشتری انتقادی-علمی

اند، ضرورت چاپی های موجود وارد کردهپژوهی به اين چاپ و ساير چاپانیخاق ۀحوز

اغالط تصحیفی و تحريفی، در اين ديوان بیش از پیش احساس  ويژهبهپیراسته از اغالط، 

 شود. می

های مختلف به آثار که در سدهعاملی فراگیر بوده  ،«تصحیف و تحريف»گمان بی

کاتبان و  . همواره دو عامل انسانیه استزدناپذيری انفاخر منظوم و منثور، صدمات جبر

اند ر بودهعوامل طبیعی، در بروز اين اختالفات در متون کهن مؤثّ همچنین مصحّحان و

کرده و موجب تباهی همه يا بخشی  متونشماری وارد که خواسته يا ناخواسته اغالط بی

نبوده و شمار زيادی از اين  نامااند. ديوان خاقانی نیز از اين آفت در شده هااز آن

 تصحیفات به ديوان وی راه يافته است. 

های شعری، گونه که بیان شد، يکی از عوامل بروز تصحیف و تحريف در ديوانهمان

ذهنی کامل به ذهن و زبان  ۀديوان خاقانی فارغ از احاط مصحّحانهستند.  مصحّحان
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و  صحیحای که به درک يژهسست و خدمات وهای ضبطشاعر و تمیز ضبط درست از 

خواسته يا ناخواسته، عاملی اند، گاه بنا به داليلی داشته خطّیهای بازيابی اشعار از نسخه

ترديد يکی از اين منابع اند. بیر در بروز تصحیف و تحريفاتی در اين ديوان شدهمؤثّبسیار

چاپ هند  قانیات خاکلیّح آن، سهم بسزايی در انتشار اغالط فراوان داشته، که مصحّ

 ۀبه عقید»که است ای بوده گونهاست. انتشار اغالط تصحیفی و تحريفی در اين چاپ به

که نخستین چاپ  عالوه بر اين چاپ : ج(.1317)خاقانی، « بهتر بود ،شدبعضی اگر نمی

بازار کتاب  ۀهای اخیر روانرود، چندين چاپ ديگر نیز در دههمیشماربه ديوان خاقانی

 : اند ازکه معتبرترين آنها به ترتیب سال انتشار عبارتشده است 

العجم ديوان حسّان. 2؛(1317)ی سولعبدالرّ، به تصحیح علی ديوان خاقانی شروانی. 1
ديوان . 3؛ (1336)، به کوشش حسین نخعی بن علی خاقانی شروانی الدين بديلافضل

 ۀ، ويراستوان خاقانیدي. 4؛ (1338)ی سجّاد، به کوشش ضیاءالدين خاقانی شروانی

 هجری 763 خطّی ۀديوان خاقانی شروانی مطابق نسخ. 5. (1375) کزّازیالدين میرجالل

 .(1380)الزمان فروزانفر، به اهتمام جهانگیر منصور بديع ۀمقدّم، با شخصی( ۀ)از مجموع

ی دسجّاچاپ  به خاقانی سخن مشتاقان فراوان اقبال بهباتوجّه پژوهش اين در نگارندگان

ديوان های چاپی موجود، برخی ابیات و وجود تعداد زيادی تصحیف و تحريف در ديوان
کارگیری متنی ديوان و بهرا از چاپ مذکور گزينش و با استفاده از شواهد درون خاقانی

ی، به تصحیح اين عبدالرّسولهای موجود نظیر چاپ و ساير چاپ خطّیهای برخی نسخه

 اند. ابیات اقدام کرده
 

 .تصحيف و تحریف2

 از کلمه تحريف قرائت، در خطاکردن صحیفه، در خطاکردن» به معنی« تصحیف» ۀواژ 

 به لفظ يک در آنها محوکردن يا و حروف و نقاط تغییردادن معمّا، اصطالح به و آن وضع

گردانیدن سخن » صورتبه« تحريف» ۀو واژ : ذيل تصحیف(1373)دهخدا، « معنا تغییر قصد

انحراف سخن و يا چیزی ديگر از حالت و وضع  همچنین، وضع و حالت خود از و چیزی

 ۀهر دو اصطالح معادل گشتگی واژه در يک نسخ آمده است. )همان: ذيل تحريف(« خود

توان گفت: تصحیف، تغییر در نقاط و ط اشخاص مرتبط با نسخه است. می، توسّخطّی

 اين دو اصطالح نوشته است:  ۀبارهروی درتحريف، تغییر در حروف يک واژه است. مايل 

از عواملی است که به نوعی از  ،خط ت و مانندگی در حروف خط و نیز نقصِهشبا»

عنوان تصحیف و تحريف ل فن از آن بههکاتبان دامن زده است که ا ۀانهف ناآگاتصرّ
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ای هدادن کلمه با کاستن و افزودن نقطهصحیف عبارت است از تغییرت ؛کنندتعبیر می

 (.245: 1380)« ای آنهحرفی از حرف دادنِکردن کلمه است با تغییرو تحريف تبديلآن، 

شود؛ بدين برده میکارپردازی، در علم بديع نیز بهتصحیف عالوه بر دانش نسخه

و يا  مّذمضمون مدح به  ،ای بنويسد که با تغییر نقاطگونهصورت که شاعر بیت را به

اعر و دبیر سخنی گويد که به نقط و اعراب آن سخن آن بود که ش»بالعکس بدل يابد: 

 که شاعر گويد: چنان ؛بالغت دارند ۀمختلف بود و به حرف يکسان باشد. و اين از جمل
 

 

 اين بیت را چون مصحّف کنی لونی ديگر گردد چنین: 
 

 بتزززان پزززدر عززززّی مخنثزززی و کزززل و کل  

 

«سزززری و نگوسززززار در سززززقر غمّزززاز بززززی    

(112: 1949)رادويانی،   

 ۀهای تصحیف و مصحّف، گاهی با واژخاقانی عالوه بر واژه رااستفاده از اين هنر 

 ۀيعنی تصحیف واژ ،«نقش بلخ»در بیت زير  ،مثال برای ؛ده استکرنیز همراه « نقش»

 است: « تلخ» ۀ؛ و مراد وی واژ«بلخ»
 

 گیرد و دل قلب مرو گردد بلخ نقشجان 

 

