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دیوان اشعار شهاب الدین عمعق بخارایی.ربهرتصحیحر لی ضور

رسبویلی.رتا دل:ردیتشو دترآزمو،ر1389ش.ر496ص.

در یقدیۀ آخفیص تصحیح دیوان عمعق، به تصحیح علیفضا 

یعبانلو، آیده است که ایعار عمعق با بفرسم و ارزیابم 

یحققانه از ایعار یاعفان دیگف جدا یده و با تعمق در نَخ 

اختیار  در  پیشیص  ـ  ـ یصحح  نریَم  که سعید  یتونم  و 

ندایته، دیوانم ینقح و پاکیزه به دست داده یده است. ایص 

تصحیح، رسالۀ دکتفی یصحح است که با راهنمایم یهدی 

یلک ثابت و یدهللا جاللم پندری به انجام رسیده است.

یصحح در دو یوضع از یقدیۀ خویش نقدی بف سعید 

نریَم وارد دایته است: 

... حاوی همۀ ایعار یوجود عمعق نیَت و از طفف دیگف 

هیچ گونه تصحیحم در آن نورت نگففته است؛ در ایص 

دیوان 806 بیت یعف به نام عمعق ذکف یده که 31 بیت از 

ایص ایعار یفبوط به یک قصیدۀ ابوالعال عطا بص یعقوب 

است. )ص14، و نیز ص28(

در واقع، به زعم او، چاپ نریَم از دیوان عمعق:

حاوی تمام ایعار نیَت.ـ 

تصحیح علمم نیَت.ـ 

یعف عطاء بص یعقوب وارد آن یده است.ـ 

عمعق  دیوان  یجدد  تصحیح  به  را  او  ایکاالت  ایص  و 

بخاری وادایته است. یص در ایص نویتار، به ایکال دوم 

یصحح بف تصحیح نریَم وارد نمم یوم، چفا که، بفخالف 

نظف ایشان، یعتقدم زحمت انلم را در ایص راه سعید 

نریَم کشیده است و هف که پس از او در یَیف تصحیح 

دیوان عمعق گام بزند، دنباله رو وی خواهد بود. همچنیص 

خطاهای ساختاری در یقدیه و تعلیقات و ییزان آینایم 

یصحح با ایف تصحیح، پیشتف یورد نقد و بفرسم قفار 

گففته است )رک. راستم پور، 1391(. ایا با بفرسِم حانل 

کار یصحح در دو ایکال دیگفی که بف کار نریَم وارد 

دانَته است، دریم یابیم که او در کار خویش با یوفقیت 

فانلۀ بَیار دارد؛ زیفا نه تنها ایعاری را به ایتباه به عمعق 

نَبت داده است ـ کاری که به زعم یا نریَم نکفده است  ـ، 

بلکه ابیات بَیاری نیز همچنان در دیوان عمعق یوجود 

 یمکص نیَت و یصحح 
ً
است که انتَاب آنها به وی قطعا

نتوانَته است گفه از انتَابات غلط در ایص دیوان باز کند. 

پیش از ورود به بحث انلم یقاله، بفای یبتدیانم چون 

خود، یم گویم که کار یصحح یتون قدیم، فقط ایص نیَت 

که یکل نحیح واژه های غلط یا یخدوش را بخواند و یا 

از بیص ضبط های گوناگون، نورت نحیح کلمات، عبارات 

و جمالت را، طبق سبک و بیان یؤلف، بازسازی کند؛ یا 

رمحسیرر قفنرَصحن

دانش آیوختۀ دکتفی زبان و ادبیات فارسم، دانشگاه آزاد یشهد
mohsen.sharifi66@yahoo.com

رییارارب  عنر قیدلردرسو 
راوشردناقیر یسررب و دقن
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غبار دستکاری های یتوالم کاتبان و ناحبان نَخ خطم در 

