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Abstract 

The publication of newly found ancient works, if done carefully and with scientific 

principles, will pave the way for research in various fields of knowledge, but if done 

carelessly, it itself becomes problematic and adds knots to the knots. The Nargesi 

Abhari's Divan Correction is one of these cases in which many misreadings have 

occurred and the literary researcher cannot benefit from it. The book editor has 

chosen recordings that sometimes ignores the weight of the prosody, which is one of 

the priorities of ancient Persian poetry, and sometimes sacrifices the meaning for the 

dubious recording and puts a meaningless choice in front of the audience. 

Sometimes spelling mistakes also prevent Nargesi poetry from being understood. 

The present article points out the weaknesses and errors of this correction and points 

out the need to revise it in another edition. 
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  فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،انساني علوم هاي برنامه و متون انتقادي نامة پژوهش
  175 -  157، 1400 آذر، 9 شمارة، 21 سال)، پژوهشي ـ علمي مقالة( علمي نامة ماه

  1تو يجفا غيت ز هالك ينرگس شد
  ابهري نرگسي ديوان تصحيح نقد

  *يجالل يعل

  چكيده
 قـات يتحق يگشـا  راه ،رديـ گ انجـام  يعلمـ  ياصـول  بـا  و دقتكهن اگر به افتةيآثار نو طبع

 و شـود   يمـ  زنره خود ابد،ي راه آن در يدقت  يب اگر اما بود خواهد دانش مختلف يها حوزه
 اريبسـ  يهـا   از اين جمله است كه بدخواني ابهري نرگسي ديوان. ديافزا  يم ها  گره بر يگره
  بهرة الزم را از آن ببرد.  تواند  ينم يو محقق ادب است هافتي راه آن در

 كهـن  شـعر  اتياول از كه را يعروض وزن مختار، يها  گاه در ضبط ،وانيد نيا مصحح
ـ  يصـورت  و كند  يم مشكوك ضبط يفدا را معنا گاه و رديگ يم دهيناد است يپارس  معنـا   يب

راه فهـم     برسـر  يمـانع  زين ينگارش يخطاها ن،يب  نيا در. دهد يم قرار مخاطب چشم شيپ
 و دهد  يم نشان را حيتصح نيا يخطاها و ها  ضعف حاضر نوشتار. شوند  يم يسخن نرگس

  .كند   يم خاطرنشان را آن گريد چاپ در يبازنگر لزوم
 يهـا  ضـبط  هـا،  يبـدخوان  ح،يتصح نقد ،يخان چيقل درضايحم ،يابهر ينرگس ها: دواژهيكل

  .مختار يها ضبط يناموزون مشكوك،
  

  مقدمه .1
هم بـدان سـبب كـه از     .اند  يتراث ادب ياياح راه  به  چشم همواره ادبيات حوزة انگر پژوهش

 اي  نكتـه  شايد كه  حيث اين زا هم و نماياند  يرخ م ياكانن يراثاز م يگرد يكي يامپس غبار ا
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 يل،دل ينبه هم .باشد ادبي تحقيقات در اي مسئله و معما گشاي  باشد كه گره يافتهنو اثر آن در
 فـوت  آنـان  نظر از اي  نكته تا گشايند  يآن اثر، چشم به دقت م ياگراز اح يضمن سپاس قلب

  .بست توانند نمي چشم آساني  مصحح به مسلم خطاهاي بر كه روستازهمين و دشون
 كوشـش بـه  ،مـري قهجري هم و دهم چندان شهرة سدة ن شاعر نهي، ابهر ينرگس ديوان
 شـهري  هـم شاعر معاصـر مـا كـه     ي،بداغ يدو سع است هشد تصحيح خانيقليچ حميدرضا

 حدودو انتشارات روزنه آن را در است هنوشت اي  مقدمه يحاست، بر آن تصح يابهر ينرگس
 رسدردسـت  قـدما  از مانده برجاي آثار كهاين. است هكرد چاپ 1376 سال در صفحه 150

 يـا  باشـد  شاعري به ارادت سببمطلوب است؛ خواه به نفسه يف گيرد قرار فرهنگ مشتاقان
 »شـهري  هـم  كـه خـود   يدوسـت  يبو ترغ يقتشو« يافاخر  ياثر چاپ ضرورت محرزشدن

 خـوردني  دل خـون  و طلبـد  مـي  وار  ليكن تصحيح متون دقتي مينـوي  ،باشد ديوانصاحب 
 ديـوان شـود.   نظـر   شده) مقبول طبع مردم صـاحب  تا اثر مطبوع (چاپ ينيقزو ةعالم سان هب

 شده لحاظ آن تصحيح در تركم يعلم هايي است كه اين دقت كتاب ةجمل از ابهري نرگسي
 شـامل  آيـد  مـي  نوشـتار  ايـن  در كـه  ياسـت. نكـات   يافتهبه آن راه  ممسل خطاهايي و است

 و هـا  فاصـله  بـه  تـوجهي  بـي ، مختـار  هاي ضبط ناموزوني، مشكوك هاي ضبط، ها بدخواني
 ها بدل نسخه درباب نكاتي و ،نگارشي اشتباهات، شعر بدخواني در ها آن تأثير و ها فاصله نيم
  .است هركدام براي شاهدمثال ذكر راههمبه متن ضبط بر ها آن ترجيح و
  

 2»نرگسي است ملول تو از لطيف طبع« :نرگسي شعر احوال .2

درج  شـعرش  در مضاميني نه و شانغم و درد نه و دارند حضور مردم نه نرگسي شعر در مـ 
 ايقصـه  حتـي  و مـدح  اهـل  نه و است تعليم اهل نه بگشايد؛ كسي كار از گرهي كه است

در «دانـد كـه     او را كسي مـي  ديوان نويس  مقدمه هرچند. يستشعرش ن پس در نيز عاشقانه
 رسـد   مي نظربه ،)19: 1376 يابهر ي(نرگس »زند  نمي سخن خود جز عشق از چيز ديگر دم

اقتفاي سنت ادبي و نه چيزي  خطابي است مكرر با معشوقي خيالي به نرگسي ديوانسراسر 
 هنيافتـ  چنـداني  توفيـق  نيـز  كلمات گريدر صورت يكه حت يچندان موفق نه تقليد. جز آن
 ديگـر  رسـم  به معشوق جفاي از شكايت و گله و است فراقي مضامين تكرار شعرش. است