ری ندارمزززو نسیم هزززز در تزززآن روز ک   

(282)همان:   

العات برای اطّ همچنین. 221: 1394ترکی، .ک: ن ،اين واژه و کاربرد آن ۀدربار

 .«تصحیف»: ذيل 1367 بازرگانی، و مساحن.ک: معنی تصحیف و انواع آن،  ۀبارتر دربیش
 

 ان خاقانيدیوتصحيف و تحریف در  .3

شعر،  هایهای خطّی ديواننسخهيافتن معضلی به نام تصحیف و تحريف به اگرچه راه

، بروز آن در نمايدزمان ناگزير می گذرانسانی و غیرانسانی در  ۀعوامل عديد بهباتوجّه

 ترين متون ادبیکه برخی از برجستهاست برانگیز ای تأمل، نقیصهفرآيند تصحیح و چاپ

دست را در اينمواردی ازکوشیم در نوشتار حاضر می .اندد آن مصون نماندهاز گزن نیز

 بازنمايیم و سپس دريابیم. ديوان خاقانی
 

 . محضر نوشتن یا محضر بستن؟3-1
 تااا محضاار نصاارتن نوشااتند   

 

 آوازه شکسااااان دیگاااااران را 
(33: 1385)خاقانی،   

 عززززّی محبتزززی  و گزززل و گلبنزززان پزززدر   
 

 سززززری و نکوسززززار در سززززفر عمززززار بززززی 
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« تو بستندنصرت » ،با اختالف (،482 :1324همان، )چاپ سنگی  ۀاين بیت در نسخ

 :1317)ی عبدالرّسول ،، ضبط شده است. در دو چاپ ديگر ديوان«نصرتت نوشتند»جای به

، در «تو بستندنصرت » ، بیت مطابق متن ضبط شده و صورت(31 :1336) و نخعی (35

نیز اين بیت  (24: 1380) و منصور (50: 1375)کزّازی حاشیه آمده است. در دو چاپ 

 است. بدون اختالف آمده

ای که بیت را ، بیت با اختالف يادشده آمده و تنها نسخهخطّیهای در اغلب نسخه

مینظربه ،اينباوجود است. لندن میوزيم بريتیش ۀکتابخان ۀنسخ کرده، ضبط متن مطابق

تر باشد که با طرز سخن خاقانی قرابت ، ضبطی دقیق«نصرت تو بستند»رسد ضبط 

 بیشتری دارد.

.ک: ن)برده است کار، به«کردن»را در چند موضع ديگر با فعل « ضرمح» ۀخاقانی واژ

نخست بايد به معنای  ،اين اختالف برای حلّ ،حالاين؛ با(233و  187، 75: 1385خاقانی، 

دهخدا در تعريف کنیم؛ های لغت مراجعه در فرهنگ« محضر نوشتن»و « محضر بستن»

در عرف » صورت معنا کرده است:ن را بدينها، آبا استفاده از ساير فرهنگ« محضر» ۀواژ

و  کردن لفظ با و رسانند موالی و اهالی مهر به دعوی اثبات برای که ای را گويندنوشته

اثبات دعوی  برای که چک .)آنندراج( است مستعمل دادنسرانجام و کردندرست و ساختن

 ،نامهگواهی ،نامها. فتو)يادداشت مرحوم دهخدا( به مهر و گواهی جمعی رسانند. سجل

محضر »در تعريف  همچنین .: ذيل محضر(1373)دهخدا، « صورت مجلس ،استشهاد

. با اين توضیح پیداست )همان(آورده است را « محضر نوشتن» و« محضر کردن» ،«بستن

، به يک معنا يا دو معنای نزديک به «محضر نوشتن»و « محضر بستن» که هر دو صورت

نصرتت »را بر ضبط « نصرت تو بستند»آنچه صورت  ،اينباوجودرفته است؛ میکارهم به

دهد، سیاق سخن و هنر خاقانی در پرداخت واژگان است که اغلب برتری می ،«نوشتند

 متکّی به فرم است.

ه برقراری تضاد بین دو متوجّ ،قريحه با مراجعه به مصراع نخستخوانندگان خوش

با پذيرش اين صورت است که لطف کالم شوند و تنها می« بستن»و « شکستن» ۀواژ

اين صورت در موضعی  ۀاستفاد ۀسابق ،اينبرشود. عالوهخاقانی بر خوانندگان نمايان می

 ها، بدون اختالف آمده است:نسخه ۀشود که در همديده می ديوان خاقانیديگر از 
 

 پزززیش درگزززاهش میزززان بسزززت آسزززمان    

 

 محضاار جززاهش بززر آن  بساان آسززمان 

(1385 :516)  
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کارگیری فعل پرواضح است که خاقانی در اين بیت، به مانند بیت پیشین، با به

، تناسب «بستنمحضر»و « بستنمیان»، بین دو ترکیب «محضر» ۀواژبرای « بستن»

 لفظی برقرار کرده است. 

را در « بستنمحضر»خاقانی است، به مانند وی،  ننظامی گنجوی که يکی از معاصرا

 بسته است: کارگونه بهبیت زير اين
 

 پیزززززران قبیلزززززه نیزززززز يکسزززززر  

 

محضاااارمززززراد  آنبززززر  بسااااتند   

(89: 1389)نظامی،   

بحث، در موضعی ، عالوه بر بیت مورد«محضربستن»شايان ذکر است که صورت 

های چاپبحث وارد همانند بیت مورد خطّیهای نسخهبرخی  تبعبه ،نیز ديوانديگر از 

 شده است: ديوان خاقانی
  

 سان از آنا   حلقاه باه گاوم آماده ا     عيد از هالل 
 

 
 باااار بناااادگيّ شاااااه نوشااااتند محضاااارم 

(1385 :226)  

، به همین صورت است (306: 1375)دی و کزّازی های سجّادر چاپ« نوشتند»ضبط 

« نبشتند»صورت منصور و چاپ سنگی، اين واژه بهی، نخعی، عبدالرّسولهای در چاپ و

: 1336؛ 231: 1317، خاقانی.ک: ن)است، ضبط شده است « نوشتند»که نگارشی ديگر از 

 .(331: 1324 و 155: 1380؛ 207

، «ببندند» صورتبهمجلس  ۀاين واژه در نسخ ، ضبط بهترخطّیهای در بین نسخه

 و به  (18، ح226: 1385.ک: خاقانی، ن)است  «نبشتند»در نگارش شبیه به  کهآمده 

و پس از آن در  خطّیهای همین شباهت موجب بروز اين تحريف در ديوان ،احتمال زياد

به اين دلیل بر دو صورت ديگر برتری دارد « ببندند» ضبط های چاپی شده است.ديوان

، «بند»و « گیبند» هایبین واژه است شتهشاعر در اين بیت بنا دادهد نشان می که

و تر صورت هنریبحث بدينبیت مورد ،شدهبا توضیحات ارائه تناسب لفظی برقرار کند.

