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 :چکیده 

آغاز در. کندمیمطرح  عواطف شخصی را و ست که احساساتاشعاری بردارندۀ درادب غنائی 

 فرنگی هایزبان در رواز این شد ویمنام لیر خوانده مراهی سازی بیونان باستان با ه درونه اشعار اینگ

 موسیقی سوزناک با و نهعاشقادر اکثر نقاط جهان اشعار . فتندگمی lyric، لیریک  به اشعار غنایی

 .است بوده همراه

ای ازمنه ماضی که بسیاری از شعرادبیات غنایی است  عرصۀ منازع بال گنجوی شاعرنظامی

مقلدان را یشترین شیرین ب وخسرو  و لیلی و مجنونهای . منظومهبه شیوۀ او شعر سرودند معاصر و

اب بن محمد معموری عبدالوه ۀ، سرود شیرین ، مثنوی خسرو و فارسی منظوم آثار. یکی از ندداشت

 آنمقایسه  و سبکی ایویژگیه بررسی حاضر به مقاله و است زیستهمی هجری 11 قرن در است که

 پردازد. می نظامی شیرین و خسرو با

 

 .، لیر نکیسا ، باربد ، ساقی فرهاد ، ، شیرین ، خسرو و ری: معمو کلیدیت کلما
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 مقدمه

کند. اینگونه میمطرح  عواطف شخصی را ست که احساسات وادب غنائی دراصل اشعاری"

های فرنگی به زبان در از اینرو نام لیر خوانده میشد و به مراهی سازیه با باستان یونان در اشعار

خنیاگران،  ها وعاشوقها یا عاشیق ایران در و اروپا تروبادورها گویند. درمی lyricاشعار غنایی ، لیریک 

به شعر  ها کهبه تبع عرب شاید ، ر ماعص را در ریک. لی اندسنّت بوده ، حافظ این شبانان و روستائیان

 و معنی اشعار عاشقانه بدو ترجمه کرده اند و د ، به غنائیگوینمی «الشعر الغنائی » عاطفی و عاشقانه

 و ، بث الشکوی ، مناجات ، مرثیه صورت داستانشعر فارسی، ادب غنائی ب در . برندمی کارب بزمی

قالب آن  ترینمهم شود. امامی مطرح قصیده حتی و رباعی و مثنوی،  قوالب غزل تغزل در و گالیه

 غزل است. 

این صورت شاعر  گوید درعواطف فردی سخن می احساسات و ی ازکه ادب غنایبا توجه به این

 با دهد ومی جامعه شناختی و ، رنگ فلسفی خود مشکالت و درونی به مسائل نگاهی عاطفی و با

، و نداشتن ، داشتن ممات حیات وارتباط با  در ، موقعیت انسان را فلسفی و روانی هایدیدگاه طرح

 کند. می توصیف اندوهناک معموالً و مؤثر به شکلی...  بدبختی، عشق ونفرت و خوشبختی و

با  ما سه نوع است یا ادبیات در معنی دیگر ادب غنائی اشعار عاشقانه است. اشعار عاشقانه

، مثل غزل عارفانه یا معنوی  معشوقی آسمانی با لیات سعدی و یامثل غز؛  ایممعشوق زمینی مواجه

 آن نه و است این نه و گاهی آسمانی و که گاهی زمینی استمعشوقی  با یا ) اکثر غزلیات موالنا( و

 (145-151)انواع ادبی ، شمیسا ،  ."حافظ تلفیقی غزلیات مانند ؛

 است. که به پیروی از نظامی سروده شده ستایهای عاشقانهنسخه حاضر یکی از مثنوی

ویژگی سبکی  چه ین منظومهمیکند که ا ایجاد مخاطب در ذهن این سؤال را،  بررسی اثر مذکور

را در آن ، چه تفاوت یا شباهتی  سرای قرن ششمداستان مقایسه با کالم شاعر خاص داشته و در

 اختیسبک شن هایویژگی بررسی به اند تاشده آن بر این مقاله در نمود. نگارندگان مشاهده توانمی

 بپردازند. معموری شیرین و خسرو شناختۀ نا منظومه

 پیشینه تحقیق : 

محققان است ، بررسی سبک شناسی  نظر ادب دوستان و یکی از جمله مباحثی که مورد

متون منظوم ومنثور میباشد . باتوجه به اینکه نسخه خطی عبدالوهاب بن محمد معموری ، به 

دسترس  در و حاضر با وجود نویسندۀ گمنام از نظامی گنجوی است ولی دست نوشتۀتقلیدی 

 نسخه معرفی این با لذا و است مانده دور محققان دید حوزۀ متن کامل سروده شده ، از نبودن

 خواهد فراهم آن بر بیشتر تحقیق برای مقاله ، فرصتی این در ویژگیهای مختلف آن بررسی نفیس و

 شد. 

 روش پژوهش :
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مورد درپژوهش حاضر، با بهره گیری از روش کتابخانه ای واسنادی ، ابیات به طور دقیق 

مطالعه قرارگرفته وپس از فیش برداری وطبقه بندی آن ، موضوعات مشخص شده وبیتهای مورد 

نظر نیز انتخاب گردید ودر ادامه با استفاده از روش تحلیلی ، یافته ها مورد بررسی قرارگرفته است 

وهمچنین بیان مؤلفه های داستان  وسپس به مقایسه وتحلیل متن با خسرو وشیرین نظامی

 رداخته شده است. پ

 این اثرسراینده 

ای نفیس و ناشناخته و شیـریـن عبدالوهـاب بن محمد معمــوری منظومه مثنوی خسـرو

اثر  است. از سرایندۀهجری سروده شدهاست که به پیروی از خسرو و شیرین نظامی در قرن یازدهم 

نام این شاعر اشاره  به گذراصورت ها بتنها در تعدادی از تذکرهاطالعات دقیقی در دست نیست 

 ت.اس زیستهمی هجری یازده قرن و اوایل ده رندر اواخر ق وی شده که و بیان است شده

 با دو نفر منا به ، الشعرا واله داغستانی تذکره کتاب در شاعر هویت پیرامون پژوهشی در

 ترتیب :  به که خوریممی بر عبدالوهاب عنوان

 ( 1932: ص 9ج )تذکره الشعرا :واله داغستانی : است . اهالی گیالن از منجّم عبدالوهاب موالنا -1

 ، فهیم است . بسیار صفاهان موسوی و از سادات معموری وی عنایتی تخلص الوهاب که عبد-2

 است شرح کرده را اشعارخاقانی وحساب کمال استحضارداشته و سیاق علم ، در وکاردان بوده قابل

:  9ج )تذکره الشعرا، : واله داغستانی :  است. قدرت داشته و قوّت وی طبع ، سخن اقسام در و

