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Abstract 

The book The Secret of Khaghani’s Poetry is a new research work in the field of 

Khaghani, which is considered a valuable work due to its scientific method, 

aesthetic view, aristocracy and contemplation of the author. This book consists of 

four volumes, two of which have been published so far. In this article, we have 

introduced and reviewed the first volume. At the beginning of the article, we have 

introduced the different sections of the book and its content, then we have pointed 

out its scientific and aesthetic values. In the review section, we have identified the 

mistakes or shortcomings of the book under the two general headings of 

typographical and editing errors, in detail and by mentioning the page. One of the 

main types of typographical and editing problems is the frequent use of verbal 

accents and excessive markup. In the content flaws and shortcomings, some 

explanations and selection of replacement versions have been criticized. Our aim in 

this article is to emphasize the importance of this book in Khaghani studies and to 

eliminate its shortcomings in future editions. 
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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

  379 -  363، 1400، آذر 9، شمارة 21)، سال ـ پژوهشي مقالة علمينامة علمي ( ماه

  نقد و بررسي كتاب
  سرّ سخنان نغز خاقاني

  *آسيه فرحي يزدي

  چكيده
پژوهـي اسـت كـه      اثر محققانة جديد در عرصـة خاقـاني   خاقاني نغز سخنان سرّكتاب 

 منـد  ارزشروش علمي، نگـاه زيباشناسـانه، اشـراف و تعمـق نويسـنده تـأليفي       دليل  به
طبـع   چهار مجلد است كه تاكنون دو جلد آن بـه    بر مشتملشود. اين كتاب   محسوب مي

ايـم. در    و بررسـي كـرده   ،جلد نخست آن را معرفي، نقـد  ،رسيده است. در اين نوشتار
هـاي    سپس به ارزش و هاي مختلف كتاب و محتواي آن را معرفي  بخش ،ابتداي نوشتار

ايـم. در بخـش نقـد و بررسـي، اشـتباهات يـا         شناسانة آن اشـاره كـرده    علمي و زيبايي
ويرايشـي، اشـكاالت و   هاي كتاب را تحت دو عنـوان كلـي اشـكاالت تـايپي و       كاستي
ترين   ايم. از عمده  صورت جزئي و با ذكر صفحه، مشخص كرده هاي محتوايي، به  كاستي
و  يگفتـار  يهـا   كـالم   هيتك استعمال كثرت به توان  يم يشيرايو و يپيتا اشكاالت موارد

 توضيحات برخي محتوايي هاي  كاستي و اشكاالت در. كرد اشاره گذاري  نشانهافراط در 
ـ مـا در ا  هـدف . اسـت  گرفته قرار موردنقد مؤلف هاي  بدل  نسخه گزينش و نوشـتار   ني
 در آن يهـا     يكاسـت  رفع و يشناس يخاقان يها  پژوهش در كتاب مذكور تيبر اهم ديتأك

  است.  يبعد يها  چاپ

  ، تركي، نقد محتوايي، ويرايشي.سخنان سرّ، خاقاني ديوان ها: دواژهيكل
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 مه. مقد1

و شعر خاقاني شرواني) كتاب  ،هايي دربارة زندگي، شخصيت  (ناگفتهسرّ سخنان نغز خاقاني 
جديد دكتر محمدرضا تركي (دانشيار گروه فارسي دانشگاه تهران) است كه سازمان مطالعـه  

آن را منتشـر كـرده اسـت.     1398ها (سـمت) در پـاييز     و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
 شناسـي  اي علمي، اين كتاب سومين اثر مستقل دكتر تركي در حوزة خاقـاني ه  بر مقاله عالوه

گيـرد. در مقدمـة    مـي  بر را در خاقاني ديوانقصايد  است كه مجموع چهار مجلد آن بخش
عنوان مبنايي بـراي دروس   به ،ناشر آمده كتاب حاضر براي دانشجويان رشتة ادبيات فارسي

اثر مسـتقل دكتـر تركـي در     ين شده است. ديگرتدو ،نظم مقطع كارشناسي ارشد و دكتري
اسـت كـه بـا همكـاري انتشـارات سـخن و        نقد صيرفيانكتاب  خاقاني ديوانحوزة شرح 

   بـر  مشتملمنتشر شد. اين كتاب  1394پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در سال 
شـده بـر    نوشـته هاي   ترين شرح  اي بر مهم  هفت فصل اصلي است كه هر فصل نقد و تكمله

سـرّ سـخنان   در دورة معاصر است. اين كتاب حاصل مطالعه و اشراف مؤلف  خاقاني ديوان
  است.  خاقاني ديوانهاي پيشين     بر شرح نغز خاقاني

  
  هاي آن في كتاب و ارزش. معر2

شمار حوادث مهم قـرن ششـم و     بعد از مقدمة مؤلف و صفحاتي كه به سال ،جلد اول كتاب
 خاقـاني اختصـاص دارد، شـامل بخشـي دربـارة زنـدگي و شخصـيت خاقـاني        زندگاني 

قصـيدة   33كـه شـرح و توضـيحاتي دربـارة     » قصايد«)، بخش اصلي با عنوان فحهص  76(
 )، منابع و چهار بخش نمايه (نماية ابيات موردبحث، آثار، اعـالم، صفحه 457است ( ديوان

  ها) است.  مكان و
 ،هاي قصـيده   با ارائة توضيحي دربارة تعداد ابيات و مطلع ،در بخش قصايد، مؤلف ابتدا

توجه ديگر دربارة قصيده، قصايد  شدن و ممدوح آن يا ذكر نكتة قابل و سبب سروده ،تاريخ
برآن، اگر اشعار يا مطالب ديگري دربارة ممدوح يا مضمون قصـيده   كند. عالوه  را معرفي مي

كنـد و بـا ايـن روش      ها را معرفي مي  ين بخش آندر هم ،در آثار خاقاني وجود داشته باشد
در مقدمة قصيدة  ،كند. مثالً    سمت مطالعة جامع و تطبيقي در آن باب هدايت مي خواننده را به

) به تمام اطالعاتي كه دربارة ابراهيم باكويي در آثار خاقاني 209–208: 1398تركي يازدهم (
هـا موردبحـث     ايد كه ممدوح يا موضـوع آن وجود دارد اشاره شده است. دربارة برخي قص
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طـور   ست و مؤلف دربارة اقـوال پيشـين بـه   تر ا  محققان قرار گرفته است اين بخش طوالني
عنوان مثال، در مقدمة قصيدة هشتم (ترساييه)، مؤلف پـس   كند. به  مستند بحث و داوري مي

