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»حه
ن
نهق
ا
هتبقاه »هندد »حهصهتن

هنصهدود  هقان اسد»ه
نرهنماد هساباق»

یسچی ار کندلی هر
ّ

تقدیم به خاقانی شناس بزرگ، مرحوم غف

پیشهنرآدد

فهنهّینفراسایسنماحم.ن
ا
فهمناشعّحنخّقّیسنییّزنبهنآشنّیسنبّندؤل

یّلیّنندتمّمینننایتنکهنپژسهشگراننیعسنماحیجنبّنشنّختن

فهنهّ،نِگِرهنازنبرخسنتصّسیر،نتلمیرّتنسناصطالنّتن
ا
ای ندؤل

اسنبّزنکححجنسنمحنای ندیسرنکوششنهّینبیسّحینکرمهنایجنسنن

بهننقنتّننجنزیّمینییزنکّدیّبنبومهنایج.ن

خّقّیس،ن یخ ن محن غرابتن ایدّمکححجۀن عوادلن ازن یکسن

نیّشنّختۀناسیت.ناصطالنّتن
ً
اصطالنّتنیّآشنّنسنبعضّ

کرم:ن تقیسمن عمجهن گرسهن چحجن بهن دسنتوانن حان خاقانی  دیوان 

نتلمیرس،ناصطالنّتن
ً
اصطالنّتنعلمس،ناصطالنّتنایّیّ

مخیل،ناصطالنّتنمحبّحی،ناصطالنّتنعّدیّیهنسنغیره.ن

یکسنازنایواعنای ناصطالنّتنکهنبّعثنمیریّبسنشعرناسیت،ن

ننعّدجایهن
ً
س«نایتنکهنخّقّیسنکّدال

ا
اصطالنّتن»بودسنسندرل

آننهّنحانمحنکالمنخویشنجّینمامهنایت.

سن
ا
ه«نمسناصطالحنبودسنسندرل

ُ
هنی
َ
»قصبنیهنمادحس«نسن»م

دیوان خاقانی هیتحجنکهندّنمحنای نپژسهشنبجاننهّنخواهیمن

پرماختنتّنبّنمحیّفتنایّس،ندعحّنسندصجاقنمحیتنآننمس،ن

مسن ای ن محبرگیریجۀن کهن بستسن مسن ازن محیتسن محکن یخیتن

اصطالحنایت،نماشتهنبّشسمنسنمیگرنگّدسنمحنجهتناصالحن

گزاحهنهّینیّصوابنمحنشرحنهّنسنفرهحگنهّنبرماشتهنبّشسم.

حیشۀن سن دصجاقن سن اصطالحن مسن ای ن محبّحۀن کحونن تّن

سن نشجهنایتن ایدّمن سن
ا
دیتقل پژسهشن هیچن آننهّن محیتن

فسن دعرا محن فرهحگنیوییّنن سن شّحنّنن تمّدسن گفتّحن ن
ً
تقریبّ

ای نمسناصطالحنیّصوابنایت.

نرآدد

بهتری نحاهنبراینمحیّفتندعحّینمحیتنسنمقیقناصطالنّتن

سنمحنیکناثر،نجیتنسجونمحندحّبعنهمنزدّننسن
ا
بودسنسندرل

دکّیسن سن زدّیسن قرابتن کهن ایتن دتویسن یّن سن همندکّنن

ماشتهنبّشنج.نسفینۀ تبریزنیکسنازنمیتحویسنهّیناحزشمحجین

ایتنکهنازنیظرنزدّیسنکمترنازن150نیّلنبّنحسزگّحنخّقّیسن

فّصلهنماحمنسنازنیظرندکّیسنییزنمحنتبریز،ناقّدتگّهنسندجف ن

خّقّیس،نیگّشتهنشجهنایت.

