
  
  
  
  

  بررسی چند سکّه در دیوان خاقانی
  

   فر سعید مهدوي
  به یاد استاد فقید، ایرج افشار

  
  دهیچک

که نتیجۀ شگردهاي ادبی و هنرهاي زبانی شـاعر باشـد، نتیجـۀ پشـتوانۀ      ها و ابهامات دیوان خاقانی بیش از آن دشواري
کـه چونـان مـادة خـامی، شـاعر را در آفـرینش         اي فرهنگـی  پشـتوانه . هاي گوناگون و گستردة اوست فرهنگی و آگاهی

هـا سـبب شـده اسـت تـا شـاعر در        وسـعت ایـن آگـاهی   . مضامین، تصاویر و تعابیر بدیع و نوآیین یاریگر بوده اسـت 
با وجود . اي برخوردار باشد هاي هنري خود، گرفتار تکرار نشود و سخنش از تنوع مضمونی و تصویري برجسته آفرینش

هـا در ادب پارسـی مـورد     گیري از سکّه ادبی در تبیین وجوه مختلف زندگی و تمدن پیشینیان، بهره توان ادبیات و متون
اي از ابهامات دیوان  ها و رفع پاره اي از دشواري این جستار، تالشی براي گزارش گوشه. توجه خاصی قرار نگرفته است

ات و با جستجو در منـابع و مأخـذ اصـیل و معتبـر،     گرایانه در ابی سعی بر آن بوده است تا با تأمل پرسش. خاقانی است
  .هاي یاد شده در دیوان وي به دست داده شود تحلیلی قابل توجه از پشتوانۀ فرهنگی خاقانی در باب سکّه

  
  هاي کلیدي واژه
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  .اقچه

 
  مقدمه -1

ایـن  . انـد  موصوف بوده است و به همین جهت شروح متعددي بر اشـعار او نگاشـته    دیوان خاقانی از دیرباز به دشواري
هاي گونـاگون   که نتیجۀ شگردهاي ادبی و هنرهاي زبانی شاعر باشد، نتیجۀ پشتوانۀ فرهنگی و آگاهی ویژگی بیش از آن
 ةمنـد بـه اسـتفاد    سخت عالقـه  ويکه  استچنان  خاقانیسبک شخصی یا طریق غریب ، تدر حقیق. و گستردة اوست

طریـق غریـب   فکـري  تـرین شـاخصِ   برجسته توان ؛ از این رو میع استگسترده از اشارات و باورهاي مختلف و متنو

                                                
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ايالمs.mahdavifar@yahoo.com  
  

 ۳۱/۳/۱۳۹۳: تاريخ پذيرش                                                                                                                       ١٣/١٢/١٣٩١: تاريخ وصول

  )پژوهشي -علمي(  شناسي ادب فارسي متن
  دانشگاه اصفهان -ادبيات و علوم انساني  ةدانشكد

  ۱۱۵ -۱۳۰، ص ۱۳۹۳ تابستان )۲۲پياپي (، ۲شماره ،دورة جديد
  



  ۱۳۹۳ تابستان) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   دورة جديد، ،سال پنجاهم  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۱۶

 
خـود را   ظـیم فرهنگـی  ع ۀخاقانی آگاهانـه پشـتوان   1.ستناد گون گونهگسترده از اشارات و باورهاي  ةاستفاد را خاقانی

ابتـذال و تکـرار   از تـا سـخنش را    به کار برده اسـت  خلق مضامین، تعابیر و تصاویر دیگرگون همچون مادة خامی براي
هـا و نوگـویی را اسـاس     دانـد و دوري جسـتن از آن   مستعمالت را فاقد ارزش ادبـی مـی   ها، او مانند فرمالیست .برهاند

آفرینـی   و تـوان سـخن  فرهنگـی   ۀپشـتوان هاي او براي نیل به این هدف، چیزي جز ابزار. هنرورزي خود قرار داده است
  2.نبوده است) تخیل و هنر شاعري(

بهـا، بسـان مآخـذي کارآمـد در اختیـار       کاربرد گستردة این پشتوانه در دیوان خاقانی سبب گشته تا این میراث بـیش 
این نکته نیز . ري از فرهنگ و تاریخ دیروز یاریگر باشدپژوهشگران باشد تا ایشان را در شناخت و گشودن زوایاي بسیا

اي که  ها شارحان و مخاطبان را به زحمت انداخته است به گونه ها و استفاده ویژه از آن گفتی است که وسعت این آگاهی
کند و  میگیري از پشتوانۀ فرهنگی خود بسیار ظریف عمل  خاقانی در بهره. همگان را به سوي فهم اشعار وي راه نیست

بدین جهت اشراف پژوهشگر بر این پشتوانه، خـود دشـواري خاصـی    . بندد را در نهایت ظرافت و باریکی به کار می  آن
در ایـن جسـتار بـه    . سنج و برخورد پرسشگرانه با تک تـک اجـزاي سـخن، روي نخواهـد داد     دارد که جز با نگاه نکته

  .خواهیم پرداخت -که بعضاً ناشناخته مانده است-د سکّه اي از این اشارات در باب چن روشنگري در باب گوشه
  

  پیشینه -2
یک نوشتار که ذکـر  . ها در ادب پارسی دست نیافت نگارنده با وجود جستجوي ویژه، به منبع قابل توجهی در باب سکّه

: 1380صالحی دارانی،  محمد: رك(است » چند واحد پولی در ادبیات فارسی«اي با عنوان  آن شاید بی فایده نباشد، مقاله
شناسـی را   هاي سـکّه  است که شناخت و استفاده از برخی آگاهی» شناسی و تصحیح متون هسکّ«؛ جستار دیگر، )50-53

  ).100-113: 1387جعفري مذهب، : رك(داند  گران متون بایسته می براي پیراسته
  

  روش پژوهش -3
گیـري و اشـارات    بهـره . پردازد هاي کهن می یوند با برخی سکّههاي خاقانی در پ جستار حاضر به تببین بخشی از آگاهی

ها به طور مستقل مورد پژوهش قرار گرفتـه و سـعی شـده اسـت تـا از سـویی بـا تأمـل          خاقانی به هر یک از این سکّه
ۀ گرایانه در ابیات و از سوي دیگر با جستجو در منابع و مأخـذ اصـیل و معتبـر، تحلیلـی قابـل توجـه از پشـتوان        پرسش

و با ارجاع به برخی منـابع    از دیگر متون نیز شواهدي به دست داده. فرهنگی خاقانی در این موضوع به دست داده شود
  .ایم تحقیقی زمینۀ تفصیل بیشتر مباحث را فراهم ساخته

  
  بحث اصلی -4
  زر جوزایی -4-1

  :ه مشهورشنیاست، اول در صفاها  سخن رانده »زر جوزایی«خاقانی در دیوانش دو بار از 
ــران سپهرنــ    ــوزایی اخت ــون زر ج   دـچ

  
ــ   ــه می ـــســخته ب ـــزان ازکی   انـاي صفاه

  )353: 1374خاقانی شروانی، (              



  ١١٧/      بررسي چند سكّه در ديوان خاقاني
  

  :»فرست«اي با ردیف در ضمن قطعه دومو 
  آفتـــابی شــــو ز خـــاك انگیــــز زر  

ــاك   ــویی خ ــون ت ــفچ ــدص   اهان را مری
  

ـــارد   ـــرست ،زي عطـ ــوزایی فـ   زر جـ
ــد   ــا نق ــرجش آنج ــاییخ ــ آنج   رستـف

  )828 :1374خاقانی شروانی، (              
 :عیار ظاهراً زر ناخالص و کم«: نویسد ذیل زر جوزایی می ،ین سجادي در فرهنگ لغات و تعبیرات دیوانضیاءالدسید 

