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چکیده: همواره قصاید افضل الّدین بدیل بن علی خاقانی 
این  است.1  بوده  موصوف  دشواری  و  استواری  به  شروانی 
است:  شگرف  عنصر  دو  تعامل  از  برخاسته  دشواری ها 
و  قریحه  دیگر  و  خاقانی  گستردۀ  اطالعات  و  دانش  یکی 
تخّیل برجستۀ وی که چون با هم درمی آمیزند، شعر و نثری 
فاخر و ماندگار خلق می شود. برای رمزگشایی و تفسیر این 
البته بخشی  از دیرباز شروحی نوشته شده که  مشکالت 
از آن ها به دست ما نرسیده است.  چنین تالش هایی البته 
آثار  در دورۀ معاصر و قرن حاضر شتاب بیشتری گرفته و 
متعّددی در شرح قصاید خاقانی به رشتۀ تحریر درآمده 
و  خاقانی پژوهی  در  منابع  این  از  گاهی  آ بی شک  است. 
تحقیقات ادبی اهّمّیت ویژه ای دارد، ازاین رو در این جستار 
کوشیده ایم تا شروِح هر یک از قصاید صد و سی و دوگانۀ 

خاقانی را تعیین کنیم.3

کلیدواژه: خاقانی شروانی، دیوان، قصاید، شروح.
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Bibliography of Commentaries of Khāqanī’s 
Poems
Saeed Mahdavifar
Abstract: The poems of Afḍal-ud-Dīn al-Badīl 
ibn Ali Khāqanī have always been described as 
solid and difficult. These difficulties arise from 
the interaction of two wonderful elements: One 
of them is Khāqanī’s extensive knowledge and 
the other is his prominent talent and imagina-
tion, both of which when mixed together can 
lead to the creation of outstanding prose and 
poem. In order to decipher and interpret these 
difficulties, various commentaries have been 
written in the past, some of which have not 
reached us. Such efforts, of course, have been 
accelerated in the contemporary period and the 
present century and several works have been 
written in the description of Khāqanī’s Poems. 
Undoubtedly, knowledge of these sources is of 
special importance in studying about Khāqanī’ 
and literary research, so in this article, we have 
tried to introduce the commentaries of each of 
Khāqanī’s one hundred and thirty-two poems.
Keywords: Khāqanī’ Shirwānī, Dīwān, Odes, 
Commentaries.

وح قصائد اخلاقاين فهرست شر
سعيد مهدوي فر

 مـا توصـف قصائـد أفضـل الديـن بديـل بـن عـي 
ً
اخلالصـة: غالبـا

بـة هـو  بـة، ومنشـأ هـذه الصعو اخلاقـاين الشـرواين باملتانـة والصعو
يـن املعلومايت  يـن رائعـني: أّوهلمـا هـو العلم واخلز نتـاج تفاعـل عنصر
الواسع للخاقاين، والثاين هو قرحيته وخياله الواسع، حيث ينتج من 

امتزاجهما والدة شعٍر ونثر بديَعني خالَدين.
 ألغـاز وتفسـير مشـكات 

ّ
وقـد ُكتبـت منـذ فتـرات بعيـدة شـروٌح حلـل

 مهنـا مل يصـل إلينـا. وقـد شـهدت هذه 
ً
هـذه النصـوص، إاّل أّن بعضـا

 فصـدرت 
ً
 متصاعـدا

ً
اجلهـود يف الفتـرة احلالّيـة والقـرن احلاضـر زمخـا

اآلثار العديدة يف شرح قصائد اخلاقاين.
وال شـّك أّن االّطـاع عـى هـذه املصـادر حيظـى بأمّهّيـة خاّصـة يف 
 
ً
البحـوث املعنّيـة باخلاقـاين وغيرها من الدراسـات األدبّية. وانطاقا
من هذه احلقيقة َسَعينا يف املقال احلايل إىل إحصاء وبيان الشروح 
 واحدٍة من قصائد اخلاقاين البالغة مئة واثنان وثاثون 

ّ
املعنّية بكل

قصيدة.
القصائـد،  الديـوان،  الشـرواين،  اخلاقـاين،  األساسـّية:  املفـردات 

الشروح.
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قصیدۀ یکم:
کز دارملک دل توان شــــــــد پادشاجوشن صورت برون کن در صف مردان درآ دل طلب 

ک: 11-8. دیوان:4 س: 1 و2. ع: 4-2. 

شـروح:5 آتـش انـدر چنـگ: 147-149. ارمغـان صبـح)1(: 124-129. ارمغـان صبـح)2(: 220-224. بـزم 
دیرینۀ عروس: 148-152. خاقانی، ستایشگر پیامبر و کعبه: 21-26. خ اق ان ی،  مّشاطۀ س خ ن : 56-49. 
گزارش  شرح دیوان خاقانی: 33-43. شرح شادی آبادی: 57-62. شرح قصاید خاقانی شروانی: 4-1. 
دشـواری های دیـوان خاقانـی: 2-4. گزیـدۀ اشـرف زاده: 21-27. گزیـدۀ ثروت: 1-10. مّشـاطۀ بکر سـخن: 
23-39. نقـد و شـرح قصایـد خاقانـی: 67-74. نگارسـتان راهـب: 19-24. َنمـی از َیمـی: 187-173. 

هدیۀ جان: 46-31.

قصیدۀ دوم:
کوفتــــــــه در دارملــــــــک ال ال در چهــــــــار بالــــــــش وحدت کشــــــــد تو راای پنــــــــج نوبــــــــه 

ک: 16-11. دیوان: س: 3-6. ع: 17-14. 

شـروح: آتـش انـدر چنـگ: 149-157. بـزم دیرینـۀ عـروس: 153-163. سـراچۀ آوا و رنـگ: 8-27. شـاعر 
صبح: 248-253. شـرح دیوان خاقانی: 45-64. شـرح عبدالوهاب معموری: 35-39. شـرح قصاید 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 4- 16. مالـک ملـک سـخن: 110-35.  خاقانـی شـروانی: 12-5. 
مرثیه خوان مداین: 1-17. مّشـاطۀ بکر سـخن: 40-80. نقد و شـرح قصاید خاقانی: 75-86. نگارسـتان 

راهب: 45-25.

قصیدۀ سوم:
مرا کــــــــرد  قبول  آنگــــــــه  عافیت  که عمــــــــر بیش بهــــــــا دادمش به شــــــــیربهاعــــــــروس 

ک: 22-16. دیوان: س: 6-10. ع: 7-4. 

شـروح: آتـش انـدر چنـگ: 157-160. بـزم دیرینـۀ عـروس: 163-173. خاقانـی، ستایشـگر پیامبر و کعبه: 
42-53. خ اق ان ـی،  مّشـاطۀ سـ خ ن : 57-77. شـرح دیـوان خاقانـی: 65-84. شـرح شـادی آبادی: 63-
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 16-33. مّشـاطۀ بکـر  70. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 20-13. 
سـخن: 81-122. نقد و شـرح قصاید خاقانی: 87-100. نگارسـتان راهب: 46-66. َنمی از َیمی: 189-

.226

قصیدۀ چهارم:
به خطاســــــــریر فقر تــــــــو را سرکشــــــــد به تــــــــاج رضا به جیب هوس درکشیده ای  تو سر 
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دیوان: س: 10-14. ع: 7-11. ع: 28-22.

شـروح: آتـش انـدر چنـگ: 160-164. بـزم دیرینـۀ عـروس: 173-186. خاقانـی، ستایشـگر پیامبـر و کعبه: 
27-41. خ اق ان ی،  مّشـاطۀ سـ خ ن : 77-94. سـاغر بلورین: 72-117. شرح شادی آبادی: 101-105. شرح 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی:  دیـوان خاقانـی: 85-114. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 29-21. 

گنبد: 87-63. گزیدۀ ماهیار: 142-150. نقد و شرح قصاید خاقانی: 101-115. هفت   .41-33

قصیدۀ پنجم:
فنــــــــا گهــــــــوارۀ  بســــــــتۀ  هنـــــــــوز  که شــــــــوی از همه جداطفلــــــــی  مرد آن زمان شوی 

ک: 32-28. دیوان: س: 15-17. ع: 14-11. 

شـروح: آتـش انـدر چنـگ: 164-171. برگزیـده ای از دیـوان خاقانـی: 63-83. بـزم دیرینـۀ عـروس: 187-
194. خ اق ان ـی،  مّشـاطۀ سـ خ ن : 94-103. شـرح دیـوان خاقانـی: 105-116. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 
40-44. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 30-35. گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 41-46. گزیـدۀ 
اشـرف زاده: 28-36. گزیـدۀ ثـروت: 33-43. گزیـدۀ سـجادی)1(: 115-123. گزیـدۀ سـجادی)2(: 94-
99. مرثیه خوان مداین: 18-28. مّشاطۀ بکر سخن: 149-175. نقد و شرح قصاید خاقانی: 124-116. 

َنمی از َیمی: 249-227.

قصیدۀ ششم:
پادشا من  از  بهتر  را  ســــــــخن  اقلیم  در جهان ملک سخن راندن مسلم شد مرانیست 

ک: 34-32. دیوان: س: 17-19. ع: 18 و19. 

 .203-199 صبـح)2(:  ارمغـان   .123-119 صبـح)1(:  ارمغـان   .219-215 چنـگ:  انـدر  آتـش  شـروح: 
خ اق ان ی،  مّشاطۀ س خ ن : 103-112. خاقانی شروانی: 108-111. ختم الغرایب: 27-29. سراچۀ آوا و رنگ: 
28-37. سـحر بیـان: 244-248. شـاعر صبـح: 253-257. شـرح دیـوان خاقانـی: 117-127. شـرح 
شـادی آبادی: 98-100. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 54-56. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 39-36. 
گزارش دشـواری های دیوان خاقانی: 46-52. گزیدۀ سـجادی)1(: 123-129. گزیدۀ سـجادی)2(: 99-
گزینـۀ اشـعار خاقانـی: 25-29. مرثیه خـوان مدایـن: 29-35. مّشـاطۀ بکـر  گزیـدۀ ماهیـار: 55-50.   .103
سخن: 123-148. نسیم صبح: 228-233. نقد و شرح قصاید خاقانی: 125-131. نگارستان راهب: 

.81-67

قصیدۀ هفتم:
یی ســــــــربه مهر آمد به ما جان به استقبال شد کای مهد جان ها تا کجااز ســــــــر زلف تو بو
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ک: 40-34. دیوان: س: 19-23. ع: 30-25. 

کعبـه: 54-61. ختم الغرایـب: 84-90. سـاغر بلوریـن: 171-118.  شـروح: خاقانـی، ستایشـگر پیامبـر و 
شـرح دیـوان خاقانـی: 129-155. شـرح شـادی آبادی: 114-119. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 79-72. 
گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 52- 64. نقد و شرح قصاید  شرح قصاید خاقانی شروانی: 49-40. 

خاقانی: 132-147. َنمی از َیمی: 298-251.

قصیدۀ هشتم:
ترســــــــا خط  از  اســــــــت  کژروتــــــــر  راهب آســــــــافلــــــــک  مسلســــــــل  دارد  مــــــــرا 

ک: 44-40. دیوان: س: 23-28. ع: 25-19. 

 .198-189 صبـح)2(:  ارمغـان   .249-240 صبـح)1(:  ارمغـان   .99-75 چنـگ:  انـدر  آتـش  شـروح: 
خارخـار بنـد و زنـدان )شـرح مشـکالت خاقانی، دفتر دوم(. خاقانی، ستایشـگر پیامبـر و کعبه: 78-62. 
کومنـه نـوس:  خاقانـی شـروانی: 176-184. خ اق ان ـی،  مّشـاطۀ سـ خ ن : 112-120. خاقانـی و آندرونیکـوس 
111-118. ختم الغرایـب: 82 و83. دیـدار بـا کعبـۀ جـان: 23-120. سـوزن عیسـی )گـزارش چامۀ ترسـایی 
خاقانی(. شـاعر صبح: 257-263. شـرح دیوان خاقانی: 157-190. شـرح شـادی آبادی: 80-97. شرح 
کتاب جواهر االسـرار(: 193-207، ر.ک:  عبدالوهاب معموری: 57-64. شـرح شـیخ آذری طوسـی )در 
محّمـدی فشـارکی، 1386: 217-256. شـرح قصایـد خاقانـی 1: 19-121. شـرح قصاید خاقانی شـروانی: 
50-62. شـرح قصیـدۀ ترسـائیۀ خاقانـی )1348(. شـرح قصیدۀ مسـیحیۀ خاقانـی: 244- 360. قصیدۀ 
گزیدۀ اشـرف زاده: 81-67.  گزارش دشـواری های دیوان خاقانی: 75-65.  حبسـیۀ خاقانی: 193-121. 
گزیـدۀ سـرمدی:  گزیـدۀ سـجادی)2(: 113-103.  گزیـدۀ سـجادی)1(: 145-129.  گزیـدۀ ثـروت: 22-11. 
گزیـدۀ ماهیـار: 56-67. مالـک ملـک سـخن: 307-453. مرثیه خـوان مدایـن: 36-55. نظـم 3   .13-1

بخش 1 )خاقانی(: 131- 153. نقد و شرح قصاید خاقانی: 163-148.

قصیدۀ نهم:
وفا بوی  نمانــــــــد  گیتی  ســــــــاحت  به  که هیــــــــچ ُانس نیامــــــــد ز هیــــــــچ ِانس مرامگر 
ک: 48-44. دیوان: س: 29-31. ع: 33-30. 

 .189-186 صبـح)2(:  ارمغـان   .253-250 صبـح)1(:  ارمغـان   .224-219 چنـگ:  انـدر  آتـش  شـروح: 
کعبـه: 79-89. خ اق ان ـی،  مّشـاطۀ سـ خ ن : 120-124. سـاغر بلوریـن: 172- خاقانـی، ستایشـگر پیامبـر و 

201. شـاعر صبـح: 263-268. شـرح دیـوان خاقانـی: 191-203. شـرح شـادی آبادی: 109-113. شـرح 
گـزارش دشـواری های دیـوان  عبدالوهـاب معمـوری: 80-83. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 68-63. 
گزیدۀ سـجادی)1(: 156-146.  گزیدۀ ثروت: 96-85.  گزیدۀ اشـرف زاده: 59-54.  خاقانی: 78-75. 



آینۀ پژوهش  184
سال سی ویکم، شمارۀ چهــــــارم، مهـــــروآبـــــان 1399

نقدکبررسیبکتاب
286کتابشناسی  شرون شصاید خاشانی

گزیدۀ سجادی)2(: 114-120. نقد و شرح قصاید خاقانی: 171-164.

