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 چکیده 

درویش محمد دهکی از اهالی دهک قزوین، شاعر صوفی مسلک قرن نهم هجری و 

 ی اومعاصر جامی و امیرعلیشیر نوایی است. تخلص وی دهکی یا درویش است. از زندگ

سین ده حو نزدیک به شاهزا اطالعات دقیقی در دست نیست. نشان مقبره او را در قزوین

غزل  1236مخمس، یک مستزاد و نزدیک به  15داده اند. دیوان باقی مانده از او شامل 

بول ستاناست. از دیوان وی دو نسخه باقی مانده است: نخست نسخه موجود در دانشگاه ا

ماال در ه.ق. است و دیگری نسخۀ کتابخانه ملی روسیه که احت 896که تاریخ کتابت آن 

ین یح اقرن یازدهم کتابت شده است. نوشتار حاضر بیانگر نکاتی است که در خالل تصح

ار دیوان حاصل شده است. برای تصحیح دیوان درویش دهکی نسخه استانبول اساس قر

ست اانه گرفته و با نسخه مسکو مقایسه شده است. شعر دهکی سرشار از لحظات ناب شاعر

...  می و .دیگری چون سعدی، سلمان، حافظ، جا شاعراناذعان به تقلید و توجه به که با 

ه از تکی فادهتوانسته است بیتهای تحسین برانگیزی بسراید و با توجه به زبان عامه و است

   کالمها و دقت در جزئیات و کاربرد آرایه ها طلیعه ای برای سبک هندی باشد.

  : درویش، دهکی، جامی ، قزوین ، شعر قرن نهم کلمات کلیدی
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 مقدمه    -1
 قه عامهز طبموالنا درویش محمد، عزیزاهلل یا عزیزالدین دهکی از جمله شاعرانی است که ا

ش داری کسب معامردم به شعر و شاعری روی آورد. وی از راه جوالهگی و خشتمالی و باغ

ده ه و رون نقمیکرده و در کنار آنها به شاعری نیز میپرداخت. شعر او آینه تمام نمای شعر 

قوع هایی از واست. استفاده از اصطالحات و زندگی روزمره مردم برای مضمون پردازی، رگه

 ر درویشو شع سرایی، توجه به ضرب المثلها و ... همه ویژگیهایی هستند که در شعر آن دوران

ا ره دهکی ر بارنمود دارند. نگارندگان کوشیده اند تا نخست با نگاه تاریخی اطالعات موجود د

 ده اند،یح کران کنند آنگاه با استفاده از دیوان شعر وی که آن را بر اساس دو نسخه تصحبی

ذرد، ی میگنشان دهند که او شاعری تواناست و با آنکه زندگی اش از راه کشاورزی و کارگر

شینیان عر پیشاعری آگاه به ادب گذشته و نکته سنج و نکته گوی است. او در عین تقلید از ش

 دی راای آن در شعرش پیداست، از نخستین کسانی است که نشانه های سبک هنکه نشانه ه

 میتوان در شعر وی بازجست و او را از پیشگامان این سبک برشمرد.

 پیشینه پژوهش -2
ه از گرفتآنچه معاصران در باره درویش دهکی آورده اند بسیار مختصر است که آن نیز بر

 نثر در ظم ونتاریخ کتاب تاریخ نظم و نثر در ایران ) تذکره هاست.. این گزارشها چنین است:

: صانیف الشیعهالذریعه الی ت(؛ الذریعه )440: ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم هجری

 (.337: فرهنگ سخنوران(؛  فرهنگ سخنوران)323

ر ای است که داختصاص یافته، مقاله دهکیکه در روزگار ما به درویش  مستقلیتنها تحقیق 

ویش به اره دراست. در این مقاله مؤلف از برخی از منابع، اطالعاتی درب شدهچاپ  رسینامه پا

نها عنوان ت استانبول را به نسخه همچنیناست. او  ختهشاعری او پردا سبکبه  مختصریداده و  دست

 (.99: یرانیاشاعر گمنام  دهکی درویشت. )اس کردهمعرفی باقی مانده از اشعار درویش دهکی  نسخه

 رتیبتا به هن تذکرهاند از قرن نهم آغاز میشود. مطالب ایآورده دهکینویسان درباره  تذکرهآنچه 

 ایم: پوشیده شمچدر این گزارش از نکات تکراری  مااست.  چنینتاریخی از قرن نهم تا دوازدهم 

 ده استشرحی که در مجالس النفائس از احوال درویش دهکی ارائه ش( مجالس النفائس: 1

 چنین می آید:  355در دوجای کتاب دیده میشود، نخست در ذیل شماره 
ل درویش دهکی از والیت قزوین است و به صنعت خشت مالی منسوب. مردی است ابدا»

لحال اافتد فی احتیاج وش و همیشه دیوان خود را بر میان بسته دارد، اگر به بیت یا معنیی 

راق ز جانب عآورده، مینماید فی الواقع تا فقیر به شعر و شاعری اشتغال مینمایم ادیوان بیرون 

 بهتر از ابیات او نظمی نیامده. از اوست این مطلع:
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 « پشت بر دیوار در روی تو حیران مانده ام            بر مثال صـورت دیوار بی جان مانده ام

 (66: مجالس النفائستذکره )
روایت دوم که از زبان محمد شاه قزوینی یکی از مترجمان مجالس النفائس نقل شده چنین 

و همشهری مترجم دردمندست و این فقیر مستمند بسیار با او صحبت داشته و شعر از »است:

ز خویش و هیچ خویشتن داری و تن پرستی در او نبود و ااو شنیده است درویش پیری بود بی

قید تعلقات دنیوی رسته و دل به چیزی از آن نبسته و کار او جوالهی بود و کرباس خوب 

میبافت و چون مشتری میافت به بهای ارزان میفروخت و چشم حرص به بهای گران 

نمیدوخت و به اندک سودی قانع میگشت و به هرزه از پی دنیای دنی نمیگشت و باغی چند 

ل باغات او بود معیشت اهل و عیال مینمود و لقمه حرام و طعام داشت و از بهای انگور که حاص

پادشاهان نمیخورد و از جهت تحصیل حطام دنیا رنج بیهوده اصال نمیبرد و ... . این بیت نیز 

 ازوست و بسی نیکوست:

 به غـیر نـاقـۀ لیــلی که میکند خــاری            دگــر که را غمی از رهگــذار مجنونست

 (89) دهکی: 
و سلطان یعقوب خان علیه الرحمه والغفران درویش را به مجلس عالی خود طلب فرمود و 

 درویش این مطلع بر او خواند :

 چون ز پیش آید خدنگش بر قفا بندم سپر            تا نیابد نــوک پیکـانش از آن سو ره به در 

 (198)دهکی،: 
بخندید. گفت راست است که قزوینی است چون سلطان از او این مصراع) مصراع اول( شنید 

و از عقل بری است زیرا که در وقت آمدن تیر سپر بر قفا میبندد. درویش چون سخن سلطان 

شنید گفت: صبر کنید تا مصرعی دیگر بشنوید. درویش چون مصرع دوم بخواند سلطان حیران 

سلطان به درویش گفت  بماند وآفرین بر زبان راند و اهل مجلس نیز همه تحسین او نمودند و

