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  يك نكتة تاريخي در شعر خاقاني

  *مصطفي موسوي

  چكيده
حرمـت   برخـي اسـت كـه     اشاره كرده ،الاقل در پنج موضع ،خاقاني در شعر خود

ايـن  . انـد  دهبرمكان مقدس ن آو قطار خوكان را به  اند المقدس را ناديده گرفته بيت
س انعكانيز  غزليات شمسو ، ديوان سوزني سمرقندي ،منشĤت خاقانيموضوع در 

ي طـرح  گوناگونشارحان آثار خاقاني در توضيح اين ابيات موضوعات . است يافته 
بـر حـدس و    ،كه مبتني بر اسناد و مدارك باشد بيش از آن ؛ اين موضوعاتاند كرده

د و معقول هـم  نهايي كه با واقعيات نسبتي ندار و گمان  حدس ؛گمان استوار است
بـا   سـرانجام،  .اسـت   نظر شارحان يادشده نقد شده طالعهدر اين م. دنرس نظر نمي به

تـاريخي بـه حملـة نبوكدنصـر يـا همـان        اعتنا ايـن اتفـاقِ   درخوراستناد به اسناد 
  .است  دانسته شدهط مربوالمقدس  النصر به بيت بخت

  .النصر بخت/ المقدس، خاقاني، قطار خوك، نبوكدنصر بيت :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
 ،حاوي معارف بشري اعم از علوم و فنون رايـج روزگـار   ،شعر ويژه به ،ايرانادبيات گذشتة 

اي  پـاره . است  و اجتماعي بوده ،حوادث طبيعي، تاريخيو هاي آييني،  آداب و رسوم، سنت
ـ   پـاره از و  اند  طور واضح مطرح شده موارد يادشده در متون ادبي به از اشـاره و   ااي ديگـر ب

بديهي است فهم درست و دقيق متون كهن و منظور نويسنده و شاعر . است  تلميح ياد شده
. اسـت   ها يـاد شـده   اشاره از آن بهدرست و دقيق مواردي است كه در متن  تشناخ در گروِ
ها و حـوادث   جايي اقوام، جنگ امروز از زمان تأليف متون كهن داريم، جابهاي كه ما  فاصله

تغييـر سـبك    سرانجامو  ،طبيعي، تغيير دين و مذهب مردمان نواحي مختلف در طول تاريخ
                                                                                                 

  mmusavi@ut.ac.ir ،استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تهران *
  25/8/1394 :تاريخ پذيرش ،2/7/1394 :تاريخ دريافت
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زبان براي خوانندگان امروزي  است كه بسياري از اشارات شاعران فارسي  زندگي سبب شده
گران حـوزة زبـان و ادبيـات فارسـي      از وظايف پژوهش امروزه يكي. نامفهوم يا مبهم باشد

بسـياري از ايـن   . هاي موجود در متون است گونه مجهوالت و رفع ابهام ساختن اين  روشن
 ويـژه  ، بهو با مراجعه به آثار ديگران ،ديگر آثار نويسنده و شاعر ،ها با دقت در كل متن ابهام

در شرح متون غالباً به شروح شارحان . ودش مي، بررسي و رفع آثار پيش از دورة مورد بحث
اعتماد به شـروح  . شود ها مي كنند و اين كار گاهي موجب گمراهي پيش از خود مراجعه مي

 يشـود اطـالع و تحليلـ    گاه سـبب مـي   ها لهو نيز متون بدون دقت در مفهوم عبارات و جم
صـورت پـذيرد و   هاي نادرست ديگري  درست پنداشته شود و براساس آن تحليل نادرست

 .ها شك كند تر كسي در اصل آن كم
 

  لهئبيان مس. 2
رويكرد خاص شاعر در بيان پيچيده،  سبب به ،گوي شعر خاقاني در ميان آثار شاعران پارسي

. اند نيز به اين مهم پرداختهافراد  بسياريدارد و نياز بيش از ديگر شاعران به شرح و توضيح 
هاي اخير منتشر  ي نيز در حل مشكالت شعر خاقاني در دههمقاالت قابل اعتناي ،خوشبختانه

است با تكيه بر متون يكـي از مشـكالت شـعر      حاضر نيز سعي شده طالعةدر م. است  شده
  .خاقاني حل شود

