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 يدهچک
پود شعر آنها را در تارو وی و اشاره دارند وا ةانواع علوم زمان نکاتی است که به  خاقانی مشحون از اشعار

دريافت شعر او بدون درک دقايقی که از انواع علوم  تا است هدشاست. همین اصل باعث  خود تنیده

بسته است، محال بنمايد. يکی از مبانی کار( در شعرش به…)طب، نجوم، تاريخ، اسطوره، جغرافیا و

احاديث و  آيات الهی، کردن فضای شعری بهره جسته است،ی که خاقانی در اشعارش برای فربهمهمّ

د، علوم آموختنلین علومی که میاوّ ،در زمانة خاقانی کودکان در مکاتب پیشوايان دينی است. روايات

ر ذهن و زبان اين کودکان و ها داين آموزه ،شک. بیشدمیو اين خود شامل قرآن و احاديث  بوددينی 

ل توان يافت که در اثر يا آثار او اين مبانی به شکبود. کمتر شاعری را مینثیر أتبی آنان در آيندة هنری

اين دلیل که او مطابق با سبک و به  به طريق اولی باشد. در شعر خاقانی نیز عیان تبلور روشن نداشته

. پررنگ استبازتاب  اينآرايد، بیت را با تصاوير و مضامینی چون مضامین دينی می، هر شعری خود

ل شعر که وجوه اصی تاس دهشحان ديوان خاقانی باعث تر مصحّبعدی کاتبان و ناسخان و توجّهگاهی بی

شد  خواهد هايی پرداختهبه نمونه ،درود. در اين مجال به تناسب فضای ممهَّاو تحريف شود يا به حاشیه 

حان به آن است، ولی برخی ناسخان، کاتبان يا مصحّکه خاقانی آنها را متناسب با فضای روايی پرداخته
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 مقدّمه .1

توان از ابیات و عبارات گفتن در عصر خاقانی را مینامة شعريکی از خطوط اصلی مرام

 زير دريافت:
 تاااا نکناااد شااارع تاااو را نامااادار 

 شااعر تااو از شاارع بااه جااايی رسااد 

 

 شعر و شرع و عرش از هم خاساتند 

 

 ناااااامزد شاااااعر مشاااااو زينهاااااار  

 وزا رساادکااز کماارت سااايه بااه جاا   

 (43: 1387 ی،)نظام                                

 تااا دو عااالم زياان سااه حاار  آراسااتند

 (46: 1338 ار،)عطّ                                   

ه و اخبار مصطفی و العزّعادت بايد کرد به خواندن کالم رب»است:  آمده مقالهچهاريا در 

در آيین شاعری  نامهقابوسدر و  (22: 1382)نظامی عروضی، « آثار صحابه و امثال عرب

 .(191: 1390)عنصرالمعالی، « تقصیر مکن ،بر زهد و توحید اگر قادر باشی»است:  آمده

 ناپذيرجدايیشود، اصل ی میحضور عنصر پررنگ شرع که در آيات و روايات متجلّ

 است: حتی اينکه بعدها حافظ گفته ،است شعر بوده
 

 ظطلبی چون حااف خیزی و سالمتصبح

 

 ولت قارآن کاردم  چه کردم همه از دهر 

                                         (1362 :640) 

قرآن از  گیری حافظ از لوازم هنریبیانگر بهره ،خواهیتسوای بحث همّاين بیت 

 شمیسا، ؛64-45 :1385 )ن.ک: خرمشاهی،تبع آن روايات و تفاسیر است کلمه تا کالم و به

ت اصیل در اختصاص به حافظ ندارد، بلکه يک سنّو اين  (55-41: 1369و دادبه،  74: 1388

 از عنصردر اين فضا،  یعنوان شاعربه است. خاقانی نیز در عصر کالسیک شاعریجامعة 

شک گیری در شعر خاقانی بیاين بهرهاست.  جسته های فراوانشرع در شعر خود بهره

وجوهی که  است دهشباعث شعر وی، در ی به اين اصل توجّهبازتاب عیانی دارد. گاه بی

دارد، مغفول واقع شود و وجهی سقیم به جای آن  )قرآنی، حديثی يا فقهی(پشتوانة روايی 

فارسی و شیوة نگارش  ه در اين کژگزينی عوامل ديگری مثل خطّالبتّ؛ استنساخ شود

 است. ثیر نبودهأتبودن وجه مغفول نیز بیو غريب 1آن

 ،شتام به آثار توجّه ،و پايگاه شعر او در عرصة شعر فارسی یت خاقانی و جايگاهاهمّ

عیب از ديوان او شايستة مقام شعری طبعی کمطلبد. را می ویجمله ديوان غنی از

ا هنوز رو به فزونی دارد، امّ خاقانی ديوان بارةهای اخیر دراوست. هر چند تحقیقات سال

 راه بسیاری باقی است. پژوهیاست و تا پايان خاقانی دهشحق مطلب ادا ن
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 1317در سال از ديوان خاقانی  علی عبدالرسولی ین تصحیح علمینخستبعد از 

های ديگری جهانگیر منصور و کزازی طبعی، سجّاد، بعدها )سوای طبع نامرغوب آن در هند(

 پژوهشیدر  را موضوع اين و نیست ايراد از خالی اآنه از کدامهیچ البتّه که کردند عرضه را

توان دريافت. میگیرد، ای نیز بین تصحیحات صورت میکه پیش روست و در آن مقايسه

گزينش و بررسی وجوه  نسخ مربوط به ديوان خاقانی و بارةنیز هرچند در لحاظ مقاالتبه

ای است که ذکر عناوين آن سیاهه لی صورت گرفتهدرست در ديوان وی تحقیقات مفصّ

 ،ت و سقم آنها متناسب با فضای روايیو صحّ نسخ ا بررسی وجوهطلبد، امّبلند می

 د.شوبار در اين وجیزه عرضه مینخستینکه  پژوهشی است
 

 توجه به مباني روایي صحيح ابيات خاقاني با تهایي از نمونه .2

های ديگر نسخ و طبع و سپس سجّادی است، ذکراساس طبع در اين بخش ابیاتی که بر

دلیل ترجیح يکی از نسخ به پشتوانة دلیل روايی ارائه  ،نهايتشود و درمقايسه می با آن

 د.شومی

 ؟«ولوغ»یا  «حضور»
 سگی بحر نگاردد نجاس   حضورخود به 

 

 ابااد وباااخااود بااه وجااود خااری خلااد نی 

                                               (1388 :38) 

ا در نساخة  اسات، امّا  « حضاور »وجاه مضابوط    ،در تمامی نسخ به جز نسخة طهران

         در « اصااالت وجااه غريااب»اصاال  ،شااکاساات. باای دهشاااستنساااخ « ولااو »طهااران 

ولو  در معنای کند. ب ولو  میای را مايل به بررسی وجه غريهر پژوهنده ،شناسینسخه

ا اين تمام ماجرا نیست؛ حکام  امّ ،است )ن.ک: فیروزآبادی: ذيل ولو (خوردن سگ با زبان آب

هاای فقهای   احاديث متواتر و منقول از پیامبر و حکام آن از بحاث   از يکی ،«ابولو  کلّ»

ی خاقاان  ،شاک و بی (27/194: 1414و ابن عبدالبر، 1/434: 2000)ن.ک: شافعی،  است بوده مهمّ

 ،است و با وجه حضور ن به تلمیح کردهخود را مزيّ نخستع ابه پشتوانة اين حديث، مصر

. عالوه بر بحث روايی و فقهی ولو  کالب، در امثال ساائر  شد مخدوش خواهداين تلمیح 

بحث خاقانی با ضبط ولو  وارد است و دلیل است بار  عراب نیز دقیقاً ترجمة مصراع موردا

