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 143-105 صص. و … الهام مستأجران /…( نقد و ،یابی )رد نامٔه منظوم/ شعرنامه

 منظوم/ شعرنامه  هٔ نام
 های منظوم از آغاز شعر فارسی تا پایان قرن نهم( )ردیابی، نقد و تحلیل نامه 

 1401 ری ت 06: رشیپذ خی / تار 1401 نیفرورد  22: افتی در خی تار
 1الهام مستأجران 

 2یداران یاحمد اکبریعل

 چکیده

خوانده شده است،   مراسالت نظمی« نیزو »ای »شعرنامه«، »مکاتبات منظوم« هناممنظوم« که با  ۀ»نام
فراوانی از آن را در متون   یهاکه از ابتدای شنعر فارسنی نمونهای اسنت ادبی ناشنناخته  هاییکی از گونه

ننامنه«،  »معنذرت »تقنااننناننامنه«،  ون:  چهنای دیرری  زیرگوننه هنای منظومننامنهتوان ینافنت  نظم و نثر می
نامه« نیز دارد که در سنراسنر ، »اسنتمالتشنکر« »شنعر    نامه«،»اسنتااتت نامه«،»عنایت  نامه«،»تعزیت

های منظوم که با در نظر داشنتن ای از نامهاند  در این پژوهش بر اسنا  ممموعهادبیات فارسنی پراکنده
فراهم آمده اسننت، اغراا ایننلی از سننرایش ها و متون تاریخی  ها، تذکره دیوان  ی الالبههایی از قرینه

، بیان شنده اسنت و سنا  به مخاطب همو، تهنیت و تسنلیت ،سناا مدح، تقاانا، ها چون شنعرنامه
منظوم ننامنهعنناینننر سننناختناری و محتوایی  ،  توجنه بنه شنننرای  خنا   کنه بنه اقتینننای م لنب و بناهنای 

ه اند  یکی از وجواست، نقد و تحلیل شده  یافتههای گوناگون  قالبو   های گوناگون به خود گرفتهیورت 
توان تمایزات و ادبی  بسنیار وسنیعی اسنت که در انمن آن از ی  سنو می اهّمیت این پژوهش معرفی گونۀ

های آن را برجسنته کرد و از سنوی دیرر مناسنبات طبقات مختلج اجتماعی را که نامۀ تشنابهات زیرگونه
به این بخش از  ط در بین خود برگزیده بودند، نشنان داد و از منظری تازه منظوم را ابزاری برای ایماد ارتبا

 شعر فارسی نرریست 

   م، مراسالت نظمیمنظوم، شعرنامه، مکاتبات منظو ۀنام گونۀ ادبی،: هاکلیدواژه
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 مقدمه.  ۱
ترین شعرهایی است در قرن ششم همری از معروف  شروانی  الّدین عبدالّرزاق ایفهانی به خاقانی جمال م نامۀ منظو

نماید که جزو نادر اشعاری است که  که زبانزد بیشتر آشنایان با شعر و ادبیات فارسی است و در نراه اّول چنین می 
تحقیق  با    ا امّ   ( ارسال شده است؛ از حوزۀ شعر ایفهان به حوزۀ شعر اّران ای منظوم به علت ُبعد مسافت ) نامه   یورت به 

الّدین عبدالّرزاق و حّتی  های منظوم از آغاز شعر فارسی تا روزگار جمال های فراوانی از نامه و جستموی بیشتر نمونه 
 در قرن سوم   بن وییج سرزی   د های منظوم اشعاری است از محّم های نامه لین نمونه از اّو یافت   توان می   پ  از او را 
»کوشش بنده سبب  ق ( به م لع  287دست امیر اسماعیل سامانی )سال    بعد از گرفتاری عمروبن لیث به   همری که 

رسد این ق عه  نظر می   به و    ( 20- 19:  1386بیگ،    فرستاده است )اسلم     [ عمروبن لیث]   از بخشش است« برای وی 