  :است آمده ديوان خاقانيدر بيت سيزدهم نخستين قصيدة 
 اهللا ميـا  با سپاه پيل بـر درگـاه بيـت      المقدس پا منهبا قطار خوك در بيت

       )2: 1357،  خاقاني(

و در اسـت  تكـرار شـده    خاقـاني ديوان مضمون مصرع نخست در چند جاي ديگر 
و قـراين  بـا توجـه بـه    . شـود  نيز ديده مـي  غزليات شمسشعر سوزني سمرقندي و در 

در . ندا هپنداشت اي تاريخي مي كه اين شاعران اين موضوع را واقعه رسد نظر مي  به ،شواهد
اين امـر را القـا    كند، ميكه به لشكركشي ابرهه به خانة خدا اشاره  ،بيت باال، مصرع دوم

اقـاني در  خ. المقـدس بـرده باشـند    به بيترا اي تاريخي قطار خوك  كند كه در واقعه مي
  اي ديگر با مطلعِ قصيده

 ها تا كجا جان به استقبال شد كاي مهد جان   سر به مهر آمد بـه مـاييبوواز سر زلف ت

            )25: همان(
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  :است  را با هم عوض كرده يادشدهجاي دو مصرع بيت 
 المقدس گو ميـا  خود قطار خوك در بيت   الحرم گو پـي منـهبيتخود سپاه پيل در

              )29: همان(

المقدس  در دو بيت يادشده خاقاني آوردن قطار خوك به بيت ،شود كه مالحظه مي چنان
كوبيدن كعبه    هم  را نوعي لشكركشي و همانند لشكركشي ابرهه و آوردن پيالن براي در

اين دو كار مستلزم شكستن حرمت اين دو معبد و مكان مقـدس  زيرا  ؛است  تلقي كرده
  .است  بوده

 ،هاست شدن از آن هاي نفساني و لزوم پاك كه سخن از آلودگي ،در جايي ديگر ،خاقاني
پاك مسـجد   شدن مكان مقدس و   ظاهراً با اشاره به همين واقعة تاريخي خوك را ماية آلوده

  :داند مي) محراب(اقصي 
 خوك را محراب اقصي برنتابد بيش از اين   بث ما را بارگاه قدس دور افكند از آنكخُ

              )349: همان(

  1.كه نبايد آن را تاب آورد و بايد در رفع آلودگي آن كوشيد
  :كند سوي دشمنان متجاوز تلقي مي خاقاني اين كار را از ،در جاي ديگر

 برافكنـد  اقصي مسجد به دمخوكچه   ملكش كنـد گـذرنواحيبرخصم چه
              )146 : همان(

  :كند مسيح قلمداد مي ن را پيرواناين دشمنا تلويحاً ،و در جايي ديگر
كو خوك را به مسـجد اقصـي رهـا كنـد؟       ي زيبد از مسيحتن چون رسد به خدمت ك 

              )601: همان(

 اي كرده نيز به اين دو واقعة مسجدالحرام و مسجداالقصي اشاره خود منشĤتخاقاني در 
چه آاليش گلخنيانِ زشت به آرايشِ گلشنيان بهشت ضـم نتـوان كـرد و پيـل را در     « :است 

  .)342: 1349،  خاقاني( »مسجدالحرام و خوك را در مسجد اقصي ره نتوان داد
المقدس را شكسته و آن را اشـغال   اشاره به هويت دشمنان يا متجاوزاني كه حرمت بيت

  :است اند در شعر سوزني سمرقندي نيز آمده كرده
 خانه كند كـافر فرنـگ   تا نه خوك!وه   المقدس است دل تو به نور دينبيت

                    )234: 1338،  نيسوز(
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روزگـارش منافـاتي بـا مسـيحي      كافر دانستن فرنگ از سوي سوزني يـا مسـلمانان هـم   
هـاي صـليبي در    در آن روزگار مسلمانان و مسيحيان در جنگ زيرا ؛انگاشتن فرنگيان ندارد

ديـان ديگـر عادتـاً    مقابل هم قرار گرفته بودند و البته كه در عرف عام مسلمانان نيز پيروان ا
 »فرنگ«شكنان را  اين حرمت غزليات شمسمولوي نيز در دو جا از . آمدند شمار مي  كافر به

