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اميدواري اهل ادب و سبب دلگرمي  ةماي ،دانشگاهي نبوده، اما محاسن بسيار آن

مانند هر اثر اصيل  ،تصحيحاندك اين  هايكاستي. است پژوهان را فراهم ساختهخاقاني
در اين جستار . تا به غناي اثر افزوده شود نيازمند روشنگري و اصالح است ،ديگر

  .بايستگي را تحقق بخشيم اين برآنيم تا
  

  العراقين، تصحيح، شرحةتحفالغرايب، اني، ختمقخا: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
 يحيي قريب، توسط العراقينةتحف سال از چاپ 55پس از گذشت بيش از 

به ) وين(ملي اتريش  ةكتابخانق  593شناساندن و چاپ عكسي نسخة مورخ 
انتشارات ميراث مكتوب و فرهنگستان علوم اتريش، ( ايرج افشار يادزندهت هم

مبادرت  الغرايبختماي از تا محققان به چاپ تازهساز گشت سبب) 1385
آباد در  دكتراي يوسف عالي عباس ةرسالدر اين ميان نخستين تالش  .زندربو

ت سخن  از سوي انتشارا 1386به سال  دانشگاه تربيت معلم تهران بود كه
قلعه نيز آباد، علي صفري آقزمان با تالش عالي عباسكم هم و بيش. انتشار يافت

توسط  1387در حال تصحيح اين مثنوي بوده و حاصل كوشش او در سال 
  .است دهانتشارت ميراث مكتوب چاپ ش

يك پژوهش  قلعهآق صفري تصحيح ،به خالف چاپ عالي عباس آباد اگرچه
اميدواري اهل ادب و سبب دلگرمي  ةماي ،دانشگاهي نبوده، اما محاسن بسيار آن

خط بطالني است بر  ،اصالت اين اثر بحق .است هم ساختهپژوهان را فراخاقاني
 اين مصحح .تنها شيفتة عنوان و لقب هستندكه  1يپشمين توهم قراطغانشاهان

تأمل و تحقيق در آثار خاقاني و ديگر متون نظم  ةاست با پشتوان توانسته جوان
و سرانجام با پذيرفتن رنج و  ،هاي متعددگيري از نسخهو نثر فارسي، با بهره

  .عرضه كند الغرايبختمچاپ اصيلي از  ،زحمت فراوان
سخن  خاص ويژه به جهت رازناكي و دشواري هو ب متون بنابر طبيعت تصحيح
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مانند هر اثر اصيل به  .خوردبه چشم مي اين چاپ ي دركاستيهاي اندك ،خاقاني
چه بيشتر به  اصالح است تا هر نيازمند روشنگري و كاستيهاي اين اثر نيز ،ديگر

به عنوان يكي از دوستداران سخن  ،اين سطور ةنگارند. شود اصالت آن افزوده
ترين وظايف خود را تأمل دلسوزانه در آثاري همواره يكي از مهم ،خاقاني
 ،رويهم از اين و .شودچاپ مي» بديلبديلِ بي«است كه در باب اين  دانسته

ضمن . بردارندة مواردي است كه بتوان از آنها طرفي بربستتنها در اين نوشتار
پژوهيهاي  ويژه خاقاني ن خدمات فرهنگي و بهآرزوي پيروزي در به انجام رساند

بخشيدن به اين اثر،  در غنا نوشتة حاضراست  بيشتر براي آقاي صفري، اميد
 .پژوهان را سودمند آيدايشان و خاقاني

  
  مالحظات كلي

ذكر چند نكته در باب كار  ،به بررسي تصحيح و شرح ابياتپيش از پرداختن 
  :آقاي صفري بايسته است

داخل پرانتز  در و قرار داده »العراقينةتحف« را كتاب اصلي عنوان .1
 ةترين فوايد نسخيكي از مهم ست كهالزم به ذكر ا .است دهورآ »الغرايب ختم«

 آثار ،و در كل ،العراقينةتحفمثنوي مشهور به  ةترين نسخ به عنوان كهن ــوين 
ي از بيت .العراقينةتحفنه  ،است الغرايبختمعنوان منظومه كه  تاين اس ــ خاقاني
 خاقاني در مدح اصفهان نيز به همين عنوان و همين منظومه اشاره دارد كه ةقصيد

 به خاقاني شده سر و تهمايه و بيتنك ييك مثنو نتسابها باعث اسال اشتباه به
  :است

  ام براي صفاهان تا چه ثنا رانده  آخر ديدندالغرائبختمآنك 
  355: 1374خاقاني 

 ،به اين بيت اشاره ضمن ،وين ةبرگردان نسخگفتار نسخهدر پيشايرج افشار 
الغرايب ختمكه نام حقيقي منظومه چيزي جز  داليل ديگري براي اثبات اين

 اين نتيجه رسيده بود كه نيز به بالرتا آن وي،پيش از  2.است ارائه كرده ،نيست
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افشار  ←( باشد العراقينةتحفبراى  )محتمل( تواند نام جانشينى مى بيالغراختم

افشار و سخن  داليل استنادبه و نيز  وين، ةبه نسخ با توجه 3)22ـ21: 1379
 ،العراقينةتحفاست و  ايبرالغختمد كه عنوان اصلي منظومه شومي آشكار ،بالرت
 و مياما نصراهللار از سوي ديگ. باشد شاعرو چه بسا برساختة كساني غير نام دوم
اند كه آن روشن ساختهموازين علمي و داليل قوي اساس  بر ،اصغر بشيريعلي

در شمار آثار خاقاني از آن ياد  بيالغراختمبا نام  هاستبيتي كه سال 638مثنوي 
تقليدي از  كه رسدبه نظر مي چنين وت از خاقاني نيس اساساً ،شودمي

متأثر از سبك  صاحب آن ي كهاالرواحمصباح، باشد اوحدي االرواح مصباح
نوشت و  الغرايب ختمبايد عنوان اصلي كتاب را  ،رو از اين 4.است خاقاني بوده
پژوهان بايسته است از  محققان و خاقاني بر. آورد العراقينةتحف داخل پرانتز
  5.بپرهيزند العراقينةتحفتكرار عنوان 

  
بايد بيشتر به روشنگري و شرح ابيات توجه مصحح  ،در باب تعليقات كتاب .2

يابد باشد تا آوردن شواهد، آوردن شواهد زماني ارزش حقيقي خود را مي داشته
تركيب ، واژهبراي بينيم كه ردي ميدر موا. دقيقي از كالم ارائه گرددكه گزارش 
توضيحي در  عمدتاً اما ،شواهدي از متون نظم و نثر آورده شده ،يا اصطالحي
  :از جمله موارد زير. است باب آن نيامده

 جعد سر زنگيان هم از توست  طرب اهل عالم از توستزنگي
  29بيت 

در خود  عيناًاين تركيب : طربزنگي«: است نوشته )287ص ( در تعليقات
  :تكرار شده العراقينةتحف

 »طربي است ليك با غمزنگي  سلبي است ليك محرمرومي
و خود  پرداخته ديوان خاقانيو  تنگلوشاسپس به ذكر شواهدي ديگر از كتاب 

آثار البالد و اخبار اين در حالي است كه در  .است طرب را توضيح ندادهزنگي
زنگيان جالبي در باب  بسيار سخنان ــ ح نيز هستحمنابع مصو جز كه ــ العباد
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 نيز در آن ديده »طربزنگي«اي قابل توجه در باب تركيب كه اشاره آمده
ها را بدترين خاليق دانند از روي خَلق و خُلق، و حكماء فراست انتما آن«: شود مي

زنجيان به ده چيز : جالينوس طبيب گويد كه. لهذا آنان را سباع االنس گويند
رنگ باشند و پيچان مو، و پهن بيني و گوش، سطبر لب، و سياه: اندمخصوص
مغموم و هيچ زنجي  ...عقل و بسيار طرب بوي، و كم دست و شتالنگ، گنده شكافته

. ا باشدهآن ةها نيايد، و خوشحال و فرح شامل حال همنباشد و غم و اندوه گرد آن
ي ديگر گويند اند و بعضتهها گفدل آنها، اعتدال خون غمي آنبعضي حكما سبب بي
 قزويني،( »هاستليل موجب نشاط و انبساط آن ها به هركه طلوع سهيل بر آن

و چنين گويند كه «: است نيز آمده المخلوقاتعجايب؛ در )23 ـ22 ص ،آثارالبالد
ت عظيم دارد در احداث طرب و سرور؛ از بهر اين معني اهل زنگ كه سهيل خاصي

ي طرب و غم هيچ اند به زيادتمخصوص ،اندو سهيل متقارب مدار قطب جنوبي
؛ ثعالبي نيز در )43 ص ،المخلوقاتعجايبقزويني، ( »گرد ايشان نگردد

ثعالبي،  ←( است را آورده» طرب الزنج« ثمارالقلوب في المضاف و المنسوب
  .)338 ـ 337 ص ،ثمارالقلوب
در باب بيت:  

 بستهبر شاخ گل هوات   هستم سگكي ز حبس جسته
  1905بيت 

تــاريخ الــوزراء در : شــاخ گــل و ســگ«: آمــده اســت) 634ص (در تعليقــات 
همچــون ســگي بــود كــه آن را بــه درخــت گــل : اســت آمــده) 32ص ( قمــي

پيونــد و توضــيحي در بــاب  آورده ديــوانو ســپس ســه شــاهد از  ».بازبندنــد
 چنـان غريـب اسـت كـه آن     ايـن اشـارت   .اسـت   شاخ گل و سگ ذكر نكـرده 

در حواشـي مرحـوم   ولـي  ؛ كـه رجـوع كـردم نيـافتم     معتبـر  منبع ينرا در چند
گوينـد سـگ ديوانـه را بـر گلـبن      «: اسـت  باب آن چنين آمـده  در عبدالرسولي

ــه  ــد افاق ــدبندن ــاني ( »ياب ــل از   .)825: 1316خاق ــه نق ــر ب ــايي ديگ و در ج
 گويند سـگ تـازي را چـون خواهنـد تربيـت كننـد و مسـتعد       «: اندشرح آورده
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  .)537: همان( »، مدتي بر درخت گل بندندندياتعليم شكار نم

  :بيت زير گزارش ناقص يا
لعل، گردن خر  ةبا مهر  با قفل زر است از تو فرج استر

  52بيت 
ظاهراً در گذشته و ميان متمولين متداول «: اندنوشته) 299ص (در توضيح بيت 

و سپس  »...پوشيدندزر مياي از جنس هبوده كه فرج استران خود را به حلق
غايت   و به«: اندكه در باب استر گفته حال آن .است شواهدي از متون ذكر كرده

لجوج باشد، و گشن خواهد و اگر گشني كند ماده در وقت زادن هالك شود و از 
در  .)30ص ، نامه فرخجمالي يزدي، ( »اندندهاين جهت قفل بر فرج افگ

شرح ديوان خاقاني به نقل از » قفل فرج استر«نيز در باب  الشعرا مصطلحات
است كه بر فرج استر بند كنند تا نر با او  زر و نقره ةحلق«: است چنين آمده

كه استر حامله شود به سبب ضيق  جفت نتواند شد و استر حامله نگردد؛ زيرا
 »ودافته بچه بكشند و استر ضايع شفرج بچه زادن نتواند ناچار شكمش شك

  .)»استر«ذيل : 1387 شميسا ←؛ 608 ، صمصطلحات الشعراوارسته، (
  
ويژه متوني كه از نظر فكري و ادبي شيوه و سبك  تصحيح و شرح هر متن به .3

گونه كه به  همان المثلفي تواننمي .خاصي است مستلزم روشخاصي دارند، 
خاقاني نيز تصحيح و شرح به  ،پردازيممي يا ناصرخسرو سناييشرح  و تصحيح
بايد پيش و بيش از هر چيزي به دو  ،براي رويارويي با شعر خاقاني. بپردازيم
كه به  شاعر شگرف و سترگ فرهنگي ةبه پشتوان ،اول :جه داشته باشيمامر تو
 ،دوم. است نيافتني سخت دشوار و گاه دست ،سخن ةمايو بن ساخت ژرف عنوان
متأسفانه اين كاستي . آرايي استهنري كه همانا تصويرپردازي و نيز لفظ ةجنب

دان شده كه پژوهشگر چنپژوهان و شروح خاقاني ديده همواره در آثار خاقاني
نيز  در كار آقاي صفري. است و وجه توجه نداشتهكه بايد و شايد به اين د

مصحح اگر  است؛ آن نشدهخيال  صورويژه  توجهي به ظرايف ادبي سخن و به
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 توانست ضمن تعليقات تحليل قابل توجهي از اين جنبه داشته باشد،مي
، بلكه افزودميسنگي اثر بسي  ر ماندگاري و گرانب نه تنها گونه ترديد هيچ بي

ز فراموش نكنيم ياين مطلب را ن. شدنيز بر او روشن مي از متن ظرايف متعددي
  .ستي كمتر جلوه پيدا كندكه اصالت كار مصحح سبب شده تا اين كا

  
تعليقـات مفيـدي اسـت كـه در شـرح و       ،يكي از مزيتهاي كـار آقـاي صـفري    .4

بـا ايـن حـال ايـن     . اسـت  ريـر درآورده تح بـه رشـتة   الغرايـب ختمتوضيح ابيات 
گـزارش  ايـن مثنـوي   نيـاز بـه شـرح    ي از ابيـات  خـ ركـه ب است نكته شايان ذكر 

درصـد   ،ميشـو منظومـه نزديـك مـي   هرچـه بـه پايـان    به طـور كـل    .استنشده 
 350بيـت اول منظومـه    پانصـد بـراي نمونـه از    .شـود ابيات شرح شده كمتر مـي 

بيـت پايـاني حـدود     پانصـد در ، امـا  درصـد  هفتـاد ، يعنـي  بيت در تعليقات آمده
از . اسـت  درصـد ابيـات شـرح شـده     55بيت در تعليقات ذكـر شـده يعنـي     280

 47در  ديگــربيــت  270وصــفحه  179بيــت آغــازي در  350آن ســوي ديگــر 
ايـن امـر نيـز چنـدان بـه جهـت مضـامين و تعـابير          .اسـت  صفحه گزارش شـده 

 يـك سـوم  تقريبـاً در   دهـد كـه  خـوبي نشـان مـي    بـه  سـخن  اين .تكراري نيست
  . استكاسته شده پژوهشگر از پركاري  پاياني منظومه

  
اشـراف بـر منـابع و     كند،يكي از اموري كه اصالت يك پژوهش را تعيين مي .5

 تـرين محاسـن  يكي از برجسـته  اين نكتهخوشبختانه . گيري تمام از آنهاستبهره
 سـنگي هـاي  چاپ گيـري از  و بهـره  ديـدن حـال  بـا ايـن   . كار آقاي صفري است

  .باشد توانست در مواردي ياريگر ايشانمي )و شرح ابجدي( الغرايب ختم
  :پردازيمبرخي از ابيات مي شرحبه تأمل در باب ضبط و  اكنون

  
  :271و  13ص ، 7بيت  *

  هم نعل بيفكنند و هم سم  وقت است كه مركبان انجم      
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ــته ــان انجــم«: اســت نوش ــان انجــم،  : مركب ــب مركب ــور از تركي در اينجــا منظ
 ».انـد ها است كه بـه قـول قـدما باعـث حركـت كواكـب بـوده       همان فلك ظاهراً

 ةاضـاف (تشـبيه بليـغ اضـافي     يـك » مركبـان انجـم  « در ايـن بيـت   كـه  حال آن
چـه باعـث   گويـا آن  .انـد هـايي ماننـد شـده   كه در آن انجم به مركباست  )تشبيهي

تشـبيه انجـم بـه    . اسـت  بـه در شـمار بـوده   مشـبه و  مشبههمساني  ،لغزش شده
ــه انجــم ( مركــب و اســب ــز تشــبيه مركــب ب ــاني شــواهد  )و ني در شــعر خاق
  :ديگري نيز دارد

 ي مضمران راماند رمه  فلك از نران انجمصحن 
  33 :1374خاقاني

      تن نه كه خورشيد نيل كفيلجمشيد پ
  توان اوستكافالك تنگ مركب انجم                                                 

  74: همان
: مركبان انجم«: استعقيده با ما همنيز  فرهنگ اصطالحات نجومي صاحب
با يكديگر در ) و عدد(به در جمع مشبهو  مشبهتشبيهي است و تطبيق  ةاضاف