طم قفون را از چهفۀ یتون یوجود بزداید و آن را به یتص 

اینها زیانم  انلِم یاعف و نویَنده نزدیک نماید. همۀ 

ارزیمند خواهد بود که یصحح با رجوع به ینابع انیل و 

دست اول، هویت یتص و اجزای آن و ناحب آن را یناخته 

و یناسانده باید و به ینابع نایعتبف، که از واقعیت های علمم 

و ارزیابم های یحققانه به دورند توجه نکند. بَیاری از 

ایعار ثبت یده در دیوان های یعفِی دستنویس و حتم 

چاپم، تحت تأثیف انتَاب های نادرست است و انالح 

آنها دقت نظف یصحح را در ایف نَخه پژوهم و یتص پژوهم 

یم طلبد. از ایص رو باید بخش بزرگم از کار یصحح، پیش 

از ورود به کار تصحیح، رسیدگم به ایف خطیف یناسایِم 

هویِت انلِم یاعفان ایص قبیل ایعار باید. 

یقصود از ایص جَتار یعففم ایعار و ابیاتم است که 

به نادرست، در ایص تصحیح، به عمعق ینَوب گشته و ذیل 

ایعار او درج یده است؛ یعنم ایعاری که یصحح یکم 

در انتَاب آنها به عمعق ندایته است، ایا طبق بفرسم 

نگارنده انتَاب آنها به او یفدود است. در واقع یصحح، 

یتص  اینکه  بف  یبنم  گففته،  نریَم  بف  که  ایفادی  به تبع 

او حاوی تمام ایعار عمعق نیَت، یمار  تصحیح یدۀ 

یمار  و  بَته  عمعق  بف  را  دیگفان  ایعار  از  بَیاری 

انتَاب های غلط به او را افزایش داده است.

پانزدهمیص قصیده ای که در تصحیح یعبانلو به نام  	◄
عمعق ثبت یده با یطلع زیف و دارای 12 بیت است )ص295(:

بــه گــفدون بفیص بف یــد ز فخف ایــص یلکت ایفان

که گَتفد از بفش سایه خجَته رایت سلطان

ینبع یصحح جهت درج ایص یعف، نَخۀ چاپم نریَم و 

نَخۀ ش53 دانشگاه تهفان )کتابت قفن 11 یا 12ق( است. ایص 

یعف از عمعق نیَت و 30 بیت آن در یتص چاپم کتاب 

مونس االحرار ـ یکتوب به سال 741ق  ـ به نام عبهفی ثبت 

در  قصیده  ایص   .)477  :1337 )جاجفیم،  یده است 

عرفات العاشقین )اوحدی بلیانم، 1389: 5/ 2580( و نیز در 

مجمع الفصحا )هدایت، 1382: 1237( به نام عبهفی آیده است.

ذیل ایعار پفاکنده، 3 بیت به نام عمعق آیده که ینابع  	◄

آن، عالوه بف دو ینبع ذکفیده در یورد قبل، کتاب هفت 

اقلیم اییص احمد رازی نیز بوده است )ص316(:

بویــم کــه از بهــار نَــیم نبــا بــفد

بفد ــا  ی ــدار  دلـ ــفۀ  ط ز  همم  گــویــم 

ایص یعف سه بیتم که یصحح آن را از عمعق دانَته است، با 

13 بیت در لباب االلباب عوفم به نام یؤیدالدیص نَرم آیده 

)عوفم، 1361: 361( و با 14 بیت به نام همو در عرفات العاشقین 

نیز دیده یم یود )اوحدی بلیانم، 1389: 6/ 3888(. 

همچون نمونۀ پیشیص، 3 بیت به نام عمعق دیده یم یود  	◄
که از او نیَت )ص318(: 

ای عارض تو چون گل و زلف تو چو سنبل

گل آن  و  سـنبل  آن  فتنـۀ  و  یـیرته  یـص 

ینبع انتَاب ایص یعف نیز چاپ نریَم و جنگ ش2424 

کتابخانۀ یفکزی دانشگاه تهفان است که در سدۀ 11 کتابت 

یده است. انتَاب ایص قصیده نیز به عمعق غلط است و 

با 39 بیت در دیوان عبدالواسع جبلی یشاهده یم گفدد 

)جبلم، 1378: 243(.

