
  
  
  
  
 
  

در فرهنگ  خاقاني شرواني ابياتي ازضبط و گزارش 
  جهانگيري

  فرسعيد مهدوي    

  چكيده
از ديرباز  ،ابرداشتن قصايد استوار و غرّ ويژه در هو ب ،به جهت دشواري خاقاني شرواني ديوان
 ها تني چند از ادبابراي رفع اين دشواري. ه استات بودد توجه اهل ادب و پژوهندگان ادبيمور

همچنين ديوان . اندآورده تحرير در ةو آثاري در اين زمينه به رشت ر قصايد او شرح نوشتهب
نويسان فرهنگ ةيكي از مأخذ عمد ادبيتعبيرات و كنايات  ،برداشتن لغات در سببخاقاني به 

اهتمام با  ــ هاي فارسيترين فرهنگعنوان يكي از برجسته به فرهنگ جهانگيري. ه استبود
اي آشكار به ديوان خاقاني توجه داشته و به گونه ــ ادبي تعبيراتدر احصاي اي ويژه

برخي از  ،اينبا وجود  .ه استدكررا گردآوري و گزارش آن شماري از لغات و تعبيرات 
 سبب بروز وخاقاني دور افتاده  و مراد از اصل سخن جهانگيري فرهنگهاي ضبطها و گزارش

راه دهخدا  ةناملغتهاي ديگر و سرانجام به گبه فرهن هايي كه؛ لغزشه استدهايي شلغزش
 ينالدضياء دسي مصحح( ديواند كه ضبطي برتر از متن نشوديده مي ابياتي نيز .اند يافته
  .كنيم مي تحليلاين وجوه را تحقيق و  در اين نوشتاربدين سان . دندار )اديسج
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  .ضبط، گزارش گيري،فرهنگ جهان، يبالغراختم، ديوان خاقاني :هاي كليديواژه
  

  اتو كلي مهمقد .يك
ات و زبان د توجه اهل ادب و پژوهشگران ادبياز ديرباز مور ديوان خاقاني شرواني

و نيز پستوانة فرهنگي معاني استوار و  ،دشواري خاص، مضامين بكر. ه استپارسي بود
سخن  هاي بهذاجترين از مهمرا بايد  ير و تركيبات نوآيين و رنگارنگ، تعابسترگ

با سخن  آغازين چيز در برخورد آنچه پيش از هر. خاقاني براي اهل تحقيق دانست
كند، همين وجه اخير، يعني فراواني و غناي تعابير ادبي و گري ميخاقاني جلوه

 :ه استاي شدسبب وجود چنين برجستگيه ت عمدخصوصيدو . تركيبات كنايي است
شمگير او از علوم مختلف زمان از چ آگاهي(فرهنگي سترگ شاعر،  ةيكي پشتوان

ويژه كيش  از مذاهب به آگاهيجمله نجوم، طب، تفسير و حديث، كالم و فلسفه، 
و ديگري تخيل شگرف  )عاميانههاي ن گرايش به فرهنگ و باورداشتو همچني ،ترسايي

 هاي تصويري بديع و برجستهخلق تركيب بر خاقانيتا كه  است هشد پيوند اين دو .او
بندهاي شاعر بيش از ديگر اشعار او پيوند در قصايد استوار و تركيب اين. رددتوانا گ
  .كندگري مي جلوه

وجود دارد  نيز ، عنصر مهم ديگريفرهنگي و تخيل چشمگير ةپشتواندر كنار اين 
، و آن تنوع مضامين تركيبات شعري خاقاني داشته گونيگونهكه سهم بسزايي در غنا و 
ه، مدح، مرثيه، حبسيه، شكواييه، خمرياي چون ضامين عمدهشعري خاقاني است، م

نظيري  تا تركيبات شعري خاقاني داراي تنوع كم ه استغزل سبب شد و زهد، حكمت
مهم  ةنكت. دهدبديل جلوه ميگو بياي كه او را در ميان شاعران پارسيبه گونه ؛باشد

تخدام اين مضامين است، كارگيري شگرف و يدبيضاي خاقاني در اسجا بهديگر در اين
  .داد سخن را داده است هامضمون ةچنانكه خاقاني در هم

ار عي نقالب و رستاخيز واژگاني تمامتا در شعر خاقاني با يك ااند  اين عوامل سبب شده
  :كه داستان باشيمكدكني همرضا شفيعيدمحمرو شويم؛ در اين باب بايد با  به رو

زدايي از زبان ر نوعي آشناييات است و هنر شاعاگر بپذيريم كه شعر رستاخيز كلم
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گمان خاقاني بي. يدآ خاقاني شرواني يكي از نوادر شعر جهان به حساب مي ،است
  .)1: 1382 كدكني شفيعي( ادبيات ايران استهاي يكي از شگفتي

  : است گفته حق بدانيم كهبرا الزمان فروزانفر شناس فقيد، بديعسخن بايد سخنِ رو  و هم از اين
سخن نيست كه خاقاني از جهت ابداع تراكيب و ايجاد كنايات دلپذير همپايه و  هيچجاي 

ترين شعراي ايران است و كمتر بيتي از ابياتش توان ديد كه بر يك يا چند  در رديف بزرگ
. تركيب تازه مشتمل نباشد و شايد اگر ديوانش را فرهنگ جامع لغات ادبي محسوب دارند

يك از  هيچقي است كه در اين زمينه دقايو در تركيب مفردات است و او را عمده براعت ا
و شايد بر تقليد سبك او چنانكه بايد  ةپيروانش بدان دست نيافته و بدين جهت از عهد

  .)617: 1350 فروزانفر( اندنيامده

بن حسين ينالدجمال مير ةنگاشت) جهانگيري: از اين پس(فرهنگ جهانگيري 
در  هشد  أليفت يهاترين فرهنگيكي از برجستهشيرازي ) اينجو(ن انجو حس ينالدفخر
در دستگاه حكومتي اكبر  از عنفوان جواني به هند رفته، آن تبار مؤلف ايراني .است هند

ه و هم در آن ديار سيدالي دولتي ربه مناصب ع ،جهانگير ينالدزند او، نورشاه و فر
  .ه استبست ديده از جهان فرو

به فرجام  ق 1017 درشروع كرده و  ق 1005كار خود را از سال  ينالدجمال مير
نظرهايي در فرهنگ خود داشته تا اينكه در تجديد ،او بعد از اين تاريخ. ه استرساند
قريب  ،مؤلف ةبر اشار بنا .ه استتقديم جهانگير شاه كردپاياني آن را  ةنسخق  1032

ــ  مؤلف .)4ـ3ص ، 2و1ج  انگيري،جه( ه استسي سال در اين كار خطير صرف نمود
بركنار از دواوين متقدم و ــ  فرهنگ نيز صريحاً بدان اشاره كرده ةدر مقدمكه  چنان

در ضمن منابع  .)9ـ 5 ، صهمان( ه استفرهنگ نيز استفاده كرد 53متأخر زمان خود، از 
كه به نظر  )7 ، صهمان( ه استياد شدديوان خاقاني  كتابي با فرهنگ لغاتجهانگيري از 

حدود چهارصد در قرن دهم نگارش يافته و  كه باشد ايفرهنگ خاقانيرسد همان مي
اي از نسخه ،امروز. است را شرح كرده ــ ويژه قصيدة ترساييه هب ــ لغت از اشعار خاقاني
ياد كرده كه به آن  اي ازهاز نسخ سجادي ينالدضياءا ام ،نيست رساين كتاب در دست

  .)174ـ173: 1352 سجادي ؛شش و شصت: 1374خاقاني  ←( تعلق داشته استي عبدالعلي طاعت
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 او .است خود نپرداخته هاي مورد استفادهفرهنگاز  هتنها به نقل واژ ينالدجمال مير
الحات و اعالم پزشكي، جانورشناسي، جغرافيايي و غيره به منابع طنه تنها براي اص

اري از لغات احصا نشده در منابع خود به براي بسي بلكه معتبر و خاص مراجعه كرده،
را  ديوان سنايياي لغات كما اينكه پارهاست؛  تفحص از اهل آن گويش همت گماشته

 را نيز از اهل خراسان و بدخشان ديوان ناصرخسرواز مردم غزنه و برخي از لغات 
: ويسدن دبيرسياقي در اين باب مي دمحم .)10ـ9 ص، 2و1ج ، جهانگيري( ه استجويا گشت

نخستين كس تا زمان خود باشد كه به نقل تنها  لدينالجما نويسي ميرشايد در فرهنگ
واليتي سنجيده و به دور كردن تحريفات  ةهاي زندبا زبان ااكتفا نكرده و الفاظ فرهنگ ر

  .)89: 1368 دبيرسياقي( ه استكوشيد
اند  هنوشته شدهاي فارسي شاهدداري است كه در سرزمين هند ختم فرهنگ جهانگيري

 استشاعر نقل شده حدود چهارصد  ي ازدر اين فرهنگ ابيات .)119: 1368 دبيرسياقي(
كنار از اينكه نشان از  بر ،هاييدانيم كه اين چنين فرهنگمي .)سيزده ص، 2و1، ج جهانگيري(

 در .ندمفيدنيز ها تحقيقات ادبي اعم از تدوين ديوانها و تصحيح آند، در نتحقيق مؤلف دار
و اصطالح  ،هزار كنايه، استعارهشده و قريب چهار مدخلهزار لغت  اين فرهنگ تخميناً ده

ه اين فرهنگ در حقيقت در دو بخش تدوين شد .)121: 1368 دبيرسياقي( ه استنيز آمد
ها و آن را لغات ادبي يا همان استعاره ةاي است كه سهم عمد؛ بخش دوم تكملهاست

برخوردار  توجهياين بخش از اهميت قابل  1.دهد كيل ميتعبيرات تصويري و كنايي تش
به خوبي از توان زبان پارسي در آفرينش تعبيرات  ينالد رسد مير جمالاست، به نظر مي

ه دانستها را ضروري ميداشته و برشمردن آن آگاهي) ي عامبه معنا(تصويري و كنايات 
در اين . ها دانستگر فرهنگدي رب جهانگيريهاي يتاين بخش را بايد يكي از مز. است

  .است ديوان خاقانيقسمت بيشترين استشهادها به 
هايي داشته فرهنگ گيريشكل در توجهيفرهنگ تأثير مستقيم و قابل اين به عالوه، 

ركيبات شاعرانه ويژه در تعابير و ت هب ،د لغتنبررسي چبا  .اند هتدوين شد آنكه بعد از 
را نقل  ينالدجمال در بسياري از موارد سخن ميربرهان قاطع يابيم كه صاحب  در مي
 رنگ به ذكر عبارات ميرچنين پر فرهنگ رشيدياگرچه صاحب  .ه استكرد
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را از نظر دور  فرهنگ نظامنبايد اين عقيده مؤلف  ،است مبادرت نورزيده ينالد جمال
 با برخي از تحقيقات فرهنگ جهانگيرياي از خالصه فرهنگ رشيديبداريم كه 

 نگاهيرشيدي  .)ده ـ نه ص، 2و1ج  ،جهانگيري( ص رشيدي و الفاظي اضافي استمخصو
ه طور كلي از وارد شدن باست نتوانسته  اماداشته  فرهنگ جهانگيريانتقادي نيز به 

همين نگاه انتقادي سبب البته . ز كندهيبه فرهنگ خود پر ينالدجمال هاي ميربرخي لغزش
   .لب به خود نگيردامط خام رنگ نقل ،ان قاطعبرهشده تا كار او چون تالش صاحب 

وارد  فرهنگ جهانگيريبه  ــ بنديغير از مدخلــ اي كه ايراد و انتقاد عمده
ـ   سيزدهص  ،همان( شودديده مي آناست كه در وجود تصحيفات و تحريفاتي  اند،دانسته
قيق در روزگار مؤلف را در برابر شرايط تح كاستيم بود اگر اين هيبرحق خوا اما .)پانزده

 ،غيرهي از متون نظم، گستردگي موضوع و حقاب، اعم از در دست نداشتن متن منكت
 ةوظيف. مهيدنمورد تشكيك قرار  ينالدجمال اصالت كار مير وچندان روا نداريم 

امي گاين جستار . تأمل در اين كاستي و شناساندن نمودهاي آن استامروز پژوهشگران 
ابيات  ازهاي نادرستي ضبطما ابتدا برخي از تصحيفات و . هم استدر برآوردن اين م

هاي اشتباه و سپس گزارش ،تعيين و تحليل اند در اين فرهنگ مدخل قرار گرفتهرا خاقاني 
ابياتي نيز ديده شد كه ضبطي بهتر از . كنيم ميتركيبات كنايي را بيان و اصالح لغات و 