  .واسوخت مكتب و عصر شعراي

برابر تصاوير شگفت و نـو  برخي شعرا صرفاً تصويرسازند و در شعرشان مخاطب را در
 را اينان تالش توان  يم ،يستن يقيحق شعر وجوه از تصويرآفريني اين اگرچه. دهند  قرار مي
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 عرصـة  گرانصنعت ديگر دربين جايگاهي برايشان و آورد چشمبه تصويرسازي صنعت در
وي  ديـوان  .نيسـت  نيـز  جايگاه بدين حتي نرگسي شعر اام ،قائل شد ـ  و نه شاعران ـ  سخن

 كـرد،  دنبال وي انها را در آثار معاصران و پيشيني توان رد آن  جز چند تصوير متفاوت كه مي
 نرگسي شايد كه ابياتي از برخي. وادارد اعجاب به را مخاطب كه ندارد آوري  شگفت تصوير
  :اند  ينچن دهد نشان ها آن در را خود وريفن سخن است هكوشيد

ـ د از بـردم  دل خانـة  يسـو  به را الشيخ  را مهمـان  بنشانند است، شيب صفا هرجا يبل   دهي
  .)42(همان: 

 مـرا  گلوسـوز  حسـن  آن ينيريشـ  سوخت   كنم؟ چه نيخون ةيگر از من شيع شد تلخ
  .)45(همان: 

 ما يشانيپ آمده غمش واريد به تا   دگـر  ميننهاد فراغت نيبال به سر
  .)58(همان: 

 شراب يآرزو گريد نكند كس چيه كه    مـرا  خون زيبر گونيم لب آن دور به
  .)58(همان: 

 اسـت  مـن  گهربار چشم اثر از نيا يآر    دارد جا شهان گوش در تو نظم ينرگس
  .)63(همان: 

  گردنت در من خون يا ؟يكن يباك  يب چند    منَـت  خون از باك نباشد ،يخندان و مست
  .)72(همان: 

  
 نرگسي ديوان مقدمة در اي نكته .3

 ديـوان اسـت كـه بـر     يابهـر  ينرگسـ  انشهري همجناب سعيد بداغي شاعر معاصر ما و از 
 ـ   نرگسـي  زندگي از توجهي درخور مطلب نبود سببو به است هاي نوشت  مصحح او مقدمه

تر از احوال شعر واسـوخت و   بيش ـ   هاي معاصران هست در چند تذكره و كتابچه  جز آن
 نرگسـي  شـعر  از كه كليتي اساسبر است هكرد يو سع است هاحوال زمانة شاعر سخن گفت

اما  ،يستوارد ن يشانبر كار ا يراديا ،شيوه اين در. آورد قلمبرداشت خود را به است هدريافت
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اي  دو بيـت از نرگسـي را حـاوي نكتـه     ديـوان در مقدمة  شانينكته الزم است كه ا ينذكر ا
  داند:  دستوري مي

 بـدون (گـذرا)   متعدي فعل وقت هيچ اي،  محاوره چه و ادبي چه امروز، فارسي زبان در
 متعدي فعل با واسطه  بي مفعول بدون اي  جمله چهچنان رود؛  نمي كاربه واسطه  بي مفعول
 نرگسي كه شعر يازدهم يو حت ،دهم نهم، ايه در سده يول ،يستدرست ن شود ساخته
  :است رفته كار به واسطه  يبدون مفعول ب يفعل متعد است آن از اي نمونه

ـ آ  يم يخس و خار هر دنيد از ننگ    مـرا  كه نمينب شمشاد و گل يسو تو بي   دي
  مگرد چمن گرد به و نيمب گل يرو بر    بيعنـدل  چـو  ينـدار  خار يجفا تاب

  .)18 :1376نرگسي ابهري (

  (همان): زند  مي مثال را شواهد اين ديگر شاعران از سپس
  اسـت؟  من گرفتار ينيمسك كه ييگو  يم چيه   شـوق؟  ز رميم  يم گرچه ميسوبه ينيب  يم چيه

  .(حسابي نطنزي)

ـ د شيكو واريد و در بر حسرتبه   وصلش خلوت نميب كه يوحش نشد چون سريم   رفـتم  و دمي
  .)يبافق ي(وحش

 ها مژگان واريد سر خار شود  يم آخر كه    دانـم   ينمـ  پـا  ريز به استغنا ز ينيب  ينم
  .(صائب تبريزي)

است كه  »يستننگر« يدر معنا »يدند« شواهد اين همة و نرگسي بيت دو در كه درحالي
خـاص   كاربرد اين و) چيزي بر چيزي، در سويي،به يستننه مفعول (نگر ،دارد يازبه متمم ن

را در متون نظم و  ييكاربردها ينچن يزاز آن ن تر يشو پ يستن يازدهمو  ،دهم ،نهم هاي  سده
  .داد نشان توان  ينثر م
 :در ديدن ـ

ـ د كه هركس در صبح چشم چو  يديدركشــ يو از ظلمــت پــالس   يدي
  .)25: 1386 ي(نظام

  جفـت   يب اري و بود عشق يب دل كه   گفت  يم و ديد  يم نيزم اندر شرم ز
  .)136: 1386 ي(نظام
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 ام  دهيــد يتجلــ نــور مــن كــهنآز   مانـد  رهيچشمش خ ديد من در هركه
  .)273: 1385 ي(خاقان

 اميـر .... جهيز اين دختـر آورده بودنـد   ةبود، در جمل يبوستان يداشت گفت يتخت دختر«
  ).624 ،2 ج :1373 يهقي(ب »بپسنديد سخت را آن و بديد آن اندر
 :به ديدن ـ

  شناسـم   يمـ  را غماز دو هر آن كه   چشمش دو ميب ز ش،يسو به نمينب
  .)450: 1361 يدهلو رخسروي(ام

ـ  دميد ينم شيسوبه  آغاز داشت يكه در چشم او مست   جـان  مياز ب
  3.)125: همان(

  

 4»دريد غصه از پيرهن خود تن بر نرگسي«: تصحيح نقد .4

 ،است يرعلم ناگز بازار مقاالت و ها  كتاب به غلط يافتن  راه امروز، پژوهش شدر عرصة مشو
 يبـرا  ياسـت كـه هنـوز سـازمان     يبعج سازند  مي نهادي چيزهر يعصر كه برا يناما در ا
 اين بر يو نظارت چندان است هو ادب ساخته نشد ،شعر انديشه، كنندگان  از مصرف يتحما
 در و بينـيم   مـي  را فـر   و فروزان ،مينوي قزويني، عالمه امثال هاي  تصحيح وقتي. نيست بازار