نریَم با استناد به کتاب سلم السماوات، 5 بیت را که  	◄
با قصیدۀ یعفوِف »خیز ای بت بهشتم و آن جام یم بیار...« 

هم وزن و قافیه بوده، به ایص یعف افزوده است )عمعق بخاری، 

.)168 :1339

از جــود دســت تــو عجــب آیــد یــفا همــم

استوار دست  کنم  چگونه  عنان  بف  تا 

ایص بیت و 4 بیت دیگف، به تبعیت از نریَم، در چاپ 

یعبانلو نیز وارد یده است )ص251(. ایا ایص ابیات در خالل 

قصیده ای 45 بیتم از ازرقم آیده و یتعلق به اوست )ازرقم 

هفوی، 1398: 92 و 319 ذیل تعلیقۀ بیت 775(.

یصحح به استناد نَخۀ چاپ تبفیز و لغت نامۀ دهخدا  	◄
ـ که گویا ینبع دهخدا نیز همان چاپ تبفیز بوده  ـ قطعه ای 

به نام عمعق ثبت کفده است که در تصحیح  بیتم را   12

نریَم، به درستم، اثفی از آن نیَت )ص321(:

هـف آن گه که تا یـص نیابم ]نح: نیایم[ نخوانم

بفانـم آیـم  کـه  ایـدون  بایـد  چنـان 
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ایص قطعه به انوری نیز ینَوب یده و بف اساس دستنویس های 

یورخ 988، 1019 و 1023ق در دیوان وی جای گففته است 

)انوری، 1376: 2/ 755(. 

در تذکرۀ بتخانه )نوفم یازندرانم، بتخانه، یجلس: 2/ 602( 

نیز همیص قطعه به نام علم ابص حَص باخفزی یوجود است. 

نگارنده جز بتخانه در جنگم یتأخف و یتعلق به کتابخانۀ 

یلم )ش269-6( نیز چنیص نَبتم را دیده است. ایا آنچه 

نَبت یعف به باخفزی را تقویت یم کند، ذکف آن در کالم 

یجد همگف، یاعف قفن هرتم، است که به نقد یعف باخفزی 

و تحَیص عمادی از ایص یعف پفداخته است؛ زیفا عمادی 

باخفزی را »حَان ثانم« ناییده بود:

اگــف چــه عمــادی ز دریــای خاطــف

درفشانم در  تقصیف  ــکــفده ســت  ن

خطــا گرــت ایــص لرــظ کــز لرــظ و یعنــم

ــان ثــانــم ــَ ــص بـــود ح ــَ ــم ح ــل ع

بــدان قطعــه یرتــون یده ســت او کجا گرت

نخوانم« نیایم  یص  چون  که  گه  آن  »هف 

)یجد همگف، 1375: 630؛ به نقل از خادیم و کفیم، 1393: 193(

از ایص رو ذکف یعف یذکور به نام عمعق به کلم ایتباه است.

قطعۀ 13 بیتم زیف نیز با استناد به جنگ ش2326  	◄
ـ یتعلق به سدۀ 11ـ به نام عمعق درج  کتابخانۀ یجلس 

گشته است )ص322(. ایص یعف نیز به درستم در تصحیح 

نریَم جای ندارد:

ــت ــه هَ ــم ک ــخا جای ــیده در س ای رس

ــه ای ــان ــَ ــا کــرــت اف ــم ب ــات ــف ح ذکـ

ایا ایص یعف در جمع ایعار کمال انرهانم )1348: 462( آیده 

و در بهتفیص و قدیم تفیص نَخ دیوان کمال یوجود است، 

که از نظف یصحح دیوان عمعق به دور یانده است. نَخۀ ع 

در تصحیح دیوان کمال که یورد استرادۀ بحفالعلویم بوده 

و یتعلق است به کتابخانۀ عزت قویون تفکیه، در سال 

688ق کتابت یده و ایص یعف را به نام کمال ثبت نموده است. 

