
امیری های نویافتۀ مازندرانی

علی ذبیحی

»امیر«،شفاهیترین،مکتوبترینوبلندپایهترینشاعرادب

شناخته »پازواری«1 انتساب پسوند با که است مازندران

میشود.هرچندرواجاشعارامیریدرمیانمردم،سینهبهسینه

استونظربرخیازپژوهشگرانبرزمانزندگیامیر،بااستناد

بهنشانههاینهچندانمتقِنتاریخِیموجوددراشعارمنسوب

شناختهشدهاز
ِ
بهاو،بهدورۀصفویهمیرسد؛اماکهنتریننام

شاعریطبریسرا،کهبهامیرمعروفباشدازآِن»امیرعلی«

استکه»اولیاءاللهآملی«)166:1348(درکتابتاریخ رویان

درماجرایقتلاسپهبدمحمدشمسالملوِکباوند)647-

665ق(ازاویادمیکند.بااینکهامروزه-براساسسهوهای

گذشته-شهرت»امیرمازندرانی«ازآِنشاعرنصابسرای

مازندرانیعنی»امیرتیمورقاجارساروی«)قرنسیزدهم(

میباشد)گلباباپور،8:1349،پاورقی(وبا»امیرپازواری«-کهاز

نیمۀدومسدۀسیزدهمهجریمنسوببه»پازوار«میگردد-

تفاوتدارٰدامانام»امیرعلی«بااستنادبهنسخخطیموجود،

درسدۀیازدهمالیمیانۀسدۀسیزدهمهجریبهصورت»امیر

علیطبرستانی«،»امیرعلیمازندرانی«و»امیرمازندرانی«نیز

رواجداشتهکهمشهورومعروفبه»شیخالعجم«همبوده

است)نگاهکنیدبهنسخههایخطیدانشگاهتهران:شمارۀ

7387،ص494؛شمارۀ10010،تصویر62و64درهمین

*سپاسویژهازمدیریتوکارکنانبخشنسخخطیکتابخانۀمرکزیدانشگاه

تهرانکهشرایطدستیافتنبهاشعارایننسخهرابرایمفراهمنمودند.وامدار

دوستفرهیختهآقایمحمدرضاگودرزیهستمکهپیشنویسمتنحاضررا

خواندندونکاتارزشمندیرایادآورشدند.

1»پازوار«نامدهستانیازتوابعبخشرودبستدرجنوبشهرستانبابلسراست.

امروزه»پازواری«مشهورترینپسوندنام»امیر«است.

گفتار؛نسخۀخطیکتابخانۀمجلس:شمارۀ291،ص1154؛

نسخۀخطیمدرسۀعالیشهیدمطهری:شمارۀ2913،صفحۀ

554؛وکتابریاض العارفین از:هدایت،1305ق،ص44(.

دراینخصوصکهنترینیادکردمکتوِب»امیری«-کهنوعی

آوازبااشعارمنتسببه»امیر«است-مربوطبهجشِنازدواج

دختِر با طبرستان- اسپهبد باوندی- اردشیر حسامالدوله

سلطانعالءالدینتکشخوارزمشاه)568هـ.ق(میباشدکه

اصطالح»امیرامیری«درآنذکرشدهاست)ابناسفندیار،

1366:قسمدوم،139-140(.همچنینکهنترینداستاِن

مکتوبازعشِق»امیر«بهدلدادهاش»گوهر«نیزمتعلقبه

»بینشکشمیری«)قرن11هـ.ق(استکهدریکصدوشش

بیت،روایتیکوتاهازاینعشقرادرمثنویرشتۀ گوهربهنظم

نسخۀخطی، هـ.ق، 11 قرن )بینشکشمیری، است کشیده

برگهای206ر-210پ؛بینشکشمیری،70-66:1392(.

نظرپژوهشگرانبرآناستکهدوبیتیهایامیری،منسوب

استبهامیرپازواری-کهاوهمشخصیتیتاریخینیست-و

از است مجموعهای مازندرانی کنزاالسرار  نام با او دیوان

امیریهاییکهخاورشناساندرنیمۀاولقرننوزدهممیالدی

ثبتکردهبودندوبرنهارد دارنآنهارابااستعانتازمیرزامحمد

شفیعمازندرانی،تنظیمودرپطرزبورگطبعکرد)نک:برجیان،

18:1388-19(.هرچندنظریادشدهدرحالتکلیقابلپذیرش

استامابابررسِیکتابکنزاالسرار ومجموعهاسنادمکتوب

امیردرفواصلزمانیومکانی ازاشعار ومستقِلموجود

بلندمدت-کهدرادامهاشارهخواهدشد-این
ً
متفاوتواتفاقا

نتیجهحاصلمیگرددکهگردآورندگانایناشعاربهاثرمکتوبی

این نبود آنمنبعدراختیارشان دسترسیداشتندوچنانچه

هماهنگیاتفاقنمیافتاد)نک:ذبیحی،70:1392؛ذبیحی،1393(.

