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Abstract 

This study aimed to investigate the descriptive glossary of Khaghani Sherwani’s book of 

poems written by Rasoul Chehrghani. Successful glossaries, to some extent, have been 

published about Khaghani Sherwani’s book of poems, before this work. Thus, this glossary 

has tried to make some new points on ignored issues in previous glossaries and shed 

elucidatory light on the complex poems. In addition to discussing the general features of 

this work and analyzing its structural features, its merits, drawbacks, and content 

requirements were also analyzed. The book under study was analyzed for the content 

mistakes at two levels: structural and formal analysis. Moreover, it was found that the 

reliability of the work under study was significantly decreased due to disregard for new 

research findings, the lack of consideration of some punctuation marks, incorrect entries, 

inconsistencies of entries and descriptions, the lack of use of primary sources, and mistakes 

as a result of the hasty publication process. Finally, some suggestions were made to 

improve the quality of the book.  
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 چكیده

نوراۀۀ   ،فرهنگ تحلیلی لغات و ترکیبات دیوان خاقاانی راروانی  به بررسی و نقد  مقالۀ حاضر
هاا  نبابۀام موفای دی ار         پردازد. پیش از انۀشار این اثار، فرهناگ     می ،رسول چهرقانی منۀظر

و این فرهنگ کوریده است تا نکاتی پیراماون مباایلی کاه      رسیدهچاپ  بهرعر خاقانی  بارۀدر
و پرتو  بار مواوم موداود در راعر خاقاانی      کند اند طرح  احیانام در آثار پیش مغفول مانده

ضون معرفی کلی اثر و تحلیل ابعااد  ند. در این مقاله، کزدایی    ها  آن ابهام   یفکند و از دروار ب
ت. محۀوایی آن نیز پرداخۀه راده اسا  « ها  بایبۀه»، و «ها کاسۀی»، «امۀیازات»رکلی آن، به بیان 

 و نشاان  کۀاب مزبور در دو سطح خطاها  فرمی و صور  و ارکاالت محۀوایی ارزیابی راده 
ها  ناوین پووهشای، مادم اح اا  کامال         دالیلی ازدوله مفلت از یافۀه به که داده رده است

مؤلا  از   نکاردن  هها با توضایحات، اساۀفاد     ی مدخلخوان ناهمها،    ارارات، درج مغلوط مدخل
قابلیت اساۀناد و   از تبریع در فرایند چاپ منظور  ان ار  به   و نیز تبامح و سهل ،اول ستمنابع د

هاا      کاسۀه است. در فرایند بررسی مطالب، ضون تقدیر از تاش   فرو اطوینان اثر تاحد زیاد 
 ده است.ر هایی برا  بهۀرردن کیفیت کۀاب ارایه نهاد پیشنویبنده، 

 ، فرهنگ لغات و ترکیبات، نقد و بررسی.دیوانخاقانی رروانی،  ها:   کلیدواژه
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 . مقدمه1

مقااالت   دسـتۀاولد. کار بناد      توان ذیل چند گروه کلی دساۀه    پووهی را می   خاقانیکارنامۀ 
مقالاه   159بار   بالغکه ن ارندگان اطشع دارند  دایی   تاآن ؛رده در مجشت مخۀل  است   ن ارۀه

گیرد کاه باه      هایی را دربرمی   کۀاب دستۀدومن ار  درآمده است.  در موضومات مخۀل  به
هاا  حااوزۀ     ناماه  پایاان  دسـتۀســوماناد.     و رارح آثااار او پرداخۀاه   ،خاقاانی، نقاد  زنادگی  
 080(، 15: 8909راود. برپایاۀ نۀاایح تحقیای ناصار نیکوبخات )         پووهی را رامل می   خاقانی
 ن ار  درآمده است. نامه و رساله در این زمینه به   پایان

یاءالدین ساجاد ، اولاین تاش     اثر ضا  ،(8931)فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی 
است. هرچند این فرهناگ   دیوان خاقانیو تنظیم فرهنگ تعبیرات  هگرفۀه درمورد تهی صورت
 (،865-08: 8903اناد )ترکای      ان به آن اراره کردهگر پووهشهایی دارد که در دا  خود    کاسۀی

یاد. چنادین ساال پا  از     آ مای راوار   بهپووهی    ترین آثار در حوزۀ خاقانی   هنوز یکی از مهم
( کۀابی باا مناوان   8909)چاپ دوم این کۀاب  8909، رسول چهرقانی منۀظر در سال سجاد 

 دیوان خاقاانی کردن مووم  درراسۀا  مرتفع فرهنگ تحلیلی لغات و ترکیبات دیوان خاقانی
در دانشا اه   8911منۀشر کرد. کۀاب حاضر درواقع رسالۀ دکۀر  مؤلا  باوده کاه در ساال     

و  ساجاد  فرهناگ ویراساۀۀ    که قبل از تألی  این فرهناگ  دایی   ازآن تهران دفاع رده است.
رفات کاه اماشط و       انۀظاار مای   اسات  در اخۀیار مؤل  بوده دیوان خاقانیرروح مخۀلفی از 

 ،که ایان امار محقای نشاده اسات. دراداماۀ ایان دباۀار         آن شم نیاید؛ حالچ در آن به    کاسۀی
ها  این پاووهش و     ها و امشط را بازگو کنیم. امیدواریم یافۀه   ا  از این کاسۀی   کوریم پاره   می

کار آید و در آیناده رااهد    ها  کۀاب به   دی ر نقدها  منۀشررده در پیراسۀن امشط و کاسۀی
منقح و پربار از این کۀاب باریم. انۀشار ویرایشی


 . پیشینۀ پژوهش2

اما مقالاۀ   ،اند ببیار است   ها و مقاالتی که به نقد و ررح احوال و آثار خاقانی پرداخۀه   پووهش
 خاقاانی  دیاوان تاأملی بار فرهناگ لغاات و ترکیباات      »( باا مناوان   8909فر )   سعید مهدو 

با مقالۀ حاضار در   سان همهدفی  ،منۀشر رده است ضویوۀ آینۀ میراثکه در مجلۀ  ،«رروانی
دنبال کارده اسات. ن ارنادگان باا      فرهنگ لغات و ترکیبات دیوان خاقانی رروانینقد کۀاب 

و موضاومات و   کنناد  از بازگوکردن مطالب تکرار  پرهیز تا اند   از آن مقاله سعی کرده اطشع
 قرار گرفۀه است. هتودمورد تر کمموارد  را طرح کنند که در آن مقاله 
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 . نقد و بررسی3

صاورت     صفحه و باه  509در  را کۀاب موردبحثانۀشارات دانش اه تربیت دبیر رهید ردایی 
آرایای کۀااب چنادان       و صافحه  ،ن ار    است. نوع قلم، حروف هزیور طبع آراسۀ دوسۀونی به

 ،   خواننادگان نواا  هرامثاباۀ   باه  ،هاا  کۀااب     نورات    مطبوع نیبت. مشیم اخۀ ار  و کوتاه 
که در آماز کۀاب و پا  از مقدماه قارار ب یارد در پایاان کۀااب آماده اسات کاه             آن دا  به

 سردرگوی مخاطب را درپی دارد.  
دیاوان  آید، فرهنگ مزبور باید باه تحلیال لغاات و ترکیباات        که از اسم کۀاب برمی   چنان
گرفات.    تاوان پای     نشانی از تحلیل می تر کماما دز در چند مورد محدود  ؛پرداخت   می خاقانی

دوم و ساوم اسات    دسات ها  دی ر این فرهناگ اردااع مطالاب باه مناابع         از موده کاسۀی
داکه حۀی برا  توضیح اصطشحات پزرکی و نجومی به کۀب معۀبر آن حاوزه مرادعاه      تاآن
دهخداسات. برخای از    ناماۀ    لغات ویاوه      ها  موومی باه    و مووم اردامات به فرهنگ    نکرده

اداماۀ بحاث،    ها آمده م ادا  اطنااب و توضایح بادیهیات اسات. در        نکاتی که ذیل مدخل
 .ایم   کردهبند     ها  این کۀاب را ذیل رش دسۀه صورت   کاسۀی
 

اشتباهناشیازبدخوانیابيات9.9
 ذیل بیت 830و  68ص

 نفاا  چلیپاپرساات از آناا    باااال باار آر 

 

 صلیب است رکل المیبی توست نف  و  

دارکشایدن کاه ماراد کشاۀن و      کنایه از باه »نورۀه است: « باالبرآوردن»مؤل  گرامی ذیل  
این نوع تعبیرکردن مبارت حاصل بدخوانی بیات اسات. خاوانش صاحیح     «. نابودکردن بارد

در ایان ناوع از خاوانش،    «. با ال برآر نف  چلیپاپرسات از آنا   »گونه است:    این لم راع او
را « چلیپاپرسات »اسات. اگار   « ال اله اال اهلل»ردۀ مبارت    نواد و رمز یکۀاپرسۀی و خشصه« ال»
ال الهه  ) الآوردن کلوۀ  زبانخواهد ب وید: با بر    خاقانی می ،نظر ب یریم در« کافر»طور مطلی    به

« باا »ه (. یادآور  این نکۀه ضرور  است ک30: 8910(، نف ِ کافر را نابود کن )کزاز  اال اهلل
 کار رفۀه است.   به« وسیلۀ   به»معنی  در ولدر م راع ا

 ذیل بیت 11ص 

 مام پاذرفۀوی   آب   پاا  پا  در گل چون گل 

 

 خاک بر سر، بر سر خاک ار  خون پاالودمی  
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مانناد  اسات کاه       زار یاا بااتش    معنای لجان   در بیت به»اند:    نورۀه« آب   پا »ذیل مدخل 
چنین بردارۀی از بیت قطعام حاصال بادخوانی اسات.    «. در آن رُسۀه بارندهایی    گیاهان یا گُل