هر چه میخواهی طلب کن تا ببخشم آن به تو. درویش گفت از دوست به غیر دوست چیزی نه 

نکوست من فقیر و درویشم قانع گشته و از طلب مال و جاه رسته دیگر سلطان مبالغه فرمود 

خراج  که چیزی بطلب. درویش بنابر مبالغه او فرمود که خراج باغات مرا معاف گردان. سلطان

باغات او بخشید. و میگویند که سلطان درویش را به شعر بدیهه نیز امتحان فرمود. درویش در 

مجلس نظر در برادرزاده او، میرزاعلی، که یوسف ثانی بود، نمودو چون کاکل و اتاقه پریشان 

 دید ، پریشان حال گردید و در بدیهه گفت:

ـزاتاقـــه       بالی کـــاکل او بـــس نبود بر جـــانم       ــ  ز ســـر میـکند پریشـــانم نی

 (294)دهکی: 
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 ت:ا این اسآنه جملۀدلپذیر و بینظیر دارد و از  خوب ودوهزار مطلع  دهکیمبالغه درویش و بی

 1آب از پی سرو قدت می آید از فرسـنگها            وز حسرت پابوس تو سر میزند بر سنگها

 ذوقی است که سـایند بهم روی دو ساده            2خــوب  فتادهدر  آینه  عکس  رخ  تو  

 ای  سرشــک  افــتاده ای  از  چشم  ارباب  نظــر           

 «3چون یتیمان زان سبب میگردی اکنون در به در

 ( 70: تذکره مجالس النفائس) 

زور و رنگین و های قزوین و اشعار متین او پر ای ست از محلهدهک محله»( تحفه سامی: 2

وش خوش ده، خدر اوائل در کارگاه جوالئی دست و پایی میزد و شعر او به اقاصی و ادانی رسی

ه رویش بدسام میرزا داستان بیتی را که « خبر سخن درویش به مجلس سلطان یعقوب رسید...

ت که فاوآورد با این تبداهه در وصف کاکل و اتاقه)تاج( جوانی، در مجلس سلطان  سروده، می

فه تحست )ادیده آن جوان را برادرزاده سلطان نمیداند. گویند که جامی این مطلع را بسیار پسن

 (:107: سامی

ـروادی سموم است و که منزل عشق   ا دارد تابدر این آب و هو کهمجنون  غیراب            س

 (62)دهکی: 

ریر ادشاه سپ»آغاز میکند اوحدی بلیانی ذکر درویش را با این صفات ( عرفات العاشقین: 3

ای  فقر و مسکینی، شهریار عرصۀ تجرد و خوش نشینی، درویش دهکی قزوینی. دهک قریه

یب به ست قرااست از دارالموحدین قزوین که مولد و منشا وی است و مقبرۀ او در شهر قزوین 

 یمستقشاهزاده حسین و او به غایت خوش طبیعت، درست ادراک، عالی همت، بلند فکرت، م

 ذرانیدیاقه گقالذهن، درویش نام و خصلت بوده اما از لباش دانش ظاهری عاری آمده به فقر و 

صات عرفات العاشقین و عر و وجه معیشت خویش از جوالهگی نمودی با خشت مالی کردی.)

 (1405: العارفین

 عریفتعرفات العاشقین حدود سی مطلع از درویش را ذکر میکند و در پایان سخن خویش 

 آورد. امیر علیشیر نوایی را می

وده اگر چه در خشت مالی مشغولی داشته اما شعرش در غایت جودت ب»( هفت اقلیم: 4

 این ابیات نیز مر او راست:......« چنانچه امیر نظام الدین علیشیر 

                                                           
 در تصحیح ما این مطلع دیده نمی شود. -1
 (347شده مصراع چنین است: عکس تو بر آیینه بسی خوب فتاده) دهکی: در نسخه تصحیح  -2
 در تصحیح ما این مطلع وجود ندارد. -3
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 ای بازای باز             اینها گــل آن است که ساغـر زدهمستانه چه گلهاست که بر سر زده

 شــادی بود درویش را چون شیـشه سـاعـت     وغـم 

 که از شادی هر آن چیزی کم آمد در غم افزون شد

 (   294) دهکی: 

 ستدریست            دولت مگر گداست که هر روز بر هر روز اخــتیار جهان  پیش دیگری

 ( 1326: تذکره هفت اقلیم) 
موالنا عزیزالدین » ... تی دارد که چنین است در ذکر شاه قاسم فهمی نیز درباره درویش اشار

اند جواب در استقبال عمری شعر میگفته و پس از آن تارک شده. بعضی سبب ترک پرسیده

آید که داده: که استاد خشت مالی که در جوار من است شعر از من بهتر میگوید، مرا شرم می

افراشته... ر لوای شاعری میشعر بد میگفته باشم و غرضش درویش دهکی بوده که در آن عص

( این روایت با اندکی تغییر در ریاض العارفین در ذکر عزالدین 1339: تذکره هفت اقلیم «)

کاری که هر »چلبی قزوینی آمده است و از زبان او دلیل ترک شاعری را چنین نقل میکند: 

از این، خشت مالی جوالهه از این کس بهتر کند مرتکب آن ناشدن بهتر است و غرضش 

 «)درویش دهکی بوده که  معاصر وی است و از نوادر سخنوران است هم چابک و هم بناست.

 (2766: عرفات العاشقین و عرصات العارفین

درویش دهکی قزوینی مرد از خود گذشته ای بود و در فن سخنوری »( ریاض الشعرا: 5

اند، به درویش کمال اوستادی داشته و ... . این بیت را که به نام شاه عباس ثانی ضبط کرده

 دهکی منسوب داشته است. 

ـبا  «کردن ته نستنتوا و بگشودرا  غنچه رخت کهکردن              نگهآید به روی گل را شرم می ص

 (523: تدکره ریاض الشعرا)
 بیتهایی از درویش دهکی در ریاض الشعرا نیز نقل شده که همانند دیگر تذکره هاست.

منابع  برخیآمده است اما در  محمدنام درویش،  حسینیدر تذکره ( تذکره حسینی: 6

است. در این تذکره نیز آنچه که در مجالس النفائس  شدهعزیزالدین و عزیزاهلل برای نام او ثبت 

جوالهگی و گاهی به  کسبگاهی به »است که  شدهآمده نقل شده است. در مورد شغل او نوشته 

شیر در  علیو اینکه دیوانش را پیوسته بر میان داشت و نظر امیر « خشت مالی معیشت میکرد

نیز چند مطلع به  حسینی( در تذکره 122 :تذکره حسینیاست. ) شدهمورد شعر درویش نیز نقل 

 عنوان نمونه از اشعار درویش نقل شده است:

 جان دیگران به کسدل نگردد خوش مرا از دوسـتان دیگران            چون تواند زنده بودن 

 (313)دهک: 
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ول. درویش دهکی اسمش عزیزاهلل و در قزوین به جوالهی و خشتمالی مشغ( آتشکده: 7

ر ی شیر دمیرعلااز ندمای مجلس سلطان یعقوب شده و نوازشات از او یافته. هرچند  آخراالمر...

