
  
  
  
  
  
  
  
  

  كتابنامه
  . ش1380احمد عبداهللا، ): ؟(، مؤلف ديواناديب صابر ترمذي، ـ 
به كوشش سـيد   ،2ج  ،مجموعه مقاالت عباس اقبال آشتياني، 1378، اقبال آشتياني، عباسـ 

  .محمد دبيرسياقي، تهران
  .ش1385، به كوشش محمدرضا قنبري، تهران، كلياتاميرمعزي نيشابوري، ـ 
  .ش 1376كوشش محمدتقي مدرس رضوي، تهران،   ، بهنديواانوري، ـ 
  .ش1331رشيدياسمي، تهران، چ وحيد دستگردي، با مقدمة ، ديوانبابا طاهر، ـ 
، به كوشش داريوش صـفوت و تقـي بيـنش،    رساله در موسيقيبن محمد معمار،  بنايي، عليـ 

  .ش 1368تهران، 
  .ش1353مرتضي تيموري، اصفهان،  ، زير نظر ايرج افشار والدين احمد وزير بياض تاجـ 
  .، تهرانتاريخ آل جالير ،1382 شيرين،بياني ـ 
  .ش1380سيدجوادي، تهران،  كمال حاج ، به كوشش سيدالتواريخ ةزبدحافظ ابرو، ـ 
  .ش 1382كوشش ضياءالدين سجادي، تهران،  ، به ديوانخاقاني، ـ 
  ).لوح فشرده، روايت چهارم(، تهران لغتنامهدهخدا، ـ 
  .ش1385، به كوشش فاطمه عالقه، تهران، الشعراةتذكر، يسمرقند دولتشاه ـ
  .ش1378، به كوشش سيد محمدرضا طاهري، تهران، تذكرة هفت اقليمرازي، امين احمد، ـ 
، به كوشش اميرحسن عابدي و محمدرضا جاللي تذكرة منتخب اللطايف عليخان ايمان، رحمـ 

  .ش1349نائيني، با مقدمة تاراچند، تهران، 
  .ش 1383، تهران، )به خط صفي الدين ارموي( رسالة شرفيهـ 
 ،آباد اسالمرضا شعباني، كوشش  ، به1ج ، له و اجوبة رشيديئاساهللا همداني،  رشيدالدين فضلـ 

  .م1993/ش1371
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  .ش1383ا، تهران، ، به كوشش مظاهر مصفكلياتسعدي، ـ 
  .ش1379، تهران، )ذكاءالملك(وغي ، مطابق نسخة تصحيح شدة محمدعلي فركليات ،ـــــــ

  .ش1371، به كوشش ابوالقاسم حالت، تهران، ديوانسلمان ساوجي، ـ 
بـن   الـدين ميرحسـين   ، تـأليف قاضـي كمـال   بن ابي طالب ديوان منسوب به اميرالمؤمنين عليشرح ـ 

  .ش1379شيرين، تهران،  حسن رحماني و سيد ابراهيم اشك ه كوششبالدين ميبدي يزدي،  معين
ب قزوينـي،  محمدبن عبدالوها كوشش ، بهالمعجم في معايير اشعار العجمشمس قيس رازي، ـ 

  .ش 1338س رضوي، تهران، با مقابله و تصحيح مدر
فصلنامة ( ماهور، »االلحان عبدالقادر مراغي اشعار محلي جامع«، 1384اشرف،  صادقي، عليـ 

  .69ـ59، ص 28، ش 7، س )موسيقي
  .م1999 ،نيويورك جعفر محجوب،، محمدكلياتـ عبيد زاكاني، 

  .ش1386، به كوشش محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، مختارنامهعطار، ـ 
رضـا مهيـار، تهـران،     ترجمـة ) ترجمـة المنجـد االبجـدي   ( فرهنگ ابجدي عربي ـ فارسي ـ 

  .ش1370
  .ش1377، تهران، مجالس المؤمنين قاضي نوراهللا شوشتري،ـ 
پـور،   بـه كوشـش نصـراهللا ناصـح    ) باب موسيقي(الدباج  ةتاج لغرّال ةدرالدين شيرازي،  قطبـ 

  .ش 1387تهران، 
  .ش 1366كوشش تقي بينش، تهران،   ، بهجامع االلحانمراغي، عبدالقادر، ـ 
  .ش 1372كوشش تقي بينش، تهران،   ، به)خاتمه( جامع االلحان ،ــــــــــــــــ

  .ش 1388ك خضرايي، تهران، ، به كوشش بابجامع االلحان ،ــــــــــــــــ
كوشش تقي بيـنش، تهـران،     ، به)با متن ادوار و زوائد الفوائد( شرح ادوارـــــــ، ـــــــــ

  .ش1370
  .ش 1356، تقي بينش، تهران، مقاصدااللحانـــــــــــ، ـــــ
  .م1897، چاپ سنگي، به كوشش منشي نول كشور، كانپور، ديواننورالدين ظهوري،  مالـ 
  .ش 1379كوشش سيد محمد دبيرسياقي، تهران،  ، به ديوانوچهري دامغاني، منـ 
  .ش1363الزمان فروزانفر، تهران،  ، به كوشش بديعكليات شمس يا ديوان كبيرمولوي،  ـ 
  .ش1370تهران، كليات، نظامي گنجوي، ـ 
اعيل از حملة مغول تا مرگ شاه اسـم ( رجال كتاب حبيب السير ،1324 نوايي، عبدالحسين،ـ 

   .، تهران)اول
  .ش1384مجتبي مينوي طهراني،  به كوشش، كليله و دمنهنصراهللا منشي، ترجمة ـ 
  .ش1384، به كوشش سيد محسن ناجي نصرآبادي، تهران، تذكرة رياض الشعراواله داغستاني، عليقلي، ـ 
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 ،تهـران الكسـاندر بلـدرف،    ، بـه كوشـش  1ج ، بـدايع الوقـايع  الدين محمـود،   واصفي، زينـ 

  .ش1349
  .ش1382كوشش مظاهر مصفا، تهران،   ، بهءمجمع الفصحاخان،  هدايت، رضاقليـ 
  .ش 1375، كوشش سعيد نفيسي، تهران، به ديوانهاللي جغتايي، ـ 


