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چکیده
لغت نامه د هخد ا که با زحمت بسیار و تالش خستگی ناپذیر و اهتمام شبانه روزی چند ین 
از  یکی  ترد ید   بد ون  است؛  شد ه  تد وین  د یگران  و  د هخد ا  اکبر  علی  چون  بزرگ مرد انی  سالة 
با ارزش ترین منابع د ر عرصة تحقیق و پژوهش می باشد . به د لیل حجم زیاد  و گسترد گی بسیار 
باالی کار، شاهد  راه یافتن تعد اد ی اشتباه، اغالط مطبعی، ایراد ها، خطاها، کاستی ها د ر این اثر 
ُسترگ می باشیم. سئوال اساسی این نوشته آن است که آیا د ر چاپ اخیر لغت نامه )1377(، این 
کاستی ها برطرف شد ه است؟ برای پاسخ به این سؤال، به صورت مورد ی، ابیات خاقانی را مورد  
بررسی قرار د اد ه ایم. نتایج این بررسی که به صورت کتاب خانه ای و به شیوة توصیفی- تحلیلی 
انجام یافته است؛ نشان می د هد  علی رغم تالش ویراستاران محترم لغت نامه د هخد ا د ر چاپ اخیر، 
متأسفانه هنوز ایراد های زیاد ی از جمله ضبط صورت ناد رست ابیات و استفاد ة نابجا و ناد رست از 
ابیات شاهد  ذیل مد اخل یا عد م ارتباط شواهد  شعری با مد اخل، تحریف ابیات، رد یف ها و قوافی 
شناخته شد ة خاقانی، انتساب ابیات د یگران به خاقانی و برعکس و... باقی است و هنوز ُمرتفع 

نشد ه است. 
واژگان کلید ی: استشهاد ، خاقانی، ضبط، علی اکبر د هخد ا، لغت نامه، َمد خل
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1- مقدمه
1-1- بیان مسأله

یعنی چیزی د ر  لفرا«، د ر مورد  خاقانی، صاد ق است.  ا  فی ُجوف  عبارت »ُکّل صید ٍ 
اد بّیات ما نیست که د ر د یوان خاقانی نیامد ه باشد . حد ود  بیست و د و هزار و هشتصد  و 
پنجاه )22850(، بار، شعر خاقانی د ر ُمجلد های پانزد ه گانة لغت نامه د هخد ا- که بالغ بر 
بیست و سه هزار و نهصد  و یازد ه )23911(، صفحه است- مورد  استشهاد ، قرار گرفته است. 
کم تر صفحه ای از لغت نامه را می توان یافت که د ر آن، بیتی از خاقانی، نیامد ه باشد . این 
د ر حالی است که بعضی از َمد اخل و شواهد  نیز فقط و فقط د ر انحصار خاقانی است. اّما با 
کمال تأّسف، علی رغم تالش ویراستاران محترم مؤسسة د هخد ا د ر چاپ د ورة اخیر )سال 
1377(، هنوز کاستی های زیاد ی  د ر این مجموعة گران سنگ، خود نمایی می کند  که سهم 

خاقانی از این کاستی ها، حد ود  800 مورد  است. 
1-2- پیشینه ی تحقیق

بزرگ ترین  یا  »لغت نامه  عنوان  با  مقاله ا ی  د ر  بهبهانی)1343(،  موسوی  علی  سّید  
فرهنگ د ر زبان فارسی«، د ر مورد  امتیاز و افتراق لغت نامه با سایر فرهنگ ها و چگونگی 
تألیف، تد وین، تنظیم، طبع و نشر، وظائف د ست اند رکاران این تشکیالت، مطالب ُمفید ی 
عنوان  تحت  شماره  د و  د ر  که  بلند   مقاله ای  د ر  استاد ی)1377(،  رضا  کرد ه اند .  ارائه 
است،  رسید ه  به چاپ  فرهنگی،  کیهان  د ر  د هخد ا«،  لغت نامه  د ر  و ضعف ها  »کاستی ها 
به تصحیح، تهذیب و تکمیل  نیاز  ثابت کرد ه اند  که لغت نامة د هخد ا،  ارائة نمونه هایی  با 
از  »د فاع  عنوان  تحت  استاد ی،  رضا  نقد   به  پاسخی  د ر  پور)1377(،  عّزتی  احمد   د ارد . 
فرهنگ د هخد ا«، تأکید  کرد ه اند  که انتقاد  بر لغت نامه د هخد ا، زمانی ارزشمند  و سود مند  
خواهد  بود  که به قصد  اصالح و به د ور از غرض ورزی باشد . سّید  علی ملکوتی)1377(، 
از  تأکید  کرد ه اند  که بعضی  لغت نامه د هخد ا«،  به  نگاهی  د ر مقاله ای تحت عنوان »نیم 
ترکیب ها و اصطالح ها، نیاز به تعریف ُمجد ّد  د ارند . زهرا ربیع زاد ه)1379(، د ر مقالة »بررسی 
وضعّیت استناد  د ر مد خل های اعالم جغرافیایی لغت نامه د هخد ا«، تذّکر د اد ه اند  که د ر کلّیة 
مد خل های مورد  بررسی، استناد  به کتاب ها بیش از سایر منابع است و بعضی از منابع، 
با کتاب های جغرافیایی، ارتباط مستقیمی ند ارد . شعله احتشامی )1382(، د رمقاله ا ی با 
عنوان »تحلیل استناد ی مد خل های اعالم تاریخی غیر شخص د ر لغت نامه د هخد ا«، نشان 
د اد ه اند  که گرایش موضوعی منابع مورد  استفاد ه و گرایش موضوعی مد خل ها بیانگر آن 
است که د ر زمان تألیف لغت نامه، منابع د ینی از فراوانی و ُمستند  بود ن اّطالعات بیش تری 
به  »تلنگری  عنوان  تحت  د یگر،  مقاله ای  د ر  احتشامی)1387(،  شعله  بود ه اند .  برخورد ار 
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مؤسسة لغت نامه د هخد ا«، پیشنهاد هایی برای اصالح و ویرایش آن ارائه د اد ه اند . علی اشرف 
صاد قی)1388(، د ر مقاله ای با عنوان »شیوه های فرهنگ نویسی د ر لغتنامه د هخد ا«، با 
بررسی لغت نامه د هخد ا، اهّم د الیل راه یافتن اشکال ها و موارد  اشکال را با ذکر شواهد ی 
چند  نشان د اد ه است. نجمه د ُّری)1391(، د ر مقالة »شعر سنایی د ر لغت نامه د هخد ا«، 
به بررسی جایگاه شعر سنایی د ر لغت نامة د هخد ا پرد اخته و به این نتیجه رسید ه اند  که 
اصالح شاهد  مثال های موجود  د ر لغت نامه بر اساس چاپ های جد ید ، ضروری است. علی 
اصغر فیروزنیا)1391(، د ر مقاله ای با عنوان »یک نقل قول اشتباه د ر لغت نامه د هخد ا«، به 
خلط و اشتباه راه یافته د ر مورد  »طغرا«، از شاعران هند  د ر لغت نامه، اشاره کرد ه و خواستار 
مقاله ای  د ر  آباد ی)1391(،  تاج  فرزانه  و  بختیاری  محمود ی  بهروز  شد ه اند .  آن  تصحیح 
با عنوان »مقولة اتباع د ر لغت نامه د هخد ا: یک بررسی مجد ّد «، به این نتیجه رسید ه اند  
د ید گاه  از  و  د ارند   تناقض  یکد یگر  با  موارد   برخی  د ر  اتباع،  د ارای  واژگانی  مد اخل  که 
امینیان)1392(،  معصومه  گرفت.  نظر  د ر  اتباع  نمی توان  را  آنها  از  بعضی  شناسی،  زبان 
د ر مقاله ای موجز و مختصر، تحت عنوان »معنی های ابتالء د ر لغت نامة د هخد ا«، تأکید  
کرد ه اند  که برخی از معنی ها- از جمله معانی واژة »ابتالء«، به ویژه آنهایی که شاهد  شعری 
از آن واژه ها د ر آیات قرآن اند . آرش  بلکه تفسیرهای  ند ارند ؛ معنی آن مد اخل نیستند ، 
امرایی )1395(، د ر مقاله ای با عنوان »ضرورت ویرایش لغت نامة د هخد ا«، با بیان شواهد ، 

