
Textual Criticism of Persian Literature, Vol. 9, No. 33, Spring 2017

Correction of phrases of Khaqani’s Monshaât

S. Mahdavifar

Abstract
AfzalodinBadilebn Ali KhaqaniShavani, in addition to Divan and Khatmolghareb, has written
epistles and letters (Monshaât). The importance of these epistles and letters, beside literary value
of them, is that they include important information about poet life. Because of difficulty of this
text, the researches about these letters is very limited and finite. The best correction of these
epistles and letters is undergone by Mohammad Roushan’ efforts, in turn his correction is
indebted to Minovi and Forozanfar guidance and decoding’s. In this essay, we study and survey
the record of a few phrases of this correction. I hope this attempt is a step to go forward the
attempts of that learned and noble mans.
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خاقانیمنشآتاز کتابعباراتیتصحیح

فرسعید مهدوي

دهیچک
و هـا ، نامـه الغرایـب ختمو مثنويدیوانبر الدین بدیل بن علی خاقانی شروانی، شاعر بزرگ قرن ششم، عالوهاز افضل

عر و حـوادث عصـر او،   ها همراه با اطّالعات مهمی دربارة زندگی شـا ارزش ادبی این نامه. منشآتی به یادگار مانده است
. دربارة آن انجامیده استها و غرابت خاص متن به کاستی پژوهشها داده است، اما دشوارياهمیت زیادي به این نوشته

هـاي بزرگـانی مثـل مجتبـی مینـوي و      گشـایی هـا و گـره  ها با تالش محمد روشن و در سایۀ راهنماییتصحیح این نامه
تـوان گفـت ایـن تصـحیح، جـدیترین کـاري اسـت کـه تـا کنـون در زمینـۀ            مـی . م شده اسـت الزّمان فروزانفر انجابدیع

هاي فرزانگـان مـذکور، تـأملی در ضـبط چنـدین      این جستار با هدف پیشبرد کوشش. پژوهی صورت گرفته استخاقانی
.عبارت از این تصحیح است

هاي کلیديواژه
هاي نادرست، ضبط، تصحیح، دشواري و غرابت، سبک شخصیمنشآتخاقانی، 

ـ مقدمه1
. عصران خود نوشته استها و منشآتی است که خاقانی شروانی به همهاي فاخر و برجستۀ نثر فارسی، نامهیکی از نمونه

تنهـا  هـا نـه  تأمـل در ایـن نامـه   . تواند موضوع پژوهش قرار گیـرد هاي مختلف قابل توجه است و میها از جنبهاین نامه
کات بسیاري از زندگی شخصی خاقانی است، بلکه در تبیین برخی از رویدادهاي سیاسی و اجتمـاعی عصـر   گشاي نگره

توانـد در  مـی منشـآت . از حکومت محلّی شروانشاهان، اطّالعـات زیـادي در دسـت نیسـت    . شاعر، اهمیت فراوانی دارد
ویژه اینکه خاقانی خـود  به. یدي داشته باشدهاي دیگر، جایگاه بسیار مفشناخت ایشان و برخی از روابط آنها با حکومت

هـاي بـین او و شروانشـاه و یـا امـرا و      این موضوع از نامـه . از نظر سیاسی و اجتماعی شخصیت تأثیرگذاري بوده است
.خوبی آشکار استحاکمان دیگر به

ایران، ایالم،دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالمS.mahdavifar@yahoo.com

20/5/95: ذیرشتاریخ پ4/12/94: تاریخ وصول

)پژوهشی-علمی(شناسی ادب فارسیمتن
دانشگاه اصفهان-دانشکدة ادبیات و علوم انسانی 

121-140ص، ص1396بهار) 33پیاپی(، 1دورة جدید، شماره



1396بهار )33پیاپی (، 1، شمارة نهمسال، دورة جدید،و سومه سال پنجاشناسی ادب فارسی،متن/122

سایل و قصـایدش  از منظر ادبی و فنّ نویسندگی نیز همین بس که خاقانی طریق غریب و سبک شخصی خود را به ر
است، حقیقت است که اصحاب خواطر المعه مال شدهزده و پايچون الفاظ از کثرت استعمال دست«: دهداختصاص می

ف در الفاظ خاص بریزند و آن را چندان در قوانین کتابت به کار دارند که معهود ناصعه به هر عهد، دست تصرّۀو قریح
خرما باشد، در عبارت آورند چه عجب؟ و به عوض ۀفتیل و فسیط که هم از دانو مألوف شود و اگر بدل نقیر و قطمیر،

گویم که آن الفـاظ امثـال   عجر و بجر، صفاق و مراق که هم بدان معنی نسبت دارد، مثل سازند چه زیان؟ و من کهتر نمی
امـا  ،مات به کار ندارندقذف و حذف کنند و در سلک مقاالت و سبک رساالت و نسج منثورات و حوك منظویکلّهرا ب

م یذکـره حکـ  ، اگرچه آفریدگار جلّ»حکیم«که لفظ نماید؛ چنانبیشتر حشو و ناقص می،غرض آن است که مستعمالت
مگر آن عبـارت عـور را بـه زیـور     .اق بصیرش خوانند، نزدیکتر آید به قبول طبعا چون رزما،و قرآن حکیم خوانندددانن

حکمت به کمـال  اامیر النحل علی ولی بود، ام: و لفظ حکیم را تالی لفظ سابق کنند و گویندمعانی غریب برآیند آراستن 
کردن و بـه  و هذیانات و الفاظ شواذ را که ندانند ترصیع...حساب نیک دانستاداشت و جعفر صادق عالم مطلق بود، ام

و غایـت شـعوذة خـاطر آن    مال نماید ستعمل دستتر از آن مجر الثّقیل در نظم و نثر کشند، متکلّف آید و هزار بار شنیع
کـه مراسـت در   چنـان است که مصنوع را مطبوع نمایند و الفاظ دور از طبع را به قبول و اسماع طباع نزدیک گردانند؛ 

هاي زبانی، هنري و فکري کـه در  همان عناصر سبکی، گرایش. )175و 174: 1384خاقانی شروانی، (»رسایل و قصاید
منشـآت، گر است، با ایـن تفـاوت کـه    شود با شدت و تندي بیشتري در رسایل او جلوهالبت او مشاهده میقصاید پرص

هـاي نظـم، فـارغ    ویژه آنکه سخنور از قید و بنـد شود، بهتر میرباید و دشوارتر و غریبگاهی گوي سبقت از قصاید می
بیش از آثار دیگر سخنور، منشآتباید گفت که. استنکات، استواري و فخامت کالم، همچنان برقراربا همۀ این. است

تنها در نثر پارسـی، بلکـه در   مقام او نه . وار استتر بیش از هر اثر دیگري خاقانیرنگ و بوي او را دارد و به تعبیر دقیق
و 1کنـد اد مـی خلیفۀ عباسی، المقتفـی، منصـب دبیـري را بـه او پیشـنه     نثر عربی نیز بسیار بلند بوده است؛ به طوري که

:شودرو میتر اینکه با جواب منفی سخنور روبهجالب
ــوپایگــاهکــهکــندبیــري!خاقانیــا«:گویــدخلیفــه ــررات »ســرگــذارمفلــکب

ــرم ــحرآفرینآريدبیـ ــهسـ ــاگـ ــکانشـ ــنزحمــتولی ــدارمراشــغلای ســرن

ــهمـن کـه فخـر چـه مـرا دبیـري دستگاهبه ــاهبـ ــريپایگـ ــارموزیـ ــرفرونیـ سـ

ــابچــو ــالهکــنم؟چــهعطــارديببــودمآفت ــاریتیکـ ــراراعـ ــپارمچـ ــر؟سـ سـ
2)866: 1374خاقانی شروانی، (

و در جریان عزیمت نافرجام به خراسان نیز تعـدادي از رسـایل او گـم    3شده بودخاقانی در ایامی از نوشتن نامه منع 
هـاي زیـادي نوشـته    اجتماعی مختلف و زندگی پر فراز و فرود خـود نامـه  شک به فراخور مقام بلند، روابط، اما بی4شد

ها آنچه تا کنون شناخته و به دست ما رسیده است، حدود شصت نامه بر اساس چـاپ محمـد روشـن    از این نامه. است
وجـود  ،منشـآت یاري چند تن از محقّقان بزرگ ادب فارسی، غرابت و دشواري با وجود تالش فراوان مصحح و .است

شـود  هایی در این اثر دیده مـی هاي نادرست و غلطبنابراین ضبط. کندها را در این متن، موجه میها و لغزشبرخی غلط
.جستار حاضر، تحقیق دربارة این طرح است. تواند بر پیراستگی این متن بیفزایدکه تصحیح آنها می

پیشینۀ پژوهش1ـ1
گردد کـه وحیـد دسـتگردي    نتشار آن در دورة معاصر به آغاز سدة چهاردهم برمیهاي خاقانی و اکندوکاو دربارة نامه



123/تصحیح عباراتی از کتاب منشآت خاقانی

بعدها دانشـور مشـهور تـرك، احمـد آتـش، تـأمالتی       . چاپ کردنشریۀ ارمغاناي از خاقانی را در بار نامهبراي نخستین
هاي این محقّق سبب شـد  الشت5.هاي متعددي از خاقانی را شناسایی و معرّفی کندداشت و توانست نامهمنشآتدربارة 

این امر با کوشش شایستۀ تحسین محمد روشن و از . هاي خاقانی فراهم شوداي از نامهتا بستر الزم براي چاپ مجموعه
. الزّمان فروزانفر، سید محمد فرزان و حسین خطیبی حاصـل شـد  طریق هدایت و یاري بزرگانی مثل مجتبی مینوي، بدیع

نامۀ تحصیلی مصحح در دانشگاه تهران بوده است که با راهنمایی حسین خطیبـی در سـال   پایاندر اصل،منشآت خاقانی
تکاپوي روشن پـس از ایـن   . محمد روشن در این نوشته، بیست و پنج نامۀ خاقانی را تصحیح کرد. به پایان رسید1337