قصیدۀ دهم:
کمانکــــــــش اختــــــــران را راصبــــــــح اســــــــت  آب پیکــــــــران  زده  آتــــــــش 

ک: 51-48. دیوان: س: 31-35. ع: 38-33. 

 .113-111 شـروانی:  خاقانـی  و135.   134 صبـح)2(:  ارمغـان   .258-254 صبـح)1(:  ارمغـان  شـروح: 
شـرح   .209-205 خاقانـی:  دیـوان  شـرح   .51-49 ختم الغرایـب:   .127-124 سـ خ ن :  مّشـاطۀ  خ اق ان ـی،  
شـادی آبادی: 71-79. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 65-71. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 77-69. 

گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 78-87. نقد و شرح قصاید خاقانی: 182-172.

قصیدۀ یازدهم:
کبریا بــــــــر نمــــــــط  برد به دســــــــت نخست هســــــــتی ما را ز ماعشــــــــق بیفشــــــــرد پای 

ک: 58-52. دیوان: س: 35-39. ع: 42-38. 

شـروح: خاقانـی، ستایشـگر پیامبـر و کعبـه: 90-98. خ اق ان ـی،  مّشـاطۀ سـ خ ن : 127-133. سـاغر بلورین: 
202-247. شـاعر صبـح: 268-272. شـرح دیـوان خاقانـی: 221-232. شـرح شـادی آبادی: 108-106. 
گـزارش دشـواری های  شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 47-53. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 86-78. 

دیوان خاقانی: 87-92. نقد و شرح قصاید خاقانی: 193-183.

قصیدۀ دوازدهم:
بــــــــاز هــــــــم در خط بغــــــــداد فکن بــــــــار مراجام مــــــــی تا خط بغــــــــداد ده ای یــــــــار مرا

ک: 61-59. دیوان: س: 39-41. ع: 697 و698. 

شروح: برگزیده و شرح: 26-31. خ اق ان ی،  مّشاطۀ س خ ن : 133-137. سراچۀ آوا و رنگ: 38-48. شرح 
گزارش  دیوان خاقانی: 233-237. شـعر خاقانی: 268-270. شـرح قصاید خاقانی شـروانی: 89-87. 

دشواری های دیوان خاقانی: 92-94. نقد و شرح قصاید خاقانی: 199-194.

قصیدۀ سیزدهم:
ملمع  نقاب صبــــــــح  ســــــــربه مهر  نفس  طنابزد  معنبــــــــر  کــــــــرد  روحانیان  خیمــــــــۀ 
ک: 66-62. دیوان: س: 41-45. ع: 45-42. 

شـروح: آتـش انـدر چنـگ: 101-125. ارمغـان صبـح)1(: 259-266. ارمغـان صبـح)2(: 146-154. بـزم 
کعبـه: 99-113. خاقانـی شـروانی: 122-114.  دیرینـۀ عـروس: 194-215. خاقانـی، ستایشـگر پیامبـر و 
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دیـوان  و40. شـاعر صبـح: 272-282. شـرح  مّشـاطۀ سـ خ ن : 137-149. ختم الغرایـب: 39  خ اق ان ـی،  
خاقانی: 239-254. شرح شادی آبادی: 153-160. شرح عبدالوهاب معموری: 84-88. شرح قصاید 
گزارش دشـواری های دیوان خاقانی: 95- خاقانی 1: 125-202. شـرح قصاید خاقانی شـروانی: 98-90. 

گزیـدۀ   .173-156 سـجادی)1(:  گزیـدۀ   .112-97 ثـروت:  گزیـدۀ   .126-112 اشـرف زاده:  گزیـدۀ   .98
و شـرح قصایـد  نقـد  مرثیه خـوان مدایـن: 69-57.  ماهیـار: 77-68.  گزیـدۀ   .132-121 سـجادی)2(: 

خاقانی: 200-212. هدیۀ جان: 75-47.

قصیدۀ چهاردهم:
از نقاب نمــــــــود چهرۀ صبــــــــح  ین  زّر عطسۀ شب گشت، صبح؛ عطسۀ صبح، آفتابجبهــــــــۀ 
ک: 49-68. دیوان: س: 45-49. ع: 49-45. 

شـروح: خاقانی، ستایشـگر پیامبر و کعبه: 114- 120. خ اق ان ی،  مّشـاطۀ سـ خ ن : 149-155. ختم الغرایب: 
33 و34. شـرح دیوان خاقانی: 255-272. شـرح شـادی آبادی: 161-170. شـرح عبدالوهاب معموری: 
گـزارش دشـواری های دیـوان  کلیـدی: 41-11.  89-94. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 99-110. شـرح 

خاقانی: 99-103. نقد و شرح قصاید خاقانی: 226-213.

قصیدۀ پانزدهم:
گوش خطاب یابمرا ز هاتف همت رســــــــد به  در مــــــــی رود  که  طنینی  رواق  کزیــــــــن 

ک: 84-74. دیوان: س: 49-56. ع: 57-49. 

شـروح: شـرح دیـوان خاقانـی: 273-301. شـرح شـادی آبادی: 123-152. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 
گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 104-123. نقد و  96-109. شرح قصاید خاقانی شروانی: 126-111. 

شرح قصاید خاقانی: 249-227.

قصیدۀ شانزدهم:
جگرتاب آه  از  شــــــــد  بســــــــته  نفســــــــم  ین بابراه  کو هم نفســــــــی تا نفســــــــی رانــــــــم از

ک: 88-84. دیوان: س: 56-58. ع: 60-57. 

شـروح: ارمغان صبح)1(: 150-156. ارمغان صبح)2(: 180-184. خ اق ان ی،  مّشـاطۀ سـ خ ن : 163-155. 
سحر بیان: 173-178. سراچۀ آوا و رنگ: 49-63. شرح دیوان خاقانی: 303-312. شرح شادی آبادی: 
کلیدی: 43-54. شعر خاقانی: 268-266. 120-122. شرح قصاید خاقانی شروانی: 127-132. شرح 
گزیدۀ اشـرف زاده: 160-154.  گزارش دشـواری های دیوان خاقانی: 123 و124.  شـهربندان بال: 63-39. 
گزیدۀ سرمدی: 15-30. مرثیه خوان مداین: 70-77. مّشاطۀ بکر سخن: 176-202. نسیم صبح: 139-
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154. نظـم 3 بخـش 1 )خاقانـی(: 66-78. نقـد و شـرح قصایـد خاقانـی: 250-257. نگارسـتان راهـب: 
94-108. َنمی از َیمی: 322-299.

قصیدۀهفدهم:
کــــــــر آفتاب یــــــــک بندۀ تــــــــو ماه ســــــــزد دیگــــــــر آفتابای عــــــــارض چو مــــــــاه تو را چا

ک: 90-88. دیوان: س: 58-60. ع: 60 و61. 

شـروح: شـرح دیوان خاقانی: 313-316. شـرح عبدالوهاب معموری: 95. شرح قصاید خاقانی شروانی: 
گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 125. نقد و شرح قصاید خاقانی: 261-258.  .136-133

قصیدۀ هجدهم:
برخاســــــــت چنــــــــان  دل  راه  از  کنــــــــون ز بند جان برخاســــــــتراحــــــــت  کــــــــه دل ا

ک: 93-91. دیوان: س: 60-62. ع: 73-71. 

و شـرح: 36-32.  برگزیـده  دیـوان خاقانـی: 180-174.  از  برگزیـده ای  انـدر چنـگ: 224.  آتـش  شـروح: 
کعبـه: 121-126. سـراچۀ آوا و رنـگ: 64-75. شـاعر صبـح: 283 و284.  خاقانـی، ستایشـگر پیامبـر و 
خاقانـی  قصایـد  شـرح   .127-125 معمـوری:  عبدالوهـاب  شـرح   .322-317 خاقانـی:  دیـوان  شـرح 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 125-129. گزیدۀ  شـروانی: 137-142. شـعر خاقانـی: 308-306. 
اشرف زاده: 60-66. گزیدۀ ثروت: 45-53. گزیدۀ سجادی)1(: 183-187. گزیدۀ سجادی)2(: 137-

140. مرثیه خوان مداین: 78-83. نقد و شرح قصاید خاقانی: 267-262.

قصیدۀ نوزدهم:
مــــــــوی در ســــــــر ز طالــــــــع هنــــــــر اســــــــتقلــــــــم بخــــــــت من شکسته ســــــــر اســــــــت
ک: 111-106. دیوان: س: 62-68. ع: 71-65. 

شروح: آتش اندر چنگ: 224 و225. ارمغان صبح)1(: 186-199. ارمغان صبح)2(: 160-167. خاقانی، 
کعبـه: 127-135. خاقانـی شـروانی: 122-126. شـرح دیـوان خاقانـی: 339-323.  ستایشـگر پیامبـر و 
شـرح شـادی آبادی: 171-180. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 110-118. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 
گزیدۀ ثروت:  گزیدۀ اشرف زاده: 111-103.  گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 147-137.   .155-143
113-133. گزیدۀ سـجادی)1(: 174-182. گزیدۀ سـجادی)2(: 132-137. مّشـاطۀ بکر سـخن: 203-
248. نقد و شرح قصاید خاقانی: 268-280. نگارستان راهب: 110-135. َنمی از َیمی: 364-323.
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قصیدۀ بیستم:
ندیدســــــــت آن  از  مــــــــراد  روی  ندیدســــــــتدل  نشــــــــان  دلــــــــی  اهــــــــل  کــــــــز 

ک: 118-115. دیوان: س: 68-72. ع: 77-73. 

شـروح: ختم الغرایـب: 77 و78. شـرح دیـوان خاقانـی: 341-349. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 123 
گزارش دشـواری های دیوان خاقانی: 154-157. نقد و  و124. شـرح قصاید خاقانی شـروانی: 164-156. 

شرح قصاید خاقانی: 289-281.

قصیدۀ بیست ویکم:
اوست آستان  جالل  کاســــــــمان  پرده  کآفتاب شرف در عنان اوستاین  ابری است 

ک: 121-119. دیوان: س: 72-74. ع: 79-77. 

شـروح: ختم الغرایـب: 94 و95. شـرح دیـوان خاقانـی: 351-355. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 132 
گزارش دشـواری های دیوان خاقانی: 158-160. نقد و  و133. شـرح قصاید خاقانی شـروانی: 169-165. 

شرح قصاید خاقانی: 296-290.

قصیدۀ بیست ودوم:
کان اوست نگون سر نکوتر استدل صید زلف اوست به خون در نکوتر است و آن صید 

ک: 105-100. دیوان: س: 74-78. ع: 65-61. 

شـروح: شـرح دیوان خاقانی: 357-369. شـرح عبدالوهاب معموری: 128-130. شـرح قصاید خاقانی 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 132-137. مّشـاطۀ بکر سـخن: 279-249.  شـروانی: 177-170. 

نقد و شرح قصاید خاقانی: 297-307. نگارستان راهب: 148-136.

قصیدۀ بیست وسوم:
آن ماست از  که فالنی  فتنه شد  به  ما عشــــــــق باز صادق و او عشق دان ماستشهری 

ک: 97-93. دیوان: س: 78-81. ع: 82-79. 

شـروح: شـرح دیوان خاقانی: 371-377. شـعر خاقانی: 226 و227. شـرح عبدالوهاب معموری: 134-
گزارش دشـواری های دیوان خاقانی: 129 و130. نقد و  137. شـرح قصاید خاقانی شـروانی: 183-178. 

شرح قصاید خاقانی: 316-308.

قصیدۀ بیست وچهارم:
برافشاندســــــــت آســــــــتین  تــــــــا  افشاندســــــــتصبــــــــح  تــــــــر  عنبــــــــر  دامــــــــن 
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ک: 115-113. دیوان: س: 81-83. ع: 84-82. 

معمـوری: 131. شـرح قصایـد خاقانـی  دیـوان خاقانـی: 379-383. شـرح عبدالوهـاب  شـروح: شـرح 
گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 151-154. نقد و شرح قصاید خاقانی: 317- شروانی: 188-184. 

.321

قصیدۀ بیست وپنجم:
داشــــــــت خواهم  نظــــــــری  دولت  بــــــــه  نــــــــه ز ســــــــلوت اثــــــــری خواهم داشــــــــتنه 

ک: 122 و123. دیوان: س: 83 و84. ع: 84 و85. 

شـروح: شـرح دیوان خاقانی: 385-388. شـرح عبدالوهاب معموری: 119-122. شـرح قصاید خاقانی 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 160-162. نقـد و  شـروانی: 189-192. شـعر خاقانـی: 282 و283. 

شرح قصاید خاقانی: 325-322.

قصیدۀ بیست وششم:
که عســــــــکر هنر اســــــــت کافــــــــی  چون نی عســــــــکری همه شــــــــکر اســــــــتطبــــــــع 

ک: 110 و111. دیوان: س: 85 و86. ع: 86 و87. 711 و712. 

شروح: شرح دیوان خاقانی: 389-392. شرح قصاید خاقانی شروانی: 193-195. گزارش دشواری های 
دیوان خاقانی: 147-149. نقد و شرح قصاید خاقانی: 328-326.

قصیدۀ بیست و هفتم:
این دو خلف را به هم چه خشم و خالف استرســــــــتم و بهرام را به هم چه مصاف است

ک: 112 و113. دیوان: س: 86 و87. ع: 87 و88. 

شروح: شرح دیوان خاقانی: 393-395. شرح قصاید خاقانی شروانی: 196 و197. گزارش دشواری های 
دیوان خاقانی: 150-151. نقد و شرح قصاید خاقانی: 331-329.

قصیدۀ بیست وهشتم:
بازخواست نخواهم  دادم  ثنا  تاج  را  که داد ار باز می خواهد رواستشــــــــاه  شه مرا نانی 

ک: 98 و99. دیوان: س: 87 و88. ع: 88 و89. 

شـروح: ارمغـان صبـح)2(: 204-206. شـرح دیـوان خاقانـی: 397-400. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 
198-200. شعر خاقانی: 263 و264. گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 130-132. نقد و شرح قصاید 
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خاقانی: 335-332.

قصیدۀ بیست ونهم:
کعبه عریان دیده اندشبروان در صبح صادق کعبۀ جان دیده اند صبح را چون محرمان 

ک: 175-165. دیوان: س: 88-95. ع: 101-94. 

