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 اشتراکات منشآت و دیوان خاقانی
 

 دکتر آرش امرایی

 خرمشهر استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی 

 پور سرناوه عبدالحسین حسن

 آباد خرم 4دبیر آموزش و پرورش ناحیه  

 چکیده

ها یا اشعار ها را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در نوشتهها و تفکّراتی دارد که معموالً آن اندیشهای اندیشههر شاعر و نویسنده

خاقانی . های او وجود خواهد داشتبه طور قطع اشتراکاتی در اشعار و نوشته. حال اگر شاعری نویسنده نیز باشد. کندبیان می خود

. که برخاسته از افکار اوست، در دیوان و منشآت شاعر کم نیستند یمفاهیم و مضامین مشترک. شروانی از جملة آن شاعران است

گویی او هرآنچه را . عر خود نیاورده استرا در ش مانند خاقانی، این همه افکار و احساسات مختلف توان ادعا کرد که هیچ شاعریمی

توان دیوان او را جامع تمام مضامین و ای که میبسته، به زبان شعر بیان کرده است؛ به گونهکه در صحیفة ذهنش نقش می

 . مفاهیمی دانست که در شعر فارسی وجود داشته

، رنج او قصایدی است که در آنها به عقاید مذهبی، پند و اندرز، زهد، گله و شکایت از مردم و روزگار، فخر و مباهات بیشترین قصاید

شود؛ آنچه او را از هر چند این گونه مفاهیم در آثار شاعران دیگر نیز دیده می. اشاره شده است ...و زحمت سفر، مدح و ستایش و

-ها میای نو بر آنده و جامهیشککه شاعر موضوعات معمولی و تا حدّی مبتذل را از ابتذال بیرون سازد این است ایز میدیگران متم

است که ایی هستند؛ از جملة آنها مضامین ترستوان گفت خاصّ خود او عالوه بر این در دیوانش مفاهیمی وجود دارد که می. پوشاند

بنابراین در این بخش سعی شده است به اشتراکات مضمونی بین دیوان و . بینیمدة مشهور ترساییه مینمونة بارز آن را در قصی

 .منشآت پرداخته شود

 .خاقانی، اشتراکات، دیوان، منشآت :هاکلیدواژه

 

 درآمد

هاای زماان خاود دارناد، خصائصای       هایی که با اشعار و نوشته های شاعران و نویسندگان هر زمان  به رغم مشابهت در اشعار و نوشته

هایی چاون بساامد    گر ویژگیاستخراج کرد که در شعر هر شاعر یا نوشته هر نویسنده با دیگران کامالً تفاوت دارد؛ به زبان دی توان می

ها هستند که در آثار هر کسای   از جمله این ویژگی... آفرینش کلمان جدید و، بیان مطالبة شیو، ، کاربرد مضامین و موضوعاتها واژه

یاک از هنرهاای   . توان در کالمش چنین نکاتی را دید، خاقاانی اسات   یکی از شاعرانی که می. شمگیر داردبا دیگران تفاوت کلی و چ

های اساتفاده از   اند؛ از طرف دیگر مضامین و شیوه خاقانی آفرینش کلماتی است که تا پیش از او سابقه حضور در زبان فارسی نداشته

ای زیباا   کناد و نکتاه   های بصری یک واژه یا ترکیب استفاده می گاه از ویژگی. است ها و کاربردها و کارکردهای آنها خاص خاقانی واژه

دهاد تاا    های دیگر قرار می ها و ترکیب های زبانی آنه را در مقابل واژه آفریند و زمانی هم ارتباط و نزدیکی معنایی و یا دیگر ویژگی می

 .های زبانی خاقانی باشد های دوگانه یکی از برجستگی تقابل

، چاه نظام و چاه نثار     نیست؛ بلکه در تمام آثاار خاقاانی  نشد، خاص اشعار خاقانی  شد و مطالب بسیاری که گفته آنچه که گفتهة هم

توانایی خاقانی در به خدمت گرفتن زبان، موجب شده تا تفاوت چندانی بین شاعر و نثار او    .های را به روشنی دید توان این ویژگی می

در ایان پاژوهش باه    . ، در نثر او نیز یافت و این یعنی نثاری شاعر گوناه   هایی را که در شعر خاقانی است یگتوان ویژ یعنی می؛ نباشد

 .کنیم هل و خصوصیات مشترک دو اثر خاقانی یعنی دیوان و منشآت و چگونگی استفاده از آنها را بیان و بررسی می برخی از ویژگی

؛ است یومضمون ی، مفهومیواژگان یهاا اقترانیها  یهمانندپژوهش شامل  نیدر اات کجا الزم است اشاره شود منظور از اشترا در این

بخش : ده اندیم گردیقسپنج بخش ت بهها  هافتی، با توجه به مطالب استخراج شده منشآت و وان ویدة ن منظور پس از مطالعیبه ا

. دارند یخواننده تازگ یا براید و خاص شاعر هستنه کاست  یباتیکتر و ؛ منظور واژگانباتیکات، بخش دوم  واژگان و تریلکنخست 
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، قائل شد یمضمون  تفاوت فاحش هوم ون مفیب توان نمی هکن بخش با توجه به آن ی؛ در ااست نیمضام و میبخش سوم شامل مفاه

ز ین بخش نی؛ اردیگ می در بر یشناخت ییبایات زکا اشترای یادبهای  هیبخش چهارم را آرا.شده اند عنوان آورده نیل همیتمام مواد ذ

ل عنوان یا  ذز موضوعات گوناگون ریدر بخش آخر ن. م شده استیتقسها  هحات و استعاری، تلمهاتیات، تشبیناکبه چهار قسمت 

های  هشیه اندکهمسان است  یوقلم زبانة دیه هر دو اثر برتراوکن پژوهش آن است یحاصل ا .میرده اکر کذ، یوادب یخید تاریفوا

 ؛ اما  به صورت مشخص ترهستند یات قابل توجهکاشترا یداران رو ی، از انندک می سکا همانند منعیمتفاوت  راتیدر تعبشاعر را 

وان و منشآت را به یات دکحجم اشترا نیشتری، بباتیکتر ن و پس از آن واژگان ویامم ومضیمفاه ن پژوهشیدر ا هکگفت  توان می

یگر ضروری است و آن این که اشارات خاقانی به موارد مورد نظر و ذکر شده چه در دیوان و ای د ذکر نکته .خود اختصاص داده اند