نشانی چند دست نویس از اشعار امیر

آثاریکپارچهایکهامروزهازاشعاِرامیر-همچون بهجز

کنزاالسرار مازندرانیودیوان امیرپازواری-دردستاست،

اشعاریپراکندهازاونیزدرُجنگهابهثبترسیدهکهمیتوان

بهمواردذیلاشارهداشت:

-نسخۀخطیدرُجنگبهشمارۀ7387/115کتابخانۀ

مرکزیدانشگاهتهرانبهتاریخ1086ق،صفحۀ494باسه

کارشناسمدیریتصنعتی

azabihin@yahoo.com
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جستار

 دوبیتیطبریاز»امیرعلیطبرستانی«بهخطمحمدمؤمن 

مازندرانی)صمدی،588/2:1372(.اینابیاتدرکتابکهن ترین 

امیری های مازندرانبهچاپرسیدهاست)الهیوقلیپور،1391:

پیوستدوم(.

نسخۀخطیدرُجنگبهشمارۀ291محفوظدرکتابخانۀ

مجلسشورایاسالمیبهتاریخ1090قبهکتابتمیرزامحمد

مقیمبارفروشدهیبا132بیتطبری)صمدی،588/2:1372(.

درحاشیۀصفحهایدیگرازایننسخه)ص1154(دودوبیتیبا

عنوان»امیرعلیمازندرانیمشهورومعروفبهشیخالعجم«

کهن ترین  کتاب در نسخه این اشعار است. شده ثبت

امیری های مازندرانبهچاپرسیدهاست)الهیوقلیپور،1391(.

نسخۀخطیدرُجنگبهشمارۀ2446کتابخانۀمرکزی

یازدهمهجری،صفحۀ817 بهسدۀ تهرانمربوط دانشگاه

بایکرباعیفارسیاز»امیرعلیاسدطبرستانی«)صمدی،

588/2:1372(.ایندوبیتیدرمجموعهمقاالت در شناخت 

فرهنگ و ادب مازندران بهچاپرسیدهاست)جوادیانکوتنایی،

.)72:1377

-نسخۀخطیشمارۀ2913)2913/36(مدرسۀعالی

شهیدمطهری)سپهساالرسابق(درتاریخ1161قمری،صفحۀ

554بهکتابتاحتمالیمحمدتقینجمالثانیبا18بیتطبری

باعنوان»مندیوانامیرمازندرانی«)صمدی،589/2:1372(.

کهن ترین  و پازواری امیر  دیوان  کتابهای  در ابیات این

امیری های مازندرانبهچاپرسیدهاند)ستوده،1384:دیباچه؛الهی

وقلیپورگودرزی،1391:پیوستیکم(.

نسخۀخطیشمارۀ4354کتابخانۀمرکزیدانشگاهتهران

بهتاریخ1236ق،صفحۀ26بابیتیطبریباعنوان»ِمنکالم

امیر«بهکتابتزمانمازندرانی)صمدی،588/2:1372(.اینبیت

درمجموعهمقاالت در شناخت فرهنگ و ادب مازندرانبه

چاپرسیدهاست)جوادیانکوتنایی،72:1377(.

-نسخهخطیشمارۀ420D)شمارهمسلسل1377(،

روسیه علوم فرهنگستان شرقی دستنوشتههای انستتیتو

زبان به امیرپازواری سرودههای شامل )سنپترزبورگ(؛

مازندرانی؛مورخۀ1246قکهمابینغزلیاتدیوان حافظدر

(Akimush� است شده نوشته 103a -167b صفحات

(kin;1964: 199.2تاکنونمعرفیوشرحمبسوطیازایننسخه
صورتنگرفتهاست.3

مجالپیشرودرادامۀمواردیادشده،نگاهیبه»امیریهای

به ما استفادۀ مورد نسخۀ در که است مازندرانی« نویافتۀ

»شیخالعجمامیرمازندرانی«منسوبمیباشند.اینسرودههاِی

عاشقانهکهدرنسخۀخطی»منشآتفارسی«کتابخانۀمرکزی

دانشگاهتهراننگهداریمیشوندبراینخستینباراستکه

مجالمعرفیوبروزمییابند.

