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]13[

ابوالفرج روني مي گوید:

ـــخ ــر ش ــخ چو تک آورد بر س برش

ــر لب یـم ــو گـذر کـرد ب در یم چ

ــن اقـطـع ـــند پلنـگان ولـیک باش

ــگان ولیـکن اهتـم ــد نـهنـ ماننـ

ــتاد  ــي، ص362 و ص101، دیوان اس ــرج روني، مهدوي دامغان ــوان ابوالف )دی

ابوالفرج روني، چایکین، ص 79(

محمود مهدوي دامغاني در تعلیقات دیوان ابوالفرج مي نویسد:

ــي دیوان  ــخي که در اختیار آقاي ناصح ]محش »در بین نس

ــن[ و این بنده بوده  ــور چایکی ــرج به تصحیح پروفس ابوالف

است دو نسخۀ »د« و »م« یکسان و بدین صورت است:

ــع اقط ــن  ولیک ــگان  پلن ــد  مانن

ــم اهت ــن  ولیک ــگان  نهن ــد  مانن

ــت و در این جا مي توان از  »اقطع« به معني راهزن و دزد اس

آن معني جسورتر یا با شهامت تر را استنباط نمود.

»اهتم« یعني مرد شکسته دندان پیشین »منتهي االرب« ولي 

ــت؛ زیرا »هثم« به  ــر اهثم بخوانیم به معني کوبنده تر اس اگ

ــائیدن است.  ــکون دوم به معني کوفتن و س فتح اّول و س

)منتهي االرب( )دیوان ابوالفرج روني، صص 363 و 362(

ــوي اثر عیسي بن یعقوب تبریزي نیز این  در کتاب فوائد عیس

بیت بدین عبارات شرح شده: 

ــده یعني هرگاه که پاس  ــع دم بریده و اهتم بیني بری »اقط

ممدوح بر کوه بگذرد و از دریا عبور مانند پلنگان و نهنگان 

ــخۀ خّطي  ــده و بیني بریده.« )نس ــا اما دم بری ــر کوه و دری ب

کتابخانۀ درگاه پیر محمد شاه )احمدآباد(، ص 79(

ــک هیچ یک از این دو فقره شرح و توضیح که نقل  بي ش

ــد افادۀ مقصود نمي کند و مقرون به صحت نیست. اقطع در  ش

این جا دست یا پا بریده است )قانون ادب، ج2، ص988( نه دم بریده 

ــته )المصادر زوزني،  ــین شکس یا راهزن. اهتم هم دندان پیش

ــت و اهثم به معني  ــماء، تاج المصادر بیهقي( اس ــّذب االس مه

ــده در این بیت  ــه معني بیني بری ــا حّتي اهتم ب ــر و ی کوبنده ت

بي وجه است.

ــد مقصود شاعر با توّجه به این معاني که از  به نظر مي رس

ــن مي شود. مي گوید بر بحر و  ــبتًا روش اقطع و اهتم آوردیم نس

بّر وقتي ممدوح )یا پاسبان و گماشتۀ او( گذر کرد البته پلنگان 

ــر جاي خود  ــد از هیبت او، پلنگان ب ــرار نمي کنن ــگان ف و نهن

مي باشند، اّما دست و پا بریده و نهنگان مي مانند و نمي گریزند، 

اّما شکسته دندان.

ــرش در تیزرفتاري و  ــگ، که همۀ هن ــه کاري از پلن و چ

ــد؟ و چه  ــت و پا بریده باش ــت، برمي آید وقتي دس چابکي اوس

ــگ، که همۀ قوت و قدرتش در دندان هاي قوي و  کاري از نهن

درحاشیـۀبیـتـی)2(

سیدعبدالرضاموسویطبری*

* پژوهشگر متون.
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ــت هنگامي که دندان هایش شکسته  درندۀ اوست، ساخته اس

باشد؟

اّما باید توجه داشت که پلنگ دم بریده و یا نهنگ بیني بریده 

را نقصي جّدي عارض نشده که مانع حمله و غلبۀ آن ها بشود.