. يابيم  يرا درم يو مجاهدة علم ،»اهتمام« ،»يحتصح« يمعنا كنيم  مي دقت آن نكات و ظرايف
 يگـر د يـة چند پا يحتصح ينبا ا ،يستن يخود شاعر بلندآوازه و طراز اول اگرچه نيز نرگسي

  !است هتنزل كرد يزن
 ديـوان به مراقبت از  ياريسگان بس ياتشدر و بوم اب اكناف و  اطراف بر نرگسي كهبااين

 يـن در ا: «اسـت  هنوشـت  كتـاب  34 صفحة در و كاسته ها آن تعداد ازمصحح  ،  خويش بسته
غـزل   298در  كـه  درحـالي  ،»اسـت  هبيش از شصت بـار [كلمـة سـگ] تكـرار شـد      ديوان
 طور متوسـط در هـر   به يعني ينا و است هبار اين واژه تكرار شد 92بيش از  نرگسي  ديوان
 اسـتفاده  واژه اين از بار  يك از بيش ها  غزل برخي در. است هآمد كلمه اين بار يك غزل سه
 و شـد   يمـ  يمختلف آن بررس ياست بهتر بود كاربردها يو چون واژة پربسامد است هشد
 جامي ديوانبا سگان  ينويم چهآن نظير شد؛  يكار اكتفا نم گزارش و مقدمه در جمله چند به

  ).516- 511: 1338 ينويم بنگريد بهكرد (» خاك پاي سگ معشوق«در مقالة 
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 شـعر  براي صرفاً را شعر نرگسي استپيد چهچنان«است:    نوشته 34 صفحة در مصحح
 انديشـانه   سـاده  جملـه  ايـن . »اسـت  هنبود “هنر براي هنر” نظرية هوادار يعني خواسته؛نمي

شاعر مطـرح شـده و شـاعر     يها پس از دوران زندگ قرن يهنظر ينا يراز ،است هشد نوشته
 يجملـه را در معنـا   يـن هرچنـد مصـحح ا   .باشـد  ادبي نظرية اين هوادار است توانستهينم

 يجـا  اسـت  مصحح تخصصي نظر راه  به  چشم كه مخاطبي نظر از ،است هبرد كاربه يمجاز
  .يستن ييمجازگو ينا

 هـاي  ضـبط  نـاموزوني  مشـكوك،  هاي  ضبط ها،  بدخواني شامل آيد  مي درادامه كه نكاتي
 و ها  بدل نسخه بابدر يو نكات ،تايپي هات  اشتبا ها، فاصله نيم و ها فاصله به توجهي  بي مختار،
نكته الزم اسـت كـه مصـحح در     يناست. ذكر ا   مذكور تصحيح ضبط جاي به ها آن ترجيح
  : است هكرد استفاده زير شرح از پنج نسخة خطي به ديوان يحتصح

 جنـگ )؛ M(بـا عالمـت اختصـاري     5233خانة ملي ملك، شـمارة   كتاب نرگسي ديوان
، غزليـات  جنـگ )؛ G(بـا عالمـت اختصـاري     5249خانة ملي ملك، شمارة  ت، كتابغزليا

خانـة   ، كتـاب نرگسـي  ديوان)؛ Aعالمت اختصاري مجموعة آقاي احمد بهشتي شيرازي (با 
، بيـك  اسـحاق  تـذكرة )؛ B(بـا عالمـت اختصـاري     4101مركزي دانشـگاه تهـران، شـمارة    

در  نرگسـي  ديـوان از  اي  نسـخه  مصـحح،  گفتـة  /ف. بـه 1257خانة ملي ايران، شمارة  كتاب
 پوسـيدگي  دليـل بـه  كـه  اسـت  موجود نيز 4062 شمارةخانة مركزي دانشگاه تهران به كتاب

  .است هنشد يسراستفاده از آن م
  

  ها بدخواني 1.4
 مرا؟ ديفرما »صبر بر« وخور خواب از »يكي« تا   سـپرد  خـواهم  جـان  عشق بيطب شيپ عاقبت

  .)46: 1376 يابهر ي(نرگس

ــرهم ــر م ــار دل شي ــن افگ ــز م ــد هرگ  شكرش؟ و ريش چو دردان  يب به نميب »يكي« تا   نش
  .)95(همان: 

  ؟شيخـو  زار يهـا   ناله از مرا آرد فغان در   »يكي«تا  دل از ستين يخالص مردن دم تا
  .)97(همان: 

ي « قطعاً و ندارند واضحي معناي »يكي« ضبط با بيت سه هر ي  بـه ( »بِكـ هرسـه  در) كـ 
 يها  ياز داور ياريكه اتفاقاً در بس B نسخة گواهبه هم »صبر بر« اول، بيت در. است صحيح
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اسـت. تشـابه   » پرهيـز «سربلند بيرون آمده و البتـه مظلـوم واقـع شـده      يواند يننسخ ا ينب
  نيز روشن است. » پرهيز«و » برصبر«نوشتاري 

 مرا؟ ديفرما زيپره وخور خواب از يك به تا   سپرد خواهم جان عشق بيطب شيپ عاقبت
 مـرا  دياسـا يدگـر، خـاطر ن   يچون كنم جـا    يرو نرگس عدم خواهم ازآن يكو» زر« يجا

  .)46(همان: 

  .باشد »در« آن جاي به بايد و ندارد معنا بيت اين در »زر«

ــانيرق يداد» هــاجــام«   چاك چاك بانيگر يديد مرا تا بانياز رق ــد ب  را شيجفاان
  .)48(همان: 

كـه در آن دوازده بـار از    يتـي بغـزل پـنج   يـن در ا يگرد يتو چهار ب يتب اين بهباتوجه
 .باشـد » هـا   جامـه « يدبا» هاجام« يجا به ،ه استآمد يانماصطالحات لباس و جامه سخن به

 يـن ا يمالخـط قـد  در رسـم  يـرا ز ،آمده باشد» هاجام«صورت  البته در نسخه ممكن است به
چـاك  چاك رقيبان دست از من گريبان ديدي تا: يتب ي. معناه استبود يزجا يسينويوستهپ

  .يداد يهها هد  جامه يشجفااند يبانشده است، به آن رق

 شـراب  يگـو  و گفـت  و اسـت  مغان ريپ يدعا   روز و شب من »درد« كه ميز آب خضر چه گو
  .)59(همان: 

