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  چکیده
 اطالعـات  فقـدان  فارسـی،  ادب هحـوز  در پژوهشـگران  روي پـیشِ  مسائل ینتر مهم از یکی
 و آثـار  و احـوال  شـرح  ابـ  مـرتبط  موضـوعات  اي پـاره  مطالعـات  هپیشـین  خصـوص  در کافی
 حاضـر  پـژوهش  .اسـت  فارسـی  ادب سـرآمدان  ویـژه  هبـ  نویسـندگان،  و شـاعران  هاي  اندیشه
 کتـب،  هعرصـ  در پژوهی خاقانی فیمعر به پژوهش این .است پژوهی خاقانی هحوز به پاسخی
 و یاینترنتـ  هاي سایت اگرچه .پردازد می تاکنون 1300 سال از ایران در ها نامه پایان و مقاالت
 دسـترس  در خاقـانی  هدربار گرفته  انجام تحقیقات هسابق شناخت هزمین در هایی شناسی کتاب
 هـا  شناسـی  کتـاب  و هـا  سـایت  این اغلب اطالعات که است ضروري نکته این یادکرد است،
 نقـد  و معرفـی  منظـور  بـه  جـامع  پژوهشـی  ضرورت مبنا همین بر ؛است ناقص و مختصر غالباً

 .گردیــدمنجــر  اثــري چنــین آمــدن پدیــد بــه خاقــانی، هدربــار فتــهگر  انجــام هــاي پــژوهش
 و مقالـه  کتـاب،  از اعـم ( خاقـانی  هدربـار  پژوهش 1000 از بیش نقد و فیمعر پژوهی، خاقانی
 فـی معر در انتقـادي  روشـی  از اسـتفاده  تحقیـق،  ایـن  هـاي  نـوآوري  جمله از .است )نامه پایان

 ،»اشـاره « عنوان با بخشی در پژوهش، هر فیمعر بر عالوه یعنی است؛ شده انجام هاي پژوهش
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   .است شده اشاره پژوهش ضعف و قوت موارد به
  ها  کلیدواژه
  خاقانی هاي گزیده خاقانی، شروح پژوهی، خاقانی خاقانی،

  
  لهئمس بیان و مقدمه

 متقـدم  دسـتاوردهاي  و ها داده ،تحقیق هپیشین به اتکا پژوهشی، فعالیت هر هاي بایسته جمله از
 و هـا  رسـانه  کمـک  بـه  موضوع، هر در ما که است اي پراکنده اطالعات همان ها، داده .است

 تحلیـل  و شـده  بنـدي  طبقـه  صـورت  اطالعـات،  .هسـتیم  رو هروبـ  ها آن با گوناگون ابزارهاي
 بنیـان  بر که است جدیدي هشد کشف و استنتاج هاي صورت دانش، .هاست داده هشد علمی

 ابـزاري  خـرد  .شـود  مـی  حاصل خود علمی خاص روش اب منطبق و صحیح و دقیق اطالعات
 تبـدیل  و اطالعـات  به ها داده تبدیل در انتقادي تفکر صورت به فرایند، این کل در که است

 مسـتقل،  نگـرش  نهـایی،  هـدف  آن از مقصـود  امـا  د؛شـو  می استفاده، از آن دانش به اطالعات
  ).75 :1993 ،1آبوت( آید می وجود به متفکر پژوهشگر یک براي که است اي علمی و منطقی

 دوران ایـن  در پژوهشـی  هر ارزش و اصالت سوم، ههزار در دانش اهمیت به توجه با
 از هـدف  رو ایـن  از .است دانش تولید براي پژوهش آن سازي بستر یا و دانش تولید میزان به

 .اسـت  آن افـزایش  و بشري دانش در جدید هاي افق و ها عرصه کشف دانشگاهی، تحقیقات
 دقیــق و مشــخص شناســی روش و تعریــف موضــوع، مســائل، مبــانی، از بایــد دانشــی نــینچ

 بـا  .دارد وجـود  ادبیات به نسبت غرب دانشگاهی نهادهاي در نگرشی چنین .باشد برخوردار
 هـاي  پـژوهش  انجـام  نـوع  و امـروز  جهـان  در دانش اهمیت و علمی مقتضیات داشتن نظر در

 هجامعـ  در کـه  اسـت  آشـکار  کـامالً  ایـران،  در ادبـی  هـاي  پـژوهش  بـا  آن همقایسـ  و پیشرفته
ــژوهش حقیقــت غیردانشــگاهی و دانشــگاهی ــی پ ــه آن ادب ــه گون ــد ک  .اســت نشــده ادا بای
 نبـود  علـت  بـه  .نمایـد  مـی  بایسـته  کـه  اسـت  آن از نـاچیزتر  بسـیار  گرفتـه  انجام هاي پژوهش
 اطالعــی بــی همچنــین و شناســی، مقالــه ویــژه هبــ و شناســی کتــاب هحــوز در کــافی اطالعــات
 و اسـت،  پیشـین  تحقیقـات  تکـرار  ها پژوهش بیشتر گرفته، انجام هاي پژوهش از پژوهشگران

                                                                                                                             
1.  Abbott 
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 بعضـاً  حتـی  و شـود  نمـی  دیـده  قبـل  تحقیقات به نسبت نوآوري هیچ بعدي تحقیقات در گاه
   .شود می مشاهده هم تر ناقص اطالعات
 نامـه  پایـان  چندین هنمون براي موضوع یک هدربار گاه که است اي گونه به مسئله این

 چیـنش  بـا  گـاه  و زبـان  تغییـر  با گاه موضوع تکرار است، شده دفاع مختلف هاي دانشگاه در
  )3 :1391 رضی،( .گیرد می صورت مطالب متفاوت

 ها کتاب مقاالت، جويو جست هزمین در هایی سایت نهادها، از برخی همت با امروزه
 منـابع  ههمـ  حـاوي  و جـامع  هـا  سـایت  ایـن  تاطالعـا  ولی ؛1است شده طراحی ها نامه پایان و

 عنـوان  مشخصـات  از فهرسـتی  بـه  تنها ها، شناسی کتاب و موجود هاي سایت بیشتردر  .نیست
 هزمینـ  در بسیار هاي گره دلیل همین به شود؛ می بسنده نویسنده نام و نامه پایان و مقاله ، کتاب

  .است مانده ناگشوده ادبی تحقیقات
 هعرضـ  بـا است  کوشیده ها، محدودیت و کمبودها این جودو دلیل به حاضر پژوهش

 شـامل ( ادبـی  تحقیقـات  تحلیـل  و نقـد  و بنـدي  طبقـه  معرفـی،  شناسایی، هزمین در تازه روشی
  .بردارد قدم تحقیقاتی موانع رفع در خاقانی، هدربار )نامه پایان و مقاله، کتاب

 آوري جمـع  از پـس  یعنـی  .اسـت  انتقـادي  و تحلیلی ـ توصیفی حاضر پژوهش روش
 موضــوعی لحـاظ  از منـابع  ایــن خاقـانی،  هدربـار  )مقالــه و نامـه  پایـان  کتــاب،( موجـود  منـابع 
 پـژوهش،  خـاص  روش آن، معرفـی  و پـژوهش  هـر  از مختصري آوردن از پس و بندي طبقه

 هـر  نقـد  بـه  مختصـري  پایـان  در و شـود  می ذکر پژوهش منابع و نوآوري جنبه و دستاوردها
  .است شده پرداخته پژوهش

 زبـان  شاعران ترین برجسته از یکی خاقانی که دارد اهمیت جهت این از پژوهش این
 مـورد  بسـیار  مضـامین،  و الفاظ کاربرد در خاص هنر و مهارت دلیل به که است فارسی ادب و

. انـد  را تألیف کـرده  نامه پایان و کتاب ،مقاله صدهاطوري که  به ،گرفته قرار پژوهشگران توجه
 دانشـگاهی  تحصـیلی  مقـاطع  در امـروزه  که است حدي به ادبی آفرینش در اقانیخ هنري نبوغ
 از یکـی  همـواره  و اسـت  اصـلی  دروس از یکـی  خاقـانی  دیـوان  فارسـی،  ادبیـات  و زبان هرشت