بیات  مفهاوم  ماوازی باا    مفهومی بارةاز قضا در داوودح سنن ابیشرصحت وجه ولو ؛ در 

 :آمدهچنین اد و دشمنان است، خاقانی که نکوهش حسّ
 

«  
 

 داء لاااااه و خصاااااوم و القاااااوم اعااااا  
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بدرالادين العینای،   ) «

دان خاقانی با براهین روشانی  اد و نکتهذهن وقّکه نمايد بسیار مستعبد می(. 3/499: 1420

ا عکس باشند، امّ کردهوارد متن او به باشد و ديگران ولو  را  وجه حضور را گزيده ،چنین

خاقانی  بايد گفت ،رواين؛ ازاين احتمال کامالً روشن و مستغنی از هر توضیح زائدی است

بوده که باه خااطر غرابات     وجه ولو  را در شعر خود آورده ،متناسب با پاية روايی مذکور

است و جای خاود را باه    سترده و تحريف شده )غیر از نسخة طهران(از بسیاری از نسخ  ،آن

 است. داده «حضور»پشتوانة نوس و بیأة مواژ
 

 ؟«مرغ )طير(»یا  «صيد»

اساس طبع عبدالرسولی  ةها غیر از نسخة طهران که نسختمامی نسخ و طبع بیت زير در

 است:به شکل زير آمده ،است
 کبار نقاش بساتی بار زماین     خون صید اهلل

 

 الحمداهلل سبحه گفتای در هاوا   صیدجان  

 (19: 1388خاقانی، )                                   

ناد کاه   اپژوهاان واقاف  خاقانیشعرشناسان، آشنايان با سبک خاقانی و به طريق اولی 

تاام دارد،   توجّهشعر خاقانی يا شاعری که به صورتگری اع از در دو مصر «صید»تکرار دو 

 ،ی در مواردی که يک تصوير را به طرق مختلف ترسایم کارده  نمايد. خاقانی حتّمی بعید

 است، حال چاه جاای آن اسات کاه ايان دو      از عبارات و تصويرهای متفاوت بهره گرفته

، وجاه  «صاید ». در نسخة عبدالرسولی باه جاای وجاه    هستنددو تصوير متفاوت  ،عامصر

شعر خاقاانی از   ،در ثانیو  دوم است مصراعمتناسب با فضای  ،است که اوالً دهآم «مر »

»در آية  ،ا عالوه بر نکتة مذکورامّ ؛رهدعیب تکرار می

وجه صاید را کاه در   ، «فی جو السماء»و  «طیر»حضور دو بخش  (79: نحل)« 

در تفاسایر و  « جاو الساماء  »کند. از آنجا کاه  است، رد می ها استنساخ شدهاکثر گزينش

و ابان   1/365: 1401)ن.ک: ابوعبیاده،  است،  رح و تفسیر شدهش« هوا»کتب مربوط به قرآن، 

 مصراعخاقانی در خلق  که شودم میتقريباً مسلّ ،(4/95 :1409و النحاس،   209: 1411قتیبه، 

در قرآن در چند  ؛ا اين پايان بحث نیستامّ ،است دوم به آية مذکور و تفاسیر نظر داشته

» :اسات  اشاره شده )هوا( آسمانيا طیور در طیر  )سبحه گفتی( گفتنتسبیحجا اشاره به 

 »

  )هاوا،  ايان ماوارد    .(79: انبیاا )« »و  (41: ناور )

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=79
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=79
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دهاد و  مای  وجه صید و مطابقت آنها با آيات مذکور همگی حکم به ردّ پرنده( گفتن وسبحه

 کند.را مضبوط دارد، تائید می نسخة طهران را که وجه مر 

که نظری مطابق باا   )تائید وجه مر  متناسب با پاية روايای( نگارندگان عالوه بر نظر مذکور 

؛ کنناد گار قیاسااً مزياد مای    ای و تائید مستندات روايای اسات، نظاری دي   پشتوانة نسخه

 کتابات « صاید »وجهی نیست که بتوان آن را با ضعف باصره ياا ساامعه   « مر »که ازآنجا

آهنگای را نیاز در   خاوش  ،وجه صید( که خاقانی عالوه بر پرهیز از تکرار )ردّکرد و ازآنجا

دوم  مصاراع يقین دارناد کاه صاید در    بهقريب نگارندگان ظنّ ،کندسازی لحاظ میقرينه

به اين شاکل   ؛الوقوع استشناسی نیز کامالً محتمللحاظ نسخهباشد که به« طیر»گشتة 

کاه در برخای از   باه اين باتوجّهاست.  تحريف شده« راء»به « دال»و « صاد»به « طاء»که 

است، در نسخة طهران  شدهمی ها نوشتهواژه باال يا زيرِ ،نسخ قديمی معنی برخی کلمات

لحاظ تناسب آوايی و است. اين نکته به باقی مانده)طیار(  اصیل اين وجه ای از ضبط نشانه

های سبکی اوسات و متناساب باا پاياة روايای      سازی خاقانی در اشعار که از ويژگیقرينه

اسات و بیات باه    « طیار » ،ع بحثوکند که وجه صحیح موضاين حکم را صادر می ،بیت

 د:شوشکل زير پیشنهاد می
 

 کبار نقاش بساتی بار زماین     خون صَید اهلل
 

 الحمداهلل سابحه گفتای در هاوا    طَیرجان  

 

 ؟«سر افق اعلي»یا  «سرادق اعلي» 
 

 رقااام اول از خطااار ره رفتاااه تاااا خاااطّ

 

 از عُلااای ساار افااق اعلاای   پاای باارده تااا     

 (6: 1388خاقانی، )                                           

« سرادق اعلی» ا در نسخة طهرانامّ ،است دهشمکتوب « سر افق اعلی»نسخ  ةدر هم

ذهن را به پذيرش ايان وجاه    ،غرابت وجه سرادق ،هاست. در اين وجه البتّ استنساخ شده

)لنادن، پااريس،   کثريات نساخ را   ابه پشتوانة روايی اين بیت، اصاالت   توجّها سوق دهد، امّ

کند. اين بیت به همراه ابیات قبل و بعدش در مدح پیامبر تائید می مجلس و صادق انصاری(

، گیری از آية هفاتم ساورة نجام   خاقانی در اين بیت با بهره مربوط به شب معراج است.و 

ای ديگر به شب معاراج دارد. افاق اعلای در مناابع     ای از زاويهاشاره ،«و هو باالفق اعلی»

ابان  ن.ک: )در لغت به معناای ناحیاة برتار     ؛است هشدتفسیری و لغوی نیز بسیار بررسی 

که و ، عالمی متناسب با عالم مالئو در تفاسیر (79: 1430ب اصفهانی، و راغ 114: 1399فارس، 

شب معراج در نزدياک آن قارار داشات.    در یل ئکه جبراست المنتهی ةجايی نزديک سدر

گیری از آيات سورة نجام  خاقانی در اين بیت با بهره ،رواين؛ از(9/357 :1371)ن.ک: میبدی، 
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اسات کاه پیاامبر     وط به اين آياات، بیاان داشاته   و تفاسیر و مباحث کالمی و روايی مرب

عاروج   ،در شب معراج به باالی افق اعلی که خود عالمی مربوط به ملکوت اسات  (ص)اکرم

گزياده   را است خاقانی اين وجه روايی را وانهااده باشاد و وجهای    بعیداست. بسیار  کرده

ا کاتاب نساخة   امّا  کند،را افاده نمیکه در معنای سراپردة باالست و معنايی درخور باشد 