1422 ) 

 ، به تخلص شاعر مورد نظر توجه با حاضر و منظومۀ با مطالعه ابیات مطالب بدست آمده و با

تواند معرف فوق نمیمورد  دو بتوان گفت که هیچکدام از جرأتب شاید اختیارکرده استکه ساقی را 

اطالعاتی در  ، موجود ل افتادگی در ابیات آغازین نسخۀدلیب فرد باشد.ب منحصر سراینده این نسخه

 بدست داده زیر این منظومه اطالعات متن از اما نیست دست دراثر در مثنوی حاضر  نویسندۀ مورد

 است:

 تواند بیانگر نام یا اگر چه نمیکه خوریم می بر« معموری » بکلمۀ  بیت در وصف خسرو تنها در یک

 توان آن رادرنظرگرفت. اما بعنوان یک شاهد می کنیه شاعر باشد

ــت     ــرط داش ــوری ش ــش زمعم ــان ملک  چن

 

ـــه ــد  ک ــاخ خل ــر ب ــت  ب ــر داش ــدلش نظ  ع

 ( 252)خسرو وشیرین معموری،

 اذعان توان است. که می داده خطاب قرار مورد خود را« ساقی » با کلمه  ابیات از ایسراینده در پاره

 است.تخلص کرده« ساقی»شاعر ،داشت 
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       گـــــرت رای صوابســـــتبیـــــا ســـــاقی 

 بـــده رطلــــی بعشـــق هشــــت وچــــارم  

 

 چــــه آب کــــار مــــن در کــــار آبســــت

  کــــــه فــــارخ ســــازد از رنــــ  خمــــارم

 ( 111-112،همان )

 عصمت و طهارت بوده است. خاندان ارادتمندانو از  شیعی مذهب ، سراینده اثر 

 است.به مدح او پرداخته و در ضمن ابیات زیستهمی« جهانگیر« سراینده در زمان پادشاهی به نام 

ــن ازو ــون دیـ ــت چـ ــویر و دولـ ــت تنـ  یافـ

 

ــت  ــش گش ــا ب ــانگیر   خط ـــورالدین جه  نــ

    (122 : همان)

 به دست نوشته حاضرنگاهی 

 امیقرن یازدهم هجری است که تاکنون در گمن خسرو و شیرین معموری از آثار ارزشمند منظومۀ

 دانشگاه و 112392شماره  با دانشگاه اصفهان مجلد در 2،  نفیس نسخۀ این . از مانده است باقی

بیت موجود است . ) درایتی  2221 و برگ 115در  نستعلیق زیباخط  به 11239مشهد با شماره 

:1923  :221 .)  

سراینده در این اثر به مقلدان نظامی  . گنجوی استو سیاق نظامی سرودن کتاب به سبک شیوۀ

 و گیردای درپیروی از نظامی میمنظومه اشاره داشته و خود را نیز مقلد وی دانسته وتصمیم به نظم

است که  ند . وی معتقدای جدید بیان کبا شیوه از تکرار بپرهیزد و این داستان را کهآن است  بر

 بود. ماندگار خواهد وی و اثر تر از دیگر مقلدان استکالم او گرمتر ودلنشین

ـــرمان آن پـــــس از ــوت محــــ            راز  خلـــ

          عهــــــد انــــدرین نمــــود افــــــزون ز ره

       چــه خــوش گفــت آن نکوگــوی نکوکــار    

ــو ـــم از چـ ــرار طبعـ ــت تکـ ــز اسـ  در گریـ

 

 داستــــــان ســـــاز...  در آییـــــن محبـــت

ـــد...    ــی جه ــیرین بس ـــرو و ش ــنظم خسـ  ب

ـــرم   ـــوی گ ـــازه گ ــود از تـ ـــه ب ــا زار...  ک  ب

 دریــن رایـــم طبیعــت خـــاک بیــز اســت ...

   (212-212: خسرو وشیرین معموری )

خواند که صبح دیدار می راداده و آن مورد خطاب قرار را نور طبع خود ، در این اثرشاعر  

به  و ضمن آن در شود وسپس وارد داستان می نماید ومی بینا پرده از رخسار برداشته و دیده جان را

 به نصیحت با و پردازدعرفانی می و اخالقی به بیان نکات ومی برده یبه سمت تعل ، شعر را تناسب

 رساند. می به انتها ، ابیات خود را ناجاتم و فرزند

 گزارش داستان   

شیرین توسط  اوصاف بیان است با شیرین نظامی آمده د آنچه درخسرو وماننب شرح داستان

 شود. آغاز می او وجود بوجود آمدن شعله عشق در و وی برای یکی از نزدیکان خسرو

شنیدن  از با اطرافیان خود عشرت ضمن عیش و : خسرو دربن محمد میگوید عبدالوهاب

همه چیز را رها  ، وی دنبال یافتنو بگرفت  فرا ، عشق سراپای وجودش را زیبای شیرین تمثال
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 هراسی در گویا و شده سوی او خبردار به خسرو شیرین از آمدن . شود، راهی کوهساران می کرده

 کند.خطرات می یپذیرابهمین دلیل خود را  و افتادهدلش 

شیرین بعد از گشاید. روی او نمیب را ولی شیرین در رسدنزدیکی کاخ شیرین میخسرو ب

 گویدخود می به ندیمان ه در همچنان بسته باشد وبیند کاین می در را ، صواب ی دانامشورت با فرد

ببیند.  را ست روی اودرآنجا که ایآینه واسطۀبیاورند تا بتواند ب سوی مشکوعزت ب که خسرو را با

شاه به گرمی از آنان  فرستد.بپیش خسرو می بمنظور عذرخواهی را افرادی،  صبح روز بعد شیرین

شکوه  از زیبایی و بازگشته و نزدیکان شیرین همراهان و ، مینوازد. بار داده همه را کند واستقبال می

سوی قصر شیرین که ب شاه. گرددخسرو می د تا اینکه او نیز شیفتهگوینفراوان سخن می ، خسرو

 آماده پذیرایی است روان میشود. استه وآر

تصمیم خود مطمئن شد پس از  ازوقتی  پردازد ولباس خدمتکاران به پذیرایی می در شیرین     

مینمایاند. خسرو لب به شکایت  معشوق به چهره و رخسار برداشتهپرده از ،  هدایای گرانبها ارائۀ

یزدان  آیین و رسمب ه خسروکند کتوصیه می کرده ،صبر وآرامش دعوت ، اورا به  یرینشمیگشاید 

های پیش ی برای برطرف نمودن مشکالت وسختیاشیوه این را و آورد کابین خود درب ، اورا پرستان