  .دارد نقد و تحلیل و تصحیح و شرح به نیاز کهبوده است  رشته این دروس دشوارترین

                                                                                                                             
هـاي علـوم    مقـاالت در رشـته   هو در حـوز  www.irandoc.ac.ir: ها سـایت  نامه براي مثال در حوزه پایان.  1

از جملـه   www.noormags.com, www.ensani.ir, www.sid.ir,www.isc.ir هایی نظیر انسانی، سایت
هـاي مختلـف    هـایی کـه در رشـته    نامه ي از مقاالت و پایاندها تعدا که با مراجعه به آناست هایی  سایت

  .شود اهده میعلوم انسانی نوشته شده است، مش

http://www.irandoc.ac.ir
http://www.noormags.com
http://www.ensani.ir
http://www.sid.ir,www.isc.ir
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 :گویـد  مـی  خاقـانی  ادبـی  مقام توصیف در خاقانی آثار شارحان از یکی نمونه، براي
 بـا  تنگناهـا  و مضـایق  از و پوشـانیده  معنـی  قامـت  بر لفظ لباس تمام، دستی چابک با خاقانی«

 اسـتخدام  در را خـود  زمـان  هاي دانش مصطلحات دستی، چیره با او .است آمده بیرون توفیق
 تفسـیر  و فقـه  علـوم  در را او نخستین، نظر در او شعر  خواننده که نحوي به آورده خود سخن

 شـامخ  مقـامی  و درجـه  صاحب عرفان، و تصوف و نجوم و طب و حکمت و سیر و تاریخ و
 عـالم  یـک  هماننـد  انبیـا  هـاي  قصه و نبوي احادیث و کریم قرآن آیات از خاقانی .انگارد می
 از و کـرده  اسـتفاده  حکیمانـه  فلسفه و طب مصطلحات از و است  بوده مند بهره دینی هپای بلند
 شـعر  در آگـاه  و فرزانـه  اخترشـماري  همچـون  را شناسـی  ستاره اصطالحات حضیض تا اوج

 نپوشـانده  نو لباسی را دیگران هاي گفته و نپرداخته پیشینیان مضامین تکرار به او .است آورده
 از و دهـد  نشـان  متنـوع  تعبیرهاي و تصویرها با را مفهوم یک تا است بوده آن بر بلکه است،
  .)22 :1385 ماهیار،( »است برآمده تکلف بدون و استادي کمال در کاري  چنین هعهد

 و خاقـانی  هدربـار  مختلفـی  هـاي  کتـاب  و ها مقاله تاکنون، هجري چهارده هسد آغاز از
 بـه  .اسـت  نکـرده  نقـد  و معرفی را ها نوشته این یکجا مرجعی هیچ اما درآمده نگارش به او آثار
 هـاي  کتـاب  و ها مقاله غیرعلمی، و سست هاي نوشته از یاريبس آمدن پدید بر افزون دلیل همین
 انتقـادي   شناسی کتاباگر  که است رسیده چاپ به تکراري و همگون موضوعات با نیز زیادي

  .آمد می فراهم گذشته هاي پژوهش و مطالعات از بهتري نتایج ،وجود داشت
  

  شناسی روش
 و هـا  سـایت  اسـناد،  مجـالت،  بـه  همراجعـ  بـا  ابتـدا  کـه  است گونه بدین حاضر پژوهش روش

 در کـه  شـرحی  بـه  سـپس  و شـد  شناسـایی  پژوهی خاقانی با مرتبط آثار مجموعه ها، کتابخانه
 بـه  تـوان  می پژوهش، منابع جمله از .گردید نقد و معرفی بندي، طبقه آمد، خواهد مقاله ادامه

  :کرد اشاره این موارد
  

  ها شناسی کتاب
 بابـا  خـان  عربـی  و فارسـی  چاپی کتب نامؤلف مشار؛ بابا نخا فارسی چاپی هاي کتاب فهرست
 هـاي  کتاب ایران؛ اسالمی جمهوري ملی هکتابخان انتشارات از ایران ملی شناسی کتاب مشار؛
 فارسـی  مقـاالت  فهرست افشار؛ ایرج از ایران هسال ده شناسی کتاب آدم؛ بنی حسین از ایران
 شناسـی  کتـاب  علمـی؛  مراکـز  و هـا  دانشـگاه  مختلف هاي کتابخانه شناسی کتاب افشار؛ ایرج
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 محمــد ادبــی مراجــع شــناخت و تحقیــق روش ؛علمــی اطالعــات مرکــز هــا شناســی کتــاب
 هـاي  شناسـی  کتـاب  ؛سـتوده  غالمرضـا  ادبیـات  در تحقیق روش و شناسی مرجع ،غالمرضایی
  .؛ و آثار دیگرمنزوي احمد از خطی هاي نسخه فهرست ؛خاقانی با مرتبط

  
  ها سایت
 سـایت ؛ )(www.noormags.com اسـالمی  تحقیقـات  مرکـز  از نـور  تخصصی مجالت سایت
 سـایت  ؛)www.sid.ir( فارسـی  مقـاالت  جـوي و  جسـت  سـایت  ؛)www.hoozeh.net( حـوزه 
 سـایت  ؛)www.magiran.com( ایـران  مجالت سایت؛ )www.Ketab.ir( کتاب جويو جست
 جويو جست سایت ؛)www.nli.ir( ایران ملی هکتابخان سایت ؛)www.irannamaye.ir( نمایه
ــخه ــاي نس ــی ه ــایت ؛)www.aghabozorg.ir( خط ــران س ــ در داك ای ــويو جســت هزمین  ج
 هـاي  کتابخانـه  سـایت  و سـیمرغ  دیجیتالی هکتابخان سایت ؛)www.irandoc.ac.ir( ها نامه پایان

  .تهاس سایت این جمله از مختلف هاي دانشگاه
  

  نشریات و مجالت
 پژوهشـی،  - علمـی  مجـالت  هـاي  شماره تمام شده کوشش نشریات، و مجالت درخصوص

 بررسـی  نشریات و مجالت جمله از .شود بررسی موجود اسناد و نشریات و ترویجی - علمی
  :ازاست  عبارت تحقیق، این در شده

 ؛رگـوه  ؛دبیـات ا مـاه  کتـاب  ؛تبریـز  دانشـگاه  انسـانی  علـوم  و ادبیات هدانشکد هنشری
 ؛سـمنان  دانشـگاه  انسانی علوم هدانشکد هنشری ؛)شیراز انسانی و اجتماعی علوم( ادب بوستان
 ؛ادبـی  پژوهشـی  هفصـلنام  ؛سـخن  ؛ایران بام فرهنگ ؛پژوه هفصلنام ؛زمین ایران سراي فرهنگ

 هاهنامـ م ؛شـعر  ؛زنـدگی  آیینـه  ؛شرق ؛ادبستان ؛ان هیک ؛ت ال رس ؛اطالعات ؛ارمغان ؛ ير ه ش م ه
ــه کتــاب ؛یفرهنگــ هــانیک ؛گنجینــه ــ ؛هفت ــزا هماهنام  ؛شــعر ؛ســاالري مــردم ؛جــم جــام ؛رئ
 و ادبیـات  هدانشـکد  همجلـ  ؛)فارسـی  ادبیـات  و زبان هنام پژوهش( تعلیمی ادبیات هنام پژوهش