  :شعر خاقاني شرواني
  »هم نعل بيفكنند و هم سم  وقت است كه مركبان انجم

  »مركب«ذيل : 1388 مصفّي
  
  :282، ص 22بيت  *

  ي علت بهارانداروجان  داراناي مهر دهان روزه
. از سوره يس است 65 ةمضمون برگرفته از آياين ...  :مهر دهان«: است نوشته

اليوم نختم علي افواههم و تكلمنا أيديهم و تشهد أرجلهم بما  :فرمايدآنجا كه مي
داران است، با كه خورشيد مهر دهان روزه رسد در اينبه نظر نمي ».كانوا يكسبون

تناسبي  ــ كه در باب معاد و شهادت برخي از اعضاي بدن است ــ اين آيه
  .)ظاهريجز يك تناسب لفظي ( باشد وجود داشته
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  :286، ص 27بيت  *

 وارهـرخـل شيـدو طفـدو هن  از فيض تو در دو گاهواره
  :اي هست به مطلعيدهصدر ديوان ق: مشابهات«: اندنوشته
      خيزان بين به صدر كعبه مهمان آمدهصبح

  ان آمدهـده و در عالم جـان عالم ديـج                                            
زماني  ةاست و با اين حساب، فاصل اين قصيده را خاقاني در سفر كعبه سروده

در همين قصيده دو بيت وجود . كوتاه است العراقينفةتحشدن اين قصيده با  سروده
و ابياتي كه پس از آن آمده، تشابه مضموني بسيار  العراقينفةتحدارد كه با اين بيت 

  :آوريمابيات مذكور را در زير مي. نزديكي دارد و در حل اين ابيات مددرسان است
      صبح و شام او را دو خادم، جوهر و عنبر به نام 

  اين ز روم آن از حبش ساالر كيهان آمده                                                 
      ابك و آن دو را ـند اتا خادمانش بر دو طفالن

  ابل و مولد خراسان آمدهـگاهواره ب                                        
طلوع و  است كه منظور از دو گاهواره، محلبا توجه به اين ابيات، مشخص 
و ) به عنوان نماد مشرق(مذكور به خراسان  ةغروب خورشيد است كه در قصيد

  ».]است[ اطالق شده) به عنوان نماد مغرب(بابل 
» دو هندو طفل شيرخواره«و  ، استعاره از دو چشم»دو گاهواره«كه  آنحال 

بينايي  استعاره از دو مردمك چشم است كه با فروغ خورشيد و روزهنگام
 :شواهد زير از ديوان قياس كنيم با. يابندبيشتري مي

  امهم مشاطه هم حلي هم دايگان آورده  ل هندواندـلعبتان ديده كه دو طف
 256: 1374خاقاني 

 زير دامن پوشم اژدرهاي جانفرساي من  دو طفل هندو اندر مهد چشمتا نترسند اين
 321: همان

ــن  ــدواي ــل هن ــاغدو طف ــام دم بر در صـدرش بـه مـواليي فرسـت     از ب
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  825: همان

چشم و  ةلعبرا چه كنم؟  چرده دو طفل سياهاين «: است نيز آمده منشأتدر 
. باز مانده دو گاهوارهاند و در گويند كه در هفت قماط پيچيدهمي العينانسان

 »دارد كند و به شب گرسنه ميسير شير ميكه به روزشان  اندشيرزدگان آفتاب
در هفت قماط  انددو طفلن نصر كه ماوأت«: و اين عبارت .)291 :منشأتو، هم(

  .)167: همان( »خورندميزن رومي زن غمزهاز پستان  شيرپيچيده و 
در باب قرابت زماني  كه و آن اين ،مهم ديگري نيز در ميان است ةنكت
از آن دسته  ،شده ياد ةبايد بگوييم كه اين قصيد ،شاهد ةبا قصيد الغرايب ختم

حج دوم خاقاني در  .است قصايدي است كه خاقاني در حج دوم خويش سروده
 و بنابر اشارات) ق 575 ـ566( الحسن المستضي باهللا دمحمابوزمان خالفت 

ها پيش حج اول خاقاني سال كه ؛ حال آنبوده )تموز( خاقاني در موسم تابستان
- گزارده شده )ق 555 ـ530( المقتفي المراهللا دمحم در زمان خالفت ابوعبداهللا

 ة شاعربنابر اشار .دانست الغرايبختمقريب به زمان سرودن  بايد است كه آن را
 موصلي دمحمالدين تر زمان اتحاف مثنوي به جمالو به تعبير دقيق زمان سرودن

  :است بوده )انونمث ةسن( ق 551سال 
 زنده چنين داشتم وفاي صفاهان سال هست كز سر اخالصمدت سي
 ام براي صفاهان تا چه ثنا رانده  آخر ديدندبئالغراختمآنك 

 صدر و جمال آن دو مقتداي صفاهان  مدح دو فاروق دين چگونه نبشتم
 راندم ثانون الف سزاي صفاهان  در سنه ثانون الف به حضرت موصل

 ...اصطفاي صفاهان كز كرمش دارم  دمحمصاحب جبرئيل دم، جمال
  همانجا

يا  549سال و به احتمال (اندكي قبل از تاريخ مذكور  لذا زمان سرودن اين مثنوي
 پس از )ق 551( سال نخاقاني در اي برخي بر اين باورند كه .است بوده )ق 550

از طريق موصل به موطن خويش، در موصل  اتمام مناسك حج و به هنگام بازگشت
  .)147: 1388ماهيار  ←( است هرسيد موصلي دمحمالدين جمالبه خدمت 
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 بيستحدود  الغرايبختمنظر مصحح با  مورد ةزماني قصيد ةفاصل در حقيقت
و تاريخ ) ق 551حداكثر (الغرايب ختمميان سال سرودن  ةسال است، يعني فاصل

  6).ق 571سال (حج دوم خاقاني 

  
  :289، ص31بيت  *

 زنگ را ز تو زنگةآيين  روم را ز تو رنگةديباج
يكي ديباج، در اينجا به معني رخساره و پوست رخ كه به : ديباجه«: است نوشته
كه منظور از رنگ در  ه شودتوج. شودز دو روي صورت اطالق ميكدام ا هر

كه در ادب پارسي روميان را هميشه  اينجا سفيدي و روشني است، چرا
كه ديباي ه شود توج ضمناً. كنايه از روز استدر اينجا گويا . اندسپيدروي ناميده

  ».همين تعبير باشدرومي نيز در گذشته معروف بوده كه شايد برگرفته از 
و آن «: باشد »ديبا«مصغر  »ديباچه«يا  »هجديبا«در اين بيت  رسدبه نظر مي
ن به آن باشد كه به جواهر مكلل طيكه قباچه سال ]است[ بريشمين ةنوعي از جام

ذيل  ،اللغات غياث ،رامپوري( »و آن لوازم لباس پادشاهي است سازندد شبا
خيزد ديبا و  ]روم[= از آنجا«: اين پارچه به روم منسوب است و ؛)»ديباچه«

آبادي  ← 226 ، صالمخلوقاتعجايب طوسي،( »پرنيان و محفوري و شنگرف
  :)338: 1358باويل 

 كساستگر سخن شهره كسايي   ديبه رومي است سخنهاي او
  101، ص ديوانناصر خسرو، 

استعاره  »زنگ ةآيين«كه  همچنان ؛مصرحه از روز است ةاستعار »روم ةديباج«
  .از شب است

  
  :289، ص 32بيت  *

 بر لوح زبرجد ابجد از زر  فشي و تو راست در بركودك
 كه حالي در »...است لوح محفوظ منظور احتماالً: لوح زبرجد«: است نوشته



 220 / آينة ميراث، شمارة 49

 
و  مصرحه ةاستعار ــ كه خطاب به خورشيد استــ دراين بيت  »لوح زبرجد«
پيوند ي نيز در بيت است و آن ظريف ةنكت .رنگ است سبز از آسمان تصويري نام

كه با خود  هر« :است آمده زبرجد ةبار درنامه تنسوخزبرجد و كودك است، در 
يش فرزندان خوو در قديم ملوك عجم بر . ت صرع ايمن باشداز عل ،دارد
 60 ، صنامه تنسوخطوسي، ( »ت صرع ايمن باشنداند، تا در كبر سن از عل بسته
 ةجواهرنام را ازمطلب  خواجه نصير اين ).55، ص عرايس الجواهركاشاني،  ←

با خود دارد پيش از آنكه معلول به ] زبرجد[=و هركه زمرّد «: است گرفته نظامي
و در قديم ملوك زمرد را بر فرزندان . بودعلت صرع بود از علت صرع ايمن 

 ،جواهرنامه، جوهري( »ت صرع ايمن باشداند تا در كبر از علبستهويش ميخ
  .)106ص 

پيوسته با خود داشتن از  زبرجد«: است نيز چنين آمده عالئي ةنامنزهتدر 
كه دارد خواب   خاصه علت كودكان را نيك باشد و هر. صرع ايمني دهد

 يمتلك الزمرد«: اند و نيز نوشته .)260 ، صنامه نزهترازي، ( »نبيندرسناك ت
فراد فلبسه يمنع مرض الصرع و خصوصاً لال ،يره قويهثخواصاً كثيراً و طاقه ك

دما يولد األجداد، و لهذا السبب عنالذين عندهم سابقه وراثيه من اآلباء أو 
قطعه من حجر الزمرد ألجل منع مرض  ون في رقابهمللملوك أوالد كانوا يعلق

، الموحد( »ولكنه غير مفيد لمن ابتلي بمرض الصرع. الصرع عن المولود الجديد
ت اما خاصي :است مدهچنين آ الجواهرصفات در  .)37، ص االحجار الكريمه

د آنكه مانع احتالم و باعث قوت دل باشد، با خود داشتن از صرع و جذام زمرّ
و : گويدحكيم مؤمن نيز مي .)303، ص الجواهرصفات ، آملي( ايمن دارد

انگشتري زمرّد جهت منع حدوث صرع در شخص كه مصروع نباشد، مؤثر است 
  .)454، ص هتحفحسيني، (

به اين مطلب نيز وجود داشته باشد ) و البته با تسامح(اي ضمني شايد اشاره
آسمان دنيا از : اندزبرجد دانستهد يا همان كه برخي از قدما آسمان دنيا را از زمرّ

زمرّد سبز است و آسمان دوم از سيم سپيد است و آسمان سوم از ياقوت سرخ 
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است و آسمان چهارم از در سپيد است و آسمان پنجم از طالي سرخ است و 

مسعودي، ( زرد است و آسمان هفتم از نور استسمان ششم از ياقوت آ
  .)»آسمان«ذيل  :1387 شميسا ← 20 ص ،1، جالذهب مروج

  
  :291ـ 290، ص 33بيت  *

  اين هفت صحيفه پر ده آيت  وز رفتن توست ازين واليت
ت را در ماخاقاني شكل اين عال«: است نوشته »ده آيت«پس از توضيح در باب 

بديهي اسـت كـه شـاعر     ».است ها را به ستارگان شب تشبيه كردهنظر گرفته و آن
اين لغـزش در   .نه ده آيت را به ستارگان ،است ستارگان را به ده آيت مانند كرده

  .شودنيز ديده مي )289 ـ288ص ( 2/29  )264 ـ263ص ( 1 شرح ابيات
  

  :298، ص 51بيت * 
 اكـر پـواهـزر ج ةدـزاين  اكـخةتوست نقطةاز نطف

 ، خاك روزيستخاك ةداداز  روزيستو آن را كه ز بخت تيره
مربوط به اين بيت ديده چنانكه در پاورقي «: است در باب بيت دوم نوشته

 ةنسخ ةاست و تنها حاشي ضبط شده “ةزاد”ها به صورت م نسخهتما ،شود مي
ن ضبطي است كه ضبط كرده و اي “خاك ةداد”س اين تركيب را به صورت 

ديوان و بيتي ديگر از  العراقينةتحفآن بيتي از  ة؛ قرينرسد تر به نظر ميصحيح
  :آمده العراقينةتحفدر بيت . است خاقاني

 خاك ةتو داده چو خاك داد  زر پاكةخاك است دهند
  :در ديوان آمده

    طبع؟حق است چه داني مزاج  ةجان داد
  »خواني عطاي خاك؟زر بخشش خور است چه                                                   

بيت قبل و  حاضرِ ةبه قرين هماست،  »خاك ةزاد«ضبط اصيل همان  كه حال آن
  :در ديوان» مريخ ةزاد« ةبه قرينم هو  در باب خاك »زر دةزاين«
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 اند خور در ميان افشاندهباز مريخ زحل  ايخانهمريخ عقربةاند از زاد كرده

  106: 1374خاقاني 
، شاهد دوم چيزي را مشخص است آورده مصححدر باب دو شاهدي كه  اماو 
 »ةداد«كه با  ذكر كرده» داده«اعر به اين جهت اول نيز ش شاهدكند و در  نمي

  .ديگر تناسب لفظي ايجاد كند
  

  :312ص : 87بيت * 
  جان من گره زد ةبر رشت  گردون كه قباي شب زره زد

ــا«: اســت نوشــته ــاً : زره زدن قب ــن تركيــب  دقيق مشــخص نشــد منظــور از اي
شـارحان خاقـاني    اسـت و  آمـده  ديـوان ايـن تعبيـر چنـدين بـار در      ».چيست

ذيـل  : 1382 اديسـج  ←( انـد تهدانسـ  دريـدن  كـردن و قبـا   چـاك  سينه را آن
 أخـذ  ايـن گـزارش   بـرعكس  مفهـومي  ،ايـن تعبيـر   كه حال آن ؛)»قبا زره زدن«

ـ لغتشده از  در ايـن عبـارت   » زدن«همكـرد  گفـت كـه    بايـد  .دارد دهخـدا  ةنام
ــد  ــر زدن«، »رگ زدن«مانن ــر(» س ــدن س ــم زدن، و )بري ــاك زدن، زخ ... ، چ

ــه   ــدن نيســت ك ــدن و دري ــردن و بري ــاره ك ــي پ ــه معن ــا«حاصــل آن را  ب  قب
در اينجـا بــه مفهـوم بسـتن و نصــب كـردن بــه     » زدن«، بلكــه بـدانيم » دريـدن 
تـاج زدن، پـرده   اسـت، همچـون خيمـه زدن، آسـتر زدن، علـم زدن،       كار رفته

، گــره زدن، )حقيقــي در معنــي(زدن، پرنــد بــر ميــان زدن، دامــن بــه كمــر زدن 
بـا  » پوشـيدن «و » بسـتن «هاي روي لبـاس را عـالوه بـر    پوششـ ... لعل زدن و

زدن، جقـه   زدن، دسـتار  كمربنـد  انـد، ماننـد  بـرده كار مـي  نيز به» زدن«همكرد 
ــار ــابراين  ... زدن و و زنّ ــازره زدن«بن ــه م» قب ــازره«عنــاي ب ــر » قب بســتن و ب

 گونـه بـوده  نـوعي قبـايِ زره   خـود  »زرهقبـا «و  ن پوشيدن آن بـه كـار رفتـه   ت
واري خاقاني بيشـتر ابـر را بـه قبـازره تشـبيه كـرده و بـه هيـأت حلقـه         . است

  :است آن نظر داشته
  قندز شب را ز تاب ،كاله زرش  پوش را ابر زره زد قبا بردصبح فنك
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  45: 1374خاقاني  
 ...فرستمتنزديك آفتاب وفا مي  فرستمتاي صبحدم ببين كه كجا مي

 فرستمتآنجا به رغم باد صبا مي  زن است و تو راستگويباد صبا دروغ
 فرستمتكĤنجا چو پيك بسته قبا مي  زرين قبازره زن از ابر سحرگهي

   557: همان 
روزهاست كه آسمان «: خوانيمنيز، خطاب به خورشيد، چنين مي منشأتدر 
نشان خليع مةخليفه، جا ةدر معسكر پسرزاد. نمايينماي را حجراالسود ميكعبه
قبازره زده در  اي؟تاب خزيدهاي كه در ابر زرهمگر از تيغ شاه ترسيده. داريمي