، ظور جلوگیری از طوالنی شدن مقالهاند؛ از این رو به من چه در منشآت بسیار بیشتر از مواردی است که در این پژوهش ذکر شده

 .کنیم تنها در هر مورد یک شاهد ذکر می

 مفاهیم و مضامین

یا اشعار ها  هرا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در نوشتها  هو تفکّراتی دارد که معاموالً آن اندیاشها  های اندیشر و نویسندههر شاع

خاقانی . او وجود خوا هد داشتهای  هبه طور قطع اشتراکاتی در اشعار و نوشت. حال اگار شاعری نویسنده نیز باشد. کند می خود بیان

 .که برخاسته از افکار اوسات، در دیوان و منشآت شاعر کم نیستند یمفاهیم و مضامین مشترک. آن شاعران استة شروانی از جمل

گویی او هرآنچه را . توان ادعا کرد که هیچ شاعری مانند خاقانی، این همه افکار و احساسات مختلف را در شعر خود نیاورده است می

توان دیوان او را جامع تمام مضامین و ای که میشعر بیان کرده است؛ به گونه زبانبسته، به  می ذهنش نقشة که در صحیف

 . مفاهیمی دانست که در شعر فارسی وجود داشته

به عقاید مذهبی، پند و اندرز، زهد، گله و شکایت از مردم و روزگار، فخر و مباهات، ها  بیشترین قصاید او قصایدی است که در آن

شود؛ آنچه او  می هر چند این گونه مفاهیم در آثار شاعران دیگر نیز دیده. اشاره شده است …ستایش و رنج و زحمت سفر، مدح و 

ای نو بر ده و جامهیشکسازد این است که شاعر موضوعات معمولی و تا حدّی مبتذل را از ابتذال بیرون  می را از دیگران متاامایز

آنها ماضامین ة توان گفت خاصّ خود او هستند؛ از جمل می اهیمی وجود دارد کهعالوه بر این در دیوانش مف. پوشاند می ها آن

بنابراین در این بخش سعی شده است به اشتراکات . بینیم می مشهور ترساییهة بارز آن را در قصیاادة ترساایی است که نماون

 .  مضمونی بین دیوان و منشآت پرداخته شود

 فصل ربیع، فضل ربیع

د و بعد از هارون وزارت یبه وزارت رس یکبن خالد برم ییحیاو بعداز ، دیر هارون الرشیع، وزیابوالعباس فضل بن رب :عیفضل بن رب

 (4411، ص 2ج: 4931، یسجاد) .در گذشت یقمر یهجر( 211)بود ودر سال  یبا شهامت و سخ یمرد یو. ن را داشتیمحمد ام

 فصل بهار: عیفصل رب

زش آن با طراوت و ین از ریبارد و زم می ه آسمان سخاوتمندانه باران رحمتش را بر مردمکل آنیبه دل ،، فصل بهاریات فارسیدر ادب

ل ین شاعر به دلیبنابرا. مشهور بوده است« عیفضل رب»بخششِ  رَم وکگر ید یاز سو. است یشود، نماد بخشش و بخشندگ می بارور

 .برد می ارکود دارد، معموالً آنها را همراه هم به ب وجیکن دو تریه هم در لفظ و هم در مفهوم اک یتناسب

 :        دیگو می در منشآت  

و فصل ربیع، برجهانِ پاداشت، درِ خزاین کرم برگشاد و پیکر ایام که سقیم الحال شده بود، صحت اعتدال باز یافت و حاملة نبات زه »

 (             91: منشآت)« .سر بیرون کردند، یک روزه رحم بگشاد و از آن مشیمه به مشیّت قدرت، ریاحینِ چون طفالن

 :                                         را به کار بردهها  در جای جای دیوان و بیشتر در قصاید مدحی این ترکیب

 به پیش کاتب وحیش دوات دار، خرد                         به فرق حاجبِ بارش، نثار بار خدا         

                                                                         هزار فصل ربیعش جنیبه دار جماااال                         هزار فضل ربیعش خریطه دار ثااانا                                     

 (3: وانید)                                                                                                      

 ریرون افتاده از بهشت با برگ انجیپوشاندن ب
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ر عورت خود یل شد، پس با برگ درخت انجیممنوع حجاب از تنشان زاة ویه پس از خوردن مکاست به داستان آدم و حوا  یاشاره ا 

 .را پوشاندند

 :دیگو می ن مضمون بهره برده است؛ در منشآتیز ابار ا کیوان یدر منشآت و د یخاقان

ر یرده را برگ انجکرون یه از بهشت بکسنّت چنان رفته است  ام ورون افتادهیآسا از بهشت موطن بدانست من بنده آدمیم»

 (1:منشآت)«   .پوشانند

 :دیگو می وانیو در د

 غش                                            یااده اختاار تیهم چو آدم به هند عور افتاد                    مانده پوش

 (                                                 111:وانید)غش      یر بر تنش بسااتند                    سبز از آن گشت منظر تیبرگ انجا

 س، هماکرکفه، یج

 :    رده استن مضمون بهره بیمورد از ا کیدر منشآت تنها در 

 فه یدر ج. ستدینش به قاع صفصف و به قاع صفصاف دار چند ایه نخل دانش و نحل بکداست یپ»

وسفان آهو یم یه مشام از نسکد؛ فخاصّه یخورند، خاصگان را اقامت چون شا می یسان نمرود فعلش همه گوشت هماکرکه ک یگاه

 (449:منشآت)«      .با دم گرگان سگ صفت افتاد، چشم

 :ده استیت آفریب کین مضمون را در یز ایوان نیر دد

 (  36:وانید)نند طعم عقاب   که ز عنقا کده ام یفه نهاد             ندیسان جکرکن یش تر از اک یهما

ه کت و بد فعل است ین حال گرفتار در دام افراد بد نینت و در عیمن وخوش طیخوش های  ها نماد انسانن مثالیدر ا« یهما»

 .است« سکرک»آن در شواهد ة د و نشاننما

                                                 صنوبر، صدنوبر                                                                                                                

 .( برد بر من معلوم نشد می ارکرا با صد نوبر به آن  یه چرا خاقانکنیثمر اما ا یاست ب یصنوبر درخت)

سیب را . اما این عادت یاغیان باشد که به میوه ستان باغ بان در آیند و صنوبر صدنوبر بشکنند، میوه را دست زد و پای فرسود کنند»

