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نگاه حکوتاهححهحربوراحگنُر یاارح س ا  

عبقالقّمریبسطّدسییکسیازیدشّراهیشههتّریخسیبسطّمیمری

یقهیرّ ییّزمرمیویموازمرمیایت،یکهیاگهچهی ثّریارزشمنق ی

ازیاویبهجّ یدّنقهیایت،یولسیدورمیبسیدهه یتذکههینویسّنیدهاری

گهفتهیوییراچیتذکههینویسسیشهحیحّلیاویراییننوشتهیایت.ی

اطالعّتیدّیمربّرۀیعبقالقّمریبسطّدسیدنحصهیایتیبهیدطّلبسی

کهیخومیجستهیویگهیختهیمریدجموعۀیشعه ی»گلشنیوصّل«ی

ـیدنتخبسیکهیازییهومهیرّ یخویشیویمیگهشّعهانیییقهیرّ ی

وینییکهمهیایتیـییّمیکهمه،یویتّریخیرّیسی نهمیتّییّزمرمیرجه یتق

کهیمریپّیّنیبهخسییهومهیرّیمرجیکهمهیایتی.ی

و یمریبسطّمیبهیمناّی دقیوپسیازیکسبیدققدّتیعلومیبهی

اصفهّنیدهّجهتیکهمیویمریمویدقریۀیدهتضسیدلسیخّنیوی

حسناهییبهیتحصالیوتقریسیدشغولیشق.یبسطّدسیبهیشههرّیوی

دنّطقییدختلفیازیجملهیخهایّن،یدکهیویعهاقیدسّفهتیکهم.ی

اویمرینّدهیا یکهیبهییکسیازیادهاینوشته،یبهیدسّفهتیرّ یخومی

اینیچنانییاشّرهیکهمهیایت:

اینیغهیبیاطواریاینیرّیویباچّرۀیبسیبهگیونوایدخّلفیاینی

تسیمری
ا
اطواریمریاصفهّنینشویوینمّینمومهیویرایتشیاینیکهیدق

عهاقیویخهایّنیمریخقدتیبزرگیوکوچکیبومهیویمریحجّزی

چنانی رهگزی پامومهی دهاحلی حسینسیواری عشّق،ی بّی بسیّری

 وازهیا یبلنقینکهمه.ی)بسطّدس:ی27(ی

بسطّدسییمریاصفهّن،یبها یدقتینّدعلودسیدقرسیفهزنقانیاداهانی

ویبزرگّنییبومهیایتیویمریخاللینوشتهیرّ یخوم،یبهیاینیدوضوعی

اینیچنانیاشّرهیکهمهیایت:

لاکیچونیکمتهینیرایبانیاالدثّلیواالدهانیبهیتعلامیوتّمیبی

اداهزامگّنیدمتّزیویدفتخهییّختهیانق...ی)رمّن،ی28(

فههیتینویسیجنگیامبس،یمریابتقا یمیتنویس،یبسطّدسی

رایاینیگونهیدعهفسیکهمهیایت:

اینیشّعهیوینویسنقۀیدّرهیویدّمری]را[یکهیمریاوانی1114قی

دسیزیستهیویمریراچیتذکههیویدنبعیبهینّمیواثهیاویبهنمسیخوریم،ی

بهیوییلۀیاینیاوراق،یکهیخوشبختّنهیازیمیتبهمیزدّنهیدصونیوی

رمچونیگنجسیدخزونیازیلئّلسیابهاریایت،یدسیشنّییمیویبهی

دقّمیویفضلیاویپسیدسیبهیم.یبهیشهّمتی ثّریاویکهیبهتهینیوی

وی یهشّری طبعسی مارا ی دسیبّشق،ی دعهفی بسیغهضیتهینی

دهیحهیا یتوانّ،یمریانواعینظمیازیدصاقهیویغزلیویدثنو یایتّمی

میویمرینثهیدقتقریویدسلطیویدسیتوانیمریعقامیشعها ی
ا
دسل

خوبیعهقیصفویهیبهیشمّری ورم.یدحزونیازیدهممیبسطّمیوی

اودّتی دقریسی وی دعلمسی بهی وی دسیزیستهی اصفهّنی مری

دسیگذرانقه.یدهم ی زامهیویبّذوقیویبهیادسّمیعلومیعقلسیوی

دبها،ی وی باگّنهی اخالدسی نوادصی وی رذائلی ازی وی نقلسی شنّی

عّشقیپیشهیویروشنیانقیشهیدسیبّشق.ی

آثارحشحتأ یفاتحگنُر یاارح س ا  ح

 ثّریبسطّدسیرایدسیتوانیبهیمویمیتهیتقسیمیکهم:

ر ف.حتأ یفحها،حسدشاهحهاحشحنووتهحهایحح س ا  

بعحراح  ر ف.ح1.حجد

اینیاثه،یدجموعۀینوشتهیرّ یدنثوریوییهومهیرّ یبسطّدسیویی

دنتخبسیازییهومهیرّ یبهخسیازیشعها ییقهیرّ ینهمیتّیاوایلی

یقۀیموازمرمیایت،یبهیرمهاهیچنقیحکّیتیدنثوریازیکتبیدعتبهی

دّننقیفرج بعد از شدتیویتاریخ جهانگشای جوینی،یکهی

بسطّدسی نیرایمریحانیتقریسیمریدقارسیعلماۀیاصفهّنیکتّبتی

کهمهییایت.یدتأیفّنهیاینیدجموعهیعنوانینقارمیویدّیمریاینیدقّلهی

ازی نیبّعنوانیجنگیامبسییّمیخوارامیکهم.یاینیاثهتّیکنونیچّپی

نشقهیایتیویدّیمراینیدقّلهیبهیدعهفسی نیخوارامیپهماخت.

ر ف.ح2.حخالصةحگلمحر مب قحشر کالم

گزیقهیا یایتیمریعلمیدنطقیویکالمیبهیزبّنیعهبس.یاینی

یاثهیشّدلییهیریّلهیبّیعنّوینیودوضوعّتیگونّگونیایت:ی

1.ح ب قحـیکهیگزیقهیا یازیکتّبیرّ یدعتبهیدنطقیایت،یشّدلی

یکیدققده،یچنقیفصلیویکیخّتمه؛ی2.حکالمیـیکهیشهحیدتنی

حسیُّحهاایح یدآقای 

نویسنقهیویدقراسیزبّنیویامباّتیفّریس
sh_miraghaee@yahoo.com

حود حبااحگحنحُر حیحاارح س ا  
بعحراح حرش شح ردا حجد
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 تجرید شیخیطویسیایتیویدطّلبی نیمریششیدقصقیباّنی

شقهیایت؛ی3.حرصواحایهیـیدوضوعیکتّب،یشهحیزبدةاالصولی

شیخیبهّیسیایت.یدطّلبیکتّبیزیهیپنجیعنوانیبهینّمی»دنهج«ی

ی دقهیایت.یاینیمیتنویسیبّیمویخطینسخیونستعلاقیینوشتهی

شقهیایتیویبّیشمّرۀیثبتسی8728یمریکتّبخّنۀیدهکز یمانشگّهی

تههانینگهقار یدسیشومی)مانشیپژوه،ی1357:ی17/ی205(.

ر ف.ح3.ح بتخبحنهجحر نالغهح)ر مختارر مبتخب(

گزیقهیا یازینهجیالبالغهیایتیکهیبسطّدسیکتّبتیی نیراییمرییروزی

خّدّنی دقهبی دقریۀی مری ی1118قی دحهمی چهّرمرمی یکشنبهی

 دّکمّل،یبهیخطینسخیمری72بهگیبهیپّیّنیریّنقهیایت.یاینی

میتنویسیبهیشمّرۀی14379میمریکتّبخّنۀیدهکز ی یتّنیدقسی

نگهقار یدسیشومی.ی

ب.حاستبویسحهای حکهح س ا  حکتاحتحکداهحرستح

ب.ح1.حر حوراح حح

ازیفیایضییکیّشیّنیسیی)۱۰۰۶-یی۱۰۹۱ق(،یکهیدوضوعی نییاحیّمییثییشیایعیهیی

ویزبّنی نیعهبسیایت.یاینیمیتنویسیرایبسطّدسیبهیخطینسخی

نگّشتهیویمرییکسیازیچهّرشنبهیرّ یشوالی1112قیمری197بهگی

تههانی دلسی کتّبخّنۀی ی مری نسخهی اینی ایت.ی ریّنقهی پّیّنی یبهی

بهیشمّرۀی3284عینگهقار یدسیشومی)انوار،ی1381:ی15/ی93(.