وارد ماتن  باه  را  «سارادق اعلای  »وجه  ،به اين پاية روايی توجّهطهران و عبدالرسولی بی

 خاطّ »در برابار   «سر افق اعلی» سازی در شعر خاقانی نیزصل قرينهاند. متناسب با اکرده

ساازی کاه منظاور    ايان قريناه   ،که با پذيرش وجه سرادق اعلای  گیردقرار می« لرقم اوّ

 د.شوهای سبکی اوست، مخدوش میخاقانی و از ويژگی
 

 ؟« شفا»یا  «صفا»
 

 زانکه چون نحل اين بنا را خود مهنادس باود شااه   
 

 صاافاآب چااون آيینااه شااانة انگبااین گشاات از  
                            

 (20: 1375)، منصور (21: 1388)ی سجّاد، (28: 1317)بیت مذکور در طبع عبدالرسولی 

باه  نیاز  حان گزارش مصاحّ و ها دقیقاً به شکل باالست. تمام برنوشته (37: 1375)ی و کزاز

توان از کنار بیت عبور کرد و باه هماین شاکل    اند. به تسامح میشکل باال استنساخ شده

نیز شرحی بر آن نگاشت، کما اينکه شارحان با همین وجه بیت را معناا کارده و از کناار    

 کام دسات جود دارد که ذهن را از پذيرش اين وجه منصر  يا ا نکاتی وامّ ،اندآن گذشته

اينکاه   نخسات  ؛منطق معنايی، مضمونی و تصويری بیت است ،لین نکتهاوّ ؛کندد میمردّ

اگر معیوب نباشاد،   «صفا» شبهِبه عسل يا کندوی عسل، با وجه «ینهيآب چون آ»تشبیه 

مثال   2از صافا کنادوی آن   شد که انگبین ياا عی میتحصیل حاصل است. اگر خاقانی مدّ

 ناه را باه عسال تشابیه     یا خاقانی آب مثال آي نه شد، راهی به ديهی بود، امّیآب چون آي

فردی از عسل ملحاوظ و منظاور خاقاانی    به، بايد ويژگی خاص و منحصربنابراين ؛کندمی

شبه صفا ی ثانی نیافتند که عسل وجهاوسع غورشان نمونه د. ضمناً نگارندگان در حدّباش

 باشد. داشته

زنباور   باارة آيااتی در  ،تبع آن روايات و تفاسایر آنجاکه در قرآن و در سورة نحل و بهاز

سورة نحال   69توان در تصحیح اين بیت از آن ياری جست. در آية است، می عسل آمده

» :است آمده

آيد و در تفاسایر مساطور اسات،    که از اين آيه برمیچنان ؛«

 :2001فخار رازی،   ؛17/249 :1412 )ن.ک: طباری، وان اسات  لا االعسل همان شاراب مختلاف  
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يه ذکر شده است و هام طباق   که در آطور و همین (207-15/205: تاو ابن عاشور، بی 20/57

»مثال   ،(ص)اسالمای از احاديث از پیامبر پاره

 :1418و زمخشاری،   9/579: 1424)بیهقای،  « »ياا «

ری تصوير شاع  ،های روايیست. متناسب با اين پايه«شفا»، عسل ويژگی ممتازش (3/452

دادن قالنی در شافا باا  سادّ  ةنا یمثل آي يعنی آبِ ؛دشواسلوب میخاقانی با شفا وجهی به

سااختن ساد باه     ،ديگار طر اين سد برای مردم شفابخش است. ازآب  و مثل عسل شد

شدن کندو به دست زنبور عسل اشاره دارد که دقیقاً در آياة  دست خود پادشاه به ساخته

 ازايان  ؛«» :اسات  قبل از آية مذکور آمده

 داشاته ق تصوير اين بیت، ايان آياات را درنظر  توان اين نتیجه را گرفت که خاقانی در خلمی ،رو

مربوط به اين آياات  شدن آن به دست زنبور عسل( )عسل، کندو، ساختهاست و وقتی تمامی عناصر 

  نه صفا. ،است آمده باشد که در اين آيات« شفا»رکن آخر هم بايد  عاًاست، طب
 است: بخش آوردهزنبور عسل را شفا باز هم شان )کندو( العراقین تحفةخاقانی در 

 

 زن شااااارابشچاااااون آيناااااه بااااارق

 زان آيناااااه جاااااان صااااافا گرفتاااااه

 

 چااااون شااااانة انگبااااین خوشااااابش  

 زان شاااااانه ملاااااک شااااافا گرفتاااااه

                                              (1387 :116) 

ست، اين است که در ايان دو  اد مدعای مذکور نیز يّؤنکتة جالب در اين دو بیت که م

)آب چاون آيناه در   وض است دارای صفا مفر ةآين اند وبیت شفا و صفا هر دو کنار هم آمده

ايد است. خاقانی در قصا  و شانة انگبین محتوی شفا لحاظ شده د(بیت موردبحث ملحوظ شاو 

درساتی  متنی بر دی درونيّؤاست که م بخش قلمداد کردهخود باز هم زنبور عسل را شفا

 يگر است؛ برای مثال:طرفی دخاقانی به اصل روايی تصوير از  توجّهطرفی و وجه شفا از 
 

 

 باارد وار فیض فضل مای اگر ذات تو يزدان

 

 ماااا ينسااال النحااال الضااایاع معیناااا   

 

 افزاياد جان مای  شفایآسا حلضمیرم ن 

                                         (1388 :450) 

 شااااافااال علیاااااه کااااال طاااااراز  

 (943)همان:                                             

 جمله:اند؛ ازية روايی ابیاتی پرداختهمین پاشعرای ديگر نیز متناسب با ه
 

 بااه نحاال وحاای فرسااتاد تااا پديااد آرد    

 

 سرشااات اسااات بااااری شااافا در عسااال 

 

 

 شراب مختلف الاوان شافای هار انساان     

 (120: 1359ار، )عطّ                        

 چنااادان کاااه زور آورد باااا اجااال ناااه

 (372: 1366)سعدی،                               
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 خااورد زنبااور عساال فضاالة رشااح قلماات  

 

 

 ده در شاان عسال  الجرم نا  شافا آما   

 (136: 1389 )ساوجی،                             

ن و گشات  شااه، شاا  « شاین »شناسای در بیات باا    لحااظ زيباايی  ضمناً وجه شفا به

تحريف يا بدخوانی شفا به صافا متناساب    که نهايت بايد گفتهمخوانی بیشتری دارد. در

 4و میسور است.الخط قديم میسر با رسم
 

 ؟«رمزوّ»یا  «مدوّر»
 

 بااه هفاات نااوبتی چاارخ و پاانل نوباات فاارض   

 

 ز آتاااش و سااایماب مااادوّربااادين دو صااابح  

 (51: 1388خاقانی، )                                              

ا مشاخ   امّا  اند،ثبت کرده «رمزوّ» ،«مدوّر»نسخ غیر از نسخة طهران به جای  ةهم

دوم بیات را   مصاراع  ،معناسات. در حقیقات ايان وجاه    به چه « مدوّرصبح »نیست وجه 

کند. کزازی نیز که همین نکته را دريافته، دسات باه تصاحیح قیاسای     سست و مبهم می

دانسته و صنل آتشین را خورشید و صنل سایمابی  « صنل»را گشتة « صبح»است و  زده

انی نموناة ثاانی   ل اينکه صنل در آثاار خاقا  اوّ ؛(110: 1375خاقانی، )است را ماه شرح کرده

