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نقد و بررسی دیوان اشعارر
شهاب الدین عمعق بخارایی
َ
محسن شریفی صحیر
دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد مشهد
mohsen.sharifi66@yahoo.com

و این اشکاالت او را به تصحیح مجدد دیوان عمعق
بخاری واداشتهاست .من در این نوشتار ،به اشکال دوم
مصحح بر تصحیح نفیسی وارد نمیشوم ،چرا که ،برخالف
نظر ایشان ،معتقدم زحمت اصلی را در این راه سعید
نفیسی کشیدهاست و هر که پس از او در مسیر تصحیح
دیوان عمعق گام بزند ،دنبالهرو وی خواهد بود .همچنین
خطاهای ساختاری در مقدمه و تعلیقات و میزان آشنایی
مصحح با امر تصحیح ،پیشتر مورد نقد و بررسی قرار
بررسی حاصل
گرفتهاست (رک .راستیپور .)1391 ،اما با
ِ
کار مصحح در دو اشکال دیگری که بر کار نفیسی وارد
دانستهاست ،درمییابیم که او در کار خویش با موفقیت
فاصلۀ بسیار دارد؛ زیرا نهتنها اشعاری را بهاشتباه به عمعق
نسبت دادهاست ـ کاری که بهزعم ما نفیسی نکردهاست  ـ،
بلکه ابیات بسیاری نیز همچنان در دیوان عمعق موجود
ً
است که انتساب آنها به وی قطعا ممکن نیست و مصحح
نتوانستهاست گره از انتسابات غلط در این دیوان باز کند.
پیش از ورود به بحث اصلی مقاله ،برای مبتدیانی چون
خود ،میگویم که کار مصحح متون قدیم ،فقط این نیست
که شکل صحیح واژههای غلط یا مخدوش را بخواند و یا
از بین ضبطهای گوناگون ،صورت صحیح کلمات ،عبارات
و جمالت را ،طبق سبک و بیان مؤلف ،بازسازی کند؛ یا

دیوان اشعار شهاب الدین عمعق بخارایی .بهتصحیح علیرضا 
شعبانلو .تهران :انتشارات آزما1389 ،ش496 .ص.

در مقدمۀ آخرین تصحیح دیوان عمعق ،بهتصحیح علیرضا
شعبانلو ،آمدهاست که اشعار عمعق با بررسی و ارزیابی
محققانه از اشعار شاعران دیگر جدا شده و با تعمق در نسخ
و متونی که سعید نفیسی ـ مصحح پیشین  ـ در اختیار
نداشته ،دیوانی منقح و پاکیزه به دست داده شدهاست .این
تصحیح ،رسالۀ دکتری مصحح است که با راهنمایی مهدی
ملک ثابت و یدهللا جاللی پندری به انجام رسیدهاست.
مصحح در دو موضع از مقدمۀ خویش نقدی بر سعید
نفیسی وارد داشتهاست:
 ...حاوی همۀ اشعار موجود عمعق نیست و از طرف دیگر
هیچ گونه تصحیحی در آن صورت نگرفته است؛ در این
دیوان  806بیت شعر به نام عمعق ذکر شده که  31بیت از
این اشعار مربوط به یک قصیدۀ ابوالعال عطا بن یعقوب
است( .ص ،14و نیز ص)28

در واقع ،بهزعم او ،چاپ نفیسی از دیوان عمعق:
ـ ـحاوی تمام اشعار نیست.
ـ ـتصحیح علمی نیست.
ـ ـشعر عطاء بن یعقوب وارد آن شدهاست.
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نقد و
بررسی

آن ،عالوه بر دو منبع ذکرشده در مورد قبل ،کتاب هفت
اقلیم امین احمد رازی نیز بودهاست (ص:)316