براسـاس قـراين    از نقل نتيجة آراي محققان پيشين نظـر خـود را دربـارة ممـدوح قصـيده     
و  ،متني، تاريخي  براساس سه حجت (قراين درون چنين، هممتني ابراز داشته است.   درون

كـه   مقدمة نسخ) دربارة موضوع قصيدة ترساييه بحـث و اسـتدالل كـرده اسـت و بـااين     
 كنـد   اند، وي آن را تأييـد نمـي    جمهور محققان اين قصيده را از حبسيات خاقاني شمرده

الدين وطواط و خاقاني است كـه مؤلـف     ). مثال ديگر موضوع رابطة رشيد163-161 هان:(
در اين بخـش بـه    چنين هم). وي 185همان: كند (  نظر جمهور محققان را نقد و بررسي مي

كند؛ مانند قصيدة دهم دربارة پيروزي اخسـتان    هاي تاريخي يا زباني قصيده اشاره مي  ارزش
اي كـه دربـارة تـاريخ و شـمار       ها. بحـث مفصـل و ناقدانـه     نآ   ها و سركوب  درمقابل روس

) آمـده اسـت الگـوي    455- 428همان: نهم (  و  سفرهاي حج خاقاني در مقدمة قصيدة بيست
روي  متن و اطالعات تـاريخي پـيش     با تكيه بر شواهد درون   مناسبي براي تحليل و استنباط

  دهد.     گران قرار مي پژوهش
هاي كتاب است. كار نُوي كه مؤلف   ترين بخش  يد يكي از خواندنيبخش نگاه كلي قصا

و ساختاري قصايد است كـه جـايش در    ،گونه  در اين بخش انجام داده شرح منثور، روايت
اي كـه تـاكنون     تأليفات بسياري كه تاكنون دربارة خاقاني نوشته شده است خالي بود. نكتـه 

ساختار عمـودي منسـجم و ارتبـاط    دليل  بهاني مغفول مانده اين است كه اغلب قصايد خاق
تصويري و مضموني تنگاتنگ ميان ابيات، كه به ويژگي سبكي آن تبديل شده است، قابليت 

نثر گفته شود و موجبي فراهم آورد تا خواننده  يا نمايشي زيبا به   چون قصه اين را دارد كه هم
نشين بخواند.  تصويرهاي شاعرانه و دلي و سخت خاقاني نبدون درگيرشدن با زبان فن را آ

ها از تعبيرات خود خاقاني بهره برده اسـت    نثر فصيح و ادبي مؤلف كه در بسياري از جمله
  اين جمالت: چون همبخشد.    ارزش ادبي اين بخش را فزوني مي

دهد كه با مفرّح   خانة عشق است سوگند مي  خاقاني خداوند را به دل خويش كه خزينه«
  .)118همان: » (گين او را مداوا كند ود جگر گرم و اندوهكرم خ

رساند و بايد براي رسيدن به اين   سرير فقر سرِ از خودگذشتگان را به تاج سربلندي مي
تاج از قيد سر و تعينات مادي گذشت و سر ظاهري را كه ماية دردسر است مثـل سـرِ   

ـ    شمع بريد و در من يزيـد اهـل كمـال از ا     ه تـاج اختيـار رسـيد   يـن سـر گذشـت و ب
  .)125  همان:(
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صبح كمان كشيده و ستارگان را با تيرهاي آتشين دچار احتراق كرده و در هنگام سپيده «
  .)193همان: » (موكب صبح چون پادشاهي فاتح هنگامة ستارگان را از هم دريده است

» اسـت  خوان انصـاف   بيند كه در خارستان اين جهان كهن مرثيه  شاعر خود را بلبلي مي«
  .)316همان: (

نـاكي   انـد درشـت    اند و باعث شده  بينيم كه زير پاي حاجيان بال گسترده  فرشتگان را مي«
كه پاي آنان رنگ سبز بـرگ حنـا گرفتـه سـرخي      سوز باديه را حس نكنند و درحالي  طاقت

  .)459همان: » (هاي اشتياق آنان مشاهده كرد    رنگ حنا را بتوان در اشك
و  ،حركت مضامين و تصويرها در محور عمودي آن ،مطالعة ساختاري قصيده ي،نگاه كل

كـه خـود     ها در ابيات متوالي كه ويژگي سبكي مهم خاقاني است، چنان  نيز دقت به كليدواژه
تـوان    ، براي فهم سخنان خاقاني يك ضرورت است و بـدون آن نمـي    مؤلف هم اشاره كرده
در  ،هـا را فهميـد. مـثالً     و هدف شـاعر از بيـان آن   ،ها  تعارهاس ،ها  تمثيل ،بسياري از مضامين

و قصاب و ابزار آن را براي  ،اطيخ ،شوي  درپي رخت  هاي پي  قصيدة هجدهم، خاقاني تمثيل
ها   ) كه بدون درك ارتباط آن316همان: كار برده است ( هاي زندان به  عدالتي  ها و بي   بيان رنج

  يابد.  شعر براي خواننده تاحد زيادي تقليل مي كم لذت درك فهم شعر يا دست
با ذكر شمارة صـفحه و   ،اي گفتني دربارة آن دارد  ها ابياتي كه مؤلف نكته  در بخش نكته

شده دربـارة   هاي مطرح  بيت از چاپ سجادي و براساس همان چاپ ضبط شده است. نكته
يات گرفته تا اطالعـات  از مباحث لغوي و مفاهيم استعاري در اب ،موضوعات مختلف است

شناختي، و   شناختي دوران كهن و نيز زيبايي  و جامعه ،ادبي، تاريخي، جانورشناسي، فرهنگي
تر شعر خاقاني بايسته است و البتـه در شـروح پيشـين ذكـر       زعم مؤلف براي درك عميق به

معنايي و نشده است. توجه و دقت مؤلف به مفهوم دقيق لغات و استعارات، شبكة تناسبات 
در علت تشـبيه   ،دارد. مثالً ويشناسي نشان از تعمق   هاي ذوقي و زيبايي  و نكته ،موسيقايي

كـه   اسـت  كرده شناسي قديم اشاره  دقيقي در گياه غنچه به بيدق در بيتي از خاقاني، به نكتة
و اند. درباب دقت در معناي لغـوي و اسـتعاري كلمـات      توجه بوده  شارحان ديگر به آن بي

 »هـوا «، »شـرط «)، 109همـان:  » (حلّـه «تـوان بـه توضـيحات مؤلـف دربـارة         تعبيرات مـي 
 )،147همـان:  ( »الزّنا  اوالد«)، 133همان: ( »كوفتن موكب«)، 131همان: ( »بدرنگ«)، 10  همان:(
 »سركردن به«)، 248همان: ( »انقالب الله«)، 205همان: ( »گشتن  تاريخ«)، 178همان: ( »عيشا«
 »زدن آسـيا  آب«)، 338 همـان: ( »شُـمر   نفـس «)، 323 همـان: ( »شـدن  منقطـع «)، 300همان: (
  ) اشاره كرد.512 همان:( »تيآ   ده هفت«و  ،)490 همان:( »مؤذن مسيح«)، 416  همان:(
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توجهي درباب نظريه و سنت ادبي عصر خاقاني آشنا  هاي قابل  در كتاب با نكته ،چنين هم
 )، شـعر آفتـابي  150 همان:( هاي شكارگاهي  )، سروده203 همان:( شويم. تضمين مصرّح   مي

هـايي در ايـن     ) نمونه426 همان:( )، جزو اشعار419 همان:( گرفتن مدح )، پس303 همان:(
  زمينه است.