از این تـاریخ تـا کنـون کـه     . عرضه کندتمنشآچاپ مناسبی از 1349اثر همچنان ادامه یافت تا اینکه توانست در سال 
رسـد علّـت اصـلی    به نظر می. بسیار اندك و ناچیز بوده استمنشآت، گذرد، پژوهش دربارة چهل و چند سال از آن می

. دیریابی و دشواري مـتن، کـار را بـراي پژوهشـگران، بسـیار دشـوار کـرده اسـت        . این اندکی را باید در خود اثر جست
) ب1390فـر،  مهـدوي : ك.ر(» منشآت خاقـانی تصحیح تحریفی از «پیش از این در جستاري با عنوان نگارندة این سطور 

.الدین، داراي دربند، انجام داده استرا در نامۀ خاقانی به سیف» نازپري«به » مارپري«تصحیح تحریف 
روش پژوهش2ـ1

سبک شخصـی خاقـانی و بـر اسـاس برخـی از       گیري از معیارهاي برگرفته ازدر این جستار تالش شده است با بهره
صـورت انتقـادي و   هاي چـاپ روشـن، بـه    شده، بعضی ضبطهاي متن تصحیحبدلو نیز نسخهمنشآتهاي نویسدست

ها، پس از بیان نمونه. شودتأیید میالغرایبختمودیوان طور کلّی، این تصحیحات با شواهدي از به . علمی تصحیح شود
.شودشود و وجه یا وجوه اصالت آن تبیین و تحلیل مییان میضبط پیشنهادي، ب

ـ بحث اصلی2
رغم سنان آفتاب زرین، سنان زوبـین  پشۀ شناع به . گشادبرگ انجیر به ضدي کف خضیب، پنجۀ سبز برمی«: 4ص 
.»زدمی

با این ضبط، . بت نشده استث» زرین سنان«، پاشادر نسخۀ شهید علی . توان دریافت که جملۀ پایانی بهنجار نیستمی
در ایـن جـا   . زدگون خورشید، زوبـین مـی  پشۀ زشت با وجود پرتو سنان: یابدساختار تصویري و معنوي کالم سامان می

:نیز این تصویر به کار رفته استدیواندر . استعاره از نیش پشه است» زوبین«
دهـانش نیسـت کـه خوردخونکجادهرکهمگو

ـ پشـه بـه ببین کیـا نیسـت واسـت زنزوبـین هک
)8: 1374خاقانی شروانی، (

هاي ایشـان  ها و به تعبیر خاقانی از پیرایهعنوانی براي حاکمان نواحی گیالنی و دیلمان است که زوبین از ویژگی» کیا«
:است

ــت   کشــیت آیــین اســتتنــدي کنــی و خیــره ــن اس ــم ای ــادت دیل ــی و ع ــو دیلم ت

ــســپر از نســرین اســت،وبینــت ز نــرگسز ــت  ۀپیرایـ ــین اسـ ــپر و زوبـ ــم سـ دیلـ
)138: ب1391فر، مهدوي: ك.ر(؛ )8: همان(



1396بهار )33پیاپی (، 1، شمارة نهمسال، دورة جدید،و سومه سال پنجاشناسی ادب فارسی،متن/124

.»ماه، هر ماه دو روز در شکم، ماهی پروار یاود، او ماهی را در شکم خویش پروراند. سیماي ماه دارد«: 5ص 
ویرگـول در  . اخـتالل در کـالم را موجـب شـده اسـت     خوانش متن، . رودسخن می6»کُر«در اینجا از وصف رودخانۀ 

ابوریحـان در . منـزل بیسـت و هشـتم مـاه اسـت     » الحوتبطن«یا » ماهیشکمِ«رسد؛ زیرا زاید به نظر می» شکم، ماهی«
أمـرأه  [الحوت و این کوکبی است روشـن بـر سـر آن زن بـا زنجیـر      و نام منزل بیست و هشتم بطن«: نویسدمیالتفهیم

و نزدیک وي ستارگان خرد اند بر خم کشیده و تازیان ماهی را از آن ساختند، ویـن سـتاره بـه شـکم مـاهی      ] المسلسله
نـام کردنـد؛   » رشـا «و گروهی این منزل بیسـت و هشـتم را   . نام کردند» شکمک«افتد وز فراخی این شکم، بطین را همی

: ك.ر، )113: 1386بیرونـی،  (رسـن نباشـد   دول بـی زیراك آن ستارگان را که ماهی از آن آمد به رسـن تشـبیه کننـد تـا     
ابونصـر قمـی،   (، )554: 1382رازي، (، )115: 1382مسـعودي بخـاري،   (، )557: 1363بیرونی، (، )116: 1381صوفی، (

).رشا/ ذیل بطن الحوت: 1388مصفی، (، )307-305: 1362رازي، (، )44: 1375
.»برد، قباي ممزج آفتاب را زر همیآمدکم درمیدرین حالت میغ از گوشۀ هوا کم«: 5ص 

ثبت شده است که ضـبط قابـل توجـه و    » زدزره می«، »بردزر همی«جاي پاشا و سپهساالر به در دو نسخۀ شهید علی 
:ٌبه براي ابر استبارها در آثار خاقانی به کار رفته است و در شواهدي نیز مشبه» زدنقبازره«باید افزود که . ترجیح است

ــن ــحرگهی زریـ ــر سـ ــازره زن از ابـ ــک بســته قبـ ــا مــیکآنجــا چــو پی فرســتمتقب
)557: 1374خاقانی شروانی، (

ــاب   پــوش را ابــر زره زد قبــا  صــبح فنــک  ــب را ز ت ــدز ش ــاله زرش قن ــرد ک ب
)45: همان(

ــبحآسـمان بنـدد آینـه اسب،زفروکندساخت ــازرهص ــد،قب ــرزن ــداب ــريزرهکن گ
)426: همان(

در . نمـایی نمـاي را حجراالسـود مـی   روزهاست که آسـمان کعبـه  «: گویداي نیز خطاب به خورشید میخاقانی در نامه
زده در اي؟ قبـازره تاب خزیـده ي که در ابر زرهامگر از تیغ شاه ترسیده. دارينشان میخلیعمۀخلیفه، جاةمعسکر پسرزاد

رسد غرابـت ایـن تعبیـر،    به نظر می. )223و222: ب1390فر، مهدوي: (ك.، ر)86: 1384،خاقانی(» ايجوشن سیه شده
گـون اسـت و میـغ بـا تشـبیه      در اینجا به معنـاي سـاختن قبـایی زره   » زدنقبازره«گویا . تحریف آن را موجب شده است

.قبازره مانند شده استمضمري به 
رنـگ  نماید و قراضۀ زعفرانخوارة رنگین میاینک آفتاب از باال چون خوان حواریان عیسی، قرص«: 7و6ص 

.»پاشددر دامنت می
اینک آفتـاب از بـاال چـون خـوارة رنگـین از خـوان       «: صورت آمده استدر نسخۀ الال اسماعیل، عبارت نخست به این 

:از آن یاد نشده استمنشآت هايبدلدر نسخۀ پاریس نیز همین ضبط است که در نسخه. »نمایدحواریان عیسی قرص می
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ٌبـه، خـواره نسـبت بـه خـوان      بر اساس اصالت تصویري، همین ضبط، صورت اصیل کالم است؛ زیرا در حوزة مشـبه 
صباغ باغ مینا و چراغ راغ پیـروزه «: آمده استمنشآتکه در جاي دیگري از حواریان مسیح، اصالت بیشتري دارد؛ چنان 

العـین  کـه انسـان  خواره به طفالن دو گهـواره و هفـت قمـاط   آسا از حوالی خوان مسیح، قرصحواري،که آفتاب است
:آمده استدیوانو نیز در )117: 1374خاقانی شروانی، (» کی نماید؟،گویندمی

و از مـاه نـو خاللـش   کز خور خـواره آمـد  ه بــس فخــر نیســت آن راکاســگی ذرهــم
7)229: 1374خاقانی شروانی، (

پیش آسیب صواعق حادثات چه بنگه موري و چه تخت هواپیماي سلیمانی؛ چه مفحص قطـاتی، چـه   «: 10ص 
قلۀ قاف سیمرغی؛ چه کاسۀ سر امیر کاسانی، چه کاشانۀ وزیر کاشانی؛ چه سریر کیانی چه سدیر کتانی؛ چه ایوان 

.»وي، چه صومعۀ پیرزن مداینی؛ چه احیاء صنادید هاشمی، چه خرپشتۀ مسکین دارمیکسر
رسد ضـبط مـرجح همـین    به نظر می. ثبت شده است» اخباء«آمده است که در همۀ نسخ » احیاء«بدل، دربارة در نسخه
حسـینی  (» ، بغیرِ همـزٍ و أخْبـاء  هألَخْبِیا: الخباءجمع«: آمده استالعروستاج است، در » خباء«جمع » أخباء«. أخباء باشد

فعیل کذلک تجمع فعال ووهأخبی،فالمعروف فى جمع خباء«: انددربارة این دو جمع نوشته). ذیل خبی: 1422الزبیدي، 
ریف شأیتام وقد جمع فعیل على أفعال کیتیم ووهأرغفرغیف ووه أسقیسقاء ووه أمثل، کمثال وهفى القلیل على أفعل

األثیر نیز در النهایه حـدیثی بـه ایـن    ابن ). 95: 6ج: 1423بطال، ابن(هذا قیاس خباء و أخباءأیمان ویمین وأشراف وو
أحد بیوت العـرب  «: چنین نوشته است» خباء«و دربارة ) 9: 2ج: 1367األثیر، ابن(» أهل خباء أو أَخْباء«: شرح آورده است

ذیـل  : 1422حسـینی الزبیـدي،   : (ك.، ر)جـا همـان (ون من شَعر و یکون على عمودینِ أو ثالثۀٍأو صوف و ال یکمن وبر
).ذیل خبا: تامنظور، بیابن (، )خبی