 رسد.تر به نظرمیحال درستعیندر
 

 نصاارت تااو بسااتند  تااا محضاار  
 

 آوازه شکساااااان دیگااااااران را 
 

 

، «شکست»و  روزیبه معنی پی، «نصرت»های زيبايی در اين بیت بین واژهخاقانی به

تضاد واژگانی برقرار کرده است. وی « شکستن»و « بستن» ۀواژتضاد معنايی و بین دو 

از آن هنگام که »ستايد: گونه میتر، اينزيبايی هرچه تمامرا بهشاه( )شروانممدوح خويش 
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يعنی شروانشاه را با خود گری تو، ياري ۀعهدنام ،يعنی آسمانیان يا امداد الهی ،آنان

 «.ستند، شهرت و شکوه ديگر پادشاهان شکسته شد و از میان رفتب
 

  . لعل یا نعل؟3-2

 رخشاان لعاال باار  ز خورشاايد

 

ببياان  دخااانباا  کااه ناریساان   

(270: 1385)خاقانی،   

، حال است ی، عیناً به همین صورت آمدهسجّادمصراع نخست اين بیت در تصحیح 

، اين کزّازیو  نخعی، منصوری عبدالرّسولجمله از ،ديوان خاقانیهای آنکه در ساير چاپ

 و 193: 1380؛ 354: 1336؛ 287: 1317)همان،  ضبط شده است «نعل»، مصراع با اختالف

)همان،  1ی آمده استسجّادتنها در چاپ سنگی اين بیت مطابق تصحیح  ، (402: 1375

1324 :505). 

که همین  2شدهضبط  «نعل» ،نیز مصراع نخست با اختالف خطّیهای نسخه ۀدر هم

سم اسب  از نعل استهرخهای بتر است. مراد شاعر در اين بیت، جرقهصورت درست

ی سجّادبه دلیل آنکه  ،اينربط است. باوجودکامالً بیدر بیت « لعل»ممدوح است و 

، نمايد که لعل، چنین میاست گزارش نکرده خطّیهای شده را در نسخهاختالف ياد

 ح باشد.مصحّ اشتباه چاپی يا لغزش قلمی
 

 عذر یا غدر؟ .3-3
 عجااوز اهااان در نکاااش فلاا  شااد 

 

 کااه ااا  عااذر زادَن ااش رایااي نيااابي 

(415: 1385)خاقانی،   

 ،و چاپ سنگی با اختالف ی، نخعیعبدالرّسول هایمصراع دوم اين بیت در چاپ

و در دو  (285: 1324 و 398: 1336؛ 448: 1317)همان، ضبط شده « عذر»به جای « غدر»

.ک: همان، ن) است آمده یسجّاد تصحیح با مطابق بیت منصور، و کزّازی يعنی ،ديگر چاپ

عنوان را در حاشیه به« زائی» ی صورتعبدالرّسول همچنین .(302: 1380 و 577: 1375

گفتنی  .(1، ح448: 1317، همان.ک: ن) وجه استکامالً بی البتّهکه  بدل آورده استنسخه

در بیت  اختالف ی، در گزارشعبدالرّسولف در چاپ ی به اين اختالسجّاداست که 

 .(415: 1385، همان.ک: ن)ای نکرده است اشارهحاشیه 

 تا ]محتمالً قرن ششم[:، بیشروانی خاقانی)مجلس  ۀنسخشده، در به جز منابع چاپی ياد

ی در گزارش اختالف به آن سجّادضبط شده که  «غدر»با اختالف  دوم، مصراع (86
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زيرا شواهد فراوانی از غدرپیشگی دهر  ؛نمايدست و همین ضبط درست میاشاره نکرده ا

و عجوز جهان، در شعر خاقانی و ساير شعرا موجود است. در بیت آغازين قصیده سخن 

 وفايی زمان است:از بی
 

 یززی نیابزززل اهل وفايزززدر اين من

 

یزززی نیابزززروز جايززوی اهل کامزمج   

(415: 1385)خاقانی،   

نیست.  ن ازدواج چیزی جز غدرکند که حاصل ايپس عجوز جهان با فلک نکاح میس

 مؤيد اين معنی، بیت بعد از آن است:
 

 بلزززی از زناشزززويی سزززنگ و آهزززن  

 

نزززايی نیزززابی الزّبجزززز نزززار بنزززت     

 )همان(

حاصل ) آن آمده است ۀو تمثیلی که در ادام« بلی»شروع بیت با قید تأکید و تصديق 

، دال بر مردود بودن (تواند باشدنمی [غدر]ای جز آتش ، زنازاده[جهان و فلک]ن زناشويی سنگ و آه

لک است که حاصل معنای بیت با ضبط مذکور، سترونی عجوز ف؛ چرااست« عذر»ضبط 

 نظر خواهد بود.که مخلّ معنای ابیات مورد

 گونه سخن رفته است:، اين«غدر دهر» ۀدربار ديوان خاقانیاز  زيردر ابیات 
 

 ر سزززرت جزززای جزززای مزززوی سزززپید   بززز

 

 دو بززززه دو بززززا حريززززف جززززان بنشززززین  

 

 از دهززززر غززززدر پیشززززه وفززززايی نیززززافتم  

 

تزززوز اسزززت نزززه ز غزززدر سزززپهر کزززین      

(1385 :832)  

 يزززک بزززه يزززک غزززدر آسزززمان برگیزززر     

(469)همان:   

 وز بخززززت تیززززره رای صززززفايی نیززززافتم  

(784)همان:   

گونه ، اين«ن دهرغدرپیشگی پیرز»، از ديوان ناصرخسروير از در ابیات ز همچنین

 سخن رفته است:
 