  . ايمدهكراين ابيات را نيز ذكر و تبيين  ،رنددا) سجاديمصحح ( ديوان خاقانيمتن 
  
   مدخل نادرست در هايضبط .دو

 ذّابــمة كـش مسيلـه و ريـز عتبـبه تي  شبربه حيض هند و بروت يزيد و سبلت
 عليه اللعنه ــ اني زده نام شمر استبه اول مكسور و به ث: ه استنوشت» شبر«ذيل 

 ←( است» شمر«ه صورت اصيل واژه همان حال آنك .)»شبر« ، ذيل2و1، ج جهانگيري(
اين . ه استو مؤلف سخن خود را بر ضبط نادرستي بنيان نهاد ،)55: 1374 خاقاني

تبريزي، ( ه استراه يافت نامهلغتو از آنجا به  برهان قاطعتصحيف و گزارش نادرست به 
  .)»شبر«ذيل : 1373 دهخدا ؛»شبر«ذيل ، برهان
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 است مـتخج ي زاغـه و نـس فرخچـه كركـن  ستانامم هماي دولت و شهباز حضرت
ه به به اول مفتوح به ثاني زده و جيم مضموم به ميم زد: نويسدمي »تخجم«در باب 

برهان اين واژه به  .)»تخجم«ذيل ، 2و1ج ، جهانگيري( معني حريص و خداوند شره بود
نيز راه  )»تخجم«ذيل ، فرهنگتتوي، ( فرهنگ رشيديو  )»تخجم«ذيل ، برهانتبريزي، ( اطعق

  2.ه استيافت

: 1374خاقاني ( ه استثبت شد» تخجم«نيز همين ضبط  ديواندر سه چاپ مشهور 
و صحيح آن نادرست حال آنكه اين واژه  3.)1106: 1375 همو ؛598: 1316 همو ؛843

اي ضمن بررسي مجتبي مينوي در مقاله. است ، يعني ضبط نسخة مجلس»بجخشم«
نويسان در باب آن پرداخته و در نثر و نظم، به نقد آراي فرهنگ شواهد اين واژه

  : است سرانجام چنين نتيجه گرفته
ن بجخشم و و آ اين شواهد نثر و نظم يكي بوده ةبه اعتقاد اين بنده لفظ در هم

اينكه حرف اول ب يا پ بوده . ه استبود) هاي مختلفبرحسب تلفظ محل(بشخشم 
حرف دوم چ ممكن است باشد نه جيم از اينجا استنباط و اينكه . است معلوم نيست

معني آن چيزي شبيه به . ه استها شين جاي آن را گرفتشود كه در بعضي لهجهمي
ه بود) به معني امروز و برحسب استعمال ما در زبان محاوره(پليد و نجس و كثيف 

ي از ظاهر معناي ،اندكساني كه كلمه را در شعر سنايي و شعر خاقاني ديده. است
اند با دو صورت اي كه ديدهعبارت استنباط كرده و وزني و ضبطي مطابق نسخه
مينوي ( انديكديگر به آن داده مختلف بشخشم و تخجم و دو معناي حدسي جدا از

  4.)694ـ691: 1349 همو؛ 58: 1381

 جز در حرم جانان پرواز نخواهند  عشقندپروازةآنان كه چو من بي پر و
مسافر اي بود كه جماعتي به باغ روند و مردم توشه :ه استنوشتچنين  »پروازه« ذيل

تصحيف  اين واژه حال آنكه .)»پروازه« ، ذيل2و1، ج جهانگيري( همراه داشته باشند
نيز چنين است و  برهان قاطعو فرهنگ رشيدي در  .)583: 1374خاقاني ( است» پروانه«

  .)»پروازه«ذيل : 1373 دهخدا( راه يافته باشد مهنالغترسد از اين مĤخذ به به نظر مي
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 رشـوشة عـرخ و گـوشة چـاز خ  درش جاي علفش نه زين كهن
 ه استمثال زدرا  الغرايبختمبه اول مفتوح را پايگاه اسبان گفته و اين بيت » درش«
صورت  همين آنندراجو  قاطع برهانبه نقل از نيز  نامهلغت .)»درش« ، ذيل2و1ج  جهانگيري،(

 استبوده  نگيريفرهنگ جهااين دو فرهنگ نيز همين  كه محتمالً منبع اصلي را آورده
مراد از  و .است »فرش«يف رححال آنكه در اين موضع درش ت .)»درش«ذيل : 1373 دهخدا(

نيز در  الغرايبختم مشهور هاييك از چاپ هيچ .استزمين  فرش، بر سبيل استعاره كهن
  .)76: 1387 همو ؛109: 1386 همو ؛74: 1357خاقاني ( نداين ضبط اختالف ندار

 زانـخ انـپديد يادكن هيروـكز دوـك  داد نقيب صبا عرض سپاه بهار
حال آنكه مصراع  .)»كروه« ، ذيل2و1ج  جهانگيري،( ه استرا ثلث فرسنگ گفت» كروه«و 

نيز  نامهلغت 5؛)332: 1374خاقاني ( »خزاند ياوگيان نبد هيكز دو گرو«: دوم چنين است
  .)»كروه«ذيل : 1373 دهخدا( ه استرا آورد »كروه«همين  آنندراجبه نقل از 

 ركـگوههـدمنل ـتگگردنك وكـاين خ  طبعك استسارك و روباهبا من پلنگ
ديوان  راين واژه د .)»تگل« ، ذيل2و1ج  جهانگيري،( ه استرا قوچ جنگي دانست» تگل«
 .)780: 1374خاقاني ( دارد هيچه توجي جهانگيريبط است و پيدا نيست، ض» سگك«

نيز نقل  )»تگل«ذيل ، فرهنگتتوي، ( فرهنگ رشيدياين واژه با همين بيت مذكور در 
نيز متذكر آن شده و از اين سه مأخذ به ) »گلت«ذيل ، ، برهانتبريزي ←(برهان قاطع  شده،
  .)»تگل«ذيل : 1373 دهخدا( ه استراه يافت دهخدا ةناملغت

 پيماي منشبچون شفق در خون نشيند چشم   بندد آه دودآساي منگلهصبحدم چون
حال آنكه  .)»گله« ، ذيل2و1ج  جهانگيري،( ه استگير گفترا به ثاني مشدد، آسمان» گله«

  .)320: 1374خاقاني ( است »كله«صحف ماين واژه 
 اهـانصفـ زايجنابـهمـادر بخـت   زاد چو جوزاجنابهدولت و ملت

ديوان در  .)»جنابه« ، ذيل2و1ج  جهانگيري،( ه استآورد» جنابه«اين بيت را شاهد براي 
 با اين دو واژه تعمداً شاعر؛ زيرا آمده كه ضبط اصيل است» زاييگانه«و » دوگانه«
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  .)353: 1374خاقاني  ←( ه استتناسب لفظي ايجاد كرد

 د منكر چند الكنانقوزين نط  از اين نـورند غافل چند اعمـي
 خـوار و ريمن وار آتشنعايم  عصرسولةهمه قلب وجود و

مادر  زادي دانسته كه پدر ورا با اول مضموم و واو مجهول و الم مفتوح، خانه »سوله«
حال آنكه اين واژه  .)»سوله« ، ذيل2 و 1ج  جهانگيري،( او غالم و كنيز هندي باشند

نيش عقرب : شوله منزل نوزدهم ماه است .)319: 1374خاقاني ( است» شوله«مصحف 
دو ستارة است و از اين جهت شوله گفته شده كه پيوسته نيش عقرب بلند است و شوله 

، التفهيم، همو ؛555 ، صآثاربيروني، ( انده در كنار دم عقرب جاي گرفتهدرخشان هستند ك
گزش و آزار است،  ةدر كنار اينكه شوله ماي .)»شوله«ذيل : 1382 سجادي؛ 111ص 
ه در شول ،از سوي ديگر .)»شوله«ذيل : 1388مصفّي ( اندمان آن را نحس نيز دانستهمنج

شوله، نام منزل قمر است و نحس است و جايي را «: است دانمعناي سرگيندان و زباله
اين تصحيف به  .)3485، ص مفتاحهدايت، ( »د كه سرگين و نجاست در آن ريزندنيز گوين
 دهخدا؛ »سوله«ذيل  ،آنندراج ،پادشاه( ه استراه يافت نامهلغتو از آنجا به آنندراج فرهنگ 

  .)»شوله«ذيل : 1382 سجادي ؛»سوله«ذيل : 1373

 را ورانـاهركات ـوحـآه  در جنت مجلست چراگاه
كه اين ي حالدر  .)»اهور«ذيل ، 2ج  جهانگيري،( ه استا معشوق و محب دانستر» اهور«

  .)35: 1374خاقاني ( است كه با جنت در تناسب است» حورا«، تحريف واژه در بيت

 شغل سگساري و دستان چه كنم؟  ناقص چو شغالبيلستةنيش 
حال آنكه اين واژه در اين  .)»بيلسته« ، ذيل2و1ج  جهانگيري،( ه استرا انگشتان گفت» بيلسته«

  :است در بيت قبل آمده .و نيش نيز پيش است است؛» بيداستر«بيت خاقاني تحريفي از 
 كاملم ميـل بـه نـقصان چه كنم؟  دولت از خادم و زن چون طلبم

ه آمد »تند استر«در سه چاپ مشهور ديوان نيز اين ضبط اصيل به صورت مصحف 
را  جهانگيريو عبدالرسولي اين ضبط فاسد  )397: 1375 همو ؛253: 1374خاقاني ( است

. است مجلس ةنسخضبط ما براساس  .)258: 1316 همو( ه استبدل آورددر نسخه
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مانند » بيدستر«خاقاني خادم و زن را از جهت ناقص بودن به توضيحاً بايد افزود كه 
مشهور  )گند بيدستر يا جند بيدستر( جانوري است كه خصيه آن» بيدستر«؛ ه استكرد

گرفتند و است؛ شكارچيان بيشتر براي به دست آوردن اين خصيه جانور مذكور را مي
اطبا . كردند؛ ناقصي بيدستر نيز بدين جهت استپس از كندن آن، حيوان را رها مي

و توصيف آن در كتب طبي مذكور اند بردهاين جاندار را در طبابت به كار مي ةخصي
 ، صتحفهحسيني،  ؛272، ص اغراضجرجاني،  ؛165ـ161، 20 ج ،الحاويرازي، ( است
، ص 1 ج ،تذكره األنطاكي،؛ 100، ص اختيارات؛ انصاري، 316ـ314 ، صمخزن، عقيلي ؛254ـ253
، وي را به )بوالعالءا ظاهراً( يكي از خصماناي در هجو خاقاني در ضمن سروده .)109

  :ه استشبه را همان خصي بودن گرفتبيدستر مانند كرده و وجه
 اين بدگهر شغالك و توسن رگ استرك  سترك خصيابينام هم كنونش چو بيد

  6781: 1374خاقاني 

 نرسدروزيي كان ننهادست دست قضا مي  به كامم نرسيدريژريزي از چاشني
در  .)»ريژ« ، ذيل2و1ج  جهانگيري،( ه استرزو و هوا دانسترا به معني كام و آ» ريژ«

 همو؛ 542 :1374خاقاني ( ت داردعي و لفظي ارجحياصالت بديآمده كه بنابر » كام«ديوان 
1375: 713(.7  

  تنسر هم كاسهگيجهزدن همناالن رباب از بس
 چوبين خرش زرين رسن بس تنگ ميدان بين در او 

، 2و1ج  جهانگيري،( ه استرا به معني كسي دانسته كه مغز سر او پريشان شد »گيجه«
خاقاني ( است كه با كاسه در تناسب است» چهكف«حال آنكه ضبط اصيل  ،)»گيجه« ذيل

1374 :452(.  