 سـت ين دعاگو آن »درد« از به كار چيكه ه   شب همه ينرگس» درد«جان تو شد  يدعا
  .)69(همان: 

 حالم دگر شد و سخن من دگـر نشـد     تو روز مرگ يمن است ذكر وفا» درد«
  .)80(همان: 

 و مغان پير دعاي من روز و شب وِرد: باشد »وِرد« بايد درد جاي به مصراع چهار هر در
  .توست وفاي ذكر من ورد مرگ روز. توست جان دعاي و شراب گويو گفت

  :ه استنظر داشت يزحافظ ن يتب ينبه ا اول بيت در نرگسي شايد

 گاه من استصبح ورد مغان ريپ يدعا   خانه خانقاه من استيمنم كه گوشة م
  .)124: 1362(حافظ 
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 است بس صحرا زنم يدامان پاك در اگر دست   راه مـن تنهـا بـس اسـت    هم »ةيسا« ابانيدر ب
  .)61: 1376 يابهر ي(نرگس

چنـدان اسـتفاده   » حركـت  يانب يها«و نشانة  ياز عالئم نگارش يحتصح ينكه در اينااب
صـورت   كـه  يدرحـال  ،ه استنشانه استفاده شد يناز ا »يهسا« يبرا يتب يندر ا ،نشده است

انسـان   يراز ،»راه من تنها بس استهم يةسا«بهتر است از » راه منِ تنها بس استهم يه،سا«
  .اندد يم اش يهسا يابانراه خود را در بهم يزو شاعر ن خواهد يراه مهم ياباندر ب
 سـت يجا فتنه و آشوب نآن تو كز ييجا ستين    سـتم ين عشـقت  آشـوب  و فتنه »ييجا« چيه

  .)67(همان: 

 و اسـت  يافتـه  عاشقي مرام و شاعر خواست خالف معنايي اول مصراع حاضر، ضبط با
ـ  يچهـ » «جايي هيچ« صحيح صورت جـا بـدون فتنـه و آشـوب     هـيچ  يعنـي  اسـت؛  »يجـا ب
  .يستمن  عشقت

ــا   عالم همه در بتان عشق از ينرگس يا ــپ علــم مييم ــاره رهني  »مالمــت« پ
  .)71(همان: 

 پـاره  پيـرهن « و است رفته كاربه بيت اين پيشين بيت در »مالمت« قافية كهاين بهباتوجه
 يمعنـ بـه » عالمـت » «مالمـت « يجـا  به يحارد، ضبط صحند معنايي بيت اين در نيز »مالمت

چـاك   يـرهن و عالمـت (پـرچم) آن پ   يـم ا  علَم (مشهور) شدهما از عشق بتان   پرچم است: 
 سـلمان  يتب ينرا در ا يرتصو ين. ا)يما در عاشق يدندريبانگر يانشانة ستم بتان ماست (به

  : ينيمب  يم يزن يساوج
 گــه علَــم مهــر بــر افــالك زدهآن   زده چاك رهنياز مهر چو صبح، پ

  .)710: 1371(سلمان ساوجي 

 ز مـاه تابانـت  » خـود «نبـرد   يكه پرتـو    انداخت سرت بر هيفلك سا ز ابرِ لطف،
  .)72: 1376 يابهر ي(نرگس

 تـو  سـار رخ تابان ماه از خورشيد كهاين براي ؛است »خور« »خود« جاي به صحيح ضبط
خوانـدن  روان براي است بهتر هم »يپرتو«بر را بر سرت انداخت. ا ساية فلك نبرد، پرتويي

  .شود اصالح »يپرتو«به  يتب
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 چيمرهم ه» و«جراحت دل من بِه نشد    گــل دنيــفــزود شــوق رخ او مــرا ز د
  .)73(همان: 

 مـرهم،  از: باشـد  »ز« بايـد  »و« يجـا  . بـه كند  مي مختل را دوم مصراع معناي »و« وجود
  بِه نشد. يچجراحت دل من ه

ــ ةيســــا   فراق» دست«ست كه در ييهما» ز«مرغ وصلش  ــا انــــدازد   برســــر يمرحمتــ  مــ
  .)76(همان: 

 در. دهـد   مـي  وصـال  معنـاي  نـامفهوم  صـورت  اين با بيت و است فراقي غزل فضاي
 كــه باشــد »نــه« بايــد »ز« يجــا بــه شــايد: اســت نــامفهوم عبــارت دو نخســت، مصــراع

 يجـا  شـود. بـه    يمعنا بهتـر مـ  » نه«و البته با  يستخواندن آن در نسخه دور از ذهن ن تباهاش
است  ييمرغ وصلش نه هما«با صورت  يتب يباشد. معنا» دشت« يداحتماالً با يزن» دست«

 يةكـه در دشـت فـراق، سـا     يسـت ن يياست: مرغ وصلش همـا  ينچن» كه در دشت فراق
  ما اندازد.   برسر يمرحمت

 باشد؟ »تيشكا« چه ت،يمن و عشق تو شكا   باشـد  تيمن نـه آنـم كـه مـرا از تـو شـكا      
  .)77(همان: 

 نخسـت  بيت در قافيه تكرار كهاينسبببه هم باشد؛ »حكايت« بايد سوم شكايت ظاهراً
 شـعر  از برگرفتـه  و اسـت  رايـج  »باشد حكايت چه« تعبير كهسبباينبه هم و است مردود
: 1362(حـافظ  » باشـد؟  يـت چـه حكا  ينمن و انكار شراب ا: «يهوزن و قاف ينبه هم حافظ
  بهره برده است:  يرتعب يناز حافظ از ا يشپ يزن ي)؛ البته سعد324

 سـت يغلـط در همـه انـدامم ن    به ييسر مو   باشد؟ تيچه حكا ياز ذكر تو عضو يخال
  .)455: 1365 ي(سعد

ـ مقـدار كفا آن بـه كـه بـه   » چرخ«   سرشك ميس مرا است روان و يسود ستين  باشـد  تي
  .)78: 1376 يابهر ي(نرگس

نـدارد و   ييبودن چرخ معنـا  يتمقدار كفاچون به ،باشد» خرج« يدچرخ حتماً با يجا به
  باشد. يمقدار كافبه يدخرج با ينندارد و ا يپ در ياست كه سود يبحث از خرج



  1400، آذر 9، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   166

 

 آمد برون نيك آهنگ به »زيت« اريكه    بيبسم نبود غم روزگار و جور رق
  .)81(همان: 