 نی « [ 1]ُشکر   ق ( »شعر  329)درگذشته  ی رودک  است  شده  نامه«ای است که برای دلمویی از او سروده »استمالت 
المیه که در شکرگزاری از یالت و انعامات سل ان    ۀ ق ( در قصید426درگذشته  )   ی ری غیا برای مخاطب فرستاده و  

، غیائری و اشعار 1334  دبیرسیاقی،    ک: راست )   کرده   و مصراعی از شعر وی را تیمین   ه بدان اشار   [ 2] محمود سروده 
)شاعر     ( 21او:   ترمذی  همری(   ۀ نیم   ُمنمی   چهارم  قرن  »معذرت   دوم  م لع    سروده   ای« نامه نیز  به    است 

َبر ای باد یبا« )منمی ، نامه »معذرت   ( 1:  1391  ای از من ب 
نام منظوم«    ۀ نام »  و   منظوم«   ۀ نظمی«، »رقع چون: »شعرنامه«، »مکاتبات منظوم«، »مراسالت    ی های دیرر با 

 چنین گونۀ ادبی و شناخت قدما از آن است بر وجود    است که نخستین قرینه  رفته   کار  »خدمت منظوم« در متون به 
 منظوم« به کاربرده  ۀ سعد سلمان برای ابراز ارادت به مخاطب، ترکیب »خدمت منظوم« را در معنی »نام   مسعود   - 

 است:

 زی تووخ اووخهمی مهووف سوو      وو ی

 

 ظوم ـنـی مـتــدمـخ  روز  ووو  دو  وم

 ( 886-885:  1364)مسعخد  عد  لهان،  

نسخ کامل در   متعلّ   ۀ ترین  نزاری  کلّیات  سن خ ی  دولتی  عمومی  کتابخانۀ  به  در ق  که  ق  837  پترزبورگ 
ها که عنوان  ها خالی است به جز نامه است  در این نسخه »جای عنوان   رفته   کار   به   ترکیب »نامۀ منظوم«   شده رونویسی 

  ( 12- 11:  1396  ، ل)رفیعی و راشدمحّص   دارند«   منظوم   ۀ نام 
 :شود می نیز دیده    آتشکده   ۀ تذکر این ترکیب در 
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به وی   ای منظوم نامه »طالب     نخست دست بدامان حکیم مسیح الزمان از امرای درگاه جهانریر شد و در  - 
 ( 878:  2  ، ج 1337چنین نوشت: رفتم که نوک خامه جواهر نشان کنم   « )آذر بیردلی،  

ای از او این شعرنامه مرشدقلی سل ان »با    در ویج اسبی از آن  و لّ تک   شانی ای ناتمام سرودۀ قصیده عنوان  در    - 
 ( 64:  1390آقا،  خواهد تا به سفر هرات برود« )نسج اسب را می 

  هایی از آن را ذکر نمودهبه ارتباطات شعری سل ان اوی  و شاه شماع اشاره و نمونه   العاشقینعرفات یاحب    - 
 ( 519:  1، ج 1389بلیانی،   مابین ایشان مذکور شده« )اوحدی   مکاتبات منظوم است: »    دیرر  

 است«  واقع  مراسالت نظمی »   میان وی ]سل ان اوی  بن شیخ حسن نویان[ و شاه شماع مناظرات و    - 
  (518:  1، ج 1389بلیانی،    )اوحدی 

مانی معایر است و الدین اسماعیل و اتیرالدین او دهستانی آورده است: »با کمال   الدین وی نیز ذیل نام جالل 
منظوم ی     مابین هر  است:    ۀ ( و دربار 956واقع است« )همان:    مکاتبات  و  » خان زمان نوشته  ایام سرکشی  در 
 ( 1350اند« )همان:  مکرر واقع شده، در جواب هم گفته   مراسالت نظمیالدین اکبر  وی و شاه جالل   ۀ میان   یاغیرری 