انگور مالهی را نیم خورد کنند و به آسیب انگشت و ترنج را به رنج ناخن آزرده گردانند و غراب وار انجیر حلوایی، و روباه آسا 

 (414: منشآت)«      .بگذارند

 :هکز گفته است یوان نیدر د

 کوکب دُری است یا دُرّ دری کز هر دَری              دست و کلکش گاه توقیع از بنان افشانده اند                           

 رجهان صد نوبر از شاخ امان افشانده اند                          پنج شاخ دست رادش کز صنوبر رسته اند                  ب

 تاا قلم را ماار گناج پادشااهی کارده اند                   از دهااان مار گنج شاایگان، افاشانده اند 

 (441: وانید)                                                                                  

 بدبینی و اشاره به بی وفایی اهل روزگار

 یه در جاکا سبب شده است یاو به دن ینگرش منف. روزگار و اهل آن است ییوفا یب، یوان خاقانیم موجود در دین مفاهیج تریاز را

ا آن را ینابود دانسته و  ست ویا نیرا  یار، وفا و مردمیدر موارد بس یخاقان. ردکرا بتوان مشاهده  ینین بد بیاهای  هوان نشانید یجا

افته ین یجز رنج و نامراد یزیند و از زمانه چیب نمی یزیاو در ابناء روزگار، جز غدر و ستم چ. داند می ابیدر موطن و زمان خود نا

اتش وتاه و قطعکد ین موضوع را به خصوص در قصایشاعر ا. رده استکدا نیدر جهان پ یرنگ کیدل و  کیار یهرگز اهل دل و . است

ت از شروان یاکش»به عنوان  یادارد؛ در نامهها  هاز نام یه در بعضک ییهاضیز عالوه بر تعرین« منشآت»در. رده استکار مطرح یبس

 :    دیگو می در منشآت. رده استکن مضمون را مطرح یل ایبا تفص« واهل آن

نگویم که رقم وفا در عهد ما محو شد؛ . رت نگرددنقش وفا مجوی که میسّ. بوی جنسیت مطلب که به مشام جانت نخواهد رسید»

ار ک، یندار یگانه در شروان باریچه دوست و کدام جنس و کجا یگانه؟ دوست ! ای مرد. تقدیر در نیامدة حاشا که خود تحت خام

 (433: منشآت)      «. نجا مخواهیاز ا ییاینجا مطلب، مومیسته، مرهم از اکوپشت ش یاه صعب دلخستهکدگر طرف ندانم، دانم 
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:                                                                                                                      ن مضمون بهره برده است از جملهیز فراوان از ایدر دیوان ن

 مد ز هیاچ اِنس مرا                      مگر به ساحت گیتی ناااماند بوی وفا                  که هیچ اُنس نیاا

 فساردگان ز کاجا دم صااافا ز کاجا                                     فسردگان را همدم چاااگونه برساازم            

                                                                                                                                                                                                 به مژده مردمک چشم بخشمش عمدا     اگر به گوش من از مردمی دمی برسد               

 (23: وانید)                                                                                                                    

 ارزشی و بی اعتباری دنیابی

 یاست، بحث یه تصوف او در چه سطحکنیحال ا. شش را به زهد و تصوف نشان داده استیه در اشعارش گراکاست  یشاعر یخاقان

از  یبه هر رو. دانند نمی قیل و عمین حوزه اصیر او را در اکاز محقّقان تف یاریه بسکن بس ین مورد همیدر ا. طلبد می تر رامفصّل

چون  یرو بزرگانیه خود را پکز ین ین امر در شعر خاقانیا. آن است کا و تریتصوف، پشت پا زدن به دن یدیلکو   یم اصلیمفاه

شمارد و بر  می ریو حقا را پست یوتاهش دنکد و قطعات یبه خصوص در قصا یخاقان. دارد یداند، باز تاب نسبتاً گسترده ا می ییسنا

ز دو بار به صراحت یدر منشآت ن. ش فاقد ارزش واعتبار استیهایدلبر وها  تیجذّابة ا، با همیدنة ن مائدیریه چرب و شکآن است 

 .ن مضمون را آورده استیا

آن به که عنان قلم . به گیردو اگر درین باب مبالغت کرده شود، صد هزار جگر پاره از نوک قلم فروچکد و دامان روزگار طوفان خونا»

ة کند و چرب و شیرین روزگار برمائد نمی باز کشیده شود؛ چه بنده را با مختصری همّت او، نام دنیا بر زبان راندن لعمراهلل که کِرا

  (14:منشآت)« .ارزد نمی دنیا بنده را مگس راندن

 :جمله است است، از آن ا اشاره کردهوفایی دنی های مختلف بارها به بی خاقانی در دیوان خود به شیوه

 رد                                       که آن را قبا نکندوخت  یراهنیس                  پک   اچ یه   یباالاا   باه  روزگاار ااط یخ

                                   رد   که آخر دغا نکنباخت چرخ  ینرد دغال نشد                 یحاال  هک  دهار   ناداد    ینقاد

رد                                           کبقا ن کاخر چو صبح اولش اندک              نشاناد      اراک     سالمت گاردون در آفتااب  

                      رد   کجد ن کیاز  کیامشان چو نعش یاک            بدند    جوزا صفت  هک  دوست دو   یده ایس دک

 رد  کن اژدها نیدم اة خاود را ناوال                کخرّم آن     مردم خوار است و  یاژدها  دهر 

 (363:وانید)                                                                          

                                                                                  اعراض از درگاه پادشاهان و مناعت طبع                    

ه در خدمت پادشاهان به دست آورده بود؛ به کباشد  یه در بند مال و جاهکشتر از آنیآزاده و بلند همّت  است، او ب یمرد یخاقان

شاهان و بزرگان،  یاز سو یتوجه ین بیمترکشد با  می طبع او سببمناعت . داده است می تیآبرو و عزّت نفس و نام بلند خود اهم

ن یمدّاح بوده و از ا یه او در ابتدا شاعرکآمده است ها  هرکاز تذ یدر بعض. ار غربت شودید یند و راهک کخود را تر ین و مأواکمس

عزلت ة رانه جسته و گوشکشد و از شاهان ک می دست یت از خدمات درباریز فراوان به دست آورده بود، اما در نهایراه صالت و جوا

ند و ک می زند و دعوت همگان را رد می ار سر بازکن یخوانند، از ا میاز شاهان روزگار او را به درگاه  یاریه بسکنیند و با اک می اریاخت