موردی ديگر برای تشبیه مااه و خورشاید باه صانل يافات      در بررسی نگارندگان ندارد و 

 ابهاام  د که نساخ موجاود حلّاال   شوتصحیح قیاسی بايد در موضعی اعمال  ،در ثانی ؛نشد

وجاه اسات.   تارين  درسات شاک  بای  ،دو نکتاه ايان  طهران با لحااظ   ةبیت نباشند. نسخ

ناچاار  باه اناد،  گرفتاه )درو  و تقلبای(  را باه معناای مشاهور آن    « رمزوّ»ناسخانی که وجه 

 ،روازايان  ؛اسات  5قها صادکاذب باشند و يکی از صبح تواننداند که دو صبح نمیپنداشته

ر در اينجاا هرگاز باه    ا مازوّ امّا  ،است گشته لمهم ،اند و بیتتحريف کرده مدوّرآن را به 

قضا خاقاانی چنادين   است که ازشده ی آراستهو  و تقلبی نیست، بلکه در معنارمعنای د

 ؛ مثال:  استکاربردههب معنا بار ديگر آن را در همین
 

 رنااه نظاام ماان بااه بیاات کااس ماازوّ    

 

 بر پری روی سلیمانی برافشاانديم اشاک  

 

 نکاااس مااازيّ ناااه عقاااد مااان باااه دُرّ  

                                              (1388 :319) 

 اختیمر سا ها کز اشاک داوودی مازوّ  هحلّ

 (631)همان:                                                

 :است بردهکارشده بهر را در معنای آراستهنظامی نیز مزوّ
 

 ش ربااااااطای دياااااد مااااانقّمرحلاااااه

 

 ر بساااااطمملکتاااای يافاااات ماااازوّ  

                                           (1387 :130) 
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»سماوی است: شدن آسمان با اجرام پشتوانة روايی وجه آراسته ،نکتة دوم

»، (16: حجار ) «

: ملک) «…»يا  (6: قا )« 

بحاث يعنای   ا با همین وجه صاحیح و مورد ضقنی خود بار ديگر اين مضمون را ازخاقا .(5

  است: آورده« رمزوّ»
 

 هااای نقاال تااو شاااها  ت طبااقبااه جنّاا 

 
 

 رهاااای گاااردون نماياااد مااازوّ   طباااق 

                                               (1388 :883) 

 ؟«لوح فرشته»یا  «لوح نوشته»
 

 امنااااامش ايّاااا  لااااوح فرشااااته باااار 
 

 جاااز باااانوی اناااس و جاااان نديدسااات    
 

                                                      (1388 :72) 

جمله طبع عبدالرساولی کاه   ها، ازعدر تمامی طب طبع،بیت در تمام نسخ مشهور و به

ی نیاز کاه اسااس آن نساخة لنادن      سجّادطبع  ،(77: 1317)براساس نسخة طهران است 

: 1375)ی اند، همین ضبط را دارد. طبع کزازاست و ايشان از نسخ ديگر نیز گاه بهره برده

هاای  بادل از نساخه نیز همین وجه را دارد. تنها يکی  (52: 1375)و جهانگیر منصور  (118

 طبق گزارش عبدالرسولی اين نساخه باه  دارد.  توجّهعبدالرسولی وجهی متفاوت و شايان

 است. را استنساخ کرده« لوح نوشته»وجه « لوح فرشته»جای 

ی قرائات غلاط آن   شناسای و حتّا  نساخه  در «فرشته»به  «نوشته»ل اينکه تحريف اوّ

دوم بارای   مصاراع در  «اناس »و  «جانّ »اين امکان را حضور دو کلماة   ؛است پذيرامکان

گیارد. دوم  چون تناسبی ظاهری شاکل مای   ؛کندکاتبانی که ذوقی نیز دارند، تسهیل می

ه، لاوح فرشات  ها به جاای  بدلدر يکی از نسخه 6.ی درخوری نداردمعنا ،اينکه لوح فرشته

 » ل ساورة طاور:  اين وجه متناسب است باا آياات اوّ   ؛است آمده« لوح نوشته»

، «کتااب مساطور  ». اين لوح در روايات و تفاسیر به شکل «

است و در آن، آنچه تاا روز قیامات    آمده« لوح محفوظ»يا « منشور رقّ»، «لوح مسطور»

و ابن  56-17/55: 1364 ،و قرطبی 52/93 :1997)ن.ک: ابن عساکر، است  بود، ثبت افتاده خواهد

 ،روازاين ؛(750:1430و راغب اصافهانی:   206-27/20: 2001و فخر رازی،  428-7/427: 1419کثیر، 

انندی از لوح مساطور  ممهلوح نوشته دقیقاً مطابق با فضای روايی مذکور و ترجت بايد گف

اسات   يا کتاب مسطور است و چون در آن حقايق و اصل موجودات زمین و آسمان آماده 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura52-aya2.html


 / ضرورت توجه به صبغة روایي در تصحيح و فهم اشعار خاقاني210

الادين کاه   ةممدوح او بانو صفو زعم خاقانی حقیقتِپس به ،(3/170: 1418)ن.ک: زمخشری، 

است. اين لوح مسطور يا نوشته را  لوح نوشته آمدهاين باشد، نیز در « بانوی جن و انس»

 :امتنی نیز داردبینپشتوانة  و لذا اندکاربردهشعرای ديگر نیز به
 

 سااااااخرة ترجمااااااانی قلماااااات 

 

 در دل ار شاابهتی اساات اينجااا خااوان

 

 اسااات لااوح مساااطور چااه در ضااامن  هر 

 (68: 1376)انااوری،                             

 دفتاااار مسااااطور لااااوح محفااااوظ و  

 (1074: 1388)سنايی،                                 

الفاظ لوح و نوشته نیز که در بسیاری از موارد منظور همان لوح مساطور   ،اينبرعالوه

 است؛ برای مثال:ر کنار هم آمدهيا محفوظ است، در آثار شعرا بسیار مکرّ
 

 ساار و باانکااین باای اناادلااوح نوشااتهدر 

 

 هاار روز بااه صااد نااوع بتاار خواهااد بااود    

 (293 :1386 ار،)عطّ                                     
 

 ؟«رام قعده،»یا  «قعدۀ رام»
 

 ساااهم تاااو در زيااان کشاااد پشااات زماااین را

 

 برآمااااد رام ةقعااااد گرچااااه زماااان بااااود   

 (147: 1388خاقانی، )                                           

ی اسات. بیات در ضابط    ساجّاد نساخ و ضابط برگزيادة     ضبط اکثريات  «عدة رامق»

)گرچه زمان باود و   دارد  اضافهدوم يک واو  مصراععبدالرسولی و مطابق با نسخة طهران در 

برزگر خالقی همین وجه نسخة طهاران را برگزياده و در    ،از بین شارحان .رام برآمد( ،قعده

را ترکیبای   «رام برآمدنقعدة »مانده و ه و برجایرا در معنای نشینند «قعده»توضیحات، 

 :اسات چناین آورده  است. وی در شارح نهاايی بیات    در معنای مطیع و فرمانبردار گرفته

سااکن و نشساته باود و باه      کهحالیر و فرمانبردار تو شد، درزمین از ترس و بیم مسخّ»

 «از آن سواری بگیری که توانستی به روی آن بنشینی وجايیداد؛ تاکس سواری نمیهیچ

وجاود   باودنش رامباشد، تعارضی باا   متناسب با اين شرح اگر زمین نشسته. (617: 1387)

ايجااد مای   در بیت حشو تصويری ،روازاين ؛و لزومی نیست ممدوح آن را رام نمايد ندارد

