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 چکيده
فرد و نیز استفاده از واژگان ها و دقايق منحصربهسبب پیچیدگیبه ديوان خاقانیهای زيادی از بیت

های اشتباه شده است. و خوانش متفاوت، دستخوش گشتگیحوزۀ معنايی  بستن کلمات درکاربهغريب و 

شعر خاقانی، ديوان وی يکی از منابع اصلی گی لغات و ترکیبات در دبه همین گسترهتوجّحال، باعیندر

 خاقانی ديوان انمصحّح برای استخراج لغات تازه و نیز شاهدهای شعری بوده است. قديم نويسانِفرهنگ

 ها،آن نظاير و الفرسمجمع، برهان ،جهانگیری همانند ،اعتبارکم هایفرهنگهمین استفاده از  با گاهگه

ذکر  هاهمین فرهنگ اساسبر نیز را هاآن معنی و اندکرده تصحیح را قانیخا برانگیزبحث و مشکوک هایبیت

های لغت و با استفاده ضمن نگاه انتقادی به فرهنگ پژوهش،اند. در اين و در مواردی به خطا رفته کرده

که است از شواهد متون کهن، پیشنهادهايی برای تصحیح سه بیت از خاقانی مطرح و نشان داده شده 

در چند « ثخنثی=نرماده و مخنّ»حاصل خوانش اشتباه  ديوان خاقانیدر « زن فاحشه=خُشنی»واژۀ 

از عمده داليلی بوده که « ثمخنّ»و « خنثی»نبودن به گسترۀ معنايی آگاه .اوستديوان بیت از 

ه به که توجّآن، حالدور کرده است ديوان خاقانیهای نويسان را از تشخیص ضبط اصلی دستمصحّح

های همسان در آثار ها و استفاده از مضمونها و ترکیبات موجود در بیتهای حاکم بین واژهبتناس

 های تصحیح شعر ديرياب اوست.خاقانی، يکی از راه
 

 ث.، خشنی، خنثی، مخنّديوان خاقانیتصحیح،  های کليدی:واژه

                                                           
 m.mansuri@basu.ac.ir                                                            . رايانامة نويسندۀ مسئول: *
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 مقدّمه. 1

توان نمی ،هاآن نظاير و گیریجهان و برهان همانند ،لغت هایفرهنگ اعتبارکم سخنان پايةبر

اساس هگاه بايد برمتون را تصحیح کرد؛ چه برعکس، گ مناقشةهای مشکوک و موردواژه

 هایواژه ديگر،عبارتبه ؛دکر اصالح را هافرهنگ در موجود خطاهای فارسی، ادب کهن متون

 و قبلی ایهاز فرهنگ اشتباه هایخوانش حاصل يکسره که دارد وجود هافرهنگ در بسیاری

 سوی از پیشین هاینیز فرهنگ و ادبی آثار مغلوط هاینسخه قراردادن اصل نتیجة نیز

های لغت، چنین فراوان فرهنگ هایکاستیبارۀ در قزوينی هعالمّ است. نويسانهنگفر

 نوشته است:
 اينست آن و است واضح آن علّت و است شده لغت کتب در تصحیف بیشتر جا همه از»

 و اهمال اغلب نیز را نقاط بلکه گذاردند،نمی را حروف و حرکات فقط نه قديم در که

 کرده مالحظه جانباين خود که قديمه بسیار نسخ از بسیاری در و اندکردهمی مسامحه

 و اجازه طريقة کهآن از بعد است واضح و است عاری نقاط از کلمات از بسیاری است

 افواه از نه کردند،می اخذ صحف بطون از را فنون و علوم مردم و گرديد متروک روايت

 ديگر نقطه بدون و حرکت بدون يعنی شد، ذکر که بود طوراين حالش که کتب و رجال

 (.8/ 10: 1354) «کرد خواهد پیدا بسط درجه چه تا تصحیفات است معلوم

اند؛ روش را تدوين کردههای لغت به چند صورت فرهنگ لغت خود مدوّنان فرهنگ

در بیشتر ؛ اين روش ها با يکديگرهای پیشین و ترکیب آنن از فرهنگگرفتبهره نخست،

کار رفته به و... الفرسمجمع و قاطع برهان ،جهانگیری فرهنگ همانند فارسی هایفرهنگ

 های پیشهای بعدی غالب خطاهای فرهنگفرهنگنويسندگان ت، به همین علّ واست 

های نويسدست در ،خطاها اين از غیر به که اندردهک وارد خود فرهنگ به نیز را خود از

راه  ديگری نیز به آنهاهای بسیار غلط ،سوادی کاتبانبه سبب بی ،هافرهنگبعدی اين 

های سبب استفاده از همین نسخهبههای بعدی هم نان فرهنگمدوّ که يافته است

هرچه زمان  ،رومینهازاند؛ کردهمنتقل  فرهنگ خود بهمغلوط، خطاهای بسیاری را 

 اعتبار آنها نیز شود، از ارزش وهای فارسی به روزگار کنونی نزديک مینگارش فرهنگ

 و خوانیتصحیفنیست...  کم هالبتّ فارسی زبان در لغت هایکتاب تعداد» است. شده کاسته

 فرس لغت از نظرصرف .استآنه بین شايع عمدۀ عیب استنباط، و حدس و قیاسی تصحیح

 برهان و سروری و جهانگیری فرهنگ ،کتب اين ترين... مهمّالفرسصحاح از .. واسدی.

 قدریبه غلط و تصحیف لغت کتب ساير مثل نیز آنها در. است رشیدی فرهنگ و قاطع

 (.172: 1341 کوب،زرّين) «کندمی مأيوس و مردد را خواننده که است فراوان
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های افزايش گسترۀ مدخل که با هدف هادر تدوين فرهنگ نويسانروش دوم فرهنگ

های جديد با استفاده از مطالعة متون ادب ها و ترکیب، استخراج واژهشدهآنها انجام می

گون آثار گونه از ناطمینامورد و حمنقّ هاینسخه چون نويسانفرهنگ اين است. هبود فارسی

، شاهنامهی همانند های مغلوط و آشفتة آثارپاية نسخهادب فارسی دردست نداشتند، بر

، شواهد های اشتباهخوانی و خوانشها با تصحیفو نظاير آن ديوان خاقانی، ديوان انوری

اند کردهوارد خود  هایفرهنگبه پايه را و بی نادرسته هايی تازه و البتّمدخل جديد و

بايد ها ه به همة اينالبتّ ؛های بعدی نیز راه يافته استبیشتر فرهنگ که اين خطاها به

توان به واژۀ نمونه می براینويسان را هم افزود. نداشتن دانش کافی اين فرهنگ

آمده « فلک و آسمان»ها به معنی اشاره کرد که در فرهنگ« پربرناوش/پربرباروش»

