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 چکیده
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 است. شدهبه دست داده واهد متنی دیگری نیز شده، پس از وارد کردن صورت صحیح، ش بررسی

 

 ، سبک نوشتار، نسلۀ الالاسماعیوحیح، محمد روشن، نسله، تصمنشآتخاقانی، : های ک،یدی  واژه

                                                           
 m.damankash66@yahoo.com               :رایانامۀ نویسندۀ مسئول .1



 خاقانی های  نامه در آشفته عبارات رخیب مجدد تصحیح/ 76

 مقدمه. 1

ی دوران حیات خود به اشلاص در ط هایی است که او  خاقانی شامو مجموعه نامه منشآت

 ،ساتند کاه نویسانده   منصابانی ه  ها، بیشتر صااحب  ؛ ملاطبان این نامهاست نوشته ملت، 

هاا و    سامت  ،. برخای از ملاطباان  اسات  باوده در ارتباا   آناان  مستقی  باا  مستقی  یا غیر

. در ایان  اناد  بوده و دیگرانی نیز صاحب مراتب دینی و ع،میاند  داشتههای درباری   منصب

ندان او و طرح مباحث شلصی. خاقانی در ونامه مربو  است به خویشا محتوای چند ،میان

تار باه ملاطاب ناماه      پایش و مفاوضاات دیگاری کاه    هاا   از خدمت ،ها  اثنای برخی نامه

 .است نرسیدهکه البته تعدادی به دست ما آورده، ن به میان سل ،است فرستاده

باه   1349باار باه ساال     آمده از این اثر، اول دست چند نسلۀ به به باتوجهد روشن محم

، باا  هاای ایان اثار     آوردن نسله دست   تصحیح و چاپ این اثر همت گماشت. مصحح در به

 .است کردهگی آن اشاره به چگون ،که در مقدمۀ اثر بودهرو  هایی روبه دشواری

 اند از:  تصحیح این اثر عبارتدر شده  های موجود و بررسی  نسله

 ؛الالاسماعیو بلانۀ  کتانسلۀ ا 

 ؛پاشا  نسلۀ کتابلانۀ س،یمانیه در بلش شهید ع،یا 

 ؛نسلۀ مدرسۀ عالی سپهساالرا 

 نسلۀ کتابلانۀ م،ی پاریس؛ا 

 .ارمغانچند نامه در مج،ۀ ا 

تعاداد   الالاساماعیو  بیشاتری دارد. نسالۀ   اهمیات  ،نلسات  نسلۀ دو ،در این میان

نسالۀ  از آن اسات و از ایان رو   تار   ست، لیکن قادیمی پاشا ع،ی هایش کمتر از نسلۀ  نامه

تاریخ کتابت آن نیاز دقیا     این نسله شامو سی نامه است و .است گرفتهکار قرار  اساس

تارین نسالۀ     باشاد؛ بناابراین قادی     تواناد   از سدۀ هفت  نمیتر  مشلص نیست، لیکن تازه

. این نسله در متن با (4/مقدماه  :1384خاقانی،  نک:) شود  محسوب می منشآتاز  آمده دست  به

 مشلص است.« ال»نشان اختصاری 

تواناد چنادان کهان باشاد و تعاداد        که مشلصاً تاریخ کتابت آن نمی را نسلۀ پاریس

و  نسلۀ الالاساماعیو از روی که احتمال داد  توان ، مینیز اندک استموجودش  های  نامه

ها و عبارات ناخوانا در هر دو کاامالً    افتادگیزیرا  ای دیگر رونویسی شده باشد؛ شاید نسله
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درساات بااه همااان صااورت موجااود در  هااا در پاااریس  مشااترک اساات و بساایاری از آن

دی پایش از  ضیاءالدین ساجا  .است شدهبه نگارش درآمده و گویی رونویسی  الالاسماعیو

ی در این فرد منحصربهبه تصحیح و انتشار این اثر اقدام کرد که البته نسلۀ جدید و  روشن

صحیح سجادی با شود و چاپ محمد روشن از هر نظر بر آن ترجیح دارد. ت  چاپ دیده نمی

ناک:  ) ناماه اسات   31، کالً دربردارنادۀ  خاقانیالدین بدیو   افضوهای  مجموعه نامهعنوان 

 .(2/: مقدمه1346 خاقانی،

سابک و سایاق دشاوار خاقاانی در      درنظرگارفتن های موجود و نیز باا    نسله به باتوجه

هاای فاراوان     طبیعتاً مصحح را با دشاواری  منشآتتصحیح  ،پردازی ی و مضمونآرای  معنی

خوبی از عهده برآماده و در تصاحیح    مصحح به ،ها ، اما با وجود همۀ ایناست کرده رو روبه

خاصه که اساتادانی چاون مجتبای     است؛ داشتهو دقت را مصروف  همتنهایت  ،این متن

 تقریرات آنان ،اند و در موارد بسیاری  الزمان فروزانفر نیز ایشان را یاری کرده  مینوی و بدیع

و برخای  ندارد معنای روشنی  ،عبارات و جمالت متن ،. لیکن در مواردیاست کردهرا وارد 

ز شود که خواننده بتواند درک درساتی از ماتن داشاته باشاد، و نیا       ابهامات مانع از این می

 را از نظر نحاوی دچاار مشاکو سااخته و    برخی عبارات  بدخوانی و یا ناخوانا بودن نسله،

بادیعی، کاه   بیاانی و  هاای   است و تکنیاک  کاستهدر مواردی از ادبیت متن  ،عالوه بر این

بساته، از نظرهاا پنهاان    ت باه کاار   سازی و هنری کاردن عباارا   در جهت برجسته خاقانی

خاصه که خاقانی معموالً تالش دارد تا لفظی مهمو نیفتاد و عناصار ماتن باا      است؛ مانده

 استای تقویت یکدیگر به کار روند.و در رباشند یکدیگر نهایت ارتبا  را داشته 

به برخی از ایرادات موجاود در تصاحیح پای     ،دوباره مصحح متن، خود بعداً با خواندن

ها   نبدا (437ا429: 1385روشن، ) «خاقانی منشآتاستدراکاتی بر » با عنوانای   برده و در مقاله

 است. کردهاشاره کرده و ابهام بعضی لغات و عبارات را حو 

کاه   اسات،  ماندهباقی نشده  حوها همچنان   این، بسیاری از ابهامات موجود در نامهباوجود