پا  در گِال چاون گِالِ پاا ، آب     »خواند    اگر مؤل  محۀرم م راع اول را چنین می ،درواقع
 کرد. ارایه نوی« آب   پا »ا  از    پذیر و برساخۀه   گونه معنا  تأویل   ، این«مم پذرفۀوی

 ذیل بیت 813ص 

 دارند این خار دبلۀاان  سرسام دهل 

 

 داو، آبشاان  وز مطبخ مبایح نیایاد    

که طبیعات و خاو  خاران       خرنهاد، خرسررت؛ آن»آمده است: « خر دبلَّت»ذیل مدخل  
 ، اماا اند راکی نیبات     به آن معنایی است که مؤل  ذکر کرده« خر دبلَّت»که    در این«. را دارد

رکل صحیح م اراع دوم بایاد چناین     ،مشکل بیت برسر خوانش م راع دوم است. درواقع
اگر م راع را مطابی باا خاوانش مؤلا  معناا کنایم،      «. بشانآوز مطبخ مبیح نیاید دو»بارد: 

از داروها  درمان سرساام  « دوآب»براین،  معنا  مح لی از آن بردارت نخواهد رد. افزون
آب لوبیاا گرگای،    قبیال  مذایش از»نویبد:    مشج بیواران سرسامی میدرمورد سینا  است. ابن

از  نقال  باه  ،06-05 ،9: ج 8915ساینا   )ابان « کنادۀ دورایده باراد      پوسات  دوِ نخودآب، آبِ
 (.801: 8909فر    مهدو 

 ذیل بیت 816ص 

 اسات  خوابِ خربخت گویند که در 

 

 من نه دنباال خار  خاواهم دارات     

مویای کنایاه از   ظاهرام هوان خوابِ خرگو  است. خاواب  »اند:    نورۀه« خوابِ خر»ذیل  
گیارد. خاوانش      این نوع معناکردن ترکیب نیز از بدخوانی مۀن نشئت مای «. خبر    مفلت و بی

باا مرادعاه باه    «. بخت گویناد کاه در خاوابر خار اسات     »چنین است:  اولصحیح م راع 
در « خار »راود کاه دیادن       معلوم مای  ،تعبیر خواب ن ارۀه رده استدرمورد هایی که    کۀاب

؛ 008-080: 8910؛ تفلیبای  809-881: 8309سیرین  است )ابن« بخت»یا نشانۀ خواب و رؤ
 (.816-813: 8300دینور  

 ذیل بیت 338ص 

 کن طلب که نقاش قواار   مقامر ، صفۀی

 

 دو ی  روارد اگرچه دو رش زند ماذرا  

رکل قطعام خوانناده را گرفۀاار اراۀباه در درک معنای خواهاد          خوانش م راع اول بدین 
درواقاع،  «. صفۀی کن طلب که نقاش قواار   مقامر »خوانش صحیح م راع چنین است: کرد. 
صفت قوارباز  است که توام هبۀی خاود  « صفت   مقامر»ی  ترکیب است؛ « صفت   مقامر »
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کاه در  « مقاامر صاورت  » درمقابالِ  ،یاد کرد« قوارباز حقیقی»توان از او با منوان    را ببازد و می
 ده است.بیت بعد ِ هوین بیت آم

 

یمدخلبابيتشاهدخوانناهم3.9
 «آسۀین باد مجرا»ذیل مدخل  85ص 

 صبح تا آسۀین برافشاانده اسات  

 

 داماان منباار تاار افشااانده اساات  

کاه مادخل    درحاالی  ،است« افشاندن آسۀین»چه در بیت آمده    رود آن   که مشحظه می   چنان 
 چیز دی ر  است.

 «رو    بولهب»ذیل مدخل  11ص 

 سیاهی سنگ اگر زرّت سپید آید نه سرخبر 

 

 زان سپید  دان سیاهی رو  دیاوان آماده   

 نیبت.« رو    بولهب»در بیت راهد، اثر  از  
 «خضر و بنّایی»ذیل مدخل  819ص 

 ببااین کااه کوکبااۀ مواار خضااروار گذراات

 

 تو بازمانده چو موسی به تیه خوف و رداا  

 ندارد.او « خضر و بنّایی»بیت ربطی به داسۀان  
 «رنگ   ساخۀه»ذیل مدخل  068ص 

 ساار بار زن ای چارپااره زن     سار باه رااخ  

 

 زنان چو زن یاان ابار ز رو  امبار       خنده 

« ساار »رود کاه منظاور مؤلا        ندارد. این احۀوال می« رنگ   ساخۀه»بیت ربطی به ترکیب  
ا  سایاه     پرنده»زیرا در ذیل مدخل آمده است:  ؛بوده و در منوان مدخل ارۀباه صورت گرفۀه

 «.خوار نومی از آن است   ها  سفید ریز دارد و مرغ ملخ   آواز که خال   و خو 
 

ضبطاصحدرگزارشابياتنکردنگزینش9.9
 ذیل بیت 895ص 

 خدایش خداست الدرمش نام هبت   خانه

 

 خطاااب   نشااین تاااز  روماای    راااه مربااع 

راد، معناا       ثبات مای  « پاا »که مطابی است با ضبط نباخۀ  « نقاب« »خطاب» دا    اگر به 
 ها(.   ین مقاله، بخش نقد و ررح مدخلهو به دیبن ر)رد    تر  از بیت بردارت می   مح ل
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 ذیل بیت 851ص 

 روان ریااگ روان را در زرود تیزچشااوان

 

 اند   راف رافی هم ز ح رم هم ز رمّان دیده 

کاار گرفۀاه    نکۀه که راف ح رمی و رمّانی برا  درمان تیرگای چشام باه   با دانبۀن این  
فاساد و اصاح آن   « تیزچشاوان »دا  را  بااقی نخواهاد ماناد کاه ضابط        ،رده است   می
است. رۀران تیزچشم احۀیادی به راف ح رمی و رمّاانی ندارناد کاه ریاگ     « چشوان   تیره»

چشم احۀیاج به رااف ح ارم      رۀر تیرهنظرران ح رم و رمّان بیاید؛ درواقع،  منزل زرود در
« تیزچشااوان»دااا     بااه ویراسااۀۀ دیااوان خاقااانیاساات کاازاز  در  گفۀناایو رمّااان دارد. 

 (.809: 8906؛ محود  819: 8913ضبط کرده است )خاقانی « چشوان   تیره»
 ذیل بیت 018ص 

 ساانت الحّااوا بااه ساارّ مطبااۀ آدم بااه    

 

 به هیکلش که یداهلل سررت از آب و تراب 

رساد     نظار مای   ضبط رده است که باه « الحود« »الحّوا»دا     ، به«پا»و « مح»ها     در نبخه 
گویاد بعاد از دمیادن روح در       در منابع روایی، حدیثی ودود دارد کاه مای  ضبط اصح بارد. 

 (صاس از پیامبر اکارم ) مب ابن: مۀن روایت چنین است. ( و  مطبه کردعدبم حضرت آدم )
فَأَلْهَمَههُ اللَّههُ الْمَمُهلُ لِلَّههِ رَ         تَعَالَى آدَمَ وَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ عَطَه َ   اللَّهُ  لَمَّا خَلَقَ» کند:   نقل می

( را آفرید، از روح خاود در  عهن امی که خداوند آدم )»؛ ...« الْعَالَمِینَ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ یَرْحَمُکَ رَبُّک
، «اللَّههُ الْمَمُهلُ لِلَّههِ رَ   الْعَهالَمِینَ    » :داوند مۀعال باه او فرماود: ب او   او دمید، آدم مطبه کرد، خ

« درحوات پروردگاار بار تاو باا     : آدم حود و ثنا  پروردگار گفت، خداوناد فرماود   که وقۀی
 (.35: 8989مفید  )ریخ

 ذیل بیت 000ص 

 ام باه رااهد حرباا      گفۀاه  واحزنا

 

 د ، گلۀ حرباۀ دفاا  صافاهان    

روران،   محواد آورده که ضابط اصایلی اسات.    « واحربا»، «واحزنا»دا     ، به«مح»نبخۀ  
ذیال ایان   « یخاقاان  منشاآت اساۀدراکاتی بار   »ا  با مناوان     ، در مقالهمنشآت خاقانیم حح 
واحزنا، که نه از حربا مخۀ ار نظرتار ، کاه حریات خاود را در مبودیات       » منشآتمبارت 

گواان   فرزان پا  از خوانادن مباارت فرمودناد باه     اسۀاد »آورده است: « آفۀاب صرف سازد
(. ایشان درادامه باا  390: 8915)رورن « نواید   درست می« واحربا»و « واحرب»ایشان ترکیب 

اساۀاد مهادو    »داناد.     را ضابط اصاح مای   « واحربا»قولی از احود مهدو  دامغانی ضبط  نقل
ینام الورءُ ملی الثّکال و  » ]:آن نورۀه بود که بر[دست به من رسانید    به   ا  دست   دامغانی وریقه
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و ایان روایۀای از   « را ناه  ردهبُا  مُرده را خواب هبت، ولای ماال     ال ینام ملی الحَرَبر؛ مرد بچه
 )هوان(.« رسول اکرم است

 ذیل بیت 993ص 

 روان ز آب و گیا  بهر دفع درد چشم ره

 

 اناد    دیاده  پباۀان ریر مادر دخۀر و گشنیز  

نظار   ضبط کرده اسات. باه  « ببۀان« »پبۀان»دا     به ویراسۀۀ دیوان خاقانیکزاز  در  
رناسای و     تر است. در مۀونی که مربوط باه گیااه     ز  به صواب نزدی ارسد ضبط کز می

تحفاۀ حکایم   اناد. در     از دو نوع گشنیز ببۀانی و برّ  صحبت کرده ،پزرکی قدیم است
...«  باراد    گشنیز نامناد و بارّ  و بباۀانی مای     به فارسی»آمده است: « کزبره»ذیل  مؤمن