کوشید ه اند ؛ ضرورت ویرایش فرهنگ های فارسی، بویژه لغت نامة د هخد ا را تذّکر د هند . 
1-3- روش پژوهش 

د ر این تحقیق از روش کتاب خانه اي و شیوة توصیفي- اسناد ی استفاد ه شد ه است. 
گرد آوري و طبقه بند ي د اد ها، تجزیه و تحلیل و د ست یافتن به یافته ها و استنتاج کلي، 

ساختار اساسي این پژوهش را تشکیل مي د هد . 
1-4- مبانی تحقیق

لغت نامة د هخد ا که 200هزار مد خل د ارد  از جویبارهای بسیاری آبش خور یافته است. 
د ر این اثر، تمام واژه ها و اصطالح ها از آثار ُکهِن منظوم و منثور فارسی، استخراج و برای 
صحیح خواند ه شد ن واژه ها، د ر جلوی هر کلمه، حروف حرکت د ار به کار رفته است و د ر 
جلوی هر کلمه، معنای لغوی آن، موارد  کاربرد ، طرز تلّفظ صحیح، اشعاری د ر رابطه با آن 
و بسیاری اّطالعات د یگر د ربارة لغت آمد ه است. البّته این موضوع بعضاً د ر تلفّظ صحیح 
واژه ها و بویژه د ر اشعاری که برای مد اخل، شاهد  آورد ه شد ه؛ اشکال هایی را نیز سبب شد ه 
است. بروز این مشکل ها د ر هر اثری محتمل و غیر قابل اجتناب است؛ چنانکه د ر نقد ی 
که بر فرهنگ انجمن آرای ناصری، رضا ُقلی خان هد ایت نوشته شد ه، معایب ساختاری این 
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فرهنگ د ر بخش های جد اگانة مد خل، تلّفظ، ریشه، د ستور، معانی، شاهد  مثال و منبع آن 
مورد  بررسی قرار گرفته است.)رضایی،1388: 183(.

اهّم د الیل راه یافتن ایراد ها د ر لغت نامة د هخد ا را باید  ناشی از قطع همکاری اشخاصی 
چون: ُمحّمد  ُمعین، سّید  جعفر شهید ی، بعد  از مرگ د هخد ا د ر فاصلة سال های 1345 
تد وین  واگذاری  د هخد ا  مؤسسة  با  جد ید   افراد   همکاری  و  مختلف  د الیل  به   1359 تا 
حروف الفبا د ر بین افراد  مختلف، بد ون هیچگونه مالک و معیار مشّخص، نبود  شیوه نامه 
و د ستورالعمل کتبی برای تد وین لغت نامه د انست. )صاد قی، 1388: 3(. ستود ه نیز به این 
نکته که لغت نامة د هخد ا از آغاز طرح ُمد ّون ند اشت و فنون لغت نامه نویسی د ر آن مالحظه 

نمی شود ؛ اشاره کرد ه است. )ستود ه،1383: 14(.
    بعضی معتقد ند  راه یافتن این خطاهای کوچک و بزرگ نه از جهت قصور د ر کوشش 
بلکه به خاطر محد ود  بود ن توان آد می است.)عّزتی پور، 1377: 154(. برخی نیز بروز این 
مشکل ها را ناشی از هم سطح نبود ن افراد  از حیث سواد  و د انش تنظیم کنند گان لغت نامة 
د هخد ا می د انند . صاد قی می نویسد : »طبیعی است که این افراد  از حیث د انش اد بی، زبانی 
و لغوی د ر یک سطح نبود ند  و نتیجة کار آنها هم طبعاً متفاوت بود . بعضی د ارای مد رک 
د کتری اد بّیات فارسی، بعضی د انشجوی د کتری، عد ّه ای لیسانسیة اد بّیات، برخی فقیه، 

حقوق د ان، فلسفه د ان، د اند ن پزشک و جز آنها بود ند .« )صاد قی،1388: 3(. 
بعد  از فوت د هخد ا، میان مجلّد ها حروف مختلف کتاب از نظر کیفّیت، اعتبار، صّحت، 
حجم مطالب، زبان به کار گرفته شد ه د ر تعاریف لغات و جز آنها، خألها و نقایص و تفاوت 
بنابر سخن علی اشرف  زیاد  پید ا شد ه که د ر آخرین چاپ آن نیز بر طرف نشد ه است. 
بد ون  با همین اشکال ها و  بار،  اخیر، لغت نامه چند ین  اند  سال  و  صاد قی د ر مد ّت سی 

ویرایش جد ید  چاپ شد ه است. )همان: 38(. 
نویسند ه  که  است  تأکید  کرد ه  و  بود ه  واقف  لغت نامه  نقائص  به  د هخد ا، خود   عاّلمه 
یقین د ارد  ُمحّققان به مرور، به لزوم طبع اعالم توّجه بیش تری خواهند  فرمود  و نقائص 
آن را رفع خواهند  کرد . برخی معتقد ند  نوشتن ذیلی بر لغت نامة د هخد ا با توّجه به جنبة 
عد م  و  متفاوت  د ّقت  و  سواد   سطح  با  اثر  مؤلّفان  زیاد   تعد اد   و  لغت نامه  د ائرةالمعارفی 
یک د ستی کار و محد ود  بود ن متون فیش شد ه د ر یک یا د و جلد  ختم نخواهد  شد  و چه 

بسا که ُکّل اثر را تحت الشعاع قرار د هد .)سلطانی،1393: 446(.
د ر هر صورت متأسفانه د ر چاپ د ورة اخیر )سال 1377(، هنوز کاستی هایی د ر این 
است:  معتقد   که  امرایی  آرش  با  همد استان  می کند .  خود نمایی  گران سنگ،  مجموعة 
ایراد هایی د ارد  که اصالح آنها بر ارزش  با همة ارزش ها و جایگاه شایسته اش  »لغت نامه 
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و اعتبار علمی آن می افزاید . بد یهی است که بیان این نکات، نافی ارزش های این کتاب 
نیست.«. )امرایی، 1395: 228(. امید واریم چه د ر چاپ نوبت جد ید  لغت نامه د هخد ا و چه 
د ر کاری که تحت عنوان »لغت نامة بزرگ فارسی« که کاری متمایز از لغت نامة د هخد ا 

می باشد  این کاستی ها ُمرتفع شود .
 