 اب به نكاتي اشاره كـرده جاي كت هاي سبكي شعر خاقاني، مؤلف در جاي  دربارة ويژگي
هـاي مختلـف بالغـي،      هـاي سـبكي در حـوزه     پژوهشتواند جرقه و سررشتة   است كه مي

كه دربارة ساختارشكني تلمـيح   ينكات هازجمل ؛و واژگاني آثار خاقاني قرار بگيرد ،دستوري
) 536 ،401 همـان: ذف كسرة اضـافه ( )، ح384 همان:)، اعتنا به زبان محاوره (360 همان:(

  .است    كرده ذكر
هـا و شـرح     اين كتاب تكرار و بازگويي گفتـه بنابه گفتة مؤلف در مقدمه، هدف وي در 

ها يـا اصـالح برخـي اطالعـات       بلكه هدفش بيان ناگفته ،دوباره يا نقد شروح پيشين نيست
و  ،مسـتند  ،است نگـاه علمـي   ويچه موردتأكيد  ست. آناه  دربارة خاقاني و مستندكردن آن
ح دارد كـه منبـع و مرجـع    تصـري  اومتني اسـت.    متني و برون  متكي به داليل و قراين درون

نخست آثار خاقاني و سپس متون شاعراني چون سنايي است كه خاقاني به شـعر   اش   اصلي
به تأكيد مؤلـف   آنان نظر داشته و در مرحلة بعد ديگر آثار نزديك به روزگار اوست. باتوجه

نظـر  هـا از ايـن م    در بخش نكته ويبه روش علمي و استنادي در كتاب، منابع و ارجاعات 
بيتي كه در جلد اول كتاب موردبحث قرار  469بررسي شد. براساس شمارش كمي، از ميان 

درصد) مؤلف به شواهد و مضامين مشابه در آثـار   63 بر بيت (افزون 297گرفته در بيش از 
استدالل و اسـتنتاج   برايخود خاقاني استناد كرده است. بر اين اساس، مسيري را كه مؤلف 

  .نشان داد 1شكل توان در   يم ،كند   طي مي

  
  استدالل و استنتاج مؤلف در كتاب ير. مس1 شكل
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ـ مؤ اثـري اسـت كـه بايـد از     خاقاني نغز سخنان سرّباري، كتاب  نگـاه  دليـل   بـه ف آن ل
  گزاري كرد.   و دانش سپاس ،روش علمي، دقت ،شناسانهزيبا

چشم نگارنده آمد كـه    هاي برجستة كتاب، نكات و اشتباهاتي به  ضمن توجه به ويژگي
  شود.  تايپي و اشكاالت محتوايي به آن پرداخته ميـ    در دو بخش اشكاالت ويرايشي

  

  . اشكاالت ويرايشي و تايپي3

  بندي ايراد در جمله 1.3
سهو   ها اندك  شماري از جمله  و پاكيزه است. تنها در تعداد انگشت ،روان ،حنثر مؤلف صحي

  شود:   دستوري يا نگارشي ديده شد كه ذكر مي
اند بيت را با وفاداري به ضبط سجادي   كساني هم كه كوشيده«: در جملة 101 صفحة ـ

، بـاوجود  »اند  كه در اين عبارت شاهد آن هستيم، راه تكلف رفته  چنان امامعني كنند، 
  رسد.  نظر مي در پارة بعدي زائد به» ماا«در پارة نخست، حرف ربط » كه«

  )ص( شاعر با اشاره به مصـطفي  ةكه تخلص قصيد 34در بيت «: در جملة 138 صفحة ـ
كند كه بايد مددجستن   سال حادثه است، به خود سفارش مي  كه پناهگاه ما در خشك

حذف شود و » كه«، يا بايد حرف ربط »خود بسازداز آن وجود شريف را... ورد زبان 
  بعد از قصيده گذاشته شود.» است«بدل قرار بگيرد يا فعل ربطي » قصيده صتخل«

طوركه وظيفه داشت   پرداز، در گذشته، همان  يك شاعر قصيده«: در جملة 142صفحة  ـ
 و محسوبايد و اين شايد اوج هنر اترين كلمات بست  آميز  ممدوح خويش را با اغراق

هاي شاعرانه خود را نيز، حتي بـا    ، در عرصة رقابتبايد  ميتوانست، بلكه   شد، مي  مي
تبعيـت از افعـال قبلـي     به» بايد  مي«، بهتر است فعل وجهي »مبالغة بسيار ستايش كند

  .بايست  توانست بلكه مي  جمله به زمان گذشته استعمال شود: مي
بيماري او در ري  نيزه ري به مقصد خراسان و سفر خاقاني ب«: در جملة 154صفحة  ـ

ا بعـد از ايـن تـاريخ اتفـاق     هـ   حال خاقاني توضيح داديم، سـال  كه در شرح  ، چناننيز
  نمايد.    زائد مي» نيز«، يك قيد »است  افتاده

دليـل   بـه  يـا گشت،   خاقاني كه از سفري بدون رخصت بازمي«: در جملة 155صفحة  ـ
پرواي از شـراب نوشـيدن، نگـران خشـم     دليل  به _غيبت طوالني از دربار منوچهر، 

  از قلم افتاده است.» يا«، در قسمت خط تيره، حرف ربط معطوف »ممدوح بود
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كندلي اما معتقد است كه داسـتان تصـرف دربنـد و شـابران     «: در جملة 193صفحة  ـ
گفتن از هرگونه  سخن 490دست گئورگي روايتي كامالً ساختگي است و در صفحة  به

نـوعي تحريـف تـاريخ مـدني و      _تأثير بزرگ و كليدي گئورگي در اوضـاع شـروان   
  نياز است.» را«، در قسمت خط تيره حرف نشانة »آورد  شمار مي سياسي شروان به