 چو عيسي ترسم از طعن مفاجـا  فعل، خصمندرا مشتي يهوديم
 شكـوبـاگـريـزم بـر در ديـر   چه فرمايي كه از ظلم يهودي

در ــ السالم عليهــ نام شخصي است كه حضرت عيسي  :است نوشته» شكوبا«در باب  
 ،جهانگيري( ودت و از آنجا به آسمان تصاعد نموقتي كه از يهود تحاشي نمود به دير او رف



 216/ ضميمة 29

 

ه نيز آمد نامهلغتهاي ديگر و از جمله اين معني در برخي از فرهنگ .)»شكوبا«ذيل ، 2ج 
 سكوبا .است» سكوبا«حال آنكه اين واژه، تصحيف  .)»شكوبا«ذيل : 1373 دهخدا( است

التيني  Episcopusيوناني و  Episcopos ةشدصورت ايراني بلكه نامي خاص نيست،
 ماهيار ؛82ـ81: الف1386 ازيكز( آن نيز همان اسقف مشهور استمعرب صورت . است
  8.)160: 1332 مينورسكي ؛133ـ132: 1354 قزويني ؛61ـ60: 1382

 داريـوزد اسرار جهانـز تو آمدانـمن  مندانگرچه هنر آموزند اهل هدي از
تركيب  و اكثر در آخر كلمات با اول مفتوح به معني خداوند است» مند«كه  ه استنوشت

حال  .)»مند« ، ذيل2و1ج  جهانگيري،( حصول آيد، چون دولتمند و ارجمند كنند تا معني به
ه كه ضبط اصيل است و هدي آن را آمد» مهدي«ه جاي هر دو مندان بآنكه در ديوان 

خاقاني ( آمده كه آن نيز مرجح است »سير«نيز  »هنر«در ديوان به جاي . كندييد ميتأ
  .بدلي نيز براي اين دو ضبط وجود نداردهو نسخ .)504: 1374
 شـوتيابخـاكش به مسيح تـخ  به كليم كيميابخشمنگش

در حالي كه  .)»منگ« ، ذيل2و1ج  جهانگيري،( ه استرا درخت بزرالبنج گفت» منگ«
  :چنين است الغرايبختمصورت صحيح اين بيت 

 سنگش به كليم كيميابخش  خاكش به مسيح توتيابخش
 همو ؛30: 1357 خاقاني( اندچنين ضبط كردهرا  ، بيتاين مثنوي مشهور سه چاپ در و

زدن  همانا كهدارد ) ع(از حضرت موسي ايهاشاره به معجز .)33: 1387همو ؛ 77: 1386
در قرآن كريم به اين معجزه اشاره . عصا بر سنگ و جوشيدن دوازده چشمه از آن است

 مهقَو قَاهستَاس إِذ موسىنَا إِلَى َ أَسباطًا أُمما وأَوحيةي عشرََقَطَّعنَاهم اثنَتَ و«: ه استشد
» ...عينًا قَد علم كُلُّ أُنَاسٍ مشرَبهم ةَبِعصاك الحجرَ فَانبجست منه اثنَتَا عشرَ رِباض أَنِ
حجرَ فَانفَجرَت بِعصاك ال رِباض نَافَقُل مهلقَو موسىقَى إِذ استَس و«: و .)160: اعراف(
  :ه استنيز آمد ديواندر  9.)60 :بقره(» ...َ عينًا قَد علم كُلُّ أُنَاسٍ مشرَبهمةتَا عشرَه اثنَمن

 من بسي معجز ازين سان به خراسان يابم  گر گشاد از دل سنگي ده و دو چشمه كليم
  299: 1374خاقاني 
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 ده چشمه چون كليم ز خارا برآورم  ه يك عصاخارا چو مار بركشم و پس ب
  9245: همان          

 ام داه ايـن درگـاه واال ديـده  را در اين خرگاه سبزخاتون هشت
هشت «ذيل ، 2ج  ،جهانگيري( ه استرا كنايه از هشت فلك دانست» هشت خاتون«

اره سي اي از هفتكه استعارهاست » خاتون هفت«حال آنكه ضبط صحيح  .)»خاتون
  .)72: 1374خاقاني ( است

 وح بغدادـكني فت وسـرطـط  10ارـي يـانش از پـبر معتكف
 ه استدانست» نام مبارز لشكر روس«را  الغرايبختمدر اين بيت » وسطرط«
» طرسوس«بط صحيح در اين موضع حال آنكه ض .)»طرسوس«ذيل ، 2ج ، جهانگيري(

طرسوس كردن از الفاظ و اصطالحات اهل  .)117: 1387 همو؛ 139: 1386خاقاني ( است
اند و ها اين معني را ثبت نكردهفرهنگ .تصوف و به معناي بخش و تقسيم كردن است

 كتاب بن طاهر مقدسي دردمحماي است كه ابوالضل تنها اطالع ما در باب آن نكته
   :ه استبيان كرد التصوفةصفو

ي كه چرا دانمي هيچ: م كه گفتبن يوسف قرشي شنيدابوالحسن علي االسالماز شيخ
بدان سبب كه رسم تقسيم : نه، گفت: نامند؟ گفتمرسوس ميصوفيان تقسيم كردن را ط

شد، بر آن كردن در ميان اين طايفه نبود و هرگاه كه فتوحي براي ايشان حاصل مي
كردند تا به روزگار شيخ ابوالفرج طرسوسي، شيخ مدند و آن را تقسيم نميآگرد مي

كه او تقسيم بر جمع را بنياد نهاد تا تشويش خاطر صوفيان متأهل را از  ،المقدس بيت
 را مختصر كردند و طرسوس ناميدند ميان بردارد و اين سنت بدو منسوب شد و آن

  11.)566: 1387 ؛ همو383 و 382: 1386خاقاني  ؛530، ص 2 ج ،اسراري، يهنم(

ج ، جهانگيري( ه استشمشير گرفته شد كنايه از» سازحور زباني« فرهنگ جهانگيريدر 
  :برگرفته از بيت خاقاني است احتمال فراوان اين تصويربه  .)»سازحور زباني«ذيل  ،2

 اوبـار بين آهنگ اعـدا داشتـهبحـر نهنگ  سار بينبار بين، حور زبانيآن روض دوزخ
  386: 1374خاقاني       
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و از نگاه مصحح كتاب نيز به  ه استتصحيف شد »ساز«به  »سار«كه البته در فرهنگ 
نيز راه  نامهلغتو  آنندراج، برهان قاطعاين مدخل با همين تصحيف به  .ه استدور ماند

  12.)»حور«ذيل : 1373 دهخدا؛ »سازحور زباني«ذيل ، برهانتبريزي، ( ه استيافت

  
  نادرستهاي گزارش .سه

 دافلك را تا صليب آيد هويـ  ز خـط استـوا و خـط محـور
 پـروابه تـربيعي صليبـت باد  ز تثليثي كجا سعد فلك راست
 كند تسبيح از اين ابيات غـرا  سزد گر راهب اندر دير هرقل

باشد يا جايي كه گذرگاه  نه را گويند كه بادگير داشتهاخ: نويسدمي» بادپروا«در باب 
بيت را نادرست خوانده و حال آنكه مؤلف  .)»بادپروا« ، ذيل2و1ج  ،جهانگيري( باد بود

از سوي  .بلكه فعل است ،پروا، اسم نيستيي تراشيده است، زيرا اساساً بادبراي آن معنا
  .)28: 1374خاقاني  ←( ديگر تربيع بايد باشد نه تربيعي

 خـوان گشـتكـاراسي كارنـامه  زبان گشتقمري ز تو پارسي
 نام جانوري: ه استنوشت )31: 1387همو ( الغرايبختماين بيت در  »كاراسي« در باب

حال آنكه  .)»كاراسي« ، ذيل2و1ج  ،جهانگيري( است كه آوازش به غايت حزين باشد
وي نديم . ه استزيست كارآسي اساساً هنرمندي زبردست بوده كه در قرن چهارم مي

؛ مؤلف ه استمي و نيز سلطان محمود غزنوي بودديل ةو فخرالدول عضدالدوله
   :استآورده  اودر باب  يخالتوار مجمل

همدان آمد پس ه لدوله بمرد بگريخت و ناشناس باو كارآسي چون عضد
الدوله او را بركشيد و منزلتي عظيم الدوله بردند باز فخرو پيش فخر گرفتندب

ضمان گرفت و آنجا رفت از جهت جوهري ه واليت قزوين ب  بعد از آن .يافت
در طلب كاروان و زنان و ديلمان بعضي ه كه آنجا نشان دادند و كس فرستاد ب

بجوشيدند و عامه با ايشان متفق   جستند ديلمانآن جمله بودند و ايشان را همي
  .)347ـ346: 1387خاقاني  ؛22ـ20: 1325 اقبال( شدند تا كارآسي كشته شد
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باشد كه » تاج قراسي قزويني«همان  كه كاراسي ه استامين رياحي احتمال داددمحم
: افزايد مي او .)228 ص ،ةهنز ،خليل( ه استيك رباعي از او آمدالمجالس ةهزكتاب ندر 

از سه قرينه  ،ودهخوان ب شاهنامهاين حدس كه قراسي قزويني شاعر، همان كاراسي 
دوم اينكه هر دو تن با  .ه استل اينكه كاراسي مثل قراسي شاعر بوداو: شودحاصل مي

 مجمل التواريخ ةقزويني است، كاراسي هم به نوشتتاج قراسي . اندقزوين ارتباط داشته
حاكم قزوين شده و يك سال و چند ماه بعد در شورش عامه  421در  تاريخ گزيدهو 

و اگر هر دو تن يكي باشند، پس يا كاراسي را به . ه استدر همان شهر كشته شد
اج ت المجالسةهنزاند يا مؤلف مناسبت قزويني بودن به حكومت آن شهر برگزيده

سومين قرينه . ه استحكومت او در قزوين، قزويني ناميد ةقراسي را به علت سابق
  .تشابه اسمي است

كاراسي در منابع چيزي  ةريشه و معني كلم ةبار در: نويسدرياحي همچنين مي
» ك«را به صورت » گ«اي كه هاي كهن دورهچون اين نام فقط در متن امااند؛ ننوشته

بوده و در اين صورت ممكن » گاراسي«شايد تلفظ صحيح آن  كردند آمده،كتابت مي
در چنان صورتي، گاراسي به . ارتباط نباشدبه معني لقمه و نواله بي» گراس«است با 

كاراسي . ه استبه فتحه به صورت قراسي درآمد» آ«تعريب قاراسي شده و با تبديل 
دان گيالني، اين رياضيدر شعر فلكي شرواني همراه با نام كوشيار آمده و چون نام 

بايد خوانده » وشيار و گاراسيگ«گوشيار بوده، بنابراين به حكم موسيقي كالم در آنجا 
  .)84ـ83 ص ،همان( شود

 ران راـپيكش زده آبـآت  صبح است كمانكش اختران را
ه كنايه از اشك دانست» زدهآب آتش«شاهد براي را  )31: 1374← ( اين بيت خاقاني

حال آنكه مصراع دوم را اشتباه خوانده و  .)»زدهآب آتش«ذيل ، 2ج  ،نگيريجها( است
» پيكران راآتش زده، آب« :مصراع را بايد چنين خواند ، زيراه استتر تفسير كرداشتباه

: ه استآمد الكنوزمفتاحدر تصويري از اختران است، كنايه و نام» پيكرانآب«كه 
ه پيكر، تن را گويند و پيكر ستارگان به حسب ك پيكران يعني ستارگان، زيراآب«

ن اشاره آتش زدن ايشا .)3429 ، صمفتاحهدايت، ( »اعتبار و تشبيه با آب مناسب است
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گوييا  )احتراق نجومي( شوندمدن خورشيد و نور آن ستارگان ديده نميآبه اينكه با بر
  .اندسوزانده شده

 ونگر گستاخ بين لب بر لب مار آمدهافس  آن آبنوسي شاخ بين، مار شكم سوراخ بين
 .)»آبنوسي شاخ«ذيل ، 2ج  ،جهانگيري( ه استرا كنايه از تيغ آبدار دانست» آبنوسي شاخ«

ناي استعاره از ناي يا همان قره )389: 1374خاقاني ( حال آنكه آبنوسي شاخ در اين بيت
ني و  گاه هك است ن جهتابد هماست و  هيسيا جهتبه  هم آبنوسي بودن آن. است
آبنوسين  ةخانسيه«ناي را شاعر در بيتي ديگر قره. ساختندمي را از آبنوس نيقره
  :ه استخواند »نايي
 به نه روزن و ده نگهبان نمايد  اييـوسين نـة آبنـخانهـسي

  129: همان
ت يكه البته ارجح آمده» شاخ نآبنوسي«اين مطلب نيز شايان ذكر است كه در ديوان 

  .)389: همان( دارد

 فـروشي مكـن آستيي برفشـانخانه  عشق بگسترد نطع، پاي فروكوب هان
 ، جهانگيري( ه استرا كنايه از عرض تجمل و بيان برگ و سامان دانست» فروشيخانه«

ه راه يافت نامهلغتو سرانجام به  آنندارجو  برهاناين معني به  .)»فروشيخانه«ذيل ، 2ج 
  :ه استبيت در ديوان چنين آمد .)»فروشيخانه«ذيل : 1373 دهخدا ←( است

 فروشي بزن آستيي برفشانخانه  نطع بگسترد عشق، پاي فروكوب هان
  330: 1374خاقاني 

باعث  فرهنگ جهانگيري ضبط فاسداست، » فروشي زدنخانه«مورد نظر در اصل  ةكناي
كنايه از حراج خانه و  فروشيخانه حال آنكه ،شود ارائهمعناي نادرستي نيز  ه استشد

ذيل ، 2ج  ،جهانگيري( اند دانستهتارك دنيا و مجردان فرد فروش كنايه از زندگي و خانه
  :ته اسآمدچنين  ديواندر بيت ديگري از  .)»فروش خانه«ذيل : 1373 دهخدا؛ »فروشخانه«

