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 دهيچک
دیریابی    اعث ب   که است    ی مشحون از تصاویر، تعابیر و مفردات غریب   ی خاقان   وان ی د 

ل  دیریاب استعما است. یکی از بسترهایی که خاقانی در آن مفردات    ده ش وي  اشعار 
  بازیچ« از   ي ه شیش » است.    بوده خود  زیستی    و اقلیم   جغرافیا   ي ه ، فرهنگ عام نموده 
  که   اران و جغرافیاي زیستی خاقانی بوده   ي ه مربوط به منطق   هایی است که واژه   نمونه 

را  این وجه غریب    ، سازي مأنوس براي  تبع آن مصححان  به در برخی نسخ کاتبان و  
خاطر  به   طرف ازیک   اند؛ یعنی بازیچه« تحریف کرده   ي ه نارنج« و »شیش   ي ه به »شیش 

نقطه  در  به  گذاري،  تسامح  را  هاء    دیگر ازطرف و    « نارنج   ي ه »شیش آن  افزودن  با 
که البته گویا مورد دوم شکل دیگري از    اند کرده   بدل   « بازیچه   ي ه »شیش   به   غیرملفوظ، 

است  بازیچ  همان  نسخ  »بازیچ«    یا   « بازیچ   ي ه شیش » وجه غریب  .  تلفظ  برخی  در 
  پدیده هایی ایضاحی از این  نشانه   ، با دقت در موارد استعمال   . است   محفوظ مانده 

می نمایان  پدیده .  شود گر  فرهنگ به که    این  از  استعمال  غرابت  فوت  خاطر  نیز  ها 
  اي مربوط به اي شیشه حقه   ، آید برمی   ابیات مستعمل در آن گونه که از  ، آن گردیده 
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بر سر    و   کرده پر می آب  و  گالب    از را    آن   گاه   که   است گیران  مشعبدان و معرکه 
  شعبده با  گاه نیز    و   داده انجام می   و محیرالعقول   گذاشته و با آن حرکات نمایشی می 

  ، گاه اي این پدیده خاطر جنس شیشه به  . اند آورده بیرون می   را  و اشیاي  اشکالی از آن 
و  گاه دل    بودن آن در اساطیر هم مذکور است و سان که شیشه تشبیه شده  آسمان    به 

 است.   شده   مانند کافور به آن    ي ه شیش   گاه 
 . بازيشیشهنارنج،  يهبازیچ، شیش يهشیش وجه غریب، ،خاقانی های کليدی:واژه 

 
 مقدمه . ۱

بهرهاندیشیک ناز  عواملی چون انواع علوم زمانه )تاریخ، طب، نجوم، علوم دینی،  گ ها،  از  یري 
که خاقانی در پی ازآنجاییاست.  از عوامل دشواري شعر خاقانی  گرایی ( و صورت…جغرافیا و

از  کشی  لحاظ تصویري وسعت و فسحت بخشد، در بهرهبهشعري خود را    ي هآن بوده که دامن
است.    نهایت همت را گمارده،  رویاروي بودهناگون  هاي گو ها در حیطهتمام واژگانی که با آن

زیستی و جغرافیایی خود    يهحیطفرهنگ  توجه نبوده،  هایی که خاقانی به آن بییکی از حیطه
مذکور  تاریخی و جغرافیایی، عامل فرهنگی که از دو عامل    يهاست. طبعاً جداي از فاصل  بوده
اعالي   هايیکی از نمونه  .کندرو می هار او را با دشواري روبگیرد، درک برخی از اشعمیت  ئنش

  است که   ( 49:  1388)  خاقانی  يهسوگندنام  يهتصاویر و واژگان محلی قصیدمبانی،    استفاده از 
و فرهنگ  خورد که مربوط به محل زیست  به عناصري قسم میدر بخش دوم آن به مطایبه و طعن  

ها و جغرافیاي دیگر مورداستفاده نبوده  این اداوت در فرهنگ  برخی از  کهازآنجایی.  اوست   يهعام
  شده ز فوت میهاي لغت نیگاه از فرهنگ  ،است  دیگري مورداستفاده بوده  اشکال و الفاظو یا با 

  از سر تسامح   یشخصی از بیت و بدون تدقیق و تحقیق معنای  استنتاجیاست یا با برداشت و  
 است کردهمیاست. گاهی نیز تصحیف و تحریف مشکل را مضاعف  شدهمی نگاشته براي واژه

، به  شد، وجه غریب »بازیچ«  خواهد  داختههایی که در این پژوهش به آن پردر یکی از نمونه
متناسب با آنچه  )بازیچ(  . این وجهاست  »بازیچه« و »نارنج« گشتگی یافته چون  مأنوسوجوهی 

  ي هشکل شیشبهو گاه    از جنس شیشه بوده   بازان کهشیشه  شود، از ادوات مشعبدان ودریافت می
شکل بازیچه و در شعر نظامی  بهشعراي دیگر  این وجه در شعر    يهاست. استفاد  دهآم  نیز  بازیچ

شکل بازیچه و بهگویا بازیچ وجهی است که در برخی از مناطق  دهد که  ن میشکل بازیچ نشابه
 . است شده کتابت و قرائت می شکل بازیچبهدر مناطق اران 
ضبط و گزارش     بازیچه و نارنجشکل مغلوطِبهاین وجه بیشتر    ،که در آن  شروحجداي از  

در باب یکی    ،(1385)معین  ،  خواهدشده  است و در متن مقاله به برخی از موارد آن پرداخت  شده
در    ،(1389)سیف و منصوري    است. بعدتر  نارنج داشته  يهبا توضیحاتی نظر به شیش  از ابیات
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اند. نارنج« را اصح گرفته  يهباعنوان »تصحیح و تحلیل چند بیت از خاقانی« وجه »شیش  ايمقاله
تصحيح و تحليل یک تصحيف در »  باعنوان   اي دیگردر مقاله  ،(1390)منصوري  ذوالفقاري و  
روي ابیات  بحث  را با بردن تمرکز  )!(  همین بحث     «ینظام  اقبالنامهو    األسرار  مخزنسه بيت از  

   .ندانظامی بازپرداخته
 وخم شعر او همیشه باب تحقیق را به روياهمیت و جایگاه شعري خاقانی و فضاي پرپیچ

این وجه )بازیچ( در ابیات    يهنگارندگان با بررسی دوباررو  ازاین؛  داردگران مفتوح میپژوهش
نظري دیگر در   است، و نقد مطالبی که تاکنون پژوهش و ثبت شده و دیگر شعراخاقانی، نظامی 

   .اندداشتهباب این وجه ارائه 
 

 مقاله متن .۲
 یشناسنسخه یبررس .۱.۲

به وجوه  اي  واژه  ،خواهدشد  ذکر و بررسیدر بخش بعد مقاله    که  از اشعار خاقانی  نه بیت در   
از قرار مفروضاتی    براي آن  توان است که میشده    « استنساخنارنج»و    «بازیچه»،  «بازیچ»گوناگونِ  

.  ب  ؛نارنج است و تحریف  بازیچه و بازیچ تصحیف  .  الف  ر داشت:و نظمآید،  میدر زیر  آنچه  
                    بازیچ است. و تصحیف  تحریفبازیچه و نارنج . ج  ؛بازیچه است نارنج و بازیچ تحریف 

اند که بازیچه و بازیچ هر دو یک اصطالحند با دو  برخی پنداشته  ،تناسب با مفروض اولم
  وجه   که  این پژوهشگران یکی این است   يهتلفظ گوناگون و هر دو تصحیف نارنج هستند. از ادل

بازیچ و بازیچه گشتگی    مأنوسبه وجوه  و  وجه غریب و داراي تنافر حروف است )!(    ،نارنج
نارنج  ها نمایانگر این نکته است که البته بررسی ؛ (27: 1389سیف و منصوري، رک.  است )یافته

  ه به کار رفتکرر  مبر خاقانی  متأخر  متقدم و    اعراندر شعر شنوس است. این وجه  أوجهی کامالً م
با نگاهی به مدخل نارنج در  .  نیست در دست    نارنج  وجهبراي غرابت  متنی  برونو دلیلی    است 

اثبات  فرهنگ مدعا  این  نکتشودمیها  ا  ،است   آثار خاقانیدر  متنی  درونمبناي    دوم  يه.  ین  با 
در شعر خاقانی    ،موردبررسی  يهگانباز هم در مواضعی غیر از مواضع نه  »نارنج«  وجه  تفسیر که

  . کر)  است  نیافته  هیچ نسخه بدلیدر این مواضع    )نارنج(   لی این وجهو؛  است   همستعمل بود
یا تنافر حروفی    بودی میاگر نارنج وجه غریب  کهدرصورتی(،  876و    54و    46:  1388،  خاقانی

تحریف    ،اولفرض دوم    مطابقاما    .شدموارد تصحیف و تحریف می  يهدر همباید  ،  داشت می
غیرملفوظی دارد که شکل نوشتاري آن را از   «هاي»  بازیچهزیرا  کند؛  نارنج به بازیچه بعید می

لحاظ خوانشی نیز قرابتی بین این دو وجه )نارنج و بازیچه( نیست که  به  نماید.نارنج متمایز می
را    ن بازیچپژوهابرخی مصححان و خاقانیدوم اینکه  د.  شو   عامل تحریفکاتبان    يهمشکل سامع

مفروض   لندن و مجلس يهنسخ  کاتبان الخطیرسمتلفظ دیگري از بازیچه دانسته و آن را وجه 
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ظریفی    يهاما نکت  (27:  1389  ف،یس  و  يمنصور  ؛6  سیپانو   42:  1388  ،يسجادرک.  )اند  داشته
کرات از لفظ بهاین است که خاقانی   ،کندمیمنصرف  وارکه ذهن را از پذیرش این نظر مسامحه

ها )مجلس و لندن( در آن موارد چنین چرا کاتبان این نسخه  است،   بهره برده  مثل نارنج  بازیچه
 شد:  تر بدان پرداخته خواهددر بیت زیر که مفصل نمونهاند؛ براي الخطی را مرعی نداشتهرسم

 ن گنبد بازیچ ـ ردش ایــ ر گــ ه شمــ بازیچ
 

 بازیچه چرایی   يهسغباي  ل نهـ ر طفــگ  
 (343: 1388، خاقانی)               

کتابت    «بازیچه»شکل  بهها )ازجمله لندن و مجلس(  اول و سوم در تمامی نسخه  يهبازیچ
الخطی است. حال آنکه اگر وجه بازیچ، رسمنشده  ها اعمال  الخط  »بازیچ« براي آنشده و رسم

الخط بازیچ را ارائه رسم  ياست، باید در آن نسخ هر سه واژهدیگري از بازیچه در نسخ مذکور 
  320:  1388  سجاديرک.  پاریس )براي نمونه    دیگر اینکه گاه در نسخ دیگر مثل انصاري و  دهد.