 همجلــ ؛دانشـنامه  همجلـ  ؛همـدان  آزاد دانشـگاه  عرفـان  و ادب هفصـلنام  ؛مشـهد  انسـانی  علـوم 
 گـوهر ( فارسـی  ادب و زبـان  هنامـ  پـژوهش  ؛تهـران  دانشـگاه  انسـانی  علوم و ادبیات هدانشکد
 راهنمـاي  ؛موسـیقی  هنر هماهنام ؛حافظ هماهنام ؛میراث هآین هدوفصلنام ؛ایرانیکا ایندو ؛)گویا
 رشـد  هفصلنام  ؛تهران دانشگاه انسانی علوم و ادبیات هدانشکد پژوهشی ـ علمی همجل ؛کتاب
 ؛انسانی علوم پژوهش همجل ؛ادبی هاي ژوهشپ ؛آذري هلنامفص ؛پارسی ادب و زبان آموزش

http://www.noormags.com
http://www.hoozeh.net
http://www.sid.ir
http://www.Ketab.ir
http://www.magiran.com
http://www.irannamaye.ir
http://www.nli.ir
http://www.aghabozorg.ir
http://www.irandoc.ac.ir
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 آزاد دانشـگاه  هنشـری  ؛ادبیـات  تاریخ هفصلنام ؛تبریز انسانی علوم ادبیات هنشری ؛بهارستان هنام
 علـوم  و اتیـ ادب هدانشـکد  هناملفص  ؛بالغی زبانی مطالعات همجل ؛نامه کاوش ؛خوي اسالمی
 انسـانی  علـوم  و ادبیـات  هدانشـکد  هنشـری  ؛)ادب و انزبـ  هنامـ  ژهیـ و( شهرکُرد دانشگاه یانسان

 ؛)ادب بهـار ( فارسـی  نثر و نظم شناسی سبک ؛مردم فرهنگ هفصلنام ؛ جوان ؛کرمان دانشگاه
 دیـن  ؛مشـهد  اسـالمی  آزاد دانشـگاه  فارسـی  ادبیـات  و زبـان  تخصصـی  هفصلنام ؛ یارس پ  هما ن

 هنشـری  ؛دانـش  ؛اقبـال  ؛قـدس  هنشری ؛ما  نالیگ ؛ادبی فنون ؛شهر ایران هندیشا ؛شهر ن ایرا ؛خرم
 ؛فردوسـی  ؛یادبـ  قـات یتحق و مطالعات ؛معلم تربیت دانشگاه انسانی علوم و ادبیات هدانشکد
 ؛فرهنگسـتان  هنامـ  ؛ارمغـان  ؛غنـایی  ادب هنام پژوهش ؛آوین المللی بین هماهنام ؛پژوهی باستان
 هدوفصـلنام  ؛پارسـی  هنامـ  همجلـ  ؛انسـانی  علـوم  پـژوهش  همجلـ  ؛همـدان  ؛آشـنا  دیدار ؛عالمه
 نـور  پیـک  هفصـلنام  ؛ ير ه شـ  م ه ؛میـراث  گـزارش  هدوماهنامـ  ؛فارسی ادبیات و زبان پژوهش

 ؛دینــی هاندیشـ  ؛گویـا  گـوهر  هفصـلنام  ؛بشـارت  هدوماهنامـ  ؛معـارف  هنشـری  ؛)انسـانی  علـوم (
 آفـاق  ؛ر ارگ ک و ار ک ؛گلستان ؛صوفی ؛کالمی ـ فلسفی هاي ژوهشپ ؛)اتیادب هژیو( فرهنگ
 ؛تربیـت  مقـاالت  ؛)وتربیـت  تعلـیم (پرورش و آموزش ؛هفتگی طوفان ؛منازل و مسالک ؛مهر

 ؛کلـک  ؛وا ه لیگـ  ؛پـژوه  هفصـلنام  ؛یغمـا  ؛قـاموس  ؛قلم صاحب ؛مهر ؛اشارات هماهنام ؛ارغنون
 آفتـاب  هفصـلنام  ؛دانشـنامه  ؛انجمـن  هنامـ  ؛مبین لسان ؛ادگاری همجل ؛زمین ایران فرهنگ ؛یغما
 ادبیات و زبان هنشری ؛اصفهان فرهنگ هفصلنام ؛گلچرخ ؛امروز تهران ؛پیمان هنامصلف ؛اسرار
 محمـود  دکتـر  هناموار ؛ایران امداد هفصلنام ؛پارسی قند ؛اراك اسالمی آزاد دانشگاه فارسی
  .گنجینه هماهنام ؛ ت ش ه ب  هدرواز ؛رضوي قدس آستان هنشری ؛ةمشکو ؛افشار

 انجـام  خاقـانی  شـعر  ةدربـار  که هایی نامه پایان و اه کتاب مقاالت، آوري جمع از پس
 اصـلی  مضامین ،کلیدي واژگان ،شناسی کتاب مشخصات :شامل هایی بخش در است، گرفته

 دو کـه  اسـت  ایـن  حاضر پژوهش هاي نوآوري از .است شده معرفی و خالصه اصلی منابع و
 شناسـی،  روش نظـر  از همقال نقد شامل( اشاره و دیگر شاعران شعر به رویکرد در قالب بخش
 مقـاالت  انتقـادي  تحلیـل  در )نوآورانـه  هجنبـ  و گیـري  نتیجـه  منابع، موضوع، با عنوان تناسب
 بـراي  کـه  اسـت  مفیـد  جهت این از »دیگر شاعران شعر به رویکرد« بخش .است شده اضافه
 بـه  مقالـه  مـتن  در اسـت،  پرداختـه  خاقـانی  شعر در اعداد کاربرد بررسی به که اي مقاله نمونه
 از تنهـا  نـه  پـژوهش،  ایـن  به مراجعه با محققان که است کرده استنادهایی دیگر شاعران شعر

 پرداختـه  هـا  آن بـه  محقـق  کـه  دیگـر  شـاعران  شعر به بلکه خاقانی، شعر در شیوه این کاربرد
  )1(.کند استفاده دیگر هاي پژوهش دراز این اطالعات  تواند می و گردد می واقف است،
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  مقاالت مجموعه

 هفتـاد  ؛)1384 شناسـی،  همـایش خاقـانی  (شناسـی  خاقـانی  همایش ةبرگزید مقاالت جموعهم
 در آن تـاریخی  سـیر  و آذربایجـانی  سـبک  مقـاالت  مجموعـه  ؛)1385 یحیی مهدوي،( مقاله
 ســخن در عرفــان تجلــی مقــاالت مجموعــه ؛)الــف1382 مدرســی و طــالعی،( فارســی شــعر

  .هایی از این دست دیگر مقاله و ؛)ب1382 مدرسی و طالعی،( نآذربایجا سخنوران
  مقاالت
 مختلـف،  هـاي  شناسـی  کتـاب  و هـا  سـایت  نشریات، مجالت، از آمده دست به مقاالت تعداد
 نظـر  از یکـی  جـدول،  دو در شده، آوري جمع مقاالت .است مقاله 700 خاقانی، شعر ةدربار
  .است شده تحلیل و بندي دسته ،یموضوع نظر از دیگري و زمانی

  :است ذیل شرح به مقاالت هحوز در پژوهی خاقانی سیر زمانی، تحول نظر از
  

  )مختلف هاي دهه در( زمانی نظر از ،مقاالت تعداد جدول   1 جدول
  تعداد  هاي سال
  21  1310ـ1300
  6  1320ـ1311
  10  1330ـ1321
  13  1340ـ1331
  26  1350ـ1341
  26  1360ـ1351
  40  1370ـ1361
  137  1380ـ1371
  334  1390ـ1381

  
  
  
  
  
  
  



 81/  ...هاي  ژوهشو نقد پ معرفی ؛پژوهی خاقانی

  
  
  
  
  

  هاي مختلف مقاالت در سال ۀصدر عر هیپژو خاقانی   1نمودار 
 مشــاهده زمــانی ســیر نظــر از مقــاالت تعــداد 1نمــودار و جــدول در کــه گونــه همــان

 در تتبعـات  و هـا  پـژوهش  آغـاز  کـه  1300 سال از مقاالت هعرص در پژوهی خاقانی شود، می
 در تحـول  ایـن  دلیـل  ینتـر  مهـم  .اسـت  داشـته  صـعودي  سیر امروز تا است، کالسیک متون
 تحصـیالت  هـاي  دوره و هـا  رشـته  همچنـین  و مجـالت  شـمار  افـزایش  پژوهی، خاقانی هعرص

 کشـور،  سراسر در مختلف هاي دانشگاه تأسیس و ایجاد همچنین .هاست دانشگاه در تکمیلی
  .است کرده فراهم را دانشگاهی هعرص در بیشتر پژوهش موجبات
 بررسی مورد موضوع به توجه با پژوهی، خاقانی مقاالت مجموع نیز یموضوع نظر از