 زد دل ز كنارم ببردـه فروشي بـخان  آسمانديد دلم وقف عشق خانة بام
  520: 1374ي خاقان
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اند، حال فروشي را حاصل مصدر مركب دانستهها اين است كه خانهسهو ديگر فرهنگ
، مرصاد، رازي نجم؛ »فروشيخانه«ذيل : 1382 سجادي( ياي وحدت است آنكه ياي اين واژه

 لين عمحآيد به همان سان كه امروز در چنين برمي »زدن«از تأمل در معني  .)608 ص
! فروش خانه«: اندزدهنيز فرياد ميدرقديم ظاهراً  »!حراج! حراج«ند زنحراج فرياد مي

 شميسا همانجا؛ ←( عمل فروش خانه در كار است هيعني اي مردم بياييد ك »!فروشخانه
: نيز مؤيد اين سخن است الكنوزمفتاحسخن هدايت در  .)»خانه«ذيل : 1387

روشيم، كيست بخرد؟ و اين كار ففروشي زدن، به بانگ بلند گفتن كه خانه مي خانه«
وايي است و كنايه از ترك پربي ةمقامران قمارخان ةعشقبازي است و شيو ةر معمالبخ

  13.)3489 ، صمفتاحهدايت، ( »دنياست

 كĤتش و قند او دهد با ني و باد ياوري  چشم سهيل و ناخنه، ناخن آفتاب و ني
اين معني در  .)»ناخن آفتاب «ذيل ، 2ج  ، جهانگيري( ه استرا آتش دانست» ناخن آفتاب«

 ه استآمد فرهنگ اصطالحات نجوميو حتي  برهان قاطعهاي ديگري چون فرهنگ
بيت  با ذكر برهان قاطع گزارش ةمعين در حاشي دمحم .)ناخن آفتاب«ذيل : 1388ي مصفّ(

ه در اين بيت خاقاني به معني آتش نيست، بلكه معني آن است ك اما :نويسدخاقاني مي
 ناخنه را دفع كند و در ناخن آفتاب سهيلافتد يا آنكه ديدن  ناخنه مي سهيلدر چشم 

يا آنكه ني در ناخن افتادن محال  .افتد ني مي ــ كه عبارت از خطوط شعاعي استــ 
ختن و باد با ني نوا ــ يعني سرخي و شيريني لب او ــ است وقتي كه آتش و قند نايي

اين  پس از نامهلغتدر ؛ )»ناخن آفتاب«ذيل ، برهانبريزي، ت( در آن دميدن مشغول شود
اي است در مدح خاقان ولي بايد دانست كه اين بيت از قصيده: ه استمعين آمد توضيح

  :ستايدنواز را چنين مياكبر منوچهر شروانشاه كه در تشبيب آن مطرب چنگ
 بر و چهره بـربـريفش بر چنگ نهاده ربع  چنـگي آفتـاب روي از پـي ارتفـاع مـي
 چون سر ناخنش كند با رگ چنگ نشتري  زهره ز رشك خون دل در بن ناخن آورد

مطرب چنگي سر ناخن خود را با تار چون  از دو بيت اخير ظاهراً آن است كهمراد 
ه نوك از حسد خون دلش را ب) النوع موسيقيةبر(زهره  ،چنگ نوازدچنگ آشنا كند و 

ني كه آتش و قند و زما) ند كه ناخن خوبرويان سرخ استناگفته نمانيز (آورد ناخن مي
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قرين  سهيلچشم  ،با باد دميدن در ني مشغول گردد) مطرب(وي ) لب سرخ و شكرين(
ن است كه با طلوع و مناسبت آه ظاهراً ب سهيلذكر . ناخنه گردد و آفتاب معذب شود

مناسبت حرارت بسيار ه آفتاب ب و ذكر شيرين گردند) مانند هندوانه(ها تابش وي ميوه
از قند و آفتاب از آتش مطرب چنگي از راه حسد معذب  سهيلبنابراين . اوست
  .)»ناخن آفتاب«ذيل : 1373 دهخدا( شوند مي

مهدي نراقي دمحم .توان تفسيرهاي ديگري نيز ارائه كردنظر مي براي بيت مورد
معروف كه در چشم به هم  تى استظُفر است و آن عل» ناخنه«راد از م: نويسد مي
 كند، پس سهيل با ناخنه ا رفع مىر است كه نظر كردن به سهيل، آن ررسد و مقر مى
ر است كه و همچنين مقر. است يءمنافى آن ش يءت تنافى دارد، زيرا كه مزيل شنهاي

ى را كه ن مگر ناخنى كه عبارت از آفتاب استتوان كشيد،  نى را به هر ناخن مى
ر است، مگر در ناخن و محصل معنى آنكه نى در هر ناخنى مؤث. آن كشيد توان به نمى

چ تأثيرى ه هيباشد، به اعتبار آنكه اجسام سفليه را در اجرام علويافالك، كه آفتاب 
و . ر است كه ميان آتش و قند و ميان آتش و نى و باد، تنافى استو نيز مقر. نيست
ز غرايب اين است كه گويا مابين چشم ا ن معلوم شد، معنى شعر اين است كهچون اي

بين ناخن آفتاب و نى، كه باز كمال تنافى ماسهيل و ناخنه، كه كمال تنافى است، و 
است، اجتماع حاصل شده، به جهت آنكه آتش و قند چنگى، كه عبارت از سرخى لب 

ه اند و حال آنكه در ما بين هم او و شيرينى آن باشد، نى و باد را با خود جمع كرده
  .)48: 1383 ايماني ؛246-245 ، صمشكالتنراقي، ( تنافى است

رسد و گويند از ناخنه مرضي است كه در چشم به هم مي: نويسدهدايت نيز مي
ر دادن است و گويند چون ني در ناخن كردن نوعي از زج. شوددفع مي سهيلديدن 
ريف نايي است و بيت در تع. واز ني خوب برآيددر دهان ناي وصل كنند، آ قند ةپار

 سهيلو ناخنه، يعني عجب است كه ديدن  سهيلچشم : گويدحكيم از روي تعجب مي
ي است كه ناخنه دارد و از چشم، سوراخ ني مراد سهيلچشم است و اين ني  ةدافع ناخن

ها به جهت صدا وصل استخواني مراد باشد كه در سوراخاست و شايد كه از اين ناخنه 
 فتاب، نايي باشد كه ني در دست گرفته و بهآ و ني، شايد ازآفتاب  ناخن .كنندمي
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باد و ني در  سهيله در چشم ناخن: گويدنفرين مي قيا آنكه به طري. زندانگشتان مي
وري ايي با ني، يعني به ني ييعني لب نافتاب، يعني چشم بد دور باد كه آتش او آناخن 
د را، يعني آواز را ياوري د او باوزاند و قنسد ني را بكند و حال آنكه آتش بايمي
  .)3518ـ3517 ، صمفتاحهدايت، ( دهد مي

 رـدفت اهـد، آنجا سيـدستنا سپيدـاينج  پيشهشاهان عصر جز تو هستند ظلم
 ه استو آن را كنايه از سخي دانست آورده دشاه »سپيددست«اين بيت خاقاني را براي 

عناي سخن خاقاني برعكس اين گزارش م حال آنكه .)»سپيددست«ذيل ، 2ج  ،جهانگيري(
اع اول در مصر» ظلم پيشه«و  .ي استو ظالم يكنايه از ستمكار است، زيرا سپيددستي
  :ه استو اين كنايه در ديوان بارها به كار رفت كنداين معني را تأييد مي

 گريزم وطا مي ين پير ازرقاز  سياه است بختم ز دست سپيدش
  290: 1374خاقاني 

 زباني اين ترش ميزبان منگر به خوش  اي است صعبكاسهسپيددست سيهدهر 
  309: همان    

 شـايـدخـادم مقتفـي نمـي  دست سياهسعد نحس سپيد
  879: همان

  :ه استو در بيتي نيز به صورت دست سپيد آمد
 غ منـان بوسه زنم دريـدست سپيد سفلگ  هيسنگ سياه كعبه را بوسه زده پس آنگ

  796: همان
» سپيدكار«در باب  اوقريب به اين مورد، سخن  فرهنگ جهانگيريش ديگر مؤلف زلغ

  :خاقاني است از در بيت زير
 گريليك قيامت است هم چشم تو در سيه  توكاريگرچه سپيدكاري است از همه رو

  692: همان
حال  )»يدكارسپ«ذيل ، 2ج  ،جهانگيري( ه استرا كنايه از نيكوكار دانست» سپيدكار«كه 

كنايه از ستمكاركي و » سپيدكاري«آنكه در اينجا نيز معنايي كالم برعكس است، زيرا 
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  :ه استدر بيت ديگري آمد. ظالمي است
 بس سيه بينم زبان و كام خويش  كار طالع بخت راياز سپيد

  779: 1374خاقاني 

 اند افشانده آشيان بچة طاووس علوي  دفع سرما را قفس كردند ز آهن پس در او
فتاب و را كنايه آ »طاووس علوي ةبچ« )106: همان ←( اساس اين بيت خاقاني بر

حال آنكه  .)»طاووس علوي ةبچ«ذيل ، 2ج  ،جهانگيري( ه استآتش و ياقوت و لعل دانست
  .مصرحه از آتش است ةاستعار تنها »آشيان طاووس علوي ةبچ«در اين بيت 
 بدخش مذاب گاه درخش جهان، گاه  ر اونماي خنجر توست اندصبح ستاره

ه شد كنايه از مي سرخ گرفته» بدخش مذاب« )48: 1374( اساس اين بيت خاقاني بر
حال آنكه بدخش مذاب در پيوند با خنجر  .)»بدخش مذاب«ذيل ، 2ج  ،جهانگيري( است

 سرخي آسمان در بامدادان استعاره از حا صبدر پيوند ب خون وممدوح استعاره از 
 اين نكته نيز شايان ذكر است كه .از لعل است) يا مجاز(بدخش نيز خود كنايه . است

نسبت لعل به بدخشان نه از آن جهت كه معدن لعل در آنجا باشد، بلكه از آن جهت 
و نسب نصر : نويسدفروشند؛ ابوريحان در اين باب مياست كه لعل را در اين محل مي

منه بشيء ولكنه ينسب اليه النّ ممرّ حامله عليه  ،معدنه إلي بدخشان، و ليس بدخشان
و معادن اللعل في بقاع بها . فبدخشان له باب ينتشر منه في البالد. و فيه يجلي و يسوي

 ، صالجماهربيروني،  ←( أيام من بدخشان ةثالث ةعلي مسير تسمي ورزقنج ةقري
بدانكه نسبت لعل به «: بن منصور نيز با ابوريحان همداستان استدمحم .)159ـ157

واسطة آن است كه از ه خيزد، بلكه ببدخشان به واسطة آن نيست كه از آنجا برمي
 ؛224 ، ص»گوهرنامه«بن منصور، دمحم( »فروشندآورند و ميبه بدخشان ميمعادن 

؛ 280 ص، »جواهرنامه« ؛117ـ116 ص، جواهرنامه، جوهري ؛16 ، صالذخائر نخباألكفاني،  ابن
  14.)»لعل «ذيل : 1352 ثروتيان؛ 336ـ335، ص 3 ج ،نفايسآملي،  نالديشمس

 ز آن كس كه ركن خانة دين خواند جعفرش  يك خانه دارم از زر ركني و جعفري
 »بود كه ركن كيمياگر ساخته باشد زري«: شده است نوشته» ركني زر« در باب
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 كه ستا هيحال آنكه اين سخن توجي .)»ركني زر«ذيل  ،2ج ، جهانگيري(
به نظر  .اند و اساسي نداردم دادهاانج جهانگيريفرهنگ نويساني چون صاحب  فرهنگ

معين ( باشد بويهمراي آلاديلمي از  ةالدولبا عيار منسوب به ركن ةرسد اين سكمي
 ؛»زر ركني«/ »ركني«ذيل : 1382 سجادي؛ »ركني زر«ذيل : 1388طباطبايي ؛ »زر«ذيل : 1385

  15.)»زر ركني«ذيل : 1373دهخدا 

 سحر درش 16كان صاع ديد به بار  مرغ سحر شناعت از آن زد چو مصريان
بلبل و قمري و امثال آن  كنايه از )221 :1374خاقاني ( در اين بيت را »مرغ سحر«

ني مورد نظر نيست و احال آنكه اين مع .)»مرغ سحر«ذيل  ،2ج ، جهانگيري( ه استتگرف
كه ) ع( اي است به داستان يوسفبيت اشاره .است مراد از مرغ سحر همان خروس

  :ين خود را در بار او نهادصاع زر ،داشتن برادرش بنيامين براي نگه
 كش صاع زر يوسف دربار پديد آيد  زنگويي مصري است شناعتبر صبح خره