وزایی، زر زر ج«: چنین آورده استهمو در شاعر صبح  .)ذیل زر جوزایی: 1382سجادي، : رك(» عیار است جوزایی کم
زر : زر جـوزایی «: نویسـد  در باب ایـن تعبیـر مـی    ؛ نصراهللا امامی3)337: 1386سجادي، ( »عیار معنی شده ناخالص و کم

» است بخشی بوده این تعبیر شاید بدان سبب باشد که در نجوم احکامی پهلوي، جوزا داراي فرّه زیان. عیار و ناخالص کم
نمایـد کـه جـوزایی،     چنـان مـی  «: اسـت کـه  به این مقدار بسـنده کـرده    کزّازي لدینا میرجالل ؛)217: الف1385امامی، (

بـر ایـن   ؛ محمد استعالمی نیز )455: 1386کزّازي، (» است بازخوانده به جوزا، به کنایۀ ایما از درخشان به کار برده شده
ورد و ظاهراً در تصـور  آ ك پدید میاز خا -به پندار قدما –عنی زري که تابش آفتاب جوزا یزر جوزایی «: باور است که

ظـاهراً نـوعی دینـار یـا زر     «: نویسد ؛ رسول چهرقانی نیز می)1103: 1387استعالمی، (» خاقانی باید طالي ممتازي باشد
چهرقـانی  (» احتماالً یعنی زر بسیار درخشان به اعتبار درخشـش جـوزا  . در منابع دیده نشد. خالص زرد رنگ بوده است

  .)زر جوزاییل ذی: 1390منتظر، 
؛ )460: 1377کـن،   معـدن (اسـت   هدکن فقط دو شاهد دیوان را ذکر کرده و توضیحی در بـاب آن نـدا   معصومه معدن

در شروح کهنی چون . است به این تعبیر نپرداخته) نجوم: شرح مشکالت خاقانی میکدفتر (ثري تا ثریا  رار دهیعباس ما
خان هدایت و شرح  الکنوز رضاقلی مفتاحالغرایب خواجگی گیالنی،  تم، خشرح شادي آبادي، شرح عبدالوهاب معموري

  .است ت و تعبیر نیامدهابیااین ) العراقین شرح لغات قصاید خاقانى و منظومه تحفه(موسوي سرابی از مشکالت خاقانی 
ون فرهنگنامـۀ شـعري،   تر چـ  هاي تازه و در فرهنگ اند دهرنشمرب را این تعبیر ،نویسان تا آنجا که جستجو شد نامه لغت

همچنـین در  . تـوان یافـت   هاي فارسی و فرهنگ بزرگ سـخن و ذیـل آن نیـز نشـانی از زر جـوزایی نمـی       ذیل فرهنگ
نامۀ طال  هاي ادبی از متون پیشین، فرهنگ اصطالحات نجومی و واژه هایی چون فرهنگ اشارات، فرهنگ بازیافته فرهنگ

سکّه در شعر خاقـانی، بـه ویـژه در بیـت     در باب این که  حال آن. یامده استو جواهرسازي، ذکري از این زر به میان ن
  :ها هستیم قابل توجهی در میان است که ناگزیر از یادکرد آن نکات استوار قصیدة صفاهان،

  .)337: 1386بیرونی، ابوریحان : رك(سکۀ زر یا همان دینار منسوب به جوزاست  ،در احکام نجومی) 1
؛ چنـان کـه در المختـارات مـن     اسـت  به کـار بـرده   و سکۀ مرغوب و با عیار زایی را در معناي زرخاقانی زر جو )2

  .سخن به میان آمده است» زر درست سلطانی اصفهانی جوزایی«و » زر سرة درست اصبهانی جوزایی«الرسائل نیز از 
شـده و   مسکوك در این دیار ضرب میبنابر بر شواهد، پیوند زر جوزایی و اصفهان از آن روي است که این قسم ) 3

این راي به صراحت تمام هم از شاهد دوم خاقانی و هم . اي از زمان نقد رایج آن سرزمین بوده است به احتمال، در برهه
  .شود استنباط می -ها اشاره خواهیم کرد که بدان–از عبارات کتاب المختارات 

سخن خاقانی متوجه رصدخانۀ اصـفهان  باید گفت  ان ازکیاي صفاهاناختران و میز پیوند میان زر جوزاییِ در باب) 4
 اي در شـاگرد خـود، ابوعبیـدة جوزجـانی، رصـدخانه     اهـی  ابوعلی سینا را مأمور کرد بـه همر  ،عالءالدولۀ کاکویه ؛است



  ۱۳۹۳ تابستان) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   دورة جديد، ،سال پنجاهم  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۱۸

 
 سابقه بـود  بیاین شهر پدید آورد و آالتی براي آن ساخت که تا آن زمان  اي در ابوعلی سینا رصدخانه. اصفهان برپا کند

  .)ذیل رصدخانۀ اصفهان: 1388مصفّی،  و 53: ب1385امامی،  :رك(

                            
  )دوپیکر، توأمان(صورت جوزا 

  

 ابوعبیـد جوزجـانى و جمعـى از غالمـان     محمود و ،شیخ به اتّفاق برادر خود«: است در تاریخ الفی در این باب آمده 
لدوله اچون به نواحى اصفهان رسید، عالء. آمده عازم اصفهان شد خود تغییر وضع داده در زى صوفیان از همدان بیرون

 الدوله مقـدم او را عزیـز   استقبال فرستاد که شیخ را به اعزاز و اکرام تمام به شهر آوردند و عالء اعیان و اکابر خود را به
شیخ به دیدن  ،شب جمعه چند تکلیف وزارت نمود، قبول نفرمود اما هر شیخ را هردانسته در مقام خدمتکارى درآمد و 

شدند و غیر از سخن علمى قرار بود کـه در آن   مى آمد و آن شب تمامى علماى عراق در آن مجلس جمع الدوله مى عالء
بودنـد تـا    مـى  خ مستفیدگذشت و در تمامى علوم همه علماى آن وقت از شی القصه، از هر علمى سخن مى. شب نگذرد

بسیار است و اصالح آن امـرى اسـت    گذشت و به آن منجر شد که در تقویم کواکب خلل آنکه شبى سخن از نجوم مى
الدوله امور مایحتاج امور رصـدخانه   شیخ قبول آن کرد و عالء .عالء الدوله از شیخ التماس رصد نمود بنابراین. ضرورى

د کرد و ابوعبید جوزجانى را ناظر آن ساخت و مدت هشت سال در امر رصد مشغول رص حواله فرمود و شیخ شروع در
امـا چـون زمانـه     ؛رسید و بسیارى از مسائل دقیق و نکات عجیبه که بر قدما ظاهر نشده بود در رصد شیخ به ظهور بود

بـن محمـود در    قبـل مسـعود   حمدونى کـه از  فرصت نداد آن مهم به انجام نرسید، چه در اثناى این حال، میانه ابوسهل
ابوسهل حمدونى مغلوب گشت اما متعاقب  ،شد و اگرچه در این محاربه الدوله محاربه واقع بود و میانه عالء اصفهان مى

 بن محمود به اصفهان رسید و این معنى موجب پریشانى خاطر گشت و شیخ از سر رصـد  مسعود آن واقعه، خبر توجه
  .)2191-2192: 1382 ینی،ي و قزووتت(بستن باز ماند 

هـاي   ترین شهرهاي ایران در ادوار مختلفی دارالضرب بوده است؛ بر سـکّه  از دیگر سو اصفهان به عنوان یکی از مهم
این امر نخست در زمان بنی عباس صورت گرفته و پیش از آن . اند آورده» االصبهان«دورة اسالمی نام این دارالضرب را 