 احتماالً و دهد    مي »سرعت  به« معناي جااين در »تيز« گرچه. باشد »نيز« بايد »تيز« يجا به
: باشد »نيز« بايد بيت سياق بهباتوجه .اند  آورده را كلمه اين مناسبت همين به كاتب يا مصحح

كاركرد  ينا يرآمد. نظ يرونب ينقصد ك به» هم« يارنبود،  يكاف يمبرا يبو جور رق روزگار غم
  :يددتوان   يم يزها ن  نمونه ينرا در ا يبيترك

 جانب سمنش ه استگرفت زينبنفشه    اسـمنش يرخ چـو   يجفـا  نبودبسم 
  .)246: 1371 ي(سلمان ساوج

ــا ــانم  يدرد دل و جف ــودجه ــس نب  آمده اسـت    برسركنون  زين يكم درد پا   ب
  .)559: همان(

ــذ      زينبس خط كلكش كه مهر خاتم  نبود ــر كاغ ــاد ب ــت اعتم ــاد از جه  نه
  .)157: 1387(محتشم كاشاني 

 ديآ  ينم نكو فالش و بيغا» كشته«كه    گرفته چون يابم؟ خبر ز حال دل خون
  .)88: 1376 يابهر ي(نرگس

 كه بيابم گرفته خون دل از خبر چگونه: »كُشته« نه است »گشته« كلمه اين كه است ممسل
  يد؟آ  ينم يكوو فالش هم ن است هشد گم

ـ  عجبم كرد به ياز بال   جنون شهنشاه كه وه خرد دياز ق» دستم«  خـالص  بـار  كي
  .)98(همان: 

شدم)؛ احسـنت   يوانهد خرد رها شدم (دبن از: باشد »رستَم« بايد »دستم« جاي به شك  بي
  خالص كرد. باره يك مرا به يبعج ييبه شاهنشاه جنون كه از بال

 »گمانم» «روزِ«دگر  ه استكز ضعف نماند   او چشـم نپوشـم؟   ياز ابـرو  يچون نرگس
  .)110(همان: 

 نظـر  هـم بـه  » روز«ناسب است و درت ابرو با كه باشد »كمانم« بايد حتماً »گمانم« يجا به
زور  يگراو چشم نپوشم كه از ضعف د يطور از ابرو  هچ! يباشد: نرگس» زور« يدرسد با يم

  ) ندارم؟يدنكمان (كش
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 ،كـرد  ذكـر  توان  مي بسياري شواهد »كمان« و »زور« كلمات كاربرد با مضمون اين براي
  :شود  مي اكتفا بيت همين به ليكن

 آمد فزون طاقت يبازو از كمان نيكه زور ا   ابـرو  خـم  نيچ اگر است نيا ميسپر انداخت
  .)108: 1392(وحشي بافقي 

 كنم؟ چه م؟يگو كه شيدردها دارم ازو، پ   دل صدپاره نجويم چه كنم؟» گرد او اي«
  .)112: 1376 يابهر ي(نرگس

 گـر «صـورت باشـد:    يـن ا بـه  بايـد  اول مصـراع  نخسـت  نيمـة  دوم، مصـراع  بهباتوجه
  است:  بوده يجيرا يردواجستن تعب يرتعب چه كنم؟ يمدل صدپاره نجو ياگر دوا»: دل...  يِواد

ــو    است من بيدرد من بر من از طب ــه ج ــانش؟ و دوا مياز ك  درم
  .)532: 1365 ي(سعد

 دل؟ يدوا ميدل دردمند شد، ز كه جو   دل يمـن در بـال   مردم نشسته فارغ و
  .)29: 1340 يا  مراغه ي(اوحد

 كـنم يم يسارخود را و دفع شرم» من كُشم«   ام  خـدمتش شـرمنده   در من و است ماريب اري
  .)113: 1376 يابهر ي(نرگس

 يـن افعال در ا غالب چون باشد؛ بوده »كُشم  مي« اصل در »كُشم من« يجا به دارد احتمال
  يـك  يگـر، ديازسو .گردم)  يو م ،نهم  يم يرد،گ  ينم يم،گر  يكنم، م  ياست (م يغزل استمرار

  .رسد ينظر متكرار زائد به ينو ا ه استكار رفتبه» من« يربار در مصراع نخست ضم

 خونم زديكند غارت نقد دل و ر» گه«   رونميـ ب بـرد  راه از تو زير چشم خون
  .)114(همان: 

 بيـرون  راه از مـرا  تو ريز خون چشم: بيايد »كه« بايد »گه« جاي به عبارت، سياق حيث از
  .بريزد را خونم و كند غارت را دلم نقد كه بردمي

 خواهم كه چشم از عارض خوب تو بـردارم   ينم
ــا ــت يبن ــ يدوس ــم دل چيدر ه ــ محك ــب  ينم  نمي
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 عهدي چند هم افكنده طرح دوستي اين سست  به
 نميـ ب يخـواهم نمـ    يچـه مـ  از طـالع بـد آن   يول

  .)115(همان: 

  باشد تا معنا مختل نشود: يرگونة ز به يدبا يتدو ب ينا يها مصراع ترتيب

 خواهم كه چشم از عارض خوب تو بـردارم   ينم
 نميـ ب يخـواهم نمـ    يچـه مـ  از طـالع بـد آن   يول

 چند يعهد سست نيا يهم افكنده طرح دوست به
ــا ــت يبن ــ يدوس ــم دل چيدر ه ــ محك ــب  ينم  نمي

  .)115(همان: 

ــاه رخــت نســبتي تمــام  ــه م  نيا هاست سال »يكس« جان ستيامروز ن   مهــر مــرا ب
  .)126(همان: 

 معنـايي   بـي  اين به مصحح و است مبهم »كسي« و »جان« كلمة دو حضور با بيت معناي
نوشته شـده و   »يكبس«باشد كه احتماالً در نسخه  »يكه بس« يدبا »كسي«. است هنكرد اشاره
مكث كرد و آن را خطـاب   يدبا» جان«صورت، بعد از يندرا .ه استشد يبدخوان ينمنشأ ا

تمام  يكه محبت من به ماه رخ تو فقط امروز نسبت يستن ينجان! چن يبه معشوق دانست: ا
  است. گونه ينهاست كه ا بلكه سال ،داشته باشد

  

  مشكوك هاي ضبط 2.4
ــه   ظاهر كند يم »كند« مهر فلك كه شد چه »نيز« ــر ب ــر او مه ــدرو منگ ــا كان ــتين ييوف  س