 خويشززززتن دار، ای جززززوان، از پیززززر دهززززر   

 

 ايززن جهززان پیرزنززی سززخت فريبنززده اسززت     

 

 تزززات نفريبزززد بزززه غزززدر ايزززن پیزززرزن    

(1357 :160)  

 نشززززود مزززززرد خردمنزززززد خريزززززدارش 

(122)همان:   
 

 اایگه یا خانگه؟ .3-4
 

 را کاو  اسان  مقاي   غا   اایگاه  این در

 

  نياااب وطااای  دل ۀپاارد بااه ااا   

(417: 1385)خاقانی،   
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، با کزّازیو  ، نخعیی، چاپ سنگیعبدالرّسول هایمصراع نخست اين بیت در چاپ

 400: 1336؛ 287: 1324؛ 449: 1317)همان،  ضبط شده «جايگه»جای به« خانگه» ،اختالف

در  .(303: 1380)همان،  و در چاپ منصور، بیت مطابق متن آمده است (579: 1375 و

مشاهده  های لندن و صادق انصاریتنها در نسخه ،«جايگه»، ضبط یخطّهای نسخه

 نمايد. شود که درست نمیمی

ی عبدالرّسولاست. در بیت زير نیز  )معرب خانگاه(« خانقاه» ۀواژ ۀامالی کهن« خانگاه»

 هنری شاعر در تباين است:  ۀآورده است که با قريح خانقاه را به جای خانگاه ۀواژ
 

 را از صزززززفا خزززززوان آگزززززاه دلزززززش 

 

 خانقزززززاه از چزززززری اعلزززززی ديزززززده ام 

(291: 1317، همان)  

بین  در بیت فوق، هنر خاقانی را در برقراری جناس« خانقاه» ۀواژواضح است که پر

 برد.میبین، از«خانگاه»و « خوان آگاه»

 ی اين بیت با تصحیف و تحريف در هر دو مصراع همراه شده است: سجّاددر تصحیح 
 

 لزززززش را از صزززززفاچزززززون چراگزززززاه د

 

امجايگزززززاه از چزززززری اعلزززززی ديزززززده     

(273: 1385، همان)  

نقل کرده و تنها ضبط  یلندن و صادق انصار ۀنسخی ضبط فوق را از دو سجّاد

 آمده است:  زيرصورت ، به(6و  5ح  :.ک: همانن)« پا» ۀنسخدر  ،اين بیت درست
 

 خزززززوان آگزززززاه دلزززززش را از صزززززفا   
 

امخانگزززززاه از چزززززری اعلزززززی ديزززززده    
 

 

« خانقاه»را بر « خانگاه»ی صورت سجّاد، جمله در بیت زيردر برخی مواضع از ،حالبااين

 ترجیح داده است:
 

 بززوده و بززاز  خززانگهیسززی و شززاق آمززده و   

 

انززديززاوگی گشززته و تززن بززا سززفر آمیختززه    

(118: 1385، همان)  

 ۀبايد به شکل کهن« خانقاه» ۀواژی، سجّادچاپ  ديوان خاقانیابیات زير از  ۀهمدر 

، است های مجلس و پاريس ضبط شدهکه شکل صحیح آن در نسخه «خانگاه»يعنی  ،آن

 تصحیح شوند:
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 بززززود خانقززززاهمززززرا گريززززز ز خانززززه بززززه 

 

 بززززام آسززززمان خززززانقهشبززززوده زمززززین 

 

 مزی جزای مزن اسزت     ۀجزای تزو و خانز    خانقه

 

 هر دلزی را کزه کبزودی ز لزب لعزل تزو داشزت       

 

زد از پزی بززاب چزو طفزل کزو سزوی مزادر گريز         

(53)همان:   

 بیرون ازيزن سزراچه کزه هسزت آسزمانش نزام      

(300)همان:   

ار مززززراه تززززو را داده و زنّززززسززززجّادپیززززر   

(40)همان:   

 خانقزاهش  بجززز از زلزف خززم انزدر خززم نیسززت  

(562)همان:   

پنداشته که سراسر آن غم  ث خاقانی دنیا را خانگاهیبحبا اين توضیح، در بیت مورد

، ارتباط «خانگاه»با  ،ست)گستردنی( وطا ۀکه به منزل «دل ۀپرد»بین  همچنین .است

 وجود دارد.« جايگاه»به بهتری نسبت
  
 . چتر چنبری یا چتر عنبری؟3-5

 چنبار   چتار  ۀدرد شِاق   بار  صابح  کاه  پيش
 

 

باردر   صابح  بُرقا   ما   باه بَار    مگار  خي    

(425: 1385)خاقانی،   

به  (433: 1317)همان، ی عبدالرّسولدو چاپ سجادی و  مصراع نخست اين بیت در

چتر » ،با اختالف و چاپ سنگیمنصور ، نخعی هایچاپدر  همین صورت آمده است.

 چری» ،با اختالف کزّازیو در چاپ  (43: 1323و  92: 1380؛ 35: 1336)همان، « عنبری

صورت متن را  ذکر است که نخعی شايان. (124: 1375)همان،  ، ضبط شده است«چنبری

 «(.ا»ح  ،35: 1336 ،همان :کن.)بدل آورده است عنوان نسخهدر حاشیه به

آمده و همین صورت « چتر عنبری» ،، بیت با اختالفخطّیهای در اغلب نسخه

 موضعی ديگر از شام است که در فامِبه معنی چتر سیاه« چتر عنبرين»صحیح است. 