2- بحث و بررسی
ابیات خاقانی که ذیل مد اخل لغت نامه د هخد ا، که د رست و بجا ضبط نشد ه اند ، د ر 
چند  عنوان قابل د سته بند ی است که برای اختصار، ناگزیر به صورت گذرا به موارد ی چند  

اشاره می شود :
2-1- بیت هایی که توضیح های آن ها د ر شاهد  مثال ناد رست و اشتباه می باشند :

روان،  نوشته اند : »آِب  ُگشاد ه«،  اّول، صفحة 41، ذیل عبارت »آِب  2-1-1- د ر جلد  
شربت یا مرقی سخت کم مایه« و این بیت را شاهد  آورد ه اند :

     زر به بهای َمی چو سیم مکن ُگم             آتش بسته مد ه به آب ُگشاد ه

د ر شعر خاقانی، مقصود  از »آِب ُگشاد ه«، »می«، است، َمجازاً باد ة کم کیف، کم اثر.
د ر  روان.  آب  نه   ،)30 )عفیفی،1376:  زبون«  و  تُنک  »شراب  و   ،)7/1 )سّجاد ی،1374: 
اثر«  کم  باد ة  و کم کیف،  زبون  است: »شراب  آمد ه  ترکیب  این  ذیل  نیز  ُمعین  فرهنگ 
)ُمعین،1371: 23/1(. گفتنی است ارائة معنای د قیق، منطقی، جامع و مانع از هر واژه کم تر 
امکان پذیر است. پس فرهنگ نویس باید  مفهوم را به خوانند ه منتقل کند . )انوری، 1381: 

40/1(. خاقانی، این کنایه را د ر بیت ذیل هم به کار بُرد ه است:
صهبا گشاد ه آبی و زر بسته آتشی است       من آب و آتش از زر و صهبا  برآورم

)خاقانی،1368: 245(
2-1-2- د ر جلد  هفتم، صفحة9817، ذیل َمد خل »خشک جانی« نوشته اند : »حالت 
خشک جان بود ن. حالت عاشق نبود ن. بد ون عاشقی« و این بیت خاقانی را شاهد  آورد ه اند :

اگرم جفا نماید  ز برای خشک جانی        به وفای او که جانم هم از آن به د ر نیاید 

معاد ل  و  بی ارزش«، می باشد   و  ناقابل  به معنی »جان  ترکیب کنایی »خشک جان«، 
ترکی آن: »بیر قوری جان: جان ناقابل و بی ارزش«، هنوز هم د ر تد اول عاّمه د ر آذربایجان 

به کار می رود :

بررسی شعر خاقانی د ر »لغت نامه د هخد ا«
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بوسه خرانت را همه زّر تر است د ر د هن     
             وآن من است خشک جان بوسه بهای چون تویی

)خاقانی،1368: 461(
      رد  مکن خشک جان من بپذیر             که بر آورد  خشکسال توایم

)همان: 640(
      بس کن از جان خشک خاقانی                که نه بس صید  چرب پهلویی

)همان: 679(
    صوفی که به ذات او رسد  نور              چند ان ز صفات خود  شود  د ور
د ر عـرض قفـای جـان نهـاد ه     کاو ماند  خشـک جان سـاد ه         

)خاقانی،1333: 202(
قرار  مد اخلی  ذیل  ترکیب ها  و  واژه ها  صحیح  ضبط  عد م  خاطر  به  که  ابیاتی   -2-2

گرفته اند  که بعد  از تصحیح، د یگر نمی توان آنها را، شاهد ی برای آن مد اخل د انست:
2-2-1- د ر جلد  ششم، صفحة 3195، ذیل مد خل»ُختن«، د ر معنی »سرزمینی د ر 

تُرکستان«، این بیت، استشهاد  شد ه است:
هر د م جگرم سوزی گر زلف به کار آری

                                نه مشک ختن گرد د  چون با جگر آمیزی

صورت صحیح واژه، »َخلَق«،د ر نسخة سّجاد ی د ر معنای »کهنه و فرسود ه« و صورت 
صحیح بیت نیز از این قرار است: 

تا کی جگرم سوزی و د ر زلف به کار آری
                              نه ُمشک َخلَق گرد د  چون با جگر آمیزی؟

)خاقانی،1368: 688(
2-2-2- د ر جلد  هفتم، صفحة 9739، برای مد خل »سرود «، د ر معنای »آواز«، بیت 

زیر را شاهد  آورد ه اند :
خروش و جوش تو از بهر بود  و نابود  است

                                   که از سرود  گروهیست شورش و غوغا

صورت صحیح عبارت، »از سِر د و گروهی است«، نه »از سرود ِ گروهی«! »د و گروهی«، 
به معنی »اختالف و ود وگانگی، د و د ستگی و نفاق«، می باشد . این مسأله، از قرائت ناد رست 
است. کرد ه  اشاره  لغت نامه،  واضح  اشتباه  این  به  نیز  سّجاد ی  است.  شد ه  ایجاد   بیت، 
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)سّجاد ی،1377: 568/1(. خاقانی د ر بیت ذیل هم، این اصطالح را به کار برد ه است:
برد اشت فّر او د و گروهی ز خاک و آب             آمیخت با سموم اثیری د َم صبا

)خاقانی،1368: 5(
2-2-3- د ر جلد  هشتم، صفحة 12042، ذیل »َرسته«، به معنای »رد یف، صف و َرج«، 

بیت ذیل را شاهد  آورد ه اند :
رسته د ند ان نیاز آنجا و پیر هشت خلد       ازُ بن د ند ان طفل هشت مرد ان آمد ه

ضبط صحیح کلمه »ُرسته« و د ر معنی »رویید ه« است. د ر همین بیت، عالوه بر این 
اشتباه، متأسفانه واژة »ُطفیل«، نیز به صورت »طفل«، ضبط شد ه که ناد رست است. صورت 

صحیح بیت بد ین شکل است: 
ُرسته د ند ان نیاز آنجا و پیر هشت ُخلد        از بُن د ند ان ُطفیل هشت مرد ان آمد ه

)همان: 368(
2-3- ابیاتی که ذیل مد اخلی آمد ه اند  که شاهد  آن مد خل نیستند . 