بسیار  شیرین از این امر و دارد به سپاهان راقصد سفر  خود دلتنگ شده و یار از خسروداند. آمده می

و اندوهناک طاقت بی ، دیگر ناراحتی و تلخکامی از و فتدفکر چاره جویی میا به شود وگین میاندوه

 . استشده 

 و لها وریاحین بسیارسرزمین سبز وخرم با گ هاینک رود تاکاروان شیرین همچنان بپیش می

او برای بازگفتن غم  شود.نمایان می دور های زالل جاری ازمهچش و طراوت های باگلستان و باغها

اطرافیان شیرین وقتی  فرود آمد. آن منزل صحرا در و دیرین خود با کوه یار ناکامی عشق و

، به وی  همفکری رت ومشو از بعد بینند به فکر چاره افتاده ومی را ناراحتی زیاد او سرگشتگی و

 دهند.می ، بگذرد چهره یارکه ایوانش ازکیواننقش  ساخت عمارتی بزرگ وکاخی با پیشنهاد

مذکور، اینگونه برداشت اساس متن  بر و آیدمیان میدمه قبلی ، نام فرهاد بدراینجا بدون مق

 میگوید: ازکه دلباخته شیرین شده درجواب  زلذا او نی کاخ توسط فرهاد بناشده است وشود که می

ولی صورت تو بوجود  هره خسرو کشیدمچ چه ، درنقش بستن قصر اگر ی تو بودسوبس که دلم ب

 با تواضع نهایت با و انداخته زیر به سر و شرم کرده ولی پروراندمی دل عشق شیرین را در آمد. فرهاد

 شود.می روبرو وی

به امتحان او همین منظور تصمیم ب ، دت عشق فرهاد نسبت بخود آگاه میشودش شیرین که از     

 بیند درحالتی که درمی را ازدور فرهادرود. می سوی اوب شده و سوار اسبی بر این بنابر میگیرد.

 شد.می ، گویا کوه قافی از جای کنده اخار سنگ بر ضربه محکم وی هر که با بوده ایدستش تیشه
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 پس از و نشدهولی اومتوجه شیرین  رودمی به سوی فرهاد یبیند تنهام وقتی آن صحنه را

 نجواهای فرهاد و .شود، مدهوش می از شدت عشق و گرددمی ، متوجه حضور دلدار اندک زمانی

 به خسرو خبر ، ود. درسپاهانشبرزن می ، باعث شهره شدنش درکوی و بیابان وکوه در اوسرگشتگی 

ای که دیگر یادی از خسرو ونهگباست  بدان دل بسته وشده  یاری تازه دمساز رسد که شیرین بامی

 رد.افش، لب بردندان می روی غیرت از و پیچدمی خود بر نمیکند. شاه

ن کند که چون ازجانب شیریمی پیشنهادبیند یم ریشانی شاه راهمینکه پ)ندیم خسرو(  شاپور

 بمیان نیامده است آن ست که تاکنون اسمی ازسوی شکر )نام زن دیگر خسرو، رو ب کامت تلخ شد

سوی ب اینامه روی خشم تصمیم نگیرد و عاقالنه رفتارکرده و کند که ازنصیحت می را او و بدارد (

بکارگرفته  ، عقل را براساس جوابیه و جواب باشد منتظر کند وعذرخواهی  آن در یرین بنویسد وش

 اینامه و نموده طلب را دبیر خاص خود و را پسندیده . شاه این پیشنهاد بیندیشدتدبیری  و

 نویسد. می

که میخواهد  دبیر خودپیچد و از خود می بر و خواندمی دقت با دریافت میکند و شیرین نامه را

 و شدم فرهاد من طعن زدی که یار بر ند که توگالیه میک،در نامه  وی . بنویسد جوابی شایسته

 ، اوقات بنددنقش می تمثال من که درکوه فقط با وندیده  . او روی مرا آزردی را خاطرم اینگونه

دست شاه رسید، نامه ب .پاس داشتم را سوی من آمد ولی من خودب روزی سرگشته اگرچه گذراند.می

این  در .نهاد شیرینسوی ب رو مشورت کرد و شاپور با وقتی خسرو آرام شد برآشفت. خواندنش از

چشم خلق  از دورب پنهانی وبهمین منظور ببیند.  کن راهنگام پرتویی از غیرت دردلش افتادکه کوه

 دستی تیشه که دردرحالی و دل فریب دید و خوب چهره،  نیکوسیرت فردی را او. سوی اوروان شدب

حک  شیرین را ۀنقش چهر خارا سنگ روی بود در کف گرفته بر را دست دیگر دل خود در و

عشق سخن  از پردازد ومی به گفتگو با فرهاد ، نهایت ولی در کندمی شکیبایی ابتدا خسرو در کند.می

خواهد سخن خود میفرهاد از هم کشد ومی درازاب سخن این دو پرسد.شیرین می عشق از گوید ومی

حال خود رها ب را او و ن نگویدعشق اوسخ معشوق و از و نیفزاید آتش حزن او بر پیش که بیش از

 کند.

،  اشسخنان حکیمانه دقت در با بیند وعشق خود می در کن رااینکه صداقت کوه از خسرو بعد    

 پروراند ومی را اش ستیز با اواندیشه در و پیچدمی ولی همچنان برخود رودبیرون می ازفکر امتحان او

 صادق عاشق قتل فکر در پیوسته ومنزلگاه خویش بازگشته گرفته بدل  بر فرهاد ای که ازکینه با

 باشد.می

این نکته غافل بود  از بدینگونه که : خسرو آوردمیپایان  به بسرعت اینجا در شاعر داستان را

 معشوق نظر شود که جان شیرین درباعث می فرهاد مرگ . امان باشد تواند درمین نیرنگ که ازین
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 در خسرو از نیز مأمور انتقام شود که فردی به نام شیرویهسرانجام این نیرنگ باعث می و تلخ آید

 مرگ کوهکن گردد.

 از و پردازدواقعی وعرفانی می محبت بیان عشق و بیاتی به توصیف ودرضمن اشاعر سپس 

 )اما پیونددشیرین نیز به یار می ،دست خسرومرگ فرهاد ب شودکه باگونه برداشت میابیات پایانی این

 خیزدمی بر یحی به انتقام گرفتن از خسروتوضهیچ شیرویه نیز بدون  و نیست ( معلوم چگونگی آن

 شود. مرگ هردو انجام می شیرین با و فرهادوصال  ترتیب بدین و

 سرایش منظومهسبک 

در  .استقرن یازدهم هجری سروده شده  در ست کهجمله آثاری شیرین از مثنوی خسرو و

،  و متأثر از عوامل مختلف اجتماعیادب پارسی ، سبک رای  در  مورد بحث سبک هندی دورۀ

ی وبالغی مورد بررسی ، فکر نظر لغوی از متن ، مان شاعرداشتن ز نظر در بابود. فرهنگی و... 