غبار دستکاریهای متوالی کاتبان و صاحبان نسخ خطی در
طی قرون را از چهرۀ متون موجود بزداید و آن را به متن
اصلی شاعر و نویسنده نزدیک نماید .همۀ اینها زمانی
ِ
ارزشمند خواهد بود که مصحح با رجوع به منابع اصیل و
دست اول ،هویت متن و اجزای آن و صاحب آن را شناخته
و شناسانده باشد و به منابع نامعتبر ،که از واقعیتهای علمی
و ارزیابیهای محققانه بهدورند توجه نکند .بسیاری از
شعری دستنویس و حتی
اشعار ثبتشده در دیوانهای
ِ
چاپی ،تحت تأثیر انتسابهای نادرست است و اصالح
آنها دقت نظر مصحح را در امر نسخهپژوهی و متنپژوهی
میطلبد .از این رو باید بخش بزرگی از کار مصحح ،پیش
شناسایی
از ورود به کار تصحیح ،رسیدگی به امر خطیر
ِ
اصلی شاعران این قبیل اشعار باشد.
هویت
ِ
ِ
مقصود از این جستار معرفی اشعار و ابیاتی است که
بهنادرست ،در این تصحیح ،به عمعق منسوب گشته و ذیل
اشعار او درج شدهاست؛ یعنی اشعاری که مصحح شکی
در انتساب آنها به عمعق نداشتهاست ،اما طبق بررسی
نگارنده انتساب آنها به او مردود است .در واقع مصحح،
بهتبع ایرادی که بر نفیسی گرفته ،مبنی بر اینکه متن
تصحیحشدۀ او حاوی تمام اشعار عمعق نیست ،شمار
بسیاری از اشعار دیگران را بر عمعق بسته و شمار
انتسابهای غلط به او را افزایش دادهاست.

بویــی کــه از بهــار نســیم صبــا بــرد
گــویــی همی ز طــرۀ دلـــدار مــا برد

این شعر سهبیتی که مصحح آن را از عمعق دانستهاست ،با
 13بیت در لبابااللباب عوفی بهنام مؤیدالدین نسفی آمده
(عوفی )361 :1361 ،و با  14بیت بهنام همو در عرفاتالعاشقین
نیز دیده میشود (اوحدی بلیانی.)3888 /6 :1389 ،
◄ همچون نمونۀ پیشین 3 ،بیت بهنام عمعق دیده میشود
که از او نیست (ص:)318
ای عارض تو چون گل و زلف تو چو سنبل
مـن شـیفته و فتنـۀ آن سـنبل و آن گل

منبع انتساب این شعر نیز چاپ نفیسی و جنگ ش2424
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران است که در سدۀ  11کتابت
شدهاست .انتساب این قصیده نیز به عمعق غلط است و
با  39بیت در دیوان عبدالواسع جبلی مشاهده میگردد
(جبلی.)243 :1378 ،
◄ نفیسی با استناد به کتاب سلم السماوات 5 ،بیت را که
با قصیدۀ
معروف «خیز ای بت بهشتی و آن جام می بیار»...
ِ
هم وزن و قافیه بوده ،به این شعر افزودهاست (عمعق بخاری،
.)168 :1339

◄ پانزدهمین قصیدهای که در تصحیح شعبانلو به نام
عمعق ثبت شده با مطلع زیر و دارای  12بیت است (ص:)295

از جــود دســت تــو عجــب آیــد مـرا همــی
تا بر عنان چگونه کنی دست استوار

بــه گــردون برین بر شــد ز فخر ایــن ملکت ایران
که گسترد از برش سایه خجسته رایت سلطان

این بیت و  4بیت دیگر ،بهتبعیت از نفیسی ،در چاپ
شعبانلو نیز وارد شدهاست (ص .)251اما این ابیات در خالل
قصیدهای  45بیتی از ازرقی آمده و متعلق به اوست (ازرقی
هروی 92 :1398 ،و  319ذیل تعلیقۀ بیت .)775

منبع مصحح جهت درج این شعر ،نسخۀ چاپی نفیسی و
نسخۀ ش 53دانشگاه تهران (کتابت قرن  11یا 12ق) است .این
شعر از عمعق نیست و  30بیت آن در متن چاپی کتاب
مونساالحرار ـ مکتوب به سال 741ق  ـ بهنام عبهری ثبت
شدهاست (جاجرمی .)477 :1337 ،این قصیده در
عرفاتالعاشقین (اوحدی بلیانی )2580 /5 :1389 ،و نیز در
مجمعالفصحا (هدایت )1237 :1382 ،بهنام عبهری آمدهاست.

