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Abstract  

Although we have access to a number of critical editions of Attār's 

works, there still remain some problematic and ambiguous points in his 

works that cannot be clarified merely based on the codicological details. 

To elucidate such matters, it is indispensable to analyze closely the 

different aspects of Attār's style based on the authentic documents to 

discover the general patterns. In this study, we deal with some of the 

symmetrical patterns recurring throughout all the layers (from the 

verses to the whole work) of Attār's original poems. These patterns are 

classified into four main groups including repetition, parallelism, 

congruency, and a particular recurrent structure. The study of these 

symmetrical patterns, combined with the other stylistic and 

codicological details, can help us with evaluating the authenticity of 

some of the confusing parts in Attār's works. 
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Congruency. 
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 عطار هایمنظومه در التزام نوع چند

 ایران تهران، تهران، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی   مژگانی نگین
a.   

 ایران تهران، تهران، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه دانشیار،  نژادحاجیان علیرضا

 چکیده 
 خورندمي مچش به او آ ار در مشکوکي و مبهم نااط همچنان عطار، آ ار انتاادي تصحيح به دسترسي وجود با
 از یک ره است الزم هایي،ابهام چنين رفع براي. نيستند رفع قابل موجود شناسينسخه هايداده با حتي که

 در تا گيرد ارقر واکاوي مورد دقت به است شده تعيين او مسلم آ ار پایة بر که عطار سبک مختلب هايجنبه
 يرندگمي قرار بررسي مورد التزام از انواعي پژوهش، این در. آید دست به او سبک از جامعي الگوي نهایت

. اندشده رارتک منظومه یعني واحد؛ ترینکالن تا بيت یعني واحد؛ خردترین از عطار منظوم آ ار سراسر در که
 اسلوب نوعي و تناسب تاارن، تکرار، به التزام شامل اصلي گروه چهار در التزام انواع منظم، الگویي طرو براي
 در تواننديم شناسينسخه و شناسيسبک هايداده سایر کنار در التزام انواع بررسي. شوندمي بنديطباه ویژه

 .باشند راهگشا و مفيد عطار آ ار در مشکوک و مبهم ابيات صحت سنجش

 .تناسب تقارن، التزام، نیشابوری، عطار شناسی،سبکها: کلیدواژه
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 مقدمه
هاي بسياري را بر سر راه تصحيح آ ار عطار آ ار مجعول و عطارهاي دروغين تاریخ، ابهام

اند؛ تا حدي که حتي پا از تعيين آ ار قطعي او همچنان نااط مبهم و مشکوکي در قرار داده
شوند. يشناسي رفع نمهاي موجود نسخهبا اتکا بر داده مانند کهميان ابيات این آ ار باقي مي

کدکني در راستاي تصحيح آ ار عطار، شناخت هاي ارزشمند شفيعيهاي اخير، تال در سال
. تر ساخته استما از عطار و آ ار او را متحول و حدود و  غور سبک او را در نظم و نثر روشن

تيدي چون فروزانفر در شرو احوال و ناد و این تحاياات در حايات دنبالة مطالعات اسا
در دریاي جان بود که  6تحليل آ ار شيخ فریدالدین محمد عطار نيشابوري و هلموت ریتر

اي از عالم عطارشناسي را روي محااان و دوستداران ادبيات هاي تازههریک به نوبة خود افق
یک و تعليااتي که بر هر فارسي گشوده بودند. تصحيح مجدد مجموعة آ ار عطار و مادمات

ي که گشا بود؛ با این حال تحریفاتشماري روشنگر و گرهاز این آ ار نگاشته شد در موارد بي
ي از اند که همچنان باید بااحتياط به برخاند به حدي گستردهطي قرون در آ ار عطار راه یافته

 کرد.  ق و تعمق بيشتريها تحايابيات آ ار مسلم عطار پرداخت و براي اطمينان از صحت آن
ه توان بشوند، مياز ميان مطالعاتي که به حوزۀ ارزیابي اصالت آ ار عطار مربوط مي

وشتة تيمور ن« بررسي سبکي خسرونامه براي تبيين صحت انتساب آن به عطار نيشابوري»
 اي است بين سبک منظومة خسرونامه و سبک آ ار مسلم( اشاره کرد که ماایسه6868مالمير )

عطار در جهت تأکيد بر وجوه اشتراک این آ ار و تأیيد صحت انتساب خسرونامه به عطار 
آیا خسرونامه از عطار »اي با عنوان ( در مااله6875پرور )نيشابوري. در ماابل احمد عزتي

کدکني در مورد مجعول بودن این ا ر با او ضمن رد برخي از آراي شفيعي« نيشابوري است؟
خسرونامه )گل و هرمز( از »( نيز در ماالة 6836کرده است. اکبر نحوي )اظهار موافات 

( را به عنوان گویندۀ اصلي این 166شيخ عطار ابوعبداهلل محمد ميانجي )درگرشته « کيست؟
 (.6836منظومه معرفي کرده است )نحوي، 

هاي عطار نيست، هدف از این تحايق، تصحيح مجدد ابيات مبهم و مشکوک منظومه
تمرکز ما معطوف به طرو الگویي تازه از منظري مشخص؛ یعني التزام به مشاکلت )در  بلکه

هاي آ ار مسلم عطار در واحدهاي خرد و کالن( است. براي طرو چنين الگویي، ویژگي
ارن، هایي از التزام به تکرار، تاوجو در ميان این آ ار، نمونهاند و با جستکانون توجه ما بوده

                                                            
1. Hellmut, R. 
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ح ها به آراي مصحاند. در کنار این دادهبندي شدهآوري و طباهي خاص جمعتناسب و اسلوب
اي از اطالعات پایه ایم تا در نهایت مجموعهها براساس مصادیق نيز پرداختهو سنجش آن

پيرامون سبک شعر عطار به دست آید. واضح است که این اطالعات باید با مطالعاتي در 
شناختي و در نهایت دانش شناختي و گونهمسائل زبانهاي دیگر سبک عطار، مورد الیه

 شناسي تکميل شوند. نسخه

 . مسألة سبک عطار و تصحیح آثار او1
هاي دقيق و ارزشمندي که بر پایة هاي انتاادي و تحايقهاي اخير به یمن تصحيحدر سال
ار آ ار عطاند، تصور و شناخت ما از شخصيت، زندگي و هاي نوین علمي استوار شدهرو 