  7.)86: 1384خاقاني ( »ايجوشن سيه شده

  
  :23، ص 134بيت  *

  اركانش نهاده بر سر؟چار       اي است چرخ اخضر؟نَه غاشيه  
در آغاز مصراع  »چار«در اين صورت با خواند،  »نُه غاشيه«توان رسد ببه نظر مي

  .گيري از اعداد سازگارتر استخاقاني در بهره ةدوم تناسب دارد و با شيو
  

  :329و  25، ص 181بيت * 
  گــردد ز سگــان دوزخ آزاد      ان شود شـادـان جنـاز سكّ  
از تمرّد سكّان و : آمده) 312ص (تاريخ يميني در : سكّان و سگـان«: اندنوشته
واليت خويش متأنّف  ةسگان آن حدود، در جوار مملكت و مركز داير ةمكاشر

  :است نيز آمده ديوان اين جناس درشايان ذكر است  ».شد
      ني ز ايزد شرم و ني از كعبه آزرم اي دريغ

  اند جاي شيران را سگان سور سكّان ديده                                               
  95: 1374خاقاني 

  
  :336و  335، ص 181بيت *
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  وستـوي تـري او ز پهلـاه، اجـم     فرزين به سه خانه زين سوي توست

. است آمده »پروين«آباد عالي عباسو همچنين در چاپ  در برخي از نسخ
است و بر اين  عقيدههماين سطور با آقاي صفري  ةارندگن .)74: 1386خاقاني (

 ،بايد افزود كه مراد از فرزين .ت داردارجحيدر اين بيت  »فرزين«باور است كه 
  :در اين باب راهگشاست انوريسخن ماه است، 

  دهد مهجور باداز جمالي كافتابش مي  از خدمتش گردن كشد وزير آفتابگر 
  101: 1364انوري 

و فرزين چرخ كه ماه خوانند از « :نيز چنين است تاريخ طبرستان عبارت
  .)1217: 1381هروي  :ازنقل ( »كاله برد ،جمشيد فلك كه خورشيد گويند

ملك كواكب است، : ن گويندمنجما«: نويسدميت شمس در خاصيقزويني 
احب جيش و مشتري قاضي، زحل خ صزير و عطارد كاتب و مريو قمر و

هرها و درجات دار و زهره خنياگر و خدمتكار و افالك اقليم و بروج ش خزانه
 قزويني،( »واني منازل و اين تشبيه خوب استها و ثها و دقايق محلديه

  .)24 ، صالمخلوقات عجايب
  

  :31، ص 207بيت * 
  خوان گشتكاراسي كارنامه      زبان گشتقمري ز تو پارسي

باشد » تاج قراسي قزويني«است كه كاراسي، همان  امين رياحي احتمال دادهدحمم
خليل شرواني،  ←( است يك رباعي از او آمده المجالسةنزهكتاب كه در 

اين حدس كه قراسي قزويني شاعر، همان : افزايدوي مي ).228 ، صالمجالسةنزه
كه كاراسي مثل  ل ايناو: شودخوان بوده از سه قرينه حاصل ميشاهنامهكاراسي 
تاج قراسي . اندكه هر دو تن با قزوين ارتباط داشته دوم اين. است شاعر بوده قراسي

حاكم  ق 421در  تاريخ گزيدهو  مجمل التواريخ ةقزويني است، كاراسي هم به نوشت
-  قزوين شده و يك سال و چند ماه بعد در شورش عامه در همان شهر كشته شده

را به مناسبت قزويني بودن به  اگر هر دو تن يكي باشند، پس يا كاراسي. است
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 ةتاج قراسي را به علت سابق المجالسةنزهيا مؤلف  ،اندحكومت آن شهر برگزيده
  .سومين قرينه تشابه اسمي است. است حكومت او در قزوين، قزويني ناميده

كاراسي در منابع  ةريشه و معني كلم ةبار در: نويسدرياحي همچنين مي
را به  “گ”اي كه هاي كهن دورهچون اين نام فقط در متناند؛ اما چيزي ننوشته

بوده و در  “گاراسي”كردند آمده، شايد تلفظ صحيح آن كتابت مي “ك”صورت 
در . ارتباط نباشدبه معني لقمه و نواله بي “گراس”اين صورت ممكن است با 

به فتحه به  “آ”چنان صورتي، گاراسي به تعريب قاراسي شده و با تبديل 
كاراسي در شعر فلكي شرواني همراه با نام كوشيار . است قراسي درآمده صورت

دان گيالني، گوشيار بوده، بنابراين به حكم موسيقي آمده و چون نام اين رياضي
  .)84ـ83 همان، ص ←( بايد خوانده شود“ گوشيار و گاراسي”كالم در آنجا 

  
  :348، ص 208بيت  *

  گوينماي ماجريصوفيجه      اخته از تو پارسارويشد ف      
، ص 2ج( غياث اللغاتبه نقل از  نامهلغتدر : صوفيچه/ صوفيجه«: است نوشته

رسد اين به نظر مي. و هيچ توضيح نداده. صوفيان ةنام جام: آمده آنندراجو ) 15
برداشت  تحفهاز همين بيت  احتماالًنويسان باشد كه ذهن فرهنگ ةاختسمعني 
قريب در چاپ . شايد مصغّر صوفي باشد. ماهيت آن براي ما روشن نشد. شده

اي شبيه آن است و در شده كه نام نوعي قمري يا پرنده موسيجه ترجيح داده
اساس  ضبط ما بر .ضبط نسخ اقدم همه صوفيجه است اماشده،  هم ياد ديوان

  ».ح باشدممكن است موسيجه صحي امانسخ اقدم است، 
، مصغّر صوفي است »صوفيچه«يا  »صوفيجه«كه  رسدحال به نظر مي

و گويا پرهاي ( ريز فاخته ةكند و با جثآن را تأييد مي گوي ماجريو  پارساروي
: كندنيز اين سخن را تأييد مي منشأتعبارت زير از  .دارد نيز تناسب )كبود او

و بهشت  ...صوامع خويانِدست شرايع و رداي كبود فاخته خلخال شاهبازانِو «
اين  خوداني قگويا خا .)201: 1384خاقاني ( »ر طيار نثار آن كبوتر بادجعف
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نويسان و شارحان دچار فرهنگ ،واژه را ساخته و به دليل همين تازگي و غرابت

  .اندلغزش شده
  

  :31، ص 209بيت  *
  زن گشتهندوي چارپاره      ز تو مطرب چمن گشتشارك   

؛ است كه ضبط مرجح است آمده» تو مشعبد زسار ا«ل  ةوين و نسخ ةنسخدر 
آواز كه و خوش سياهاي است پرنده: است آمدهچنين » سار« ذيل نامهلغت در
، )آراانجمن(، )برهان( خوار نوعي از آن استو مرغ ملخ. هاي سفيد ريزه داردخال

آواز هاي سفيد دارد و خوشكه خالرنگ سياه؛ جانوري است پرنده و )آنندراج(
اي سياه آشكار است كه سار پرنده). »سار«ذيل: 1373 دهخدا( )جهانگيري( بود
  :نددامي نادرسترا  شاركنيز ضبط  ديوان شواهد زير از .است

 زن گلزاررومي ارغنون  سار مسكين كه نيست چو بلبل
 زن شد سارزنگي چارپاره  بيدةالجرم شايد ار به رست

  198: 1374خاقاني           
  زنگيان ابر ز روي اغبري چوزنانخنده  زنگي چارپاره زنبه شاخسار بر سار

  430: همان
 كرد سارديدارپوشي سياهبيم  گويي حرير سرخ ملخ را ز اشك خون

   151: همان
  :358، ص 233يت ب *

  سنگش به كليم كيميابخش        توتيابخشخاكش به مسيح   
يعني شفابخشي كور مادرزاد ) ع( عيسي ةمعجزمضمون اين بيت بر «: است نوشته

 كه در مبارزه با ساحران بودهــ  يعني تبديل عصا به اژدها) ع( وسيم ةو معجز
اي ديگر از حضرت معجزه اشاره بهصراع دوم مدر صورتي كه  ».مبتني است ــ

براي ( دارد و  آن زدن عصا بر سنگ و جوشيدن دوازده چشمه از آن )ع( موسي
وقَطَّعنَاهم «: است رآن كريم به اين معجزه اشاره شدهدر ق. است )اسرائيلبني
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بِعصاك  اضْرِب أَنِ قَومه إِذاستَسقَاه موسىوأَوحينَا إِلَى  اًأُمم اًأَسباط ةَاثْنَتَي عشْرَ
: عرافا( »...عينًا قَد علم كُلُّ أُنَاسٍ مشْرَبهم  ةَالْحجرَ فَانبجست منْه اثْنَتَا عشْرَ

عصاك الْحجرَ فَانفَجرَت منْه بِ اضْرِب فَقُلْنَا لقَومه موسىوإِذ استَسقَى «: و .)160
  .)60 :بقره( »...قَد علم كُلُّ أُنَاسٍ مشْرَبهم  اًعين ةَاثْنَتَا عشْرَ

و نيز آب خواستند «: است آمده ابواسحاق نيشابوري ياالنبيا قصصدر 
اسرايل را بيرون برد ء و صلحاء بنيالسالم به صحرا بيرون آمد و علما موسي عليه

ايشان اجابت كرد، و بفرمود موسي را تا عصا بر  و دعا كردند، ملك تعالي دعاء
به قدرت حق  موسي عصا بر سنگ زد آب پديد آمد. پديد آيدسنگ زند تا آب 

 .)208 ـ207 ، صاالنبيا قصص نيشابوري،( »...و اذ استسقي موسي لقومه. تعالي
  :است نيز آمده ديواندر 

      گر گشاد از دل سنگي ده و دو چشمه كليم
  سي معجز ازين سان به خراسان يابممن ب                                               

  299: 1374خاقاني 
      مار بركشم و پس به يك عصاخارا چو 

  ده چشمه چون كليم ز خارا برآورم                                            
  245: همان

  
  :379 ـ378، ص 279 ـ277 هايبيت* 

 دندان فكنند ماهيانش  هر لحظه به ساحل از ميانش
 هر دندان را به سنگ ترياك  از دندان برگرفته افالك

 كارد ةز آن دندان كرد دست  ارز بگزاردمريخ چون حق
 است قيمت دانسته اشاره به نوعي سنگ گرانمصحح دندان ماهي در اين ابيات را 

ين ا ةنگارند. است ثار به آن نيز اشاره شدهآر و ديگنظامي  ةجواهرنامكه در 
 تحقيق مستقل و قابل توجهي در باب اين دندان ماهي )1389سال (پيشتر  سطور

 انجام دادهــ  يم به آن اشاره كردهكه خاقاني بارها در ديوان مستقيم و غيرمستقــ 
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همان  ،گويد اي كه خاقاني از آن سخن مياين تحقيق دندان ماهي ةپاي بر. است

 خُتُودندان ماهي را از اشباه  برخي .اندو ناميدهتُاي است كه آن را خُجوهر حيواني
  .سنگ نوعي نه استاند كه البته آن نيز جوهري حيواني گفته

خُتُو  لفظ ي يك بار ازحت اما خاقاني چندين بار از دندان ماهي سخن گفته،
مهمي كه بايد مورد توجه قرار  ةاست، نكت در آثارش سخني به ميان نياورده
كند، كه خاقاني براي دندان ماهي ذكر مي يگيرد، اين است كه تمامي كاربردهاي

در كتب جواهرشناسي  هاهمان كاربردهاي خُتُو است؛ كاربردهايي كه تمامي آن
  :ند ازا اين كاربردها و مصارف عبارت. است براي دندان ماهي برشمرده نشده

ترين خصوصيت خُتُو آن است كه مهم: ت ترياق و ضد سم بودنخاصي .يك
ند، نزديك كنند مانند چون آن را به طعامي يا شرابي كه در آن سم ريخته باش

نشيند، و بيشتر به همين خاطر است كه پادشاهان و عرقي بر استخوان خُتُو مي
 ←( نداردهكجر خود را از اين جوهر درست ميكارد و خن ةبزرگان دست

، نامه تنسوخطوسي،  ؛339 ، صالجماهربيروني،  ؛367 ، صجواهرنامه، جوهري
  :و دندان ماهي در نظر گذشتگان استو تُترين وجه تفاوت خُاين مهم .)234 ص

  انشـاهيـدان فكنند مـدن    هر لحظه به ساحل از ميانش
  هر دندان را به سنگ ترياك       از دندان برگرفته افالك

  37: 1387خاقاني 
دندان ماهي  ةترين وجه استفادمنابع مهم: شمشير ةكارد و قبض ةساختن دست .دو

دانند، خُتُو نيز چنين كاربردي شمشير مي ةكارد و قبض ةرا همين ساختن دست
هاي شمشير و هاي كارد و قبضهدر قديم دسته] خُتُو [=و از آن «: است داشته
شمشير ديد در عهد ملك  ةو اين ضعيف قضب ...ساختندهاي آينه ميدسته

، ص جواهرنامه، جوهري( »فرستاد با جواهر ديگربه خطا ميطغانشاه كه 
و نحت من «: خوانيمدر باب خُتُو مي الجماهر في الجواهردر  .)366ـ364
خواجه  .)339 ، صالجماهر بيروني،( »اهر الخالص نصب سكاكين و خناجرالجو

شيرها سازند، كارد و شم ةدست] خُتُو [=و آنچه ازو : است نصير نيز چنين آورده
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طوسي، ( بود و باشد كه به سرخي مايل بود ها بروزردرنگ باشد، و نقش
اي كه از آن مادهعنوان خاقاني نيز از دندان ماهي به  .)234 ، صنامه تنسوخ

  :است سازند، ذكر كردهشمشير و كمان مية كارد و قبض ةدست
كارد  ةز آن دندان كرد دست  مريخ چون حق ارز بگزارد

   37: 1387خاقاني 
 كمانش دندان تازه بيني ةبر قبض  تيرش زحل بسوزد كز كام حوت گردون

  433: 1374 همو    
است كه محمود  آورده الجماهر في الجواهربيروني در : ساختن دوات .سه
و كان «: بود ناميده شده» جلّابه الممالك«نوي دواتي از جنس خُتُو داشت كه غز

لالمير يمين الدوله من مثله دواه من حقّها ان يسمي جلّابه الممالك ألنها كانت 
و بلغ من شؤمها علي غيره أنه اهداها الي عده الملوك . ميمونه مباركه عليه
العباس خوارزمشاه فما استقرّت في خزائنهم حتي ردفها و كاالمير خلف و أبي

 .)341 ، صالجماهربيروني، ( »لكهم و ارتجع الدواه من خزائنهمملكهم بمما
  :است خاقاني نيز گفته

      تش هر زمانكلكش ابد را قهرمان بهر دوا
  الحوت آسمان دندان نو پرداختههست از فم                                            

  388: 1374خاقاني 
ذكر انواع هدايا «ذيل  آداب الحرب و الشجاعهدر : جهت تحفه و پاداش .چهار

مصحف و تفسير نيكو خط نادر و مصحف واضح «: است چنين آمده» كه بفرستند
زر و سيم و  ةف، غالم و كنيزك ترك و رومي و حبشي و هندو و جامتكلو با 

اسپ و اشتر و بختي و زين و لگام و ظرايف و تيغ و كتاره و سپر و ناچخ و تير 
و كمان و زره و جوشن و خود و برگستوان و خفتان و ساعدين و ساقين و برقع 

ان پيل و ماهي و و كاردهاي دسته خُتُو و كرگ و چندن و عود و آبنوس و دند
 .)147 ، صآداب الحرب، مباركشاه( »...و سروي كرگ بحري و وزهرفيعل و ل

  :است خاقاني نيز گفته
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  ماهيِ چرخ تحفه ز دندان تازه كرد    جنيبتانش  زين ةشاهي كه بهر كوه

  7558: 1374خاقاني 

اشعار  آيد كه اين همساني ميان دندان ماهيحال اين پرسش اساسي پيش مي
به چه سبب است؟ آيا پاسخ همان سخن  ي جواهرشناسانو خُتُو خاقاني

بود كه دندان ماهي از اشباه خُتُو است و گاه آن را به  جوهري نيشابوري خواهد
براي رسيدن به جواب . اند؟ يا پاسخ ديگري در ميان استفروختهجاي خُتُو مي

  .يمشو داشته بابايد ابتدا تأملي در چيستي خُتُ اساسياين پرسش 
در  .هاي جواهرشناسي و احجار، خُتُو نيز نوعي جوهر حيواني استدر كتاب