است و قعده را  گذاشته ويرگول «رام»و  «قعده»شود. استعالمی نیز در خوانش بیت بین 

زمین ساکن با قدرت او، مرکب او شد و به : »است شتر معنا کرده و در شرح نهايی آورده

کاه   دشومی ايجاد  مصراعانفصالی در دو  ،با اين خوانش ؛(511: 1386)« خدمت او درآمد

ولای باا ايان     ،ل اسات اوّ مصراعقعده همان زمین  ؛داردلیفی را بر آن مترتب میأضعف ت

ل اسات. کازازی نیاز بیات را باا اينکاه       اوّ مصاراع در  «زمین» خوانش گويی شتر جدا از

ه ايشان در ديوان مصحح خود با عاليم البتّ؛ است نیازمند شرح است، واگذاشته و گذشته
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دارد گوياا خاوانش و برداشاتی شابیه باه اساتعالمی       است،  سجاوندی که در متن آورده

اوالً نساخة   ،ک اصل روايی و قرآنای ا بايد گفت متناسب با يامّ ،(144: 1375 خاقاانی،  )ن.ک:

 قعادة » طهران و گزينش عبدالرسولی غلط است و در خوانش اکثريت نسخ باياد ترکیاب  

 باا  دقیقااً برابار  که  د. اين ترکیب در معنای شتر رام استشومفروض  ويرگولبدون  «رام

» قرآنی ذلول است که در آياة  مفهوم

کاه مطاابق    شبیه شدهتدر اين آيه زمین به ذلول . آمده است (15: ملک)« 

و باديع يعقاوب،    1992 ن.ک: مساعود، )اسات   رام( ة)قعاد های عربی در معنای شاتر رام  معجم

بارها ذلاول صافت ناقاه و جمال قارار       ضمن اينکه در احاديث و روايات. : ذيل ذلول(1994

خاقاانی باا    ،با اين اوصاا   .(2/579 :1999اشبیلی،  و 18/191تا: )ن.ک: طبرانی، بیاست  گرفته

 !واساطة تاو ای ممادوح   گويد: زمین که موجودی ساکن بود بهحسن تعلیلی تلمیحی می

نیاز پیونادی    اعمصار د. با اين وجاه باین دو   شرام(  بديل به شتری رام  و راهوار )قعدةت

 رهد.لیف میأد و بیت از ضعف تشومحکم برقرار می
 

 ؟«خایه»یا  «خانه»
 

 مورست چارخ  خايةپیش سقف بارگاهش 

 

 کز شبستان سلیمان پیش منظار سااختند   

 

ی اسات. از باین شاارحان نیاز برزگار خاالقی       سجّادبیت باال شکل مضبوط در طبع 

اناد.  ی بیات را شارح کارده   ساجّاد مین وجاه  با ه (420: 1386)و استعالمی  (506: 1387)

 .(180: 1375خاقاانی،  )اسات   را برگزياده ماور(   ة)خايا کزازی نیز در طبع خود همین وجاه  

کاه   وياژه باه ی نیست، معتبروجه چندان  دهد که خاية مورشان میتناسب فضای بیت ن

« هخانا »در نساخة طهاران   ؛ وجه ديگری را که در نسخة طهران است، پیش رو بیااوريم 

تناساب تاام   در بیات  است و اين وجه با سقف، بارگاه، شبساتان و منظار    استنساخ شده

اشااره  است که در آن عالوه بر  ای آمدهدر سورة نمل آيه ؛ا اين تمام ماجرا نیستامّ ،دارد

شک اين پاية روايی باعاث پرداخات   دارد و بی وجودها نیز مورچه خانةسلیمان و مور،  به

»: اسات  خاقانی شده اين بیت در ذهن

 .(18نمل: )« 

ی و کاوچکی اسات،   اد سسات ارها از مورچه و خاناة او کاه نما   ب نیز فارسی ادبیّاتدر 

 جمله:است؛ از آمدهمیانسخن به
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 نتابااااد پااااای پاااایالن خانااااة مااااور 

 

 زوره بااااا ساااایمر  هاااامنباشااااد پشّاااا 

 (369: 1388، )نظامی                                    

خاناه   واژة، گااه  اشاره شده اسات سلیمان و مور  ها بهکه در آن نیز مضامینی در یحتّ

 7:است ديگر شعرا به اين آيه برای پرداخت اشعارشان بوده هتوجّن است که مبیّنیز آمده 
 م خانة چشمش چه رسم آورد در عالممعلّ

 

 ضاعیف  ماوران  هو ايان طايفا   سلیمانیتو 

 

 نگاار کااه کماار را خانااه ساایهمااور  ساایاه

 

 که طمع افتاد موران را سالیمان را فريبیادن   

 (698: 1387 )مولوی،                                     

 باارون و همااه از دانااه بااری خانااهز همااه ا   

     (468: 1376، )انوری                             

 اساات ساالیمانببسااته در طلااب منصااب   

 (50 :1389 )ساوجی،                                       

 را بار ديگر به خانة مورچه تشبیه کرده )آسامان( خايه اينکه خاقانی منظر نیمدرنهايت 

 است:  موردبحثد پاية روايی بیت يّؤمتنی نیز مروناست و اين برهان د
 

 خايااه راگاار عظماات نهااد چااو جاام منظاار ناایم

 

 خانااة مورچااه شااود نااه فلااک از محقاااری      

                                                       (1388 :423) 

 ادبیّاتسلیمان و برعکس در  اشدن جم ببه خلطتوجّه)بایت مذکور باز هم عنصر سلیمان در ب

دوباارة خاقاانی باه آياة ماذکور در       توجّهو خانة مورچه کنار هم آمده که نشانگر  رسی(فا

چارخ را در برابار   خاقاانی در بیات محال مناقشاه      ،رواين؛ ازپرداخت اين بیت نیز هست

باه سایاق   متنای و  درون و متنای اساس اصل روايی مذکور، داليل بارون بارگاه معشوق بر

کاه در بیات واقاع    )خاياة ماور(   اساس تحريفی ، نه براست منطق به خانة مور تشبیه کرده

  است. شده
 

 ؟«نوح و لمک»و یا  «کملنوح »یا  «ملک ونوح »
 

 اادريس و جم مهندس، موسای و خضار بنّا   

 

 ق و ناوح و ملاک دروگار   روح و فلک مزوّ 

 (193: 1388خاقانی، )                                

ضابط  امّاا   ،های اوسات بدلو برخی از نسخهی سجّادچاپ بیت متناسب با ضبط اين 

باه   (192: 1317) و عبدالرساولی  (276 :1375)، کازازی  (129: 1375) بیت در چاپ منصاور 

 شکل زير است:
 

 اهندس، موسای و خضار بنّا   ادريس و جم م
 

 ق  نااوح  لمااک دروگاار روح  ملااک ماازوّ  
                  

حان آن را وجه برتر در طبع خود ست است و اکثريت مصحّروجه د« لمک»اينکه در 

ی شکل سقیم بیت را در طباع خاود وارد   سجّادی نیست و عجیب است که اند، شکّآورده
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   ابان عاشاور،    ؛421: 1386سای،  مقدّن.ک: )است. لمک طبق روايات نام پدر ناوح اسات    کرده

عبد ابن :)ن.ک آمده «المک»در برخی منابع نیز نام او . (1/43 :1965 مسعودی،و  30/215تا،بی

  اسات و   جای خاود را باه وجاه ملاک داده     ،که وجه غريب استو ازآنجا (7/29 :1407ربه، 

ا اين پاياان مااجرا   امّ ،است هتحريف شد «فلک»نیز به  مصراعدر ابتدای  «ملک» ناچاربه