◄ مصحح به استناد نسخۀ چاپ تبریز و لغتنامۀ دهخدا
ـکه گویا منبع دهخدا نیز همان چاپ تبریز بوده  ـ قطعهای
 12بیتی را بهنام عمعق ثبت کردهاست که در تصحیح
نفیسی ،بهدرستی ،اثری از آن نیست (ص:)321
هـر آن گه که تا مـن نیابم [صح :نیایم] نخوانی
چنـان باشـد ایـدون کـه آیـم برانـی

◄ ذیل اشعار پراکنده 3 ،بیت بهنام عمعق آمده که منابع
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اقدم نسخ حاوی این انتساب ،تاریخ 1036ق دارد و دو
نسخۀ سدۀ یازدهمی دیگر نیز آن را تکرار کردهاند .شعبانلو
بهتبع این اسناد نامعتبر ،بی آنکه به منابع دیگر رجوع کند،
این دو بیت را بهنام عمعق به ثبت رسانیدهاست.
اما طبق قول اوحدی در عرفاتالعاشقین ،این  2بیت
به همراه بیتی دیگر ،به خواجه نصیر طوسی منسوب است
(اوحدی بلیانی .)4274 /7 :1389 ،آنچه حائز اهمیت است،
نسبت داده شدن این شعر ،همراه با ابیاتی دیگر و در قالب
غزل ،در متون قدیم به شاعری بهنام «سیفی» است .در
دستنویس مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف (سیف جام،
ِ
مجموعه ،بریتانیا )338 :غزلی دهبیتی آمده که نام شاعر آن
«موالنا سعدالدین هروی» ذکر شدهاست .اما این شعر با
تخلص سیفی آمده و محتمل است کاتب این مجموعه
بهاشتباه سیفی یا سیفالدین هروی را سعدالدین هروی
گفتهباشد .بالفاصله بعد از آن غزلی ششبیتی با عنوان
«وله» به آن پیوستهاست .نظر به انتساب این شعر در هر
دو تصحیح دیوان عمعق به عمعق بخاری ،و نیز عدم نشر
صورت کامل و اصیل آن تا کنون ،این غزل طبق ضبط جنگ
مذکور در زیر میآید:

اگــر چــه عمــادی ز دریــای خاطــر
نــکــردهســت تقصیر در درفشانی
خطــا گفــت ایــن لفــظ کــز لفــظ و معنــی
عــلــی حــســن بـــود حــســان ثــانــی
بــدان قطعــه مفتــون شدهســت او کجا گفت
«هر آن گه که چون من نیایم نخوانی»
(مجد همگر630 :1375 ،؛ بهنقل از خادمی و کرمی)193 :1393 ،

از این رو ذکر شعر مذکور بهنام عمعق بهکلی اشتباه است.
◄ قطعۀ  13بیتی زیر نیز با استناد به جنگ ش2326
کتابخانۀ مجلس ـ متعلق به سدۀ 11ـ بهنام عمعق درج
گشتهاست (ص .)322این شعر نیز بهدرستی در تصحیح
نفیسی جای ندارد:

غم تو خجسـته بادا که غمی اسـت جاودانی
ندهم چنین غمی را به هـزار شادمانی

ای رســیده در ســخا جایــی کــه هســت
ذکـــر حــاتــم بــا کــفــت افــســانــهای

غــم او ز خرمــی به تو در این ســخن نگویی
ستمش به از نوازش تو در این زبان ندانی

اما این شعر در جمع اشعار کمال اصفهانی ( )462 :1348آمده
و در بهترین و قدیمترین نسخ دیوان کمال موجود است،
که از نظر مصحح دیوان عمعق بهدور ماندهاست .نسخۀ ع
در تصحیح دیوان کمال که مورد استفادۀ بحرالعلومی بوده
و متعلق است به کتابخانۀ عزت قویون ترکیه ،در سال
688ق کتابت شده و این شعر را بهنام کمال ثبت نمودهاست.
همچنین نسخ کتابخانۀ ملک و چستربیتی که در قرن هفتم
کتابت شدهاند نیز حاوی این شعرند.