 رت زير آمده است: صو، همانند اين تعبیر بهديوان خاقانی
 

 چسزززت عنبزززری  ۀدوش کزززه صزززبح چزززاک زد صزززدر   
 

 

وش از منزززززوّریخضزززززر درآمزززززد از درم صزززززبح   
(421: 1385، همان)  

عنبر، عالوه بر تیرگی، بوی خوش آن نیز مراد شاعر بوده که انفاس  ۀواژدر کاربرد 

شاره افزای صبح به آن تشبیه شده است. در بیت زير نیز خاقانی به اين موضوع اروح

 کرده است: 
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 مهر صبح ملمّع نقابزد نفس سربه

 

روحانیان کرد معنبزر طنزاب   ۀخیم   

(41)همان:   

آن هم به  ۀآمده و تکرار قافی« چری چنبری»در بیت سوم اين مطلع،  همچنین

، خود ی در گزارشسجّاد ،اينبرخاقانی به دور است. عالوه ۀاز شیو ،يک بیت ۀفاصل

و محتمالً در ضبط اين بیت اشتباه چاپی يا  3را ذکر نکرده یخطّهای اختالف نسخه

 ح ری داده است. لغزش قلمی مصحّ
 

 . بدتر یا بت ر؟3-6
 م اسان حشمن تو نه غمناك خار  ه اان  ب

 

 کارم به همّا ن تاو ناه   بت ا ر نکاوتر اسان   

(78: 1385)خاقانی،   

ای هپدر چا ،حالاينبا است؛ شده ضبط صورت همین به یسجّاد تصحیح در بیت اين

، «بتّر»به جای « بدتر» ،بیت مذکور با اختالف ،کزّازیو  منصور، نخعی ،یعبدالرّسول

 ،. در چاپ سنگی(105: 1375 و 57: 1336؛ 43: 1380؛ 65: 1317)همان،  ضبط شده است

 بدل آمده و مانند صورت فوق ضبط شده استعنوان نسخهاين اختالف در حاشیه به

به « بتّر» ۀواژعالوه بر اين بیت در برخی ابیات ديگر نیز  همچنین. (109: 1323همان، )

؛ 6، ح799ص «: بتّرند»؛ 3، ح781ص «: بتّرک»نظیر: ی آمده )سجّادهمین صورت در تصحیح 

ی عبدالرّسولجمله چاپ ها، از(، امّا در ساير چاپ10، ح585ص «: بتّر»؛ 9، ح279ص «: بتّری»

 ضبط شده است. « بدتر»صورت به

تری است. اين واژه صورت ی آمده، ضبط دقیقسجّادکه در تصحیح « بتّر» ۀاژو

دهخدا نیز ذيل اين  ۀناماست که در متون کهن پرسابقه است. در لغت« بدتر» ۀشدکوتاه

های در نسخه ر(.بتّ : ذيل1373.ک: دهخدا، ن)واژه، به ابیاتی از خاقانی استناد شده است 

ديوان م های متقدّجمله نسخهکه از صادق انصاری مجلس، بريتیش میوزيم لندن و
ضبط شده و « بتّر»يعنی  ،آن ۀمذکور به شکل کهن ۀواژشوند، محسوب می خاقانی

 ۀکتابخان ۀنسخ، نظیر به بعد مهن ۀسدهای صورت جديدتر آن است که در نسخه« بدتر»

چاپ  ازجمله ،هااپچ ۀهمبیت زير، اين واژه در  درضبط شده است.  ملّی پاريس

 ضبط شده است: « بدتر» صورتی، بهسجّاد
 

 طلززب کنززد شززیطان حبايززل بززدترين کزز 

 

بزرش  بزود  سزلطان  حمايزل  بزا  کزه  آن کس   

(220: 1385)خاقانی،   
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 4اند.ضبط کرده« بتّرين»صورت بیت فوق بهدر را « بدترين»های خطّی اغلب نسخه    

  .تاسخوش تغییر شدهچاپی دستهای در بیت زير نیز اين واژه در ديوان
 

 قززوم  گززرو بززدترينبهتززرين جززاي  بدسززت 

 

انززددارو انززدر مغززز ثعبززان ديززدهنجززا ۀمهززر   

(95)همان:   

 ۀمجلس و نسخ ۀدهد که در دو  نسخهای سجّادی نشان میبدلمراجعه به نسخه

  (.25ح: .ک: همانن) م، صورت دقیق واژه ضبط شده استصادق انصاری و ساير نسخ متقدّ

 بردهکاريعنی صورتی که شاعر آن را به ،هاواژه ۀبديهی است که بايد صورت کهن

اند، در تصحیح اعمال ضبط شدهنیز  اوم و مقارن با حیات های متقدّو در نسخه است

 بشود.« بدتر»جايگزين « بتّر»بايد صورت  شده؛ بنابراين، در ابیات ذکرشود
 

 ني  یا بين؟  .3-7
 رآمدااصبح کام ب هاااام طرب کش ک

 وافقن اامار مااب  اانيصبح فل  

 

صبح از دهان اام برآمد ۀخند   

رآمدااام باوی ميش ز کادم زد و ب  

(143: 1385)خاقانی،   

تصحیح سجّادی به همین صورت ضبط شده  ديوان خاقانیاين قصیده در  دومبیت 

و « موافقت جام بر بین کهصبح فلک » ،مجلس مصراع نخست با اختالف ۀنسخاست. در 

 ،«جام بین که بر مرافقتصبح فلک »، پاريس نیز با اختالفملّی  ۀکتابخان ۀنسخدر 

های ديوان خاقانی نیز بیت در ساير چاپ (.12ح :.ک: هماننضبط شده است )

؛ 51: 1323؛ 176: 1317.ک: خاقانی، ن)ضبط شده است  مجلس ۀنسخبحث همانند مورد

 .(119؛ 1380 و 139: 1375؛ 158: 1336

لندن و بريتیش میوزيم  ۀنسخبحث را مطابق سجّادی مصراع نخست بیت مورد

صورت مجلس، اين مصراع به ۀنسخضبط  بهباتوجّهامّا  ،صادق انصاری ضبط کرده است

تر است؛ زيرا در بیت نخست، خاقانی به پذيرفتنی، «صبح فلک بین که بر موافقت جام»

؛ يعنی وی را تشويق به نوشیدن باده «ا بر[کشجام طرب ]ر»گويد: مخاطب خويش می

بوی خوش « کردنحس»و « ديدن»وی در اين مصراع مخاطب را به  همچنینکند. می

کند. در بیت چهارم قصیده نیز بافت خیزی است، تشويق میسحرگاهان که متضمن پگه

ا خواهد که شادی و شادخواری رصورت امری است و وی از مخاطب مینحوی کالم به

شاعر در بافت نحوی ابیات آغازين قصیده، مدام مخاطب را با افعال  ،بنابراين ؛ارج نهد

آورد. حال کند که شادحالی را برای آنان به ارمغان میمیتشويق امری، به انجام اموری 
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شده از فعل امر، را بپذيريم، تشويق و تحريکِ حاصل« نیز»، صورت «بین»اگر به جای 