هاي پيشين تحولي اساسي یافته است؛ به طوري که امروز براي ما نيشابوري نسبت به دهه
د و آ ار اننامه، اشترنامه، پندنامه و... آ اري مجعولهایي از قبيل هيالجروشن است که منظومه
 نامه )به عايدۀالهي-8الطير، منطق-2دیوان، -6مورد شامل:  68مسلم عطار بيشتر از 

-1نامه، مصيبت-9اسرارنامه، -5است(، « خسرونامه»کدکني نام اصلي این ا ر شفيعي
بنابر قول  6و  3الالب )موارد شرو-6جواهرنامه، -3، االولیاتذکرة-7مختارنامه )رباعيات(، 

خسرونامه )دربارۀ صحت انتساب این ا ر -68اند( و خود عطار به دست خود او از بين رفته
« هرمز گل و»کدکني معتاد است نام اصلي این ا ر مجعول جود دارد. شفيعينظر واختالف

 (.6893کدکني، است( نيستند )شفيعي

را کنار بگراریم و تنها به آ اري بپردازیم که به طور حتم  68از این ميان، حتي اگر مورد 
توان در همچنان به ابياتي برخواهيم خورد که مي-بنابر قول خود مصحح-متعلق به عطارند 
ها براساس با اینکه تصحيح انتاادي متن این منظومه»ها به عطار شک کرد: صحت انتساب آن

 هاي دخيل وشده در جهان سامان پریرفته است، هنوز بخش هاي شناختهترین نسخهکهن
باید بپریریم که در »الب(. 6865کدکني، )شفيعي« ها باقي استمشکوک در این منظومه

تواند صورت قطعي گفتار شاعر را در خود ها هم نمينامه، اجماع تمام نسخهتصحيح الهي
ما دعوي این را نداریم که بگویيم آنچه ما تدوین » ب(. 6865کدکني، )شفيعي« داشته باشد

 (.6862کدکني، )شفيعي« ایم در تمام موارد عين گفتار او )عطار( استکرده
يين شناسایي ابياتي که خارج از سبک عطارند، تعهایي را براي کدکني خود نشانهشفيعي

 شود.کند که در ادامه شرو داده ميمي
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 پردازی و تکرار. افراط در صنعت1-1
ناظم اشترنامه در ميان عطارهاي دروغين جنون تکرار  از همه بيشتر است؛ مثالً در صفحة »

بيت ]تکرار  6با « دنياهست » 86شود و در صفحة شروع مي« تو چه داني»چهل بيت با  26-28
صنعت بر شعر او غلبه ندارد؛ اگرچه نتوانسته خود را »الب(. 6865کدکني، )شفيعي« شود[مي

محال است در عصر فریدالدین عطار )نه (. »6893کدکني، )شفيعي« به کل از آن نجات دهد
در شعر او که شاعري است ضد فرم و صنایع، حتي در شعر شعراي طرفدار صنعت هم( 

«( سنگ»ارز  از قبيل التزام لطب و بيگونه افراط در یک صنعت )آن هم صنعتي بياین
نامه و هایي شبيه هيالجاین حد از افراط در تکرار را فاط در منظومه»)همان(. « دیده شود

 )همان(.« توان دیدجوهرالرات که از آ ار متأخر قرن نهم است، مي

 هایي از عرفان ابن عربي. نشانه1-6
تعبيراتي فلسفي یا کالمي یا عرفاني که به هيچ وجه در دایرۀ زبان شعر و عرفان عطار »

عبير یا ت«... اعيان وجود»گنجد و کامالً خارج از حوزۀ واژگاني اوست. تعبيراتي از نوع نمي
برد و کار ميرا به معني توحيد به« وحدت»عطار »ب(. 6865کدکني، )شفيعي«« جوهر رات»

کدکني، )شفيعي 6«شود، نداردبه آنچه در تفکر ابن عربي و اتباع او دیده ميهيچ ربطي 
 الب(.6865

                                                            
نها گاه این اندیشه که ت»شود: هایي از وحدت وجود نيز در شعر عطار دیده مي. ریتر بر این باورست که گاهي نشانه6

(. ابياتي از آ ار 6833)ریتر، « اند، بُرد بيشتري داردخدا وجود دارد و گاه اندیشة دیگر که همة اشيا ]در برابر حق[ هيچ

 : کنندمسلم عطار نظر ریتر را تأیيد مي

 در ناگار کااایان عااالام و آن عااالم اوساااات     
 

 نايساااات غاير او و گر هساااات آن هم اوساااات     
 

 (6868الطير، )منطق 

 چااون تااوسااااات  هااردو عااالاام قاادرت بااي  
 

 هاام تااویااي چااياازي اگاار بااياارون تااوسااااات         
 

 (6862نامه، )مصيبت 

 تاااو  حضااااارت در ره نااايسااااات را دوي
 

 تاااو  قااادرت و تاااویاااي  عاااالااام  هاااماااه  
 

 (6865)اسرارنامه،  

 چيزي خورد... عالمدر شعر عطار[ تلاي از وحدت به چشم نمي»]حالي است که شفيعي کدکني معتاد است که این در 

 (.6893کدکني، )شفيعي« است وراي رات او ]خدا[
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 توجهي به قواعد عروض و قافیه. سستي ابیات و بي1-3
م ضعب ناظ»نامه براي نشان دادن ضعب دیباچة نسخة اساس این منظومه به در مادمة الهي

اشاره شده است « صراط/ نجاتقافيه کردن »و « در انتخاب جاي کلمات و نوع کلمات
رند هاي دیگب(. گاهي این ابيات سست، تاليد ابيات اصيل منظومه6865کدکني، )شفيعي
]در اسرارنامه[... که تاليد احماانه و سستي است از همين داستان « قرارمرغ بي»حکایت »مانند 

 الب(.6865کدکني، )شفيعي« نامةعطاردر مصيبت

 . تحریف واژگان1-0
خارج از سبک « ضرورتاً»به جاي « ضرورت»و « حاياتاً»به جاي « حايات»ار بردن کبه

 6عطارست )همان( و جز در ابيات الحاقي و منسوبات در جاي دیگري ساباة استعمال ندارد
اي به ج« قلندرخانه»، «پسرو»به جاي « پيرو»کار بردن ب(. همچنين به6665کدکني، )شفيعي

 (.6868کدکني، و... نشان از ضعب نسخه دارد )شفيعي« سارخک»به جاي « پشه»، «قلندر»

 ارتباط بودن ابیات با عالم تصوف و عرفان. بي1-5
ي قابل این با هيچ منطق سليم»شود که در رد انتساب خسرونامه به عطار به این نکته اشاره مي