زعم  ما بهمجلس النفائس گفته که از سمت عراق شعر به غیر از شعر درویش دهکی نمیشنوم ا

ت فت هشاین فقیر یا سلیقه مستقیم نداشته یا در ضمن این گفتگو غرضی داشته.  میان ه

یر و ت و تحراق ثبه نظر رسیده این چند بیت از او انتخاب و در این اورهزار بیت دیوان ایشان ب

 ( :229: تذکره آتشکدهقلمی شد)

 بغبهایدند غد و پوشلبها            گریبانها به دندان مان خندۀ و شکربتان چون آن ذقن دیدند 

 (46)دهکی: 

 مـکر خوری شه و زان ناز شست دوست تیـر اگر بر جگــر خورم            نی رویدم به سین

 (282)دهکی: 
دی ه انتقانگا آنچه آذر بیگدلی در نقد شعر درویش و سخن امیر علیشیر نوایی آورده نشان از

ده و شعر شناسی وی بوده است. هنری که در نویسندگان تذکره ها نظیری برای آن دی

ت که ی اسانتخاب نمیشود. نکته ای که افزون بر گزارش تذکره ها گواه شهرت شعر دهکی است

 ادیبی خوش ذوق از اشعار او کرده و در کتاب خویش، بوستان خیال آورده است.

ور مشه بوستان خیال نام مجموعه ای ابتکاری از غزلهای ترکیبی شاعران مشهور و غیر»

ومی ربدال ااست که در قرن دهم هجری به وسیله یکی از ادبیان خوش ذوق به نام بکتاش قلی 

ا مؤلف ب ست کهیر و تألیف درآمده است. از ویژگیهای این اثر ارزندۀ ادبی این ابه رشته تحر

 ک وزن وبر ی تتبع فراوان و کنجکاوی در آثار شاعران بیتهای سرآغاز غزلهای گوناگون را که

جموع در م وقافیه سروده شده جمع آوری و هریک را با ردیف الفبایی تنظیم و تلفیق نموده 

(بکتاش 11: بوستان خیال«)امین همگون با ذکر نام شاعران عرضه کرده است.غزلهایی را با مض

ست رده ابیت از شعر دهکی را در قافیه های محتلف انتخاب نموده و در کتاب خویش آو 25

 که نمونه هایی را با هم میخوانیم:
فز بیم تیر آهم چـرخ گردان در دل شبها             سپر از مه به    وکبهاکد ز شره پوزآرد  کـت

(59)1 
ـم رفتم روز که از بس  ـنیدر گلزارها             دارم تو دور از ـغ  رهاخا ر وی شکستهدچون شاخ گل  ت

(62) 
 راق هیچکس ما را فتا نبود به دل داغ  کهاز آن با مردم عالم نشد یاری هوس ما را             

(75) 

                                                           
 - شماره های داخل پرانتز شماره صفحات کتاب بوستان خیال است1
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 خدنگش خواست تا بیرون کشد از سینه پیکان را   

 چو دل آگــاه شد پیچــید در پایش رگ جان را 

(86) 
 زلف نیم تاب بهده به چشم نیم خواب             وی سراسر جـان من بسته بر منای تمام خواب 

(90) 

ـوآفتاب حسن طالع شد   چون آفتاب رخآن  دیدم که بینطالع  حسننقاب             یافکند ـچ

(90) 

 پرآب            پهلوان باشـد برون آرد گلیـم خود از آب چشممانع  گردددل چه حد دارد که 

(91) 

 دجای خود نبو بهدل  مرغبیدار  شدمربود            چون  یهوا شاهین او صید کزخواب دیدم 

(149) 

 آیم دگر میمن نه آنم کز سر کویت کنم قطــع نظر             گر روم صـد بار از کوی تو ، 

(166) 

 پیش آن خدنگت بر قضا بندم سـپر            تا نیارد نوک پیکـانت از آن در سر به در زگر 

(167) 

 خدنگش می گذشت از جـان و دل بگرفت پیکانش  

 چو  مهمـانی  که  ناراضـی  رود  گیرند  دامــانش

(180) 

 جان میکنم لعل لبت  بیچون شدم بیدار             میکنملعلت را به دندان  کهخواب میدیدم 

(213) 

 خــرم کسی که طفل صفت خانه ساخته            در  وی  نرفته،  پا  زده  ویـرانه  سـاخته 

(263) 

 برنجـم اگـر وفــا نکنی  کهتو آن نیی که مـرا بینی و جفــــا نکنی             مـن آن نیـم 

(266) 

 نسخ دیوان درویش دهکی -3

 استفاده شده است: در تصحیح این دیوان از دو نسخه

: تاریخ 428( نسخه اساس نسخه موجود در کتابخانه رضاپاشا دانشگاه استانبول با شماره ثبت 1

ه.ق. است که نشان از اهمّیّت نسخه دارد، چرا که احتماال در زمان  893کتابت این نسخه 
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مستزاد مخمس و یک  15غزل،  981حیات شاعر کتابت شده است. در این نسخه در کنار 

 نیز وجود دارد. این نسخه به خط نستعلیق نوشته شده است.

 11قرن  (: معرف نسخه احتمال داده است که در420( نسخه کتابخانه ملی روسیه )دورن، 2

ست.  ده اشکتابت شده باشد. نسخه مسکو نیز مانند نسخه استانبول با خط نستعلیق کتابت 

که  زلهاو به همین دلیل  خواندن بعضی از غ متاسفانه عکس این نسخه بسیار مخدوش بود

 فقط در این نسخه آمده بود، ممکن نشد.

 درویش دهکی در شعر خویش سیمای -4

 خصیزندگی ش -1-4
 در شعرش به نام خویش عزیزاهلل اشاره میکند:

ـهاز مال جهان کوتاه است            نتوان گفـت فقـیرش  گردرویش  دست  است زاهللعــزی ک

 (100 )دهکی:
 او همچنین به قزوینی بودن خود اشاره میکند و البته از همشهریانش مینالد:

 دندــانه زم بیگدم قــزوین درویش            که به تقــلید دم از مــردمرهست بیـگانگی از 

 (190)دهکی: 
ود خای به سن در منابع سال تولد و فوت شاعر ذکر نگردیده است اما او در یک بیت اشاره

 اش دارد:میکند که نشان  از هفتاد سالگی

 هفتاد است هبرو  واز کار  شدشست  شصت زدگر چو تیــر مــرو از پـی بدی درویــش            

 ( 110)دهکی: 
کرده  است اما گاهی هم از تخلص دهکی استفاده« درویش»تخلص شاعر در اکثر اشعار او 

 است:

 شان دهمنشهره شهــر تا شود از دهکی          بحر نداشت در سخن ظرف تخــلص مرا    

 (309)دهکی: 
 بارها در دیوان اشاره به کارگری خود میکند:

 رفتاراست گـ رفیندارم غـــم دلدار چو فرهــاد و غم کــار            در عشــق دلم از طــ

 (203)دهکی:  
 کنی اوست:وهکاد و ر داستان فرهاین اشارات فراوان به کار و کارگری در اکثر موارد همراه با ذک

 مزدورم وچبود الزم  نجان کند عشقـاید            مرا در کار اسـتادست میشاگر فرهــاد شد بی

 (279)دهکی: 
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 درویش و صوفیان -2-4
 اشعار او فراوان است: در صوفیه وخانقاهی  رسوم بهو اشاره  دهبو مسلک صوفی پیشه وعارف  یشودر

 شد در عشق صوفی زان چه باک ات گر چاکخرقه

 وزبدای   دیـگـر   دوخــته   بســیار   دارد   پـاره

 (230)دهکی: 

 حساب ریاضت بکش به عشق            این نیست اربعــین که شمارند تا چهـل بیدرویش 

 (267)دهکی:  

 سحـر الله انداز در سروار            به ذکــر دوســت به چار ضرب و مــربع نشـسته صوفی

 (344)دهکی: 
اند. در شعر او اشارات فراوانی به حالج و ماجرای مشایخ صوفیه نیز مورد توجه درویش بوده

 اوست. همچنین از ابراهیم ادهم، ذوالنون مصری و ... در شعر خود نام برده است:

 گیردشور ازو انگیختن  صد من عشقز درد             دار کف خاکم بدریا ریختن گیر منصورچو 

 (169)دهکی: 

 کنیمکنج فقر از گنج شاهـی به بود درویش را            نقل این معنی ز ابراهــیم ادهم می

 (277)دهکی: 

 حدیــث یار بر اهـل عشــق کن درویش            که شکــرست ز یوسف سخن بر ذوالنون

 (325)دهکی: 
گری و ی و پرهیز از دنیا و دنیاداران نیز نشان دهنده شاید این اشارت تذکره نویسان به کار

 روحیه درویش و آزادگی وی بوده و از گرایشات وی به اندیشه صوفیانه بر میخواسته است.

 جمع اشعار -5
اشاره ای که در اشعارش به سفینه و دیوان خود دارد نشان میدهد که در زمان حیات خود 

 است:دیوانش را جمع آوری و مدون کرده 

 ز بس که وصف جمالت بدان رساله کشم   بود  سفـینۀ  درویــش  همچو  بتخــانه         

 (296)دهکی: 

 دهکی و قالبهای شعری -1-5
در کنار غزل که اکثر اشعار دیوان درویش را شامل میشود، پانزده مسمط و یک مستزاد نیز 

مناجات است که دیوان با آن در دیوان درویش وجود دارد. مسمط نخست غیر تضمینی و در 

 آغاز میشود:
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 ناه   همهگو      ـاعتای    خـــداونــد    نیکخـــواه    همـه            فـــارغ   از   طــ

 (22)دهکی: 
 شیزی،و چهارده مسمط دیگر  با تضمین غزلهایی از امیر خسرو، کمال خجندی، کاتبی تر

ه ین اشارس از ااست. به مطلع برخی از این غزلها پعماد فقیه، قاسم انوار و جامی سروده شده 

 خواهیم کرد .درون مایه مسمطها عاشقانه یا عارفانه است.

 مستزادی نیز با مطلع زیر در دیوان درویش دهکی دیده میشود:

 ه  بـامیهــر  بن  مبا  ما  چه  شــود  گر  تو  خــوش  ای  مــــاه  برآیی             چــو

 (43)دهکی: 
جویی و ز نوااستفاده دهکی ازمستزاد که تنها از سوی بعضی از شاعران استفاده شده، نشان 

 آگاهی این شاعر هنرمند دارد.

اج م روشهرآشوبهایی نیز در دیوان دهکی دیده میشود به همان شکل غزلی که در قرن نه

ینماید جا مه بداشته است یعنی غزلهایی که مطلع آن ستایش بازاریان است. یادآوری این نکت

قدیمترین شعر فارسی که با عنوان خاص شهرآشوب در دست است قطعات مختلف »که: 

میر رده اکالوزنی است از مسعود سعد و نخستین تذکره نویسی است که از این نوع شعر یاد 

 «3: شهر آشوب در شعر فارسی )تحریر ثانی()« علیشیر نوایی است.

 امهدید ددگرنام             ســیر از قـرص جــمال او دیـدهدلبر خــباز را چون بــدر تا رخ 

 )دهکی(
 اب خوناب نشر همچون میخوردمستش  چشممیکند هر دم به ناز آن دلبر قصاب خــون             

 )دهکی(

 اهمست پیش فیـددر کــار و روی دلبــر حــالج کن نگـاه            آن پنبه بین چو ابر س

 )دهکی(

 درویش و شاعران پیش از وی -2-5
 ویش یادعر خدرویش از شاعران نامدار پیش ازخود تأثیر فراوان گرفته است و از بعضی در ش

  کرده است. این شاعران به ترتیب تاریخی عبارتند از:

 طارع -1-2-5

یر یت زبدرویش دهکی با آثار عطار آشناست اشاره او به منطق الطیر و مصیبت نامه در 

 پیداست:

 نامه رامصیبتاین  الطیر از قفس خواندمنطقنگفت از قید این ناکام آن خودکامه را              کس

 ( 60)دهکی: 
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عالوه بر این در چار غزل به نام شیخ صنعان اشاره میکند که مشهورترین شخصیت در منطق 

 الطیر عطار است:

ـو  صنعانم  شیخ، به پیری مجنونعشق ماهرویان کن            اگر بودم جوان  ترکدرویش پیری  مگ

 (308)دهکی: 

 امیرخسرو دهلوی -2-2-5

 است: چنینو سروده است. مطلع این غزلها خسرغزلهای امیر تضمینمخمس را در  شش دهکی

 درد از خویشتن دارم کهنالم  دیگریچرا از             رمدا شکن ناز دل پیما سوز جگراین آه  من

 (371: دیوان کامل امیرخسرو دهلوی)

  کنادوان استاد ـزه را تعلیم ده بر جــغم            نۀ بیداد کنـملک خوبی شح درچشم را 

 (470: دیوان کامل امیرخسرو دهلوی)

 جان من از بیدالن آخر گهـی یادی بکن             گر به انصـافی نمی ارزیم بیــدادی بکن 

 (469: دیوان کامل امیرخسرو دهلوی)

  وده لبهای چو قند او ببینــآلرابـوان ش            د او ببینــرو بلنـج بر آن ســآن کاله ک

 (467: دیوان کامل امیرخسرو دهلوی)

  جوان و پیــر که در بند مــال و فرزندند            نه عــاقـلند که که طفــالن ناخردمندند

 (333: امیرخسرو دهلوی دیوان کامل)

ـرکهما به کوی تو سگـانیم و به راه تو خسیم              پسیم نیزرو  همهاست از  پس توپیش  ه

 (409: دیوان کامل امیرخسرو دهلوی)
 عالوه بر این مخمسها در غزلهای خود نیز از او نام برده است:

 میکنیفرهاد   چواست            از  بس  که  آه  و  نـاله   شعر خسرودرویش شعرهای تو چون 

 (407)دهکی:  
نمیکنند             بردم ای درویش از مرشعرت  بس که ـرو خسر همچوخواهی گرفتن  در سـخ  و بر بح

 (215)دهکی:  

 سعدی -3-2-5
تا از تأثیر شعر سعدی بر درویش در نمونه های زیر پیداست جاهایی که شاعر کوشیده 

 شگردهای زبانی سعدی بهره جوید:

 هرگز چون ربودم کی کجا گفتندیدم  مندل ربــودی گفتم از مــن ای نگار دلربا            

 (8)دهکی: 
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 ان کی کجا که بردـگفتا کدام دل چه نش            این تو بردهــب تو را که دل مــگفتم ل

 (522غ /238)غزلهای سعدی: 

ـفت  خنشز ضعف تنش            چه سود گفت چو جایی نمیرسد س سخنپیش تو عاشق  نگ

 (232)دهکی: 

 ـه بوسـه از دهنشداد خود بسـتانم ب کهرهـــا  نمیکند  ایام  در  کـنار  منــش             

 (446غ /207: غزلهای سعدی)

 نبیـنم  یـک  زمان  خـالی  تو  را  از  کـار  دل  بردن   

 از ناز و ناز از سحر و سحر از مکر و مکر از فن دو چشم

 (333)دهکی: 

 گـرم  باز  آمدی  محـبوب  ســیم اندام  سنگیـن دل   

 گــل از خـارم برآوردی و خــار از پای و پای از گــل

 (109غ 53: غزلهای سعدی)

 تسه روی رابتا بنگرم جمــال تو ای مه             سترا سوی بهآیم  چپ زآن دو رخ  پیش در

 (86)دهکی: 

ـرچشـــم   چــپ   خـویشـــتن     اســت جــز   رب  آرم            تــا   روی   نبیــندت ب

 ( 72،غ37: غزلهای سعدی)

 کمال خجندی -4-2-5

 دهکی دو عزل از کمال خجندی را تضمین کرده است:

 ستند برانش دل که در زلــف تو پیچید روانش بستند            خــواب در چشــم پرآب نگ

 (146: دیوان کمال خجندی)
 یند و قلعلفراق ای اتقوی  وشیوه این             الوداع ای زهد و ناز و ابرو این ست و این ا گرا چشم

              (                                              332:  دیوان کمال خجندی)
 ود راخهمچنین در کنار تضمین دو غزل از کمال خجندی در مخمسهای خود، در غزلها نیز 

 پیرو او میداند:

 و کمال لمانفقر سلمان طلب از بهر کمال ای درویش            چند در شعـر روی از پی س

 ( 274)دهکی: 

 ودوانی فزش نتچون نمیشاید فزودن چیز دیگر بر کمال            بر کمــال از شاعری دروی

 (188)دهکی:  
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 حافظ -5-2-5

های درویش دهکی به حافظ عالقه بسیار دارد و در بیتهای بسیاری از شعر خویش به سروده

یتوان دید هر چند حافظ اشاره کرده است. نمونه هایی از این تأثیرپذیری را در بیتهای زیر م

 که جستجوی دقیقتر شواهد بیشتری را به دست خواهد داد:

 اول ولی افتاد مشکلها نمودعشق آسان  کهچو فرهاد این بود ورد زبان من به منزلها            

 (30)دهکی: 

 اول ولی افتاد مشکلها نمودعشق آسان  که           اال یــا ایهاالســاقی ادر کاســا و ناولهــا 

 (1غ 195:  دیوان حافظ)

ـهتافت            بود برقی  شبعکس فانوس که از منزل لیلی   و بر مجنون زد شددرخشان  ک

 (170)دهکی: 

 برقی از منزل لیلـــی بدرخشید سحـــر            وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد

 (140غ 288: دیوان حافظ)

 تو اهلل اکـبر از هر سوست            بود  ز  کـــوی  تـو  اهلل اکــبر  شــیراز چنین که بهر 

 (224)دهکی: 

 فرق است از آب که ظلمات جـای اوست            تا  آب  ما  که  منبعـش  اهلل اکـبر  است 

 (39غ 222: دیوان حافظ)

 کمار باید در حدیـث و لفـظ هالل            معنی بســی یک گفتییش دروای  نیکآن دو ابرو 

 :(280) 

 بیـــا   و   راز   اهــــل   درد   بشــنو             به   لفــظ   اندک   و   معــنی   بسـیار  

 (245غ 358: دیوان حافظ)

 نوح ساز نشست             مبین  درازی  عمر  و  بساز  کوته  دست همچواین رباط دو در  در

 (26)دهکی: 
 پست چه وسربلند  چهاز این رباط دو در چون ضرورتست رحـیل             رواق و طاق معیشت 

 (25غ 212: دیوان حافظ)

 کســی که می نشناسد بتـــان رعــنا را            مگو بد است که مـن میشناسم این ها را

 (41)دهکی: 

 ـر به کــوه بیابان تو داده ای ما راصـــبا به لطــف بگو آن غـــزال رعنا را            که سـ

 (4غ 197: دیوان حافظ)
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 خشت سر وا او ر توهست به دوران  خم همچو             سرشت تورقیب  شتبا خوردن خون دا گرچه

 (72)دهکی: 

 سر و خشت وـگ سخننکند فهم  گرهـا            مدعی سر تســلیم من و خشــت در میکده

 (80غ /249: دیوان حافظ)

 دانه زدندر میخـ برها حلقه صفــت صــفا جرعۀ مســتانه زدند            بوسه زصـوفیان تا 

 (185)دهکی: 

 دندـانه زه پیمـمیخانه زدند            گــل آدم بسرشــتند و ب دردوش دیدم که مــالئـک 

 (184غ /317: دیوان حافظ)

 دکرشــارت بشــارت است مرا هرچه او ا             کرد رتغا کوس و عزمزد  تو عشقخوشم که 

 (154)دهکی: 

 دشارت کرـدح ابیا که ترک فلک خوان روزه غــارت کرد            هـــالل عــید به دور قـ

 (131غ /282: دیوان حافظ)
 ت: غارتبیت دارد که کلمات قافیه آنها همان است که در غزل حافظ آمده اس 5غزل دهکی 

 زیارت کرد/ تجارت کرد / حقارت کرد / عبارت کرد /کرد/ اشارت کرد 

 رمانیعماد فقیه ک -6-2-5
 ت:اس چنینمطلع آن  کهوده است سرغزلی از عماد  تضمیندهمین مسمط خویش را با  دهکی

 کن  ـواهیمکــن مخالفت او و  هرچه خـ            کنگــدای حضــرت او باش و پادشاهی 

 (239: عمادالدین علی فقیه کرمانی دیوان قصاید و غزلیات خواجه)

 کاتبی ترشیزی -7-2-5

 :دهکی دو غزل از کاتبی ترشیزی شاعر قرن نهم را نیز تضمین کرده است

 ـاهشـزینۀ د در خـبراهــل دل خـــرد را راه            کــه دزد را نتــوان  هددرون جان ند