ضمن  در  ،الخطی است رسمکه بیانگر یک وجه خاص غیر وجه بازیچ مضبوط است (  10پانویس  
است که برخی با تشکیک در اصالت آن   اشتهمود ندنلندن    ي هحضور این وجه تنها در نسخ

( بیشترین بازتاب وجه  24:  1389منصوري و سیف،  رک.  اند )طورکل این وجه را کنار نهادهبه
پژوهان مبرهن  است که اصالت و کفایت آن بر خاقانی  اصیل »مجلس« آمده  يهبازیچ در نسخ

منصوري و سیف،  رک.  )  قرائت آنچ با سکون آخر، به صورت آنچَ  ضمن ظن و حدسدر.  1است
قیاساً به قرائت بازیچ و بازیچه تعمیم    توان آن رارو نمیازاین  است و  منبعپایه و بیبی(  24:  1389

بررسی؛  داد میبلکه  نشان  را  قاعده  این  معنی  ،  دهدها خالف  این  مواضعیبه  در  آنچ  که    که 
در بیت    نمونهبراي    سازد، الزاماً باید با سکون قرائت شود؛یان میهاي وزنی خود را عضرورت

 است:  زیر از خاقانی که حافظ نیز بخشی از آن را تضمین کرده
 تــ ت اوســـواه عصمـــن گ ـ ـ ش مــ دان
 

 گویدواه میـــن گ ـــ ای  چـــآنو ـــبشن 
 (167: 1388 ،خاقانی)                  

قاعده جاري است   يهباردر نیز همین  یا چنانک  به  .آنک  از خاقانی  زیر  بیت  وجه  هیچدر 
 آخر قرائت کرد:  يهتوان چنانک را به فتحنمی

 چنانک اي دل من ناله برآرید  ـــه وفـــ ب
 

 بگشایید گر  ن فلک شعوذهـــ ر ای ـــ چنب 
 (158)همان:                             

آید، در موضعی مسطور است که قرائِت مفتوح آن می  در زیردیگر اینکه بازیچ که    يهنکت
  الخط رسممبتنی بر اینکه بازیچ و بازیچه یک واژه است که    يهرو نظریازاین؛  پذیر نیست امکان

 کاتبان آن را دگرگون کرده، منتفی است: 
 بازیچ ر گردش این گنبد  ـــ ه شم ـــ بازیچ

 
 بازیچه چرایی  يهاي سغبر طفل نهـــ گ  

 (434)همان:                            
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طورکه مشهور است، وجه غریب  شناسی همانلحاظ نسخهبه  در باب فرض سوم باید گفت 
تر  وجهی که در نسخ بازتاب یافته، این ظن به یقین قریب سهتري است. در بین  اصوالً وجه اصیل

»بازیچ« »بازیچه« و   مأنوسکه به وجوه    بوده  با سکون آخر  است که وجه اصح، وجه غریب 
مأنوس  به وجه  در مورد اول با گرفتن »ه« غیرملفوظ  باشد.    »نارنج« تحریف و تصحیف شده 

و در مورد دوم ازآنجاکه حروف مخصوص فارسی )مثل چ در این مورد( با یک نقطه بازیچه  
»نارنج«   مأنوسگذاري اهمال و امساکی مرعی بوده، به وجه  طورکلی در نقطهبهشده و  کتابت می

. 2است  ها نیز فوت شدهاز فرهنگ  خاطر غرابت، این وجهبهگویا  رو  ازاین؛  است   تصحیف شده
مانده و قراین مشهود  از ابیات باقیاگر در ابیات موردبحث وجه مفروض را »بازیچ« قرار دهیم،  

   دست داد.ه هایی از آن بتوان ویژگیها میدر آن
پدید ایضاح  در  نگارندگان سعی  بعدي  بخش  که    يه در  دارند  برجابازیچ  مانده  از شواهد 

 استنباط است. قابل
 

 نارنج  و چهی باز چ،ی باز وجوه یشناختمتن یبررس .۲.۲
 : بیت زیر است  ،مسطور است 3خاقانی در دیوان  بحث مورد يهاولین موضعی که واژ 

 ن بر سر سبزه ز سیل ـــ دردي مطبوخ بی
 

 بین بر سر آب از حباب   بازیچه  يهشیش 
 (42: همان)                                  

  عبدالرسولی   طبع  »بازیچه« است.  شده،سان که مشخص  آن   طبع سجاديموردبحث در    يهواژ
 يهپاریس و نسخ  يهاست. نسخ  )بازیچه( وجه »نارنج« را ضبط کرده  سجاديجاي وجه مختار  به

ها ثبت  از بین نسخی که این بیت در آن  است.   سجادي    يهشدگزینش  وجه  يهانصاري پشتوان
  ي هسجادي با عدول از نسخ  اند.ضبط کردهوجه »بازیچ« را    ،نسخ مجلس و لندن  است،  افتاده

الخط دیگري از بازیچه در دو  اساس خود که وجه »بازیچ« را دارد، در پانویس بازیچ را رسم
پنداشته  يهنسخ لندن(  و  )مجلس  پانویس    مذکور  )همان:  گذشت.   (6است  آن  رد  دالیل    که 
  نیز (  30:  1389)  منصوردر طبع    و  برگزیدهنیز در طبع خود وجه بازیچه را  (  16:  1375)ي  کزاز

 .  است  بازیچه آمده  يهشیش وجه ،است  763 يهکه براساس نسخ
و    معین شارحان  برخی  بعدها  که  نگاشته  مطلبی  مذکور  بیت  در  نارنج  وجه  توجیه  براي 

وي  .  اند انگاشته عبدالرسولی    و طبع ارنج  و برهانی بر صحت وجه ن   آن را تکرار کرده   پژوهان خاقانی 
اي را ماند که  شود گویی حباب شیشه »آفتاب در حباب منعکس می است:  در معناي این بیت آورده 
  ي ه نارنج را شیش   ي ه شیش   معین   ( 41:  1385معین:  باشند« ) خواران نارنج نهاده در درون آن به معمول باده 

این برداشت    . معین گویا بوي نارنج بگیرد گذاشته تا شراب  که نارنج را در آن می   مفروض داشته شراب  
ت  است که نارنج را هنگام نرسیدگی بر روي درخ   برداشت کرده   ت ی هدا ز  الکنو مفتاح از توضیحات    را 
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شدن نارنج آن را از درخت  رنگین و بعد از    کند ارنج رشد می گذارند و بعد ن شراب می   ي ه در شیش 
شمیسا نیز در باب آن    بعدها   . ( 3440:  1370هدایت،  رک.  )   ریزند و در آن شراب می   کنند جدا می 

( همین نظر  1073  : 2ج   ، 1377  ، شمیسا رک.  است ) همین مضمون یادآور شده   توضیحاتی نزدیک به 
و وجه    تعمیم دهند   نیز   به دیگر موارد بدارند و    مفروض غلط  را    بازیچ   صح ا   وجه   رخی ب   که   ده ش باعث  

درست »نارنج«   وجه  بینگارند   را  موردبحث  موارد  سیف،  رک.  )   در  و    ؛36- 24:  1389منصوري 
معطوف  اگر  توضیحات باال   نارنج و  ي شیشه  ي ه البته که پدید  ؛ ( نارنج   ي ه : ذیل شیش 1395فر  مهدوي 

 شد: ابیات ذیل بود، تطابق تام حاصل می   چونان به ابیاتی  
قارور ـــ چ نارنـــ صب   يهو   بوي جـــ ح 

                  
 رخ ترنجیـــ ز چور  ـخ  يهـــ در او قرص

 

 ن سبز جوي ــ د از آب ایـــ ی شـــ ترنج 
 (                189: 1388)نظامی:                       

نارنـــ چ مصورـــو  بینی  شیشه  در   ج 
                                                                                          (      883: 1388)خاقانی،                      

  ؛ است نارنج این شیشه    ،که خورشید  است   اي مانند کردهصبح را به شیشه  نظامیدر مثال اول  
عکس خورشید  یخاقان ،رو بوي نارنج گرفته. در مثال دوم نیز در توصیف حوض ممدوحازاین

ها  رو این نمونهازاین  ؛هویداست را که در حوض افتاده، چونان نارنجی پنداشته که در یک شیشه  
نشانگر این نکته است    ،اندبدلی نیز نیافتهنسخهکه  همینو  کنند  نارنج می  يهطبعاً داللت بر شیش

  در بیت زیر از کمال اسماعیل   غریبی در بین ناسخان نبوده.  يهنارنج پدید  ي هکه نارنج و شیش
 نارنج تصویر شده:  يهنیز شیش

 هاي نارنجستشیشهمی تو گویی مگر ه 
 

 لبالب از می در صحن بوستان، انگور 
                    (992:  1348کمال اسماعیل، )            