گسسته  شود و نظم نحوی کالم شاعر در پیوند عمودی ابیاتبدل میای خبری به جمله

 شود.می
 

 ؟ «شير کو»یا « شير ک ». 3-8
 

 تب نبر د ن  به چون تب وقن

 

 شير ک  نيستانش مستقر اسن 

(67: 1385)خاقانی،   

، به همین (235: 1323)همان، اين بیت در تصحیح سجّادی و چاپ سنگی  دوممصراع 

ی، نخعی، عبدالرّسولجمله از ديوان خاقانیهای ست. در ساير  چاپصورت ضبط شده ا

؛ 61: 6133؛ 69: 1317.ک: همان، ن)ضبط شده است « گرشیر » ،منصور و کزّازی با اختالف

 .(109: 1375 و 46: 1380

وسیلۀ نی و ارتباط آن با حرارت بدن شیر، در کتب پزشکی و تب بهبريدن  ۀدربار

که برای رعايت اختصار بدان پرداخته  است حاتی بیان شدهتوضی ديوان خاقانیشروح 

« کز» ۀواژا در اين بیت، محلّ بحث ضبط امّ ،(145-144: 1385 کزّازی، ن.ک:)شود مین

تأمّلی در ساختار نحوی و ابیات پیشین و پسین آن، ناهمگونی ضبط است که اندک

 کند:ادی را آشکار میسجّ ديوان خاقانی
  

 ساخت  زززندگان وانززخ وززک رزززده

 دزززدي  زوانزج نززرمززخ وزززک سال

 دزززريزب حزززمسی ۀدرزززص  زززدرزي

 دزززانزرويزززن ونززززچ دزززامّی کشت

 تب رّدززنب  ززن هززب ونزززچ تب وقت

 دزززون نکنزززال چززالکمنززع عیزززدف

 

 ر استزززگ و کام که چاشن  رزه خورد 

 است فر و زيب که اىخوشه هر سوخت

 است رزخ وشززگ گفت و ردززب علمش

 است رززنظ رززه باب حزفت وززک هزريزگ

 است رزززمستق نیستانش ززززک رزززشی

 ر استززززر ری قمزززی که بززرنگ نیل

 (67: 1385)خاقانی،                       

که رند؛ به اين معنی که مشهود است، ابیات از ساختار نحوی مشابهی برخورداچنان

نظر و ابیات پیش و پس از آن، با جمالت مرکبی با ساختار مشخص در بیت مورد

که پس « او»شود و ضمیر آغاز می« که»ساز ا با پیوند وابستهنهپیروِ آ ۀيم که جملامواجه

 دهر کو»پايه:  ۀاسم پیش از آن، يعنی نهاد جمل ۀدربارضمیری است  است، از آن آمده

فتح )که او(  خرمن جوانی ديد../ گريه کو)که او(  اخت../ سال کوخوان زندگانی س)که او( 

ساز ؛ در بیت سوم نیز پیوند وابسته«باب هر نظر است/ رنگ نیلی که بر ری قمر است

هرچند در روساخت آن ظاهر نشده است:  ساخت جمله وجود دارد؛در ژرف« که»
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)شیر « کوشیر »ظر نیز ضبط ن، در بیت مورد؛ بنابراين«ريد..بمسیح  ۀدرزيی ]که[ صدر»

شیر »رسد. افزون بر اين، معنی حاصل از ترکیب جمله در مصراع مینظرکه او( راجح به

 صورتبه ضبط مصراع از ،«نیستانش مستقراست: شیری که مسکن او نیستان است کو

تری معنای منطقی ،«است نیستان از مسکنش که شیری است: مستقر نیستانش کز شیر»

 د دستوری سازگارتر است.قواع دارد و با

، به ضبط ديگری ی(عبدالرّسول ۀاستفادهای مورد)نسخه خطّیهای در برخی از نسخه

 ديوان خاقانیهای در چاپ است همین امر باعث شده ، که«گر» ضبط؛ خوريمبرمی

شاهد دو ضبط متفاوت باشیم. در مصراع نخست از ابیات فوق نیز شاهد تحريف مشابهی 

های در چاپ« دهر کو»صورت که ضبط هستیم؛ بدين ديوان خاقانیی هادر چاپ

کزّازی و چاپ سنگی،  و در دو چاپ« دهر اگر» ،ی، نخعی و منصور با اختالفعبدالرّسول

مجلس که  ۀنسخجز به خطّیهای ضبط شده است. در ساير نسخه «گردهر » ،با اختالف

در ساير نسخ  ر نسخه است.(،تحرير مؤخّ اين بخش از قصیده البتّه)آمده « دهر گر»صورت به

. (3، ح67: 1385.ک: خاقانی، ن)سجّادی، بیت همانند متن ضبط شده است  ۀاستفادمورد

 است.  همین ضبط را برگزيدهنیز کزّازی 

تِ و قطعیّ است شرط حرف «گر» است؛ بیت معنای مخلّ «گر» ضبط بحث،مورد بیت در

کند. اين ، مخدوش میاست پیشین و پسین آمده که در ابیاتمعنای موردنظر شاعر را 

 مکرّراه شیر است و به اين نکته در ادب فارسی ، زيستگ)نیستان( در حالی است که نیزار

 يد: گوسعدی می اشاره شده؛ مثالً
 

 ش زدیززی آتززدر نیستانززو انززچ

 

ردیززر بخزززز اگززران بپرهیززز شی   

(1359 :179)  

استقرارش در نیستان است،  محلّ )او(چرا شیری که »گويد: خاقانی می ،بنابراين

«. نشاند؟!نمی، تب خويش را فروآورندکه تب را با آن بند مینی  ۀوسیلهنگام تب، به

ديوان حان حّمص خطّیهای هرچند در نسخه ،«شیر کو»بنابر آنچه گفته شد، ضبط 
 ارد. برتری د شدههای آورده، بر ساير صورتاست نیامده خاقانی
 

 اهان یا شهان؟ .3-9

 رمااکم رااب ودااس هاازر چ را کوه

 

 کاااه اهان را زر از پاا  کماارسن 
(63: 1385)خاقانی،   
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لندن و صادق انصاری ضبط بريتیش میوزيم  ۀنسخاساس دو سجّادی اين بیت را بر