سرخسی   تمرانشاه با سیدالکتاب سید ظهیرالدین   الدین واله داغستانی به نقل از محمد عوفی گوید که بین تاج 
که در تحت اسمش مذکور خواهد شد از وی    منظوم   ۀ رقع »وقتی سید مزبور به  :  مکاتبات و مراسالت واقع شده است

ه طلبیده بوده است، پادشاه مزبور درجی از مروارید ناسفته قیمتی و مسّوده بعیی از ابکار افکار خود     به  گهر ناسفت 
 ( 429:  1384واله داغستانی،  د« ) وی فرستا 

: 1391شعرنامه انواعی دیرر نیز دارد که در متون به نام آنها تصریح شده است: برای نمونه: »معذرتنامه« )منمی ،  
بلخی،    « شعرشکر »(،  1 دبیرسیاقی،  179- 173:  1363)عنصری  اشعار 1334؛  ذیل  (، 9- 5غیایری:   ، 
(، 91:  1395)عوفی،    « نامه عنایت » (،  119:  1395)عوفی،    « نامه استااتت ، » (73:  1395)عوفی،    « نامه تعزیت » 
عوفی،  187:  1391سمرقندی،  )اشرفی «  نامه عیادت »  : 1ج ،  1372ابرو، )حافظ   « نامه استمالت »(،  715:  1395؛ 

 ( 129:  1370؛ نوایی،  625؛  583

 موضوع تحقیقۀ پیشینه و تاریخچ .  ۲

  نشده   منتشر  ، کندها باردازد و شعر فارسی را از این دیدگاه بررسی شعرنامه  ۀدربار   مستقل که به بحث  تاکنون پژوهشی 
  و   کرده توجه    به این نوع ادبی   و منظوم آورده    ۀ تعریفی از نام   نامۀ هنر شاعری واژه در مدخل کتاب    یادقی رمی     است 
فسایی نیز ذیل اخوانیات     رسترار ( 308:  1388  میریادقی،  ک:  )ر  رسانده است به یونان و روم    را   تاریخی آن  ۀ سابق 
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طبیعی خا  نثر است؛ اما بسیاری از شاعران در ادوار مختلج  طور به های دوستانه یا نامه  ات ی اخوان »   نوشته است: 
 ( 320:  1380اند« )رسترارفسایی،  های منظوم دست زده ی به سرودن نامه ادب پارس 

 بحث و بررسی.  ۳

بندی  ها برای تقسیم و رده ش فارسی پدید آمده است و این پژوه  ادبی   های برای معرفی گونه  فراوانی های نوشته با آنکه 
ای وجود دارد و راهکاری نهایی برای نقد و تحلیل آنها  ادبی ناشناخته   های همچنان گونه   رو به فزونی است؛ اّما   ها گونه 

  ی هایی برای ردیابی نامه ها یافتن قرینه   با توجه به گستردگی و تنّوع متون نظم و نثر،   در این پژوهش نیز   در دست نیست  
از مبانی نظری این  سخنی  ؛ زیرا در منابع قدیم و جدید نمود شعرنامه اروری می  چارچوب ایلی   و شناخت  منظوم 

تاریخی از ابتدای شعر فارسی تا    و متون   ها تذکره  ، های شاعراندیوان   ،   برای تهیۀ مواد تحقیقادبی در میان نیست   گونۀ 
جزء   نراری منثور( مکتوبات و فنون نامه  ۀ کتاب دربار  14کتاب تاریخی و  29تذکره،  26دیوان،  85)  م پایان قرن نه 

های منظوم از ابتدای شعر فارسی تا  ای از نامه های زیر، ممموعه و با در نظر داشتن قرینه   شد بررسی    به جزء و با دّقت
 قرن نهم به دست آمد:

»نامه« و ترکیبات آن، »بشارت« و مترادف پیاام » ،  « پیام » ن  همچو   هایی کلیدواژه   -   های آن چون«، »پی «، 