 خاصه) خطی دوبارۀ نسخ شود. با خواندن  نسله مربو  می تعدادی از این ابهامات به بدخوانی

 تحفةالعراقین ا و  دیوان خاقانیویژه مقایسه با  ا بهشواهد متنی  گیری از  بهرهو  (نسلۀ اساس

توان به تصحیح این متن کمک بیشتری کرد. تاکنون نیز نسالۀ جدیاد و معتباری پیادا       می

البته دو نسله باه زباان عربای     ه دست داد؛ب منشآتاز  که بتوان تصحیح دیگری است شدهن
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موجود است. مصحح در اساتدارکات خاود در توضایح عباارتی     های  پیدا شده که جدا از نامه

آورد که اساتاد میناوی ایان مضامون را در شاعری از       می ،الشعر بالشعر ربا() منشآتعربی از 

نقو چنین نوشتۀ استاد را  داشت کرده وخود یاد دیوان خاقانیبر ای  خاقانی دیده و روی برگه

خاقاانی،  ) «ایان دو بیات فارسای را آورده    ،در رسالۀ عربی که به اوحدالدین غزنوی نوشاته »کند:   می

ناماۀ   از یکی از این دوک   دستبنابراین ایشان کند.   و دو بیت را در آنجا نقو می (782: 1384

نکاه چارا ایان ناماه جاایی در ایان       اما ای است، آگاهی داشته نامه به اوحدالدین غزنوی() عربی

تصاحیح منقحای    ای دیگر پیادا شاود و    که نسله تازمانی ندارد بر ما روشن نیست. مجموعه

 به حو مشکالت و ابهامات این متن پرداخت.راه، ، باید از هیمن صورت گیرد

نسالۀ   در خاوانش  منشاآت ذکر مواردی است که مصحح  این پژوهش ،چنانکه گفتی 

اگرچاه در   .اسات  ماندهبدخوانی شده و یا بعضاً مواردی از نظر ایشان دور خود دچار  اساس

های دیگار را در روشان سااختن      بدل د متعددی وجود دارد که باید نسلهموار ،ها  متن نامه

آوردن فقط ای  و غرض  ما در این نوشته بدان موارد اشاره نکردهمعنی عبارات ترجیح داد، 

کناد و    مواردی که گاه نحو را درست می ؛است بودهها ن  آننکاتی است که مصحح واق  بر 

کناد. برخای از     مای تار   را از نظر هنری برجسته بعضاً آنسازد و  می دار گاه عبارت را معنی

کاه نسالۀ    درحاالی یا سپهساالر صورت گرفته، اساس نسلۀ پاریس در ظاهر، بر ،ها  ضبط

بادل   ناسب با متن است، اما حتی در نسلهبهتر و متای  دارای عبارت یا ک،مه الالاسماعیو

 است. ای به آن نشده  نیز اشاره

ناماه   ، یعنی تقریباً تا پایانِمنشآتموارد مذکور در این ملتصر تا صفحۀ دویست متن 

تصاحیح   رساد و   به پایان می الالاسماعیوجایی که نسلۀ  گیرد؛  می بر الدین را در  به زین

کاه در دسات ماا     اسات  گرفتهکتابلانۀ س،یمانیه صورت نسلۀ  براساسبیشتر  ،باقی متن

برای حصاول اطمیناان از   بررسی کرد.  یدیگر توان در مجال  میه  آن را البته و  نیست؛

چینای باشاد و ناه اشاتباه      حاروف ایارادی چااپی و   فقاط  اینکه برخی موارد ممکن اسات  

هران و چاپ انتشارات یعنی چاپ انتشارات دانشگاه تا  منشآت دو چاپِ ، از هرخوانی نسله

 بهره گرفتی .ا فرزان 

 پیشینۀ پژوهش. 2

اساتدراکاتی بار   »، پس از چاپ این اثر صورت گرفته، یکی منشآتتأمالتی که در باب تصحیح 
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تر از آن یاد کردی .  ، است که ما پیش(1385) محمد روشنمصحح متن، نوشتۀ « خاقانی منشآت

باه   است که باتوجه (1390) فر  نوشتۀ سعید مهدوی «خاقانی منشآتتصحیح تحریفی از »دیگری 

 منشاآت »همچناین   .اسات  شاده را متذکر « مار پری»به « ناز پری»شواهد متنی موجود، تصحیح 

 ،هاا   ناماه هاای    ضمن بررسای برخای ویژگای   است که  (1395) نوشتۀ محمدرضا ترکی «خاقانی

هاا، باه     برخای ملاطباان ناماه    لحاظ سبک نوشتار و همچنین اشارات تاریلی و پرداختن به  به

 است. اشاره کردههای موجود آن   متن و نیز نسله شده از انجامهای   کی  تصحیحو ک ّ

 تصحیح عبارات آشفته. 3

 «گرفت می بود، و همه دیده خیو حباب، که از آب به وام احبابهمه دل خیال » .1ا3

 (.3: 1362خاقانی، )

نسالۀ  ، اسات  شدهدر پاورقی اشاره  فته وبدخوانی صورت گر ،نسلۀ اساسدر خوانش 

نوشاته   مطااب  روال ک،ای نساله(   ) بدون نقطه نیز نسلۀ ال که این ک،مهاما در  حباب. :ال

و هر لحظاه  » آورد:    در جای دیگری می بهتر است.نیز باشد که معنی آن  «جناب»شده، باید 

خیاال  »که مؤید  (209همان: ) «آید  وار بر خادم می ، خیو خیو هات خیال بی خیالء حضرت ع،یاء

 در نامۀ دیگریهمچنین  جناس خط برقرار است.« جناب»و  «حباب»نیز بین  است؛« جناب

دل از پیوند مشاهدۀ خیال بی خیالء سجادۀ مقدساه پاروای آن نداشات کاه انفااس      » :است آمده

 .(96همان: ) «حروف پیوند را بر تنگنای ح،  گذرانیدی

خال »اما در ال  ،«ال و پا: خیال» :گرفته و در پاورقی گفته «بابخیو ح»ه   نسلۀ اساسدر 

همه دل خیال جناب بود و همه دیاده خاال حبااب    » که جم،ه بدین صورت باید باشد: است« حباب

سافیدی   طبعااً  شبه، وجهدر  ،«خال»به  «حباب»تشبیه  . در(پشت 5برگ  ال:) «گرفت میکه از آب بر

و  (209: 1362خاقاانی،  ) «یاه بگرفات، خاال ساپید انانیات برخاسات     چون همه تن خال س» .مراد است

