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چکیده
منشآت خاقانی از نظر سبکی جزو متون پیچیده و مصنوع نثر فارسی است .خاقاانی چنانکاه در نظا  ،در
عرصۀ نثر نیز صاحب سبک است و به شیوههای گوناگون کتابت وقوف دارد .این اثار از وجاوه ملت،ا ،
از جم،ه شناخت بهتر سبک و سیاق سلن خاقانی و نیز آشنا شدن با محیط و زمان او اهمیت فراوان دارد.
آنچه در این نوشته میآید ،تأم،ی بر برخی عبارات منشآت خاقانی به تصحیح محمد روشن است ،کاه باه
لحاظ معنایی چندان رسا نیستند و امکان دارد ملاطب در خواندن آنهاا دچاار مشاکو شاود .در برخای
جمالت نیز بدخوانی نسله و عدم ضبط صحیح ،از ارزش ادبی و ظرافاتهاای هناری آن کاساتهاسات.
تصحیح مجدد عبارات پس از خواندن دوبارۀ نسلۀ اساس و البته نسلههای کا اهمیاتتاری همچاون
پاریس و سپهساالر ،که فقط تعداد اندکی از نامهها را دارناد ،صاورت گرفتاهاسات .در بسایاری از ماوارد
بررسیشده ،پس از وارد کردن صورت صحیح ،شواهد متنی دیگری نیز به دست داده شدهاست.
واژههای ک،یدی :خاقانی ،منشآت ،تصحیح ،محمد روشن ،نسله ،نسلۀ الالاسماعیو ،سبک نوشتار

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

m.damankash66@yahoo.com
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 .1مقدمه
منشآت خاقانی شامو مجموعه نامههایی است که او در طی دوران حیات خود به اشلاص
ملت ،نوشتهاست؛ ملاطبان این نامهها ،بیشتر صااحبمنصابانی هساتند کاه نویسانده،
مستقی یا غیرمستقی باا آناان در ارتباا باودهاسات .برخای از ملاطباان ،سامتهاا و
منصبهای درباری داشتهاند و دیگرانی نیز صاحب مراتب دینی و ع،می بودهاناد .در ایان
میان ،محتوای چند نامه مربو است به خویشاوندان او و طرح مباحث شلصی .خاقانی در
اثنای برخی نامهها ،از خدمتهاا و مفاوضاات دیگاری کاه پایشتار باه ملاطاب ناماه
فرستادهاست ،سلن به میان آورده ،که البته تعدادی به دست ما نرسیدهاست.
محمد روشن باتوجهبه چند نسلۀ بهدستآمده از این اثر ،اولباار باه ساال  1349باه
تصحیح و چاپ این اثر همت گماشت .مصحح در بهدستآوردن نسلههاای ایان اثار ،باا
دشواریهایی روبهرو بوده که در مقدمۀ اثر ،به چگونگی آن اشاره کردهاست.
نسلههای موجود و بررسیشده در تصحیح این اثر عبارتاند از:
ا نسلۀ کتابلانۀ الالاسماعیو؛
ا نسلۀ کتابلانۀ س،یمانیه در بلش شهید ع،یپاشا؛
ا نسلۀ مدرسۀ عالی سپهساالر؛
ا نسلۀ کتابلانۀ م،ی پاریس؛
ا چند نامه در مج،ۀ ارمغان.
در این میان ،دو نسلۀ نلسات ،اهمیات بیشاتری دارد .نسالۀ الالاساماعیو تعاداد
نامههایش کمتر از نسلۀ ع،یپاشاست ،لیکن قادیمیتار از آن اسات و از ایان رو نسالۀ
اساس کار قرار گرفتهاست .این نسله شامو سی نامه است و تاریخ کتابت آن نیاز دقیا
مشلص نیست ،لیکن تازهتر از سدۀ هفت نمیتواناد باشاد؛ بناابراین قادی تارین نسالۀ
بهدستآمده از منشآت محسوب میشود (نک :خاقانی :1384 ،مقدماه .)4/این نسله در متن با
نشان اختصاری «ال» مشلص است.
نسلۀ پاریس را که مشلصاً تاریخ کتابت آن نمیتواناد چنادان کهان باشاد و تعاداد
نامههای موجودش نیز اندک است ،میتوان احتمال داد که از روی نسلۀ الالاساماعیو و
شاید نسلهای دیگر رونویسی شده باشد؛ زیرا افتادگیها و عبارات ناخوانا در هر دو کاامالً
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مشااترک اساات و بساایاری از آنهااا در پاااریس درساات بااه همااان صااورت موجااود در
الالاسماعیو به نگارش درآمده و گویی رونویسی شدهاست .ضیاءالدین ساجادی پایش از
روشن به تصحیح و انتشار این اثر اقدام کرد که البته نسلۀ جدید و منحصربهفردی در این
چاپ دیده نمیشود و چاپ محمد روشن از هر نظر بر آن ترجیح دارد .تصحیح سجادی با
عنوان مجموعه نامههای افضو الدین بدیو خاقانی ،کالً دربردارنادۀ  31ناماه اسات (ناک:

خاقانی :1346 ،مقدمه.)2/
باتوجهبه نسلههای موجود و نیز باا درنظرگارفتن سابک و سایاق دشاوار خاقاانی در
معنیآرایی و مضمونپردازی ،تصحیح منشآت طبیعتاً مصحح را با دشاواریهاای فاراوان
روبهرو کردهاست ،اما با وجود همۀ اینها ،مصحح بهخوبی از عهده برآماده و در تصاحیح
این متن ،نهایت همت و دقت را مصروف داشتهاست؛ خاصه که اساتادانی چاون مجتبای
مینوی و بدیعالزمان فروزانفر نیز ایشان را یاری کردهاند و در موارد بسیاری ،تقریرات آنان
را وارد کردهاست .لیکن در مواردی ،عبارات و جمالت متن ،معنای روشنی ندارد و برخای
ابهامات مانع از این میشود که خواننده بتواند درک درساتی از ماتن داشاته باشاد ،و نیاز
بدخوانی و یا ناخوانا بودن نسله ،برخی عبارات را از نظر نحاوی دچاار مشاکو سااخته و
عالوه بر این ،در مواردی از ادبیت متن کاستهاست و تکنیاکهاای بیاانی و بادیعی ،کاه
خاقانی در جهت برجستهسازی و هنری کاردن عباارات باه کاار بساته ،از نظرهاا پنهاان
ماندهاست؛ خاصه که خاقانی معموالً تالش دارد تا لفظی مهمو نیفتاد و عناصار ماتن باا
یکدیگر نهایت ارتبا را داشته باشند و در راستای تقویت یکدیگر به کار روند.
مصحح متن ،خود بعداً با خواندن دوباره ،به برخی از ایرادات موجاود در تصاحیح پای
برده و در مقالهای با عنوان «استدراکاتی بر منشآت خاقانی» (روشن429 :1385 ،ا )437بدانها
اشاره کرده و ابهام بعضی لغات و عبارات را حو کردهاست.
باوجوداین ،بسیاری از ابهامات موجود در نامهها همچنان حونشده باقی ماندهاسات ،کاه
تعدادی از این ابهامات به بدخوانی نسله مربو میشود .با خواندن دوبارۀ نسخ خطی (خاصه

نسلۀ اساس) و بهرهگیری از شواهد متنی ا بهویژه مقایسه با دیوان خاقانی و تحفةالعراقین ا
میتوان به تصحیح این متن کمک بیشتری کرد .تاکنون نیز نسالۀ جدیاد و معتباری پیادا
نشدهاست که بتوان تصحیح دیگری از منشآت به دست داد؛ البته دو نسله باه زباان عربای
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پیدا شده که جدا از نامههای موجود است .مصحح در اساتدارکات خاود در توضایح عباارتی
عربی از منشآت (الشعر بالشعر ربا) ،میآورد که اساتاد میناوی ایان مضامون را در شاعری از
خاقانی دیده و روی برگهای بر دیوان خاقانی خود یادداشت کرده و نوشتۀ استاد را چنین نقو
میکند« :در رسالۀ عربی که به اوحدالدین غزنوی نوشاته ،ایان دو بیات فارسای را آورده» (خاقاانی،

 )782 :1384و دو بیت را در آنجا نقو میکند .بنابراین ایشان دستک از یکی از این دو ناماۀ
عربی (نامه به اوحدالدین غزنوی) آگاهی داشتهاست ،اما اینکاه چارا ایان ناماه جاایی در ایان
مجموعه ندارد بر ما روشن نیست .تازمانیکه نسلهای دیگر پیادا شاود و تصاحیح منقحای
صورت گیرد ،باید از هیمن راه ،به حو مشکالت و ابهامات این متن پرداخت.
چنانکه گفتی  ،این پژوهش ذکر مواردی است که مصحح منشاآت در خاوانش نسالۀ
اساس خود دچار بدخوانی شده و یا بعضاً مواردی از نظر ایشان دور ماندهاسات .اگرچاه در
متن نامهها ،موارد متعددی وجود دارد که باید نسلهبدلهای دیگار را در روشان سااختن
معنی عبارات ترجیح داد ،ما در این نوشته بدان موارد اشاره نکردهای و غرض فقط آوردن
نکاتی است که مصحح واق بر آنها نبودهاست؛ مواردی که گاه نحو را درست میکناد و
گاه عبارت را معنیدار میسازد و بعضاً آن را از نظر هنری برجستهتار مایکناد .برخای از
ضبطها ،در ظاهر ،براساس نسلۀ پاریس یا سپهساالر صورت گرفته ،درحاالیکاه نسالۀ
الالاسماعیو دارای عبارت یا ک،مهای بهتر و متناسب با متن است ،اما حتی در نسلهبادل
نیز اشارهای به آن نشدهاست.
موارد مذکور در این ملتصر تا صفحۀ دویست متن منشآت ،یعنی تقریباً تا پایانِ ناماه
به زینالدین را در بر میگیرد؛ جایی که نسلۀ الالاسماعیو به پایان میرساد و تصاحیح
باقی متن ،بیشتر براساس نسلۀ کتابلانۀ س،یمانیه صورت گرفتهاسات کاه در دسات ماا
نیست؛ و البته آن را ه میتوان در مجال دیگری بررسی کرد .برای حصاول اطمیناان از
اینکه برخی موارد ممکن اسات فقاط ایارادی چااپی و حاروفچینای باشاد و ناه اشاتباه
نسلهخوانی ،از هر دو چاپِ منشآت ا یعنی چاپ انتشارات دانشگاه تهران و چاپ انتشارات
فرزان ا بهره گرفتی .
 .2پیشینۀ پژوهش
تأمالتی که در باب تصحیح منشآت ،پس از چاپ این اثر صورت گرفته ،یکی «اساتدراکاتی بار
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منشآت خاقانی» نوشتۀ مصحح متن ،محمد روشن ( ،)1385است که ما پیشتر از آن یاد کردی .
دیگری «تصحیح تحریفی از منشآت خاقانی» نوشتۀ سعید مهدویفر ( )1390است که باتوجهباه