  499: 1374خاقاني 

 17اي بدان دانستهـگر علم تشت و خايه ن  اواي درتشت است اين سپهر و زمين خايه
 .)»تشت و خايه«ذيل ، 2ج  ،جهانگيري( علم نجوم را گويند» تشت و خايه« :ه استآورد

/ »تشت و خايه«ذيل : 1373 دهخدا ( ه استها نيز راه پيدا كرداين سخن به ديگر فرهنگ
بازي و زرق اشاره است به نوعي شعبدهحال آنكه علم تشت و خايه  .)»طشت و خايه«
ولو (رسد مراد از آن علم نجوم و به نظر نمي مشهور است» خايه پرانيدن«به  ظاهراً كه

نويسان و از جمله صاحب بوده باشد؛ ظاهراً آنچه فرهنگ )اينكه به طريق مجاز
علم از سويي و از سوي ديگر تشبيه  ةرا به لغزش واداشته آمدن واژ جهانگيري فرهنگ

در برخي  اين نكته نيز گفتني است كه البته .ه استآسمان به طشت و زمين به خايه بود
، از جمله در ه استاسمي از علم نجوم به ميان نيامد جهانگيريقدم بر هاي ماز فرهنگ
  .)»طشت و خايه«ذيل ه، نامشرفقوام فاروقي، ( منيري ةشرفنام

  : ه استچنين بودخايه پرانيدن 
د بستان و در پوست خاية ، بامدا]ژاله[ قطرة سرشك كه در كشتزارها و برگها نشيند
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مرغ كه سوراخي خرد درو كرده باشي و سپيده و زرده به مكيدن بيرون آورده و چون 
باشد آن آب سرشك درو فكن و سر به موم محكم ببند و در آفتاب نه،  پاك شده

ايد كه به افسون و عزايم چون گرم شود برود و باال گيرد و آنكس كه كند چنان نم
  . )541ـ540 ، صنزهتنامهرازي، ( امكرده

  : استآمده  الغرائبةتحفدر 
كه خايه بپراني از آن آب كه از برگ ني گرفته باشي، خايه را ببايد گرفتن و از  هياگر خوا

حشو پاك كردن و اندرون خايه خشك كردن و سوراخ بايد كه تنگ باشد و آن آب ژاله در 
اي موم و سر محكم كردن به پاره آن خايه كردن و لختي روغن بنفشه در وي چكانيدن و

چون آفتاب بر او تابد، آن خايه از جاي بجهد . برابر چشمة آفتاب نهادن تا آن آب گرم شود
  .)69 ص، ةتحف( آن آب افتد و اين چيزي شگفت باشدو باال گيرد به مقدار قوت آفتاب و از 

را در ماه تموز ژاله «: نويسدمي» خايه را پرانيدن«در باب  نوادرالتبادرصاحب 
 »در آفتاب نهند چون گرم شود بپردن بستاند و خايه را سوراخ به موم بگيرند و ابامداد

  : استنيز آمده  الصناعاتبياندر  .)324 ، صنوادر دنسيري،(
و اگر خواهد تا خاية مرغ اندر هوا بپرد وي را به سوزن سوراخ كند و ميانش را تهي 

شب و سوراخش را به موم محكم كند و اندر  رو كند در ظلماه تموز، ژاله اند كند و به
  .)413، ص بيانتفليسي، ( هد، چون گرم شود به سوي هوا بپردآفتاب بن

نهادند تا گرماي بيشتري به آن برسد و در نتيجه تحركش گاه خايه را در تشتي مي
 ،برهانريزي، تب( كرداين عملكرد را تقويت مي فضاي معين و محدود تشت نيز ،بيشتر باشد

 ؛»طشت و خايه«/ »تشت و خايه«ذيل : 1373دهخدا  ؛3482، صمفتاحهدايت،  ؛»تشت و خايه«ذيل 
  .)»طشت و خايه«ذيل : 1388 مصفّي ؛291: 1357خاقاني  ؛»طشت و خايه«ذيل : 1382 سجادي

 شش روز و هفت خسرو نه قصر و هشت منظر  شعبهيك دو شد از سه حرفش چار اصل و پنج
 اندرا كنايه از هشت فلك دانسته »منظر هشت« )189 :1374(ر اين بيت خاقاني د
و  بهشت است هشت استعاره ازمنظر  حال آنكه هشت .)»منظر هشت«ذيل  ،2ج ، جهانگيري(

از هفت و نه فلك نام  اساساً شاعران كمتر به هشت بودن افالك توجه داشته و عموماً
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  .استعاره از نه فلك است »قصر نه«ر اند، كما اينكه در بيت مذكوبرده
 رنگ بود اول كه آخر گشت رمانيسفرجل  به معلولي تن اندر ده كه ياقوت از فروع خور

حال آنكه  .)»رنگسفرجل«ذيل  ،2ج ، جهانگيري(اند را كنايه از زر گرفته» رنگسفرجل«
ندارد، بلكه بيت  دوجو )413 :1374(خاقاني ي از زر در اين بيت نشاناساساً اشاره و 

ابتدا زرد و سپس  در كان خود )و همچنين لعل(به اين باور قدما كه ياقوت  اشاره است
  : نويسدجوهري نيشابوري مي. شود بر اثر تابش آفتاب سرخ و درخشان مي

ياقوت است يبوست ارضي خاص  ةئيتي كه مادت لون ياقوت آن است كه چون با ماو عل
شود و حرارت آفتاب در آن تأثير كند، اگر حرارت به افراط باشد به آن بياميزد و منحل 

صرخي كند، پس منعقد شود و صرخي آن به قدر حرارت باشد، و باشد  ةآن مائيت را فايد
   .)76 ، صجواهرنامه، جوهري( سبب اندكي حرارت، زرد منعقد شود كه به

  : داند ابوريحان اين سخن را باوري عاميانه مي
ه انّ جرم الياقوت يتردد في ألوانه بين االكهب و االبيض و االصفر الي ان و عند العام
  :قال الغضائري. يبلغ االحمر

 18أحمر شود هيپيشتر أصفر بباشد آنگ پاكاز بسي گشتن به حال از حال شد ياقوت
 و هذه بسبب ما سمعوه من الطبيعيين انّ الياقوت االحمر بالغ غايه كماله، كما انّ الذهب

ثم  ةو ظنوا انّ الياقوت تردد في ألوانه و تدرج فيها الي الحمر. االبريز في غايه اعتداله
   .)154 ، صالجماهربيروني، (... ليس وراء الكمال شيء وقف لديها اذ

و آنچه گويند ياقوت اول در معدن سفيد باشد، پس : ه استآورد الفنون نفايسصاحب 
آملي،  نالديشمس( سرخ شود تحقيقي ندارد رسدزرد، پس كحلي گردد و چون تمام ب

اين باور  نيز اشاره به منشأتعبارت  .)»ياقوت«ذيل : 1352 ثروتيان ؛334، ص 3 ج ،نفايس
گريبان  و سنگ پاره كه در دامن خورشيد رنگ سفرجلي دارد نه رماني، گوي«: دارد

  :ه استدر بيت ديگري از ديوان آمد .)406: 1384خاقاني ( »سالطين نشايد
 لعل رخشان شوم انشااهللا  سنگ زردم شده معلول به وقت

  19406: 1374 همو
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 ميرد از كوسش كه آوا برنتابد بيش از اين  كرم قز ميرد ز بانگ رعد و تنين فلك
 ، جهانگيري( است س و ذنب دانستهأرا كنايه از ر» تنين فلك« .)338 :همان(در اين بيت 

است » تنين«در حالي كه تنين فلك همان صورت فلكي شمالي  .)»تنين فلك«ذيل ، 2ج 
 ، صةضرورازي،  ؛41ـ37 ، صالكواكبصورصوفي، ( صفت آن كتب نجومي مسطور است كه

 تنين را .)»تنين«ذيل : 1388مصفّي  ؛449ـ448، ص 3 ج ،نفايسملي، آ ينالدشمس؛ 537ـ536
اژدهاي «ر بيتي از آن با عنوان د )487: 1374( گويند، و خاقانيبه فارسي اژدها نيز مي

  :ه استياد كرد »فلك
 مـي برآيـد بـرابـر تيغـش  زهره از حلق اژدهاي فلك

، ه استكه اژدهاي فلك را كنايه از رأس و ذنب دانست ،جهانگيريرو اين سخن از اين
، ريجهانگي( ته به مانند مورد قبل نادرست استظاهراً بنابر همين بيت خاقاني بوده كه الب

   .)»اژدهاي فلك«ذيل ، 2ج 

 به چار نفس و سه روح و دو صحن و يك فطرت
 به يك رقيب و دو فرع و سه نوع و چار اسباب

اين  .)»سه روح«ذيل  ،2ج ، جهانگيري( ه استرا كنايه از مواليد ثالثه دانست» سه روح«
، فرهنگتتوي، ( فرهنگ رشيدي  و )»سه روح«ذيل ، برهانتبريزي، (برهان قاطع به  گزارش

ه روح در اين بيت خاقاني عبارت از سدر حالي كه  ،ه استراه يافتنيز  )»سه روح«ذيل 
در » سه نوع«از سوي ديگر اين  .است) نفساني(حيواني و انساني  ،)طبيعي(روح نباتي 

  .)79ـ78: 1382 ايماني( به معناي مواليد ثالثه خواهد بودمصراع دوم است كه 

ذيل ، 2ج  ،جهانگيري( كنايه از خرما است» شبه ت مسيح يكقو«كه  آمده جهانگيريدر 
،  )»شبه قوت مسيح يك«ذيل ، برهانتبريزي، (قاطع برهان كه به  ،اين معني .)»شبه قوت مسيح يك«

قوت مسيح «ذيل : 1373 دهخدا( نامهلغتو  )»شبه قوت مسيح يك«ذيل ، رشيديتتوي، ( فرهنگ رشيدي
  :باشد بيت زير از خاقاني گرفته شده ةپاي رسد بر، به نظر مياست هنيز راه يافت )»شبه يك

 شبه، در پاي ترسا ريخته قوت مسيح يك  خورده به رسم مصطبه، مي در سفالين مشربه
  378: 1374 خاقاني
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ندارد،  هينوشي است، خرما وجحال آنكه در اين بيت خاقاني كه آشكار سخن از باده
 : نويسدآبادي مي شادي .تبلكه مراد از آن باده اس

يت از كنا» شبه مسيح يك«و  شراب انگور است كنايه از »شبه قوت مسيح يك«
عيسي او را به گمان مهتر گرفته بودند، ايشان او را ترسايي است كه دشمنان مهتر

عيسي پنداشتند و حالي بگرفتند و به خانه بردند، چون شب آمد آن ترسا را شراب 
و قوت او را در آن شب شراب ساختند، چون روز شد او را انگوري نوشانيدند 

حق . يم و بردار كرديمبكشتند و بردار كردند و گفتند ما عيسي را بگرفتيم و بكشت
و ما قتلوه و ما صلبوه : عيسي را بر آسمان چهارم برده بود، كما قوله تعاليتعالي مهتر

 ي قوت مسيح يكرانگوشبه بود و شراب  پس آن ترسا مسيح يك. و لكن شبه لهم
چون  شبه كنايه از نبيد خرماست از آنكه و بعضي گويند قوت مسيح يك. شبه
 ا آس كرده و در حلق او ريخته بودبي مريم خرم عيسي زاده شد، دوم روز بيمهتر

  ).167 ، صشرح، ديآبا شادي(

 : نويسدنيز مي معموري
دند و او به شكل عيسي دار ز را به جاي مسيح بر مروي است كه شخصي از نصارا

دارش  او را شراب داده بودند و صباح برنمود در نظر ترسايان، از اول شب تا صباح 
شبه فرمود و گفتند، مسيح يكبه اين اعتبار كه در همان شب او را مسيح مي. زدند

كه آن شخص را تا صباح شراب شبه شراب است چه مذكور شد  قوت مسيح يك
  20.)3503 ، صمفتاحهدايت، ؛ 187ـ186 ، صشرح، معموري( دادند

 : ددار »شبه قوت مسيح يك«ديگري در باب گزارش  ازيكز اما
: ه استبود» مسيح ةشب قوت يك«انگارم كه خواست خاقاني از اين آميغ برافزوده مي
از  ايما ةتوان كنايرا مي» مسيح ةشب قوت يك«. شبه ويژگي قوت است نه مسيح يك

خون «روي كه باده در كيش ترسايي ارزش آييني دارد و در انجيل باده دانست، از آن 
توان كرد، مي» مسيح ةشب قوت يك«گزارش ديگري نيز از . ه استخوانده شد» عيسي