سازی کاه از  قرينه ،در ثانی ؛نمايدلمک حشو می ،اوالً ،متناسب با اين وجه مذکور ؛نیست

« واو»ل اوّ مصاراع د. خاقاانی در  شاو های بارز اشعار خاقانی اسات، مخادوش مای   ويژگی

دسای ياا   است که کااخ پادشااه را مهن   ت را برای همکاری دو نفره بین افرادی آوردهمعیّ

دوم نیاز مرعای باشاد. شاايد      مصاراع ساازی باياد در   اين قريناه  ،رواين؛ ازاندايی کردهبنّ

ا در پدرش، امّا  است نه در اين بوده که نوح دروگر بوده ،است مشکلی که اين وجه داشته

 ،لذا؛ (7/29 :1407 ربه،)ابن عبد است سازندة عود و البد درودگر بوده لینپدر نوح اوّ ،روايات

است و در اين بیات خاقاانی متناساب باا هماین       اری را از پدر آموختهنوح نجّ بايد گفت

کاه در  « واو»داناد؛ يعنای باياد    درودگر قصر شاه را نوح و لمک پادرش مای   ،اصل روايی

باه شاکل    اسات،  سخ آمدهکه در برخی ديگر از ن« لمک»برخی از نسخ مضبوط است، با 

 باشد.« نوح و لمک»ز بیت بايد جُعَ ،بنابراين ؛دالتقاطی تصحیح شو

نظر نگارنادگان  ت وجه موردبر اينکه صحّ طرح يک مشکل و يک وجه ديگر نیز عالوه

دوم در برخای نساخ    مصاراع کند، مشکل ديگری را خواهد گشود. در ابتدای يید میأرا ت

ن ديگر آهای آمده و در برخی ديگر از نسخ که طبع «روح و فلک»ی سجّادمطابق ضبط 

وجه فلک غلاط و گشاتة ملاک     ،تر آمدکه پیشاست. ازآنجا« روح ملک» اند،ارائه داده را

کزازی روح را جبرائیال   ناست؟به چه مع ،های ديگر آمدهکه در طبعا روح ملک امّ ،است

گااه  ل اينکه هیچاست؛ اوّ نادرستدلیل  چهارکه به  (316: 1388خاقانی، )است  کرده شرح

در  باودن( ق)مازوّ رنگرزی  ،در ثانی ؛کاربردی نداردسابقة  ،اين هیئت جبرائیل با ترکیبی به

سازی خاقانی در مطابق با قرينه ،است و ثالثاً گاه به اين فرشته منسوب نبودهروايات هیچ

طاور کاه در   است و روح بايد اينجا هماان  نام پیامبری آمده مصراعهر لخت از  ،لبیت اوّ

و  (......)سورة نساء  171ة آي

اهلل نیاز  کاه باا عناوان روح   باشد حضرت عیسی  ،است دينی آمدهو روايات تفاسیر برخی 

از  ،رابعاااً ؛(480-2/478: 1419 کثیاار، نو اباا 9/422: 1412ن.ک: طبااری، )شااود ماای شااناخته

هاا را در ياک خام باا ياک      که پارچه ایگونه، بهاست دهآمرنگرزی لونی معجزات عیسی 
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 . (2/1330 :1371)میبادی،   اسات  دهورآبیارون مای   های متفااوت بارنگ وکرده میرنگ فرو

 جمله:است؛ ازن معجزة مسیح اشاره کردهخاقانی خود بارها به اي
 

 عیسااای از معجااازه بااار ساااازد رناااگ    

 

 او چااه محتاااج بااه نیاال و بقاام اساات     

                                               (1388 :821) 

پیش  پرسشسازی بین روح و ملک بايد يک واو قرار بگیرد، اين ا اينکه طبق قرينهامّ

در پاسخ بايد گفت کاه ايان بخاش     ؟تواند رنگرزی کندیآيد که پس فرشته چگونه ممی

»اينکه طبق آية يی در ارتباط است و آن پاية روا يک قضا بابیت نیز از

در تفاسیر معجازات عیسای باه يااری     ، (87: بقره) «

در هر چهاار   ،بنابراين ؛است گرفتهصورت می زياد، جبرائیل است،احتمالکه به ایفرشته

خشای از سااختن کااخ    ای به کماک يکاديگر ب  ای دينی و اسطورههلخت بیت، شخصیت

مهندسای آن را   8ل ادريس و جمشاید لخت اوّ نخست، مصراعدر  ؛دارندهعهدممدوح را بر

عیسای   ،در بخش سوم د؛کننايی آن را میخضر و موسی بنّ ،در بخش دوم ؛برعهده دارند

ناوح باه کماک     ،رمادر بخش چهدهد و اشی آن ساختمان را انجام میبه کمک فرشته نقّ

 ،گونه که ذکر شدا همانامّ ،دهنداری قصر ممدوح را انجام میپدرش اعمال مربوط به نجّ

باه بزرگاان دينای و    ، اسات  خاقانی در اين بیت اعمالی که در قصر پادشاه صورت گرفته

ايان   بار  بناا  ؛عظمات کااخ را نشاان دهاد     تاا  اسات  نسبت داده همراه با همای اسطوره

 ةبیت بايد به شکل زير که التقاطی از هم ،ايی ذکر شدهای رواس پايهاستوضیحات که بر

 :ها نیستيک از طبعکه در هیچ دشوتصحیح  ،نسخ است
 

 اادرياس و جام مهنادس، موسای و خضار بنّا      
 

 ناوح و لماک دروگار   ق، روح  و ملک مازوّ  

                  

 نتيجه .3

عمادة تحصایالت    9،اسات  دهی از علم در منظر قدما علم دين باو مهمّ که بخشآنجايیاز

قرار داشته همین حوزه اند، در يافتههای آموزشی گذشته رشد میکه در نظامهم کسانی 

   گوناه کاه از تااريخ و متاون هناری      هماان  ت،قرآن، تفسیر آن و احادياث و رواياا   است؛

ظاام  نیز که در هماین ن و نويسندگان است. شعرا  های طالبان علم بوده، از آموزهآيدبرمی

ودآگااه در آثاار   خيا نا انهآگاهو  گرفتهرا فرامی آنهاشک اند، بیکردهآموزشی تحصیل می

ی از آثاار او  مهمّا توان يافت که بخاش  . کمتر شاعری را میانددادهمیبازتاب  خودهنری 

زيسته و فرهنگی می محیطی به آثار دينی نباشد. خاقانی شروانی نیز که در همین متحلّ

اسات. ايان آماوزش عماومی ساوای       بهره بارده  )آثار دينی(از اين منبع  ،يافتهآموزش می
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اسات.     خاقانی است که در آثار دينی در کنار مسائل ديگر علمی عمیقاً غور کردهتخصّ

در پرداخات مضاامین شاعری    خاقانی را  ،ها و مطالعات ذهن و زباناين آموزش ،شکبی

سازی از منبع مطالعاتی روايی در کنار منابع ديگر نو او در مضمو دادهثیر قرار میأتتحت

 است. جستهسود می

هاای روايای قرآنای و    از پاياه  اوشود کاه  در ديوان خاقانی گاه با وجوهی برخورد می

به آن عامداً يا  یوجّهتبیا برخی از کاتبان با است، امّ سازی بهره بردهاحاديث در مضمون

اند. اين خطا هبرگزيدة روايی را تغییر داده و وجه سقیم را سهواً وجه درست مبتنی بر پاي