 (.  090: 8916)حبینی 
 ذیل بیت 900ص 

 ز حجااررا پایااه    دیااگ ن ااذرد

 

 ز آتشی که در حجر اسات  ب ذرد 

 رسد رکل صحیح بیت باید چنین بارد:   مینظر  به 

 پایااه گاار ز حجاار    ب ااذرد دیااگ

 

 ن ذرد ز آتشی که در حجر اسات  
 

 
 ، اماا آن است که نبودن سنگ بارا  تشاکیل اداا  مهام نیبات     دلیل صحت این ضبط 

 کند.   پخۀن را تعطیل می زیرا نبودن آتش ؛ودود آتش ضرور  و الزم است

 

هاکاستیوخطادرگزارشمدخل3.9
 ذیل بیت 88ص 

 ا  کز گرد و خو    آتش و باد مجبم دیده

 

 اناد    کوه البرز از سم و قلزم ز ران افشاانده  

آتاش و بااد   »گونه معنا کرده است:    ، ترکیب را این«آتش و باد مجبم»ذیل مدخل  ،مؤل  
باه م اراع    توداه با«. دار و سایر اسلحۀ دنگ باراد  ان یخۀه. آتش مجبم، تیغ و روشیر آب

« آتش و باد مجبام »باید گفت که  ،خاک مظیم برپاکردن دوم که مبارتی کنایی است از گردو
 اسبان تندرو و چاالک.ا  است از    اسۀعاره
 ذیل بیت 83ص 

 صافت  نیت، مهد  آدم خبرو مهد 

 

 بنااان، موساای احودقاادم   آدم موساای 
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راکاف   دریاآدمی که ان شۀان او مانند ان شۀان موسی »است:     نورۀه« بنان   آدم موسی»ذیل 
یکاای از  اول،اهویاات اسات. نکۀااۀ   ایان ماادخل، یااادآور  دو نکۀاه حااایز   بااارۀدر«. اسات 
هاا  فشارده در کاشم اسات. در ایان بیات،          کاارگرفۀن اساۀعاره   ها  کشم خاقانی به   گیویو

زماان     هاا  حضارت آدم را در خاود دارد و هام       مودوح خاقانی کبای اسات کاه ویوگای    
دریارکاف باود م اا  حضارت     چه . نکۀۀ دوم، آنداردنیز  را اخۀ اصات حضرت موسی

برگردانیم بهۀار و  « ید بیضاء»را به « موسی بنانی»اگر  ،بنابراین .نه ان شت ایشان ،موسی است
 تر است.   به صواب نزدی 

 ذیل بیت 08ص 

 با راخ سرو آن  کوان، با برگ بید آن  سنان

 

 آییناااۀ برگباااۀوان گااارد راااورها ریخۀاااه 

ا  که در برگبۀوان اساب بارا  زینات گذاراۀه        آیینۀ برگبۀوان ظاهرام آینه»است:     نورۀه 
کامشم ملط است. باید بیان دارات کاه آیناه    « آینۀ برگبۀوان»چنین تعبیر  از «. است رده   می

کاردن دیادگان هوااورد     پورشی بوده است که بر برگبۀوان یاا پیشاانی اساب بارا  خیاره     
موارو برفات تاا    »آمده اسات:   تردوۀ تفبیر طبر (. در 59: 8909اند )پورنامداریان    ببۀه   می

ا  ساخۀه بود و رورن کارده و هرگاه آفۀااب در       د... بر آن اسب آینهاسب او را زین برنهادن
(. 8333-8339: 8990)طبار   « آن آینه تافۀی، هیچ سوار و پیاده پایش او بنۀوانباۀی ایباۀاد   

ابازار و وسایلۀ    منزلۀ  به ،«آینۀ برگبۀوان»به قراینی هم که در بیت ودود دارد، پذیر   تودهبا
 است. تر   دن ی، به صواب نزدی 

 ذیل بیت 56ص 

 باد ااه دیاادم و طیّااار وز آراسااۀ ی 

 

 میش چون باج رد کار چو طیّار مارا  

داا مالیاات و      خانه، رصدگاه. نقطۀ مرز  که در آن   گورک»است:     نورۀه« باد ه»در ذیل  
هاا      دهت تکویل معنی مؤل  محۀرم باید گفت که محل«. اند   کرده   مال دیوانی را وصول می
هاا  دریاایی.      هایی که در خشکی قرار دارند و باد اه   باد اه :اند   اخذ باج و مالیات دو دسۀه

الشایوخ بغاداد اسات، منظاور خاقاانی از         در این بیت خاقانی که از ق یدۀ معارضه باا رایخ  
هاا  دریاایی      ها  دریایی است. بایبۀه است بدانیم که مهۀارین باد ااه     باد اه هوین باد اه

؛ حیادریان و  895-893: 8909ها  ددله و فرات قرار دارۀند )فضالی درز      رو  رودخانه
 (.35-33: 8906مرتضایی 
 ذیل بیت 69ص 

 از آن چرخ چون باز بردوخت چشوم
 

 

 گریاازم   کااه باااز از گریااز بااش ماای    
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هاا را باا کشهای بار        برا  تعلیم بازها  رکار  دهت راکار چشاوان آن  »آورده است: 
تعبیر  که مؤلا  از آن ناام   «. ببۀند تا از زیر کشه فقط بازدار را ببیند و تقلید کند   ن میسررا

دوخۀن آن. برا  آماوز  بازهاا  راکار      نه چشم ،سر بازگذارۀن است برده است کشه بر
نخبت باره را چشم آساوان ساو   »آمده است:  بازنامۀ نبو اند. در    دوخۀه   ها را می   چشم آن
« تار برکشایدند      تار تناگ   گاه افراخۀه کردند  و یاا رراۀه بکشایدند  و بایش     آن کردند ،
 به این مهم اراره دارد: خاقانی دیوان(. خاقانی در چند موضع دی ر از 858: 8953)نبو  

 دیده م شا که داز بارا  کواال   

 

 انااد   باااز را چشاام ساار ندوخۀااه 

 .(895: 8911)خاقانی  

 ذیل بیت 01ص 

 درآ تاا ز راه ذو  در چارسو  فقر 

 

 نو  سشمت کنای دوا    دل را ز پنح 

دهات   کاه باه   معجونی بارد مرکاب از پانح چیاز   »آورده است: « نو  سشمت   پنح»ذیل  
تقویت دل خورند. نومی است از تراکیب که مرکب است از سیواب و م  و آهن و فاوالد  

توضایح مؤلا  گرامای در    «. و طلی و ریم آهن، این ترکیب به پنح آب حیات موسوم است
رسد خاقانی مرم و هدفی دی ار از     مینظر  بهاما  ،درست و منطقی است« نو    پنح»تعری  

را اراده کارده اسات   « ساشمت روح « »نو  ساشمت    پنح»اسۀخدام این تعبیر دارد. خاقانی از 
 که ابیات بعد  مؤید هوین موضوع است:   کوااین

 داو     هوت ز آسۀانۀ فقر است مُلا  

 

 آر  هااوا ز کیبااۀ دریااا بااود سااقا    

 مزلت گزین که از سرِ مزلت رناخۀند 

 

 آدم در خشفااات و میبااای رهِ ساااوا 

 راخ امل بزن که چرامی است زودمیر 

 

 بقا   بیخ هوس بکن که درخۀی است کم 

 ا    گر سِرّ یوم یُحوی بر مقل خواناده  

 

 مال ماال مباا  از سارِ هاوا     پ  پا  

کنادن  »، «زدن راخ امل»، «گُزینی   مزلت»، «به فقر معنو  توده»رود،    مشاهده میکه    چنان 
 (.00 :8919ب لو    است )قره« نو  سشمت   پنح»هوان « مال مال نشدن پا »و « بیخ هوس
 ذیل بیت 895ص 

 خدایش خداست الدرمش نام هبت   خانه

 

 خطاااب   نشااین، تاااز  روماای    راااه مربااع 

خطاب راید مق ود  حجراالساود باراد کاه سایاه اسات و       تاز  رومی»است:     نورۀه 
تاااز  »رسااد منظااور خاقااانی از    مااینظاار  بااه«. آورنااد   ساافیدان )محرمااان( بااه او رو  ماای
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پووهاانی   کند. خاقاانی    این نظر را تقویت می« نشین   راه مربع»کعبه بارد. ودود « خطاب رومی
؛ 19: 8919نظر دارناد )ماهیاار    تقریبام بر این موضوع اتفا اند نیز    که این ق یده را ررح کرده

(. 53: 8910؛ رادمانش  033: 8911؛ برزگرخاالقی  83: 8911؛ دعفار   800: 8910کن    معدن
، «پاا »باه نباخۀ    تودهبا ،فاسد است و ضبط اصح« خطاب   رومی»رایان یادآور  است که ضبط 

 کند:   که در توصی  کعبه است نظر ما را تأیید میالغرایب    است. این بیت از خۀم« نقاب   رومی»

 دارنااادۀ هاراااوی راااعار 

 

 پ  دامۀ رومیان چه دار ؟ 

 .(891: 8911)خاقانی  

 ذیل بیت 886ص 

 نام قی ران سازم ت اانی   به

 

 به از ارتنگ چین و تن لورا 

 آمده است:« تن لورا»ذیل مدخل  

 هاا    بناد     گاره  و ها   خطایی و ها   اسلیوی و ها   نقش و ها   صورت حکیم لورا  که است کۀابی
 ایان  و نواود  ثبات  آن در باود  کرده اخۀراع خود که ریانق و ت ویر بدایع و صنایع سایر و

 سارآمد  او باوده،  چاین  راان انق سرآمد مانی که   چنان   هم و. است مانی ارتنگ دربرابر کۀاب
 .نامند تنگ را روم نقاران کارنامۀ و ارتنگ را چین نقاران کارنامۀ و بوده روم م وران