  شده انگاشته  نارنجی در آن مانندانگور  ي هپنداشته و هست شراب  ي هکه انگور را چون شیش
که در آن ده  شبراي ابیاتی    پژوهشگران  برخی  يهزدهمین تصاویر باعث تعمیم شتاباما    ؛است 
  گویا معین و (  … در بیت موردمناقشه )دردي مطبوخ بین    ؛ براي نمونهاست   بازیچ آمده يهشیش
  ی خاقاناند که  ظریف نبوده  يهاند، متوجه این نکتو تکرار کردهئید  أتکسانی که سخنان وي را    تمام

از همین    کهگوید  سخن می  یبارانهواي  ها و  ابر  پوشیده از  از آسمان  ،در این بیت و ابیات قبل
باران روي  حباب  ،قطرات  میزمین  بر  جاري    آبها  و شکل  آفتاب  فضایی  چنین  در  گیرد، 

با  خواران مانند شود!  نارنج باده  يهبه شیش  کهحباب بیفتد  نور آن در  خورشیدي وجود ندارد که  
اي که این  ماندهاز همین ابیات باقی باید وجه درست همان بازیچ است و  این تفاصیل باید گفت 

را    بازیچ(  يهاین پدیده )بازیچ یا شیشهاي  اوصاف و ویژگی  ،استنساخ شده  در آن  وجه غریب 
  ؛ و چون حباب است   اي از جنس شیشه »بازیچ« پدیده  ،آید. آنچه از این بیت برمیعیان ساخت 
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در جاهاي دیگر حباب روي آب یا مطلق حباب را به شیشه مانند    یخاقان  .نیست اما در آن نارنج  
 : است  هوا باز هم بارانی بوده آنجا نیزو ازقضا در  است  کرده

 ماورد ریز  يهتا که هوا شد به صبح کور
 

 حباب آمد    گرشیشهر سیل روان  ـــ بر س  
 (42: 1388خاقانی، )                      

گر  شیشه  است و در این بیت خودِ  آمده(  شیشه)گران  شیشه  کار  يهوسیلدر مصرع مزبور  
خود بار دیگر بسیار عیان و مشخص    يه. خاقانی در سوگندنامسازد که آن وسیله را می  است   آمده

 است:  هاي بلور مانند کردهحباب را به شیشه
دامنـــ ه به خایه از  نان خرده  از  بط   اي 

 
 حباباز خیو به شکل    هاي بلورشیشهبه   

 (54: همان)                               
بیت   کهازآنجایی این  نمی  در  وزن  ضرورت  به  شیشخاقانی  بیاورد  يهتوانسته  را    ، بازیچ 

و    يهشیش آورده  نیافتهازهمینبلور  گشتگی  نارنج  به  این وجه  بیت  این  در    ي ه نکت  است.  رو 
گران در این است که  شیشه  شد،  خواهد  و بعدتر کامالً آشکار  آیددیگري که از این بیت برمی

سان آناند، همرنگ آب،  در خود مایعی نیز داشته  ،است چونان حباب  هاي خود )بازیچ( که  ظرف
وجه تصویر تطابق تام حاصل  باایندارد.    در درونش گویی آبینیز  که حباب جاري روي آب  

 يهبا این سابق  کند با حباب در فضاي ابري و نه با حبابی که تصویر خورشید در آن است.می
 نماید. نارنج« و توضیحات آن مغلوط و نامناسب می  يهوجه »شیش  ،مضمونی و توضیحات مزبور

 :دکنرا عیان میبیشتر ماهیت آن   موردمناقشه مسطور بوده و وجهنیز زیر بیت در 
 چه ــ و بازیـــ چ   ونـــ گهـ ـبازیچرخ  ـــ چ
 

ک   جانـــ در  طفل  هفت  استف   شکر 
 (65: همان)                             

زیرا چرخ دوبار به بازیچه  ؛  دشو مطابق ضبط باال حشو تصویري قبیحی بر بیت مترتب می
در دست   بازیچه مانند بازیچه. چرخ  دکنگر میبیت را سست و بارد جلوه است که  شده  مانند  

 کودکان افالک است. 
بازیچه    پاریس و طبع عبدالرسولی(   ي ه ها )نسخ نسخ و طبع اگر در بیت باال مطابق برخی  حال  

اول اینکه در متون نارنج همیشه به  شود:  می نارنج باشد، چند مشکل پدیدار    ي ه شد شکل تحریف 
که هیچ قید و  وقتی   ویژه به ،  است(   جا آمده )رنگ نارنجی نیز از همین   است   رنگ سرخ و زرد آمده 
گاه آسمان  و هیچ   اند را به آن تشبیه کرده   4اصواًل خورشید در اجرام سماوي  رو  صفتی نگیرد و ازهمین 
به  مشبه شبه سبزي و  وجه تنهایی  به که نارنج    یافت نشد حتی یک مورد نیز  ؛  اند را به نارنج مانند نکرده 

اي  در باب هیئت نارنج نیز نمونه   است.  بلکه عمومًا با رنگ زرد یا سرخ موصوف شده  ؛ آسمان باشد 
به آسمان و سبز موصوف  است که بارها مشبه   اي پدیده آن  ترنج  البته    است.   براي تشبیه به آسمان نیامده 

آن را    ت هیئ   جیه وجه نارنج کن براي تو معدن برد. راهه می بحث را به کج  ، است و خلط این دو  شده 
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کن،  معدن رک.  نارنج است )   ي ه آسمان از افق مثل نیم   ي ه کر شکل نیم   با این توضیح که   ، ه آورد   در نظر 
قرینه   . ( 43:  1387 آتی  ابیات  در  نه  و  مزبور  بیت  در  نه  مشهود است  که  تصویر  چنان  بر  دال  اي 
بودن آسمان  کره نیم به    ( 186:  1387)   دیگر که خاقانی در جاهاي  درحالی ،  نیست   موجود   بودن نیمکره 

تشبیه    دلیل با این توجیه  دایره است و  نیم ها  اکثر میوه   ي ه نیم   دوم، است.    خایه« اشاره کرده با تعبیر »نیم 
بودن آسمان  )خایه دیس(  شکل  بیضه که  بود، درحالی   مکتوم خواهد شبه آن  وجه خاقانی و دریافت  

است.    شده   شکل بیضه آفریده به   است که آسمان   در اساطیر ایرانی آمده اي دارد و  اي اسطوره مایه بن 
یا    ( 39:  1369  ، ی گ د دا فرنبغ رک.  )  کبوتري  تخم  از  دنیا  یونانی  و  هندي  اساطیر  در  اینکه  ضمن 

سیمین    ي ه گیرد که نیم آید، شکل می کبوتر درمی شکل  به که ایزد بانوي است که    ( Euryhome) « »ارنیم 
اگر جنس    رو ازاین   ؛ ( 48:    1381بهار، رک.  ) دهد  زرین آن آسمان را شکل می   ي ه نیم آن زمین و  

  ، اي آن است اسطوره   ي ه مای دلیل بن به نیز  به شیشه و آبگینه  آسمان    تشبیه   د، شو مفروض  اي بازیچ  شیشه 
آسمان را بر روي آب یا حامل آب  در اساطیر آفرینش،    رو که . ازآن نه تشبیهی و تصویري خودساخته 

  ، ی دادگ فرنبغ رک.  )   است  محفوظ داشته  است که در خود آب را   آسمان آبگینه رو ازاین ؛ اند دانسته می 
  اياین نکته خود توجیه اصل اسطوره   است.   ذکر افتاده   دینی نیز   در باورهاي   5آبی   أ منش   این   ( 40:  1369

 . ( 134:  1376  بهار،   ؛ همان رک.  )   سفیدبودن آسمان است   ي ه آبگین   ی دیگر یعن 
؟  6باشد تواند داشته نارنج در دستان کودکان چه خطري می اینکه  بیت باال    ي ه بار در دیگر    ي ه نکت 

با    ساالن نیز همین معامله را بزرگ باید گفت    ، به دست کودک مطرح باشد نارنج    خطر شکریدن   اگر 
چیزي از جنس شیشه    ، در دست کودکان نه دیگران خطرناک است بودنش  آنچه که  .  کرد   خواهند   آن 

بیفتد و بشکند. در  دستشان  اي از  مثل بازیچه احتیاطی آنان  خاطر سهو و بی به است که ممکن است  
 : است   آورده   مشابه حضور طفل شیشه را با فضاي    ي ه واژ   ، « بازیچ » جاي  به بیت زیر سلمان  

 بس جاهل است این نفس بازیگوش تو کودکی 
 

 دل در کف این کودک جاهل منه   يهشیش 
 (526: 1389ساوجی، )                  

در است.    این بود که از جنس شیشه  ،مکشوف گردید  نیز  بازیچ در بیت قبل   يه آنچه از پدید
تشبیه آسمان    کند،چیزي که این نظر را تقویت می   .دشو میکید  أتو  یید  أتنیز همین نکته    این بیت

 :نمونه؛ براي بسیار دارد  يهاست که در شعر فارسی نمونشیشه و قاروره   به
 ر ـــ گ خاکستـــن دود رنـــ کند ز اهرم

 
 د ـــ اک پیونـــ م خ ـــ ه حریـــ یک ره ب

 

 و شهاب آسمانز    قارورهچو سازد آتش و   
 (50:  1388خاقانی،  )                         

 دـــ چن  7نه گیـــ د آبگینـــ گنبن  ـ ـــ ــزی
 ( 86: 1387، انهم)                           

گون  اي( با ترکیبات گنبد آبگینه شیشه   ي ه )پدید گون  بازیچ   چرخ   ست در این موارد ترکیب کافی ا 
اي شبیه به  ه قصد خاقانی در هر دو تصویر تقریبًا پدید  که  شود مقایسه شود تا مشخص   در ابیات باال 
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ترس خاقانی    کند. تر می بازیچ را مستحکم   ي ه پدید   اي شیشه   جنس نیز  رو این بیت  ازاین   ؛ است   هم بوده 
فلک را رها    ي ه این شیش   ، هر آن سیاره(  هفت ) ن  نیز از این باب است که کودکا   موردمناقشه   در بیت 