تبصره:در این جا نهنگ به معني تمساح است نه آنچه امروز 

ابوالفرج مي گوید  که  این هم  نهنگ مي شناسیم.  عنوان  به 

این نهنگ در یم است اشکالي ایجاد نمي کند چرا که یم نیز 

برخالف مشهور و رغم آنچه غالب لغت نامه نویسان گفته اند 

دریاي ناپیداکران نیست. وقتي در قرآن کریم مي خوانیم: َو 

اَْوَحْیَنا اِلي اُمِّ ُموسي اَْن اَْرِضِعیِه َفاَِذا ِخْفِت َعلَْیِه َفَالِْقیِه ِفي الَْیمِّ 

از  ... )سورۀ قصص، آیۀ 7( این یم بي گمان رود نیل و یا یکي 

شعب آن است )ر.ك: لغت نامۀ دهخدا، مدخل یم( و تمساح چنان 

که گفته اند در رود نیل بسیار است )انجمن آرا( و البته در بعضي 

رودهاي دیگر همچون رود گنگ نیز. ضمنًا توّجه مي دهم که 

شاعر مي گوید بر لب یم و نه مثاًل در دل یم.

]14[

محمدجان قدسي مشهدي مي گوید:

ــناس مرا ــف چنان کرده روش ــم که ضع خوش

ــاس مرا ــد قی ــژگان کن ــه م ــم آین ــه چش ک

)دیوان حاجي محمد جان قدسي مشهدي، ص359(

عین همین بیت در دیوان غني کشمیري هم هست )چاپ تهران، 

ص27 - چاپ سرینگر، ص82(.

ــت  ــت این بیت در دیوان غني جزو مفردات اس گفتني اس

ــي مطلع یک غزل. اّما غزل قدسي هم مقطع  و در دیوان قدس

ندارد و تخلّص قدسي را فاقد است.

]15[

فریدالّدین عطار نیشابوري مي فرماید:

زد ــم  راه ــت  رهزن ــم  چـش ــزۀ  غـم ــا  ت

ــم زد ــر دل آگـاهـ ــا بـ ــر جـف ــد تـیــ صـ

ــم ــتمگـرت مـي بیـن ــنگـدل و س ــس س ب

ــم زد ــیم را خواه ــنگ و س ــه س ــتاب ک بش

ــن رباعي را در متن  ــفیعي ای مصّحح عالي مقام جناب دکتر ش

ــات و تعبیرات )ص426(  ــگ لغ ــه )ص266(، و در فرهن مختارنام

ــکل آورده اند. ظاهراً در نسخه ها هم اختالفي  نیز به همین ش

نیست اّما راقم الّسطور عجیب مظنون است به این که ستمگر 

تحریف سیمبر باشد.

]16[

امیرخسرو دهلوي مي گوید:

ــت ترکي گوي و من ترکي نمي دانم زبان اوس

چه خوش بودي اگر بودي زبانش در دهان من

)دیوان کامل امیرخسرو دهلوي، ص455(

این بیت از این جنبه قابل توّجه است که امیرخسرو خود اصالتًا 

ــراك نواحي بلخ بود و خواجه نظام الّدین اولیا هم که پیر و  از ات

ــرو بود او را »ترك هلل« لقب داده بود. چنان که  مرشد امیرخس

امیرخسرو مي نویسد:

بنده را خواجه ترك هلل خطاب کرده است و چندین فرمان 

ــح و مزّین به خّط مبارك ایشان بدین خطاب در حّق  موّش

ــاخته تا به وقت دفن  بنده مبذول بوده و بنده آن را تعویذ س

برابر بنده باشد.  

)اخبار االخیار، ص 195(

و به نظم نیز خطاب به نظام الّدین مي گوید:

ــرك هلل رفت ــون خطاب بنده ت ــر زبانت چ ب

ــپار ــر و هم به اللّهش س ــت ترك هلل گی دس

)شعر العجم، ج2، ص94(

و باز آمده: 

شیخ نظام الّدین مي گفته که: در قیامت هر کسي به چیزي 

فخر کند. فخر من به سوز سینۀ این ترك هلل، یعني خسرو، 

خواهد بود. 