ملا  در  رضازاده تبع آن پووهش  و به ،بنابر تحقیقات مبۀشرقانی چون سالواسیوس، بُل
هاا  دی ار آن      ماند که تنکلوس یا تینکلوس یا صورت   باقی نوی ی، رکتن لورامقدمۀ کۀاب 

هاا      صورتدرمورد  است هوان توکروس )= تئوکروس( یونانی است که مؤل  کۀابی بوده
(. ایان کۀااب در زماان    019-010: 8910نجومی و داللت بر حوادث زندگی نوزادان )ماهیار 

انوریروان به پهلو  تردوه رده و بعدها از پهلو  به آرامی برگرداناده راده اسات. هواین     
بار خاقاانی، نظاامی نیاز در      کۀاب است که با نام تن لورا  بابلی مشهور رده اسات. ماشوه  

 است: در دو موضع از این کۀاب نام برده پیکر   هفتنو  مث

 قطبی از پیکر دنوب راوال 

 

 تن لورااا  صاادهزار خیااال 

 تن ی دوله را مجاال تاویی   

 

 تن لورا  این خیاال تاویی   

 .(963 ،880: 8910)نظامی  

 ذیل بیت 881ص 
 را یار ببی استو اندر آن ریوه که هبۀی تو ت

 

 کبای یاار مارا   و اندرین تاو کاه مانم نیبات      
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ها و لغاات مۀاروک      یکی از واژه« تو«. »تو: مغاک و مار»است:     نورۀه« تو»در معنا  واژۀ 
و طریقه اسات. مناوچهر  دامغاانی در مباوطِ      ،معنا  ریوه، رو  زبان فارسی است که به
 بن ربیع در بیۀی گوید: ابوربیعمدح خواده خل  

 زُلفِ  خااتون راد   به تو روشاد 

 

 به رنگ تُوز  و پرناون راد   گلنار 

 .(818: 8915)منوچهر   

«. اصال باه باو    »، ذیال بیات آورده اسات:    دیوان منوچهر دبیرسیاقی، م حح  محود
: ظاهرام به رنگ و چون کلوه در م راع بعد تکرار راده اسات کاتاب آن    است نورۀهدهخدا 

معنا  رایوه   به« تو ِ»(. در این بیت منوچهر  نیز 819)هوان: « را به بو  اصشح کرده است
رکل زل  خاتون رد. سنایی نیاز در یکای از ق ااید خاود      و رو  است؛ یعنی روشاد به

 آورده است:  

 تااا وطاهااا باااز گبااۀردند پیااران سااپهر  

 

 ردند قرایی تو در قوریان چون مقریان  

 .(858: 8960)سنایی  

 ذیل بیت 831ص 

 چشم زاغ است بار سایاهی باال   

 

 زاغ در استگر سپید  به چشم  

مؤلا   «. کاه کاور و نابیناسات      چشم زاغ است بر سیاهی باال کنایاه از ایان   »آمده است:  
دوبااره تکارار   « سپید  چشم»ذیل مدخل  066گرامی هوین بیت و هوین معنا را در صفحۀ 

اصاشم افاادۀ معناا  کاور  و      ،کرده است. این بیت و سپید  چشوی که در آن آماده اسات  
کاه   ،ارزری پر آن   رسد خاقانی به ارز  چشم سپید زاغ دربرابر بی   مینظر  بهند. ک   نابینایی نوی
 کرده است. خود خاقانی در دایی دی ر آورده است: توده ،سیاه است

 چاره زاغ را کاه سایاه اسات دولاه تان      بی

 

 ازدوله تن، سپید  چشوش چه درخور اسات  

 کند:   در بیۀی به این موضوع اراره می االسرار   مخزننیز در مقالت دهم  نظامی 

 تان راد سایاه    هوهزاغ که او را 

 

 دیااده سپیدساات درو کاان ن اااه 

 .(831: 8911)نظامی  

 ذیل بیت 869ص 

 ریرخواران را به مغز و ریرمردان را به دان

 

 طعوۀ مار و رکار گارگ حویار سااخۀند    
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ایان توضایح   «. سااکن اسات   ]حویر[گرگ حویر: گرگی که در آن موضع »است:     نورۀه
بارا    ییهاا    اساۀعاره « ماار و گارگ حویار   »گشاید. باید بیان دارت که    ا  از ابهام بیت نوی   گره

مارر  بلخای،   ابان  ناماۀ    فاارس مبعود ،  الذهب   مروج، تاریخ طبر . در منابعی چون اند ضحاک
: 8915)صادیقیان   راده  باودن ضاحاک نقال    (بر یونی )حویر  هایی مبۀنی   ثعالبی روایت اخبار
باه   اولاست خاقانی در م راع  گفۀنیکرده است.  تودهها    که خاقانی به هوین روایت (899

 (.808-809: 8901 دی راندارد )حیدریان و  تودهک حاروایات رفاهی داسۀان ض
 ذیل بیت 810ص 

 چون نم ژاله ز خایه در ت  خوررید

 

 دااان حبااود از تاا  حبااام برآمااد 

ا  گیاهان بارد چاون کلام و      هایی که در بن پاره   گلوله»آورده است: « خایه»ذیل مدخل  
را باه بااز ِ   « خایاه »در بیات، اگار   « ژالاه »و « خورراید »ها     به واژه تودهبا«. چغندر و میره

تار  از بیات حاصال خواهاد راد. در کۀااب          مربوط بدانیم، معنا  مح ل« طشت و خایه»
زارهاا و     قطارۀ سررا  کاه در کشات    »...آماده اسات:   « پرانیدن ایهخ»ذیل  نامۀ مشیی   نزهت
ها نشیند، بامداد بِبۀان و در پوست خایۀ مارغ کاه ساوراخی خُارد دَرو کارده بارای و          برگ

آن آب سررا  دَرو فکان و    ،سپیده و زرده به مکیدن بیرون آورده، و چون پاک رده باراد 
گرم رود برود و باال گیارد و آن کا  کاه کُنَاد     سر، به موم محکم ببند و در آفۀاب نِه. چون 

دیاوان  (. هواین موضاوع در   539: 8960)راز  « ام...   چنان نواید که به افبون و مزایم کارده 
 نیز بازتاب دارۀه است. او گوید: مجیر بیلقانی

 .(63: 8951)بیلقانی 

 ذیل بیت 810ص 

 ز ارکال تیغ او قلم تیر هندسای 

 

 بر سطح ماه، خط معوا برافکناد  
 

 
مقابل خط روان، مقابل خاط خواناا. کنایاه از مااه     »نورۀه است: « معوا خط»ذیل مدخل 

اللفظ و از ظاهر بیت بردارت راده اسات و مخاطاب را باه داایی         معنا  مبارت تحت«. نو
رود. دهت تکویل مطلب باید گفت که خط معوا خطی رمز  و پیچیاده باوده      نوینوون  ره

اناد.     گواارده    که افراد  مخ وص برا  تردوۀ آن مای  است است؛ این پیچیدگی چنان بوده
دار داد و امیار     باه تارکِ دوات   ابون ار تردواۀ معوا   »خاود آورده اسات:    تااریخ بیهقای در  

 ملم طشت و خایه از زامان ظلوت باین کاه بااز   

 

 

 

 اناد    صدهزاران خایه در نه طشت مادهون کارده  
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دلیال هواین    است که در نظرگاه برخی خط مبر  باه  گفۀنی (.019: 8916)بیهقی « بخواند...
 خود خاقانی گوید: ،معوا ارۀهار دارد. برا  نوونهط ها به خ   پیچیدگی

 کنم تفبیر سریانی ز انجیال 

 

 بخوانم از خط مبار  معواا   

 .(05: 8911)خاقانی  

 ذیل بیت 816ص

 بن اهش سوخت دوران که را خنور  دو نیابی

 

 ویارانش  کارد  طوفاان  کاه  را تناور   نان نبینی 

راود، خناور بایاد       دار  مای    ظرفی که ماشت در آن ن اه  »اند:    نورۀه« خنور»ذیل مدخل  
«. کنناد  دار  ماشت از آن اساۀفاده مای      هوان کندو یا کندوکی بارد که در خراسان برا  ن ه

: 8910کان     اند )معادن    پووهان و رارحان آن را پذیرفۀه   این معنی هوان است که املب خاقانی
نویبان ی  معنی دی ار نیاز      فرهنگ«(. خنور»: ذیل 8913 سجاد ؛ 953: 8910؛ کزاز  950

« خناور »ذیال   برهاان قااطع  تر هواهن ی دارد. در  اند که با این بیت بیش   برا  این واژه آورده
م اراع دوم  «(. خناور »: ذیل 8960)تبریز  « اند   کننده را هم گفۀه زراع و زرامت»آمده است: 

 بیت زیر از ناصرخبرو نیز مؤید هوین موضوع است:

 ساال    ست ر ت ا    این کالبد خنور تو بوده

 

 بنوا  تا چه حاصال کارد  دریان خناور     

 .(010: 8911)ناصرخبرو  

 ذیل بیت 809ص 

 گیر رروان به مثل رروان نیبت

 

 خیروان است و ررفوان چه کنم 

داا     نام موضعی است و گویند ظهور حضرت مهد  آخر زمان از آنخیروان »آمده است:  
رده در این بیت هیچ ربطی به توضایح مؤلا  محۀارم نادارد.      مطرح« خیروان«. »خواهد رد

برسااخۀه اسات. خاقاانی در    « راروان »را برا  ایجاد تضاد درمقابال  « خیروان»خاقانی تعودام 
 ر برده است:کا چند دا  دی ر از دیوانش هوین ترکیب را به

 نااد از حاادیث تااوا اهاال ماارا  در ماار 

 

 وان و خیاروان    ست ررفونام ته رروان ب 

 .(989: 8911)خاقانی  

 ذیل بیت 089ص 

 پاانح یاا  برگرفۀااه باااد فلاا   

 