  ١١٩/      بررسي چند سكّه در ديوان خاقاني
  

  ).82-83: 1377عقیلی، : رك(ه است ها آمد بر سکّه» جی«نام 
؛ شاعر با توجه به این باورداشت در ابیات )331: 1386ابوریحان بیرونی،  :رك. (اصفهان منسوب به برج جوزاست) 5

  ):صنعت التزام(آغازین قصیدة صفاهان، جوزا را آورده است 
  صفاهــان؟  هـواي  یـا  حوراسـت  نکهت

  جـــوزا چـو  زاد دوگانــه ملـت  و دولـت 
ــون ــوزایی زر چ ــران ج ـــد اخت   سپهـرن
ــاب جــوزا ز بلکــه ــرد جن ــه ب ــت ب   رفع
  جنابــه  انـد  میـوه  دو جــوزا  چــو  بلکه

  

  صفاهـــان؟ لقــاي یــا جوزاســت جبهــت  
ـــادر ـــت م ـــانه بخ ـــان زاي یگ   صفـاه
  صفاهـــان ازکیـــاي میــزان بـــه سختـــه
ـــاك ـــاب خ ـــاي ارم جن ـــاهان نم   4صف
ــرش ــاب و ع ــاي جن ــفاهان جهانگش   ص
  )353-354: 1374وانی، خاقانی شر(       

تـوان   اکنون علّت نامگذاري این سکّه به جوزایی به طور قطع و به درستی دانسته نیست گرچه در ایـن بـاب مـی   ) 6
  .هایی زد گمان
المصـدور   نیـز آمـده اسـت، در نفثـه     المختارات مـن الرسـائل  المصدور و  هدر متون دیگري چون نفث زر جوزایی) 7
؛ امیرحسـن یزدگـردي در   )49: 1385نسـوي،  (» عیـار اسـت   یف مهر کیسه مدوز که جوزایی کـم از عین مز«: خوانیم می

آید محتمل است زر جوزا  چنان که از دو بیت خاقانی برمی«: نویسد حاشیۀ این عبارت، ضمن اشاره به سخن خاقانی می
: رك(. اند پژوهان نیز نقل کرده ز خاقانی؛ همین راي را برخی ا)223: 1385نسوي، (» عیار یا نبهره بوده باشد نوعی زر کم

  ).134: 1389و رادمنش،  زر جوزایی ذیل: 1382سجادي، 
بـه  «: ثبت شده اسـت » جوزانی«چند بار این ترکیب آمده که به صورت تصحیف شدة  5اما در المختارات من الرسائل

و دستوریش و رضاش و به حقّ والیتی که تـو   پارسی بگوید داماد را تا بگوید به زنی به من ده دختر تو فالنه به امرش
را بر آن است به مهر نوزده دینار و نیم دینار زر سرة درست اصبهانی جوزانی و ولی را بگوید به زنی به تو دادم دختـر  

دة دینار زر سرة ز من فالنه به امرش و دستوریش و رضاش و به حق والیتی که مرا بر آن است به مهر نوزده دینار و نیم
مزرعۀ عبداهللا آباد از استقبال محرّم سنۀ سـبعٍ  «: ؛ و)444-445: 1378المختارات من الرسائل، (» درست اصبهانی جوزانی

و ثمانین و خمس مأئۀ به ضمان داده شده مدت سه سال به هفتاد دینار زر جوزانی و پنج دینار رسم تقبل مهرجـان هـر   
احتیاط کرده شد که در تقویم این قماشات و قیمت «؛ )457: 1378الرسائل،  المختارات من(» سال داخل این ضمان باشد

حـدیث ادرار  «: و) 461: 1378المختارات مـن الرسـائل،   (» این جمله به زر درست سلطانی اصفهانی جوزانی نقد هست
ان ادرار خوار را جوي تر دهند که از حظیرة اصفه از گندم سنبله رایج "فأکال"داء قدیم ساکنان حظایر قدس وجه راتب 

تراجع سرطانی ] ي[اما کار دارالضرب با زر جوزانی از رو. داران چون در حظیرة مصلّی جز استخوان نه و در نوالۀ حواله
  .6)94: 1378المختارات من الرسائل، (» عجب به زر مکر بسته بر گشاده

اسماعیل است که در آن، جوزایی به صـورت  متن دیگري که در آن به این سکه اشاره شده است، دیوان کمال الدین 
  :ثبت شده است» حورایی«شدة  تصحیف

  اگر نظر به دو رویی کنند هر دو یکی اسـت 
  

ــورایی     ــه زر ح ــی و چ ــۀ دوبت ــه اقچ   چ
  )14: 1348،  ل ی اع م اس  ن دی ال ال م ک(          

  



  ۱۳۹۳ تابستان) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   دورة جديد، ،سال پنجاهم  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۲۰

 
ل نیـز  ه است که ظاهراً در این بیت کمـا با این حال مصحح این دیوان ضمن آوردن بیت صفاهانیۀ خاقانی یادآور شد

  .)1000: 1348،  ل ی اع م اس  ن دی ال ال م ک( باید زر جوزایی باشد
  سري زر شش -4-2

  شـعوذه  دست گویی به هم بین جام و می آن
  

  سـري  شـش  دهی صـرة زر  ده سیم ز کرده  
  )427 :1374خاقانی شروانی، (              

قـوام  : 1359الـدین انجـو،    جمـال ( انـد  نویسان زر خالص تمام عیار دانسـته را فرهنگ »سري شش«یا  »سري زر شش«
 ذیــل: 1388طباطبــائی، و  1385؛ معــین، 1364؛ بلیـانی،  1373دهخــدا، ؛ 1362؛ تبریــزي، 1380؛ بهــار، 1386فـاروقی،  

  .)سري ، ششسري زر ششزر،  هاي مدخل
ز جایی برآمده بود که شش سر داشت و همـه جسـم آن طـالي    در ایام سابق بتی ا«: نویسد اللغات می صاحب غیاث

در شرح خاقانی نوشته که اشرفی مسدس شکل، یعنـی قـرص آن شـش    . خالص، پس آن را شکسته و مسکوك ساختند
 ؛این شرح خاقانی ظاهراً شرح عبدالوهاب معموري است ؛)سري شش«و سري ذیل زر شش: 1363رامپوري، ( »پهلو باشد

و بـه  . انـد  سر بـر آن نقـش کـرده    سري به یک روایت زري است که بت شش زر شش«: نویسد می معموري در شرحش
نکه بتی بوده آیکی : سري دو روایت است اقچۀ زر شش«: ؛ و)196: تا ، بیمعموري( است بوده پهلو می روایت دیگر شش

یگر اینکه زر در زمان سابق شش سو بوده و اند و زر به غایت تمام عیار بوده و د کرده سر که کفّار آن را پرستش می هفت
  .)188: تا ، بیمعموري(اند  گفته باشد و آن زر را در قدیم شش سوي می نیز می زهنو

فالن شش دانگ اسـت؛ یعنـی   : گویند می. سري، زر شش دانگ تمام عیار است زر شش«: نویسد خواجگی گیالنی می
؛ موسوي سرابی نیز در شرح خود نوشته )6: تا گیالنی، بی. (بوده استگوشه که در آن وقت  یا زر شش. تمام عیار است

سري، در اصطالح پیشینیان عبارت از زر کامل عیار است، همچنان که در پیش ما حـد زر کامـل دوازده    شش زر«: است
در زمان یکـی  زر خالص، زیرا که «: سري آمده است ؛ در فرهنگ رشیدي ذیل شش)1047: 1391فر،  مهدوي(عیار است 

انـد کـه    و بعضی گفتـه . سر از کفار به دست آمده، چون شکستند و سکّه زدند، زر خالص برآم از ملوك اسالم، بت شش
سکۀ آن سه بت یک طرف داشت و سه بت در طرف دیگر و چون طالي کامـل عیـار داشـت، بـدین مناسـبت هـر زر       