  :نامد مي »افرنگ«و 
 ملـــك قدســـت فرنـــگ دارد   در قدس دلت چو خوك ديدي

                                         )89، 2ج : 1363مولوي، (
 !س؟ي شد آخـر آن مسـجد مقـد   بدنام ك   ر ز خوكانالقدس اگر شد ز افرنگ پ بيت

  )80 ،3ج : همان(
  

  »قطار خوكان«نقد شروح در توضيح . 3
جا به نقـد   كه در اين اند هاي گوناگوني رفته در شرح اين ابيات به راه خاقانيديوان شارحان                                  

  .پردازيم ها مي آن
  

  شروح قديم 1.3
يكـي از  . شـود  مطالب مشابهي ديده مي ،كه عموماً اثر شارحان هندي است ،در شروح قدما
  :است  ايشان آورده

چـون   .داشـت  المقدس مي چرانيد و آن خوكان را در بيت در جاهليت ترسايي خوكان مي
مبعـوث شـد و آن ترسـا زجـر كـرد و خوكـان را از        )ع(مهتـر عيسـي    ،چندي گذشـت 

 5507شـمارة  نسـخة  ، ح خاقـاني شر(المقدس بيرون كرد و معبد اهل اسالم ساخت  بيت
نيـز تكـرار    00162كه در تصـوير   ،)صفحه ندارد ةشمار( 00142دانشگاه تهران، تصوير 

  .)است  شده

  2.اند هاي متعدد ديگر نيز كم و بيش همين مطالب را نوشته نسخه
. هاي شروح هندي است از ويژگي...  فرهنگي و ،توجهي به مسائل تاريخي دقتي و بي بي

و  »جاهليـت «شود كـه از اصـطالحات    ديده مي يادشدهشده از شرح  همين دو سطر نقلدر 
جاهليت اصطالحي است مربوط به پيش . است  با تسامح استفاده شده »اهل اسالم«و  »ترسا«

جـا بـه    ايندر و ترسا عنواني است براي پيروان حضرت مسيح كه  )ص( اهللا از بعثت رسول
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اهـل اسـالم هـم بـه پيـروان       .است اند اطالق شده زيسته ميكساني كه پيش از بعثت مسيح 
. اسـت   شود كه شارح بر پيروان عيسي مسيح اطالق كـرده  گفته مي )ص( محمد بن عبداهللا

پذيرفت كه ناشي از تلقي اسالمي از دين و اسالم است  شود مي اي گونه البته اين سومي را به
  .ن اسالم استداند و البته آ دين همة پيامبران را يكي مي و

  
  شروح معاصر 2.3

  .اند هاي شروح هندي بوده شارحان معاصر نيز بعضاً تحت تأثير اطالعات و تحليل
بـا عنـوان   اي  در مقالـه  شـرح گزيـدة ديـوان خاقـاني     :رخسار صبحكتاب  امامي در نقد

  تبيدر توضيح  »رخسار صبح در آينه«
 اقصا برافكنـد  چه خوك دم به مسجد   چه خصم بر نواحي ملكش گذر كنـد

  بيتبا استناد به 
 خوك را محراب اقصي برنتابد بيش از ايـن    خبث ما را بارگاه قدس دور افكنـد از آنـك

  :است تأكيد كرده
المقـدس   در شهر بيـت  ،شدن خوك در اماكن مقدس اسالمي  واقعة مورد اشاره، يعني بسته

شـود كـه    اضـافه مـي  . اسـت   وسيلة صليبيون در روزگـار خاقـاني امـري مشـهور بـوده      به
ق  492است، در سـال    نوشته تاريخ گزيده چه حمداهللا مستوفي در المقدس، مطابق آن بيت

آن شـهر را از دسـت ايشـان     585الدين ايـوبي در سـال    به تصرف فرنگان درآمد و صالح
المقـدس در شـعر    نمايد كه حوادث مربـوط بـه اشـغال بيـت     خارج ساخت و طبيعي مي

  .)41: 1369امامي، ( باشد ريباً معاصر صليبيون بوده، انعكاس پيدا كردهخاقاني، كه تق

  مستند به چيست چيزي نگفته »امر مشهور در روزگار خاقاني«كه اين  امامي از اين ،البته
كند كه اين حوادث را  نيز متأسفانه خواننده را مجاب نمي» ... نمايد طبيعي مي« تعبار. است