 گوید:  می تحفةالعراقیندر  .(210 همان:) «تر، خال سیاه نکوتر از سپید خال خوشچهرۀ با »

 بااااردی ز پاااای کمااااال ایشااااان  

 گشااااااادیآن خااااااال باااااارص فرو 
 

باااارص از جمااااال ایشااااان خااااال   

جااااا نهااااادی خااااال مشااااکین بااااه   
  

(159: 1387)خاقانی،   

 پایش از وعده رسانده، میوه  بیشدرخت انجیر چون وعدۀ اهو مکارم که عطا ». 2ا3

 .(7: 1362خاقانی، ) «از برگ برآورده



 خاقانی های  نامه در آشفته عبارات رخیب مجدد تصحیح/ 80

توان دقی  مشلص  نمی چندان نسلۀ اساس براساسرا  «پیش»و  «بیش»گذاری   نقطه

هرچناد عطاای    .(رو 1 بارگ  پاا: ) دارد «پایش » صاورت  بهاولی را  ،نسلۀ پاریسکرد، لیکن 

کناد    تواند محتمو معنا باشد، منط  عبارت حک  می می هر دو ،از وعده «پیش»ا ی «بیش»

 .(پشت 7برگ  ال:) بلوانی  «بیش»و دومی را  «پیش»که اولی را 

پایش از ساائو باه    عطاای او   ،چاه  کوکار را به دعای سائو حاجت نیسات؛ معطی نی»

نه خاقاانی هار دو واژه را    نیز باید گفت که. (341: 1362خاقانی، ) «است حضرت ربوبیت رفته

بین دو واژه را رعایت نکارده باشاد و ناه    به یک صورت آورده باشد و جناس  ممکن است

است که میوه پیش از بارگ بیااورد؛ چنانکاه در عباارات     ای  خاصیت درخت انجیر به گونه

درخات انجیار پنجاه گشااده،     » کند:  برآمده از درخت انجیر میهای  پیشین نیز سلن از برگ

و  ،(4هماان:  ) «گشااد   خضایب، پنجاۀ سابز برمای     ی کا ّ انجیر بر ضادّ  گ.. بر.کوفت  ست مید

 آورد: می نیز اگر در بیتی (12: 1386) گنجوی نظامی

 رساا  تاارنت اساات کااه در نوبهااار    
 

 پاایش دهااد میااوه پااس آرد بهااار    
 

،ی،ای  حسان تع باید آن را فقط پارینۀ مانده بر درخت ترنت مقصود است و های  طبیعتاً میوه

 شاعرانه به حساب آورد.

خاقانی، ) «نصر مجرد ماندو بلت ن بیلتنصریاب سایۀ وار از  المقدس  حضرت، بیت». 3ا3

1362 :8.) 

نیز خ،،ی در معنای   «سایه»پذیرفتن  .(رو 34برگ ) «سپاه بلت نصریان» نسلۀ سپهساالر:

سیاق عبارت در  به جهباتورا کاتب خواسته باشد  «سپاه»کند و ممکن است   جم،ه ایجاد نمی

)خاقاانی،  « کعبه از پای پیو ابرهه برسات »آید:   بالفاص،ه در جم،ۀ بعد نیز می ولی ،آنجا بیاورد

مم،کت مصرآسا »کند و نیز در جمالت پیشین:   را تقویت می «سپاه»که تا حدودی  (8: 1362

 .(14: همان) «بی فر و عون خالی شد از خیو فرعونیانِ

 .(39همان: ) «رموز و ابن بجدتهاابجد  واضح». 4ا3

 «واضاع » دیگار در آغااز ناماه آماده، در نسالۀ      در این جم،ه که پیرو جمالت عربای 

با  کند که  دار می از وضع کردن، جم،ه را نیز معنی این اس  فاعو. (رو 12ال: برگ ) است آمده

 آید.  ای از آن به دست نمی  معنی «واضح»

 .(45: 1362خاقانی، ) «و باز پنهان شود دیدار آمدزمان  به یکزهاب چشمۀ حیوان بر خضر . »5ا3



 81/ 1396 ، پاییز و زمستان2، شمارۀ 6سال  ،پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت

مطابقات   باشد که باا جم،اۀ بعادی    «دیدار آید»باید  چنانکه در نسله() فعو ،در این جم،ه 

باه کاار    «دیادار آمادن  » در ماوارد متعاددی   منشاآت در  .(رو 14ال: برگ ) شودنحوی برقرار 

یا  (44: 1362خاقانی، ) «الل احوال احباب دیدار آیداستدراک خ،و اسباب که در خ ،چه» است: رفته

هماان:  ) «لعبتان رنگارنگ جواهر از دامن امهات جبال به واسطۀ میتین متین کان کن دیدار آیاد »

گار شادن در متاون دیگار نیاز       به معنی پدیدار شدن و ج،وه «دیدار آمدن»که  (303 و 205

خانۀ آن دوست باشی  تا فردا خود چه دیادار   مساعدت کن تا امروز و امشب به» ؛ یامتداول است

 .(105: 1378الم،ک،   نظامخواجه ) «آید

بهاای گرانمایگاان     خادایگان و خاون   هار هر حرفای را گانت شاایگان و تاا      ». 6ا3

 .(پشت 17ال: برگ ) «تا  هنر خدایگان» :در نسله .(53: 1362خاقانی، )« پندارد  می

 ساااارور عقاااااو و تاجااااادار هنااااار 

 

د و چنااااین شاااااید دردساااار بیناااا    

(862: 1388)خاقانی،   

نزدیاک   «هار »در نسله در تمام موارد به یک صورت است و باه   «هنر» نگارش ک،مۀ

تواند بود کاه نقاد هنار    » :است گرفتهخوانش در موارد دیگر به درستی صورت  است که البته

 .(156: 1362خاقانی، ) «تمام عیار نیست ،کمینه خادم

یر جان نیازمنادان  گ  ورزان است و نسیمی که دست  دل عش سببی که پای دام ». 7ا3

 .(46همان: ) «دای بای  ای و ه  از آهو شمه  آهو کرشمه چش از  است؛

 :اسات  ماناده در ترکیب اضافی نلست است که از نظر دور  «چش »مقارن  «ناف»ک،مۀ 

ین ترتیب به همراه دو بد .(پشت 15ال: برگ ) «ای باید  آهو شمه نافای و ه  از   از چش  آهو کرشمه»