)نفحات االنس، ص608(

و نیز این شعر از نظام الّدین اولیا نقل شده است:

ــارك نهد ــر ت ــم اّره ب ــرك ُترک ــر تَ ــر ز به گ

ــرك ُترك ــرم تَ ــم اّما نگی ــارك نه ــر ت اّره ب

)ثمرات القدس، ص544(

ــاره به نژاد امیر خسرو باشد  بي گمان این همه نمي تواند تنها اش

ــرو ترکي صحبت مي کرده یا دست کم مي فهمیده.  و امیر خس

ــیقي  ــال دارد ترکي گوي و ترکي در اینجا اصطالح موس احتم

باشد. 
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]17[

خواجه حافظ شیرازي مي فرماید:

ـــت ــه عرض هـنر پیـش یار بي ادبي س اگرچ

ــت ــوش ولیکن دهان پر از عربي س زبان خم

)دیوان حافظ، ص64(

ــگارش نیز درآورده  ــاید به ن ــد دیگران هم دریافته اند و ش الب

باشند و بنده ندیده باشم که این بیت یک اشکال عمده دارد.

به نظر مي رسد »اگرچه« در عبارت فوق کاماًل نابه جاست؛ 

ــت تا پاي »اگرچه«  چرا که تقابلي میان مصرع اّول و دوم نیس

ــد. في الواقع »اگرچه« در زبان ما نقش »علي رغم«  در میان بیای

ــه بیمار بودم آمدم یعني  ــا مي کند. وقتي مي گوییم اگرچ را ایف

علي رغم ضعف و کسالت که مانع آمدن من بود، آمدم. 

در این بیت ولي اگر خواجه عکس این مطلب را مي فرمود ، 

»اگرچه« جایگاهي پیدا مي کرد به این صورت که:

ــن و تفاخر به  ــخن گفت ــي س ــرض هنر )عرب ــه ع اگرچ

ــت ولي من خاموش  ــي( در محضر یار دور از ادب اس عربي دان

ننشستم و پیش یار عربي حرف زدم.

ــا صورت صحیح بیت را- اگرچه خنک اّما به هرحال  و ی

مبّرا از این نقص آشکار-چنین مي توان تصور کرد: 

ــت ــوش اگرچه دهان پر از عربي س زبان خم

ـــت ــه عرض هنر پیـش یار بي ادبي س چرا ک

]18[

سلیم تهراني مي گوید:

ــر ز روي اختصار ــزل آخ ــد غ ــن قصیده ش ای

ــن و آن رنجیده ام ــلیم از ای ــا به کي گویم س ت

)دیوان کامل محمدقلي سلیم تهراني، ص353(

ــت براي این ادعا -که البته  ــیار خوبي اس همین بیت گواه بس

ــه در طرز تازه یا  ــتحکمي هم دارد-ک ــتوانۀ تحقیقي مس پش

ــوم به هندي رفته رفته مرز میان قالب هاي شعر  ــبک موس س

ــزل به کوتاهي و  ــي کمرنگ، و مثاًل تفاوت قصیده و غ فارس

طول و قصر شعر محدود شد.

]19[

حضرت سنایي غزنوي مي فرماید:

ــو مقلوب کاله ــا باد و چ ــو تصحیف قب همچ

ــدت اعني فنا ــالك و حاس ــمنت اعني ه دش

)دیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایي غزنوي، ص48(

ــتي مصّحف »قبا«ست، اّما مقلوب »کاله« هالک  »فنا« به درس

است نه هالك. 

 

]20[

ایضًا حضرت سنایي مي فرماید:

ــادي ع ــکر  لـش و  ــاد  عـ ــک  هـال

ــادي ــد آح ــل ابج ــف ز اص ــون ال چ

)مثنوي هاي حکیم سنایي، ص3(

ــن بیت را به حکم الکالم یجّر الکالم نقل کردم. ظاهراً واژۀ  ای

ــت. تا  ــن بیت به معني مهلک )هالك کننده( اس هالک در ای

آن جا که نگارنده جست وجو کرده خود سنایي در جاي دیگري 

ــت، اّما از کسان  از آثارش این معني را از هالک اراده نکرده اس

دیگري شواهدي در دست است. مثاًل عبید زاکاني مي گوید:

ــاس امل ــادم اس ــع او ه ــام قاط حس

ــود بقا ــرکش او هالک وج ــنان س س

)کلیات عبید زاکاني، ص180(

یا از اوحدي مراغه اي است:

ــک ــر مـال ــه محــض ــوان زد ب نـت

ــن هـالک ــه اي چنی ــه در لـّج غـوط

]21[

ادیب الممالک فراهاني مي گوید:

ــت زّر جعفري جعفري تره نخواهد گش

ــرود احمدا ــد س آیت احمد نخواهد ش

)دیوان ادیب الممالک، ص20(

ــار تنها ابیات  ــعراء به ــک بیت دیگر از ملک الش ــن بیت و ی ای

ــخني رفته  ــت که در آن از احمدا س ــدۀ کمترین اس به چنگ آم

ــت. احمدا آن طور که از ظاهر امر برمي آید نتیجۀ شکلي از  اس

ــت که شاعر در آن خود را  ــکال متنوع پدید آوردن نظم اس اش

ــدان مقّید به یافتن مضامین تازه و رعایت اصول فصاحت و  چن

ــت نمي داند و غالبًا قصد تفنن، یا مطایبه دارد و در نهایت  بالغ

ــاعر رتبۀ ممتازي هم داشته باشد شعرش متوسط و گاه  اگر ش

مهمل از آب درمي آید. )و برخالف آنچه در منابع مختلف آمده 
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ــاني با تخلّص احمدا دیوان ترتیب  ــت(. کس لزومًا مهمل نیس

داده اند. از جملۀ ایشان یغما جندقي است که نگارنده گزیده اي 

ــر کرده  از کتاب احمداي او را پیش از این در گاهنامه اي منتش

ــن »احمدا«  ــمیۀ ای ــته ام که وجه تس ــت. تاکنون هم ندانس اس

ــخصي متشاعر به این نام بوده یا مطلب از قرار  چیست؟ آیا ش

دیگري است؟ هلل عالم.

ــت در  ــعراء بهار هم که ضمن قصیده اي س بیت ملک الش

جواب نظمي انتقادي از وحید دستگردي، این است:

شعر مي خواندي به آواز حزین در مدح لُر

ــال احمدا ــعر م ــي ز جنس ش مثنویات

)دیوان اشعار محمدتقي بهار، ص1131(

ــان مي دهد احمدا شخصي بوده »خودشاعرپندار« و گویا  که نش

اراجیف و اباطیل به هم مي بافته است.

ــت اشاره کنم که زماني کسي به اشتباه  در پایان خوب اس

شاعري را با تخلّص احمدا معرفي کرده بود در حالي که تخلّص 

این شاعر احمد است نه احمدا، و الف در کالم او الف منادا بوده 

است. مثل این است که سعدي را به حکم »سعدیا مرد نکو نام 

نمیرد هرگز« متخلّص به »سعدیا« فرض کنیم.

]22[

یکي از امیران دهلي)!( مي فرماید:

ــه چین هم نماند ــاز اي بت چین ک من

ــم نماند ــن ه ــان این چنی ــرار جه ق

این بیت که مطلع غزلي است، با تمام غزل در دیوان امیرخسرو 

ــن دهلوي )با تفاوتي جزئي در دو سه کلمه(  دهلوي و امیرحس

آمده است و معلوم نشد که از کدام یک از این دو شاعر هم عصر 

ــلک و همشهري است. هر دو غزل هم بیت مقطع را  و هم مس

واجد است؛ یکي تخلّص به نام حسن دارد و یکي به نام خسرو. 

ــن، چاپ هند، نرگس جهان، ص301 و در دیوان امیرخسرو،  )در دیوان امیرحس

چاپ ایران، نفیسي، ص319(.

]23[

یتیم یزدجردي مي گوید:

ــت ــقم و یار به کام دگران اس من عاش

ــّوال که عید رمضان است چون غّرۀ ش

)غزاالن الهند، ص132(

ــزالن الهند آزاد  ــت. این بیت را در کتاب غ ــًا زیبا گفته اس حّق

بلگرامي دیدم. در جست وجوي نام شاعر آن به سراغ تذکره ها 

ــعرا یک بیت برجستۀ دیگر از او نقل شده  رفتم. در ریاض الش

است )البته با شهرت بروجردي(:

ــت و آه سردي برنخاست کوه غم بر دل نشس

ــت ــن افتاد و گردي برنخاس ــماني بر زمی آس

)تذکرۀ ریاض الشعرا، ص2533(

ــت. البته اگر حمل بر جسارت نشود بنده  این بیت هم عالي اس

ــي« را جایگزین »کوه غم« مي کنم. و اگر  براي دل خودم »آتش

بخواهم از سلیقۀ خودم دفاع کرده باشم مي گویم اّواًل به دلیل 

ــردي؛ ثانیًا به جهت الف لّینه در آغاز سه کلمۀ  تضاد آتش و س

ــیقي زیبایي ایجاده کرده است؛  ــمان که موس ــي، آه و آس آتش

ــي، سردي، آسماني و گردي.  ثالثًا به جهت یاي وحدت در آتش

)اگرچه »کوه غم« نیز امتیازاتي دارد(

]24[

افضل الّدین بدیل خاقاني مي فرماید:

ــوم مـفـهـ ــه  ن ـــان  کـالم ش ــوم  مــوهـ

ــوم  ــش مـوه ــو نق ــه هـمـچـ ــي هم خــال

)ختم الغرائب، ص50(

بیت وضوح دارد؛ مي گوید کالم شان مثل نقش موهوم تو خالي 

است چرا که حروف »م، و، هـ« جملگي تو خالي اند. البته نه در 

ــوز پدید نیامده بود بلکه  ــتعلیق که در زمان خاقاني هن خّط نس

ــم تعبیر دیگري از این بیت  ــوط رایج آن دوره. به گمان در خط

نمي توان داشت. بیت بعد از این هم روشن است:

ــاي جـ ــر  ب ـــتــه  نـبـش ــود  ب ــوم  مـوهـ

ــاي پـ از  ــم  ـــر و ه از س ــم  ــوم ه مـوهـ

)همان(

ــت. از چپ  یعني کلمۀ موهوم را از هر طرف بخواني موهوم اس

و راست.

]25[

نیاز احمد بریلوي مي گوید:

ــا اولـی ــلــطـان  س ــن  دام ــر  بگـی دل  اي 

ــا ــان اولی ــي، ج ــن عـل ــیـن، اب ــي حس یعن

ــتان است  گویندۀ این بیت را )که ورد زبان قّواالن هند و پاکس
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ــاد ماندني از آن در  ــش عزیزمیان اجرایي به ی ــوم دروی و مرح

ــتان عالقمند به شعر و  ــت( تني چند از دوس ــته اس ایران داش

ــؤال مي کردند که کیست؟  ــبه قاّره بارها از بنده س موسیقي ش

چندي پیش در ُجنگي خّطي )به شمارۀ 7353 کتابخانۀ مجلس 

شوراي اسالمي( به آن برخوردم که نام گویندۀ بیت )نیاز احمد 

ــود. )البته ناگفته  ــده ب ــوي( و ادامۀ غزل نیز در آن ثبت ش بریل

نماند که دیوان نیاز احمد بارها در هند و پاکستان منتشر شده، 

اّما دسترسي به آن في الحال براي نگارنده میّسر نیست.(

 

]26[

ابوالفضل عالمي در فوت برادرش آورده:

ــد ش ــم  گ ــرادران  ب از  ــفي  یوس

ــد ــه جهان گم ش ــز هم ــا ک ــه ز م ن

ــق ــه بازي عش ــا ب ــم م ــت پوچی دس

ــد ــز میان گم ش ــت ک ــه او داش ُکّج

)اکبرنامه، بخش دوم از دفتر سوم، ص673(

ــرادرش ابوالفیض  ــوگ ب ــن دو بیت را مؤلف اکبرنامه در س ای

فیضي آورده که احتمااًل گویندۀ بخشي از آن خود مؤلف یعني 

ــت اّول از دو مصرع جدا از  ــت. چرا که بی ابوالفضل عالمي اس

ــت در ترکیب بندي که »در کودکي  ــرواني اس هم از خاقاني ش

ــۀ خواجه ابوالفارس گفته«. در بند هفتم این ترکیب بند  در مرثی

مي خوانیم:

ــد ش ــم  گ ــرادران  ب از  ــفـي  یـوس

ــد ش ــم  انـج ــان  مـی از  ــاب  آفـت

ــوح  ــۀ ن ــار نـوح ــلیــمان بـی اي س

ــد ش ــردم  م ــان  مـی از  ــري  پ ــه  ک

ــا م ــۀ  خزان از  ــد  ش ــم  گ ــري  گوه

ــد ــه جهان گم ش ــز هم ــا ک ــه ز م چ

 )دیوان خاقاني شرواني، ص539(

ــاهده مي کنید در بیت سوم، قافیۀ مصرع نخسِت  چنان که مش

ــت، اّما از آن جا که لفظ قبل از آن نیز  ــده اس بیت اّول تکرار ش

ــار یکدیگر قرار  ــت از کن ــۀ لفظ ماقبل مصرع اّول اس هم قافی

ــت آمده که »گم« در  ــِن این دو مصرع بیتي جدید به دس گرفت

آن جزو ردیف است نه قافیه. ضمنًا بیت دوم ابوالفضل عالمي 

ــاره به بازي اي دارد که امروز به گل یا پوچ مشهور است. در  اش

تلفظ کّجه هم که در اکبرنامه به ضّم کاف و تشدید جیم آمده 

ــبتًا مفّصلي دارم که در این مجال نمي گنجد. عجالتًا  بحث نس

شرط امانت به جاي آورده عین متن را نقل کردم.