پیش صدمۀ زلزال آفات که هادم اللّذات است، چه بنگه موري، چه شبستان سلیمانی؛ چه «: اي دیگر آمده استدر نامه
؛ چه خان عنکبوتی، چه بارة اسکندري؛ چـه مفحـص قطـاه، چـه قیصـریه و قصـر       بست پیرزنی، چه ایوان نوشروانینی

شود که معلوم میچنان ). 58: 1384خاقانی شروانی، (» چه خرپشتۀ سادات هاشمی، چه مسکن مسکین دارمی8قیصري؛
.در تناسب است» أخباء«این قسمت از کالم نیز با 

ودت بنده به شروان که داراالحن و دیرالمحن است، زیـادت  مهتران و دوستان چنان گمان برند که معا«: 12ص 
الحق که اینجا رسید، آن زیادت، نقش زیاد شـد و از آن مـراد،   . مراد و مرام و امل، مال و الم و اسپ و ستام باشد

.»مرد یافت و از آن مرام، غرام و از آن امل، الم و از آن الم، مالم و از آن اسپ، آسیب و از آن ستام، ستم
باشد؛ زیرا تنها در این صورت است کـه اصـالت   » ...زیادت و مراد و «، »...زیادت مراد و «رسد ضبط اصلی به نظر می

نیـز  » ...آن زیادت، نقش زیاد شـد و از آن مـراد، مـرد یافـت و    «قسمت دیگر کالم، یعنی . شودقرینگی کالم بسامان می
را تصحیح کرد، از جملـه دو  منشآتتوان عبارات دیگري از هنجار میبر اساس همین. کنداصالت این ضبط را تأیید می

.آیدعبارتی که در ادامه می
بحمداهللا اکنون بـه اوج  . از احتراق و رجوع پرداخته گشت. عطارد سخن از حضیض و وبال ایمن شد«: 17ص 

اوج «و » حضـیض وبـال  «که در متن به صورت نادرسـت  »و استقامت نزدیک است، اگرچه از خانۀ خویش دور است
9.هر یک اصطالح خاصی در نجوم است»استقامت«و » اوج«، »وبال«، »حضیض«. ثبت شده است» استقامت
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عمر که ثمرتش به مگس سگ مانـد،  امروز که روزگار درگشت و بخت دانش برگشت، بیدانجیر کوتاه«:13ص 
.»زندالف بادانجیري می

خرگوش خنثی حایض دعـوي شـیرمردي   «: آمده اسـت » برگشت«بعد از فعل پاشا این عبارت در نسخۀ شهید علی 
هاي خاقانی همخوانی دارد، بلکه با پشـتوانۀ فرهنگـی او   سازيتنها با اصالت تصویري و مضموناین عبارت نه.»کندمی

را اصـیل  هـاي سـخن خاقـانی، ایـن عبـارت     مایـه دهندة بـن نیز در سازگاري کامل است؛ یعنی دو عنصر اساسی تشکیل
بـودن و دیگـري داشـتن    یکی خنثی: باید افزود که خرگوش در پشتوانۀ فرهنگی خاقانی دو صفت برجسته دارد. دانندمی

: اسـت قزوینـی آمـده  المخلوقات عجایبدر .دانستندخرگوش را یک سال ماده و یک سال نر میاز قدمابرخی . حیض
انـد  حکیمان گفته«: نویسدمینامهخفرّصاحب.)408: اتقزوینی، بی(» مادهوالد است در سالی نر و سالی التّحیوانی کثیر«

دمیـري،  (، )61و60: تـا حسینی، بی: (ك.ر،)47: 1386جمالی یزدي، (» یک سال نر باشد و یک سال ماده،که خرگوش
ه برخـی از  البتّ.استان بودهممیان متقددرباوريتنها اساسی ندارد و ،حقیقت آن است که این سخناما . )19: 1تا، جبی

چنـین  رهدر این باعالئیۀنامنزهتالخیر در ابن ابیشهمردان.اندضمن نقل این باور به نادرستی آن نیز اشاره کردهقدما
مخـزن صـاحب .)100: 1362رازي، (» ه کننـد و درسـت نیسـت   ماده گردد و ماده نر و بر آن بچ،و گویند نر«: گویدمی

بلکه یک سال نر آن بسیار ،گردد نر آن به ماده و بالعکس و اصلی نداردو گویند منقلب می«: نویسدچنین مینیزاألدویه
دیـوان در .)117: 1371عقیلی خراسـانی،  (» اندآن و لهذا شبهه نموده آن را گفتهةگردد و یک سال مادمست و قوي می

:آمده است
ــرس از سرپنجگی چه سیرت خرگوش خنثی اسـت  ــري  ت ــورت ن ــر دار در آن ص هژب

)1374925خاقانی شروانی، (
نکه چون خرگوش گاهی ماده و گاهی نـرم آزگر ز مردي دم زنـم اي شـیرمردان مشـنوید   

)250: همان(
مـاده گـه نـرك   هم حیض و هم زناش، گهی در دو وقـت همردخرگوشک است خنثی زن

)781: همان(
هیجـــا بـــرآورمةنـــامش بـــه شـــیر شـــرزاي است نفس چون خرگوش و هر نفسمردهزن

)246: همان(
و الضـبع و  هالمـرأ : هالحیوان أربعالذي یحیض من «: نویسددمیري می.بودن استحایضماده، خرگوشویژگی دیگر

در . )100: 1362رازي، (،)592: 1387طوسی، (،)408: تاقزوینی، بی(:ك.، ر)20: 1ج: تادمیري، بی(» الخفاش و االرنب
:گفته استدیوان

چو خرگوشت چه باید حیض اگر شـیر نیسـتانی  چو طاووست چه باید لبس اگر باز هواگیري
)1374412خاقانی شروانی، (

ــیردالن نکتــ  نـد اشاعران حیض حسد یافته چون خرگوش ــن ش ــا ز م ــنوند ۀت ــذرا ش ع
)104: همان(

ــتبرد     ــزع دس ــت از ف ــگ درگه ــیش س ــوش پ ــردد خرگ ــاگ ــم یوار ح ــیر اج ض ش
)263: همان(
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انـد الحیضا کـه شـیران ژیـان افشـانده    بس دمواراز صهیل اسب شیرآشـوب او خرگـوش  
)109: همان(

ــی سـر بـرم طمع حیض مرد اسـت و مـن مـی    ـــزمطمـــع را کـــز اهـــل ســـخا م گری

ــوش حــ  ــه خرگ ــا داردضیک ــنالنس ــنگم ز حـــ و م ــی ضیپلـ ــا مـ ــگرالنسـ زمیـ
)291: همان(

ــا دم ــت ی ــوش ریخ ــه از خرگ ــی ک بـــر ســـر شـــیر ژیـــان خـــواهم فشـــاند الحیض
)142: همان(

.توان دیده میهایی از آن را در ابیات ذکرشدپیوند خرگوش و شیر نیز در شعر خاقانی شواهد متعددي دارد که نمونه
کردنـد و یـک عـدد    و اندر آن جماعت همان سگالش کشتن شصت تن و غارتیدن سیصد خانـه مـی  «: 16ص 
الدرجات در بیست و چهار سـاعت سیصـد و   گشت که رفیع و در سیصد و شصت رگ ایشان نمی. نهادندفرونمی

ت روز نخواهد کشید کـه آذار و  شصت درج را به عجایب آبستن گردانیده است که دولت ایشان به سیصد و شص
و چون پنج روز مسترقه در آبان و آذر بدکامی و ناکامی فروشدند؛ چنانکـه از ایشـان   . نیسان امان و امانی بازیاوند

.»هیچ اثري نماند
کـه  چنان . آمده است» چون پنج روز مسترقه در آخر آبان و آذر بدکامی و ناکامی فروشدند«پاشا در نسخۀ شهید علی 

نمایـد حضـور همـین واژه    آنچـه الزم مـی  . است» آخر«داشتن واژة در افزونمنشآتیداست اختالف این نسخه با متن پ
، پـنج روزي اسـت کـه در تقـویم ایرانـی بـه       »پنجـۀ دزدیـده  «و » خمسۀ مسترقه«یا همان » پنج روز مسترقه«است، زیرا 

این پنج روز را در قدیم به آخر آبان و . دارندثابت نگهافزودند تا اندازة سال راروزهاي سالِ سیصد و شصت روزي می
سال حقیقی، سیصـد  «: گویدابوریحان در این باره چنین می). ذیل خمسه: 1386انوري، (افزودند بعدها به آخر اسفند می

پـنج روز  گوینـد و نیـز ایـن   » انـدرگاه «و » پنجـی «پارسیان، پنج روز دیگر سال را . و شصت و پنج روز و ربع روز است
پارسـیان، ایـن   . شـود نامند؛ زیرا که در شمار هیچ یک از شهور، محسـوب نمـی  می» مسترقه«و یا » ایام مسروقه«دیگر را 

هایی اسـت کـه از بـراي    هایی که از براي پنج روز گذاشتند، غیر از نامپنجۀ دزدیده را میان آبان و آذرماه قرار دادند و نام
ها را در کتابی با ایـن اسـامی   ام و آن نامن این اسامی را در دو کتاب و یا از دو نفر یکسان نشنیدهاند و مایام هر ماه نهاده

مـاه و میـان آذرمـاه    سبب اینکه پنج روز زاید را به اواخر آبـان . »شتهشتو«، »خشت«، »اسفندمذ«، »وذاشت«،»اهنود«: یافتم
هاي ایشان از آغاز آفرینش نخستین انسـان اسـت و   ند که مبدأ سالکرددادند این بود که فارسیان چنین گمان میقرار می

آن روز هرمزد در ماه فروردین بوده که آفتاب در نقطۀ اعتدال ربیعی و در میان آسمان بوده و این وقت آغاز سال هفـت  
هـا  از ایـن چهاریـک  هـایی کـه   ها را به ماهاند که چون زرتشت آمد و سالفارسیان گفته. هاي عالم استهزارمین از سال