گزارش صورت بدين را پاريس ملّی ۀکتابخان و مجلس هاینسخه اختالف حاشیه در و کرده

ديوان های . در ساير چاپ(1ح: .ک: همانن)« که شهان را زر از بر کمر است»کرده است: 
ازی، نخعی، منصور و چاپ سنگی، مصراع دوم با ی، کزّعبدالرّسولجمله از خاقانی

؛ 106: 1375؛ 65: 1317)همان، ضبط شده است « کمرست 6که شهان را زر از در»، اختالف

از بر »های ی و نخعی صورتعبدالرّسول همچنین. (230: 1323 و 43: 1380؛ 57: 1336

 4: ح1317)همان، اند بدل آوردهعنوان نسخهرا در حاشیه به« از پی کمرست»و « کمرست

 .«(ه»: ح1336 و

 ضبط شده که در  «در کمرش» مصراع نخست تنها در چاپ سنگی با اختالف

حلّ  ۀواژبحث، کلیددر بیت مورد د.وجهی ندار البتّه سابقه است و های متقدّم بینسخه

است. خاقانی با « زر» ۀواژدر تداول با « کمر» ۀواژاختالفات و رسیدن به ضبط صحیح، 

را در نگاه خواننده کوه(  ۀ)کمره يا میاندستی خاصّ خود، نخست تصوير کوه و کمر چیره

کند نمايان می، تصويری ديگر را دومسپس با انتقال اين واژه در مصراع  ،کندترسیم می

جويد. تصوير، در بیان منظور خويش سود  قصد وی آن است که از تفاوت اين دو البتّهو 

يک دور بر میان بندند از ابريشم و »است که « کمربند»به معنای  دومدر مصراع « کمر»

از ابیات »پارسی پرسابقه است و  ادبیّات. اين معنا در : ذيل کمر(1342)تبريزی، « زر و نقره

آيد که کمر مانند کاله و تاج از لوازم سلطنت و نشان بزرگی و مقام و شواهد زياد برمی

، از ترکیبات «کمرزرّين»ترکیب  ،مثال برای ؛انداختن(: ذيل کمر 1393ادی، )سجّ« بوده است

، شاهنامهمنوچهر در  ۀخلعت شاهان ۀدرباراست. فردوسی  فردوسی ۀشاهنامپربسامد در 

 ته است:گونه سخن گفاين
 

 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

(1366 :1/177)  

جمله خی مواضع ديوان ازبه معنای کمربند، در بر« کمر»در ديوان خاقانی  همچنین

 سابقه دارد:  ابیات زير
 وشززگه ززب هززحلق یززاز چو من هندوک

 

 دوزم کمرتر گوهر جان خواهی هم در زگ

 

 

 گززر کلزززه نیست کمززززر بازمگیززر 

(620: 1385)خاقانی،   

می هم در برت افشانزدل خواه ۀزور دان  

(637 :)همان  
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 و خودززدح را ز انگشت کززن قززر کززکم

 

 

 دزززايزان نمززک ۀروززززز پی رهازززکم

 (128 :)همان                                

کمر »: ذيل 1393ادی، .ک: سجّن، خاقانی ديوانشواهد بیشتر در  دريافتبرای 

 .«کمر بر میان»، «کمر بخشیدن»، «نکمر انداخت»، «آسمان

« جهان»است، ارتباط سستی با  ، کمر که در معنای کمربنددومدر بیت  ،بنابراين

که در ساير  «شهان»امّا ضبط  ،سازدر میکند و تقريباً آن را عاری از تصويبرقرار می

و تصوير است  کمر ۀواژبا کامل ارتباط  در ،است آمده ديوان خاقانیهای نسخ و چاپ

 ۀجامعمخصوص اقشار ثروتمند « های زرّينکمر» زيراکند؛ تر میرا برجسته دوممصراع 

موضوع اشاره شده است. در بیتی منسوب به رودکی نیز به اين  پادشاهان ويژهبه ،آن روز

 است: 
 ديسزززش کاويان و طاقزززبا درف

 

 زرّ مشت افشززار و شاهانززه کمززر 

(77: 1387)رودکی،   

با دو  7،های متقدّمکه پیش از اين اشاره شد، در برخی نسخههمچنان دوممصراع 

صادق و  لندن ۀنسخ از سجّادی ۀبرگزيد ضبط که آمده «پی از» و «بر از» متفاوت ضبط

سازد؛ تواند پیوند معنايی دو مصراع را استوار نمی هاانصاری است؛ هر دوی اين ضبط

حال آنکه با  ،صحیح است ()شايسته« ازدر»در مصراع نخست، « چه سود» ۀزيرا با قرين

خوبی ايجادشده در ذهن خواننده بهديگر، تقابل  ۀنسخپذيرش ضبط سجّادی و دو 

 يابد.انتقال نمی

هايی رغم شايستگیبهت بد خويش و ناتوانی در نیل به آرزوهای خود، خاقانی از بخ

 برد؟چه سودی می ،کوه از زری که بر کمر دارد»کند: چنین گاليه میکه دارد، اين

)کمربند( کمر  ۀشايست ،در واقع اين شاهان هستند که زر.( بردهیچ سودی نمی)يعنی 

 «.آنان است نه کوه
 

 . نتيجه4

يافتن عنوان عاملی تأثیرگذار بر سالمت و صحّت متن، موجب راهبه ،تصحیف و تحريف

ر انسانی در بروز اين شماری به ديوان قصايد خاقانی شده است. عوامل مؤثّاغالط بی

به  را هستند که خواسته يا ناخواسته اين آفت مصحّحاننقیصه، نخست کاتبان و سپس 

 ديوان خاقانی شوند.می نیز اد معنايی متنساز فسسبب وکنند می واردزبانی شعر  ۀپیکر

است که  ديوان خاقانیترين و پرکاربردترين تصحیحات ی، يکی از معروفسجّاد تصحیح
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هايی از موارد تصحیف و تحريف در آن اشاره و به مدد شواهد در نوشتار حاضر به نمونه

و  اهمیّت خروار، ۀد. امید است اين مشتِ نمونشمتنی تصحیح متنی و بروندرون

 ضرورت بازبینی و تصحیح مجدد ديوان خاقانی را به اثبات رساند.
 

