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Abstract 

One of the most recent works published in the field of Khaqani Studies is the second and 

third volumes of Khaqani’s Commentary, written by Mohammad Reza Barzegar Khaleqi. 

The author in these two volumes, as in the first volume, has described the quotations. The 

subject of this article is to review and criticize the second volume of this work. This 

research has attempted to resolve some of the shortcomings and drawbacks of this work 

through an analytical / descriptive approach; therefore, the drawbacks and shortcomings of 

this work have been examined in two major sections: content problems and 

typographical/editing problems. The first section, dealing with content drawbacks, has 

other sub-categories, which include: (a) misunderstanding the meaning of the verses; (b) 

incorrect recordings;(c) incorrect reading of verses; and d) inadequate and incomplete 

explanations. Each section has attempted to substantiate the comments provided by 

reference to ancient and original sources. However, the purpose of this essay is not to 

undermine the validity of this work; instead, it seeks to take a positive step in upholding 

this work with due diligence and ethics so that we can see more relevant text in the future. 

Keywords: Khaqani Description, Barzegar Khaleqi, Volume II, Drawbacks, Reviews and 

Criticisms. 
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،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیهایعلومانسانیبرنامهنامۀانتقادیمتونوپژوهش
951-9911،911تير،چهارمـپژوهشی(،سالبيستم،شمارةنامۀعلمی)مقالۀعلمیماه

 بررسی و نقد

 (جلد دوم)اثر محمدرضا برزگر خالقی  شرح دیوان خاقانی 

*سيدمحسنحسينیوردنجانی

 چكيده

پژوهی جلد دوم و سومم  رورا ارو ار خاقوانی       زمینة خاقانی آثار دریکی از جدیدترین 
تألیف محمدرضا برزگر خالقی است. مؤلف در ایون دو جلود نیوا ماننود جلود ن  وت       

 است. ممضمع این ج تار بررسی و نقد جلود دوم ایون اثور اسوت.     دهدارا ررا قصاید 
هوا و    برخوی کاسوتی  تمصوییی  ووو   این پژوهش کمرویده توا بوا روح تحلیلوی     نگارندۀ  

هوای ایون     ها و کاسوتی   ارکال ،ند؛ بر همین اساسکهای ممجمد در این اثر را رفع   ارکال
   ویرایشی بررسی روده وو  تایپی یاه محتمایی و ارکال یاه اثر در دو ب ش عمدۀ ارکال

نود  ا که عبوار   دارد های دیگری  محتمایی( زیرمجممعه یاه . ب ش ن  ت )ارکالاست
 های نادرسوت؛ ((   قیاسی و ضبط یاه درک نادرست میهمم ابیا ؛ ب( تصحیح (از: الف

ناکافی و ناکامل. در هر ق مت س ی روده توا    یاه د( تمضیح   و ؛خمانش نادرست ابیا 
هورروی،   با مراج ه به منابع کهن و اصیل م تدل و م وتند باروند. بوه   رده  نظرهای ارائه

کمرد تا   مینگارندۀ این سطمر بلکه  ،این ج تار کاستن از اعتبار این اثر نی ت هدف در
از آن توری را    با رعایت انصاف و اخالق گام مثبتی در اعتالی این اثر بردارد تا متن منقح

 در آینده راهد باریم.

 .و نقدها، بررسی   ا و کاستیه ررا خاقانی، برزگر خالقی، جلد دوم، ارکال ها:  کليدواژه
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 . مقدمه1

گوران مت وددی     پژوهی رونق خمبی گرفته است و پوژوهش   خاقانی ۀسالی است که حمز چند
اثور محمدرضوا    خاقوانی  دیومان  رورا یکی از این آثار  .اند  در این حمزه آثاری را تملید کرده

هموت انتشوارا  زوار منتشور      به 0911برزگر خالقی است. ب ش ن  ت این ررا در سال 
در و سومم   0931در  سبب رده است جلود دوم    تألییی مؤلف محترم یاه ارتغال ،ظاهراًرد. 
دیومان   10ساله روانة بازار نشر گردد. جلد دوم با رورا قصویدۀ    ده یباًتقربا تأخیری  و 0931
 412کتواب   یاهو  هیابد و مجممعة صیح  پایان می 11و با ررا و تی یر قصیدۀ  رمد می آغاز

و بوا م نوای   رومد   موی بوا م نوی کلموا  روروع      مؤلوف م موم ً   یاه صیحه است. تمضیح
 یابد.  م تصری از بیت پایان می
های دیگری نیا بر متمنی چومن    ای است که ررا  رده های رناخته  مؤلف این اثر از چهره

 نگارته است. حافظ دیمانو  دمنه و کلیله
و درک قصواید خاقوانی   تماند در فهوم    تر ررحی دانشجمیی است و می این کتاب بیش

م وائل غیرضوروری اسوت کوه      یواوردن   آن نیکوی از نکوا  قوم       گر خمبی بارد.  یاری
جاکه جلود دوم آن پوا از چنودین سوال وقیوه       گیر ب یاری از رروا است و ازآن  گریبان

های جدیدی که دربارۀ رو ر    مؤلف محترم از پژوهش که رسد  نظر می  منتشر رده است، به
جای این کتاب دیود   تمان در جای  خبر نبمده و نشان این آگاهی را می  انجام رده بیخاقانی 

موتن     بوه  باتمجوه  ،چنوین  و هوم  دجلد ن  ت دار در مقای ه باجایگاه بهتری  ،و از این نظر
مؤلوف در  تور روده اسوت.     جلد ن  ت بیش در مقای ه بادقت مؤلف  که رمد  رورن می

گوامی در بهبومد      د دوم ایون اثور را بررسوی و نقود کنود و     کمرد تا جل  رو می ج تار پیش
 وض یت این اثر بردارد.

 

 . پيشينة پژوهش2

هایی در نقد جلود ن  وت     اما پژوهش ،تاکنمن دربارۀ جلد دوم این اثر پژوهشی منتشر نشده
اثور ناصور نیکمب وت. نمی ونده      خاقوانی  دیمان ررانقدی بر  آن نمرته رده است، ازجمله

هوا    کمرد تا برخوی ناراسوتی    و می کند را بررسی و نقد میجلد ن  ت  ،ضمن م رفی این اثر
 کند. را اصالا
ا و هو  اروکال    مؤلوف  ،فور   اثر سو ید مهودوی   ،خاقانی دیمان ررا رناسی  آسیب کتاب در

موین جلود ن  وت رورا     ها ه  که یکی از آن کند را بررسی مینماقص رروا دیمان خاقانی 
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های ممجومد در ایون       آسیب  کمرد با تکیه بر سبک ر صی خاقانی   برزگر خالقی است و می
 ررا را بازگم کند.

 
 . درآمد3

و   نگارروی  یاهو  محتومایی و اروکال   یاهو  را در دو ب وش  اروکال     اه در این ق مت ارکال
 ویرایشی بررسی خماهیم کرد.

 
محتواییهایاوکاستیهاشکال9.9

تومان حوداقل در چهوار حومزه بررسوی کورد:         های محتمایی این اثر را می  ا و کاستیه ارکال
 هووای نادرسووت؛  قیاسووی و ضووبط یاهوو درک نادرسووت میهوومم ابیووا ؛ ب( تصووحیح (الووف

 ناکافی و ناکامل. یاه د( تمضیح   و ؛خمانش نادرست ابیا  ((  
 گیریم.  می  بحث را با بررسی ن  تین ممرد پی 

 درک نادرست مفهوم ابیات 1.1.1
 میهومم ابیوا  ممردبحوث    رسود  موی  نظور  در این ب ش به مماردی اراره خماهیم کرد که بوه 

 اند.  درستی بیان نشده  به  

 :یتب یلذ 111 یحةصدر 

 هر سال اگر خماص خلییه برند خاص

 

 از بهوور ک بووه، پووردۀ رنگووین  سووباکار   

 (014: 0911)خاقانی  

اهلل   لودین  : مراد خاقانی پردۀ ک به است که در زمان ناصور پردةرنگينسبزکار»اند:   نمرته
( سوبا بومده   ق 444-111وچهارمین خلییوة عباسوی )   ح ن مکنّی به ابمال باس، سی  احمدبن
 (.111: 0931)برزگر خالقی « است

کالم خاقوانی  ای در مدا بانمی رروانشاه است و این گیتار ارتباطی با   این بیت از قصیده
ق( و الم وتنجد بواهلل    111 دندارد. خاقانی در روزگار سه خلییة عباسی، ی نی المقتیی باهلل )

( در دربوار روروان   414-410: 4109ق( )ال یمطی  111ق( و الم تضیء بأمراهلل )د  144 )د
تورین   ق( خاقوانی سواکن تبریوا بومد و کوم      444اهلل )د   برد و در روزگار ناصر لدین  سر می  به

قصویده محصومل پویش از    کوه ایون    است م اینسطح روابط را با دربار رروان دارت و م لّ
 اهلل ندارد.  لدین ق( و ترک رروان است و ارتباطی با روزگار ناصر 110)



 0311، سال بيستم، شمارة چهارم، تير های علوم انسانی نامۀ انتقادی متون و برنامه پژوهش     031

 :یتب یلذ 111 یحةص

 زای  پمح  او ه ت رب  فتنوه   قندُز رب

 

 است از رب او آرکار   صبح قیامت رده 

 (011: 0911)خاقانی  

انگیا رده است   پمراند، فتنه  تر است و رب را می  زلف او که از رب سیاه»اند:   نمرته
« و این روب  زلوف او هموه را ماننود صوبح قیاموت مشومح و پریشوان سواخته اسوت          

 (.  111: 0931خالقی  )برزگر
سوپیدی   نظر مراد از صبح قیامت در این بیت چهرۀ ب یار زیبای م شمق است که از

ایجواد آرویتگی و انقوالب در خالیوق بوه قیاموت تشوبیه         نظور  و رورنی به صوبح و از 
 است. رده