درست شده بود کبیسه کرد، زمان به نخستین حال خود گشت و زرتشت ایشان را امر کرد که پس از او نیز چنین کنند و 
شود به نام دیگري جداگانه نخوانند و اسم مـاهی را هـم تکـرار نکننـد و فارسـیان فرمـودة او را       آن ماه را که کبیسه می

پس پنج روز را نقـل  . ترسیدندشد از اشتباه این امر میکار بستند و هر وقت که کبیسه میها و دفعاتی پی در پی بهنوبت
گذاشتند و از براي جاللت این امر و عمـوم منفعـت آن بـراي    دادند و در آخر شهري که نوبت کبیسه بدان رسیده میمی

د در چنین ماهی کنند، اگر وقت کبیسۀ خاص و عام و رعیت و پادشاه و حکمتی که در این کبیسه است و اعمالی که بای
بـاره دو مـاه را در دفعـۀ    گذاشتند که دو ماه تمام شود و یککردند و مینظر میمملکت مغشوش بود از انجام آن صرف
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که در زمان یزدگرد بـن شـاهپور چنـین کردنـد و آن آخـرین      انداختند؛ چنان کردند و یا کبیسه را پیش میدوم کبیسه می
گفتنـد و  مـی » یزدگرد هزاري«بود که در دولت فارسیان انجام گرفت و متولّی این کار یکی از وزرا بود که او را اي کبیسه

ماه رسیده بود و اندرگاه را به آخر آن ملحق کردند و چـون امـر کبیسـه اهمـال شـد در      در آن وقت نوبت کبیسه به آبان
.»)176-174: 1390مروزي، قطان: ك.ر(، )72-69: 1363بیرونی، (همین آبان بماند 

ثبـت کـرده   » و نشـانی «، »اثري«این نسخه بعد از . شودبا کمک این نسخه، تصحیح دیگري نیز در این بخش انجام می
:آمده استدیواندر . مبناي اصالت تصویري نیز برتر استاساس اصالت قرینگی، بلکه بر تنها بر این افزوده نه . است

ــو    ــنج روز تقـ ــو پـ ــال چـ ــر سـ ــمیمهـ ــی گـ ــودة بـ ــی؟ بـ ــه باشـ ــان چـ نشـ

دزدیــــدة رایگــــان چــــه باشــــی؟   از کیســـۀ ســـال و مـــاه چـــو آن پـــنج
)511: 1374خاقانی شروانی، (

انـد و تعـدیل هشـت    به خواص ده انامل شریف در اصالح حاالت بسیط که سریان شـریان را گفتـه  «: 43ص 
اجساد و ترتیب شش استوار که اساب ضروري خوانند و تقویت پنج مزاجات متضاد و ترتیب هفت والیت ممالک

جاسوس حسی و مراعات چهار رئیس جسمانی و حفظ سه پادشاه روحانی، دو مردمۀ چشم آفرینش و تـک دانـۀ   
.»عقد روزگار باد

در . ترجیح دارد» دانهتک«بر 10»دانهیک«گیري از شمارها و اعداد، رسد بر اساس تعمد ویژة خاقانی در بهرهبه نظر می
:آمده استالغرایبختمو دیوان

ــابیــــــک ــۀ آفتــ ــیدانــ ــوبــ ــرتــ ــردنبـــ ــمانگـــ ــامآســـ مبینـــ
)1374307خاقانی شروانی، (

دانـــــۀ گـــــردن دوپیکـــــر  یـــــکهـــــر دري از آن هـــــزار گـــــوهر  
)138744خاقانی شروانی، (

هاي خاقانی در کاربرد برجستۀ اعداد یکـی از اختصاصـات سـبکی اوسـت کـه در آثـارش       کاريطور کلّی، شیرینبه
:شواهد متعدد دارد
منظـر هشـت وقصرنهخسروهفتوروزشششـعبه و پـنج اصـل چارحرفشسهازشدیک دو

)1374189خاقانی شروانی، (
خـوان هفتاینسويدر ششزندمینوبتپنجطبعرچاوبعدسهبرساعتدویکدراوجاه

)327: همان(
ششـدرم درحـس پـنج وآخشیجچارازگرچهزخـم سهاندرداودویکگیتینرادازبردم

)248: همان(
اسـباب چارونوعسهوفرعو دورقیبیکبهفطـرت یکوصحندووروحسهونفسچاربه

)52: همان(
ــکدر ــریـ ــاخنسـ ــتشدوازنـ ــددسـ ببیــــنمژیــــاننــــرشــــیرصــ

ــاهاو ــهشـ ــتسـ ــارووقـ ــتچـ ــرملّـ ــاهبــ ــدیحشــ ــوانمــ ــنمخــ ببیــ
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ــر ــزعشازدهـ ــهفـ ــنجبـ ــامپـ ــنمامتحـــــــانششـــــــدردرهنگـ ببیـــــ

ــتاز ــپهرهفـ ــتوسـ ــدشهشـ ــورخلـ ــبوروزآخــ ــتانشــ ــنمســ ببیــ

ــقیشــــاهکــــفقلــــزمزچــــرخنــــه ــاندهمستســـــ ــنمبنـــــ ببیـــــ
)269: همان(

و ذات شریف مجلس سامی که علق نفیس «: بعد از عبارت یادشده نیز ترتیب شمار را از یک تا ده رعایت کرده است
و محصول دو نشأه و مهین نتیجۀ سه اعراض و طراز کمـال چهـار علّـت و    » اول ما خلق اهللا العقل«رت است که یک فط

بازار شش روز خلقت و مصباح زینت هفـت مشـکاه سـماوي و ناقـد عیارشـناس      منتهی ادراك پنج مدرك باطن و روي
شناس نه آیـات حـواس کـه    قّقان و تأویلهشت معنی عقول که اول آن انفاق متکلّمان است و اوسط و آخر، اصالح مح

ده مقوالت منطقی که ارباب حقایق خوانند، از هجوم نکبات آسمانی و لـزوم لزبـات   خواص بصیرت راست و شناسایی
11).44و 43: 1384خاقانی شروانی، (» حال و معصوم بادزمانی امد االیام و سجیس اللیالی محروس

.»خوانند و اسد و ثور که خانه بنگاه تو دانندیان میو کلب شامی و یمانی که شعر«: 87ص 
سـخن در خطـاب خورشـید    . بودن حفظ شـود باشد تا کالم نظم یابد و اصالت قرینه» و«پیداست که باید بعد از خانه 

مصـفی،  : ك.ر(فروشان و کیاالن و برزگـران اسـت   خواندن ثور به آن سبب است که این برج، برج گندمگویا بنگاه. است
).ذیل ثور: 1388

چون خانه از ایوان نوشروان عادل و قصر قیصر هرقل درگذشت و در کل اوقات براي طوفان آفات از «: 89ص 
.»خانۀ نوح کمتر نیستامان
:نیز از این قصر سخن گفته استدیوان در . بوده باشد» قصر قیصریۀ هرقل«در اصل باید » قصر قیصر هرقل«

ــوك پای   ــو و خ ــاه ت ــاك بارگ ــاهاي خ ــده    گ ــر آم ــم قیص ــریه و ه ــر قیص ــم قص ه
)536: 1374خاقانی شروانی، (

ــت    ــارون درگه ــت و ه ــاغ دول ــن ب ــت   آذی ــوتر اس ــر نک ــریه و قیص ــر قیص از قص
)76: همان(

ذات است، چه بنگه موري، چه شبستان سـلیمانی؛  پیش صدمۀ زلزال آفات که هادم الل«: در نامۀ دیگري نیز آمده است
بست پیرزنی، چه ایوان نوشروانی؛ چه خان عنکبوتی، چه بارة اسکندري؛ چه مفحص قطاه، چـه قیصـریه و قصـر    چه نی

هـا بـه  بدلیکی از نسخه). 58: 1384خاقانی شروانی، (» قیصري؛ چه خرپشتۀ سادات هاشمی، چه مسکن مسکین دارمی
آورده است و این ضبط برتري دارد، مگر اینکه کـالم چنـین تصـحیح    » قیصریۀ قیصري«، »قصر قیصريقیصریه و«جاي 
.بهتر باشد» قیصریۀ قیصري«رسد همان ضبط با وجود این، به نظر می. »قصر قیصریۀ قیصري«: شود

ر سـوزن  تر، که به سشکاف، چشم و دهان از چشمۀ سوزن تنگقامتی چون الف، سوزنی غمزة سوزن«: 90ص 
.»مرغان بهشت را بر جامه بنگارد

قـامتی  «: بهتر است بخش نخست کالم را چنـین خوانـد  . رسد در خوانش کالم، لغزشی صورت گرفته باشدبه نظر می
:نیز به کار رفته استدیواندر » الف سوزنی«. »چون الف سوزنی
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ضـراب غرقۀ صد نیـزه خـون اهـل طعـان و     در عملش میرنحل نیـزه کشـیده چـو نخـل    

ــر   ــاد کف ــزه و بنی ــوزنی نی ــف س ــون ال چون بن سوزن به قهر کرده خـراب و یبـاب  چ
)44: 1374خاقانی شروانی، (

کند؛ زیرا شاعر بر آن بـوده اسـت تـا سـوزن را در همـۀ      نیز این نظر را تأیید مییو بدیعجز این دو، اصالت قرینهبه
.آنها را قرینۀ یکدیگر قرار دهدهاي کالم تکرار کند وبخش

به زن رعنا مانـد کـه   . معلول است؛ گاه صفرا بر صفحۀ چهره پیدا کند، گه بهق بر بشرة تن پدید آرد«: 118ص 
.»در نماز شام در جنابت بماند؛ پس به چشمۀ مغرب غسل برآرد. العیون افتدسر از هر روزنی فروکند، در زناء 

پـس بـه چشـمۀ گـرم مغـرب غسـل       «: رسد قسمت پایانی کالم باید چنین باشدنظر میبه . سخن دربارة آفتاب است
:نیز به کار رفته استدیواناین تصویر در. ثبت شده که همان گرم است» کرم«بدل در نسخه. »برآرد

همچـون بــره برآمـد پوشــیده صـوف اصــفر   سوي بـره روان شـد  هیعریان ز حوض ما

ــلشمغـرب گـرم آبدرشـبانگه هرنهویحک ــدغس ــندودهن ــرآنپوش ــۀ مزعف حلّ

ــویی ــابتشگ ــودجن ــانازب ــدهلعبت دیگـر غسـل مـاهی دادنـد  حـوض بهکو رادی
)192: 1374خاقانی شروانی، (

ـ  «: کـردن آفتـاب آمـده اسـت    که در قرآن دربارة غروب» حمئَه«از سوي دیگر گرم برابر است با  غَ مغْـرِب  حتّـى إِذَا بلَ
 ئَهمنٍ حیی عف ا تَغْرُبهدجسِ وو مطمئناً خاقانی به آن نظر داشته است) 86: 18الکهف (» ...الشم.