شـروح: آتـش انـدر چنـگ: 226-227. بـزم دیرینۀ عروس: 234-270. خاقانی، ستایشـگر پیامبر و کعبه: 
136-151. سـراچۀ آوا و رنـگ: 8-27. شـاعر صبـح: 284-290. شـرح دیـوان خاقانـی: 401-430. شـرح 
شـادی آبادی: 200-246. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 144-152. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 201-

گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی:  گزیـدۀ اشـرف زاده: 45-53. مرثیه خـوان مدایـن: 112-84.   .213
204-220. نقد و شرح قصاید خاقانی: 335-332.

قصیدۀ سی ام:
کعبــــــــه را چهــــــــره در آن آینه پیــــــــدا بینندشــــــــبروان چو رخ صبح آینه ســــــــیما بینند

ک: 207-200. دیوان: س: 95-100. ع: 94-89. 

شـروح: آتـش انـدر چنـگ: 227. ارمغان صبـح)1(: 130-144. ارمغان صبـح)2(: 226-232. برگزیده ای 
کعبـه: 152- از دیـوان خاقانـی: 97-116. بـزم دیرینـۀ عـروس: 216-234. خاقانـی، ستایشـگر پیامبـر و 

159. شـاعر صبـح: 284-290. شـرح دیـوان خاقانـی: 401-430. شـرح شـادی آبادی: 330-334. شـرح 
کیمیای جان جان: 98- عبدالوهاب معموری: 155-158. شـرح قصاید خاقانی شـروانی: 224-214. 
گـزارش  گزیـدۀ سـجادی)2(: 144-140.  گزیـدۀ سـجادی)1(: 194-188.  گزیـدۀ ثـروت: 32-23.   .157
دشـواری های دیـوان خاقانـی: 240-248. نسـیم صبـح: 120-128. نقـد و شـرح قصایـد خاقانـی: 332-

.335

 قصیدۀ سی ویکم:
بختیــــــــان را ز جرس صبحدم آوا شــــــــنوندمقصد اینجاست ندای طلب اینجا شنوند

ک: 213-208. دیوان: س: 100-104. ع: 105-101. 

شـروح: آتـش انـدر چنـگ: 227 و228. بـزم دیرینۀ عروس: 271-295. خاقانی، ستایشـگر پیامبر و کعبه: 
معمـوری:  عبدالوهـاب  شـرح   .462-449 خاقانـی:  دیـوان  شـرح   .294-290 صبـح:  شـاعر   .166-160
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 248- 138-143. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 233-225. 
گزیـدۀ سـجادی)2(: 144-149. نسـیم صبـح: 120-128. نقـد و  گزیـدۀ سـجادی)1(: 202-194.   .252

شرح قصاید خاقانی: 384-372.
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قصیدۀ سی  ودوم:
ندوخته انــــــــد در  تختــــــــه  فلــــــــک  برندوخته انــــــــدبــــــــه  خورشــــــــید  چشــــــــم 

ک: 148 و149. دیوان: س: 104 و105. ع: 111-109. 

شـروح: شـرح دیوان خاقانی: 463-465. شـرح شـادی آبادی: 181-183. شـرح قصاید خاقانی شـروانی: 
234-236. گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 182 و183. نقد و شرح قصاید خاقانی: 387-385.

قصیدۀ سی  وسوم:
کاستین بر آسمان افشانده اند پای کوبان دست همت بر جهان افشانده اندصبح خیزان 

ک: 165-156. دیوان: س: 105-111. ع: 119-113. 

کعبـه: 191-184.  شـروح: ختم الغرایـب: 56-65. سـحر بیـان: 267-270. خاقانـی، ستایشـگر پیامبـر و 
شـرح دیـوان خاقانـی: 467-490. شـرح شـادی آبادی: 184-199. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 169-

گـزارش دشـواری های  کیمیـای جـان جـان: 97-28.  174. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 250-237. 
دیـوان خاقانـی: 193-204. نسـیم صبـح: 266-269. نقـد و شـرح قصایـد خاقانـی: 388-406. َنمـی از 

َیمی: 427-365.

قصیدۀ سی وچهارم:
برساختند خلوتی  عالم  دو  کز  مجلسی بر یاد عید از خلد خوش تر ساختندصبح خیزان 

ک: 183-175. دیوان: س: 111-116. ع: 125-119. 

شـروح: شـرح دیـوان خاقانـی: 491-512. شـرح شـادی آبادی: 257-274. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 230-220.  197-212. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 261-250. 

نقد و شرح قصاید خاقانی: 406-388.

قصیدۀ سی وپنجم:
که با صبح برآمیخته اند یــــــــار درآمیخته اندمی و مشک است  و لب  زلــــــــف  به هم  یا 

ک: 156-149. دیوان: س: 116-120. ع: 136-131. 

شـرح   .334-330 شـادی آبادی:  شـرح   .530-513 خاقانـی:  دیـوان  شـرح   .110 ختم الغرایـب:  شـروح: 
عبدالوهاب معموری: 213-222. شرح قصاید خاقانی شروانی: 262-271. گزارش دشواری های دیوان 

خاقانی: 183-192. نقد و شرح قصاید خاقانی: 440-425.

قصیدۀ سی وششم:
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که به وهم درنیاید گفت برنیایدصفتی است حسن او را  که به  روشی است عشق او را 
ک: 225-223. دیوان: س: 12-122. ع: 151 و152. 

شروح: ختم الغرایب: 91 و92. شرح دیوان خاقانی: 531-534. شرح عبدالوهاب معموری: 223. شرح 
قصاید خاقانی شروانی: 272-275. نقد و شرح قصاید خاقانی: 446-441.

قصیدۀ سی وهفتم:
برانــــــــدازد شــــــــب  زلــــــــف  چــــــــون  پرانــــــــدازدصبح  طــــــــرب  از  صبــــــــح  مــــــــرغ 

ک: 135-132. دیوان: س: 122-126. ع: 140-136. 

شـروح: ختم الغرایـب: 104-106. خاقانـی شـروانی: 126-131. شـرح دیـوان خاقانـی: 535-546. شـرح 
شادی آبادی: 247-256. شرح عبدالوهاب معموری: 153 و154. شرح قصاید خاقانی شروانی: 274-
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 167-173. نسـیم صبـح: 43- 285. شـعر خاقانـی: 243 و244. 

58. نقد و شرح قصاید خاقانی: 456-447.

قصیدۀ سی وهشتم:
نماید جــــــــان  شــــــــاهد  صبحــــــــدم  نمایــــــــدمــــــــرا  جانــــــــان  بــــــــوی  و  عاشــــــــق  دم 

ک: 223-218. دیوان: س: 127-132. ع: 131-125. 

دیـوان  شـروح: خاقانـی شـروانی: 142-146. ختم الغرایـب: 75-77. شـاعر صبـح: 294-298. شـرح 
خاقانـی: 547-564. شـرح شـادی آبادی: 323-329. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 162-168. شـرح 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 258-267. نقـد و شـرح  قصایـد خاقانـی شـروانی: 299-286. 

قصاید خاقانی: 470-457.

قصیدۀ سی ونهم:
برافکنــــــــدرخســــــــار صبح پــــــــرده به عمــــــــدا برافکند صحــــــــرا  بــــــــه  زمانــــــــه  دل  راز 

ک: 200-189. دیوان: س: 133-140. ع: 148-140. 

شـروح: برگزیـده ای از دیـوان خاقانـی: 139-173. خاقانـی شـروانی: 136-142. ختم الغرایـب: 49-43. 
کعبـه:  و  پیامبـر  ستایشـگر  خاقانـی،   .136-135 صبـح)2(:  ارمغـان   .173-1570 صبـح)1(:  ارمغـان 
198-211. رخسـار صبح )گزارش چامه ای از خاقانی شـروانی(. شـرح دیوان خاقانی: 565-595. شـرح 
شـادی آبادی: 275-305. شـرح عبدالوهاب معموری: 179-196. شـرح قصاید خاقانی شـروانی: 300-
گزیـدۀ سـجادی)1(:  گزیـدۀ ثـروت: 72-55.  گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 240-233.   .315
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 .149-122 مدایـن:  مرثیه خـوان   .97-93 ماهیـار:  گزیـدۀ   .156-149 سـجادی)2(:  گزیـدۀ   .214-203
نسیم صبح: 120-128. نظم 3 بخش 1 )خاقانی(: 154-172. نقد و شرح قصاید خاقانی: 495-471.

قصیدۀ چهلم:
فشــــــــاند خواهم  جان  که  دل  ای  بر جهان خواهم فشاندالصبوح  دســــــــت مســــــــتی 

ک: 147-145. دیوان: س: 140-143. ع: 108-106. 

رنـگ: 76-87. شـرح دیـوان خاقانـی: 597-605. شـرح عبدالوهـاب معمـوری:  و  آوا  شـروح: سـراچۀ 
گزارش دشـواری های دیوان  176-178. شـرح قصاید خاقانی شـروانی: 316-322. شـعر خاقانی: 263. 
شـرح  و  نقـد   .167-165 سـجادی)2(:  گزیـدۀ   .233-229 سـجادی)1(:  گزیـدۀ   .182-179 خاقانـی: 

قصاید خاقانی: 502-496.

قصیدۀ چهل ویکم:
کــــــــه صبــــــــِح کام برآمد خنــــــــدۀ صبــــــــح از دهــــــــان جــــــــام برآمدجــــــــام طرب کش 

ک: 145-139. دیوان: س: 143-147. ع: 180-176. 

شـروح: شـاعر صبح: 298-300. شـرح دیوان خاقانی: 607-618. شـرح شادی آبادی: 317-322. شرح 
عبدالوهاب معموری: 224-235. شرح قصاید خاقانی شروانی: 323-331. شعر خاقانی: 204 و205. 

گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 175-178. نقد و شرح قصاید خاقانی: 511-503.

قصیدۀ چهل ودوم:
رد ردصبــــــــح چــــــــو کام قنینــــــــه خنده بــــــــرآو کام قنینــــــــه چــــــــو صبــــــــح لعل  تــــــــر آو

ک: 132-130. دیوان: س: 147-149. ع: 176-174. 

شروح: شرح دیوان خاقانی: 619-623. شرح قصاید خاقانی شروانی: 332-335. گزارش دشواری های 
دیوان خاقانی: 166-167. نقد و شرح قصاید خاقانی: 515-512.

قصیدۀ چهل وسوم:
کــــــــرد کردبانــــــــوی تاجــــــــدار مــــــــرا طــــــــوق دار  آشــــــــکار  فلک  تــــــــاج  چو  مــــــــرا  طوق 

ک: 130-125. دیوان: س: 149-153. ع: 156-152. 

شـروح: شـرح دیوان خاقانی: 625-631. شـرح عبدالوهاب معموری: 236-241. شـرح قصاید خاقانی 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 164-165. نقـد و شـرح قصایـد خاقانـی:  شـروانی: 342-336. 

.522-516
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قصیدۀ چهل وچهارم:
نگذارندچه سبب سوی خراســــــــان شدنم نگذارند شــــــــدنم  گلســــــــتان  به  عندلیبم 

ک: 187-183. دیوان: س: 153-155. ع: 150-148. 

شـروح: ارمغـان صبـح)1(: 200-205. ارمغـان صبـح)2(: 168-171. برگزیـده ای از دیـوان خاقانـی: 181-
کعبـه: 167-170. خاقانـی شـروانی: 134-136. شـاعر صبـح: 300- 194. خاقانـی، ستایشـگر پیامبـر و 
302. شـرح دیـوان خاقانـی: 633-641. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 246-249. شـرح قصایـد خاقانی 
گزیدۀ سجادی)1(: 217-214.  گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 232-230.  شروانی: 348-343. 
و شـرح  نقـد  گزیـدۀ ماهیـار: 88-92. مرثیه خـوان مدایـن: 121-113.  گزیـدۀ سـجادی)2(: 158-156. 

قصاید خاقانی: 522-516.

قصیدۀ چهل وپنجم:
که تو دیدی خراب شــــــــد و آن نیل مکرمت که شــــــــنیدی سراب شدآن مصر مملکت 

ک: 139-136. دیوان: س: 155-158. ع: 158-156. 

شروح: آتش اندر چنگ: 228. خاقانی، ستایشگر پیامبر و کعبه: 171-175. خاقانی شروانی: 134-131. 
شـاعر صبح: 302-305. شـرح دیوان خاقانی: 643-649. شـرح قصاید خاقانی شـروانی: 354-349. 
شـهربندان بال: 67-94. گزارش دشـواری های دیوان خاقانی: 173-175. گزیدۀ اشـرف زاده: 169-161. 
گزینـۀ اشـعار  گزیـدۀ ماهیـار: 86-81.  گزیـدۀ سـجادی)2(: 164-162.  گزیـدۀ سـجادی)1(: 228-224. 

خاقانی: 30-35. نظم 3 بخش 1 )خاقانی(: 12-24. نقد و شرح قصاید خاقانی: 538-531.

قصیدۀ چهل وششم:
بگشایید جگر  خوناب  ســــــــر  بگشــــــــاییدصبحگاهی  تر  نرگس  از  ژالــــــــۀ صبحــــــــدم 

ک: 241-234. دیوان: س: 158-162. ع: 163-158. 

ارمغـان صبـح)2(: 246-235.  ارمغـان صبـح)1(: 185-174.  229 و230.  انـدر چنـگ:  آتـش  شـروح: 
برگزیـده ای از دیـوان خاقانـی: 84-96. خاقانـی، ستایشـگر پیامبـر و کعبه: 176-183. خاقانی شـروانی: 
146-149. شـاعر صبـح: 305-309. شـرح دیـوان خاقانـی: 651-666. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 
354-364. شـرح قصایـد خاقانـی 2: 19-115. شـعر خاقانـی: 285-289. شـهربندان بـال: 146-97. 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 274-278. گزیـدۀ اشـرف زاده: 145-153. گزیـدۀ سـجادی)1(: 
218-224. گزیـدۀ سـجادی)2(: 158-162. گزیـدۀ ماهیـار: 107-110. گزینـۀ اشـعار خاقانـی: 44 و45. 
مرثیه خـوان مدایـن: 150-167. نظـم 3 بخـش 1 )خاقانـی(: 35-56. نقد و شـرح قصاید خاقانی: 539-

.552
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قصیدۀ چهل وهفتم:
دهید بــــــــاز  خبر  ید  دار چــــــــه  عمر  بازدهیدحاصل  نظــــــــر  وام  ازو  اســــــــت  جانی  مایه 

ک: 232-227. دیوان: س: 162-166. ع: 167-163. 

شـروح: آتـش انـدر چنـگ: 230 و231. سـحر بیـان: 150-164. شـرح دیـوان خاقانـی: 667-678. شـرح 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانی:  قصایـد خاقانـی شـروانی: 365-372. شـهربندان بـال: 186-149. 