عضي از آن را بايد افسانه و اند، كه بباب چيستي خُتُو سخنان مختلفي ايراد كرده
ر غايت بزرگي كه مسكنش اند نام مرغي است دپردازي دانست، مثالً گفته خيال

مردم چين آن . زنج است، و از فيالن طعام اوست هاي ميان بالد چين ودر بيابان
بيروني،  ←( گويند» خُتُو«طريق تعظيم به آن  اند و بهرا به خدايي پذيرفته

اند كه برخي و نقل كرده .)340 ، صالجماهرهمو،  ؛258ـ257، ص صيدنه
جزاير  مانندي است كه باالي منقار مرغاني بزرگ وجود دارد كه در اند شاخ گفته

و همچنين  .)364 ، صجواهرنامه، جوهري ←( كننددرياي محيط زندگي مي
جوهري نيشابوري پس از نقل برخي از  .)جاهمان( اندآن را شاخ كرگدن دانسته

تر قول آن است كه به احياني بر روي درست«: رسدخاصي نمي ةبه نتيج ،هانظر
يابند كه آن را خُتُو شاخ ميهاي آب اخضر كه به حدود روم پيوسته است، پاره

خوانند و معلوم نيست شاخ كدام حيوان است؛ لكن در آنكه خُتُو شاخي است مي
  .)جاهمان( »افتد آن از حدود روم به اقصاي عالم مي ةهيچ شك نيست و جمل

كننده و دقيقي ت خُتُو به جواب قانعپيداست كه متقدمان در تعيين ماهي
ن امعقول بايد به مطالعات معاصر ةراي رسيدن به يك نتيجب ،رو اند، از ايننرسيده

مجتبي مينوي ضمن نگاهي گذرا به شواهد خُتُو در ميان متون  .يمجوع كنر
د كه طبق تحقيق برتلد دهاي قرن چهارم تا هفتم، خبر ميتاريخي و جغرافي

بوده و آن در حقيقت دندان فيل دريايي  »كوتو«خُتُو، چيني و  ةاصل واژ ،الوفر
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  .)325 ، صالدين سيرت جالل، زيدي ←( است بوده walrusيا شيرماهي 
دانشمندان : دنويسمي برهان قاطعاز  »خُتُو« ةواژ ةمعين نيز در حاشي دمحم

و قد قيل فيه ايضاً أنه جبهه كركدن مائي و يسمي «ــ اين سخن ابوريحان را 
ي است كه در فرانسوي ا اند، چه خُتُو يك نوع ماهيدرست دانسته ــ »فيالً مائياً
narval  و به انگليسيnawhal  و به آلمانيnarwal گويند، در اصطالح مي

 ةنرين. شود و از نوع قطاس استگفته مي monodonmonocerosعلمي به آن 
و طول اين ماهي در فك بااليي داراي دو دندان است كه به طور افقي دراز شده 

يه دندان دراز شب. ماندري كوتاه ميرسد و ديگدندان چپ تا دو متر و نيم مي
ندرت در جنوب شصت و پنج  هاين ماهي، وال قطب شمالي است و ب .شاخ است

دندان ارزشمند اين ماهي به اين دليل كه ميان . شودعرض شمالي ديده مي ةدرج
كوچك، و گاه دندان كامل آن نيز در  يآن مجوف است، براي ساختن اشيا

و همچنين به عنوان سنگ محك . است گرفتهينات مورد استفاده قرار ميئتز
، برهانتبريزي، ( است رفتهبراي وجود سم يا زهر در غذا يا نوشيدني به كار مي

  .)»خُتُو«ذيل 
گردد كه گويا اين احتمال به ذهن متبادر مي ،ناي معاصرأراساس اين رب

  .است خُتُو را دندان نوعي ماهي دانسته ــ مانند معاصرانــ خاقاني نيز 
  

  :379، ص 279بيت  *
  كارد ةزآن دندان كرد دست      چون حق ارز بگذارد خيمرّ  
رسد كه مراد چنين به نظر مي حال ».به معني ارزش و بها است: ارز«: است نوشته

گويند،  چاول مي به آن دارويي است كه به هنديياه نوعي گ ،در اين بيت »ارز« از
و چون «: است دادن فلزات و جواهرات بوده جاليكي از كاربردهاي اين گياه 

غيرمطبوخ آن بشويند چرك آن زايل  ةجواهر را با آب مطبوخ برنج و يا آب نخال
  .)283: 1386خاقاني : ازنقل  عقيلي خراساني،(» دهد سازد و جال
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  :416، ص 443بيت * 

  ترياق مهين درو سرشته است      كاسماء مهين برو نبشته است
: نويسـد ابوريحـان مـي  . مراد از ترياق مهين همان ترياق فاروق يـا اكبـر اسـت   

و . هر دارويي كه مضـرت زهرهـا را دفـع كنـد او را بـه فـاروق تعريـف كننـد        
اسـت كـه در تركيـب او اقـراص افعـي و      » فـاروق «تـر انـواع ترياقـات    شريف
ميـان خـون و    ةل آن به كار برند و معنـي فـاروق در ايـن موضـع جداكننـد     امثا

، ص صـيدنه بيرونـي،  ( دهنـده مـر تـن را از مضـرت زهـر     زهر است و نجـات  
انـد و حكمـاي   سـاخته ترياق فاروق را از تركيـب مفـردات زيـادي مـي     .)169

ــرده  ــزرگ هــر يــك ســعي ك ــوعي از آن را بســازندب ــد ن ــي . ان در طــب ايران
 ←( يــن اشــخاص هســتندســينا، جرجــاني و نيــز حكــيم مــؤمن از اابــوعلي 

ــن ــينا، اب ــانونس ــ235 ، ص7 ج ،ق ــهحســيني، ؛ 244 ـ ــ982، ص تحف  ؛987ـ
ــاج ــش ت ــل : 1385بخ ــوس «ذي ــاق مثروديط ــاني، ؛ »تري ــراضجرج ، االغ
ذيـل  : 1382؛ بـاقري خليلـي  154ص، الطـب  مفتـاح هنـدو،  ؛ ابـن 437ـ432ص

  :است آمده ديواندر  .)»ترياق فاروق«
  گر همه زهر است خلق، از زهر خلق انديشه نيست

  هر كـه را تريـاق فـاروقش ز فـرقان آمـده          
  373: 1374خاقاني 

  
  :421، ص 467بيت  *

  وديـگون نبـاين گنبد آب        عدل ار نه مهندسي نمودي  
شـايد مبنـي بـر مضـمون عبـارتي      : عـدل ار نـه مهندسـي نمـودي    « :انـد نوشته

... :آمـده ) 82ص (عقـد العلـي للموقـف االعلـي     باشـد كـه در   ) شايد حـديث (
ــد قاعــد ــدين   ةجــز تمهي ــت، ب ــاد انصــاف، آن را از آن حال عــدل و بســط مه

رات عـدل  امـا عمـاره البلـدان مـن عـدل السـلطان و از      : الت نتوان آورد كـه ح
كــه اشــاره اســت بــه  حــال آن ».ايــت اســتفيــن قــدر كت انصــاف، امــاو عال
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 ،103 ، ص4، جلــياآل يعــوال( »بالعــدل قامــت الســموات و االرض«حــديث 
  .)298: 1386خاقاني  :ازنقل 

  
  :447، ص 490بيت * 

  خواريچون افـعي گشته خـاك      ساريگـه در پيش در گـوزن  
 خواري اوخاك ،از بيرون راندن از بهشتيكي از جزاهاي مار پس  است آورده
آدم چون تو ابليس را پيش : روايت است كه حق تعالي مار را گفت: استه بود

ها و پاهاي تو را در شكم تو نهادم و طعام تو بردي، تو را لعنت كردم و دست
آدم گردانيدم و ايشان را نيز دشمن تو كردم تا اگر خاك كردم و تو را دشمن بني

 گر ايشان تو را ببينند سر بكوبندو ابر ايشان دست يابي مضرّت رساني 
  .)107، ص االنبيا قصصبوشنجي، (

  
  :442، ص 533بيت *

  بر صورت شست سي ستاره        ديدم ز هاللش آشكاره  
ا كه به صورت هالل بود به اره رتگيري، سي سقالب ماهي: شَست«: است نوشته

 اينبر من روشن نشد كه  ».ديدم) كه خميده است(گيري ماهيب شكل قال
مصرحه لب  ةبه استعار »هالل«گفت مراد از بايد »!سخن چه وجهي دارد گزارش

  :است است، در ابيات پيشين چنين آمده
 ها گفتدوشيزه چو غنچه نكته  چون ديد مرا چو غنچه بشكفت

 هالل كرد گويــاكـĤن نيــم  داـد پيـزار عيـآورد ه
 هاللــش آفتــابـياز نيــم  يـابـر خطــه هـزاد بيـم

 )ع( هاي خضرانداستعاره از دن )كه مراد  از آن سي و دو ستاره است( سي ستاره
از آن روي  )هادندان(است؛ شست نيز به معناي عدد است و ربط آن با سي ستاره 

حرف سين و خاقاني دندانها را به  برابر است با 60ه در ابجد عدد ك خواهد بود
  :ديوانقياس كنيم با . است سين مانند كرده
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  دندان تيز سين كه شده است افسر سخاش        خورد بر خوان همتش جگر آز مي

  233: 1374خاقاني 
      چون دهاني آب حيوان در گلو كزمزم آن

  ن دهان را ميم لب چون سين دندان آمدهوآ                                             
  370: همان

    چشم و شكستم آز را دندانببستم حرص را 
  چو سين در حرف ديواني ،چو ميم اندر خط كاتب                                                  

  411: همان
  جگرم ةيد گوشدلم دريد و بخاي      ان تيز سين سخاهنر بدرد ز دند

  904: همان
  

  :442 ، ص537 ـ 536 هايبيت *
  رـد از بـزلنا بخوانـو انـل      دست كرمم نهاد بر سر  
  شـسر نشانر از دم دردـب      د سر من سر زبانشدر  
جهت رفع «: است كه به آن اشاره نشده شدهي نهاده تپندار بر باورداش ةپاي

خاشعا متصدعا من خشيه  ن علي جبل لرايتهآلو انزلنا هذا القر ةكريم ةدردسر آي
 خاقاني: ازنقل  ،43 ، صحواشي عبدالسالم( »خوانندمي] 21: الحشر[ اهللا

1386 :307(.  
  

  :442، ص 539ـ 538 هايبيت* 
  كافور به هند عارضش در      لفظش چو گالب برزده سر  
  بنشاند از آن گالب و كافور    تا درد سرم چو بيند از دور  

ردرد يا صداع صفراوي مجرب كه كافور را براي رفع س اشاره است به اين
 .)365 ، صاختياراتانصاري شيرازي،  ؛700 ، صتحفهحسيني،  ←( اند دانسته

از درختي در هندوستان به دست  است كه كافور را پيوند هند و كافور نيز در اين
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  :اندآورده مي
  ري مبرهنـز مرا نثـنيابي ج      نبيني جز مرا نظمي محقق
  نريزد جز درخت مصر روغن    نيارد جز درخت هند كافور

  319: 1374خاقاني 
درختي بزرگ است، به هندوستان «: است قزويني آمدهالمخلوقات  عجايبدر 
بدين سبب به  ،چنين گويند كه حيواني هست و زير درخت كافور مأوا دارد. بود

او نتوان رسيدن اال در وقتي معلوم، چوب او متخلخل است و سبك باشد كه در 
زكريا  دمحماندرون او كافور است و صمغ او از زير ساق درخت فروريزد و 

گويد كه آن كافورست؛ ليكن اين صمغ در اندرون او باشد اگر باالي ساق 
درخت سوراخ كنند از آن آب كافور روانه شود و اگر زير درخت را سوراخ 

  .)238 ، صالمخلوقات عجايبقزويني، ( »هاي كافور بيفتدنند از آن پارهك
اي است گويند كه بيشهو معدن كافور چنين «: است آمده نيز ييعال ةعطرنامدر 

و در تابستان بتوان . در بالد هند كه اندر آن درخت كافور و درخت صندل است
شناخت كه چون گرما سخت شود، ماران بروند و خويشتن را بر آن درخت پيچند، 
و بازرگانان آن ناحيت بر باالهاي بلند روند، و هر يك نام خويش بر تيري نويسند 

يمن شوند، قصد و چون زمستان آيد، و از گزند مار ا. اندازند به عالمتي بدان درختها
هرچند صندل . يك به عالمت نام خويش برگيرند ها ببرند و هربيشه كنند، و درخت

 »كافور خلقتي از آن بيرون كنندباشد بردارند، و هرچه كافور باشد پاره كنند و 
كافور را از درخت  است كه نيز آمده نامهتنسوخدر  .)260 ص، عالئي ةعطرنام(

و چوب درخت كافور چوبي بود سپيد و كافور مانند صمغي باشد در ميان : گيرندمي
 ، صنامه تنسوخطوسي، ( ميان برون آيدچون بشكافند از آن . آن، و بيرون نيايد

  :است پيوند كافور و هند در ابيات زير نيز آمده .)699 ، صتحفه  حسيني، ؛257
        شاه فلك محروروارخورد خواهد شاهد و 

  اند آن همه كافور كز هندوستان افشانده                                                  
  108: 1374خاقاني 
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      كافور و پيل آنك به هم، پيل دمان كافور دم
  كافور هندي در شكم بر دفع گرما ريخته                                                  

  380: همان
        ام كافور كز هندوستان خيزد همي ديده

  تو ز كافور اي عجب هندوستان انگيختي                                                 
  668: همان

  :453، ص 585بيت  *
  دنيا دو و چار دانگ دلشان      شش دانگ عيار آب و گلشان  
چهار كه برابر شش است و منظور اين است + يعني دو  :دو و چار«: است نوشته

بيت در وصف ارباب حقيقت و اصحاب طريقت  ».كه دنيا شش دانگ دل آنهاست
به . اند نه خداجوينياجوي؛ پيداست اگر دنيا شش دانگ دل ايشان باشد، داست

گويد عيار آب و گل يمدر مصراع اول «: باشد سنجيدهسخن قريب رسد نظر مي
نمايد؛ به اين يل شش دانگ را ميصشش دانگ است و در مصراع ثاني تف ايشان

 دنيا و چهار دانگ ديگر دل ايشان است كه جمعاًريق كه دو دانگ از شش دانگ ط
و در كه اخروي است ــ روحاني ايشان  ةكه جنب ، و مقصود آنشودشش دانگ مي

و دنيوي ايشان جسماني  ةضعف جنب ــ شودعرف عرفا از آن تعبير به دل مي
  .)329ـ 328: 1357خاقاني ( »است و اين كمال مدح است

  
  :68ص ، 659بيت  *

  چون خال سپيد دار پنهان      ز اهل ايمان حال سياهاين   
كه ضبط مرجح است، هم به دليل تعمدي  تاس آمده» خال سياه«در سه نسخه 
است و  در مصراع دوم داشته» خال سپيد«تضاد ميان آن با  ايجاد كه شاعر در
 خال سپيدچون همه تن خال سياه بگرفت، «: منشأتعبارتي از  ةهم به قرين

209: 1384خاقاني ( »ت برخاستاناني(.  
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  :91، ص 954بيت * 
  خوارست چون زنگي، آدمگشته    ا هنــدي او ز جمـع اشرارـت  

به  هنديتشبيه شمشير درك كه  ، حال آناست نياوردهتوضيحي در باب اين بيت 
آثار البالد صاحب  ؛اي استدر گرو آگاهي از اشاره خواريآدمزنگيان از جهت 

و  ...ا بخورند بعض ديگر را در كارزارهو بعض آن: است در باب اهل زنگ گفته
 22، ص دآثارالبالقزويني، ( اكه به آن بالد درآيد دوست دارد جنگ و قتال ر هر
  :استنيز آمده ديوان؛ در )23و 

  مصاف در خورآدمي زنگي همچو هندياو
  سخا در تيزمنطق عرابي چون او مصري

  20: 1374خاقاني 
  
  :522، ص 940ـ 939 هايبيت *

  پيكان دو شاخ بر خدنگش    ه نهنگ وقت هنگشـماند ب  
  ونـبرّند قباي اطلس از خ    ز آن مقراضه به قد هر دون  
پيكان دوشاخ ممدوح كه در بيت پيشين به آن اشاره شده، در اين « :است نوشته