ب.ح2.حرسا ۀحس حاصل

ازیخواجهینصاهالقینیطویس،یکهیدوضوعی نینجومیوزبّنی نی

فّریسیایت.یبسطّدسیاینیمیتنویسیرایبهیخطیینستعلاقیکتّبتی

دقریۀی مری 1117ق،ی 21رباعیالثّنسی یهیشنبهی روزی مری وی کهمهی

حسناۀیاصفهّنیمری13بهگیبهیپّیّنیریّنقهیایت.یاینینسخهیمریی

کتّبخّنۀیخّنقّهیاحمقیۀیشیهازیبهیشمّرۀی5/ی691ینگهقار ی

دسیشومی)وفّماریدهام ،ی1391:ی403(.

ب.ح3.حقورگُرالبكامحايح رداةحر حالاحشر حدرم

ازیعالدۀیحلس،یکهیمربّرۀیفقهیویبهیزبّنیعهبسینوشتهیشقهیایت.

بسطّدسیاینینسخهیرایبهیخطینسخیمریدقریۀیدهتضسیدلسیخّنی

اصفهّنیمری280بهگیکتّبتیکهمهیویمریروزیپنجشنبهیموازمرمی

دحهمی1119قیازیایتنسّخی نیفهاغتییّفتهیایت.یاینینسخهیبهی

شههر ی عبقالعظامی حضهتی کتّبخّنۀی مری 114ی ثبتسی شمّرۀی

نگهقار یدسیشومیی)حّفظاّن،ی1382:ی1/ی440(.

نسخهیا یبّیشمّرۀی6یمرینشهیۀینسخهیرّ یخطسیكتّبخّنۀی

نسخۀی دشخصّتی کهی شقه،ی دعهفسی تههانی مانشگّهی دهكز ی

نگهقار ی لغتینّدهی دؤیسۀی کتّبخّنۀی مری وی مارمی رای یّمشقهی

دویسۀی بّی نگّرنقهی 77(.ی 3/ی 1357:ی )مانشیپژوه،ی ایتی دسیشقهی

مری نجّی رای اینیمیتنویسی وی تمّسیگهفتی لغتینّدۀیمرخقای

ناّفت.یشّیقیرمانیمیتنویسیازیدویسۀیلغتینّدهیبهی یتّنۀی

حضهتیعبقالعظامیبهمهیشقهیایت.

ب.ح4.حتفسیدحصاا 

مریمویجلق،یازی دّبزرگیتههانس.یدؤلفیکهیاینیتفسیهیرایبهیخطی

بسطّدسیمیقهیبومه،ینوشتهیایت:ی»دنیاینیتفسیهیرایکهیبهیخطی

خوبسینوشتهیبومیرؤیتیکهمم«.یبسطّدسیاینینسخهیرایرنگّمی

اشتغّلیمریدقریۀیدقهبیخّدّنیاصفهّنیکتّبتیکهمهیویمرینهمی

شعبّنی1121قیازیکتّبتی نیفهاغتییّفتهیایت.یاویمریرنگّمی

کتّبتینسخۀییّمشقه،یدشغولیدبّحثۀیتفسیر بیضاوییویفروع 

کافییبومهیایتی)تههانس،ی1403:ی9/ی442(.

ب.ح5.حر ورا ححاحیحضححکحاوحانح حح)جزِءحوشم(

بهیزبّنیعهبس.یبسطّدسیاینیمیتنویسیرایبهیخطیینسخیمری1125قی

کتّبتیکهمهیایت.یاینینسخهیبهیشمّرۀی27/114یمریکتّبخّنۀی

 یتیهللایگلپّیگّنسینگهقار یدسیشومی)خویس،ی1388:ی3/ی200(.