شواهد متنی موجود ،تصحیح «پریناز» به «پریمار» را متذکر شادهاسات .همچناین «منشاآت
خاقانی» نوشتۀ محمدرضا ترکی ( )1395است که ضمن بررسای برخای ویژگایهاای ناماههاا،
بهلحاظ سبک نوشتار و همچنین اشارات تاریلی و پرداختن به برخای ملاطباان ناماههاا ،باه
ک ّوکی تصحیحهای انجامشده از متن و نیز نسلههای موجود آن اشاره کردهاست.
 .3تصحیح عبارات آشفته
3ا« .1همه دل خیال احباب بود ،و همه دیده خیو حباب ،که از آب به وام میگرفت»
(خاقانی.)3 :1362 ،

در خوانش نسلۀ اساس ،بدخوانی صورت گرفته و در پاورقی اشاره شدهاسات ،نسالۀ
ال :حباب .اما در نسلۀ ال که این ک،مه بدون نقطه نیز (مطااب روال ک،ای نساله) نوشاته
شده ،باید «جناب» باشد که معنی آن نیز بهتر است .در جای دیگری میآورد« :و هر لحظاه

خیال بی خیالء حضرت ع،یاء ،خیو خیو هات وار بر خادم میآید» (همان )209 :که مؤید «خیاال
جناب» است؛ نیز بین «حباب» و «جناب» جناس خط برقرار است .همچنین در نامۀ دیگری
آمدهاست « :دل از پیوند مشاهدۀ خیال بی خیالء سجادۀ مقدساه پاروای آن نداشات کاه انفااس
حروف پیوند را بر تنگنای ح ،گذرانیدی» (همان.)96 :

در نسلۀ اساس ه «خیو حباب» گرفته و در پاورقی گفته« :ال و پا :خیال» ،اما در ال «خال
حباب» است که جم،ه بدین صورت باید باشد« :همه دل خیال جناب بود و همه دیاده خاال حبااب

که از آب برمیگرفت» (ال :برگ  5پشت) .در تشبیه «حباب» به «خال» ،در وجهشبه ،طبعااً سافیدی
مراد است« .چون همه تن خال سیاه بگرفات ،خاال ساپید انانیات برخاسات» (خاقاانی )209 :1362 ،و
«چهرۀ با خال خوشتر ،خال سیاه نکوتر از سپید» (همان .)210 :در تحفةالعراقین میگوید:
بااااردی ز پاااای کمااااال ایشااااان
آن خااااااال باااااارص فروگشااااااادی

خااااال باااارص از جمااااال ایشااااان
خااااال مشااااکین بااااهجااااا نهااااادی
(خاقانی)159 :1387 ،

3ا« .2درخت انجیر چون وعدۀ اهو مکارم که عطا بیش از وعده رسانده ،میوه پایش
از برگ برآورده» (خاقانی.)7 :1362 ،
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نقطهگذاری «بیش» و «پیش» را براساس نسلۀ اساس چندان نمیتوان دقی مشلص
کرد ،لیکن نسلۀ پاریس ،اولی را بهصاورت «پایش» دارد (پاا :بارگ  1رو) .هرچناد عطاای
«بیش» یا «پیش» از وعده ،هر دو میتواند محتمو معنا باشد ،منط عبارت حک میکناد
که اولی را «پیش» و دومی را «بیش» بلوانی (ال :برگ  7پشت).
«معطی نیکوکار را به دعای سائو حاجت نیسات؛ چاه ،عطاای او پایش از ساائو باه
حضرت ربوبیت رفتهاست» (خاقانی .)341 :1362 ،نیز باید گفت که نه خاقاانی هار دو واژه را
ممکن است به یک صورت آورده باشد و جناس بین دو واژه را رعایت نکارده باشاد و ناه
خاصیت درخت انجیر به گونهای است که میوه پیش از بارگ بیااورد؛ چنانکاه در عباارات
پیشین نیز سلن از برگهای برآمده از درخت انجیر میکند« :درخات انجیار پنجاه گشااده،

دست میکوفت ...برگ انجیر بر ضادّی کا ّ خضایب ،پنجاۀ سابز برمایگشااد» (هماان ،)4 :و
نظامیگنجوی ( )12 :1386نیز اگر در بیتی میآورد:
رساا تاارنت اساات کااه در نوبهااار

پاایش دهااد میااوه پااس آرد بهااار

طبیعتاً میوههای پارینۀ مانده بر درخت ترنت مقصود است و فقط آن را باید حسان تع،ی،ای
شاعرانه به حساب آورد.
3ا« .3حضرت ،بیتالمقدسوار از سایۀ بلتنصریان بیبلتونصر مجرد ماند» (خاقانی،
.)8 :1362

نسلۀ سپهساالر« :سپاه بلت نصریان» (برگ  34رو) .پذیرفتن «سایه» نیز خ،،ی در معنای
جم،ه ایجاد نمیکند و ممکن است «سپاه» را کاتب خواسته باشد باتوجهبه سیاق عبارت در
آنجا بیاورد ،ولی بالفاص،ه در جم،ۀ بعد نیز میآید« :کعبه از پای پیو ابرهه برسات» (خاقاانی،

 )8 :1362که تا حدودی «سپاه» را تقویت میکند و نیز در جمالت پیشین« :مم،کت مصرآسا
از خیو فرعونیانِ بی فر و عون خالی شد» (همان.)14 :
3ا« .4واضح ابجد رموز و ابن بجدتها» (همان.)39 :

در این جم،ه که پیرو جمالت عربای دیگار در آغااز ناماه آماده ،در نسالۀ «واضاع»
آمدهاست (ال :برگ  12رو) .این اس فاعو از وضع کردن ،جم،ه را نیز معنیدار میکند که با
«واضح» معنیای از آن به دست نمیآید.
3ا« .5زهاب چشمۀ حیوان بر خضر به یک زمان دیدار آمد و باز پنهان شود» (خاقانی.)45 :1362 ،
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در این جم،ه ،فعو (چنانکه در نسله) باید «دیدار آید» باشد که باا جم،اۀ بعادی مطابقات
نحوی برقرار شود (ال :برگ  14رو) .در منشاآت در ماوارد متعاددی «دیادار آمادن» باه کاار
رفتهاست« :چه ،استدراک خ،و اسباب که در خالل احوال احباب دیدار آید» (خاقانی )44 :1362 ،یا
« لعبتان رنگارنگ جواهر از دامن امهات جبال به واسطۀ میتین متین کان کن دیدار آیاد» (هماان:

 205و  )303که «دیدار آمدن» به معنی پدیدار شدن و ج،وهگار شادن در متاون دیگار نیاز
متداول است؛ یا «مساعدت کن تا امروز و امشب به خانۀ آن دوست باشی تا فردا خود چه دیادار
آید» (خواجه نظامالم،ک.)105 :1378 ،
3ا« .6هر حرفای را گانت شاایگان و تاا هار خادایگان و خاونبهاای گرانمایگاان

میپندارد» (خاقانی .)53 :1362 ،در نسله« :تا هنر خدایگان» (ال :برگ  17پشت).
ساااارور عقاااااو و تاجااااادار هنااااار

دردساااار بینااااد و چنااااین شاااااید
(خاقانی)862 :1388 ،

نگارش ک،مۀ «هنر» در نسله در تمام موارد به یک صورت است و باه «هار» نزدیاک
است که البته خوانش در موارد دیگر به درستی صورت گرفتهاست« :تواند بود کاه نقاد هنار
کمینه خادم ،تمام عیار نیست» (خاقانی.)156 :1362 ،
3ا« .7سببی که پای دام دل عش ورزان است و نسیمی که دستگیر جان نیازمنادان
است؛ از چش آهو کرشمهای و ه از آهو شمهای باید» (همان.)46 :

ک،مۀ «ناف» مقارن «چش » در ترکیب اضافی نلست است که از نظر دور مانادهاسات:
«از چش آهو کرشمهای و ه از ناف آهو شمهای باید» (ال :برگ  15پشت) .بدین ترتیب به همراه دو
جم،ۀ پیش ،ل ونشر مرتبطی نیز در متن برقرار است.
3ا« .8و نیز اندیشه در فرا پیش خاطر گذشتن گرفت و ادب تلفیا  ،پاای در میاان
آورد و دست بر دهان ترجمان خاطر نهاد» (خاقانی.)72 :1362 ،
بهدلیو فاص،های که در پایان خط ایجاد شدهاست (کاتب نسله ،مطااب معماول ،بارای

رعایت توازن ،در پایان خط ،ک،مه را کشیده نوشته) ،ک،مۀ پس از «اندیشه» در این جم،ه ناقص
خوانده شده و «با» پیش از «در» از نظر مصحح دور ماندهاست؛ در نتیجاه «در» باهصاورت
حرف اضافه ت،قی شدهاست؛ این دو ،تشکیو یک واژه میدهند و باهصاورت «باادر» بایاد
خوانده شود (ال :برگ  22پشت) .از معانی «بادر» ،سریع شتابنده و سبقتگیرناده اسات (ناک:
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ابنمنظور :1988 ،ذیو بادر)؛ و به نظر میرسد در اینجا صفتی است برای اندیشاه .همااهنگی
آوایی «بادر» و «خاطر» نیز قابو توجه است .در باب تندی و تیزی خاطر و به شتاب رفاتن
آن نیز در جای دیگری گوید« :رکضاللیو خاطر عنان ق ،از دست میرباید و اال آنجا مضمار

سلن نیست» (خاقانی .)166 :1362 ،با وجود همۀ آنچه گفتی « ،بادر» نیز اندکی دور از لغاات
کاربردی خاقانی است ،لیکن دستنویس موجود امکان خوانش دیگری را به ما نمیدهد.
3ا« .9و این معانی را قراین و نظایر بسیار اسات کاه ایان اشااره احتماال آن نکناد»
(همان.)46 :

در نسله به صراحت «اصاره» به کار رفتهاست (ال :برگ  15رو)« .اصاره» در فرهنگها به
معنی «رسن کوتاه» است« .االصاره واالیصر :رسنی بسیار کوتاه که دامن خیمه به میخ وابندناد»

(الفراهیدی ،بی تا/7 :ذیو «أصار») .احتمال کردن (تحمو) با «اشاره» وجهای نمایتواناد داشاته
باشد ،لیکن باتوجهبه «اصاره» عبارت معنی روشنی پیدا میکند.
3ا« .10میشنوم که آن جناب (را) هنوز غاللۀ غالیهگون بر سر است» (خاقانی.)86 :1362 ،

در این عبارت ا که خالی از ابهام نیست ا کامالً پیداست روی سلن در آفتاب است و
بهواسطۀ اینکه در زیر ابر پنهان شده ،خاقانی به سیاهی آن اشاره مایکناد .در نسالۀ ال
بهصورت «ا سحاب» آمده (برگ  26رو) که میتوان احتمال داد «از سحاب» باشد .در هر حال
واژۀ «سحاب» در نسله به وضوح دیده میشود .پیش از آن را نیز که مصاحح باهصاورت
«آن» خواندهاست ،هیچگاه ضمیر اشاره دیده نمیشاود؛ از طرفای نیاز مصاحح باتوجاهباه
خوانش ک،مه بهصورت «جناب» ،عالمت مفعولی «را» را به متن افزودهاست تا مگار معنای
درست شود؛ تمام عبارات بعدی ( نقاب سیاه بر چهره داشتن ،در پارده باودن ،در نقااب باودن،