دل مــن کجــا پذیــرد عــوض تو دیگــری را
به تو دیگری نماند تو به دیگری نمانی
منــم آن کــه خدمــت تــو کنــم و نمیتوانــم
تویی آن که چارۀ من نکنی و میندانی
بــه عتــاب و ناز گفتی که بر آتشــت نشــانم
چو مرا بسوخت عشقت چه بر آتشم نشانی؟
بـه زبان حال گفتی کـه بخواه حاجت از من
به کدام عمر خواهم به کدام زندگانی؟

◄ مصحح دو بیت زیر را بهنام عمعق آوردهاست (ص:)321
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منــم آن کــه خدمــت تــو کنــم و نمیتوانــم
تویی آن که چارۀ من نکنی و میتوانی

ییاراخب قعمع نیدلا باهش راعشا ناوید یسررب و دقن

اینقطعهبهانورینیزمنسوبشدهوبراساسدستنویسهای
مورخ  1019 ،988و 1023ق در دیوان وی جای گرفتهاست
(انوری.)755 /2 :1376 ،
در تذکرۀ بتخانه (صوفی مازندرانی ،بتخانه ،مجلس)602 /2 :
نیز همین قطعه بهنام علی ابن حسن باخرزی موجود است.
نگارنده جز بتخانه در جنگی متأخر و متعلق به کتابخانۀ
ملی (ش )6-269نیز چنین نسبتی را دیدهاست .اما آنچه
نسبت شعر به باخرزی را تقویت میکند ،ذکر آن در کالم
مجد همگر ،شاعر قرن هفتم ،است که به نقد شعر باخرزی
و تحسین عمادی از این شعر پرداختهاست؛ زیرا عمادی
باخرزی را «حسان ثانی» نامیدهبود:

غم تو خجسـته بادا که غمی اسـت جاودانی
ندهم چنین غمی را به هـزار شادمانی

نقد و
بررسی
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نقد و
بررسی

این رباعی نیز از عطار است (همان.)276 :

همین غزل با تفاوتی اندک در واژهها و با  7بیت ،ذیل «ال
ادری قائله» در سفینۀ انیسالعارفین و مونسالموحدین
(مکتوب در 827ق) نیز مشاهده میگردد (تاجالدین تبریزی،
انیسالعارفین ،سلیمانیه .)222 :صاحب عرفات با وجود نقل آن
ذیل احوال خواجه نصیر و انتساب این شعر به وی ،در
بخشی که به معرفی سیفی هروی پرداخته و او را از
متوسطین خوانده ،این شعر را با  5بیت به نام او ذکر
کردهاست (اوحدی بلیانی.)1875 /3 :1389 ،
وجود این شعر در جنگهای قرن هشتم و نهم انتساب
را آن به سیفی هروی ـکه از متوسطین و معاصران امیر
علیشیر نوایی است  ـ باطل میکند؛ اما با توجه به اینکه
نسبت شاعر در مجموعۀ لطایف نیز هروی است و چنانکه
گفته شد ،احتمال اشتباه کاتب در ذکر نام شاعر نیز دور از
ذهن نیست ،میتوان به وجود دو شاعر با نام سیفی هروی،
یکی در سدههای هشتم و نهم و دیگری در عهد امیر
غزل
علیشیر ،قائل شد .در هر صورت ،در اینکه
شاعر ِ
ِ
مذکور سیفی نام دارد و انتساب آن به عمعق یا خواجه نصیر
غلط است ،کمتر میتوان شک کرد.