  ین سلطانیو زهد را ع یشیدرو

 :     ند ازجملهک می رخواست اشارهن دیدر منشآت چند بار به دعوت شاهان از خود و رد ا. داندیم

و بنده را خود به درگاه ایزد تعالی نذر رفته است، بعدالیوم درگاه ملوک را نشناسد و اگر شناختی، پرستش درگاه اول الملوک »

 ( 992: منشآت) «.خاقان اعظم دام مظفرا اختیار کردی

 :ن بار آمده استیبن مضمون چندیز ایدر دیوان ن

 غم کیا نخورم ورخورم به کاوه گیا                           م ور شوم چو خاک مهین             بَرِ مهان نشو

 (41: وانید) دلم چو نقطة خونست در خط دنیا پرگار دزد بدراهند                گُرُه که چو  از این 

 فتح الباب بعد از خشکسال
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هایشان در برابر یکدیگر در اتصال خانهای نجومی آن زمانی است که دو ستاره که در معن. ست از گشایش در کارهاایفتح باب کنایه

ة باریدن آرام برف و باران، و اتصال دوم نشانة اتصال نخستین، نشان. باشند؛ مانند ماه یا آفتاب با کیوان و نیز اتصال ناهید با بهرام

 (4492، ص 2ج : همان).  باران تند و سیل و تگرگ است

 :دیگو می ساخت مفهوم بهره برده است و یب برایکن تریت سه بار از ادر منشآ

الجرم در خشک سال مال و آمال . اگر چه غَمری از غمار اهل شروان معهود است به شوخ رویی و استیاء، دلیری نمودن هم هست»

 ( 12: منشآت)«  .بعد سیل ریخته شدسیالً  به چنین رش و رشح، فتح الباب کرده آمد و از دیده ابروار از تصاعد بخار خجلت،

 :ن مفهوم بارها آمده استیز ایدر دیوان ن

 گیتی سیه خانه شااد از ظلمت وجود                      گردون کبود جامااه شد از ماتم وفا                     

 فی                                                                                                                  از خشک سال حادثه در مصطفی گریز                   کانک به فتح باب ضمان کرد مصط

 (43: وانید)                                                                                      

و به  یار، همایز خواهران اسفندیگاه ارجاسب بود و نین، جایاست در توران زم یاعهن دژ قلییرو: ین دژیدر آمدن اسفندیار به رو

 رد وکدا یالوصول بود راه پار صعبیه بسکن قلعه یخوان به اار پس از گذراندن هفتیاسفند. بودند ین قلعه زندانید، در ایآفر

 (613ص : همان.   )خواهرانش را آزاد ساخت

 :رده استکضمون و داستان اشاره ن میدر منشآت، دوبار به ا

نه این دژ روئین زنگار خاورد را چاون   ! نه حصار پیروز جی و سقف بنفسجی آسمان را، چون صور نخستین در هم خواهی شکستن»

تارا باه   . مکوکاب پوشایده ای  ة روی به رقوم اشک برگستوان زر اندودة اسفندیار به هفت خوان آه سحرگاهی بتوان گشادن؛ که نسخ

 (3: منشآت)«  .نیم شبی چه حاجت که تو حاضر نه ای غوغای

ار بهره برده از یه خاطر خود به اسفندیا تشبیا مدح ممدوح و یو  یم عرفانیان مفاهیب ین موضوع براین بار از ایز چندیدر دیوان ن

 : دیگو می جمله

 غوغا برآورم                    حشر اشک و فوج آه                کان آتشام که یک تاانه  بی نیازم از  خود 

 اسفندیار این دژ روئین منم به شاارط                 هر هفته هفت خوانش به تنها برآورم  

 (     219: وانید)                                                                                         

 گوی انگله از زر ساختن

ریاضت بگداختم، چون نوبت بدان رسید که عیارم خالص شد؛ گفتم از ة حیلت، حلیت جهد بر خود بستم و خود را در بوت سالها به»

 (243: منشآت)« .من گوی انگله مخدّرات قدس کنند

 :هکدر دیوان آمده است 

 (13: وانید)درّ خوشاب  ة از شکفه، شاخسار، جیب گشاده چو صبح           ساخته گوی انگله دان

ش ینه پیآ یعنینشانند؛  می نهیرا از پس آ یه طوطک یاست به آموزش سخن به طوط یااشاره: س آینهسخن آموزی به طوطی از پ

ه کپندارد  می ید، طوطیگو می ند و هر چه آن شخصیب می نهیس خود را در آکع یند، طوطینش می نهیپشت آ یسکاوست و  یرو

 (4191، ص 2ج: 4931، یسجاد)  ندک می رارکرا تها  حرف قین طرید و بدیگو می ف اویحر

نمود و من بی خبر  می کرد و نقشِ کژمژ مرا به من می و مرا درین حالت از همه اجناس عهد، مونس هم صاورت من، که آب آینگی»

بیند، پندارد که دیگری  می ود راکند او خ می چنانکه طوطی در آینه نگرد و معلّمش در پس آینه تلقین. از غایت حیرت که این منم

 (6: منشآت) «.یاد نتواند گرفت« قل هو اهلل»است و اگر داندی که اوست، هرگز به تلقین، 

 اد دانااا بااود چااون من کاارد ناادانشکارا است ل دانایی که سوی خود شدم نادان          زهی تحصی

 دانشد در خود شود حیران کند حیرت سخنچو خو          شناسد خود بیفتد پیچو طوطی که آینه بیند 

 ندانام کای رقوم آماوز خاواهم شد به دیاواناشعمر و هنوز ابجد همی خوانم           درین تعلیم شد 

 (241: وانید)                                                                                          
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عسوب نام داشت و او را یمان آورد و او پادشاه زنبوران بود و ی، ا(ع) ین، علیرالمومنیش امیه پکاشاره به آن مگس : زنبور خانه و علی

 (شاه زنبوران: لیدهخدا، ذ).است (ع) یز لقب حضرت علین الدین عسوبیرالنحل خوانند، یام

وان از آنان به ید یجا ین در جایبنابرا. وار ارادت داردبزرگة ع از جمله ائمیمذهب است اما به بزرگان تش یه شافعکنیبا ا یخاقان

اق سفر یاو در اشتهای  هدین قصیعالوه بر ا. شمارد می را بر (ع) یحضرت علهای  یرامات و بزرگکاو در چند مورد . ندک می ادی یبزرگ