معنای  د ر  کاسه«،  »سپید   مد خل  برای   ،13449 صفحة  نهم،  جلد   د ر   -1-3-2
»جوان مرد «، بیت ذیل را شاهد  آورد ه اند : 

د هر سپید  د ست سیه کاسه ای است صعب
                                   منگر به خوش زبانی این تُرش میزبان

عالوه بر این که ترکیب کنایی »سپید  کاسه«، د ر معنای »جوان مرد «، د رست نیست و 
به معنای بی شرم و خیانت پیشه است. )سّجاد ی،1377: 1/ 784(. اصاًل همچین ترکیبی 

د ر این بیت وجود  ند ارد !. 
2-4- د ر بعضی موارد  نیز به خاطر قرائت ناد رست بیت، ترکیب هایی اختراع شد ه است 
که چون متأسفانه از این اشتباه خود  ساخته، سر د ر نیاورد ه اند - مقابل آن، عالمت سؤال 
ابهام  گذاشته اند ؛ که د ر صورت قرائت صحیح بیت، معنای ترکیب، کاماًل واضح و بد ون 
می شود . به عنوان نمونه د ر جلد  نهم، صفحة12827، ذیل مد خل »زرپیل«، این بیت را 

مثال آورد ه اند :
زر د وست از د ست جهان د ر پای پیل افتاد ه د ان

                                 ما زیر پای د وستان زرپیل)؟( باال ریخته

     ترکیبی که د ر این بیت، تحت عنوان مد خل؛ باید  مورد  بررسی قرار می گرفت؛ »پیل 
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باال«، است، نه »زر پیل«! 
2-5- یکی د یگر از موارد  قابل تأّمل، افزود ن حروف یا واژه هایی به بیت یا اسقاط حرف 

یا کلمه ای از بیت می باشد :
2-5-1- د ر جلد  د وم، صفحة 2442، د ر مصراع د وم بیت ذیل خاقانی، کلمة »من«، 

زائد  بر اصل است: 
اسقف ثناش گفتا جز تو به صد ر عیسی          بر د یر چارمین فلک رهبری ند ارم

2-5-2- د ر جلد  ششم، صفحة 8945 ، د ر بیت ذیل از خاقانی، د ر آغاز مصراع اّول، 
حرف »به«، زاید  بر اصل است:

به رشک نظم من خورد  حّسان ثابت را جگر
                                   د ست نثر من زند  سحبان وائل را قفا

2-5-3- د ر جلد  پنجم ، صفحة 7997، د ر بیت ذیل خاقانی، بعد  از واژة »چاشنی«، 
فعل »شد «، ساقط شد ه است:

د ید نی شد  همه نوری به ظلم د ر شکنید                   چاشنی همه صافی به کد ر باز د هید 

2-6- مورد  د یگر، عد م رعایت فاصلة میان هجائی و میان واژه ای است که باعث اشتباه 
د ر ضبط بیت شد ه است:

2-6-1- د ر جلد  چهارم، صفحة 4916، د ر بیت ذیل خاقانی:
بر قیاس شاه شرق کار سالن خان سخاست             د ید ن بکتاش و بغرا برنتابد  بیش ازین

عد م رعایت فاصلة میان هجائی د ر کلمة »ارسالن«، موجب شد ه است؛ قرائت صحیح 
بیت با اشکال مواجه شود . د ر صورت رعایت فاصلة میان هجائی واژه ها، بیت باید  به شکل 

ذیل ضبط شود :  
بر قیاس شاه شرق کارسالن خان سخاست

                                    د ید ن بکتاش و بُغرا برنتابد  بیش ازین
)خاقانی،1368: 339(

2-6-2- د ر جلد  پنجم، صفحة6622، د ر بیت ذیل خاقانی:
چون موی خوک د ر زن ترسا بود  چرا               تار رد ای روح پد ر زن د رآورم
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عد م رعایت فاصلة میان هجائی د ر بین واج های واژة بسیط »د َرَزن«، د ر معنای »سوزن 
خیاطی«، و ضبط واج »پ« به جای»ب« و چسباند ن آن به واژة بسیط »د رزن« - که 
متأسفانه باز فاصلة میان هجائی بین واج های این واژة بسیط رعایت نشد ه است- باعث بروز 

اشکال شد ه است. د ر هر صورت، ضبط صحیح بیت، به شکل ذیل است:  
چون موِی خوک د َرزن ترسا بُود  چرا                  تار رد اِی روح به د َرزن د ر آورم

)همان: 242(
2-7- مورد  بعد ی، حرکه گذاری های ناد رست وگذاشتن عالمت های سجاوند ی نابجا 
باعث بروز اشکال شد ه است. صاد قی د ر مورد  این اشکال د ر لغت نامة د هخد ا تذّکر د اد ه 
است. )صاد قی،1388: 33(. این مسأله عمد تاً از قرائت ناد رست ابیات ناشی شد ه است که 

به موارد ی اشاره می شود . 
2-7-1- د ر جلد  پنجم، صفحة 6760، د ر بیت ذیل خاقانی:

همانا خروس است غّماز مستان                 که تشنیع او را،  ز مستان   نماید 

گذاشتن عالمت د رنگ کوتاه )،( بعد  از »را« د ر حالی که »راز: سّر«، واژة بسیط است  
باعث اشکال د ر بیت شد ه است.

 2-7-2- د ر جلد  ششم، صفحة 8742، د ر بیت ذیل خاقانی:
خال سیاه  او حجراالسود  است از آنک         ماند  به خال و زلف، بهم حلقة د رش

جای صحیح عالمت د رنگ کوتاه )،(، بعد  از واژة »بهم«، می باشد ؛ چرا که »بهم«، صفت 
زلف می باشد .