 :یتب یلذ 131 یحةص

 مرگ رومد بُل جوب، تیوو رومد گنودنا     

 

 زار  کمس رمد عندلیب، خاک رمد  لوه  

 (010: 0911)خاقانی  

چمن سوبای کننود    رمد و تیو تم از ب یار کشتن  در جنگ، مرگ بازیچة تم می»اند:   نمرته
بلکوه امومر    ،نی وت  «کننودی »روبه   در این بیوت وجوه     (.131: 0931)برزگر خالقی « گردد  می

ند از: عامل فریب درمن )بمال جب با کمک گندنا صداهایی تملیود  ا مت ددی است که عبار 
 رمد(، هیبت و رنگ سبا رمشیر آهنین به هیبوت   کند و باعث فریب مردم و حیمانا  می  می
بوازی اسوت کوه وسویلة       که مورگ در میودان کوارزار رو بده     د، نتیجه اینمانَ  و رنگ گندنا می  

 تردستی و فرییتنش، رمشیر سبارنگ )ممدوا( است.
 در همین صیحه ذیل بیت:

 فاح کند تیوو توم قاعودۀ انتقوام    

 

 رمح تم مائودۀ کوارزار      ح کند 

 (010: 0911)خاقانی  

(. 131: 0931)برزگور خوالقی    «کوردن  ارزح  کوردن و بوی   کوردن:  رویء    ح»اند:   نمرته
( و « ح» مودخل  : ذیول 0991)ده ودا   «کوردن  غوار  »در ایون مصورع ی نوی     «کردن  ح»

باید همین م نوا درسوت بارود.    « کارزار  » و« مائده»نشینی و واژگانی چمن   به محمر هم باتمجه
مانده از سویرۀ   م باقیئاست( غنا تمان گیت رمح تم )رمح اباار قدر   در بردارت دیگری می

 کند.  کارزار را تصاحب و غار  می
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 :بیت ذیل 113 یحةص

 حلقة در(  ترنج گشت پر از سویم  خوام  

 

 رد چم رکم  صدف پور گهور  رواهمار    

 (019: 0911)خاقانی  

: 0931)برزگور خوالقی   « های سویید درون تورنج اسوت     سیم خام است اره از دانه»اند:   نمرته
« رحم  سویید  تورنج  »همان « آکنده»را « در(  ترنج»که درون « سیم  خام»مراد خاقانی از  (.113

در مصورع ب ود   « گهور رواهمار  »کند و مراد از   است که فاصلة پمست و ه تة اصلی را پُر می
 است.« های سیید ترنج  دانه»همان 

 :یتب یلذ 199 یحةص

 پیشوه   راهان عصر جا تم ه وتند ظلوم   

 

 دفتوور  جووا سوویاه  سپید دسووتند، آنجووا   ایوون 

 (031: 0911)خاقانی  

: 0931)برزگور خوالقی   « گربومدن اسوت   بمدن کنایه از ظالم و سوتم  سپیددست»اند:   نمرته
ای نودارد. منوابع م تلوف      برساختة خاقانی است و پویش از او سوابقه     این کنایه ،(. ظاهرا199ً

دزد و »سووجادی آن را کنایووه از  ،مووثالً انوود؛  بوورای ایوون تصوومیر م ووانی م تلیووی ذکوور کوورده
را کنایوه از     و اسوت المی آن  ،«کواری  سوتم »را کنایوه از     فور آن   ، کاازی و مهدوی«پیشه  خیانت

 :0931فور    مهودوی  ؛11: 0911کواازی   ؛112 ،0 ( :0913انود )سوجادی     دان وته  «دستی  تهی»
نشینی و ابیا  مشابه که ایون    هم محمر ،حال بااین .(341 ،4 ( :0931است المی  ؛0411 ،4 (

در م نوای ایون   « دورویی و ماو ری»نمعی    که دهد  ، نشان میاست کار رفته  ها به  تصمیر در آن
« ظواهر آراسوته و درون پلیود داروتن    »تور در م نوای    تصمیر نهیته است و ایون کنایوه بویش   

 رفته است؛ مانند بیت زیر: رکا  کردن( به )ظاهرسازی

 ای است ص ب  کاسه دست، سیهددهر  سپی

 

 میابوان  زبوانی ایون تنور ح    خومح   منگر بوه  

 (913: 0911)خاقانی  

 .کند  ذهن متبادر می   در بیت با  نیا همین م نا را به« میابان  زبانی این ترح  خمح»عبار  

 :یتب یلذ 114 یحةص

 أل ف  حاصل  عشری ز سال عمر  خم ینَ

 

 مقود ر  ستّین دقیقوه جاهوت بور ننوه فلوک      

 (031: 0911)خاقانی  
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)برزگر خوالقی  « ننه فلک مقدر است که هر ساعت حافظ جاه و جالل تم بارد»اند:   نمرته
و « انم درجوه   سوی  یوک »در م نای « دقیقه» طبی تاً« فلک و جاه»به دو واژۀ  (. باتمجه114: 0931

 (.411: 0911مصیّی )نجممی است نه در م نای زمان و ساعت  یاه از اصطالا

 :یتب یلذ 113 یحةص

 درمووی  میوواان عقوول یووک  گوور بووه

 

 کیچه چمن دینار  چه کنی دست  

 (033: 0911)خاقانی  

روکل دینوار     اندازۀ درمی ارزری داری، چرا دستت را به  اگر در ترازوی عقل به»اند:   نمرته
 بیوت  ایون  در «دینوار » از (. موراد 113: 0931)برزگر خالقی « کنی  پیش ک ان گ رد و کیچه می

هوای    بورگ  .(19: 0930گمیند )یمسیی هوروی    می «کشمث یا اف نتین» را آن که است گیاهی
کمچک این گیاه در کنار هم ربیه انگشتان دست ان ان است )ماننود بورگ چنوار( و هیبوت     

رده است )تصمیر این گیاه هم در میان ب ضوی از ن وخ خطوی و     کیچه کلی آن چمن دست 
تمان ایهام تناسبی میوان درم و    در م نای ثانمی می ،البته .اینترنت ممجمد است(هم در فضای 
گمنه انت اب واژگان هنر خاقانی و نممدی از سبک ر صوی اوسوت.    د و اینکردینار برقرار 

و نیووا    «تووا و ممتووازبمدن یووک»م نووای  در اروو ار خاقووانی بووه« بوومدن درم  یووک» ،بووراین عووالوه
 .آمده است« دارتن کمال»

 اول و نومبر »: انود   نمروته  «االسفااراالسفاار ذفوکورةباکورة» عنمان ذیل 321 یحةصدر 
 بوه عنومان کوه مت لوق    یون در ترجمة ق مت ن  ت ا .«سحرها ذکرردۀ و ها  کتاب و ر رها
کوه گیوت   یود اسوت، با  یممصول  الودین   جمال مدا و حج ن  ت سیر وصف در ای  رینییه
 آن تومان   می «اَسحار» واژۀ بهتمجهبا ،البته .«سیرها نمبرانة» است رکلبدین آن درست ترجمة

نمبرانوة  »ترجموة آن   ،صومر  درایون  «صبح هنگام و درآمدنصبح  به» ی نی خماند، «إسیار» را
 خماهد بمد.« صبح

 :یتب یلذ 0141 یحةص

 نقد صیا چمن برون دهوم   قلب ریا به

 

 زیومر حوما بورآورم     ن ناس چمن بوه  

 (421: 0911)خاقانی  

چمن نقود سورۀ خوالص و پواک جلومه       چرا قلب ریاکار پر از نیاق خمد را هم»اند:   نمرته
 اسوت درمقابول   « زر ناسوره »در ایون بیوت   « قلب»(. مراد از 311: 0931)برزگر خالقی « دهم
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در  ،جای سکة سرۀ صیا ارائه دهم؟ البتوه   گمید: سکة ناسرۀ ریا را چگمنه به  خاقانی می .«نقد»
 خماهد بمد.« ریا»در ایهام تناسب با « قلب ی نی عضم بدن»م نای ثانمیه 

 :یتب یلذ 0011 یحةص

 جاسووت موورا  آدمووی آن ملیووک نووی 

 

 کونم؟   یادان چوه    چمن سپردم ش به 

 (412: 0911)خاقانی  

موادر   جوا منظومر   راید در این .زن ..  فردی از آدمیان، کنایه از مطلق  آدم: نیم  نیم»اند:   نمرته
)برزگور خوالقی   « پیر و فرتمتش بارد ... ممکن است منظمر فرزنود کمچوک خاقوانی بارود    

سوروده روده    هجری 110سال    (. این قصیده و این بیت پا از ترک رروان به0011: 0931
در این بیت موراد خاقوانی    ،یقیناًاند و   است و در این روزگار مادر و هم ر خاقانی زنده نبمده

 گمید:  است که در بیت دیگری دربارۀ او می« عبدالمجید»چکش همان پ ر کم

 بماندم مون و مانود عبدالمجیودی   

 

 یووادان پواکش سووپردم   ودی وت بوه   

 (314: 0911)خاقانی  

و هجور  بوه   « اردن او در روروان ذگو  باقی»، «اردن عبدالمجیدذگ ودی ت»مراد خاقانی از 
چنوان در    تبریوا هوم     فرزندان دختر خاقانی نیا پوا از کوما او بوه    که دانیم  است. می« تبریا»

 اند.  زی ته  تبریا می

 :یتب یلذ 0091 یحةص

 قبلووة خاقووانی اسووت، قلووة مووی تووا روومد      

 

 سمخته چمن سیم  عقل، گشته چم سیماب  غوم  

 (441: 0911)خاقانی  

)برزگور  « روده  ای است که سومخته و پواک و خوالص     سیم سمخته و آن نقره»اند:   نمرته
رمد و دیگر ماننود گذروته اعتبواری ن ماهود       (. سیم با سمختن سیاه می0091: 0931خالقی 