در منشآت در رابطه با موضوع . ندک می انیب یل و ارادت او را به آن حضرت به خوبیز مین (ع)ارت قبر حضرت رضا یبه خراسان و ز

 : هکمطرح شده گفته است 

«    .روزگارش خام سیاه از خم رنگرز برآورد. شهوات به دست علی عقل افتادة زنبور خانة بشریت در هم شکست، همة خانهمه زراد»

 ( 211: منشآت)

                                         :                                    ن مورد آمده استیدر دیوان در ا

 شهاوات                      کرده غارت چاااو حیدر کرّار                                     ةزنبااور خااان هاار دو 

 ( 219: وانید)کااااند                       دو علی بیان به علم وحی گزار چاون علای کااینه نااگاه

 شدن مادر یحیی در پیری حامله

ا را یرکز ید؛ اما خداوند دعاییزا نمی ر بود و فرزندیه همسرش پکبود  ین در حالیرد و اکفرزند  یآرزو یری، در پییحیا، پدر یرکز

به صورت مفصّل آمده  «میمر»و  «آل عمران»های  ها در سوریرکو ز ییحیداستان . دیبه او بخش یریرا در پ ییحیرد و کاجابت 

 : رده استکن موضوع اشاره یبار به ا کیدر منشآت  .است

 رباید وانمرد، یحیی را از کنار مادر درآن مصایب یکی آن است که روزگار، آن ج از جملهو »

تا به سبب اصالح احوال مخالفان او فرمان معظّم مجلس عالی اصغر الخدم را محسود عالمی گرداند و خادم ِعقیمِ او، مادر یحیی وار، 

 ( 33: منشآت)« .تازه رحم و حامل نماید

 :هکدر دیوان آمده است 

 عقیااام خزان بکر نیسااان نماید                        روح عدلش چاو ماریم               ة ز یک نفخ

                                                                                                عجاوز جااهاان مادر یااحایی آسا                   از او حاماال تااازه زهادان نماید                  

 (494: وانید)هر ناخنش معن و نعمان  نماید که به ناخن رسد خون دل بحر و کان را                

آن است  یف افتد، مات عریحرة نج در برابر مهره شاه شطرکعری، در اصطالح شطرنج آن است : در عری ماندن و گرفتار شدن شاه

 ( یعر: لیدهخدا، ذ) شت شودکه اگر آن را بر دارند شاه کان شاه و رخ افتد یم یاه مهرهک

« .شاه ظلم را مکرمات الهی در عریِ مکر، مات کرد. ای که فرزین کژ رو از میان رقعه گم ببودرقعه چه نشسته تو چون رخ بر گوشه»

 ( 3: منشآت)

 :                                                                                                                    هکدر دیوان آمده است 

 ما طفل وار سرزده و مااارده مااادریم              اقبال پهالوان عاجم دایگااان ماست                    

 احوال دان مااست            ة میر اجل ناظار  ت عاری گشته شااه ما          ما بیدقیم و ماا

                                                                                                                   (33: وانید)صاف تاج بخش کیان میزبان ماست ان ظلم گرفتست و قحط عدل          شروان وبای

 زندانی بودن و پای در زنجیر داشتن

ن اسارت موجب شد یا. از عمر خود را در زندان به سر برده است یه او مدّتکدهد  می نشان یو اشعار خاقانها  هشواهد موجود در نام

معروف  «هیحبس»به  یب فارسه در ادکن نوع شعر یشاعر در ا. ن موضوع اختصاص دهدیش را به ایاز سروده ها یاریبس یه خاقانک

 زندان    یاهیو س یکیر و تاریر از غل و زنجینظ یبهای  فیز توصیاز بند و ن ییرها یالت خود در زندان و آرزوکان مشیاست به ب

ل ر داشته، سبب تحوّکتف ین زمان  برایه شاعر در اکرا  یزندان و فرصت ینواختکیوت و کس و یید تنهایآ می به نظر. پردازد می

شدن خود را  یل زندانیشاعر در منشآت، دل. ل شده استیا متمایاز دن یریگنارهکل به عزلت و ین دلیاو شده و به ا یرکو  ف یروح

 :دیگو می داند و می انینبودن با دربار یردن و هم رأکن یهمراه
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در مواقف نامرادی و محبس نا جنس، دور از القصّه چون در مبایعت اخوان متابعت ننمودم، از مساعدت با ایشان مباعدت کردم، »

اِنس، تا سه هالل در گذشتن در چار اغالل هالل شکل بماندم؛ هیچ خبث حدیث بر زبان نارانده، چون خبث الحدید پالوده و سوخته 

قت باد مسلسل چون مصروعان تیمارستان بغداد و سطح آب دجله به و. بغداد روان کردمة شدم، از دست دجّال بیداد، از دیده دجل

 (  442: منشآت)« .فرستادم میدر شأن دست و پایم  «اَنزلنا الحدیدِ فیه باسٌ شدید»شدم؛ که از آسمانِ سیاست و تهدید همه آیت 

 :کند می در دیوان در قصاید مختلفی که در شکایت از حبس و زندان سروده به این موضوع اشاره

 مرا دارد مسلسل راهب آسا                                            فلک کژ رو تراست از خط ترسا             

 بسوزد چون دل قندیل ترسا                                               ز آتش آه                روغنیناام      زباان 

 (                                                                        21و 29: وانید)       چاو قنادیلم برآویازند و سوزند              سه زنجیرم نهاده دست اعدا     

 ناخنه در چشم داشتن

 طالع را گره در ابرو و ناخنه در چشم و آبله بر روی یافته و هیچ رایحه .. .و از سر فراق زدگی»

                                                         (                                                                                                                            61:منشآت)« .غصّه در لب آوردهة و خونااب.. .عزّ ماستقر راندهاُنُف ة از ریاحین راحات به مشام آرزو نشنیده و از روض

 :هکت در دیوان گفته اس

 (                                                                                                                 121: وانید)و قند او دهد با نی و باد یاوری کاتشاخنه، ناخن آفتاب و نی         چشم سهیل و ن 

  جایگاه ادریس در بهشت هشتم

الموت روح او را قرض  کد، به التماس او و امر حضرت حق، ملیه چون زمان مرگش فرا رسکامبر یس پیتان ادراست به داس یااشاره

دربانان . ندکتوانست از آنجا دل ب نمی س وارد بهشت شد امایادر. رد و دوباره به او باز داد و به شرط خروج، بهشت را به او نشان دادک