2-8- د ر پاره ای موارد  نیز، جد ا نویسی یا برعکس، سرهم نویسِی ترکیب ها موجب بروز 
اشکال شد ه است:

2-8-1- د ر  جلد  د هم، صفحة 14617، د ر بیت ذیل از خاقانی: 
بر سر شهره عجزیم کمر بربند یم                رخت هّمت ز رصد گاه خطر بربند یم

د ر این بیت ترکیب اضافی »َشهَره« که شائبة قرائت به صورت »ُشهره« را هم د ارد  د ر 
صورت جد ا نویسی )رعایت استقالل صرفی واژگان فارسی(، به صورت »َشه ره«، از بروز این 

اشکال جلوگیری خواهد  کرد .
2-8-2- د ر جلد  چهارم، صفحة 5007، د ر بیت ذیل خاقانی:

بود  که روز اذالشمس کوّرت بی نام            بنات نعش فلک را برید ه موی و ُمصاب
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د ر مصراع اّول، فعل د عایی »بینام: امید  است که ببینم«؛ به خاطر جد ا نویسی نابجا، به 
صورت »بی نام: بد ون نام«، د رآمد ه و باعث بروز اشکال شد ه است. د ر آغاز مصراع اّول، فعل 

»بود «، ناد رست است و باید  به »برو«، اصالح شود .
2-9- از د یگر موارد ، تحریف هایی است که د ر سطح ابیات و نه د ر کلمه ها رخ د اد ه 
است. بد ین صورت که مصراعی از یک بیت با مصراعی از بیت د یگر، بیتی »شتر گاو پلنگ«، 
را شکل د اد ه است. شگفتی زمانی به اوج می رسد  که مصراعی از این ابیات از یک قصید ه و 

مصراع د یگر از یک قصید ه یا قطعة د یگر می باشد !
2-9-1- د ر جلد  چهارم، صفحة 6000 ، بیت:

از آن صف پیشین نمایی وطایی                        به جز غمر غمرالرد ایی نبینم

 این بیت که د ر مصراع اّول آن، واژة »نمایی« نیز، باید  به »یمانی« تغییر یابد  از د و بیت 
متفاوت ذیل، امتزاج یافته است: 

از آن صّف پیشین یمانی وطایی                به حّی کرم پیشوایی نبینم
 )خاقانی،1368: 293(

      وزین باز پس ماند گان قبائل                بجز غمر غمرالرد ایی نبینم
)همان: 294(

2-9-2- د ر جلد  ششم، صفحة8411، د ر بیت ذیل:
به ترکستان اصلی شو برای مرد م معنی        از بوی ناقه عطسة مشکین زند  مشام

این بیت از د و شعر کاماًل متفاوت که صورت د رست آن ها د ر ذیل آمد ه است فرآوری 
شد ه است! د ر مصراع د وم این بیت، واژة »ناقه«، باید  به »نافه«، تغییر یابد : 

به ترکستان اصلی شو برای مرد م معنی      
                              به چین صورتی تا کی پی مرد م گیا رفتن

 )خاقانی، 1368: 447(
از بوی نافة ُمشکین زند  مشام بر تربتش که تّبت و چین شد  چو بگذری      

)همان: 303(
2-9-3- د ر جلد  هفتم، صفحة 10652، د ر بیت ذیل:

سکه ننهد  بر د رم ماهی ضّراب                      وز آرزوی سکه ی او هم به فّر او

د ر کمال شگفتی، این بیت بد ین صورت فرآوری شد ه است که مصراع اّول آن، مصراع 
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د وم بیتی از قصائد  خاقانی و مصراع د وم بیت فرآوری شد ه، مصراع اّول بیتی از قطعه های 
خاقانی می باشد ! د ر هر حال، صورت صحیح بیت مجعول لغت نامه بد ین قرار است: 
تکیه نکند  بر کرم د هر خرد مند                  سکه ننهد  بر د رم ماهی ضّراب

)خاقانی،1368: 57(
      وز آرزوی سکه او هم به فّر او            زّر د رست شد  د رم ماهیان آب

)همان: 817(
2-9-4- د ر پاره ای موارد  نیز یک بیت، طوری تحریف شد ه است که به نظر می رسد  
آمیزه ای از چند  بیت باشد . د ر جلد  چهارد هم، صفحة 22223، بیتی از خاقانی بد ین صورت 

د رآمد ه است:
ناگزران د ل د است حلقة غم د اشتن

حلقة ماتم زد ن ماتم عم د اشتن   

صورت صحیح این بیت که اتّفاقاً مطلع قصید ه نیز می باشد - بد ین گونه است:
ناگزران د ل است نوبت غم د اشتن               جبهت آمال را د اغ عد م د اشتن

)همان: 316(
جد ای از غلط مطبعی موجود  د ر مصراع اّول بیت فرآوری شد ه لغت نامه که د ر آن، 
حرف »د «، قبل از فعِل »است«، زائد  است؛ واژة »حلقه«، د ر بیت بیست و چهارم قصید ة 
خاقانی، واژة »ماتم«، د ر بیت بیست و پنجم، این قصید ه و واژة »عم«، نیز که به عنوان 
قافیة این بیت مجعول، مورد  استفاد ه قرار گرفته د ر بیت بیست و چهارم قصید ة خاقانی 

واقع شد ه است!
2-9-5- د ر جلد  د هم، صفحة 14617، نیز بیت از خاقانی بد ین صورت ُمثله شد ه است:

بر شهره منزل کواکب        جان از پی گرد  مرکب تو                 

صورت صحیح بیت به شکل ذیل است:
       جان از پی گرد  موکب تو                     بر شه ره ترکتاز بستیم

)خاقانی،1368: 642(
2-10- یکی از موارد  د یگر، ضبط های چند گانه از یک بیت واحد  خاقانی می باشد  که 

فقط به یک نمونه بسند ه می شود :
د ر جلد  نهم د ر صفحات 13065 و 13233 و 13883، یک بیت واحد ، به چند  صورت 
متفاوت ضبط شد ه است؛ که صد  البّته صورت سوم و ضبط ضیاءالد ین سّجاد ی صحیح 
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می باشد . شاید  اگر تنطیم کنند گان لغت نامة د هخد ا، د ر ذکر شواهد  به سال چاپ و نسخة 
مورد  نظر خود  اشاره می کرد ند ، این گونه اشکال ها تا حد ود ی ُمرتفع می شد . صاد قی د ر 
بخش شواهد  لغت نامة د هخد ا، د ر مورد  این د ست از اشکال ها می نویسد : »ارجاع د قیق 
شواهد  برای کنترل کرد ن آنها با منابع اصلی از ضروریّات فرهنگ نویسی است.« )صاد قی، 

.)27 :1388
جان کنند  از ژاژخایی تا به گرد  من رسند            کی رسد  سیـرالثوانی د ر نجیب ساربان
جان کنند  از ژاژخایی تا به گرد  من رسند            کی رسد  سیرالسوافی د ر نجیب ساربان
جان َکنند  از ژاژخایی تا به َگرد  من رسند            کی رسد  سیرالسوانی د ر نجیب ساربان
)خاقانی،1368: 328(

از  اّما  د اد ه شد ه،  نسبت  خاقانی  به  لغت نامه  د ر  که  است  ابیاتی  د یگر  مورد    -11-2
خاقانی نیست و گویند گان آن ها نیز مشخص نشد . برای پرهیز از اطناب، فقط به شمارة 
صفحاتی از لغت نامه که ابیات به اسم خاقانی، ضبط شد ه است؛ اشاره می شود . جلد  چهارم، 
صفحة5480، جلد  هفتم، صفحة 10250، جلد  هفتم، صفحة 11071، جلد  هشتم، صفحة 
12151، جلد  هشتم، صفحة12380، جلد  نهم، صفحة 12943، جلد  نهم، صفحة 13963، 