268-273. نسیم صبح: 96-111. نقد و شرح قصاید خاقانی: 562-553.

قصیدۀ چهل وهشتم:
یــــــــد می گو شــــــــاه  مــــــــدح  یــــــــدبیدقــــــــی  می گو مــــــــاه  وصــــــــف  کوکبــــــــی 

ک: 226 و227. دیوان: س: 166 و167. ع: 167 و168. 

گـزارش   .375-373 شـروانی:  خاقانـی  قصایـد  شـرح   .681-679 خاقانـی:  دیـوان  شـرح  شـروح: 
دشواری های دیوان خاقانی: 267. نقد و شرح قصاید خاقانی: 565-563.

قصیدۀ چهل ونهم:
داد نخواهــــــــد  نشــــــــان  راحــــــــت  ز  داددل  نخواهــــــــد  جــــــــان  به  خالصــــــــی  غم 

ک: 125-124. دیوان: س: 167 و168. ع: 168 و169. 

گـزارش   .378-376 شـروانی:  خاقانـی  قصایـد  شـرح   .685-683 خاقانـی:  دیـوان  شـرح  شـروح: 
دشواری های دیوان خاقانی: 162 و163. نقد و شرح قصاید خاقانی: 568-566.

قصیدۀ پنجاهم:
می بشــــــــود هوش  که  ســــــــنجد  چه  کــــــــه تــــــــوش می بشــــــــودســــــــر  تــــــــن چــــــــه ارزد 
ک: 217. دیوان: س: 168 و169. ع: 169 و170. 

گـزارش  و380.   379 شـروانی:  خاقانـی  قصایـد  شـرح   .688-687 خاقانـی:  دیـوان  شـرح  شـروح: 
دشواری های دیوان خاقانی: 257 و258. نقد و شرح قصاید خاقانی: 569 و570.

قصیدۀ پنجاه ویکم:
گزید خواهــــــــم  کــــــــران  عالــــــــم  همــــــــه  گزیداز  خواهم  جــــــــان  به  یی  دلجو عشــــــــق 

دیوان: س: 169-171. ع: 172-170.

شـروح: شـرح دیـوان خاقانـی: 747-754. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 242. شـرح قصایـد خاقانـی 
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شروانی: 381-385. نقد و شرح قصاید خاقانی: 575-571.

قصیدۀ پنجاه ودوم:
منهیــــــــد امــــــــل  پــــــــردۀ  بــــــــر  منهیــــــــدچشــــــــم  ازل  کــــــــردۀ  بــــــــر  جــــــــرم 

ک: 232 و233. دیوان: س: 171-173. ع: 174-172. 

-755 خاقانـی:  دیـوان  شـرح   .96-88 رنـگ:  و  آوا  سـراچۀ   .232-2316 چنـگ:  انـدر  آتـش  شـروح: 
گـزارش   .389-386 شـروانی:  خاقانـی  قصایـد  شـرح   .253-250 معمـوری:  عبدالوهـاب  شـرح   .761

دشواری های دیوان خاقانی: 273 و274. نقد و شرح قصاید خاقانی: 579-576.

قصیدۀ پنجاه وسوم:
کند کار  کــــــــه  دلــــــــی  هــــــــر  بــــــــر  کنــــــــدغصــــــــه  نثــــــــار  آتشــــــــین  چشــــــــم  آب 

ک: 188-187. دیوان: س: 173 و174. ع: 109. 

شروح: شرح دیوان خاقانی: 763-764. شرح قصاید خاقانی شروانی: 390 و391. گزارش دشواری های 
دیوان خاقانی: 232. نقد و شرح قصاید خاقانی: 581-580.

قصیدۀ پنجاه وچهارم:
که اهل سخن نیند یزه  کننــــــــد و قرینان مــــــــن نیندمشتی خســــــــیس ر با من قــــــــران 

ک: 216-214. دیوان: س: 174-176. ع: 113-111. 

بلوریـن: 24-39. شـرح دیـوان خاقانـی:  کعبـه: 192-197. سـاغر  شـروح: خاقانـی، ستایشـگر پیامبـر و 
کلیـدی: 55-65. شـرح قصایـد خاقانـی  765-774. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 254 و255. شـرح 
گزیدۀ سـرمدی: 33-46. نظم  گزارش دشـواری های دیوان خاقانی: 257-253.  شـروانی: 396-392. 
3 بخش 1 )خاقانی(: 105-116. نقد و شرح قصاید خاقانی: 582-586. نگارستان راهب: 156-149.

قصیدۀ پنجاه وپنجم:
زگار رو بانــــــــوی  معظــــــــم  پــــــــردۀ  ابر ســــــــایه دارای  کــــــــرم  آفتــــــــاب  پیــــــــش  ای 

ک: 245-242. دیوان: س: 176-178. ع: 183-181. 

شـروح: ختم الغرایـب: 80 و81. شـرح دیـوان خاقانـی: 775-782. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 299 
و300. شرح قصاید خاقانی شروانی: 402-397.

گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 279 و280. نقد و شرح قصاید خاقانی: 593-586.  
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قصیدۀ پنجاه وششم:
که به میدان حسن رخش درافکند یار بیــــــــارهین  بیش بهاتــــــــر ز جــــــــان نعل بهایــــــــی 

ک: 251-246. دیوان: س: 178-181. ع: 196-195. 

شـروح: شـرح دیوان خاقانی: 783-798. شـرح شادی آبادی: 346-349. شرح عبدالوهاب معموری: 
گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 280 و284.  272-276. شرح قصاید خاقانی شروانی: 409-403. 

نقد و شرح قصاید خاقانی: 603-594.

قصیدۀ پنجاه وهفتم:
ز آشــــــــکار خنــــــــده  زد انــــــــدر هوا بیــــــــرق او بــــــــرق وارصبح ز مشــــــــرق چو کرد بیرق رو

ک: 256-251. دیوان: س: 182-186. ع: 187-183. 

شـروح: شـرح دیـوان خاقانـی: 799-815. شـرح شـادی آبادی: 340-345. شـرح عبدالوهـاب معموری: 
277-280. شرح قصاید خاقانی شروانی: 410-418. شرح کلیدی: 67-85. شعر خاقانی: 229 و230. 
گزیدۀ سرمدی: 49-73. نقد و شرح قصاید خاقانی:  گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 289-284. 

.614-604

قصیدۀ پنجاه وهشتم:
معنبر آتــــــــش  صبح  آمد  عاشــــــــق  آه  ســــــــیماب آتشــــــــین زد در بادبــــــــان اخضرچون 

ک: 273-267. دیوان: س: 186-190. ع: 195-187. 

شروح: ختم الغرایب: 36-38. شرح دیوان خاقانی: 817-835. شرح شادی آبادی: 350-358. شرح 
گـزارش دشـواری های  عبدالوهـاب معمـوری: 281-293. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 427-419. 

دیوان خاقانی: 304-312. نقد و شرح قصاید خاقانی: 628-615.

قصیدۀ پنجاه ونهم:
یور! ز بسته  طاووس  جان ها!  عندلیب  ترای  غنۀ  بســــــــرای  لــــــــب  غنچۀ  بگشــــــــای 

ک: 279-273. دیوان: س: 190-195. ع: 195-187. 

شـروح: ختم الغرایـب: 34-38. شـرح دیـوان خاقانـی: 837-856. شـرح شـادی آبادی: 368-359. 
کیمیـای جـان  شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 294-298. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 436-428. 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 312-319. نقـد و شـرح قصایـد خاقانـی: 629- جـان: 205-158. 

641. َنمی از َیمی: 470-429.
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قصیدۀ شصتم:
کار کآمــــــــد  الصبــــــــوح  یـــــــــارالصبــــــــوح  کآمـــــــــد  النثــــــــار  النثــــــــار 

ک: 266-257. دیوان: س: 195-207. ع: 210-199. 

شـروح: شـرح دیوان خاقانی: 857-900. شـرح شـادی آبادی: 335-339. شـرح عبدالوهاب معموری: 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 289- 256-271. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 458-437. 

304. نقد و شرح قصاید خاقانی: 666-642.

قصیدۀ شصت ویکم:
از جهــــــــان زو بــــــــوده ام خشــــــــنود و بــــــــسکــــــــو دلــــــــی کانده گســــــــارم بــــــــود و بــــــــس

ک: 281-280. دیوان: س: 207 و208. ع: 213 و214. 

شـروح: شـرح دیـوان خاقانـی: 901-903. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 459-461. شـعر خاقانـی: 197 
گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 319 و320. نقد و شرح قصاید خاقانی: 669-667. و198. 

قصیدۀ شصت ودوم:
دم تســــــــلیم سر عشر و ســــــــر زانو دبستانشمرا دل پیر تعلیم است و من طفل زبان دانش

ک: 297-288. دیوان: س: 209-215. ع: 226-220. 

شروح: برگزیده ای از دیوان خاقانی: 39-62. شرح دیوان خاقانی: 905-942. شرح شادی آبادی: 417-
471. شرح عبدالوهاب معموری: 8-24. بزم دیرینۀ عروس: 333-369. ارمغان صبح)1(: 118-106. 
گزارش دشواری های دیوان  کیمیای جان جان: 287-206.  شرح قصاید خاقانی شروانی: 475-462. 

خاقانی: 349 و360. نقد و شرح قصاید خاقانی: 688-670.

قصیدۀ شصت وسوم:
کــــــــوه ادیم شــــــــد از خنجر زرشصبح از حمایــــــــل فلک آهیخت خنجرش کیمخت 

ک: 297-288. دیوان: س: 215-221. ع: 226-220. 

شـروح: بـزم دیرینـۀ عـروس: 295-333. خاقانـی، ستایشـگر پیامبـر و کعبه: 212-222. خاقانی شـروانی: 
174-176. خ اق ان ـی،  مّشـاطۀ سـ خ ن : 163-170. ختم الغرایـب: 29-33. شـرح دیـوان خاقانـی: 943-

966. شـرح شـادی آبادی: 384-400. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 301-312. شـرح قصایـد خاقانـی 
گزیدۀ ماهیار: 151-162. نظم  گزارش دشـواری های دیوان خاقانی: 325 و332.  شـروانی: 488-476. 

3 بخش 1 )خاقانی(: 26-37. نقد و شرح قصاید خاقانی: 702-689.
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قصیدۀ شصت وچهارم:
برشرخســــــــار صبــــــــح را نگــــــــر از برقــــــــع زرش در  کز دست شاه جامۀ عیدی است 

ک: 306-298. دیوان: س: 221-227. ع: 231-226. 

شـروح: شـرح دیـوان خاقانـی: 967-985. شـرح شـادی آبادی: 75-90. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 
313-322. شرح قصاید خاقانی شروانی: 489-500. گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 341-332. 

نقد و شرح قصاید خاقانی: 719-703.

قصیدۀ شصت وپنجم:
جان شــــــــد خیال بازی در پــــــــردۀ وصالشدر پــــــــردۀ دل آمــــــــد دامن کشــــــــان خیالش

ک: 313-307. دیوان: س: 227-231 س. ع: 235-231. 

شـروح: ختم الغرایـب: 40-43. شـرح دیـوان خاقانـی: 987-1001. شـرح شـادی آبادی: 401-409. شـرح 
گـزارش دشـواری های  عبدالوهـاب معمـوری: 323-331. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 508-501. 

دیوان خاقانی: 342-349. نقد و شرح قصاید خاقانی: 736-725.

قصیدۀ شصت وششم:
گوهر سخاش کان شکند  قدر  که  که نزل جان فکند پیکر ســــــــخاشصدری  بحری 

ک: 287-282. دیوان: س: 231-234. ع: 239-235. 

شـروح: شـرح دیـوان خاقانـی: 1003-1016. شـرح شـادی آبادی: 410-416. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 320- 332-338. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 515-509. 

325. نقد و شرح قصاید خاقانی: 747-737.

قصیدۀ شصت وهفتم:
کــــــــه زد پنج نوبــــــــه در آفاق وفاقز عدل شــــــــاه  جفت  شــــــــدند  مخالف  طبع  چهار 

ک: 326-322. دیوان: س: 234-237. ع: 241-239. 

شـروح: شـرح دیوان خاقانی: 1017-1024. شـرح شـادی آبادی: 472-475. شـرح عبدالوهاب معموری: 
گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 362-360.  341-343. شرح قصاید خاقانی شروانی: 520-516. 

نقد و شرح قصاید خاقانی: 754-7418.

قصیدۀ شصت وهشتم:
ک خا تنگنای  این  در  است  محنت  رد  کناو بــــــــرای مردم و مــــــــردم برای خا محنت 
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ک: 330-327. دیوان: س: 237-239. ع: 343-341. 

شـروح: ارمغـان صبـح)1(: 267-270. ارمغـان صبـح)2(: 206-211. سـحر بیان: 138-149. شـرح دیوان 
گـزارش  بـال: 210-189.  خاقانـی: 1025-1032. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 521-525. شـهربندان 
گزیـدۀ سـجادی)1(: 224- گزیـدۀ اشـرف زاده: 177-170.  دشـواری های دیـوان خاقانـی: 364-362. 
گزیدۀ سجادی)2(: 162-164. نسیم صبح: 84-95. نقد و شرح قصاید خاقانی: 761-755.  .228

قصیدۀ شصت ونهم:
رم به دامــــــــن درآو رمهر صبــــــــح پای صبــــــــر  تــــــــن درآو و  گــــــــرد ســــــــر  پــــــــرگار عجز، 

ک: 386-381. دیوان: س: 239-243. ع: 247-243. 

و  پیامبـر  ستایشـگر  خاقانـی،   .428-409 عـروس:  دیرینـۀ  بـزم  و234.   233 چنـگ:  انـدر  آتـش  شـروح: 
کعبه: 241-248. شـرح دیوان خاقانی: 1033-1051. شـرح شـادی آبادی: 510-520. شـرح عبدالوهاب 
معموری: 344-352. شـرح قصاید خاقانی شـروانی: 526-534. گزارش دشـواری های دیوان خاقانی: 

گزیدۀ اشرف زاده: 131-137. نقد و شرح قصاید خاقانی: 773-762.  .414-407

قصیدۀ هفتادم:
رم برآو گلشــــــــن ســــــــودا  رمهر صبح ســــــــر به  بــــــــرآو آوا  فلــــــــک  بــــــــر  آه  صــــــــور  ز  و

ک: 380-374. دیوان: س: 243-247. ع: 252-247. 