چون باد یبا، باد شمال، نسیم یبحدم و هم   قراردادن انواع پی  (، و منادا مژده و خبرخوش )=  [ 3] « ایتوک » 
افعالی همچون »فرستادن«، »بردن«، »رساندن«، »رسیدن« و »آوردن« اغلب در وجه امری و گاهی در وجه 

 در جایراه ردیج و گاهی تکرار آن در اتنای  ، است   « ارسال » معنی    ۀ میارع اخباری و التزامی که القاکنند 
ا همواره چنین شعرهایی های شعری است؛ امّ ها در دیوان هایی برای ردیابی شعرنامه نشانه   ، های شعری مصرع 

نیستند   ۀ نام  ر   شعری  نمونه  سعد    ک:)برای  انوری،  887- 886:  1364، سلمان   مسعود  ج 1340؛   :1 :

201 ) [4 ]  
با یراحت از ارسال نامه  منظوم از غیر آن است؛ زیرا اغلب شاعر در آن    ۀ ای برای تشخیص نام شعر نشانه   م لع    - 

شمال، نسیم یبحدم،   یبا یا باد   رسانی از او )پی  معمواًل باد و درخواست پیاام   پی  خواندن    دهد  خبر می 

 /رسانی، سالمی خواستن برای پیاام هستند(، استمداد و یار   [ 5]کبوتر و هدهد در مواردی افراد حقیقی   ، یبح

اشاره به آمدن پی  و آوردن نامه، ویج   [ 7]راردادن او و نعت وی، معرفی مخاطب و منادا ق   [ 6]رساندن،   تحیت
 نامه مخاطب، اعالم ویول نامه و اشاره به زمان ویول آن 
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 و مشتقات آن همچون »برویش/ گو/ گوی« و افعال مشابه همچون »عراهوجه امری مصدر گفتن  کاربرد    - 
نامه  پی  در  به  دا   ی های شعر کن« خ اب  ، سلمان  سعد   مسعود    ک: )برای نمونه ر   رد بیشترین کاربرد را 

بخاری،  208-201:  1364 عمعق  نامه   [ 8]   ( 96- 94:  1339؛  در  برای شاعر  م لع  بیت  در  که  هایی 
وجه التزامی این افعال بهره گرفته است )برای نمونه قاعدتًا از  ، کندمی  رسانی، استمداد و طلب کم  پیاام 

 (  267- 266:  1389؛ جرباذقانی،  177- 174:  1369لنبانی،     ک: ر 
از خ / دستخ ، قلم،  شاعر برای ستایش او   نویسندگی و قدرت شاعری مخاطب   توییج ابزار و ملزومات  - 

؛  105- 104:  1339بخاری،    عمعق    ک: کند )برای نمونه رنامه، معنا، لفظ، خامه و     تعریج و تممید می 

چون استعاره و   یی ها از آرایه   برای ویج و نعت این ملزومات   شاعر   [ 9](  172- 1368:214آملی،    قمری 
بر وسایل و یا  به    آنچه را و هر   جسته   بهره   تشبیه تفییل  ها و که در خوبی   هایی به«  ٌ»مشّبه آن مربوط است 

نام   عنایر محتوایی دیرری همچون     دهدبرتری می   ، ها شهره هستندزیبایی  بازنمودن  مخاطب،   ۀ ویج 
 ، ویج دستخ ، تأتیرات نامه، ابراز شادمانی شاعر از خواندن آن و اشاره به پاسخرویی به سؤاالت مخاطب

 نشان از جوابی بودن آن دارد:
    یووون اوووام   خری ا وووووواد در هی  ا 

 

 س  تقوو ی  نن ره  وو  تـوووو ی  ا ووووخهن  

 (402:  1357)ه   اگف،                    

عذرآوری برای به   قراری در فراق، دوری، بی   از  دلتنری   با مفاهیمی چون ابراز اشتیاق و   دوری از مخاطب اعالم    - 
، درخواست برای به خدمت رسیدن، آرزو و شوق خدمت، امید ویل، سفرکردن خود یا خدمت نرسیدن 