 پيالـه  در كـه  اسـت  شـرابي  و منجمـد  اشـك  مانند زاللي در« ةدر جمل :254صفحة  ـ
كـه   ايـن   بـه  باتوجـه  ،»است روان شمع همانند درخشش در و اند،  درآورده چرخش به

اشـك  / نشينان چو شمع ريخته اشك طـرب   صبح«جمالت در شرح اين بيت است: 
رسد ترتيب كلمات   نظر مي )، به45 :1375 خاقاني( »شرابفسرده قدح، شمع گشاده 

هم ريخته است و صورت صحيح جمله چنين بايـد باشـد: قـدح بلـوريني كـه در       به
انـد    چرخش درآورده دارند در زاللي مانند اشك منجمد و شرابي كه در پياله بهدست 

  در درخشش همانند شمع روان است.
و  هاي زهدگرايانـه   گرايشهاي   هاي جواني خاقاني، سال  سال«: در جملة 255صفحة  ـ

تـوان گفـت:     موجب حشو شده است. مي» گرايش«، تكرار »نوشي است  پرهيز از باده
  .هاي زاهدانه   گرايش

ركاب   شناس و شاه سليمان  با عناويني چون منطق مرغان او را«در جملة  :256صفحة  ـ
، مفعـول تكـرار   »سـتايد   مـي  او را... شـناس و   گشاي و خسرو هيئـت   و شاه مجسطي

  است.  شده
نامد و   طراز مي  شاه را شاه عراقين  در بيت پاياني خاقاني شروان«در جملة  :256صفحة  ـ

قيمت شاميِ صـبح و شـهاب آسـماني را كاغـذ و قلـم او بـراي نوشـتن          گران كاغذ
كاغـذ  / طراز كز پي توقيع او  شاه عراقين«در معني بيت » شمارد  مي  توقيعات حكومتي 

تـر نوشـتن       ، كمي ابهام وجود دارد. بـا سـاده  »شامي است صبح، خامة مصري شهاب
قيمت شامي و شهاب آسماني   كاغذ گران توان برطرف كرد: صبح را  جمله ابهام را مي

  شمارد.    را قلم او (ممدوح) مي
  

  هاي گفتاري كالم تكيه 2.3
شـود،    هاي گفتاري در نوشتار، اگرچه در همة موارد غلط محسوب نمي  كالم  استفاده از تكيه

، »القاعـده  علـي «افراط آن در متون دانشگاهي روا نيسـت. مؤلـف تعبيـرات گفتـاري چـون      
در  ،كـار بـرده اسـت. مـثالً     بـه  افـراط در مـتن   را بـه » بديهي اسـت « و ،»تو گويي«، »ساًاسا«
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 ،»اسـت  شـب  و روز از معـادل  قيـر  و سـيماب  كه است بديهي« است:   نوشته ،121  صفحة
  بودن موضوع بر همة خوانندگان فرض نيست!  كه بديهي حاليدر

نـوعي كـاربرد بالغـي، در     اسـاس كـم بر  اساساً: «مثال ديگر اين عبارت حشوآميز است
» بـر كشـتي عمـر تكيـه نكـن      اساسـاً معني سلب و نفي كلي است... يعني  بسياري مواقع به

  .)548: 1398  تركي(
كار  و زيرا تقريباً در همة صفحات بهجاي چون  به »چراكه«نيز تعبير گفتاري و غيرفصيحِ 

  رفته است. 
)، 96 همـان: ( »تـالزم «)، 95 همـان: ( »تضـييقات «البته بر استعمال تعبيرات عربي چـون  

 »تشـبيه متعـاكس  «)، 211همـان:  ( »غيبوبت«)، 149 همان:( »ارتجاالً«)، 96 همان:( »تهاجم«
اسـتعمال انـدك و موضـوع كلـي كتـاب      دليـل   بـه ) 255 همان:( »منادمت« و )،254 همان:(

  توان انگشت نهاد.    نمي
  

  في و تايپحااشكاالت ص 3.3
كه در عهدة مؤلف باشد، از  آن از  و ويراستاري كتاب بيش ،، تايپاشكاالت مربوط به چاپ

در كتاب كيفيت بسـيار پـايين صـحافي اسـت.      ناپذير اغماض وظايف انتشارات است. نكتة 
عذري نيست كه از انتشارات  هبار مطالع  شدن كتاب و جداشدن اوراق آن در اولين برگ برگ

  باشد. و دانشگاهي است پذيرفتهتب علمي مهمي چون سمت كه درخدمت تدوين ك
شـماري كـه     جز در موارد انگشـت  .غلط است  بختانه متن از نظر تايپ منقح و بي خوش

مـواردي از بـاب    اشتباه تايپي ديده نشـد.  ،صفحة كتاب بسيار ناچيز است صد ششدرميان 
  شود.   مي نمونه ذكر

 كوبيـده  را اقتـدار  نوبـة   پنج اقليم ينا درِ مقتدر سلطاني چون« ةجمل در :104صفحة  ـ
نـدارد.   كسره نيـاز » در«، كلمة »فتننوبه كو  پنج«به معني بيت و مدخل  توجهبا ،»است

  جملة صحيح: در اين اقيلم، پنج نوبة اقتدار را كوبيده است.
به بعد از كساني اسـت كـه بـا او     48شكوة خاقاني در ابيات «در جملة  :118صفحة  ـ

  منظور بوده است. 68عدد  ، يقيناً»كنند  سري مي   گران
 دومبيت قبل از اين بيت هم با تفاوتي در مصـراع  «سطر آخر در جملة  :148صفحة  ـ

  است. اول، صورت صحيح مصراع »تكرار شده است ديوان 23در صفحة 



 371   )آسيه فرحي يزدي( سرّ سخنان نغز خاقاني نقد و بررسي كتاب

 

 سپر كه بر رخ كژبينمار / است كژ بخت راست روي را هركه« تيب در :334 صفحة ـ
  شود. لذا بايد با فاصله نوشته .فعل استاز نظر دستوري مفعول و » كژ بين« ،»است

  ؟! » معما و نغز« ايمنظور است » معما و لغز«سطر پانزدهم  در :427صفحة  ـ
سخن رفته است. با علـم   466آخر دربارة محمود غزنوي، از سال  سطر :487صفحة  ـ

  تايپي محرز است.ق واقع شده اشتباه 421كه مرگ محمود در سال  به اين
 جدانويسي كلمـات رسد در اغلب موارد شيوة نگارش تركيبات در كتاب بنابر   مي نظربه

اند رسم  آمده وجود و اسم به» ب«كه از پيوستن  ها و قيدهايي  دربارة صفت ،حال است. بااين
ه شده نوشتن تركيب است. مانند نابسامان و بسزا. اين موارد نيز در كتاب جدا نوشت بر سرهم
  ساز.  سزا، به  )، به249: 1398تركي سامان (   است: نابه

  

  گذاري نشانه 4.3
كه دومـي بـراي     ويرگول، درحالي ويژه نقطه   افراط در استفادة مكانيكي از نشانة ويرگول و به

جا  هاي بي  گاه موجب شلوغي چهرة متن و مكث ،هاي فارسي چندان ضروري نيست  جمله
  هنگام خواندن شده است. 