اهللا که اصغر الخدم را در همۀ عمر غایت قصواي تمنّی آن بوده اسـت کـه روزي بـه    و یمین«: 152و 151ص 
بارگـاه جهانـداري کـه آنجـا     12باب معالی و جناب معلی اعلیخدمت آستان معلّی فرصت اتّصال یابد تا در آن ق

.»سلک پیشکاران شودالنّعال خدم همپرویز و بهرام استادسراي و چاکر و غالم زیبد، در صف 
تعبیـري اسـت   » شاگردغالم«. ثبت شده است که ضبط اصیل است» شاگرد«، »چاکر«جاي پاشا به در نسخۀ شهید علی 

این تعبیر در جاهـاي دیگـري از   . ساخته شده است و ظاهراً تنها به خاقانی اختصاص دارد» ستادسراا«که براي تناسب با 
دودمـان  . خانـدان سـامانیان سـامان صـواب پـذیرفت     «: آمده استمنشآتآثار خاقانی نیز به کار رفته است، از جمله در 

تاج استادسرایان خاص کـه  . آلود گشتسر شاگردغالمان عام که شیطان کفر داشت، خاك. بهرامیان بهرة نصرت بازیافت
:قلعه در ثبت آن بدخوانی کرده استکه صفري آقالغرایبختمو نیز در » سلطان دین داشت، به کنگرة آسمان رسید

شـــــاگرد غـــــالم خـــــاص ایشـــــاناستادســــــراي هفــــــت رخشــــــان
)40: 1387خاقانی شروانی، : ك.ر(

صـورت  بـه  دیـوان ایـن تعبیـر در  . نمـاي اضـافه در واژة شـاگرد زایـد اسـت     شـود، نقـش  همان طور کـه دیـده مـی   
:به کار رفته است» شاگردغالمی«و » شاگردغالمانه«

ــت   شــــــکل شــــــاگردغالمانه مکــــــن ــم اسـ ــدة مرتسـ ــن قاعـ ــه ایـ گرچـ

ــت  زآنکــــــه شــــــاگردغالمی نکنــــــد ــدم اســ ــراي قــ ــل کاستادســ عقــ
)821: 1374خاقانی شروانی، (
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:گونۀ نادرستی خوانده است و بیت نخست را چنین ثبت کرده استتعبیر را به فرهنگ دیوانسجادي نیز در 
ــن   ــه مکــ ــاگرد، غالمانــ ــکل شــ ــت   شــ ــم اسـ ــدة مرتسـ ــن قاعـ ــه ایـ گرچـ

)ذیل غالمانه: 1382سجادي، (
.کندرا تأیید میشدهبودن نیز ضبط بیانگفتنی است که اصالت قرینه

کهتر ندانست آن تشریف را تعویذ محمدي شمارد یا بر ملک دست راست سپارد یـا خـاتم سـلیمان    «: 166ص 
.»پندارد یا به ملک دست چپ گمارد

آلـود  لب آتشو به بوسیدن توقیع«: در نامۀ دیگري چنین گفته است. باشد» تا«ي اول و دوم تصحیف »یا«رسد به نظر می
گاهش چون حـرز  . سپارد تا خاتم دست چپ گرداندگاهش چون ملک سلیمانی به ملک دست راست می. را عنبراندود کرد

).317و 316: 1384خاقانی شروانی، (» دهد تا تعویذ دست راست سازدمحمدي به ملک دست چپ می
خصـال  مقـال سـبعی  نسـب سـابعی  لقب وحشیهاست از دست مشتی حشويسینه، سفینۀ غصه«: 194و193ص 

.»...قومی دیگر ناجنس جنس خلف جلف نحس نجس بلید پلید، مرتد مرید... ددنهاد بدنژاد 
را در شـواهدي بـه همـراه مشـتی     » جوقی«خاقانی . آمده که ضبط اصیل است» جوقی«، »قومی«جاي بدل به در نسخه
خاقـانی  (» رداب ادبار غرق شدند، فبطل ما کانوا یصـنعون مشتی افاك سفاك و جوقی هتاك فتاك در گ] و[«: آورده است

ال یبالی بهـم  "اگر این مدت از تلوث مشتی کفرة فجره، جوقی خلف جلف نحس نجس که «و ) 17و16: 1384شروانی، 
بود، الحمدهللا که چون صباء صفاء وزیدن گرفت، آن همه در هواي مدت هباء منثـور "و الیوبه لهم بین الخافقین ما ذاقه

:نیز گفته استدیواندر). 256: همان(» شد
ــر   هــاي بکرنــد آبســتنان حســرتیــن نکتــهاز ــقیم ابت ــوقی س ــاطر، ج ــیم خ ــتی عق مش

)194: 1374خاقانی شروانی، (
ناســزاجــوقیگفتنــدخطــارااحمــدقــولناسـپاس مشتیبردندحسدرایوسفحسن

)18: همان(
ـــامســــماعیلیمشــــتیازیــــن بــــرزنســــرائیلیجــــوقیوزیــــنایـ

)319: همان(
. هـا تنـورة نـار طمـع    مغزها غرارة غرور، دل. ترجوقی دیگر چون باد پراگنده، وز باد پراگنده«: 195و 194ص 

.»...تسکینسکین، مجروح بیمذبوح بی
تسکین، مذبوح تمکین، مجروح بیبیروح بی«: پاشا بخش پایانی کالم چنین استبدل در نسخۀ شهید علیبنا بر نسخه

. باشـد » یبـروح «کـه در نسـخۀ سپهسـاالر نیـز آمـده اسـت، تصـحیف و بـدخوانی         » بیـروح «رسد به نظر می. »سکینبی
:گفته استدیواندر . بودن آن استسبب گیاهبه) یامهرگ،گیاالصنم، استرنگ، مردمیبروح(یبروح » تمکینیبی«

ــنو ــدان گوينشــ ــه حاســ ــدیآنکــ ــانــ ــتاد  نیکــ ــرا فرســ ــه زر چــ يهمــ

ــۀ  ــراولروحنفخـــ ــتالبشـــ ــردم اســـ ــه مــ ــه بــ ــگکــ ــتادایــ يفرســ
)319: همان(
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ــروح در زمــین خــتن  ــد کــه یب در وقـواق سراي شـود چـون درخـت    سخنبســی نمان
)234: همان(

:در بیت دیگري آمده است
ــد الف از آن روح توان زد که به چارم فلک است ــا بینن ــت و یغم ــه در تب ــن روح ک ــه ازی ن

)99: همان(

شباهت این گیـاه بـه انسـان    ). 32: تاخاقانی شروانی، بی(ط کرده است ضب» نه ز یبروح«نسخۀ مجلس در مصراع دوم 
نباتی است شبیه به آدمـی  «: آمده استفرهنگ جهانگیريدر . شودنیز دیده می» گیامردم«که در واژة مشهور است، چنان 

ها در گـردن  و ماده دستاش به منزلۀ موي سر باشد و نرکه ریشهکه در زمین چین روید، گویند که نگونسار بود، چنان
: 1359ن انجـو،  دیالـ جمـال (»...هم محکم ساخته باشند و نر را پاي راست بر پاي چپ ماده افتاده و ماده را برعکس آن

:گفته استالغرایبختم در ). ذیل سترنگ
ــور  ــت رنجـ ــردم اسـ ــو ز مـ ــانم چـ ــا، بترســـــــــم از دور جـ از مهرگیـــــــ

)174: 1387خاقانی شروانی، (

انـد، بـه دو   کـرده به شکلی که منجمان براي این صورت فلکی ترسیم میرا با توجه ) دوپیکر(، جوزا دیواندر بیتی از 
:تشبیه کرده است» الصنمیبروح «

انگیختـه مکـان یـک درالصـنم یبروح دویااز قیاسجوزیکیاندردو مغزچونجوزانقش
)395: 1374روانی، خاقانی ش(

:تشبیه کرده است و گفته است» گیامردم«در قصیدة مشهور خود نیز خصمانش را به 
گیاوین خران در چین صورت کوژ چون مردممن همی در هند معنی راست همچـون آدمـم  

)18: همان(
دانـی چـه   . این مسئله اسـت . عالم سرآید، آفتاب از جانب مغرب برآیدگویند که چون روز «: 203و 202ص 

گوینـد، زیـر   ریزه که ذرات میصد هزار خرمن ارزن. بال استکنم؟ کبوتر این نامه هم آفتاب بهتر که کبوتر زرین
منقار بـاال  هر ماه به برجی وقوف سازد و در هواي عالم طیران کند؛ معلق زند؛ آب شور از دریا به. بال داردزرین

. المعمـور دارد کبوترخانه در روضۀ بیت. کشد؛ دانۀ زرد از سر منقار بر زمین ریزد؛ آب و دانه دست عیسی دهدمی
بـر در غـار غوربینـان کـه مردمـۀ      . با همگنان کبوترآسا مهربانی نمایـد . الحرام بیضۀ زرین نهدگه در بیضۀ بیتگه