 که دو رش را دو ی  روار کند 
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یا  طارف طااس راش و     »آورده اسات:  « دو رش را دو ی  روارکردن»ذیل مدخل 
ایان توضایح   «. رود   رش در طرف دی ر دو طاس دو ی  می طرف دی ر ی  است پ  دو

کاه مادخل را    ،بلکه مشکلی بر آن افزوده است. مؤلا  گرامای   ،ا  از بیت ن شوده   هیچ گره
کاه   اسات  ان ار در ذهنش این باوده  ،آورده است« دو رش را دو ی  روارکردن»صورت    به

رسد معناا      مینظر  بهبازتاب ندارد. مبارت معنایی کنایی دارد، اما این موضوع در توضیحش 
 ان ارۀن نقش باال  قوار است. کنایی مبارت مزبور هیچ

 ذیل بیت 086ص 

 گه کان از بااغ آرزو، آن آفۀااب زردرو    گه

 

 بار آمده    پیرامونش ده ماه نو، هر سال ی  

قراینای  بیات در لغاز خربازه اسات و     «. ده ماه نو کنایه از ده ان شت است»نورۀه است:  
« ده مااه ناو  »ییدکنندۀ نظر ماست. باا ایان تفاسایر    أو آفۀاب زردرو ت ،بار    مانند باغ، سالی ی 

ا  در صفت خربازه هواین ت اویر       ا  از خطوط رو  خربزه است. خاقانی در قطعه   اسۀعاره
 را مجددام تکرار کرده است:

 مثاال و در او    خوان خبرو فلا  

 

 فۀااابی اساات ده هااشل باار او  آ 

 .(101: هوان) 

 ذیل بیت 005ص 

 دان دیااو تواراااگه دلاات  ا  خاااک

 

 دان طفلی تو تا ربیع تو دانناد خااک   

. در اصطشح مُرفاا یعنای مقاام ببااطت در     8»دو معنی آورده است: « ربیع»مؤل  برا   
«. معنی مَربع یعنی دا  اقامت در بهار نیز باراد  . محۀول است که در0قطع مبافت سلوک. 

دهات   ، اماا دومی که مؤل  ارایه کرده است تاحدود  به منظور خاقانی نزدی  اسات معنی 
؛ اِنَّ الۀُّرابَ رَبیعُ ال ِّابریانِ »تکویل کشم باید گفت که خاقانی به این حدیث پیامبر که فرمودند: 

 دارۀه است. توده« بهارِ )تفریح اهِ( کودکان است خاکر
 ذیل بیت 039ص 

 ها  نه فل    ها  مل  در صفه چار ص 

 

 اناد    بر زبانا داا  اسۀباقا  بااران دیاده     

که منزل رانزدهم ماه و مشمات   ،بر توضیح اصطشح نجومی آن مشوه« زُبانا»ذیل مدخل  
ناام منزلای در راه مکاه نیاز     »آن دو سۀاره از قدر سوم است، بر دو کفّۀ میازان آورده اسات:   

، اولچند نکۀه دربارۀ بیت و توضیح مؤل  محۀرم الزم است که یادآور  رود. نکۀاۀ  «. است



 839   (اکبر حيدریانو  آباد هاشم صادقی محسن... ) فرهنگ لغات و ترکيبات دیواننقد و تحليل کتاب 

 اد ساج مؤل  گرامی براساس نبخۀ مبدالرساولی بیات را ضابط کارده اسات؛ در نباخۀ       
کۀااب   در رُساۀه  ضبط رده کاه هواین صاحیح اسات. نکۀاۀ دوم، ابان      « زُباله« »زبانا»دا   به

من اراد ان یخهر  مهن   »آورده اسات:  « و مکّة ینةمل یمنازل من الکوفة ال»ذیل  االمش  النفبیه
 العقبهة ثهم   واقصّهة ثم  المغیثةثم  القادسیةالمنازل  اول... فالقبةالی للمجاز خر  الی سمت  الکوفة

 (. هوو در دایی دی ر از کۀاب گوید:988تا:    رسۀه بی )ابن...« ثم الشُقوق ثم الزبالةثم القاع ثم 

عامرة بها اسهواق ثثیهر و منهعنقی فهی واد       قریة عظیمةمیالً و هی  42 زُبالةو من القاع الی 
و منزل فیه قوم مهن  میالً و ه 42الی الشُقوق  زبالةیوجل به الماء فی الشعاء و الصیف... و من 

 (.815)هوان:  من البرک و المععشّی العنانیر...االعرا  و الماء به 

 ذیل بیت 030ص 

 باااکو بااه بقااا  باااج خواهااد  

 

 گاااران را   خااازران و نااای و زره 

باید بیان دارات کاه   «. ا  است در سورقند   نام ق به»آورده است: « گران   زره»ذیل مدخل  
و نای کاه    ،خاقاانی وقۀای از بااکو، خازران     سورقند ندارد. درواقع هیچ ربطی به« گران   زره»

 ایان  نجار خواهد بود که دره ربط و نابه   خیلی بی ،کند   صحبت می ندرهرهایی در حوزۀ قفقاز
ا  اسات در     ناحیاه  ،اسات  سخن راناده که خاقانی از آن  ،«گران   زره. »ب ویدمیان از سورقند  

گران دو قریاه اسات بااال        زره»آورده است:  آثارالبشداالبواب. زکریا قزوینی در    اطراف باب
زرد  کباود و ماو    ساز  اسات. اهال ایان راهر چشام        االبواب دربند. صنعت ایشان زره   باب
تقریبام مطالاب قزوینای را   اقلیم    هفتاحود راز  نیز در  (. امین019: 8919)قزوینی « بارند   می

قزوینی درخ وص اهالی سااکن   که استگفۀنی (. 580 ،9تا: ج    ه است )راز  بیبازتاب داد
(؛ 018: 8919)قزوینای  « وخاراج ندهناد   گران به ک  باج و اهل زره»نویبد:    گران می   در زره

 رسد خاقانی نیز به این آگاه بوده است.   مینظر  به
 ذیل بیت 013ص 

 سااعد ذابااح بهاار قربااان تیااغ مااریخ آخۀااه  

 

 اناد    کیوانش چو سنگ مکی افبان دیده درم 

سنگ مکای در ایان بیات هایچ     «. مق ود از سنگ مکی حجراالسود است»نورۀه است:  
مناسبۀی با حجراالسود ندارد. منظور از سنگ مکی سن ی باوده کاه بارا  تیزکاردن کاارد و      

 رفۀه است.   کار می روشیر به
 ذیل بیت 900ص 

 اوستراه من، مادرم آلۀون  اوست طغان

 

 ماان بااه رضااا  توااام، ساانقر دکّااان او 
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القادر از     . نام پادراه مظایم 8»کند:    نام سه پادراه را بیان می« راه   طغان»مؤل  ذیل مدخل 
. ابان  9ارسشن موادوح ازر ؛   ارسشن معاصر الب راه ابن الب   . طغان0اوالد افراسیاب است؛ 

در نیشابور  518تا  560خراسان مبلط رد و از سال سنجر به  سلطانمؤید آ  به... که پ  از 
یا  از     معلوم نیبت منظور خاقانی کادام »ایشان درادامه آورده است: «. رانی کرده است حکم
نظار   باه «. داناد    هر ترتیب که بارد خاقانی او را مظهر بزرگوار  و نیکی می  ولی به ،تسها   آن

هاا      ارد یادرده نیبت. ایان اسام، هرکادام از ناام    کدام از مو ن ارندگان، منظور خاقانی هیچ
رفۀه بار معنایی مام به خود گرفۀه است و با ی  مجاز به مشقۀ خااص     یادرده که بارد، رفۀه

ترکیباات دی ار  از هواین     دیوانکار رفۀه است. خاقانی در  معنا  مطلی پادراه به و مام در
 و.... ،«طغان کرم   ره»، «طغان مقل   ره»ساخۀه است؛ ترکیباتی چون « راه   طغان»

 ذیل بیت 903ص 

 مغااز هااوا ز فضاالۀ د  در زکااام بااود 

 

 اباار  طلاای بااه ودااه مااداوا برافکنااد 

را بایاد باه   « طَلْایر «. »بر وزن ددا، ی  نوریدنی از ریر»نورۀه است: « طلی»ذیل مدخل  
و نهادن دارو، ضواد است. در این بیات خاقاانی    ،معنا  مالیدن، اندودن خواند که به اولفۀح 
نهااد،  بااردن ساارماخوردگی هااوا دارو  و ضااواد ماای گویااد: اباار بهااار  باارا  ازبااین   ماای
 برد.   دی رمبارت، ابر بهار  با لطافت خود سرما  زمبۀانی را از بین می به

 ذیل بیت 931ص 

 به پاکی مریم از تازویح یوسا   

 

 به دور  میبای از پیوناد میشاا    
 

 
میشا، قرارگاه طفل در رحم مادر و آن اسباب که بچه بدان در رحم موداود  »آمده است: 

را ماردح  « ارایاء »بادل یعنای    نباخه قول از مینورساکی ضابط    یشان درادامه با نقلا«. گردد
اما باید گفات کاه در هواین ضابط      ،بدل مردح است   ن ارندگان، ضبط نبخهنظر  بهداند.    می

   انجیال باراد.  « ایشاا »رکل صحیح مبارت باید  ،صورت گرفۀه است. درواقعبدل قلبی  نبخه
اناد کاه نباب آن حضارت را باه         ا  تدوین کرده   نامه   برا  حضرت میبی رجره لوقاو  مۀی

یشاا   اد باراد.  وزیرا مطابی روایات یهود مبایح بایاد از نبال داو    ؛د برسانندوحضرت داو
تفبیر، اگر ما این قضیه را بپذیریم دی ار قضایۀ باارور      د است. با اینوموردنظر ما پدر داو

هوین اساس است که خاقانی درصادد   القدس معنا نخواهد دارت و بر   حضرت مریم از روح
میبای نیاز    ،که مریم با یوس  نجار ارتباطی ندارۀه گونه   گوید هوان   انکار برآمده است. او می

 (.  01-18: 8906مرتضایی با ایشا ارتباطی ندارۀه است )حیدریان و 
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 ذیل بیت 913ص 

 داو کوالاات توااام بااا قوااران در قوااار 

 

 ح ن بقایت فازون از هرماان در هارم    

بلکاه در   ،تثنیه نیبت« قوران»باید گفت که «. قوران، تثنیۀ قور. ماه و خوررید»اند:    نورۀه 
مشارقین نیاز از   و  ساخت این کلوه از قامدۀ تغلیب اسۀفاده رده است. کلواتی مانند هرماان 

 کنند.   هوین قامده پیرو  می
 ذیل بیت 911ص 

 هرچه زین رو  کعبۀین ی  و دو است

 

 باار دگاار رو  او رااش اساات و چهااار 

از اساۀخوان   کعبۀین، تثنیۀ کعبه، دو مهرۀ رش پهلو  باز  نرد که معووالم»اند:    نورۀه 
رساد     مای نظار   باه بلکه  ،  تثنیه نیبتدر کعبۀیرنْ اصشم برا« یرنْ«. »سازند، دو طاس نرد...