دوده بر سر آوردن و )...که خطاب به آفتاب است ،وجود ک،مۀ «سحاب» را تقویت میبلشد.
در متن نامههای دیگر نیز خاقانی ( )48 :1362به مضمونی نزدیک به این اشاره کردهاسات:
«و اط،س اصفر آفتاب و اکسون اسود سحاب »...که روی سلن در آفتاب و همچنین ممادوح
یا همان ملاطب نامه است .خاقانی سبزفامی را به او نسبت میدهد و سایاهپوشای را باه
خورشید« :زر سبزفام بسیار باشد .سنگ محک ،سیاهچهره بود .تو زر خالصی سیاهفام چرایای؟ او
سنگ محک است ،سبزفام چراست؟ چه ،به حقیقت ،شمس را برهنگی زی و زیور تمام است و به
کسوت اکسون سحاب اغبر حاجتمند نیست» (همان.)41 :
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3ا« .11روزهاست که آسمان کعبهنمای را حجراالسود مینمایی .در معسکر پسارزادۀ
خ،یفه جامۀ خ،یعنشان میداری» (همان.)86 :

این عبارات همچون مورد پیشین خطاب به آفتاب و در سیاهی رفتن آن اسات .طبعااً
مراد از «حجراالسود» تصور کردن خورشید ،سیاهی و پنهان شدن آن زیار ابار اسات ،اماا
بحث بر سر عبارت بعدی و جامۀ «خ،یعنشان» داشتن آفتاب و نامفهوم بودن آن است ،که
در نسله بهصورت «جامۀ خ،یفهنشان» آمده (ال :برگ  26رو) و منظاور آن نیاز سایاهی ابار
است .چنانکه میدانی  ،خ،فای عباسی جامۀ سیاه بر تن داشتند و در ادبیات ما بارها و باه
راههای گوناگون به این موضوع اشاره رفتهاست:
ع ،خاص خ،یفاه زده بار لشاکر حاا

چتر شامست کاز او مااه شابآرا بینناد
(خاقانی)97 :1388 ،

و مجیرالدین بی،قانی ( )104 :1358گوید:
خ،یفه را پسری گرچاه بار خاالف پادر

به جای تن دل و دیوان شده خ،یفاه شاعار

3ا« .12کشتزار زمین به سبب پادشاه سی الدین از صاعقۀ پیری آسمان حوادث ،آمان
باد و چهرۀ ستارگان آسمان دولتش از گرد ط،بآمیز نوایب ،صافی» (خاقانی.)87 :1362 ،

ک،مۀ «زمین» در متن ،در پایان جم،ه ذکر نشدهاست ،ولی ا چنانکه نسله نیاز تأییاد
میکند ا باید باشد ،چون خاقانی در چند جم،ۀ پیدرپی «زمین» را التزام کردهاست« .چهرۀ

ستارگان آسمان دولتش از گرد ط،بآمیز زمین نوایب ،صافی» (ال :بارگ  27رو) .تقابو دو ترکیب
«آسمان حوادث» و «زمین نوائب» مشلص است و ارتبا میان ک،مات نیز قویتر میشود،
اما ترکیب «ط،بآمیز» در عبارت ا باوجود اینکه در نسله نیز فقط میتوان آن را به همین
صورت خواند ا بیمعنی به نظر میرسد و شاید باید «ظ،متآمیز» باشد که در منشآت یک
بار دیگر نیز به کار رفتهاست« :آینه بس روشن است به نفس ظ،متآمیزش تیره مایگردانناد»
(خاقانی.)13 :1362 ،

3ا« .13خاقانی را به دست مردمی از خاک به آدمی تو کردی» (همان.)88 :
در نسله« ،مردمی» نیست ،ب،که «مردی» است و این بلشی از یک بیت شاعر اسات
که در ادامۀ مط،بی ذکر شدهاست« :بگو ای بار خدای خسروان و سایۀ خادای جهاان
خدایگان زمین و خدیو راستین
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خاقااااانی را بااااه دساااات مااااردی

از خااااک باااه آدمااای تاااو کاااردی»
(ال :برگ  27رو)

این بیت در تحفةالعراقین نیز به همین صورت مندر است (خاقانی.)156 :1387 ،
3ا« .14پس آنگه در تشیید و ترتیب این خانه پرداخته باش » (همان.)89 :1362 ،
حرف اضافۀ بهکاررفته در نسله «از» است« :از تشیید و ترتیب این خانه پرداختاه باشا »

(ال :برگ  28پشت) .طبیعی است که «پرداختن» یا بدون حرف اضافه و یا با دو حرف اضاافۀ
«از» و «به» کاربرد دارد؛ این مصدر با حرف اضافۀ «در» به کار نمیرود .پرداختن از« :و طراز
دستارچه از زربفت چهره پرداختمی» (خاقانی .)47 :1362 ،پارداختن باه« :و باا آن نپرداخات کاه

خدمتی و دعایی که آن حضرت را شاید ارسال کند» (همان .)190 :نیز در متون دیگر:
نشساااتنگاااه رود و مااای سااااختند

ز بیگانااااااه خیمااااااه بپرداختنااااااد
(فردوسی)319/3 :1386 ،

کااه زد پرگااار ایاان گنبااد کااه پرداخاات

باااه هفااات و دو و ده بلاااش مااادور
(ناصرخسرو)533 :1368 ،

3ا« .15گوهر خاتونی از ساحو دریای چین بفرستاد ،پرستاری به پرستندۀ دعاا هدیاه
کرد» (خاقانی.)89 :1362 ،
در اینجا (مطاب نسله) باید «فرستنده» باشد که معنی نیز دقی و منطقیتار اسات (ال:

برگ  28پشات)؛ ازآنروی که فرستندۀ دعا ،خاقانی است و هدیهکننده ،سی الدین .در موارد
دیگر نیز این تعبیر دیده میشود« :هر سحرگاهش دعای صادق ران ،پاس باه ساوی عارش
فرسایی فرست» (خاقانی« .)828 :1388 ،دعاگوی مل،ص ،هزاران دعا و ثنا و خادمت مایفرساتد»
(الملتارات منالرسائو« .)393 :1378 ،خادم داعی ،روز و شب ادامت مراس ثنا و اقامت لاوازم دعاا
میکند و هر سحر ،سفتۀ دعا بر صفت صفا سوی ق،عۀ سما میفرستد» (همان.)171 :
3ا« .16بدین شگفتی مهپارهای که میبین  ،کرشمۀ معجارهوار ماه را تاازه گرداناد»
(خاقانی.)91 :1362 ،

چنانکه ه نسله و ه سیاق عبارت تأیید میکند ،فعو جم،ه« ،پاره گشتن» باید باشد،
نه «تازه گشتن» (ال :برگ  29پشت) تا بدین طری تناسب میان اجزای جم،ه برقارار باشاد و
تمام عناصر آن در جهت تقویت ت،میح موجود (معجز ش القمر) به کار گرفته شوند.
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پاااس بااار ف،اااک ترنجااای از جااااه

چااون ساایب ،دو ناای کااردهای ماااه

انگشاات تااو گاار ق،اا نسااودهساات

مااه را چااو ساار ق،اا نمااودهسااات
(خاقانی)155 :1387 ،

3ا« .17و به حروف تنگمجال که میدانگاه از ح،قۀ ح ،تا نی دایرۀ لب بیش نادارد،
اسماءهللا الحسنی را ه طوی،ۀ زبان و ه س،ک بنان توان گردانید» (همان.)95 :1362 ،

«بنان» در نسله بهصورت «بیان» آمدهاست (ال :برگ  30پشت) .اینجا سالن از گفاتن و
به زبان آوردن اسماءهللا است و ارتباطی با نوشتن و «بنان» (مجازاً ق ) ،ندارد .خاقانی (:1362

 )276در نامه به مهذبالدین ،این مضمون را با اندکی تغییر میآورد و میگوید« :و به حروف
تنگمجال که میدانگاه از نهایت ناف تا حد ح ،و لاب لاب بایش نادارد ،اساماءهللا الحسانی را
ه طوی،ۀ زبان و ه س،ک بیان توان گردانید».
3ا«.18خادم عقی او را مادر یحییوار تازه رح و حامو نماید» (همان.)95 :

ک،مۀ «خاطر» است که این جم،ه را معنادار میسازد ،نه «خادم» .عقی بودن «خادم» در
این بافت و نیز ربط آن با ادامۀ جم،ه وجهی ندارد (ال :برگ  30پشت) .خاقانی بارها به بکری
و نیز حامو بودن خاطر خود اشاره کردهاست« :چون به قدر خاطر سقی و فکرت عقی  ،تأم،ی
رفت( »...خاقانی.)142 :1362 ،

زین نکته هاای بکرناد آبساتنان حسارت

مشتی عقی خاطر مشتی سقی ابتر
(همان)194 :1387 ،

3ا« .19اگر محمد بدسیرتی و نابسامانی مینماید ،بیارون کناد و پنادارد کاه هرگاز
نبودهاست» (همان.)104 :1362 ،

در این عبارت که به نامهای خطاب به شهابالدین ،داماد خاقاانی ،مرباو مایشاود ،در
خوانش اس اشتباهی رخ داده و اصوالً صحبت از شلصی به نام «محمود» است ،نه «محمد»
(ال :برگ  33پشت) .از این نامه که جزء چند نامۀ شلصی خانوادگی خاقانی و همچون بسیاری
از نامههای دیگر ،مربو به سالهای اقامت او در تبریز است ،پیداست کاه رابطاۀ میاان دو
دامادش (شهابالدین و مشیدالدین) و نیز رابطۀ شهابالدین با دختر خاقانی به تیرگی گراییاده
و او در تالش است تا شهابالدین را از تندخویی بازدارد .در این میان ،ذکار «محماود»ناامی
میرود که احتماالً باید نوۀ خاقاانی باشاد ( یاا حتای غالمای باشاد کاه بار ماا مع،اوم نیسات).
«مشیدالدین چه کند که تو را از او شکایت باشد؟ یا محمود مذموم چه داند سگالیدن کاه از او فریااد
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شاید داشتن» (خاقانی .)104 :1362 ،از «محمود» در نامۀ دیگری ه که به پسر خود ،مؤیدالدین،
مینویسد ،یاد میکند« :سالم و پرسش به ستّ رضیۀ مرضیۀ عفیفۀ صاالحه ،رابعاةالزماان ،والادۀ
محمود صانهما هللا و رعاهما ...رساند و دعاء خالص درخواهد» (همان.)188 :

3ا« .20و ضربان شرایین بر آیین حرکت طالبی بس است یمن یمین آن مج،اس را»
(همان.)106 :

در نسله ،واژۀ «خ » ،پس از «شرایین» آمده که در متن از نظر دور ماندهاست .در این
جم،ه« ،شرایین خ » ،بهصورت عام و ک،ی آمدهاست (ال :برگ  33رو) و در جم،ۀ بعدی ذکار
خاص پس از عام صورت گرفتهاست« :خاصه شرایین کهتر که بای افاضات ناداوت حیاات از
لمس انامو شری هیچ سریان قوت ندارد» (همان).
3ا« .21و این معانی را قراین و اخوات و نظایر و لدات بسیار است که دیگر فصاوص
فصول تقریر و تحریر کرده شد» (خاقانی.)155 :1362 ،
در اینجا چون حرف اضافۀ «در» مغفول مانده ،مصحح ،فعو «شود» را (متع ،به نسالۀ