محبرگیریجۀن ایت،ن کمنیظیرن خومن یوعن محن کهن اثر،ن ای ن

دطّلبندهماسنمحبّحۀنخّقّیسنسنبرخسنشّعراننمیگرنایت؛ن

نمیجاحناثیرنآخیسکتسنبّنخّقّیس،نکهنتّنپسشنازنای نتحهّن
ً
دثال

بهننجسنسنگمّنندطرحنشجهنبوم،نمحنای ننیخهنتوصیفن

حان یکجیگرن مسن آنن کهن دسنماییمن بهنقطعن ادرسزن دّن سن شجهن

1382:ن کجکحس،ن شفیعسن 529؛ن 1394:ن تبریزی،ن )یک.ن میجهنایجن

نیکویتن
ا
159(.نهمچحی ننبّننشّیسنمقیقسنکهنای ناثرنازندرل

خّقّیسنمحنتبریزناحائهنکرمه،نپژسهشگراننتوانیتهنایجندکّنن

)یک:ن کححجن شنّیّیسن تبریزن ادرسزین جغرافیّین محن حان آنن

شهبّزینسنمیگران،ن1395:ن141(.

عالسهنبرنای نهّ،ندسنتواننگفتنکهنای ناثرنکه نتری ندحبعن

شنّختهنشجهننسندوجومنایتنکهنشرحنابیّتسنازنخّقّیسنمحنآنن

ِگرمنآدجهنایت.نتّنپسشنازنای ننکه نتری نشرحنابیّتنخّقّیسن

866ق(ن )م.ن طویسن آذحین آنن ازن سن یهمن یجۀن بهن قن
ا
دتعل

72؛ن 1382:ن ایمّیس،ن 154؛ن 1358:ن )یک:نیدّمی،ن مانیتهندسنشجن

همو،ن1383:ن41(.

ابوددجنتبریزینمحنای ناثرنبهنشرحنمسنبستنخّقّیسنازن

قصیجهناینبّندطلعنزیرنپرماختهنایت:

گوهری ن
ِ
جّم لِبن ازن یوشن خضرن آبن صبرجمن

یـکحجحی آیحـۀن َجیـتن برـرن ظلمـّتن کـزن

)خّقّیس،ن1378:ن419(

مسنبستسنشرحنشجهنعبّحتحجناز:

برفشـّن مسن آیـتسناین یـهنمادحسن قصـبن محن

گراننیری َدسن زن احچهن برآحن یبکن طربن پِّین

)همّن:ن420(

ه یّدهدحسنهحسی »هصرنقجاق»

مانشنآدوختۀنمکترینمانشگّهنفرمسیسندشهج
vardanjanimohsen@yahoo.com
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ــهنکّخندشــتری ــتنب ــراننحف ــّهناخت ــبنش دوک

مسازمهنمحی قصـرن هـشن
ُ
مهنی مامهن شـشندههن

)همّن:ن422(

سنسجومنماحمنکهنتّنکحوننمحن
ا
محنای نمسنبستنمسناصطالحندرل

ای نجّن محن نشجهنایج.ن دعحسن بهنمحیتسن فرهحگنهّن سن شرحنهّن

ابتجاننیظرنشّحنّیسنحانکهنبهنای نقصیجهنسنای نمسناصطالحن

محن حان فرهحگنیوییّنن گفتّحن سنیپسن دسنآسحیمن پرماختهنایجن

حیشۀن یّن دصجاقن یهّیتن محن سن دسنکحیمن برحیسن بّحهن ای ن

محیتنای نمسناصطالحنحانازنمیتحویسنسفینۀ تبریزنیقلن

خواهیمنکرم.

دلف.هبقاه »هندد »

»قصبنیهنمادحس«نیّمنیوعسنازنپوششنایتنکهنخّقّیسنآنن

دحقول(.ن بستن مسدی ن )یک.ن برمهنایتن کّحن بهن بّحن یکن تحهّن حان

کوششنبیسّحندّنبراینیّفت نای ناصطالحنمحنآثّحنشّعرانن

اننسنآذحبّیدّن،نیتیدهناین میگر،نبهنسیژهنگویحجگّننیّنیۀناحا

محنبرنیجاشتنسنبهنگمّن،نای ناصطالحنجزنمحندیوان خاقانی 

سنمحنهمی نبستنیمویۀنمیگرینمحنامبنکه نیجاحم.