و ساه طااس بااز      ،نرد را با یا  طااس، دو طااس    ،پبوند نبب بارد. درقدیم« یرنْ»
در ادب فارسای رایاح   « رش   ی ، سه   سه»روست که اصطشحات     اند و از هوین   کرده می

و حۀای پا     ،در زمان خاقانی ،این اصطشحات قبل از خاقانی که رده است. باید گفت
هم رباامی ازرقای هارو  اسات کاه        ترین راهد آن   از خاقانی رایح بوده است. معروف

از آن « مقالاۀ راعر  »ضاون  « رااه    نردباخۀن طغان»  ۀدر قچهارمقاله نظامی مروضی در 
 سود دبۀه است:

 ی  زخم افۀاد   رش خواست سه   گر راه سه

 

 تااا ظاان نباار  کااه کعبۀااین داد نااداد      

 کاارد را  راهنشااه یاااد   آن زخاام کااه  

 

 در خاادمت راااه رو  باار خاااک نهاااد     

 .(19: 8910)نظامی مروضی  

کاامشم  « دو طااس بااز  نارد   »باه  « کعبۀاین »که از رواهد پیداسات، تقلیال معناا        چنان
 است.   ارۀباه

 ذیل بیت 908ص 

 داد فلاا  پاا  بااه مااویی کااه ببریّااد ز باای

 

 هواااه زنّاااار ببندیاااد و کوااار ب شاااایید  

ردن. ظااهرام در ایان بیات کنایاه از تارک       تبلیم»است:     آورده« کورگشادن» ذیل مدخل 
از توضایحات مؤلا    «. مبلوانی کردن است. گویا کور، درمقابل زنّار، نشان مبالوان اسات  

کاه     چناان  ،اناد    را نشاانۀ کافررادن دانباۀه   « زنّاربباۀن »آیاد کاه ایشاان در ایان بیات         برمی
ن ارندگان، این زنّاار بارخشف آن چیاز     نظر  بهاند.    معنی گرفۀهرا نیز به هوین « کورگشادن»
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رسوی باوده اسات کاه    « زنّارببۀن»بندند. باید دانبت که    است که مبیحیان بر کور خود می
خواهاد کاه باا بریادن        رده است. خاقاانی از ساوگوارن مای      در مراسم مزا و سوگ ادرا می

ا     وار ببندناد. زنّاربباۀن در آیاین ساوگوار  ساابقه      ها  خود زنّار درست کنند و بار ک    مو
کاار رفۀاه اسات. در       به« ببۀن زنّار برمیان»فردوسی چندین بار تعبیر  راهنامۀطوالنی دارد. در 

 نشیند:   سوگ می ردن ایرج بهداسۀان فریدون، فریدون پ  از رنیدن خبر کشۀه

 میان را باه زنّاار خاونین بببات    

 

 نشبات  فکند آتش اندر سارا   

 .(809، 8 ج :8910)فردوسی  

 بندد:   وار ، زنّار برمیان میگدر مرگ فریدون نیز منوچهر، در ادرا  مراسم سو

 منااوچهر بنهاااد تاااج کیااان  

 

 به زنّار خونین بببۀش میاان  

 .(851)هوان:  

اناد کاه در      هاا  ساودمند  ارایاه داده      دیادگاه  ،، درخ وص این آیاین راهنامهرارحان 
ا     زنّاار واژه »مطلای نیاز آورده اسات:       گشا بارد. خالقی   تواند کار   گشایی بیت خاقانی می   گره

کار رفۀاه اسات و زنّاار خاونین بباۀن         معنی کوربند و کُبۀی به به راهنامهاست یونانی و در 
خ اوص    این (. کزاز  نیز در809، 8 ج :8910مطلی    )خالقی« کردن است کنایه از سوگوار 

هاا  ساوگ و    ببۀن کور به زنّار خونین پندار  رامرانه نیبت و یکای از آیاین  »نویبد:    می
 ماو  (. ساجاد آیادنلو در دباۀار  باا مناوان      956، 8 ج :8916)کازاز   « رفۀار ماتم است

کاه دقیقاام باا بیات      کناد  گو مای    مطار باز نامۀ   الهیو  ،نامه   کو ، راهنامهابیاتی از  ،ببۀن میان بر
چه گفۀه رد، بعیاد اسات کاه       (. براساس آن885-883: 8911خوانی دارد )آیدنلو    ی همخاقان

   چاه    خاقانی در میانۀ مزا و سوگوار ِ فرزند  از حاضران بخواهد که کافر روند و قطعاام آن 
 نظر اوست اراره به آیین سوگوار  است. مطوح

 ذیل بیت 389ص 

 ها رد بیوار الیعااد    او رفت و سینه

 

 ها رد بیادار الیناام     او خفت و فۀنه 

«. یاه برن اردد، خاارج از ماادت    اولکه به حالات     ناپذیر، آن   الیعاد، برگشت»است:     نورۀه 
بیواار  اسات کاه کبای باه میاادت او نیایاد. در کۀااب         « بیواار الیعااد  »رساد     مای نظر  به

نظار الواری    »مثلی آمده است که مؤید هوین موضوع است.  االقوال االمثال و طرای  لطای 
هاا  کباانی کای باه بیواار پرسایدن آماده           الی الودوه العود؛ چون ن ریبۀن بیوار در رو 

 (.  810: 8951 )وطواط« بارند
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 ذیل بیت 383ص 

 مردان بر کوه دود  و لبناان    به هفت

 

 پایاب   رخت و بحر بی   هوه سفینۀ بی 

سابی به داراۀن درخۀاان سادر     لبنان کوهی معروف در آسیا  مربی که از» آورده است: 
بیت هیچ ربطای باه توضایح مؤلا  نادارد و       ،کنید   که مشحظه می   چنان«. زیبا معروف است
گذرۀه محال اولیاا و ابادال باوده      گشا نیبت. باید بیان دارت که کوه لبنان از   خواننده را راه

کاه کبای      آن   بای  ،هاسات    و بر آن فواکه و زرامات »... آمده است:  آثارالبشداست. در تردوۀ 
ها نباراد و فواکاۀ آن قاوتِ حاشل        گاه خالی از آن   دا آیند و هیچ   بکارد و اولیا  ابدال به آن

 نیز آورده است: الغرایب   خۀم(. خاقانی در 060: 8919)قزوینی « ابدال گردد

 ماردان    در دموت ان  هفات 

 

 هااا  کااوه لبنااان   زاویااهباار  

 .(68: 8911)خاقانی  

 ذیل بیت 333ص 

 نی  لرزانند از مؤذن تببیح فل 

 

 اخۀرانی که چو تببیح مجزّا بینند 

گویناد در آساوان ابۀادا او       مؤذن تببح فل  کنایه از خروسی است که می»است:     نورۀه 
ماؤذن  »در این بیات، قطعاام منظاور از    «. خوانند   تبع او می بعد خروسان زمینی به ،کند   بانگ می

بیت ارااره دارد  «(. مؤذن تببیح فل »: ذیل 8969 اللغات   میاثخوررید است )« تببیح فل 
خاقاانی باه ایان     کاه  راید بۀوان گفات  ردن نور سۀارگان هن ام طلوع خوررید. فروغ   به کم

باا آمادن و طلاوع خورراید     ؛ اذا طلعت الشم  انکلرت النجهوم »دارۀه است:  تودهموضوع 
 «.سۀارگان نابود خواهند رد

 
شدههایفوتمدخل5.9
اسات،   فرهنگ تحلیلی لغاات و ترکیباات دیاوان خاقاانی    که نام کۀاب موردبحث  دایی   ازآن

لغاات و   ماا ا ،را اح اا کناد   دیاوان رفت که مؤل  گرامی کال لغاات و تعبیارات       انۀظار می
ها اراره خواهیم کارد. در     ترکیباتی از این فرهنگ فوت رده است که در ذیل به بخشی از آن

 دیاوان خاقاانی  بیان این نکۀه الزم است که مدد مقابل ترکیبات مربوط اسات باه    ،این بخش
 .سجاد ت حیح ضیاءالدین  به

طی و آیناه  (؛ طاو 005، 80(؛ طوطی و مرگ ظااهر  )ص  801آتشِ تَر )= رراب( )ص 
(؛ فاارد  0(؛ مورک اهلل )ص 891(؛ خب  سبا )ص 091(؛ طوطی و سلیوان )ص 900)ص 
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(؛ ناخناه  599(؛ گااو فلا  )ص   006(؛ گاو طوس )ص 803ص )ها  نرد(    )= یکی از باز 
خنگ )= اساۀعاره از خورراید( )ص    نقره(؛ 065 ،819ها  چشوی( )ص    )= یکی از بیوار 