 شـعر  در حـدیث  و قـرآن  تـأثیر « ،»خاقـانی  حال شرح و نامه زندگی« شامل موضوع یازده در
 و شـرح « ،»دیگـر  شـاعران  بـا  خاقـانی  شـعر  همقایسـ « ،»خاقانی شعر در انبیا سیماي« ،»خاقانی
 شـده   نوشـته  آثـار  نقـد  و معرفـی « ،»)قصـیده  یـک  یـا  بیت یک از اعم( خاقانی شعر تصحیح
 ،»شناسـی  زیبـایی  و ادبـی  نقـد  هاي شیوه پایه بر خاقانی اشعار نقد « ،»شعرش و خاقانی درباره

 اشـعار  در طبـی  اصـطالحات «، »تصـوف  و عرفـان  و خاقـانی « ،»خاقـانی  شعر در وحج کعبه«
 کـه  شـود  می یادآور .ستا شده بندي دسته »خاقانی اشعار در نجومی اصطالحات«و  »خاقانی
 شـده  یـاد  بندي دسته ولی کرد بررسی تر جزئی صورت به را خاقانی شعر موضوعات توان می

 بـه  شـده  سـعی  و اسـت  گرفتـه  صـورت  خاقـانی  مقاالت مجموع از يبسیار  بررسیبر اساس 
 را خاقـانی  شـعر  در بررسـی  مـورد  موضـوعات  اهـم  که اي گونه به و مفید و مختصر صورت

   .شود پرداخته یموضوع نظر از خاقانی اشعار بندي طبقه به دربرگیرد،
  

  خاقانی شعر موضوعی بررسی   2 جدول
  درصد  موضوع

  98  نامه و شرح حال خاقانی زندگی
  13  تأثیر قرآن و حدیث بر شعر خاقانی
  41  سیماي پیامبران در شعر خاقانی
  102  مقایسه خاقانی و شاعران دیگر
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  66  شرح و تصحیح شعر خاقانی
  76  معرفی و نقد آثار نوشته شده درباره خاقانی و شعرش

  184  نقد اشعار خاقانی بر پایه نقد ادبی
  32  کعبه و حج در شعر خاقانی
  15  خاقانی و عرفان و تصوف

  7  خاقانی اشعار در طبی اصطالحات
  16  اصطالحات نجومی در اشعار خاقانی

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  بندي موضوعی مقاالت، طبقه ۀعرصدر  هیپژو خاقانی   2نمودار 
  

 درصـد  بیشترین که دهد می نشان) خاقانی شعر موضوعی بررسی( 2 جدول و نمودار
 و اي نامـه  زنـدگی  هاي بررسی« و »ادبی نقد اصوله پای بر خاقانی شعر هاي بررسی« به مقاالت
 ایـن  دلیـل  ینرتـ  مهم .دارد اختصاص »دیگر شاعران با خاقانیه مقایس« و ،»خاقانی حال شرح
 بـه  فارسـی،  شـعر ه زمین در گرفته انجام هاي پژوهش بیشتر 60ه ده از قبل تا که است این امر
 60ه دهـ  از مقابـل  در .داشت اختصاص آنانه نام زندگی و شاعران اشعارمعرفی  و حال شرح
 شـعر  بررسـی  یافـت،  رونـق  دانشـگاهی  نقـد  کـه  هشـتاد  و هفتـاد  هاي دهه در ویژه هب و بعد به
 فرمالیسـتی،  نقـد  شناسـانه،  زیبـایی  نقد از اعم جدید، ادبی نقد اصوله پای بر فارسی سیککال
  .گرفت قرار فارسی ادب و زبان محققان توجه مورد اي، مقایسه و تطبیقی نقد



 83/  ...هاي  ژوهشو نقد پ معرفی ؛پژوهی خاقانی

 نقــد« و »خاقــانی شــعر تصــحیح و شــرح« بــه درصــد بیشــترین یادشــده، مــوارد از بعــد
 و متـون  تصـحیح  هـاي  بررسـی  .دارد اختصـاص  »نیخاقـا  شعر هدربار گرفته انجام هاي پژوهش
 خاقـانی  شـعر  هدربـار  گرفتـه  انجام هاي پژوهش و ها گزیده نقد همچنین و خاقانی شعر تصحیح

 کـاربرد  سـبب  به خاقانی شعر مفهوم و معنی که دلیل این به است؛ برخوردار فراوانی اهمیت از
 تـا  متعـدد،  هـاي  نسـخه  در اتکلمـ  اي پـاره  ضـبط  اختالف و مختلف فنون و علوم اصطالحات

 هزمینـ  در کـه  زیـادي  هـاي  پژوهش رغم علی گاه گه و است نظر و بحث محل یا دیریاب حدي
  .دارد وجود شاعر مقصود درك خصوص در زیادي مشکالت است، شده نوشته خاقانی شعر

 جـدول  و نمـودار  در »خاقـانی  شـعر  در نجـومی  و طبـی  اصطالحات« کاربرد اگرچه
 نکتـه  ایـن  اسـت،  داده اختصـاص  خـود  به موضوعات سایر به نسبت تريکم درصد مذکور،
 معاصـر  و کالسیک شاعران دیگر اشعار با مقایسه در موضوعات این که است توجه درخور
  .است آذربایجانی سبک شاعران و خاقانی شعر هممیز وجه فارسی،

  
  ها کتاب
 ،معرفـی  او، شـعر  و انیخاقـ  به مربوط موضوعات با چاپی کتاب 100 مجموع تحقیق این در

 موضـوع  پـنج  در مختلـف  موضـوعات بـه   توجـه  بـا  آثـار  ایـن  .است شده توصیف و بررسی
 تعـداد تصحیح  ۀدر زمین :اند شده بندي دسته »سایر« و »فرهنگ« ،»شرح« ،»گزیده« ،»تصحیح«

 کتـاب،  23 تعـداد  شرح اشعار خاقـانی  ۀدر زمین کتاب، 22 تعدادگزیده  ۀدر زمین کتاب، 15
 و تحلیـل  و نقـد  از اعـم  ،مختلـف  موضـوعات  ۀدر زمینـ  و کتـاب  8 تعـداد فرهنگ  ۀزمیندر 

  .کتاب 32) با عنوان سایر( اي مقایسه هاي بررسی
  

  شروانی خاقانی ةدربار شده نوشته هاي کتاب درصد و تعداد   3 جدول
  درصد  تعداد  موضوع
  15  15  تصحیح
  22  22  گزیده
  23  23  شرح
  8  8  فرهنگ
  32  32  سایر
  100  100  جمع
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  شروانی خاقانی ةدربار هاي نوشته شده کتاب درصد و تعداد  3نمودار 
  مختلف هاي دهه در کتب ۀصعر در پژوهی خاقانی   4 جدول

  درصد  داتعد  دهه
20  1  1  
30  6  6  
40  8  8  
50  4  4  
60  8  8  
70  31  31  
80  42  42  
  100  100  جمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي مختلف کتب در دهه ۀصپژوهی در عر یخاقان   4نمودار 
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 خاقـانی،  هدربـار  شـده  نوشـته  کتـاب  100 مجمـوع  از شود می مشاهده که گونه همان
 و پرداختـه  خاقانی اشعار بررسی و نقد بهدر آن  که هایی کتاب ها، نامه پایان و مقاالت همانند
 نظـر  از و اسـت  هداد اختصـاص  خـود  بـه  را درصـد  بیشـترین  ،اسـت  شده ذکر سایر نوانبا ع

 هـایی  گزیـده  تعـداد،  ایـن  از پس .است بوده ها دهه سایر از بیش 80 هده هاي پژوهش زمانی
 خـود  بـه  را بیشـتري  درصـد  انـد،  کـرده  تـألیف  و آوري جمـع  خاقـانی  دیـوان  از محققان که

 شـروح  درصـد  بیشترین .دارد قرار بعدي همرتب در خاقانی اشعار شروح .است داده اختصاص
 بعـدي  ردیـف  در خاقـانی،  دیوان هاي تصحیح .است شده نوشته هفتاد هده در قانیخا اشعار
  .است گرفته انجام 30 هده در ها تصحیح این بیشتر زمانی، نظر از و دارد قرار