دلف.ه1.هنر ههایهنماد هساباق»هصهفره گهها

ابیّتن سن قصّیجن برخسن برن مین
ا
دتعج شرسحن آننکهن علسنحغمن

خّقّیسنیگّشتهنشجه،نبرنای نابیّتنشرسحندعجسمینیوشتهن

مهمن قرنن محن شّمینآبّمین آنن ازن یخیتی نشرحن شجهنایت.ن

بّن کتّیسن قبّچۀن یهنمادحسن »قصبن دسنگویج:ن کهن ایتن

ن
ً
تقریبّ 158(.ن 1137ق:ن )شّمینآبّمی،ن ایت«ن محازن چّکنهّین

تمّمنشرحنهّیندوجومنپسنازنشّمینآبّمینییزنای نپوششنحان

یوعسن»لبّسنچّکجاح«نآننهمنبراینحقّصّنندسنمایحجن)نیسحسن

دعموحی،ن1041:نب199؛ننراقس،ن1367:ن246؛1نخّقّیس،ن1325ق:ن

599؛ن 1388:ن کزازی،ن 427؛ن 1316:ن خّقّیس،ن نّشسه؛ن 338،ن

ایتعالدس،ن1390:ن2/ن1326(.

محنفرهحگنهّنییزنهمّننگفتّحنشّمینآبّمینتکراحنشجهنسن

گّمن یخیتی ن محن شجهنایت.ن افزسمهن بجانن جملهن یکن تحهّن

فرهنگ جهانگیری )تألیفن1017ق(نحانببسحیم:ن»قصبنیهنمادحسن

کحّیهنازنمسنچیزنایت:ناسلنمحیّنایت،نبهناعتبّحنابعّمنثالثه،ن

مسمنکحّیهنازنجّدۀنچّکجاحنایت«ن)ایدوشسرازی،ن1354:نذیلن

ترکیب(.نهمی نیظرنیّننبخشسنازنآننحانمحنفرهحگنهّینمیگرن

ییزندسنبینیمن)تبریزی،ن1342:نذیلنترکیب؛ننیسحسنالمجیس،ن1337:ن

پّمشّه،ن1892:ن ترکیب؛ندرماجن ذیلن ترکیب؛نهجایت،ن1388ق:ن ذیلن

ذیلنترکیب؛نیفسیس،ن1318:نذیلنترکیب؛نمهخجا،ن1377:نذیلنترکیب؛ن

ترکیب؛نیدّمی،ن ذیلن 1373:ن عفیفس،ن ترکیب؛ن ذیلن 1388:ن دعی ،ن

1389:نذیلنترکیب؛نچهرقّیسندحتظر،ن1393:نذیلنترکیب؛ندهجسینفر،ن

1395:نذیلنترکیب(.