(؛ بهون )= نومی گیااه(  980(؛ حارا )= نومی گیاه( )ص 306ص )زدن  (؛ قبا زره18و  899
 (.000(؛ سعدان )= نام مکانی در رروان( )ص: 660گشۀن )ص   سکّه (؛ از980)ص 
 

اغالطتایپی3.9
در یا  اثار راه پیادا کناد      چینی( )حروف تواند بامث رود که امشط تایپی   از مواملی که می
رسد هواین امار در کۀااب حاضار        مینظر  بهزدگی برا  تبریع چاپ است.    تبامح و رۀاب
کااه  طااور    بااه ،از اناادازه در آن راه یابااد  کااه امااشط فاااحش و باایشاساات بامااث رااده 

صفحۀ آن از این نقص خالی نیبت. در ایان بخاش از مقالاه، ایان اماشط را در دو         به   صفحه
 ایم.   بند  کرده   دسۀه تقبیم

 اولالط دستۀ اغ 3.6.1

ملاط مباارت    ۀوداه اند و مخاطب با ی  ن اه م   امشطی که در وزن رعر اخشل ایجاد نکرده
 ، هاا  ایان کۀااب    در قیاس با دی ار کاساۀی   ،خواهد رد. هرچند موکن است این ارۀباهات

هاا  بعاد  ایان       داکه هدف این مقاله کو  به بهبود ویراست   برسند، ازآننظر  بهاهویت    کم
ایم:   رکل ددول ارایه کرده ادامه بهرکۀاب است این ارکاالت را د

چينی()حروفاغالطتایپی.9جدول

نامهدرستنامهغلطصفحهنامهدرستنامهغلطصفحهنامهدرستنامهغلطصفحه

 زر خشص زر خالص 036 کش   دنیبت کش   دنبیت 895 دیلم ذیلم 8

 نوراهان نورا، هان 030 بوالهیجاست بولهیجاست 891 تو بهر توبه 80

 خرّاطان خرّادان 059 خشب خشف 839 صهیل سهیل 03

 سعدواسوا 019 چرخ اَخضر چرخ اِخضر 836 بیت بین 98
سعد و 
 اسوا

 گشت کشت 015 چغانه چغاله 831 ازار  از ار  93

 سی ورا  سی و را  008 ینالدّ   ۀم و الدین       م وه 850 مَی خورد خورد   می 93

 را زِ راز 995 کو ور نه کوورنه 853 با تا 96

 دوران دروان 988 فضیلت فضلیت 851 بار ونه باس ونه 69

 اصفر اصغر 985 بش گر بشگر 851 با ال برآر باال بر آر 830و68

 نباید نیاید 908 یاوه درایید یاوه در آیید 868 بکر نیبان بکر نیبۀان 19
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نامهدرستنامهغلطصفحهنامهدرستنامهغلطصفحهنامهدرستنامهغلطصفحه

 اسۀرت اسۀرست 956 طِل مول 868 بوالخشف بلخشف 16

 سِحرا بحرا 916 العنب   بنت العب   بنت 866 بوالهیجا بلهیجا 11

 860 ردند روند 13
رصد گه 
 خاکی

رصدگه 
 کردر کودر 913 خاکی

 مرد مرو 911 مَی خور  خور    می 819 زمی ز  13

 چرغ چرخ 390 خال سپید خال سپیده 819 زند وزند 11

 گنحِ بار گنحِ بار  395 دوآبشان دو، آبشان 813 خانۀ   تاب تا ب خانۀ 11

 بر نَد برند 388 رازِ مبۀان را زمبۀان 816 پُشت پلنگ پَشت پلنگ 05

 ققنوس قف  300 خروس خزوس 816 رن ی ر نی 05

 مرغْ دل مرغِ دل 300 گوردین کوردین 819 بِبُر به بر 899

 نشاندم   می فشاندم   می 391 دُمِ ریر دَمِ ریر 800 سَحرخیز سِحرخیز 899

 ناقد ناقه 391 آهو آخور 093 درگاه در گاه 885

 ددو ماسوره 095 نخبت تخبت 880
دد و 
 391 ماسوره

رو 
 فرسۀی   می

رومی 
 فرسۀی

 زِ نان زنان 538 دلی دل 096 ثهشن ثشن 803

 دوزا دورا 353 ار از 085 میبی می  805

 کُل گُل 351 تا زیَم تازیم 085 بلبله بلبل 890

 هالش حالش 360 ررۀۀ تب رسۀۀ تب 001 زان هان 899

 اغالط دستۀ دوم 3.6.1
رود که وزن رعر را مخۀل کارده اسات و باماث بادخوانی و کوفهوای         امشطی را رامل می

دارناد و  تر   اهویت بیش ،اولدر قیاس با امشط دسۀۀ  ،رعر خاقانی خواهد رد. این امشط
 زن درک صحیح مخاطب خواهد رد. رده ره   رکل ضبط

مصراعدُرستمصراعغلطصفحه

 رواراب و با مغان کآب کار  1
 دح

 رواراستب و با مغان کآب کار 
 

60 
 گر  ندارم برگ سپاس بردن آهن
 

 گر  ندارم آهن زبرگ سپاس بردن 
 

 از ی  پر سخا  ز بر هفت بیضۀ  13
 ج

 از ی  پر سخا  زمیبر هفت بیضۀ 
 

 ببندم می ز سرگین خر  805
 

 ببندم میبیز سرگین خر 
 

 گران   دان روچون فطیر از رو  فطرت بدگوار  801
 

 گران   دان وچون فطیر از رو  فطرت بدگوار 
 

 بر مید دان خویش بلبلهدان ریخۀم چو  بر مید دان خویش بلبلدان ریخۀم چو  890
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مصراعدُرستمصراعغلطصفحه
  

 بود او که گردونش بنادانی رکبت گوهر 890
 

 نادانی رکبت هبود او که گردونش ب گوهر 
 

 چهار دو  دان بادبزم چو هشت باغ بین،  850
 ج

 چهار دو  دان بادهبزم چو هشت باغ بین 
 ج

856 
 توقیع مل  دید دهان زهی حرز

 
 زهی حرز گفتتوقیع مل  دید دهان 
 ج

 ام   دیده آرکارذات سیورغ  869
 

 ام   دیدهآرکارا ذات سیورغ 
 ج

868 
 ، بحر دمان زیبی مولمولچون رومن طلی است 

 
 ، بحر دمان زیبی مولطلچون رومن طلی است 

 

 دا ب ذار به العب   بنتحی   866
 

 دا ب ذار به العنب   بنتحی  
 ج

 هزار میخ رب آن منبت و من دل 096
 ج

 هزار میخ رب آن منبت و من دلی
 

 را زمنسهم تو در زین کشید پشت  058
 ج

 را زمینسهم تو در زین کشید پشت 
 

 دار   از روا ناخنه استچشم ررع  063
 

 دار   ناخنه ستچشم ررع از روا
 

065 
 نخرد سبلۀش به دو ونندیشد از فل  

 
 نخرد سبلۀش به دو ،نندیشد از فل 

 

 کی به زر  ببۀه سر هر سقطی رود سر  061
 ج

 زر  ببۀه سر هر سقطی رود سر  دوکی به 
 دح

998 
 کن توام خاصه که اکنون طبداو 

 
 کن توام خاصه که اکنون طربداو 

 ج

 دویم لوات سایۀ در 386
                                                  

 لوات دویم آندرسایۀ 
 

 از چشم رهش ریخۀه لولوصحنش چو آب  363
 ج

 چشم رهش ریخۀهاز  لؤلؤ صحنش چو آب 
 ج

 

 گیرینتیجه. 4

نظار صاور  و ظااهر  و     ها  کۀاب، چاه از    ها  و لغز    در مقالۀ حاضر بخشی از کاسۀی
ی مادخل  خوان ناهمنظر محۀوایی، در چند مبحث رامل ارۀباه ناری از بدخوانی ابیات،  چه از

گازار    با بیت راهد، مادم گازینش ضابط اصاح در گازار  ابیاات، کاساۀی و خطاا در        
موردبررسی قرار گرفت که هوین امشط مبابب آن   چینی( )حروف و امشط تایپی ،ها   مدخل
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ی  فرهنگ تخ  ای چنادان   دردای اه پووهی    رده است که کۀاب مزبور در حوزۀ خاقانی
طورکه از اسوش پیداست نۀوانبۀه اسات باه انۀظاارات و توقعاات پاساخ         نبارد و آنمعۀود 

فرهناگ،  ایان  هاا  بعاد       میدوارند درصورت پذیر  آن موارد، در چاپدهد. ن ارندگان ا
 ب یرد. مورداسۀفاده قرار

 
 نامه کتاب

ناماۀ   ،«و مۀاون ایرانای   رااهنامه  بباۀن؛ آیاین ویاوۀ ساوگوار  در     مو  برمیاان » ،(8911آیدنلو، سجاد )
 .  90  ، فرهن بۀان

 صادر. بیروت: دار، األمش  النفبیه ،تا(   رسۀه، احودبن مور )بی ابن
 حلبی، بیروت. ةطعم ، تحقیی محوودمنۀخب الکشم فی تفبیر األحشم ،(8309) محودسیرین،    ابن

 ، تهران: زوار.نقد و ررح ق اید خاقانی ،(8911) محوداسۀعشمی، 
 ، تهران: زوار.اول، ج ررح دیوان خاقانی ،(8911رضا )محودبرزگرخالقی، 
بن اساعدبن مباداهلل حنفای تباۀر ،     محود، تردوۀ ق ص االنبیا ،(8913 م )بن الهی   ابوالحبنبورنجی، 
 کورش سیدمباس محودزاده، مشهد: دانش اه فردوسی مشهد. به