 .برقرار است در متن نشر مرتبطی نیزو ، ل جم،ۀ پیش

پاای در میاان    ،فرا پیش خاطر گذشتن گرفت و ادب تلفیا   درو نیز اندیشه ». 8ا3

 .(72: 1362خاقانی، ) «و دست بر دهان ترجمان خاطر نهاد آورد

بارای   ،مطااب  معماول   ،هکاتب نسل) است شدهکه در پایان خط ایجاد ای  دلیو فاص،ه به

در این جم،ه ناقص  «اندیشه»ک،مۀ پس از  ،(نوشته ک،مه را کشیده ،در پایان خطرعایت توازن، 

 صاورت  باه « در»در نتیجاه   ؛است از نظر مصحح دور مانده «در»پیش از  «با»و  شدهخوانده 

بایاد   «باادر » صاورت  باه  دهند و  تشکیو یک واژه می ،این دو ؛است شدهحرف اضافه ت،قی 

 :ناک ) گیرناده اسات   ، سریع شتابنده و سبقت«بادر»از معانی  .(پشت 22ال: برگ ) خوانده شود



 خاقانی های  نامه در آشفته عبارات رخیب مجدد تصحیح/ 82

برای اندیشاه. همااهنگی   است رسد در اینجا صفتی  می ؛ و به نظرذیو بادر( :1988منظور،  ابن

و به شتاب رفاتن   در باب تندی و تیزی خاطرنیز قابو توجه است. « خاطر»و  «بادر»آوایی 

مضمار رباید و اال آنجا  می اللیو خاطر عنان ق،  از دست رکض»گوید:  یز در جای دیگرآن نی

نیز اندکی دور از لغاات   «بادر». با وجود همۀ آنچه گفتی ، (166: 1362خاقانی، ) «سلن نیست

 دهد.  ، لیکن دستنویس موجود امکان خوانش دیگری را به ما نمیاستکاربردی خاقانی 

« احتماال آن نکناد   اشااره اسات کاه ایان    را قراین و نظایر بسیار  و این معانی». 9ا3

 (.46همان: )

ها به   در فرهنگ «اصاره» .(رو 15ال: برگ ) است رفتهبه کار  «اصاره»در نسله به صراحت 

 «رسنی بسیار کوتاه که دامن خیمه به میخ وابندناد  :االصاره واالیصر»است.  «رسن کوتاه»معنی 

تواناد داشاته     وجهای نمای   «اشاره»با  تحمو() احتمال کردن .(«أصار »ذیو /7الفراهیدی، بی تا: )

 کند.  پیدا می عبارت معنی روشنی «اصاره» به باتوجهباشد، لیکن 

 .(86: 1362خاقانی، ) «گون بر سر است  هنوز غاللۀ غالیه را() آن جنابشنوم که   می». 10ا3

روی سلن در آفتاب است و  پیداست کامالً ا  که خالی از ابهام نیستا در این عبارت  

 نسالۀ ال در کناد.   مای  خاقانی به سیاهی آن اشاره ،واسطۀ اینکه در زیر ابر پنهان شده به

باشد. در هر حال  «از سحاب»توان احتمال داد  می که( رو 26برگ ) آمده «ا سحاب» صورت به

 صاورت  باه مصاحح  نیز که  را شود. پیش از آن  در نسله به وضوح دیده می «سحاب» واژۀ

 باه  باتوجاه از طرفای نیاز مصاحح     ؛شاود   گاه ضمیر اشاره دیده نمی است، هیچ هخواند« آن»

است تا مگار معنای    را به متن افزوده« را» عالمت مفعولی ،«جناب» صورت بهخوانش ک،مه 

نقاب سیاه بر چهره داشتن، در پارده باودن، در نقااب باودن،     ) بعدیدرست شود؛ تمام عبارات 

. بلشد  را تقویت می «سحاب»وجود ک،مۀ  ،که خطاب به آفتاب است (...ر سر آوردن ودوده ب

: اسات  کردهبه مضمونی نزدیک به این اشاره  (48: 1362)های دیگر نیز خاقانی   در متن نامه

روی سلن در آفتاب و همچنین ممادوح  که  «...و اط،س اصفر آفتاب و اکسون اسود سحاب»

پوشای را باه    دهد و سایاه   . خاقانی سبزفامی را به او نسبت مییا همان ملاطب نامه است

او  ؟فام چرایای  چهره بود. تو زر خالصی سیاه زر سبزفام بسیار باشد. سنگ محک، سیاه»: خورشید

شمس را برهنگی زی و زیور تمام است و به  ،به حقیقت ،چه ، سبزفام چراست؟سنگ محک است

 .(41 همان:) «کسوت اکسون سحاب اغبر حاجتمند نیست
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نمایی. در معسکر پسارزادۀ    نمای را حجراالسود می روزهاست که آسمان کعبه». 11ا3

 .(86: همان) «داری  می نشان خ،یعخ،یفه جامۀ 

این عبارات همچون مورد پیشین خطاب به آفتاب و در سیاهی رفتن آن اسات. طبعااً   

اماا   دن آن زیار ابار اسات،   پنهان ش سیاهی و کردن خورشید،تصور « االسودحجر»مراد از 

که  شتن آفتاب و نامفهوم بودن آن است،دا «نشان خ،یع»بحث بر سر عبارت بعدی و جامۀ 

و منظاور آن نیاز سایاهی ابار      (رو 26ال: برگ ) آمده «نشان جامۀ خ،یفه» صورت بهدر نسله 

بارها و باه  خ،فای عباسی جامۀ سیاه بر تن داشتند و در ادبیات ما  ،دانی   که می  چناناست. 