در شعر نظامی « پیر برناوش» نادرستحاصل خوانش و  («پربرباروش»ذيل : 1377)دهخدا، 

فرهنگ  در که «هرباسپان/پهرباس» مدخل نیز .(158-157 :1391 منصوری، :)ن.کاست 
ل مفتوح به ثانی زده و سین موقوف و بای هرباسپ: با اوّ» چنین آمده است: جهانگیری

: 1359شیرازی،  ی)انجو« اره بود و جمع آن هرپاسبان باشدعجمی، به معنی ستارۀ سیّ

ۀ هر پاسبان که طرّ»اين مصراع خاقانی است:  نادرسته حاصل خوانش البتّ و( 1/1180

های سازیازی و واژهساين نوع ترکیب (.117-115: 1390منصوری،  :.کن)« بام زمانه داشت

منصوری،  :.کن)های بسیاری دارد پاية اشعار خاقانی و ساير شاعران نمونهها برفرهنگ

 ، از مواردی است که معیارديگر موجودِ هایهمة اين موارد و نمونه .(173-196: 1388

حدودی ثابت کشد و تاضبط ساده را به چالش میضبط غريب بر برتری و ترجیح 

 تواند درست باشد.کند که اين قانون و معیار همیشه هم نمیمی

های رسیم که برای تصحیح واژهقبلی به اين نتیجه می ماتمجموع، بعد از مقدّرد

نويسان اعتماد کرد. توان يکسره بر سخن فرهنگبسامد در متون کهن فارسی، نمیکم

ها وجود دارد که حاصل های زيادی در فرهنگگونه که پیش از اين اشاره شد، واژههمان

 ؛های مغلوط آثار ادب فارسی استهای پیشین و نیز نسخهفرهنگ نادرستهای خوانش

، دچار ترديد است هادر ضبط يک واژه به سبب آشفتگی نسخه مصحّحوقتی  ،بنابراين

 هاخود آن فرهنگ ،چه داشته باشد؛ی اعتماد کلّ است، ها آمدهچه در فرهنگننبايد به آ

و در  ساخته و نادرستی های تازههای غلط، واژهاساس همان نسخهنیز ممکن است بر

 باشند. خود جای داده
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 های خاقانيتصحيح بيت. 2

2-1. 
 به روی زال و به سرخاب پنبه و ابره

 
 ه، آن سرخاب، این زال گشتخشنيبه حيز و  

 (55: 1378)خاقانی،                                         
 

مج: بحیز و : »ضبط مصراع دوم چنین است )پاريس( و پا )مجلس( های مجدر نسخه

: )همان« خنثی اين زال گشته و آن سرخاب، پا: بحیز و خنثی اين زال گشته و سرخاب

 در حاشیة بیت نوشتهايشان و است ی سجّاد . تصحیح عبدالرسولی نیز مطابق با(حاشیه

فرهنگ لغات ی نیز در سجّاد (.56: 1316)خاقانی، « ل، زن فاحشهاوّ خشنی: به ضمّ: »است
: 1382)آورده است « خشنی= روسپی»، بیت مذکور را ذيل و تعبیرات ديوان خاقانی

با پنبة سوگند به روی پیرزن است که » :نويسدمیدر شرح بیت  استعالمی .(1/411

« شود و مصراع دوم سوگند به مخنّث، به روسپیزنی و ابره هم جوان و زيبا نمیسرخاب

: است نوشتهچنین « خشنی»نیز با پذيرفتن ضبط و معنی . برزگر خالقی (1/247: 1387)

ای باشد که زنان با سفیداب به روی خود مالند/ ابره: سرخاب: سرخی و غازه و گلگونه»

اند اين کلمه فارسی است و هیز صحیح است/ ث و نامرد. و گفتهمخنّ روية لباس/ حیز:

 .(1/297: 1387)« خشنی: زن فاحشه، روسپی

 آن ی است و فقط مصراع نخستسجّادتصحیح کزازی نیز مطابق با تصحیح  بیت در

 .(1/82: 1375)خاقانی، « به روی زال و به سرخاب و پنبه و ابره»چنین آورده شده است: 

 :گويدمیر شرح بیت ايشان د
خُشنی: روسپی؛ بدکاره. سُرخاب: ريختی است ديگر از سهراب... سرخاب ديگر »

مالند و يکی از هفت آرايش زنان بوده است. زال ای است که به روی میگلگونه

نخستین در معنی پیرزن است و زال دوم پدر رستم و نیای سهراب. در میان دو 

رفته است. سرخاب دوم با زال نخستین و زال دوم ارکسرخاب و دو زال جناس تام به

سازند؛ نیز سرخاب دوم با پنبه و ابره. خاقانی، همچنان با سرخاب نخستین ايهام می

گوی، در اين بیت از نامردمان و روسپیانی سخن گفته است که الف شوخ و شیرين

 (.120: 1389 )کزازی،« خوانندزنند و خود را دستانِ زال و سهراب میپهلوانی می

آمده، فرهنگ « خُشنی»ترين فرهنگ لغت فارسی که در آن واژۀ کهن ظاهراً

ل مضموم به ثانی زده، زن فاحشه را گويند. بندار رازی خشنی: با اوّ»است:  جهانگیری

 ی)انجو 1«مادر خشنی استآن پدر کشخان و  گفته: دشمن آل علی دانی که کیست/

وارد  آنهای بعد از در برخی فرهنگاين واژه  ،جهانگیری غیر از (.2/1369: 1359شیرازی، 
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 :(«خشنی»ذيل : 1377، : دهخدا.کن)دهخدا نیز راه يافته است  نامةلغتو در نهايت به شده 

از  فرهنگ جهانگیری. از ءاألطباناظمروسپی.  ةخشنی: زن فاحشه. زن فاجره. زانیّ»