رنگ   ر پُ   شاعر   شعرمخاطب به شهر دیرر، اظهار وفاداری و اخال  نسبت به او در غیبت، آرزوی دیدار در 

 [ 10] ( 127:1351خراسانی،    ؛ سراجی 310- 308:  1368  قمری آملی،   ک: کند )برای نمونه رجلوه می 
کند و پیاام او را   دهد تا بر شهر و درگاه مخاطب گذر می   از درگاه مخاطب دور است و پی  را واس ه قرار  ر شاع   - 

رسانی، ادب و احترام را به حد کمال خواهد پیش از پیاام در اغلب موارد از پی  می   او به مخاطب برساند
ام را به پی     اد و س ابتدا زمین را ببوس   ، داد  مخاطب ممال   که ی دریورت ابتدا اجازه بریرد و سا     ، کند  رعایت 

بر خاک مالیدن و در مواردی با اش  چشم درگاه مخاطب را   بوسی و روی دست   وی برساند  سفارش به 
از  پ   ادن از دیرر تمهیدات د   شو و شست  : 1339بخاری،    عمعق    ک: رسانی است )برای نمونه راام پی یش 

 [ 11] ( 729:  2  ، ج 1340؛ انوری،  96-94
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تر )فرستنده و گیرنده( عالوه بر اشاره به ارسال دن حروف ااافه »از« و »به« برای معرفی هرچه آسان کاربر به  - 
امامی     ک: اند )برای نمونه رکاربرد است که شاعران گاهی از آن بهره جسته کم   های نامه نیز یکی از روش 

  ( 62- 61:  1394  هروی، 
ا در قالب، ادبی ر   ۀهای این گون های منظوم به دست آمده است، ویژگی نامه های فراوانی که از  اکنون بر اسا  نمونه 

 ایم ایم و به برخی از مناسبات شاعران نیز پرداخته درونمایه نشان داده   مواوع، ساختار، مخاطب و 

 ۱قالب .  1  - ۳

نامه  قالب ق عه  منظوم   های بیشترین  به نامه   انتخاب قالب در   [ 12]اند  شده   سروده ، رباعی و قصیده  در  های منظوم 
پادشاه و  که مخاطب  وی،    د کر استفاده می  زمانی از قالب قصیده   است؛ شاعر  مخاطب و غرا شاعر بستری داشته

بسیار    شاعر برای    برآورده شدن آن است که    ای ه خواست  ت سرودن نامه، رسیدن بهعلّ   و   از بزرگان بوده است   یا یکی   امیر و 
برای نعت   تا  گزیدبرمی ،  که قالبی تشریفاتی است و زبان و لحن فاخری دارد را  ؛ بنابراین قالب قصیده  مهم است 
  ای در قالب ق عه یا رباعی سروده شعرنامه   ، شاعر برای خلیفه یا شاهگاهی      باشد   داشته تری  فیای وسیع مخاطب  

فرستاده  ای مبنی بر تهدید برای مخاطب  نامه شعر ، پ   است  روا داشته  اهمالی   مخاطب در حق او   این دلیل که   به  است 

س ح یا فرودست که مخاطب  شاعر، فردی عامی، آشنا و دوست  وی بود یا از لحاظ اجتماعی هم دریورتی   [ 13] ؛ است 
و این نیز به احترامی  کرده است    از قالب ق عه یا رباعی استفاده   ، ت داشت ی و شاعر قصد ابراز یمیم   ه استشاعر بود 
نامه در    ۀ و گیرند  است  شاعر برای مخاطب قصیده فرستادهگاهی است؛   شده، مربوط بوده مخاطب قائل می که برای  

؛ بلکه  است   نشده  این الزامًا به این معنا نیست که برای مخاطب احترام قائل  نموده است،   ای ارسالپاسخ به وی ق عه 
کرده و مخاطب نیز برای   از قالب قصیده استفاده  عری، حترام بیشتر و برترخواندن او در شا گاهی شاعر برای رعایت ا