ه سواد دیدة دل بر بیاض چهرة عقل بنویسم، زیر این کبوتر بندم تا برساند نامه ب. اند، در پردة عنکبوتی نشیندچشم
.»...به کعبۀ مکارم عروة مکرم بارگاه عالی و پیشگاه معالی حضرت علیا

زربسـتن  . رسد ضبط اصیل باشدآمده است که به نظر می» زر برین کبوتر«، »زیر این کبوتر بندم«جاي بدل به در نسخه
:بر مرسوم و مشهور بوده استنامهبر پاي کبوتران 

ــتهخـویش پايبرآمدهوباالرفتهکبوترچون ــهزربسـ ــطّوتحفـ ــانخـ امآوردهامـ

ــن ــوترقیمتمم ــرکب ــايب ــربهادارمپ ــدرآن س ــهزريق ــويک ــیانس امآوردهآش
)256: 1374خاقانی شروانی، (
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ــت  ــاند و گف ــه رس ــو و نام ــوتر ت ــد کب پـــیش از کبـــوتر آمـــدن از در درآیمـــت آم

بربســته زر چهــره بــه پــاي کبــوترت    

بــر غصــۀ مــانالــه مرغــی اســت بپــر نامــه
بس سبک مپر اي مرغ کـه مـی نامـه بـري    

ــینه ــاده  س ــاز گش ــو ب ــان چ ــت کن ــر آیم پ
)573: همان(

ــدیم     ــر بربن ــه پ ــته ب ــۀ سربس ــرغ را نام م
ــا  ــا ز رخ پ ــدیم  ت ــردة زر بربن ــو را خ ي ت

)542: همان(
بندند که اگـر در جـایی بـه    اي از زر میبر حلقهمقرر است که بر پاي کبوتران نامه«: نویسدمعموري در شرح خود می

.)142: تامعموري، بی(»دام افتد، بدانند که از نوع اعالست و آن را ضایع نسازند
باشد که هنـوز  و جواهر ثناي بالغ که یاقوت کان مودت است، علی رؤس ملء فم النفس، چندان می«: 203ص 

رسـته  آن پختگان آفتاب اخالص از حقۀ حقیقت که دل است، به دست چنگـال زبـان و دالل بیـان نـاداده، رسـته     
.»جوهریان دقایق به سمع، و صیرفیان حقایق به طبع درربایندش

نماید کـه  چنان می. رسد ضبط برتر باشدآمده است که به نظر می» حکاك زبان«، »چنگال زبان«جاي ل به بددر نسخه
عناصر دیگر تصویري کالم نیز این ضبط را تأییـد  . ترجیح دارد» چنگال«بر حکّاك«به، یه و در جایگاه مشبهدر حوزة تشب

. کنندمی
آسمان عزت رسانیدة آن حضرت است، آستان معلی را که خادم مخلص که از زمین مذلت به«: 252و 251ص 

وار همه تن کمر شده، به پرگار دهان و نقطۀ دل چون پرگار به گاه نقطه نهادن، زمین آسمان، زمین او زیبد، آسمان
گوید کهفرستد و میالتواتر میبوسد و سالم و خدمت چندانکه در جگر آسمان نگنجد و سدة زمین برنتابد، علیمی

دریده دارد و مـاتمی نبـوده و هـر    نماید، که سحرگاه از صبح، گریبانتا آسمان چون دایۀ خودکامه کبودجامه می
شب سیاه صد هزار قطره شیر سپید بر جامه نماید و آلوده نماید و مصافی نرفته و هر نیمشامگاه از شفق، دامن خون

بسطت مجلس عـالی  در کنار دارد و معانقه نه، بساط آسمانچرده پستان پدید نه و پیکر زمین را چون کودکی سیاه
شد، بلکه بـه  این خدمت که به سواد حدقه بر بیاض چشم مرقوم . از آالیش غبار زمین حوادث صافی و صحی باد

الورید سحا بسته آمد و به مـوم  مراد دل بر بیاض جان، بلکه به سواد دیدة بصیرت، بر بیاض چهرة عقل، و به حبل
و اگر یمین و یسار را قدرت بودي، یمین اهللا کـه بـه سـواد    . که از شهد امانی بازمانده است، مهر کرده شدخاطر 

دودة شب بر بیاض صفحۀ روز نبشتمی و به زررشتۀ آفتاب سحا بستمی و به موم ستارگان که پیرامن طشت شـمع  
.»معال مجلس عالی رسانیديماه سیالن شمع را ماند، مهر کردمی و به دست آفتاب دادمی تا به جوار 

است که به امام ناصـرالدین ابواسـحاق ابـراهیم    منشآتاین عبارات از نامۀ چهل و دوم، تکرار بخشی از نامۀ نخست 
هـاي نسـخۀ شـهید    نویساین نامه فقط در یکی از دست). 3و2: 1384خاقانی شروانی، : ك.ر(باکویی نوشته شده است 

اي آمده اسـت و  رسد مصحح از این تکرار آگاهی نداشته است؛ زیرا نه در این باره اشارهمیبه نظر . پاشا آمده استعلی 
شـواهد زیـادي دارد،   منشآتهاي تکرار در نمونه. اندنه اینکه اغالط بخش حاضر را بر اساس نامۀ نخست، اصالح کرده

13.این میزان تکرار سخن گفتتوان دربارةرو به سادگی نمیاین از . رسداما به دو سه خط بیشتر نمی

نهـادن، زمـین   به پرگار دهان و نقطۀ دل چون پرگـار بـه گـاه نقطـه    «در عبارت » پرگار دهان«جاي در نامۀ نخست به 
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. کنـد اصالت تصویري کالم را مختل می» پرگار دهان«پذیرش . آمده است که ضبط بهتري است» دایرة لبنیم«، »بوسدمی
یـک شـاهد نیـز    . را گرفته است که اصالت آن نیازي به توضـیح نـدارد  » سواد دل«ن بخش، جاي در ای» مراد دل«ترکیب 

و اگر یمین و یسار را قدرت بـودي، یمـین اهللا کـه بـه سـواد      «: رسد ضبط متن اخیر، بهتر استوجود دارد که به نظر می
زاید باشـد؛  » یسار«رسد به نظر میآمده است و » یسار قدرت«در نامۀ نخست، . »دودة شب بر بیاض صفحۀ روز نبشتمی

. بـرد را از بین می» یسار«و » یمین«سازي تعمدي بین تناسب بدیعی و تقارن کالم، یعنی تضاد و قرینه» یسار«زیرا حضور 
14.هاي نامۀ نخست ذکر نشده استبدلاین اختالف در نسخه

ارد، حسـدش آیـد کـه اشـخاص     پیکري که هیچ پوشش نـد عریان. و خداوند سرخیل کواکب است«: 302ص 
»خاکیان جامه پوشند و شاه افالکیان برهنه ماند

: است و اینکه چرا در هنگام قرارگرفتن قمر در منازل این برج، پوشیدن جامۀ نو جایز نیست» برج اسد«سخن دربارة 
وشید که آفـات، تولّـد   جامۀ نو نشاید پ. در وقت خبردادن که قمر به اسد است، نان سرد سمین در دهان گرم شیر است«

رسد در ضبط بخش نخست کالم، افتادگی وجـود داشـته باشـد؛ زیـرا     به نظر می. 15)301: 1384خاقانی شروانی، (» کند
که مراد از سـرخیل کواکـب جـز    ، خانۀ خورشید است و هم خورشید است که رب روز این برج است، چنان »برج اسد«

ده تاب کـه یوسـف مصـر چهـارم افـالك اسـت و روزي      سرخیل کواکب گیتییا لبالب بر لب لب آب با«: آفتاب نیست
رو بایـد کـالم چنـین    از ایـن  ). 42و 41: 1384خاقانی شـروانی،  (» اخوت اجرام علوي و سفلی الف معاشقت تواند زد

چـه عجـب کـه شـیر،     «: خاقانی خود در ادامۀ سـخن گفتـه اسـت   . »ش سرخیل کواکب است/ وي/ و خداوند او«: باشد
.»...خداوند خویش دوست دارد 

و اگـر بـه   . شـود توان رسید، به سرچشمۀ نیل شفاء الغلیل حاصل میالجرم اگر به چشمۀ کوثر نمی«: 311ص 
و اگـر از اتـراب خـدم بـر     . توان دادالبصر مییامین جالءتوان برد، به مشاهدة ابنحضرت یوسف صدیق راه نمی

.»توان گشتمیرضاع خدمت رضاتوان شد، همتراب نمی
منشـآت در جاي دیگري از . باشد)ع(هاي حضرت علیاز کنیه» بوتراب«باید تحریف » بر تراب«در این بخش از کالم 

رضاع همت به دعایی که یادگار نفس معدود و غمگسار نفس مردود خادم است و به اخالص و خالص هم«: گفته است
نیز تناسب بدیعی بین بـوتراب و اتـراب   دیواندر ). 203: 1384انی، خاقانی شرو(» ترب حرمت بوتراب استرضا و هم

:در نظر شاعر بوده است
ــراب به بـوتراب کـه شـاه بهشـت قنبـر اوسـت       ــرابش، کواعــب و ات ــداي کعــب و ت ف

)51: 1374خاقانی شروانی، (
ول بر عزم کاروان بیرون رفت تا بـه  األر جماديد)ص(پیغمبر«: گویدحمداهللا مستوفی ذیل حوادث سال دوم هجري می

صلح کردنـد و  ،جهمبا قوم بنی. که در بیابان گشتند از کاروان خبري نبودچندان. خوانند» العشیرهذات«موضعی که آن را 
ه، کنیت فرمود و جهت آنکه علـی خفتـه بـود و گـرد بـر رویـش نشسـت       » ابوتراب«نجا آسالم را لاامیرالمؤمنین علی علیه

، )24: 1376ثعـالبی،  : (ك.، ر)124: 1387حمداهللا مستوفی، (به رداي خود گرد ازو پاك کرد و ابوتراب خواند )ص(پیغمبر
: 1375میرشـریفی،  (، )19-10: 1387شکوهی، (، )152-123: 1388پیشوایی و رباط جزي، (،)139: 1416العدوي، ابن(