 اند:  دارت. در روح ساختن آن گیته

درم موا     درم نقرۀ خالص و یک   زرگران سیم سمخته بدین طریق گیرند؛ فراگیرند، یک
درم    زنود و مقودار نویم   دانگ اسرب خالص. ما و نقره را نیک بر هم گدا  خالص و نیم
گواه در میوان گومگرد     دو نمبت بر وی افکنند تا آن جمله یکوی رومد. آن     گمگرد زرد به

غایوت خومب بارود      غایوت رورون روده بارود و سومادی بوه        ریاند، لمن آن سیاهی به
 .(441: 0914 )کارانی
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 .(014-011: 0931سمخته در سیاهی و براقی مانند قیر اسوت )بل وی     اند سیم    و نیا گیته
گمید از سیم سومخته بورای نگاروتن خطومژ ویوژه اسوتیاده         می سیرنامهناصرخ رو نیا در 

موراد خاقوانی    کوه  رمد  ا رورن میه به این تمضیح (. باتمجه34: 0991کردند )ناصرخ رو   می
 ،درنتیجوه  .رودن عقول اسوت    قودرومنالت   ردن و بی چمن سیم، سیاه ردن عقل هم از سمخته
نمروی اسوت کوه عقول از کوار افتواده         راثر بواده باست و  «می»خاقانی  ةقبل که گمید  راعر می

رود   رمد( و غم نیوا ماننود سویماب از بوین موی       اح خار( می  سمزد و از عملکرد عادی  )می
ان ان دموی از غوم و انودوه روزگوار و      ،درنتیجه ؛رود(  )سیماب در مجاور  هما از میان می

رومد خاقوانی آن را     باعث موی  «مَی»آساید و همین اثر    ندیشی عقل میا  گری و عاقبت ح اب
و ایون هوم   « خورد در خطاسوت  » :گمید  صراحت می بهسه بیت ب د هم  قبلة خمیش کند. در

 یید م نای پیشین است.أت

 :یتب یلذ 0019 یحةص
 ف ول  فر، تیوو توم موریخ   دچتر تم خمرری

 

 حکم، حلم تم کیمان ریَم علم تم برجیا 
 

 (442: 0911)خاقانی 

خمی  آرام چمن کیمان، زیرا کیمان دورتورین سویاره اسوت     و ریم: با خلق  کیمان»اند:   نمرته
جهوت حلوم و بردبواری ممودوا      زمین و مدار آن گ رد زمین ب یار کنند و آرام است، بدین   به
. اگرچوه  (0019: 0931)برزگور خوالقی    «کردن کیمان تشبیه رده اسوت  حرکت کندی و آرام  به

مراد خاقانی این نی ت، بلکه در نجمم قودیم هریوک از    کیمان دورترین سیاره است، اما یقیناً
بردبواری و  »و « گورفتن  دیرخشوم »ند و در این میان کیمان نماد بمدوخمیی  سیارگان نماد خلق

 (.919: 0944است )بیرونی « حلم

 :یتب یلذ 0414 یحةص

 پروردۀ جواع تمسوت عی وی   

 

 تمسووت مووریم آب ووتن ل وول   

 (411: 0911)خاقانی  

کوه   گمنه  پرور عی ی است و همان  گمید: ای م شمق، چشم تم جان  خاقانی می»اند:   نمرته
ب وش توم نیوا      کننده بمد، آب تن لب ل ل  جان  ب ش و زنده  حضر  مریم آب تن عی ای جان

خاقوانی   ،درحقیقوت  .(. م نوای بیوت مغشومح اسوت    0414: 0931)برزگور خوالقی   « ه ت
مریم مانند رده اسوت و     گمید: عی ی پروردۀ جاع تمست؛ ی نی چشم م شمق مضمرا به  می

گمیود:    در مصورع دوم هوم موی      ب ش آن چشم )مریم( عی ی خماهد بومد.   غماۀ جان طبی تاً
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که مریم بدان آب وتن     ب شی مانند عی ی است  ی نی ل ل تم در جان ،آب تن ل ل تمست مریم 
 گمید:  گری مییچراکه در بیت د ،دان ت« بمسه»تمان عی ی را   ت و حتی میبمده اس

 مریم آب تن است ل ل تم از بمسه بواح 

 

 خودایی رومد، عی وی توم موتهم        تا بوه  

 (441: 0911)خاقانی  

 :یتب یلذ 0413 یحةص

 در بمتة خاک سوازی اک ویر  

 

 آتووش ز اثیوور و آسوومان دَم  

 (411: 0911)خاقانی  

ا  از کرۀ اثیر اسوت و آسومان هوم      ای خمررید، آتش بمته»اند:   دوم نمرته دربارۀ مصرع
در این مصراع یکی از اباار زرگوری  « دَم(. »0413: 0931)برزگر خالقی « دمد  در این بمته می

کوه بوا کموک آن در میوان کومره         گری بمده است. این وسویله انبوانی پور از بواد بومد      و آهن
تبریوای  بنگریود بوه    ،«دم»برای م نوای  ) اند اراره کردهزیادی به آن  های  دمیدند و فرهنگ  می

(. مراد خاقانی این است که عمول اک یرسوازی   0194 ،4 ( :0901نیی ی    ؛111 ،4 ( :0944
 و دم  آسمان. ،از بمتة خاک، آتش اثیر است خمررید به ابااری احتیا( دارد، این اباار عبار 

 مطلع با الم یح م لص مدحیة قصیدۀ یلذ 0413 یحةص

 خمری نودارم  روزم فرورد از غم و هم غم

 

 رازم برآموود از دل و هووم دلبووری نوودارم   

 (413: 0911)خاقانی  

خماهود کوه     راعر این ابیا  را در زندان سروده است و از قیصر روم مدد موی »اند:   نمرته
ایون ابیوا  در      (.0444: 0931)برزگر خوالقی  « تا از زندان رهایی یابد   ناد راه ریاعت نماید

دریافت اجازۀ حج آن را سروده است، خومد   منظمر  بلکه خاقانی به ،زندان سروده نشده است
 کند:  می بیانگمنه  او در ابیا  پایانی غرضش را این

 پووی مکووه و سوور حووج    دارم دل عووراق و

 

 درخمرتر از اجواز  توم درخومری نودارم     

 (419: 0911)خاقانی  

کوه   تور ایون    (. عجیوب 034: 0932قصیده و قصیدۀ ترسائیه یکی است )ترکی  ممدوا این
انود    دان ته «روم قیصر» احتمال زیاد از سرداران دربار رروان بمده  ممدوا این قصیده را که به

 ناصماب است. که گیتاری کامالً
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 :بیت یلذ 0444 یحةص

 ملکای  این سیاست و فرمان ش دیود، گیتوا  

 

 توم خنجوری نودارم    در قبضة م یح چوم  

 (411: 0911)خاقانی  

 صوحیح  کوه  اسوت  دان وته  رو ص  نوام  غلوط   ملکا: خاقانی این کلموه را بوه  »: اند  نمرته
 نیوا  ن  وت  جلود  در قبل ها  را سال اه هجمل ینهم .(0444: 0931 خالقی)برزگر  «بارد  نمی
 ملکائیوه،  نوام   بوه  م ویحیت  مشوهمر  فرقة سه کهآنحال ،(014: 0911 خالقی برزگر) اند  نمرته

« ملکوا » زیوادی  کهون  منابع و اند  رده گذاری  نام پیشمایانشان نام  به سههر ی قمبیه،و  ،ن طمریه
: 0914 ال لومی    ینیالح و  ؛22: 4111 خومارزمی ) اند  دان ته یهفرقة ملکائ یارا نام ر ص و رئ

 (.444 ،0 ( :0331 یرهرستان ؛91

 :یتب یلذ 0411 یحةص

 چرخ چمن باز بردوخت چشمماز آن 

 

 گریووام  کووه بوواز از گریووا بووال مووی    

 (411: 0911)خاقانی  

م نوای    ناموه بوه    گریا بال، جای بال و مصیبت، راید کنریا بال بارد که در لغوت »اند:   نمرته
اسوت اره از چورخ و    ،هرحوال  بوه  .ای که از نی و علف ساخته رده بارد  خانة کمچک و خانه

م نوای جایگواهی     است، بوه « کنریا» (. این واژه یقینا0411ً: 0931گر خالقی )برز« آسمان است
انود بواز     کردند تا دوران پَرریای آن تمام رومد و برخوی نمروته     داری می که باز را در آن نگه
زیوادی دربوارۀ ایون     هوای   بازناموه آممز گردد.   کردند تا دست  داری می جا نگه  وحشی را در آن

 .(31 :0912ن ومی   ؛11: 0911بینش و افشوار  اند )  دست داده  مکان و کیییت آن اطالعاتی به
بودون  « کنریوا »هوا    اما در بازنامه ،اند  س ن گیته« کنریاجای»ها از   ها و برخی ررا  نامه  در لغت

 وند جای( نامی برای مکان است. وند )پا پا

 :یتب یلذ 0412 یحةص

 سران را که چم گمیند کمرکش هموه را   بی

 

 خراسان یابم   سر چمن سر  چمگان به  طمق 

 (432: 0911)خاقانی  

ند، هموه  ا پای سرو  خمیش و بی  چمن گمی بی  سران و ازخمدگذرتگان که هم  بی»اند:   نمرته
نشانة ت ولیم    چمن سر چمگان به  بینم که سرران را هم  را کمرب تة خدمت و آمادۀ خدمت می

در ایون بیوت   « کمورکش »(. اصوطالا  0414: 0931)برزگور خوالقی    «انود   و طاعت فروآورده
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بوه ایون    (. باتمجوه 401: 0939است و پیش از خاقانی نیا سابقه دارد )بیهقی « خادم»درم نای 
چمن گومی    اند و هم  نکته، م نای بیت از این قرار است: عارفان کاملی که از خمیشتن گذرته