 70 هدهـ  در شناسـی،  خاقانی هعرص در پژوهش که دهد می نشان آمده دست به نتایج
 هـاي  زمینـه  سـبک،  به ،80 و 70 هده در ها پژوهش این بیشتر .است رسیده خود اوج به  80 و

 مقـاالت  برخالف .دارد اختصاص خاقانی زندگی شرح و خاقانی کالم هاي دشواري شعري،
 شـعر  تحلیـل  کتـب،  هعرصـ  در اسـت،  شـده  نوشته خاقانی شعر هزمین در که هایی نامه پایان و

 موجـود،  هـاي  یـده گز بـه  توجـه  عطـف  با .است بوده کمتر ادبی، هاي نظریه مبناي بر خاقانی
 در شـده  انتخـاب  قصاید اغلب که است آن حوزه این در پژوهش هاي شناسی آسیب از یکی
 دلیـل  همـین  به و اند پرداخته خاقانی دیگر قصاید به کمتر محققان و است تکراري ها، گزیده
  .است محققان روي پیش خاقانی شعر تصحیح و شرح هعرص در زیادي مشکالت هنوز

  
  ها نامه پایان
 اسـت،  شـده  نوشـته  مختلـف  هـاي  دانشـگاه  در خاقانی شعر هدربار که هایی نامه پایان تعداد از

 شـعر  ةردربـا  کـه  هـایی  نامـه  پایـان  اسـت  ممکن البته .است شده فهرست نامه پایان 219 تعداد
 هـاي  نامـه  پایان تعداد و آمده دست به آمار .باشد تعداد این از بیشتر است، شده نوشته خاقانی
 و )www.iRandac.ac.ir( »داك ایـران « سـایت  بـه  مراجعـه  بـا  پـژوهش،  این در شده بررسی
 زمـانی،  نظر از که آنجا از .است آمده دست به مختلف هاي دانشگاه هاي کتابخانه به مراجعه
 بیشـتر  کشور در هشتاد و هفتاد هاي دهه در ویژه هب و انقالب از بعد تکمیلی تحصیالت مقطع
 درصـد  بیشـترین  و اسـت  زمـانی  هبـاز  ایـن  بـه  مربوط نیز شده نوشته هاي نامه پایان اغلب شد،
ــان ــه پای ــا نام ــه در ه ــاي ده ــاد ه ــ و هفت ــژه هب ــته هشــتاد وی ــده نوش ــانی بررســی .اســت ش  زم
 شـده،  یاد موارد چون ؛نداشت نمودار و جدول به نیاز ها، نامه پایان هعرص در پژوهشی خاقانی

http://www.iRandac.ac.ir
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 بررسـی  .کنـد  می اثبات خود خودي به را هشتاد و هفتاد هاي دهه هاي نامه پایان تعداد افزونی
 سـبب  خاقـانی،  هدربار گرفته صورت هاي پژوهش چگونگی فهم براي ها نامه پایان موضوعی

 :شـامل  موضـوع  ده در را هـا  نامـه  پایـان  آمده، دست به هاي نامه پایان تعداد به توجه با که شد
 ،»خاقـانی  شـعر  در عامیانه باورهاي« ،»خاقانی شعر در عرفان« ،»خاقانی شعر تصحیح و شرح«
 هنامـ  فرهنـگ « ،»خاقـانی  شـعر  در پیـامبران  سـیماي « ،»خاقـانی  شـعر  در حدیث و قرآن تأثیر«

 ،»دیگر شاعران و خاقانی شعر همقایس« ،»خاقانی شعر در حج و کعبه بازتاب« ،»خاقانی اشعار
   :کنیم بندي طبقه »خاقانی اشعار نقد« و »خاقانی شعر در نجوم«

  موضوع اساس بر ها نامه پایان ۀصعر در پژوهی خاقانی   5 جدول
  درصد  موضوع

  50  شرح و تصحیح
  5  عرفان در شعر خاقانی

  13  باورهاي عامیانه در شعر خاقانی
  8  تأثیر قرآن و حدیث

  7  سیماي پیامبران
  30  نامه اشعار خاقانی فرهنگ

  2  بازتاب کعبه در شعر خاقانی
  40  ر خاقانی و شاعران دیگرمقایسه شع

  6  نجوم در شعر خاقانی
  58  نقد اشعار خاقانی
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  ها بر اساس موضوع نامه پایان ۀپژوهی در عرص نمودار خاقانی   5نمودار 
  

 موضـوع  بـه  درصـد  بیشـترین  شـود،  می مشاهده 5 نمودار و جدول در که گونه همان
 هدهـ  در کـه  اسـت  ایـن  امر این دلیل ینتر مهم .دارد اصاختص ادبی نقد هپای بر خاقانی اشعار
 بیشـتر  و کـرده  عبور توصیفی هاي بررسی حصار از ها پژوهش هشتاد، هده در ویژه هب و هفتاد
 فارسـی  ادبیـات  هعرصـ  در پژوهش توان می عبارتی به .است رفته پیش تحلیل و نقد سوي به
 و حـال  شـرح  ،اي تـذکره  هـاي  پـژوهش  )1 :کرد تقسیم دوره سه به امروز تا 1300 هده از را

 یـا  یـک  کـاربرد  بررسی جمله از توصیفی هاي پژوهش )2 تصحیح؛ و شرح و اي نامه زندگی
 شـعر  در رنگ خاقانی، شعر در آفتاب خاقانی، شعر در حج نمونه براي( ترکیب یا واژه چند

 و نقد اصول هپای بر بررسی و تحلیل هاي پژوهش )3 ؛)خاقانی شعر در مسیح سیماي خاقانی،
  .معاصر ادبی هاي نظریه مبناي بر فارسی ادب هاي میراث بازخوانش عبارتی به و ادبی هنظری

   نقـد،  از بعـد  .شـود  مـی  مشـاهده  کـامالً  هـا  ویژگـی  ایـن  نیـز  پژوهـی،  خاقـانی  هعرص در
 از خاقـانی،  دیـوان  از بخشـی  یا بیت چند یا قصیده چند از اعم »خاقانی دیوان تصحیح و شرح«

 در موضـوع  ایـن  .اسـت  داده اختصـاص  خـود  به را درصد بیشترین که است موضوعاتی هجمل
 از یکـی  شـد،  گفته این از پیش که دالیلی به خاقانی دیوان که است علت بدان پژوهی، خاقانی
 شـعر  هدربـار  که بسیاري هاي گزیده و شروح رغم علی و است فارسی ادبیات دشوار هاي دیوان
  .است نرسیده پایان به خاقانی شعر هاي دشواري رفع کار هنوز است، شده نوشته خاقانی

  
  گیري نتیجه
 بـه  اثر 210 مقاالت، به اثر 700 خاقانی، هدربار تحقیقی اثر 1000 مجموع از پژوهش این در

 کـه  اسـت  آن از حـاکی  پـژوهش  هاي یافته .دارد اختصاص ها کتاب به اثر 100 و ها نامه پایان
 اوج هدور ویـژه  هبـ  ؛دارد صـعودي  سـیري  زمـانی،  نظـر  از ایران در پژوهی خاقانی تحول سیر
 هدهـ  در پژوهـان  خاقـانی  موضـوعی،  نظرگـاه  از همچنین .است هشتاد هده در پژوهی یخاقان

 معرفـی  و خاقـانی  حـال  شـرح  و نامه زندگی و اي تذکره هاي پژوهش به بیشتر 1360 تا 1300
 توجـه  مورد خاقانی، اشعار تصحیح شده، یاد ايه دهه در این، درکنار .اند پرداخته شاعر آثار
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 سـوي  بـه  هـا  پـژوهش  کـه  هشـتاد  هدهـ  در ویـژه  هبـ  و بعـد  بـه  70 هده در .است بوده محققان
 هحـوز  در ویـژه  بـه  پژوهـی،  خاقـانی  هعرصـ  در رفتـه،  پـیش  ادبی هاي نظریه و نقد هاي جریان