مجاز  ح نيز، بهيسشبه كنايه از زمان اندك و م پيچ، يك در در اين گزارش دور و پيچ
  .)521ـ520: ب1386 ازيكز( همسايگي، خورشيد خواهد بود
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ان و دهان معشوق دانسته بكنايه از ز» خضر ةويا ميان چشمگ ماهي«در اين فرهنگ 
به ظن قريب به يقين  ).»خضر ةگويا ميان چشم ماهي«ذيل ، 2ج  ،جهانگيري( ه استشد

  :برگرفته از بيت خاقاني است
 ي گوياا ميان چشمة خضر است ماهي  زبان در آن دهن پاك گوييا كه مگر

  9: 1374خاقاني 

است كه زبان مبارك ايشان در دهن ) ص( حال آنكه اين بيت در باب حضرت ختمي مرتبت
 ةبردارند و بيت دراست  گويا در ميان چشم خضر مانند گشته ماهيمركب به  هپاكشان با تشبي
مرده در آب زنده  انماهي سيدرمشهور است كه هر وقت موسي به خضر مي. اشارتي است

ت كرد، به وي الهام شد كه كسي اعلم از موسي ادعاي اعلمي: اندآورده  .)9: 1358 معين( شدند مي
بريان از نظرش زنده گردد، وي با يشوع به راه افتاد تا در  ماهياو آن است كه  ةاوست و نشان

: نويسدمي تاريخطبري در  .)65: همان( سيدبريان را زنده يافت و به خضر ر ماهيالبحرين مجمع
اگر در ميان بندگان تو كسي از من اعلم است مرا به سوي او هدايت  :گفت موسي به خداوند

و مكان آن شخص را توصيف كرد و به موسي اجازه داد تا به  .بلي هست :خداوند فرمود. كن
) فتي(و جواني ) حوت مليح(شور خشك شده  ماهيموسي به راه افتاد و با او . سوي او برود
زنده  ماهيهر كجا كه اين  :خداوند به موسي گفت. اندنون دانستهبن و را يوشعابود كه برخي 

كه  سيداي ر موسي به صخره. ايدهيشد، شخص مقصود تو در آنجاست و به حاجت خود رس
يا به راه خود با آب حيات تماس يافت زنده شد و در در ماهيدر آنجا آب حيات بود و چون 

  :ه استابيات ديگري گفت خاقاني در .)»خضر«ذيل : 1386 شميسا( افتاد
 رسم زنده شوم هر گه كه به تو باز  تو چشمة حيواني و من ماهي خضر

  727: 1374خاقاني 
 اند ماهي خضرند گويي كĤب حيوان ديده اندكشتگان كز كعبة جان باز جانور گشته

  2189: همان
  

  تصحيحات .چهار
شواهد اشعار خاقاني در  مراد از تصحيحات اين است كه ضبط برخي ازدر اينجا 
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است كه  بديهي. است سجاديمصحح  ديوانها در تر از ضبط آنبه فرهنگ جهانگيري
 فرهنگ، وارد بوده مؤلفكه در اختيار ديوان خاقاني  ةها عمدتاً از نسخاين ضبط

توان نميها را چندان احتمال سنجشهايي از سوي مؤلف در ضبط ،، با اين حالاند هشد
  :ر دانستتصوغريب و دور از 

 استرسان ماين هجر كافر تو كه آفت بر جـان ما زنـدكĤتش سدهمگذار 
: 1316 همو(و عبدالرسولي  )94 :1375همو ( ازيكز ،)78: 1374خاقاني ( سجاديدر چاپ 

. ضبط اصيل خواهد بود )»سده«ذيل ( جهانگيري ضبط. ه استآمد» كĤتشي شده« )80
اساس اصالت  آمده كه بر» آتش سده«نيز  مجلس ةنسخ سجاديبدل در نسخه
كه  هجر و غم و درد آن مضمراً به آتش سده مانند شده :ضبط مرجح است ،تصويري

 ديواندر سه چاپ مشهور  »شده«پيداست كه . خود نماد عظمت و سوز فراوان است
شاهد به دست آمده از ديوان نيز اين سخن را تأييد . ستني» سده«تصحيف  چيزي جز

  :گويداي خطاب به چرخ ميند، شاعر ضمن مرثيهكمي
 ريز شاخ چليپا چه خواستيز آن مشك گيرم كه آتش سده در جان ما زدي

  535: 1374خاقاني 
 گر زين سپس چو سگ دوم اندر قفاي نان از سگ بتر بومگوهريپلنگبا اين 

 ، ذيل2و1ج ( جهانگيري طضب اما .)314: 1374خاقاني ( ه استآمد» همتيپلنگ« ديوان در
  :ديوانت دارد، هم به جهت تناسب لفظي و هم به جهت شاهدي از ارجحي )»سپس«

 گوهريخواب پلنگ نه ز سر گرچه پلنگ مست شو خور و گرگ سگ توام مي! آهوكا
  426: 1374خاقاني 

تي و م: اندگفته پلنگدر باب  اماو . ه استنيز آمد سجاديبدل و اين ضبط در نسخه
 ج ،ةحيادميري، ( سه عن أكل الجيففد غيره و ينزه نو اليأكل من صي يأكل شيئايصد لملم
   .)364، ص 2

 دـايـنمالن ـخت رـميورش ـر آخـامي چو بر خنگ ختلي خرامد به ميدان
اصيل  جهانگيريمتن  اما .)131 :1374خاقاني ( ه استضبط كرد» شاه ختالن« سجادي
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ه زيرا تناسب لفظي ميان مير و امير مورد تعمد شاعر بود ،)»ختالن« ذيل ،جهانگيري( است
   .)130 :1316خاقاني ( ه استآمد» مير ختالن« نيز در متن عبدالرسولي. است

 چو طفل كو سوي مادر گريزد از بر باب بـودخـانگاهمرا گـريز ز خـانه به
: 1316 همو(و عبدالرسولي  )80 :1375همو ( ازيكز ،)53: 1374 همو( سجاديدر چاپ 

» خانگاه« نسخة مجلسچون هم )»انگاهخ«ذيل ( جهانگيري. ه استآمد» خانقاه« .)54
 هاي متأخر بهسخهشكار است كه خانگاه در نآ. ضبط كرده كه صورت اصيل واژه است

 منشأتاين صورت اصيل هم در  .ه استشد ضبطخانقاه  ب آن، يعنيصورت معر به
در . ه استبه كار رفت بار )ظاهراً چهار(چند  )304 و 269 و 214: 1384خاقاني (

  :استنيز آمده الغرايب  ختم
  اي خادم خانگاه باال   اي پير مسافران واال

  60: 1387 همو

 به صنعا شنوند كوفهبانگ آن كوفتن از  كوس چون مار شده حلقه و كوبند سرش
 الة مرد ز سركوبة اعدا شنوندن  آنكازسخت سر كوفته دارندش و او نالد زار

همو ( نيز چنين است ازيكز چاپدر  .)101: 1374 همو( ه استآمد »كعبه« ديواندر 
 جهانگيريمانند  )15ص ( مجلس ةو نسخ )104: 1316 همو(عبدالرسولي  .)209: 1375

ه بدل خود نياورداختالف را در نسخه سجادياند و آورده »فهكو« )»سركوبه«ذيل (
رسد كه كوفه ضبط مرجح باشد، و شاعر تعمداً بين اين واژه و كوفتن ه نظر ميب. است

   .تناسب بديعي و لفظي برقرار كرده باشد ،و كوبند

 نگذرد بر ناي من پستيجز به آب گرم  اشك چشمم در دهان افتد گه افطار از آنك
ضبط فوق  ربترجيحي  هيچكه البته  )322: 1374 همو( ه استآمد» چيزي« ديواندر 
 ، ذيل2و1ج  جهانگيري،( اندست را آرد بريان گفتهپِ. هست بلكه تا حدي ناروا نيز ،ندارد

  :ه استنيز آمد الغرايبختماين واژه در  .)»پست«
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  جز پست نجسته ناي حلقش        جز اشك نشسته گرد دلقش  
  197: 1387خاقاني 

ن، نه لبك را طاقت لبيك نه ناي حلق را قوت پست خورد«: است نيز آمده منشأتدر 
  .)109: 1384 همو( »داشتن

 دهكيا كه نزل تو اينجا برافكندكو  داري گشادنامة جان در ده فلك
 رسد ضبطحال آنكه به نظر مي .)134: 1374 همو( ه استضبط كرد» گو« سجادي

  :استآمده در بيت بعد  .)»گشادنامه« ، ذيل2و1ج  جهانگيري،( باشد، ت داشتهارجحيجهانگيري 
زل م  جاست اي بهخانهچه علفكس نيست در ده ار ر علـف چـه ـن  ا برافكنـدهيـكـس ـب

  134: 1374خاقاني 

 كرباس و ديبه آستر استاوره  حال مقلوب شد كه بر تن دهر
حال آنكه همين اوره ضبط  .)66: همان( ه استبدل دادآورده و اوره را نسخه» ابره« سجادي
  : ه استآمد منشأتدر  .)»اوره«ذيل  ،جهانگيري( تر واژه استاست كه صورت كهناصيل 

ين تند و عور تن است كه تار زر ةچندين هزار سال است كه ذات خورشيد بافند
زندنيجي درپوشد و بامداد كوه را كاله زركش بر  يصبحگاه افق را قبا. زربفت بافد

و نماز پيشين چادر شابوري بر  .بخشدع به قوس قزح ابي ملمو چاشتگاه عت. سر نهد
و وقت شفق مشطبي  .كوهسار سازد ةو شبانگاه نسيج نشابوري كرت .سر هوا افگند

هاي فاخر اين همه كسوت. م دواج ماه گرداندصرح اوره ازرق آسمان كند و توزي نامعل
   .)303ـ302: 1384خاقاني ( !اهللا عجب استب .دهد و او عريانبه جمادات مي

  :ه استني نقل كرداقاز خا در اينجا بيت ديگري نيز جهانگيريذكر است كه مؤلف شايان 
 اندجز نسيج آستر ندوخته  اورة ما ز خام و خامان را

 ؛105: 1374 همو( ه استبدل دادضبط كرده و اوره را نسخه» ابره«در اينجا نيز  سجادي
  .)»اوره« ، ذيل2و1ج  جهانگيري،
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 ، ديـوانة عاقـل جـاندلمسيحـامهتـوك  راندچه سحر هميهبنگر كه در اين قطع
نيز همين ضبط را  ازيكز .)360 :1374خاقاني ( ه استآمد »دل مسبح« سجاديدر تصحيح 

بدل در نسخه آمده و» دل مسيحي« جهانگيري در متن. )469: 1375همو ( ه استبرگزيد
معتوه «عبدالرسولي  .)»مهتوك« ، ذيل2و1ج  ،جهانگيري( ه استدشذكر » مسيحادل«

عقل و در يك احمق و دلشده و بي: معتوه: ه استنوشتو در حاشيه  آورده» مسيحادل
ضبط  »مهتوك مسيحادل« فرهنگ ناصري و صاحب »دلحمهتوك مسب«قديمي  ةنسخ

كرده و گويد مهتوك بر وزن مفلوك به معني مرده است مقابل زنده و صورت متن ظاهراً 
  .)364 :1316خاقاني ( »معشوق مسيحي«و در يك نسخه صحيح است 

دليل اول : است» مهتوك مسيحادل«ضبط صحيح  توان انگاشت كهمي به دو دليل
مهتوك « است و از پارادوكس» ادلمسيح) مرده(مهتوك «است، زيرا كالم اصالت تصويري 

ه تركيب است، با توجه ب سخن دليل دوم اصالت قرينگي. ترمرجح» دلمسبح) رسوا(
ــ  كسوپاراد يك كس است، تركيب موردنظر ما نيز بايدوكه پاراد» جانعاقل ةديوان«

در ضمن مهتوك . باشد تا اصل قرينگي كالم رعايت شود ــ »مهتوك مسيحادل«يعني 
  .بح دل فاقد آن استفي نيز در خود دارد كه مهتوك مسمسيحادل، تشبيه لطي

 نيست به بخت خصم تو داروي درد مدبري  راپيلـور زمـانهپيلـة فلـكدر همـه 
حال آنكه شاعر تعمداً پيله ذكر  .)431: 1374خاقاني ( ه استآمد» فلك ةطبل«در ديوان 

  .)»پيله« ، ذيل2و1ج  ،جهانگيري( بسازد) شبه اشتقاق(كرده تا با پيلور صنعت بديعي 

 رافكندـب ردة خرد ماـتا هفت پ  آرخرگههر هفت كرده پردگي رز به
ضبط  .)134: 1374خاقاني ( نادرست است رسدبه نظر ميآورده كه » مجلس« سجادي

رسد و اصالت به نظر مي حجاست، مر پاريس ةكه موافق عبدالرسولي و نسخ جهانگيري
  .)»پردگي رز« ، ذيل2و1، ج جهانگيري( كندتأييد تواند  ميو لفظي سخن آن را بديعي 