  .)70 :1376نرگسي ابهري (

 يـت ب يدر ابتـدا  »يـن ز«امـا   ،است زائد و است  كاتب  يخطا يا تايپي اشتباه قطعاً »كند«
  است. يگريمصحف كلمة د زياد  احتمال ندارد و به ييمعنا

ـ د تـو  عشـق  بـه  ميگذاشت  را؟ مـا  آن و  نيا يپروا چه تو دولت به    را ايـ دن و ني
  را »مـا « مـن  يپا شيپ او غم نهد  يم كه   نشاط؟ يكو به ازو دور نهم چگونه قدم

  .)52(همان: 
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 است ممكن. ندارد واضحي معناي كلمه اين با بيت و است تكراري »ما« دوم بيت قافية
 كـوي  بـه  او از دور چگونه: شود  مي چنين معنا صورتدراين كه باشد »پا« كلمه اين يجا به

 زودتر يا شود  مي مانعم(و  گذارد  مي من پاي جلوي را پايش او غم زيرا بگذارم؟ پاي نشاط
  ).رسد مي جاآن به من از

  
  ناموزوني 3.4
 كـه  است بعيد شعر ديوان يك مصحح از و است فارسي كهن شعر تااولي از عروضي وزن
. دهد قرار مخاطب چشم پيش ناموزون صورت به را ابيات صورت و گذارد فرو را نكته اين
  .كند اشاره ناموزوني اين به صححبهتر است م ،كرده ضبط ناموزون را آن نسخه هم اگر

 ستين »سرفرازم« لوح تو راه فرش كه    دارم خـود  قبـر  لوح از سرزنش هزار
  .)68 :1376 يابهر ينرگس(

 صـحيح  صـورت . كنـد   يرا مختل م يتب ييمعنا يثاز ح يزو ن وزني حيث از »سرفراز«
 تـو  راه فـرش  من مزار سر لوح كهاين. »نيست مزارم سر لوح تو، راه فرش كه«: است چنين
  .باشم داشته قبرم لوح از سرزنش هزار است شده سبب نيست

ــ جهــان، وشــانيپر ــد كــش يآدم   چيه »هم يآدم يرو« ميديند اريد نيا در   همــه ان
  .)73(همان: 

 آمـده  ينچنـ  يتب يحضبط صح M نسخة در. است ناموزون حاضر ضبط با دوم مصراع
  .»هيچ آدم روي نديديم ديار اين در«: است

 درد »گـذر ره« نياز مباد را تو يپا    يساخت رنجهقدم نهاده پا دهيد در
  .)75(همان: 

 هزار،  يار،غزل ( اين قوافي ديگر بهباتوجه. دارد اشكال قافيه موضع در دوم مصراع وزن
  .است صحيح »گذارره« ،و...) ،زار

 روم يم جا از است نيا گر ده،يد ليس زور    »كـوه  چـو  محكـم  كـنم  پا گر غمش در«
  .)115(همان: 
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 هشـد  »محذوف مسدس رمل« اول مصراع ليكن ،است »محذوف مثمن رمل« غزل وزن
صورت ضـبط شـده    ينهم يزنسخه ن اصلِ در و نيست نسخه خوانش از اشكال اگر. است

  .كرد  ينكته اشاره م ينبه ا يداست، مصحح با
 

  هافاصلهنيم و هافاصله به توجهي بي 4.4
 يا نمونه يراست. شواهد ز يضرور ها فاصله يمها و ن فاصله يترعا بيت خواندن درست براي
 :ندا نكته ينا نشدن يتاز رعا

  .»يسانابر ن): «42 :1376 يابهر ينرگس( را »ابرنيسان« دادم آب خود ديدة سيل ز
  .)2 يتب 132غزل  به بنگريد نيز( »دل درد«): 45(همان:  مرا بسيار نالة از »درددل« نشد كم

 مرا برد  يم بال چه او فكر خواست  يب    »مـرا  بـرد  يجام ز« عشق يبال فكر
  .)46(همان: 

 بـالي  فكـر «: باشـد  صورت  بدين بايد نخست مصراع و است شعر رديف »مرا برد  مي«
بـه   يـد با آن صـحيح  صورت و نيست روشن نيز دوم مصراع معناي. »مرا برد  مي جا ز عشق
  باشد. يگريگونة د

 مــرا ايــدن »خانــة  محنـت « ز فــارغ كنــد تـا    عدم ملك در مهيخ جان زند تن از يكاشك
  .)47(همان: 

  .نشود خوانده اشتباه تا بيايد فاصله  نيم با بايد خانه     محنت

 را خـود  وتب تاب چارة يبيطب از پرسم كه   هم ندارم آن تاب و تاب  يب كند  يم »مراتب«
  .)50(همان: 

  !نشود خوانده مراتب تا شود نوشته جدا بايد »تب مرا«
  .»ده بار«): 56(همان:  شبي »بارده« سگان خيل ميان را ما

 شراب يسو به مكن يدراز  دست و نينش    مـن يا مبـاش  ينرگسـ  »يا  حادثه« ليس ز
  .)59(همان: 

  .گيرد قرار منادا نرگسي تا شود نوشته »حادثه« از جدا بايد »اي«
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 است يغبار من از را تو دل در اگر    گـردم  چـو  »بـرده « يسـت ين بـاد  به
  .)64(همان: 

 فاصـله  نخواند بهتر است آن را با برده و(غالم)  »برده« را كلمه اين اطبمخ كهاين براي
  .ده بر نيستي باد به گرد چو مرا: گردم چو »ده بر« نيستي باد به. نوشت

  .»دل سوزِ«): 65(همان:  شدنكم نخواهد گونتمي لعل از »دلسوز«
 جـدا  بايـد  حتماً »نيم گر«): 65(همان:  چيست؟ چاك دامن به تا گريبان عاشق »گرنيم«
  .شود نوشته
و » در« يـان فاصـلة م  نكردن يت): رعا73(همان:  »درافتاد« خاك آن سجدة هوس سر در
خوانده شود » درافتاد« يشونديصورت فعل پ دو كلمه به ينكه ا است هسبب شد» افتاد«فعل 

 است هتكرار شده فاصله مراعات شد يناًمصراع ع ينكه ا يزن يندارد. در غزل بعد يكه وجه
 كـه  اسـت  »درافتـاد « پيشوندي فعل بيت، قافية غزل، آن مصراع آخرين در كهطُرفه آن يول