  بوده باشد که قرار   طوفانی بوده مبنی بر   هاي منجمان اي به پیشگویی تواند اشاره که می   کنند تا بشکند 
اي  . پیشگویی است اشاره کرده و خاقانی نیز بارها در شعر خود به آن    عالم را درنوردد   581در سال  است  

   . ( 33:  1374کدکنی،  شفیعی رک.  )   که باعث بدنامی انوري نیز گردید 
 : دشو میزوایاي دیگري از این پدیده عیان زیر در بیت 

 داردهنوزم عقل چون طفالن سر بازیچه می
 

 به بازي کرد حیرانش  گون حقهنارنج که این   
 ( 210: 1388)خاقانی،                          

  . دیگرشکل نیست نارنجیا   رنگنارنج  ادبی،  يه، آسمان در سابقآمدسان که  آندر باب نارنج  
بازي کودکان است، لزومی    يهداریم که نارنج در اینجا وسیلباینکه اگر مفروض    مهم  يهنکت

ضمن ذکري از شیشه هم در میان نیست  دروجود ندارد.  نارنج    يهحق  ازشدن کودک  حیرانبراي  
گر وجه بازیچ را وجه صحیح در بیت  حال انارنج درون شیشه باعث تحیر است.    تا تصور شود

بازیچ مکشوف  داریمبض  مفرو بازیچ که  شودمی، از این بیت ویژگی دیگري از  ظرفی  . گویا 
اعمال محیرالعقول انجام با آن  گشته و  کسانی واقع می  يهاست، مورداستفاد  اي بودهشیشه  )حقه(

  یکی از ابیاتی که گذشتمزبور و  سان که از بیت  آن.  اندشدهو باعث حیرت ناظران می  انددادهمی
  ، هشدمی  باز گفتهها شیشهگیرانی که به آن معرکه   ،آید( برمیحباباز    بر سر آببازیچ بین    يه)شیش

حیرت ناظران را   ،انددادهو با اعمالی که انجام می  دهگذاربر سر میگاه  بازیچ را    يهاین شیش
« این ظن را به یقین  الخ  از حباب  بر سر آببازیچ بین    يه»شیش  بیت  بنابراین؛  اندانگیختهبرمی

در   اند.دادهرا بر سر خود قرار می  بازان آناست که شیشه  اي بودهکند که بازیچ شیشهبدل می
هاي پهلوي است، ریدک یکی از لوازم که از رساله  «ریدک قبادیانخسرو و  »ارزش  با  يهرسال

رک.  )  8استکند که مشخص است نوعی رقص با شیشه بوده« عنوان میبازيخنیاگري را »شیشک
که شیشه بر    کندذکر می رقاصی  را  باز  شیشه  «الشعرامصطالحات»وارسته در    .(90:  1343ملکی،  
  بیضایی   .(بازيذیل شیشه  :1380وارسته،  رک.  )  افتدو شیشه از سر نمی  رقصد نهد و میسر می
نهد و با حفظ تعادل  گوي یا ظرف بلورینی بر سر می  ،داند که با رقصباز را فردي میشیشه

بازان انجام  اعمالی که این شیشه  ،(58:    1396  ،ییضایبرک.  )گیرد  اندازد و میظرف را به هوا می
رو در بیت مورد بحث )هنوزم عقل  و ازهمین  انگیخته ان و حاضران را برمیتحیر ناظراند  دادهمی

بازیچ با اعمال    ي هگون )یعنی آسمانی که مانند شیشبازیچ   يه( عقل متحیر این حق…چون طفالن
  در این بیت توجه داشته   بازیچ و بازي  ،بازیچهبه تناسب بین  شک خاقانی  بی محیرالعقول( است.  

اند گفتهمی  بازباز یا قرابه ها شیشهاي به همین دسته از افراد است که به آنزیر اشاره ابیات .است 
 ها یافت نشد: باز نیز از مواردي است که در فرهنگکه وجه قرابه
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 اي شیشه  و من در کف او چو   بازعشق قرابه
 

 سنگالخر رسیدي به  ــ باز هجن شیشهـــ هی
 

 ه ـــ دار آبگینـ ـــ ــا هش ـــ ــاز دان ـــبقرابه
 

 .نی  ؟پاي کسی خلید  ؛کست زیر پایشه شش 
 ( 213  :5، ج 1378،  موالنا)                   

نشکنی ن شیشهـــ کای  تنک شد هشدار   ام 
 (    1109)همان:                                  

کینه ـــا در میـــت نیفتد سوداي کبر و   ان 
 ( 888)همان:                                  

که تالئم و تناسب است    باز خطاب کردهال خجندي در بیت زیر آشکارا آسمان را شیشهکم
: توجه است  يهآن با بیت مذکور از خاقانی آشکار و شایست

 ا به هم خوریم ـــ ه می ت ـــ ساقی بیار شیش 
 

 جگر خون چو ساغریم   بازچرخ شیشهکز   
 (261 : 1372)کمال خجندي،              

افتادهطبعاً شیشه از آن جهت مذکور  با  است که خود شیشه  بازي آسمان  گون است )قس 
گر  نیز آسمان شیشه  (308:  1362)  سیدحسن غزنويدر بیت زیر از    .گون(گون یا آبگینه بازیچ 

 است:  گون( تصویر شده)در برخی نسخ شیشه
                          گر نشست فلک شیشه يهت قبـــ بر پش  چون خیزران دو تا شد چون بار همتش

 مرور کرد: در شعر خاقانی بازیچ را  يهتوان تصویر شیشدر بیت زیر نیز می
شود   يهشیش  صفت نارنجچرخ    کافور 

 
انف  ز  مری ـــکه  بینـــ اس  دم سرما   ددان 

 (97: 1388)خاقانی،                      
تواند از نفس و آه سرد مریدان بدل  اگر مفروض ما در این بیت نارنج باشد، چگونه نارنج می

 يهفضایی شبیه به شیش  ،تواند با آهشیشه میشک چیزي از جنس  کافور شود؟! بی  يهشیشبه  
  نگاه   ايشیشهبراي حفاظت در    ،در فضاي باز اضمحالل داشتهکافور  . ازآنجاکه  کافور حاصل کند

دم سرد مریدان به شیشه    .(252:   1386  ،یکاشان ؛258:  1363  ، یطوسرک.  )  است  شده می  داشته
سفیدبودن آسمان در    يهاگر اصل آبگین  کند.کافوري که سفید است می  يهآن را شبیه به شیش

  گردد.تطابق تام حاصل می  ،کافور که سفید است  يهبا شیش شود،اساطیرِ آفرینش لحاظ 
 شویم: یدر بیت زیر نیز با تصویر بازیچ که به نارنج و بازیچه گشتگی یافته رویارو م

 بازیچه دارد اندورن   نارنج گوناین گنبد  
 

 زآه سحرگاهش کنون رو سنگباران تازه کن  
 (453: 1388)خاقانی،                

ها به آن  گون در ابیاتی که در سطور پیشینگون با گنبد آبگینهب گنبد بازیچترکی   يهمقایس
-نسخه  از  مجلس که  يهنسخدهد. ضمن اینکه  را موردتوجه قرار میاشاره رفت، نکات آشکاري  

وجه صحیح    شده،و اثبات  اصح آن بارها بررسی  هاي مطلوب در تصحیح خاقانی است و وجوه  
توان  نمی  ،. اگر در تصویر بیت کمی تدقیق شوداست   جاي نارنج حفظ و ضبط کردهبهبازیچ را  
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که   ل آنکه اگر بازیچ را با تصویريرا در اندرون داشت، حا یهای گون توقع بازیچهاز گنبد نارنج 
 ،داریمبکه مربوط به مشعبدان است مفروض    ايشیشه  يهحق  ،تاکنون از ابیاتی که در آن آمده

هاي شیشه  در حقه  لوازمی است که  مربوط به  بازیچهاي درون  توان دریافت که بازیچهاول می
 9هايبازیچه  ،این بازیچاز    ،و ازآنجاکه چرخ مشعبد است   آورندکه مشعبدان بیرون میمانند است  

زي به توجیه خنک این مضمون سبک هندي براي شعر خاقانی  انیوم د، آوردگوناگون بیرون می
زیرا    ؛ (38:  1389سیف و منصوري،  رک.  )  انددادههدف قرار میبا سنگ  نیست که گاه نارنج را  

فلک خود را    يهزدن به شیشسنگ  تصویر  ،باشد  داشتهاي مذکور را  اگر بازیچ همان جنس شیشه
  کافی ، دهان بازتاب پیدا کرارّ  اعرانش ویژهبهسازد، تصویري که بارها در شعر شاعران و عیان می

 :شودسه مقای  زیربازیچ با بیت  است تصاویر بیت باال با ثبت مفروض
 آبگینه زن دیودلی کن اي پريسنگ بر   خوي رونیست فرشته  گونگنبد آبگینه

آه سنگ بر  =زدن يهآبگین سنگ بر جنس شیشه(   گون )هر دو از گنبد آبگینه =گونگنبد بازیچ 
 : است وجه موردمناقشه آمده در بیت زیر نیز . زدنآسمان بازیچ 

 گنبد بازیچردش این  ـــ ر گـــ بازیچه شم
 

 بازیچه چرایی   يهاي سغبر طفل نهـــ گ  
 (434:  1388)خاقانی،                     

یک  ها فقط به  در نسخه  ،تواند بازیچه شوددر اینجا چون گنبد بازیچ در موضع وزنی نمی
یافتهمأنوسشکل   آ  گشتگی  و  است.  است  نارنج  نیز  کودکان  ن  دست  در  که  نارنجی  مسلماً 

ه در دست دیگري است و کس دیگري  لی زیرا این وس  ؛ر این بیت مراد نیست د  ،مورداستفاده است 
 باشک در اینجا نیز آسمان  است، بی   کودکان را سغبه کردهگرداند و  است که این گنبد را می