 :است رفتهگوناگون به این موضوع اشاره های  راه

 ع،  خاص خ،یفاه زده بار لشاکر حاا     
 

آرا بینناد  چتر شامست کاز او مااه شاب      

(97: 1388)خاقانی،    

 گوید: (104: 1358)بی،قانی  الدینو مجیر

 خ،یفه را پسری گرچاه بار خاالف پادر    
 

 به جای تن دل و دیوان شده خ،یفاه شاعار   
  

آمان   ،الدین از صاعقۀ پیری آسمان حوادث  زار زمین به سبب پادشاه سی  کشت». 12ا3

 (.87: 1362خاقانی، ) «صافی ،آمیز نوایب  گرد ط،بباد و چهرۀ ستارگان آسمان دولتش از 

که نسله نیاز تأییاد    چنانولی ا   ،است ، در پایان جم،ه ذکر نشدهدر متن «زمین»ک،مۀ 

چهرۀ ». است کردهرا التزام  «زمین»پی در پی ۀاقانی در چند جم،چون خ ،باید باشد کند ا   می

 تقابو دو ترکیب .(رو 27ال: بارگ  ) «صافی ،نوایب زمینآمیز   ستارگان آسمان دولتش از گرد ط،ب

شود،   تر می  میان ک،مات نیز قوی   مشلص است و ارتبا  «زمین نوائب»و  «آسمان حوادث»

توان آن را به همین   میفقط باوجود اینکه در نسله نیز  ا در عبارت «آمیز ط،ب»اما ترکیب 

یک  منشآتباشد که در  «آمیز  ظ،مت»رسد و شاید باید   معنی به نظر می  بی صورت خواند ا 

 «گردانناد   آمیزش تیره مای  آینه بس روشن است به نفس ظ،مت» :است رفتهبه کار بار دیگر نیز 
 (.13: 1362خاقانی، )

 .(88همان: ) «از خاک به آدمی تو کردی مردمیا به دست خاقانی ر». 13ا3

یک بیت شاعر اسات    ی ازاست و این بلش «مردی»ب،که  نیست، «مردمی» ،در نسله

خادای جهاان    بار خدای خسروان و سایۀای   بگو» :است شدهذکر  یکه در ادامۀ مط،ب

 خدایگان زمین و خدیو راستین
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 خاقااااانی را بااااه دساااات مااااردی   
 

«ی تاااو کاااردیاز خااااک باااه آدمااا    

(رو 27)ال: برگ    

 .(156: 1387خاقانی، ) نیز به همین صورت مندر  است تحفةالعراقیناین بیت در   

 .(89: 1362، همان) «تشیید و ترتیب این خانه پرداخته باش  درپس آنگه ». 14ا3

 «تشیید و ترتیب این خانه پرداختاه باشا    از» است: «از» رفته در نسلهکار افۀ بهحرف اض

یا بدون حرف اضافه و یا با دو حرف اضاافۀ   «پرداختن»طبیعی است که  .(پشت 28ال: برگ )

و طراز »پرداختن از: رود.   به کار نمی« در» با حرف اضافۀ این مصدر ؛کاربرد دارد« به»و « از»

و باا آن نپرداخات کاه    »پارداختن باه:    .(47: 1362خاقانی، ) «دستارچه از زربفت چهره پرداختمی

 نیز در متون دیگر: .(190همان: ) «تی و دعایی که آن حضرت را شاید ارسال کندخدم

 

 سااااختند گاااه رود و مااای   نشساااتن
 

 ز بیگانااااااه خیمااااااه بپرداختنااااااد 

(3/319: 1386)فردوسی،   

 کااه زد پرگااار ایاان گنبااد کااه پرداخاات 

 

 باااه هفااات و دو و ده بلاااش مااادور  

(533: 1368، ناصرخسرو)   

دعاا هدیاه    پرستندۀدریای چین بفرستاد، پرستاری به  گوهر خاتونی از ساحو». 15ا3

 .(89: 1362خاقانی، ) «کرد

ال: ) اسات تار   باشد که معنی نیز دقی  و منطقی «فرستنده»باید  مطاب  نسله() در اینجا

الدین. در موارد  ، سی کننده ، خاقانی است و هدیهروی که فرستندۀ دعا ؛ ازآن(پشات  28برگ 

پاس باه ساوی عارش      ،هر سحرگاهش دعای صادق ران »شود:  ده میدیگر نیز این تعبیر دی

 «فرساتد   هزاران دعا و ثنا و خادمت مای   ،دعاگوی مل،ص». (828: 1388خاقانی، ) «فرسایی فرست

روز و شب ادامت مراس  ثنا و اقامت لاوازم دعاا    ،خادم داعی» .(393 :1378 ،الرسائو الملتارات من)

 .(171همان: ) «فرستد  ت صفا سوی ق،عۀ سما میسفتۀ دعا بر صف ،کند و هر سحر  می

« گرداناد  تاازه وار ماه را   بین ، کرشمۀ معجاره   ای که می  پاره  بدین شگفتی مه». 16ا3

 (.91: 1362خاقانی، )

 ،باید باشد «پاره گشتن» ،کند، فعو جم،ه  ه  سیاق عبارت تأیید می چنانکه ه  نسله و

بدین طری  تناسب میان اجزای جم،ه برقارار باشاد و   تا ( پشت 29ال: برگ ) «تازه گشتن»نه 

  شوند.  به کار گرفته  القمر(  معجز ش ) در جهت تقویت ت،میح موجود آنتمام عناصر 
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 پاااس بااار ف،اااک ترنجااای از جااااه   

 ساات انگشاات تااو گاار ق،اا  نسااوده    
 

ای ماااه کااردهچااون ساایب، دو ناای       

سااات مااه را چااو ساار ق،اا  نمااوده       

(155: 1387)خاقانی،    

دایرۀ لب بیش نادارد،   که میدانگاه از ح،قۀ ح،  تا نی  مجال به حروف تنگ و». 17ا3

 .(95: 1362، همان) «توان گردانید بنان س،ک طوی،ۀ زبان و ه  هللا الحسنی را ه   اسماء

ن از گفاتن و  . اینجا سال (پشت 30ال: برگ ) است آمده «بیان» صورت بهنسله  در «بنان»

: 1362)ندارد. خاقانی  مجازاً ق، () «بنان»و ارتباطی با نوشتن و  هللا استبه زبان آوردن اسماء

و به حروف »گوید:   آورد و می  این مضمون را با اندکی تغییر میالدین،   در نامه به مهذب (276

ش نادارد، اساماءهللا الحسانی را    و لاب لاب بای    مجال که میدانگاه از نهایت ناف تا حد ح،  تنگ

 .«توان گردانید بیانک س، ه و  طوی،ۀ زبان ه 

 .(95 همان:) «وار تازه رح  و حامو نماید عقی  او را مادر یحیی خادم».18ا3

در  «خادم». عقی  بودن «خادم»نه  سازد،  دار میاست که این جم،ه را معنا «خاطر»ک،مۀ 

ری به بکبارها خاقانی . (پشت 30ال: برگ ) این بافت و نیز ربط آن با ادامۀ جم،ه وجهی ندارد

تأم،ی  ،چون به قدر خاطر سقی  و فکرت عقی » :است کردهو نیز حامو بودن خاطر خود اشاره 