ويرگول » اما، يا، لذا، بلكه، تا، كه، وگرنه«هاي ربط   در سراسر كتاب قبل يا بعد از حرف
هـا را    ويرگول قرار گرفته است. در طبيعت زبان فارسي اين حروف كار نشـانه    و حتي نقطه

و سـاده اسـت، نيـاز     هـا كوتـاه    مخصوصاً وقتي جمله ،لذا در بسياري موارد .دهند  انجام مي
  ها چيزي بر جمله اضافه شود.   نيست با قراردادن اين نشانه

  ها:   نمونه
فـردا   ؛ وگرنهبرد بايد قدر او را دانست  سر مي امروز تا در روي زمين به: «137صفحة  ـ

  .»توان كرد    كه او به آسمان برود ديگر كاري نمي
هاي اطراف معادن طـال را    خاك رودخانهاند كه   بيزان كساني بوده  خاك: «146صفحة  ـ

  .»اي بيابند  تا زرپاره، كردند    غربال مي
 ؛ زيـرا رسـاند   اوج استيصال و مظلوميت شاعر را در محيط شروان مـي : «162صفحة  ـ

  .»هيچ گزارشي وجود ندارد كه نشان دهد...
از  ممانعت رشـيد  ا،هم دليل اين كدورت ر كمبريج ايران تاريخف ؤلم: «184صفحة  ـ

  .»اند  شاه دانسته  پيوستن خاقاني به دربار خوارزم
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 ؛هيبتي اندك كه از خود نشان دادي هفتادوسه كشتي دشمن را شكست: «206صفحة  ـ
ده بـا يـك سـهم بـيش از يـك هـدف       القاعـ   چون علي ؛و اين معني شايد بهتر باشد

  .»گيرد    اصابت قرار نميمورد
بـر ايـن   ؛ همـان اشـتباهات رخ داده  دليل  هبها   تصحيفاتي كه در نسخه: «272صفحة  ـ

  .ويرگول ميان عناصر اصلي يك جمله) (قراردادن نقطه» دشواري دامن زده است
در زادگـاه   ،نه در بالد عـراق كـه   ،برآن رفت كه خاقاني اين منظومه را: «434صفحة  ـ

  .»سروده است، شروان، خود
هـا    هاست و به بزم  ديگ عيشاحترام مي كه گشنيز  نوشان صبوح به  باده: «534صفحة  ـ

 ابتداي پيدايش انگـور ، كهه، نثار دانة غور، يتح، بخشد، جان خود را  عطر و صفا مي
  .»كنند  است و بعد از طي مراحلي تبديل به شراب مي شود، مي

  كه نياز باشد، ويرگول قرار داده شده است: آن  بي ،در برخي موارد بعد از نهاد جمله

با اشاره به سفر خاقاني قبل از سرودن ايـن قصـيده از سـال     ،سجادي: «153صفحة  ـ
  .»ياد كرده است 550يا  549

شكل كنوني كه زنگ بزرگي اسـت بـر فـراز بـرج كليسـاها       به ،ناقوس: «172صفحة  ـ
  .»بوسيدني نيست

  .»سر برده در مسير حج مدتي را در اين شهر به ،دانيم كه خاقاني  مي: «228صفحة  ـ
 .»برند  كار مي معني زمستان به در معناي مجازي دي را به ،پيشينيان«: 400صفحة  ـ

  

  ارجاع به منابع 5.3
اي منابع و اشتمال آن بر تعداد زيادي منابع فارسـي و عربـي كهـن و      صفحه فهرست سيزده

كه نشان از احاطة علمي مؤلف دارد، خود منبع  برآن اول در موضوعات مختلف، عالوه دست
  ويژه دانشجويان با منابع مطالعة متون كهن است. ايي مخاطبان و بهخوبي براي آشن
نقد آن است كه در مواردي معدود چند تصحيح از يـك اثـر در بخـش منـابع      نكتة قابل
اند كدام تصحيح مورداستناد ايشان بوده اسـت.    اما مؤلف در متن مشخص نكره ،وجود دارد

اما مؤلف در  ،قي در فهرست منابع وجود دارددو تصحيح فياض و ياح بيهقي تاريخاز  ،مثالً
 ديواناز  ،چنين هم. است مشخص نكردهمنبع را    كتاب كه به آن اثر ارجاع داده 520صفحة 
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 120  اما مؤلف در صـفحة  ،ويني وجود دارددر فهرست منابع دو چاپ خانلري و قز حافظ
ـ دربارة  ،چنين هم است. منبع را مشخص نكرده   كتاب كه به حافظ ارجاع داده  العـراقين   ةتحف

جـاي كتـاب بـه آن ارجـاع      كه سه تصحيح از آن در فهرست منابع وجـود دارد و در جـاي  
  است.  شده

  

  هاي محتوايي اشكاالت و كاستي. 4
در پيش ذكر كرديم روش مؤلف چنين است كـه در بخـش نگـاه كلـي شـرحي مختصـر،       

دهد. اگر مؤلف قصد داشـته باشـد مطلبـي را در      دست مي نثر از قصيده به و به ،گونه  روايت
كنـد يـا     كلـي يـا آن را مطـرح نمـي    تفصيل بيان كند، معموالً در بخش نگاه  ها به  بخش نكته

كند. اما در مـوارد معـدودي سـخن      ها به آن مختصراً اشاره مي  اساس دريافت بخش نكتهبر
  موارد: ت است. ازجمله در اينها متفاو  همؤلف در بخش نگاه كلي با دريافتش در بخش نكت

، »وار بايد از خود بگذرد  عاشق پروانه 5در بيت : «است در نگاه كلي آمده 96در صفحة 
ضبط  5/1ها ذيل   كه در بخش نكته صحه گذاشته، درحالي» وار  پروانه«يعني مؤلف بر تركيب 

  را ترجيح داده است. »را پروانه«
معني » آشنايان«در بخش نگاه كلي داخل پرانتز  »نشناسا  روي«: تعبير 106نيز در صفحة 
كند. در تعبير   معني مي» افراد سرشناس«ها مؤلف آن را   كه در بخش نكته شده است، درحالي