 است برای هرکدام شاهدی از ابیات آورده شود.  سعی شده قرارگرفته و

 سطح آوایی وزبانی دست نوشته حاضر

 ازنظر لغوی  -3

رعایت آن  جدّ سعی درب ند ونآن افتخار میک ندگان فارسی زبان برنویس یکی از مواردی که شعرا و

نسخه مورد نظر  باشد. درضمن سخنان خود می مضامین آن در ث واحادی از آیات و ، استفاده دارند

ضمن  در زبان عربی را ، تأثیر لغات و این مطلب عالوه بر و ت گماردههمّ ، ، سراینده براین مهم نیز

 نمود.  مشاهده توانمی بوضوح وی اشعار

 مینــــوشــــدند ایـــــن ســــاکنان طــــاق 

 

ــخنگو   ــری ســ ــذی اســ ـــحان الــ  زسبـــ

 (3)همان : 
 ، ، ثوابت اقلیم ، صاحبقران ، منضم ، فیض ، ، جنان کاربرد لغات غیر فارسی در متن : معراج-

 ... منطق الطیر

  ترکیب سازی لغوی -

      ظلمت آبــــاد :  

 بـــود قــوس نزولی ظلمت آبـــاد

 بوالهوس خوی : 

ــی زاد  ــت وآدمــــ ـــان ذات بخــــ  میـــــ

 (  123) همان : 

ــی رســد آن بوالهــوس خــوی   ــه مقصــد ک  ب

 

 کــــــه از معنــــــی بصــــــورت آورد روی

  ( 295) همان : 

 نطاق جست وجو 

ــب در آن ــت  مطلـ ـــو یسـ ــاق جستجــ  نطـ

 

ــت    ــای ننشسـ ــریص از پـ ــد حـ ــو امیـ  چـ

 (  221) همان : 
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 پیشکش آز / زهر کیش

 پیشــکش آزنــــــــد پیشــش   بــــــرسم

 

ــش    ـــر کیشـ ـــا زهــ ـــرعذر یـ ــب پـــ  لـ

 ( 421: ) همان 

 بدر ملک ظلمت 

 تـــــاج حــوری   ز عنبــر مــــویش   شــب 

 خروس شوق 

ـــدر ــداری بـــــــ  ملــــک ظلمــــت تاجــ

 (  599) همان : 

ــبح را زاد   ــب صـ ــتین شـ ــون آسـ ــه چـ  کـ

 خیرالمنازل 

 طــــرب دارد گلبانــــگخــــروس شــــوق 

 ( 522) همان : 

 شــــود خیـــــــــرالمنازل کــــاخ هفــــتم

 

ــم  ــم انجـ ـــانه روشـــن چشـ ــاحب خــ  بصـ

 ( 529) همان : 

توان تقسیم می قسمت بدو و مذهب شاعر به بینش با توجه متن حاضر ازنظر فکری : -6

 نمود : 

سخن از  های عاشقانه پرداخته واز نظامی بنظم یکی از داستاند تقلی با شاعر : غنایی -الف

 است . اتمام رساندهبنحو احسن ب مهارت تمام رسالت خویش را با دو دلداده سرداده است و وصال

دست  )چون ابتدای کتاب در سایر اشعار غنایی با تحمید باید آغاز شده باشد مانند این منظومه نیز

 علت سرودن اشعار و نصیحت و وسخنوری  تعریف سخن و ائمه اطهار و وپیامبر  مدح با نیست ( و

،  دربررسی اشعار این منظومه ،دیگرپردازد. ازنظری شاعر به شرح داستان می مه یافته ومناجات ادا

ی قوی به بیان ااشاره نمود که با عاطفه توان به منِ شاعر که نقش بسیار پررنگی درکل متن داردمی

 را عقاید خود تا کندفرصتی استفاده می هر از و همه جای آن حضور فعال دارد در ن پرداخته وداستا

شیرین  و میآید قصر شیرین به نزدیک اول مرحله ، زمانی که خسرو در عنوان نمونهب زبان آورد.به 

 گوید: سپس عذرخواهی میکند ، شاعر اینگونه سخن می و نمیدهد ورود اجازه

ــاقی  ـــا س ـــربان شــد    بیــ ــارم مه ـــه ی  ک

 رم بــر رخ یــار  ه جــامی چنــد گـــ   کـــــ

 

ــد   ــان شـ ــرا آرام جـ ـــالی دل مـ  بــــــــ

ــدار     ــت دی ــه مس ــی ک ــت م ــه مس ــوم ک  ش

                                           (512-512)همان : 

آن است که به تقلید  بودن ، تعلیمی : یکی از نکات برجسته متن حاضر تعلیمی -ب

براساس موضوع داستان به  جای مناسب و در سعی کرده و ت گمارده، شاعر برآن همّ ازبزرگان ادب

عنوان ننماید. ب داستان منحصر یطه غنا وح تنها در شعر را و بپردازد آموزنده و بیان نکات اخالقی

، سخن  بذل آن رسم راه و زفاف خسرو با شیرین ، درمورد عشق واقعی و ، پس از گفتاری در نمونه

 گویدمی به خواننده خطاب بقا نیست و را عشق صوری ظاهر و گیرد که صورت ونتیجه می گفته و

 آورد: سوی عشق حقیقی باید ب رو آن نکن ومشغول  خود را
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ـــو  ـــلمشـ ــت  غاف ـــه پیوس ــن اندیشـ                از ی

ـــدت آور ـــرت روی دل دروحـــــــ  زکثـــ

 

    و فـــر خسـروی هسـت    کـــه خسـرو رفت

                شنـــــاور   چـــو مـاهـی شو در آن دریـــا 

                                                      (   1143)همان :

 ازنظربالغی : -1

نکات مشابهی درضمن ،  شعرا در زمان صفویه هایویژگی ررسیب شاعر و زمانباتوجه به  

 اشاره نمود عبارتند از :  بدان توانای که میشود ولی نکات ارزندهاشعار دیده می

  وزن وقافیه : -الف

بحر هزج مسدس  در درقالب مثنوی و ، شیرین نظامی و منظومه حاضر به تقلید خسرو    

 شده ، وزنی مناسب شعر غنایی و سروده بیت 2221 محذوف )مفاعیلن مفاعیلن فعولن ( وحدود

ره شیرین اشا و ای خسروداستان عشق افسانه به آن در ست . وشادکامی ا بزم و مجالس متناسب با

 درهایی که ترتیب یافته است. قافیه بک نظامیس شیوه وب تمامی جهات ست . این منظومه درا شده