 . نند و بگذارند در بهشت بماندکه او را رها که از جانب خداوند فرمان امد کنیتند تا ابهشت با او به مناظره پرداخ (رضوان)

، شاه ارمن، نوشته است و بار «تمرکب الدین فیس»ه خطاب به ک یبار در نامه ا کی. رده استکن موضوع اشاره یدر منشآت دو بار به ا

 :«کاتاب الدین مظفر»خطاب به  یگر در نامه اید

مجد مجلس اسمی به سه فرسنگی از چهار حدود تبریز عنان بگردانید خادم خواست که تهنیت نامه نویسد ة که کوکبخبر دادند »

فلک چهارم را به صعود مسیح مکارم و بهشت هشتم را به  مکان ادریس معانی تهنیت کند و خاطر منوّر مجلس اسمی را، روحه .. .و

 (22: منشآت)« .سعادت پیوند چگونه گذشت ر زبان خادم فالاهلل، با یاد دهد که وقت وداع با همایون، ب

 :کند می بانوی شروان شاه همین معنی را بیان الدین در دیوان ضمن قصیده ای در مدح صفوة

 داری بهشت هشتم و ادریس میر بار              معتکف                    جبارییال   و   سپهار داری 

                                                 زمینش سر                تا بَرچَنَد به دیاده ز دامااان تو غبار                                                               میخواهد آسمان که رسد بر 

 ( 436: وانید)                                                                         

ذراع نهاده است و ة رانکه بر کند یفال گوین قین رگ را از بهر ایاست در بازو و ا یفال رگیق: (فال راندنیق)خون راندن از رگ بازو 

 (فالیق: لیدهخدا، ذ)دندان و لب را سودمند بود ام و دهان و کو  ینیسر و چشم و بهای  فال علتیفصد ق

 یبوده است؛ امر «ردنکفصد »ا یمار و یدرمان، خون گرفتن از بهای  هویاز ش یکید یآ می بر «لغت نامه»ح یه از توضکهمان گونه 

 یز در روزگار ما و در طب سنتین امر نیه اکگر از خون گرفتن حجامت بوده است ینوع د کی. ج استیش رایم و بکز یه امروزه نک

 :دیگو می ده است ورکن مضمون استفاده یبار از ا کیدر منشآت تنها . هنوز رواج دارد

حادثاات کوفت و  و چون باز سپید سینه کرد و با شیر سیاه پهلو زد و پشت به دیوار سالمت باز داد و دست بزد و نی در ناخن»

 ( 63: منشآت)«.ید و ساعد روزگار را مجس بگرفت و نبض احوال بشناخت و خون از رگ بازوی روز و شب براندیخا انگشت بر نایبات

 :ن گونه گفته استیرده و اکن موضوع اشاره یدیوان به ا یادر چند ج

 ز بس کاورد چشم دردش به افغان                  گلوی خراشاایده ز افغان ناااماید                                

 (423: وانید)که تشت زر از شرق رخشان نماید مگر روز قیفال او راند خواهاااد                     

 (4111، ص 2ج: 4931، یسجاد)اف قلم است کقلم، فاق و ش دو زبان: دو زبان بودن قلم
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مجلس اعادت نظر فرماید و بنگرد که .. .کنم تا می عین اهلل تضمین کرده بودم اینجا تکریر و تحریرة و نسخت این خدمت که در نام»

: منشآت)«         .ایستد می نماید و می شرایط خدمت چگونه قیامدارد و به  می قلمِ دو زبان، در خدمتِ یک رنگی، ادب چون نگاه

413 ) 

 :هکرده است، از جمله گفته است کب استفاده یکن تریوان در دو مورد از ایبار آمده است اما در د کین یدر منشآت هم

                      مرغ دو زبان چون کلک من کس                  بر گلبن ده بنان ندیاااده  اسااات       

 (32: وانید)سحر است و کس این بیان ندیدست این شعر وداعاای از زبانااااام                    

 برهنگی خورشید 

که عتابِ ورقاء در ورق عتبه بوسان مجلس بزرگوارش مثبت االسم است، به  الدین و حقیقت است الریب که مجلس سامی شمس»

ون فرستادن عتاب نماید، بل که عیب فرماید، چه خود شمسِ جهان تاب، نسیج وحد افالک و نسیج پوش بیضا و عتابی ملة عمام

وال فخر، چه به حقیقت، شمس را برهنگی، زی و زیور تمام است، به کسوت اکسونِ سحاب اغبر حاجتمند .. .پیکر خاک است

                               (                                           14: منشآت)« .نیست

 :در دیوان آمده است

 گاهی سپید پوش چون آب است و هم چو آب           شوریده و مسلسل و فارغ زِ هر حطام                

 (914: وانید)د برهنگان را چااون آفااتاب الم پوش/ تاباه از همه برهنه تر آیاد چو آفگ

 بره و ترازو 

ه در اصطالح نجوم کاست  «زانیم»و  «حمل»د، بره و ترازو، دو برج یآ می وان و منشآتیه در ادامه از دک یاتیببنابر عبارات و ا

آن  یت اصلیه خصوصکترازو دارد ة فکهم به دو  یهامی، ا«زانیم»ة ن مفهوم، واژیبا توجه به ا. دهد می رخها  در آن «نیاعتدال»

                         .                   تعادل و توازن است

 :در منشآت گفته است

از عدل بترسد چون به قسطاس المستقیم رسد که قطب است معوج گردد ...آفتاب هم مؤانست دل را نشاید که آفت آب دیده است»

« .کنار آویختهفلک به دکان قصّابی ماند بره از این سو داشته، ترازو از آن .. .میزان هم ضعیف نمایدة به خان. و سرنگون شود

 (  441: منشآت)

 :دیگو می در دیوان در قصیده ای با مضمون شکایت از حبس و بند

 چرخ گویی دکان قصابی است                       کز ساحر تی  خون فشااان برخاست                                

 از این میان برخاست                      بره زیان سو، تااراوزی زان سو                     چرب و خشکی 

 قسااام هار ناکسی سباک فربه                      قسم من الغاری گااران باارخاسات                         

 (    62: وانید)ز دل طامع گارد ران بر خااست هر سقط گردنی است پهلوسای                      زان

و روشن در  کاست تابنا یده شوند و گرما به آخر رسد، ستاره ایه رسکه در طلوع آن فواکاست  یتاره ال سیسه: دباغت سهیل