گارنده قسمت دوم گزارش این فرهنگ خـود برگرفتـه از   ؛ به گمان ن)سري ذیل شش: 1385رشیدي، (» خالص را گویند
هدایت و دهخدا نیز تنها قسمت اول گفتۀ رشیدي را نقل . الغرایب است که از آن یاد خواهیم کرد ابیات خاقانی در ختم

  ).»سري شش«ذیل : 1373و دهخدا،  1288هدایت، : رك(اند  کرده
انـد؛   کـرده  وفی بوده که در هر روي آن سه تصویر نقش میسري، سکّۀ معر سري یا شش حقیقت آن است که زر شش

در قسطنطنیه از طالي خالص و به قطر بیست و ) م1067-1071(این سکّه در دورة بیزانس و در زمان رومانوس چهارم 
در ) اودوسـیا (متر ضرب شده روي آن تصویر مسیح مقدس در وسط، رومانوس در طرف چـپ و همسـر او    هفت میلی

نیکوس، ایستاده نقش  در پشت سکّه نیز پسر بزرگ اودوسیا در میان برادرانش، کنستانتین و آندره. قرار داردطرف راست 
  .)311-312: 1362زنجانی، : رك(شده است 

متذکر شده که یک طـرف  ) شناسی دکتر بوسه مؤسسۀ سکّه 288شمارة (شناسی  عبداهللا عقیلی به نقل از کاتالوگ سکّه
چهارم و ملکۀ اودسیا در دو طرف مسیح و طرف دیگـر سـکّه، میکائیـل هفـتم وسـط انـدرانیک و       این سکّه، رومانوس 



  ١٢١/      بررسي چند سكّه در ديوان خاقاني
  

؛ در بیت )37: 1390فر،  سري و مهدوي ذیل زر شش: 1382سجادي، : رك(قسطنطنین، فرزندان روماس نقش شده است 
  :دیگري از دیوان آمده است

  شاهد طارم فلک رست ز دیو هفـت سـر  
  

  سري ي اقچۀ زر ششا ریخت به هر دریچه  
  )419 :1374خاقانی شروانی، (              

  :خوانیم الغرایب با روشنگري بیشتري می در ختم
ــالم    ــرب عـ ــه دار ضـ ــه بـ ــم کـ   آنـ
  زیـــن بـــوم کثیـــف و بـــام منحـــوس

  پــــرورد در بنــــد دو ســــکّه زخــــم
ــده  ــان دوروي مانــ ــت جهــ   در دســ

ــش  ــورت شـ ــا صـ ــرونم  بـ ــري بـ   سـ
  

ــم       ــو ک ــن دو ج ــار م ــت عی ــیچ اس   ه
ـــر دو ســــکّه محبــــوسزیـــر و   بـز  

ــه  ــکنجه آبلــ ــر شــ ــورد رخ زیــ   خــ
  بـــر هـــر رویـــی ســـه بـــت نشـــانده

  ســــر درونــــم بــــا افعــــی هفــــت
  )27: 1387خاقانی شروانی، (               

  :و نیز
ــتی  ــم هســ ــه چشــ ــانی را بــ   خاقــ
ــتن    ــت شکسـ ــق بـ ــت طریـ   او راسـ

  ســـریی کـــه خلـــق خوانـــد آن شـــش
  

ــت    ــت بــ ــدار زر اســ ــتی دیــ   پرســ
ــتن ــی گسســـــــ   از آزرِ آز پـــــــ

ــت   ــز هفـ ــد   جـ ــا ندانـ ــر اژدهـ   سـ
  )18: 1387خاقانی شروانی، (               

ظاهراً به علت تماس و (االسرار به این سکّه اشاره کرده و پیداست که مرد نواحی شروان و گنجه  نظامی نیز در مخزن
  :اند آشنایی داشته با این سکّه) ارتباط با مسیحیان نواحی پیرامون

  مبــاش  گــو  دریــی نُــه  بشــکن  تــن
  

  مبـــاش گــو  ســـریی شــش  بفکــن  زر  
  )384: 1384زنجانی، (                       

  :مجیر بیلقانی نیز در بیتی از این سکّه سخن به میان آورده است
  سـري  شان برد آسمان تا همچـو زر شـش   سکّه

  
  پیکرنـد  همدم جـوقی همـه مـردار مـردم      

  7)73 :1358، بیلقانی(                         
  هواللّهی قل سیم -4-3

  است در قل بسته چـون سـنگ   یدلم مرغ
  

ـ      مصــفا  هــی اللّ قــل هــو  میچــو سـ
  )810: 1374خاقانی شروانی، (              

هاي مدور از نقره است که بر آن سورت اخالص نقش کنند و  هواللّهی تخت قل هاي سیم«: شادي آبادي آورده است
؛ عبـدالوهاب معمـوري   )213: تـا  شادي آبـادي، بـی  (» ات ایمن ماننددر حمایل کشند و در گلوي طفالن آویزند تا از آف

؛ عبدالرسولی بـه  )208: تا معموري، بی(» نگارند سازند و جهت حرز در آن قل هو اهللا می از سیم هیکل می«: نوشته است
» افی داشته استدر زمان خالفت فاروق قل هو اهللا را سکّه ساختند و سیم آن عیار ص«: است نقل از یکی از شرح آورده

اي کـه در قـدیم    سکّۀ نقره«: خوانیم ؛ در واژنامۀ توصیفی طال و جواهرسازي نیز چنین می)562: 1316خاقانی شروانی، (



  ۱۳۹۳ تابستان) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   دورة جديد، ،سال پنجاهم  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۲۲

 
: 1388طباطبـائی،  . (آویختنـد  زخم به گردن کودکان مـی  سورة اخالص را بر آن نقش می کردند و براي دفع بال و چشم

  ).هو اللّهی قل ذیل سیم
» هواللّـه را بـر آن نقـش کـرد     این سیم، درهمی بوده است که حجاج یوسف ضرب کرد و قـل «: است  شتهکزّازي نو

؛ اگرچه کزّازي، هیچ مأخذ و سندي براي این سخن یاد نکرده است اما المقریزي در رسـالۀ نقـود   )536: 1386کزّازي، (
ال اله اال  الدرهم قل هو اهللا احد و علی األخر هوجو نقش علی احد «: ها اشاره کرده و آورده است به این درهم هاألسالمی

کذا و فی الطوق اآلخر محمـد   هاهللا و طوق الدرهم علی وجهیه بطوق و کتب فی الطوق الواحد ضرب هذا الدرهم بمدین
احـد  رسول اهللا ارسله بالهدي و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون و قیل الذي نقش فیها قل هـو اهللا  

ها را توسط حجاج در عراق بـه امـر عبـدالملک ابـن      ؛ ضرب این سکّه)162: 1419و  7: 1298المقریزي، (» هو الحجاج
  .8)64، 76، 80و  145-146: 1981، المناويو  80-78: 1409الجبري، : رك. (اند مروان نوشته

ها نگارگري  ها زد و این آیه در آن حجاج درم«: دانسته و آورده است 76اثیر در تاریخ کامل، این واقعه را در سال  ابن
. سـودند  مردم پاس گرامیداشت قرآن، این را ناخوش داشتند، زیرا جنُب و حایض بدان دسـت مـی  . قل هو اهللا احد: کرد

بـه  «: ؛ در تاریخ گزیده نیـز آمـده اسـت   )2632-2633/ 6: 1384ابن اثیر، : رك(وي فرمان داد که جز او کسی درم نزند 
. قل هو اهللا احـد نقـش سـکّه بـود    . عبدالملک در سنۀ ست و سبعین، زر و نقره کم عیار ده هفت مسکوك کردند فرمان
اهل عجم را سکّه به پارسی و پهلوي بود و اهل روم و مغرب را . تر از او در عرب زر و نقره مسکوك نکرده بودند پیش