 (.142: 1362خاقانی، ) «...رفت
 هاای بکرناد آبساتنان حسارت      زین نکته

 

 مشتی عقی  خاطر مشتی سقی  ابتر 

(194: 1387، همان)  

پنادارد کاه هرگاز     نماید، بیارون کناد و    بدسیرتی و نابسامانی میمحمد اگر ». 19ا3

 .(104: 1362، همان) «است بودهن

د، در شاو     مرباو  مای   ،الدین، داماد خاقاانی   ای خطاب به شهاب  در این عبارت که به نامه

 «محمد»نه  است، «محمود»و اصوالً صحبت از شلصی به نام  خوانش اس  اشتباهی رخ داده

خانوادگی خاقانی و همچون بسیاری  ینامۀ شلص . از این نامه که جزء چند(پشت 33ال: برگ )

پیداست کاه رابطاۀ میاان دو     ،های اقامت او در تبریز است  مربو  به سال ،های دیگر  از نامه

 خاقانی به تیرگی گراییاده الدین با دختر   و نیز رابطۀ شهاب الدین و مشیدالدین(  شهاب) دامادش

ناامی  «محماود »ذکار   ،ارد. در این میانالدین را از تندخویی بازد  و او در تالش است تا شهاب

. یاا حتای غالمای باشاد کاه بار ماا مع،اوم نیسات(         ) احتماالً باید نوۀ خاقاانی باشاد  رود که   می

مشیدالدین چه کند که تو را از او شکایت باشد؟ یا محمود مذموم چه داند سگالیدن کاه از او فریااد   »
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 ،که به پسر خود، مؤیدالدین مۀ دیگری ه در نا «محمود»از  .(104: 1362خاقانی، ) «شاید داشتن

الزماان، والادۀ    ةرضیۀ مرضیۀ عفیفۀ صاالحه، رابعا   سالم و پرسش به ستّ» کند:  یاد می نویسد،  می

 (.188: همان) «خالص درخواهد ء.. رساند و دعا.محمود صانهما هللا و رعاهما

 «مج،اس را آیین حرکت طالبی بس است یمن یمین آن  شرایین برو ضربان » .20ا3

 (.106همان: )

. در این است ماندهآمده که در متن از نظر دور  «شرایین»پس از  «خ، »واژۀ  ،در نسله

و در جم،ۀ بعدی ذکار  ( رو 33ال: برگ ) است ک،ی آمدهو عام  صورت به «شرایین خ، » ،جم،ه

خاصه شرایین کهتر که بای افاضات ناداوت حیاات از     » :است گرفتهخاص پس از عام صورت 

 .(همان) «لمس انامو شری  هیچ سریان قوت ندارد

و این معانی را قراین و اخوات و نظایر و لدات بسیار است که دیگر فصاوص  ». 21ا3

 .(155: 1362خاقانی، ) «شدفصول تقریر و تحریر کرده 

نسالۀ  متع،  به ) را «شود»فعو  ،مصحح ، ماندهمغفول  «در»چون حرف اضافۀ  در اینجا

انجاام   ،در ایان عباارت  است.  را ترجیح داده در باقی نسخ() «شد» و کردهل بد نسله (اساس

که در دیگر فصوص فصاول  »چنین است: زمان آینده موکول شده و شکو کام،ش به  عم،ی

 .(پشت 49ال: برگ ) «شودتقریر و تحریر کرده 

 .(158: 1362)خاقانی،  «اوتادهای  ق،عه درهای افراد   به حصن». 22ا 3

باه  » .ناه حارف اضاافه    ،اسات  آماده ند و بینشان واو عط  معطوف به یکدیگر ،این دو

 .(پشت 50ال: برگ ) «اوتادهای  ق،عه وهای افراد  حصن

ای  از غیاب دوشایزه  نامی کاه چناین   ،ندنامزد این عروس کدام است؟ نوای ب». 23ا3

 .(162: 1362خاقانی، ) «عقد بسته آمدا هللا رایته  یاع،ا نام پادشاه مغرب  بر چون غیب

نیز  «غیب»و  «عیب»به کار نرفته و طبیعی است که  ۀ الالاسماعیونکره در نسل «ی»

گونه حکا    این ،لیکن منط  جمالت ،چندان مشلص نیستند ،کاموناگذاری  دلیو نقطه به

نامی که چنین ،ندزد این عروس کدام است، نوای بنام»تواند غیب باشد:  نمی هر دو کند که  می

 51ال: برگ « )عقد بسته آمدا هللا رایته   ا اع،یبر نام شاه مغرب   عیب دوشیزه چون غیبپاکیزه از 

، از ارساالن  ه خاقانی آن را به مظفرالادین قازل  ای است ک مراد از این عروس، قصیده .(رو

 .است ی  کردهاتابکان س،جوقی منطقۀ عراق و آذربایجان، تقد
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ک دست راست ،َبر مَ یامحمدی شمارد کهتر ندانست که آن تشری  را تعویذ ». 24ا3

 .(166: 1362خاقانی، ) «ک دست چپ گمارد؟،َبه مَ یاخات  س،یمان پندارد  یاسپارد، 

رسیده  داند تشری ِ  نمی ،العارف شاعرانه  در این جمالت، خاقانی با تردیدی مبتنی بر تجاهو

است، باید تعویاذ محمادی باه    و ارزشی که برای آن قائ به  باتوجهرا  ابهری الدین  از طرف قطب

باارت را  بایاد صاحیح ع   یا خات  س،یمانی. بنابراین تردید بر سر این دو مورد اسات و  آورد شمار

بر م،اک دسات    کهتر ندانست که آن تشری  را تعویذ محمدی شمارد تا»بدین شکو در نظر گرفت: 

 (.رو 53برگ ال: ) «راست سپارد، یا خات  س،یمان پندارد تا به م،ک دست چپ گمارد؟

پوشی بکند و در سر کشد و به ترک کبود تیغ هندسه رنگوز رشک حدت او ». 25ا3

 .(167: 1362خاقانی، ) «سیاه درپوشد

اما حدسی کاه بارای جم،اۀ اول ایان      نسله در این قسمت بسیار زیاد است،آشفتگی 

چنین است:  زد،توان  می نیز تا حدودی از روی نسله(و ) بافت معنایی متن به باتوجه ،عبارت

ناد  اتو می پوشی به سیاه و این برداشت باتوجه (رو 53ال: برگ ) «کشد زنگ در سر تیغ هند ک،ه»

 وجهی داشته باشد.