کشخان مادر خشنی است. بندار  : دشمن آل علی دانی که کیست/ آن پدربرهان قاطع

. به روی زال و به سرخاب پنبه و ابره/ )خاقانی(ند ارازی؛ اوباش آفرينش و خشنی طبیعت

 .()همان «)خاقانی(به حیز و خشنی اين زال گشته آن سرخاب 

پاية که آن هم بر دهخدادر مدخل در هر سه بیت  به اعتقاد نگارنده، خشنی

خوانی حاصل تصحیف شده، آورده برهان و سروری ،جهانگیری دهمانن اعتبارکم هایفرهنگ

 ديوان خاقانیی هاباره نسخه توان گفت که در اينی میه حتّالبتّ ؛است« خنثی»واژۀ 

 ،کس اندک آشنايی با علم تصحیح متن داشته باشداند و هرمشکل چندانی نداشته

وجود از نظر نگارش  نثیهای کهن تفاوت چندانی بین خشنی و خنسخه داند که درمی

 خنثی را به خشنی ،هااساس همین فرهنگبر ديوان خاقانیان مصحّحبسا ندارد و چه

 اند.بدل کرده

آمدن اين  ،که گفته شدچنان ،نخست ؛متعدد است داليل تصحیف خنثی به خشنی

شباهت نوشتاری اين دوم، است؛ « خشنی»عنوان شاهد ها بههای خاقانی در فرهنگبیت

های مختلف معنايی ان و شارحان به جنبهمصحّحاحاطه نداشتن  ،سوم ؛استواژه  دو

دلیل ديگر نیز اين است که در  ؛ واستو ارتباط آن با ساير اجزای ابیات « خنثی»

زعم نگارنده ضبط درست بیت به صورت ممال خوانده شود.بهمواردی نیاز بوده اين واژه 

 :بايد باشدگونه خاقانی اين
 پنبه و ابرهو ی زال و به سرخاب به رو

 
 ، اين زال گشته، آن سرخابخنثیبه حیز و  

داليل تصحیح صورت ممال خوانده شود. به« خنثی»در اين بیت ه بهتر است البتّ 

ها به تفصیل است که در ادامة تحقیق دربارۀ آن در بیت پیشین متعدد خشنی به خنثی

 .شودمیبحث 

 ةناملغتدر  .(199/ 1: 1363)کرمینی، « دارد آلت هردو کهآن ،مرد نه و زن نه: الخُنثَی»
های معنی ،های مختلف فارسی به فارسی و عربی به فارسیاساس فرهنگدهخدا بر

 هردو کهآن. باشد هردو مادگی و نری آلت را او که خنثی: کسی»آورده شده است:  خنثی

 (.«خنثی»ذيل : 1377)« زن نه مرد، نه دارد، اندام دو هر کهآن مَرده،دارد. نرماده. زن آلت

 همان نیز از نقل )به است آمده ،ندارد اندام دو از يکهیچ هنکآ نیمع به األسماءمهذبدر 

در آثار  ع معنايیتوسّدر اين معنی اخیر و با  (.«خنثی»ذيل : 1382ن، همکاراانوری و  :ن.ک
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و در  رفته استکاربهمعنی  به يک در موارد بسیاری)هیز(  ادب فارسی با مخنّث و حیز

ث باشد و حیز نیز گويند و گروهی بغا را هم هیز: مخنّ» 2:اندمتون به يکديگر عطف شده

)انوری و « ز نظر جنسی خنثی استاکه ث: آنمخنّ» .(114: 1365)اسدی،  «حیز گويند

زير  هایاساس بیتبر (.«ثمخنّ»ذيل : 1377، دهخدا :کن.و نیز  «ثمخنّ»ذيل : 1382ران، همکا

 شود:می روشن، اين موضوع بهتر و خاقانی از سنايی
 ردی و در شرط شرع و دينـاندر مصاف م

 

 ه زنــرد است و نــه مــو نــدر جهانی ک
 

 ندارد و نه زنـث نه مچون خنثی و مخنّ 

 (161: 1385)سنايی،                      

 و يا زن کجاست؟ـرد کــث مز مخنّــج

 (560: 1378)خاقانی،                      
 

 

بحث از خاقانی مانند بیت مورد ،در بیت پیشین از سنايی گفتنی است که واژۀ خنثی

 :شودبه صورت ممال خوانده میزير،  هایو بیت
 

 

 ی استــوش خنثــسرپنجکی نه سیرت خرگ

 

 سیرتان کارم چو خنثی مشکلستگرچه از زن
 

 ریــورت نــر دار در آن صـــزبــرس از هــت 

  (925: 1378)خاقانی،                             

 حامله است از جان مردان خاطر عذرای من

 (324)همان:                                        

 

 

 

 اندآورده« ثانمخنّ»را برای « نرماده»ی صفت هايدر بیتو خاقانی نزاری قهستانی 

معنايی شبیه به هم  ث و خنثیمخنّدر متون کهن  یشود گاهخوبی آشکار میبه که

 اند:داشته
 

 

 یـــاخـود شــــی بــــافقـل منــدر اص

 

 مرد در دو وقتخرگوشک است خنثی زن
 

 ادهــمرـــانِ نــثمخنّ وـــــر، چـــبیـــب 

 (337/ 2: 1371)نزاری قهستانی،             

 هـم حیض و هـم زناش گهـی ماده گه نرک

 (781: 1378)خاقانی،                           

ها در جنگ زنان نقش همانند هايینقش و نبوده نبرد و جنگ اهل ،هیزان و ثانمخنّ 

 :توان ديدمیروشنی به را عبید زاکانی اين دقیقه األشرافخالقدر رسالة ااند. داشته
 بر مشتمل ،باشد تییّجمع يا سماعی يا یعروس هرجا اينکه از ترروشن دلیل کدام»

 کنند؛ طلب انجآ را گانهمسخر و چنگیان و یزانح و ثانمخنّ زر، و خلعت و حلوا و لوت

 لشکرشکنی و پهلوانی و مردی تو که دهند ادي را ابلهی خورد، بايد نیزه و تیر هرجاکه و

 زگانیح ،بکشند مصاف در را بدبخت آن چون تا دارند هاتیغ برابر را او و دالوری گرد و

 و لوت/ خورد يارمنمی نیزه و تبر و تیر گويند: و جنبانند ... کنانشماتت شهر ثانمخنّ و

 از ثانمخنّ و یزگانح ،بکشند معرکه در را پهلوانی چون و. سازدمی نکو مطربم و می

 (.165: 1343« )دير زی و یز زیح خداوندگار جان ای :گويند هم با و کنند نظاره دور
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« ثان استزنان و سريرت مخنّ عنات شدايد و اذعانِ طوارق، سیرتِاجتناب از ا»