کند، در خراسوان صواحب روأن و      ها اعتنا نمی  کا بدان اما هیچ ،دوند  خدمت همگان میدر 
 ران در خراسان خماهم یافت.  سر( ه تند و من آنان را درجایگاه حقیقی  رمکت )طمق

 :یتب یلذ 0919 یحةص

 ای فتی، فتمی دیون نی وت در  فتنوه زدن   

 

 خراسوان یوابم     نتمان گیوت کوه فتّوان بوه     

 (431: 0911)خاقانی  

تومانیم بگومییم در     دهد و نموی   انگیای نمی  فتنه   ای جمان، دین هرگا دستمر به»اند:   نمرته
(. ارتبواژ ایون م نوایی کوه     0919: 0931)برزگور خوالقی    «رومد   انگیا یافت نمی  خراسان فتنه

 ببینیم:اند با ابیا  ب دی م لمم نی ت. ابیا  ب دی را با هم   مؤلف محترم ارائه داده

 نکوونم بوواور کاحکووام خراسان ووت ایوون   

 

 یوابم  خراسوان    بوه  لقمان و هرما صد گرچه 

 حکووم بمم شوور مصووروع نگیوورم، گرچووه  

 

 خراسوان یوابم     دان بوه دنامش ادریا رصو  

 (431-431: 0911)خاقانی  

فتنوة قوران مشوهمر قورن      کوه  کنم  به این ابیا ، مراد خاقانی این است که باور نمی باتمجه
ابمم شور بل وی   »انگیوا  ایون مواجرا، ی نوی       رشم از سرزمین خراسان آغاز رده بارد و فتنوه 

خماهود واق یوت را بوا زبوان رواعرانه انکوار کنود و سواحت           از خراسان بارد. او می« منجم
مم شور  ب»گومیی در آرای    دانویم کوه اسواس ایون پویش       را از آن برکنار بنمایاند. می« خراسان»

 (.21: 0911م شر بل ی   است )ابی« بل ی

 :تیب لیذ 0904 ةیحص

 گر زمان یابم از احداث زمان، رک نکونم 

 

 خراسووان یووابم   کووا م ووالیش گَرَز مووان بووه 

 (433: 0911)خاقانی  

سوبب    های روزگار مجوال و رهوایی یوابم، روک نودارم کوه بوه           اگر از س تی»اند:   نمرته
(. 0904: 0931)برزگور خوالقی    «بورین را در خراسوان خوماهم یافوت    های او آسمان   بارگی

( 021-024: 0931اسوت )دادگوی    بُن دَه ش ون ای پرکاربرد در متمن پهلمی مانند   واژه« گَرَز مان»
نه آسمان. با این تمضیح، خاقوانی بهشوت را در خراسوان     ،است« بهشت»تر در م نای  و بیش

 نه آسمان را. ،بیند  می
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 :تیب لیذ 0949 ةیحص

 تقطیع او و ازرق گردون ز یوک رو ار  

 

 ت ووبیح او و عقوود ثریووا ز یووک نظووام  

 (911: 0911)خاقانی  

تقطیع: آرایوش و پیورایش   »اند:   است، نمرته حادةالدینعمدةاین بیت در مرثیة ابممنصمر 
(. در ایون بیوت موراد    0949: 0931)برزگور خوالقی   « ساختن جاموه و لبواس   لباس و متناسب

گمید: لباس صومفیانة ممودوا و لبواس      است، می« پمرش صمفیانه»نمعی « تقطیع»خاقانی از 
 کند:  تر می  را رورن« تقطیع». بیت زیر از مملمی م نای است کبمد فلک از یک تاروپمد

 هین که از تقطیع ما یک توار مانود  

 

 مصوور بوومدیم و یووک دیوومار مانوود 

 (931 ،0 ( :0939)مملمی  

 :تیب لیذ 0994 ةیحص

 او بمد صد جمینی و غاالوی، این وت غوبن   

 

 کاندر جهان نوه کنودرئی بومد و نوه نظوام      

 (919: 0911)خاقانی  

او ازلحوا  علوم و   »انود:    است، نمرته الدینحادةعمدةاین بیت نیا در مرثیة ابممنصمر 
کردنود  الملک چه زیانی   اندازۀ صد جمینی و غاالی بمد و کندری و خماجه نظام  م رفت به

مراد خاقانی ایون اسوت:      (.0994: 0931)برزگر خالقی « که در جهان نبمدند و او را ندیدند
نماخوت و نیوا     صدبرابر  جمینی بمد که عمیدالمُلک کنن دُری او را می حادةارزح ابممنصمر 

دارت؛ اموا اف ومس، در     الملک او را پاس می  پایگاهش صدبرابر غاالی بمد که خماجه نظام
قودر او را بداننود و او را      و نوه ماننود آن دو بمدنود کوه       گار او نه کندری و نه خماجهروز

 کنند. تکریم

 های نادرستقیاسی و ضبط یاه تصحیح 3.1.1
   تصوحیح زده    و دست به است   مؤلف محترم در ممارد مت ددی از چاپ سجادی عدول کرده

نادرست یا تصحیحی قیاسی و بدون پشوتمانة   ها نتیجة کار ضبطی  اما در ب یاری از آن ست.ا
هوا و    میانو  م وتقیم بوه دسوت    نکردن همراج   علت اصلی این اتیاق هم ،علمی است. ظاهراً

در مومارد دیگوری هوم ضوبط نادرسوت       .های چاپ سجادی اسوت   بدل  ن  ه  به کردن هب ند
کنویم کوه ایون نومع       ه میاند. در این ق مت به ابیاتی ارار  منتقل کرده طمر کامل بهسجادی را 

 ها دید.  تمان در آن  ا را میه ارکال
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 :تیب لیذ 134 ةیحص

 خومن    از خمی مردان، رهاب روی بشمید به

 

 وز سم اسوبان، نبوا  ج ود نهود بور عوذار       

 (010: 0911)خاقانی  

رود و روهاب روی    عرق خمنین مردان در میدان نبرد ب ار رده به آسمان موی »اند:   نمرته
« افتود   رمید و از سُم اسبان میدان نبرد زلف مج د گیاهان بر رخ ارران موی   را با آن میخمد 

در مصورع ن  وت بایود    « روهاب »در قیواس بوا   « نبوا  »(. ضبط 134: 0931)برزگر خالقی 
است و ن و ة لنودن   « بنا » است. ضبط ن  ة مجلا دقیقاً« الن ش  بنا »بارد، مراد « بنا »

(. ضومن  011ق: ب  442خاقوانی   ؛419: 1 رنخماند )خاقانی، ابتدای ق« بنا »تمان   را نیا می
وران رویوش را  آ آلومد جنوگ    ی نی رهاب از خمی خمن ،که در بیت اغراق راعرانه است این

که سم  اسب  یالن بوا   الن ش از ترس این  و بنا    رسد  نظر می  رنگ به  سرخ علت همین  ر ته، به
اح انداختوه اسوت یوا گی ومی خومد را چومن         را بر چهرهصمرتش برخمرد نکند گی میش 

 نقابی برچهره انداخته تا از گرد و غبار میدان در امان بارد.

 :تیب لیذ 192 ةیحص

 وران را، مرروود نشووید موون بووه  جووان سوو ن

 

 بهوور چنووین نشوویدی، منشوود نشووید بهتوور  

 (031: 0911)خاقانی  

ای   ر ر زیبایی زیبنده اسوت خماننوده   برای خماندن چنین»اند:   در ررا مصرع دوم نمرته
در مصورع دوم  « نشوید »(. کلموة  134: 0931)برزگور خوالقی   « با صدای خمح آن را ب ماند

 ممردپ وند و هم ایجواد صون ت    نکردنبارد، هم از باب تکرار« ررید»احتمال زیاد باید   به
انی ابتودای  خاقانی، ی نی جناس. این ضبط )ررید( برابر است با ن خ اصیل و کهون )خاقو  

 ؛31ق:  121خاقوانی   ؛31: ب 1 رنخاقانی نیمة دوم قو  ؛019ق:  114خاقانی  ؛421: 1 رنق
 بر ن خ، عبدالرسملی نیوا هموین نمی وه را برگایوده اسوت      عالوه .(19: ب 3 رنخاقانی ق  

قصوویده در محضوور « راوی»همووان  «رروید »(. پووا مووراد خاقووانی از 031: 0904)خاقوانی  
 ممدوا است.