اساس) نسلهبدل کرده و «شد» (در باقی نسخ) را ترجیح دادهاست .در ایان عباارت ،انجاام
عم،ی به زمان آینده موکول شده و شکو کام،ش چنین است« :که در دیگر فصوص فصاول
تقریر و تحریر کرده شود» (ال :برگ  49پشت).
 3ا« .22به حصنهای افراد در ق،عههای اوتاد» (خاقانی.)158 :1362 ،

این دو ،معطوف به یکدیگرند و بینشان واو عط

آمادهاسات ،ناه حارف اضاافه« .باه

حصنهای افراد و ق،عههای اوتاد» (ال :برگ  50پشت).
3ا« .23نامزد این عروس کدام است؟ نوای ب،ندنامی کاه چناین از غیاب دوشایزهای
چون غیب بر نام پادشاه مغرب ا اع،یهللا رایته ا عقد بسته آمد» (خاقانی.)162 :1362 ،

«ی» نکره در نسلۀ الالاسماعیو به کار نرفته و طبیعی است که «عیب» و «غیب» نیز
بهدلیو نقطهگذاری ناکامو ،چندان مشلص نیستند ،لیکن منط جمالت ،اینگونه حکا
میکند که هر دو نمیتواند غیب باشد« :نامزد این عروس کدام است ،نوای ب،ندنامی که چنین
پاکیزه از عیب دوشیزه چون غیب بر نام شاه مغرب ا اع،یهللا رایته ا عقد بسته آمد» (ال :برگ 51

رو) .مراد از این عروس ،قصیدهای است که خاقانی آن را به مظفرالادین قازلارساالن ،از
اتابکان س،جوقی منطقۀ عراق و آذربایجان ،تقدی کردهاست.
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3ا« .24کهتر ندانست که آن تشری را تعویذ محمدی شمارد یا بر مََ،ک دست راست
سپارد ،یا خات س،یمان پندارد یا به مََ،ک دست چپ گمارد؟» (خاقانی.)166 :1362 ،

در این جمالت ،خاقانی با تردیدی مبتنی بر تجاهوالعارف شاعرانه ،نمیداند تشری ِ رسیده
از طرف قطبالدین ابهری را باتوجهبه ارزشی که برای آن قائو است ،باید تعویاذ محمادی باه
شمار آورد یا خات س،یمانی .بنابراین تردید بر سر این دو مورد اسات و بایاد صاحیح عباارت را
بدین شکو در نظر گرفت« :کهتر ندانست که آن تشری را تعویذ محمدی شمارد تا بر م،اک دسات
راست سپارد ،یا خات س،یمان پندارد تا به م،ک دست چپ گمارد؟» (ال :برگ  53رو).

3ا« .25وز رشک حدت او تیغ هندسه رنگ در سر کشد و به ترک کبودپوشی بکند و
سیاه درپوشد» (خاقانی.)167 :1362 ،

آشفتگی نسله در این قسمت بسیار زیاد است ،اما حدسی کاه بارای جم،اۀ اول ایان
عبارت ،باتوجهبه بافت معنایی متن (و نیز تا حدودی از روی نسله) میتوان زد ،چنین است:
«تیغ هند ک،ه زنگ در سر کشد» (ال :برگ  53رو) و این برداشت باتوجهبه سیاهپوشی میتواناد
وجهی داشته باشد.
3ا« .26غبار خیاالت با صدای حاالت چنان نفس بسته است که کهتر تا از مجااورت
آن کعبۀ افضال انفصال گزیدهاست ،از رضاع خدمت ،حضور فصال یافتاهاسات یاک
چش زد از خدمت ثنا طرازیدن و طاراز آساتین روزگاار ساازیدن ،فاار نباودهاسات»
(خاقانی.)168 :1362 ،

در جم،ۀ نلست این عبارت« ،نقش بستن» باید باشد ،نه «نفس بستن»« :غبار خیاالت با

صدای حاالت چنان نقش بسته است( »...ال :برگ  53رو) .وی در موارد دیگری نیز این کنایه را
بهکار بردهاست« :اینک از سر خامه قطره قطره میرود و نقش کش الحاال مایبنادد» (خاقاانی،

 )192 :1362یا «نقش کش الحال در خدمتی که نویسد بندد و عذر کهتر و خادم را از جوار عاز و
جناب مجد مج،س اسمی اسماههللا و نوره تمهید درخواهد» (همان.)72 :
3ا« .27حقیقت است که اصحاب خواطر المعه و قریحۀ ناصعه باه هار عهاد ،دسات
تصرف در الفاظ خاص بریزند» (همان.)174 :
در نسله ،آشکارا «خاصتر برند» ثبت شدهاست« :دست تصرف در الفاظ خااصتار برناد»

(ال :برگ  56رو) .این خوانش به رسایی معنا کمک میکند .فعو جم،ه «دست بردن» است و
«دست ریلتن» نمیتواند در این بافت معنیدار باشد.
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3ا .28زینالحا را فرستادم تا به جهت گ،ستان ،که در ایان خارساتان او ماا را سار
است ،به تعجیو حبه (؟) بلرد و بازگردد» (خاقانی.)188 :1362 ،

این لغت مبه در نسله (ال :بارگ  60رو) ،که بر مصحح نیز مع،اوم نباودهاسات ،شااید
«خُبه» باشد« .خُبه» تل گیاهی است دارای خاصیت درمانی و از کاربردهایش دفع حصابه
و سرماست .در تحفۀ حکی مؤمن در شرح آن آمدهاست« :تلمی است بسیار ریز و دراز و زرد
و مایو به سرخی و تیرگی و برگش طوالنی ...مشتهی و مقوی معدۀ سرد و تح،یو ماواد نلااع و
آب،ه و حصبه و برودت احشا ...و جهت نفثالدم سینه و ریه و سرفۀ مزمن» (حساینیطبیاب:1345 ،