ب.ح6.حر ورا 

بسطّدسیکتّبتیبخشیمیگه یازیالوافی رایبهیخطینسخیمریروزی

دقریۀی دّکمّلی مری 1126قی رباعیالثّنسی چهّرمرمی یکشنبهی

اصفهّنیبهیپّیّنیریّنقهیایت.یاینینسخهیبّیشمّرۀی433یمری

کتّبخّنۀیدقریۀیعلماۀیادّمیصّمقعیدزوینینگهقار یدسیشومی

)طاّریدهاغس،ی1378:ی1/ی298(.

بعحراح   ردا حجد

جنگیدورمینظهیدجموعهیا یازینظمیوینثهیایت،یکهیالبتهییهمی

نظمیمری نیبیشتهیایت.یاینیاثهیدشتملیبهیاشعّردؤلف،یرمچنانی

شّعهانسیچونیصّئبیتبهیز ،ییحّبیاصفهّنس،یکلامیکّشّنس،ی

بّفقس،ی تبهیز ،یشفاعّ یشیهاز ،یجّدس،یوحشسی وبی دجذ

نوعسی نیشّبور ،ی نظاه ی رهو ،ی خهایّنس،ی صفسی ارلسی

اینی بهی افزونی ایت.ی و...ی اصفهّنسی ماوومی داهزای خبوشّنس،ی

چنقینیدطعۀینثهیازیخومیبسطّدسیویموینّدهیازیصّئبیتبهیز ی
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ویبخشیرّیسیازیفرج بعد از شدت ،یجهانگشای جوینی وی

وفیات االعیان ویچنقیدعمّیازیکتبیدختلفیمریاینیدجموعهی

یرنهدنقانهیمریرمی یّفتهیدسیشوم.یبسطّدسینثهیوینظمییرایبهیصورت

یظّره ،یازیخستگسیوی  داخته،یتّیعالوهیبهیزیبّیسیصورت

کسّلتیخواننقهیجلوگاه یکنق.یو یاینیدجموعهیرایمریدقتسی

ومیرفتییّل،یازییّلی1111یتّی1118قی) نگونهیکهیازیتّریخیرّ ی حق

پّیانیاشعّریبهدسی یق(یبهیخطینستعلاق،یمریمویدقریۀیاصفهّن،ی

یعنسیدقریۀییدهتضسیدلسیخّنی)دهتضویه(یویدقریۀیحسناه،یی

کتّبتیکهمهییایت.یاینیدجموعه،یتّیکنونیدعهفسینشقهیایتیوی

تّی نجّیکهینگّرنقهیجستیوجویکهمهیایت،یتنهّینسخۀیدوجومیازی

 نیمریکتّبخّنهیرّ یایهان،ینسخۀیکتّبخّنۀیدهکز یمانشگّهیتههانی

ایت،یبهیشمّرۀیثبتسی3326.ی

بعح رهمیتحجد

اینیجنگیبهیجهّتیزیهیارماتیمارم:

ح1 اشعّریبسطّدس،یبهیعنوانییکسیازشعها ییقهیرّ ییّزمرمی.

ویموازمرم،یتنهّیمریاینیجنگییّفتیدسیشوم.یخواننقهیبّی

دطّلعۀیاشعّریو ،یبّیافکّریویانقیشهیرّ ییکسیازیدشّراهی

بسطّمی شنّیدسیشوم.

ح2 یهومهیرّ یبهخسیازیشّعهانیگمنّمیوینّشنّختهیکهینّمی نیرّی.

مریتذکههیرّ یفّریسیناّدقهیایتیمریاینیدجموعهیمیقهی

دسیشوم؛یدّننقینورسیرمقانس.