فّق،ن
ا
بهنات فرهحگنهّن سن تمّمنشرحنهّن میجیم،ن کهن آننچحّنن

ای نپوششنحان»جّدهناینچّکجاح«نمانیتهنایجنسنبرخسنییزنآنن

حانلبّسنسیژۀن»حقّصّن«نمانیتهنایج.ننّلنآننکهنمحندطّسین

سن بهننمحیتسن پوششن ای ن تبریزن سفینۀ  احزشمحجن میتحویسن

فسنشجهنایت.ن تندعرا
ا
مق

دلف.ه2.هتاضیحهدبادلمجدهتبریزی

ابوالمدجنتبریزینکهنبهنفّصلۀنکمترنازنیکصجسپحدّهنیّلنازن

حان خویشن یفیحۀن 723ق(ن یّلن )محن خّقّیسن نیّتن حسزگّحن

تألیفنکرمهنایت،نمحنگوشهناینازنآن،نپسنازنذکرنبسِتندوحمِن

برث،نمحبّحۀناصطالحن»قصبنیهنمادحس«ندسنیوییج:ن

نفراخنکهن
ْ
محنشرساننعّمتیتنکهنزیّننپیراهحسنپوشنج،نآیتی 

حایتنفراخسنماد نبّشجنسنحایتنازنآننآیتی ،نسنآننحانایشّنن

قصِبنیهنمادحسنخوایحج.ن)ابوالمدجنتبریزی،ن1394:ن529(

مندسنشومنکهنای نپوششن
ا
ازنتوضیرّتنابوالمدجنتبریزیندیل

دضّحعن یّختن ازن )ایتفّمهن بومهنایتن حایجن اسن حسزگّحن تّن

دّیحجن لبّسن ای ن آیتی ن مسن ای نکهن بهنخّطرن سن »]دس[نپوشنج«(ن

یهنمادحس«ن »قصبن آنن بهن بومه،ن فراخن سن گشّمن آنن ماد ن

دسنگفتهنایجنسنای نهیچناحتبّطسنبهنچّکجاحنبومننآننیجاحم.ن

همچحی ،نبّزنهمنخالفنگزاحشنشرسحنسنفرهحگنهّ،نای ن

ّصّننیبومه،نبلکهنپوششنعمودسنبّیوانن
ا
پوششنجّدۀنسیژۀنحق

ندخّطبنخّقّیسنمحنای ن
ً
محنیّنیۀنشرساننبومهنایت.نطبیعتّ

نراقسنذیلنبستندوحمنبرثندسنیوییج:ن»ای نشعرنخطّبنایتنبرنقّضسنسندرامن 1.ن
ازنقصبنیهنمادحس،نجّدۀننریرینایتنکهنمسنچّکنبرنمسنطرفنماشتهنبّشجن

سنآننحانیهنماد ندسنبّشج،نمسنازنپسشنسنیکسنازنقفّنسنای نقیمنجّدهندخصوصن

ّصّننبومهنسندرامنازن"آیتس"،نآیتی نایتنسنیوننبهنجهتنسزننشعرنافتّمهن
ا
حق

نبسنسجهنایت.ندقصومن
ً
ایت«ن)نراقس،ن1367:ن246(.نضبطن»برنقّضس«نکّدال

بّعثن یوشتهنشجه،ن »برقّصس«ن کلمهن ای ن ن کهنچونن بومهن حقّصس«ن »بهن نراقسن

بجخوایسنسنمحنیتیدهنضبطنیّمحیتنای نساژهنشجهنایت.نایمّیسنییزنمحندقّلۀن

»شرسحنشعرهّینخّقّیسنشرسایسن2«نهمی ناشتبّهنحانتکراحنکرمهنایتن)یک.ن

ایمّیس،ن1383:ن48(.
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بستنییزنیکن»بّیو«نایتنسناشّحۀناسنبهن»آیتی نافشّیجن«ن

ییزنعالسهنبرندعحّینددّزینآنن)حقصیجن(ناشّحهناینایتنبهن

آیتی نهّینسیژۀنای نلبّس.