ث و حیز مخنّ نبودنِجنگمردانگی و های زير نیز اهل در بیت .(486: 1383)ملطیوی، 

 ماية اصلی است:دست
 

 سرپنجکی نه سیرت خرگوش خنثی است

 
 ترس از هزبر دار در آن صورت نــری 

 (925: 1378)خاقانی،                   

 الف مـــردی زنـــــی و زن باشــــی

 
 همچـــو خنثــی مبــاش نــــرماده 

 (846: 1385)سعدی،                   

 فـــرّ و کــرّ و غـــزا از ذوق را مــــرد

 
 از ذَکَـــر ذوق بـــود را مخنّث مـــر 

 (1/423: 1363)مولوی،                 

 رــده گیـــوشیث را زره پنّـــود مخـــخ

 
 ردد چون اسیرـم گـون ببیند زخــچ 

 (2/39)همان:                             

 عــاذالنشان از وغـــــا وا رانــدنــــد

 
 تا چنیـــن حیــز و مخنّث مانـدنــد 

 (229)همان:                              

ام، زال، رستم، س ؛ن وجود داردثانوعی تضاد بین پهلوانان و مخنّدر متون مختلف، 

 :اندثان قرار گرفتهحیزان و مخنّ هايی هستند که در مقابلتها شخصیّسهراب و نظاير آن
 

 دـــن مپنداريــرد ديــی مــفلسف
 

 دـل منهیــام يــز را جفت ســحی 

 (173: 1378)خاقانی،                
 

 ه پاسخــن دنبالشان دارم بــه مــن
 

 بهمنو د گیو ــز جويــحینه جنگ  

 (320)همان:                            

 

 

 

 رــزرگی را پســد بــود آمــدر وج

 
 درــردش پــم کـنام، حالی، روست 

 ی سخت ناچیز آمد اوـود ز سستــخ 
 

 د اوـز آمــم حیــودش روستــنام ب 

 (261: 1386)عطّار،                   
 

 زــــدارم چیــــی نــر از کاهلـــبت
 

 زـان را حیــرد رستمــــی کــکاهل 

 (73: 1329)سنايی،                    
 

 چو زخم تیغ نباشد به جنگ نیزه و تیر
 

 دارث ز رستم و جانچه فرق حیز و مخنّ 

 (402: 1386)مولوی،                        
 

 دیـــب رــه انـــامتح ودیــنب گر
 

 دیــــب مــرست وغا در ثمخنّ رـــه 

 (2/39: 1363)مولوی، 

 

 

 

ت از ديگر داليلی که ضبط پیشنهادی نگارنده را برای تصحیح بیت خاقانی تقويّ

در معنی لغات  غالباًهای لغت در فرهنگاست.  )خنثی( ثکند، عطف حیز و مخنّمی
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ابوره: هیز و س» ؛اندها به يکديگر عطف شده، اين واژه«ثمخنّ»و « حیز»مترادف با 

« کولنگ: حیز و مخنّث و پشت پايی را گويند» ،(447تا: )هدايت، بی« ث را گويندمخنّ

 هم با و کنند نظاره دور از ثانمخنّ و حیزگان» و («غرچه» نیز «کولنگ»ذيل  :1376، )برهان

 (.165: 1343)عبید زاکانی، « ...گويند
 

 ز گلشن رخ تو گلرخان همی جوشند
 

 ای نظر نکنیث نهمخنّ چرا چو حیز و 

 (1080: 1386)مولوی،                   
 

 رــچو زخم تیغ نباشد به جنگ نیزه و تی

 
 

 دارث ز رستم و جانچه فرق حیز و مخنّ 

 (402همان: )                                                                                                  

 دــــدنــــوا ران اـــوغ از انـــشعاذالنْ
 

 دــدنـمان ثـمخنّ و زـــحی نـــچنی تا 

 (229/ 2: 1363)مولوی،                                                                                   

اساس مواردی ررا مجدداً ب خاقانیديوان در بحث با اين اوصاف نیاز است بیت مورد

 :مطرح شد، بررسی کنیمکه 
 
 

 پنبه و ابرهو به روی زال و به سرخاب 
 

 ، اين زال گشته، آن سرخابخنثیحیز و به  

 (55: 1378)خاقانی،                                                                                             

ها بهر بیت و ارتباط میان مصراعتناسبات حاکم ببه مقدماتی که مطرح شد، هتوجّبا

صورت پیرزنی قسم به ،خاقانی در مصراع نخست ؛شودتر مشخص میصورت مستحکم

ا چنین امّ ،سرخاب به چهره بمالد ،که طبعاً نبايد آرايش کند و با پنبه و ابرهاست خورده 

است که نبايد ادعای  )خنثی(سخن از حیز و مخنثی  ،کرده است. در مصرع دوم

وراع دوم لفّصاند. در مها اين ادعای جنگاوری را پیدا کردها آناوری داشته باشند، امّجنگ

)غازه و شده است. بین سرخاب )سهراب( زال و خنثی سرخاب  ،نشر وجود دارد؛ حیز

در مصراع دوم جناس تام وجود دارد.  )سهراب(در مصراع نخست و سرخاب گلگونه( 

خاقانی در  برقرار است. )پدر رستم(و زال  )پیرزن( همچنین اين نوع از جناس بین زال

 برده است:کاربه ايهام بین زال و سرخاب صورت صنعتاين تناسب را بههای ديگری بیت
 
 

 آمیزد رخ سرخاب طفالن دل خون از
 

 پستانسیه مام وين ابرو سپید زال اين 

 (360: 1378)خاقانی،                        

را  [شمشیر] چون آن»است:  ارتباطی بین خنثی و سرخاب گلگونهافزون بر اينها 

در بیت زير از  (.111: 1362)مولوی، « مخنّث بهای آن را به گلگونه و وسمه دهد ،بفروشد

قرار گرفته « زال زر»، حیز در مقابل شبیه است که اتفاقاً به بیت خاقانیحديقة سنايی 

ه به البتّ؛ تناسب دارد برادر گشتاسب ه معنیب« زرير» و به معنی پدر رستم« زال»که با 
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ذيل : 1377، )دهخدا« گیاهی که از آن در رنگرزی استفاده کنند»معنای دوم زرير، يعنی 

 ه داشت.توجّبايد نیز  («زرير»
 

 ر کندــز را امیـــون جهان حیــچ
 

 دـــر کنــون زريـــزال زر روی چ 

 (263: 1329)سنايی،                 

 

 

 

2-2. 
 يــآهنزۀ ریمــتا ری اميـــخشن

 
 ر سر تيغ یمان خواهم فشاندــب 

 (142: 1378)خاقانی،                                                                                      

بیت در تصحیح  (.همان: حاشیه) «نیم. به همین شکلپا: خوش »ها: ساير نسخه

ی ضبط شده است و ايشان در حاشیة آن نوشته سجّادیز همانند چاپ عبدالرسولی ن

اين بیت را  ،زن فاحشه را گويند و در شرح ،لاوّ الحديد. خشنی به ضمّريزۀ خبث»است: 