 ، تردوۀ اکبر داناسررت، تهران: امیرکبیر.آثارالباقیه ،(8969بن احود )محودبیرونی، ابوریحان 

 رهبر، تهران: مهۀاب. خطیبکورش خلیل  ، بهتاریخ بیهقی ،(8916بیهقی، ابوالفضل )
 فروری خیام. دبیرسیاقی، تهران: کۀاب محودکورش  ، بهفرهنگ آنندراج ،(8995) محودپادراه، 

 سینا. معین، تهران: ابن محودکورش  ، بهبرهان قاطع ،(8960بن خل  )   حبینمحودتبریز ، 

آبااد     مباسای، تهاران: رااه    محواد تحقیای و ت احیح    ، باه فرهناگ رراید    ،تا(   تۀو ، مشمبدالررید )بی
 فروری بارانی(. )کۀاب

تهاران:   ،آدمیات  ۀزاد   حباین رکان  محودکورش  ، بهالۀعبیر   کامل ،(8910) محودبن     بن ابراهیم تفلیبی، حبیش
 نا. بی
کورش رحیم مفیفی، مشاهد: دانشا اه    ، بهفرهنگ دهان یر  ،(8950بن حبن )    الدین انجو، حبین   دوال

 مشهد.فردوسی 
، تهاران: دانشا اه   فرهنگ تحلیلی لغات و ترکیبات دیوان خاقانی رروانی ،(8909چهرقانی منۀظر، رسول )

 تربیت دبیر رهید ردایی.
 .، تهران: محوود تحفۀ حکیم مؤمن ،(8916) منحبینی، محودمؤ
الو ااب     رنّموار ؛ تاأملی در بیۀای از ق ایدۀ تا    گاز زنّار میبو  تاا زنّاار ساو   » ،(8906حیدریان، اکبر )
 دانش اه راز  کرمانشاه. ،الوللی ترویح زبان و ادب فارسی   دوازدهوین گردهوایی بین ، در:«خاقانی

به دور  میبی از پیوند میشا، ایشا یا اریا؛ تأملی در بیۀای  » ،(8906حیدریان، اکبر و سیددواد مرتضایی )
 .096،   19، س  اه تبریززبان و ادب فارسی دانش ، نشریۀ«از ق یدۀ ترساییۀ خاقانی



 9811، سال بيستم، شمارة چهارم، تير های علوم انسانی نامۀ انتقادی متون و برنامه پژوهش   833

نورۀۀ دکۀر بارات   ها   گفۀه از ها   نکۀه یخاقاننقد  بر کۀاب » ،(8906حیدریان، اکبر و سیددواد مرتضایی )
 .03،   1، س منایی )در در (ادبیات مطالعات زبان و  ۀنام ف ل، «زنجانی
 رااهنامه چند روایت رفاهی و مامیانه از » ،(8901نیا )   و مریم صالحی ،سیددواد مرتضایی ،حیدریان، اکبر

 .09،   6، س مامهادبیات فرهنگ و  ۀنام دوماه، «یخاقان وانیددر تلویحات حواسی 
، ت احیح ملای مبدالرساولی، تهاران:     دیوان خاقانی راروانی  ،(8986الدین بدیل )   خاقانی رروانی، افضل

 م.یاخ

 الدین کزاز ، تهاران:    ، ویراسۀۀ میردشلدیوان خاقانی رروانی ،(8915الدین بدیل )   خاقانی رروانی، افضل
 مرکز.

، تهاران:  ساجاد  ، ت حیح ضایاءالدین  دیوان خاقانی رروانی ،(8911الدین بدیل )   خاقانی رروانی، افضل
 ر.واز

 بزرگ اسشمی.  الوعارف  ةریداتهران: مرکز  ،ها  راهنامه   یاددارت ،(8910خالقی مطلی، دشل )
 صالح، دمشی.ابراهیم ، تحقیی تعبیرالرویاء ،(8300بن قۀیبه )   مبلمبن      ، مبداهللدینور

، تردوۀ ابوتراب نفیبای، تهاران: دفۀار دهااد     الطبیب ةمضریال من ،(8969) راز ، ابوبکر محودبن زکریا
 .دانش اهی دانشکدۀ پزرکی دانش اه تهران

، ت احیح محواد محواد اساوامیل، بیاروت:      الطاب الحاو  فای   ،(8308) راز ، ابوبکر محودبن زکریا
  .ةیالعلمدارالکۀب 

 ۀ، ت احیح فرهناگ دهاانپور، تهاران: مؤسبا     مشیای  ۀناما  نزهات  ،(8960)الخیر  ابیبن   راز ، رهوردان
 .مطالعات و تحقیقات فرهن ی

تهاران:  کوراش من اور ثاروت،     ، باه اللغاات    میااث  ،(8969الدین )   الدین میاث   بن دشل محودرامپور ، 
 امیرکبیر.

باقر سابزوار ،  محواد ، ت احیح  االقاوال  االمثال و طرای  لطای  ،(8951) محودبن محودررید وطواط، 
 ال دو  مفار . ةمکعب تهران:

 .93-99 ،  میراثآینۀ ، «یخاقان منشآتاسۀدراکاتی بر » ،(8915رورن، محود )
 سخن. ، تهران:دیدار با کعبۀ دان ،(8910کوب، مبدالحبین )   زرین

 تهران: سخن. ،ها   ها از گفۀه   خاقانی رروانی، نکۀه ،(8903زنجانی، برات )
 ، تهران: زوار.فرهنگ لغات و تعبیرات با ررح امشم دیوان خاقانی ،(8913، ضیاءالدین )سجاد 

سعی و اهۀواام مادرس رضاو ، تهاران:       ، بهدیوان سنایی مزنو  ،(8960سنایی مزنو ، مجدودبن آدم )
 سنایی.
 .الشیخ الوفید ةیاللفنشر الوؤتور العالوی ، قم: االخۀ اص ،(  8989ریخ مفید )

 ، تهران: پووهش اه ملوم انباانی 0و  8، ج حواسی ایران ا فرهنگ اساطیر  ،(8915دخت )   صدقیان، مهین
 .و مطالعات فرهن ی

 آباد.   آباد: دانش اه آزاد نج    ، نج هدیۀ دان )گزیدۀ ارعار خاقانی( ،(8910، رادمنش )محودمطا
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 از ا  ق ایده  از تااریخی  ماادرا   یا   توضایح  و خاقانی از بیت چند طرح» ،(8961اهلل )   ب لو، سعید   قره
 .13،   دبۀارها  ادبی، «و 

، ت احیح و تکویال هارام محادث، تهاران:      آثار البشد و اخباار العبااد   ،(8919) محودقزوینی، زکریابن 
 امیرکبیر.

 تهران: سوت.  ، یفردوس ۀراهنام گزار  و شیرایو ؛باسۀان ۀنام ،(8916الدین )   ، میردشلکزاز 
 ، تهران: مرکز.ها  دیوان خاقانی   گزار  دروار (، 8910الدین )   ز ، میردشلزاک

کوراش   ، باه «رارح ق ایدۀ ترسااییۀ خاقاانی    » ،(8959الادین )    بان دواال   محواد  الادین    الهیجی، رو 
 .81، ج زمین   فرهنگ ایران در: ،سجاد ضیاءالدین یدس
 اکبر دهخدا، زیرنظر دکۀر سیددعفر رهید ، تهران: دانش اه تهران.   کورش ملی (، به8919) نامه   لغت

 ، کرج: دام گُل.ررح مشکشت خاقانی )ثر  تا ثریا( ،(8910س )باماهیار، م
 االشهباح  االرواح و نزههة  نههزة ق ایدۀ   ت حیح چناد ت احی  و تحریا  در   »(، 8906محود ، محود )

 .3،   0، دورۀ رناسی ادب فارسی   مۀن، «خاقانی
 .9،   9، دورۀ رناسی ادب فارسی   مۀن، «خط معوا» ،(8909  فشارکی، محبن و مریم ریرانی )محود

، هاا  کیهاانی در راعر فارسای(       راه باا واژه  فرهنگ اصطشحات نجومی )هام  ،(8966م فی، ابوالفضل )
 تهران: پووهش اه.

 .، تهران: مرکز نشر دانش اهیمروس ۀبزم دیرین ،(8910) کن، مع ومه معدن
دبیرسایاقی،   محواد کوراش   ، باه دیوان مناوچهر  دامغاانی   ،(8915منوچهر  دامغانی، احودبن قوص )

 ار.وتهران: ز
 در: کاوب،    مبدالحبین زرین، تردوۀ «نوس   خاقانی و آندرونیکوس کومنه» ،(8990مینورسکی، والدیویر )

 .8 ، جزمین   فرهنگ ایران
حاال     اهۀواام سیدن اراهلل تقاو ، مقدماه و رارح      ، باه ناصرخبارو  دیاوان  ،(8911ناصرخبرو قبادیانی )

 ت حیح مجۀبی مینو ، تهران: معین. ،زاده   حبن تقییدس
کوراش محواد    باه  ،ی، ت حیح محود قزوینا چهارمقاله ،(8910نظامی سورقند ، احودبن موربن ملی )

 معین، تهران: ارمغان.
 .کورش حبیب یغوایی، تهران ، بهق ص االنبیا ،(8916نیشابور ، اسحا  )

گرفۀاه از   هاا  انجاام     پووهی؛ معرفی و نقاد پاووهش     خاقانی» ،(8909نیکوبخت، ناصر و سیدملی سراج )
 .95،   دانش اهیپووهش و ن ار  کۀب  یپووهش ا  یملو ۀنام دوف ل، «آماز تا امروز
، 6 ، جوارۀ دکۀار محواود افشاار    نام، «مفۀاح الکنوز در ررح ارعار خاقانی» ،(8919خان )   هدایت، رضاقلی

 .کورش ایرج افشار به



 