  »...برند مي نانبراي دو از خون كه با آن قباي اطلسي شده اي تشبيهبيت به قيچي
كــه  انــد، در صــورتيرا بــه معنــاي قيچــي گرفتــه» مقراضــه«پيداســت كــه 

: مقراضــه«: اســت آمــده نامــهلغت ، دروعي از پيكــان دوشــاخ اســتنــمقراضــه 
ــازند    ــاخه س ــد و آن را دو ش ــر باش ــان تي ــوعي از پيك ــان(ن ــوعي از )بره ؛ ن

؛ نــوعي از تيــر كــه پيكــانش )غيــاث(، )فرهنــگ رشــيدي(پيكــان دو شــاخه 
ه اگـر شـاخي مطلـوب بـود بـدان      چنانكـ  ،سر باشد و كـارش بريـدن اسـت   دو

شــكافتن و ســوراخ كــردن كــار  خــالف تيرهــاي ديگــر كــه ،ن بريــدتــوامــي
ــو)آننــدراج( اســتآنه ــازي، ن عي از پيكــان تيــر كــه دو شــاخه ؛ مــأخوذ از ت

  .)»مقراضه«ذيل : 1373 دهخدا( »)ناظم االطباء( باشد
        پيكان مقراضه به كف ،شاه را ديدم در او
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  جاانداز در نخجيراست چون بحر نهنگر                                                  

  19: 1374خاقاني 
اوداج بريده منكران را   بندگان چو مقراضةمقراض

  34: مانه
      بر شخص شرزه شيران از خون قباي اطلس

  نصالش ةوش بريدي مقراضمقراض                                            
  228: همان

  :535، ص 1020بيت  *
  ماهي به كف و نهنگ در بر        مردان و مهان شده شناور  
اين تركيب به احتمال زياد برگرفته از تشبيه دست : ماهي به كف«: است نوشته

: نهنگ در بر. به ماهي است) تيغ(مشير به دريا؛ و ش) در اينجا مردان(ممدوح 
مصرحه از  ةكه ماهي استعار ال آنح ».برگرفته از تشبيه قلم به نهنگ است ظاهراً

  :است آمده چنين در بيت قبل. قلم است و نهنگ استعاره از شمشير
 ماهي قلم و نهنگ شمشير  روي و سر به زيردر بحر گشاده

  :است هم آمده ديواندر 
 اند، تو درياي سخاييماهي و نهنگ  بخ اگر ساغر و شمشيراي دست ملك بخ

  436: همان  
 ور تيغش از نهنگ زبان  ماهي چرخ بفكند دندان

  487: همان
  
  :548ـ 547، ص 1112بيت  *

  بغداد طلب ز صفر بگذر      فر برده لشكر صاي بر سر   
مشخص نشد كه منظور از اين تركيب چيست،  دقيقاً :بر سر صفر؟«: است نوشته

راجع ــ  هتحفحاضر ت ابياكه مانند ــ مده آعبارتي ) 39ص ( منشأتدر  اام
كه  گفتندمي: در آن از تركيب بر سر صفر آمدن سخن رفته ؛خورشيد است به
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بر  .المعمور گردانيدمد و عالم صفر را چون بيتآفتاب باز بر سر صفر آ ةقرص
  ».به ابتداي برج حمل باشد مبنا شايد مقصود، رسيدن خورشيداين 

 )0(ه در احكام نجوم صفر ك و آن اين ساده در بيت است اي نجومي واشاره
روف حاز  گانه هبروج دوازداز  يك هر عالمت برج حمل است؛ منجمان براي

  :)55، ص التفهيم بيروني،( اندعالمتي وضع كرده ابجد
  

  
  سنبله  اسد  سرطان جوزا ثور حمل

  ه  د ج ب ا  0
  حوت  دلو جدي قوس عقرب ميزان

  يا  ي ط ح ز  و
  :است به نظم كشيده چنين را بروج خواجه نصير اين ارقام

 چون مر اين علم را نهاد اساس  شناسدل ستارهمرد دانا
 از حساب جمل گرفت و نهاد  برجها كه كرد اعدادرقم

 ب ز جوزا و جيم از سرطان  از حمل صفر، الف ز ثور نشان
 واو ميزان نهاد و عقرب زا  هاچون اسد دال كرد سنبله

 دلو يا، و الف به ماهي داد  ، ط نشان جدي نهادحقوس
  )»ارقام بروج«ذيل  :1388 يمصف ←(

و علت «: است چنين آمده المدخل الي علم احكام النجوم عالمت دردر باب اين 
آن است كي چون كوكبي اندر حمل باشذ، هنوز ] كه صفر است[صورت حمل 

ه باشذ و عالمت ثور الف پس چون به ثور شود برجي ببريذ. برجي بنبريذه باشذ
اين بارها به  ديوانخاقاني در ؛ )108 ، صالمدخلابونصر قمي، ( »...باشذ

  :است اشاره كرده اصطالح
 رفت به چرب آخوري گنج روان در ركاب  رخش بهرّا بتاخت بر سر صفر آفتاب
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  42: 1374خاقاني 

  9وش زيرش دو گوي ساكن ز آن حرف صولجان
  رـوانگـد تـر شـو صفر مفلس وز صفـآمد چ  

  191: همان
      اولين برج از فلك صفر است چون تو بهر فقر

  انـان و مـر بهتر خـه گرفتي صفـاولين پاي                                           
 326: همان 

        از صفت هم صفرم و هم منقلب هم آتشي
  پيكرم گويي اول برج گردونم نه مردم                                          

  249: همان
  ام پرده پيدا ديدهحضرتي كز     در است و در صفر آفتاب در صدف

  272: همان
  

  :548، ص 1120بيت * 
  چون چشم گوزن و ناف آهو      ده اوده اوست، مشكترياك

گويا خاقاني عقيده داشته كه اشك چشم گوزنان خاصيت ترياق و «: اندنوشته
دانيم در متون كهن به عين اين موضوع اشاره تا جايي كه مي ».شفابخشي دارد

ي زوفا«نام نشده، ولي به احتمال بسيار اين موضوع مرتبط با دارويي حيواني به 
  .است» خشك

  :است در باب سخن فوق ذكر چند نكته بايسته
غير از اشك گوزن  ،كه خواهد آمد همچنان ،كه ترياك چشم گوزنان اول اين

  .است
 الجماهر، هترين جايي كه به اين ترياك برخورد كرددر قديمكه نگارنده  دوم اين

نوعي پادزهر حيواني چون ( »حجر التيس«كه در مورد  ابوريحان است، آنجا
و يشبهه ترياق اللحظه، يلقط من عيون األيايل «: گويدمي )ترياك چشم گوزنان
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اين اشاره در شعر نظامي  .)330، صالجماهربيروني، ( »و هو كالرمص في مĤقيها
  :است نيز آمده

  اكـر پااليد نه تريـان زهـز مژگ    گوزن از حسرت اين چشم چاالك
   10188: 1376 همو؛ 316 :1384 نظامي

  خـاك رـب زهـر وـچ به اريختهـن           ترياك هست اگرچه تو اشك
  122: 1385همو 

ود ، وجاندخشك ناميدهي زوفابا آنچه كه پيوندي ميان اين ترياك  سوم اين
ت بوي و شكل كه از جه شدهاطالق ميگياه  به نوعي خشكي زوفازيرا ؛ ندارد

 ، صاالدويهمخزن؛ عقيلي، 458 ، صتحفهحسيني،  ←( و مزه شبيه سعتر است
 ،قانونسينا، ابن ؛172 ، صالجامعالبيطار، ؛ ابن350 ، صصيدنه؛ بيروني، 481
  .)134ص  ،2ج

 پس از جستجوي قابل توجهي در منابع مختلف طبي ةاشار اين و اما در باب
در سه وجه  )پادزهر(پيوند گوزن و ترياك  اي حيواني،رهخاصه در باب پادزه

  :سخن خاقاني را تبيين خواهد كرد ،وجه سوم كه بر ما روشن شد
يابد تكون مي) گوزن(سنگي در شيردان گاوكوهي : اندكه گفته وجه اول اين

 ).336 ص، االدويهمخزن عقيلي،(نامند يل يا بادزهر گاوي ميجراألكه آن را ح
نوعي از فادزهر حيواني، حجر األيل است كه «: نويسدميتحفه حكيم مؤمن در 

است و موافق جميع  جمع گويد كه بهترين فادزهراز گاو كوهي گيرند و ابن
سمي در دانگ از آن بنوشند هيچ وز نيمه و چون سه روز هر رامزجه بالخاصي

حسيني، (» ت حيات در او اثر نكند و در ساير افعال مثل فادزهر معدني استمد
حكيم در اينجا چگونگي به دست آوردن اين پادزهر را بيان  .)131 ، صتحفه
 ــ كه در ادامه به آن اشاره خواهيم كردــ  است، اگرچه در موضعي ديگر نكرده

  .كندبه پيوند ترياك با چشم گوزنان اشاره مي
 يوجد حجر لبادزهرالحيواني إنا«: گويدمي) گوزن(البيطار در باب ايل ابن

 ).»ايل«ذيل  ،الجامعبيطار، ابن( »السموم لسائر ةاألدوي أفضل من و هو قلبه في
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 و هو منه و الحيواني« :است چنين آورده ،جميعاز قول ابن ،در باب پادزهر او

 حك إذا أنه حتى األوصاف هذه جميع من أفضل االيايل قلوب في الموجود
 سبيل على للصحيح دانق نصف وزن يوم كل منه و سقي مسن على بالماء

يخش  و لم مضارها من و حصنة القتال السموم يقاومة بالحوط و التقدم االستعداد
 اليضرو  يطرش، المثرود من يخشى كما خام و خلطة ال إثار وة غائل منها

 ،الجامعبيطار، ابن( جوهرهة لخاصي ذلك يفعل إنما ألنّه المنحفين و ال المحرورين
   .)»بادزهر«ذيل 
ة است كه پادزهر بقري يا گاوي در مرار آورده الجواهرةمعرفبه نقل از  نامهلغت

  .)»پازهر«ذيل : 1373 دهخدا( گوزن پديد آيد
 ةشكمبنمايد، زيرا پادزهر حيواني در شيردان، معده يا البته اين وجه درست مي

و حتي ) گوزن( برخي از جانوران و نشخواركنندگاني چون بز كوهي و گاو كوهي
بن  دمحمسخن  .)»حجرالتيس«ذيل : 1385 بخشتاج ←( آيدميمون پديد مي
ند كه پازهر حيواني دو قسم ا و جمعي برآن: بخشدي را قوت ميأمنصور نيز اين ر

تخم مرغ  ةگرد است به سان زردپازهر بقري سنگي زرد نرم . بقري و شاتي: است
رنگ است كه آن و پازهر شاتي سنگي سبز. اندو آن را از دانگي تا چهار درم يافته

در باب  او .)234، ص »گوهرنامه«بن منصور،  دمحم( را حجرالتيس گويند
ند كه پازهر بقري در ا برآني و جمع«: نويسدمقاصات تكون اين پادزهر نيز مي

دود گوزن و پازهر شاتي در جوف نوعي از گوسفندان وحشي كه در ح ةمرار
  .)235 همان، ص( »يابندباشند تكون ميفارس مي

. اندناميده» زوفاي رطب«شود به آنچه اطبا آن را وجه دوم مربوط مي
در باب زوفاي . اندتقسيم كرده) تر(و رطب ) خشك(را بر دو نوع يابس » زوفا«

چركي است كه در دنبه و  كه اول اين :آيددو شيوه پديد مي اند كه بهرطب گفته
سنگل «گردد و به فارسي موي زير شكم و كنج ران گوسفند جمع و منعقد مي

 ←؛ 458 ، صتحفهحسيني،  ←(گويند مي» شقلداق«و به تركي » ميش
اين زوفا بر  .)248 ، صاالغراضجرجاني،  ← ؛133، ص2ج ،قانونسينا،  ابن
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بيشتر از منافذ به طريق آيد كه گياهي شيردار و باحدت به دست مياثر چريدن 
 ص ،2ج، قانونسينا، ابن ← ؛481ص ، االدويهمخزنعقيلي،  ←( ترشح است

  .)173 ، صالجامعالبيطار، ابن ← 351 ، صصيدنهبيروني،  ←؛ 133
ايل چون افعي را بخورد پيشاني آن عرق كند و آن عرق  :اندگفته كه دوم اين

 .)482ص ، االدويهمخزنعقيلي،  ←( نامندگردد و آن را زوفاي تر مي منعقد
ابوريحان بيروني به نقل از : در اين باب سخن شايان ذكري دارد بخشتاج حسن
العرق قال و هو نوعان احدهما من اجتماع «: ماسويه در مورد زوفاي تر گويدابن

علي جبين االيل و لذلك في طبعه قوه دافعه شر السم، النّ االيل يدكل االفعي 
فاذا اكلها تحرّك القوه الطبيعيه الدافعه لشر السم، فيجتمع العرق علي جبينه و 

ماسويه و بيان بيروني را بايد اين تحقيق ابن ».يتكاف فهو الزوفا الجيد الغايعه
سال پيش از  نهصدبه حساب آورد كه حدود ) antibody (توليد پادتَن  ةفرضي

خالصه آن است كه زوفاي تر . است تحقيقات جديد در مورد پادتن ابراز شده
ترشحات و عرق پيشاني گوزن  ــ يعني پادزهر زهرها يا پادزهر مارگزيدگيــ 
گوزن به خوردن افعي عادت دارد و در اين كار با قدرت ذاتي با زهر . است
كند و در اين جريان پادزهر افعي در ترشحات او ظاهر شده و از مي مقابله

گردد از اين كند و چون برخورد با زهر مكرر ميپيشاني او به بيرون تراوش مي
شود كه ترياق مارگزيدگي ل ميتدريج كثيف و غليظ شده، زوفا حاص عرق كه به

  .)»زوفاي رطب«ذيل : 1385بخش تاج ←( است
ترياك گوزنان از راه چشم نيز حاصل  بنابر برخي از منابع، كه اين وجه سوم

كوهي مار خورد، چون  گاو: كه آمده المخلوقات طوسيعجايبدر  ؛است شدهمي
وي بيرون آيد و در كنار چشم منعقد گردد،  ةتبش زهر به وي رسد، آب از ديد

نيز  الحيوانةحيادر  دميري .)555 ، صعجايب طوسي،( پازهري نيكو بود آن
تسيل فو هو مولع بأكل الحيات يطلبها حيث وجدها و ربما لسعته «: نويسدمي
صبع فيهما فتجمد تلك الدموع و موعه الي نقرتين تحت محاجر عينيه يدخل االد
و أجوده  صير كالشمس فيتخذ درياقاً لسم الحيات و هو البادزهر الحيوانيت
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ذا وضع علي لسع الحيات و االصفر و أماكنه بالد الهند و السند و فارس و ا

العقارب نفعها و ان أمسكه شارب السم في فيه نفعه و له في دفع السموم خاصيه 
  .)98 ، ص1ج ،الحيوانةحيادميري، ( »عجيبه

 بن منصور مطلب قابل توجهي به اين شرح آمده دمحم »ةگوهرنام« ةدر رسال
ند كه در ا و در مكان تكون پازهر حيواني خالف است؛ جمعي برآن«: است

زميني از حدود چين كه از كثرت مار آمد شد صبا و شمال دشوار است و از 
رود، بسياري آب روان چنانكه بر روي عاشق مهجور از هر سويي رودي مي

گوزنان مارخوار بسيار است؛ و چون از بسياري خوردن ماران حرارت بر مزاج 
ن را غير سر از آب بيرون گوزنان استيال يابد، در آب غوطه خورند، چنانكه ايشا

نباشد؛ و زمانها در آب توقف نمايند، در اين اثنا بخاري از اعضاي ايشان برخيزد 
چشم ايشان نهد و چون به آن جا رسد به آب انقالب يابد  ةو رو به سوي دريچ

هاي گوزن هاي چشمها كه در گوشه هو به سان اشك بيرون آيد و در آن حفر
هاي يند و برودت هوا در گوشهگوزنان از آب بيرون آ واقع است گرد شود، چون