ح3 تصحاحی. رنوزی ثّری نیرّی کهی شعهای ازی بهخسی یهومهیرّ ی

وچّپینشقهیایتی)ازیجملهیدّنسیشیهاز ی،یییاقیعلسیدهه یجبلی

عّدلسیو...(یمراینیجنگییّفتیدسیشومیویعالوهیبهی نکهی

خواننقۀیاینیدجموعه،یبها یاولانیبّریاشعّری نّنیرایدطّلعهی

دسیکنق،یاینیجنگیدسیتوانقیبها یدصححّنسیکهیدصقیمارنقیی

 نی ثّریرایتصحاحیکننقیدفاقیبّشقییدّننق.

ح4 بهخسیازییهومهیرّ ییشعهایمریاینیجنگیمیقهیدسیشوم،یکهی.

مریمیوانیرّ یتصحاحیشقهیوچّپیشقۀی نّنینیست؛یدّننقی

یهومهیرّیسییازیشفاعّی یشیهاز ،یداهرضسیمانشیدشهق ،ی

یحّب،ییداهزایماوومیاصفهّنسیویوحاقیدزوینس.

ح5 ازی نجّیکهیبسطّدسیبّیبهخسیازیشعها یاینیجنگیدقّرنی.

ورمیعصهیبومهیایت،یدسیتوانیبهیصحتیانتسّبیویضبطی

اشعّریمریاینیدجموعهیاعتمّمیکهم.

ح6 بهیگزینسیبسطّدسیازییهومهیرّ یشّعهان،ینشّنیازیذوقی.

یلامیویشعهشنّسیاویمارمیویخواننقهیبّیدطّلعۀیگزیقهیرّ ی

یاو،یعالوهیبهیالتذاذیامبس،یبهیغنّ یانقیشۀیخومیدسیافزایق.ی

ازی نیجملهیایتیساقی نامۀیرضسیالقینی رتامّنس،یبیمار و 

طبیب داهزایشهیفیتبهیز ،یدصّیقیدهه یجبلیعّدلسیوی

شوکتیبخّرایسیمریدنقبتیحضهتیعلسیبنیدویسیالهضّعی

)صی48یوی154(،یدثنو ییهاپّ یدهه یجبلیعّدلسی)ص52-ی53(ی

ویدثنو ییوزیویگقازینوعسیخبوشّنسی)ص155(.

شیژگ حهایحنگارشحشحرسمحر خطحنسخهح

یدورابینوشتهیوی بسطّدسیاشعّریرایبهیخطینستعلاقیویبهیصورت

اگهیشعه یمرییتونیخومیتمّمینشقه،یامادۀی نیرایمریحّشیۀیصفحهی

 ورمهیایت.یاویمریپّیّنییبهخسییهومهیرّ یخومیویبعضسیاشعّری

ایت. نوشتهی رای کتّبتی ودحلی تّریخی میگهان،ی اشعّری ازی

ویژگسیرّ یریمیالخطسیمیتنویسیدورمینظهیازیاینیدهاریایت:

ح1 کحبهیجّ یگ..

ح2 بها ینشّنقیمامنییینکهه،یشنّیۀیمومیشخصیوییّییینسبتی.

پسیازیرّ یغاهدلفوظ،یازیرمزهیایتفّمهیکهمهیایتی)دّننقی

بهیجّ ی شقۀ«ی »حاهانی کهمهیا «؛ی »روشنی بهیجّ ی کهمۀ«ی »روشنی

»حاهانیشقهیا «(.

ح3 اتصّلی  یپیشونقیایتمهاریبهیفعلی)دّننقی»داکشم«یبهیجّ ی.

»دسیکشم«،ی»داهوم«یبهیجّ ی»دسیروم«(.ی

ح4 »بهی ن«،ی. بهیجّ ی »بآن«ی )دّننقی دتممی بهی اضّفهی حهفی اتصّلی

»بهوامار «یبهیجّ ی»بهیروامار «(.

ح5 بهیکّریبهمنیچهیبهیجّ یچوی)دّننقی»کسینقیقیرهگزیچهیدنیازی.

خّنمّنی وارهیا «(.