و  274-275: 1387حمـداهللا مسـتوفی،   (» یک عیار آوردي عبدالملک همه را با. به رومی و عیار هر شهر به نوعی بودي
  :در بیت دیگري نیز آمده است ).266-269: 1379ثواقب، : رك

  وار طفـل  حمایل گرد بر گرد انجم ز شب
  

  انگیختـه  هـو اللهـی عیـان    قـل  هاي سیم  
  )394: 1374خاقانی شروانی، (              

  :سنایی نیز گفته است
  ون بـه دسـت کـریم   به دست رد و قبول تو چ

  
  عزیز و خوارم چون سیم قـل هـو اللهـی     

  )711: 1374سنایی، (                         
  زر جعفري -4-4

ــل   ــده عق ــش آفری ــر دوم ــق جعف   از خل
  

  چون زر جعفري همـه مـوزون و معنـوي     
  )934: 1374خاقانی شروانی، (              

برمـک از طـالي خـالص ضـرب     بن یحیی بن خالد بن ه دستور جعفر بود که ب )دینار(طالیی  هاي زر جعفري، سکّه
وي توانست این فتنه را از بین ببرد و امنیـت  . ق مأمور سرکوبی شورش شام شد 180جعفر برمکی در سال  .اند کرده می

مورد توجه ویژة هارون الرشید قرار گرفت و لقب سـلطان   جعفر پس از برآوردن این مهم،. را در آن سامان برقرار سازد
: 1386اکبري، (شد  ها ضرب می موقعیت او در دربار هارون بدان پایه بود که حتی نام او بر روي سکّه. را به دست آورد

 آنچـه در تـواریخ مسـطور   «: نویسـد  فراهانی در شرح مشکالت انوري می )5270-5271: 1363طبري، : و نیز، رك -28
کردند؛ چون او وزیر  است آن است که قبل از وزارت جعفر برمک، زر را مغشوش و ممزوج به مس و امثال آن سکّه می

حسـینی   :رك( »شد حکم کرد که طال را خالص کنند و بعد از آن سکّه زنند و لهذا زر خالص را منسوب بـدو سـاختند  
 ذیـل زر جعفـري؛  : 1362؛ تبریـزي،  ذیل زر: 1385معین، ؛ 514-515: 1364شهیدي،   :و نیز، رك 194: 1340فراهانی، 
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چـه   ؛جعفر بفرمود تا زر و نقره صافی کرده مضـروب کننـد  «: خوانیم در تاریخ گزیده می ؛)ذیل جعفري: 1382سجادي، 
ایـن   انـد  اینکه گفتـه  ؛)281: 1387حمداهللا مستوفی، (» بدو منسوب است زر جعفري؛ ن مغشوش ضرب کردندآپیش از 

: 1384بلیـانی،  و  جعفري ذیل زر: 1385قوام فاروقی،  :رك(نسوب به مردي کیمیایی جعفر نام است، اصلی ندارد م زر،
زر خالص است منسوب به جعفر کیمیاگر اما آنچه در تواریخ است آنکه «: است اللغات آمده ؛ در غیاث)ذیل زر جعفري

چون او وزیر شد فرمـود طـال را خـالص     .کردند سکّه می زر مغشوش -که وزیر هارون رشید بود-قبل از جعفر برمکی 
زر جعفـري، زر خـالص   «: نویسـد  آرا می ؛ هدایت در انجمن)ذیل زر جعفري: 1363رامپوري، ( »کنند و بر آن سکّه زنند

  :؛ در بیت دیگري آمده است)ذیل زر جعفري: 1288هدایت، . (»است و به جعفر برمکی نسبت دهن
  رکنــی و جعفــري ریــک خانــه دارم از ز

  
  ز آن کس که رکن خانۀ دین خواند جعفـرش   

  )220: 1374خاقانی شروانی، (              
  :و نیز

  شـد  کـار  قلـب  زرگر فلک ترازوي ور نه
  

  جعفـري  خـالص  زر کند چون عراق نقد  
  )429: 1374خاقانی شروانی، (              

  :جمله در دیوان منوچهري از زر جعفري در منابع متعددي یاد شده است؛ از
  نرگس به سان کفۀ سیمین ترازویی اسـت 

  
  چــون زر جعفــري بــه میــانش درافکنــی  

  )143: 1385منوچهري دامغانی، (           
  :از این سکۀ طال یاد کرده است» زرد گل جعفري«نظامی در بیتی با تعبیر مجازي 

  شــمع کــن ایــن زرد گــل جعفــري    
  

ـ           وريتا چـو چـراغ از گـل خـود بـر خ
  )384: 1384زنجانی، (                       

  :انوري نیز در بیتی گفته است
  هجو گویم بلخ را هیهات یـا رب زینهـار  

  
  خود توان گفتن که زنگارست زر جعفري  

  )472: 1364انوري، (                         
  زر رکنی -4-5

رکنــی و جعفــري یــک خانــه دارم از زر  
  

  خانۀ دین خواند جعفـرش  ز آن کس که رکن  
  )220: 1374خاقانی شروانی، (              

»الدین دانسته رکنبه را منسوب  »رکنی زر احتمـال   همچنـین . اسـت  خالص را رایج کرده اند، شخصی کیمیاگر که زر
و  ذیل رکنی: 1382ادي، سج :رك(روایان بوده باشد  الدین نامی از حکام و فرمان الدوله یا رکن اند که منسوب به رکن داده
رکنی: 1288و هدایت،  1373دهخدا، ؛ رکنی زر به نظر می؛ )ذیل زر الدولۀ دیلمـی   ار منسوب به رکنرسد این سکۀ باعی

  .)ذیل زر رکنی: 1388طباطبائی،  و ذیل زر: 1385معین، ( باشد بویه از آمراي آل
  :»رکنی«در مخزن االسرار نظامی با لفظ  از زر رکنی در متون دیگري نیز یاد شده است؛ از جمله

  رکنـــی تـــو رکـــن دلـــم را شکســـت
  

  ن خرده کـه بـر مـن نشسـت    ایخردم از   
  )388: 1384زنجانی، (                       

  :فرخی از این سکّه در کنار سکۀ جعفري یاد کرده است
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  عالم پـر جعفـري و رکنـی    از بخشش تو

  
  وز خلعت تو گیتـی پـر رومـی و بهـایی      

  9)362: 1385فرخی، (                       
  زر ري -4-6

  نــــام خــــوي چــــون زر ري تــــازه
  

ــار     ــوي بعی ــد خ ــو نق ــار ري ز آن چ   ک
  )202: 1374خاقانی شروانی، (              

سـجادي،  (» اسـت  از آن جهت که ري از قدیم دارالضرب داشته و مسکوکات آن معـروف بـوده    زر ري مشهور بوده«
یکی از مراکز ) رگا؛ ارشکیه(رسد؛ در حقیقت ري  ؛ سابقۀ دارالضرب بودن ري به دورة اشکانیان می)زر ري ذیل: 1382

، 18و22: 1353بیـانی،  : رك(آن را پایتخـت خـود قـرار داد    ) م.پ248-211(مهم حکومتی آن دوران بود که تیرداد اول 
سـیار معتبـر دورة اسـالمی بـود کـه در آن جـا انـواع        هاي ب ؛ ري پس از تسلط اعراب نیز همواره یکی از ضرابخانه)17

ادامـه داشـته   ) ق717-736(این امر تا زمان ابوسعید ایلخـانی  . شد مسکوکات زرین و سیمین و پشیز به وفور ضرب می
 -»نقد خوي« نیز و-» زر ري«که  است این باور کن بر معصومه معدن؛ با این حال )204-206: 1377عقیلی، : رك(است 