، ویشقبول نيست که مردي چون عطار آن هم در آخرین مراحل کمال فکري و عرفاني خ
ة عرفان اي در زمينگيريترین بهرهداستاني به این بلندي را نظم کند و در خالل آن کوچک

شود که در آ ار عطار (. حتي به طور کلي حکم مي6893کدکني، )شفيعي« و تصوف نکند
 توان یافت و او ]عطار[ تمامحتي یک بيت که نتواند رنگ عرفان به خود بگيرد، نمي»

 (. )همان« د را وقب تصوف کرده استموجودیت ادبي خو

 

                                                            
ماایسه شده؛ حال آنکه در متن « حاياتاً»در معناي « حايات»با  6885در بيت « نهایت»نامه واژۀ . در تعلياات الهي6

 و نيازي به تأویل آن به ساختاري دیگر نيست:« نهایت»ضبط شده است نه  «نهایتبي»

 بااغااایاات  باااشااااد  تشاااانااگااي  جااایااي چااو
 

 ناااهاااایااات باااي آباااي خاااویاااش در کشاااااد 
 

 (6865نامه، )الهي 

نامه و جوهرالرات بسامد باالیي دارد. تنها در یکي از ص در آ ار جعلي چون هيالج« حاياتاً»به جاي « حايات»کاربرد 

 (. 6838بيت متوالي تص دیر شده است )جوهرالرات،  6فحات جوهرالرات این واژه در 
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 شعرا دیگر از اقتباس و اخذ . وفور1-2
« عراوفور اخر و اقتباس از دیگر ش»پرور به نشانة ششمي تحت عنوان در کنار این موارد، عزتي

به احتمال قوي خسرونامه از گویندۀ دیگري است، زیرا در آ ار مسلم عطار »کند؛ اشاره مي
 (.6875پرور، )عزتي« خوریماقتباس از دیگران برنميبه این همه اخر و 

اند هاي مسلم عطار هنوز محل ابهام و شبههها، برخي از ابيات در منظومهبا وجود این نشانه
ا با طرو شود تو جاي تحايق و بررسي بيشتر همچنان باقي است. در این تحايق سعي مي

از منظري خاص مورد بررسي  6لم اوچهارچوبي تازه، سبک شعر عطار در آ ار منظوم مس
 قرار گيرد. 

 . انواع التزام در سبک عطار6
الحي اصط« التزام»وجود دارد: در علم بالغت، « التزام»تعاریب گوناگوني از اصطالو ادبي 

د اي در چند مصرع یا چنو معموالً به تکرار کلمه« لزوم ما الیلزَم»یا « اعنات»است مترادف با 
(. در علم عروض و قافيه نيز این 6868و شميسا،  6865شود )همایي،  ق ميبيت متوالي اطال

(. در بدیع 6836اصطالو به معناي رعایت تناظر هجاهاي قبل از هجاي قافيه است )شميسا، 
شود و از دیدگاه زیباشناسي، غير از این دو کاربرد به کاربرد سوم این اصطالو نيز اشاره مي

رفند )صنعت( خاص در طول یک شعر است )وحيدیان کاميار، آن التزام به تکرار یک ت
امل ش« التزام»(. در این نوشتار تنها تعریب اصطالحي این واژه مورد نظر ما نيست و 6868

سازي و رعایت هماهنگي در واحدهاي خرد و کالن متن است. در هرگونه مشاکلت، قرینه
ه تکرار، تاارن، تناسب یا اسلوبي خاص در در این الگو، التزام ب« التزام»واقع منظور ما از 

 اي از ابيات و حتي آ ار است. مجموعه

 . التزام به تکرار6-1
 . تکرار یک کلمه در چند بیت متوالي6-1-1

در معناي اصطالو بالغي( در سبک عطار جایي دارد یا خير، « التزام)»در اینکه آیا اعنات 
کدکني اعنات را یکي از دالیل که شفيعي دو رویکرد کامالً مخالب وجود دارد. دیدیم

از »اصلي رد انتساب خسرونامه به عطار برشمرد در حالي که مالمير این صنعت را 

                                                            
 استناد نشده است.. از آنجا که دیوان عطار نياز به تص حيح مجدد دارد تا حد امکان به این ا ر 6
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 هایي از آن در آ ار مسلم آورد و به نمونهعطار به حساب مي« هاي دلخواهصنعت
عطار به (. در واقع، صنعت اعنات به دو شکل در آ ار 6868کند )مالمير،عطار اشاره مي
 کار رفته است:

 . اعنات غیر مصنوع6-1-1-1
تنوعي هاي ماي را بدون آنکه با آن بازي کند و ترکيبدر این شکل از اعنات، عطار کلمه

بيت  68کند، اما شمار این ابيات معموالً از با آن بسازد در چند بيت متوالي تکرار مي
کند. تمثيل است و معنا را تاویت ميکند. حتي گاهي تکرار کلمه در خدمت تجاوز نمي

ممکن است این تکرار الگوي منظمي نيز نداشته باشد و در برخي از ابيات از آن صرف 
 نظر شود:

 را سااارگشاااتاگااي بااياانم صاااواب  رره 
 گاار صااااد بااار غر ق خون شاااود رره 
 باااود ررهود ب ررهتاااا  رره

 گاار بااگاارداننااد او را آن نااه اوساااات 
 باارخااياازد نااخساااات  ررههاارکااه او از 

 بکاال گم گشااات در خورشااايااد او گر 
 گاار با نيااک و گر با بااد بود رره
 چااون مساااتي خراب ررهروي اي ماي 

 قااراربااي ررهصاااااباار دارم اي چااو  
 

 کااه او را ناايساااات تاااب آفااتاااب  زان 
 کي از آن سااارگشاااتگي بيرون شاااود 
 هاار کااه گااویااد ناايساااات او غااره بود 

 اساات و چشاامة رخشااان نه اوساات   رره
 اي باااشااااد درسااااتررهاصاااال او هم 
 تااا جاااویااد او   ررهک هاام بااود یاا  

 گارچااه عمري تااگ زنااد در خود بود 
 تااا تااو در کشاااتااي شاااوي بااا آفتاااب  
 تااا تااو عااجااز خااود باابااياانااي آشاااکااار 

 

 (6868الطير، )منطق

 . اعنات مصنوع6-1-1-6
خورد. شماري از این شکل از اعنات در آ ار مسلم عطار به چشم ميهاي انگشتنمونه

مورد است. گاهي کلمه یا کلماتي بدون آنکه  68در این موارد بسامد تکرار بيش از 
بيات هاي متنوع و با الگویي منظم در تمام اتمثيل یا معنا را تاویت کنند در قالب ترکيب