، فعلی  مل انواع قافیه های اسمیمجموع شا در روان است و و ، خوش آهنگ این متن بکار رفته

پیش /  ، ) ، ) هستی / مستی ( توان به : )تجرید /توحید (های اسمی میقافیه انواع از باشد.می

مرکب مثل  و های فعلی سادهقافیه ، ار/ پایدار (مرکب مثل ) خبرد های... قافیه خویش ( و

، ) گرمم/  ) یارت / کنارت =ت ( مانند ضمیری های)برافراشت /کزوداشت (، )رست / پیوست ( قافیه

 ، قافیه سنگین ندارد.  ضمن متن در نمود. و... اشاره شرمم =م (

 این و همشکل شد دچار کلماتسازی قافیه بعضی موارد در شاعر در و متن قافیه درونی ندارد

 شود . بندرت درکل متن دیده می

 ـا بـــدان خــود کـــــام پیــــوندنیــــابم تـــ

 

ــند  ــویش خورسـ ــات خـ ـــردم از حیـ  نگـــ

 (229 )همان :

 کنــــد شــیر ویــــه را بــــر قتــل پرویـــــز 

 

 کــــــن تیــــــزانتقــــــام کـــوهز بهـــــر 

 (1225 )همان :

 ساختار دستوری -ب

 اتصال کلمات )درحالت اضافه ( ، حروف اضافه -

ــا چشـــمم نبینـــد روی جانــــان   کـــــه تـ

 

ــوان  ــم آبحیـــ ــر ار بنوشـــ ــود زهـــ  شـــ

 ( 229)همان : 

 فعل  به نفی ن عدم اتصال -

 چــــو پــــوشد گـــل زمـــرخ بـــاخ رخســـار

 

ــزار   ــوار گلــ ـــر در و دیــ ــد بــ ــه بینــ  نــ

 (1922-1922 )همان :

 ضمیر  تقدیم -
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ـــدم زد  ـــد قــ ــرک وتجریــ ــای تـ  در فضـ

 

ـــد    ـــوی تــوحیـ ــدر کـــ ــادش راه انـ  فتـ

 (1252)همان :

 معدوله  واو کاربرد -

 نیــــابم تــــا بـــدان خــود کـــــام پیــــوند 

 )خورسند = خرسند(

ــند  ــویش خورسـ ــات خـ ـــردم از حیـ  نگـــ

 (229 )همان :

 کاربرد ضمایر متصل مفعولی واضافی  -

ـــا بـ ــخ کامیهـ ـــذوق تلـ ـــارش ــــ  شمـــ

 

ــارش   ــت ک ــیرین اس ــیرین وش ــا ش ـــه ب  نــ

 (1211)همان :

 بهــر کـــاری دلــت را ســاز مشغـــــــول    

 

ـــن  ــزول  وزیـ ــاش مع ـــی ب ـــرت زمانــ  فک

 (1924)همان : 

 نوشتن کلمات  ، مخفف ضعف تألیف : جابجایی ارکان جمله -

ـــرور  ــند هنـــــ ــت آن خرسـ ــین گفـ  چنـ

 

 کـــه بــودش گــوهر کــان کــان گـــوهر     

 (  1492)همان : 

ــا   ــارخویش بـ ـــو دادی اختیـ ــت چـ  دوسـ

 

ــت    ــه نیکوس ــی جمل ــت بین ــرآنچ ازدوس  ه

 (2112)همان :

 تقدیم صفت وموصوف  -

 چـــو بشــنید ایـــن حکایتهــای جانســوز    

 

 از آن پــــروانه دل شـــمع شـــب افـــروز   

 (1443 )همان :
  نکره «ی»کاربرد  -

ـــرش ــر دری ز تعمیـ ــر بـ ـــای فکـ  بگشـــ

 

ــارای  ــه یـ ـــن اندیشـ ــغل آن ازیـ ـــه شـ  بــ

 (1925)همان: 

 بالغی :  -ج

به  بزمی و عشقی و سخنگویان اشعار سرایان و، مانند سایر مثنوی  عبدالوهاب بن محمد معموری   

با  از انواع صناعات ادبی نموده و استفاده درسعی  ، از بزرگان ادب فارسی همچون نظامیتقلید 

بسامد باالی  این زمینه از نظر دست دربررسی متن حاضر میتوان گفت وی یکی از شاعران قوی

 باشد که در، تلمیح و... می ، جناس، تمثیل ، استعاره ه انواع تشبیهویژگونه صنایع ببکارگیری این

صورت تقریبی به آمار جدول ذیل میتوان ب در آن اشاره شده و ی ازمواردشاهد ی بعنوان اینجا

 هنر پی برد.  این استفاده شاعر از

 انواع تشبیه  -
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ـــه دل ـــا روی شـــــوق از کعبـــــ  بگفتـــ

    چــــو پــــوشد گـــل زمـــرخ بـــاخ رخســـار

 

 چنــــــــــان آرم بســــوی خانــــه گــــل 

ــزار   ــوار گلـ ـــر در و دیـ ــد بــــ ـــه بینـ  نــ

   (1922-1922)همان : 

ــزینم    ــرخ حـ ــن آن مـ ــن مـ ــن گلشـ  دریـ

 

ــس از دور بیــــن    ــه گــــل را درقفــ  مکــ

   (  225) همان : 

ــانش   ــوان دهـ ــمه حیـ ــون چشـ ـــود چـ  بـ

 

ــت  ــت در ظلمــ ــی کردســ ــانش ولــ  نهــ

 ( 952) همان : 

 تکرار واژه  -

 زخـــسرو شــد چـــو مهــر خســروی نــو     

 

ــرو     ـــو خس ــت چ ــالم دول ــد ع ـــوانی ش  ج
 (  251 ) همان :

 درگـــل دیـــدگفت ای ازتـــو روشـــن چـــو 

 

 زم آرای گلشـــــــنچـــــراخ بـــــزم بــــــ

 (  912) همان : 

ــاف  ـــدل وانصـ ــار عـــــــ ـــانرا از بهـ  جهــ

 

 بهشـــتی ســـاخت خـــرم قـــاف تـــا قـــاف 

 ( 255) همان :

 (درگفتاری درمرتبه تسلیم آمده است :  : )تکرار مصرع  -

 چـــــو دادی اختیــــارخویش بادوســــت   

 چـــــو دادی اختیــــارخویش بادوســــت   

 

 کفیلـــت اختیــــــار خــــــــاطر اوســـت...