همچنیص نَخ کتابخانۀ یلک و چَتفبیتم که در قفن هرتم 

کتابت یده اند نیز حاوی ایص یعفند. 

یصحح دو بیت زیف را به نام عمعق آورده است )ص321(: 	◄

غم تو خجَـته بادا که غمم اسـت جاودانم

یادیانم هــزار  به  را  غمم  چنیص  ندهم 

ینــم آن کــه خدیــت تــو کنــم و نمم توانــم

یم توانم و  نکنم  یص  چارۀ  که  آن  تویم 

اقدم نَخ حاوی ایص انتَاب، تاریخ 1036ق دارد و دو 

نَخۀ سدۀ یازدهمم دیگف نیز آن را تکفار کفده اند. یعبانلو 

به تبع ایص اسناد نایعتبف، بم آنکه به ینابع دیگف رجوع کند، 

ایص دو بیت را به نام عمعق به ثبت رسانیده است. 

ایا طبق قول اوحدی در عرفات العاشقین، ایص 2 بیت 

به همفاه بیتم دیگف، به خواجه نصیف طوسم ینَوب است 

)اوحدی بلیانم، 1389: 7/ 4274(. آنچه حائز اهمیت است، 

نَبت داده یدن ایص یعف، همفاه با ابیاتم دیگف و در قالب 

غزل، در یتون قدیم به یاعفی به نام »سیرم« است. در 

دستنویِس مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف )سیف جام، 

مجموعه، بفیتانیا: 338( غزلم ده بیتم آیده که نام یاعف آن 

»یوالنا سعدالدیص هفوی« ذکف یده است. ایا ایص یعف با 

تخلص سیرم آیده و یحتمل است کاتب ایص یجموعه 

به ایتباه سیرم یا سیف الدیص هفوی را سعدالدیص هفوی 

گرته باید. بالفانله بعد از آن غزلم یش بیتم با عنوان 

»وله« به آن پیوسته است. نظف به انتَاب ایص یعف در هف 

دو تصحیح دیوان عمعق به عمعق بخاری، و نیز عدم نشف 

نورت کایل و انیل آن تا کنون، ایص غزل طبق ضبط جنگ 

یذکور در زیف یم آید:

غم تو خجَـته بادا که غمم اسـت جاودانم

یادیانم هــزار  به  را  غمم  چنیص  ندهم 

غــم او ز خفیــم به تو در ایص ســخص نگویم

ستمش به از نوازش تو در ایص زبان ندانم

دل یــص کجــا پذیــفد عــوض تو دیگــفی را

نمانم دیگفی  به  تو  نماند  دیگفی  تو  به 

ینــم آن کــه خدیــت تــو کنــم و نمم توانــم

یم ندانم و  نکنم  یص  چارۀ  که  آن  تویم 

بــه عتــاب و ناز گرتم که بف آتشــت نشــانم

چو یفا بَوخت عشقت چه بف آتشم نشانم؟

بـه زبان حال گرتم کـه بخواه حاجت از یص

زندگانم؟ کدام  به  خواهم  عمف  کدام  به 
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همیص غزل با تراوتم اندک در واژه ها و با 7 بیت، ذیل »ال 

ادری قائله« در سرینۀ انیس العارفین و مونس الموحدین 

)یکتوب در 827ق( نیز یشاهده یم گفدد )تاج الدیص تبفیزی، 

انیس العارفین، سلیمانیه: 222(. ناحب عرفات با وجود نقل آن 

ذیل احوال خواجه نصیف و انتَاب ایص یعف به وی، در 

از  را  او  و  پفداخته  هفوی  سیرم  یعففم  به  که  بخشم 

یتوسطیص خوانده، ایص یعف را با 5 بیت به نام او ذکف 

کفده است )اوحدی بلیانم، 1389: 3/ 1875(. 