دهند. در شوند و صورت کالم را آرایش ميها تکرار ميرعیا حتي گاهي در تمام مص
« سَر»واژۀ  1865تا  1882از بيت « دختر کعب و عشق او و شعر او»نامه در حکایت الهي
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بار تکرار  62ها و در مجموع در تمام مصرع« آتش»واژۀ  1833تا  1838بار و از بيت  91
بازي شده و واژۀ « انگشت»بار با واژۀ  96 ،256تا  288شده است. در اسرارنامه نيز از بيت 

دستمایة تفنن ادبي قرار گرفته است. اعنات واژۀ  2216تا  2256در خالل ابيات « چنبر»
در تمام ابيات « ریگ»و « نطع»و جفت  2162تا  2186هاي ابيات در تمام مصرع« شست»

 نيز قابل توجه است.  6381تا  6326
کلمه  تکرار یک»را یعني -چه مصنوع و چه غيرمصنوع-کدکني هر دو نوع اعنات شفيعي

کدکني، دليل رد انتساب خسرونامه به عطار دانسته است )شفيعي« بين سه و چهار تا چهل بار
تواند دليل رد انتساب ابيات به عطار (. حتي اگر تصور کنيم تنها اعنات مصنوع مي6893

نامه و اسرارنامه هاي الهيحيح منظومههایي از این جنا اعنات در تصباشد، باز هم نمونه
توان اعنات را به طور کلي صنعت دلخواه اند. به هر حال باید توجه داشت که نميحفظ شده

 عطار دانست و تنها اعنات غيرمصنوع در آ ار عطار پربسامد است.

 ها. تکرار کلمه یا کلماتي در آغاز مصرع6-1-6
ار مجعول هاي آ اشترنامه به یکي از ویژگي کدکني در بحث از سبکدیدیم که شفيعي

د ابيات یا شوبود؛ یعني حالتي که در آن سعي مي« جنون تکرار»اشاره کرد که به تعبير او 
بيت( آغازي مشابه داشته باشند. در واقع این جنا تکرار که  58تا  6هاي متوالي )از مصرع
هاي مسلم ( از ویژگي6865)همایي،  دانست« مطاباه»و « تصدیر»توان آن را از خانوادۀ مي

کدکني نيز جاي دیگري در بحث دربارۀ بخشي از سبک عطارست و حتي خود شفيعي
ز ا»کند که این ابيات آغاز شده است، اشاره مي« زهي»بيت آن با  62ملحاات اسرارنامه که 

دکني، ک)شفيعي« شناسي و روحيه به حال و هوا و زبان شعر عطار نزدیک استلحاظ سبک
تر بها متکلهایي دارد که برخي از آنالب(. البته این نوع تکرار نيز خود زیرمجموعه6665

 اند.از سایرین
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 1های اول. تناظر آغاز مصرع6-1-6-1

 دو دیااااده همچااااو مياااا  دور اسااااتادم
 کاااه نتاااوانم کاااه کاااا   دور اساااتادم

 کااااااه ماااااان در راه او دور اسااااااتادم
 نااااه پااااا نااااه ساااار ازو   دور اسااااتادم

 حااااالز هجااااران تيااااره اسااااتادمدور 
 

 زانکااه آن رویاام بااه خااویش آیااد دریاا   
 روي او بيناااد بجاااز مااان یاااک نفاااا   
 نيسااااااااتم شایسااااااااتة درگاااااااااه او  
 چااااااون بسااااااوزم دور اوليتاااااار از او 
 چاااون نااادارم تااااب قااارب آن وصاااال 

 

  (6862نامه، )مصيبت

 های دوم. تناظر آغاز مصرع6-1-6-6

 شااااد پاادیااد آب مااهااياان آغاااز کااار  
 نشاااساااتدوید و ميميدر ساااه ظلمات  

 هاامااچااو گااویااي گرد بودن خوي کرد
 نااه مااه اناادر خااون تاانااش باااز اوفااتاااد 
 سااارنااگااون آمااد بااه دناايااا غاار ق خااون

 بااارلااب بااه شاااير آورد آنگااه اشااااک 
 دیااد پسااااتااان را ساااايااه تااا چااناادگاااه 

 قراربااعااد از آن در شااااد بااه طفلي بي
 در جااوانااي رفاات از باايااگااانااگااي     
 باعااد از آن عاالش شااااد از پيري تباااه  

 
 امياااااد چناااااين پااااااکي مااااادار یعناااااي
 آن ناااورت نخواهاااد داد دسااات   یعناااي
 از سرگشاااتگي چاااون گاااوي گااارد یعناااي
 از خاااون خاااوردن آغااااز اوفتااااد  یعناااي 
 از فرقااات قااادم کااان سااارنگون    یعناااي
 اشااک افشااان کااه هسااتي شاايرخوار     یعنااي
 اکناااون عااايش کااان تلاااخ و ساااياه یعناااي
 از طفااااالن نيایااااد هاااايچ کااااار   یعنااااي
 ایااان شااااخي اسااات از دیاااوانگي  یعناااي
 از مااارد خااارف دولااات مخاااواه    یعناااي

                                                            
 هاي بيشتر از این نوع التزام:. نمونه6

 .5616-5673، ابيات 522و صفحة  8167-8121و  8168-8169، ابيات 867الطير: صفحة منطق -

 257-253و  281-251، 286-288، 261-263، 616-672هاي مختارنامه صفحة -

و صفحة  1835-1837ابيات  ،839، صفحة 5686-5685، ابيات 888، صفحة 227-286، ابيات628نامه: صفحة الهي -

 .1157-1198، ابيات 566

 .2968-2965، ابيات 282و صفحة  956-993ابيات  668، صفحة 686-685، ابيات 66اسرارنامه: صفحة  -

 .7566-7525، ابيات 512و صفحة  8221-8288، ابيات 211، صفحة 8865-8863،، ابيات 218نامه: صفحة مصيبت -
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 فاال فروشااااد زیر خاااکبعااد از آن غااا
 

 او باااویي نيافااات از جاااان پااااک   یعناااي
 

 )همان( 

 1. تناظر آغاز هر دو مصرع6-1-6-3

 آمااادم در عاااالم خااااک   ز شاااوقت
 در کفاااان خفااااتم بنااااازم ز شااااوقت

 

 روم باااا عاااالم پااااک  ماااي ز شاااوقت 
 در قياماااااات ساااااارفرازم  ز شااااااوقت

 