  امروزي ميان آشنايان و افراد سرشناس تفاوت معنايي وجود دارد.
  ساير موارد:

 آن از/ هنـوز  خواجه مهد و بود حج نوبت پرير« تيب حيدر توض مؤلف: 121صفحة  ـ
با قيد شايد دليل استفاده از مهد و تخـت روان در   »فردا بر چشم است عرفات سوي

بـه محتـواي ابيـات در محـور      است. باتوجه   مراسم حج را پيري و ناتواني ذكر كرده
استعمال مهـد در ايـن   » چاه جاه«و » مهد خواجه«قبيل  عمودي قصيده و تركيباتي از

نه ناتواني. خاقاني در ابيات ديگر نيز يا مهد  ،دارد اشاره خواجگيبيت به اشرافيت و 
را در ارتباط با كودكان استفاده كرده است يا در تناسب با كلماتي كه نشان رفعـت و  

كـس  / او مهد دولتتا نامد «گويد:   مي الدين  ةصفو هازجمله در مدح ملك ؛دولت دارند
مهـد  چون زي مدينه آمده «) يا در بيت 70: 1398تركي » (ست  شروان خيروان نديده

  .)402همان: » (ستان بوستان شده  ز ابر عطات شوره/ تو رفيع
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 پـدر  دارالخالفة/ بنگر چه ناخلف پسري كز وجود تو«: مؤلف ذيل بيت 140صفحة  ـ
 ديـوان بـه بيـت ديگـري در    » دارالخالفـه «عنـوان شـاهدمثال    ، بـه »سـرا   است ايرمان

طبـق  ». در زير نگين مسـخّر آرم / اين دار خالفت پدر را«ند: ا  ) استناد كرده647  ص(
» در  اين» «اين دار«جاي  هاي چاپ سجادي در پاورقي، نسخة كهن لندن به  بدل  نسخه

ديگر، مصراع  توجه است. ازطرفي تناسب آن با نگين قابلدليل  بهضبط كرده است كه 
دوم تلميح به داستان سليمان دارد و نه لزوماً آدم (ع). تمام ابيات غزل هم بر مفهـوم  

 ،دارنـد. بنـابراين   آوردن حيـات معنـوي تأكيـد    دست و بهزيرپاگذاشتن حيات زميني 
 خواهد نه دارالخالفة زميني را. نتيجه آن  خاقاني در خالفت معنوي را مسخّر خود مي

  توان به آن استناد كرد.  ز اطمينان دربارة ضبط اصح در بيت شاهد نميكه پيش ااست 
 سـر  از پوستشـان / صفت از پيلند كه بياشوبم سر در مغزشان« تيب ليذ :148صفحة  ـ

دنبـال يـافتن صـفات     بـه » صـفت «مؤلف با پذيرفتن ضـبط   ،»لقا از اند  پيس كه برآرم
 دسـت  مفيـد و خوانـدني بـه   وضـيحات  مشترك ميان فيل و دشمنان اسـت و البتـه ت  

» صلف«جاي صفت  نقد آن است كه دو نسخة مجلس و پاريس به دهد. نكتة قابل مي
معني الف و تكبر با مستيِ ناشي از نخوت در بيت شاهد نيز تناسـب   دارند. صلف به

ويژه در قافيه  در بيت و به» ل«. تكرار صداي »بياشوبيد آهن از مغزم مستم پيل«دارد: 
» صـلف «براي پـذيرفتن   ،هاي سبكي موسيقايي در خاقاني اسـت  از ويژگيكه  ،(لقا)
  توجه است.  قابل

 گفتـه  سخن» با گبران گروهه  كمان«نسبت  ةمؤلف دربار 4/31 تيب ليذ: 190صفحة  ـ
 و اسـت  »وانيـ ك ةگروه  ن  كما« صادق و لندن يها  نسخه ضبط كه نيا  به باتوجه. است

 ضـبط  تـوان  يم ايآ ،ييزجويست گريد و ينحس يكي وان،يك ةصيخص دو به باتوجه زين
  دانست؟ ارجح را رياخ

ـ مر شاه/ هست نام الجرمش خداست خدايش  خانه« تيب ليذ :244صفحة  ـ  نشـين،   عب
آبـادي را    و شرح شادي ،هاي پاريس، صادقي  مؤلف ضبط نسخه »خطاب  رومي تازي
 نقاب«خود تنها از  يواند آثار و دردارند، با اين استدالل كه خاقاني » نقاب  رومي«كه 

) 893، 156  (ص ديوانت. ايشان به دو بيت در سخن گفته است، رد كرده اس» هندي
انـد كـه خاقـاني از نقـاب       ) استناد كرده8 (ص العراقين  ةتحفو يك عبارت در مقدمة 
سـخن از   156  ن نكته گفتني اسـت كـه در بيـت صـفحة    هندي سخن گفته است. اي

/ خـون  خيـال  عكـس  ز فتنـه  تركتاز در«است نه نقاب هندي: » نقاب  هندوي اطلس«
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: گـذارد   يم صحه هم يآباد  يشاد ةگفت بر كه »شد نقاب  اطلس هندوي شكل به كيوان
 .»اسـت  رومـي  سـرخ  اطلـس  از او پـردة  و غـالف  كه است گفته آن از نقاب  رومي«

ازجملـه:   ،كـار بـرده اسـت    براين، خاقاني بارها نقاب را در تركيبات متنـوع بـه   عالوه
 )، نقـاب ارغـوان  491  )، نقاب پرنيان (ص47 (ص نقاب زرين )،41 (ص نقاب ملمع
كلمة موردعالقة خاقاني براي ساختن تركيبـات و  » نقاب«رسد   نظر مي ). به516 (ص

» نقـاب  رومي« است گرفته كه نتيجهمؤلف، سخن  ،ست. بنابراينهاي متنوع ا  مضمون
توان پرسـيد آيـا     نمايد و مي  چندان دقيق نمي ،نيست خاقاني ديوانتعبير مأنوسي در 

اسـت! خاقـاني در ايـن بيـت نيـز از       خاقاني ديوانتعبير مأنوسي در » خطاب  رومي«
روم را از خـزر نقـاب   / و جـام  يم معني به آسا  زنگي«سخن گفته است: » نقاب خزر«

رفته است:  كار به زين گريد متون در يروم نقاب بيترك برآن، عالوه .)594 (ص »يدده
: 1389(ناصرخسـرو  » هـامون  يبندد صبا بر رو يهم/ يسانبه ن يو روم ينيچ نقاب«