]27[

مالطاهر غني کشمیري مي گوید:

ــتنم ــوش گران خویش ــن منت گ رهی

ــنوم ــخن نمي ش ــه تا بلند نگردد س ک

)دیوان غني، ص200(

سلیم تهراني نیز بیتي با همین مضمون دارد:

ــد ــند نباش ــرا مـعاني کـوتـاه دلپس م

چو گوش کر مشنو تا سخن بلند نباشد

)دیوان کامل محمدقلي سلیم تهراني، ص249(

شاید هم سزاوارتر آن بود که اّول بیت سلیم را مي آوردیم و بعد 

ــتیم که غني کشمیري هم بیتي به این مضمون گفته  مي نوش

ــترك  ــال جاي این دو بیت در کتاب مضامین مش ... علي اّي ح

در شعر فارسي تألیف زنده یاد احمد گلچین معاني خالي است.

کتابنامه:

ــزاالن الهند )مطالعۀ  ــی، 1382 خ، غ ــی، میرغالم عل - آزاد بلگرام

تطبیقي بالغت هندي و فارسي- به انضمام فصلي در زن شناسي(، 

چاپ اّول، تصحیح: دکتر سیروس شمیسا، صداي معاصر.

- ایران شناسي )مجله(، شمارۀ 19، پاییز 1372ش.

ــاپ اّول،    ــعرا«، 1381 خ، دیوان، چ ــي »ملک الش ــار، محمدتق - به

تهران: نشر علم.

- تفلیسی، 135، ابوالفضل حبیش بن ابراهیم بن محمد، قانون ادب،  

به اهتمام غالمرضا طاهر، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

- جامعۀ ملل، )صورت کنفرانس آقاي میرزا محمد علي خان فروغي 

در سفارت پاریس(، مطبعۀ آمدي، چاپ 1930م.

ــن عبدالّرحمن،1370، نفحات االنس من حضرات  - جامی، نورالّدی

ــات: دکتر محمود  ــح و تعلیق ــاپ دوم، مقدمه، تصحی ــدس، چ الق

عابدي، انتشارات اّطالعات.

- جنگ اشعار )خّطي(، نسخۀ شمارۀ 7353 کتابخانۀ مجلس شوراي 

اسالمي.

ــخه برگردان به قطع  ــروانی، 1385، تحفـةالعراقین )نس - خاقانی ش

ــخۀ خّطي شمارۀ 845 کتابخانۀ ملّي اتریش )وین(، چاپ  اصل نس

ــي میراث مکتوب و  ــار، مرکز پژوهش ــش ایرج افش اّول، به کوش
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انتشارات فرهنگستان علوم اتریش.

- در مکتب استاد، 1334، مؤسسه مطبوعاتي عطایي، چاپ دوم.

- دهلوي، امیرخسرو، 1361، دیوان کامل، چاپ دوم، سعید نفیسي، 

به همت و کوشش م، درویش، سازمان انتشارات جاویدان. 

ــاهي،  - دیوان حافظ، 1373 خ، چاپ اول، تصحیح بهاءالّدین خرمش

بی جا: انتشارات نیلوفر.

- دیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایي غزنوي، 1385، چاپ 

ششم، به سعي و اهتمام مدرس رضوي، بی جا: انتشارات سنایي.

ــش دکتر  ــرواني، 1382، چاپ هفتم، به کوش ــي ش ــوان خاقان - دی

ضیاء الدین سجادي، بی  جا: انتشارات زّوار.

ــمیري( از  ــد محمد امین داراب کش ــي )به ترتیب جدی ــوان غن - دی

ــي از  ــمیري، مقدمه و تصحیح و حواش ــال محمدطاهر غني کش م

ــمیر اکیدطیمي آف آرتط کلچر  علي جواد زیدي، جّمون ایندطکش

ایندط لینگویجز سرینگر )کشمیر(، چاپ دوم، 1984ع.