هاي ايشان تأثير كند، آب مذكور متحجر و منجمد گردد و چون اين عمل چشم
بن منصور،  دمحم( »ر مذكور كبير و ثقيل شود و بيفتدمكرر واقع شود حج

  .)235ـ234 ،»گوهرنامه«
در مكان «: است نقل كرده الجواهرةمعرفدهخدا مطلبي قريب به اين سخن از 

ند كه در زميني از حدود چين ا تكون پادزهر حيواني اختالف است، جمعي بر آن
بر مزاج گوزنان مارخوار بسيار هست و چون از بسياري خوردن ماران حرارت 

ــ  هايي ها استيال يابد و در آب غوطه خورند، بخاري به شكل اشك در حفرهآن
گرد شود و آب مذكور متحجر و  ــ هاي چشم گوزن واقع استكه در گوشه

گ مزبور بزرگ و ثقيل شود منجمد گردد و چون اين عمل مكرر واقع شود، سن
  .)»پازهر«ذيل : 1373 دهخدا(» و بيفتد
و چركي كه در جوف «: است در باب گوزن آمدهنيز  حكيم مؤمن ةتحفدر 

م كوهي نامند، در رفع سمو شود و عوام ترياك گاوتحت چشم او جمع مي
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 تر از ترياق فاروق است، و هرگاه طفلي را بعد از واليت قبل ازحيواني قوي
چرك حل نموده در كامش كنند ه از آن اينكه او را شير دهند قدر يك حب

سست مار  ،آن طفل از گزيدن هوام ايمن باشد و از رويت آن طفل ةالحيو مادام
  11.)131 ، صتحفهحسيني، ( »ب استشود و حركت نتواند كرد و مجر

پادزهر، سنگ سبك نرمي «: است آمده االعشيصبحبه نقل از  نامهلغتدر 
است و اصل تكوين آن در حيوان معروف به ايل است كه در مرزهاي چين به 

خورد و مار غذاي عادي او و آن حيوان در آن سرزمين مارها را مي. بردسر مي
اينكه سنگ در  ةبار و در. آيدباشد و در نتيجه اين سنگ در وجود آن پديد مي

هاي برخي گويند در گوشه :يد اختالف استآچه جاي بدن حيوان به وجود مي
شود و پس از چندي فرو رفته بزرگ مي گردد و رفتهچشم حيوان تكوين مي

رو آن را  شود و از اينو برخي گويند سنگ در دل حيوان تكوين مي. افتدمي
 ةاند سنگ در زهراي گفتهو دسته. ل آن برآورندكنند و سنگ را از دشكار مي

  .)»بادزهر«ذيل : 1373 دهخدا( »شودحيوان تكوين مي
روشن است كه خاقاني و نظامي مثل محققان اخير فكر  كه فرجام اين

حكما  دسته اند و يا شايد بهتر باشد كه بگوييم تحت تأثير راي اين كرده مي
 سه طريقهر  به) گاو كوهي يا ايل(گوزن نمايد كه دور نمي اگرچه. اند بوده

  .كندتوليد پادزهر  يادشده
  

  :108، ص 1164بيت * 
  با پيكر لطف و برقع باس        راي آل عباسـبيني ام  
  سيادتمـجسلبان مروان            طلبان خضر عادتچشمه  

: است چنين نوشته )554ص ( در تعليقات »سلبانمروان«در باب ضبط 
ا  ةاي كه به اين صورت ضبط نموده، نسخشود، تنها نسخهميكه ديده  چنان«

و ــ در مورد جزئيات اين تركيب . رسد كه همين درست باشداست و به نظر مي
ولي  قاطعي نرسيديم، ةبه نتيج ــ به كدام مروان منسوب است دقيقاً كه اين
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تركيب  نتواند مؤيد ايشود كه ميمي ديده) 437ص ( النّقضعبارتي در كتاب 

رنگ،  طبع، مرواني نوايي پرجفا، امويقفا، بي مشتي دوغ باذي سياه: باشد
ر ضبط دكت. خلفاي عباسي است ة، سياهي جامت داردآنچه قطعي .شكل خارجي
خالي از وجهي ــ  رنگ سياه مورچگان ةبه واسطــ  )موري سلبان(قريب 

  ».نيست، ولي ضبط موران سلبان دور از ذهن است
 »سلبانموران«انگارد كه ضبط اصيل همان به داليلي مي ن سطوراي ةنگارند

كه مورد  خواهد بود) سليمان(= است، اولين دليل ما تناسب ميان مور و جم 
تصويري كالم است، تشبيه امراي اصالت دومين دليل . ستا تعمد شاعر بوده

اهي است و مشخص عباس و به تعبيري سلب ايشان به مور به جهت سي آل
كه  دليل سوم اين. ي مدنظر استهشبسلبان چه وجهنيست كه در مروان

كه  حال اين دارد،منفي  يمعناي ،عبارتي كه به عنوان شاهد آمدهدر » رنگ مروان«
 به احتمال زياد از ديگر سو نيز عباس است وعبارت خاقاني در مدح امراي آل

ين دليل چهارم. اشاره به رنگ ظاهري نباشد »رنگمروان«تركيب آن رنگ در 
سلبان چنان غريب و دور از ذهن نموراچون كه در كالم خاقاني عباراتي  ما اين

» سلب« ةواژ نيزدليل پنجم  .كندمطابقت در شمار را رعايت مينيست و او گاه 
سياه  ةاين واژه در اصل عربي به معني جام كه اشاره به رنگ سياه دارد، است،

في السلب السود و في «: است پوشند و در شعر لبيد آمدهماتم ميت كه در اس
و سلب را گاهي به تجوز عام و خاص يا اطالق و تقييد در معني  ».االمساح

 .شودهاي رنگين نيز ميشامل جامه كه كنندمطلق جامه و پوشش استعمال مي
استادان سخن اكثر در استعمال اين واژه مفهوم جامه و پوشش سياه را رعايت  اام

ديده و امثال را براي شب و زلف و سواد » پوشسلب«اند و صفت مركب كرده
  .)387 ، صديوان، مختاري ←( اند آن به كار برده

  
  :554، ص 1169بيت * 

  هريك معني به گاه معني    هريك كسري بر اهل كسري  
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دانسته و سرانجام نيز به شخص خاصي  فصيح ينام شاعر يا شخص را» معن«
است  »ده شيبانيبن زائ معن«همان  »معن«كه در اينجا  شكار استآ. اندنرسيده

بارها به او اشاره كرده و او را همچون حاتم طايي نماد سخا ديوان كه خاقاني در 
  .)»معن«ذيل : 1382 اديسج ←( است و بخشش دانسته

  
  :116، ص 1274ـ1273 هايبيت* 

  دعــوي بـرادري جانــم        كـرده دل پـاكش از نهانـم  
  بر خوان وداد نـان شكسته             بستـه هبا جان من شكست  

اشاره دارد كه در ميان تركان » قارداش«خواندگي يا رادردر اينجا خاقاني به رسم ب
  :سه شكل جاري استاين رسم بيشتر به . است آذري از ديرباز مرسوم بوده

ريزند و بنوشند و عهد  بيآدو دوست چند قطره از خون خود را در ظرف  .1
  .است گونه بيشتر در بين جوانان و حربيون اشاعه داشته اين. كنند

  .برادري خوانده شود ةدو دوست انگشت شهادت يكديگر را بگيرند تا صيغ .2
اين . گيردانتخاب برادرخوانده در سفره با قطع و تناول نان و نمك صورت مي .3

اي تركي توده افاده. است رسم بيشتر در بين اهل علم و ادب جاري بوده
. نيز ناشي از همين رسم است» ك كسميشيكسفره باشيندا چوره«آذربايجاني 

  :است ؛ در ابيات بعد آمده)403ـ402: 1347كندلي (
  تـشيـم ـةشيمـزاده ز م      من و او به يك قضيت جان  
  دو ز يكي مشيمه زادههر      الحـق دو بـرادرنـد ســاده  

  
  :566، ص 1285بيت  *

  ه در ويـوح رفتــد نـهم موع    وت خفته در ويـب حـهم صاح  
ستارگان است و بر اين مبنا،  گويا منظور خانه: صاحب حوت«: است نوشته

مشخص نشد كه منظور از  دقيقاً. مشتري است ةحوت، خان) برج(صورت فلكي 
  ».اين تعبير چيست
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 ه خاقاني در ستايش كوفه سرودهالزم به ذكر است كه اين بيت از ابياتي است ك

) حوت( ماهي است كه در شكم) ع(حضرت يونس  كنايه از »صاحب حوت«، است
 ←( كرد در شكم ماهي به سر برد و همراه او تسبيح حق مي روز به مدت چهل

فَاصبِرْ لحكْمِ ربِّك «: يقرآن ي استو اين تعبير ؛)253، ص األنبياقصصنيشابوري، 
 اين پيامبر ارتباط اما و ؛)48: قلم(» مكْظُوم هو وإِذْ نَادى  كَصاحبِ الْحوتولَاتَكُن 

در : در كوفه مدفون استايشان اند كه كه اشاره كرده بود خواهدبا كوفه از اين قرار 
، التقاسيماحسنمقدسي، ( كنم يونس باشدكوفه نيز قبر پيغمبري است كه گمان مي

ون درگذشت به حدود و چ: نويسد حمداهللا مستوفي در باب ايشان مي .)181ص 
، ص مختصر البلدانفقيه، ابن ←؛ 53ص ، تاريخ گزيدهمستوفي، ( كوفه مدفون شد

مصراع دوم كه  .)346: 1357خاقاني  ← ؛54ص  ،األخبارزينگرديزي،  ←؛ 174
  .كندرا تأييد مي سخناين  ،است) ع( سخن از حضرت نوح

  :576، ص 1380بيت  *
  ؟اي همايمان نه برهنه خوانده      از خلد برهنه آمد آدم  
آنجا  االنعامة سور 82 ةاست بر آيشايد مبني : ايايمان نه برهنه خوانده«: است نوشته
  ».يلبسوا أيمانهم بظلم أولئك لهم االمنُ و هم مهتدون الّذين آمنوا و لم: فرمايدكه مي

كه برهنگي يا عرياني ايمان اشاره به حديثي است كه در منابع به  حال آن
االيمان عريان و «، و »االيمان عريان و لباسه التقوي«: است اشكال زير نقل شده

 ماهيار ←( »و ثمرته العلم ]گاهي جماله العفه[لباسه التقوي و زينته الحياء 
  :است ابيات زير نيز از اين باورداشت ديني بهره جستهخاقاني در  .)199: 1385

      از لباس نفس عريان مانده چون ايمان و صبح
  اند جان روي ايمان ديده ةاز كعب هم به صبح                                            

  88: 1374خاقاني 
  ان در معسكرشايمان صفت برهنه سر  پوشندگان خلعت ايمان گه الست

  218: همان
      ها كني روشنو خورشيد و چو ايمان شو كه ويرانچ
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  ايماني و بخش اگر خورشيد مي هاخلعهبرهنه                                           
  413: همان

  ايمان شناسمش ةخال رخ برهن    در خط او چو نقطه و اعراب بنگرم
  895: همان

  اي دهر بد كني كه بدان تيغ نگروي    تربرهنه ايمان زتيغش لباس معجز و
  935: همان

  
  :596، ص 1557بيت  *

  گه دال، گهي الف، گهي الم      در خدمت توست پنج هنگام  
ور حالت ركوع است و از الف منظز دال به احتمال زياد منظور ا«: است نوشته

بايد گفت كه مراد شاعر از  ».قيام و از الم منظور حالت قنوت در نماز است
كند بيت زير حالت تشهد است نه حالت قنوت، آنچه سخن ما را تأييد مي» الم«

  :است ديواناز 
  راكع بماند دال و تشهد نمود الم        زو ديد آن نماز كه قائم بود الف

  301: 1374خاقاني 
  

  :158، ص 1815بيت * 
  كيوان به دباغتش فكندست    ديرست كه جدي پوست كندست  

. بايد متذكر شد كه در احكام نجومي دباغي از منسوبات كيوان يا زحل است
نيز منسوب ) جدي(كه بز و بزغاله  ديگر اين .)85 ، صالمدخلابونصر قمي،  ←(

  .)377 ، صالتفهيمبيروني،  ←( به اين اختر است
  
  :627، ص 1858ـ1857 هايبيت *

  وذـو به سكته مأخـت ةاز نكت    ذتير از دم توست خجلت آلو  
  شـانـن زبــدع دارد بــضف    شـانــر بنــج دارد سـالـف  
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مشخص نشد منظور  دقيقاً. ضفدع در لغت به معني قورباغه است«: است نوشته

  ».گويا نوعي بيماري در نظر داشته. خاقاني چيست
چنين  المتعلمينةيهداهاي زبان است، در ييكي از بيمار» ضفدع«گفت بايد 

سيم درشتي س، دوم كَفتَن، ااميكي : هاي زبان نوه گونه بوديبيمار«: است آمده
ن بديد آيذ نام وي به زير زفاراني، هفتم مرغُنَده كي كزفان، بنجم تشنج، ششم 

شدن زفان تا  كنوهم بزرآن رك كه زير زفان بوذ، تازي ضفدع، و هشتم كوتاهي 
: استو در باب درمان آن آورده  .)303 ص ،ةهداياالخويني، ( »نتواند كفتنسخن 

شاذر و ذ كرفتن به نشتر و كر خرد بوذ نوعالج ضفدع اكر بزرك بود بر باي اامو «
  .)305 ، صهمان( »و فرونشينذ نمك و انكزد بمالذ اندر وي تا آب از وي بروذ

آن به ضفدع را روشن  ةتسمي اين بيماري وجه بابسينا در سخن ابن
اي غده مانندي سخت است و در زير زبان پديد آيد كه رنگش آميزه«: سازد مي

ه است كه هاي داخل زبان است و به رنگ قورباغه شبيزبان و رگ ةاز رنگ روي
 ةذخيردر  .)330ص  ،3 ج ،قانونسينا، ابن( »سبب، رطوبت چسبنده است

اي است سخت، اندر زير زبان ضفدع، غده«: است نيز چنين آمدهخوارزمشاهي 
 اپديد آيد و ضفدع را اندر بعضي شهرهاي خراسان وزق گويند و اين علت ر

ميخته از لون زفان و سبزي آبدين نام از بهر آن خوانند كه لون او لوني است 
جرجاني، ( »او رطوبتي باشد غليظ ةهاي او همچنون رنگ وزق باشد و مادرگ

  :است نيز آمده ديواندر  12.)385، ص ذخيره
  ضفدع اندر بن زبان بستند           من ةشاعران را ز رشك گفت

  489: 1374خاقاني  
  

  :633، ص 1898بيت  *
  تـايــي ثنـابـرركـشد زي      ت ـراي رت نوـگرفو ـچتيغم   
و شواهد آن نيز  ها فوت شدهمعني اين واژه از فرهنگ: يرركابيز«: است نوشته
  ».دانيم نوعي سالح بودهنادر است تا جايي كه مي رسيابگويا 
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و بلكه ، رهنگها فوت نشدهفاين واژه از  ،برخالف آنچه مصحح محترم گفته
 »بركا«ذيل  فرهنگ جهانگيريدر است؛ براي نمونه  آمده نيزچندين بار 

 گويند همركاب را زيرن ر پهلوي اسب ببندند و آبشمشيري بود كه : خوانيم مي
چنين تعريفي در  .)»يركاب«ذيل  ،2 و 1ج  ،فرهنگ، انجوالدين جمال(

 فرهنگ رشيدي، )»يركاب«ذيل ، بهار عجمبهار،  ←(بهار عجم فرهنگهايي چون 
، برهانتبريزي،  ←( برهان قاطع، )»يركاب«ذيل ، فرهنگ رشيديتتوي،  ←(

دهخدا لغتنامة و  )»يركاب«ذيل  :1385 معين ←( فرهنگ معين، )»يركاب«ذيل 
  .است نيز آمده

 هدورا نيز به اين منابع افز آنندراجو  انجمن آرافرهنگهايي چون  ،مأخذ اخير
ان يكون مع االنسان  بالهند ةو العاد :است آورده بطوطهسفرنامة ابنو به نقل از 

الركابي من لتركش فسقط سيفي سيفان، احدهما معلق و يسمي الركابي و االخر في ا
از شارحان يكي ــ  عبدالسالم همچنين؛ )»يركاب«ذيل ، لغتنامهدهخدا،  ←( غمده
 »كه بر پهلوي اسب بندند ]بود[ شمشيري«: نويسددر اين باب مي ــ الغرايبختم