شـروح: بـزم دیرینـۀ عـروس: 390-409. خاقانـی، ستایشـگر پیامبـر و کعبـه: 234-240. خاقانـی شـروانی: 
153-155. شـاعر صبـح: 309-313. شـرح دیـوان خاقانـی: 1053-1075. شـرح شـادی آبادی: 491-
گـزارش  495. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 353-359. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 546-535. 
دشواری های دیوان خاقانی: 401-407. گزیدۀ اشرف زاده: 131-137. گزیدۀ سجادی)1(: 246-238. 

گزیدۀ ماهیار: 116-122. نقد و شرح قصاید خاقانی: 787-774. گزیدۀ سجادی)2(: 175-170. 

قصیدۀ هفتادویکم:
گلشن رخت بیرون می برم ین سبز  رمهر زمان ز کف می آو عالمــــــــی از عالم فکرت بــــــــه 

ک: 391-387. دیوان: س: 247-250. ع: 255-252. 

شـروح: اوج انـا اهلل؛ بـا جـام عـروس خـاوری: 131-159. شـاعر صبـح: 313-317. شـرح دیـوان خاقانـی: 
گـزارش   .553-547 شـروانی:  خاقانـی  قصایـد  شـرح   .509-496 شـادی آبادی:  شـرح   .1092-1077
گزیـدۀ سـجادی)2(: 181- گزیـدۀ سـجادی)1(: 264-257.  دشـواری های دیـوان خاقانـی: 419-414. 
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185. نقد و شرح قصاید خاقانی: 788-797. نگارستان راهب: 157-173. هدیۀ جان: 126-76.

قصیدۀ هفتادودوم:
کنم؟ چــــــــه  افغان  نفــــــــس  بنــــــــدد  کنم؟غصه  یــــــــاد نفــــــــس ران چــــــــه  لــــــــب به فر

ک: 398-395. دیوان: س: 251-254. ع: 259-255. 

شـروح: آتش اندر چنگ: 233 و234. شـرح کلیدی: 87-104. شـرح دیوان خاقانی: 1093-1107. شـرح 
گـزارش دشـواری های  عبدالوهـاب معمـوری: 377-382. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 563-554. 

گزیدۀ سرمدی: 77-98. نقد و شرح قصاید خاقانی: 805-798. دیوان خاقانی: 428-424. 

قصیدۀ هفتادوسوم:
رده ام کآفتابــــــــی در نهــــــــان آو رده امصبــــــــح وارم  آو نشــــــــان  عیســــــــی  دم  کــــــــز  آفتابم 

ک: 347-340. دیوان: س: 254-259. ع: 264-259. 

کعبـه:  و  پیامبـر  بـزم دیرینـۀ عـروس: 153-163. خاقانـی، ستایشـگر  انـدر چنـگ: 234.  آتـش  شـروح: 
223-233. خاقانـی شـروانی: 148-153. ختم الغرایـب: 114-123. سـحر بیـان: 247-266. سـراچۀ 
آوا و رنـگ: 97-122. شـاعر صبـح: 317-320. شـرح دیـوان خاقانـی: 1109-1130. شـرح عبدالوهـاب 
معمـوری: 360-369. شـرح قصایـد خاقانـی 2: 119-203. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 574-564. 
شعر خاقانی: 289-294. گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 371-380. گزیدۀ اشرف زاده: 44-37. 
گزیدۀ ماهیار: 111-115. نسیم صبح:  گزیدۀ سجادی)2(: 178-175.  گزیدۀ سجادی)1(: 252-247. 

247-265. نقد و شرح قصاید خاقانی: 819-806.

قصیدۀ هفتادوچهارم:
اســــــــت هممرغ شد اندر ســــــــماع رقص کنان صبحدم مرغ وار وقت ســــــــماع  را  بلبله 

ک: 415-408. دیوان: س: 259-264. ع: 269-264. 

شروح: ختم الغرایب: 70-73. شرح دیوان خاقانی: 1131-1157. شرح شادی آبادی: 521-538. شرح 
گـزارش دشـواری های  عبدالوهـاب معمـوری: 389-399. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 586-575. 

دیوان خاقانی: 442-449. نقد و شرح قصاید خاقانی: 836-820.

قصیدۀ هفتادوپنجم:
ببینم جهــــــــان  نــــــــو  کــــــــه  صبــــــــح  ببینــــــــمهــــــــر  نشــــــــان  جــــــــان  منــــــــزل  از 

ک: 406-398. دیوان: س: 264-271. ع: 289-281. 
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شروح: ختم الغرایب: 95-99. شرح دیوان خاقانی: 1159-1186. شرح شادی آبادی: 539-542. شرح 
گـزارش دشـواری های  عبدالوهـاب معمـوری: 406-408. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 603-587. 

دیوان خاقانی: 428- 438. نقد و شرح قصاید خاقانی: 852-837.

قصیدۀ هفتادوششم:
دیــــــــده ام معــــــــال  ســــــــتر  دیــــــــده امحضــــــــرت  آشــــــــکارا  ســــــــیمرغ  ذات 

ک: 351-347. دیوان: س: 272-275. ع: 293-289. 

شـروح: ختم الغرایـب: 78-80. شـرح دیـوان خاقانـی: 1187-1201. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: شـرح 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 380- 383. نقـد و شـرح  قصایـد خاقانـی شـروانی: 613-604. 

قصاید خاقانی: 860-853.

قصیدۀ هفتادوهفتم:
آدم توســــــــت  طفیــــــــل  و  عالــــــــمطفلــــــــی  توســــــــت  بــــــــون  ز و  خــــــــردی 

ک: 418-416. دیوان: س: 275-279. ع: 272-269. 

شـروح: شـرح دیوان خاقانی: 1203-1218. شـرح شـادی آبادی: 480-486. شـرح عبدالوهاب معموری: 
400 و401. شرح قصاید خاقانی شروانی: 614-621. شرح کلیدی: 105-119. گزارش دشواری های دیوان 

خاقانی: 449- 452. نقد و شرح قصاید خاقانی: 861-868. نگارستان راهب: 93-82.

قصیدۀ هفتادوهشتم:
زم فرو شــــــــد از غم، هم غم خوری ندارم ندارمرو دلبــــــــری  هــــــــم  دل،  از  برآمــــــــد  رازم 

ک: 369-363. دیوان: س: 279-283. ع: 276-273. 

شـروح: ختم الغرایب: 110-114. شـرح دیوان خاقانی: 1219-1233. شـرح قصاید خاقانی شروانی: 622-
گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 394-399. نقد و شرح قصاید خاقانی: 880-869.  .631

قصیدۀ هفتادونهم:
نــــــــدارمدر ایــــــــن دامــــــــگاه ارچــــــــه همــــــــدم ندارم غم  غــــــــم  هیــــــــچ  از  بحمــــــــداهلل 

ک: 363-361. دیوان: س: 283-285. ع: 278-276. 

شـروح: شـرح دیـوان خاقانـی: 1235-1242. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 402. شـرح قصایـد خاقانـی 
گزارش دشـواری های دیوان خاقانی: 393- 394. نقد  کلیدی: 128-121.  شـروانی: 632-636. شـرح 

و شرح قصاید خاقانی: 885-881.
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قصیدۀ هشتادم:
کــــــــه ســــــــر عالــــــــم بقــــــــا دارم نمــــــــی آرماز آن قبــــــــل  فرو  ســــــــر  فنــــــــا  ســــــــرای  بدین 

ک: 373-370. دیوان: س: 285-288. ع: 295-293. 

شـروح: شـاعر صبـح: 320-322. شـرح دیـوان خاقانـی: 1243-1253. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 
گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 399- 401. نقد و شرح قصاید خاقانی: 890-886.  .641-637

قصیدۀ هشتادویکم:
می گریــــــــزم بقــــــــا  خــــــــواص  در  دل  یــــــــن خــــــــراس فنــــــــا می گریزمبــــــــه  بــــــــه جان ز

ک: 395-391. دیوان: س: 288-291. ع: 281-278. 

شـروح: آتش اندر چنگ: 235 و236. خاقانی شـروانی: 156 و157. شـاعر صبح: 20-324. شـرح دیوان 
خاقانی: 1255-1268. شـرح عبدالوهاب معموری: 370-375. شـرح قصاید خاقانی شـروانی: 642-
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 419- کلیـدی: 129-142. شـعر خاقانـی: 281-279.  649. شـرح 
گزیـدۀ سـجادی)2(: 180-178.  گزیـدۀ سـجادی)1(: 256-252.  گزیـدۀ اشـرف زاده: 144-138.   .424

گزیدۀ ماهیار: 123-125. نقد و شرح قصاید خاقانی: 899-891. گزیدۀ سرمدی: 119-101. 

قصیدۀ هشتادودوم:
نمی یابــــــــم نشــــــــان  را  نمی یابــــــــمعافیــــــــت  امــــــــان  بالهــــــــا  ز  و

دیوان: س: 291 و292. ع: 295 و296.

شـروح: شـرح دیـوان خاقانـی: 1269-1272. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 376. شـرح قصایـد خاقانـی 
شروانی: 650-652. شعر خاقانی: 304. نقد و شرح قصاید خاقانی: 902-900.

قصیدۀ هشتادوسوم:
نبینــــــــم کآشــــــــنایی  دلــــــــم  درد  نبینــــــــمبــــــــه  دوایــــــــی  را  دل  درد،  از  هــــــــم 

ک: 406-404. دیوان: س: 292-294. ع: 311-310. 

شـروح: شـرح دیـوان خاقانـی: 1273-1277. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 653-656. شـعر خاقانـی: 
گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 438-441. نقد و شرح قصاید خاقانی: 906-903. 281 و282. 

قصیدۀ هشتادوچهارم:
یابم خراســــــــان  به  امــــــــکان  مقصد  یابمرهروم  خراسان  به  احســــــــان  مشرب  تشنه ام 

ک: 360-351. دیوان: س: 294- 300. ع: 302-297. 
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شـروح: آتـش انـدر چنـگ: 236. بـا جـام عـروس خـاوری: 26-85. سـحر بیـان: 123-137. شـرح دیـوان 
خاقانی: 1279-1312. شـرح شـادی آبادی: 476-479. شـرح عبدالوهاب معموری: 409-423. شـرح 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 383-393. مالـک ملـک  قصایـد خاقانـی شـروانی: 670-657. 

سخن: 569-643. نسیم صبح: 69-83. نقد و شرح قصاید خاقانی: 926-907.

قصیدۀ هشتادوپنجم:
که صبح لقایی اســــــــت خضْرنام کامآن پیر ما  هر صبح بوی چشــــــــمۀ خضر آیدش ز 

ک: 338-331. دیوان: س: 300-304. ع: 308-303. 

شـروح:با جام عروس خاوری: 86-130. شـاعر صبح: 324-329. شـرح دیوان خاقانی: 1342-1313. 
گزارش دشـواری های دیوان  شـرح شـادی آبادی: 487-490. شـرح قصاید خاقانی شـروانی: 681-671. 

خاقانی: 364-371. نسیم صبح: 185-206. نقد و شرح قصاید خاقانی: 943-927.

قصیدۀ هشتادوششم:
یــــــــم جو کجــــــــات  جــــــــان  قبلــــــــۀ  یــــــــمای  بــــــــه جــــــــان هــــــــوات جو و  جانــــــــی 

ک: 408-406. دیوان: س: 304-306. ع: 310-308. 

شروح: آتش اندر چنگ: 236. شرح دیوان خاقانی: 1343-1349. شرح قصاید خاقانی شروانی: 682-
گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 441. نقد و شرح قصاید خاقانی: 948-944.  .686

قصیدۀ هشتادوهفتم:
مبینــــــــام جهــــــــان  رخــــــــت  بــــــــاغ  مبینــــــــامبــــــــی  روان  غمــــــــت  داغ  بــــــــی 

ک: 339. دیوان: س: 306-307. ع: 311 و312. 

شـروح: شـاعر صبـح: 329 و330. شـرح دیـوان خاقانـی: 1351-1354. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 371. نقـد و شـرح قصاید  687-689. شـهربندان بـال: 221-213. 

خاقانی: 951-949.

قصیدۀ هشتادوهشتم:
داشــــــــتم یــــــــاری  رد  وفاپــــــــرو داشــــــــتمبــــــــس  زگاری  رو راحــــــــت  بــــــــه  بــــــــس 

ک: 360 و361. دیوان: س: 307 و308. ع: 312 و313. 

شـروح: ارمغـان صبـح)2(: 250 و251. شـاعر صبـح: 330. شـرح دیـوان خاقانـی: 1355-1357. شـرح 
قصاید خاقانی شروانی: 690 و691. شعر خاقانی: 203 و204. نقد و شرح قصاید خاقانی: 952 و953.
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قصیدۀ هشتادونهم:
آخرالزمــــــــان بنــــــــۀ  در  وفاســــــــت  هان ای حکیــــــــم پردۀ عزلت بســــــــاز هانقحــــــــط 

ک: 436-431. دیوان: س: 308-311. ع: 317-314. 

شـروح: سـحر بیـان: 232-243. شـرح دیـوان خاقانـی: 1359-1376. شـرح شـادی آبادی: 558-553. 
کلیـدی:  شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 450-453. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 692-699. شـرح 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 462-464. گزیـدۀ سـرمدی: 121-138. گزینۀ اشـعار   .156-143

خاقانی: 38-40. نسیم صبح: 19-42. نقد و شرح قصاید خاقانی: 965-954.

قصیدۀ نودم:
کــــــــن ز میان خانــــــــۀ جهانهین کز جهان عالمت انصاف شــــــــد نهان کرانــــــــه  ای دل 

ک: 439-436. دیوان: س: 312-314. ع: 320-317. 

شـروح: سـراچۀ آوا و رنـگ: 123-135. شـاعر صبـح: 330-333. شـرح دیـوان خاقانـی: 1389-1377. 
شرح شادی آبادی: 543-552. شرح عبدالوهاب معموری: 454-456. شرح قصاید خاقانی شروانی: 
700-705. شرح کلیدی: 157-167. گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 464-467. گزیدۀ سرمدی: 

141-154. نقد و شرح قصاید خاقانی: 973-966.

قصیدۀ نودویکم:
نان بــــــــرای  نریــــــــزم  آبــــــــروی  بیــــــــش  ین  آتش دهم بــــــــه روح طبیعی بــــــــه جای نانز

ک: 424-422. دیوان: س: 314 و315. ع: 320 و321. 