هاي )انسانمشعبدان طفالن    مانندسان است(  خود )ازآنجاکه در نظر شعرا شیشهبازیچ    يهحق
هاي  ها و حقهبازان از این شیشهنماید که شعبدهمیگونه  آناست.    خود کرده   يهرا فریفتغافل(  
اند  وعی شیشه داشتهاست که ن بازان آمدهدر باب شیشه  اند.دادهاي تصاویري را بازتاب میشیشه

دهخدا:   ؛136:  1374ریاحی،  امین رک.  اند، )دادهساخته و بازتاب میکه با نور تصاویري از آن می
ها  تابانیده و گرداندن شیشهاین تصاویري که با نورهایی که در آن می رو  ازاین  ؛ بازي(ذیل شیشه 
می می  ، است   شده حاصل  را  خود  کودکان  مشغول  و  نیز  ،  ت اس کرده  میفریفته  خاطر  بهفلک 

بازيبیرونگردشش و   مانندآوردن  گوناگون  بوده  يههاي  بازیچ  زیر .  است این  بیت  در    نظامی 
 است:  سان تشبیه کردهفلک را همین

آم پـــ برون  ز   10ازي ـــ ترکت رده  ـــ ـــد 
 

 بازياي شیشهـــه جـــ دازي ب ـ ـ انشش 
 (139ب:  1388نظامی، )             

 کند:بازیچ نمود می يهدر بیت زیر شمایل دیگري از شیش
 کز دمش بوي گلستان به خراسان یابم  گالب  نماید ز نارنج يهشیش انـــآسم
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است. در این بیت    نارنج آمده   ي ه جاي شیش به   بازیچ   ي ه ه درست شیش مجلس وج   ي ه در نسخ 
توجیه  ا بازیچه )بازیچ( و  بازیچ دیگر لزومی را براي طرح جناس تصحیِف نارنج  ب   ي ه مدن شیش تنهاآ 

مسلمًا وجه    . ( 35:  1389  ، ي منصور   و   ف ی س رک.  )   گذارد است، باقی نمی ارنج رسیده یا نارسیده اینکه ن 
حرکات  در وصف  الشعرا  مصطالحات نارنج ارجح است. در    مأنوس غریب بازیچ در اینجا نیز به وجه  

کنند  پر می   آب و    گالب ها را از  است که آنان شیشه   گیران آمده هاي  مشعبدان و معرکه و رقص شیشه 
بازیچی    ي ه آسمان مثل شیش   . ( ي باز شه ی ش   ل ی ذ :  1380  وارسته، رک.  ) رقصند گذارند و می و بر سر می 

  يه ابد. شیش ی است که از گالب درون آن خوشبو است و این بوي خوش را خاقانی در خراسان می 
کرده و  گیري می ها معرکه آنان با آن شیشه که    باشد مشعبدان    ي ه همان شیش در اینجا نیز باید  بازیچ  

  ن بوده ریختن در آن و رقصیدن با آ گالب ا  اند و یکی از این کاره داده العاده انجام می کارهاي خارق 
بودن آسمان در ذهنیت قدما  متحرک ها بر سر مشعبدان و  بودن این شیشه چرخان است. ضمن اینکه به  
گاه  و هیچ   است   ج که بدون تحرک و در جایی ساکن بوده نارن   ي ه . برعکس شیش نیز باید توجه داشت 

کن در توجیه وجه نارنج در توضیحی بسیار  معدن است    نبوده   آمیخته   گالب   ، هاي نارنج در شیشه 
رک.  )   است   شم ناظران به خورشید را معادل گالب آورده غریب در باب گالب در این بیت، اشک چ 

که قباًل    بیت زیر نیز ه بیرون آن.  آسمان است ن   ي ه آنکه گالب درون شیش   ! حال ( 44:  1387کن،  معدن 
 دهد: ها بازتاب می همین فضا را از این نوع شیشه   آمد،  

 حباب آمد   گرشیشهروان   سر سیلر ـــ ب  ریز ماورد يهتا که هوا شد به صبح کوز
هایی )قس با  ها مثل شیشهریزد و حبابگالب خود را می  يهیز آسمان کوز در این بیت ن

  کنند و بر سر سیل )قس با مشعبدان( متحرک است. ها پر می بازیچ( خود را از گالب   يهشیش
  و وجه نارنج را  سازدشکل قطعی عیان میبهچنینی  که وجه بازیچ را در موارد این  دیگريبیت  
 کند، بیت زیر است: رد می به کل

دار دلی  مفکن سرگشته  جهان  پاي  در   م 
 

دارش  نگه  مسپار  سنگستان  به   نارنج 
 (778: 1388)خاقانی،                      

توجیه   اینکه مسلماً  بر  مبنی  برخی  را    ناتندرسِت  قرار  در جایی مینارنج  گذاشته و هدف 
چون در اینجا   ؛ به باالي این بیت برازنده نیست ( 38: 1389سیف و منصوري، رک.  اند، )دادهمی

آید. سنگستان نیز در معناي جایی است که  سمت نارنج نمیبهرود و سنگ  نارنج به سنگستان می
در توصیف حیفا    خسروناصر  .معنایی نزدیک آنچه که امروزه سنگالخ گویند  پر از سنگ است.

گفتند از آنجا راه از  دیهی دیگر رفتیم به یک فرسنگی که آن را کنیسه میاز آنجا جا به  »  گوید:
سنگستان و  و صحراها  مشرق  سوي  شد  در  کوه  به  و  بگردید  تماسیح  دریا  وادي  که  بود  ها 

حال آنکه اگر   .ارنج غریب است دیگر اینکه تشبیه دل به ن  (24:  1370ناصرخسرو،  )«  گفتند.می
اعمال   تاکنون حاصل شده در باب بازیچ را   ظر بگیریم و مفروضاتِیعنی بازیچ را در ن  وجه دیگر 
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 اي و شکستن دلتشبیه دل به شیشه یا ظرف شیشه  ،اي است کنیم که بازیچ جام یا ظرفی شیشه 
ها بسیار  ازآنجاکه خاقانی در کاربرد واژه  کند.معنا پیدا می   در همین مقاله(به بیت سلمان  رک.  )

این شیشه  ،دقیق است  اند. تصویر  بوده  ها سرهاي کجی )سرگشته( داشتهاصالً بعید نیست که 
ز اند و خاقانی نیشیشه در سنگستان انداختن تصویري است که شاعران بارها از آن بهره گرفته

ها بازتاب  بوده و در فرهنگی  یبولی ازآنجاکه بازیچ لفظ غر  ؛اردد  مسلماً همین تصویر را موردنظر
  ی است گشتگی یافته مأنوسبه نارنج که وجه    ،ست ا  اياست و مفهوم نبوده که ظرفی شیشه  نیافته

نمونه شاعران  است.  که  است  ابیاتی  از  زیر  را  بههاي  الفاظی  سنگستان  با  همراه  بازیچ   جاي 
 کند: حدودي حل می اند که معماي آن را تاآورده

 د از فریاد او مست  ـــ ی شـــ ک گویـــ فل
 

در    سنگستان  به   بشکستشیشه  او 
 ( 58ب:  1388)نظامی،                        

دوبیتی مشهور    ،است   تصحیف شدهبازیچ نیست که بارها تحریف و    يهآیا منظور همان شیش
 کند: زیر از باباطاهر نیز همین فضا را متجلی می

 و مو مست   سنگستانک و  ـــ ب تاری ـــ ش
 ت ـــ ه داشـــ و نگ ـــ اش نیک دهـــ نگهدارن

 

دس   قدح  نشکست ـــ از  و  افتاد  مو   ت 
نفتاره بشکست ـــ ه ص ـــ وگرن  د قدح 
 (214: 1391)باباطاهر،                   

 فرماید: نیز میموالنا 
 رد ـــس ببـــ ه آن کـــ قراب  سنگستاندر  

 
 را نگه بتوان داشت قرابه  گـــ ز سنـــ ک  

               (1304:  1388 ،يمولو )                    
 اي است: وان آخرین شاهد بازتاب فضاي سنگستان و ظرفی شیشهعن بهنیز یت زیر و ب
 و با هیبتش زند باشدـــه پهلـــ ک ک ـ فل
 

 سنگستان ه گردد بگرد  ـــ ک  آبگینهو  ــچ 
           (302:  1348 ،کمال اسماعیل)            

اي باشد که در برخی ابیات  اگر بازیچ همان ظرف شیشه   ، و بیت خاقانی   با توجه به شواهد باال 
است، تناسب با واژگانی چون قدح، آبگینه، قرابه و شیشه دارد و    بازیچ آمده   ي ه قبل باعنوان شیش 

شیشه در اینجا    ي ه تواند معادل این واژگان باشد و حضور نداشتن واژ نارنج در این بیت نمی وجه  
  آن به اشتباه توجیه شده   ي ه نارنج را دخیل کند که در برخی موارد نمون   ي ه تواند توجیه شیش دیگر نمی 

 کند: نیز همین فضا را ترسیم می   خاقانی زیر از  بود. اگر سنگستان معادلی از خارا باشد، بیت  
 ر بلورینمـــــ ساغ از آن    رــــ تدلشکسته

 
 کنی ز دست رها خارا يهه در میانــــ ک  

 ( 30 :1388خاقانی، )                       
توجهی  ها به آن  خاطر غرابت آن به حاشیه رفته و در پژوهشبهدیگري که وجه بازیچ    یت ب
 است، بیت زیر است:  نشده
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 س ندید ـــر ک ـــ را گ  جـــمی و نارنآن  
 

 ح آنچنان آمیخته ــــ صب  ،قـــا شفــــب 
 (491: همان)                                

( برخالف اکثریت نسخ وجه بازیچ را مضبوط و  5  ي ه مجلس )همان: پانویس شمار   ي ه نسخ 
دهد که خاقانی صبح روشنی که شفق را در خود  است. دقت در فضاي بیت نشان می   محفوظ داشته 