ــز مقــاالت ــن نی ــوآوري ای ــل کــه اســت شــده مشــاهده ن ــاي تحلی ــادي، ه ــل انتق  هــاي تحلی
  .است گرفته صورت خاقانی شعر هزمین در غیره و فرمالیستی نقدهاي شناسانه، زیبایی

 از بسـیاري  اینکـه  جملـه  از ؛خـورد  مـی  چشم به زیادي هاي آسیب مقاالت، ۀزمین در
 داده قبلـی  تحقیـق  به ارجاعی گونه هیچ اینکه بدون است، پیشین تحقیقات تکرار ها، پژوهش
 تحقیقـات  از پربـارتر  بسـیار  قبلی تحقیقات گاه گه که است شده مشاهده همچنین .باشد شده
 تعـداد  از، نمونـه  بـراي  .اسـت  شده مشاهده نیز ها نامه پایان هعرص در مشکل این .است بعدي
 خاقانی، شعر در تشبیه بررسی به نامه پایان 13 خاقانی، شعر ةدربار شده بررسی هنام پایان 210

 »خاقـانی  قصـاید  در حـدیث  و قـرآن  بازتـاب « بـه  نامـه  پایان 7 و اقانیخ عرفان به نامه پایان 9
 هدربـار  گرفتـه  انجام هاي پژوهش از بسیاري که دهد می نشان یادشده موارد .دارد اختصاص
 نسـبت  نـوآوري  هـیچ  بعدي، هاي پژوهش در که داد نشان ها بررسی و است تکراري خاقانی
ــه ــژوهش ب ــاي پ ــی ه ــاهده قبل ــد مش ــات از يبســیار و نگردی ــژوهش اطالع ــاي پ ــأخر، ه  مت
  .است قبلی هاي پژوهش از برداري کپی

  
  نوشت پی

  :ها نامه ها و پایان ،کتابمقاالت ةحوز در تحلیلی ـ توصیفی مدخل هاي هنمون .1
  

  :مقاالت )الف
محمدحسن کرمی  ،فارسی ادبیات و زبان پژوهش هفصلنام دو ،»خاقانی شعر در تکرار و آرایی واج«
  .161ـ137 ص ،1383زمستان و پاییز سوم، هشمار جدید، هدور ،پور امو سعید حس
  .آرایی واج بالغی، نقد خاقانی، دیوان بدیع، لفظی، هاي آرایه .کلیدي واژگان ●
  .اصلی مضامین ●
 قصـاید  از گروهـی  در اینکـه  پـذیرش  بـا  :او هشـاعران  هاي آفرینش و خاقانی شاعري هنر به توجه -
 و شــاعرانه هــاي آفــرینش چنــان قصــاید همــین در کــرد اذعــان بایــد دارد، جــودو تفــنن و تصــنع خاقــانی،
 در دقـت  با که است رفته کار به هنري هپیچید هم به و تو در تو گون، گونه ظرایف و هنرمندانه هاي پردازش
 در شـاعران  سـرآمد  را او بایـد  واژگـان،  و زبـان  هحـوز  در او هکننـد  خیـره  چیرگی بازشناخت و خاقانی شعر
  اوسـت  سـزاوار  نگـار  آرایـه  و هنرمنـد  شـاعر  چـون  تعبیرهـایی  ،رو ایـن  از .قلمـداد کـرد   آراسته شعر ودنسر

  ).138 ص(
 بـه  ؛ببـرد  کـار  به طبیعی و هنرمندانه اي گونه به را ادبی هاي آرایه انواع توانسته اشعارش در شاعر ...
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 و دارد مـی  وا درنـگ  به را وانندهخ ذهن شعر، عالی مفاهیم نخست هایش، سروده خوانش هنگام که اي شیوه
  ).140ـ139 ص( یابد میدر را معنوي و لفظی هاي آرایه انواع پررنگ حضور بیشتر تأمل با خواننده

 هنـري  هـاي  آفـرینش  ابـزار  باشـند،  داشـته  بیشتري تسلط واژگان و زبان هحوز در شاعران چقدر هر
 بینگـاریم،  شـاعران  از بسـیاري  از هنرمنـدتر  را خاقـانی  اسـت  شـده  سبب آنچه و دارند اختیار در نیز بیشتري
 و درنگ و واژگان و زبان بر وي هالعاد فوق چیرگی روزگار، رایج علوم در او دانشمندي و آگاهی بر عالوه
 و درونـی  موسـیقی  امـر  ایـن  کـه  هاست آن هاي واك اشتراك و پیوند و واژگان ساختمان در او بینی باریک
  ).160 ص( است آورده وجود به توانمند شاعر این هاي سروده در را زیبایی معنوي و بیرونی

 ایـن  در:سـخن  آرایـش  بـراي  شـاعر  هنـري  کاربردهـاي  در قالب آرایی واج و تکرار کاربرد به توجه -
 بررسـی  واژهـا،  در تکـرار  و مصوت و صامت از اعم ها واك در تکرار هحوز دو در خاقانی شعر در تکرار مقاله
   .است شده برآورد شعر بیرونی و درونی موسیقی در تأثیرگذار دالیل ینتر مهم زا عامل این و است شده

 یـا  هـا  واك تکـرار  بـا  شـاعر  کـه  اسـت  هنـري  کاربردهـاي  از نـوع  آن آرایی واج و تکرار از منظور
 هـاي  آرایـه  به بینی ژرف با اگر حساب این با .آراید می را خود سخن گوناگون هاي شیوه به خاص، هاي واژه
 در مشـترك  ههست و است آرایی واج یا تکرار مختلف هاي گونه ها آن همگی که دید خواهیم بنگریم، لفظی
 »تکـرار « هآرایـ  از هـایی  زیرمجموعـه  یا ها گونه را ها آن تمامی توان می بنابراین .هاست واك در تکرار ها، آن

  ).138 ص(است بیشتر ها آن در واك چند یا یک تکرار یا فراوانی که دانست
 موسیقی د،شو می شعر در انگیزي دل و زیباییسبب  آنچه همانند، یا همسان هاي واك تکرار هنگام

 هنـري  پیونـد  همراه به موسیقی این که هنگامی ویژه به نوازد، می را شنونده جان و گوش که است آهنگی و
 شـعر  خوانش از و دریافت را ها واژه رستاخیز توان می آنگاه ؛تند می هم در را شعر معناي و صورت واژگان،
   ).138 ص( برد فراوان لذت

 هـاي  ویژگـی  به توجه با ها آن از بسیاري که هاست واك تکرار لفظی، هاي آرایه ههم هسازند عنصر
 هـر  فـراوان  تکـرار  .اسـت  یافته غیره و تسمیط تصدیر، قلب، اشتقاق، تکریر، جناس، چون هایی نام کاربردي
 مضـامین،  و مفـاهیم  هبافتـ  هم در و انگیز شگفت پیوند با همراه ابیات، در مصوت و صامت هاي واج از کدام
  ).160 ص( دهد نشان می متنوع مفاهیم و نوشتار زبان، بر چیره و توانا شاعري را خاقانی هچهر

 صـنایع  ایـن  بـه  توجه و لفظی بدیع صنایع در قالب خاقانی شعر در واژگان تکرار کاربرد به توجه -
 آن انواع و جناس االطراف،تشابه تصدیر، ردالقافیه، اشتقاق، صورت به تکرار کاربرد جمله از :شاعر شعر در

 مکـرر،  جناس مطرف، جناس الحق، و مضارع جناس خط، جناس زاید، جناس محرف، جناس تام، جناس(
  ).159ـ145 ص( تسمیط و موازنه عکس، و طرد قلب، اشتقاق، شبه و اشتقاق ،)مرکب جناس و لفظی جناس

  .اصلی منابع ●
  .جاديـس اءالدینـضی صحیحـت به روانیـش یـخاقان وانـدی -
  .آگاه :تهران ،شعر موسیقی .)1379( محمدرضا کدکنی، شفیعی -
 وي؛ـرضـ  درسـمـ  و قزوینی تصحیح ،العجم اشعار معاییر فی المعجم .)1360( رازي قیس شمس -