 نوشنپي
 خوانش کرد:  لحرف اوّ ۀ، بدون نقط«نعل» صورتتوان اين واژه را به. در اين چاپ می1

 

 
 

(، اين 136( و لندن )برگ 97(، پاريس )برگ 228مجلس )ص  ۀنسخجمله از خطّیهای . در نسخه2

 صورت زير ضبط شده است:مجلس بیت به ۀنسخدر  ،مثال برایآمده است؛ « نعل»صورت بهواژه عیناً 
   

 
 (228 : صمجلس ۀنسخ)

 ست: است که دلیلی بر اثبات اين مدعاهای مجلس، پاريس و لندن ترتیب از نسخه. تصاوير زير به3
  

 
 (138ص : مجلس ۀنسخ)

 

 
 (78برگ  :پاريس ۀنسخ)

 
 (80برگ  :لندن ۀنسخ)

ی آن را گزارش نکرده است سجّادا امّ ،ضبط شده« بتّرين»صورت ها اين واژه عیناً به. در برخی نسخه4

 نظیر ؛(220: 1385.ک: خاقانی، ن)
 

 
 (23ص  :مجلس ۀنسخ)
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 (7برگ  :لندن ۀنسخ)

 حاشیه. يعنی ايم،نوشته «ح» مقاله اين ارجاعات در همۀ آنچه ؛2حاشیۀ= 2ح. 5

که همین نگارش بر نگارش ساير  است ضبط شده« ازدر»صورت ها در چاپ کزِّازی بهتن ،«از در». 6

نوشته « از در»چاپ سنگی، زير  ۀدر حاشی ،شارح ابیات خاقانی ،لکهنوی همچنینها ترجیح دارد. چاپ

 (.230: 1323)خاقانی، « اليق»است 

، به نسخه ق13در قرن  ه احتماالًر آن است کهای متأخّمجلس، جزء بخش ۀنسخاين قصیده در  البتّه. 7

 (.210تا ]محتمالً قرن ششم[: .ک: خاقانی شروانی، بینافزوده شده است )

 

 مناب  
 امیرکبیر. د معین، تهران،، به اهتمام محمّاطعبرهان ق(، 1335حسین بن خلف )تبريزی، محمد

 تهران، سخن. شناسی معاصر(،)فراز و فرود خاقانی نقد صیرفیان(، 1394ترکی، محمدرضا )

ی، تهران، عبدالرّسول، به تصحیح علی ديوان خاقانی شروانی(، 1317الدين ابراهیم )خاقانی شروانی، افضل

 خیّام.

، جلد وینهکل بالغ یلع ادقدصمّحم مولوی نويسحاشیه ،خاقانی اتکلیّ (،ق1325-1324) ززززززززززززز

 . ورشکولن یشنم عطبملکهنو،  ،1

، به کوشش حسین بن علی خاقانی شروانی الدين بديلالعجم افضلديوان حسّان(، 1336) ززززززززززززز

 نخعی، تهران، امیرکبیر.

 ، تهران، مرکز.کزّازیالدين میرجالل ۀ، ويراستديوان خاقانی(، 1375)ززززززززززززز 

شخصی(، با  ۀهجری )از مجموع 763 طّیخ ۀمطابق نسخ ،ديوان خاقانی شروانی(، 1380)ززززززززززززز 

 الزمان فروزانفر، به اهتمام جهانگیر منصور، تهران، نگاه.بديع ۀمقدّم

 .زوّار ،تهرانچاپ هشتم،  ی،سجّاد، به کوشش ضیاءالدين ديوان خاقانی شروانی(، 1385) ززززززززززززز

 مجلس. ۀ، کتابخان971ش خطّی ۀنسخ، ديوان خاقانیتا(، )بیززززززززززززز 

 ملی پاريس. ۀ، کتابخان1816ش خطّی ۀنسخ، ديوان خاقانیتا(، )بیززززززززززززز 

میوزيوم بريتیش  ۀکتابخان ،or.7942ش خطّی ۀنسخ، ديوان خاقانی(، ق664 )تحريرززززززززززززز 

 .1871مرکزی دانشگاه تهران، میکروفیلم ش ۀلندن، کتابخان

 ان، دانشگاه تهران.، تهرنامهلغت(، 1373اکبر )دهخدا، علی

 ، تصحیح احمد آتش، استانبول، ابراهیم خروس.ترجمان البالغه(، 1949د بن عمر )رادويانی، محمّ

 ،تهران ،دومچاپ  نصرااهلل امامی، تصحیح، ويرايش و توضیح، ديوان، (1387) دبن محمّ رودکی، جعفر

 .علوم انسانی ۀتحقیقزات و توسع ۀمؤسسز



 179/ 23، شمارۀ پياپي 1398، بهار و تابستان 1، شمارۀ 9ادب فارسي، سال 

، انیفرهنگ لغات و تعبیرات با شرح اعالم و مشکالت ديوان خاقانی شرو(، 1393سجّادی، ضیاءالدين، )

 زوّار. ، چاپ چهارم، تهران،دومجلد 

ح و توضیح غالمحسین ، تصحینامه(بوستان )سعدی(، 1359) الدين مصلح بن عبداهللمشرفسعدی، 

 فارسی. ادبیّاتانجمن استادان زبان و  يوسفی، تهران،

المعارف ةمرکز دائر ،، تهران1به تصحیح جالل خالقی مطلق، جلد، شاهنامه(، 1366) فردوسی، ابوالقاسم

 .بزرگ اسالمی

 مرکز. تهران،، های ديوان خاقانیگزارش دشواری(، 1385الدين )کزّازی، میرجالل

 کتابخانه، تهران، ،خطّی هاینسخه انتقادی تصحیح و پردازینسخه تاريخ(، 1380مايل هروی، نجیب )

 اسالمی. شورای مجلس اسناد مرکز و موزه

 .380-377، 15، جدانشنامۀ بزرگ اسالمی، «تصحیف»(، 1367بازرگانی، )دنويد و محمّ مساح، رضوان

، به اهتمام مجتبی مینوی حکیم ناصرخسرو قباديانی ديوان اشعار(، 1357ناصرخسرو قباديانی، ابومعین )

 و مهدی محقق، تهران، دانشگاه تهران.

، بهروز خطّی ۀنسخ 14تصحیح و شرح مجدد از روی ، لیلی و مجنون(، 1389اس بن يوسف )نظامی، الی

 ثروتیان، چاپ دوم، تهران، امیرکبیر.

 