پولی است که ارزش حقیقی آن کمتر از بهاي اسمی آن  ،در عصر خاقانی است؛ شَهرَوا» شَهرَوا«ین بیت نشانۀ وجود در ا
دهخـدا،  : و نیـز، رك  461و466: 1377کـن،   معـدن (اسـت   شده رواج نداشـته  بوده، بنابراین در غیر محلی که ضرب می

  .10)ذیل شهروا: 1373

  )آقچه(اقچه  -4-7
  ت اسـت کـه آخــر  از تـک و تـازم نـدام   

ــۀ ا ــر زرقچـ ــزار گـ ــال هـ ــد سـ   بمانـ
  

  است آنچه حاصل تک و تاز اسـت  یستین  
ــۀ گــاز اســت  يعــاقبتش جــا   هــم دهان

  )829: 1374خاقانی شروانی، (              
اند ولی باید توجـه داشـت ایـن واژه توسـعاً در      آقچه یا اقچه نوعی سکّه بوده که برخی آن را اشرفی و روپیه دانسته

آید که واحد پولی معمـول در دورة سـلجوقیان نیـز بـوده      از برخی منابع چنین برمی. کّه و مسکوك بوده استمعناي س
نوعی سکۀ طال و نقره که : ؛ در فرهنگ بزرگ سخن به صراحت آمده است)ذیل آقچه: 1386دولت آبادي، : رك. (است 

هـاي   آقچـه، مسـکوك  : نویسـد  زاده مـی  اشرف ؛)ذیل آقچه: 1386انوري، (در دورة سلجوقی و مغول معمول بوده است 
؛ در ابیات دیگري نیـز  )ذیل اقچۀ زر: 1386زاده،  اشرف: رك(اند  کرده کوچکی است که بیشتر براي نثار از آن استفاده می

  :آمده است که
ــکن  ــعرها بشـ ــعر شـ ــین سـ ــحر بـ   سـ

  
  سـر  هفـت  دیو ز رست فلک طارم شاهد

  

  کــان طلــب، اقچــه ســوي گــاز فرســت   
  )822: 1374خاقانی شروانی، (              

  سري شش زر اقچه اي دریچه هر به ریخت
  )419: 1374خاقانی شروانی، (              

  :خاقانی در ختم الغرایب نیز گفته است
ــر     ــی س ــبکش نه ــه مش ــون ب ــس چ   پ

  
ــۀ زر    ــر اقچــ ـــنی پــ ــانش کــ   دامــ

  )32: 1387خاقانی شروانی، (               
  :خوانیم در جام جم اوحدي نیز می
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ــان بـــال بـــه نـــرم کنـــی       دل دربـ
  

ــی      ــرم کن ــه گ ــه اقچ ــود او را ب ــر خ   ب
  )109: 1307اي،  اوحدي مراغه(            

   نتیجه
مایـۀ بسـیاري از    ها و ابهامات دیوان خاقانی بازبسته به پشتوانۀ فرهنگی شـاعر اسـت کـه بـه عنـوان بـن       عمده دشواري

اگر چه شارحان دیوان و دیگر پژوهشگران گره بسـیاري  . سود جسته استها  مضامین، تعابیر و تصاویر بدیع خود از آن
اي از ایـن اشـارت و    گوشـه . اند اما همچنان ابهامات قابل توجهی در سخن خاقانی وجود دارد از این ابهامات را گشوده

ان خاقانی به درستی نویسان و بسیاري از شارح فرهنگ. هاي قدیم است پشتوانۀ فرهنگی، اشارة خاقانی به برخی از سکّه
در این میان، یکی از ابهامات و نکات ناگفته و مهم دیوان، اشارة شاعر به نوعی سکّه بـا  . اند ها را بررسی نکرده این سکّه

بـه نظـر   . خاقانی از این سکّه در دو موضع از دیوان خود و در پیوند با اصـفهان یـاد کـرده اسـت    . عنوان جوزایی است
شده که به  هاي ششم و هفتم در شهر اصفهان ضرب می اراي عیار قابل قبولی بوده و گویا در سدهرسد این سکّۀ زر د می

  .بوده است) نقد اصفهانی(» نقد آنجایی«تعبیر خاقانی 
  

  ها نوشت پی
 مطالعات طوالنی و سالیان سیاحت در آفاق و انفس و همچنین زیسـتن و همـدمی بـا علمـا     ۀخاقانی در سای پشتوانۀ فرهنگی) 1

 شته استنفیس بسیاري که در اختیار دا هاي بااي صریحاً به کت است و در نامه کاملی نیز داشته ۀشاعر کتابخان. است دهآمحاصل 
  .)272: 1384خاقانی شروانی، : رك(کند  اشاره می

اسـت،   مـال شـده   و پـاي  زده چون الفاظ از کثرت اسـتعمال دسـت  «: پردازد اي به بیان این اندیشۀ نوآیین خود می شاعر در نامه) 2
حقیقت است که اصحاب خواطر المعه و قریحۀ ناصعه به هر عهد، دست تصرّف در الفاظ خاص بریزند و آن را چندان در قوانین 

که هم از دانۀ خرما باشد، در عبارت آورند چه  کتابت به کار دارند که معهود و مألوف شود و اگر بدل نقیر و قطمیر، فتیل و فسیط
گـویم کـه آن الفـاظ     به عوض عجر و بجر، صفاق و مراق که هم بدان معنی نسبت دارد، مثل سازند چه زیان؟ و من کهتر نمیعجب؟ و 

غـرض آن   کلی قذف و حذف کنند و در سلک مقاالت و سبک رساالت و نسج منثورات و حوك منظومات به کار ندارند؛ اماه امثال را ب
و غایت شعوذة خاطر آن است که مصنوع را مطبوع نماینـد و الفـاظ دور از طبـع را    ... نماید یاست که مستعمالت بیشتر حشو و ناقص م
  .)174- 175: 1384خاقانی شروانی، ( که مراست در رسایل و قصاید به قبول و اسماع طباع نزدیک گردانند، چنان

  ).49: 1385نسوي، : رك(دور بوده است توان گفت سجادي تحت تأثیر نظر یزدگري در نفثۀ المص به قرینۀ این عبارت می) 3
خاقانی : رك(هاي مجلس و پاریس است  ضبط براساس متن عبدالرسولی و نسخه. در متن سجادي این بیت، چند بیت بعد آمده است) 4

  ).425: 1375خاقانی شروانی، : رك(؛ کزازي نیز بیت را در همین موضع، ثبت کرده است )354: 1374و  358: 1316شروانی، 
بـه همـراه   ) نامه و داستان پیل و چکاو فراق(اي کهن است در برگیرندة دو رسالۀ منثور  کتاب المختارات من الرسائل، مجموعه) 5

هاي ترسلی در موضوعات مختلف که نسخۀ خطـی آن   نامه، مثال، منشور، حکم، محضر، فرمان، عهدنامه، صیغ عقود و نمونه 479
هـاي رایـج از    ؛ ذکر برخی سـکّه )1و3: 1378المختارات من الرسائل، : رك(ابخانۀ وزیري است و متعلق به کت 693مورخ به سال 

در اصفهان سـکّه   511، 513، 517، 524، 538و553هاي  محاسن و فواید المختارات شمرده شده است؛ بنابر راي زامباور در سال
  :هاي سپاهانی یاد کرده است مزیسته از در تر از خاقانی می قطران تبریزي که پیش. شده است ضرب می

  شود باز آسمان یکسر پر از دیباي کاشانی
  

  هــاي ســپاهانی همــه دینارهــا گــردد درم  
  )17-18: لمختارات من الرسائلا.رك(     
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اي  از سکّه سوم به المختارات من الرسائلودر مجموعۀ ترسالت و منشأت م«: نویسدایرج افشار بعدها در باب این تصحیف می) 6
 اما صورت درست آن جوزائی است که یکبار هم در نسخۀ خطی چنان آمده. است رود که با نسبت جوزانی به چاپ رسیده م مینا