شناخت نسخه:

نسخۀخطی»منشآتفارسی«بهشمارۀ10010،باآغازو

انجامیافتادهبهخطنستعلیقوشکستهنستعلیقدرسدۀدوازدهم

هجریکتابتشدهاست.عناویننسخهبهشنگرفاستو

یادداشتهاینونویسیبهتاریخهای1242و1244ق4در

نسخهدیدهمیشوند.نسخهدارای91برگباکاغذسپاهانی،

جلدتیماجتریاکیالیی،ربعیاستومختصریازعنوانهای

آنبهصورتذیلمیباشد:رقعه،رقعجات،شعرامیرخسرو،

نظامیودیگران،نامهرستمخانسپهساالربهمیرزامحمدباقر

نوری،رقعهبهدوستی،میرزاباقرایشکآقاسیبهمحمدمومن

خان،پاسخنامهمیرزاباقرازمیرزاسعیدمنشی،نامهنصیرای

آب،درخواستاسطرالب، میرمعیندرخواست همدانی،

درخواستعینک،نامهوزیرصفاهانبهکالنترکرمان،پاسخ

آن،درپاسخیاریصادق،پاسخمیرزاباقرکهمحمدیاربیک

وزیرمازندراننوشته،دیباچهنصیرا،رقعهبهدوستیبهاسم

محالتاصفهان،عرضحالازصاحبمجموعه،دیباچهقوام

باسپاسازمترجمتوانمندجنابالکسیخیسماتولینAlexeykhismatulinکه 2

اطالعاتاینکتابرادراختیارمقراردادند.

عالوهبرمواردیادشدهاشعاردیگریازامیردرنسخخطیراهیافتهبهخارجاز 3

ایراننیزوجوددارندکهبررسیآنهامنوطبهدستیافتنومشاهدهوبررسیاز

نزدیکمیباشد.مانند:نسخۀخطیاشعاِرامیرپازواریبههمراهدیوان حافظبا

تاریخهایمتفاوت1024]؟[،1251،1246قمریمحفوظدرکتابخانۀآرشیو

سمیونوفدربنیادتاریخآکادمیعلومتاجیکستانشهردوشنبه)نشریۀ نسخه های 

خطی دانشگاه تهران،338/10؛صمدی،589/2:1372-588(.نسخخطی

دیوان امیرپازواریبهتاریخ1275هـ.قباشمارههایA-947وc-1906در

انستیتودستنویسهایشرقیفرهنگستانعلومروسیهدرسنپترزبورگ)موزۀ

آسیاییسابق(.)باسپاسازفرهیختۀارجمندآقایحسینمتقی(.

درحاشیۀباالیتصویرشمارۀ)70چپ(نوشتهشدهاست:»بهتاریخ19شهر 4

رجبالمرجبجناباقدسالهییکدانهگوهرپسربهکربالییلطفعلیشفقت

فرمودندسنه44]12[«.ودرزیرآننوشتهشده:»سکینهخانمبهتاریخبیست

ششمماهرجبالمرجبنورمحمدنا]مرا[بهدنیا]آوردند[بهتاریخسنه1242.
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آقاحسینخوانساری،شعرشیخالعجمامیرپازواری5،حدیث

درگرفتنناخنازحضرترسالت)ص(،دیباچهمیرزامحمدباقر

نورایایشیکآقاسی،حرمپسراسفندیاریونوادهآقاپلنگ

شاه بنام دعاءصباح بر خاقان نواب ولله آقاسی ایشک به

ترجمه را آن آقاجمالالدینخوانساری که سلیمانصفوی

کوتاهیکردواودیباچهوشرحوترجمهوحواشیبهدستور

شاهبرآننوشت:اینجاتنهاهمیندیباچهاست،برشعرشیبا

نوشتهشد،حکایت،نقلاست،نانوحلوا،ازمصباحکفعمی

)دانشپژوه،523:1364(.

شمارۀ تصاویر6 در نظر مورد مازندرانِی سرودههای

)62راست(و)64چپ(بهخطشکستهنستعلیقنوشته

شدند.