  شده  بودن و آسانی قالب ق عه و رباعی باعث  کوتاه همچنین است    قالب ق عه را برگزیده   ، ابراز محبت و یمیمیت 
خواهد فورًا به مقصود ایلی  فرستد یا می س حان خود می هایی که به دوستان و نزدیکان و هم شاعر برای نامه  است، 
و    است،   نبوده   ها آن   ۀ دیرر اینکه کسانی که شاعری حرف  ۀ کند  نکت   از قالب ق عه و رباعی استفاده   ، باردازد  از ق عه 

ها در انتخاب اند و شاید بتوان گفت همرانی بودن شعرنامه در برخی دوره کرده   منظوم استفاده   ۀ رباعی برای نوشتن نام 
 تأتیر نیست قالب ق عه و رباعی بی 

 
1. Form 
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 ۱موضوع .  ۲  - ۳

از اغراا دیرر همچون مدح و ویج برای رسیدن    نظر داشته و   خا  و محوری را مّد   ی مواوع   شاعر برای هر نامه 
ای  یعنی قصیده  ؛ اند شده  مدحی سروده  های های شعری درامن قصیده برخی از نامه است و  به مقصود سود جسته 

  آیدی نیز پ  از مدح و پیش از دعا می ا غرا ایل امّ   ؛ که تشبیب یا نسیب دارد و شامل مدح و ستایش نیز هست 
کند؛ اما  مقصود خود را ابراز اخال  و وفاداری عنوان می   ، بر مدح  های منظوم تقااایی عالوه شاعر در برخی از نامه 

 کند درنهایت، تقااای خود را نیز پیش از دعای تأبید م رح می 
، هما، شکایت، تعزیت و تسلیت و تهنیت است و مدح ،  تقااا   ، ترین و پرکاربردترین اغرااها مهم در شعرنامه 

 ممکن، باشد  است تقااایی مادی و یا معنوی داشته  شاعر ممکن   ی است؛ تقااای   ۀ نام  تقااا /   مربوط به  ، بیشترین 
  ای مرتبه   رسیدن به  باشد و یا برای   فرستاده   ای به مخاطب نامه کاه برای اسب خود،    یا   همچون شکر   یی است برای چیزها

ای  نامه و     از سرزمین   اجازه و یا جواز خروج  آزادی از زندان و یا )اعتذار(،  لقا و عفو  عنایت مخاطب، استااتت،  و 
  باشد  منظوم سروده 

 2ساختار .  ۳  - ۳

های منظوم در نامه متناسب با قالب و مواوع    در عنایر ساختاری   های گوناگون، ساختارهای تقریبًا مشابهی با چینش 
  داشته  را در نظر   ی خود به سه بخش آغاز، متن و انمام چارچوب خای   ۀ نامه با تقسیم نوشت   ۀ سرایند    شود دیده می 

قراردادن    منادا   شامل )م لع(    نامه   های خا  خود را داشتند؛ آغاز  های منظوم ویژگی نامه   ۀ گان ی  از ارکان سه   هر   است  
نعت و دعا  قراردادن او،  ارسال نامه، معرفی مخاطب و منادا پی  و درخواست از او برای ارسال پیاام، استمداد برای 

متن نامه مواوع ایلی   و  ود ش الع مخاطب از ویول نامه می ، اّط ویج سالم ، سالم و و ویج خدا  ، نام وی  برای 
 آداب    درخواست  انمام چون  ، هم کرده است  شاعر برای ورود به متن ایلی تمهیداتی را رعایت   یرد  گ نوشته را دربرمی 

منادا   کن« خ اب به پی  و   کاربرد افعال امری همچون »برو« و »عراه   و   از مخاطب   گرفتن پی  بوسی واجازه مین ز 
مقصود و   و سا  درخواست و و نوع مخاطب قراردادن مخاطب با استفاده از یفات متناسب با مقصود ایلی نامه 