168-173(.
.»ودست تا ید بیضا و عسکر به بعد الصیت مشهور شودو ید بیضا که عسکر منصور نم«: 322ص 
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:کنند، نظر نخست را تأیید میدیوانشواهد . باشد» حد«دوم زاید و یا تحریف واژة دیگري مانند » ید«رسد به نظر می
ــم ــود ک ــد را خ ــت عی ــار بهاییس ــرین نث ــکرش  ت ــاي عس ــد بیض ــکر از ی ــا و عس بیض

)225: 1374خاقانی شروانی، (
ــد   تح آن چنـان کنـد یـد بیضـاي عسـکرش     ف ــا برافکن ــکر و بیض ــه عس ــیب آن ب کآس

)138: همان(
نعـم از هـر گیـاه، سـنبل     . و از هر مگس، عسل مصفی و از هر کرم، دیباي فضفاض تمنی نتوان کرد«: 323ص 

.»م نتوان داشتالطیب و از هر خاشاك سنبله و طیب چش
نعـم از هـر   «: تواند به ایـن صـورت باشـد   نماید که تحریفی در بخش دوم کالم راه یافته است و اصل آن میچنان می
با چراگاه «: نیز آمده استمنشآتدر جاي دیگري از . »الطیب و از هر خاشاك سنبلۀ طیب چشم نتوان داشتگیاه، سنبل 

الطیـب، بـیش و   بت انس نتوانند گرفت که به جاي سنبلۀ طیب رطیب و سنبلپرورد، آهوان انسی تتربت موحش وحش
در ایـن عبـارت   . 17)275: 1374خاقانی شـروانی،  (» زریون، شبرم و مازریون یابند16درمنه بینند و به عوض قرنفلستان و

ر آید، صورت حال حـادث  اما چون روز دولت به آخ«: در نامۀ دیگري نیز گفته است. زاید باشد» رطیب«بعید نیست که 
الطیب خامه و خـاطر  شود که همه ایجاب، سلب و همه ابریز، قلب و همه تفریط، سکب گردد و از سنبلۀ طیب و سنبل 

سـنبلۀ  «شـاید بـا توجیهـاتی بتـوان ضـبط      ). 310: همـان (» الدین شبرقانی شبرق و شبرم زایدمقدس صدر خراسان عالء
.را برتر دانست» رطیب

ريگیـ نتیجه3
هـاي  هـا و کاسـتی  آنکه در پی بررسی کامل و موشکافانه باشد با پـژوهش و بررسـی، بعضـی از غلـط    این جستار بدون 

کلّـی، اسـاس ایـن تصـحیحات بـر      طوربه. صورت انتقادي تصحیح کردبه تصحیح محمد روشن را به منشآت خاقانی
بودن استوار است که تحقیق و تأمل در نیز اصالت قرینهمعیارهاي اصیلی مثل اصالت تصویري، اصالت لفظی و بدیعی و 

دهـد کـه آشـنایی    رو این پژوهش نشان میاین از . 18و آثار دیگر خاقانی، کارآمدي و لزوم آنها را تأیید کرده استدیوان
و پـاکیزگی  توانـد بـه پیراسـتگی   مـی الغرایب ختم و دیوانبیشتر با فکر و سبک شخصی خاقانی و نیز توجه مناسب به 

.تواند تأثیر این کار را دوچندان کندهاي تازه و معتبر میبدیهی است که یافتن نسخه. بیانجامدمنشآتبیشتر 

هانوشتپی
).779: 2ج: 1368صفا، (، )315: 1374کندلی هریسچی، (، )630و629: 1369فروزانفر، : (براي آگاهی بیشتر بنگرید به. 1
).176و1384:175خاقانی شروانی، : ك.ر(بازیافت منشآتتوان در انی را میبخشی از نثر عربی خاق. 2
:1384خاقـانی شـروانی،   : ك.ر(نیز بدان اشاره کـرده اسـت   منشآتکه در خاصه پس از ترك شروان و اقامت در تبریز، چنان . 3

170.(
).286و1384:285خاقانی شروانی، : ك.ر(گفته است الدین و مشیدالدین از این واقعه سخن اي به دو دامادش، شهابدر نامه. 4
).1343کندلی هریسچی، : (براي آگاهی بیشتر بنگرید به. 5
طوسـی،  (، )564: 1386مقدسی، (، )218: 1389حمداهللا مستوفی، (، )308و307: 1373قزوینی، : (دربارة این رودخانه بنگرید به. 6
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).193-190: 1390لسترینج، (،)161: 1ج: 1375حافظ ابرو، (، )111و110: 1387
و گویند زن موسی هر روز نان «: نیشابوري آمده استاألنبیايقصصدر . استبوده )؟یا کلوچه(قرص رنگینی از نان » خواره«.7

بلیـانی،  (: ك.ر. ها چندان دقیـق نیسـت  گویا گزارش فرهنگ). 165: 1386نیشابوري، (» خواره و مرغ بریان یافتی بر بالین خویش
).ذیل خواره: 1382ادي، سج(،)1385معین، (، )1373دهخدا، (،)1355نفیسی، (،)1362تبریزي، (، )1364

.شوددر ادامه از ضبط این عبارت سخن گفته می. 8
، )45-43: 1382مسـعودي بخـاري،   (، )117: 1386بیرونـی،  (، )69: 1390قطـان مـروزي،   : (دربارة این اصطالحات بنگرید به. 9
).211: 1389خوارزمی، (، )81: 1382مسعودي بخاري، (، )63: 1375ابونصرقمی، (، )397: 1386بیرونی، (

ذیـل  : 1373دهخـدا،  : ك.ر(باشد ينظیرگوهر بی،مثل و مانندبی» در یا گوهر«در اینجا به معنی » دانهیک«رسد که به نظر می. 10
:داشته باشدتواند تفاوت معانیمیدیواندر بیت ذیل از » دانهیک«ظاهراً با ). دانهیک

ــد  ــین بازکنی ــر ز جب ــازو و معج ــره از ب ــکمه ــاره از ســاعد و ی ــر بگشــاییدی ــه ز ب دان
)1374189خاقانی شروانی، (

.در آن وجود ندارد» نُه«بعید نیست در این عبارت یک افتادگی نیز وجود داشته باشد، زیرا شمار . 11
شـود، از سـر   اي مرقوم کرده مـی خدمتی که در طی آن اضباره«: در جاي دیگري آمده است. باشد» اعنی«ت اصیل گویا صور. 12

انتظام احوال صادر است از بیضۀ خیر البالد و روضۀ خیر العباد اعنی خطۀ دربند عمر اهللا ارکانها و عمر سکانها، از مجاورت ذورة 
سـیمگر مـد اهللا   الهدي بوده است اعنی الشیخ االمام، حجه االسالم ابـن عادت شمسعلیا و عروة وثقی اعنی برج کسري که برج س

خطري، مکمن ظلم و مسـکن  این تحیت صادر است ازین صوب ناصوابی و خطۀ بی«: و نیز) 293: 1384خاقانی شروانی، (» ظله
).192: مانه(» ...الشرف سفهاء، اعنی شروان شر البقاع و اوحشهاخانۀ افاضل و بیتنفاق، وبال

).330و 22؛ 276و 95؛ 328و 150و 149: 1384خاقانی شروانی، : (بنگرید به. 13
بودن او نیز تکراري. پاشا آورده استغفار کندلی نیز در یکی از مقاالت خود متن این نامه را بر اساس همان نسخۀ شهید علی . 14

).450-446: 1352، کندلی هریسچی(این بخش را درنیافته است 
:در مدخل منظوم آمده است. 15

نیــک باشــد عهدبســتن، شــغل بگــرفتن نیــز ماه اندر سیر چون جرم افگند بر بـرج شـیر  

ــاهان   ــت ز ش ــش و حاج ــار آت ــد و ک فص
ــتن خواســـــــــــــــــــــــــــ

ــتن   ــت آراس ــداران روي تخ ــراي تاج وار ب

لیک نوپوشیدن و عزم سـفر کـردن خطاسـت   بیع ترکان خطـایی انـدر او عـین رضاسـت    
)163: 1384خجندي، (

رازي، (» هاي ثابت باشد خاصه برج اسدبریدن چون قمر در برجحذر باید کرد از جامه«: نیز چنین آمده استنامۀ عالیینزهتدر 
1362 :389.(

.محذوف است» و«در متن . 16
طوسـی،  (»کنـد خورد، مشـک از آن تولـد مـی   ن میینبل و بهمنسآن آهو که «:اندگفتهدر این است که » آهو«و » سنبل«پیوند . 17

ت رحلت کند، به زمین هندوستان آید این دابه از زمین تب. کی آن را هندکه خوانندهینبل خورد و بهمن و گیاس«: و)248: 1363
:آمده استدیواندر . )599: 1387طوسی، (» ل خورد بازگرددبو چرا کند و بهمن و سن

ـ   ــد  ر خـــاطر خاقـــانی  بـــا نظـــم و نثــ ــگ باشــ ــاجم از در لــ ــع کشــ طبــ
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مشـــک چـــه ســـگ باشـــدعطـــر پلنـــگبــا ســنبلی کـــه آهــوي چــین خایـــد    
)867: 1374خاقانی شروانی، (

ــههنـوز اسـت نگشـته خشکخطمسنبلستان ــنب ــدم ــهآیی ــويک ــدآه ــهخطایی هم
)406: همان(

).115-87: 1389فر، مهدوي(، )196-175: الف1391فر، مهدوي: (دربارة این معیارهاي نویافته بنگرید به. 18

منابع
.قرآن کریم-1
، تحقیق محمد محمد الطناجی و فی غریب الحدیث و األثرهالنهای).1367. (األثیر، مجد الدین المبارك بن محمدابن -2

.، چاپ چهارمعیلیاناسما: طاهر احمد الزواري، قم
: الریـاض ه الثانیـه،  الطبعـ إبـراهیم، بنیاسرأبوتمیمتحقیق، شرح صحیح البخارى). 1423. (بطال، علی بن خلفابن -3

.الرشدهمکتب
.، الطبعه األولی، دار ابن عفانالصحیح المسند من فضائل الصحابه). 1416. (العدوي، أبی عبد اهللا مصطفیابن -4
.دار صادر: ، بیروتلسان العرب). تابی. (ر، محمد بن مکرممنظوابن-5
اخـوان جلیـل تصـحیح ناشـناخته، متـرجم ،النجـوم احکـام علمالیالمدخل.)1375(.علیحسن بنقمی،ابونصر-6

.فرهنگیوعلمیمکتوب ومیراث: تهرانزنجانی،
.مسخن، چاپ چهار: ، تهرانفرهنگ بزرگ سخن). 1386. (انوري، حسن-7
. مرکز نشر دانشگاهی: ، تصحیح محمود مدبري، تهرانسلیمانیۀسرم).1364(.ین اوحديالدبلیانی، تقی-8
9-امیرکبیر، چاپ سوم: ، ترجمۀ اکبر داناسرشت، تهرانآثار الباقیه). 1363. (بن احمددبیرونی، ابوریحان محم.