 (6865)اسرارنامه، 

 ماا ایان خاوان فارو آراساتيم      با کاه 
 گفااتم نفااا را فرمااان نباارد  بااا کااه

 

 زین خااوان گرساانه برخاسااتيم  بااا کاا  
 دارو کاااردمش درماااان نبااارد باااا کاااه

 

 (6868الطير، )منطق 

 های دوم با هم:های اول با هم و آغاز مصرع. تناظر آغاز مصرع6-1-6-0
 مايم گردمقلب از آنم من که مي
 مدام گردمقلب از آنم من که مي

 چو گوي گردمقلب از آنم من که مي
 
 

 نفخ روحم یک نسيم تا رسد از 
 قرب جانم یک سالم تا رسد از
 جان مرا یک رره بوي تا رسد از

 

 (6865)اسرارنامه، 

 

 

                                                            
 هاي بيشتر از این نوع التزام:نمونه - 6

 .5955-5951، ابيات 583و صفحة  6628-6629، ابيات 867الطير: صفحة منطق -

و صفحة  2922-2928، ابيات 288، صفحة 6981-6987، ابيات 677 ، صفحة982-988، ابيات 688نامه: صفحة الهي -

 .9327-9323ابيات  ،879

، 695، صفحة 181-187ابيات  ،668، صفحة 965-969، ابيات 683، صفحة 565-569، ابيات 685اسرارنامه: صفحة  -

 .6716-6778ابيات  ،619و صفحة  6958-6959ابيات 

 .7696-7698، ابيات 556و صفحة  1768-1769، ابيات 588نامه: صفحة مصيبت -
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 های اول به همراه نوعي دیگر از تقارن در ابیات. تناظر آغاز مصرع6-1-6-5

 کااه از مااه تااا بااه ماااهي  رتباات زهااي
 نمااایياز قاادرت کااهقاادرت  زهااي
 سااتنيااازيکااه چناادین بااي عاازت زهااي

 

 باااود پيشاااش چاااو ماااویي از ساااياهي    
 ز ساار یااک مااوي صااد صاانعت نمااایي  

 سات... که چندین عاال و جاان آنجاا بباازي    
 

 (6865نامه، )الهي 
 اند.قافيهکلمات دوم تمام ابيات هم 685تا  686از بيت  

 مستي مستبه خودم بار دهد گاهي 
 حيران گردم م چنان کند کهگاهي

 

 پسااتي پساات ز خااودم دور کنااد   گاااهي 
 هسااتي هسااتتااا هساات جهااان و در جهااان 

 

 (6893)مختارنامه، 

سازي در تمام آ ار مسلم عطار نمونه دارد با این حال باید در نظر داشت این جنا از قرینه
مورد( مصادیق این صنعت، تصدیر محدود به پنج بيت  69مورد از  17درصد ) 78که حدود 

بيت  23یا کمتر از آن است در حالي که در ا ري جعلي چون جوهرالرات بالفاصله پا از 
شوند و پا از آن آغاز مي« یکي دیدي»بيت بعدي با  66اند، آغاز شده« نمانده عال»که با 

یابند ها به همين شکل ادامه ميسازيشود و قرینهنيز باز بالفاصله تصدیر دیگري شروع مي
شود؛ البته نامه نيز دیده ميمصيبت 668تا  692(. حالت مشابهي در ابيات 6838)جوهرالرات، 

اند دانسته شده« بيرون از سبک و سيا ق عطار»منظومه الحاقي و  این 6831تا  611ابيات 
ورد؛ خهاي بسيار طوالني از تصدیر به چشم مي(. در مختارنامه نيز نمونه6862نامه، )مصيبت

 85پوشي کنيم بيت )و اگر از تغييرات جزئي چشم 25در « دو  آمد و گفت»مانند تکرار 
بار )همان( و  67« پروانه به شمع گفت»بار )همان(،  63« گل گفت»(، 6893بار( )مختارنامه، 

 بيت )همان(.  66در « شمع آمد»تر از همه تکرار عجيب

 کوبااد در چااون ماان یتيمااي  کااه مااي 
 کوبااد در چااون ماان اساايري کااه مااي

 

 باامااانااده در باار کااهاانااه گاالااياامااي       
  نشستااااااه بر سااار کهناااه حصيااااااري     

 

 )همان(
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 . التزام به تقارن6-6
(. 6868 برد )وحيدیان کاميار،نام مي« تکرار نحوي»وحيدیان کاميار از التزام به تاارن با عنوان 

. این شوندهاي نحوي در دو یا چند جمله در تناظر با یکدیگر چيده ميدر این صنعت، ناش
 جنا تاارن در کالم صوفيه رایج است: 

 ند و ندانستند که یافت حجاب استمردماني دیدم که نشان یافت داد»* ابوالحسن خرقاني: 
و نشان مشاهده دادند و ندانستند که مشاهده حجاب است و نشان معرفت دادند و ندانستند 

 (.6839کدکني، )شفيعي« که معرفت حجاب است
نور او به نور خود بدیدم و عزّ او به عزّ خود بدیدم و قدر او به قدر خود بدیدم و »* بایزید: 

 (.6839شيرازي، )بالي« خود بدیدم و رفعت او به رفعت خود بدیدمعظمت او به عظمت 
 (.6868شيرازي، )بالي« کنتُ فی حالٍ منّی ثمّ صرتُ فی حالٍ منهُ»* ابي علي السندي: 

 در تمام آ ار عطار شایع است: -به خصوص تاارن در یک بيت-سازي این نوع قرینه 

 نواز  صااااد بااا ايخوانااده را یکي
 

 اي بااا صااااد گااداز  راناادهیکي را  
 

 (6865نامه، )الهي

 بااود افااتاااده سااااجااود اناادر هاااقاارن
 

 بااود اساااتاااده  رکااوع اناادر عااماارهااا 
 

 (6868الطير، )منطق

 خااباار را دل رفااتااگااان  حااال ز نااه
 

 ا اار را جااان خاافااتااگااان  کااار ز نااه 
 

 (6862نامه ، )مصيبت

 مااعطّر او مااوي عااطاار از بااُعااد سااااه
 

 ماانااوّر  او روي نااور از کااون دو 
 

 (6865)اسرارنامه، 

 تو داري خواناادگااان خود بر در هم
 

 تااو داري راناادگااان خااود در از هاام 
 

 (6893)مختارنامه، 

 مجوي پراکنده عشااق غم ز دل شااادي
 

 مطلب پریشااان جعد خم ز جان راحت 
 

 (6856)دیوان، 
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 1تیب کیمصرع اول و مصرع دوم در  یتقارن نحو. 6-6-1
 چند بیت. تقارن نحوی در دو یا 6-6-1-1