◄ رباعی دیگری بهنام عمعق آمدهاست (ص:)311
از واقعــۀ روز پســین میترســم
از حــادثــۀ زیـــر زمــیــن میترسم
گوینــد مــرا از چــه ســبب میترســی
از مـرگ گلوگیـر چنیـن میترسـم

که از عطار است (همان.)191 :
ً
◄ ایضا رباعی زیر (ص:)311
چــون نعرهزنــان قصــد بــه کــوی تــو کنــم
جــان در ســر کــار آرزوی تــو کنم
در هــر نفســم هــزار جــان میبایــد
تــا رق ـصکــنــان نــثــار روی تــو کنم

این رباعی با ردیف «کنیم» در مختارنامه ثبت است
(همان.)221 :
◄ رباعی دیگری که بهغلط به عمعق نسبت داده شده
(ص )313و متعلق به عطار است (همان:)178 :

◄ رباعی زیر بهنام عمعق آمدهاست (ص:)309

نــه در ره اقــرار قــراری داری
نــه از صــف انــکــار کــنــاری داری

تــا دیــده بــر آن عــارض گلگــون افتــاد
چشمم ز سرشک چشمۀ خــون افتاد

میپنــداری کــه کار تــو سرســری اســت
کــوتــه نــظــرا دراز کــــاری داری

هــر راز کــه در پــردۀ دل پنهــان بــود
بــا خــون دلــم ز پـــرده بــیــرون افتاد

تا بدینجا نشان دادهشد که  12شعر ،حاوی  60بیت ،در
تصحیح شعبانلو بهنام عمعق درج شده و انتساب آنها غلط
بوده و به شاعران دیگر تعلق داشتهاست؛ حال آنکه
انتساب این اشعار به عمعق ،از نظر مصحح قطعی و
درست تلقی شدهاست.
اشعار دیگری نیز در این چاپ وجود دارد که انتساب
آنها به عمعق محل تردید است و این امر از دید ایشان پنهان
ماندهاست؛ برای مثال شعر «تا گرد رخت سنبل تر
کاشتهاند( »...ص )310در جمع رباعیات عمعق آمده و در
دیوان چاپی رشید وطواط نیز مشاهده میگردد (رشید وطواط،
 .)614 :1339این رباعی در تصحیح نفیسی موجود نیست.

اقلیم امین
اقدم منابع مصحح جهت این انتساب ،هفت
ِ
َّ
احمد رازی است .این رباعی در مختارنامۀ مصحح
شفیعی کدکنی ،که بر اساس دو نسخۀ مورخ 713ق و
826ق تصحیح شده ،به چشم میخورد و از آن عطار
است (عطار.)254 :1386 ،
◄ رباعی زیر نیز بهغلط بهنام عمعق آمدهاست (ص:)309
نــه دل ز تمنــای تــو در بــر گنجــد
نه عشق ز ســودای تو در سر گنجد
ای مــوی میــان از کمــرت در رشــکم
کانجا که وی است موی کی درگنجد
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یا بیت «گرفت آب کاشه ز سرمای سخت( »...ص)314

2 .2برخی اشعار به دیگران نیز منسوب است (چون اشعار

مشترک با رودکی و وطواط) که مصحح وظیفه دارد ابتدا
صحت انتساب اینگونه اشعار به عمعق را اثبات نماید،
سپس به نشر آنها بهنام او ـ  آن هم در بخش اشعاری
ً
که مسلما از او دانسته شده   ـ اقدام کند.