عنوان با مازندرانی دوبیتی7 سه تعداد ،62 تصویر در

»منکالمشیخالعجمامیرمازندرانی«ودرتصویر64،دو

دوبیتیمازندرانیباعنوان»امیرمازندرانیعلیهالرحمه«به

ثبترسیدهاست.

درحاشیۀتصویر62،تاریخیبهصورت»سنه4421«با

خطیمتفاوتازخطاشعارآمدهکهباید»سنه1244«باشدو

بنابهحدس،بهشیوۀرسمالخطفارسی-ازراستبهچپ-

نوشتهشدهاست.اینروشنوشتنکهدراسنادوکتبخطی

متعددیرقمخوردهاست،میتواند»واژگونسال«یا»معکوس

سنه«نامیدهشود)برایمثالنک:نوشاهی،82:1387(.درتصویر

متناصلی،نوشتهایترقیمهمانند،به»تاریخ
ِّ
شمارۀ64بهخط

26شهرربیعالثانیدربلدهنوردرروزپنجشنبهتحریرشد

]کذا[سنه1116نمقه«محفوظمیباشد.

5فهرستنویسایننسخهبرایجلوگیریتداخلاسمی»امیرمازندرانی«و

»امیرپازواری«،عبارت»شیخالعجمامیرمازندرانی«رابهصورت»شیخالعجم

امیرپازواری«ثبتنمودند.

6ازآنجاییکهصفحاتنسخۀخطیشمارگذارینشدندبرایدریافتدرسِت

صفحۀموردنظر،بهشمارۀتصاویرارجاعشد.

نام به باساختاریخاص مازندران بومی درسرودههای رباعی و دوبیتی 7

بری«مطرحهستند.درهمسوییباساختاروچگونگیسرودن
َ
میری«یا»ط

َ
»ا

دوبیتیهایمازندرانی،درادبیاتکالسیکفارسینیزازقرنچهارم،اصطالح

»پارسی«جداازنامزبان،بهمعنیشعِرآمیختهباآوازرایجبود.ایناصطالح

کهبهصورت»العجمیات«همکاربردداشتنوعیدوبیتیدرمقابلرباعی

بودهکهدراشعارشاعرانیچونشیخجام،اوحدالدینکرمانی،ابنبزاز،حافظ

جواهراالسرار و زواهراالنواراثرکمالالدین وشرحمثنویمولویبهنام

خوارزمیبداناشارهشدهاست)سروشیار،672:1359(.

سروده ها:8

تصویرشمارۀ62راست:

منکالمشیخالعجمامیرمازندرانی:

]امیری 1[

ــلاللهوائی10
ُ
امیرگوته9مــیتازهگ

یاربنرســـیگردبهتیاللهوائی

امیررهدوتاخوشبتی11اللهدائی

ه12گوتن13اللهوائـــی
ّ
هچیبنهتون

بار / َمنی اللهسان ِل
ُ
نوگ )تو( میگوید؛ امیر ترجمه: [

خدایا،غباربه)چهرۀ(اللهساِنتونرسد/اگرامیردوبوسهبر

)
ِ
برآن)ُرخ /)آنزمان(هیچخردهای (تومیداد

ِ
الله)ُرخ

توانندگفتن([.
َ
اللهسان،نمیتوانندبگیرند)=بِن

]امیری 2[

دستآندستهکهتیگلـهباغگلچــّی

چشآنچشکهتیچشوچرهدّی

دلآندلهکهگلگگلگ14تیمیرورزّی

ساهــرسهپــیکارندانّسهچــّی

لمیچید/
ُ
لتگ

ُ
گ
ِ
]ترجمه:دستآندستاستکهازباغ

چشمآنچشماستکهچشموچهرۀتورامیدید/دلآندل

استکهبسیاربهتوِمهرمیورزید/درحالیکهنمیدانست

ازبرایچهدرپیاینسهکاربود[.

8شمارهگذاریوترجمۀسرودهها،افزودۀنویسندهمیباشد.توضیحاتکمکی

نیزدرمیاندوکماننوشتهشدند.

9تمامیحروف)گ(بدونسرکشنوشتهشدهاند.

10»وا«دربرخیمناطقکوهستانیشرقیمازندران،پسوندشباهتاست.

11»بتی«=بهتو.