آهن: چرک و ريم يعنی نادان و پست نیستم. ريم ؛خس نیم :چنین خوانده و معنی کرده

عیناً تصحیح کزازی هم بیت مذکور در  (.107: 1316)خاقانی، « آهن که در زير پتک بريزد

فرهنگ لغات و ی در سجّاد .(1/147: 1375 خاقانی،) استی سجّادتصحیح  مطابق با
زن »به نقل از دهخدا آن را به معنی  آورده و« خشنی»، اين بیت را ذيل تعبیرات خاقانی

 بیت را چنین شرح کرده است: استعالمی. (1/411: 1382)آورده است « روسپی و فاحشه

کند و شعر خاقانی بهای ساخت يمن را پیدا میمجدالدين خلیل ارزش شمشیر گران»

کردن عرضهگويد: اگر من اين شعر را شايستة ود و خاقانی میشهای زنگ آهن میريزه

 برزگر خالقی (.1/500: 1387)« امحرمتی کردهبی -روسپی–شنی به او بدانم، چون يک خُ

ای ی بیت اشارهه به معنی کلّیز بر اساس دهخدا لغات و ترکیبات را معنی کرده و البتّن

آهن: چرک و کثافت آهن که در وقت خشنی: زن فاحشه، روسپی/ ريم»: نکرده است

اعر/ تیغ يمان: شريزد، استعاره از شعر آن می ززدن اماند و در پتکگداختن در کوره می

کزازی در  (.1/602: 1387)« ان، استعاره از ممدوح شاعرشدرختیغ يمنی، شمشیر تابان و 

آهنی استعاره از سرودۀ اوست و تیغ يمان از ستودۀ يمرريزۀ : »است شرح بیت نوشته

معنی روسپی و بدکاره  پرورند. خُشنی، در اين بیت، بهوی. دو استعاره يکديگر را می

 (.179: 1389ی، )کزاز« است

ضبط  ،«فاحشه و روسپی»به معنی « خُشنی»ر بیت خاقانی که بپذيريم دبه فرض اين

خواهد داشت؛ نخست اعتمادی است، دو مشکل اساسی در بیت وجود درست و قابل

را تا اين حد پايین بیاورد که خود را با  يشيگاه خوارسد خاقانی جمینظرکه بعید بهاين

يم که خاقانی سخنان ی اگر بپذيرديگر اينکه حتّ ؛زنان روسپی و فاحشه مقايسه کند
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آهن بر سر تیغ يمانی پیشین را گفته است، چه ارتباطی بین زن فاحشه و افشاندن ريم

در بیت خاقانی يک تصحیف و گشتگی رخ داده است. به نظر  ،شکبی؟ وجود دارد

 توان تصحیح کرد:نگارنده بیت خاقانی را به گونة زير می
 

 یــآهنمــزۀ ريـــا ريـام تیـــخنث
 

 دــم فشانـر سر تیغ يمان خواهــب 

 
 

صورت ممال خواند. خاقانی در مورد ديگری اين واژه را به را بايد به« خنثی» که در آن

 بسته است:کارهمین گونه به
 

 نه سیرت خرگوش خنثی است  سرپنجگی
 

 ترس از هژبر دار در آن صورت نری 

 (925: 1378)خاقانی،   

آهن را ه چرا خاقانی اگر ريزۀ ريمبیت موردبحث و اينک ی دريافتنِ تناسب اجزایبرا

ثان و که قبالً اشاره شد، مخنّچنان ؛است مانند خنثايانبهبر تیغ يمانی ترجیح دهد، 

ها در واقع، نوعی هزل و شوخی یردادن به دست آنشاند و شمحیزان اهل جنگاوری نبوده

 برای را آن افتد، دست به خاص هندی شمشیر اگر را ثمخنّ» شده است.قلمداد می

 را او چون ؛باشد فروختن برای هم افتد او دست به پهلوانی کمانی يا ستاند، فروختن

مخنّث بهای آن را به  ،بکشد... و چون آن را بفروشد کمان را آن که نیست آن بازوی

 (.111: 1362)مولوی، « گلگونه و وسمه دهد
 

 اد چنانـه بـو شمشیر فتنـز بأس کلک ت
 

 ه چشم خنثی راــد بــد نمايـه تیغ بیـک 

 (1/3: 1376)انوری،                          
 

 ودـــد بــرد بايـــد مــدر قزاگن
 

 ده سوــث سالح جنگ چر مخنّـــب 

 (88: 1392، سعدی)                    
  

 غــة تیــايـست سا رد را گلشنـم
 

 غـريکز راه ــو حیــرد چــه گیـورن 

  (476:  1329)سنايی،                                                                                      

 ی تفاوتی نکندـه در طبیعت خنثــک
 

 زنانمیان خنجر پوالد و دوک بیوه 

 (93: 1364ی، )کتب                                                                              

در مصراع « تا»حرف شود. آشکار می موردبحثمات دريافت مفهوم بیت با اين مقدّ

خاقانی . (268: 1367رهبر، .ک. خطیبن)است « اگر»به معنی  ،«آهنیام تا ريزۀ ريمخنثی»

ث ترجیح دهد، خنثی و مخنّ )تیغ يمانی(داده اگر آهن ناخالص و غیراصیل را بر آهن آب

آهن و ريم کاری نیست.يمانی دار ها را با تیغ و شمشیر آبکه آنثانند اين مخنّزيرا  ؛است

 های خاقانی نیز در برابر هم آورده شده است:تیغِ يمان در اين بیت
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 امآلوده در صدرش به صیقل دادهجان زنگ
 

 امغ يمان آوردهــی تیــآهنمــچنان ريآن ز 

 (258:  1378)خاقانی،   

 یـويـم از نکـو را شايـغ تـتیآن آهنم که 
 

 دارمــود جوهری نــه ز خــام کآهنی نهريم 

 (282:  همان)             

بحث از خاقانی. اين در بیت مورد)نامرد(  آهن و خنثیو ظاهراً تناسبی است بین ريم

 های زير از سنايی مشهود است:دقیقه در بیت
 

    (161: 1385)سنايی،                                                                                        

 نادانی چـه دانايی چـه حسـیبی تو چون نزد به
 

 روهینا چـه آهننرم چـه نامردی تو چون دست به

 (55: 1385)سنايی،          

نقش  آورده شد، خاقانیبیت  بارۀبیت پیشین از سنايی در تأيید سخنانی که در

ا در بیت پیشین از سنايی رفته، امّکاربه« آهننرم»رچند در متون مختلف بسزايی دارد. ه

، آهنهای نرمها يکی از معنیدر فرهنگه ! البتّوجود دارد« آهنريم»تصحیف  احتمال

  اين بیت نظامی نیز  .(«آهننرم»ذيل : 1377)دهخدا، ست آورده شده ا« نامرد و زبون»