ح6 حذفینکهمنیرّ یغاهدلفوظیپیشیازیگیداّنجسیجمعی.
)دّننقی»میقهیگّن«،ی»زنقهیگس«،ی» زارمهیگّن«(.1

1.ینگّرنقهیاینیدجموعهیرایتصحاحیوی دّمۀیچّپیکهمهیایت.
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تأ ل حارحسدشاهحهایح س ا  ح

میگه ی دّلبیرّ ی مری ادّی ایت،ی غزلییهای شّعه ی بسطّدسی

رمچونیربّعس،یدخمس،یدطعهیویفهمینازیطبعی زدّیسیکهمهیایت.

اویمریغزلی»دحزون«یتخلصیدسیکنقیویتنهّیمرییکیغزل،یکهیبّی

دطلعیزیهیشهوعیدسیشومی،یدّمرییتخلصیکهمهیایت:

ـــتم ـــسیدسیماش ـــهیفهصت ـــسیگ ـــومیته ـــقمیازیخ دسیش

نّلهیدسیکهممیچوینسیگهیدوتسیدسیماشتمی)بسطّدس،ی84(

یو یمرییهومنیاشعّریبهییبکیرنق یگهایشیماشتهیویمیوانیرّ ی

شعها یدعهوفی نییبک،یدّننقیصّئبیویکلامیکّشّنسیرایدطّلعهی

کهمهیایت.چنّنیکهیمریامادۀیدقّلهیخوارقی دق،یبهیصّئبیارامتی

دسیورزیقهیوییبهیایتقبّلیبهخسیازیغزلیرّ یاویرفتهیایت.