 :تیب لیذ 111 ةیحص

 دو فتما است، تازه در یک وقوت 

 

 دو لطییه است، سیته در یوک توار   

 (410: 0911)خاقانی  
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بهوایی ه وتند کوه در یوک       هوردو گمهرهوای گوران   »اند:   در ررا مصرع دوم نمرته
ق(، مجلوا )ابتودای    442(. اقدم ن خ، مانند لندن )111: 0931)برزگر خالقی « اند  ررته

 ؛414ق: ب  442انود )خاقوانی     ضوبط کورده  « بوار »صراحت  بهق(  114و فاتح ) ،(1 رنق
مرحومم سوجادی ضوبط ن و ة      .(011ق: ب  114خاقوانی   ؛432: 1 رنخاقانی ابتدای ق

گمنوه خماهود بومد: هوردو گومهر       نمی ه م نی مصورع ایون   این با .لندن را نیاورده است
داسوتان     علت ارارتی که به  اند. این ضبط به  ت بیه رده« بار»بهایی ه تند که در یک  گران

کوه البتوه در م نوا غلوط نی وت،       ،«توار »ضوبط   در مقای وه بوا  دارد « یمسف و بنیوامین »
 دارد. برتری

 :تیب لیذ 314 ةیحص

 زن  دریووای پرعجایووب و ز اعووراب مووم(   

 

 از راحلوووه جایوووره و از مکوووه م بووورح   

 (404: 0911)خاقانی  

(. ایون واژه )راحلوه(   314: 0931)برزگور خوالقی   « و رترسماریراحله: ستمر »اند:   نمرته
هموین را     متأثر از عبدالرسملی است؛ چراکوه او نیوا   رسد که می نظر  تصحیح قیاسی است و به
هوای ممجومد، حتوی ن و ی کوه        نومیا  دسوت  ی(. تمام444: 0904برگایده است )خاقانی 

انود.    ضوبط کورده  « ها  حلّه»، «راحله» جای است، به   سجادی در تصحیح خمیش استیاده نکرده
تناسوب دارد. ی نوی در   « دریوای بادیوه  »با  کامالً« منال و جای فرود»در م نای « جایرۀ حلّه»

 ها ه تند.  دریای بادیه منازل  راه در حکم  جایره

 :تیب لیذ 0130 ةیحص

 بیارومبید از آنوک     پیل م تم مغوام از انگوژ  

 

 یوواد آورمگوور بیاسووایم دمووی، هندوسووتان    

 (411: 0911)خاقانی  

« هر طورف کوه خماهنود برنود       انگژ: آهنی بارد سرکج که فیل را بدان به»اند:   نمرته
(. این ضبط )انگوژ( نیوا قیاسوی اسوت و بواز هوم متوأثر از        0130: 0931خالقی  )برزگر

(. 411: 0904او آن را برگایوده اسوت )خاقوانی     فقوط  پیش از ایون  عبدالرسملی، چراکه
هایی که سجادی در تصحیح اسوتیاده نکورده     نمیا ن خ ممردبررسی، حتی دست یتمام

اند و همین ضبط م تار است. نکتة مهمی دربوارۀ    ضبط کرده« آهن« »انگژ»جای   است، به
ه در دیومان  این قصیده وجمد دارد که تاکنمن ک ی بدان تمجه نکرده است. ایون قصوید  
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و برخی ن خ مانند لندن و انصاری )مرعشی( دو مطلوع دارد کوه    ،سجادی، عبدالرسملی
 ند از:ا عبار 

 برم  گلشن رخت بیرون میاهر زمان زین سب

 

 آورم  کووف مووی   عووالمی از عووالم فکوور  بووه 

 (421: 0911)خاقانی  

 ام باری که گمیم ز آفرینش برتورم   من کی

 

 آفورینش بور سورم   کافرم گر ه ت توا(   

 (423)همان:  

علوت روباهت در قافیوه و      ند که بها احتمال زیاد دو قصیدۀ مجاا و م تقل  این دو مطلع به
و  تیواخر »ای در ممضومع    ( قصویده 421 هموان: اند. مطلوع ن  وت )    وی یکی پندارته ردهرَ

مت نکومهش و موذ  »ای در   ( قصویده 423هموان:  اسوت و مطلوع دوم )  « مباها  بر خمیشتن
: انود؛ موثالً    اعتماد نیا آن دو را دو قصیدۀ م تقل پنداروته  است و ن خ کهن و قابل« خمیشتن

و ن  ة آستان قدس برای هر قصیده عنمان م وتقلی   ،سه ن  ة مجلا، ن  ة کهن دانشگاه
 ق: ب 121خاقوانی   ؛40-41: 1یوا   1 رنخاقوانی قو     ؛11-11: 1 رندارند )خاقانی ابتودای قو  

و مطلوع دوم را   اسوت  ن  ة م تبر پاریا فقط مطلع ن  وت را ضوبط کورده   ( و 011-010
 (.13 : ب3 رنندارد )خاقانی ق اصالً

 :بیت یلذ 0019 یحةص

 پیش تنداسوتر نواقص چوم روغال    

 

 کنم؟   رغل سگ اری و دستان چه 

 (419: 0911)خاقانی  

نازا و سوترون اسوت و   تنداستر ناقص: است اره از آسمان که مانند استر و قاطر »اند:   نمرته
(. ایون واژه )تنداسوتر( تصوحیف    0019: 0931)برزگور خوالقی   « دهود   ک وی نموی    خیری بوه 

است که خصویة   از این نظربمدن آن « ناقص  » گمیند و  نیا می« قنندُز»است که آن را « بیداستر»
 آوردن سومد ایون   دسوت   مهمی دارت و رکارچیان برای بوه  کاربرداین جانمر در طب قدیم 

 ،0 ( :0931فور    کردنود )مهودوی    گرفتند و پا از کشیدن خصویه رهوایش موی     حیمان را می
است که در بیت پیشین گیتوه روده   « زن و خادم»(. این تصمیر )بیداستر( هم است اره از 221
 «:آسمان»نه  ،است

 دولت از خادم و زن چومن طلوبم  

 

 کونم؟    نقصوان چوه     کاملم میل بوه  

 چوم روغال  پیش بیداسوتر نواقص    

 

 کنم؟   رغل سگ اری و دستان چه 

 (419: 0911)خاقانی  
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 :یتب یلذ 0010 یحةص

 اوصاف تم تیر هندسوی را 

 

 الل ووان ببیوونم  بووار طوورَف 

 (411: 0911)خاقانی  

قدر اوصاف تم را گیت تا دهانش کف کرد و دو طورف   عطارد، دبیر فلک، آن»اند:   نمرته
هم تصحیح قیاسی اسوت و  « الل ان  بار طرف(. »0010: 0931)برزگر خالقی « زبانش بار آورد

حاصول   ،احتموال  بوه سامان و زیبایی دارد.   کنند و نه م نای به  ها آن را ت هد می  نمیا نه دست
« الل وان ببیونم    بواد طورب  »بدخمانی سجادی است که مصرع دوم را چنین ضبط کرده است: 

هوای کهون     نومیا  دسوت  یراساس تموام (. صمر  صحیح مصرع دوم ب411: 0911)خاقانی 
 رنخاقانی ابتدای قو  ؛092ق: ب  442)خاقانی « الل ان ببینم  یاد طرف»گمنه است:  ممجمد این

 ؛42 ق: ب 114خاقانی  ؛033: 1 رنخاقانی، نیمة دوم ق ؛009 : ب1یا  1 رنخاقانی ق ؛441: 1
بومدن نمی وة    نامیهمم علت  این خمانش و ضبط نادرست به ،(. احتما 11ً ق: ب 121خاقانی 

 یاصوطالح « الل وان   طورف » کوه  وجمد آمده است. در تمضیح باید گیت  به« الل ان  یاد طرف»
انود و موراد از     است و منابع کهن و جدید بدان اراره کرده قرآنکهن در علم تجمید و قرائت 

م نوای بیوت    صمر ، دراین .(11ق:  0241النیربانی  ؛21: 4111است )ال کاکی « نمک زبان»
 بینم.  گمنه خماهد بمد: یاد تم را مدام در نمک زبان عطارد )دبیر فلک( می این

 :یتب یلذ 0424 یحةص

 که ب ت غرور از فروغ آتوش آز  رد آن

 

 میووان دیوودۀ همووت خیووال پنوودارم    
 

 (414: 0911)خاقانی 

این بیوت را بوا هموان     ،اند  تصحیح زده   ممارد مت ددی که دست بهبا وجمد مؤلف محترم 
آن زمانی که غرور از پرتم آتش حورص  »اند:   رده در دیمان سجادی ررا کرده صمر  ضبط

تمانود    ب ت گذرت؛ ی نی دیگر حرص و طمع نموی   و آز در چشم همت من خیال  پندار می
ای بیت با تکلف سر هوم روده   م ن که میبین  (. می0424: 0931)برزگر خالقی « مرا فریب دهد

گر این تکلف اسوت.    نمایان کامالً« ب ت  آز در چشم همت من خیال  پندار می»جملة ت و اس
تومان    های م تلف دیمان مغشمح است. بهترین ضوبط را موی    نمیا ضبط این بیت در دست
 در ن  ة مجلا دید:

 رد آن غرور که من از فروغ آتش آز

 

 میووان دیوودۀ همووت خیووال پنوودارم    

 (941 :1رن )خاقانی ابتدای ق 
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جاکوه ایون    و ازآن« اسومی »است، نه « ف لی»در بیت دوم در م نای « پندارم»با این ضبط، 
 ای دارد.  نمیا آن است، اعتبار ویژه  ب ش از ن  ة مجلا از ق مت کهن

 :یتب یلذ 0441 یحةص

 گوورم سوواز یکتووا زنووی یووا دوتووایی

 

 گریوام   توا موی    دراندازمت کوا سوه   

 (431: 0911)خاقانی  

رو باروی و یوا سواز نیواق و دورویوی را بانوی،        رنوگ و یوک   من یوک  اگر با»اند:   نمرته
« گریوام   پرسوتی موی    گانوه   کنم که از کیور و سوه    اندازم و رها می  دور می  من تم را به ،هرحال  به

سامانی ندارد. اروکال    رمد، بیت م نای به  که دیده می گمنه  (. همان0441: 0931)برزگر خالقی 
ضبط نادرست ایون بیوت در چواپ سوجادی اسوت و مؤلوف        ،خمانش و درنتیجهعمده در 
همان صومر   ممجومد در چواپ      متیرق اما مت دد، این بیت را به یاه تصحیح باوجمدمحترم 

دار ممجومد، ی نوی     ترین ن  ة ترقیموه   . این بیت در قدیمیاست   سجادی آورده و ررا کرده
 ت:گمنه ضبط رده اس  نمیا لندن، این دست

 گوورم سوواز یکتووا زنووی بووا دوتووایی

 

 گریوام   توا موی    دراندازمت کوا سوه   

 (44ق: ب  442)خاقانی  

اند و این، مانند ممارد مت دد دیگری، حاصول    ضبط کرده« یا»را « با»مرحمم سجادی کلمة 
ی نوی   ،گمنه خماهد بمد: اگر ساز دوتایی را یکتوا   بدخمانی است. با این نمی ه م نای بیت این