 اسـت  رفتهيپذ را »نقاب  يروم«ضبط  زين يدكتر كزاز يخاقان حانمصح اني) از م328
  .)95 همان:( داند مي ) و آن را استعاره از پوشش كعبه63: 1375خاقاني (

شـب چـو   / فرازروز چو شمعي به شب زودرو و سـر «مؤلف ذيل بيت : 245صفحة  ـ
تزايـد   را چابـك و شـتابنده و روبـه   » زودرو«، تعبير »تاب  و نيمچراغي به روز كاسته 

انـدي كـه مصـافات و    «شاهد آورده اسـت:   منشĤتمعني كرده و براي آن عبارتي از 
ـ  ه چـون سـيل كـوه    مصالحت از دو عزيز چون ساية چاه ديرمان و پابرجاي باشد، ن

كه زودرو در بيـت اول در بافـت معنـايي مثبـت و در      براين عالوه». زودرو و ناپايدار
كـار رفتـه اسـت، خـود خاقـاني هـم بـا آوردن         عبارت دوم در بافت معنايي منفي به

  ها معناي دقيق هركدام را مشخص كرده است:   مترادف
  ؛زودرو= سرفراز      بافت معنايي مثبت

  .زودرو= ناپايدار      معنايي منفيبافت 
  نمايد. كه عبارت شاهد براي معنايي كه مدنظر مؤلف است مناسب نمياست  نتيجه اين

نـويس،    روح مثالـه / علم چهل صبح را مكتبي آراسـته «مؤلف ذيل بيت  :263صفحة  ـ
ابتدا شرح سجادي را نقل كرده است  »نويس  مثاله«دربارة اصطالح » نوح خليفة كتاب

نظر خـويش  ، الحكايات  جوامعبه شاهدي از خاقاني و نيز عبارتي از  باتوجه ،سپس و
در بيـت خاقـاني   » نويس  مثاله«كه اصطالح  ايناند. استنباط ايشان دربارة   را ابراز كرده

نقـد   اما دو نكته بر بيانات ايشـان  ،جاست ه، كامالً باست خانه  مربوط به حوزة مكتب
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چون  ،ميان استنباط ايشان و توضيح سجادي قياس وارد نيستكه  است. اول اين وارد
دربارة مفهوم اصـطالحي. دوم   اوكند و   سجادي دربارة ريشه و معني لغوي بحث مي

در همـان معنـي   » مثـال «اند   نقل كرده الحكايات  جوامعكه اتفاقاً در شاهدي كه از  اين
 اسـت  پسـري  را بنده«اي:   هخان  كار رفته است و نه اصطالح مكتب فرمان حكومتي به

 ولكـن  گيرد  مي تعليم دبيري مراتب و آموزد يم خط و رود  مي خطاط دبيرستان به كه
  ....»داند  نمي آن از استاد و باشد مي دارخالفه هاي  مثال هوس را او

 جا زندگان كشته نفس آن« تيب در را »كشيدن  پاي در كفن« ريتعب مؤلف: 473صفحة  ـ
 گـر سراسـيمگي   بيـان  »انـد   ديـده  ايشـان  نفـس  حنوط رخ زعفران/ كشان  تن در كفن

 ،كنـد   سراسيمگي بار معنايي منفـي دارد و حـالتي از آشـفتگي را القـا مـي      .اند  دانسته
گفتنِ  كه محتواي ابيات در محور عمودي قصيده همه سخن از اشتياق و لبيك درحالي

كشيدن (با ناز و تبختـر رفـتن) نيـز        پاي طوركه در عبارت دامن در  خلق است. همان
حاجيان از روي اشتياق و نه سراسـيمگي كفـن    ،نشاني از سراسيمگي نيست. درواقع

كـه رنـگ    اند. ضمن ايـن   در تن (يا پاي) نفس كرده و به زندگاني معنوي دست يافته
  ظر است. دنسفيد جامة احرام نيز م

 آن بـخ    بـخ / او رگـاه د بـر  اسـت  تـازي  سـگ  خاقـاني  بنـده « تيب ليذ :481صفحة  ـ
 »خـوان   پارسـي  تازي«خود را  يخاقان :اند  گفته »اند  ديده خوان  پارسي كش سگي  تازي

 نـه  ،است شمرده يتاز سگ را خود يخاقان البته. است شمرده (ص) حضرت رسول
ـ / خامش شكار كن  يم يتاز سگان چون هم«: ديگو  يم موالنا. يتاز  سـگان  چـون  ين

  .)818: 1386موالنا ( »گرفته من دان كه عوعو
تـن  / خفتند ياسين در بر سين و يي چون جان و عقل« تيب ليمؤلف ذ :498صفحة  ـ

دقت به همة امكانات تصويرسازي با حـروف  با »ينندتا ب يچو نون كز قلمش دور كن
كه نام يكـي از   براين عالوه» تا«جز اين مطلب كه  است، و نيز معنايي بيت اشاره كرده

دارد كه  در معناي خميده و منحني» تا«با  الفبا است در اين بيت ايهام تناسبحروف 
عنـوان احتمـال ديگـر     كه مؤلـف بـه  » خَفتن«كند و هم با   را تداعي مي» ن«هم شكل 

  معناست.   اند هم   خوانش مطرح كرده
زد  بانـگ   گـل  كـوس / نگرند تا طلب ارواح شد فام گل صبح« تيب ليذ :509صفحة  ـ

 يعبدالرسـول  چـاپ  و سيپـار  و مجلـس  بـدل  نسخه« اند  نوشته» ابدال نگر تا شنوند
 استناد ايشان به ابيات ديگري .»درس  تر مي  نظر دقيق است كه به بام  گل بانگ  گل يجا به
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مفهـوم   چنـين  همكار برده است. ايشان  است كه خاقاني اين اصطالح موسيقايي را به
اند. بايد توجه داشت در همة ابياتي كه خاقاني   دهخدا نقل كردهبام را از   اصطالح گل

بانـگ و    برخي گل .ها در ضبط اختالف دارند  نسخه ،كار برده است اين اصطالح را به
دو   سـاني ذيـل هـر    نيز معنـيِ دقيقـاً يـك    دهخدا نامة لغتاند. در   بام آورده  برخي گل

هر دو اصطالح  ،شده است. بنابراين اصطالح گفته شده و به مدخل ديگر ارجاع داده
ساني دارند و شايد اختالف لهجة كاتبان در مناطق مختلـف   معني و كاربرد كامالً يك

دنبـال   بانگ بـه   بام بر گل  هاي گوناگون شده است. اگر براي رجحان گل  موجب ضبط
ت بلكه دليل بالغي است. در اغلـب ابيـا   ،دليلي باشيم، آن دليل معني و نسخه نيست