  .زوار :تهران
  .شیراز دانشگاه :شیراز ،هالبالغ معالم .)1359( محمدخلیل رجایی، -
  .توس :تهران ،ادبی صناعات و بالغت فنون .)1363( الدین جالل همایی، -
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  .فروغی فروشی تابـک ،یـآه حسین وششـک به ،یـنجف هدر .)تا یـب( نجفقلی سردار، آقا میرزا -
  .احراز :تبریز ،جعفري حسین اهتمام به ،البدایع ابدع .)1377( العلما شمس گرگانی، -
  .سخن :تهران ،نو بدیع .)1380( مهدي مجتبی، -
  .فردوسی :تهران ،بدیع به تازه نگاهی .)1374( سیروس شمیسا، -
 1نظـامی  ، بـار  1مولـوي  ، بـار  1 انوري بار، 3 سعدي بار، 1 فرخی .دیگر شاعران شعر به رویکرد ●

  .بار 2 حافظ بار، 2 الدوله فرصت ، بار 1یمین ابن بار،
 اشعار هزمین در )2 .است ارزشمند کهن منابع به استناد و استدالل روش نظر از مقاله این )1 :اشاره ●
 هپیشـین  بـه  مقالـه  ایـن  در ولی است؛ گرفته انجام زیاد هاي پژوهش معنوي و لفظی بدیع صنایع نظر از خاقانی
 در )4 .نیسـت  مشـخص  پـژوهش  خـاص  روش )3 .اسـت  نشده اي ارهـاش خاقانی وانـدی در پژوهش نوع این
 در که دارد باالیی اهمیت االعداد، سیاقه و تکرار لحاظ از اعداد کاربرد به توجه خاقانی، شعر در تکرار هزمین
 ضروري شده، پرداخته تکرار و آرایی واج بحث به که مقاله این در )5 .است شده گرفته نادیده پژوهش این
 در آرایـی  واج و تکـرار  کـه  هنجارگریزي و يساز برجسته بحث و فرمالیستی نقد نظریات به نویسندگان بود
  .است شده گرفته نادیده هم نکته این ولی پرداختند؛ می دارد، باالیی اهمیت آن

  
  :ها کتاب) ب

 انتشـارات  ،عبدالرسـولی  علـی  ؛شـروانی  خاقـانی  علـی  بـن  ابـراهیم  الـدین  افضـل  العجم حسان دیوان
  .1316 اول، چاپ ،خیام هکتابخان

 و اســت ایـران  در شــروانی خاقـانی  دیــوان مشـهور  تصــحیح اولـین  خــود نـوع  در حاضــر، تصـحیح 
 دیـوان  ایـن  هندوسـتان  در بـار  یـک  وي از قبل« است کرده بیان کتاب مقدمه در مصحح خود که طور همان

 یـک  داراي کتـاب  ایـن .»اسـت  شـمار  بی معایب از پر و شده طبع ناپسندي صورت به که است شده تصحیح
 هنحـو  از ابتـدا  خـویش  همقدمـ  در مصـحح  .اسـت  پایـانی  فهرست و دیوان اشعار متن، اشعار فهرست مقدمه،

 حـال  شـرح  بـه  آن از پـس  و اسـت  گفتـه  سـخن  خـویش  تصحیح کار هاي سختی و ها نسخه آوردن دست به
  :است پرداخته ذیل مطالب عنوان با خاقانی مختصر

 و امـرا  سـالطین،  خاقانی، نامعاصر شاعر، اخالقی و مذهبی هعقید و معلومات کنیه، و نصب و نام -
   .وي آثار ناممدوح

 قـرار  ایشـان  اختیـار  در خطـی  هنسـخ  سه که بهار الشعراي ملک از خویش همقدم پایان در مصحح -
 نـاقص  امـا  تاریخ حیث از نسخ اقدم یعنی قدیمی بسیار هنسخ که اصفهانی انصاري صادق از همچنین و داده

   .است نموده تشکر است، گذارده وي اختیار در را خویش
 تنظـیم  هـا  آن بـه  مربـوط  صفحات با دیوان متن ترجیعات، و قصاید فهرست و مقدمه پایان از پس -

 کتـاب  اصـلی  مـتن  فهرسـت،  این از پس .است بند ترکیب 16 و قصیده 134 شامل مجموع در که است شده
 غزلیـات  کوتاه، قصاید ات،قطع ترجیعات، تا گرفته قصیده از خاقانی دیوان اشعار شامل کهقرار گرفته است 

 در ترجیعات، از پس .آورده است پانویس در کهاست  مصحح هاي یادداشت و تعلیقاتبا  همراه رباعیات و
 پایانی فهرست .است عربی قصیده پنج و رباعی 361 غزل، 462و کوچک قصاید و قطعه 356شامل  مجموع
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  .است شده تنظیم قبایل و اماکن فهرست اعالم،امی اس فهرست قالب در کتاب
 برخـی  مصـحح  و اسـت  شـده  معنـی  اشـعار  دشـوار  لغـات  مختصـر  طور به کتاب هاي پانویس در -
 پرانتـز  درون در و پـانویس  همـان  در نیـز  را نسـخ  اختالف و داده توضیح را متن مبهم کنایات و اصطالحات

 الفبـا  حـروف  ترتیب به و قصاید مطلع مبناي بر کتاب ابتداي در ترجیعات و قصاید فهرست .است داده جاي
  .است گردیده تنظیم

 و نمـوده  مشـخص  آن ابتداي در را شعري قالب هر عروضی وزن تصحیح این در مذکور مصحح -
 ابتداي در و اضافه را آن است، نبوده نسخ دیگر در و داشته وجود نسخ از تعدادي در شعري قطعه که جا هر
   .است نبوده نسخ دیگر در و موجود نسخ اي پاره رد قطعه این که است کرده اشاره مطلب این به آن

 زحمــات از و نمــوده اشـاره  خــویش تصــحیح هشـیو  بــه مقدمـه  در وي شــد بیــان کـه  طــور همـان  -
 هـا  آن تطبیـق  و هـا  مقابله و ها وتذکره عدیده نسخ آوري جمع براي سال چندین طی در خویش فرساي طاقت

 بـوده،  قرینه به مقرون را آنچه ها تذکره و نسخ تطبیق و قابلهم از پس که است داشته بیان و گفته سخن هم با
 گذاشـته  بـاقی  خـود  حـال  به ،بوده نامساعد ها نسخه و نبوده دست در اي قرینه که جا هر و آورده تصحیح به

  .آورند تصحیح به آینده در دیگران که باشد ؛است
 در و داده قرار هالل دو بین را ها نسخه  اختالف که است آن نسخ اختالفات ثبت در ایشان روش -
 بـا  مطـابق  نسـخ  اغلـب  چون ولی است؛ تر اولی متن از حاشیه بدل نسخه که داده تشخیص مواضع از بسیاري
  .است بازگذاشته خوانندگان هسلیق و اختیار به و نکرده تصرفی آن در بوده، متن

 از نــاقص شــرح یــک ایشــان خــود هگفتــ بــه کــه غنــایی شــرح از تعلیقــات و توضــیحات در وي -
 کـه  کنـد  می بیان و کرده بازگو شرح لفظ به است، غنایی المعموري الحسینی الحسنی محمد بن عبدالوهاب

 و اسـت  نکـرده  حاصل را کامل و الزم موفقیت کار این در و است بوده ناقص و غیرمرتب ایشان نسخ اغلب
 برسد موارد این در مناسبی واژگان به است نتوانسته که شده مواجه قصاید در خصوصه ب زیادي هاي غلط با
  .ندارد وجود ها نسخه دیگر در که کرده برخورد نسخه چند در عربی قصایدي به ضمن در و

 اسـت،  ایران در شروانی خاقانی دیوان تصحیح اولین اینکه دلیل به حاضر تصحیح .بررسی و نقد ●
 بیـان  خویش همقدم در مصحح که طور همان و اوست شعر و خاقانی شناخت در خطیر گامی و دارد اهمیت
 بـاقی  ابهامات و ها غلط و ها نقص تمام وجود با و است شده متحمل عظیم کار این در زیادي زحمات کرده،
 و زحمات و است تقدیر قابل تالشی تصحیح، زمان به توجه با خود نوع در ایشان کار تصحیح، این در مانده
 سجادي الدین ضیاء جمله از وي از پس مصححان و بزرگ وهشگرانپژ اقدامات ساز زمینه ایشان هاي سختی