 ه است:توجّقابل
 ایآهنی ديدهکه در من چه نرم 
 

 ؟ایهيــدوالد او را پسندـــه پــک 

                                                                            (1388 :175) 

 آهنآهن را در معنی با نرمديگر، گهگاه ريمن شاعرارسد خاقانی و برخی مینظربه

حدودی با هم ا تاعاً معنی يکسانی دارند، امّاند. اين دو واژه هرچند توسّدانستهيکسان می

 و فوالد او نر و باشدمی و ماده نر آهن»: است آمده منؤتحفة حکیم مند. در امتفاوت

اند دانستهمی نررا  پوالدقدما (. «حديد» ذيل: 1377، به نقل از دهخدا« )است آهننرم مادۀ او

 بود پوالد ذکر که باشد آهن نرم أنیث، سیف» .)ن.ک: همان: أنیث(ماده و آهن نرم را 

ردن آو ،و همین نکتة اخیر (117/ 6  :1371رازی، ) «.الحیوان من االنثى و بالذّکر تشبیها

خنثی= »ضبط  ،«= آهن نرتیغ يمانی»در کنار  به معنی آهن ماده« آهنآهن= نرمريم»

 کند.پیش تقويت میازرا بیش« نرماده

)به معنی  ين گفته شد، رابطة ديگری بین خنثیافزون بر همة مواردی که پیش از ا

وجود دارد که آن را  آهن بر تیغ يمانیو ترجیح ريم (مخنّث، ناتوان در امور جنسی، نرماده

آهن است، برد معده را قوّت حديد: ريمخبث ال»وجو کرد؛ های طبّی جستبايد در کتاب

... و اندر نبیذ کهن بجوشانند و آن نبیذ بدهند خون بواسیر باز دارد و خون حیض و دهد

 .(637: 1345)جرجانی، « آبستنی باز دارد و تقطیرالبول زايل کند و عذيوط را سود دارد

 فرزند شعر من همه و خصم شعر من
 

 نداند همه ريم آهنانه مردمگويی  
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: 1377، )دهخدا« .عذيوط: کسی که وقت جماع حدث کند يا قبل از دخول انزالش آيد»

در « الحديدآهن= خبثريم»های پزشکی کهن پیداست که از و از کتاب («عذيوط»ذيل 

معجون » شده است.ت باه استفاده میت قوّهای زنان و امور جنسی و تقويّدرمان بیماری

انطاکی، « )... و ضعف آالت التناسلالرطوبات من منی و غیرهالحديد: يمنع سیالن خبث

)رازی، « خبث الحديد: ينفع من وجع الکلی و البواسیر و يزيد فی الباه» .(429: 1425

 .(138 :1371انصاری شیرازی،  :ن.کبرای توضیحات بیشتر در اين باره ) (7/572: 1422
 

2-3. 
 اندحشو طبيعتاوباش آفرینش و 

 
 اندکالّا به دست حرص و حسد مرتهن ني 

 (174: 1378)خاقانی،                                                                                        

)خاقانی، « ندااوباش آفرينش و خشنی طبیعت: »چنین آمده است چاپ طهراندر 

و « خشنی: قحبه و فاحشه: »است نوشته همین بیت ةشیعبدالرسولی در حا (.112: 1316

هفت در تذکرۀ . (هیشحاهمان: )بوده است « وحشی، حشو» ویهای ساير نسخهضبط 
دهخدا  نامةلغت در. (280/ 3تا: )رازی، بیآمده است « وحشی طبیعت»صورت نیز به اقلیم

اساس تصحیح واهد، همین بیت خاقانی است که بريکی از ش ،«خشنی»ذيل 

 کزازی نیز بیت را مطابق با تصحیح .(«خشنی»ذيل : 1377)عبدالرسولی آورده شده است 

های گزارش دشواریه در کتاب و البتّ (1/214: 1375)خاقانی،  ی آوردهسجّادن ضیاءالدي
اوباش : »نويسدمیدر توضیح بیت  استعالمی ، آن را شرح نکرده است.ديوان خاقانی

 .(1/584: 1387)« يعنی زوائد خلقت ،و حشو طبیعت ؛يعنی مخلوقات پست ،آفرينش

برساختة  است لغتی قویاحتمالبه خشنی شد، اشاره قبالً که مواردی براساس

خطاست.  ،نويسان؛ پس الجرم اين ضبط عبدالرسولی که به دهخدا هم راه يافتهفرهنگ

شواهدی وجود داليل و  ،«حشو طبیعت» ، يعنییسجّادبرای اصرار بر درستی ضبط 

کند. را نیز تأيید می« خنثی طبیعت»حال، شواهدی نیز وجود دارد که عینو در 3دارد

وجود دارد « خنثی طبع»و نیز در ساير آثار ادب فارسی شواهدی برای  ديوان خاقانیدر 

 :کندکه پذيرش اين ضبط را تقويت می
 

 طبعخنثیه بُد ــی خرس کــزان يک
 

 پرستد فسقــه شــری پیل کــديگ 
  (836: 1378انی، خاق)                                                                            

حیوان برای رقصیدن در  داند، تربیت اينطبع میه خاقانی خرس را خنثیت اينکعلّ

 ثان که شواهدش قبالً آورده شد:درست مثل رقصیدن مخنّ ؛ستهامعرکه
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 اوـیل و غبغب گفه بینی ـبه ريش تیس و ب
 

 ة لعّابــیننن و بوزـکرس رقصـبه خ 

 (54)همان:                                
 

 نسرص اِــه حــرفــد ز صــو بینــموبهــم
 

 رســمقصود دارد همچو خیــص بـرق 

 (2/7: 1363)مولوی،                       
 

 بازپس خمیده،گردن... پیشانیتنگ جهد،همی و بافروغ تر طبع، ديدهمخنّث»

 نه که ْطبعمخنث نامرد مردان» (.342: 1362، رازی)« جنباندمی اطراف و سر نگرد،می

« خدای قول از نه و انديشند شريعت از نه ؛گیرندفرادست سخن اين -زن نه و مردند

 بافروغ، ترِديده: طبعمخنّث... مردم خوی و طبع بر هادلیل اندر» .(264 :1390، پیل)ژنده