  درست ياا باه حاشایه رفتاه ياا       صورتشده و وارد حان شدة مصحّتصحیحمتن به بعدها 

اسااس  ها که گاه بردقیق به اين صورت توجّهاست.  شده از متن ديوان سترده طورکلّیبه

های روايای اسات،   تائید پايهتنها مورداند، نهتحريف شده و بدخوانی ، غرابت وجهتصحیف

متنای و  رونو با  متنای شناسی، داليل و شواهد درونلحاظ منطق معنايی، زيبايیبلکه به

 اثبات است.نیز قابل امتنیبینحتی مباحث 

، «سرادق اعلای »به « سر افق اعلی»، «مدوّر»به « رمزوّ»، «حضور»به « ولو »حريف ت

باا  « قعادة رام »، «لاوح فرشاته  »باه  « لوح نوشته»، «ايهخ»به « خانه»، «صفا»به « شفا»

باه  « مار  »ياا  « طیار »و « فلک و ناوح »و « لمکِ نوح»به « لمک و نوح»، «قعده و رام»

را در کناار   هاا درست آن صورت ،های روايیهمگی از نمونه تحريفاتی بود که پايه ،«صید»

د. ايان موضاوع خاود گااه     کنا در مقاله رفت، ارائه می تفصیلمباحث ديگر که ذکر آن به

ارائاه   نادرسات  ،واسطة وجاه غلاط  د که بهشوبه شرح درست بیت نیز مییابی باعث دست

 است. شده
 

 نوشتپي
 گاذاری و  برای مثال، اهمال در يک اصل روايی همراه با معضال شایوة نگاارش کاه اصاوالً در نقطاه       .1

 دهشهای حافظ و ديگر شعرا امی طبعدر تم نادرستاست، باعث ورود يک وجه گذاری مرعی بوده سرکل

 (.51-38: 1397ی، محمّداست. )ن.ک: سلطان

رسند و او را دشمنان و متخاصمانی است. در اش نمیشود جوانمردی که به مرتبهمورد حسد واقع می .2

 کند. کند و پوزة سگی آن را نجس نمیمثل مشهور آمده است که مگسی دريا را مکدر نمی

» ثال ای مشايد آيه .3

در بیات   اگار وجاه صاف   توجیاه « یمصفّ»ت را ايجاد کند که صفت اين ذهنیّ« 

تاوان آن را  ی دارای صفا نیست و مای کلّطوردهد عسل بهت آيه نشان میهمیّاا اوالً مّمناقشه باشد، امورد

، عسال  در ثاانی  ؛اسات  کااربرده که خاقانی عسال را در بیات مطلاق باه    صورتیی و پرورده کرد، درمصفّ
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 تار شاود کاه   ات نماد صفا هساتند، روشان  نه که در ادبیّیتواند از آب و آيه شود، نمیدچقدر هم پرورهر

بودن عسل باه معناای   امصفّ، ثالثاً ؛دینه را در روشنی به آن تشبیه کنشاعری فحل چون خاقانی آب و آي

 بودن آن.بودن آن است، نه روشنی، درخشندگی و زاللپرورده

در بیت زير کاه در تماامی    ،است؛ برای نمونه شده بارها ديدهوان خاقانی نیاز به تصحیح قیاسی در دي .4

 :است است، فروزانفر با ديدی نافذ شکل صحیح بیت را تصحیح کرده ش بودهوّنسخ مغلوط و مش
 

 چااو نقاال کاارد روانااش مسااافر ملکااوت   

 

 برای عرسش بار عارش خرقاه کارد وطاا      

 (14: 1388خاقانی، )                                   

ا در بیت )ن.ک: همان: پاورقی( ي اندآوردهعزش، عرشش و غرسش  ؛«رسعُ»ها به جای وجه نسخه

     ز ( ا13-8: 1386طور که پارسا )ا هماناست، امّ آمده« خوی»ها زير که در تمامی نسخ و طبع

استعاره از چشم  «جوی خونین» واست « جوی»تحريف و تصحیف  ،کند، اين وجهآبادی نقل میشادی

 اشکبار است.

 آتشین خوناب از خوی خونین برانم تا به کعب

 

 پیمای مان مینکاسیا سنگ است بر پای ز 

 (  321: 1388خاقانی، )                                 

است و اين دو صبح را يکی صادق و  عجیب اينکه استعالمی در شرح خود همین مطلب را آورده .5

ر )دروغین و است که صبح صادق چرا بايد مزوّ   نکردهولی مشخّ ،(24: 1386ديگری کاذب پنداشته )

 تقلبی( باشد.

ا اين تعبیر (، ام54/370ّ: 1403اند )ن.ک: مجلسی، تفسیر شده گاه لوح و قلم فرشتگاندر روايات   .6

 که فرشته لوحی يعنی ،فرشته لوح که تفسیر اين اب باشد. ما نظرمورد بیت معنايیِ محمول تواندنمی روايی

 خاقانی نبوده ماً منظورکند و مسلّی، تصوير خاقانی را که در بیت پرداخته مخدوش میلقّتاست و اين 

 است. آن نوشته را ديده ،ای هست و زمانهماً لوح چیزی است که در آن نوشتهاست. در بیت خاقانی مسلّ

است که پاية روايی  مورچه خانة او و سلیمان شدهبارة هايی درکايتی اين آيه باعث پرداختن ححتّ .7

 (.43-42: 1351ار، ندارد )ن.ک: عطّ

بودن جمشید به خاطر منابع قبل مهندس ، امّااندبودن ادريس ندادهمهندس بارةشارحان توضیحی در .8

وصفی نیز او  که گفتيد بارة ادريس بادراست مشهور است؛ البتّه  آمده شاهنامهاز اسالم و آنچه در 

از کسی که  ینلگر، اوّنخستین حسابهای ايرانی دارد. در روايات مختلف او را شبیه جمشید در اسطوره

و مسعودی،  353: 2، ج1402اند )ن.ک: شهرستانی، م و مهندس دانستهمنجّنخستین قلم استفاده کرد، 

 (.3/205 :1376طاووس،  ابنو  43:  1، ج1965

حاکی از منابع علمی مفید در جامعة دينی آن  ،نبوی است یظامی که برگرفته از حديثاين ابیات ن .9

 روزگاران است:

 پیغمباااااار گفاااااات علاااااام علمااااااان

 در ناااا  دو علااام باااوی طیاااب اسااات   

 وی هااااشباااااش طبیااااب عیسااااماااای

 اناااادوزباااااش فقیااااه طاعاااات  ماااای

 

 علااااام الااااادين و علااااام االبااااادان   

 وآن هااار دو فقیاااه ياااا طبیاااب اسااات  

 ا نااااه طبیااااب آدماااای کااااش   امّاااا

 ا نااااه فقیااااه حیلاااات آمااااوز    مّاااا ا

                                                  (1389 :47) 
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 منابع
 (، ترجمة محمّدمهدی فوالدوند، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 1386) قرآن مجید

 ، تحقیق عبدالسالم محمّد هارون، قم، مکتب االعالم االسالمی.اللغةمعجم مقايیسق(، 1399فارس )ابن

 ، تهران، زوّار.شرح قصايد خاقانی(، 1386، محمّد )استعالمی

، اعتنی به حمد بن محمّد غماس، الجمع بین صحیحین ،(1999اشبیلی، عبدالحق بن عبدالرحمن )

 رياض، دارالمحقق.

، قم، 3، تحقیق جواد قیومی اصفهانی، جلداالقبال باالعمال الحسنه ،(1376ابن طاووس، علی بن موسی )

 می.دفتر تبلیغات اسال

 .موسسه تاريخ العربی ت،بیرو ،التحرير و التنوير تا(،الطاهر )بیمحمّد ،ابن عاشور

بیروت،  ،الدين ابی سعید عمروی، تحقیق محبدمشق ینةتاريخ مد ،(1997ابن عساکر، علی بن حسن )

 دارالفکر.