  ).74(همان:  »افتاد در تو عشق غم دل در كه روز آن«! است هآورد بافاصله را آن مصحح
 .»بين ما«): 92(همان:  اين از بيش رقيبان سوي مرو ،»مابين« گرية

 .»سرو): «136: همان( گردم؟ چه بوستان در خراميخوش »و سر« بي
 25 غـزل  »بيـدردان «: شـود   مـي  اكتفا موارد ديگر نشاني ذكر به كالم اطالة از پرهيز براي

 »صـحراگم « ؛3 يتب 106و غزل  1 يتب 154 غزل »دردل« ؛1 ب 86 غزل »سربازار« ؛4  يتب
 270غزل  »يدردكار« ؛5 يتب 219غزل  »ياداردن« ؛2 ب 193 غزل »ياركم« ؛2 يتب 110 غزل

  .2 يتب
 

  تايپي اشتباهات 5.4
 مـا  »ميخـور   ينمـ « حسرت خونابة همه نيا   طرب ارباب به عشرت يم يخورد  ينم گر

  .)57 :1376نرگسي ابهري (

 آورديم،( غزل اين قوافي ديگر بهباتوجه و دارد اشكال قافيه موضع در دوم مصراع وزن
  .است »خورديم  نمي« كلمه اين صحيح) درآورديم نشمرديم، مرديم، كرديم،  مي

  .»چارهبي«): 67(همان:  نرگسي» جارهبي« تو ز ها  شكست دارد
  .»كاهجان«): 71(همان:  نرفت حزونم خاطر با من »جانگاه« غم كز



  1400، آذر 9، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   172

 

ـ اين يمشـكل  را تـو  چـرخ  جور ز ـ  دي ــيبال« آن از    شيپ ــفر »ي ــ س ــنما يم ــانت دي  آس
  ).72(همان: 

  .است حيصح ييبال يجابه »يبال« تيب نيدر ا هك

 
 ها بدل نسخه 6.4

 يابهـر  ينرگسـ ( »را ميـان  مـوي  آن مـن  جان رگ به بستي« مطلع با سوم غزل پاورقي در
امـا   ،اسـت  هغـزل آمـد   يناز ا يتب يكفقط  ها نسخه از يكي در كه شده ) اشاره42 :1376

 منظور است. يتمشخص نشده كدام ب

 مرا جان كرد تازه »جهان« يوشو شست ز   مـرا  سـتان  دل لعـل  قـدح  شُسـت  باده به
  .)44(همان: 

آمده اسـت كـه قطعـاً    » چنان« B. در نسخة يستجهان روشن ن شوي  و  شست از منظور
 ييشو و و از چنان شست است هشست مرا ستان دل يار) لبلعل ( ةقدح با باد يعنيبهتر است؛ 

  جان مرا تازه كرد.

ــگر ز   »يشب« كه گل يرو به ميگشا چشم چگونه ــار اشــك چشــم وانشــود هي ــرا؟ ب  م
  .)45(همان: 

 هآمد »يدم« يشب يجا به Bندارد. در نسخة  يدر شب وجه زار  الله تماشاي و گل ديدن
  . كند يرا كامل م يتب ياست و هم معنا تريشكه هم اغراق آن ب است

ـ فر طاقـت  نداشت   برخاست روان »من« نيبال سر از بيطب  مـا  نالـة  تـاب  و ادي
  .)57(همان: 

و  يرتمام ضما يراز ،دارد يحكه بر متن ترج است ضبط شده» ما«من  يجا به G نسخة در
  است.» ما«غزل  ينا يفاصالً رد

ــاد« ــر »فت  ما رسالة از غم حرف سه دو كي خواند چو   ســرخ خــط ينرگســ زرد ورق ب
  .)57(همان: 
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 صـحيح  تواند  مي همآن كه است شده ضبط »كشيد« »فتاد« يجا به غزل اين نسخة دو در
 خود به يا گريست خون ناراحتي[از  خواند، ما غم رسالة از چندحرفي نرگسي وقتي: باشد
  .يدخط سرخ كش زردش صورت بر] و زد پنجه

ـ  نـدارم  شمشـاد  و گـل  برگ و سر   مباد »رفتار« و قامت آن از دور من چشم   او يب
  .)73(همان: 

زيرا قامت  ،آمده كه حتماً بر ضبط متن ترجيح دارد »رخسار» «رفتار« يجا به B نسخة در
  .نيست درميان رفتار از حرفي و گل؛ به ساربه شمشاد تشبيه شده است و رخ

  هنـوز  قـدم  در را تـو  هيسـا  چوهم ميباش   »دهم« جان كه يروز تو بوس يپا شوق از
  .)93(همان: 

 دوم، مصراع در »باشيم« فعل بهباتوجه ،آمده است كه »يمده» «دهم« يجا به B نسخة در
 »باشـم « بـه  تـوان  نمـي  وزنـي  اخـالل  سـبب بـه  را »باشـيم «(فعل  است ارجح متن ضبط بر

 انتخابي چنين ديگر، ابيات در وحدهمتكلم ضماير ديگر بهتوجهبا ،مصحح احتماالً). داد  تغيير
 ييـر تغ ،نبـود  هـم  اگر آن ياما حت ،است آمده »ما« يرضم يزچهارم ن يتدر ب ،البته .است هكرد
  .نيست اي  سابقه  يغزل امر ب يك ياتدر اب يرضم

 جور و ستم هنوز   برسر سوارشه »او«    سـرم  شـد  خاك او توسن ماليپا از
  .)93(همان: 

ــه Bدر نســخة  ــر »او« تــرجيح دليــل و ســتآمــده كــه بهتــر ا» وان« »او«جــاي  ب  آن ب
  .نيست  مشخص

 ميكن يم تو »يرضا به كنم يم« كه يكار   ميكن  يم تو يفدا هست كه يدل و  جان
  .)117(همان: 

. »كنـيم   مـي  تـو  بـراي  كنـيم   مـي  كه كاري«: است صورت  مصراع دوم بدين Bدر نسخة 
 متكلم صيغةبه غالباً غزل اين الافع و است »ما« غزل اين متكلم ضماير تمام كهاين بهباتوجه

ضـبط نسـخة    نيسـت  ها آن دربين وحده متكلم و) كشيم  مي نيستيم، كنيم،  مي( است الغيرمع
  .رسد  مي نظربه يحمذكور صح
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 آوردن و كننـد   يمـ  يجـاد خلل ا يتوزن در ب يثاز ح اند آمده ها بدل نسخه در چهآن گاه
در  اسـت  هآمـد  هـا  نسخه در چههر يستقرار ن .است نويسي بدل نسخه ماهيت خالف ها آن