معاصر صليبيون  خاقاني تقريباً«المقدس بداند و دليلش هم آن باشد كه  مربوط به اشغال بيت
  .»است  بوده

بـا  «در شـرح بيـت    قاني شروانيقصايد خابرگزيدة  :ارمغان صبحايشان بعدها در كتاب 
هـاي صـليبي و    مصـراع اول توجـه دارد بـه مـاجراي جنـگ     « :است آورده »... قطار خوك

نشر دانـش   در مجلة ة خودمقالو به همين  »المقدس بيت ةداشتن خوك در اماكن متبرك   نگه
     .)126: 1375،  امامي ( است ارجاع داده
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در  ،اسـت  ديوان خاقانيكه شرح گزيدة  ،عروس ةبزم ديرينكن در كتاب  معصومه معدن
  كنايـه از هواهـاي نفسـاني بـه     “قطـار خـوك  ”« :است آورده »... با قطار خوك« تبيشرح 

المقدس كنايه از مقام  بيت. مناسبت پليدي و كثيفي و توالي و در پي هم آمدن هواهاي نفس
  .)150: 1372،  كن معدن( »وحدت و معرفت و عزلت

 :اسـت  در شرح همين بيت آورده ،نگاهي به دنياي خاقاني ،كن در اثر بعدي خود معدن
 »المقـدس  هـاي خـود بـه بيـت     هاي صليبي و رفتن ترسايان بـا خـوك   اشاره دارد به جنگ«
  .)708، 3ج : 1378، كن معدن(

آيد كه ترسايان با خود خوك همراه دارند و اگر به جايي برونـد،   مياز اين عبارت الزم 
هـاي صـليبي هـم     برند و اين اتفاقي است كه البد در جنـگ  هاشان را همراه خود مي خوك
در  ،يعنـي فرنگـان   ،هـا  كـه صـليبي   ايـن ! است و هيچ نيازي بـه قرينـه و سـند نـدارد      افتاده

دس آورده باشند جـاي تأمـل دارد و ايـن را    المق هاي خوك به بيت لشكركشي، با خود گله
هـاي   است؟ همراه داشتن گلـه   البته بايد در تاريخ جست كه آيا وقايعي مشابه آن ثبت شده

ر است از اطالعـاتي كـه   تاريخ پ. رسد نظر نمي معقول به ،البد براي تغذية لشكر ،ارپايانهچ
كنند و اين گـذر در منـاطقِ    ياي عبور م گوياي چپاول و غارت لشكرياني است كه از منطقه

است چه برسد به سرزمين دشمن كه اساساً بـه همـين منظـور بـه       آورده خودي قحطي مي
ارپا تضاد بيني با چاالكي و چابكي الزمـة  ههاي چ داشتن گله  همراه. اند كرده جا حمله مي آن

                                     .لشكر و حركت سريع آن نيز دارد
در بيـت مـورد    »قطـار خـوك  «، ديوان خاقانيدر شرح خود بر گزيدة  ،مهدي ماحوزي

  نفسـاني و صـفات ذميمـه گرفتـه    ل يرذاكن كنايتي از  بحث را ظاهراً تحت تأثير تلقي معدن
                 )148: 1377،  ماحوزي( است وارد مباحث تاريخي نشده وجه هيچ بهو  است

  :است نوشته هاي ديوان خاقاني گزارش دشواريكزازي در 
تيتـوس  زد به تـازش   نمايد كه اين چشم چنان مي :المقدس نهادن با قطار خوك گام در بيت
را بـه   المقدس درتاخـت و آن  كه به سال هفتاد ميالدي به بيت ،پورِ وسپازيان، امپراتور روم

     .)3: 1378،  كزازي(گردد  تاراج برد و در آتش سوخت، بازمي

 مربوطيعني هيچ سندي براي  ،است استفاده كرده »نمايد چنان مي«كزازي نيز از عبارت 
در اسـتناد   ،عالوه بر آن .وتاز امپراتور روم در سال هفتاد ميالدي ندارند كردن بيت به تاخت 