ه«درمعنای»نمیتوانند«است.ازخصوصیاتزبانمازندرانی،منفی
ّ
12»بنهتون

شدنمعنایکلمه،باتغییردرجایگاه»تکیه«میباشد.همترازاینکلمهدر

شعریازکیاافراسیابچالوی)میانۀقرنهشتمهجری(درکتابتاریخ 

طبرستان و رویان و مازندران )میرظهیرالدینمرعشی،119:1363(آمدهاست:

ملکرستمدارپسرشاهغازیآملبنتونیگیتنوازیوازی

مدار،اِیپسرشاهغازی/آملرانمیتوانی
َ
]ترجمه:ایفرمانروای)سرزمین(ُرست

توانی(آسانفتحکنی)یهبازیچهبگیری([
َ
)بِن

13»گوتن«=گفتن.

14»تکرار«درمازندرانیازنشانههایتاکیداست.»گلگگلگ«برابر»گرماگرم؛

اوج«دانستهشد.
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جستار

 ]امیری 3[ 

دردینیـــهمیدردکهبشــیباوتــن

چاکینیهمیسیــنهبشیبدوتن

سمندرصفتتشدکتوینهسوتن
نوینهشنیسّرهکسورگوتن15

]ترجمه:دردینیستدردمکهبشودگفتن/چاکینیست

برسینهامکهبشوددوختن/سمندرصفتدرآتشافتادوباید

سوختن/نبایدِسّرخودراباکسیبازگفتن[.

تصویرشمارۀ64چپ:

امیرمازندرانیعلیهالّرحمه:

]امیری 4[
مراکهبئیورنزن16نوکهپَره17

نمیرورزیخجیَره
ُ
پرهمرد

بوآربئومستهچشمونگهچَره

توئیپربزیستهرکهپرزینهپَره

]ترجمه:مراکهمیبینی)سخنبه(گزافهنگوکه)او(پیر

است/ِمهرَورزِیمرداِنپیر)وکهنسال(نیکوست/بُرووبگو

چشممسِتماهچهرهرا/تو)خود(پیری،)چون(هرکهپیرزییَد،

پیراست.[.

]امیری 5[

امیرگوتــهدستفلکنالهدارمــه

شومیمازرون18میلپیالهدارمه

ششخالهنرگیسسههاللهدارمه

چیحاصلهکهیاردوسالهدارمه

]ترجمه:امیرمیگویدازدستفلکنالهدارم/)هنگامی

که(بهجلگۀمازندرانمیرویممیلپیالهدارم/)دلداریبا

چشمیچون(نرگسششبرگو)ُرخساریچون(آاللۀسه

برگدارم/چهحاصلکهیاریدوسالهدارم[.

15همانندباسرودۀچهاربیتیدرجلددومکنزاالسرار مازندرانی،صفحۀ113،

سرودۀ168.دراینسرودهبهجای»سمندرصفت«از»قلندروار«استفاده

شدهاست.

16»ورنزن«=وِّراجینکن.

17نوعنوشتناینکلمهبهگونهایاستکه)پیَره(نیزخواندهمیشودامانقطۀ

حرف)ی(درجنشدهاست.

18منظوراز»مازرون«،مناطقجلگهایوقابلکشِتبرنجدرمازندراناست.

میدانند؛ »کوهی« و کوه اهل را خود که مازندران کوهستانهای اهالی

جلگهنشینانرا»مازرونی=مازندرانی«میخوانند.جلگۀمازندران،قشالِق

کوهنشینانمازندراننیزمیباشد.

فهرست منابع:

طبرستان، تاریخ  ،)1366( حسن بن محمد ابناسفندیار، -

تصحیح:عباساقبال،تهران:کاللهخاور.

-الهیوقلیپور)1391(←بارفروشدهی،میرزامحمدمقیم

.)1391(

-امیرپازواری)1283ق-1866م(،کنزاالسرارمازندرانی،ج2،

بهکوشش:برنهارددارن،دارالسلطنهپطربورغ،]چاپافست

درایران1349شمسی،بهاهتماممحمدکاظمگلباباپور[.

-امیرپازواری)1384(،دیوان امیرپازواری،تصحیحمنوچهر

ستودهومحمدداودیدرزیکالیی،تهران:رسانش.

-اولیاءاللهآملی)1348(،تاریخ رویان،تصحیحمنوچهرستوده،

تهران:بنیادفرهنگایران.