ها ظاهر ها و موعظهدر شعر عطار این صنعت معموالً در خارج از حکایات؛ یعني خطابه
( نظم پيرنگي حکایت، 6881، 2)گاستاال« دهندهتناسبات مساباه»شود. بر اساس نظریة مي

کند و به همين دليل در آ اري مثل اسرارنامه و نياز ميساختار شعر را از نظم صوري بي
 رسد.بار مي 72و  53که ساختار داستاني ندارند، بسامد این صنعت به ترتيب به  مختارنامه

 . التزام به تناسب6-3
النظير در شعر به خصوص شعر فارسي، امر غریبي نيست و عطار نيز رعایت تناسب و مراعات

بين  نگاهي به تناسباتگویي و وعظ نيمپردازي یا خطبهمانند شعراي دیگر ضمن داستان
ابد؛ یها و اصطالحات به موازات معنا اهميت ميهاي نامکلمات دارد، اما گاهي ساختن شبکه

که مسألة مبارزه با نفا را با استعانت از حکایات شاهنامه نامهالهي 6178تا  6119مانند ابيات 
، «ووان دیاک»، «بيژن»، «افراسياب»هاي مربوط به این حکایات مانند اي از نامو ساختن شبکه

سازند. در همين منظومه مطرو مي« رخش»و « جام جم»، «کيخسرو»، «ترکستان»، «رستم»
سازند و در جایي دیگر، اي مفصل از نام مشایخ تصوف را ميمجموعه 9668تا  9369ابيات 

 گيرند:اعداد دستمایة خالقيت شاعر در توصيب آفرینش قرار مي

 اوساات آن یااک کااز دو حاارف ناماادار 
 شااش جهاات ساااالر کااردپاانج حااا در 

 یکااي خواساات از در نااه فلااک چااون ده

 کاارد پياادا در سااه بُعااد ارکااان چااار     
 هفاااات را در هشااااتمين دوّار کاااارد  
 از دو عااااالم جاااااي آمااااد برتاااار  

                                                            
 هاي بيشتر از این نوع التزام:. نمونه6

، 5125، 5871، 2389، 2967، 2886، 6683، 6687، 6186، 6856، 6888، 6639، 6636، 829، 231الطير: ابيات منطق -

 و... . 5173، 5127، 5129

 .1117و  1967، 1991، 9721، 5685، 8677، 2187، 2983، 2232، 6687، 6683، 6827، 688، 66نامه: ابيات الهي -

، 6826، 793، 935، 821، 829، 212، 636، 633، 673، 63، 15، 18، 12، 55، 86، 66، 68، 3، 1، 5اسرارنامه: ابيات  -

6628 ،6616 ،6617 ،6967 ،6775 ،6376 ،6625 ،6687 ،6688 ،6699 ،6636 ،6665 ،2816 ،2812 ،2862 ،2865. 

 .9866و  5728، 5951، 678-673، 699-693، 891، 899، 898، 889، 681نامه: ابيات مصيبت -

2.  Guastalla, P. 
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 چااون بااه هشااتم در دو شااش را بااار داد 
 

 چااااار را نااااه داد و نااااه را چااااار داد  
 

 (6862نامه، )مصيبت

خورد که در آن، هاي عطار به چشم ميسازي نيز در منظومهحالت سومي از تناسب 
باطي با آنکه ارتگيرند بيهاي اصطالحات مستاالً در مرکز توجه قرار ميها و شبکهمجموعه

 68 هاي موسياي در ابياتعالم تصوف و وعظ و عرفان داشته باشند؛ مانند برشمردن نام پرده
ترین حالت نامه. مصنوعمصيبت 722تا  767شعراي قرن ششم در ابيات  تن از 62یا  67تا 

که به اصطالحات شطرنج  6387تا  6763شود؛ ابيات سازي در اسرارنامه دیده ميتناسب
اي اصطالحات نجوم به شيوه 6327تا  6383اختصاص دارند و بالفاصله پا از آن در ابيات 

. شاید اشاره به این نکته خالي از فایده نباشد که التزام گيرندفشرده در کنار هم قرار ميدرهم 
نيز در همين بخش و بالفاصله بعد از مجموعة اصطالحات « ریگ»و « نطع»مصنوع جفت 
گيرد و مجموع این عوامل، این بخش از اسرارنامه را به شکل قابل توجهي نجومي قرار مي

 «غلبه نکردن صنعت بر شعر» هاي سبک عطار راسازد. اگر یکي از نشانهمصنوع مي
ي (، ابياتبشماریم )همان« شاعري ضد فرم و صنایع»( یا حتي عطار را 6893کدکني، )شفيعي

از این دست ناگزیر نوعي انحراف از سبک عطار تلاي خواهند شد؛ مگراینکه بپریریم این 
 احکام در مورد سبک عطار جامع و مانع نيستند. 

 . التزام به اسلوبي خاص6-0
ها عدول نکرده است تا و از آن ها پایبند بودهعطار در مجموعة آ ار خود به برخي اسلوب

 ها را ارزیابي کرد.توان با توجه به این موارد اصالت نسخهجایي که مي

 . رعایت تساوی در نعت هریک از خلفای راشدین6-0-1
هاي عطار ه در تمام منظومهکند کالطير به این نکته اشاره ميکدکني در مادمة منطقشفيعي

تعداد ابيات مربوط به نعت ابوبکر، عمر، عثمان و حضرت علي با هم برابر است و اگر در 
 (.6868کدکني، اي این اسلوب رعایت نشود، آن نسخه مشکوک است )شفيعينسخه
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 . ابیاتي در نکوهش تعصب6-0-6
حيد، نعت رسول، نعت خلفاي راشدین اي شامل ابياتي در حمد و توها با دیباچهتمام منظومه

آنچه مسلم است عموميت و شمول »شوند. و نکوهش تعصب آغاز و با خاتمةالکتاب تمام مي
 الب(. 6865کدکني، )شفيعي« الصدور اوهاي مسلمچنين ساختاري است در کل منظومه

 شنامه حرف ابيات مربوط به نکوهیکي از دالیل مشکوک بودن دیباچة فعلي الهي 
اعده الطير این قنامه و منطقعطار در هر سه منظومة اسرارنامه، مصيبت»تعصب است، چراکه 