شک شفق، مقابل و معادل  که در مصرع اول است. بی   گذاشته است، کنار فضاي دیگري    جاي داده 
توان  ست باشد، آیا می ر وجه د   هستند. حال اگر نارنج رنگ  دو سرخ چون هر    ؛ گیرد قرار می   و باده   می 

جعل کنیم و صبح را توسعًا  مفروض داشت که صبح مثل نارنج است. حتی اگر چنین فرض محالی را  
گیرد،  آسمان و نارنج را کال و نارس فرض کنیم، این می )شفق( است که نارنج )آسمان( را دربرمی 

د؛ یعنی آسمان باید شفق را دربربگیرد. اگر تمام این  حال آنکه عکس این تصویر باید درست باش 
شکل  به در بیت جایگزین گردد، تمام معادالت    بازیچ شود و وجه درست    مفروضات باطل کنار گذاشته 

 :  د کن می و بیت شکل اصیل خود را عیان  د  شو می درست برقرار  
 دـــ ر کس ندیـــ چ را گ ـــ آن می و بازی 

 
 ان آمیخته ـــ ح آنچنـــق صبـــا شفـــ ب 

 (491:  1388 ،خاقانی)                    
  ؛ ون است گ خوان و هم اي باشد، با صبح هم اگر بازیچ مطابق مواردي که ذکرش رفت، ظرف شیشه 

اي(  ان است و شفق همان شرابی است که در دل صبح )ظرف شیشه س رنگ و شیشه چون صبح شیشه 
که بازیچ نه تلفظ دیگري از بازیچه که  د کن می خوبی عیان  به قرار دارد. این بیت نیز مانند ابیات دیگر 

در بیت    است.   بازیچه گشتگی یافته خاطر غرابت وجه به نارنج و  اي مستقل است که به خود پدیده 
 تابت گردیده: شکل »بازیچ« ک به معتبر مجلس و پاریس    ي ه دوم در دو نسخ   ي ه زیر نیز بازیچ 

 رنگنارنجبد  رنگ و بازیچه است کار گن
 

 چند کوشم کز بروتم نگذرد صفراي من 
 (320: همان)                                

 کند،)مجلس و پاریس( حفظ میبازیچ    بدلِنسخه اینکه از بین دو بازیچه فقط یک مورد آن  
مطرح    الخطیرسموگرنه اگر بحث    ؛دمتفاوتن  يهپدیداست که این دو واژه دو    نکتهنشانگر این  

شناختی نشان  هاي نسخه. همین تحلیلشداستنساخ میبدل بازیچ  نسخه   دبایدر هر دو مورد    ،بود
اي بپنداریم  را چونان شیشه  باز آسمان  مستقل قایل شویم و  شأن»بازیچ«  براي  باز هم    دهد کهمی
آن    که از  بازبه البد مشعبدان  در   يهواژ  اند.بردهبهره میخود  کار    يهیچه و وسیلعنوان  رنگ 

گري افعال مشعبدان  بر حیلهتأئیدي  است نیز    ابتداي مصرع که در معناي حیله و فریب به کار رفته
وجه    تناسبی دور و تثبیت   سعی در اثبات  ،برخی با طرح این نکته که نارنج دافع صفراست است.  

  ( نارنج  لیذ:  1395  فريمهدو  ؛31:  1389  ،يمنصور  و  فیسرک.  )  اندنارنج براي این بیت داشته
زیرا اگر    ؛شدفضاي بیت خاقانی نامفهوم خواهد  ،محال آنکه اگر این فرض را در بیت اعمال کنی

او اي  د خاقانی خود مراقب باشد که صفرلزومی ندارو    دافع صفراست ،  گون باشدفلک نارنج
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رنگ نوعی طرد و عکس مشهود  بازیچرنگ بین رنگ و بازیچه و  نجنبد. ضمناً در وجه بازیچ
افزون می  يهجلواست که   فضایی شبیه به همین مضامین در دیوان مجیر   کند.بالغی بیت را 

 : است و البته مطابق معمول تحریف شده است  بیلقانی نیز آمده
 رنگسان بر سنگ از آن زد گنبد نارنجشیشه

 
 گوهرندروي و تاريکز صفت چون شیشه روشن 

 ( 71: 1385)مجیر بیلقانی،                        
  مجیر در طعن   .است   که تحریف شده  رنگ صحیح است بازیچ  یز گنبدشک در بیت باال نبی

بازیچ   نیز  گنبد  اگر  و  کرده  ایجاد  را  تصویري  و سنگ  با شیشه  عنود  به حسودان  تعریض  و 
تکمیل    ،باشد  (بازیچ  يه)شیش مصحح  ضمدر.  شودمیتصویر  در  بدونن  دیگري  ایراد  شک 

شود؛  صحیح شان تسان باید به شیشهشیشهوجه   ، با این توضیح کهت اس  تصحیح این بیت داشته
. به این صورت رسدو مغلوط به نظر میه بیت نامفهوم  وگرن  ؛حسودان است   يهچون منظور شیش

  ي ه شیش  يهست، شکنندا  ايکند که آسمانی که خود شیشهاست که زیبایی بیت نمود پیدا می
شکل بازیچه  بهو  همین پدیده در آثار نظامی نیز سه بار کاربرد داشتهگویا است.  حسودان گشته

   :است  کردهنمود پیدا 
  رنگبازیچهاق  ـــ ن طـــ وم روز کیـــ س
 

بازیچـــ چ کین چرخ  ـــ ه   رنگهبازیچه 
 
 رنگبازیچهد  ـــ ن گنب ـ ـــ ــردش ای ـــ گ 
 

بازیچ  زنــ ــــ برآورد  و  روم   گ  ــــــ ه 
 (157الف:  1388نظامی، )                 

ایـــ نب در  تنـــ ن چ ـــ ازد   گ ـــ اردیوار 
 (23)همان:                                    
پـــ ن این دو رنگـــز  بازیچه گرفت   ی 

 ( 85: 1387نظامی، )                         
تمامی شعبده  در  و  ساحري  نوعی  باال  حقموارد  همان  بازتاب  که  است  مشهود    يهگري 

  آید اي آسمان روم و زنگ بیرون میشیشه  يه از این حق  ،در مورد اول.  اي مشعبدان است شیشه
 ،و در مورد سومدهد  هایی را نمایش میرنگ است، در دنیا بازيچرخ که شیشه  ،در مورد دومو  

ها به گردش این حقه که بر سر یا دست مشعبدان در گردش بوده اشاره دارد و اینکه کارهاي آن
نماید که بازیچ متشکل از بازي  در اینجا ذکر این نکته مهم می  .11بازیچه است و نه از سر حقیقت 

  ي هیعنی وسیل  است و بازیچ   و شعبده  حیلهمعناي فریب،  بهاست و بازي در این ترکیب    و چ
 خوبی نمایانگر این معنا هست: به ،ها بازي مورداستفاده قرار گرفتهفریب. ابیات زیر که در آن

 ازي ـــی و ب ـــ ا فسوس ـــ ا همانـــجهان
 

مفکـــ مه ب ـــ ر  سپنج ـــ ن  سراي  این   ه 
 

 کس نپایی و با کس نسازير  ـــ ه بـــ ک  
 (385:  1383مصعبی به نقل از بیهقی،  )   
پاک  ـــ ن جه ـــ کی  نیرنجو    اي  بازي ان 

 ( 19:  1383)رودکی،                          
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 ت خوش کجا نجهد ـــ اس   بلعجبی  نـــ ای
 
 انگیخت  بازيکه چه    جادوه از آن نرگسو
 

مگ  يازـــباز   کـــ او  نظ ـــ ر   اري ـــه 
 (506: 1390)ناصرخسرو،                  

 آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد
   (284: 1362)حافظ،                        

اول دو رنگ )سیاه  :  توجه است قابل، دو نکته  از نظامیسه بیت مذکور  مطلب دیگر اینکه در  
سان است. شیشه نیز دقیقاً و  و سفید( بودن بازیچ که مطابق مفروضات منتج نگارندگان شیشه

بود، ظاهرش روشن و چون روز و اصلش از    طور که در بیت مجیر نیز به آن اشاره شدههمان
 ارنج تناسب ندارد. وجه با نهیچاست و این تصویر به سنگ است که تیره و تاریک چون شب 

ها باشد که فضاي  بازیچ  همینتواند بازتاب  دیگر اینکه چاردیوار تنگ ازطرفی می  يهنکت
فضاي تنگ را براي شیشه به کار   نیز  اند و دیگر اینکه نظامیداشته سویی  و بسته از چهارتنگی  

 نه براي نارنج:  ،است  برده
 خورشید بر سنگ   يهد شیشـــ م و آـــ چ
 

 تنگ  يهان بر خلق شد چون شیشـــجه 
 ( 138: ب1388)نظامی،                  

 است:  ردهتصویر ک تنگ  يهو بار دیگر علناً آسمان را نه شیش
ایـــ هجنایت  نـــ اي  شیش ـــ ن   تنگ  يهه 

 
 ه در شیشه کن در شیشه زن سنگ ــ هم 

 (429: همان)                           
که چونان    است   بازان آشکارا مانند کردهاین شعبده  يهخاقانی خود در جایی آسمان را به شیش

 : شکن است شیشه ،بیتی که از مجیر گذشت 
 نوازه دل زین فلک سفلهـــ ش بـــ اي نی

 د دیر انجام ـــ و ابـــجورت چاي مدت 
 

 باز شعبده  نــ شکرتـــعش ه  ـــ وي شیش 
 رت چو ازل دور آغاز ـــ ت مه ـــ وي نوب 

 (608: الف1389)خاقانی،                  
است.   حریف شدهتصحیف و تدر دو مورد  نیز این واژه گویا    (87:  1362)  قانیخا  منشآتدر  