جلد  د هم، صفحة 14661
2-12- مورد  د یگر، ابیاتی است که به خاقانی نسبت د اد ه شد ه است، اّما گویند گان آن  

ابیات، شاعران د یگری می باشند .
2-12-1- د ر جلد  د وم، صفحة 2836، بیت ذیل از جمال الد ین عبد الرّزاق اصفهانی 

)عبد الرّزاق اصفهانی،1361: 161(، است:
ای عجب د لتان بنگرفت و نشد  جانتان ملول

                                      زین هواهای عفن زین آب های ناگوار

است،  نظامی  »شرف نامة«  از  ذیل  بیت   ،5985 صفحة  چهارم،  جلد   د ر   -2-12-2
)نظامی، 1335: 159(: 

     د ر آموختش راز آن پیشکش                  بد ان تعبیه شد  د ل شاه خوش

است. نظامی  »اقبال نامة«  از  ذیل  بیت   ،10045 صفحة  هفتم،  جلد   د ر   -3-12-2
)نظامی،1376الف: 151(: 

          نگارد  یکی نامة د لنواز                  که خوانند گان را بود  کارساز



137 /

ابوالعالءگنجه ای  رباعی های  از  ذیل  بیت  صفحة11861،  هشتم،  جلد   د ر   -4-12-2
است.)عوفی،1906م: 128/2(:

هجو کسی مکن که از تو مه بود  به سال            شاید  که او پد ر بود  و تو ند انیا

است. فرد وسی  »شاه نامة«  از  ذیل  بیت  صفحة 12157،  هشتم،  جلد   د ر   -5-12-2
)فرد وسی،1374: 23/2(: 

      جز از نیکنامی و فرهنگ و د اد             ز رفتار گیتی مگیرید  یاد 

2-12-6- د ر جلد  هشتم، صفحة 12275، بیت ذیل از رود کی است.)رود کی،1336: 
 :)54

  موی سفید  را نه از آن رو کنم سیاه          تا باز جوان شوم و صد  کنم گناه

2-12-7- د ر جلد  نهم، صفحة 13394، بیت ذیل از »شرف نامة« نظامی است.)نظامی، 
 :)275 :1335

    جهان سبز د ید  از بسی کشت و رود            به سر سبزی آمد  بد انجا فرود 

2-12-8- د ر جلد  نهم، صفحة 14382، بیت ذیل د ر قطعه ای نامشخص هم به بابا 
افضل کاشانی نسبت د اد ه شد ه است. الزم به ذکر است که د ر مصراع اّول بیت نیز افتاد گی 

رخ د اد ه و بعد  از واژة »شکستگی«، کلمة »عاد ت«، ساقط شد ه است: 
   چون زلف بتان شکستگی عاد ت کن          تا صد  هزار د ل کنی د ر نفسی

2-12-9- د رجلد  د هم، صفحة 14671، بیت ذیل از شرف نامة نظامی است.)نظامی، 
:)63 :1335

          اگر شیر گور افکند  وقت زور            تو شیر افکنی بلکه بهرام گور

2-12-10- د ر جلد  د هم، صفحة 14968، بیت ذیل از »مخزن االسرار«، نظامی است.
)نظامی،1370: 167(. با این تذّکر که واژة »زشتی« نیز باید  به »ُمشتی«، اصالح شود : 

      صفر ُکن این بُرج ز ِجرم هالل       باز ُکن این پرد ه زشتی خیال

2-12-11- د ر جلد  یازد هم، صفحة 16407، بیت ذیل از فرخی سیستانی است. )فّرخی 
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سیستانی،1385: 95(: 
     بوبکر عند لیب نوا را بخوان                  گو قوم خویش را چو بیابی بیار

2-12-12- د ر جلد  یازد هم، صفحة 17232، بیت ذیل از »لیلی و مجنون«، نظامی 
است. )نظامی،1369: 31(: 

           گر فوت شود  یکی نواله         بر چرخ رسد  نفیر و ناله

است. فرخی سیستانی  از  ذیل  بیت  د وازد هم، صفحة 19034،  جلد   د ر   -13-12-2
)فّرخی سیستانی، 1385: 66(: 

د رازتر سفر او بد ان رهی بود ه است       که د ه ز د ه نگسسته است و کرد ر از کرد ر

2-12-14- د ر جلد  سیزد هم، صفحة 19602، بیت ذیل از قطران تبریزی است.)قطران 
تبریزی،1362: 137(:

  لب تر مکن به آب که طلق است د ر قد ح
                                                  د ست از طعام د ار که زهر است توأمان

و  الحقیقه  »حد یقه  از  ذیل  بیت   ،19842 صفحة  سیزد هم،  جلد   د ر   -15-12-2
شریعةالطریقة« سنایی غزنوی است.)سنائی،1368: 532(:

       لطف او شد  نشیمن صهبا       قهر او شد  لویشن د ریا

2-12-16- د ر جلد  سیزد هم، صفحة 20108، بیت ذیل از »خسرو و شیرین« نظامی 
است.)نظامی،1376ب: 31(: 

       مبّرا حکمش از زود ی و د یری      منّزه د انَش از باال و زیری

2-12-17- د ر جلد  چهارد هم، صفحة 22027، بیت ذیل از یک غزِل سعد ی است.
)سعد ی،1379: 415(:

ای پاد شاه سایه ز د رویش وامگیر        ناچار خوشه چین بود  آنجا که خرمن است

2-12-18- د ر جلد  چهارد هم، صفحة 22243، بیت ذیل از مولوی است. )مولوی،د فتر 
اّول، 1378: 57(: 
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  همزبانی خویشی و پیوند ی است             مرد  با نامحرمان چون بند ی است

2-12-19- د ر جلد  چهارد هم، صفحة22563، این بیت ذیل از انوری ابیورد ی است.
)انوری،1337: 510(: 

        نّظاره کنان به روی خوبت           چون د ر نگرند  از کران ها

2-13- یکی از موارد ی که د ارای بسامد  بسیار باالیی )حد ود  550 مورد ( است؛ اغالط 
مطبعی است که فقط به یک مورد  بسند ه می شود . د ر جلد  چهارم، صفحة 5228، د ر مصراع 

اّول بیت ذیل چهار غلط وجود  د ارد : 
بیضه بشکن مرغ گم کن تا بری طاوس تر

                               بیضه پرورد ن به گنجشکان گذار و ماکیان

که صورت صحیح  مصراع اّول بد ین شکل است:
بیضه بشکن نوع َکم ُکن تا بُوی طاووس نَر

                               بیضه پرورد ن به گنجشکان گذار و ماکیان
)خاقانی،1368: 327(

2-14- مورد  د یگر، د خل و تصّرف د ر قافیه های اشعار خاقانی است، اگرچه این مورد  
نیز می توانست د ر طبقه بند ی اغالط مطبعی آورد ه شود ؛ اّما از آنجا که د ر شعر خاقانی، 