 (لیسه: لیدهخدا، ذ)نند آن را یمن اول بیجانب جنوب، اهل 

 «ت نامهلغ»ح یاما با توجه به توض. رده باشدکن موضوع اشاره یه به صراحت به اکافته نشد ی یل مطلبیدر مورد دباغت سه         

ه گرما کرا در نظر داشته اند؛ چرا « لیسه» یژگین ویگذشتگان هم. دیل، شایسهة بر شدّت گرفتن گرما همزمان با طلوع ستار یمبن

 .شود می بد آن یجه دباغت و رفع بویشدن چرم خام و در نت کباعث خش

 :هکدر منشآت گفته است 

یافته است صوان مصحف را نشاید و سنگ پاره که در دامن خورشید رنگ و ادیم پاره که هنوز از دباغت سهیل تربیت تمام ن»

 (      436: منشآت)« .سفرجلی دارد نه رمّانی، گوی گریبان سالطین را نزیبد

 :دیوان

 برم سجود سپاس از در سخاش                       می سجاده از سهیل کنم نزادیم شام               تا

 (         299: وانید)نز گلیم مصر               کز می  تر هواست مرا کشور سخاش     بارانی ز آفتاب کنم 
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 بستن نامه به زیر پر کبوتران

                             .                                     شدند می م دادهیار تعلکن یبوتر بوده اند و به منظور اکاز  یه معموالً موع خاصکبوتران نامه بر کاست به  یااشاره

مکرّم بارگاه عالی و پیشگاه ة مکارم، عرو ن کبوتر بندم تا برساند به کعبهعقل بنویسم زیر ای نامه به سواد دیده بر بیاض چهره»

ز برمکیان و مکارم آمو سودا و خضراء ملکت، ابدالدهر مکانت افروز کیانه اعجاز ید بیضاء همت، در بیضه معالی، حضرت علیاء که ب

 (                                                                                       212: منشآت)«.باد

 : در دیوان آمده است

 سر بسته به پر بر بندیم                   ة ما               مارغ را نامة غص  نااامه بر  به پر  است  مرغی ناله 

 زر بر بندیم                                                                                                                  ة نامه بری               تا ز رخ پاای تارا خرد می مپر ای مرغ که بس سبک پر 

 (    312: وانید)                                                                                                

 کرامت مریم با نخل بی بر

خداوند آن . ه دادیکت ییخرما کد به نخل خشیه به هنگام وضع حمل به سبب درد شدک (ع)م یاست به داستان حضرت مر یااشاره

و  (ع)م یموضوع حضرت مر. زدیاو فرو ر یرطب تازه براد و او را فرمان داد تا آن درخت را بجنباند تا یرا بر او تازه گردان کنخل خش

. به صورت مفصّل آمده است «آل عمران»و  «میمر»های  هر مطالب مربوط به آن حضرت در سوریو سا (ع) یسیتولّد حضرت ع

ا در منشآت را فراوان در اشعارش آورده است ام کم و پناه بردن به درخت خرما و خرما گرفتن از نخل خشیمر یزگیدوش یخاقان

 .رده استکن موضوع اشاره یبار به ا کیتنها 

 :دیگو می در منشآت

سعد السعود برافگند و همان لطایف اعادت نمود که کرامت مریم با ة دار الملک شماخی نورها اهلل سایة و همای رایت علیا بر بیض»

یعی و اعتدال طبیعی با نوامی نباتات و طوامی نخل بی بر و معجز عیسوی با قالب عازر، و همان دست برد نمود که سحاب رب

 (  36: منشآت) «.حیوانات

 که خاص بر قد او بافاتند درع ثاانا                                    ضمیر               تی    برآر  محماد  ثنای پی 

 (                                                                                                                 49: وانید)      که نخل خشک پی مریم آورد خرما  آرد نطق               زبان بسته به مدح محمد

 که بر پاکای مادر هست گویا                                          دختر طبعم چو عیسی است           ة نتیج

 (                                                                                              21: وانید)چو بر اعجاز مریم نخل خرما            ن گاواهست             سخن بر بکار طباع م 

 وبا، جیفه

 (.44:منشآت)« یفه نهاد، چگونه و باناک شده استو آب و هوای شروان به عفونت انفاس جافیان ج»

         :                                                                                                                            داند می فه و مردار را باعث وبایدر دیوان ضمن قصیده ای در شکایت و عزلت ج

 گریزم                                  می مالگشت من زان وبا جیفه                  ز  خلقی  چرخ ة وبا خان 

 (                                                                       234: وانید)گریزم         می چو غااوغا کند بر دلم نامرادی                   من اندر حصار رضا

 شروان، شرفوان، خیروان

حمایت و جناح رعایت و آثار رحمت و انوار عظمت خداوند جهان ملک الملوک دام مناظم مُلکُه، شروان شرفوان ة وز در سایچه امر»

و خیروان شاده است و از هافت شهر عراق، به شرف اعراق، و از چهار شهر خراسان به عدل و احسان قصب السّبق برده اند و بلکه 

                                                                     (33: منشآت) «خازنان رضوان ن است و ساکنان اوشروان روض الجنا

منوچهر مینوچهر شد، شاهیت شروان بعد از شروان . شروان که خیروان بود به مرگ شروین دولت به حقیقت شَروان گشت»      

 (                                                                                                442: منشآت) «وریختطرفی جوهر پادشاهی فر. شد شاه سرعقد عِقد ممالک گسسته

 :رده استک ینین واژگان مضمون آفریز با استفاده از ایدر دیوان ن

                               کان شرفوان به خیر مشتهر است               خاک شروان مگو که وان شر است          

 (         61: وانید)لکان               حرف علت از آن میان به دراست   ببینمش  شااارفاوان هم 
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اقوت یگر خواص یاند، از دافع الطّاعون گفتهاقوت را دی. م هم آمده استیرکه در قرآن کاقوت گوهر معروف ی: یاقوتة دفع وبا به وسیل

 (اقوتی: لیدهخدا، ذ)باز دارد  یبا و مضرّت تشنگه وکآن است 

گرداند و آب و  می مشک پاش و عنبر بار... صاعقه انگیز راة استرواح لب زمهریر آمیز و سینة ارواح و تتمة به بوسیدن آن تمیم... »

: منشآت) «.ز یاقوت کم گردد وبااتفاق است این که ا: توان کرد که می خاک غریبستان را، دفع وبا و تسکین هوا به چنین تریاقی 