ــت    ــه نیکوس ــی جمل ــت بین ــرآنچ ازدوس    ه

                                                   (  2115-2112) همان : 

  تکرار قافیه -

 و قـابـــــــل بــــولنقطــــــۀ مق  بســــان

 

 مقــابــــــــل در فتـــــــاده بنسبتهـــــــا

 ( 122) همان : 

ــن  ـــو حسـ ــل چــــ ــتعداد قابـ ــد باسـ  آمـ

 

ـــار  ـــد نـاچــ ــقش فتــ ـــابلدر  عشـ  مقــ

 ( 291همان :  )

 جناس  -

ــاد    ــه بربـ ــی رفتـ ـــان عیسـ ـــادش جـ  زبـ

 

 خضــــر ر اشــــاد  روح زخضـــــرا کـــرد 
 ( 912) همان : 

 چـــو درتکـــرار عـــد از حـــد فـــزون شـــد 

 انواع استعاره  -

 ایــن خیــال از ســر بــرون شــد    رهــی را 

 ( 211) همان : 

ــت    ـــا ب ـــد نقــ ـــای از بنــــ ـــره بگش  گـ

 

ــت     ــی حجاب ــان ب ــدۀ ج ـــد دی ـــه بین  کــ

 ( 243-251) همان : 
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 ببخشـــش گـــر گشـــادی چشــــــم امیـــد

 

ــید     ــه خورش ــوفر ب ــه نیل ــودی ک ـــان ب  چن
 (  12192:  ) همان

 دوســـاق او کـــــــه معـــراج جمالســـت   

 

 خیــــال وصــــف او کــــــردن محالســــت

 ( 552)همان : 

 سوال وجواب  -

   بگفتش عشـق را بــر چیست امیــد

 راچکارستبگفت از دوست عــاشق 

 واج آرایی  -

 بگفتـــــا بــــر وفــــا و مهـــر جــــــاوید ... 

ــت...     ــرام اس ــق ح ـــر عاش ـــام ب ـــا ک      بگفت

                                                (    1432) همان : 

ـــار  ــذا ر یـ ـــد گـ ـــی بـــامیـ ـــاکبـــ  بــ

 

 خاشـــاک و فتــــم برهرگـــذر چـــون خـــار
 ( 222) همان : 

ــاق   ــاقتش ط ــد ط ــون ش ــه چ ــن اندیش   دری

 

 بـــــــادراک وصــــالش گشــــت مشــــتاق

 ( 223) همان : 

ــارش  ــوش یـ ــا گـ ــد کهربـ ـــرو شـ  از آنــــ

 

ــوارش  ــاز وگوشــ ــوش مهرســ ـــه گــ  کـــ

 (   521) همان : 

 معموری شیرین و خسرو در باال( بسامد )با ادبی صناعات کاربرد

 سایر تمثیل  تلمیح  انواع جناس  انواع استعاره  انواع تشبیه 
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 تحلیل داستان  مقایسه و

اعتدال پیش  و تناسباستای کمال در ر نیمه دوم قرن ششم های غنائی ایران درمنظومه

ن احساسات نهانی خویش نه تنها بیا در و شده باز رفت به این معنی که زبان گویندگان ایرانمی

دهد آزار می تشین آدمی رااثر عشق آ های درونی که درعقده دلبستگی و راراس و میان عشقب

های عیان آن جلوه ظاهر و شدند هم ازروبرو می ای که با آنواقعه هر ز و، بلکه به همه چی اختندپرد

به  اشعار خود هم در افتاد وتوجه به آن ظواهر به هیجان می اثر در هم افکار آنها گشتند ومتأثر می

 ظاهری تناسب و رنگ و آب هم و پوشاندندلباس شعر می نهفته هایاندیشه طنی ون پندارهای باآ

 (192گر : لطفعلی صورت ) منظومه های غنائی ایران :ساختند.می مجسم را

و نظامی  ، شودی است که سرانجام بوصال ختم میادهدو دلدا ، عشق اصل داستان -1

کشد که خسرو از زبان به این ترتیب به تصویر می ت تمامجزئیا با ای عشق خسرو به شیرین راگنجه

 تکاپو وادرون او به  در سخنان وی پرنده عشق را شنود ومی ای رال ملکهوصف جما ندیم خود شاپور

 این شکوفایی عشق در فرستد.می او بدنبال شاپور را شود ومیدارد وخواهان این پریچهره می

دراین منظومه ،  با این تفاوت که گیردمعموری نیز بهمین صورت شکل می های عبدالوهابسروده

 شنود. همنشینان خود می نزبا از شیرین را خسرو توصیف

خود برای  طاقت شده و، بی دلش در به اوج رسیدن عشق از ، خسرو بعد داستان حاضر در-2

 رساندبه پای قصر شیرین می را خود شود وراهی کوهساران می کرده و رها ، همه چیز را ریافتن یا

 عدم پذیرش از ابتدا در و رسد. شیرین از آمدن خسرو آگاه استولی برای فتح باب به نتیجه نمی

به  کسوت خدمتکاران ، در اوبرای دیدار  و آیدمی بر وی تحانبه فکر ام بعد کندوی عذرخواهی می

خوانیم که داستان نظامی می که درحالی بوی نشان میدهد. در نهایت رخساره در رسد وحضور می

یارانش منزل  حلی که شیرین وم در شود وخسرو برای یافتن شیرین رهسپار میسوی  از شاپور

مجذوب او  بدینوسیله وی را و دهدمی شیرین قرار معرض دید در و اند تصویری از شاه کشیدهگزیده

تا اینکه  گیردهر رهگذری سراخ می از افتاده و کاپو، به ت احب تصویرص یافتن برای شیرین کند.می

افسونگر  سخنان . شاپور با آوردمی ، بدست بود شده شاپور که درکسوتی ناشناس وارد از نشانی را

 آورد.می پرواز در به بسوی خسرو را شیرین ، مرخ دل خود

 و یافته همدیگر را ، باالخره این دو دلداده رخداد ماجراهای تاریخی پس از گذشت زمان و -9

،  داستان دو هر رد. نکته قابل توجه درازدواج صورت گی ، مراسم آئین و طبق رسوم رددمقرر میگ

کابین خود ب این رسم ، او را بر بوده که شیرین از خسرو میخواهدرسوم  و قوانین رعایت لزوم

برپایی این  شاپور در ، نقش برجسته ازطرفی . شودنهایت عقد توسط موبدان جاری می در و درآورد

 است.  تأمّل قابل داستان دو هر دلداده در وصال دو و مراسم
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، وجود  عنوان نمونهب درمیخو چشمب این نسخه درجای جای آن بوضوح ظامی درن تقلید از-4

شدن بیش  له ورشع و به نتیجه رسیدن این عشق نوای دلنشین خود که در و ساز هایی باشخصیت

زبان خسرو  از ازجمله کسانی هستند که با اشعارخود نکیسا باربد و ای دارند.نقش عمده از پیش آن