خضراي آسمان    يه»آن خیم  :است  آوردهالدین در توصیف آسمان  ها به سیف در یکی از نامه
است، گاه کبود است از عکس پیروزه کوه قاف و گاه بنفش از رنگ    بازیچه تمثالمستعار است، 
اي  اسطوره  يهبودن آسمان که پایگونگون و آبگینهتمثال همان بازیچ ي  هآیا بازیچدریاي محیط«  

  سفید   آبگینه  جنسگون دارد، این  آسمان در اساطیر اصلی آبگینه  ،که رفت نیز دارد، نیست. چنان
 12)البرز(   که پذیرش رنگ از کوه قاف   ویژهبه  ،شود  هاي دیگريتواند پذیراي رنگاست که می

است:    آورده  نیالعدر باب قاف کتاب    احمدبنلیخل .  اي دارددریاي محیط مبناي کامالً اسطورهو  
تا: ذیل باب عین  )بی«  السماء منها  يهخضرالخضراء و    يهبالدنیا من زبرجد»ذلک الجبل محیط  
یعنی   ؛تمثال باشدرو اگر آسمان بازیچبااین(  298:  4، ج1977حموي،  رک.  و دال و میم و نیز  
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اي دیگر رنگ خود را از کوه قاف و  اي است، با یک اصل اسطورهگون که مبناي اسطورهشیشه
 : است  آبگینه خطاب شدهگاه سبز نیز روگردد؛ ازهمینمی و بنفش و سبز گیرددریاي محیط می

پـــ نگ در  گـــر  دور  کینـــ اي   ه ـــ رم 
 

 ز آگینهـــن سب ـــ ردد ای ـــ ه گ ـــ شکست 
 (429ب: 1388)نظامی،                    

کند  این ظن را تقویت می  منشآتدر این بخش  اتی چون زبرجد، پیروزه و بلور  وجود کلم
 باشد.   اجناس و از اصل سنگ بودهاي از همین که بازیچ نیز پدیده

آمده  منشآتاز    دیگري  در عبارت  نمایی  است:    نیز  بازیچه  این زیچی   «نارنج صفایی»از 
اند و همه در ارتباط ار رفتهتناسبات در حد اعالي خود به ک  خاقانی   يهدر این نام(  91:  همان)

شاید توقع .  نمایداست. آمدن نارنج کنار بازیچه و زیچ کمی نامعقول می  هاي معشوقبا ویژگی
دیگر اینکه نارنج    يه. نکتج و غیره مورداستفاده باشدهاي چون ترنهمراه با میوهرود که نارنج  می

رود.  هاي روشن به کار میصفتی است که براي آب و شیشه  رکیبی است. صفا اصوالً صفا چه ت
 که   13« زیچ»  بامشعبدان است    يهبازیچ  و  ازیچ که از جنس شیشهوجه غریب بازآنجاکه  مسلماً  

 : است هم آن را به کار برده مسعود سعد  ، مالیم است ومربوط به بازي و الغ و شوخی است 
 14مل مزاح و ضحکه و زیچـــ ن اهـــ م
 

انبانـــ ر و عصــ ـــ ـرد سفـــ م   م ـــ ا و 
            (494: 1364)مسعود سعد،               

نجاکه بازیچ  و تصحیف وجه بازیچ است و ازآ  نارنج تحریف  در این موضع نیزباید گفت که  
   .یز صفتی است که با آن مطابق است صفا ن  ،گون است طبق مفروضات شیشه

 
 گيریجهينت . ۳
ی گشتگی  مأنوس خاطر غرابت آن به وجوه به است که  شده در دیوان خاقانی در ابیاتی وجهی استنساخ 

ها نیز  تبع آن شرح به اند و  ها داخل کرده را در طبع   مأنوس مواقع وجوه  بیشتر  است و مصححان در    یافته 
بازیچ« یا »بازیچ« به »نارنج«   ي ه وجه غریب »شیش در این مواضع اند.  همان وجوه سقیم را گزارش داده 

یافته به  تصحیف یا   ها  چ از فرهنگ بازی   ي ه بازیچ یا شیش   ي ه شدن واژ فوت است.    »بازیچه« گشتگی 
از ابیاتی که وجه  است.    ها آمده کند که این وجه در آن دریافت و ایضاح این وجه را به ابیاتی موکول می 

یا    اي از جنس شیشه است، پدیده   گاه با شیشه آمده   ، واژه سان که این  همان   آید برمی   مذکور در آن است 
 که در بیت زیر نیز مذکور است: سان آن   است،   رو حباب به آن مانند شده و ازاین   بلور بوده 

                     15حباب  از آب سر بر  نیب چیباز  يهشیش  ل یس  ز سبزه سر بر نیب مطبوخ يدرد
اند  گرفتهاین است که این شیشه را بر سر می  ،دشو میدیگري که مکشوف    يهاز بیت باال نکت

رقصیده و اعمال  گرفته و با آن میبر سر می   هاییاست که شیشهو همین نکته راهبر ما به کسانی  
  شده باز گفته میها شیشهاند که به آنشدهیرت ناظران میو باعث ح  دادهمحیرالعقول انجام می
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کند و ازسویی در نظر  دگون رفتار مینجاکه آسمان ازطرفی محیل و مشعبرو و ازآازهمین است؛
  شده   بازیچ دانسته  يهشیشاز جنس شیشه است، آسمان  ري و دیرین  اي اساطیایهمبا بنشعرا  
 در اشعار با سنگِ آه مورداصابت است.  ،ي است اگون یعنی شیشهآسمان که بازیچ نیز گاه. است 
  ، است بودن این پدیدهايشیشهخاطر بهکافور به بازیچ در شعر خاقانی   يهطور تشبیه شیشهمین

در  به که  آبگینخصوص  آسمان  است   يهاساطیر  شیشازسوي.  سفید  در  مشعبدان   يهدیگر 
حیر ها تنکه در حین حرکت عمل آ ریختهگاه گالب یا آب می  ،خود یعنی بازیچ  ي همورداستفاد

اند. به این پدیده تشبیه کرده  ،است سان  گاه نیز دل نازک را ازآنجاکه شیشهو    بیشتري را برانگیزد
بالغی جناس مذیل است ازطرفی    همراهی بازیچ و بازیچه در اکثر ابیات نشانگر توجه به اصل

 را در خود دارد.اخاتی ؤ مدیگر که بازیچ ازطرف يهبودن پدیدبازیچهو 
ته  ریخدان در آن گاه آب میباي است که مشعرو باید گفت بازیچ حقه یا ظرفی شیشهازاین

داده و باعث حیرت ناظران  رقصیده و گاه اشکالی را از آن نمایش می گذاشته و میو بر سر می
کافور    يهدر یک مورد شیش  ن، دل نازک وودن جنس بازیچ، آسماب ايشیشهخاطر  به  .اندشدهمی

 است.  به آن تشبیه شده
 

 هایادداشت

 است:  شکل زیر آمده. به عنوان مشتی از خروار در دو بیت زیر تمامی نسخ به1
 آفاق و ظلم    يهــدل بیضـــدور سلیمان و ع

 
ـ و ب ــــت ت ــــل کفایــ ـاي کح  ردهـــــــ

 

 چشم حواري و نمل،  ــا و کح ـــد مسیحـعه 
 ( 262:  1388خاقانی،  )                          

 م ــــــان تــــرالزمــــــآخ  يهدــ ـــاز دی
 (278)همان:                                     

جاي وجه معلول »نم«  اي است که شکل صحیح بیت را حفظ کرده و بهمجلس تنها نسخه   يهکه نسخدرحالی
نیز با عدول از اکثریت و اقدم نسخ و همچنین   است که سجادي   آورده ،که نوعی بیماري استرا  وجه صحیح »تم«  

 است.  را گزینش کرده، وجه صحیح مجلس ساسا  يهسخن
ها بسیار است، در دیوان خاقانی نیز وجوهی که  ها در فرهنگ هاي فایت از آن. غیر از دواوین و متونی که واژه2
فرهنگبه از  تسامح  یا  دشواري  یا  و  غرابت  شدهخاطر  فوت  نمونه  ها  قصیدباشد،  در  مثال  براي  دارد؛   ي ههایی 

( 259:  1388راست و قول سبک )اي دیگر روي( یا در قصیده52:  1388میرابوالحارث )بی شمس،  سوگندنامه، بی
  ؛ هاي دیگر در معناي »باعجله« استسرپا در بیت زیر که متناسب با نمونه  ي هکه اصطالحاتی موسیقایی است یا واژ

 ها نیست: ولی در فرهنگ
ـ از سرپ  ازـــه نی ـــب سراپاد ـــ اي درآین ــــــ

می رشیـــجان  يهوـــدریغ  کزـــ م      پاي سرد 
ـ دان  اهـــره کـــت و چهـــدل جوجو اس  يهــ

 رش تعالی شنوند ــالعال از ملکـــا تعـــت 
 به بیست سال برآمد به یک نفس بگذشت 

 ی فرست سرپاین دست ـــاه و جو زیـــک
یا آنچه که آمده نارنج« که در متن مقاله هم آمده از لوازمی است که در فرهنگ  يه»شیشیا   نیفتاده و  ها مذکور 

وجه  هیچبه ،آوردنارنج می يهشیش يدربارهبرداشتی کامالً اشتباه است. دهخدا در ذیل مدخل شیشه توضیحاتی که 
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رو ازاین  ؛ک: دهخدا: ذیل نارنج(ر یکی نیست. )  ،دهدمانده از این پدیده به دست میبا تصاویري که از ابیات باقی
 پژوهانه باشند.هاي تتبعات ادبی و متنوتمام یاریگر بحثمشکل تاتوانند بهها نمیفرهنگ

که غیر از این اصل  ضبط ابیات در متن مقاله و اطالق دیوان خاقانی مربوط به چاپ سجادي است. در جایی.  3
 . دش  ذکر خواهد ،مرعی باشد 

 است:  از سعدي است که به نارنج و رنگ آتشین آن اشاره شده زیرمشهورترین نمونه بیت  .4
 ه باور نکنی من شجر االخضر نار کـــاي 