بسته است که کهتر تا از مجااورت   نفسغبار خیاالت با صدای حاالت چنان ». 26ا3

ک اسات یا   ، حضور فصال یافتاه از رضاع خدمت ،است گزیده آن کعبۀ افضال انفصال

 «اسات  باوده فاار  ن  ،زد از خدمت ثنا طرازیدن و طاراز آساتین روزگاار ساازیدن     چش 

 (.168: 1362خاقانی، )

با غبار خیاالت » «:نفس بستن»، نه باید باشد «نقش بستن» ،در جم،ۀ نلست این عبارت

ری نیز این کنایه را در موارد دیگوی . (رو 53)ال: برگ  ...«صدای حاالت چنان نقش بسته است

خاقاانی،  ) «بنادد  مای  الحاال  کش  نقشرود و  می اینک از سر خامه قطره قطره» است: کار برده به

ر عاز و  الحال در خدمتی که نویسد بندد و عذر کهتر و خادم را از جوا کش  نقش» یا (192: 1362

 .(72همان: ) «هللا و نوره تمهید درخواهد جناب مجد مج،س اسمی اسماه

صحاب خواطر المعه و قریحۀ ناصعه باه هار عهاد، دسات     حقیقت است که ا». 27ا3

 .(174همان: ) «خاص بریزندتصرف در الفاظ 

 «تار برناد   خااص دست تصرف در الفاظ » :است شدهثبت  «تر برند  خاص»آشکارا  ،در نسله

 است و «دست بردن»کند. فعو جم،ه   (. این خوانش به رسایی معنا کمک میرو 56ال: برگ )

 دار باشد. تواند در این بافت معنی  نمی «دست ریلتن»
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 الحا  را فرستادم تا به جهت گ،ستان، که در ایان خارساتان او ماا را سار      زین. 28ا3

 (.188: 1362خاقانی، ) «؟( بلرد و بازگردد) حبهبه تعجیو  ،ستا

 شااید  ،اسات  باوده مع،اوم ن  که بر مصحح نیز ،(رو 60ال: بارگ  )   در نسله مبه این لغت 

کاربردهایش دفع حصابه  و از  ل  گیاهی است دارای خاصیت درمانیت «خُبه. »شدبا «خُبه»

تلمی است بسیار ریز و دراز و زرد »: است آمدهدر شرح آن  ۀ حکی  مؤمنتحفست. در و سرما

.. مشتهی و مقوی معدۀ سرد و تح،یو ماواد نلااع و   .و مایو به سرخی و تیرگی و برگش طوالنی

: 1345، طبیاب  حساینی ) «الدم سینه و ریه و سرفۀ مزمن  .. و جهت نفث.آب،ه و حصبه و برودت احشا

هاشان خیزد، گرم و نرم است، ساودا   رنگ و از ناحیت کردان و از کوه ه سرخ باشد خ،وقیخُبّ» (.99

آن را باه   ،داند و منفعتش بسیار اسات نگبین و شکر بلورند و تن فربه گرا  را سود کند چون بسک

به بیماری و بدحالی خاقانی که در آغاز  این حدس باتوجه .(137: 1346وی، هرموف  ) «کار دارد

تاوان    احتمال دیگری نیز کاه مای  تواند وجهی داشته باشد.   گوید، می  نامه از آن سلن می

خاقاانی باه   امکاان دارد   بلوانی .« هبّجُ»برای این واژه در نظر گرفت، این است که آن را 

که این خواسته نیز در ترسالت  ،کرده باشد «جبه»د، ط،ب موجب سردی هوا و حال بد خو

اما در این وقت زمستان نزدیک رسید و جبه را پوستین تمام نیسات  » :معمول استو یا قطعات 

 .(340: 1378، الرسائو الملتارات من) «ها بود معمور، ترتیب آن بفرمایند مضاف دیگر انعام

 رسا  که آحاد تلتۀ الحاد را الوف کنناد و   اعدادی آمداز این یک رمه اعداد ». 29ا3

 .(195: 1362خاقانی، ) «اهو ضالل را حروف سازند

 الاسماعیو به این شکو است و بقیاۀ نسلۀ الدر فقط  ،کردهچنانکه مصحح نیز اشاره 

باا انادکی بادخوانی وارد ماتن      الاسماعیوعبارت از نسلۀ ال لیکن ندارند، «آمد»ها   نسله

در  و گاهی همراه با ی()ترکیب ازین + صفت  صورت بها احتماالً باید جم،ه اول ر. است شده

 آید. می ...نحوی بیشتر در بیان شگفتی و کثرت و نظر بگیری . این ساخت

 دلبااری برآمااد ازیاان شااوخ  ای از گوشااه
 

 برباود دل ز دسات  و پاای از میاان گرفات      

(57: 1334، رازی قوامی)  
 قیاس نیست نکاوییش را ولایکن هسات   

 

هنجاار  زین یکی عجمای غمرساار بای   ا   

(42 )همان:  

 یان مشاتی خاام   قدر سوز تو چه دانناد از 
 

ام   مرا سوز که صادبار دگار ساوخته   ه   

(230: 1358، بی،قانی )مجیر  
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برای بیان زیبایی و  اش، لدین و هنگام توصی  کنیزک اهداییا  خاقانی در نامه به سی 

 نماایی  از ایان زیچای بازیچاه   » است: جستهبهره از این ساختار  ، در چندین موضعاو دلفریبی

فگنای   بربسته، از این لشکرشکنی سا،طان  ناشکسته نقاب لبی، از این شوخ شاخ صفایی میگون نارنت

 .(91: 1349خاقانی، ) «صفتیزهر

 ؛ زیارا اسات  متن وارد نکرده و به حاشیه برده مصحح درنیز قسمتی از عبارت بعدی را 

و آن را تکرار به ثبت کرده  «رس »را یکی پنداشته و هر دو را  «رش »و  «رس »هر دو واژۀ 

 «نوشتنی کورکورانه و از سر تق،ید»در معنی  را «رش »حال آنکه خاقانی است؛  حساب آورده

 :برد  به کار می

 حکاا  از حکمااه ندانااد و رساا  از رشاا  
 

 پش  سگ لعنت است مه سگ و ماه پشا    

(725: 1388)خاقانی،   

 نادی و رشا  کاردن او   حدیث بوزناه خوا 

 دریاده زناا   چه گفت بوزنه را گفات کاون  
 

 چااو طیااره گشاات کتاباات ده خراسااانی 

داناای فروشاایت کااو زبااان  باارای رشاا   

(931)همان:   