شـروح: ارمغـان صبـح)1(: 208 و209. ارمغـان صبـح)2(: 172 و173. شـاعر صبـح: 333 و334. شـرح 
دیـوان خاقانـی: 1391-1394. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 706-708. شـعر خاقانـی: 272 و273. 
گزیـدۀ سـجادی)1(: 274  گزیـدۀ اشـرف زاده: 130-127.  گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 455. 
و275. گزیدۀ سجادی)2(: 191. نظم 3 بخش 1 )خاقانی(: 58-64. نقد و شرح قصاید خاقانی: 974-

.977

قصیدۀ نودودوم:
گوهــــــــر دل را ز تــــــــف مجمر غم ســــــــاختنسنت عشاق چیست؟ برگ عدم ساختن

ک: 471-469. دیوان: س: 315 و316. ع: 321 و322. 

قصایـد  شـرح  و468.   467 معمـوری:  عبدالوهـاب  شـرح   .1400-1395 خاقانـی:  دیـوان  شـرح  شـروح: 
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گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 486. نقـد و شـرح قصایـد خاقانـی:  خاقانـی شـروانی: 711-709. 
.982-978

قصیدۀ نودوسوم:
گــــــــزران دل اســــــــت نوبت غم داشــــــــتن جبهــــــــت آمــــــــال را داغ عــــــــدم داشــــــــتننا

ک: 473-471. دیوان: س: 316 و317. ع: 322 و323. 

شـروح: شـرح دیوان خاقانی: 1401-1406. شـرح عبدالوهاب معموری: 469 و470. شـرح قصاید خاقانی 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 487 و488. نقـد و شـرح قصایـد خاقانـی:  شـروانی: 714-712. 

.986-983

قصیدۀ نودوچهارم:
مــــــــن دل  شــــــــد  ســــــــالمت  مســــــــکنضمــــــــان دار  ســــــــاخت  عزلت  دارالملک  که 

ک: 497-492. دیوان: س: 317-320. ع: 326-323. 

شـرح   .1419-1407 خاقانـی:  دیـوان  شـرح   .337-334 صبـح:  شـاعر   .5-2 ختم الغرایـب:  شـروح: 
شـادی آبادی: 578-585. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 457 و458. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 
گزیـدۀ  گزیـدۀ سـجادی)1(: 269-265.  گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 504-501.   .721-715

سجادی)2(: 186-188. نقد و شرح قصاید خاقانی: 994-987.

قصیدۀ نودوپنجم:
کله بندد آه دودآســــــــای من نشــــــــیند صبحدم چون  خــــــــون  در  شــــــــفق  مــــــــنچــــــــون  شــــــــب پیمای  چشــــــــم 

ک: 481-476. دیوان: س: 320-324. ع: 330-327. 

شروح: آتش اندر چنگ: 237 و238. ارمغان صبح)1(: 95-105. ارمغان صبح)2(: 176-180. تحلیل 
کعبـه: 257-263. خاقانـی شـروانی:  قصیـدۀ حبسـیۀ خاقانـی: 20-28. خاقانـی، ستایشـگر پیامبـر و 
165-168. سـحر بیـان: 47-80. شـرح دیـوان خاقانـی: 1421-1438. شـرح شـادی آبادی: 597-586. 
شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 459-466. شـرح قصایـد خاقانـی 2: 207-276. شـرح قصایـد خاقانـی 
شروانی: 722-729. شعر خاقانی: 297-299. گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 489-495. گزیدۀ 
گزیـدۀ ماهیـار:  گزیـدۀ سـجادی)2(: 190-188.  گزیـدۀ سـجادی)1(: 273-269.  اشـرف زاده: 90-82. 
128-132. مالـک ملـک سـخن: 239-305. مرثیه خـوان مدایـن: 179-196. نظـم 3 بخش 1 )خاقانی(: 

79-96. نسیم صبح: 234-246. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1007-995.
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قصیدۀ نودوششم:
رد االمان کراناالمان ای دل که وحشت زحمت آو ین مغیالنگاه غوالن بر  کران شــــــــو ز بر 

ک: 445-440. دیوان: س: 324-328. ع: 334-331. 

قصایـد  شـرح   .479-477 معمـوری:  عبدالوهـاب  شـرح   .1460-1439 خاقانـی:  دیـوان  شـرح  شـروح: 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 467- کلیـدی: 191-170.  خاقانـی شـروانی: 730-738. شـرح 

گزیدۀ سرمدی: 155-185. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1022-1008.  .472

قصیدۀ نودوهفتم:
صوابشان شــــــــد  خطا  عین  که  خاطران  مخــــــــراق اهل مخرقــــــــه مالک رقابشــــــــانکژ 

ک: 422-419. دیوان: س: 328-330. ع: 336-334. 

شروح: شرح دیوان خاقانی: 1461-1471. شرح عبدالوهاب معموری: 480-482. شرح قصاید خاقانی 
گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 452-455. نقد و  شروانی: 739-744. شرح کلیدی: 204-193. 

شرح قصاید خاقانی: 1027-1023.

قصیدۀ نودوهشتم:
برفشــــــــاننطع بگســــــــترد عشــــــــق، پای فروکوب هان آســــــــتینی  بزن،  خانه فروشــــــــی 

ک: 452-446. دیوان: س: 330-334. ع: 341-337. 

شـروح: سـحر بیان: 114-122. شـرح دیوان خاقانی: 1473-1489. شـرح شادی آبادی: 608-612. شرح 
گـزارش دشـواری های  عبدالوهـاب معمـوری: 521-523. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 752-745. 

دیوان خاقانی: 473-476. نسیم صبح: 59-68. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1042-1029.

قصیدۀ نودونهم:
ک توســــــــت رد مکن ای نازنینعالم جان خاص توست نوبه فروکوب هین گوهر دل خا

ک: 492-488. دیوان: س: 334-336. ع: 344-341. 

شـروح:ختم الغرایب: 73-75. شـرح دیوان خاقانی: 1491-1501. شـرح شـادی آبادی: 605-607. شرح 
عبدالوهاب معموری: 519 و520. شرح قصاید خاقانی شروانی: 753-758. شرح کلیدی: 217-205. 

گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 499-501. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1053-1043.

قصیدۀ صدم:
از اینکوی عشق آمد شــــــــد ما برنتابد بیش از این برنتابــــــــد بیش  بــــــــردن آنجا  تر  دامن 
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ک: 487-481. دیوان: س: 337-340 ع: 352-348. 

شـروح: شـرح دیوان خاقانی: 1503-1522. شـرح شـادی آبادی: 598-604. شرح عبدالوهاب معموری: 
551-553. شرح قصاید خاقانی شروانی: 759-767. شعر خاقانی: 187. گزارش دشواری های دیوان 

خاقانی: 495-499. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1068-1054.

قصیدۀ صدویکم:
آســــــــمان زد  تــــــــو  حســــــــن  جهــــــــانبامــــــــزد  آمــــــــد  تــــــــو  عشــــــــق  نامــــــــزد 

ک: 455-452. دیوان: س: 340-344. ع: 348-344. 

عبدالوهـاب  شـرح   .577-574 شـادی آبادی:  شـرح   .1535-1523 خاقانـی:  دیـوان  شـرح  شـروح: 
گزارش دشواری های دیوان خاقانی:  معموری: 569-573. شرح قصاید خاقانی شروانی: 776-768. 

475-478. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1077-1069.

قصیدۀ صدودوم:
مرجــــــــان دو  از  عیســــــــی  نایــــــــب  حیــــــــوانای  آب  آتــــــــش  ز  کــــــــرده  وی 

ک: 460-455. دیوان: س: 344-350. ع: 357-352. 

شروح: شرح دیوان خاقانی: 1537-1550. شرح شادی آبادی: 567-569. شرح عبدالوهاب معموری: 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانی: 478- 580-584. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 788-777. 

گنبد: 125-88. 481. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1078-1089. هفت 

قصیدۀ صدوسوم:
گشــــــــت ز سیر شــــــــهاب روی هوا پر سناندوش چو سلطان چرخ تافت به مغرب عنان

ک: 465-460. دیوان: س: 350-353. ع: 367-365. 

شروح: شرح دیوان خاقانی: 1551-1559. شرح شادی آبادی: 559-566. شرح عبدالوهاب معموری: 
گزارش دشواری های دیوان  کلیدی: 230-219.  574. شرح قصاید خاقانی شروانی: 789-795. شرح 

گزیدۀ سرمدی: 189-204. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1098-1090. خاقانی: 483-481. 

قصیدۀ صدوچهارم:
صفاهاننکهــــــــت حوراســــــــت یا هــــــــوای صفاهان لقــــــــای  یا  جوزاســــــــت  جبهت 

ک: 431-424. دیوان: س: 358-362. ع: 362-358. 
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شـروح: ارمغـان صبـح)2(: 216-220. شـاعر صبـح: 337-341. ختم الغرایـب: 129-132. شـرح دیـوان 
شـروانی:  خاقانـی  قصایـد  شـرح   .568-563 معمـوری:  عبدالوهـاب  شـرح   .1583-1561 خاقانـی: 
گزیـدۀ  گزیـدۀ سـجادی)1(: 280-276.  گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 461-455.   .804-796
گنبد:  سـجادی)2(: 192-194. نقد و شـرح قصاید خاقانی: 1099-1108. هدیۀ جان: 127-162. هفت 

.155-126

قصیدۀ صدوپنجم:
کن هان دانهان ای دل عبرت بین از دیده عبر  عبــــــــرت  آیینــــــــۀ  را  مدائــــــــن  ایــــــــوان 

ک: 469-465. دیوان: س: 388-390. ع: 364-362. 

ارمغـان  ارمغـان صبـح)1(: 94-89.  ایـوان مدایـن.  آیینـۀ عبـرت.  انـدر چنـگ: 46-35.  آتـش  شـروح: 
صبـح)2(: 211-215. برگزیـده و شـرح: 40-53. خاقانـی، ستایشـگر پیامبـر و کعبـه: 249-256. خاقانی 
شـروانی: 158-162. خ اق ان ی،  مّشـاطۀ سـ خ ن : 170-181. سـحر بیان: 27-46. سـراچۀ آوا و رنگ: 136-
148. شـاعر صبـح: 241-246. شـرح دیـوان خاقانـی: 1585-1600. شـرح شـادی آبادی: 573-570. 
شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 575-579. شـرح قصایـد خاقانـی 2: 205-245. شـرح قصایـد خاقانـی 
گزیدۀ  گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 486-482.  شروانی: 805-809. شعر خاقانی: 317-313. 
سـجادی)2(:  گزیـدۀ   .287-281 سـجادی)1(:  گزیـدۀ   .83-73 ثـروت:  گزیـدۀ   .102-91 اشـرف زاده: 
گزینـۀ اشـعار خاقانـی: 17-24. مالـک  گزیـدۀ ماهیـار: 49-41.  گزیـدۀ سـرمدی: 221-207.   .198-195
ملـک سـخن: 111-138. مرثیه خـوان مدایـن: 198-178. نظـم 3 بخـش 1 )خاقانـی(: 117-128. نقـد و 

شرح قصاید خاقانی: 1118-1109.

قصیدۀ صدوششم:
یافتن نخواهــــــــی  عالم  جوهــــــــر  در  گوهــــــــر آدم نخواهــــــــی یافتنخرمی  مردمــــــــی در 

ک: 475-473. دیوان: س: 360 و361. ع: 369 و370. 

شـروح: خاقانـی شـروانی: 162-165. شـرح دیـوان خاقانـی: 1601-1608. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 488  809-813. شـعر خاقانـی: 222. شـهربندان بـال: 241-225. 

و489. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1123-1119.

قصیدۀ صدوهفتم:
کان او گوهر دل  گوهری است،  دل عجمی صورتی است، عشق زباندان اوعشق بهین 

ک: 504 و505. دیوان: س: 362 و363. ع: 371 و372. 



184  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ چهــــــارم، مهـــــروآبـــــان 1399

نقدکبررسیبکتاب
کتابشناسی  شرون شصاید خاشانی 311

شـروح: خاقانـی، ستایشـگر پیامبـر و کعبـه: 264-266. شـاعر صبح: 346-348. شـرح دیـوان خاقانی: 
 .816-814 شـروانی:  خاقانـی  قصایـد  شـرح   .475-473 معمـوری:  عبدالوهـاب  شـرح   .1615-1609

گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 507 و508. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1129-1124.

قصیدۀ صدوهشتم:
او زره ســــــــان  زلف  گشــــــــت  ابر  گریبان اوسلســــــــلۀ  گــــــــوی  قرصۀ خورشــــــــید شــــــــد 

ک: 506-498. دیوان: س: 363-366. ع: 376-371. 

شـروح: ختم الغرایب: 123-129. شـرح دیوان خاقانی: 1617-1629. شـرح عبدالوهاب معموری: 471-
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 507-504.  475. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 824-817. 
گزیدۀ سجادی)1(: 287-292. گزیدۀ سجادی)2(: 198-200. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1140-1130.

قصیدۀ صدونهم:
یاســــــــت قند او گو آتــــــــش  که  که دیــــــــد دانــــــــۀ دل ها ســــــــپند اودلســــــــوز ما  آتــــــــش 

ک: 506 و507. دیوان: س: 367 و368. ع: 377-376. 

شـروح: شـرح دیـوان خاقانـی: 1631-1635. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 825-827. شـعر خاقانـی: 
گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 508-510. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1144-1141.  .249.250

قصیدۀ صدودهم:
آمدهصبح خیزان بین به صدر کعبه مهمان آمده و در عالــــــــم جان  دیــــــــده  جان عالم 

ک: 566-577. دیوان: س: 368-373. ع: 383-377. 

شـروح: بـزم دیرینـۀ عـروس: 428-468. خاقانـی، ستایشـگر پیامبر و کعبه: 272-281. سـحر بیان: 81-
113. شـرح دیوان خاقانی: 1637-1672. شـرح شـادی آبادی: 650-667. شـرح عبدالوهاب معموری: 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 567- 435-445. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 840-828. 

و شـرح قصایـد خاقانـی:  نقـد  ملـک سـخن: 237-139.  مالـک  گزیـدۀ سـرمدی: 238-225.   .578
گنبد: 229-185. 1145-1164. هفت 

قصیدۀ صدویازدهم:
اســــــــت زله خور خوان صبحگاه را دلی  ک جرعۀ مستان صبحگاهما  جانی است خا

ک: 511-508. دیوان: س: 373-375. ع: 385-383. 

شـروح: شـاعر صبـح: 348-350. شـرح دیـوان خاقانـی: 1673-1682. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 
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446-449. شرح قصاید خاقانی شروانی: 841-845. شعر خاقانی: 283 و284. گزارش دشواری های 
دیوان خاقانی: 511-514. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1173-1165.

قصیدۀ صدودوازدهم:
ترکیــــــــب عافیــــــــت ز مزاج جهــــــــان مخواهدر ســــــــاحت زمانه ز راحت نشــــــــان مخواه

ک: 515-513. دیوان: س: 375-377. ع: 385 و386. 