داللتـی اسـت بـر      اقـوي  ؛است نظر داشته تناسب میان جوزا و سرطان را مورد 94چون نویسنده در عبارت صفحۀ   ینا جز. است
  :شود ده میاین نسبت در شعر خاقانی هم دی. صحت جوزائی

  چـــون زر جـــوزائی اختـــران ســـپهرند
  

ــزان ازکیــاي صــفاهان       ــخته بــه می   س
  

خواندم متوجـه بـه اشـتباه خـود در      می) مندرج در مجلۀ معارف(ب یالغرا ین ایام که قصیدة اصفهان خاقانی را براي مقالۀ ختما در
  .)46: 1379افشار، ( »المختارات شدم

  :هنگ رازي آمده استدر مجمع الفصحا نیز ابیاتی از شبا) 7
  سري آکند گه کانون و مجمر را ز زر شش

  
  سـري  در ترازو تا شد این تابنده زر شـش 

  

  دهی اندود گه البـرز و ثهـالن را   ز سیم ده  
  )4/677:  1382هدایت، (                    

ـپنجی روزگـار    پر ز سیم ده   دهی گشت ایـن س
  )4/681:  1382هدایت، (                    

  :نیز از مصور مشهدي و
  سري بر کوه و بـرزن  گهی افشاند زر شش

  
  دهی بر دشت و بر صحرا گهی پاشید سیم ده  

  )1393/ 5:  1382هدایت، (                 
وي نخستین کس بود که زدن سکّه را در . عبدالملک بن مروان دینار و درم ساخت] ق 76سال [در این سال «: نویسد اثیر می ابن) 8

آنگاه پیـامبر و تـاریخ را   . قل هو اهللا احد: نوشت هاي خود به رومیان می انگیزة زدن آن این بود که در باالي نامه. م پدید آورداسال
اید؛ از این کار دست برداریـد وگرنـه در    هاي خود چنین و چنان پدید آورده شما در نامه: پادشاه روم براي وي نوشت. کرد یاد می

این کار بر وي گران آمد، خالد بن یزید را فراخواند و با . شود که هیچ نپسندید دربارة پیامبر شما نگارگري میدینارهاي ما چیزها 
ابن (» هایی بزن که در آن یاد خداي بزرگ باشد دینارهاي ایشان را ناروا ساز و براي مردم سکّه: خالد گفت. وي به کنکاش نشست

و او در سال هفتاد و شش نقش زر و درم فرمود «: را ذکر کرده است 76اریخ نیز سال التو ؛ صاحب مجمل)2632: 6ج: 1384اثیر، 
  ).303-304: 1389التواریخ،  مجمل: رك(» کردن و پیش از او در اسالم نبود

سی، نصیر الدین طو: رك(نامه و تاریخ شاهی قراختائیان نیز از این سکّه سخن به میان آمده است  در منابع دیگري چون تنسوخ) 9
  )147-245: 1355و تاریخ شاهی قراختائیان،  101: 1363

شد و فقـط در همـان شـهر     مستقل زده می هایی که در شهرهاي نیمه سکّه: سود جسته است» شهري دولت«عقیلی از اصطالح ) 10
  ).73: 1389عقیلی، : رك(محل ضرب رواج داشت 

  
  منابع

 .اساطیر: تهران. ردان سید حسین روحانیبرگ. تاریخ کامل). 1384. (اثیر، عز الدین ابن -1

  .هما: الدین همایی تهران تصحیح جالل .التنجیم هالتفهیم الوائل صناع ).1386. (بن احمد ابوریحان بیرونی، محمد -2
  .زوار: تهران .نقد و شرح قصاید خاقانی ).1387( .استعالمی، محمد -3
گسـتر و دانشـگاه آزاد اسـالمی     سـخن : مشـهد . ي ادبی از متون پیشینها فرهنگ بازیافته). 1386. (زاده، رضا اشرف -4

  .واحد مشهد



  ١٢٧/      بررسي چند سكّه در ديوان خاقاني
  
 .32-60: خرداد و تیر. 12ش . بخارا، »شناسی هاي ایران ها و پاره تازه«). 1379. (افشار، ایرج -5

. نامه تاریخ هشپژو. »برامکه و عوامل نزاع دیوانساالران ایرانی و عرب در عهد هارون عباسی«). 1386. (اکبري، امیر -6
  .25 -41: تابستان. 7ش . 2سال 

  .جامی: تهران .)برگزیدة قصاید خاقانی شروانی(ارمغان صبح  ).الف1385( .امامی، نصراهللا -7
مجموعۀ مقاالت همایش نقش اصفهان در توسعۀ زبـان و  ، »خاقانی شروانی در اصفهان« ).ب1385( .--------- -8

 .47-54: آذر .راتیبه کوشش محمود ب .ادبیات فارسی

 .علمی و فرهنگی: تهران. به اهتمام محمدتقی مدرس رضوي. دیوان). 1364. (انوري، اوحدالدین علی -9

 .سخن: تهران. فرهنگ بزرگ سخن). 1386. (انوري، حسن -10

 .ارمغان: تهران. تصحیح وحید دستگردي. جام جم). 1307. (الدین اي، رکن اوحدي مراغه -11

 .  دانشگاهی نشر مرکز: تهران .مدبري محمود تصحیح .سلیمانی سرمۀ .)1364( .اوحدي الدین تقی بلیانی، -12

 .طالیه: تهران. تصحیح کاظم دزفولیان. بهار عجم). 1380. (بهار، الله تیک چند -13

  ,13-53: مهر و آبان .53ش . هاي تاریخی بررسی. »هاي پارتی ضرابخانه«). 1353. (زاده بیانی، ملک -14
 .مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران: تبریز. تصحیح و تعلیق محمد آبادي. دیوان). 1358. (بیلقانی، مجیرالدین -15

 .بنیاد فرهنگ ایران: تهران. تصحیح محمد ابراهیم باستانی پاریزي). 1355. (تاریخ شاهی قراختائیان -16

  .امیرکبیر: تهران .معین محمد تصحیح .قاطع برهان .)1362( .خلف بن محمدحسین تبریزي، -17
ا  رضـ  الم غتصـحیح   ).اسالم ۀتاریخ هزار سال(تاریخ الفی ). 1382. (و قزوینی، آصف خان  ، احمد بن نصراهللايتتو -18
 . علمی و فرهنگی: تهران. د ج م  ی ای اطب طب

 .264-285: و زمستان پاییز. 68-69ش . همشکو. »ضرب سکّه در خالفت اسالمی«). 1379. (ثواقب، جهانبخش -19

 .وهبه همکتب: القاهره .هالعربی النقود و الدواوین أصاله .)1409( .محمد المتعال عبد الجبري، -20

پیاپی  ش. 3ش  .6سال . دورة جدید. آینۀ میراث. »شناسی و تصحیح متون هسکّ«). 1387. (جعفري مذهب، محسن -21
 .100-113: پاییز .42

 فردوسـی  دانشـگاه : مشـهد  .عفیفی رحیم ویراستۀ .جهانگیري فرهنگ .)1359( .حسن ن بنحسی انجو، الدین جمال -22
  .مشهد

دانشگاه تربیـت  : تهران. شروانی خاقانی دیوان ترکیبات و لغات تحلیلی فرهنگ). 1390. (چهرقانی منتظر، رسول -23
 .دبیر شهید رجائی

: تهـران  .رضوي مدرس محمدتقی سید تصحیح .نوريا دیوان مشکالت شرح .)1340(. ابوالحسن فراهانی، حسینی -24
 .تهران دانشگاه

 .امیرکبیر: تهران .نوایی عبدالحسین تصحیح .گزیده تاریخ .)1387( .مستوفی حمداهللا -25