«
ن
نهق
ا
ب.هن

بستن یودی ن محن کهن ایتن میگرین سن
ا
درل اصطالحن ه«ن

ُ
هنی
َ
»م

اصطالحن ای ن حیشۀن سن اصلن کحونن تّن آدجهنایت.ن دحقولن

حان آنن کهن دحّبعسن تمّمن ن
ً
تقریبّ سن نشجهنایتن بیّنن بهنمحیتسن

توضیحنمامهنایجنبهنخطّنحفتهنایج.نن

ب.ه1.هنر ههایهنماد هساباق»هصهفره گهها

شّمینآبّمی،نکهنمحنقرننمهمندیوان خاقانی حانشرحنکرمهنایت،ن

هنعبّحتنازنزینتنسنآحایشنسندّیهن
ُ
محنای نبّحهندسنگویج:ن»مهنی

ایت«ن)شّمینآبّمی،ن1137ق:نب161(.نشرسحنمیگرنییزنازناسن

پیرسینکرمهنایجن)نیسحسندعموحی،ن1041ق:نب201؛ننراقس،ن1367:ن

247؛نخّقّیس،ن1325ق:ن340،ننّشسه؛نعبجالریولس،ن1316:ن429؛ن

کزازی،ن1388:ن603؛نایتعالدس،ن1387:ن2/ن1329(.نن

گفتّحن برحیسن بهن شّحنّن،ن یظرن ازن آگّهسن ازن پسن

فرهحگنیوییّنندسنپرمازیم.نیخیتی ناظهّحنیظرنمحنای نبّحهن

ه،نیعحسن
ُ
نمحنشرفنامۀ منیرین)تألیفن878ق(نایت:ن»مهنی

ً
ظّهرا

زیوحنسنآحایشنسنزیبنسنیومنکهنبهنتّزیشنتیعی نگویحج«ن

فّننفرهحگنهّیسن
ا
)ابراهیمنقوامنفّحسقس،ن1385:نذیلندجخل(.ندؤل

حان تعریفن همی ن ییزن شجهنایجن تألیفن دحیرین ازن پسن کهن

بّزگفتهنایجن)ایدوشسرازی،ن1354:نذیلندجخل؛نتبریزی،ن1342:نذیلن

دجخل؛ننیسحسنالمجیس،ن1337:نذیلندجخل؛ناللهنتیکنچحج،ن1380:ن

ذیلندجخل؛نهجایت،ن1388ق:نذیلندجخل؛ندرماجنپّمشّه،ن1892:نذیلن

دجخل؛ن ذیلن 1377:ن مهخجا،ن دجخل؛ن ذیلن 1318:ن یفسیس،ن دجخل؛ن

دعی ،ن1388:نذیلندجخل؛نیدّمی،ن1389:نذیلندجخل(.