  .)461: 1386 خاقاني: از؛ نقل 143 ، صدالسالمحواشي عب(
  
  :166، ص 1931بيت  *

  اكـار در خـو هوا قمـدي با      اكـت پـهم بدادويم ـفت  
 ،»ي« ةاست و تنها در نسخ آمده» نداد«وين  ةدر پنج نسخه و از جمله نسخ

  .است »نداد«آشكار است كه ضبط اصيل . است آمده» بداد«
  

  :166، ص 1933بيت * 
  با حـرص نباخـت جفت با تـا      آساجـانـم ز نهيب كـودك  

 اسـت  اصـيل كـه ضـبط    آمـده » جفـت يـا تـا   «ديگـر   ةوين و دو نسخ ةدر نسخ
همـان بـازي   » جفـت و تـا  «يـا  » جفت يـا تـا  «. )جفت يا طا: يك نسخه نيز در(

نيـز   »سـوگندنامه « قصـيدة  اسـت كـه خاقـاني در    )طـاق و جفـت  ( جفت و طاق
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  :است  بدان اشاره كرده

        به كلبه و به سفال و به ترازوي نارنج
  به جفت و طاق آلوي جنابه و به جناب                                                

  54: 1374خاقاني 
ي است كه كسي ا نام بازي: است آورده »جفت و تا«ذيل  فرهنگ نظامصاحب 

، »جفت يا تا؟«: پرسدگيرد از حريف ميچند عدد از چيزي را در مشت بسته مي
 معادل آن بايد به آن كس شود و االآن چيز مال او ميويد، اگر حريف درست بگ

 ←( گويند ازي را طاق و جفت و جفت و طاق ميو اكنون در ايران اين ب. بدهد
  .)»جفت و طاق«ذيل : 1382 اديسج

  
  :642، ص 1980بيت  *

  نه سينه كنم، نه سينه درم      مچون باز به قصد كين نپرّ  
به اين موضوع است كه بازان  احتماالًبيت  ةاشار: نه سينه كنم«: است نوشته

  ».شددر آن صورت حرام ميكه  ، چرادريدندشكاري، شكار را نمي
بارها در ادب پارسي به كار  اي خاص است وكنايه» سينه كردن« كه حال آن

از تفاخر كردن و فخر  كنايه قاطع برهان وفرهنگ جهانگيري  است، در رفته
 ← ؛»كردن سينه«ذيل  ،3ج ،فرهنگ، انجوالدين جمال ←( است آمدهنمودن 

مين معنا را ثبت ه نيز آنندراج و بهار عجم .)»كردن سينه«ذيل  ،برهانتبريزي، 
ذيل  ،آنندراج پادشاه، ← ؛»كردن سينه«ذيل ، بهار عجمبهار،  ←( نداكرده

 ةز شيونايه برخاسته اكه اين ك شوداستنباط مينان چاز شواهد .)»كردن سينه«
  :پرواز بازهاي شكاري است

 كنان چو باز گشاده پر آيمتسينه  بربسته زر چهره به پاي كبوترت
  573: 1374خاقاني 

  :استآمده نيز چنين الطير منطقدر 
  رده بازـرّ معالي پـكرد از س      فرازش جمع آمد سرـباز پي  
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  داري خويش زد از كلهالف مي          داري خويشكرد از سپهسينه مي  
  274 ، صالطير منطق عطار،

  
  :174، ص 2040بيت * 

  از عين نبشته زان رمـانم          آسيب دهان شير دانم  
نعلي،  مختلفي چون هايعين را به صورت است؛ »االسديفمعين «اشاره به 

عين بر هفت  سواد الخط ةدر رسال. نوشتندمي ...و  الثعبانيفماالسدي، فمصادي، 
  :است نوع دانسته شده

 منعل، صادي و ديگر محير  ولي هفت است عين اي پاك منظر
 كه آخر با وسط او را مقام است  چهارم عين را موعود نام است

كه مثل عين نعلي دارد اندام  االسد ناميكي را هم بود فم 
 ظاهر آيدبر اسلوب محير،   الثعبان كه بايديكي ديگر فم

 الثعلب نهاديكه نامش را فم  يكي ديگر بود بر شكل صادي
 پس از حرف الف بايد نوشتن  سه عين آخرينش اي نكو فن

  16 ، صهاي خط رسالههروي،  رفيقي  
دو مفرد و شش مركب، و مركب عبارت  :عين هشت نوع دارد ،المحبينةتحفدر 

و . الثعباني و معقوداالسدي، فمنعلي، صادي، محير، فم: از اين شش است
عين نعلي است كه بعد از الفي مركب وقوع يابد و بعد از او الف باشد  ،االسدي فم

و او را از سر آن الف به وضعي بگيرند كه از كشيدن اول آن صورت خط . يا دال
 سراج شيرازي،( است» صاعد«و مثالش نام  توقيع معاين باشد» الم الف«اول 
  .)108: 1995 البهنسي ←؛ 243 و 242، ص المحبينةتحف

  
  :181، ص 2130بيت  *

  تر ز خار استداسي كه خلنده    است وارداس كاهي كه چو خوشه  
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ضبط اصيل است،  اند كهآورده »دارداس«وين  ةشش نسخه و از جمله نسخ

دام و  رنجندم و ديگر غالت است كه وجود آن در كاه باعث گ خسك ،داس
  .شودستور مي

  
  :230، ص 2816بيت * 

  وم اثر كردـري سمـاد هـدر ب    تا حضرتش از هري سفر كرد  
  :است آمده ديواندر  ،مشهور بوده هراتباد شمال و نسيم 

 آن روز كز در تو نسيم هري ندارم  گيردجان نقش بلخ گردد دل قلب مرو
 282 :1374خاقاني 

ــبالد در  ــار ال ــادي آث ــه آســياهاي ب و از «: اســت اشــاره شــده ســامانايــن ب
كـه بـه آب    بـه بـاد باشـد، همچنـان    جا آسياهاسـت كـه گـردش آن    عجايب آن

اديـب زوزنـي نيـز در مـدح ايـن      ). 288 ، صآثـارالبالد قزوينـي،  ( »گـردد  مي
  :است شهر گفته

  وافرهـتي فضائلها الـلش        رات أردت مقامي بهاـه  
  و اعين غزالنها الساحره         م الشمال و أعنابهاـنسي  

  »ةهرا«ذيل  ،البلدان معجمحموي،  ←؛ 289 ، صهمان
  

  :715، ص 2902بيت * 
  چون را به زبان اهل بغداد      سير و غليظ بنيادكوفي  
رسد كه در اينجا منظور از كوفي، خط كوفي به نظر مي: سيركوفي«: است نوشته
  :نزديك بدان دارداي اشاره ديوان خاقاني در يكي از ابيات. باشد

  »رومسار ميچون دال سرفكنده خجل    نزد رئيس چون الف كوفي آمدم
ها را به است، و آن كوهش اعداي خويش سرودهخاقاني اين بيت را در ن

شبه ما يعني بايد وجه ،اگر كوفي را خط كوفي بدانيم .است كوفي تشبيه كرده
و  است رم به آن اشاره نكردهح محتمصحباشد كه  اي داشتهتفسير شايسته» سير«
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مراد از كوفي شخص اهل كوفه  ظاهراً .كندبيت شاهد نيز چيزي را مشخص نمي
گويند «: كوفي اليوفيلاند كه او سير ايشان گفته زيرا در باب كوفيان ؛است
: قولي مشهور است كه ،اندترين اقوالي كه در شأن اهل هر شهري گفتهراست

در باب  القلوبهةنزصاحب ؛ )327، صآثارالبالدقزويني، ( »كوفي اليوفيلا
الجرم از اهل آنجا كاري نبايد و قولشان اعتماد را نشايد كرد و : نويسدكوفه مي

:  ل بودثَشاهد اين معني است و عرب را م) صلعم(قضيه ايشان با اهل بيت رسول 
  .)69، ص القلوبهةنز مستوفي،( »الكوفي اليوفي«
  
  : 720 ص: 2933بيت  *

  و زحل جهود نيرنگچالبل       گ ـرنلـمانند جهود زح  
در داللت : است بر آن نهادهپندار را  ةاي لطيف در بيت است كه خاقاني پاينكته

در  .)389 ، صالتفهيم بيروني،( ها، جهود منسوب به زحل استهفت اختر بر كيش
و دليل است ور دين «: است در باب زحل آمده المدخل الي علم احكام النجوم

  .)86 ، صالمدخلابونصر قمي، ( »جهوذان
  
  :722، ص 2948بيت  *

  بلوط ز آتشبا نعره چو شه      زو فندقيان به طبع ناخوش  
اي به در متوني كه در دسترس بود، اشاره: بلوط شاه/ بلوط شه«: است نوشته

است و مبني بر اين بلوط و آتش يافت نشد، ولي مضمون بيت روشن  ارتباط شاه
خواهد كرد و گويا چيزي مانند  شاه بلوط را در آتش بيندازيم صدا راست كه اگ

اين توضيح را هم بيفزاييم كه . آمدهاز آن به دست مي) پاپ كورن(ت بوداده ذر
  ».كردنددر گذشته، براي خوردن شاه بلوط آن را بريان مي

قسمي از آن «: اول در باب شاه بلوط ةنكت :از فايده نيست يذكر دو نكته خال
باشد و مستدير را بهش نامند و از قسم دراز و قسمي مستدير مي] بلوط [=

ت و مأكول اس بلوط و آن شاه مستطيل لذيذتر و درخت او شبيه به درخت فندق
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بلوط  گويا اين شباهت درخت شاه .)178ـ177 ، صتحفهحسيني، ( »...اهل بالد

  .است بوده خاقاني هبيت هم مورد توج رخت فندق در اينبا د
براي قابل خوردن كه در باب شاه بلوط و آتش بايد گفت  كه آن دوم ةو نكت

 با چاقو را بلوطپوست براي اين كار  .بريان كرد ر آتشبشدن بلوط بايد آن را 
شكافند، اگر اين كار را نكنند و بلوط را به طور سالم در آتش در دو سه جا مي

و همه جا  كند ميتركد، صداي بلندي ايجاد پس از اندك حرارتي بلوط مي ،هندن
  .ين مطلب اشاره داردتصوير به ا خاقاني در ساختن اين .گيردرا فرا مي

  
  :722، ص 2985بيت * 

 ان پـاكشـالبلسان، لسنـده      نظر است جـان پـاكششعـري  
 بنابر باور قدما كه اينپيوند ظريفي ميان دهن بلسان و شعري وجود دارد و آن 

: اندگفته در اين باب. آيدروغن بلسان بر اثر تابش پرتو اين ستاره به وجود مي
 ةگيرند؛ با نيشتر تنمي) دو خواهران(شعريان  ةروغن بلسان را بعد از طلوع ستار

پنبه  ةكند به وسيلاي كه از آن تراوش ميكنند و هر شيرهآن را سوراخ مي
، 2ج  ،قانونسينا، ابن( شوده بيشتر از چند رطلي جمع نمير سالدارند و ه برمي
تابستان، ة در وقت طلوع شعري، آخر چهل: است آمده نامهخسوتندر .)85 ص
. آيدها روغن برون ميكنند تا از آن سوراخيش سوراخ ميهاي او را به سر نشاخ

: است آمده »ترياق فاروق«ةرسالدر  .)238ـ237 ، صنامه  تنسوخطوسي، (
برند و رخت فرو مياهل مصر در وقت طلوع شعري، نيشتري از آهن در آن د«

بين پنجاه رطل تا شصت رطل جمع گويند در هر سال ما. شود روغن مترشح مي
ترياق «شيرازي، ( »فروشندوزن نقره مي گردد و در همان موضع به دو مي

  :است فتهگخاقاني در بيتي ديگر  .)252 ، ص»فاروق
    وش بر خار شعاع افتد آن مي شعريگر ز 

  البلسان چون گل از خار پديد آيد دهن                                                 
  499: 1374خاقاني 
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ي است كه آن را شعري عبور نيز راي يمانهمان شع ،مراد از اين شعريو 
طرق او آن است كه ماسرجويه گويد «: است آمده صيدنه ةترجمدر  13،نامند مي

ها كنند به درخت بلسان را در وقت طلوع شعري عبور به شكل حجامت زخم
، ص صيدنهبيروني، ( »ها بگيرندو سيالن كند آن را در شيشهكارد و آنچ از ا

در طلوع شعراي يماني ساق درخت را شكافته : نويسدحكيم مؤمن مي .)145
، تحفهحسيني، ( بلسان است شود، روغنمغ منجمد ميآبهاي آن را كه مثل ص

بهترين روغن آن، آن است كه در : است آمده االدويهمخزندر  .)176 ص
، ص االدويهمخزنعقيلي خراساني، ( اشندسرطان نزد طلوع شعري يمانيه گرفته ب

  .)»بلسان«ذيل  ،بحرالجواهرهروي،  ← ؛238
 14»الجبار بكل«، زيرا شعري يماني را انداستفاده كرده» كلب«و گاه از لفظ 

بزنند، اين كلب برآيد، بيخش  ةبعضي گويند به وقت آنكه ستار«: اندناميدهنيز مي
گويا  .)309ـ308 ، صالمخلوقات عجايبطوسي، ( »روغن از وي روان شود
 »قلب« ،»كلب«اشتباه به جاي  است كه گاه به سبب شده عدم آگاهي از اين امر

روغن بلسان از مصر «: ييعالة نام نزهت متن چاپي را برگزينند، از جمله در
آرند و برگش سداب را ماند، لكن سپيدترست و اگر درخت او را به وقت آنكه 

بر آسمان طلوع كند، نيش زنند، از او آبي و صمغي بيايد، آن روغن  قلب ةستار
 ، صنامه نزهترازي، ( »بيايدباشد خالص، هر سال مدار پنجاه شصت رطل 

اين لغزش . است ضبط صحيحده كه ورآ »كلب«بدل نسخه اينجا در .)239 ـ238
و أما دهن البلسان فإنّه «: شودنيز ديده ميبيطار مفردات ابندر چاپ سنگي 
بأن تشرط الشجره بمشراط من حديد، والذي يسيل منه  القلبيخرج بعد طلوع 

رطالً و تين شيء يسير، والذي يجتمع منه في كل عام ما بين الخمسين إلى الس
  .)107 ، صالجامعالبيطار، ابن( »يباع بضعف وزنه فضه

  
  هانوشتپي

  :تعبيري است از خاقاني .1
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  رابـان و ضـن گه طعـانشه پشميـراطغـق           به جوشم از اين خام جوش يك سبلتولي 
  53: 1374خاقاني     
  .بيست و دو ـ شانزده: 1385خاقاني : نك .2
  »خاقاني در مدح اصفهانة قصيد« نبا عنوا ايشان ةبنگريد به مقال ،براي آگاهي بيشتر .3
 )La Gaside en honneur d'Ispahan de Xâqâni ( كورفوشه هانري دو شارل ةنامجشندر 
  ):63 ـ53ص (

Balay, Christophe, Claire Kappler et Ziva Vesel, 1995, Pand-o-sokhan; 

Mélanges offerts à Charles-Henri de Fouchécour, Paris-Téhéran. 
  .35 ـ21: 1388 و بشيري امامي: نك .4
 است؛ نيك آگاه ،است الغرايبختم كه نام اصلي منظومه ناگفته نماند مصحح محترم از اين .5
دو  العراقينةتحفبراي انتخاب عنوان اصلي ) چهل و سه و چهل و چهار ةصفح(ا در مقدمه ام

 العراقينةتحفاست كه  براي ما هنوز قطعي نشده :است كه نوشته يكي اين: است دليل ذكر كرده
است كه در تمامي طول  نامي العراقينةتحف كه و دومين دليل اين خاقاني نباشد ةهم نام برساخت

  .(!) دليل باشدتواند بيمه تكرار نمياست و اين ه ات فارسي به اين اثر اطالق شدهتاريخ ادبي
 ←( است توجه داشته غفار كندليخاقاني به روشنگري  دوم تاريخ حجنگارنده در بيان  .6

ق را براي  569شايان ذكر است كه عباس ماهيار سال ). 530ـ527: 1374كندلي هريسچي 
  .)149ـ147: 1388 ماهيار ←( است اين حج در نظر گرفته