 ، آفتابعطسة صبحعطسة شب گشت صبح؛   22ح از نقابين نمود طرة صبجبهة زر
: 1375همو ( ازيكزو نيز  )45: 1316 همو(عبدالرسولي ) 45: 1374 خاقاني( سجاديدر متن 

 ةعطس« :استجهانگيري  موافق عبدالرسولي بدلنسخه .ه استآمد» صبح ةخند«) 68
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ضبط اصيل و  تركيب همين آشكار است .)»صبح ةعطس« ، ذيل2و1، ج جهانگيري( »صبح
، رشيديتتوي، ( فرهنگ رشيدي اين ضبط به. كامالً با سبك خاقاني همساز و همنواست

، اجرآنندپادشاه، ( جاآنندرو  )»صبح ةعطس«ذيل  برهانتبريزي، ( برهان قاطع )صبح ةعطس«ذيل 
 كنايه از و نيز راه يافته )»صبح ةعطس«ذيل : 1373 دهخدا(نامه لغتو )»عطسة صبح«ذيل 

  .ه استشد آفتاب دانسته
 وندـوا شنـع وع وعرفه دهد ـصنور بي  چون جبهت ماهودل ز حسد نالدخصم سگ
ضبط صحيح  .)104: 1374خاقاني (كه البته نادرست است  ضبط شده» وه وه«در ديوان 
اصالت ( ه استوع خواهد بود، زيرا شاعر با اين لفظ و عوا صنعت ساخت همين وع
  .)»دلسگ« ، ذيل2و1ج  ،جهانگيري( )لفظيبديعي و 

  
  گيرينتيجه. پنج

به جهت در برداشتن لغات ادبي، تعبيرات و تركيبات كنايي و  ديوان خاقاني شرواني
ه نويسان بودمورد توجه فرهنگ توجهيشماري از اصطالحات علمي به نحو قابل 

فرهنگ صاحب انجو شيرازي،  ينالدجمال نويسان ميريكي از اين فرهنگ .است
از جهات مختلف داراي اهميت است، منابع قابل فرهنگ جهانگيري  .است ،جهانگيري

توجه، كثرت لغات و تركيبات احصا شده، نگاه انتقادي به منابع، عدم نقل صرف 
، برخي از مباحث هاشعري، تفحص از اهالي گويش يوانهايمطالب، تحقيق در د

نويسان بعد از چنانكه فرهنگ ؛ستا اهتن مزيبخشي از اي دستوري و نيز آوردن شواهد
فرهنگ با وجود چنين محاسني  .انددار او بودهاي غيرقابل انكار واموي به گونه
 .است بركنار نمانده و تركيبات ها هواژها در ضبط و گزارش لغزش از برخي جهانگيري

تا  ر و بلكهبسيار دشوا يها كاردوري از اين گونه لغزش ،ر آن زمانكه د دانستبايد 
 هاي ميرو تصحيح لغزش ، تحليلدر اين جستار به شناسايي .ه استبود حدي ناممكن

 هاي ميرشگفت برخي از لغز بتوان شايد .در مورد اشعار خاقاني پرداختيم ينالدجمال
فرهنگ لغات ديوان مؤلف از آن  ةاستفاددر ضبط و شرح ابيات خاقاني  ينالد جمال
   .ه استمنابع خود بدان اشاره كردباشد كه در ضمن  خاقاني
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  هانوشتپي
و مؤلف قسمتي را به احصاي برخي از لغات  ندت برخوردارز از اهميهاي ديگر اين بخش نيقسمت .1

  .ه استاختصاص داد »زند و پازند«
  :ه استمأخذ اخير بيت ديگري نيز از خاقاني به عنوان شاهد آورد .2

  بوده فرخج و آن تخجم اين     پيش درشان سپهر و انجم          
: 1357 خاقاني ←(است ثبت كرده » تخجم«را به همين صورت فاسد  الغرايبختمقريب اين بيت 

 همو( ه استآمد» بجخشم«قلعه صفري آقآباد و نيز در تصحيح در تصحيح عالي عباس اما .)122
  .)125: 1387 ؛ همو،146: 1386

» تجشّم«آن را به صورت  سجاديبه كار برده شده كه  يديوان خاقانمذكور در بيت ديگري از  ةواژ .3
  :ه استضبط كرد

  نهاد، زشت شبانگه لقا تجشّمكرده به ديوان دل چرخ و زمين را لقب          پير 
 ه استبدل دادرا نسخه» مجحشم«و  ه استآمد» مجسم«در متن عبدالرسولي به جاي اين واژه 

  .)53 :1375همو ( ه استآورد» خَجمتَ«نيز همان  ازيكز .)39: 1316خاقاني (
  .)»تخجم«ذيل : 1373 دهخدا( ه استها ايراد گرفته در فرهنگنيز بر ضبط و معناي اين واژ دهخدا .4
مجلس  ةاست، نسخ» بديد« )338: 1316 همو(و عبدالرسولي  )332: 1374 خاقاني( سجاديدر متن  .5

  .)448: 1375همو ( ه استدنيز همين ضبط را اختيار كر ازيكزآورده و » بدند«
كه در بيت مورد  است متذكر شده فرهنگ لغات و تعبيرات ديواندر  سجاديشايان ذكر است كه  .6

  .)»بيدستر«ذيل : 1382 سجادي( هراً تنداستر تصحيف، بيداستر استبحث ما ظا
بعضي به زاء و به معني نعمت و كام : را آورده و در حاشيه نوشته است» ريژ«عبدالرسولي همين  .7

. بوده است فرهنگ جهانگيريثر از همين أو ظاهراً مت. )553: 1316خاقاني ( اندعربي ضبط كرده
ز از هيتوان ارائه كرد كه به جهت پرز دال بر توجه عبدالرسولي به اين فرهنگ مييشواهد ديگري ن

  .كنيمبه درازا كشيدن سخن از بيان آن خودداري مي
به اول مضموم نام عابدي است كه حضرت : است با اين توضيحآمده  »سكوبا« فرهنگدر اصل  .8

، ج جهانگيري( رفته به جانب آسمان صعود نمودند به دير او ــ علي نبينا و عليه السالمــ عيسي 
  .)»سكوبا« ، ذيل2و1

ه بــ عليه السالم ــ و نيز آب خواستند موسي : ه استآمد االنبياي ابواسحاق نيشابوري قصصدر  .9
صحرا بيرون آمد و علماء و صلحاء بني اسرايل را بيرون برد و دعا كردند، ملك تعالي دعاء ايشان 

موسي عصا بر سنگ زد آب . اجابت كرد، و بفرمود موسي را تا عصا بر سنگ زند تا آب پديد آيد
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  .)208ـ207 ، صاالنبيا قصصنيشابوري، (پديد آمد به قدرت حق تعالي 
  .)556: 1387 ؛ همو383ـ382: 1386 خاقاني( است »ياد«اژه صورت صحيح اين و .10
  .)113: 1357خاقاني ( ه استقريب به اشتباه همين ضبط طرطوس را ثبت كرد .11
كنايه از شمشير دانسته شده كه محتمل است » بازدوزخ ةروض«فرهنگ جهانگيري گفتي است در  .12

  .رد نظر خاقاني بوده باشددر همين بيت مو» بارروض دوزخ«تحريف و تصحيفي از 
كس است  فروش به معني آنخانه: است نوشته» فروشخانه«مه قزويني در باب است كه عال شايان ذكر .13

ه و نآيد و براي اخذ ماليات عقب افتاده يا مصادره يا مجرد ظلم و ستم خاه ميكه از جانب ديوان و عدلي
است كه شفيعي كدكني بر  گفتني .)608 ، صمرصاد، ازير نجم( فروشدكسي را به زور و تحكم مي اسباب

به ). 413، ص مختارنامهعطار، (فروشي با فعل زدن به معني غارت كردن است  اين باور است كه خانه
  .رسد اين راي با برخي از شواهد مثل بيت مورد بحث ما همخواني چنداني ندارد نظر مي

  .60 :1391 فرمهدوي ←گاهي بيشتر براي آ .14
به اند منسوب كه گفته» جعفري زر«نويسان در باب برخي از فرهنگهم از اين دسته است خطاي  .15

 ،سرمة سليماني ،بلياني؛ »زر جعفري«ذيل  ،شرفنامهقوام فاروقي،  ←( مردي كيميايي به نام جعفر است
طالي خالص هايي بود كه به دستور جعفر برمكي از هزر جعفري، سكحال آنكه  .)»جعفري زر«ذيل 

؛ »جعفري«ذيل : 1382 سجادي( زدنده ميل از او از زر قلب سكاند قبگفته. اندكردهضرب مي
ه آمد اللغات غياثدر  .)»زر«ذيل : 1385 معين؛ 515ـ514: 1364 ديهيش ؛194، ص شرح، حسيني
آنچه در تواريخ است آنكه قبل از جعفر  اماخالص است منسوب به جعفر كيمياگر؛  زر: است

كردند، چون او وزير شد فرمود طال ه ميزر مغشوش سك ــ كه وزير هارون رشيد بودــ برمكي 
؛ »زر«ذيل : 1387 شميسا؛ »جعفري زر«ذيل  ،غياث ،رامپوري( زنندرا خالص كنند و بر آن سكه 

  .)»جعفري زر«ذيل : 1386 ادهزاشرف
  .)»مرغ سحر«ذيل  ،2ج ،جهانگيري( ه استضبط شد» باد«به نادرست  جهانگيريدر . 16
  :ه استچنين آمد ديوان با اختالفي اندك در .17

  دانـاي ب هـه ندانستـت و خايـم طشـر علـگ    اي در او طشتي است اين سپهر و زمين خايه
  312: 1374خاقاني 

  .132 و 120: 1355 دبيرسياقي ← .18
كه معادن جواهرات  دقدما معتقد بودناول اينكه  :نمايد در اينجا به دو مطلب اشاره كنيمبايسته مي .19

، نامهتنسوخطوسي،  ؛67ـ65 ، صجواهرنامه، جوهري ←( دنآيبر اثر تابش پرتو خورشيد به وجود مي
  :)19ـ16 ص
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 از آفتاب، زادن گوهر نكوتر است  مختار، گوهر آمد و اسالفش آفتاب
  75: 1374 خاقاني

 هر بچه كز خورشيد در كان آمدهشاهد  راستيوار ازرنگ ليكن صبحسنگ زر شب
  386: همان ←؛370: همان

 خورشيد هست زادة ياقوت احمرت  ياقوت هست زادة خورشيد ني مگوي
  564: همان

او  .بهرمانيياقوت  داند و سپسرماني مي ياقوت را اول ياقوت ابوريحان بهترين نوع دوم اينكه
إال انّ االول . بهرماني انّه صفتان لموصوف واحدو قد قيل في الرماني و ال: شودمتذكر ميچنين 

؛ فانه جعل و شهد لهذا ترتيب الكندي الوانه. برسم اهل العراق و االخر برسم اهل الجبل و خراسان
  .)3ـ2ص  ،الذخائر نخباألكفاني، ابن ؛108 ، صالجماهربيروني، ( البهرمان أعلي درجاته

 ، صقصصبوشنجي،  ؛47ـ46 ، صقصص قرآننيشابوري، ( اندهرا مختلف نوشت »شبه مسيح يك«نام اين  .20
  .)»عيسي«ذيل : 1386 شميسا ؛57، ص تاريخمستوفي، ؛ 283ـ382 ، صاالنبياقصصنيشابوري، ؛ 383ـ382

برخي از جغرافيدانان متقدم محل اين ديدار موسي و خضر را  اين است كهنكتة قابل توجه ديگر  .21
بعضي را اعتقاد آن است كه واقعة مالقات موسي : نويسدمي آثارالبالددر  قزويني .اندشروان ذكر كرده

السالم نزديك به آن اي كه يوشع عليهبود و صخره ]شروان= [به آنجا ــ عليهما السالم ــ  و خضر
اي كه به آن غالم پيش ماهي را فراموش كرد به شروان است، و آن دريا درياي خزر بود، و قريه

اي كه از اهل آن موسي و خضر طلب و قريه. است) جيران(او را كشته، قرية حيران آمدند و خضر 
اند كه نزديك به انهدام اند از اينكه مهمانداري نمايند، پس ديواري يافتهاند و آنها ابا ورزيدهطعام كرده
ها در نواحي خواهد بيفتد و خضر آن را مرمت نموده بر پا ساخت، قرية ناضروان بوده، و اينرسيده مي

  .)»خضر«ذيل : 1386شميسا  ؛459ـ458 ، صآثارقزويني، ( استأرمينيه نزديك به دربند 
  .)»شب ةعطس« ، ذيل2و1، ج جهانگيري( ه استآمد» از نقاب«به جاي » آفتاب«به نادرست فرهنگ در . 22
  