قافیه از اهمّیت و تشّخص ویژه ای برخورد ار است؛ به تفکیک، ذکر می-شود  :
2-15-1- د ر جلد  د وم، صفحة1872، با توّجه به واژه های قافیه قصد ة خاقانی: وفا، مرا، 

کجا و...)خاقانی،1368: 29(، واژة »تار«، به »تا«، تغییر یابد : 
   نوای باربد  و ساز بربط و مزمار           طریق کاسه گر و راه ارغنون و سه تار

2-15-2- د ر جلد  سوم، صفحة 4704، با توّجه به واژهه های قافیة قصید ة خاقانی: صبا، 
هوا، کیمیا و...)خاقانی، 1368: 33(، واژة »آسیاب«، به »آسیا«، تغییر یابد : 

     پیش بزرگان ما آب کسی روشن است
                              کآب ز پس می خورد  بر صفت آسیاب

خاقانی:  قصید ة  قافیة  واژه های  به  توّجه  با  د رجلد  چهارم، صفحة 5081،   -3-15-2
نقاب، انقالب، ناب و... )خاقانی،1368: 47(، واژة »عجیب«، به »عجاب«، تغییر یابد :

بوقلمون شد  بهار از قلم صبح و شام        راند  مثالی بد یع ساخت طلسمی عجیب
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2-15-4- د ر جلد  پنجم، صفحة7651، با توّجه به واژه های قافیة غزل خاقانی: شنید م، 
د وید م، برید م و )خاقانی،1368: 798(، فعل»کشید ن«، به »کشید م«، تغییر یابد  و واژة 

»جم«، د ر مصراع د وم، به »جام«، تغییر یابد ، زیرا »جام جام«، قید  مقد ار است:  
خورشید  خاک شد  ز پی جرعه یافتن        آن د م که جام جم کشید ن به صبحگاه

قافیة قصید ة خاقانی:  واژه های  به  توّجه  با  د ر جلد  ششم، صفحة 8895،   -5-15-2
احزان، زند ان، اخوان و... )خاقانی،1368: 347(، واژة »شهال«؛ به »ثهالن«، تغییر یابد : 

    عّمان و محیط و نیل و جیحون             جود ی و حری و قاف و شهال
  

خاقانی:  قصید ة  قافیة  واژه های  به  توّجه  با  صفحة14860،  د هم،  جلد   د ر   -6-15-2
گوهری، سکند ری، شش سری و ...)خاقانی،1368 :421( فعل »ُکنی«، به »خوری«، تغییر 

یابد : 
گرچه صبوح فوت شد  کوش که پیش از آفتاب

                                   زآن می آفتاب وش یاد  صبوحیان کنی
  

قصید ة  قافیة  واژه های  به  توّجه  با   ،17123 صفحة  یازد هم،  جلد   د ر   -7-15-2
، واژة »د انایی«، به »المانی«،  خاقانی:پنهانی، پیشانی، گریبانی و...)خاقانی،1368 :410( 

تغییر یابد : 
فرو کن نطع آزاد ی برافکن الم د رویشی

                                  که با الم سیه پوشان نماند  الف د انایی
  

2-15-8- د ر جلد  یازد هم، صفحة 17476، با توّجه به واژه های قافیة قصید ة خاقانی: 
گشایی، نمایی، سایی و ... )خاقانی،1368: 435(،  باید  جای د و مصراع تغییر یابد ، تا قافیه 

د رست باشد . د ر ضمن د ر واژة »َعمر«، حرف »و«، ساقط شد ه است: 
قرآن چه کند  زحمت بوَعمر و کسایی       د ولت نبرد  مّنت رسمی و معاشی

  2-15-9- د ر جلد  سیزد هم، صفحة 20404، با توّجه به واژه های قافیة قصید ة خاقانی: 
د لد ار، برد ار، کنار و...)خاقانی،1368: 200(، واژة »نقاد «، به »نقار«، تغییر یابد : 
       همه د زد ان نظم و نثر منند                   د زد  را چون نهم محل نقاد 
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2-15-10- د ر جلد  پانزد هم، صفحة 22821، با توّجه به واژه های قافیة قصید ة خاقانی: 
د رآ، پاد شا، ترا و... )خاقانی،1368: 1(،  واژة »او«، به »ال«، تغییر یابد :

هر چه جز نور السموات  از خد ایی عزل کن
                             گر تو را مشکوة د ل روشن شد  از مصباح او

  
2-16- یکی د یگر از موارد  قابل توّجه، تحریف رد یف های شناخته شد ة اشعار خاقانی 
اند ک  که  کسانی  است.  خاقانی  شعر  سبکی  مشّخصه های  شاخص ترین  از  رد یف  است. 
آشنایی با شعر خاقانی د اشته باشند  به آسانی می توانند  به واسطة این مشخصة سبکی؛ شعر 
او را از د یگران باز شناسند . د ر لغت نامه د هخد ا بیش از پنجاه بار، رد یف های شناخته شد ة 

اشعار خاقانی، مورد  تحریف واقع شد ه است که فقط به سه مورد ، اشاره می شود :
به  »یابند «،  قصید ه،  این  رد یف  به  توّجه  با  سوم، صفحة 3662،  جلد   د ر   -1-16-2

»بینند «، تغییر یابد .)خاقانی،1368: 95(:
سخنش معجز د هر آمد  از این به سخنان      به خد ا گر شنوند  اهل عجم یا یابند 

  
به  واژة »شما«،  رد یف قصید ه،  به  توّجه  با  پنجم، صفحة 7372،  د ر جلد    -2-16-2
»همه«، تغییر یابد . د ر ضمن د ر مصراع اّول همین بیت، واژة »کید «، غلط است و باید  به 

»َکند «، اصالح شود .)خاقانی،1368: 409(:
خانة طالع عمرم ششم و هشتم کید          چون ند ید ید  که جاماسب د هایید  شما

  
2-16-3- د ر جلد  پنجم، صفحة 74 25، با توّجه به رد یف قصید ه، »تو«، به »من«، 

تغییر یابد  )خاقانی،1368: 320(: 
      نافة مشکم که گر بند م کنی د ر صد  حصار

                                          سوی جان پرواز جوید  طیب جان افزای تو
  

2-17- یکی از موارد  قابل توّجه د یگر، بیت هایی است که از مثنوی »تحفة العراقین« 
خاقانی د ر لغت نامه آمد ه، ولی  به نام خاقانی، اشاره ای نشد ه است! کسانی که با آثار خاقانی 
آشنایی ند اشته باشند ؛ متوّجه این نکته نخواهند  شد  که این ابیات از خاقانی است که فقط 

به نمونه ای بسند ه می شود . د ر جلد  هفتم، صفحة 10062:
       تاریکی جهل خود  ستایی است            الاعلم عین روشنایی است
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2-18- آخرین مورد ی که طرح می شود ، ابیاتی است که د ر لغت نامه مقابل آن ها بزعم 
آن که گویند ة شعر، مشّخص نیست- عالمت سئوال گذاشته اند ؛ ولی این ابیات بد ون ترد ید  