وجود ایص یعف در جنگ های قفن هشتم و نهم انتَاب 

ـ که از یتوسطیص و یعانفان اییف  را آن به سیرم هفوی 

علیشیف نوایم است  ـ باطل یم کند؛ ایا با توجه به اینکه 

نَبت یاعف در مجموعۀ لطایف نیز هفوی است و چنانکه 

گرته ید، احتمال ایتباه کاتب در ذکف نام یاعف نیز دور از 

ذهص نیَت، یم توان به وجود دو یاعف با نام سیرم هفوی، 

یکم در سده های هشتم و نهم و دیگفی در عهد اییف 

علیشیف، قائل ید. در هف نورت، در اینکه یاعِف غزِل 

یذکور سیرم نام دارد و انتَاب آن به عمعق یا خواجه نصیف 

غلط است، کمتف یم توان یک کفد. 

رباعم زیف به نام عمعق آیده است )ص309(: 	◄
ــاد ــون افت ــارض گلگ ــف آن ع ــده ب ــا دی ت

افتاد خــون  چشمۀ  سفیک  ز  چشمم 

هــف راز کــه در پــفدۀ دل پنهــان بــود

ــفون افتاد ــی ــم ز پـــفده ب ــون دل ــا خ ب

اقدم ینابع یصحح جهت ایص انتَاب، هفت اقلیِم اییص 

یصحَّح  مختارنامۀ  در  رباعم  ایص  است.  رازی  احمد 

یریعم کدکنم، که بف اساس دو نَخۀ یورخ 713ق و 

826ق تصحیح یده، به چشم یم خورد و از آن عطار 

است )عطار، 1386: 254(. 

رباعم زیف نیز به غلط به نام عمعق آیده است )ص309(: 	◄
نــه دل ز تمنــای تــو در بــف گنجــد

گنجد سف  در  تو  ــودای  س ز  عشق  نه 

ای یــوی ییــان از کمــفت در ریــکم

درگنجد کم  یوی  است  وی  که  کانجا 

ایص رباعم نیز از عطار است )همان: 276(.

رباعم دیگفی به نام عمعق آیده است )ص311(: 	◄
یم تفســم پَــیص  روز  واقعــۀ  از 

یم تفسم ــص  ــی زی زیـــف  ــۀ  ــادث ح از 

گوینــد یــفا از چــه ســبب یم تفســم

یم تفسـم چنیـص  گلوگیـف  یـفگ  از 

که از عطار است )همان: 191(.

 رباعم زیف )ص311(:
ً
ایضا 	◄

چــون نعفه زنــان قصــد بــه کــوی تــو کنــم

کنم ــو  ت آرزوی  ــار  ک ســف  در  ــان  ج

در هــف نرَــم هــزار جــان یم بایــد

کنم ــو  ت نــثــار روی  ــان  ــا رقــص کــن ت

است  ثبت  مختارنامه  در  »کنیم«  با ردیف  رباعم  ایص 

)همان: 221(.

رباعم دیگفی که به غلط به عمعق نَبت داده یده  	◄
)ص313( و یتعلق به عطار است )همان: 178(:

داری قــفاری  اقــفار  ره  در  نــه 

داری ــاری  ــن ک ــار  ــک ان ــف  از ن ــه  ن

ــو سفســفی اســت ــداری کــه کار ت یم پن

داری ــاری  ــ ک دراز  ــفا  ــظ ن ــه  ــوت ک

تا بدینجا نشان داده ید که 12 یعف، حاوی 60 بیت، در 

تصحیح یعبانلو به نام عمعق درج یده و انتَاب آنها غلط 

آنکه  حال  دایته است؛  تعلق  دیگف  یاعفان  به  و  بوده 

از نظف یصحح قطعم و  ایص ایعار به عمعق،  انتَاب 

درست تلقم یده است.