که آحااد تلتاۀ    اند اعدایاز این یک رمه اعداد »عبارت مورد اشاره در نسله چنین است: 

 .(رو 62ال: برگ ) «زنداهو ضالل را حروف سا رس  اهو رش الحاد را الوف کنند و 

 .(194: 1362خاقانی، ) «تر  پراگندهجوقی دیگر چون باد پراگنده، وز باد ». 30ا3

 «پراکنده»، ارمغان فقط در نامۀ موجود در مج،ۀنوشت ذکر کرده،  چنانکه مصحح در پی

 ترجیح آن نیز احتماالً ؛ دلیو(همان) است آمده «تر»  همراه با ، یعنیصفت تفضی،ی صورت به

حاال آنکاه    کار رفته باشند، هشکو ب یکبه توانند   این دو نمی ،است که از نظر مصححآن 

 :شود  جناس مرکبی را منجر می ها آنیکسانی 

 باااار در خواجااااه از تظ،اااا  خ،اااا   

 گااااه کاااارده خواجااااه آزاد و تکیااااه
 

 بشااااانو آن نالاااااۀ پراکناااااده   

 باااااالش از باااااالش پااااار آکناااااده

(920: 1388)خاقانی،   

  نتیجه. 4

باه  را خاقانی در دست است، مصحح اثار، تصاحیح آن    منشآتهایی که از   نسله به باتوجه

نان خاالی از ایاراد و ابهاام    ، لیکن بسیاری از عبارات و لغات همچانجام دادهنحو مط،وبی 

از سبک ولی رسند،  نظر  هب  نقص   ممکن است عبارات از هر حیث بیدر مواردی نیز  نیست.
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مرباو    هاا   این نواقص گاه به آشافتگی بایش از حاد نساله     .ددورن گویی خاقانی به  سلن

پس از بازخوانی  ،های موجود  ست. برخی از آشفتگی ها آنبدخوانی  حاصوشود و گاه نیز   می

بادین منظاور نیازمناد     شد؛سایر آثار خاقانی و نیز دیگر متون برطرف  به  باتوجه ها و  نسله

در صاورت پیادا شادن    ا    خاقاانی  منشاآت د تصحیح مجد .شدی ها   خوانش دوبارۀ نسله

 .از ضروریات است ا ای نو  نسله

 منابع. 5
 دار احیاء التراث العربی. ، الطبعة االولی، بیروت،لسان العرب ،(1988) ، محمد بن مکرممنظور ابن

 و زباان  فرهنگساتان  ، تهران،دانشنامۀ زبان و ادبیات فارسی، «خاقانی منشآت»، (1395) ترکی، محمدرضا

 .226ا223، صص 6ج،د  فارسی، ادب

 آبادی، چاپ دوم، تهران، مصطفوی.  ، با مقدمۀ محمود نج تحفۀ حکی  مؤمن(، 1345) مؤمن، محمدطبیب حسینی

، به تصحیح سیدضایاءالدین  الدین بدیو خاقانی  های افضو  نامه مجموعه(، 1346)الدین بدیو  خاقانی، افضو

 لی.سجادی، چاپ اول، تهران، دانشسرای عا

 ، به تصحیح محمد روشن، چاپ دوم، تهران، فرزان.منشآت خاقانی(، 1362اااااا )

 ، به تصحیح محمد روشن، چاپ شش ، تهران، دانشگاه تهران.منشآت خاقانی(، 1384اااااا )

 ق،عه، چاپ اول، تهران، میراث مکتوب. آق ، به تصحیح ع،ی صفریتحفةالعراقین(، 1387اااااا )

 تهران، زوار.چاپ نه ، ضیاءالدین سجادی، سید، به تصحیح دیوان خاقانی(، 1388) اااااا

 .600بلانۀ الالاسماعیو، شمارۀ   ، نسلۀ کتامنشآت)بی تا(، اااااا 

 .600نسلۀ کتابلانۀ سپهساالر، شمارۀ  منشآت،اااااا )بی تا(، 

 .1816، نسلۀ کتابلانۀ پاریس، شمارۀ منشآت)سدۀ نه (، اااااا 

اهتماام هیاوبرت دارک، چااپ    ه ، با نامه( سیاستسیرالم،وک )(، 1378الم،ک، حسن بن ع،ی )  خواجه نظام

 نه ، تهران، ع،می و فرهنگی.

، تابساتان و  3و  2، شاماره  4، ساال  آینۀ میاراث ، «خاقانی منشآتاستدراکاتی بر »، (1385) روشن، محمد

 .437ا429پاییز، صص 

 .المعارف بزرگ اسالمی مرکز دائرة ، تهران،مط،  جالل خالقی به کوشش، شاهنامه(، 1386) فردوسی، ابوالقاس 

 ارموی، چاپ اول، بی جا، بی نا. الدین حسینی  ، به تصحیح میرجاللدیوان(، 1334) ، بدرالدینرازی قوامی

ی  الساامرائی، بیاروت، دار و   مهدی الملزومای و اباراه   ، تحقی العینبی تا(، ) الفراهیدی، خ،یو بن احمد

 الل.اله مکتبة

، تصحیح و تع،ی  محمد آباادی، چااپ اول، تهاران، مؤسساۀ تااریخ و      دیوان(، 1358مجیرالدین بی،قانی )

 فرهنگ ایران.
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(، تصحیح غالمرضا طاهر و ایر  افشار، چاپ اول، تهران، بنیاد موقوفاات  1378)الملتارات من الرسائو   

 دکتر محمود افشار.

، به تصحیح احمد بهمنیار، چااپ اول، تهاران،   ن حقای  االدویهاالبنیه ع(، 1346موف  هروی، ابومنصور )

 دانشگاه تهران.

، شامارۀ  5، ساال  2، دورۀ گزارش میراث، «خاقانی منشآتتصحیح تحریفی از »(، 1390فر، سعید )  مهدوی

 .18ا16، مهر و دی، صص 48و  47

چااپ اول، تهاران،    ، به تصحیح مجتبی مینوی و مهادی محقا ،  دیوان ناصرخسرو(، 1368ناصرخسرو )

 دانشگاه تهران.

، باه تصاحیح حسان وحیددساتگردی، چااپ      االسارار   ملازن (، 1386گنجوی، الیاس بن یوس  ) نظامی

 شانزده ، تهران، قطره.



 