.نشر هما: ین همایی، تهرانالد، تصحیح جاللنجیمالتّهعالتفهیم الوائل صنا).1386(.--------------------10
تاریخ در آینۀ ، »هاي وارده دربارة کنیۀ ابوترابنقد و بررسی گزارش«). 1388. (پیشوایی، مهدي و مجید رباط جزي-11

.152-123، سال ششم، شمارة سوم پاییز، پژوهش
12-تصحیح محبرهان قاطع).1362(.دحسینتبریزي، محم ،امیرکبیر: د معین، تهرانم.
: نژاد، مشهدبرگردان رضا انزابی، پارسیثمار القلوب فی المضاف و المنسوب). 1376. (ثعالبی، عبدالملک بن محمد-13

.دانشگاه فردوسی مشهد
: ، جلد اول و دوم، ویراستۀ رحـیم عفیفـی، مشـهد   فرهنگ جهانگیري).1359(.بن حسن، حسینالدین انجوجمال -14

.چاپ دوم،دانشگاه فردوسی مشهد
.چاپ دوم،امیرکبیر: تصحیح ایرج افشار، تهراننامه،خفرّ).1386(.جمالی یزدي، ابوبکر مطهر-15
میـراث  : ، تصـحیح صـادق سـجادي، تهـران    جغرافیاي حافظ ابرو). 1375. (الدین عبداهللا خوافیحافظ ابرو، شهاب -16

.مکتوب و بنیان
17-کتابفروشی محمودي: تهرانحکیم مؤمن،ۀتحف.)تابی(.د مؤمنحسینی، محم.
، تحقیق مصـطفی حجـازي، الجـزء    تاج العروس من جواهر القاموس). 1422. (حسینی الزبیدي، سیدمحمد مرتضی-18
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.السابع و الثالثون، الکویت
چـاپ  ، امیرکبیـر : سـین نـوایی، تهـران   ، تصحیح عبدالحتاریخ گزیده).1387. (بکربن ابیحمداهللا مستوفی، حمداهللا-19

.پنجم
.اساطیر: گاي لسترینج، تهران، تصحیحالقلوبهنزه).1389(.--------------------- -20
: قلعـه، تهـران  ، تصحیح علـی صـفري آق  )الغرایبختم(العراقین ه تحف.)1387(.ین بدیلالدخاقانی شروانی، افضل-21

.میراث مکتوب
.چاپ پنجم،ارزو: ین سجادي، تهرانالد، تصحیح ضیاءدیوان.)1374(.--------------------22
.976ة شمار،مجلس شوراي اسالمیۀ ی کتابخانخطّۀ ، نسخدیوان). تابی(.--------------------23
.PERS 1816، نسخۀ خطّی کتابخانۀ ملّی فرانسه، شمارةکلّیات خاقانی). تابی. (--------------------24
از نسـخۀ  (میکروفیلم کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهـران  ،خاقانیحکیم منشآت). تابی. (--------------------25

.669، شمارة )کتابخانۀ الال اسماعیل600شمارة 
.چاپ دوم،دانشگاه تهران: د روشن، تهران، تصحیح محممنشآت خاقانی.)1384(.------------------26
.میراث مکتوب: ، تصحیح رحیم رضازاده ملک، تهرانتنگلوشا، ضمیمۀ مدخل منظوم). 1384. (بدالجبارخجندي، ع-27
علمـی و فرهنگـی، چـاپ    : ، ترجمۀ سید حسن خدیوجم، تهرانالعلوممفاتیح ). 1389. (خوارزمی، محمد بن احمد-28

.چهارم
29-التاریخ العربیهسسؤدار احیاء التراث العربی و م:بیروتکبري، الالحیوان هحیا).تابی(.یندمیري، کمال الد.
.چاپ دوم،دانشگاه تهران: ، تهراننامهلغت).1373. (اکبردهخدا، علی-30
کتابخانـه، مـوزه و   : ، تصحیح جلیل اخوان زنجـانی، تهـران  المنجمینه روض.)1382(.الخیربن ابیرازي، شهمردان-31

.یراث مکتوبم/ وراي اسالمیشمرکز اسناد مجلش 
مطالعـات و  ۀمؤسسـ : ، تصـحیح فرهنـگ جهـانپور، تهـران    ییـ عالۀنامـ نزهت.)1362(.------------------32
.ییقات فرهنگقتح
33-49-47، شمارة بیست و سوم، بهمن، حافظ، »خاقانی و منشآت او«). 1384(.دروشن، محم.
.زوار، چاپ دوم: ، تهرانبیرات دیوان خاقانی شروانیفرهنگ لغات و تع). 1382. (الدینسجادي، سید ضیاء-34
البحـوث عمجم: ، مشـهد المسـ الهیلطالب عابیبنیلعنینوممالریامابقلأاء و مسأ). 1387. (اصغرشکوهی، علی-35
.، چاپ دوم)هاي اسالمی آستان قدس رضويبنیاد پژوهش(سالمیهاإل
، العـات طّا: رضـوي، تهـران  سدتقی مـدر ، تصحیح سیدمحمایلخانیۀنامتنسوخ).1363(.بن حسندمطوسی، مح-36

.چاپ دوم
37-تصـحیح منـوچهر سـتوده، تهـران    عجایب المخلوقات و غرایب الموجـودات ).1387(.بن محموددطوسی، محم ، :

.چاپ سوم،علمی و فرهنگی
.فردوس، چاپ نهم: ، تهراندر ایرانتاریخ ادبیات). 1368(.اهللاصفا، ذبیح-38
وسی، به کوشش بهروز مشیري، طخواجه نصیرالدین ۀ، ترجمالکواکبصور).1381. (بن عمرصوفی، عبدالرحمان-39

.ققنوس: تهران
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انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، چاپ : ، تهرانمخزن األدویه). 1371. (عقیلی خراسانی، محمدحسین بن محمد-40
.دوم
.مچهارچاپ ،، تهران، خوارزمیسخن و سخنوران).1369(.مانالزّفروزانفر، بدیع-41
الرحمـان، تصـحیح سـید   دمراد بـن عبـد  محمۀ، ترجمآثار البالد و اخبار العباد).1373. (دبن محمقزوینی، زکریاء-42

دانشگاه تهران: د شاهمرادي، جلد دوم، تهرانمحم.
.نابی: جابوحی، بیس، تصحیح نصراهللا عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات).تابی(.---------------43
کتابخانه، موزه و مرکـز  : قلعه، تهران، تصحیح علی صفري آقگیهان شناخت). 1390. (قطان مروزي، حسن بن علی-44

.اسناد مجلس شوراي اسالمی
.مرکز نشر دانشگاهی: ، تهرانمان و محیط اوحیات، ز: خاقانی شروانی).1374(.کندلی هریسچی، غفار-45
نشریۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ، »خاقانی شروانی و خاندان اتابکان آذربایجان«). 1352. (--------------46

.467-427، سال بیست و پنجم، شمارة مسلسل صد و هشتم، زمستان، دانشگاه تبریز
.339-329، جلد دوازدهم، فرهنگ ایران زمین، »هاي خاقانیهدربارة نام«). 1343. (-------------47
علمـی و  : ، ترجمـۀ محمـود عرفـان، تهـران    هاي خالفت شرقیجغرافیاي تاریخی سرزمین). 1390. (لسترینج، گاي-48

.فرهنگی، چاپ هشتم
.میراث مکتوب: ، تصحیح جلیل اخوان زنجانی، تهرانجهان دانش). 1382. (الدین محمدمسعودي بخاري، شرف -49
پژوهشگاه: تهران، )هاي کیهانی در شعر فارسیهمراه با واژه(فرهنگ اصالحات نجومی ).1388(.مصفی، ابوالفضل-50

.چاپ چهارمعلوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
ةشـمار مجلس شوراي اسـالمی، ۀی کتابخانخطّۀنسخ، دیوان خاقانیشرح ).تابی. (معموري، عبدالوهاب بن محمد-51

11562.
.چاپ بیست و سوم،امیرکبیر: ، تهرانفارسیفرهنگ).1385. (معین، محمد-52
کومش، چـاپ  : نقی منزوي، تهرانترجمۀ علیاحسن التقاسیم فی معرفه االقالیم،). 1385. (مقدسی، محمد بن احمد-53
.دوم
، سـال  بوسـتان ادب ، »تصـحیح دیـوان خاقـانی   اصالت تصویري مهمترین معیار در«.)الف1391(.فر، سعیدمهدوي-54

.196-175،، بهار)مپیاپی یازده(چهارم، شمارة اول
47، دورة دوم، سال پنجم، شمارة گزارش میراث، »خاقانیمنشآتازتحریفیتصحیح«). الف1390. (----------55
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