 ب(.6865 کدکني،)شفيعي« ]آوردن ابياتي در نکوهش تعصب[ را یکسان رعایت کرده است

 . رعایت تناسب بین حجم دیباچه و خاتمه و حجم متن اصلي منظومه6-0-3

 نامه بحث شده است )همان(.اصالت دیباچه و خاتمة الهي از این قاعده نيز در بحث ارزیابي

 . ساختار مقاالت و حکایات6-0-0
 نامه اشاره کرده است: فروزانفر به ساختاري واحد در مااالت الهي

 حکایت بحث از امور دیگر )همان(. جواب پدر یکي از پسران طرو سوال 
ار در نظر هاي عطکدکني نيز دو قاعدۀ کلي براي ساختار تمامي حکایات منظومهشفيعي

رو  عطار این است که قبل از هر حکایت با کلمه یا تعبيري زمينه را براي »گيرد: اوالً مي
الب(. مصحح بنابر این قاعده، ابيات 6865کدکني، )شفيعي« آوردن حکایت آماده سازد

اگر بخواهيم در آ ار »امه را خارج از سبک عطار دانسته است.  انياً اسرارن 6683تا  6668
ها چند برابر هاي عرفاني، حجم استنتاجعطار نسبتي برقرار کنيم ميان اصل داستان و استنتاج

هاست و عطار در همة آ ار مسلم خویش از هر تمثيل و داستاني، ها و داستانحجم تمثيل
یش هاي عرفاني خوها و آموزهداشت اندیشهه را براي عرضههرچند کوتاه، بيشترین استفاد

(. این قاعده یکي از دالیل رد انتساب خسرونامه به عطار 6893کدکني، )شفيعي« کندمي
 شود. برشمرده مي

کند؛ نامه اشاره کرد که قاعدۀ اخير را رعایت نميدر اینجا باید به یکي از حکایات الهي
ترین ( یکي از طوالني1688تا  9728)ابيات « و و شعر اوحکایت دختر کعب و عشق ا»
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هاي عطارست که با وجود این حجم، حتي یک بيت استنتاج عرفاني نيز در حکایات منظومه
 .6شوديشروع م« المقالة الثانی و العشرون»خاتمة آن نيامده است و بالفاصله بعد از پایان آن 

 ها. مضامین مشابه در تحمیدیه6-0-5
، نامه با سبک عطار هماهنگي ندارد و در عوضکدکني معتاد است دیباچة حاضر الهيشفيعي

ب(. در مجموع 6865کدکني، )شفيعي خطبة آغاز خسرونامه احتماالً سرودۀ عطار است
کدکني نامه در نظر گرفت که در تصحيح شفيعيتوان چهار دیباچة احتمالي براي الهيمي

، 2اساس در متن حفظ شده است و سه دیباچة دیگر با عنوان ملحق  ها بنابر نسخةیکي از آن
با احتمال بيشتري همان دیباچة اصلي  5اند و در این ميان ملحق در پایان متن ارائه شده 5و  8

ها هاي عطار را در نظر بگيریم، متوجه خواهيم شد که تحميدیهاست. اگر دیباچة تمام منظومه
 ن داد:توان این ابيات را به اختصار تمام نشاکنند. ميتکرار ميمضامين کمابيش مشترکي را 

 . بیان ارتباط خداوند با هستي6-0-5-1
 . اشاره به حدیث کنز مخفي )تمثیل گنج و طلسم(6-0-5-1-1
 651،  بيت 286الطير: صفحة منطق -
 269، بيت 623نامه: صفحة مصيبت -
 59، بيت 36اسرارنامه: صفحة  -
 (.889، بيت 523)فحة  5و ملحق  8( ملحق 681، بيت 566)صفحة  2اساس، ملحق  نامه:الهي -

   2«هوَ االولُ و اآلخرُ و الظاهرُ و الباطنُ». اشاره به آیة 6-0-5-1-6
 الطيرمنطق -
 668،  بيت628نامه: صفحة مصيبت -
 62، بيت 37اسرارنامه: صفحة  -

                                                            
است و شيوۀ  «صنعت و شعر غيرعرفاني»اي از ن داستان صبغة غنایي دارد و به تعبير فروزانفر نمونه. به طور کلي ای6

ب(. بنابراین، مورد 6865در آن آشکار ست )شفيعي کدکني، « آميز و متکلفانهسبک صنعت»و « سازشاعران منظره»

 کند.هاي مجعول بودن ابيات در مورد این حکایت صد ق نميپنجم از نشانه

 8. سورۀ حدید، آیة 2
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، بيت 526)صفحة  5و ملحق  8(، ملحق 62، بيت 563)صفحة  2نامه: اساس، ملحق الهي -
883.) 

 . آفرینش 6-0-5-6
  1«انّما امرُه اِذ أرادَ شیئاْ أن یقولَ له کُن فَیَکون». اشاره به آیه 6-0-5-6-1
 1، بيت288الطير: صفحة منطق -
 18، بيت 626نامه: صفحة مصيبت -
 9، بيت 37اسرارنامه: صفحة  -
و ملحق  217، بيت 521)صفحة  8، ملحق 668، بيت 566)صفحة  2نامه: اساس، ملحق الهي -
 (.868، بيت 523)صفحة  5

. خلقت آسمان از دود و قرار دادن آسمان در بلندی و زمین در 6-0-5-6-6
 پستي

 51، بيت 289و صفحة  28، بيت285الطير: صفحة منطق -
 88، بيت 628نامه: صفحة مصيبت -
 8و  1، ابيات 37اسرارنامه: صفحة  -
( 219و  215، ابيات 521)صفحة  8، ملحق 78، بيت 569)صفحة  2نامه: اساس، ملحق الهي -

 (.865، بيت 523)صفحة  5و ملحق 

 . خلقت انسان از خاک6-0-5-6-3
 53، بيت 289الطير: صفحة منطق -
 8، بيت 666نامه: صفحة مصيبت -
 3، بيت 37اسرارنامه: صفحة  -
( و ملحق 293، بيت 525)صفحة  8(، ملحق 18، بيت 567)صفحة  2 نامه: اساس، ملحقالهي -
 (.829، بيت 523)صفحة  5

                                                            
 32. سورۀ  یا، آیة 6
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 . خلقت عناصر اربعه6-0-5-6-0
 62تا  36، ابيات 287و  281هاي الطير: صفحهمنطق -
 688و  682، 65و  68، ابيات 625و  666هاي نامه: صفحهمصيبت -
 23تا  29، ابيات 33اسرارنامه: صفحة  -
(، 38تا  38، ابيات 563)صفحة  2(، ملحق 65تا  68، ابيات 669نامه: اساس )صفحة لهيا -