 (213: دیوان کاتبی نیشابوری)

 ــا گ راه مـــنسآفـــاق پر صــداست ز کـوه گناه ماست            کــوه گـــناه چند بود 

 (17: دیوان کاتبی نیشابوری)

 عصمت بخارایی -8-2-5
 ست:درویش دهکی یک غزل از عصمت بخارایی نیز تضمین کرده است که مطلع آن چنین ا

 رو روان من نرفتتا چــرا بر خــاکم آن س             فتبر منز جان  حسرتان و این هجراز  مردم

 ( 55: دیوان عصمت بخارایی)
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 قاسم انوار -9-2-5
 مسمط یازدهم تضمین غزلی از قاسم انوار با مطلع زیر است :

 نه از خطاست که در ابروی تو چین باشد            تــو نازنیــنی و نــاز تــو نازنیــن باشد
 (127: کلیات قاسم انوار)

 جامی -10-2-5
جامی نیز از شاعرانی است که درویش با او چنانکه تذکره ها روایت کرده اند دادو ستد و 

 دیدار داشته است و مطلع یکی از غزلهای او را تضمین کرده است:

 چنینگرفتار این  هرگزجهان  درمبادا  کسزار این چنین             شقیدرد عا بهیارب  منماین 
 (607: جامیدیوان کامل )

 زبان وسبک درویش -3-5
 زبان بیشتر اشعار درویش ساده است و  شاعر نیز به این مورد اشاره میکند:

 نوعی ز دیوان انتخاب کندمشرب  هراز برای سادگان درویش شعر ساده گفت            زانکه 
 ( 70)دهکی: 

 میداند: طوراو خود را صاحب سبک و 

 ای دشوارهاکردهآســان  کهرا زیبد  توگوشان را پسند             این  پختهدرویش باید  توطور 
 (58)دهکی: 

 و به تازه بودن سخن عنایت دارد:

 امام از فکــر آن میان تن زار            به تازگی سخــن بین که مــو شکافتهدو نیمه کرده
 ( 303)دهکی: 

 خود را خالق معانی نو میخواند:

ـوزر  همه  معـنی  نو  از  کــان              نیش چودرو توسخنهای  بکاوند کهان چند  یابند  ت
 (147)دهکی: 

 و در پی آوردن معانی خاص است:

ـرآور            نه آن معنیهای خاص درویشبرای خاص ای   آمد چو افسانه گیرجا عاممعنی که ه

 (352)دهکی:  
شاعران پیشین میپردازد اما در بسیاری از بیتها درویش دهکی با آنکه آگاهانه به تقلید از 

طرز بیانی نو دارد و به قول خودش از معنی آشنا سخن میگوید. نمونه هایی که میخوانیم نشان 

-از نوگرایی و نکته سنجی وی دارد، همان نکته ای که به گمان نگارندگان میتواند اولین نشانه

 دیف پیشگامان سبک هندی قرار دهد:های سبک هندی در شعر وی باشد و او را در ر
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 شناستچنان            گفتم سخـن غـریب ولی معنی آ شدهرکس که گشت همدم پیمانه 

 (86)دهکی: 
ـفیداز  کویت بهکاشی  خطچون   سـرتاســر سفید مینویسم قصــه بر دیوارچشم                    یهای س

 (131)دهکی: 

ـع میرد             مینز سر بردم نهم  یکاشکم اگر  کُشد شب ـتنخوسرشک از شـم  چون اوفتاد یشـ

 (133)دهکی:  

 ه روروی ب هر دو صــورت ما بر ورق کنند دو تو             که بی رقــیب بمالیـم کهمگــر 

 ( 366)دهکی:  

 روض و قافیهع -4-5

د ر کاربرپر و مشهواوزان در دیوان درویش تنوع باالیی ندارد و عالقه شاعر بیشتر به اوزان 

نین چدانش است. گویا برخی از معاصرینش از او ایراد عروضی گرفته بودند و شاعر به منتق

 حمله میکند:

 ار استدازو فکر تقطـیع مکــن شعر روان را درویش             هر کجـا بی هنری هست تر

 (90)دهکی: 
کب افیه مرقه از االیی دارد. استفاداستفاده از ردیفهای اسمی و فعلی در اشعار درویش بسامد ب

 نیز در شعر دهکی دیده میشود که نشان نوجویی شاعر است :

فیوبه مکتب چنان خواند   ارـرق آن د کرد فـفرقان را             که از آواز داوودی نشـاینیک ما  ـس

 (55)دهکی: 

 هللن شاء اود امبــارک بخوش خطی کرد به رخسار تو انشاء، اهلل             آن خــط سـبز 

 (343)دهکی: 

  نعت گری درویشص -5-5

نار درویش تحت تاثیر فضای شعری روزگار خویش از میل به تفنن و صنعت پردازی برک

 ا مطلع:در غزلی ب« رند»نبوده است. صنعت پردازیهایی از نمونۀ این هنرمندی  التزام 

 الهدنب زۀ حسـرت ندارد مـال کس را دید    نباشد رنـد را هرگـز ز درد مفلــسی ناله        

 (359)دهکی: 

 که در همه مصراع دوم بیتهای غزل زیر ایجاد کرده است: 1یا ارتفاعی

                                                           
- این آرایه را قدما ارتفاع نامیده و چنین تعریف کرده اند :» در اصطالح شعرا صفتی را آغاز کند و آن را باال 1

آنندراج به نقل از دهخدا« برند به اظهار چیزی چند  
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 نبیـنم  یک  زمــان  خــالی  تو  را  از  کار  دل  بردن    

 دو چشم از ناز و ناز از سحر و سحر از مکر و مکر از فـن 

 ( 333)دهکی:  

 تلمیحاتاشارات و  -6-5

دومین شباهت شعر دهکی به سبک هندی آمیختن تلمیح با صورخیال و استفاده از تکیه 

کالمهاست که شبکه درهم تنیده از معانی را در مقابل دیدگان خواننده قرار میدهد. این تلمیح 

 میتواند قرآنی، حدیثی یا داستانی باشد که نمونۀ آن را در بیتهای زیر میتوان دید:

 ز زلف تو آسـود و دور نیست            ایــزد برای راحــت خــلق آفــرید شب جان و دلم

 (63)دهکی: 

 عجب دیویست وارون بخت من یارب که از گردون        

 برای ســوز او همچون شهــاب افـتد مرا کــوکب

 (67)دهکی: 

 بمیرد بود شهیدهرچــند قتـــل تیــغ نبینند کشـتگان            در عشــق پاک هرکــه 

 (171)دهکی: 

 فقیرش ار شمرد یار فخــر درویش است            ز کار خویش کسـی در جهان ندارد ننگ

 (264)دهکی: 
 رنج ستگنج از دکرد عشق باد او را که پیدا              گنج فتشیرین یا تا از نقش کندجان  کوهکن

 (121)دهکی: 

 شد            وگرنه اهــل لیلی را عـذاب جاودان باشدسوز سینه مجنون مگر فردا امـان با ز