از خاقانی است:
2-18-1- جلد  د وم، صفحة 3471، بیت ذیل از خاقانی است )خاقانی،1368: 171(:

      شاه انجم خاد م الالی اوست            خد مت الالش از آن خواهم گزید 
  

2-18-2- جلد  پنجم، صفحة 7439، بیت ذیل از خاقانی است )خاقانی،1368: 482(:
      روز از آن سوی کوه سرمست است         از نفس های جان فزای صبوح

  
2-18-3- جلد  ششم، صفحة 8339، بیت ذیل از خاقانی است )خاقانی،1368: 831(:

آن را که بشکنند  نوازش کنند  باز      یعنی که چون شکست نوازش د وای اوست
  

2-18-4- جلد  ششم، صفحة 8929، بیت ذیل از خاقانی است )خاقانی،1368: 856(:
         آخر چه حساب گیرد  انگشت             کو را زمیان فروگذارد 

  
2-18-5- جلد  ششم، صفحة 8234 ، بیت ذیل از خاقانی است )خاقانی،1368: 634(:

       تا لب من خاک بوس کوی تست          هرد م از لب بوی جان می آید م
  

2-18-6- جلد  هشتم، صفحة 12328، بیت ذیل از خاقانی است )خاقانی،1368: 39(:
     تا به نوای مد یح وصف تو بر د اشتم        رود  رباب من است رود ة اهل ریا

  
2-18-7- جلد  هشتم، صفحة 12354، بیت ذیل از خاقانی است )خاقانی،1368: 227(:

بود  آفتاب زرد ی کان روز رخ د ر آمد            صبح د و عید  بنمود  از سایة هاللش
  

2-18-8- جلد  نهم، صفحة 14392، بیت ذیل از خاقانی است )خاقانی،1368: 347(:
     با پشت و د ل شکسته آمد                 د ر خد مت تو د رست پیمان

  
2-18-9- جلد  نهم، صفحة 13409، بیت ذیل از خاقانی است )خاقانی،1368: 206(:

            از کعبه گر آویزند               کعبه بر من فشاند ی اشعار
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که البّته صورت صحیح بیت به شکل ذیل است: 
           از کعبه گر د رآویزند            کعبه بر من فشاند ی استار

)همان: 206(
2-18-10- جلد  د هم، صفحة 14859، بیت ذیل از خاقانی است.)خاقانی،1368 :620(:

چو من مالمتیی رخصه جوی باد ه بیار صبوح گویم سّبوح گوی چون باشم    
  

2-18-11- جلد  د هم، صفحة 15237، بیت ذیل از خاقانی است. )خاقانی،1368: 80(:
تا طاق گنج خانة نصرت کمان تیر همام گفت که ما اژد ها سریم       

  
که البّته صورت صحیح بیت به شکل ذیل است: 

تا طاق گنج خانة نصرت کمان ماست   تیر همام گفت که ما اژد ها سریم         
)خاقانی،1368: 80(
2-18-12- جلد  د هم، صفحة 15438، بیت ذیل از خاقانی است.)خاقانی،1368: 215(:

هر پاسبان که طّرة بام زمانه د اشت        چون طّره سر برید ه شد  از زخم خنجرش
  

از خاقانی است.)خاقانی،1368:  بیت ذیل  یازد هم، صفحة 16594،  2-18-13- جلد  
:)275

هر صبح فتح باب کن از انجم سرشک             بنشان غبار غّصه به باران صبحگاه
  

2-18-14- جلد  د وازد هم، صفحة 18149، بیت ذیل از خاقانی است.)خاقانی،1368 
:)490:

تیغ بُّرانش را قِراب رساد      ز آسمان کان کبود  کیمختی است     
  

2-18-15- جلد  سیزد هم، صفحة 20416، بیت ذیل از خاقانی است.)خاقانی،1368: 
:)777

      سینه مکن کاسمان د ر خون اوست          از خرابی محنت آباد  است باز
  

که البّته صورت صحیح بیت به شکل ذیل است: 
    سینة من کآسمان د ر خون اوست          از خرابی محنت آباد  است باز

)همان: 777(



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی144/

2-18-16- جلد  چهارد هم، صفحة 22341، بیت ذیل از خاقانی است. )خاقانی،1368: 
:)312

تا باشد ت حیات ز خضرای آسمان      کی باشد  نجات ز صفرای روزگار        
  

2-18-17- جلد  پانزد هم، صفحة 22992، بیت ذیل از خاقانی است.)خاقانی،1368: 
:)802

    بر د ر خاکش خجل بنشسته چرخ           نیم رو خاکی و خون آلود  بس
  

3- نتیجه گیری
گذاری های  َمطبعی، حرکه  اغالط  باالی  می د هد ، حجم  نشان  بررسی  این  یافته های 
ناد رست و بی جا، استفاد ه از عالئم سجاوند ی بی مورد ، حذف، اسقاط و د خل و تصّرف د ر 
واژگان، قرائت های ناصواب، بد فهمی د ر معنی اصطالح ها، ترکیب ها، کنایه ها، توضیح های 
ناد رست و گمراه کنند ه، ضبط ناد رست واژگان، عد م رعایت فاصله های میان واژه ای و میان 
لختی)هجائی(، عد م رعایت اصل جد ا نویسی و عد م رعایت استقالل صرفی واژگان، ُمُثله 
کرد ن بیت ها و تحریف قوافی و رد یف های شناخته شد ة خاقانی، فرآوری بیت های مجعول و 
ناد رست، گزینش صورت های غلط و ناکارآمد ، ضبط های چند گانه از یک بیت واحد ، انتساب 
بیت های د یگران به خاقانی، انتساب بیت های خاقانی به د یگران، عد م احاطه و اشراف به آثار 
خاقانی، عد م آشنایی با سبک شخصی خاقانی، عد م ارجاع نسخه و سال چاپ اثر استفاد ه 
شد ه و ... باعث شد ه است تا د ر یک مطالعة مورد ی)خاقانی(، ایراد ها، کاستی ها و نقائص 
بسیاری از این نسخه ی لغت نامه )1377( آشکار شود . این د ر حالی است که اگر بیت های 
شاعران د یگر نیز، مورد  بازبینی و تطبیق قرار گیرد ؛ بد ون ترد ید ، حجم اشکال ها افزایش 
خواهد  یافت. از این روی، بر اهالی علم و اد ب فرض است تا با گرفتن گوشه ای از این کار 
خطیر، د ر رفع کاستی ها و تکمیل لغت نامه بکوشند  تا این منبع با ارزش، مرجع بهتری برای 

پژوهشگران باشد  و اعتبار، جایگاه، شأن و منزلت واقعی خود  را باز یابد .
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