،  زیبای خود ضمن اشعار در پرداخته و نغمه سرایی به جلسات مختلف در شیرین به تناسب و و

 آورند.زبان می قول آنان بر از نقطه نظرات طرفین را ها وخواسته

 همچنین وجود د وداستان وجود دار دو هر وصال در از شیرین پس از دورشدن خسرو-5

 شکر . نامب دیگر خسرو همسر

همدیگر  از مالقاتهایی که آنان با فرهاد بدست خسرو بعد این داستان ، کشته شدن در-2

شود ولی از بصورت مختصر بیان می داشت دل در رقیب خود ای که خسرو ازینهاثرک بر و داشتند

 نکته اینب فقط و است وکامل مطلبی درج نشده صورت واضحاین حادثه ب سرنوشت شیرین بعد از

  است. شده اکتفا

 زهـــــرآب هـــالک یـــــــــار دیــــرین   

 

ــازد جــــان   ــیرینبشیــــرین تلــــخ سـ  شـ

 ( 1229)نسخه خطی معموری ، 

 رسد.داستان به اتمام می میآید و بمیان سخن شیرویه بدست روخس مرگ نیز از بالفاصله و

 بیکباره در و فقط با ذکر نام آنها های داستان، شخصیت سروده عبدالوهاب معموری در -2

 سخن در حالیکه این مطلب در معرفی آنها وجود ندارد در ایهیچ مقدمه و شوندمتن ظاهر می

 است.  دیگر گونه ایب نظامی

مانند سایر آید که بمی بر باقیمانده ابیات ولی از یستدست ن در این منظومه چه آغاز اگر-2

با توصیف منقبت حضرت ختمی  و ، با تحمیدیه شروع شده باشد های عاشقانه ادب پارسیمنظومه

حد کمال رسانیده به  ، تقلید رااین منظومه یابد. سراینده دره میو موالی متقیان اداممرتبت )ص( 

 در اهمیت آن سخن وبارۀ  ، ابیاتی درمعراج پیامبراسالم)ص( زیبایی در ای که ابیات بسیارگونهب

 ختم نموده خود را سخن مناجات و فرزند به نصیحت نیز با پند و پایان در و ضمن کالم خود آورده

 است. 

 ب زماناربردن توصیفاتی است که شاعر به تناسکهای دیگر این منظومه ، بجمله ویژگی از -3

 ، ذهن خواننده را های شاعرانهتصویرگری با عناصر آن بکاربرده است وه با توجه ب مکان داستان و و

 ازجمله :  گذارد.می نمایش بعرصه بوضوح را هنر سخنوری خود کند وادامه مطلب می مشتاق دریافت

 توصیف باخ نزدیک قصر شیرین:

ـــن   ــر شیــری ــای قص ـــه پ ـــی   ب ـــد باغ  دی

ــردوس را  ـــن فـ ــتانی تـــ ـــانجــ گلسـ  ــ

ــیمش  ــردی از نســ ـــریل کــ  دم جبـــــــ
 

 نـــــه بـــاغی بلـــک هــــرگل زان چراغـــی

ــانیش  ـــدر بـ ــوان  بـــ ـــزم روح رضـ  حـــ

ـــد ـــد  امیــ ـــالی خلـ ـــش تمثــــ  ز بیمــ
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هـر برگ سبــزش جبرئیلی  بــود

 ی آب برده درختــانش ز طوبــــــ

 ه بربادز بـــــادش جان عیسی رفت

 طلوع خورشید: 

 زاللـــش سلســـبیلی   بهــــــــــر رشـــحی

ـــانش ــورده  گلستـــ ـــر آب خــ  ز کوثـــــ

 زخضــــــراکرد روح خضـــــــر را شــــاد  

 (912-912)همان :

ــق بســت    ــادق ازمشــرق تت ـــو صــبح ص چـ

ــاب   ــان ت ــید جه ـــو خورش ـــالع چـ  شـودط

 

بــــــه کتمــانش نــدارد آســمان دســت     

 کتـــــــان شــب روی افتــد بــه مهتــاب    

                                               ( 1452)همان :

 راههای کسب معرفت عشق حقیقی و فواصل متن به بیان حقیقت عشق و در سراینده -11

ای مقدمه آن را عشق مجازی سخن گفته و زا داند وتمثیلی می داستان شیرین را و داختهمجازی پر

بوالهوس است  افراد کودکانه فرض کرده که خاصیت عشق مجازی را و کندمی کربرای عشق واقعی ذ

 رسید.  نخواهد مقصدب هرگز و

، تخلص شاعر است که از ساقی استفاده  ارزنده متن این توجه در قابل وعاتیکی از موض -11

 است . نیز توجهی داشته هانامهساقی به خود ضمن بیان اعر درتوان گفت که شقولی میب کرده و

عوالم درک  عقل درناتوانی  با بیان ، عقل ستیزی خود را ضمن ابیاتی در سراینده -12

پیمودن آن  افالک و ، به ترتیب از هریک از بحث معراج کند عالوه براینکه درماورائی بیان می

 کند: ذکر می از آن را حضرت

ــا ـــامی  وزآنجـ ـــالی مقـ ــوی عـ ـــد سـ  شــ

ــرون ــۀ بـــ ـــردم ادراک از حیطـــ  مــــــ

 بهشــــتی یافــــت در وی نــــور درنــــــور 

ــان نــــه ــا امکـ  منـــزل  نـــــه مکـــان آنجـ

ــان  ــم جــ ــرده چشــ ــاهی وی در نکــ  نگــ

 

 کـــه آنــرا نیســت نـــزد عقــل نـــــامی      

ـــم    ــتیش گـــ ـــی در هسـ ــزاران نیستـ  هـ

 و جلــــوۀ حــــــور فـــــــراخ ز غلمــــانش

 نــــه عقلـــش آگـــــه از راز ونـــــه غافـــل 

ـــی    ــرده راهـ ـــردگم کـ ــیمش خـــ  دراقلـ

                                                       (   45-43)نسخه خطی معموری : 

 مؤلفه های داستان 

 آن را بیان میکند و مراتب عشق و ن حقیقت محبتسراینده درضمن داستان ، مطلبی پیرامو -1

 مایه گردیده و پر زمانیکه سرّ دوستی و یابدمی دلی ظهور هر همچون نوری طبیعی میداند که در

 عاقالن ، بخش عقل روشنایی با حواس و هم با د ووجود خواهد آمعشق صادق نیز ب ، مییابد استقرار

 برد.  افروز پی خواهند چراخ گیتی به این

به  پردازد که قبالًاندرز وی می به پند و داده و پایان مطلبی اختصاص به فرزند خود سراینده در -2