ای اسووت بوورای   رانووم؛ چراکوه ثنمیووت مقدموه    از خوومد موی  اهمتووا بنومازی، بووازهم توم ر    بوی 
در  .نمایود   تور موی    رسد که دقیق  ذهن می  درکنار این ضبط، م نای دیگری نیا به   پرستی.  گانه  سه

گورم سواز یکتوا زنوی ور     »گمنوه اسوت:     ن  ة کهن دانشگاه ضبط  مصرع  ن  ت  بیوت ایون  
بارود، کوه در خوط    « مون »تماند تحریف   می« ور»(. واژۀ 19: ب 1یا  1قرن )خاقانی « دوتایی

 بمد: گمنه خماهد رمد، با این تمضیحا  ضبط بیت این  ب یار مانند هم نمرته می« ن خ»

 گرم ساز یکتوا زنوی، مون دوتوایی    

 

 گریوام   توا موی    دراندازمت کوا سوه   

 ()همان 

 «کوردن و درانوداختن   چواک  وتوایی د»لباسی صمفیانه است و « دوتایی» ،صمر  دراین
 ؛142: 0911سو دی  )صمفیانه است و در متمن مت ددی به آن اراره رده اسوت   یرسم

گمنه خماهد بمد: اگر ساز یکتوا را    براساس ضبط جدید، ررا بیت این .(110: 0919 اردبیلی
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نوومازی  بنوومازی، موون دوتووایی خوومیش را برایووت خووماهم انووداخت؛ چراکووه از چندگانووه   
کردن لباس و درانداختن آن برای قم ال یوا رویخ،    با چاک ،گریام. م مم ً  پرستی( می  )چندگانه

و  هود تمان ت کوار را اداموه د    رد و قمال و نمازنده نمی  رمر و اح اس بر مجلا حاکم می
کنود کوه قومال و نمازنوده بور        پیش ببرد. خاقانی هم با درانداختن دوتایی خمیش کواری موی  

پرسوتی(    که مظهر چنودگانگی )چندگانوه   ،تانمازی  سمت سه  تمقف رمند و کار را بهیکتازنی م
 است، ادامه ندهند.

 :یتب یلذ 0414 یحةص

 چم مار ار نهانم چنین به کوه آخور  

 

 امووان بیوونم ار چووه نوومایی نبیوونم   

 (439: 0911)خاقانی  

این بورایم بهتور اسوت؛ زیورا در      ،اگرچه مانند مار پنهانم و در میان خلق نی تم»اند:   نمرته
(. ضوبط  0414: 0931)برزگر خوالقی  « مال و نمایی ن ماهم رسید   اگرچه به ،امان خماهم بمد

ر از عبدالرسوملی و کواازی اسوت    ثنظر متوأ   در مصرع ن  ت نیا قیاسی است و به« ار نهانم»
ه ایون قصویده را   هایی ک  نمیا دست ی(. تمام211 ،0 ( :0911خاقانی  ؛901: 0904)خاقانی 

چوم  »صومر     کهن دانشگاه( این ق مت مصراع ن  ت را بوه  ةن  و دارند )لندن، مجلا، 
ن و ة پواریا    فقوط اند و همین نمی ه ضبط کهن و اصیل اسوت و    ضبط کرده« مار ار نهادم

تصوحیف هموان ضوبط کهون )ار نهوادم( اسوت        دارد که احتما ً« از نهادم»با اختالف جائی 
خاقوانی   ؛044: ب 1یوا   1 رنخاقانی ق ؛191: 1 رنخاقانی ابتدای ق ؛941ق: ب  442)خاقانی 

گورفتن او از   رواعر کنواره  « مواربمدن »(. فاعل مصرع ن  ت خداوند است و 211 : ب3 رنق
 مردمان و اناوای اوست؛ چراکه زبانش تند و آتشین است.

 :یتب یلذ 0434 یحةص

 عشق خشکان عرب، کآن خنکان یمنند

 

 خراسان یوابم    چمن دم  ایشان بهنم کنم  

 (434: 0911)خاقانی  

)برزگر « رویان یمن که کنایه از اویا قرنی است  خنکان یمن: باطراوتان و تازه»اند:   نمرته
انود، پیودا     یافتوه « رو و بواطراو    توازه »م نوای    را بوه  «خننکوان »(. چگمنه 0434: 0931خالقی 
و کاازی  ،هاست که مؤلف را مانند عبدالرسملی، سجادی  نمیا ارکال عمده در دست   نی ت.

به « سُکان»تمان این واژه را   می رسد که می نظر  را بپذیرد. به« خنکان»برآن دارته تا ضبط فاسد 
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دان ت )موراد از سوکان اویوا قرنوی و هموا ن       «کنندگان  سکمنت»م نای   و به «ک»ت ییف 
هایی که این بیوت را دارنود،     نمیا دست یضما در تمامو  به« سین»های   اویند(؛ چراکه دندانه

ق( ضبط دیگری از این مصرع ارائوه کورده    119ن  ة تاجیک تان ) ،البته .مشاهده است قابل
 (.403 بق:  119)خاقانی « ندا عشق خنگان عرب کآن چم سگان یمن»تمجه است:  که قابل

 :یتب یلذ 0942 یحةص

 خواک  چم گاهی کبمدپمح چم خاک است و هم

 

 گنجوووومر رایگووووان و لگدخ ووووتة عوووومام   

 (910: 0911)خاقانی  

 :0931)برزگور خوالقی   « منوت   ماد و بی  بان بی  دار و گنج  گنجمر رایگان: خاینه»اند:   نمرته
از عبدالرسملی و کواازی   هم متأثر بازرسد که  مینظر   (. این ضبط هم قیاسی است و به0942

سجادی ضوبط اصویل و    ،(. در این میان994 ،0 ( :0911کاازی  ؛912: 0904است )خاقانی 
گنجومر دایگوان و لگدخ وتة    »گمنه ضبط کورده اسوت:    کهن را برگایده و مصرع دوم را این

این ضبط برای مؤلف محتورم نوامیهمم بومده،       رسد که می نظر  (. به910: 0911)خاقانی « عمام
« آفتواب »در ایون بیوت   « دایگوان »مراد خاقوانی از   اند.  ضبط قیاسی را برگایده علت،  همین   به

)ماننود:  « جمع»های سبکی خاقانی است که برخی واژگان را با ساخت   است و این از ویژگی
گنجومر   گمیود زموین     برد. خاقانی در این بیت می  کار می  به« میرد»دایگان و بانمان( در م نای 

براثر تابش آفتواب در زموین ل ول و گومهر پدیود       که آفتاب است؛ چراکه قدما اعتقاد دارتند
 خماند:  می« دایگان»را « آفتاب»آید. خاقانی در بیت زیر نیا     می

 ای دایگان عالم، دیدی کا اهل روروان 

 

 تررسو   از کمزۀ یتیمان، ه وتم رک وته   

 (011: 0911)خاقانی  

 های نادرست برخی ابیاتخوانش 1.1.1
انود کوه نادرسوت اسوت و ایون رورا         ررحی ارائه کورده مؤلف محترم در برخی ابیا  

دست ارواره   این مماردی از   به رادامه،حاصل بدخمانی یا ارتباه در خمانش متن است. د
 کرد. خماهیم

 :یتب یلذ 113 یحةص

 عووژم عقیووق یموون، کوورد بوورون از دهوون  

 

 گشت زرافشان چمن چمن کف  صدر  کبار 

 (012: 0911)خاقانی  
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عقیق یمن تشبیه روده     غنژم  عقیق  یمن: اضافة تشبیهی و دانة سرخ انگمر، به»اند:   نمرته
عژم، عقیوق   »گمنه است:  (. خمانش صحیح این مصرع این113: 0931)برزگر خالقی « است

رابطة اضافی میان عوژم و عقیوق برقورار نی وت و      ،صمر  دراین«. یمن کرد برون از دهن
اسوت  « سورخی درون صُورّۀ انگومر   »نیا همان « عقیق  یمن»بلیو خماهد بمد. مراد از  تشبیه 
 (.091: 0994طمسی  )اسدی

 :یتب یلذ 113 یحةص

 رقاب، اوست رضمان  مَل ک  خ رو مالک

 

 سو اح  کومثر   از رد عدن بهشت من کار 

 (490: 0911)خاقانی  

الرقواب کوه     بانی است برای پادرواه مالوک   چمن رضمان و نگه الدین هم  رما»اند:   نمرته
(. خومانش  0111: 0931)برزگر خالقی « کمثر س ایش ارمن تان را همانند بهشت کرده است

ی نوی   ،«رقواب اوسوت    رضمان  مُلوک، خ ورو  مالوک   »گمنه است:  درست مصرع ن  ت این
بوان   گمنوه اسوت: نگوه     و ررا بیت این« رضمان  مُلک»بدلی است برای « رقاب خ رو  مالک»

 کومثر سو ای او بوه      واسوطة   ک  او( بهلرقاب  بندگان اوست که ارمن )مُ  کشمر و خ رو  مالک
هوم  « مُلوک  او »بارود،  « بوان بهشوت   رضومان، نگوه  »رده است. وقتی ممودوا   یلتبدبهشت   
 خماهد بمد.« بهشت»

 :یتب یلذ 0091 یحةص

 هدیه بر دل رسان، تحیه سمی لوب فرسوت  

 
 خوم   روی راست، رطل  گران پشت قمل  سبک 

 (413: 0911)خاقانی  

(. خومانش  0091: 0931)برزگر خالقی  «روی: تند و تیا، خمب و خمح  سبک»اند:   نمرته
تومازن  « خوم   راست، رطل  گوران، پشوت   قمل  سبک، روی»گمنه است:  درست مصرع دوم این

برابور بوا صویت    « راسوت  روی»م نایی بیت در این خمانش برقرار است، ی نی صیت مرکب 
 است.« خم  پشت»مرکب 