« .)99خُبّه سرخ باشد خ،وقیرنگ و از ناحیت کردان و از کوههاشان خیزد ،گرم و نرم است ،ساودا
را سود کند چون بسکانگبین و شکر بلورند و تن فربه گرداند و منفعتش بسیار اسات ،آن را باه

کار دارد» (موف هروی .)137 :1346 ،این حدس باتوجهبه بیماری و بدحالی خاقانی که در آغاز
نامه از آن سلن میگوید ،میتواند وجهی داشته باشد .احتمال دیگری نیز کاه مایتاوان
برای این واژه در نظر گرفت ،این است که آن را «جُبّه» بلوانی  .امکاان دارد خاقاانی باه
موجب سردی هوا و حال بد خود ،ط،ب «جبه» کرده باشد ،که این خواسته نیز در ترسالت
و یا قطعات معمول است« :اما در این وقت زمستان نزدیک رسید و جبه را پوستین تمام نیسات
معمور ،ترتیب آن بفرمایند مضاف دیگر انعامها بود» (الملتارات منالرسائو.)340 :1378 ،
3ا« .29از این یک رمه اعداد اعدادی آمد که آحاد تلتۀ الحاد را الوف کنناد و رسا
اهو ضالل را حروف سازند» (خاقانی.)195 :1362 ،

چنانکه مصحح نیز اشاره کرده ،فقط در نسلۀ الالاسماعیو به این شکو است و بقیاۀ
نسلهها «آمد» ندارند ،لیکن عبارت از نسلۀ الالاسماعیو باا انادکی بادخوانی وارد ماتن
شدهاست .جم،ه اول را احتماالً باید بهصورت ترکیب ازین  +صفت (و گاهی همراه با ی) در
نظر بگیری  .این ساخت نحوی بیشتر در بیان شگفتی و کثرت و ...میآید.
از گوشااهای برآمااد ازیاان شااوخدلبااری

برباود دل ز دسات و پاای از میاان گرفات
(قوامیرازی)57 :1334 ،

قیاس نیست نکاوییش را ولایکن هسات

ازین یکی عجمای غمرساار بایهنجاار
(همان)42 :

قدر سوز تو چه دانناد ازیان مشاتی خاام

ه مرا سوز که صادبار دگار ساوخته ام
(مجیر بی،قانی)230 :1358 ،
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خاقانی در نامه به سی الدین و هنگام توصی کنیزک اهداییاش ،برای بیان زیبایی و
دلفریبی او ،در چندین موضع از این ساختار بهره جستهاست« :از ایان زیچای بازیچاهنماایی
نارنتصفایی میگونلبی ،از این شوخ شاخناشکسته نقاببربسته ،از این لشکرشکنی سا،طانفگنای

زهرصفتی» (خاقانی.)91 :1349 ،
قسمتی از عبارت بعدی را نیز مصحح در متن وارد نکرده و به حاشیه بردهاسات؛ زیارا
هر دو واژۀ «رس » و «رش » را یکی پنداشته و هر دو را «رس » ثبت کرده و آن را تکرار به
حساب آوردهاست؛ حال آنکه خاقانی «رش » را در معنی «نوشتنی کورکورانه و از سر تق،ید»
به کار میبرد:
حک ا از حکمااه ندانااد و رس ا از رش ا

پش سگ لعنت است مه سگ و ماه پشا
(خاقانی)725 :1388 ،

حدیث بوزناه خوانادی و رشا کاردن او

چااو طیااره گشاات کتاباات ده خراسااانی

چه گفت بوزنه را گفات کاوندریاده زناا

باارای رشاا فروشاایت کااو زبااانداناای
(همان)931 :

عبارت مورد اشاره در نسله چنین است« :از این یک رمه اعداد اعدایاند که آحااد تلتاۀ
الحاد را الوف کنند و رس اهو رش اهو ضالل را حروف سازند» (ال :برگ  62رو).
3ا« .30جوقی دیگر چون باد پراگنده ،وز باد پراگندهتر» (خاقانی.)194 :1362 ،

چنانکه مصحح در پینوشت ذکر کرده ،فقط در نامۀ موجود در مج،ۀ ارمغان« ،پراکنده»
بهصورت صفت تفضی،ی ،یعنی همراه با «تر» آمدهاست (همان)؛ دلیو ترجیح آن نیز احتماالً
آن است که از نظر مصحح ،این دو نمیتوانند به یک شکو بهکار رفته باشند ،حاال آنکاه
یکسانی آنها جناس مرکبی را منجر میشود:
باااار در خواجااااه از تظ،اااا خ،اااا

بشااااانو آن نالاااااۀ پراکناااااده

خواجااااه آزاد و تکیااااهگااااه کاااارده

باااااالش از باااااالش پااااار آکناااااده
(خاقانی)920 :1388 ،

 .4نتیجه
باتوجهبه نسلههایی که از منشآت خاقانی در دست است ،مصحح اثار ،تصاحیح آن را باه
نحو مط،وبی انجام داده ،لیکن بسیاری از عبارات و لغات همچنان خاالی از ایاراد و ابهاام
نیست .در مواردی نیز ممکن است عبارات از هر حیث بینقص بهنظر رسند ،ولی از سبک
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سلنگویی خاقانی بهدورند .این نواقص گاه به آشافتگی بایش از حاد نسالههاا مرباو
میشود و گاه نیز حاصو بدخوانی آنهاست .برخی از آشفتگیهای موجود ،پس از بازخوانی
نسلهها و باتوجهبه سایر آثار خاقانی و نیز دیگر متون برطرف شد؛ بادین منظاور نیازمناد
خوانش دوبارۀ نسلهها شدی  .تصحیح مجدد منشاآت خاقاانی ا در صاورت پیادا شادن
نسلهای نو ا از ضروریات است.
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