  كند. مي بام را منتخب  ضبط گل ،شود  فام ايجاد مي  بام و گل  جناس زيبايي كه بين گل
 همـه  از خـواص  تا/ اند  آمده حج آمادة فش ماده انجم« تيب ليمؤلف ذ :512صفحة  ـ

داشتن سـيارات و بـروج در نجـوم احكـامي قـديم       جنسيت ةدربار» شنوند مثنا لبيك
دانند كه   اند. فقط كاش اين نكته را هم توضيح مي  شواهد و توضيحات مفصلي آورده

» طبع  ةماد«كه جاي ديگر  دارد، درحاليچرا خاقاني در اين بيت بر مادگي انجم تأكيد 
  كار برده است! عنوان ويژگي منفي براي چرخ به بودن را به

 اصـطالح  نيا از يخاقان« اند  نوشته »يتآ   ده«اصطالح  حيمؤلف در توض :514صفحة  ـ
هر دو  يو برا» مصحف استفاده كرده است ةشمس زياستعاره از ستارگان و ن عنوان به
مصـحف)   ة(شمس دوم يمعن شواهد از شانيا. اند  شاهد آورده خاقاني ديواناز  يمعن

 كـرده  گـزارش  هـا   آيـت   ده را مينا صحف«: اند  كرده اشاره تيب نيا جمله از ياتيبه اب
در ايـن  » هـا   آيـت   ده«رسد   نظر مي به ؛»انگيخته دان  ليقه مه از و شنگرف شفق از/ شب

كه معناي   مگرآن ،كار رفته است به ،يعني استعاره از ستارگان ،بيت در همان معناي اول
 لغوي و استعاري را از هم جدا نكنيم.

  
  گذاري حركت 1.4

ازجمله  ،مگر در موارد ضروري ،اند  گذاري نكرده  مؤلف ابيات و كلمات را در كتاب حركت
كه خـوانش خاصـي   در مواردي كه احتمال اشتباه خواندن وجود داشته باشد يا در مواردي 

  ظر ايشان باشد، مثالً در اين بيت:دنم

 نرگس با تشت زر كـرد بـه مجلـس شـتاب       فَروخـت اول مجلس كه باغ شمع گل انـدر  
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خوانش خاصـي  در موارد معدودي با قراردادن حركت روي كلمات مؤلف  ،حال بااين
تأييـد و بلكـه معنـادارتر اسـت. مـثالً در       كه خوانش ديگر نيز قابـل   اند، درحالي  را برگزيده

 اسـت  مشـتق  علـم  از عالم« در بخش نگاه كلي در توضيح مربوط به اين بيت 329 صفحة
 از عـالم  واژة كـه  بااين عالَم، اين در«: است نوشته ،»است سمر عالمي به عالم جهل/ وليك
 يقـت از حق ي،كه به علم مشتهرند نه عالمـان واقعـ   يكسان يعنياست، عالمان،  مشتق علم

بـه  	انـد. باتوجـه    گذاري كرده  عمد حركت و كلمة عالم را به »علم دورند و به جهالت شهره
توان به هر دو صورت عـالَم يـا عـالم      را مي» عالم«محتواي ابيات در محور عمودي، كلمة 

  خواند و معنا كرد.  
 تـو  ز عرابيـان / ني ار مخسب هان و هان اي  باديه ميان« تدر بي 132نمونة ديگر صفحة 

 در» برنـد «كـه فعـل    ايـن   بـه  اند. باتوجه  گذاري كرده  را حركت فعل »و هم كاال برند سر هم
 زمـان درخـدمت    را هـم » سر و كاال« مصراع دوم داراي صنعت استخدام است و دو مفعول

بردن  بردن و كاال اي خواند كه براي هر دو مفعول معنادار باشد. سر  گونه بايد فعل را به ،دارد
بريدن) در معناي كـاال   قياس راه اما آيا كاالبريدن (به ،سربريدن هم معنا دارد .هردو معنا دارد

  دزديدن كاربرد دارد؟!
  

  گيري نتيجه. 5
و خواندني در  ،دكتر تركي، اثري علمي، مفيدتأليف آقاي ، سرّ سخنان نغز خاقانيكتاب 

اي دربـارة زنـدگي       شناسي است. جلد نخسـت ايـن كتـاب شـامل مقدمـه       حوزة خاقاني
 ديوان قصيدة نخست 33و توضيح نكاتي راجع به  ،خاقاني، روايت ادبي و منثور قصايد

اسـت موضـوعات      هايي كه ذيـل بعضـي ابيـات توضـيح داده شـده       است. نكته خاقاني
گيـرد كـه در     مـي  و اجتماعي را در بـر  ،مختلفي اعم از لغوي، استعاري، بالغي، تاريخي

اي بر   تكمله سرّ سخنان نغز خاقانيكتاب  ،ترتيب  شروح پيشين از قلم افتاده است. بدين
ها   شود. مؤلف بر روش علمي در دريافت نكته  محسوب مي خاقاني ديوانشروح پيشين 

متني استوار اسـت.    متني و برون  رد و استنتاج و استنباط ايشان بر دو معيار درونتأكيد دا
هاي آن، به برخي اشتباهات نگارشي   بر معرفي كتاب و بيان ارزش عالوه ،در اين نوشتار

هـاي    كاسـتي  چنـين  هـم و  ،گذاري  بندي، تايپ، صحافي، نشانه و ويرايشي درباب جمله
هـاي بعـدي كتـاب      چـاپ  ديد مؤلـف در   درصورت صالح محتوايي اشاره شده است تا

  كار آيد.  به
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  نامه كتاب
  سمت. :، تهرانسرّ سخنان نغز خاقاني ،)1398تركي، محمدرضا (

الدين كـزازي،    ، ويراستة ميرجالليشروان يخاقان ديوان اشعار ،)1375(الدين   خاقاني شرواني، افضل
  مركز. تهران:

 ، به كوشش ضياءالدين سجادي،يشروان يخاقان ديوان اشعار ،)1391(الدين   خاقاني شرواني، افضل
  زوار. تهران:
  .مركز :تهران ،خاقاني ديوان هاي  دشواري گزارش ،)1385( الدين  ميرجالل كزازي،
 فر،  فروزان الزمان  بديع چاپ براساس ،)شمس كليات( ديوان ،)1386( الدين  جالل بلخي، مولوي

  .هرمس :تهران
 :تهـران  تقـوي،  سيدنصـراهللا  مقدمـة  و تصـحيح  با ،ناصرخسرو اشعار ديوان ،)1389( ناصرخسرو
  .سنايي



 

 

  