 :یتب یلذ 0412 یحةص

 طلب از یافت نکمتر، من و مرکمب طلب

 

 خراسوان یوابم     کآن بُراق از در  میودان بوه   

 (432: 0911)خاقانی  
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« یوابم   اسب طلب را هم که مانند براق تنودرو اسوت، در میودان خراسوان موی     »اند:   نمرته
رای وته و  »در م نای « اضافة مرکبحرف »در این بیت « ازدر  » (.0412: 0931)برزگر خالقی 

اما مؤلف محتورم آن را   ،ی نی براق رای تة میدان را در خراسان خماهم یافت ،است« مناسب
 اند.  خمانده« در»و « از»

 ها(ناکافی و ناکامل )تکمله یاه توضیح 3.1.1
مؤلف محترم در ذیل بیت ناکوافی   یاه کنیم که یا تمضیح  مماردی اراره می   در این ق مت به

 رد.  بیت افاوده می   ررا    نکتة دیگری برای دریافت بهتر بهکه است یا سااور بمد 

 :یتب یلذ 119 یحةص

 روواه انجووم خووادم    ی  اوسووت  

 

 خدمت   ح از آن خماهم گایود  

 (010: 0911)خاقانی  

کاری غالم او را برخوماهم   خاطر خدمتاین    خمررید خادم  خادم  اوست و به»اند:   نمرته
اسوت و در بیوت   « خوادم  سویاه  « »  »(. موراد خاقوانی از   119: 0931)برزگر خوالقی  « گاید
نه هر خادمی و پارادوکا م نوایی   ،«خادم  سیاه»ی نی « خادم    » .دارد« صیتی»تر نقش  بیش

مد. بدون تمجه بوه ایون م نوا    ر  رورن خادم  سیاه او می زیبایی در بیت وجمد دارد: خمررید 
« سویاه »در م نوای   «  »رود. خاقانی در بیوت دیگوری هوم از      ظرافت م نایی بیت از بین می

 گمید:  س ن می
 سال مه سیاه رمد، برامید آن وک  هر

 

 روزیووش  نووام، خووادم     برافکنوود 

 (091: 0911)خاقانی  

 :یتب یلذ 130 یحةص

 زربَیووت زدبوواغ خیمووة   روواه  ریوواحین بووه

 

 راخ که آن دید، ساخت برگ تمام از نثار 

 (013: 0911)خاقانی  

« گل سرخ که راه ریواحین اسوت، خیموة زریون خومد را در بواغ برافراخوت       » اند:  نمرته
« گول سورخ  »هموان  « راه ریواحین »ادبیا   تر ممارد در بیش در  (.130: 0931)برزگر خالقی 

 «زردرنوگ »چگمنوه خیموة   « سرخ گل»وجمد دارد؛ ی نی جا مشکلی در تصمیر  اما این ،است
کوه لقوب دیگورح    دان وت  « اسوپرغم »را « رواه ریواحین  »تومان در ایون بیوت      افرازد. می  می
 .است« رنگدزر»های آن نیا   گل است و« الریاحین  سلطان»
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 :یتب یلذ 131 یحةص

 مملکه رهباز راست، گرچه خروس از ن ب

 

 دار  دُم طومق   بوه ور، ه وت    سر توا(   ه ت به 

 (011: 0911)خاقانی  

ماننود     ات وا  ،درحقیقوت »انود:    ای در مدا ات ا خمارزمشاه است. نمروته   این بیت از قصیده
 :0931)برزگور خوالقی   « ظاهر نشوان رواهی دارنود     باز است و دیگران مانند خروس، تنها به راه
موراد   ،اسوت. احتموا ً  « سونجر سولجمقی  « »خوروس »موراد از   در بیت خاقانی مطمئناً (.131

هوا را    آن هجوری  194است کوه ات وا در سوال    « چهار رهر خراسان»هم « مملکه»خاقانی از 
اما پا از مدتی سنجر او را درهم رک ت و رهرها را از دست او خوار( کورد    ،تصرف کرد

خراسوان   کوه  خماهود بگمیود    یمو  یتلمیحطمر  به(. خاقانی 011 ،1 ( :ق 0211خلدون   )ابن
 سنجر. نه از آن  ،ات ا است )آرزوخانة خاقانی( از آن 

 :یتب یلذ 111 یحةص

 ک ووب پیالووه بگیوور، قوود  ق نینووه بپوویچ 

 

 گمح چغانه بمال، سینة بوربط ب وار   

 (019: 0911)خاقانی  

بوربط  گمح چغانه مالیدن و سینة بوربط خاریودن کنایوه از نوماختن چغانوه و      »اند:   نمرته
« بوربط »برای « سینه»(. یکی از د یل استیادۀ خاقانی از واژۀ 111: 0931)برزگر خالقی « است

اصل فارسی است و سپا م رب روده اسوت. ایون واژه    در« بربط  » ساختار واژه است. کلمة
اسوت و چومن ایون وسویله روبیه      « مرغابی» م نای  به «بَت»و « سینه»م نای   به «بر»متشکل از 

 بمده به این نام خمانده رده است.« رغابیسینة م»

 :یتب یلذ 141 یحةص

 کمس از چه روی دارد، آواز گنج باری

 

 کا نمر صوبح بیونم، گونج روان مشوه ر     

 (014: 0911)خاقانی  

ها زنگ دارته اسوت    آواز گنج دارتن کمس بدان جهت است که ب ضی کمس»اند:   نمرته
« آواز گونج »باید تمجه داروت کوه      (.141: 0931خالقی )برزگر « ب تند  و دور آن را حلقه می

و خاقوانی در اختیوارکردن ایون     (409 ،0 ( :0914است )نظامی « های باربد  گانه  سی»یکی از 
 کند.  آگاهانه و مت مدانه عمل می واژگان کامالً
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 :یتب یلذ 141 یحةص

 کاری از رورونی چوم آب خواان   

 

 دمی چوم بواد بهوار     یاری از خمح 

 (031: 0911)خاقانی  

آیود، صواف و رورون      که پیمسته باران موی  دلیل آن  آب خاان: باران پاییای، به»اند:   نمرته
کوه م نوای    ،بر م نوای مؤلوف   عالوهکه (. باید تمجه دارت 141: 0931)برزگر خالقی « است

ای که در پواییا    بارد؛ ی نی می« بادۀ پاییای»تماند است اره از   می« آب خاان»اصلی بیت است، 
 انگمر است. جمرد و خاان فصل رسیدن انگمر و آب  اصطالا در خم می  آید و به  عمل می  به

 :یتب یلذ 0010 یحةص

 از جگر جیش خان، خاک زند جمح خمن

 

 عط وة خوومنین دهود، بینووی رویران ز رووم    

 (449: 0911)خاقانی  

 بوه  (. باتمجوه 0010: 0931خالقی  )برزگر« : لقب پادراهان ختا و ترک تانخان»اند:   نمرته
بوارگ  »همان « خان»مراد از  ،است« غناان»ها س ن از   ابیا  پیش و پا  بیت  راهد که در آن  

و ...  ،خوان   خوان، داغ   انود؛ ماننود اوغمزخوان، آی     دارته «خان»وند  پا است که م مم ً« غناان
 (.0094: 0910)آهنگری 

 :یتب یلذ 0911 یحةص

 در رووانة دسووت آیوود، موون ور موورا آینووه 

 

 خراسووان یووابم   نقووش عنقووای  سوو نران، بووه 

 (431: 0911)خاقانی  

بینوی    گمنم بگیرم و یا اگر رانة گمسیندی را بورای فوال    دست رانه   اگر آینه به»اند:   نمرته
وری در خراسوان   چمن عنقای س ن دست بگیرم، برایم مثل آینه خماهد رد و خمدم را هم  به
 ارتباطی است کوه ظواهراً  « آینه»و « سیمرغ/ عنقا»(. میان 0911: 0931)برزگر خالقی  «یابم  می

 عقول سورخ  این جملوة سوهروردی در    ارتباژ ک ی از رارحان بدان تمجه نکرده است و آن
ای یا م ثل آن برابر سیمرغ بدارند، هور دیوده     ینهیدر سیمرغ آن خاصیت است که اگر آ»است: 

بوه ایون اروار       (. باتمجوه 492 ،9 ( :0914)سوهروردی  « خیره رومد ینه نگرد، یکه در آن آ
دستم بیایود، صومر      ای به  تمان مقصمد باریک  خاقانی را فهمید؛ ی نی اگر آینه  سهروردی می

ور یکتوا مونم و کوا دیگوری      بینم و در این زمان س ن  خمد را چمن عنقایی در خراسان می
 من خماهند بمد.قادر بر س ن نی ت و همه ما  و مبهم  



 0311، سال بيستم، شمارة چهارم، تير های علوم انسانی نامۀ انتقادی متون و برنامه پژوهش     011

تایپیونگارشییاهاشکال1.9
جاکوه چنوین    کنویم. ازآن   نگاری و ویرایشی اثر اراره موی   حروف یاه در این ب ش به ارکال

وار بوه    تر آثار وجمد دارند و ارزح علمی چندانی نودارد، فقوط فهرسوت    ی در بیشیاه ارتباه
 تری را راهد باریم.  کیاهکنیم تا در چاپ ب دی، اثر پا  ها اراره می  آدرس آن

است و صومر  صوحیح   « سطر از با ی صیحه»در رماهد این ق مت « سطر»مراد ما از 
 آوریم.  واژگان را داخل گیممه می