ب.ه2.هتاضیحهدبادلمجدهتبریزی

پسنازنآگّهسنازنیظرنشّحنّننسنفرهحگنیوییّن،ناکحوننیظرن

ابوالمدجنتبریزینحانمحنسفینۀ تبریز )تألیفن723ق(نببسحیم،نکهن

محنتوضیحنبستندوحمنبرثندسنگویج:ن

یعحسنآفتّبنازنخّیۀندشترینکسننوتیت،نمحننملنآدجنسن

دعحسندصرعنمسمنآننایتنکهنمحنشرساننمسنیقجنحایجنایت،ن

یقجن ازن هنحساننترنایتن
ُ
مهنی یقجن ه،نسن

ُ
مهنی مهْنشش،نیکسن یکسن

هنجزسنیقرهنایتنسنیکسن
ُ
هنحاننازنمهنجزس،نی

ُ
مهنششنسنیقجنمهنی

دسنسنمهنششننحانازنمهنجزس،نششنجزسنیقرهنایتنسنچهّحن

هن
ُ
دس،ناکحوننای نجّندقصومنآننایتنکهنششندهنآفتّبنحانمهنی

قصرن سن ایت.ن اسجن محن آفتّبن دّهن ششن ای ن یعحسن مام،ن

ثّبتّتنایتنسنمسازمهنمحی،نیعحسنمسازمهن مسازمهنمحینفلکن

برج.ن)ابوالمدجنتبریزی،ن1394:ن529(ن

دسنبینیمنکهنابوالمدجنتبریزینمحنشرحنای نتعبیرندسنگویجنمحن

شرساننچحی نیقجین»حایجنایت«نسنآگّهسناسنبّزنهمندیتحجن

»ششندهه«،ن توضیحن محن ن اسن ایت.ن عیحسن محیّفتنهّین بهن

حان آنن کهن ایتعالدسن سن دّیحجنکزازین برخسنشرحنهّن خالفن

ششندّهۀنمسمنیّلنمانیتهنایج،نآننحانششندّهۀنیخیتنیّلن

دسنمایجنسنفضّینابیّتنبعجینخّقّیسننشّنندسنمهجنکهننقن

دسنتوانن تبریزی،ن دیتحجن توضیرّتن بهن هن توجا بّن اسیت.ن بّن

اصطالحن فرهحگنیوییّن،ن سن شّحنّنن گفتّحن خالفن گفتن

ه«نهیچناحتبّطسنبّن»هرنهفت«نسن»زینتنسنآحایشنکرمن«ن
ُ
»مهنی

هنمامن«نکحّیهنازن»اعتبّحنسنشرفن
ُ
یجاحمنسنعالسهنبرنآن،ن»مهنی

بخشسجن«نایت.

ایتفّمهن هنیکس«ن
َ
»م اصطالحن ازن زیرن بستن محن خّقّیسن

یّحینتوضیرّتن بّن ییزندسنتوانن حان آنن دفهومن کهن کرمهنایتن

تبریزینمحیّفت:ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ایت مهنیکسن اسلوالعزمن یقجهّین کهن میجهن

کیمیـّ علـمن نـقن دکتـبن زن آدوختـهن

)خّقّیس،ن1378:ن6(

محنای نبستنخّقّیسندسنگویجنکهنچوننیقجناسلوالعزدّن،نکهن

بهتری نخالیقحج،نمحننقیقتن)محنبرابرنپیّدبرنایالم(نیهنجزسن

دسنسنیکنجزسنیقرهنایت،نمحنیتیدهنپیّدبرصنبراینتکّدلن

همه،نعلمنکیمیّنحانازننضرتننقنآدوختهنایتنتّندسنهّین

سجومنحانبهنطالنتبجیلنکحج.

د ابع

ن ابوالمدـجنتبریـزی،ندرماجنب ندیـعومن)1394(.نسـفینۀ تبریز.نـ

تهـران:ن ازننیـخۀنخطـسنشـمّحۀن14590.ن چـّپنعکیـسن

کتّبخّیۀنددلس.

ن ایـتعالدس،ندرماـجن)1390(.ننقـد و شـرح قصایـد خاقانی.نـ

چ2.نتهران:نزساح.

ن ایدونشـسرازی،ندیرجمّلنالجیـ ن)1354(.نفرهنگ جهانگیری.نـ

سیرایتۀنحنیمنعفیفس.ندشهج:نمانشگّهنفرمسیس.
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ن ایمّیـسن،نبهرسزن)1382(.ن»شـرسحنشـعرهّینخّقّیسنشـرسایسنـ

)1(«.نآینۀ میراث،نش23:ن86-71.

ن خّقّیـسنـ شـعرهّین »شـرسحن )1383(.ن ـــــــــــــــن

شرسایسن)2(«.نآینۀ میراث،نش24:ن66-41.

ن تبریـزی،ندرمجنیـس نب نخلـف،ن)1342(،نبرهـّننقّطـع،نـ

بهناهتمّمندرمجندعی ،نتهران:ناب نیسحّ.

ن و ـ لغات  تحلیلی  فرهنگ  )1393(.ن حیولن دحتظر،ن چهرقّیسن

ترکیبات دیوان خاقانی شروانی.نتهران:نمانشگّهنشهیجنحجّیس.

ن ّبن)1041ق(.نشرح اشعار خاقانی.نـ نیسحسندعموحی،نعبجالوها

نیخۀنخطسنشمّحۀن3972نکتّبخّیۀنیوحعثمّییه،نترکیه.

ن نیـسحسنالمجیس،نعبجالرشـسجب نعبجالغفـوحن)1337(.نفرهنگ ـ

رشیدی.نتصریحندرماجنعبّیس.نتهران:نکتّبخّیۀنبّحایس.

ن چـّپنـ اشـعار.ن دیـوان  )1325ق(.ن یـ ن
ا
افضلنالج خّقّیـس،ن

ینگس.نلکهحو:نیولکشوح.