شـروح: شـرح دیـوان خاقانـی: 1683-1686. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 476. شـرح قصایـد خاقانـی 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 515 و516. نقـد و شـرح قصایـد خاقانـی:  شـروانی: 848-846. 

.1178-1174

قصیدۀ صدوسیزدهم:
یختهدر کام صبح از ناف شب مشک است عمدًا ریخته ین هزاران نرگســــــــه از سقف مینا ر زّر

ک: 527-519. دیوان: س: 377-382. ع: 393-387. 

شـروح: ارمغـان صبـح)2(: 154-159. بـا جـام عـروس خـاوری: 160-210. ختم الغرایـب: 51-56. سـحر 
بیـان: 189-207. شـاعر صبـح: 350-355. شـرح دیـوان خاقانـی: 1687-1717. شـرح شـادی آبادی: 
668-687. شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 483-488. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 859-849. 
گزیـدۀ سـجادی)2(:  گزیـدۀ سـجادی)1(: 300-292.  گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 531-518. 

201-205. نسیم صبح: 155-184. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1198-1179.

قصیدۀ صدوچهاردهم:
ر فلک ده جام را ز آن نور عذرا داشــــــــته واداشتهدو طارمی  در  مه  چار  عّده داران  چون 

ک: 545-537. دیوان: س: 382-387. ع: 400-395. 

شـروح: ختم الغرایـب: 106-109. شـرح دیـوان خاقانـی: 1719-1734. شـرح شـادی آبادی: 625-613. 
شرح عبدالوهاب معموری: 524-534. شرح قصاید خاقانی شروانی: 860-870. شعر خاقانی: 262. 

گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 546-557. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1217-1199.

قصیدۀ صدوپانزدهم:
یک اســــــــبه بر گوی فلک میدان نو پرداختهخورشید کســــــــری تاج بین ایوان نو پرداخته

ک: 517 و518. دیوان: س: 387 و388. ع: 394 و395. 

شـروح: شـرح دیـوان خاقانـی: 1745-1750. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 871-874. شـرح کلیـدی: 
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گزیـدۀ سـرمدی: 241-259. نقـد و شـرح  گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 518-516.   .237-231
قصاید خاقانی: 1222-1218.

قصیدۀ صدوشانزدهم:
بر چرخ دوش از جــــــــام جم یک نیمه دیدار آمدهعید است و پیش از صبحدم مژده به خّمار آمده

ک: 557-550. دیوان: س: 388-392. ع: 411-407. 

کعبه: 267-271. سراچۀ آوا و رنگ: 149-170. شرح دیوان خاقانی:  شروح: خاقانی، ستایشگر پیامبر و 
1751-1773. شـرح شـادی آبادی: 639-649. شـرح عبدالوهاب معموری: 540. شرح قصاید خاقانی 
گزیـدۀ  دیـوان خاقانـی: 566-560.  گـزارش دشـواری های  شـروانی: 875-882. شـعر خاقانـی: 198. 
گزیـدۀ ماهیـار: 98-106. مالـک ملـک سـخن:  گزیـدۀ سـجادی)2(: 209-206.  سـجادی)1(: 306-300. 

گنبد: 184-156. 455-526. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1223-1236. هفت 

قصیدۀ صدوهفدهم:
نعره هاشان نفخ صور از هر دهان انگیختهصبح خیزان بین قیامت در جهان انگیخته

ک: 536-527. دیوان: س: 392-398. ع: 407-401. 

شروح: شرح دیوان خاقانی: 1775-1801. شرح شادی آبادی: 626-638. شرح عبدالوهاب معموری: 
گـزارش دشـواری های  541-550. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 882-895. شـعر خاقانـی: 260 و261. 

دیوان خاقانی: 531-545. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1256-1237.

قصیدۀ صدوهجدهم:
مــــــــا را نــــــــگاه در تــــــــو، تــــــــو را انــــــــدر آینهمــــــــا فتنه بــــــــر توایــــــــم و تــــــــو فتنه بــــــــر آینه

ک: 576-573. دیوان: س: 398-400. ع: 393 و394. 

شـروح: آتـش انـدر چنـگ: 238. ارمغـان صبـح)1(: 145-149. ارمغـان صبـح)2(: 251 و252. خاقانـی 
شـروانی: 168-171. ختم الغرایـب: 92-94. شـاعر صبـح: 355-357. شـرح دیـوان خاقانـی: 1803-

1808. شرح عبدالوهاب معموری: 559. شرح قصاید خاقانی شروانی: 896-900. شعر خاقانی: 183. 
گزیـدۀ اشـرف زاده: 178-183. گزیدۀ سـجادی)1(:  گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 587-585. 

گزیدۀ سجادی)2(: 211-213. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1261-1256.  .314-311

قصیدۀ صدونوزدهم:
شــــــــده کیان  اصل  ســــــــاللۀ  عجم  در  بیــــــــدۀ اهل زمان شــــــــدهای  وی در عــــــــرب ز
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ک: 550-545. دیوان: س: 400-403. ع: 417-414. 

شروح: شرح دیوان خاقانی: 1809-1817. شرح قصاید خاقانی شروانی: 901-908. گزارش دشواری های 
دیوان خاقانی: 557-560. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1268-1262.

قصیدۀ صدوبیستم:
کعبــــــــه نشــــــــان  حرمــــــــت  در  کعبــــــــهای  مــــــــکان  را  تــــــــو  درگاه 

ک: 515 و516. دیوان: س: 403-405. ع: 411 و412. 

شروح: شرح دیوان خاقانی: 1819-1823. شرح قصاید خاقانی شروانی: 909-912. گزارش دشواری های 
دیوان خاقانی: 516 و517. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1272-1269.

قصیدۀ صدوبیست ویکم:
اهلل شــــــــاء  ان  شــــــــوم  خراســــــــان  ان شــــــــاءاهللبــــــــه  شــــــــوم  آســــــــان  ره  آن 

ک: 511 و512. دیوان: س: 405 و406. ع: 413 و414. 

گـزارش   .915-913 شـروانی:  خاقانـی  قصایـد  شـرح   .1828-1825 خاقانـی:  دیـوان  شـرح  شـروح: 
دشواری های دیوان خاقانی: 514 و515. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1276-1273.

قصیدۀ صدوبیست ودوم:
آییــــــــد همهدلنــــــــواز مــــــــن بیمــــــــار شــــــــمایید همــــــــه بــــــــه من  بیمارنــــــــوازی  بهــــــــر 

ک: 573-566. دیوان: س: 406-410. ع: 421-417. 

شـروح:آتـش انـدر چنـگ: 238-239. ارمغـان صبـح)2(: 233-235. برگزیـده و شـرح: 54-58. شـرح 
دیـوان خاقانـی: 1829-1844. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 916-924. شـعر خاقانـی: 296-294. 
گزیـدۀ سـجادی)1(:  گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 584-578.  بـال: 284-245.  شـهربندان 
306-310. گزیدۀ سجادی)2(: 209-211. گزیدۀ سرمدی: 251-262. مالک ملک سخن: 568-527. 

نقد و شرح قصاید خاقانی: 1288-1276.

قصیدۀ صدوبیست وسوم:
یزی است پنهانی یی است از زانو و پیشانینثار اشک من هر شب شکرر که همت را زناشو

ک: 619-612. دیوان:س: 410-415. ع: 426-421. 

شـروح:بـا جـام عـروس خـاوری: 254-297. برگزیـده ای از دیـوان خاقانی: 117-138. سـراچۀ آوا و رنگ: 



184  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ چهــــــارم، مهـــــروآبـــــان 1399

نقدکبررسیبکتاب
کتابشناسی  شرون شصاید خاشانی 315

171-198.شـاعر صبح: 357-361. شـرح دیوان خاقانی: 1845-1872. شـرح عبدالوهاب معموری: 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 630- 424-434. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 935-925. 

641. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1304-1289.

قصیدۀ صدوبیست وچهارم:
ز جایــــــــی نیابیدر ایــــــــن منــــــــزل اهــــــــل وفایــــــــی نیابــــــــی کامــــــــرو مجــــــــوی اهــــــــل 

ک: 583-577. دیوان: س: 415-419. ع: 452-447. 

شـروح: آتـش انـدر چنـگ: 239. خاقانـی، ستایشـگر پیامبر و کعبـه: 282-285. خاقانی شـروانی: 172-
174. شـاعر صبـح: 361-364. شـرح دیـوان خاقانـی: 1873-1884. شـرح شـادی آبادی: 690-688. 
شرح عبدالوهاب معموری: 560-562. شرح قصاید خاقانی شروانی: 936-945. گزارش دشواری های 
گزیـدۀ   .317-314 سـجادی)1(:  گزیـدۀ   .190-184 اشـرف زاده:  گزیـدۀ   .593-587 خاقانـی:  دیـوان 

گزیدۀ ماهیار: 138-141. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1314-1305. سجادی)2(: 213 و214. 

قصیدۀ صدوبیست وپنجم:
کز ظلمات بحر جســــــــت آینۀ ســــــــکندریصبحدم آب خضر نوش از لب جام گوهری

ک: 595-586. دیوان: س: 419-425. ع: 433-426. 

شـروح: ختم الغرایب: 5-18. شـرح دیوان خاقانی: 1885-1909. شـرح شادی آبادی: 722-748. شرح 
گـزارش دشـواری های  عبدالوهـاب معمـوری: 489-507. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 958-946. 

دیوان خاقانی: 514 و515. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1336-1315.

قصیدۀ صدوبیست وششم:
بر درد شــــــــقۀ چتر چنبری که صبح  بر دریپیش  برقــــــــع صبح  به برق می،  خیز مگر 

ک: 605-596. دیوان: س: 425-433. ع: 442-433. 

شـروح: بـا جـام عـروس خـاوری: 211-253. ختم الغرایـب: 19-27. شـرح دیـوان خاقانـی: 1935-1911. 
شـرح شـادی آبادی: 691-713. شـرح عبدالوهاب معموری: 508-518. شـرح قصاید خاقانی شـروانی: 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 610-626. نقـد و شـرح  959-972. شـعر خاقانـی: 276 و277. 

گنبد: 284-230. قصاید خاقانی: 1337-1358. هفت 

قصیدۀ صدوبیست وهفتم:
تــــــــازه بینی بینیبــــــــردار زلفــــــــش از رخ تا جان  تازه  قربان  غمزه اش  کشــــــــت  نیم  ز  و
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ک: 622-619. دیوان: س: 431-433. ع: 442-440. 

قصایـد  شـرح  و536   535 معمـوری:  عبدالوهـاب  شـرح   .1941-1937 خاقانـی:  دیـوان  شـرح  شـروح: 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 641 و642. نقـد و شـرح قصایـد  خاقانـی شـروانی: 977-973. 

خاقانی: 1365-1359.

قصیدۀ صدوبیست وهشتم:
نافه گشــــــــایی کند  عید  صبحــــــــدم  کنــــــــد صبح نماییچون  که  بگشــــــــای رگ خم 

ک: 631-623. دیوان: س: 433-439. ع: 447-442. 

شـروح: ختم الغرایـب: 99-104. شـرح دیـوان خاقانـی: 1943-1958. شـرح شـادی آبادی: 721-714. 
شـرح عبدالوهـاب معمـوری: 554-558. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 978-988. شـعر خاقانـی: 
-1366 خاقانـی:  قصایـد  شـرح  و  نقـد   .651-642 خاقانـی:  دیـوان  دشـواری های  گـزارش   .303-299

گنبد: 322-285. 1382. هفت 

قصیدۀ صدوبیست ونهم:
صداعی را  ســــــــران  ندهم  بیــــــــش  گل  وداعــــــــیچو  را  طــــــــرب  بلبــــــــالن  کنــــــــم 

ک: 609-607. دیوان: س: 439-441. ع: 454-452. 

شـروح: شـاعر صبـح: 364-366. شـرح دیـوان خاقانـی: 1959-1966. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 626-628. نقـد و شـرح قصایـد خاقانـی: 1383-  .992-989

.1387

قصیدۀ صدوسی ام:
بر دل من مرغ و ماهی تن به تن بگریســــــــتیگر به قدر ســــــــوزش دل چشم من بگریستی

ک: 586-584. دیوان: س: 441 و442. ع: 455 و456. 

شـروح:ارمغـان صبـح)2(: 247-248. شـاعر صبـح: 366 و367. شـرح دیـوان خاقانـی: 1970-1967. 
شـرح قصاید خاقانی شـروانی: 993-995. شـعر خاقانی: 304-306. شـهربندان بال: 288-301. گزارش 
گزیـدۀ سـجادی)2(: 214- گزیـدۀ سـجادی)1(: 319-317.  دشـواری های دیـوان خاقانـی: 593 و594. 

216. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1391-1388.

قصیدۀ صدوسی ویکم:
به ســــــــختی  دارم  ســــــــگ  جــــــــان 
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بودمــــــــی ســــــــگ جان  رنــــــــه  از فغان زار چون ســــــــگ هم فرو آســــــــودمیو
ک: 611-609. دیوان: س: 442 و443. ع: 456 و457. 

شـروح: شـرح دیـوان خاقانـی: 1971-1977. شـرح قصایـد خاقانـی شـروانی: 996-998. شـعر خاقانـی: 
گـزارش دشـواری های دیـوان خاقانـی: 628-630. نقـد و شـرح  273-276. شـهربندان بـال: 320-305. 

قصاید خاقانی: 1396-1392.

قصیدۀ صدوسی ودوم:
ری هــــــــوای  و  آب  ســــــــر  بر  ســــــــیاه  ک  ریخا نمــــــــای  مــــــــکارم  ران  مجــــــــاو از  ر  دو

ک: 606 و607. دیوان: س: 443 و444. ع: 454 و455. 

شروح:ارمغان صبح)2(: 206 و207. ارمغان صبح)2(: 175 و176. شرح دیوان خاقانی: 1982-1979. 
گزیدۀ سجادی)1(:  گزارش دشواری های دیوان خاقانی: 626.  شرح قصاید خاقانی شروانی: 100-999. 
گزیـدۀ سـجادی)2(: 216-217. مرثیه خـوان مدایـن: 197-199. نظـم 3 بخـش 1 )خاقانـی(:   .322-320

97-104. نقد و شرح قصاید خاقانی: 1397 و1398.