ظاهراً  (.182 :1387، )دنیسری« جنبان اطراف و سر بسیار، ابرو حرکت پیشانی،تنک

 عالمت به را خنثی» پاية جنسیّت است.شت ذاتی برسربه معنی در اين شاهدها « طبع»

 تا برَسَد، تا کرد بايد صبر دانستن، نتوان اگر و...  مرد؟ يا است زن که کردن، توان حکم

 .(207 :1359، مرکی)خُ« چیست وی طبع میل
 

 دــآي رزم هــچ مـقريحت لـفح با
 

 را یــخنث عــطب انرزنــپی نـاي 

 (26: 1362)شفايی اصفهانی،     

 را آورده است:« طبعماده»ترکیب  هايیبیتخاقانی در 
 

 ل دورانمـــه فحـــد کــک دانــنی
 

 ارــع فگـــطبرخ مادهـــم از چـــدل 

 (206: 1378)خاقانی،                    
 

 طبعیر مادهـم از هــرسانــعجب ت
 

 نـم درين فــدع فحلــبه مــاگرچ 

 (318)همان:                           
 

 نتيجه. 3

ارند و ی است که نقش اساسی در تصحیح متون دهای لغت فارسی از منابع مهمّفرهنگ

های های ناروا که نتیجة خوانشسازیهای فراوان و واژهت تصحیفحال، به علّعیندر

تون مختلف ان ممصحّحافتادن سبب به خطا  گاه است، ديوان خاقانیغلط آثاری همانند 

و  برهان، رشیدی، جهانگیریهايی همانند کسی اندک آشنايی با فرهنگهر. اندشده

. از همین موارد است واژۀ نشايدها اعتمادی داند که اصالً به آن، میها داشته باشدنظاير آن

يک بیت از  آن نیزشاهد  واست  ها به معنی فاحشه و روسپیدر فرهنگکه « خشنی»

 خاقانی ديوانکه بعداً علی عبدالرسولی براساس همان واژه، خنثی را در  بندار رازی است

 نیز راه يافته است. ديوان خاقانیهای بعدی تبع او در تصحیحکرده و به بدل به خشنی
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در شعر خاقانی و  گون نشان داده شد که خنثیشواهد گونهپاية بررسی در اين تحقیق بر

نبودن آمده و آگاه ث و حیزمخنّع معنايی به معنی سبب توسّرخی متون ديگر بهب

شمشیر و ث با به ارتباط بین خنثی و مخنّ خاقانیديوان ان مصحّحنويسان و فرهنگ

ها لغتی ديگر در فرهنگ وجویدر جستها که آن است سبب شده ،رستم و زال و...

، انمصحّحافتادن خطاز موارد ديگر به. ارا به جای آن قرار دهند خشنیو  برآيند

 صورت ممال بوده است.به «خنثی»استعمال واژۀ 
 

 نوشتيپ

 علی دانی که کیست؟               آن پدر کشخان و مادر خشنی استدشمن آل      . 1

 (369: 1370ری، مدبّو « خشنی»ذيل : 1377، )دهخدا                                                   

رسد مینظرا بهاين واژه مشخص نیست و ممکن است وجهی درست داشته باشد، امّ اللغةهرچند فقه

-باشد. دوباره بايد تکرار شود که ممال خوانده« خنثی»خوانش حاصل اشتباه« خشنی»در اين بیت نیز 

به معنی « خانکش»نويسان شده است. رفتن فرهنگخطاای است که احتماالً سبب بهنکته شدن خنثی

ل اين است که اگر به پدر تأمّنکتة قابل. («کشخان»ذيل : 1377، )دهخدااست « مزد و غرزنمرد زن به»

آورده شود. « خشنی= فاحشه»کسی چنین دشنامی داده شود، ديگر نیازی نیست برای مادر وی صفت 

نی مادری خنثی و يع ؛است« آن پدر کشخان مادرخنثی است»زعم نگارنده صورت درست مصراع به

چنین خنثايی را خنثی  ،هرگاه در خنثی حالت زنی بر حالت مردی غالب باشد ی:نثی انثخ» نرماده دارد!

چنین کسی را  ،هرگاه در خنثی حالت مردی بر حالت زنی غلبه داشته باشد :خنثی ذکر د.انثی نامن

 (.«خنثی»ذيل )همان: « دخنثی ذکر نامن

هر دو را دارد و آن را در اسالم احکامی  ،مردان]آلت[ که فرج زنان و  کسی ؛خنثی: اصطالح فقه». 2

 .(207-205 :1359خُمرکی، : .کن نیز و 2/821: 1373ی، سجّاد« )است

را نیز تقويت « حشو طبیعت»حال، داليل و شواهدی نیز وجود دارد که احتمال پذيرش ضبط عیندر. 3

. در شعر نیامددستبهشاهد ديگری  حشو طبیعتیب برای ترکداشت که ه بايد درنظرکند؛ البتّمی

 آمده است:« حشو ارکان»خاقانی ترکیب 
 

 نحس اجرام و وبال خلق و قلب عالمم
 

 و رذال دهر و دون کشورم حشو ارکان 
 

 (249 :1378، )خاقانی                                                                                           

حشو ارکان: زائد و آگنة ارکان و عناصر... و به معنی »نوشته است:  فرهنگ لغات خاقانیی در سجّاد

که  است آمده« ارکان ةخفت»صورت (. و در بیتی ديگر به1/360: 1382« )مصرف و بیهودهزائد و بی

 :د داردوجو ،دباش« خنثی»ا تصحیف نهه هر دوی آکو اين« خفته»به « حشو»ل تصحیف ااحتم
 

 بويی از جرعه بخشی فلک را اگر
 

 نمايد ارکان خفته زمین چون فلک 
 (128: 1378)خاقانی،                                                                                      
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 منابع
، تهران، لزمان فروزانفرانقد و شرح قصايد خاقانی براساس تقريرات استاد بديع (،1387استعالمی، محمد )

 زوّار.