  منابع
، تحقيق احوال الجواهرالذخائر فى نخببن ساعد انصاري سنجاري، دبن ابراهيماألكفاني، محمـ ابن

  . 1939انستاس ماري الكرملي البغدادي، بيروت، 
  .، مشهدهاي ادبي از متون پيشينفرهنگ بازيافته، 1386زاده، رضا، اشرفـ 
  .22ـ20 ص ،20 ، شيادگار ،»خوان كارآسي شاهنامه« ،1325اقبال، عباس، ـ 
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  .1371، دتقي مير، تهرانحمم به كوشش، اختيارات بديعيبن حسين، انصاري شيرازي، عليـ 
  ].تابي[، ، بيروتتذكره اولي األلباب و الجامع للعجب العجاباألنطاكي، داودبن عمر، ـ 
  .1364، محمود مدبري، تهران به كوشش، سليماني ةسرم اوحدي، ينالدبلياني، تقيـ 
پياپي ( 4 ش، 1 ، سآينة ميراث، »)1(شروح شعرهاى خاقانى شروانى «، 1382ايماني، بهروز، ـ 

  . 86ـ71، ص ، زمستان)23
پياپي ( 1 ، ش2 ، سآينة ميراث، »)2(شروح شعرهاى خاقانى شروانى «، 1383ـــــــــــــ، 

  .66ـ41 ، ص، بهار)24
به اسعدبن عبداهللا الحنفي التستري، دبن ترجمة محم قصص االنبيا،بن الهيصم، بوشنجي، ابوالحسنـ 

  .1384، دزاده، مشهدعباس محم دسي كوشش
  .1363، ترجمة اكبر داناسرشت، تهران، آثارالباقيه دبن احمد، بيروني، ابوريحان محمـ 

ـ،ـــــــــــــــــــــــــــ   .1386، الدين همايي، تهرانجالل به كوشش، التنجيم ةعالتفهيم الوائل صنا ــــ
  .1374تهران، ي، تحقيق يوسف الهاد الجماهر في الجواهر،ـــــــــــــــــــــــــــــ، 

  .1335، دبيرسياقي، تهران دمحم، به كوشش فرهنگ آنندراج ،دمحمپادشاه، ـ 
  .1362، د معين، تهرانمحم به كوشش، برهان قاطع، بن خلف دحسينتبريزي، محمـ 
  .1386وند، تهران، راكبر بهدا به كوشش، فرهنگ رشيديتتوي، مال عبدالرشيد، ـ 
  .1371، جالل متيني، تهران به كوششن ايوب الحاسب، بدمحم، منسوب به الغرائبةتحفـ 
 ج ،زمين فرهنگ ايرانايرج افشار،  به كوشش، »الصناعاتبيان«د، بن محمبن ابراهيمشحبتفليسي، ـ 

  .457ـ279، ص 1332، 3
  .بريز، تالفنونفرهنگ اصطالحات و تعريفات نفائس، 1352ثروتيان، بهروز، ـ 
بخش، حسن تاج به كوشش االَغراض الطبيه و المباحث العالئيه،  جرجاني، اسماعيل بن الحسن،ـ 

 .1385، تهران
  .1359مشهد، رحيم عفيفي،  به كوشش، 2و  1 ج ،فرهنگ جهانگيري بن حسن،حسين انجو، ينالدجمالـ 

  .1375، مشهد، رحيم عفيفي به كوشش، 3 ج ،فرهنگ جهانگيريــــ، ـــــــــــــــــــــــ
  .297ـ273 ، ص1343، 12 ج، زمين فرهنگ ايرانبه كوشش تقي بينش،  ،»هجواهرنام«ـ 
ايرج افشار با همكاري  به كوششجواهرنامة نظامي،  البركات،دبن ابيجوهري نيشابوري، محمـ 

  .1383، درسول درياگشت، تهرانمحم
  ].تابي[، تهران تحفة حكيم مؤمن، د مؤمن،حسيني، محمـ 
تقي مدرس رضوي، دمحم دسي به كوشش، شرح مشكالت ديوان انوري حسيني فراهاني، ابوالحسن،ـ 
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  .1340، تهران
  .علي عبدالرسولي، تهران به كوشش، ديوان، 1316ين ابراهيم، الدخاقاني شرواني، افضل
  .يحيي قريب، تهران به كوششالعراقين، ةتحف، 1357ين بديل، الدخاقاني شرواني، افضل

 قلعه، علي صفري آق به كوشش، )الغرايبختم( العراقينةتحف، 1387ـ، ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .تهران

يوسف عالي  به كوشش، )العراقينةتحف(الغرايب ختم، 1386ـــــــــــــــــــــــــــ، 
  .تهران آباد، عباس

   .تهران، سجاديين ضياءالد به كوشش، ديوان، 1374ـ، ـــــــــــــــــــــــــــ
  .تهرانازي، ين كزالدميرجالل به كوشش، ديوان، 1375، ــــــــــــــــــــــــــــ

  .، كتابخانة مجلس شوراي اسالمي976، نسخة خطي شمارة ديوان، ــــــــــــــــــــــــــــ
  ..تهران، د روشنمحم به كوشش، منشأت خاقاني، 1384، ــــــــــــــــــــــــــــ

  .1375امين رياحي، تهران، دحمم به كوشش، المجالسةنزهخليل شرواني، جمال، ـ 
  .تهران، فرهنگهاي فارسي، 1368د، دبيرسياقي، محمـ 

  .تهران، گنج بازيافته، 1355ــــــــــــــــ، 
  ].تا بي[، بيروتكبري، الالحيوان ةاحي الدين، دميري، كمالـ 
، به كوشش محمدتقي البهادر ةتحفل نوادر التبادرين ايوب، الددبن امينين محمالددنسيري، شمسـ 

  .1350، پژوه و ايرج افشار، تهراندانش
  .، تهرانلغتنامه، 1373اكبر، دهخدا، عليـ 
  .1382، جليل اخوان زنجاني، تهران به كوشش، المنجمينةضروالخير، بن ابيرازي، شهمردانـ 

  .1362، ر، تهرانفرهنگ جهانپو به كوشش، نامة عالئينزهت  ـــــــــــــــــــــــــ،
 .1384، تهران ،21ـ20 پور، ج، ترجمة سليمان افشاريالحاوي دبن زكريا،رازي، محمـ 
  .1363، به كوشش منصور ثروت، تهران، اللغاتغياثد، الدين محمرامپوري، غياثـ 
خاقاني حواشي دكتر معين بر اشعار ، »شرح اشعار خاقاني«، 1358، ينالدضياء د، سيسجاديـ 

  .167ـ152 ، صتهران سجادي ينالدضياء دسيبه كوشش  شرواني
هاي نخستين كنگرة مجموعة خطابه، »شرح اشعار خاقاني«، 1352ــــــــــــــــــــــ، 

  .182ـ171 ، ص، به كوشش غالمرضا ستوده، تهرانتحقيقات ايراني
  .، تهرانفرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقاني شرواني، 1382ـــــــــــــــــــــــ، 

مجلس شوراي  ةخطي كتابخان ةنسخ ،شرح ديوان خاقانيبن داودبن محمود، دمحمشادي آبادي، ـ 
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  .14204 ةاسالمي، شمار
ادبيات و علوم  ةنشرية دانشكد، »هاي نويافته دربارة خاقانينكته«، 1382درضا، كدكني، محمشفيعيـ 

  .6ـ1 ، ص، زمستان)185پياپي ( ،45، ش انساني دانشگاه تبريز
ابوالحسن شعراني،  به كوشش، الفنون في عرايس العيونسنفائدبن محمود، الدين آملي، محمـ شمس

  .1389تهران، 
  .، تهرانفرهنگ اشارات، 1387شميسا، سيروس، ـ 

  .، تهرانفرهنگ تلميحات، 1386ـــــــــــــــ، 
  .تهران ،شرح  لغات و مشكالت ديوان انوري، 1364جعفر،  دسيدي، هيشـ 
ين توسي، به كوشش بهروز ، ترجمة خواجه نصيرالدصورالكواكببن عمر، صوفي، عبدالرحمانـ 

 .1381، مشيري، تهران
  .تهران، با همكاري انوشه حسابي، توصيفي طال و جواهرسازي ةنام هواژ، 1388ي، نسرين يطباطباـ 
  .1363، تهران ،دتقي مدرس رضويمحم دسي، تصحيح نامة ايلخانيتنسوخ دبن حسن،طوسي، محمـ 

  .، تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني، تهرانمختارنامه، 1386بن ابراهيم، ـ عطار، محمد
  .1371، ، تهرانمخزن االدويه د،محمبن  دحسينعقيلي خراساني، محمـ 
  .، تهرانسخن و سخنوران، 1350 الزمان،فروزانفر، بديعـ 
  .قرآن كريمـ 
 به كوششبن عبدالرحمان، دمرادترجمة محم، 1ج ، و اخبار العبادآثار البالد  د،بن محمقزويني، زكرياـ 

  .1371، ، تهرانيد شاهمرادمحم دسي
بن  ابآن از شرح ديوان خاقاني لعبدالوهبا شرح ( »خاقاني ةحبسي ةقصيد«، 1354، دمحمقزويني، ـ 

  .تهران به كوشش ايرج افشار،، 10ج ، هاي قزوينييادداشت، )الحسيني دمحم
  .1385، حكيمه دبيران، تهران به كوشش مي،هيمنيري يا فرهنگ ابرا ةشرفنامم، هيقي، ابراقوام فاروـ 
  .تبريز، )ترسايي خاقاني ةگزارش چام(سوزن عيسي الف، 1386 ،ينالد، ميرجاللازيكزـ 

  .انرته، گزارش دشواريهاي ديوان خاقانيب، 1386ــــــــــــــــــــ، 
   .كرج، )دفتر دوم شرح مشكالت خاقاني(ند و زندان خار خار ب، 1382، عباس، ماهيارـ 
 ص ،1335 ،4 ، جزمين فرهنگ ايران، به كوشش منوچهر ستوده، »گوهرنامه« دبن منصور،محمـ 

  .302ـ185
  .1387تهران، عبدالحسين نوايي،  به كوشش تاريخ گزيده،، مستوفي قزويني، حمداهللاـ 
  .تهران ،)هاي كيهاني در شعر فارسيهمراه با واژه(مي الحات نجوطفرهنگ اص ،1388ي، ابوالفضل، مصفـ 
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مجلس  ةخطي كتابخان ةنسخ، )نامهمحبت(شرح اشعار خاقاني ، دمحمبن ، عبدالوهابمعموريـ 
  .11562 ةشوراي اسالمي، شمار

ين الدضياءدسي، به كوشش د معين بر اشعار خاقاني شروانيحواشي دكتر محم، 1358 د،معين، محمـ 
  .رانته ،سجادي

  .، تهرانفارسي فرهنگ ،1385ــــــــــــ، 
ي پياپ(، 63، شمارة كتاب ماه ادبيات، »شرحي دوباره از ديوان خاقاني«، 1391 ،، سعيدفرمهدويـ 

  .75ـ52ص ، تير،  )177
رضا دمحم به كوشش، سعيداسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي د،يسعربن ابيبن منودمحمني، هيمـ 

  .1381، تهران شفيعي كدكني،
، اسفند ـ، دي 12ـ10 ، ش13 ، سراهنماي كتاب، »بشَخشُم يا بچخشُم« ،1349، مينوي، مجتبيـ 

  .694ـ691 ص
، )مجموعه مقاالت(مينوي بر گسترة ادبيات فارسي ، »بشَخشُم يا بچخشُم«، 1381، ــــــــــــــ
  .580ـ577 ، صمنير مينوي، تهرانبه كوشش ماه

كوب، عبدالحسين زرين ة، ترجم»نوسخاقاني و آندرونيكوس كومنه«، 1332والديمير،  مينورسكي،ـ 
  . 188 ـ111 ، ص1، ج زمين فرهنگ ايران

  .1386دامين رياحي، تهران، محم به كوشش، مرصاد العبادد، بن محمنجم رازي، عبداهللاـ 
  .1367تهران،  ، به كوشش حسن نراقي،مشكالت العلوممهدي،  دمحمنراقي، مالـ 
  .1370، يحيي مهدوي، تهران به كوشش، قصص قرآن مجيدنيشابوري، ابوبكر عتيق، ـ 
  .1386، حبيب يغمايي، تهران به كوشش، االنبياءقصصنيشابوري، ابوسحاق، ـ 
ناموارة ، سجاديين ضياءالد به كوشش، »الكنوز در شرح اشعار خاقانيمفتاح«خان، هدايت، رضاقليـ 

  .3560ـ3422 ، ص1370 ، به كوشش ايرج افشار،6 ج، د افشارودكتر محم