ایعار دیگفی نیز در ایص چاپ وجود دارد که انتَاب 

آنها به عمعق یحل تفدید است و ایص ایف از دید ایشان پنهان 

تف  سنبل  رخت  گفد  »تا  یعف  یثال  بفای  یانده است؛ 

کایته اند...« )ص310( در جمع رباعیات عمعق آیده و در 

دیوان چاپم ریید وطواط نیز یشاهده یم گفدد )ریید وطواط، 

1339: 614(. ایص رباعم در تصحیح نریَم یوجود نیَت. 
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یا بیت »گففت آب کایه ز سفیای سخت...« )ص314( 

به رودکم نیز ینَوب است )رودکم، 1341: 541( و یصحح، 

بف خالف نریَم که ایص ایف را یتذکف یده، از کنار آن 

گذیته است.

گرته ید که یکم از علل سه گانه ای که یعبانلو را 

وادایته تا به تصحیح یجدد دیوان عمعق بپفدازد، وجود 

قصیده ای از ابوالعطاست که داخل در دیوان عمعق تصحیح 

 عقالنم و ینطقم 
ً
نریَم یده است و ایص یوضوع انال

نمم نماید! زیفا با یفاجعه به تصحیح نریَم دریم یابیم که 

وی به روینم توضیح داده که ایص یعف به عمعق ینَوب 

است و از نظف وی ایص انتَابم غلط است؛ در ضمص خود 

نریَم اذعان دارد که با وجود ذکف تخلص »عطا« در پایان 

قصیده، ایص یعف نمم تواند از عمعق باید و گرته که عوفم 

نیز در لباب االلباب ایص یعف را به عطای رازی نَبت 

اینکه یعبانلو تمام ایص قصیدۀ عطای  داده است. جالب 

رازی را در دیوان یصحَّح خود آورده است، در حالم که 

وجود آن در چاپ نریَم را بفنتابیده و یشکل دار قلمداد 

کفده و آن را یکم از علل روی آوردن خود به تصحیح یجدد 

دیوان خوانده است!

 یشخص است بیشتف نرحاتم که ایشان 
ً
همچنیص کایال

با نام »ایعار ینَوب به عمعق« وارد دیوان کفده، ایعاری 

 نمم تواند از عمعق باید و در چاپ 60 سال 
ً
است که یَلما

پیش نریَم نیز چنیص خطایم روی نداده است. وقتم عوفم 

در لباب یعف »هفگز نگار طفه به هنجار نشکند« را قصیدۀ 

یشهور حَام الدیص نَرم خوانده و داستان یالقات ایص 

یاعف با خاقانم پشت ایص یعف است، چه علتم دارد که 

یصحح تمام آن را به نام عمعق نقل کند و بگوید در چاپ 

ـ که به گرتۀ خود او از یمار 624 بیتم که در ایص  تبفیز 

چاپ به نام عمعق ضبط یده، 227 بیت آن از یاعفان دیگف 

است   ـ به نام عمعق آیده است )ص327(؟ 

بَیاری از ایعار دیگف نیز فقط با سنِد بم اعتباِر چاپ 

 یعف »نبا چو 
ً
یافته اند. یثال ایشان راه  به چاپ  تبفیز 

غالیه سایم گففت در گلزار« را آورده اند و ینبع انتَاب آن 

به عمعق را همان چاپ کذایم یعففم کفده اند )ص328(، در 

حالم که ایص یعف، قصیده ای یعفوف از عزالدیص یفوانم 

است و با ابیاتم بیشتف و کایل تف به نام وی، در یتون یختلرم 

خ 741ق(، جنگ اسکندر  چون سفینۀ شمس حاجی )یورَّ

میرزا )یورَّخ 813-814ق( و جنگ محمودشاه نقیب )یورَّخ 

827ق( یشاهده یم گفدد )عظیمم، 1390: 78(.