 ه، دارالوعی.، تحقیق عبدالمعطی امین قلعجی، قاهرالستذکارا ،(1414عمريوسف )ابن عبدالبر، ابی

، بیروت، دارالکتاب 7، محقق مفیدمحمّد قمیحه، جلدعقدالفريد ،(1407محمّد )عبدربه، احمدبنابن

 العلمیه.

 بیروت، دارالهالل.، ، تحقیق ابراهیم محمّدرمضانالقرآنغريب، (1411مسلم )بنقتیبه، عبداهللابن

، 7الدين، جلدتحقیق محمّدحسین شمس ،تفسیر القران العظیم(، 1419کثیر، اسماعیل بن عمر )ابن

 بیروت، دارالکتب العلمیه. 

 خانجی. ،، تحقیق فؤاد سزگین، قاهرهمجاز القرآن(، 1401ابوعبیده، معمربن مثنی )

 القری.ام معةجا ه،مکّ ،4جلد الصابونی، علیمحمّد تحقیق ،معانی القرآن(، 1409) محمّد بن احمد النحاس،

 تهران، علمی و فرهنگی.، تصحیح محمّدتقی مدرس رضوی، ديوان، (1376انوری، اوحدالدين )

منظور خالد بن ابراهیم، تحقیق ابی ،داوودشرح سنن ابی(، 1420محمّد محمود )العینی، ابیبدرالدين

 .الرشد مکتبةرياض، 

 ، بیروت، دارالکتب العلمیه.المفصل(، 1994بديع يعقوب، امیل )

 .، زوّار، تهرانشرح ديوان خاقانی (،1387برزگر خالقی، محمّدرضا )

، تحقیق محمّد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب السنن الکبری(، 1424بکر احمد بن حسین )بیهقی، ابی

 العلمیه.

 نشرية دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،«تصحیح دو تصحیف در ديوان خاقانی» (،1386پارسا، احمد )
 13-1 ،21ش ،کرمان )باهنر(

 .خوارزمی، تهران ،به کوشش پرويز خانلری ،ديوان ،(1362)  محمّدالدين مسحافظ، ش

 . زوّار ،تهران ،ادیتصحیح ضیاءالدين سجّ ،ديوان ،(1388) الدينفضلخاقانی، ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ام.                                      خیّ ،تهران، تصحیح و تعلیقات علی عبدالرسولی ،ديوان (،1317)ااااااااااااا 

 .جار، تهران ،ر منصوربه اهتمام جهانگی ،ديوان، (1375) ااااااااااااا



 / ضرورت توجه به صبغة روایي در تصحيح و فهم اشعار خاقاني218

 .مرکز ،تهران ،الدين کزازیمیرجاللتصحیح  ،ديوان ،(1375) ااااااااااااا

 میراث مکتوب.، تهران ،قلعهکوشش علی صفری آقبه ،العراقین تحفة (،1387) ااااااااااااا

 .قطره ،تهران ،حافظ حافظة ماست، (1385) ، بهاءالدينخرمشاهی

آورنده سعید نیاز فراهم ،شناسیحافظ ،«حافظ ثیر احاديث در شعرنگاهی به تأ» ،(1369دادبه، اصغر )

 .، تهران، گنل کتاب55-14، 13جلد ،کرمانی

بیروت،  ،، تصحیح عدنان داوودیمفردات الفاظ القرانق(، 1430راغب اصفهانی، حسین بن محمّد )

 دارالشامیه.

، محمّد معوضاحمد عبدالوجود و علیق و تعلیق عدلتحقی، الکشا  ،(1418زمخشری، محمود بن عمر )

 العبیکان.  مکتبةرياض، 

 سخن. ،تهران ،مقدّمه و تصحیح عباسعلی وفايی، کلیّات ،(1389ساوجی، سلمان بن محمّد )

 تصحیح محمّدعلی فروغی، تهران، امیرکبیر.کلیّات، (، 1366الدين )سعدی، مصلح

بهار  ،26، ش نامهکهن، «ين هست که اين نسخه سقیم افتادستلیکن ا»(، 1397محمّدی، امیر )سلطان

 .53-37 ،و تابستان

 سنايی. ،تهران ،، به اهتمام مدرس رضویديوان(، 1388سنايی، مجدود بن آدم )

، تحقیق قاسم محمّد نوری، بیروت، البیان فی مذهب االمام شافعی(، 2000الحسن يحیی )الشافعی، ابی

 دارالمنهاج.

 ، تهران، علم. های حافظيادداشت ،(1388وس )شمیسا، سیر

 .فةبیروت، دارالمعر الملل و النحل،(، 1402شهرستانی، محمّدبن عبدالکريم )

 ابن تیمیه. ،قاهره ،المعجم الکبیر تا(،القاسم سلیمان بن احمد )بییطبرانی، اب

 .فةلمعر، بیروت، داراالبیان فی نفسیر القرآنجامع (، 1412طبری، محمّدبن جرير )

 به کوشش فؤاد روحانی، تهران، زوّار. نامه،الهی(، 1351عطّار، فريدالدين )

 کدکنی، تهران، سخن.، مقدّمه، تصحیح و تعلیقات شفیعیمختارنامه(، 1386ااااااااااااا )

 زوّار.  ،، تصحیح عبدالوهاب نورانی وصال، تهراننامهمصیبت(، 1338ااااااااااااا )

 درويش، تهران، جاويدان.  .، مقدّمه و حواشی مديوان(، 1359ااااااااااااا )

 تصحیح غالمحسین يوسفی، تهران، علمی و فرهنگی.نامه، قابوس(، 1390عنصرالمعالی، کیکاووس )

 ، بیروت، دار االحیاء التراث العربی.تفسیر کبیر(، 2001محمّدبن عمر ) ،فخر رازی

 .ةالسعاد ةمطبعلمحیط، قاهره، تا(، قاموس افیروزآبادی، محمدبن يعقوب )بی

 تهران، ناصرخسرو.، 17، جلدالجامع الحکام القرآن(، 1364قرطبی، محمّد بن احمد )

 العربی عمرانی. التراث داراالحیاء بیروت، علوی، عبدالزهرا تحقیقاالنوار، بحار (،1403) محمّدتقی مجلسی،

 .، بیروت، دارالعلم للماليینالرائد(، 1992مسعود، جبران )

 .نیةاللبنا معة، تصحیح پل شار، بیروت، جاالذهب و معادن الجوهرمروج (، 1965حسین )بنمسعودی، علی

 الزمان فروزانفر، تهران، نگاه.، تصحیح بديع2و1، جلدکلیّات شمس(، 1387الدين )مولوی، جالل

 ، امیرکبیر. اصغر حکمت، تهران، به اهتمام علیاالسرارکشف ، (1371میبدی، احمد بن محمّد )

 تصحیح محمّد قزوينی و تصحیح مجدد محمّد معین، تهران، جامی. ،چهارمقاله(، 1382عروضی )نظامی 
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، تصحیح و حواشی وحید دستگردی به کوشش سعید االسرارمخزن(، 1387نظامی، الیاس بن يوسف )

 حمیديان، تهران، قطره. 

ی وحید دستگردی به کوشش سعید حمیديان، تصحیح و حواش ،خسرو و شیرين(، 1388ااااااااااااا )

 تهران، قطره. 

، تصحیح و حواشی وحید دستگردی به کوشش سعید حمیديان، لیلی و مجنون(، 1389ااااااااااااا )

 تهران، قطره. 

 

 