-بارفروشدهی،میرزامحمدمقیم]کاتب-قرنیازدهم[)1391(،

کهن ترین امیری های مازندران،تصحیح:یوسفالهیوشهرام

قلیپورگودرزی،ساری:شلفین.

-برجیان،حبیب)1388(،»متونطبری«،ضمیمۀ15آینۀمیراث،

تهران:میراثمکتوب.

-بینشکشمیری)قرن11هـ.ق(،مثنویرشتۀگوهر،نسخۀخطی

برگهای: بریتانیا، موزۀ کتابخانۀ 705 Egertoon  شمارۀ

180پ-219ر.

-بینشکشمیری)1392(،مثنوی رشتۀ گوهر،بهکوششیوسف

اسماعیلزاده،رشت:رخسارصبح.

یا افسانه »امیرپازواری: -جوادیانکوتنایی،محمود)1377(،

تاریخ«،در شناخت فرهنگ و ادب مازندران:بهیادامیرپازواری،

تهران:اشاره،ص59-72.

-دانشپژوه،محمدتقی)1364(،فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ 

مرکزی دانشگاه تهران،ج17،تهران:دانشگاهتهران.

امیریهای کهنترین کتاب بر »نقدی ،)1392( علی ذبیحی، -

مازندران«،کتاب ماه ادبیات،شمارۀ78،پیاپی192،ص70-67.

سایت پازواری، امیر مکتوب دیوان ،)1393( علی ذبیحی، -

انسانشناسیوفرهنگ-19فروردین1393:

www.anthropology. ir/node/22403
← )1384( درزیکالیی داودی محمد و منوچهر ستوده، -

امیرپازواری)1384(.

آینده، مجلۀ فارسی«، »پارسی، ،)1359( -سروشیار،جمشید

س6،آذرتااسفند،شمارۀ9-12،صص675-671.

-صمدی،حسین)1372(،کتابنامۀ مازندران،2ج،ساری:سازمان

برنامهوبودجه.

و  رویان  و  طبرستان  تاریخ  ،)1363( مرعشی ظهیرالدین -

ی
ینویافتۀمازندران
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  مازندران،بهاهتمام:برنهارددارن،مقدمه:یعقوبآژند،تهران:

چاپدیبا.

-گلباباپور،محمدکاظم)1349(،بخشمقدمه←امیرپازواری

بهکوشش: مازندرانی،ج2، کنزاالسرار  )1283ق-1866م(،

برنهارددارن،دارالسلطنهپطربورغ،چاپافستدرایران1349

شمسی،بهاهتمام:محمدکاظمگلباباپور.

تهران، اسالمی- شورای مجلس ،291 شمارۀ خطی نسخه -

مجموعۀاهدایی،سرلشگرمجیدفیروز،سدۀ11.

-نسخهخطیشمارۀ2446،دانشگاهتهران،نسخهدرجنگ،

سدۀ11.

-نسخهخطیشمارۀ7387،دانشگاهتهران،ُجنگیازمطالب

علمی،کالمیوادبی،سدۀ12.

-نسخۀخطیشمارۀ3840،کتابخانۀآیتاللهالعظمیمرعشی-

قم،شرحاشعارامیرکجوری،سنۀ1272ق.

-نوشاهی،عارف)1387(.»ترقیمهنویسینسخههایخطی«،

کتاب ماه ادبیات،شمارۀ20،پیاپی134،ص86-80.

اهتمام: به ریاض العارفین، -هدایت،رضاقلیخان)1305ق(،

مالعبدالحسینومالمحمودخوانساری،تهران،کتابفروشی

وصال.)همچنین:تهران،انتشاراتامیرکبیر،1388(.

-Akimushkin.O. F. et al., 1964: Persidskie i tadzhik-
skie rukopisi Instituta Narodov Azii AN SSSR I,  
Moscow . 

تاریخ کشیک خانه همایون )فارسی(
نورالدینمحمدشریفکاشانیمتخلصبهنجیب

)1062–1123ه.ق(

تصحیحوتحقیق:اصغردادبهومهدیصدری،

625ص،تهران،1394.

تحقیق در مجالس تفسیری فضل بن محب 
نیشابوری و ادبیات فارسی آن

گنجینهایازسرودههایزاهدانۀفارسی)سدۀپنجمهجری(

مقدمهوتحقیق:جوادبشریومحمدافشینوفایی،

102ص،تهران،1394
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