ن ـــــــــــــــن)1316(.ندیـوان اشـعار.نتصریـحنعلـسنـ

عبجالریولس.نتهران:نچّپخّیۀنیعّمت.

ن تصریـحنـ اشـعار.ن دیـوان  )1378(.ن ـــــــــــــــن

ضیّءنالجی نیدّمی.نتهران:نزساح.

ن مانشـگّهنـ تهـران:ن لغت نامـه.ن )1377(.ن علسناکبـرن مهخـجا،ن

تهران.

ن یدّمی،نضیّءنالجی ن)1358(.نحواشی دکتر معین بر اشعار ـ

خاقانی.نتهران:نایدم نایتّماننزبّننسنامبیّتنفّحیس.

ن ـــــــــــــــن)1389(.نفرهنـگ لغـات و تعبیـرات دیوان ـ

خاقانی.نتهران:نزساح.

ن شّمینآبّمی،ندرمومنب نماسمن)1137ق(.نشرح اشعار خاقانی.نـ

نیخۀنخطسنشمّحۀن15647.نتهران:نکتّبخّیۀنددلس.

ن شفیعسنکجکحس،ندرماجحضّن)1382(.ن»خّقّیسنسندریطنامبسنـ

تبریز«.ننامۀ بهارستان،نیّلنچهّحم،نش1-2:ن164-159.

ن شـهبّزی،ننیـس نسنیـّیّزنجعفرپوحنیّصرنسنکریمندیمحتننژامنـ

نکمنآبـّمن)1395(.ن»پژسهشـسنبـرنیکتهنهـّینیویّفتـۀندرـلن

زیجگـسنخّقّیـسنسنجغرافیـّینتّحیخسنتبریز«.نزبـان و ادبیات 

فارسی دانشگاه تبریز،نمسحۀن69،نش233:ن160-141.

ن عفیفس،نحنیمن)1373(.نفرهنگنامۀ شعری.نتهران:نیرسش.ـ

ن علیزامه،نجمشـسجن)1383(.نبرگزیده و شـرح اشـعار خاقانی.نـ

تهران:نفرزان.

ن قوامنفّحسقس،نابراهیمن)1385(.نشرفنامۀ منیری.نتصریحننکیمهنـ

مبیران.نتهران:نپژسهشگّهنعلومنانیّیسنسندطّلعّتنفرهحگس.

ن دشـواری های ـ گـزارش  )1388(.ن دیرجاللنالجیـ ن ازی،ن
ا
کـز

دیوان خاقانی.نتهران:ندرکز.

ن اللـهنتیکنچحـج،ندتخلـصنبـهن»بهـّح«ن)1380(.نبهـار عجم.نـ

تصریحنکّطمنمزفولیّن.نتهران:نطالیه.

ن صنبـهن»شـّم«ن)1892(.نفرهنگ آنندراج.نـ
ا
درماجنپّمشـّه،ندتخل

چّپنینگس.نلکحهو:ندنشسنیولکشوح.

ن دعی ،ندرماجن)1388(.نفرهنگ فارسی.نتهران:نادیرکبیر.ـ

ن دهجسینفـر،نیـعیجن)1395(.نفرهنگنامۀ صور خیـال در دیوان ـ

خاقانی.نتهران:نزساح.

ن العلـوم.نـ مشـکالت   )1367(.ن درماجدهـجین ن
ا
دـال نراقـس،ن

سن دطّلعـّتن دؤییـۀن تهـران:ن نراقـس.ن نیـ ن بهنکوشـشن

ترقیقّتنفرهحگس.

ن دـۀنـ
ا
دقج بـّن نفیسـی.ن فرهنـگ  )1318(.ن علسناکبـرن یفسیـس،ن

درماجعلسنفرسغس.نتهران:نکتّبفرسشسنخیّم.

ن انجمـن آرای ـ فرهنـگ  )1388(.ن حضّقلسنخـّنن هجایـت،ن

ناصری.نبهناهتمّمنیساجنایمّعیلنکتّبچس.نتهران:نایالدیه.