 
 ن و خلقت نارنج ببین ــاز کــو نظر بـــگ 

 (719: 1362)سعدي،                       
شکفد دختري چون آفتاب از آن  نارنج و ترنج وقتی شاهزاده نارنجی را می  يهعامیانه و پریان   يهجالب آنکه در قص 

 ( 97-93:  1371مارزلف، رک. اي نیز دارد. )اسطوره يهآید و گویا تشبیه خورشید به نارنج پایبیرون می
  ي همایاست، حاکی از همین بن  در این زمینه   بسیار شواهداز    اندک  ايهکه نمونه و عطار  ابیات ذیل از حافظ  .  5

 اي است: اسطوره
 شکند ر میــی ارباب هن ـــان کشت ــآسم

 
 د هزار جوش ــ ک افتــ ر نیلی فلــدر بح

 

 ه بر این بحر معلق نکنیم ــه کــ ه آن ب ــ تکی 
 (758:  1362حافظ،  )                         

 ر غم برآورم ــپ ک خروش از دل  ــر یــگ
 (229 :1382عطار، )                          

  البالغه در ابتداي نهج  (.7/هود)  «و کانَ عَرشهُ علی الماء »است؛  شده    عرش خدا نیز در قرآن بر روي آب نهاده 
اَنشاَ سبحانَهُ فَتَق االجواء و شقَّ االرجاء و سکائک الهواء فاجري فیها  » است:    نیز به این اصل اشارتی رفته  (2:  1380)

  «…ماًء متالطماً تیاّرهُ 
ده به این فضا نیز تعمیم یابد حال  ش. خاقانی باز هم فضاي طفل و نارنج و فلک را آورده و همین تصویر باعث  6

 است؛ براي مثال: ساخته   خوشید نارنجی بلکه آسمان طفلی است که از  ؛آنکه در آن بیت ترسی از طفل نیست
 ز خورشید نارنج گیالن نماید  خویی است کاندر ترازو فلک طفل 

 

زیرا در دیوان خاقانی بارها   ؛باشد وین )ا( بوده ي هکاتب نسخ  يهگون است که گویا لهج. تلفظ دیگري از آبگینه7
خاقانی پسوند گون را براي آب و به   نیالعراقهتحف است. ضمن اینکه در مثنوي  مده  گون آشکل آبگینهاین واژه به

رسد. در چاپ  کاتب چندان صایب به نظر نمی  يه( و اعمال لهج50است )همان:  شکل آبگون و براي فلک آورده
شناختی آواشناسی باید  ( در باب بحث زیبایی83:  1357،  اناست. )هم  گون اختیار شدهآبگینهقریب نیز وجه اصح  

 .  و گین نیست تناسب بین گین و گون کمتر از گینگفت 
بازي  است، بخش مربوط به شیشه   بخشی از  این رساله را ترجمه کرده  که  (451  -447:  1368سفانه ثعالبی )أ. مت8

 توانست بابی را در زبان عربی در این مورد بازکند.  آن می يهاست. شاید ترجم  نکردهترجمه را 
ابزار مشعبدان است که از آن براي ناظران اشکال    ،درستی نیامدهها به. گویا یکی از معانی بازیچه که در فرهنگ9

 گوید: براي مثال مسعودسعد می  ؛نمایندگوناگون می
 ه ست ب کردـــ اي عجو بازیچهـــاز ت

 ه صحرا بر ـــد ب ـــ ادت کن ـــاه ب ـــگ
 

ایـــگ  سپهـــردش  بازیگــــ ــن   رـــ ر 
کنـــ اه سنگـــگ کوه ـــد همـــت  بر   ی 

 (328: 1390)مسعودسعدسلمان،        
 

بازي  چون سحرسازي و شیشه   ؛تر استاست که مسلماً مناسب  . در برخی نسخ سحربازي به جاي ترکتازي آمده10
 بازي نسبتی ندارد.ولی ترکبازي با شیشه   ؛هستندنهایت تناسب  در ،طور که به تفصیل ذکر شدهمان



 ( 50پياپی)  1400 زمستان، 4ی شماره ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــــــــ  286

 

هاي  هایی است که جادوگران از حقهي جادوگران و مهرهها گویا وسیلهیکی از معانی فایت بازیچه از فرهنگ   .11
 هایی است که یافت شد: اند. ابیات زیر یکی از مشتی از خروار نمونهآوردهخود بیرون می 

باز برون آرد به هر روزم جنون آرد دگر   ي 
 
 ران ــ ــــش آن دیگـــت آرایـــ اه گفـــش
 

ـ ــ ک  بلعجب  هايبازیچه ی  ــــــبس  رد ـــ
 

نتوان برد کم  ک و مهر ـــ ال از فلـــدستی 
 

 او حیران   هايبازياویم ز    يبازیچهکه من   
 (134:  4، ج1378)موالنا،                       

چـــــ ـهس  بازیگران  يبازیچهون  ــ ــت 
 (183:  1383)عطار،                             

 ز روي و زلف خود صد روز و شب کرد
 (546:  1386)شبستري،                          

 مهره و طاسی ن  ـــای  يازیچهه ب ـــمادام ک
 (366: 1372)کمال خجندي،                 

 

  ؛15:  7، ج1977یاقوت حموي،    ؛303:  1374مقدسی  رک.  دانند )برخی البرز را همان قاف دوران اسالمی می.  12
:  1397پور،  عباسی و علی  :کرنیز  )نیز اصل البرز زمردین است.    در اساطیر  .(70:  1387،  انهم  ؛ 54:  1358کربن،  

135- 154) . 
و تناسب لفظی با بازریچ   منشآت است؛ ولی از این جمالت در فرهنگ دهخدا این وجه ذیل مدخل زیج آمده . 13

 شود که زیچ صحیح است. مشخص می
جاي زیچ آمده که گویا ( »زنج« به431:  1390( »رنج« و در تصحیح مهیار )352:  1339. در تصحیح یاسمی )14

د، تصحیح  شوو تناسب آوایی آن با بازیچ و بازیچه مشخص می  منشآتتصحیف همین زیچ است و با این عبارت 
 اصح است.  مذکور در متن

ها وجه  روست و در تمامی آننگارندگان براساس تحقیق پیش  تصحیح نهایی  يابیات مذکور در بخش نتیجه  .15
 است.  دهشگزین وجوه سقیم بازیچه و نارنج صحیح موردادعاي نگارندگان یعنی بازیچ جاي

 
 نابع م
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 تهران: ما  ،. تصحیح احمد کرمیدیوان کمال خجندي(. 1372کمال خجندي. )

 تهران: سروش.  ،کاووس جهانداريکی ي. ترجمه هاي ایرانیبندي قصهطبقه(. 1371مارزلف، اولریش. ) 

 تهران: پیروزک  ،. تصحیح رشید یاسمیسعدسلمان دیوان مسعود(. 1339مسعود سعد سلمان. ) 
 اصفهان: مشعل.   ،. تصحیح سیدمهدي نوریانسعد سلمان  دیوان مسعود(. 1364)  ــــــــــــــــــ
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تصحیح محمد مهیار، تهران: پژوهشگاه علوم    .دیوان مسعود سعد سلمان(.  1390)   ــــــــــــــــــ
 انسانی و مطالعات فرهنگی. 

  نشر   مرکز :  تهران   .(خاقانی  دیوان  از  قصیده  شش  شرح)  خاوري  عروس  جام(.  1387. )معصومه  کن،عدن م
 دانشگاهی. 

 تهران: پاژنگ.   ،ضیاءالدین سجادي. تدوین سیدحواشی دکتر معین بر دیوان خاقانی(.  1385معین، محمد. ) 

 تهران: آگه.  ،شفیعی کدکنی يترجمه . آفرینش و تاریخ(. 1374مقدسی، مطهربن طاهر. ) 

ایرج. قباديرساله   يترجمه »(. 1343) ملکی،  ریدک  و  خسرو  شاه    ، 90يشماره ،  یقیموس.  «ي 
 . 105-87صص ،3يدوره

 تصحیح فروزانفر، تهران: امیرکبیر. به  ،5و  4کلیات شمس. ج . 1378موالنا، جالل الدین.  

 . . تهران: زوارصورخیال در خاقانی يمهنافرهنگ(. 1395فر، سعید. ) مهدوي

 . هاي جیبی و امیرکبیرکتاب ي ه سسؤتهران: م ،پور. به کوشش نادر وزینسفرنامه .( 1370ناصرخسرو. )

 تهران: نگاه. ، زادهبا مقدمه سیدحسن تقی دیوان ناصرخسرو.(. 1389) ــــــــــ. 

کوشش سعید  . تصحیح و حواشی وحید دستگردي و به مخزن االسرار ( 1387نظامی، الیاس بن یوسف. )
 تهران: قطره  ،حمیدیان
  ، کوشش سعید حمیدیان . تصحیح و حواشی وحید دستگردي و به نامه اقبال   .  الف( 1388)   .  ____________

 . تهران: قطره 

  ، کوشش سعید حمیدیان . تصحیح و حواشی وحید دستگردي و به خسرو شیرین ب(  1388. ) ____________
 . تهران: قطره 

 تهران: علمی فرهنگی.  ،جعفر شهیدي ي(. ترجمه 1380. )البالغهنهج

صص   ،2 يشماره  ،9سال  ،نامهکهن(. »از البرز تا قاف«. 1397پور، اسماعیل. )  و علیعباسی، عبداهللواثق 
135-154 . 

 . تهران: فردوس ،تصحیح سیروس شمیسا الشعرا.مصطلحات(. 1380. ) وارسته، سیالکوتی مل 

 الصادر. بیروت: دار ،7و   4 . جالبلدانمعجم(. 1977یاقوت حموي، یاقوت بن عبداهلل. ) 
 

 
 
   
 

 
 

 
 

 

 
 

 