ــوان کامل ادیب الممالک فراهاني، 1312، به تدوین و تصحیح  - دی

و حواشي: وحید دستگردي، مطبعۀ ارمغان.

ــود دامغاني،  ــوان، به اهتمام محم ــرج، 1347ظ، دی ــي، ابوالف - رون

کتاب فروشي باستان.

ــور چایکین  ح به تصحیح پرفس ________، 1304 خ، دیوان، مصحَّ

مستشرق، ضمیمۀ سال ششم مجلّۀ ارمغان، مطبعۀ شوروي.

- زاکاني، عبید، 1384، کلیات موالنا نظام الّدین عبیدهلل، تصحیح و 

تحقیق و شرح و ترجمۀ حکایات عربي، چاپ چهارم، پرویز اتابکي، 

انتشارات زّوار.

- سجزی دهلوی، امیرحسن، 2003 م، دیوان، چاپ اّول، با تصحیح 

و حواشي دکتر نرگس جهان، دهلی: انتشارات بخش فارسي.

ــاپ اّول، به  ــي، 1349، دیوان کامل، چ ــي، محمد قل ــلیم تهران - س

تصحیح و اهتمام رحیم- رضا، انتشارت ابن سینا.

- طالب آملي، 1346ظ، کلیات اشعار، به اهتمام و تصحیح و تحشیۀ 

طاهري شهاب، از انتشارات کتابخانۀ سنایي.

- عطار نیشابوري، 1386، مختارنامه، چاپ سوم، مقدمه، تصحیح و 

تعلیقات: محمد رضا شفیعي کدکني، تهران: انتشارات سخن.

ــیخ مبارك ناگوري، اکبرنامه )دفتر  ــیخ ابوالفضل بن ش - عالمي، ش

سوم(، بي تا، به تصحیح مولوي آغا احمدعلي و المولوي عبدالرحیم، 

کلکته.

- فوائد عیسوي )خّطي(، عیسي بن یعقوب تبریزي، کتابخانۀ درگاه 

پیر محمد شاه )احمد آباد(

ــوان، چاپ اّول،  ــهدی، حاجی محمدجان، 1375، دی ــی مش - قدس

ــارات  ــهد: انتش ــح و تعلیقات: محمد قهرمان، مش مقدمه، تصحی

دانشگاه فردوسي مشهد.

ــوان، چاپ اّول،  ــهدی، حاجی محمدجان، 1375، دی ــی مش - قدس

ــارات  ــهد: انتش ــح و تعلیقات: محمد قهرمان، مش مقدمه، تصحی

دانشگاه فردوسي مشهد.

- قرآن مجید

ــال پنجم،  ــراث )دو ماهنامه(، 1390 خ، دورۀ دوم، س ــزارش می - گ

شمارۀ 46، مرداد و شهریور.

ــال پنجم،  ــراث )دو ماهنامه(، 1390 خ، دورۀ دوم، س ــزارش می - گ

شمارۀ 47 و 48، مهر– دي.

ــی، میرزا لعل بیگ، 1376، ثمرات القدس من شجرات  - لعل بدخش

االنس، چاپ اّول، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: دکتر سید کمال حاج 

سید جوادي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

ــگاه تهران )لوح  ــارات دانش - لغت نامۀ دهخدا )روایت چهارم( انتش

فشرده(.

ــش  ــاپ اّول، به کوش ــنایي، ظ1348، چ ــم س ــاي حکی - مثنوي ه

محمد تقي مدرس رضوي، انتشارات دانشگاه تهران.

ــرار االبرار،  - محدث دهلوی، عبدالحق، 1383، اخبار االخیار في اس

ــرف خان، بی جا: انجمن آثار  چاپ اّول، تصحیح و توضیح: علیم اش

و مفاخر فرهنگي.

- نعمانی، شبلی، 1363 خ، شعر العجم یا تاریخ شعرا و ادبیات ایران، 

چاپ دوم، ترجمۀ سید محمدتقي فخر داعي گیالني، بی جا: دنیاي 

کتاب.

ــعرا، چاپ اّول،  ــتانی، علیقلی، 1384، تذکرۀ ریاض الش - واله داغس

ــید محسن ناجي نصرآبادي، تهران:  مقدمه، تصحیح و تحقیق: س

انتشارات اساطیر.

- یغما )مجلّه( شمارۀ 115، بهمن 1336ش.

■