39 ) 

وان جز آنچه گفته شد یاما در د. رده استکن یوان را در آن تضمیمصراع از د کی یه خاقانکافت شد یمورد  کین یدر منشآت هم

 :رده استکن موضوع اشاره یز به ایگر نیدر دو مورد د

 ست کز اعیان به خراسان یابم                مصطفی ساکن خاک و من و تو در غم خسف              این چه نقل ا

                                                                                کان یاقاوت و پس آنااگاه وبا ممااکن نیست                شارح خاصایّت آن کان به خاراساان یابم                                  

 (231: وانید)                                                                                                         

 (161، ص 4ج: همان)بردند  می ارکردن دندان به کد یردن و سفک کپا یم عود سوخته را برایدر قد: دندان به عود سپید کردن

 :دیگو می در منشآت. ن مضمون بهره برده استیها از اوان باریشاعر در منشآت به خصوص در د

شاهد حال است که خادم در جامع اربابِ دالّت و دولت و اصحابِ صلت و ... آفرینش، امام مطلق مطاعة آفریدگار و خالصة خاصّ»

گر چه رنگ آدم دارد و مسکین عود ا. صولت چگونه عود مجمر خلّت بودست؛ یعنی به آتش هواداری سوخته، تا مجالس معطّر شده

 ( 213: منشآت)« .اولش به دندان بخانید و در میانه به آتش بسوزند و به آخر دندان بدو سپید کنند. از دست گوهر شیطان جان نبرد

         :                                                                                   گوید می ردنکشاد  یدر دیوان به معن

  (34: وانید)ه عود سوخته دندان سپایدی اصحاب ب بالل سوخته عود          دین از به سوز مجمر 

 خوش بسوزند و صبا خوش دم از اینجا بینند   بر آتش فکنند          شب آرند و  اختران عود 

 (     33: وانید)ا بینااااند   عاودی خاااک ز دناداناش مطّر     طّرا کند از سوخته عااود     م صبح دندان 

 یدارد؛ قطران معدن یاهیو گ یه دو نوع معدنکاه رنگ یاست س یاقطران ماده: شوند می اشاره به اینکه قطران و کافور مانع حاملگی

 (4434: همان)شود  می صنوبر استخراج اج وکة ریتاز  یدرخت کر چوب خشیاز تقط یاهیر زغال سنگ و قطران گیاز تقط

 :رده استکت قطران اشاره ین خاصیبار به ا کیر منشآت د

تواند دادن تا نتایج دوستداری و  می مه در رحم کافور فام نامه ودیعتقطران رنگ خاة رسد که نطف می خادم را توفیق خدمت»

آب ارحام را بسته گردانند، اگر چه معهود خاصیّت و فعل آن است که قطران و کافور طریق توالد و زه . سالیل خدمتگاری دیدار آید

 اما خادم به اعجاز صدق نیّت و به قوّت خلوص طویّت از قطران قلم و کافورِ قرطاس، رحمِ مودّتِ سعادت زای را اتصال و بلل

 (231: منشآت)« .دهد می

 :گوید می ن موضوعیدر دیوان در اشاره به ا
 که مُرد آن موسوی دستی که کلکش کردثعبانی  چون ثعبان       جان پیچید   و  دل از هش رفت چون موسی

                                                                                                             که از نم دیده کافوری و از غم جامه قطرانی                                                                                        حاصل این آمد       روزم  شب و کافور  ز قطران

 ( 143: وانید)مرا کافااور و قطااران زاد داغ درد پنااهانی  ا قطااران ره زادن فااارو بندد      اگر کافور ب

 فهرست منابع

 .، تهران، مرکز نشر دانشگاهیبزم دیرینه عروس: (4931)معدن کن، معصومه 

 .مرکز نشر دانشگاهی، ، تهرانجام عروس خاوری: (4913)کن، معصومه معدن 

 .، تهران، مرکز نشر دانشگاهینگاهی به دنیای خاقانی: (4933)معدن کن، معصومه 

 .، تهران، انتشارات امیرکبیر(جلد 6)فرهنگ معین (: 4936)معین، محمد 

نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی  ،«و عزالدین بوعمرانخاقانی شروانی ابو منصور حفده »(: 4931)هریسچی کندلی، غفار 

 (.4-49)، سال بیستم، 11دانشگاه تبریز، شماره 
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 .، ترجمه میر هدایت حصاری، تهران، مرکز نشر دانشگاهیخاقانی شروانی؛ محیط و زمان او(: 4931)هریسچی کندلی، غفار 

و با خاندان آقسنقری احمد یلی آذربایجان و برخی جهات زندگی عالئق خاقانی با مراغه »: (4916)غفار ، هریسچی کندلی

 .(1-43)، 11شماره ، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، «شاعر

مجله دانشکده ادبیات دانشگاه ، «الدین احمد سیمگر نامه به وحدالدین عثمان خاقانی و نجم» :(4913)غفار ، هریسچی کندلی

 .(4-41) 16شماره ، تبریز

 .فردوس، تهران، سبک شناسی شعر: (4931)، سیروس شمیسا

 .انتشارات فردوس، تهران، (جلد اول و دوم خالصة)تاریخ ادبیات ایران: (4911)اهلل  ، ذبیحصفا

 .انتشارات خوارزمی، تهران، سخن و سخنوران: (4911)الزمان  بدیع، فروزانفر

 .نشر مرکز ،تهران، رخسار صبح: (4961)الدین  ، میرجاللکزازی

 .، نشر آیدین، تهرانیسوزن عیس: (4913)الدین  ، میرجاللکزازی

 .، تهران، نشر مرکزهای دیوان خاقانی گزارش دشواری: (4911)الدین  ، میرجاللکزازی

 .، انتشارات زوّار، تهراننقد و شرح قصاید خاقانی: (4913)محمد ، استعالمی

 .، انتشارات جامی، تهرانارمغان صبح: (4913)، نصراهلل امامی

 .زوّار، تهران، سجادی الدین تصحیح ضیاء، دیوان: (4933)خاقانی 

 .انتشارات دانشگاه تهران، تهران، تصحیح محمد روشن، منشآت: (4913)خاقانی 

 .انتشارات دانشگاه تهران، تهران، نامه لغت: (4932)علی اکبر ، دهخدا

 .انتشارت سخن، تهران، انجة دیدار با کعب: (4931)عبدالحسین ، زرّین کوب
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