3 .3بسیاری از اشعار شاعران دیگر همچون عطای رازی
وجود دارد که مصحح با علم به انتساب غیر ممکن یا
ضعیف آنها به عمعق ،اینگونه اشعار را بهنام منسوبات
به این شاعر ـاغلب با استناد به چاپ غیرعلمی تبریز  ـ
نشر داده و کتاب خویش را حجیم کردهاست.
منابع

ــازرقـی هـروی ( .)1398دیـوان .تحقیـق و تصحیح مسـعود
راسـتیپور و محمدتقـی خلوصـی .تهران :کتابخانـه ،موزه و
مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
ــانـوری ابیـوردی ،اوحدالدیـن ( .)1376دیـوان .بهتصحیـح
محمدتقی مدرس رضوی .چ .4تهران :علمی و فرهنگی.
ــاوحـدی ،تقیالدیـن ( .)1389عرفاتالعاشـقین و عرصات
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به رودکی نیز منسوب است (رودکی )541 :1341 ،و مصحح،
بر خالف نفیسی که این امر را متذکر شده ،از کنار آن
گذشتهاست.
گفته شد که یکی از علل سهگانهای که شعبانلو را
واداشته تا به تصحیح مجدد دیوان عمعق بپردازد ،وجود
قصیدهای از ابوالعطاست که داخل در دیوان عمعق تصحیح
ً
نفیسی شدهاست و این موضوع اصال عقالنی و منطقی
نمینماید! زیرا با مراجعه به تصحیح نفیسی درمییابیم که
وی بهروشنی توضیح داده که این شعر به عمعق منسوب
است و از نظر وی این انتسابی غلط است؛ در ضمن خود
نفیسی اذعان دارد که با وجود ذکر تخلص «عطا» در پایان
قصیده ،این شعر نمیتواند از عمعق باشد و گفته که عوفی
نیز در لبابااللباب این شعر را به عطای رازی نسبت
دادهاست .جالب اینکه شعبانلو تمام این قصیدۀ عطای
َّ
رازی را در دیوان
مصحح خود آوردهاست ،در حالی که
وجود آن در چاپ نفیسی را برنتابیده و مشکلدار قلمداد
کرده و آن را یکی از علل روی آوردن خود به تصحیح مجدد
دیوان خواندهاست!
ً
همچنین کامال مشخص است بیشتر صفحاتی که ایشان
با نام «اشعار منسوب به عمعق» وارد دیوان کرده ،اشعاری
ً
است که مسلما نمیتواند از عمعق باشد و در چاپ  60سال
پیش نفیسی نیز چنین خطایی روی ندادهاست .وقتی عوفی
در لباب شعر «هرگز نگار طره به هنجار نشکند» را قصیدۀ
مشهور حسامالدین نسفی خوانده و داستان مالقات این
شاعر با خاقانی پشت این شعر است ،چه علتی دارد که
مصحح تمام آن را بهنام عمعق نقل کند و بگوید در چاپ
تبریز ـکه به گفتۀ خود او از شمار  624بیتی که در این
چاپ به نام عمعق ضبط شده 227 ،بیت آن از شاعران دیگر
است   ـ بهنام عمعق آمدهاست (ص)327؟
بیاعتبار چاپ
بسیاری از اشعار دیگر نیز فقط با سن ِد
ِ
ً
تبریز به چاپ ایشان راه یافتهاند .مثال شعر «صبا چو
غالیهسایی گرفت در گلزار» را آوردهاند و منبع انتساب آن
به عمعق را همان چاپ کذایی معرفی کردهاند (ص ،)328در
حالی که این شعر ،قصیدهای معروف از عزالدین شروانی