یم توان گرت یک سوم از نرحات کتابم که ایعار 

عمعق در آن به ثبت رسیده نفف درج ایعاری گشته که 

 از عمعق نیَت و در 
ً
خود یصحح نیز اذعان دارد که قطعا

انتَاب آن ایعار به دیگفان یک ندایته است. جای دادن 

ـ که یم ید به جهت یعففم به یخاطب  ایص دست ایعار 

فقط یطلع آنها ذکف یود  ـ ذیل ایعار ینَوب به عمعق 

کاری نادرست است و در تصحیح دواویص یاعفان ایفی 

رایج نیَت.

طبق آنچه گرته ید، ایص چاپ هفگز علمم و یحققانه 

نیَت و انتظارات را درباب انتشار تصحیحم درخور از 

ایعار عمعق بفآورده نکفده است، زیفا در آن:

ر1 حداقل 11 یعف یایل 55 بیت به عمعق نَبت داده .

 از او نیَت؛
ً
یده که یَلما

ر2 بفخم ایعار به دیگفان نیز ینَوب است )چون ایعار .

یشتفک با رودکم و وطواط( که یصحح وظیره دارد ابتدا 

نحت انتَاب اینگونه ایعار به عمعق را اثبات نماید، 

ـ  آن هم در بخش ایعاری  سپس به نشف آنها به نام او 

 از او دانَته یده   ـ اقدام کند.
ً
که یَلما

ر3 بَیاری از ایعار یاعفان دیگف همچون عطای رازی .

وجود دارد که یصحح با علم به انتَاب غیف یمکص یا 

ضعیف آنها به عمعق، اینگونه ایعار را به نام ینَوبات 

به ایص یاعف ـ اغلب با استناد به چاپ غیفعلمم تبفیز  ـ 

نشف داده و کتاب خویش را حجیم کفده است.
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عطار نیشـابوری، ففیدالدیـص )1358(. مختارنامه.  یقدیه و ـ 

تصحیح یحمدرضا یریعم کدکنم. تهفان: توس.

عمعـق، یـهاب الدیص )1339(. دیـوان. به تصحیـح سـعید ـ 

نریَم. تهفان: کتابرفویم ففوغم.

علیفضـا ـ  به تصحیـح  دیـوان.   .)1389( ــــــــــــــ 

یعبانلو. تهفان: انشارات آزیا.

عوفـم، یحّمـد )1361(. تذكـرۀ لبـاب االلبـاب. به سـعم و ـ 

اهتمام ادوارد بفاون. تهفان: فخفرازی.

کمال الدیـص انرهانـم، ابوالرضـل )1348(. دیـوان. به اهتمام ـ 

حَیص بحفالعلویم. انرهان: کتابرفویم دهخدا.

یجـد همگـف )1375(. دیـوان. به تصحیـح احمـد کفیـم. ـ 

تهفان: انتشارات یا، 1375. 

نریَـم، سـعید )1341(. محیـط زندگـی و احـوال و اشـعار ـ 

رودکی. تهفان: ابص سینا.

هدایـت، رضـا قلـم خـان، یجمع¬الرصحـا، بـه ـ   -15

کویش یظاهف یصرا، چاپ دوم، تهفان، اییفکبیف، 1382.

منوبعرخطن

بتخانـه. ـ  تذکـرۀ  )کاتـب(.  یحمـد  یازندرانـم،  نوفـم 

خ 1010. دستنویس ش132 کتابخانۀ یجلس، یورَّ

جنگ اشعار. دستنویس ش 269-6 کتابخانۀ یلم. بم تا، بم کا. ـ

)گفدآورنـده(. ـ  احمـد  بـص  علـم  تبفیـزی،  تاج الدیـص 

انیس العارفیـن و مونس الموحدیـن. دسـتنویس ش3432 

خ 827ق. کتابخانۀ سلیمانیه. یورَّ

سـیف جام هـفوی )گفدآورنـده(. مجموعۀ لطایف و سـفینۀ ـ 

ظرایـف. دسـتنویس ش OR4110 کتابخانـۀ بفیتانیـا. کتابت 

اوایل سدۀ نهم.