 (146)دهکی: 

ـدبر شد تا چو عیسی دم زدم از مهر تو ای آفتاب            تنگ   ه عالم همچو چشم سوزنمدی

 (279)دهکی: 

ـمافــکـنی، برادر مــایی  گرعذاب             دریعقوب  و چوچون یوسفم به چاه  ــ  مـــا و چش

 ( 53)دهکی: 
مانند میسازد، استفاده از مثلها، اصطالحات،  هندی سبکشعر درویش را به  که سوم ویژگی

 معرفیرا با آن  هندی سبکشناسان  سبک کهباورهای عامیانه و زندگی روزمره است، نکاتی 

 مینمایند: 

 فــتاده کــار شـیرین هــم اوفتاد بر کوهکن ز اســب            کــار اوفــتد مـــدام برای
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 ( 212)دهکی: 

 نبود زود زود چوفـزون باشد  صحبتذت ل اند           یک نظـر با او مــرا دیریست اما گفته

 (197)دهکی:  

 فیدیاه سسبه شستن نشد  کهرقیب روی سـیه شد به آب گــرم و بود             همان مثل 

 (168)دهکی: 

 ردــتر دابیشـ کــه بیشتر طــلبد هر که            ستفزون و این مثل ا همخوا همهتو از  غم

 (168)دهکی: 

 دار گـریره آن  کــاش باشد باد و آرد از             رسیدز جایی شادیی خواهد  چشمممیپرد 

 (141)دهکی:  

 سـتدروغ ب اند نشــایدگــر شد رقــیب دور نگــوییم نیــک او            بر مــرده گفــته

 (72 )دهکی:

 ابروست مــتخوسـت            تا نگویند که باالی دو چش یآن تراشـیدن ابروی تو  از تند
 (92)دهکی:  

 به عشق این نکته نشنودی که باشد هر کس و کارش  
 ز ناصــح گفتن ای درویــش باشــد وز  تو نشـنودن

 (312)دهکی: 

 یـدیـمـم و بدـردیــنۀ هلل کـــه نمـگفــتی که بمیــری و نبیـنی رخ ماهـم            المـ

 (304)دهکی: 

 جــویی ب بههر ســنبل زلف تو خوشـست از بر رویی            چون با همشــان مینرود آ

 (405)دهکی: 

 م بودقت شاوز جــور هجــر دلم ســوی زلف او نگرد            چو کـارگر که خالصـش به 

 (130)دهکی: 

 دندزه بر صورت دیوانه کرف او نگرفت            زان همه سنگ های سـیه کس طجز نشان

 (190)دهکی: 

 امدهحیران مان ـوتدر روی  ودیوار  برشت ام            پمثال صــورت دیوار بی جــان مانده بر

 (296)دهکی: 

 ودسـت فرزبر ماه نو رفت فرو چون خــم ابروی تو دید            بر ضعیف است که باشد ز

 (370)دهکی: 
 اختهدا ننوگهیــچ مطــرب ســاز از بهر             نکعیش از آکم جو از مغنی فلک درویش 
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 (344)دهکی:  

 انواع صنایع بدیعی -7-5
آخرین شباهت شعر درویش به سبک هندی استفاده از آرایه ها به سبک و سیاق هندی 

که سبک هندی به کاربرد بسیار آن  سرایان است برای مثال اسلوب معادله از آرایه هایی است

شهره است. دهکی به استفاده از این صنعت که قدما آن را تمثیل هم خوانده اند، رغبتی خاص 

 دارد :

ـمیداریم             بلی جوید همیشه خرروی زرد جان خویش را از وی به  ـرد ک  ارزان را جنسزر  م

 (47)دهکی: 

 خــویش            آری  ز  تشــنه  آب  بـــرد  آرزوی  آبوی رزتیــغ تـو از دلــم بـبرد آ

 (69)دهکی: 

 آه گرم سینه کی از ســوز دل آخـر شود            آتش ســوزنده کـی بنشیند از آب کباب

 (67)دهکی: 

 درونم ریخت از اشــکی که ریزم از برون هر دم

 ز بیرون چون کشد دیوار نم خاک از درون ریزد

 (172)دهکی: 

 در دل ریشم خیال خالش آید هر نفـس            پیــش بیمــار جراحـت دار پر آید مگس

 (233)دهکی: 
ایهام و حسن تعلیل نیز از صنعتهایی است که درویش دهکی از آنان به شیوه شاعران سبک 

هندی استفاده میکند و میکوشد آن را با صورخیال درهم آمیخته به معنی شعرش قوت و 

 بخشد.تازگی 

 ایهام -1-7-5

 را دیوانسازی جمع  کنی در شعر وسلیمانی              کنونا نگین ریدا چونویش در دهنآن  ز وصف

 (47)دهکی: 

ت محتسبمسـاقی از جرعۀ خود   بیش حداز یاد            هست آری کرم و لطف شما از  رـف

 (236)دهکی: 

ـدی وپیش اینها روسیاه   بو مشکچون  میدهد نیکیبه  هوآ بیاهل خطاست            آنکه  و بن

 (369)دهکی: 
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 وه حافظ ویش بیادآوری این نکته بجا مینماید که استفاده از ایهام نیز نشان از دلبستگی در

 شعر اوست.

 حسن تعلیل -2-7-5

 دی فریابدهــد نهاد            بهــر آن پاســخ مـردم فرکوه را گوش بشـــد کر ز صــدای 

 (126)دهکی: 

 نتیجه -6
در  درویش محمد دهکی ملقب به عزیزاهلل یا عزیزالدین شاعر قرن دهم هجری است که

ه ستود قزوین میزیست. او معاصر امیرعلیشیر نوایی است که از وی سخن گفته و شعرش را

یی آشنا باصوفیهاست. شاعری است از طبقه عامه که با خشتمالی و باغداری زندگی میکرد. 

ان وی دیو د. ازدارد و اندیشه های عرفانی اش او را به سوی آزادگی و زیستن با عزت سوق میدا

 896)انبولشعری مانده است که خود به جمع آن پرداخته است و ما آن را بر اساس نسخه است

ی فقط عضبغزل دارد که البته  1237( تصحیح کرده ایم. دیوان دهکی 11ه.ق.( و مسکو)قرن 

یفیتشان شک کدر یکی از نسخه ها آمده است. عالوه بر غزلها که اگر شمارشان کمتر میبود بی

مط ود. مسمستزاد و چند شهرآشوب نیز در دیوان وی دیده میش و یک مسمطبهتر میشد، پانزده 

، نخست ستایش خداوند است و چهارده مسمط دیگر با تضمین غزلهای امیرخسرو دهلوی

شقانه امی عاجبخارایی، قاسم انوار و  عصمتکمال خجندی، عمادفقیه کرمانی، کاتبی نیشابوری، 

طار، ع شعر  وجویی و آگاهی اوست. درویش بهو عارفانه است. مستزاد عاشقانه اش نیز نشان ن

د از تقلی سعدی، حافظ نیز توجه دارد و عالقه وی به شعر حافظ کامال پیداست. او در عین