 (.828تا  828، ابيات 526)صفحة  5و ملحق  8ملحق 

 . بیان معجزات انبیا6-0-5-3
 66تا  65، ابيات 285الطير: صفحة منطق -
 56تا  27و  63تا 1ابيات  ،628و  666هاي نامه: صفحهمصيبت -
 3و  7، ابيات 37نامه: صفحة اسرار -
 893تا  891، ابيات 586و  588هاي )صفحه 5و ملحق  8، محلق 2نامه: اساس، ملحق الهي -
 (.875تا  878و 

ها پرداخته شده است. براساس این تحميدیه مشترک ( به ماایسه مضامين6در جدول ) 
مترین نامه کاساس الهيجدول، کامالً روشن است که از نظر مضامين مشترک، دیباچة نسخة 

هاي عطار دارد و از این بابت، نظر مصحح دربارۀ رد هاي دیگر منظومهشباهت را با دیباچه
هاي البته باید توجه داشت که این تنها یکي از الیه .6شودانتساب این دیباچه به عطار تأیيد مي

                                                            
هاي عطار توجه داشته و ابياتي دربارۀ . حتي در آ ار منحولي چون جوهرالرات نيز شاعر به مضامين مشترک دیباچه6

گرچه به _عناصر اربعه یا معجزات انبيا را در ا ر خود گنجانده است. توجه به حدیث کنز مخفي و تمثيل گنج و طلسم 

 نشان از دقت شاعر در سبک عطار دارد. زين _در مورد روو انسان به کار رفته است جاي حق

 طاالسااااامااي  باانااد  در لاايااک  گاانااجااي  تااو

 

 جساااااماااي  زنااادان در لاااياااک جااااناااي تاااو 

 

 (6838)جوهرالرات:  

 و خلات جهان از دو حرف کاف و نون:« انما امره..»و یا آیة 

 ساااااخاات  المااکااان تااخاات خاارگاااه فاالااک
 

 ساااااخاات  آسااااامااان و زمااياان نااون و کاااف ز 
 

 (6838)جوهرالرات:  
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گيري نهایي باید تمامي وجوه سبکي مورد بررسي قرار سبکي این متن است و براي نتيجه
 گيرند. 

 ها. مضامین مشترک تحمیدیه1جدول 

 اسرارنامه نامهمصیبت الطیرمنطق مضمون
 نامه الهی

 4ملحق  3ملحق  2ملحق  اساس
 + + + - + + + انسان از خاکخلقت 

 + + + - + + + خلقت آسمان و زمین
 + + - + + + + عناصر اربعه
 + - - - + + + معجزات انبیا

 + + + - + + + «انما امره اذ ...»آيۀ 

 + - + - + + - « هو االول و...»آيۀ 

 + - + - + + + حديث کنز مخفی

 گیریبحث و نتیجه
دهد که التزام به تاارن و التزام به تکرار از الگوي انواع التزام در آ ار مسلم عطار نشان مي

هاي مصنوع تکرار واژه هاي قطعي سبک عطارند و نمونهنوع غيرمصنوع از ویژگي
ه نامه و اسرارنامه کهایي از مصيبتشمارند. التزام به تناسب نيز، مگر در بخشانگشت
لب و اند، هميشه خالي از تکالنظيري مستاالً مورد توجه شاعر قرار گرفتهمراعاتهاي شبکه

در  نامه و حکایت دختر کعبدر خدمت معناست. از نظر التزام به اسلوب، دیباچة فعلي الهي
ن هاي احتمالي، کمترینامه در بين گزینهاند. دیباچة فعلي الهيهمين منظومه قابل توجه

هاي آ ار عطار دارد و داستان دختر کعب نيز مضامين با دیگر دیباچهمشابهت را از نظر 
بوط به یابد. ابيات مرماجراي عاشاانة طویلي است که بدون هيچ استنتاج عرفاني خاتمه مي

اسرارنامه از نظر التزام  6327-6383داستان دختر کعب همچنين از نظر التزام به تکرار و ابيات 
اسب، خارج از الگوي معمول التزام در شعر عطار و قواعدي که مصحح به تکرار و التزام به تن

 گيرند.شمرد، قرار ميت برميدر بحث از ارزیابي صحت ابيا

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم. 
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. تهران: 2. چ نوشته بر دریا )از ميراث عرفاني ابوالحسن خرقاني((. 6839کدکني، محمدرضا. )شفيعي

 سخن.
 . تهران: ميترا. 8. چهآشنایي با عروض و قافي(. 6836شميسا، سيروس. )
 . المک: النا. 5. چ نگاهي تازه به بدیع(. 6868ااااااااااااااااااا. )

، مهر و آبان، کيهان اندیشه«. آیا خسرونامه از عطار نيشابوري است؟(. »6875عزتي پرور، احمد. )
 .672-618، 12شماره 
 ان.ي. تهران: انتشارات دانشگاه تهر. ترجمه عليناي وزیرزیباشناسي تحليلي(. 6881یر. )گاستاال، پي

(. بررسي سبکي خسرونامه براي تبيين صحت انتساب آن به عطار نيشابوري. 6868مالمير، تيمور. )
 .28-6(، 8)5، بهار ادب
 .61-79(، 616)58، جستارهاي ادبي(. خسرونامه )گل و هرمز( از کيست؟. 6836نحوي، اکبر. )

. مادمه، تصحيح و تعلياات محمدرضا نامهمصيبت(. 6862فریدالدین. ) ،محمد و عطار نيشابوري،
 . تهران: سخن.1کدکني. چ شفيعي

 . ___. 65چ . ___الطير. (. منطق6868اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا. )
 . ___ .7چ . ___الب(. اسرارنامه. 6865اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا. )
 . ___. 7چ . ___نامه. ب(. الهي6865اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا. )
(. مختارنامه. تصحيح و مادمه و حواشي محمدرضا 6893اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا. )

 کدکني. تهران: انتشارات توس.شفيعي
. تصحيح تاي تفضلي. تهران: دیوان غزليات و قصاید(. 6856اااااااااااا. )اااااااااااااااااااااااااااااااااا

 انجمن آ ار ملّي.
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 . تهران: سمت.1. چ بدیع از دیدگاه زیباشناسي(. 6868کاميار، تاي. )وحيدیان
 . تهران: سخن.88. چ فنون بالغت و صناعات ادبي(. 6865الدین. )همایي، جالل

 . تهران: سنایي.6تصحيح تيمور برهان ليمودهي. چ. جوهرالرات(. 6838)؟(. )
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