، 322یحة ؛ صو «گهر»؛ گیر 04، بیت 133 یحة؛ ص«گردد  می»گادد   می 2، سطر 131یحة ص
 ، بیوت 0112یحة ؛ صو «ل حُبلوی اللیو »، اللیل حبط 04، سطر 323 یحة؛ ص«میو»، میخ 91بیت 
، حوائص  41 ، بیت0099یحة ؛ ص«خرابش»، خرایش 44 ، سطر0014یحة ؛ ص«مگم»، مگر 21
، گوردد  42 ، سوطر 0091یحة ؛ صو «صبما»، سطر آخر صیحه، صبح 0091یحة ؛ ص«حائض»
یحة ، صو «ببیونم »بینم   ، می1 و بیت« ببینم»، بینم 0 ، بیت0013یحة ؛ ص«این واژه اضافی است»

، اخیوارم  49، بیوت  0429یحة ؛ ص«ف رالدین، منمچهر»بن منمچهر    ، ف رالدین4 ، سطر0031
، بوازافکن  دوم  00 ، سوطر 0942یحة ؛ صو «آرونایی »، آرویانی  0 ، بیت0419یحة ؛ ص«اخبارم»
 «.ق 110فم  »ق  141، فم  2 ، سطر0991یحة ؛ ص«فراویا»

 
 گيری . نتيجه4

)جلد دوم( کتاب مییدی برای دانشجمیان ررتة ادبیا   خاقانی قصاید رراکتاب درمجممع، 
اروتباه در   (ند از: الوف ا ای در متن آن وجمد دارد که عبار   اما مشکال  عمده ،فارسی است

قیاسوی؛ ((   یاهو  های غیراصیل و تصحیح  ررا و تمضیح برخی ابیا ؛ ب( استیاده از ضبط
ای ابیا  که ظرافوت    ناکافی در پاره یاه خمانش نادرست یا غیردقیق برخی ابیا ؛ د( تمضیح

 نگاری و ویرایشی.  حروف یاه کند؛ ه( وجمد برخی ارکال  اندیشگانی راعر را نمایان نمی
خومانش     در این ج تار کمریدیم تا متناسب با نقد هر بیت ررا درست، ضوبط اصویل،  

دادن  شوان را ارائوه دهویم و نیوا بوا ن     یصحیح یا دقیق، تمضیح و رورا متناسوب و درخومر   
 تر این اثر در آینده فراهم کنیم.  ویرایشی، زمینه را برای چاپ پیراسته یاه ارکال
 
 نامهکتاب

، تصوحیح و تحقیوق سوهیل زکوار، بیورو :      خلدون  ابن تاریخق(،  0211) خلدون، عبدالرحمن محمد  ابن
 دارالیکر.
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 محمد م ین، تهران: امیرکبیر.اهتمام   ، بهقاطع برهان(، 0944) خلف تبریای، محمدح ین  ابن
بابواپمر و   بیگ، تصحیح یمسف الکماکب قرانا  علی ا حکام (،0911بن محمد ) م شر بل ی، ج یر  ابی

 دیگران، قم: مجمع ذخائر اسالمی.
 ، تصحیح غالمرضا طباطبایی مجد، اردبیل: مصحح.الصااءصاوة(، 0919) بااز  اردبیلی، ابن

 ، تهران: زوار.یخاقان یدنقد و ررا قصا (،0931) است المی، محمد
 اهتمام محمد دبیرسیاقی، تهران: طهمری.  ، بهفرس لغت (،0994) بن احمد   اسدی طمسی، ابمنصر علی

 .013، ح وحید، «اوغمزها، ترکان غا»(، 0910) آهنگری، عبدالقادیر
 ، تهران: زوار.0(  ،یخاقان یمانررا د (،0911) برزگر خالقی، محمدرضا

 ، تهران: زوار.4(  ،یخاقان یمانررا د (،0931) گر خالقی، محمدرضابرز
ر ئزاده، قم: مجمع ذخوا   ، تصحیح سروناز پریشانالجواهرذعرفةیکنزالز اهرف(، 0931) بل ی، رما خطاژ

 اسالمی.
هموایی،  الودین    ، تصوحیح جوالل  یمالتنجفصناعةال ائلالتاهیم (،0944) بن احمد بیرونی، ابمریحان محمد

 تهران: بابک.
 .91ح ، زمین  یرانفرهنگ ا، «بازنامة نمریروانی»(، 0911)بینش، تقی و ایر( افشار 

اهتموام محمودج یر یواحقی، مشوهد:       اکبر فیاض، بوه   ، تصحیح علیبیهقی تاریخ(، 0919) بیهقی، ابمالیضل
 دانشگاه فردوسی.

 ، تهران: س ن.صیرفیان نقد (،0932) ترکی، محمدرضا
 پژوه، تهران: روزنه.  ، تصحیح محمدتقی دانشا دیان  بیان (،0914) ال لمی، ابمالم الی محمد  الح ینی
 ، تصحیح علی عبدالرسملی، تهران: س اد .ار ار یماند(، 0904)بدیل بن علی خاقانی، 
 .الدین کاازی، تهران: نشر مرکا  ، ویراستة جاللار ار یماند(، 0911)بدیل بن علی خاقانی، 

 الدین سجادی، تهران: زوار.  ، تصحیح ضیاءار ار یماند (،0911)بن علی  خاقانی، بدیل
خانوة بوریتیش    ، لنودن: کتواب  2104، ن و ة خطوی رومارۀ    ار ار یماندق(،  442)بدیل بن علی خاقانی، 

 میمزیمم.
 .فاتحخانة  : کتابترکیه، 9101، ن  ة خطی رمارۀ ار ار یماند(، ق 114)بدیل بن علی خاقانی، 
خانة آستان قودس   ، مشهد: کتاب2422، ن  ة خطی رمارۀ ار ار یماند ق(، 121)بدیل بن علی خاقانی، 

 رضمی.
 .آکادمی ابمریحان: تاجیک تان، 1991، ن  ة خطی رمارۀ ار ار یماند (،ق 119)بدیل بن علی خاقانی، 
 خانة مجلا. ، تهران: کتاب314، ن  ة خطی رمارۀ ار ار یماند (،1 رن)ابتدای قبدیل بن علی خاقانی، 
 دانشوگاه خانوة   ، تهوران: کتواب  29g، ن  ة خطی رمارۀ ار ار یماند(، 1یا  1 رن)قبدیل بن علی خاقانی، 
 .تهران
 .ملیخانة  : کتابپاریا، 0104، ن  ة خطی رمارۀ ار ار یماند(، 3 رنق)بدیل بن علی خاقانی، 
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خانوة   ، قوم: کتواب  01110، ن و ة خطوی رومارۀ    ارو ار  یماند (،1 رن)نیمة دوم قبدیل بن علی خاقانی، 
 مرعشی.

 ، تحقیق عبدا میر اع م، بیرو : دارالمناهل.ال لمم  میاتیح(، 4111) بن احمد خمارزمی، محمد
 اهتمام مهرداد بهار، تهران: تمس.  ، بهبُن دَه ش ن(، 0931) دادگی، فَرن بَو

 .تهران دانشگاه: تهران ،نامه لغت، (0911) اکبر  علی ده دا،
 ، تهران: زوار.یخاقان یماند یرا فرهنگ لغا  و ت ب(، 0913) الدین  سجادی، ضیاء
 ، تصحیح محمدعلی فروغی، تهران: هرما.س دی کلیا  (،0911)بن عبداهلل    س دی، مصلح

 .العلمیةدارالکتب، تحقیق عبدالحمید هنداوی، بیرو : ال لمم  میتاا (،4111) بکر  بن ابی   اکی، یمسفکال 
، تصوحیح هوانری کوربن و ح وین     اروراق  ریخ مصنیا  مجممعة (،0914) بن حبش   سهروردی، یحیی
 .فرهنگی مطال ا پژوهشگاه علمم ان انی و نصر، تهران: 
الشفوو ادارةمحمد غ ان نصما، قطور:  افبارر، ال لیاء  یختار(، 4109) الدین عبدالرحمن  ال یمطی، جالل

 .یةاالسالذ
 .دارالمعرفة، تحقیق امیرعلی مهنا، بیرو : النحل و الملل (،0331) بن عبدالکریم رهرستانی، محمد
 ، تصحیح ایر( افشار، تهران: الم ی.األطایب  نیایا و الجماهر  عرایا(، 0914) کارانی، عبداهلل

 مرکا. نشر ، تهران:یخاقان یماند یها  یگاارح درمار (،0911) الدین  کاازی، میرجالل
 .و مطال ا  فرهنگی ، تهران: پژوهشگاه علمم ان انیینجمم یها  فرهنگ واژه (،0911) مصیّی، ابمالیضل
، تصوحیح رینملود نیکل ومن، تصوحیح مجودد ح ون       م نمی مثنمی (،0939) الدین بل ی  مملمی، جالل

 میراث مکتمب.  همتی، تهران:
 .034ح ، یا کتاب ماه ادب ،«خاقانی رناسی ررا دیمان  آسیب»(، 0934) فر، س ید  مهدوی
 ، تهران: زوار.یخاقان یماندر د یالنامة صمر خ فرهنگ (،0931) فر، س ید  مهدوی

 ، تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران: زوار.سیرنامه(، 0991) ناصرخ رو، ابمم ین حمیدالدین
 رناسی ایران.  مرکا مردم ، تصحیح علی غروی، تهران:بازنامه(، 0912) بن احمد   ن می، ابمالح ن علی

 ، تصحیح ح ن وحید دستگردی، تهران: زوار.گنجمی نظامی کلیا  (،0914) بن یمسف  نظامی، الیاس

 فروری خیام. ، تهران: کتابنیی ی فرهنگ (،0901) اکبر  نیی ی، علی
 دارالغمثانی.، دمشق: االحتجاجللقراءاتکتبیفیةالصوتالجوانب ق(،0241) النیربانی، عبدالبدیع
 .0 ح، 09 ، سمتمن ینامة انتقاد پژوهش ،«نقدی بر ررا دیمان خاقانی»(، 0934) نیکمب ت، ناصر

 ، تصحیح محمد نظری، تهران: الم ی.یةاالد یاضر(، 0930) بن محمد   یمسیی هروی، یمسف