 از پـس  آیندگان به را خاقانی خم و پیچ پر دنیاي به شدن نزدیک جسارت و گشته کزازي الدین میرجالل و
 فارسی ادب در شناسی خاقانی باب گشایش جدي سرآغاز اولین وي حرکت واقع در .است بخشیده خویش
 قـرار  خواننـده  اختیـار  در خـویش  استفاده مورد هاي نسخه مورد در آشکاري ضیحتو هیچ ایشان لکن است؛
  .دهد نمی

 تشـکر  اند، گذاشته اختیارش در را خطی نسخ که کسانی از خویش همقدم در حاضر کتاب مصحح
 اسـت  نکـرده  مشـخص  ضمن در و است نداده دست به خویش نسخ از دیگري همشخص گونه هیچ اما نموده
 نکتـه  ایـن  بـه  تنهـا  .اسـت  بوده مشخصاتی و شناسنامه چه با و نسخه کدام تصحیح این در نایشا اساس هنسخ
 ولـی  تـاریخ  حیـث  از نسـخ  اقـدم  ،اسـت  داده وي به انصاري صادق آقاي که اي نسخه که است کرده اشاره
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 بـه  مـا ا داشـته  دسـت  در کاشـی  الدین تقی راالفکا ۀخالص هنسخ همراه به را آن کهبوده  ته و سر بی و ناقص
  .است نکرده اي اشاره هم آن کتابت زمان و نسخه این تاریخ

 غزلیـات  و است نموده دشوار خواننده براي را اشعار به دستیابی دیوان، اشعار همه از فهرستی نبودن
 ایـن  از هرکـدام  تشـخیص  کـه  طـوري  بـه است  آمده هم کنار در نامنظم و آمیخته هم در کوچک قصاید و

  .است دشوار مبتدیان و خوانندگان براي شعري قالب دو این دقیق دادتع دانستن و ها قالب
  
  :ها نامه پایان) ج

 ،پارسـا  احمـد  سـید  راهنمـا  ،مـرادي  فرشـاد  ،متنبـی  و خاقـانی  دیوان دو در هجویات سبکی همقایس
 شـگاه دان انسـانی  علـوم  و ادبیـات  هدانشکد :کردستان ،فارسی ادبیات و زبان هرشت ارشد کارشناسی هنام پایان

  .1385 کردستان،
 اسـت  خاصی سبکی هاي ویژگی داراي دیگر، ادبی ههرگون مانند واست  غنایی ادب فروع از هجو

 ایـن  تـر  دقیـق  و بیشتر شناخت جهت گامی ها، ویژگی این بررسی .کند می متمایز دیگر هاي ازگونه را آن که
 فهـم  بـه  و سـازد  مـی  تـر  روشـن  را اثـر  آن ادبـی  ارزش ادبی، اثر هر در هجو سبکی بررسی .است ادبی هگون

 دیـوان  دو در هجویـات  شناسـی  سـبک  مقایسـه ،حاضـر  پژوهشدر  راستا، این در .کند می کمک آن ساختار
 هجویـات  سـبکی  افتـراق  و اشـتراك  وجـوه  بررسـی  پـژوهش،  این هدف .استبررسی شده  متنبی و خاقانی
 و شـناخت  هزمینـ  ایجـاد  .اسـت  مـؤثر  آن سـی شنا وسـبک  هجو بهتر فهم در آن هنتیج و است متنبی و خاقانی
 از کـه  اسـت  دیگـري  انتظار عربی، و ایرانی فرهنگ میان بیشتر فرهنگی تعامل و اي    رشته بین مطالعات تعمیق
 روش بـه  تحقیق .است متنبی و خاقانی دیوان دو پژوهش، این آماري هجامع .است متصور پژوهش این هنتیج

 بـا  شـاعر  دو ایـن  دهـد  مـی  نشان پژوهش هنتیج .است شده آوري جمع فیش طریق از اطالعات و اي کتابخانه
 شده اشاره ها آن به اجمال طور به که دارند اشتراکاتی شناسی سبک نظر از ،زمانی و زبانی هاي تفاوت وجود
 سطح در .است درونی و بیرونی موسیقی در و آوایی ـ زبانی سطح در آنان هجویات اشتراك بیشترین :است
 .اسـت  توجـه  قابـل  اشـتراکات  از بیشـتر  دیـوان  دو ایـن  هجویـات  در هـا  واژه بسامد میان هاي تفاوت ويلغــ

 نگرفتـه  صورت اي مقایسه اصالً سطح این در لذا ؛است صفر حد در آنان هجویات اشتراك نحوي، درسطح
 بـر  ذهنیـت  ثیرتـأ  میـزان  همقایس به فکري درسطح .است شده بسنده خاقانی هجویات نحوي بررسی به تنها و

ـلب  هشـیو  و شـاعر  دو هر زبان میـزان  ادبـی  سـطح  در .اسـت  شـده  پرداختـه  آنـان  هجویـات  در ایجـاب  و س 
 سـهولت  بـراي  همچنـین  .است شده بررسی شاعر دو هجویات در معنوي بدیع و بیانی هاي آرایه کارگیري به

  .است شده داده نمایش نمودار و جدول در مبحث نتایج است بوده ممکن هرجا مقایسه،
  

  منابع
  .فرهنگی و علمی انتشارات :تهران ،فارسی مقاالت فهرست .)1385ـ1356( ایرج افشار،
  .کتاب انجمن :تهران ،ایران هسال ده کتابشناسی .)1346( آدم بنی حسینو  ایرج افشار،
 تصـحیح  ،انیشرو خاقانی علی بن ابراهیم الدین افضل العجم حسان دیوان .)1316( بدیل الدین افضل خاقانی،
  .خیام هکتابخان انتشارات :تهران عبدالرسولی، علی



 93/  ...هاي  ژوهشو نقد پ معرفی ؛پژوهی خاقانی

  .3 ص ،9 هشمار ،نقد هنام ،»دانشجویی هاي نامه پایان شناسی آسیب« .)1391( احمد رضی،
سـازمان مطالعـه و تـدوین کتـب      :تهـران  ،ادبیـات  در تحقیق روش و شناسی مرجع .)1371( غالمرضا ستوده،

   .)سمت(ها  دانشگاهعلوم انسانی 
  .جامی :تهران ،ادبی مراجع شناخت و تحقیق روش. )1374( محمد غالمرضایی،

 دو ،»خاقـانی  شـعر  در تکـرار  و آرایـی  واج« .)1383پـاییز و زمسـتان   ( پور حسام سعید و محمدحسن، کرمی،
  .161ـ137 ،سوم هشمار جدید، هدور ،فارسی ادبیات و زبان پژوهش هفصلنام
  .گل جام انتشارات :کرج ،خاقانی نبیا سحر .)1385( عباس ماهیار،
 ارشـد  کارشناسـی  هنامـ  پایـان  ،متنبـی  و خاقـانی  دیوان دو در هجویات سبکی همقایس .)1385( فرشاد مرادي،
  .کردستان دانشگاه انسانی علوم و ادبیات هدانشکد :کردستان ،فارسی ادبیات و زبان هرشت
روضـه   :ارومیـه  ،ر سخن سـخنوران آذربایجـان  تجلی عرفان د ).الف1382( فاطمه و محبوب طالعی مدرسی،
  .سما
 مجموعه مقاالت سبک آذربایجانی و سیر تاریخی آن در شـعر  ).ب1382( فاطمه و محبوب طالعی مدرسی،
  .سسه فرهنگی ناشرانؤم :تهران ،فارسی

  .ارژنگ هچاپخان :تهران ،فارسی چاپی هاي کتاب فهرست .)1350( بابا خان مشار،
  .جهاد دانشگاهی ارومیه ،شناسی مجموعه مقاالت برگزیده همایش خاقانی ).1384( شناسی همایش خاقانی

  .اساطیر :تهران ،هفتاد مقاله ).1385( ایرج افشار ي،ویحیی مهد
  

Abbott, Joann (1993). Quantitative Critical Thinkin, College Teaching. 