 کردهسیر می درگاه شاهان گویا شاعر در کهشود فحوای کالم اینگونه برداشت می آن اشاره شد. اما از
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مجبور  پدر مانند وقت سو نهد آن به یک اگر قناعت را کند کهر به فرزند توصیه میهمین منظوب

 روی آورد.  درگاه پادشاهانب میشود

 گـــــذاری گـــــر قناعـــت رابیـــک ســـوی

 

ــی روی   ــاهان نه ــه ش ـــر در گ ــن ب ـــو م  چـ

 ( 2222:  )همان

 نتیجه : 

شیرین سروده  و خسرو ویژهنظامی ب نظر به تقلید از کالم هر مثنوی عبدالوهاب معموری از

 های زودگذرپرهیز از عشق و اخالقی نکات بیان به نیز مناسب زمان هر ه درنمودسعی  شاعر شده و

استفاده از  دربه شکل زیبایی  را استادی خود مهارت و ، کارن ضم در سراینده.  دنیوی بپردازد و

به شوق  مخاطب را ، شرح داستان شیوا عالوه بر زبانی گویا و نمایش گذارده و بابه صناعات ادبی 

 از سبک این نسخه نیز جدا و زبان . ، توجه ویژه داشته باشد های آنواداشته که به تمامی قسمت

 لغات و مانند دیگر معاصران خود ازشاعر ب ( نبوده و11عهد )قرن  این دیگر آثار فارسی زبان

 انجام این . از آنجا که است نموده حدیث و... استفاده و ترکیبهای عربی ، مضامین قرآنی

نام عبدالوهاب بن محمد معموری بیش انتساب آن ب این الزم است در نابرافتاده است ب نوشتهدست

 شود. پیش تحقیقات الزم انجام از

 ، داستان سرایی عاشقانه و حیث توجه به اصطالحات عرفانی ر ازهمچنین متن حاض 

 خور ضمن داستان نیز در درهای موجود تمثیل غزلیات سروده شده و حکایات وبیان  حکیمانه و

 وه برهای گرانبهای ادب پارسی است که عالاین نسخه نفیس یکی از گنجینه باشد.اهمیت می

دور مانده  ویژه ادبیات غنایی نیززبان فارسی ب دسترس عالقمندان از،  نام سراینده بودن ناشناخته

 فصیح و شیرین زبان تفحص در اینگونه ذخایر ارزنده ، مسیر تحقیق و معرفی با است. امید آنکه

 آید. فراهم همگان برای فارسی

 منابع :

 کتابها الف ( 

  1922تهران ، چاپ رامین ، چاپ چهاردهم ، شمیسا سیروس ،  آشنایی با عروض وقافیه ، -1

  1921، تهران ، انتشارات باخ آینه ، چاپ اول ،  سیروس انواع ادبی ، شمیسا -2

  1923فتوحی محمود ، تهران ، انتشارات سخن ، چاپ دوم ،  بالغت تصویر ، -9

  1925ل ، تاریخ ادبیات درایران ، سبحانی توفیق.ه ، تهران ،انتشارات زوّار ،چاپ او -4

، تهران ،  تذکره ریاض الشعرا ، علیقلی واله داغستانی ، تصحیح سیدمحسن ناجی نصرآبادی -5

  1924انتشارات اساطیر ، چاپ اول ، 

 1924، انتشارات اساطیر ، چاپ هشتم ،  محمد جواد ،تهران دستور زبان فارسی ، شریعت -2

  1923ارات سخن ، ، ، تهران ، انتش زبـان عرفان ، فوالدی علیرضا -2
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 1922سبک شناسی شعر ، شمیسا سیروس ، تهران ، انتشارات فردوس ، چاپ نهم ،  -2

  1922سبک شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو ، غالمرضایی محمد، تهران ، چاپ گلشن ،  -3

موزه ومرکز فهرستواره دست نوشته های ایران ) دنا ( ، درایتی ، مصطفی ،تهران ، کتابخانه ،  -11

 1923اسناد مجلس شورای اسالمی ، 

  1932، اصفهان ، چاپ اول ،  یلمه ها احمد رضا قصر بی قراری ، -11

، تهران ، انتشارات نگاه ،  خسرو وشیرین ، تصحیح وحید دستگردی -کلیات نظامی گنجوی  -12

  1929، چاپ پنجم ، 2جلد

جالل الدین همایی  ، تصحیح عزالدین محمود بن علیمصباح الهدایه ومفتاح الکفایه ، کاشانی  -19

  1921، تهران ، انتشارات هما ، 

 1931، اصفهان ، چاپ اول ،  احمد رضا یلمه ها محب ومحبوب ، -14

 1925منظومه های فارسی ، خزانه دارلو محمد علی ، تهران ،انتشارات روزنه ، چاپ اول ،  -15

  1945لطفعلی ، تهرا ن ، انتشارات دانشگاه تهران ،  رمنظومه های غنائی ایران ، صورتگ -12

عبدالوهاب بن محمد ، دانشگاه اصفهان ، شماره  نسخه خطی خسرو وشیرین ، معموری -12

112392 

  1921انتشارات امیر کبیر ، چاپ سوم  ، تهران ، 1عبدالحسین ، جلد زرین کوب نقد ادبی ، -12

  1921، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ سوم ،  2جلد عبدالحسین ، ، زرین کوب نقد ادبی -13

  1929شمیسا سیروس ، تهران ، چاپ رامین ، چاپ چهاردهم ،  نگاهی تازه به بدیع ، -21

  1932 تهران ، انتشارات چرخ ، چاپ اولیکصد منظومۀ عاشقانۀ فارسی ، ذوالفقاری حسن ،  -21

 ب ( مقاالت 

، کوپا فاطمه ، فصلنامه تخصصی سبک « حل ماینحل » خطی  بررسی محتوایی وسبکی نسخه -1

،  15علمی ، پژوهشی، سال پنجم ، شماره اول ، شماره پیاپی -شناسی نظم ونثر فارسی )بهار ادب(

 1931بهار 

ساقی نامه نظامی گنجه ای وتعداد واقعی ابیات آن ، پارسا احمد ، آزاد محمد ، ، فصلنامه  -2

،  2، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج، شماره  تخصصی زبان وادب فارسی

1923  

نظم ونثر  ، فصلنامه تخصصی سبک شناسی احمد رضا یلمه ها سبک شناسی فیروز وشهناز ، -9

  1932،  2فارسی، شماره 

نگاهی سبک شناسی به غزلیات سیمیندخت وحیدی ، حجازی بهجت سادات ، نارجی مژگان ،  -4

علمی ، پژوهشی، سال هفتم ، شماره  -صلنامه تخصصی سبک شناسی نظم ونثر فارسی )بهار ادب(ف

  1939، بهار  29اول ، شماره پیاپی