ییاراخب قعمع نیدلا باهش راعشا ناوید یسررب و دقن

است و با ابیاتی بیشتر و کاملتر به نام وی ،در متون مختلفی
َّ
(مورخ 741ق) ،جنگ اسکندر
چون سفینۀ شمس حاجی
َّ
َّ
(مورخ
(مورخ 814-813ق) و جنگ محمودشاه نقیب
میرزا
827ق) مشاهده میگردد (عظیمی.)78 :1390 ،
میتوان گفت یکسوم از صفحات کتابی که اشعار
عمعق در آن به ثبت رسیده صرف درج اشعاری گشته که
ً
خود مصحح نیز اذعان دارد که قطعا از عمعق نیست و در
انتساب آن اشعار به دیگران شک نداشتهاست .جای دادن
این دست اشعار ـکه میشد بهجهت معرفی به مخاطب
فقط مطلع آنها ذکر شود  ـ ذیل اشعار منسوب به عمعق
کاری نادرست است و در تصحیح دواوین شاعران امری
رایج نیست.
طبق آنچه گفته شد ،این چاپ هرگز علمی و محققانه
نیست و انتظارات را درباب انتشار تصحیحی درخور از
اشعار عمعق برآورده نکردهاست ،زیرا در آن:
1 .1حداقل  11شعر شامل  55بیت به عمعق نسبت داده
ً
شده که مسلما از او نیست؛
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العارفیـن .بهتصحیـح ذبیـحهللا صاحبـکاری و آمنـه فخـر
احمـد .چ .1تهـران :کتابخانـه ،مـوزه و مرکـز اسـناد مجلس
شورای اسالمی.
ــجاجرمی ،محمد بن بدر ( .)1337مونس االحرار فی دقائق
االشعار .بهاهتمام میرصالح طبیبی .تهران :انجمن آثار ملی.
ــجبلـی ،عبدالواسـع ( .)1378كلیـات ديـوان .بهتصحيـح
ذبيحهللا صفا .چ .4تهران :اميركبير.
ــخادمی ،روحهللا و محمدحسین کرمی (« .)1393مجد همگر
و نقد شعر» ،کاوشنامه ،س ،15ش( 29زمستان).223-187 :
ــراسـتیپور ،مسـعود (« .)1391بررسـی انتقادی دیوان اشعار
شـهابالدین عمعـق بخارایی» .کتـاب ماه ادبیـات ،ش،70
پیاپی.38-32 :184
ــرشـید وطـواط ( .)1339دیـوان .بهتصحیح سـعید نفیسـی.
تهران :کتابخانۀ بارانی.
ــشـمس حاجـی ،محمـد ( .)1390سـفینه .بهتصحیـح میالد
عظیمی .چ .1تهران :سخن.
ــعطار نیشـابوری ،فریدالدیـن ( .)1358مختارنامه.مقدمه و
تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی .تهران :توس.
ــعمعـق ،شـهابالدین ( .)1339دیـوان .بهتصحیـح سـعید
نفیسی .تهران :کتابفروشی فروغی.
ــــــــــــــــ ( .)1389دیـوان .بهتصحیـح علیرضـا
شعبانلو .تهران :انشارات آزما.
ــعوفـیّ ،
محمـد ( .)1361تذكـرۀ لبـاب االلبـاب .به سـعی و
اهتمام ادوارد براون .تهران :فخررازی.
ــکمالالدیـن اصفهانـی ،ابوالفضـل ( .)1348دیـوان .بهاهتمام
حسین بحرالعلومی .اصفهان :کتابفروشی دهخدا.
ــمجـد همگـر ( .)1375دیـوان .بهتصحیـح احمـد کرمـی.
تهران :انتشارات ما.1375 ،
ــنفیسـی ،سـعید ( .)1341محیـط زندگـی و احـوال و اشـعار
رودکی .تهران :ابنسینا.
هدایـت ،رضـا قلـی خـان ،مجمع¬الفصحـا ،بـه
ــ-15
کوشش مظاهر مصفا ،چاپ دوم ،تهران ،امیرکبیر.1382 ،

انیسالعارفیـن و مونسالموحدیـن .دسـتنویس ش3432
کتابخانۀ سلیمانیهَّ .
مورخ 827ق.
ــسـیف جام هـروی (گردآورنـده) .مجموعۀ لطایف و سـفینۀ
ظرایـف .دسـتنویس ش  OR4110کتابخانـۀ بریتانیـا .کتابت
اوایل سدۀ نهم.

منابع خطی
ــصوفـی مازندرانـی ،محمـد (کاتـب) .تذکـرۀ بتخانـه.
دستنویس ش 132کتابخانۀ مجلسَّ ،
مورخ .1010
ـ ـجنگ اشعار .دستنویس ش  6-269کتابخانۀ ملی .بیتا ،بیکا.
ــتاجالدیـن تبریـزی ،علـی بـن احمـد (گردآورنـده).
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