وجه که ت شاعران پیش از خود توانسته است لحظات شاعرانه نابی را در شعر خود بیافریند

گیزد. بران ای بعضی از بیتهامعاصرانش را به خود جلب کند و ستایش کسانی چون جامی را بر

رویش و توانایی اوست. دیوان د شهرتاز قرن دهم نیز گواه  جنگیانتخاب شعرهای وی در 

، ی مشترکمعان میتواند از جهات مختلفی مطالعه شود که در خالل مقاله به بعضی از آنها نظیر

ت فتیم دقگنچه ه بر آاوزان عروضی، کیفیت ردیف و قافیه و صنایع بدیعی اشاره کرده ایم. عالو

ثلهای ردم و مبان مدر دیوان درویش خواننده را با  نازک خیالیها، معنی آفرینیها، استفاده از ز

ادآور زد که یمیسا رایج در میان آنان و بازی با صنعتهای ادبی مانند اسلوب معادله و ...  آشنا

  .    ک هندی برشمردسبک هندی است و شاید بتوان در این حوزه او را از پیشگامان سب
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 و مآخذ منابع
الذریعه الی تصانیف الشیعه، آقا بزرگ تهرانی)بی تا(، القسم االول من جزء التاسع، بیروت: دار  -1

 االوضاء.
(، با تحقیق و تصحیح و مقدمه محمد علی کوشا، 1376بوستان خیال، بکتاش قلی ابدال رومی) -2

 تهران، انتشارات نهاوندی.
حبیب السیر فی اخبار افراد بشر، خواندمیر، غیاث الدین بن همام الدین حسینی)بی تا (، تاریخ  -3

 با مقدمه جالل الدین همایی، جلد چهارم، تهران، انتشارات کتابخانه خیام.
(، 1363تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم هجری، نفیسی، سعید) -4

 جلد اول ، تهران.
(، با تصحیح و مقابله وحید دستگردی، تهران: ضمیمه 1314تحفه سامی، سام میرزای صفوی) -5

 سال شانزدهم مجله ارمغان.
(، مقدمه، فهرست، تعلیقات سیدجعفر 1337تذکره آتشکده، آذر بیگدلی ، لطفعلی بیک) -6

 شهیدی، جلد اول، تهران، موسسۀ نشر کتاب.
مطبع نامی منشی ق(، لکهنو: 1292سنبهلی)تذکره حسینی، میرحسین دوست حسینی  -7

 نولکشور.
(، تصحیح و تحقیق محسن ناجی نصرآبادی، 1383تذکره ریاض الشعرا، واله داغستانی، علیقلی) -8

 دو مجلد، تهران، انتشارات اساطیر.
(، تصحیح، مقدمه و فهرستها، ابوالقاسم رادفر 1391تدکره ریاض الشعرا، واله داغستانی، علیقلی) -9
 گیتا اشیدری، دو مجلد، تهران .ف پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی . ،

(، تصحیح و تعلیقات محمد کاظم 1386تذکره شمع انجمن، محمد صدیق حسن خان بهادر) -10
 کهدویی، یزد: انتشارات دانشگاه یزد.

حکمت، تهران، (، به اهتمام علی اصغر 1363تذکره مجالس النفائس، امیرعلیشیر نوایی) -11
 منوچهری.

(، با تصحیح و تعلیقات و حواشی محمدرضا 1378تذکره هفت اقلیم، امین احمد رازی)  -12
 طاهری، جلد دوم، تهران، سروش.

(، رساله دکتری زبان و ادبیات 1397تصحیح نسخه درویش محمد دهکی، درویش دهکی) -13
 ده(فارسی دانشگاه تهران، به کوشش آیدین اریلماز) چاپ نش

(، نامۀ پارسی، سال نهم، شماره دوم، 1383درویش دهکی شاعر گمنام ایرانی، گوزیلوز، علی) -14
 . 1383تابستان 

( به اهتمام محمد قزوینی و قاسم 1369دیوان حافظ شیرازی، خواجه شمس الدین محمد) -15
 غنی، مقدمه و مقابله و کشف االبیات از رحیم ذوالنور، تهران، انتشارات زوار.

(، با مقدمه تقی تفضلی ، به اهتمام منصور 1336دیوان سلمان ساوجی، سلمان ساوجی ) -16
 مشفق، تهران ، بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه.

 (، به کوشش احمد کرمی، تهران، تاالر کتاب.1366دیوان عصمت بخارایی، عصمت بخارایی) -17
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ماد عمانی معروف به عماد کرمانی، یوان قصاید و غزلیات خواجه عمادالدین علی فقیه کرد -18
 (، به تصحیح رکن الدین همایونفرخ، تهران،ابن سینا.1348فقیه کرمانی)

امیار، (، به تصحیح تقی وحیدیان ک1382نیشابوری / ترشیزی، کاتبی نشابوری) دیوان کاتبی -19
 سعید خو محمد خیرآبادی، مجتبی جوادی نیا، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسالمی.

. درویش ، تهران، (، به اهتمام م1343یوان کامل امیرخسرو دهلوی، امیرخسرو دهلوی)د -20
 انتشارات جاویدان.

ن ، (، ویراسته هاشم رضی ، تهرا1341امی، جامی ، نورالدین عبدالرحمان )جدیوان کامل  -21
 انتشارات پیروز.

ی، تهران، مجمع (، به تصحیح عزیز دولت آباد1375یوان کمال خجندی، کمال خجندی)د -22
 بزرگداشت شیخ کمال خجندی.

(، به تصحیح و مقابله احمد کرمی، تهران ، 1372جندی، کمال خجندی)خدیوان کمال  -23
 انتشارات ما.

ز (، به کوشش پروی1380شعر فارسی )تحریر ثانی(، گلچین معانی ، احمد) شهر آشوب در -24
 گلچین معانی، تهران ، نشر روایت.

حیح (، تص1389محمد اوحدی بلیانی ، )  شقین و عرصات العارفین، تقی الدینعرفات العا -25
ث هشی میرااهلل صاحبکار، آمنه فخراحمد، با نظارت محمد قهرمان، جلد سوم، تهران، مرکز پژوذبیح

 مکتوب، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
وضیح غالمحسین یوسفی ، تهران ، (، تصحیح و ت1385زلهای سعدی، سعدی شیرازی)غ -26

 انتشارات سخن.
 (، جلد اول،  تهران: انتشارات طالیه.1368ان، خیامپور، عبدالرسول)فرهنگ سخنور -27
(، بر اساس تصحیح و طبع شادروان محمد علی فروغی 1393)سعدی شیرازی کلیات سعدی، -28

ن اءالدیو فهارس به کوشش بهو مقابله با دو نسخۀ معتبر دیگر ، تصحیح ، مقدمه، تعلیقات 
 خرمشاهی ، چ هفتم ، تهران . انتشارات دوستان.

هران، (، با تصحیح و مقابله و مقدمه سعید نفیسی، ت1337نوار، قاسم انوار)اکلیات قاسم  -29
 انتشارات کتابخانه سنایی.