یادداشتها
کـه می خواهـد از طریـق غریـب خود سـخن بگویـد، آن را به رسـائل و قصایدش  1.حتـی سـخنور مـا آن گاه 

منحصر می کند: 

که مصنوع را مطبوع نمایند و الفاظ دور از طبع را به قبول و اسماع طباع  و غایت شعوذۀ خاطر آن است 
گردانند؛ چنانکه مراست در رسایل و قصاید.1  نزدیک 

کهن خاقانی  2. پیش از این جستار، سّیدضیاء الدین سجادی و بهروز ایمانی به معرفی برخی از شروح 
پرداخته بودند.2 

ی فـر، سـعید، 1392، »شـروح  3. ویراسـت نخسـت ایـن مقالـه سـال  ها پیـش چـاپ شـده اسـت: مهدو
قصاید خاقانی«، کتاب ماه ادبیات، شمارۀ هفتادودوم، فروردین: ص 4-.20

تصحیـح  بـه  خاقانـی  دیـوان  سـجادی،  تصحیـح  بـه  خاقانـی  دیـوان  در  آن  آدرس  بیـت،  هـر  ذیـل   .4
کـزازی داده شـده اسـت، امـا بـه جـای ذکـر نـام مصححـان بـه  عبدالرسـولی و دیـوان خاقانـی بـه تصحیـح 

1. خاقانی شروانی، افضل الدین بدیل، منشآت خاقانی، ص 175.
2. ر.ک به: سـجادی، ضیاء الدین، »شـرح اشـعار خاقانی«، ص 171-182؛ سـجادی، ضیاء الدین، »شرح اشعار خاقانی«، ص 152-
ز، »شـروح شـعرهاى خاقانی شروانی)2(« ص  ز،»شـروح شـعرهاى خاقانی شـروانی)1(«، ص71-86؛ ایمانی، بهرو 167؛ ایمانی، بهرو

.66-41
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نخستین حرف نام خانوادگی آنان بسنده شده است؛ یعنی حرف »س« به جای سجادی، »ع« به جای 
عبدالرسولی و »ک« به جای کزازی. به عالوه آنچه پس از نام های اختصاری و بعد از دونقطه ):( می آید، 

شمارۀ صفحه در تصحیِح مورد نظر است.

کتاِب مورد  کتاب و پس از دونقطه ):( می آید، شمارۀ صفحه در  5. در بخش شروح، آنچه بعد از عنوان 
نظر است.

کتابنامه

گزیدۀ آثار(؛ چاپ اّول، تهران: روزگار، 1385. ـ احمد سلطانی، منیره؛ خاقانی شروانی )نقد و پژوهش و 

ح قصیدۀ مسیحیۀ خاقانی«؛ به کوشش ضیاءالدین سجادی؛ فرهنگ ایران  ـ احمد الهیجانی، شمس الدین محّمد؛ »شر
زمین، جلد هجدهم: 244- 360، 1350.

ح قصاید خاقانی؛ چاپ اّول، تهران: زّوار، 1387. ـ استعالمی، محّمد؛ نقد و شر

ـ اشرف زاده، رضا؛ گزیدۀ اشعار خاقانی شروانی؛ چاپ اّول، تهران: اساطیر، 1385. )گزیدۀ اشرف زاده(

ـ امامی، نصراهلل؛ ارمغان صبح )برگزیدۀ قصاید خاقانی شروانی(؛ چاپ دوم، تهران: جامی، 1379. )ارمغان صبح 1(

ـ ـــــــــــــــــ ؛ ارمغان صبح )برگزیدۀ قصاید خاقانی شروانی(؛ چاپ سوم، تهران: جامی، 1385. )ارمغان صبح 2(

ـ ایمانی، بهروز؛ »شروح شعرهاى خاقانی شروانی)1(«؛ آینۀ میراث؛ سال اّول، شمارۀ چهارم )پیاپی 23(، زمستان: 86-71، 
.1382

ـ ــــــــــــــ ؛ »شروح شعرهاى خاقانی شروانی)2(«؛ آینۀ میراث؛ سال دوم، شمارۀ اّول )پیاپی 24(، بهار: 66-41، 1383.

ح دیوان خاقانی؛ جلد اّول؛ چاپ اّول، تهران: زّوار، 1387. ـ برزگرخالقی، محّمدرضا؛ شر

ح دیوان خاقانی؛ جلد دوم، چاپ اّول، تهران: زّوار، 1397. ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛ شر

ح دیوان خاقانی؛ جلد سوم، چاپ اّول، تهران: زّوار، 1398. ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛ شر

ـ برزگرخالقی، محّمدرضا و محّمدحسین محّمدی؛ مرثیه خوان مدائن؛ چاپ اّول، تهران: زّوار، 1379.

ـ پوردرگاهی، ابراهیم؛ شهربندان بال؛ چاپ اّول، تبریز: آیدین، 1377.

ـ ثروت، منصور؛ گزیدۀ قصاید خاقانی؛ چاپ سوم، تهران: دانشگاه پیام نور، 1383. )گزیدۀ ثروت(

ح  اش ع ار خ اق ان ی(؛ چاپ اّول، تهران: علمی، 1378. ـ جعفری، احمدعلی؛ خ اق ان ی،  مّشاطۀ س خ ن  )گ زی ده  و ش ر

ح و تفسیر هفت قصیده از دیوان خاقاتی شروانی(؛ چاپ اّول، تهران: نغمۀ  گنبد )شر ـ چهرقانی منتظر، رسول؛ هفت 
زندگی، 1382.

ـ خاقانی شروانی، افضل الدین ابراهیم؛ دیوان؛ تصحیح علی عبدالرسولی؛ چاپ اّول، تهران: وزارت فرهنگ، 1316.

ـ خاقانی شروانی، افضل الدین بدیل؛ دیوان؛ تصحیح ضیاءالدین سجادی؛ چاپ پنجم، تهران: زّوار، 1357.

کّزازی؛ چاپ اّول، تهران: مرکز،  1375. ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ دیوان؛ ویراستۀ میرجالل الدین 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛  منشآت خاقانی؛ تصحیح محّمد روشن؛ چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران، 1384.

کتاب آینه/نقش مانا، 1379. ح قصیده ای از خاقانی شروانی(؛ چاپ اّول، اصفهان:  ـ رادمنش، عطامحمد؛  اوج انا اهلل )شر

ـ ــــــــــــــــــــــــ ؛ هدیۀ جان )گزیدۀ اشعار خاقانی شروانی(؛ چاپ اّول، نجف آباد: دانشگاه آزاد اسالمی )نجف آباد(، 1390.
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کعبۀ جان )دربارۀ زندگی، آثار و اندیشۀ خاقانی(؛ چاپ سوم، تهران: سخن، 1383. ـ زرین کوب، عبدالحسین؛ دیدار با 

ح سی قصیده از خاقانی شروانی(؛ چاپ اّول، مشهد:  کعبه )گزیده و شر ـ ساجدی، علی؛ خاقانی، ستایشگر پیامبر و 
سخن گستر، 1390.

ح قصاید خاقانی)1(؛ چاپ اّول، بجنورد: جهانی، 1394. کیوانلو؛ شر سپهری، حبیبه و ابراهیم 

ح قصاید خاقانی)2(؛ چاپ دوم، بجنورد: ُدّر قلم، 1398. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ شر

ـ سجادی، ضیاء الدین؛ شاعر صبح )پژوهشی در شعر خاقانی شروانی(؛ چاپ نهم، تهران: سخن، 1386.

ح اشعار خاقانی«؛ حواشی دکتر معین بر اشعار خاقانی شروانی؛ به کوشش سیدضیاء الدین سجادی؛ چاپ  ـ ـــــــــــــــــــــــ ؛ »شر
اّول، تهران: انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی: 167-152، 1358.

کنگرۀ تحقیقات ایرانی؛ به کوشش غالمرضا ستوده؛  ح اشعار خاقانی«؛ مجموعۀ خطابه های نخستین  ـ ـــــــــــــــــــــــ ؛ »شر
تهران: دانشگاه تهران: 182-171، 1352.

کتاب های جیبی/ امیرکبیر، 1381. )گزیدۀ سجادی)1(( ـ ــــــــــــــــــــــــ ؛ گزیدۀ اشعار خاقانی شروانی؛ چاپ دوازدهم، تهران: 

ـ ــــــــــــــــــــــــ ؛ گزیدۀ اشعار خاقانی شروانی؛ چاپ اّول، جامی/علمی و فرهنگی، 1384. )گزیدۀ سجادی)2((

کلک سیمین، 1387. ح قصاید خاقانی شروانی؛ تهران:  ـ سرمدی، مجید؛ شر

کلیدی( ح  کلیدی پانزده قصیده از دیوان خاقانی؛ چاپ اّول، تهران: صدرا، 1383. )شر ح  ـ ــــــــــــــــــــــــ ؛ شر

ـ ــــــــــــــــــــــــ ؛ گزیدۀ قصاید خاقانی؛ چاپ سوم، تهران: دانشگاه پیام نور، 1387. )گزیدۀ سرمدی(

ح شادی آبادی بر قصاید خاقانی؛ تصحیح خسرو شهابی؛ چاپ اّول، تهران: مشق شب،  ـ شادی آبادی، محّمد بن داود؛ شر
.1398

ح قصیدۀ ایوان مدائن خاقانی(؛ چاپ اّول، اصفهان: دانشگاه اصفهان، 1348. ـ شریعت، محمدجواد؛ آئینۀ عبرت )شر

ح اشعار خاقانی؛ چاپ اّول، تهران: فرزان روز، 1383. ـ علیزاده، جمشید؛ برگزیده و شر

ـ غنی پور  ملکشاه، احمد؛ نگارستان راهب )گزارش ده قصیده از دیوان خاقانی شروانی(؛ چاپ اّول، بابلسر: راز دانش، 
.1389

ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛ کیمیای جان جان )گزارش چهار قصیده از دیوان خاقانی شروانی(؛ چاپ اّول، تهران: اندیشۀ برتر، 1395.

ـــــــــــــــــــــــــــــ ؛ مّشاطۀ بکر سخن )گزارش هشت قصیده از دیوان خاقانی شروانی(؛ چاپ اّول، تهران: نور علم، 1392.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ َنمی از َیمی )گزارش قصایدی از دیوان خاقانی شروانی(غ چاپ اّول، بابل: مبعث، 1395.

ح دیوان خاقانی لعبدالوّهاب  بن محّمد الحسینی(؛  ح آن از شر ـ قزوینی، محّمد؛ »قصیدۀ حبسیۀ خاقانی« )با شر
ج افشار؛ جلد دهم، تهران: دانشگاه تهران، 1354. یادداشت های قزوینی؛ به کوشش ایر

کتاب  کّزازی، میرجالل الدین؛ رخسار صبح )گزارش چامه ای از افضل الدین بدیل خاقانی شروانی(؛ چاپ پنجم، تهران:  ـ 
ماد، 1387.

ـ ــــــــــــــــــــــــــ ؛ سراچۀ آوا و رنگ؛ چاپ سوم، تهران: سمت، 1385.

ـ ــــــــــــــــــــــــــ ؛ سوزن عیسی )گزارش چامۀ ترسایی خاقانی(؛ چاپ دوم، تبریز: آیدین، 1386.

ـ ــــــــــــــــــــــــــ ؛ گزارش دشواری های دیوان خاقانی؛ چاپ دوم )از ویرایش دوم(، تهران: مرکز، 1386.

ح مشکالت خاقانی از مجموعۀ ختم الغرایب محمد  گیالنی، محّمد بن خواجگی؛ ختم الغرایب )تصحیح و تحشیۀ شر ـ 
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی: دانشگاه  گیالنی رشتی(؛ پژوهشگر عاطفه اسدی؛ پایان نامۀ دورۀ  بن خواجگی 

اصفهان، 1388.

ـ ماحوزی، مهدی؛ آتش اندر چنگ )گزیده ای از دیوان خاقانی شروانی(؛ چاپ دوم، تهران: زّوار، 1383.

ـ ماهیار، عباس؛ برگزیده ای از دیوان خاقانی؛ چاپ اّول، تهران: سمت، 1394.
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320کتابشناسی  شرون شصاید خاشانی

ـــــــــــــــــــ ؛ »تحلیل قصیدۀ حبسیۀ خاقانی«؛ رشد آموزش ادب فارسی؛ سال هفتم، شمارۀ بیست وهفتم، زمستان: 28-20، 
.1370

گل، 1382. ج: جام  کر ح مشکالت خاقانی؛ چاپ دوم،  ـ ـــــــــــــــــ ؛ خارخار بند و زندان: دفتر دوم شر

گل، 1385. ج: جام  کر ـ ـــــــــــــــــ ؛ سحر بیان خاقانی؛ چاپ اّول، 

ـ ـــــــــــــــــ ؛ گزیدۀ اشعار خاقانی؛ چاپ دهم، تهران: قطره، 1386.

ح قصاید خاقانی(؛ چاپ اّول، تهران: سخن، 1388. ـ ـــــــــــــــــ ؛ مالک ملک سخن )شر

گل، 1380. ج: جام  کر ح مشکالت خاقانی(؛ چاپ اّول،  ـ ـــــــــــــــــ ؛ نسیم صبح )دفتر سوم شر

ـ ـــــــــــــــــ ؛ نظم 3: بخش 1: خاقانی؛ چاپ هشتم، تهران: دانشگاه پیام نور، 1376.

گویا(، شمارۀ  ح آن«؛ پژوهشنامۀ زبان و ادب فارسی )گوهر  ـ محّمدی فشارکی، محسن؛ »قصیدۀ ترساییه و نخستین شر
چهارم، زمستان: 256-217، 1386.

ـ معدن کن، معصومه؛ بزم دیرینۀ عروس؛ چاپ چهارم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1382.

ح شش قصیده از دیوان خاقانی(؛ چاپ اّول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1387. ـ ـــــــــــــــــــــــ ؛ جام عروس خاوری )شر

ح عبدالوهاب حسینی بر دیوان خاقانی؛ پایان نامۀ تحصیلی دورۀ دکتری زبان و ادبیات  ـ معموری، عبدالوهاب؛ نقد و شر
کرمی؛ دانشگاه تهران، 1373. فارسی؛ به کوشش محّمدحسین 

ح قصیدۀ ترسائیۀ خاقانی«؛ ترجمۀ عبدالحسین زرین کوب؛ فرهنگ ایران زمین؛ دفتر دوم: 188-111،  ـ مینورسکی؛ »شر
.1332

ح  ق ص ی دۀ  ت رس ائ ی ه  خ اق ان ی؛ ت رج م ه  و ت ع ل ی ق ات  ع ب دال ح س ی ن  زری ن ک وب ؛ تبریز: سروش، 1348. ـ م ی ن ورس ک ی ، والدی م ی ر؛ ش ر