نمونهحریحرزحسدشاهحهایح س ا  ح

بسطّدسیمریاثنّ ییهومهیرّ یمیگهیشّعهان،یبهخسییهومهیرّ ی

خومیرایبّیذکهینّمیخویشیویگّهیبّیعنوانی»لمحهره«ی ورمهیایت.ی

بها ی شنّیسیبّییبکیشّعه یویویژگسیرّ یشعهیاو،ییکیغزلی

رایمریپسیدسی وریم.ی

ـــذرم؟ ـــّرمیبگ ـــهیی ـــلیمریرج ص
ا
ـــسیدت ـــّیک ـــهیت عم

بگذرم ــّرمی روزگ گهی چنانی ــّران،ی ی ایتی دشکلی

روزیویشـبییکسـّنیبـهیدـنیگهمیـقهیمریرجـهانیاو

بگـذرمی تـّرمی شـبیرّ ی چهییـّنی مارمی حاهتـسی

کنـم داـقانی مری گـو ی رای یـهی وی چـوگّنی رای دـقی

بگذرم شهسوارمی دــنی بــهی تقهیبی ــنی ای بــهی تــّی

رمچـویبلبـل،ی هیویافغـّنیایـتیکّرمیروزیویشـب

بگـذرم گلیعـذارمی خّطـهی نی شـّیقی رحـمی

گفت کهی جوابی نی مری پّیسی وی میتی دحزونی کهمهی

میتیدسیدّلمیبهیرمیتّیودتیکّرمیبگذرمی)بسطّدس،ی4(ی

وی ارامتی بسطّدسی کهی گفتی دسیتوانی جنگ،ی اینی مری تأدلی بّی

ملبستگسیخّصسیبهیصّئبیتبهیز یویشوکتیبخّرایسیمارم.ی

تعقامیغزلیرّیسیکهیازیصّئبیویشوکتیمریاینیدجموعهیدشّرقهی

دسیشوم،یکهیچنقیبهابهییهومهیرّ یمیگهیشّعهانیایت،یملالیبهی

اینیدقعّیت.یملالیمیگه،یتفألسیایتیکهیبسطّدسیجهتیکّر ی

بهیمیوانیصّئبیزمهیایت،یویخومیمریبّال یغزلیصّئبیبهیاینی

نکتهیاشّرهییکهمهیایتی)بسطّدس،ی11(.یشّرقیمیگهییبکیغزلییهایسی

اویت؛یبسطّدسیبهیادتفّ یصّئبیچنقیغزلییهومهیایت:ی

دسیکشـم جّنـّنی کـو ی ازی دصلحـتی بـها ی پـّی

)بسطّدس،ی7( ازیجّنیدسیکشمی ادتحّنیویمیتی اینی دسیکنمی

دسیکشـم گهیـّنی چشـمی مری جنـونی صحـها ی خـّکی

نّزییهویازیگهمبّمیاینیباّبّنیدسیکشمی)صّئب،ی1375:ی5/ی2599(

کـن نـّزی تـهکی تـوی ی رای یـّر ی چـهی اکنـونی دسیکشـیقی

 نچـهیمریانجـّمیخوارـسیکـهمیمری غـّزیکـنی)بسـطّدس،ی13(

کـن یـّزی صبوحـسی دّنـونی ایـتی صبـحی دطهبـّی

)2935 3/ی 1375:ی )صّئب،ی کنی شعلۀی وازی یپنقی رای ملی مانۀی

و یمریچنقییهومهیبهیایتقبّلیغزلیرّ یکلامیرفتهیایت،ی

بها ینمونه:

کلاـم بیـتی ایـنی ازی شـّمی ایـتی شـقهی دحـزونی ملی

»گوشـۀیفقـهیویفنـّیرایکـهیزیدـّیدسیگاـهم؟«ی)بسـطّدس،ی5(یی

اویرمچنانییکیبّریبهیمیوانیکلامیتفألیزمهیایتی)نک.یبسطّدس،ی11(.

 باحع

انوار،ییـیاقیعبقهللای)1358(.یفهرسـت نسـخ خطی کتابخانۀ ملی   ـی

جمهوری اسـامی ایران.یج15.یتهـهان:یکتّبخّنۀیدلسیجمهور ی

ایالدسیایهان.

بسـطّدس،یعبقالقـّمر.ی]جنگ ادبی[.یمیـتنویسیشـمّرۀیی8728ی ـی

کتّبخّنۀیدهکز یمانشگّهیتههان.ی

تههانـس،ی دّبـزرگی)1403ق(.یالذریعـه الی تصانیف الشـیعه.ی ـی

ج9.یچّپییوم.یباهوت:یماراالضواء.

حّفظاـّنیبّبلـس،یابوالفضـلیی)1382(.یفهرسـت نسـخه های  ـی

خطـی کتابخانـۀ آسـتانۀ حضـرت عبدالعظیـم حسـنی.یدـم:یی

یّزدّنیچّپیوینشهیمارالحقیث.

مانـشیپـژوه،یدحمقتقسی)1357(.یفهرسـت نسـخه های خطی  ـی

کتابخانـۀ مرکـزی دانشـگاه تهـران.یج3،ی17.یتههان:یانتشـّراتی

مانشگّهیتههان.

صـقرایخویـس،یعلـسیویمیگهانی)1388(.یفهرسـت نسـخه های  ـی

دویسـۀی دشـهق:ی گلپایگانـی.ی هللا  آیـت  کتابخانـۀ  خطـی 

ـییپژورشسیالجوام.یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی فهرنگسیی

صـقر ی،یدهـق ی)1376(.یکلیـات طالـب کلیـم کاشـانی.ی ـی
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تههان:ینشهیرمهاه.

طاـّریدهاغـس،یدحمـومی)1378(.یفههیـتینسـخهیرّ یخطـسی ـی

کتّبخّنـۀیدقریـۀیادـّمیصـّمقیدزویـن.یدزویـن:یدعّونـتی

تحقاقّتیحوزۀیعلماۀیدزوین.

خطـی  نسـخه های  فهرسـت  )1375(.ی حبیـبیهللای عظامـس،ی ـی

ایـران.یج13.یتهـهان:  کتابخانـۀ ملـی جمهـوری اسـامی 

کتّبخّنۀیدلسیجمهور یایالدسیایهان.

صّئـبیتبهیـز ،یدحمقعلـسی)1375(.یدیوان صائـب تبریزی.ی ـی

بهیکوششیدحمقیدههدّن.یانتشّراتیعلمسیویفهرنگس.ی

وفـّماریدهام ،یدحمقی)1391(.یفهرسـت کتـب خطی کتابخانۀ  ـی

خانقـاه احمدی شـیراز.یتهـهان:یکتّبخّنـه،یدوزهیویدهکزیایـنّمی

دجلسیشورا یایالدس.

 

آاثر رد دست چاپ
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