 شـود  مي ناموزون آن بودن با شعر كه هست اي  نسخه در اي واژه بسا چه. ذكر شود ها يپاورق
 يا كـه مصـحح واژه   يـر ز   نمونـة  يرذكر شود. نظ   يدر پاورق يدواژه نبا ينا سبب همين به و

 ؛را او خـدمت  شـب  همه شب »مجلس« شمع چون كنم: است هآورد ينادرست را در پاورق
  ).41(همان:  مجلسي: M نسخة

  

  5»روي نهاد خرابي به نرگسي تو كار«: نتيجه .5
 همـت ، كه بـه مريقهجري چندان شهرة سدة نهم و دهم  ، شاعر نهابهري نرگسي ديواندر 

 الزم كـه  است يافته راه ممسل ييخطاها رسيده چاپبه 1376 سال در خاني  قليچ حميدرضا
 برخـي  خطاهـا  ايـن  جملـة  از. شـوند  برطـرف  كتـاب  ايـن  بعـدي  هـاي  ويرايش در است

 نوشـتار  البتـه . و جز آن اسـت  ،مختار هاي ضبط ناموزوني، مشكوك هاي ضبط، ها بدخواني
 ،دهـد  نشـان  را تصـحيح  يك در واردشده هاي  دقتي بي صرفاً بخواهد كهآن از يشب ،حاضر

 يژهو شد؛ به مان يو ادب يفرهنگ يراثم   برسرمانع از واردآمدن آن  يداست كه با ييمتذكر بال
و  يدسخن گو ياربال بس يناز ا يدبا ،شود مي برشمرده فرهنگ حريم داركه پاس ،نهاد دانشگاه

 بـه «هايي است كـه بـدين بـال      يكي از بسيار كتاب نرگسي ديوان. ينديشيدب اي  چاره يشبرا
  ».خرابي نهاد روي

  

  ها نوشت پي
 

  .)89: 1376 ابهري نرگسي( نرگسي ديوانمصرعي از . 1
  ).50(همان:  نرگسي ديوانمصرعي از  .2
  شويم:    با اين دو بيت بسحاق اطعمه مواجه مي 15نكتة ديگر در اين مقدمه آن است كه در صفحة . 3

 آيا بود كه گوشة چشمي به مـا كننـد؟     كننـد  وا ديـگ كيپاپزان كـه صـبح در   
 تصـور چـرا كننـد؟    حكايتي به يكهر   درون خربزه واقف نشد كسي از چون

كنند (بسحاق اطعمـه   است: كيپاپزان دمي كه سر كله واصورت   بدين ها آنكه ضبط صحيح 
تصحيح و چاپ نشده  اطعمه بسحاق ديوانهنوز  نرگسي ديوانالبته در زمان چاپ  .)136: 1382
كنند  اند: كيپاپزان دمي كه سر كله وا  چنين ضبط كرده  رس اين هاي دردست ليكن ديگر كتاب ،بود
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مـدخل   : ذيـل 1370 نامـه لغـت ننـد ( ك صبح سر كلـه وا )؛ كيپاپزان كه 32، 4 ج :1382(هدايت 
  چنين است:  بسحاق ديواندوم نيز در   ). بيت»كيپاپز«

 حكايتي به تصور چـرا كننـد؟   كسهر   درون خربزه واقف نشد كسي برچون 

  ).136: 1382(بسحاق اطعمه 

  ).56: 1376(نرگسي ابهري  نرگسي ديوانمصرعي از  .4
  ).67 :1376نرگسي ابهري ( نرگسي ديوانمصرعي از  .5
  

  نامه كتاب
 .ريركبيام: تهران ،يسينف ديسع حيتصح به ،ياوحد اتيكل ،)1340( نيالد  ركن ،يا  مراغه ياوحد

 ار گ ت رسـ  ور صـ  ن م  حـ  يـ  ح صـ  ت به ،يراز ي ش  ة م اطع  ق اح س ب ات ي ل ك ،)1382( ن يد ال ال م ج  ه، م اطع  قا بسح 
  . وب ت ك م  راث ي م:  ران ه ت ،ييفسا

  .مهتاب: تهران رهبر،بيخط ليخل كوششبه ،يهقيب خيتار ،)1373( نيحس محمدبن ،يهقيب
  .يخوارزم: تهران ،يخانلر ناتل زيپرو حيتصح به ،حافظ وانيد)، 1362محمد ( نيالد  شمس حافظ،
: تهـران  ،يسـجاد  نياءالديضـ  حيتصح به ،يشروان يخاقان وانيد ،)1385( ليبد نيالد  افضل ،يخاقان

 .زوار

 .دانيجاو: تهران ،يسينف ديسع حيتصح به ،يدهلو رخسرويام وانيد ،)1361( رخسرويام ،يدهلو

  تهران: اميركبير. تصحيح محمدعلي فروغي، به ،يسعد اتيكل ،)1365( عبداهللا نيالد  مصلح ،يسعد
 حالـت،  ابوالقاسـم  حيتصـح  بـه  ،يسـاوج  سـلمان  وانيد ،)1371( محمد بنسلمانسلمان ساوجي، 

  .ما  :تهران
  .تهران دانشگاه: تهران دهخدا، اكبريعل كوشش)، به1370( نامهلغت

 .نگاه: تهران بهداروند، اكبر حيتصح به ،يكاشان محتشم وانيد ،)1387( احمد بنيعل ،يكاشان محتشم

  .11 ، ش12 س ،غماي، »سگ معشوق يخاك پا« ،)1338( يمجتب ،ينويم
 ،يخان  چيقل درضايحم حيتصح به ،يابهر ينرگس وانيد)، 1376( اهللا  نرگسي ابهري، ابوالمكارم قدرت

 .روزنه: تهران

بـه  ،يدسـتگرد  ديوح حسن حيتصح به ،نيريش و خسرو)، 1386( وسفي بناسيال ،يگنجو ينظام
 .قطره: تهران ان،يديحم ديسع كوشش

  .ثالث: تهران ،يسينف ديسع مقدمة با ،يبافق يوحش وانيد ،)1392( نيالد  كمال ،يبافق يوحش
  كوشش مظاهر مصفا، تهران: اميركبير. به ،الفصحا مجمع ،)1382( يمحمدهاد بن  يرضاقل ت،يهدا



 

 

 