المقدس بـه تيتـوس وسپاسـيانوس     تاراج بردن و سوزاندن بيت وتاز و به ايشان صرفاً تاخت
  .جا بردن نه قطار خوك را به آن ،نسبت داده شده
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: اسـت  در توضـيح ايـن بيـت آورده    شرح ديـوان خاقـاني  محمدرضا برزگر خالقي در 
داشتن خوك در اماكن متبركـة    هاي صليبي و نگه مصراع اول اشاره است به ماجراي جنگ«

را آورده و به آن ارجـاع   نشر دانشپنج سطر منقول از مقالة امامي در  ،سپس .»المقدس بيت
                          .)39، 1ج : 1387برزگر خالقي، ( است داده

در  نقد و شرح قصايد خاقاني براسـاس تقريـرات اسـتاد فروزانفـر    محمد استعالمي در 
با قطـار  «ايشان در شرح بيت . است شرح ابيات مورد نظر ما نظر كامالً متفاوتي عرضه كرده

پـس از حملـة    ،كـه هـا آمـده    چنـدان معتبـر در تـاريخ    روايتـي نـه  « :است آورده »... خوك
و  )72، 1ج : 1387استعالمي، ( »بود  داري برپا شده ديري در حرم قدس خوك ،النصر بخت

المقـدس هـم اشـاره بـه      و خوك در بيت« :است  آورده »... خود قطار خوك«در شرح بيت 
المقدس در حرمِ قدس خوك  به بيت) نبوكد نُذر(روايتي است كه پس از حملة بخت نصر 

  :است آورده »... دم به چه خوك«و نيز در شرح بيت  )145: همان( »اند داده پرورش مي
آمدن دشمن به اين واليات مثل بودن خوك در جاي مقدس است و نظر به روايتي اسـت  

المقـدس بـه    كه پس از غلبة بخت نصر بر قوم يهود يـا در روزگـار جاهليـت معبـد بيـت     
مكرر اشـاره   ـ كه سند روشني هم ندارد ـ بود و خاقاني به اين روايت  خوكباني تبديل شده

  .)492: همان(د كن مي

  :است  نيز آورده »خوك را محراب اقصي برنتابد بيش از اين«ايشان در شرح 
هم خوك خاقاني و بارگاه اخستان محراب مسجداالقصي در اورشليم است  17در بيت 

المقـدس خـوك    النصـر در بيـت   هم به روايتي دارد كه پس از حملة سپاه بخـت ي ا  و اشاره
  .               )1062، 2ج : همان(اند  پرورده مي

آوردن اسـت و اسـتعالمي   ها و فرنگان و ترسـايان نرفتـه    در اين شرح سخني از صليبي
  .است نسبت نداده ها و فرنگان و ترسايان صليبيالمقدس را به  خوك به بيت

  
  در متون تاريخي »قطار خوكان«. 4
جـا   مسلمانان و مسـيحيان آن است و   هاي مذهبي بوده هاي صليبي جنگ دانيم كه جنگ مي

عالوه . اند از سلطة ديگري خارج كنند خواسته اند و مي دانسته هاي مقدس خود مي را مكان
المقـدس و امـاكن مقـدس اورشـليم      بيـت  ،الاقل از اواسـط قـرن چهـارم مـيالدي     ،بر آن
است كه همانند كعبه حاجيـان مسـيحي حجشـان را در آن امـاكن       هاي مقدسي بوده مكان

  .اند كرده برگزار مي
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عدرَ المسيحية البيزنطيةِ االمبراطوريةِ قيامِ بتَغي و الوضع ةِ ألورشليمسبنِ    بِالند ت أولُ المـحأصـب
خُلفاؤُه علي تَرميمٍ  عملَ االمبراطور قسطنطين و و. التي يقصدها الحجاج لزيارةِ األماكنِ المقدسةِ

واقسيحِ وو تَجميلِ المكري المرتَبِطَةِ بِذسِ عِ المكانَ القبرِ المقدلِ كنيسةٍ مأو و. تَشييد   قَد أضـاف
اي از  مقاله ← ؛155: 1991عبودي، ( 3مساكنَ اليواء الحجاج علَيها يوستينيانوس كاتدرائيةَ و

  .)304، 7ج ، المعارف اسالمي دايرةونسينك در 

 المقدس را خوكداني كنند وجـود نداشـته   كه مسيحيان بيت هيچ دليلي براي اين ،بنابراين
بايد فرماندهان و حاكمان بـالد مسـلمين    ،به احتمال زياد ،پايه را است و اين تعبيرِ اساساً بي 