 .فرهنگ وزارت: تهران .عبدالرسولی علی تصحیح .دیوان .)1316( .بدیل الدین افضل شروانی، خاقانی -26

  .زوار: تهران .تصحیح ضیاءالدین سجادي .دیوان ).1374. (----------------------- -27



  ۱۳۹۳ تابستان) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   دورة جديد، ،سال پنجاهم  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۲۸

 
  .مرکز نشر: تهران .کزّازي الدین ویراستۀ میرجالل .دیوان .)1375( .---------------------- -28
  .دانشگاه تهران: تهران .تصحیح محمد روشن .منشأت خاقانی ).1384( .---------------------- -29
: تهـران  .قلعـه  آق صـفري  علـی  تصحیح .)الغرایب ختم( العراقین  هتحف ).1387(  .---------------------- -30

 .مکتوب میراث

 .تبریز دانشگاه: تبریز .فارسی متون در مغولی و ترکی هاي واژه فرهنگ .)1386( .عزیز آبادي، دولت -31

  .تهران دانشگاه: تهران .نامه لغت .)1373(. دهخدا، علی اکبر -32
دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد    : آباد نجف .)گزیدة اشعار خاقانی شروانی(هدیۀ جان ). 1389. (محمدرادمنش، عطا -33

 .آباد نجف

 .امیرکبیر: تهران .ثروت منصور کوشش به .اللغات غیاث .)1363( .محمد الدین غیاث رامپوري، -34

 .دانش سیماي: تهران .بهدادوند اکبر صحیحت .رشیدي فرهنگ .)1386( .عبدالغفور عبدالرشید بن رشیدي، -35

  ,309-312: 2ش . فروهر .»سري شش زر«). 1362. (برات زنجانی، -36
  .دانشگاه تهران: تهران. سرار نظامی گنجوياحوال و آثار و شرح مخزن اال). 1384( .---------- -37
  .زوار: تهران .اقانی شروانیفرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خ ).1382( .الدین ضیاء سید سجادي، -38
 .سخن: تهران ).پژوهشی در شعر خاقانی شروانی(شاعر صبح  ).1386( .----------------- -39

 .سنایی: تهران. رضوي مدرس محمدتقی تصحیح سید. دیوان). 1385. (سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم -40

  ,14204ش .اسالمی شوراي مجلس کتابخانۀ خطی نسخۀ .انیخاق دیوان شرح ).تا بی(داود  محمدبن آبادي، شادي -41
 .میترا: تهران .اشارات فرهنگ .)1387( .سیروس شمیسا، -42

 .فرهنگی و علمی: تهران. انوري دیوان مشکالت و لغات شرح .)1364( .جعفر سید شهیدي، -43

 پژوهشـگاه : تهـران  .حسـابی  انوشه ريهمکا با .جواهرسازي و طال توصیفی نامۀه واژ .)1388( .نسرین طباطبائی، -44
 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم

: تهران. لقاسم پایندهاترجمۀ ابو ).تاریخ الرسل و الملوك(تاریخ طبري ). 1363. (و جعفر محمد بن جریرطبري، اب -45
 .اساطیر

 .حمود افشارموقوفات م: تهران. هاي ایران در دورة اسالمی دارالضرب). 1377. (عقیلی، عبداهللا -46

المعـارف بـزرگ اسـالمی     همرکـز دائـر  : تهران. تنظیم و بازبینی علی بهرامیان. پول و سکّه). 1389. (--------- -47
 ).هاي ایرانی و اسالمی مرکز پژوهش(

 .زوار: تهران. به کوشش سیدمحمد دبیرسیاقی. دیوان). 1385. (فرخی سیستانی، علی بن جولوغ -48

 علوم پژوهشگاه: تهران .دبیران حکیمه تصحیح .ابراهیمی فرهنگ یا منیري شرفنامۀ). 1385. (براهیما فاروقی، قوام -49
  .فرهنگی مطالعات و انسانی

 .مرکز: تهران .هاي دیوان خاقانی گزارش دشواري ).1386( .الدین کزّازي، میرجالل -50

 .کتابفروشی دهخدا: تهران. بحرالعلومی تصحیح حسین.  وان دی). 1348. ( ل ی اع م اس  ن دی ال ال م ک -51



  ١٢٩/      بررسي چند سكّه در ديوان خاقاني
  

 .قم فیضیۀ مدرسۀ خطی نسخۀ .الغرایب ختم ).تا بی. (خواجگی محمد بن گیالنی، -52

 .اساطیر: تهران .بهار الشعراي ملک تصحیح .)1389( .القصص و التواریخ مجمل -53

. رشد آموزش زبـان و ادب فارسـی  . »چند واحد پولی در ادبیات فارسی«). 1380. (محمد صالحی دارانی، حسین -54
  ,50-53: بهار 57ش 
بنیـاد موقوفـات محمـود افشـار     : تهـران . به کوشش غالمرضا طاهر و ایرج افشار). 1378. (المختارات من الرسائل -55

 .یزدي

: تهـران  .)هـاي کیهـانی در شـعر فارسـی     همراه بـا واژه (فرهنگ اصالحات نجومی  ).1388( .مصفّی، ابوالفضل -56
  .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وهشگاهپژ
 .مرکز نشر دانشگاهی: تهران .به دنیاي خاقانی هینگا ).1377. (کن، معصومه معدن -57

 شـوراي  مجلـس  کتابخانـۀ  خطی نسخۀ .)نامه محبت( خاقانی اشعار شرح ).تا بی. (محمد بن عبدالوهاب معموري، -58
 .11562 شمارة .اسالمی

  .امیرکبیر: تهران .فرهنگ معین ).1385. (معین، محمد -59
  ,2-19: الجوائب: قسطنطینیه .رسائل ثالث .»هاإلسالمی النقود« .)1298( .القادر عبد بن أحمد الدین تقی المقریزي، -60
 مصـطفى  أحمـد  و البـدري  رمضـان  تحقیق .المقریزي رسائل). 1419(  .---------------------------- -61

  .لحدیثا دار: القاهره .قاسم
 رجـاء  تحقیـق  .المـوازین  و المکاییـل  و النقـود  .)1981( .علـی  بن العارفین تاج بن الرؤوف عبد محمد المناوي، -62

 .الرشید دار: جا بی. السامرائی محمود

 .زوار: تهران. به کوشش سید محمد دبیرسیاقی. دیوان). 1385. (منوچهري دامغانی، احمد بن قوص -63

. 56ش  .کتاب ماه ادبیات .»شرح شش قصیده از دیوان خاقانی: با جام عروس خاوري« .)1390( .فر، سعید مهدوي -64
 .31-42: آذر

 .»)العـراقین   تحفـه  منظومـۀ  و خاقانى قصاید لغات شرح( خاقانی دیوان مشکالت شرح« ).1391( .----------- -65
 .1023-1069: بهار ،15ش  .4 سال. 2 دورة .بهارستان پیام

 .توس: تهران .تصحیح امیرحسن یزدگردي. المصدور هنفث ).1385( .الدین محمد خرندزي زیدري ي، شهابنسو -66

  .اطالعات: تهران. رضوي مدرس محمدتقی سید تصحیح. نامۀ ایلخانی تنسوخ). 1363. (طوسی نصیرالدین -67
ـ  ح ص ت .ناصري آراي انجمن فرهنگ .)1288( . خان ی  ل اق رض ، ت دای ه -68  مخبرالدولـه : تهـران  . ري طـب   ی شـ  ن م داهللا ب ع ح ی
 . ان خ  ی ل ق ی ل ع

  .امیر کبیر: تهران. به کوشش مظاهر مصفّا. مجمع الفصحاء). 1382. (-------------- -69



  ۱۳۹۳ تابستان) ۲۲پياپي (، ۲سال ششم، شمارة   دورة جديد، ،سال پنجاهم  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۳۰

 
 