 :پژوهيخاقاني وبگاه :نك ؛از جليل نظري است يافتهاين  .7
khaghanisharvani.blogfa.com  

كند، در كنار اين موارد خاقاني گاه به جهت تناسب و به اقتضاي كالم از دندان ماهي ياد مي .8
) نهايت ترس(» دندان افكندن«اي هنري است كه همان در قالب كنايهاين استخدام بيشتر 

  :باشد
 ريخت نابوز فزع هر نهنگ حوت فلك  از شغب هر پلنگ شير قضا بسته دم

  44: 1374خاقاني 
 صبحدم از هيبتش حوت بيفكند ناب  يوسف رسته ز دلو ماند چو يونس به حوت
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  47: همان
  از حوت دندان بستده، بر خاك غبرا ريخته   هچون يوسف از دلو آمده، در حوت چون يونس شد

  379: همان
 ور تيغش از نهنگ زبان  دنداندبفكنخماهي چر

  487: همان
حرف يا است كه عالمت برج » وش زيرش دو گوي ساكنآن حرف صولجان«مراد از  .9

  .حوت است
  .ده استمتذكر شرا  شيرينو  خسروكه اين بيت  ،آقاي سهيل ياريبا تشكر از  .10
و بغدادي : است آورده ،تحفهصاحب  مأخذ اين سخنضمن نقل بي ،االدويهمخزنصاحب  .11

  .)193، ص االدويهمخزن خراساني، عقيلي ←( ه اين سخن اصلي نداردگفته ك
ضفدع، غده «: است نيز در باب اين بيماري چنين گفته االغراض الطبيهجرجاني در  .12

اند كه لون او سخت باشد كه اندر زير زبان پديد آيد و اين علت را اين نام از بهر آن داده
سان وق و ضفدع را اندر خرا. ضفدعها همچون لون ته است از لون زبان و سبزي و رنگآميخ

  .)574 ، صاالغراضجرجاني، ( »گويند، و غوك نيز گويند
را كه روشن و بزرگ است و بر وضع دهن است، شعري عبور و  لو عرب كوكب او« .13

است و بر جانب جنوب  سبب گويند كه مجره را عبره كرده شعري يماني خوانند و عبور به آن
ند و سهيل ادر حكايات ايشان گويند هر دو شعري خواهران سهيل برفته و سبب آن است كه

هاي پشتش شكسته شد، از او بگريخت به جوزا را به زني كرد و بر او خفت، پشت او و مهره
او بشد و مجره را جانب جنوب رسيد كه بر باال و به ميان آسمان او را بجويند و عبور بر پس 

يمن كند و عبور تنها را كلب  ةخوانند كه غروب در نيم ا يماني از جهت آنو ام. عبره كرد
جبار خوانند، يعني دائماً بر عقب او باشد مانند سگ؛ و كوكب نهم را كه در پيش اوست مردم 

، صورالكواكبصوفي، ( »ضي گويند او را تنها كلب خوانندعبور و مردم شعري خوانند و بع
  .)235 ص
شاعر در تصوير  .»الجباركلب«ذيل : 1388 مصفّي؛ 235، صصورالكواكبصوفي، : نك .14
  :است ه اين امر توجه داشتهزير ب
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  اعني سگي است حلقه به گوش در سخاش                  يوزي نمايدم ةشعري به شب چو كاس

  231: 1374خاقاني 
  منابع

  .ناصر مكارم شيرازي ةقرآن كريم، ترجم
مضاف و منسوبهاي شهرهاي اسالمي و (ظرائف و طرائف  ،1358 د،، محمآبادي باويل

  .، تهران)پيرامون
، 7، س آينة ميراثبه كوشش بهروز گودرزي،  ،»الجواهرصفات « الدين اسكندر،آملي، نجم
  .325 ـ292 ص ،1388، تابستانـ ، بهار1ش 

  .1385 تهران،، )ژار هه(عبدالرحمن شرفكندي  ة، ترجمقانون ،بن عبداهللا  سينا، حسينابن
  ].تا بي[، مصر ،، چاپ سنگيواالغذيه االدويه لمفردات الجامع، دمحمالدين ابيالبيطار، ضياءابن
  .1302، ليدن، مختصر كتاب البلدانالهمداني،  محمدبن  بكر احمدفقيه، ابيابن
مهدي محقق و  كوشش ، بهمفتاح الطب و منهاج الطالب بن الحسين، هندو، ابوالفرج عليابن

  .1368، پژوه، تهرانتقي دانشدمحم
 به كوششمترجم ناشناخته،  المدخل الي علم احكام النجوم، بن علي، ابونصر قمي، حسن

  .1375، جليل اخوان زنجاني، تهران
جالل متيني،  به كوششالمتعلمين في الطب، ةيهدا بن احمد، بن ربيع االخويني البخاري، ابوبكر

  .1344، مشهد
  .22 ـ21 ، صتيرـ  ، فروردين49، ش معارف، »الغرائبختم ةبار در«، 1379افشار، ايرج، 

 ةينشر، »و مثنوي سرگردان يالغرائب خاقانختم«، 1388 اصغر بشيري، و عليي، نصراهللامام
بهار و ، 209 مسلسل ةشمار ،52س ، يزدانشگاه تبر يانسان علومو اتيادب ةدانشكد
 .35ـ21ص ، تابستان

  .1371، تقي مير، تهراندمحم به كوشش، اختيارات بديعي بن حسين، انصاري شيرازي، علي
  .1364ن، ، تهرارضويتقي مدرسدمحم، تصحيح ديوان ،انوري، اوحدالدين
  .، مازندرانفرهنگ اصطالحات طبي در ادب فارسي، 1382، اكبرباقري خليلي، علي
داهللا الحنفي بن عب بن اسعد دمحم ةترجم ،ءقصص االنبيابن الهيصم،  بوشنجي، ابوالحسن
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  .1384، زاده، مشهددمحمسيد عباس به كوشش التستري، 
  .1380كاظم دزفوليان، تهران،  كوشش  به، بهار عجمبهار، الله تيك چند، 

  .، بيروتاطينمعجم المصطلحات الخطّ العربي و الخطّ ،1995البهنسي، عفيف، 
ين همايي، الدجالل به كوشش، التنجيمالتفهيم الوائل صناعه بن احمد،  دمحمبيروني، ابوريحان 

  .1386، تهران
  .1374 تهران،تحقيق يوسف الهادي،  الجماهر في الجواهر،، ـــــــــــــــــــــــــــ
 به كوششبن عثمان كاساني،  بن علي ابوبكر ةترجم صيدنه،، ـــــــــــــــــــــــــــ

  .1358، ايرج افشار و منوچهر ستوده، تهران
  .1335، دبيرسياقي، تهران دمحم، به كوشش فرهنگ آنندراج ،دمحمپادشاه، 

 االَغراض الطبيه و المباحث العالئيه، ة، ضميم»يفرهنگ اغراض طب«، 1384بخش، حسن، تاج
  .، تهرانبخشحسن تاج به كوششجرجاني،  بن الحسن  اسماعيل

  .1362، معين، تهران دمحم به كوشش، برهان قاطع، بن خلف حسينمحمدتبريزي، 
  .1386وند، تهران، كوشش اكبر بهدار  به، فرهنگ رشيديتتوي، مال عبدالرشيد، 

نژاد، مشهد، ، پارسي برگردان رضا انزابيثمارالقلوب في المضاف و المنسوبثعالبي، ابومنصور، 
1376.  

بخش، حسن تاج به كوشش، االغراض الطبيه و المباحث العالئيه جرجاني، سيد اسماعيل،
  .1384، تهران

  .1355، ، تهرانخوارزمشاهي ةذخير ،ـــــــــــــــــــــــ
 رحيم عفيفي، كوشش به ، 2و1ج  ،فرهنگ جهانگيري ،بن حسن حسين الدين انجو،جمال

  .1359مشهد، 
، مشهد رحيم عفيفي، به كوشش ،3 ج ،فرهنگ جهانگيري ــــ،ـــــــــــــــــــــــ

1375.  
  .1386، ايرج افشار، تهران به كوشش نامه،فرخ جمالي يزدي، ابوبكر مطهر،

با (ايرج افشار  به كوشش، نظامي ةجواهرنام البركات،بن ابي دمحمجوهري نيشابوري، 
  .1383، ، تهران)رسول درياگشتدمحمهمكاري 
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  ].تا بي[، تهران حكيم مؤمن، ةتحف مؤمن، دمحمحسيني، 

  .1397، ، بيروتالبلدانمعجم  ت،حموي، ياقو
  .علي عبدالرسولي، تهران به كوشش، ديوان، 1316الدين ابراهيم، خاقاني شرواني، افضل
  .يحيي قريب، تهران به كوشش ،العراقينةتحف، 1357الدين بديل، خاقاني شرواني، افضل

علي صفري  به كوشش، )الغرايبختم( العراقينتحفة ،1387 ،ـــــــــــــــــــــــــــ
  .قلعه، تهرانآق

  .ضياءالدين سجادي، تهران به كوشش، ديوان، 1374، ـــــــــــــــــــــــــــ
  .روشن، تهران دمحم به كوشش، منشأت خاقاني ،1384،ـــــــــــــــــــــــــــ
ملي  ةكتابخان 845 ةخطي شمار ةنسخ( الغرايبختم، 1385، ـــــــــــــــــــــــــــ

  .به كوشش ايرج افشار، تهران ،)اتريش
يوسف عالي  به كوشش، )العراقينةتحف(الغرايب ختم، 1386، ـــــــــــــــــــــــــــ

  .آباد، تهرانعباس
  .1375امين رياحي، تهران، دمحم كوشش  به، المجالسةنزهخليل شرواني، جمال، 

  ].تا بي[ ،بيروتكبري، الالحيوان ةاحي ين،الد دميري، كمال
  .، تهراننامهلغت، 1373اكبر، دهخدا، علي

  .1362، فرهنگ جهانپور، تهران به كوشش، عالئي ةنامنزهت الخير،بن ابي رازي، شهمردان
، به كوشش رضا مايل هروي، هاي خط مجنون رفيق هرويرساله مجنون، هروي، رفيقي

  ].تا بي[افغانستان، 
مجتبي به كوشش ، ين مينكبرنيالدسيرت جالل خرندزي، دمحمالدين زيدي نسوي، شهاب

  .1344، ، تهرانمينوي
  .1363، تهران، ، به كوشش منصور ثروتاللغاتغياث ،دمحمالدين رامپوري، غياث

  .، تهرانفرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقاني شرواني، 1382ين، الد، ضياءاديسج
، به )در آيين خوشنويسي و لطايف معنوي آن( المحبينةتحفبن حسن،  سراج شيرازي، بعقوب

پژوه، به كوشش كرامت رعناحسيني و ايرج افشار، تهران، تقي دانشدمحماشراف 
1376.  
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  .، تهرانفرهنگ اشارات، 1387شميسا، سيروس، 
 ةگنجيند حسين رضوي برقعي، سي به كوشش، »ترياق فاروق«الدين حسين،شيرازي، كمال

مجلس  ةبه كوشش مركز پژوهش كتابخان ،)سه رساله در پزشكي ةمجموع(بهارستان 
  .326ـ147، ص 1386، تهران شوراي اسالمي،

ين توسي، به كوشش بهروز خواجه نصيرالد ة، ترجمصورالكواكب بن عمر، صوفي، عبدالرحمان
  .1381، مشيري، تهران

، رضوي، تهرانتقي مدرس دمحمسيد  به كوشش، ايلخاني ةنامتنسوخ حسن، بن دمحمطوسي، 
1363.  

منوچهر  به كوشش، عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات بن محمود، دمحمطوسي، 
  .1387، ستوده، تهران

  .1385، تهران، كدكني رضا شفيعيدمحم به كوشش، منطق الطير، مبن ابراهي دمحمعطار، 
، 1347، تهران، 15 ، شزمين فرهنگ ايرانپژوه،  تقي دانشدمحم به كوشش ،»عالئي مةعطرنا«

  . 276ـ254 ص
  .1371 ،، تهرانمخزن االدويه ،دمحمبن حسين دمحمعقيلي خراساني، 
  .1384، مجتبي مينوي و مهدي محقق، تهران به كوشش، ديوان اشعار خسرو،قبادياني، ناصر
به بن عبدالرحمان،  مراددمحم ةترجم ،1ج  ،آثار البالد و اخبار العباد ،دمحمبن  قزويني، زكريا
  .1371، شاهمرادي، تهران دمحمسيد  كوشش

به ن عبدالرحمان، مرادب دمحم ةترجم، 2ج ، آثار البالد و اخبار العباد، ــــــــــــــــــــ
  .1373، تهران شاهمرادي، دمحمسيد  كوشش

 نصراهللا به كوشش، عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات ،ــــــــــــــــــــ
  .]اتبي[صبوحي، 

، به كوشش ايرج افشار، تهران، عرايس الجواهر و نفايس األطايب كاشاني، ابوالقاسم عبداهللا،
1386.  

 ةنشري، »خاقاني شرواني، ابومنصور حفده و عزالدين بوعمران«، 1347، غفار، هريسچي كندلي
  .419 ـ399ص  ،، زمستان88، مسلسل 4، ش 20 ، سادبيات دانشگاه تبريز دةدانشك
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، ترجمة ميرهدايت )حيات، زمان و محيط او(خاقاني شرواني ، 1374، ــــــــــــــــ

  .حصاري، تهران
رحيم رضازاده ملك، تهران،  كوشش  ، بهاألخبارزين بن ضحاك،   گرديزي، ابوسعيد عبدالحي

1384.  
  .كرج، )دفتر پنجم شرح مشكالت خاقاني(اسرار  ةگنجين، 1385ماهيار، عباس، 

  .تهران ،)شرح قصايد خاقاني(مالك ملك سخن ، 1388، ــــــــــــــ
احمد سهيلي  به كوشش آداب الحرب و الشجاعه،بن سعيد،  بن منصور دمحماركشاه، مب

  .1346، خوانساري، تهران
، 1355، 4 ، جزمين فرهنگ ايران، به كوشش منوچهر ستوده، »گوهرنامه« بن منصور، دمحم

  .302ـ185 ص
  .1382الدين همايي، تهران، به كوشش جالل، ديوان بن عمر، غزنوي، عثمانمختاري 

  .1387عبدالحسين نوايي، تهران،  كوشش، به تاريخ گزيده مستوفي، حمداهللا،
  .1381، تهران دبيرسياقي، دمحم، تصحيح القلوبةنزه، ـــــــــــــ

ابوالقاسم پاينده،  ة، ترجمالجواهردن او مع مروج الذهببن الحسين،  مسعودي، ابوالحسن علي
  .1387، تهران

در شعر  هاي كيهانيواژههمراه با (فرهنگ اصالحات نجومي ، 1388مصفّي، ابوالفضل، 
  .تهران، )فارسي

  .، تهرانفرهنگ معين ،1385 ،دمحممعين، 
منزوي، ترجمة علينقي  ،األقاليم فةالتقاسيم في معراحسن بن احمد، دمحممقدسي، ابوعبداهللا 

  .1385تهران، 
  .1429، ، قماألحجار الكريمه و خواصها العجيبهصدرا، دمحمالموحد األبطحي، سيد 
  .1376، تهرانبرات زنجاني،  به كوشش شيرين،و  خسروبن يوسف،  نظامي گنجوي، الياس

سعيد  و وحيد دستگردي به كوشش شيرين،و  خسرو،  ـــــــــــــــــــــــــ
 .1384 ،حميديان، تهران
 و وحيد دستگردي به كوشش شيرين،و  خسرو، ليلي و مجنون ،ـــــــــــــــــــــــــ
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 .1385، تهرانسعيد حميديان، 
  .1386، تهران حبيب يغمايي، به كوشش، قصص االنبياء منصور، بن نيشابوري، ابراهيم

  .1380، تهرانسيروس شميسا،  به كوشش، مصطلحات الشعراء وارسته، سيالكوتي مل،
  .1381، ، به كوشش زهرا شادمان، تهرانشرح غزلهاي حافظ، هروي، حسينعلي

  .1246 ،]جا بي[عبدالمجيد، به كوشش ، بحر الجواهر بن يوسف،دمحم هروي،
  
 



 