 ،تهران ،صادقی اشرفعلی و مجتبايی اهللفتح تصحیح به، فرس لغت ،(1365) ابومنصور طوسی، اسدی

 .خوارزمی
 ،مشهد عفیفی، رحیم اهتمام به ،جهانگیری فرهنگ ،(1359) حسین الدينمیرجمال شیرازی، یانجو

 .فردوسی دانشگاه

 .رازی پخش دارويی تهران، شرکت ،بديعی اختیارات ،(1371) حسن بن علی شیرازی، انصاری

 .بیروت، دارالفکر ،العالج من المجرّب فی المحتاجةبغی ،(ق1425) عمر بن داود انطاکی،

 دتقی مدرس رضوی، تهران، علمی و فرهنگی.، به اهتمام محمّديوان ،(1376بن محمد ) علیانوری، 
 ، تهران، سخن.گ سخنفرهنگ بزر (،1390ران )همکاانوری، حسن و 

 ار.، تهران، زوّشرح ديوان خاقانی (،1387درضا )برزگر خالقی، محمّ
 .امیرکبیر ،تهران معین، دمحمّ اهتمام به ،قاطع برهان ،(1376) تبريزی خلف بن دحسینمحمّ برهان،

 .ايران فرهنگ بنیاد تهران، ،العالئیه المباحث و الطبیهاألغراض ،(1345) حسن بن اسماعیل جرجانی،

 ، تصحیح و تحشیه و تعلیقات علی عبدالرسولی، تهران، سعادت.ديوان ،(1316)الدين بديل خاقانی، افضل
 ی، تهران، زوّار.سجّادالدين ، به کوشش ضیاءديوان ،(1378) ـــــــــــــ
 الدين کزازی، تهران، مرکز.، به تصحیح میرجاللديوان ،(1375) ـــــــــــــ

 سعدی. ،تهران، ؛ کتاب حروف اضافه و ربطدستور زبان فارسی ،(1367ل )رهبر، خلیخطیب
 دانشگاه تهران. ،تهران ،به تصحیح عبدالحیّ حبیبی ،الفريقینةضرو ،(1359خُمرکی، ابوالرجاء )

 ، تهران، دانشگاه تهران.نامهلغت (،1377) اکبردهخدا، علی
پژوه و ايرج دتقی دانشبه کوشش محمّ ،البهادر ةفلتح نوادرالتبادر ،(1387د )الدين محمّدنیسری، شمس

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ،، تهرانافشار

 و ياحقی محمّدجعفر تصحیح به ،القرآن تفسیر فی االلجنانروح و الجنانروض ،(1371)ابوالفتوح  رازی،

 .رضوی قدس آستان مشهد، ناصح، محمّدمهدی

 اکبر علمی.علی ،تهران ،تصحیح جواد فاضل ،هفت اقلیم ،تا()بی احمدرازی، امین

سسه ؤپور، تهران، م، تصحیح فرهنگ جهاننامة عاليینزهت(، 1362الخیر )رازی، شهمردان بن ابی

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

 اإلحیاء دار بیروت، طعیمی، خلیفه هیثم تصحیح ،الطب فی الحاوی ،(ق1422) زکريا دبنمحمّ رازی،

 .العربی ثالترا

 .350-346 ،172ش ،يغما ،(«3) آن هایدشواری و نويسیلغت دربارۀ» ،(1341) عبدالحسین کوب،ينزرّ

 توس. ،تهران ،تصحیح و توضیح علی فاضل، التائبینانس ،(1390پیل، احمد جام نامقی )ژنده

 کومش. ،تهران ،فرهنگ معارف اسالمی ،(1373ی، جعفر )سجّاد
 ، تهران، زوّار.فرهنگ لغات و تعبیرات خاقانی (،1382)الدين ی، ضیاءسجّاد
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 خوارزمی. ،تهران ،تصحیح و توضیح غالمحسین يوسفی ،گلستان ،(1392الدين )، مصلحسعدی
 هرمس. ،تهران ،دعلی فروغیتصحیح محمّ ،ات سعدیکلیّ ،(1385) ـــــــــــــ

 ، تهران، کتابخانة سنايی.، به سعی و اهتمام مدرس رضویديوان (،1385، ابوالمجد )سنايی
 سپهر. ،تهران ،تصحیح مدرس رضوی ،الحقیقهةیقحد ،(1329) ـــــــــــــ

 .شفق تبريز ،تبريز ،تصحیح و کوشش لطفعلی بنان، ديوان ،(1362الدين حسن )ی اصفهانی، شرفيشفا

 زوّار. ،تهران ،به تصحیح پرويز اتابکی ،اتکلیّ ،(1343عبید زاکانی )

 سخن. ،تهران ،کدکنیدرضا شفیعیو تصحیح محمّ مقدّمه ،نامهمصیبت، (1386الدين )ار، فريدعطّ

 دانشگاه تهران. ،، به کوشش ايرج افشار، تهرانهای قزوينیيادداشت ،(1354) دقزوينی، محمّ

 ، تهران، مرکز.های ديوان خاقانیگزارش دشواری (،1389الدين )کزازی، میرجالل
 امیرکبیر.، تهران، به اهتمام عبدالحسین نوايی ،خ آل مظفرتاري ،(1364کتبی، محمود )

 ،اقی و با همکاری زلیخا عظیمیبه کوشش علی روّ ،األصنافتکملة ،(1363د )کرمینی، علی بن محمّ

 و مفاخر فرهنگی. رانجمن آثا، تهران

 پانوس. ، کرمان ،ديوانشرح احوال و اشعار شاعران بی ،(1370ری، محمود )مدبّ

، تهران ،پورد روشن و ابوالقاسم جلیلتصحیح و تحشیة محمّ ،العقولةوضر، (1383غازی )دمحمّ ملطیوی،

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

 .167-155 ،20ش، پژوهیادب، «های فارسیچند واژه در فرهنگ» ،(1391منصوری، مجید )

فنون ، «گیری و برهان قاطعتحلیل دو واژه و ترکیب ساختگی در فرهنگ جهان» ،(1390) ـــــــــــــ
 .122 -113 ،4، پیاپی1ش ،ادبی

 .196-173 ،9، ش3 دورۀ، پژوهیادب ،«تأملی در برخی ترکیبات برهان قاطع» ،(1388) ـــــــــــــ

 مولی.، تهران ،به همّت رينولد الین نیکلسون ،مثنوی معنوی، (1363د بلخی )الدين محمّمولوی، جالل

 هرمس. ،تهران ،الزمان فروزانفراساس چاپ بديعبر ،ات شمسکلیّ ،(1386) ـــــــــــــ

 امیرکبیر.، تهران ،الزمان فروزانفرتصحیح و حواشی بديع ،مافیهفیه ،(1362) ـــــــــــــ

 علمی. ،تهران ،تصحیح مظاهر مصفا ،ديوان ،(1371) ، سعدالديننزاری قهستانی

حیح و حواشی حسن وحید دستگردی، به کوشش سعید ، تصشرفنامه(، 1388) ، ابومحمّد الیاسنظامی

 قطره. ،حمیديان، تهران

 .اسالمیه فروشیکتاب ،تهران ،ناصری آرای انجمن فرهنگ ،(تابی) خانرضاقلی هدايت،
 