 هـا سـاخته   شركت در جهاد بـا صـليبي   منظور بهجويان مسلمان  براي ايجاد انگيزه در جنگ
به نبوكد نصر يا همان ) البته بدون سند و بنا بر روايتي نامعتبر(دادن اين واقعه   نسبت. باشند 

بر آيين يهود  و زيسته پيش از مسيح ميزيرا وي  ؛شكالي در پي نداردالنصر البته چنين ا بخت
  .است  بلكه دشمن يهوديان بوده ،نيز نبوده
اي  اشـاره المقـدس   جا به خوكداني شدن بيت اين است كه خاقاني هيچ كردني تأملة نكت
شدن خوك  المقدس يا رها در ابيات خاقاني صرفاً به آوردن قطار خوك به بيت. است  نكرده
كـه وي   المقدس و اشارة تلويحي به اين حملة نبوكد نصر به بيت .است  جا اشاره شده در آن

  :است  آمده المجالس بهجةدر   خوكان را به آن مكان مقدس برده
مر، فَقَسنَص ختب ما جاء ى بِه جاءفملكـوه  »هـذا؟  من بالملك أحقّ رأينا ما«: فقالوا .النّاسِ ف .

 و حليته انتزع و المقدس بيت وخرّب قتل، حين فذلك الشام، فغزا ...بجرانه  ملكه له ضرب فلما
 فى ألقاها ثم معه التوراة وحمل الخنازير، عليها يأكل خوانا و الخمور فيها يشرب جعل و حملها،
  .)164: 1981قرطبي، ( 4النار

كـه   ،المقدس است كه خوك را به بيت  اتفاق افتاده اين چه آن ،شود كه مالحظه مي چنان
انـد و در آن   آورده ،است  بعدها مسيحيان و مسلمانان نيز بودهمكان مقدسي براي يهوديان و 

  .اند مكان مقدس با گوشت خوك غذا تهيه كرده و خورده
 

  گيري نتيجه. 5
مĤخذ ايـن   اشاره به واقعيات تاريخي مشهور يا ناشناخته در متون ادبي فراوان است و يافتنِ

  تـر ايـن   از آن مهم. وظيفة ايشان است ،جا كه در توان شارحان است تا آن ،حوادث تاريخي
و  كنـد شارح بايد دقت  ،است كه اگر به هر دليل براي حكايات تاريخي مأخذي يافت نشد

بـه خواننـده    هاي نابجا و نامعقول پرهيز كند تا اگر در فهـم مطلـب   از طرح حدس و گمان
آوردن خوك به  دادنِِ  كه نسبت خوانديم طالعهدر اين م. الاقل گمراهش نكند ،نشود كمكي
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 هرچند شاعران ديگري به آن اشاره كرده ؛اساس است مسيحيان بي/ المقدس به فرنگان بيت
النصر به  بخت/ نصر قطار خوك يادشده در ابيات خاقاني را نبوكد ،بنا بر اشارة قرطبي .باشند 

  .احترامي كرده بود مكان مقدس بين آالمقدس آورده و به  بيت
  
  ها نوشت پي

 

  :همين مضمون است ديوان منسوب به حالج نيز بيتي آمده كه حاويدر  .1
ــه درآرم ز قصــر دل  ــوداي آرزو ب  خوك سيه ز مسـجد اقصـي بـرآورم      س

  

 ة، نسـخ شرح ديوان خاقـاني ر؛  97گ  9282 ةشمار همجلس بة ، نسخشرح مختصر خاقاني. 2
، شرح خاقاني؛ 00246و  00090، تصوير )صفحه ندارد ةشمار(ج ادبيات دانشگاه تهران  /31

 ةنسـخ  ،شـرح خاقـاني  ؛ 239و  238ايـران، گ   ةدولـت عليـ  ة خان كتاب 3080 ةشمارة نسخ
 ،مجلس 180 ةشمار ةنسخ ،شرح خاقانير؛  296پ و  295دانشگاه تهران، گ  7964 ةشمار
هاي شرح عبدالوهاب حسيني بر  يادآوري اين نكته الزم است كه در نسخه .404و  144ص 

. نيامـده اسـت  پـژوهش حاضـر   ابيات مورد نظر  ةهيچ شرح و توضيحي دربار ديوان خاقاني
  .است يادشدهدكتري محمدحسين كرمي نيز ديده شد كه تصحيح شرح  ةرسال

المقدس تغيير كرد و اين شـهر   امپراتوري مسيحي روم شرقي، موقعيت بيتشدن  پس از برپا. 3
ـ امپرا .آوردنـد  حجاج به آن روي مـي  وين شهر زيارتي تبديل شد نخستبه   و كنسـتانتين  ورت

 و شـد پرداختنـد   هايي كه بـه مسـيح مربـوط مـي     مكان زيباسازي و سازيباز بهش جانشينان
هـايي بـراي    خانـه كليسايي جامع و  يوستينيانوس. را نيز بازسازي كردند مقدس قبركليساي 

  .ها افزود اقامت حجاج بر آن
را تر از اين كسي  ما شايسته«: گفتند. چه آورده بود بين مردم تقسيم كرد النصر آمد و آن بخت. 4

به شام . .. چون حكومتش مستقر شد. و او را پادشاه خود كردند .»شناسيم براي پادشاهي نمي
المقـدس را خـراب كـرد و غـارت كـرد و در آن بـه        حمله كرد و مردمان را كشـت و بيـت  

را با  توراتاي پهن كرد و بر آن سفره گوشت خوك خورد و  خواري پرداخت و سفره شراب
  .خود برد و در آتش انداخت

  
  نامه كتاب

، ج 2، الزمـان فروزانفـر   نقد و شرح قصايد خاقاني براساس تقريرات اسـتاد بـديع   .)1387( حمد، م استعالمي
  .زوار: تهران
 .3، ش 10س  ،نشر دانش ،»رخسار صبح در آيينه« .)1369( صراهللامامي، ن
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 . جامي:  تهران ، شرواني  قصايد خاقاني  ةگزيد:  صبح  ارمغان .)1375( امامي، نصراهللا
خـواني،   هاي دشوار، درست شرح ديوان خاقاني همراه با مقدمه، تلفظ واژه .)1387( حمدرضا، م برزگر خالقي

  .زوار: تهران  ،و شرح ابيات ،زيباشناسي
،  تهـران   دانشـگاه :  تهـران  ،، تصحيح محمد روشن خاقاني  تĤمنش .)1349( الدين بديل بن علي افضل،  خاقاني
  . و چاپ  انتشارات  ةسسؤم

:  هـران ت ،تصـحيح علـي عبدالرسـولي    ، شـرواني   خاقـاني   ديـوان  .)1357( الدين بديل بن علـي  افضلخاقاني، 
 .خانة خيام كتاب
حسـيني نـوري،    ، تصـحيح ناصـرالدين شـاه    سمرقندي  سوزني  حكيم  ديوان). 1338( محمد بن علي،  سوزني

 .اميركبير:  تهران
 .اندانشگاه تهر 5507 ةشمار ةنسخ .)تا يب( شرح خاقاني
 .جروس برس: طرابلس، الساميةمعجم الحضارات  .)م 1991. (س .نريعبودي، ه
، تصـحيح  شـحذ الـذاهن والهـاجس    أنـس المجـالس و   المجـالس و  بهجـة  .)م 1981( بـدالبر عبـن  قرطبي، ا

 .دارالكتب العلميه: بيروت ،3ج محمدمرسي خولي، 
 .نشر مركز:  تهران ،ها دشواري  گزارش،  شرواني  خاقاني  ديوان .)1378( الدين اللجميركزازي، 
 . سخن:  تهران ، شرواني   خاقاني  از ديوان  اي گزيده:  اندر چنگ  آتش .)1377( هدي، م ماحوزي
مركـز نشـر   :  تهـران   ، خاقـاني   از ديـوان   قصيده  پانزده  شرح:  عروس  ةديرين  بزم .)1372( عصومه، م كن معدن

 . دانشگاهي
  .  مركز نشر دانشگاهي:  تهران،  خاقاني  دنياي  به  نگاهي .)1378( كن، معصومه دنمع

  و مقطعات  بر قصائد و غزليات  مشتمل: كبير  يا ديوان  شمس  كليات .)1363( الدين محمد بلخي الل، ج مولوي
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