برای مخاطب،   جاوید نامه نیز غالبًا با دعاهایی برای زندگانی   و قسمت سوم، انمام  ه استداشت متن ایلی را بیان می 
همراه بود و شاعر پیش از  نامه سرایش   تاریخ   با ذکر  آرزوی دیدار و یا نفرین بر دشمن  مخاطب و گاهی   خداحافظی و

 
1. Sabject 

2. Structure 
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 جه به خ ابی یا جوابی بودن و قالبچینش ارکان با تو    ه استد کر دعا و پ  از بیان مقصود خود، انتظارات را بیان می 
در  را    عنایر   ۀهم شاعر  ها و غرا ایلی شاعر، مسلمًا توجه به اختالف تعداد ابیات قالب با   و متفاوت است    شعری 
 های منظوم در نامه نتیمه  ر؛ در اند و برخی متایّ برخی از ارکان تابت   بنابراین   ؛ گرفته است نمی   به کار   منظوم   ۀ ی  نام 

 شود:متمایز دیده می   ۀ از نظر ارکان دو شیو   [ 14]ت همانند مکتوبا
اییر و تبدیل مکان آن در نامه، دارد و حذف یا ت  های منظوم، در محل خا  خود قرار ارکانی که در بیشتر نامه  - 

او«   مانند   ، پذیرد یورت می   ندرت ه ب  پیاام از  ارسال  پی  و درخواست  و ویج »نعت    ، »منادا قراردادن 
  « دعا »  و   شرح اشتیاق« »منادا قراردادن مخاطب در یفتی«،  مخاطب«، » 

 عری و یا مورد وش  و یا به اقتیای قالب ذکر شده  مختصر    گاهی و    ل مفّص   ی ها گاه از نامه   رخی ارکانی که در ب   - 
 ، توان ارکان فرعی نام نهاداین موارد را می   ، ها ندارد و جای مشخصی در شعرنامه   گردیده استنوع مخاطب حذف  

 گزهری هز پین« و »ذس  مکان گی اده و ا    ده« و...ماا د: »دراخه ت ها ام ندهب پیغام 

 ۱مخاطب .  ۴  - ۳

در  نیست )   نام مخاطب مشخص   ، منظوم ی  مخاطب حقیقی دارد؛ اگرچه در برخی موارد در متن شعر   ۀ هر نام 
یافت( مخاطبان را می برخی  ها  الی متون تاریخی و تذکره البه  نیز نامه   برخی؛ البته  توان  ها بیش از ی  مخاطب 

مالی( که همان پادشاه    )سیاسی/  غیر از مخاطب ظاهری   ها بهاین برخی از نامه   بر  ها؛ عالوه مانند »کارنامه«   اند، داشته 
شاعر و دبیر و کاتب   عنوان به است ی  مخاطب هنری نیز داشته که آن شاعر دیرری از رقبای شاعر است که در دربار  

 [ 15]اند  ها ی  مخاطب انسانی نیز داشته توان گفت برخی از نامه رفت و آمد داشته است  می 
یتی در دیوان شاعران وجود دارد که محتوا و ساختار اعی، غزل و دوب برخی از اشعار اغلب در قالب ق عه، رب 

رسد این به نظر می  ای دال بر ارسال آن در متون نیست ه های منظوم را دارد؛ اما ذکری از نام مخاطب و یا نشان نامه 
کاربرد برای مخاطبان دیرری از همان طبقه را نیز داشته باشند و یا شاعر بتواند   که جنبۀ   اند شده   سروده  ی ا گونه به اشعار  

اجتماعی    ۀ طبق   ، نامه ایش   سر به هرحال در    [ 16]  منثور از این اشعار بهره ببرند   های خود و یا دیرر نویسندگان در بین نامه 
  دارد احسا  و توجه مخاطب را برانریزد تا به درخواستش پاسخی شایسته داده   است و شاعر قصد   مخاطب مشخص 

و    ۀ عالق ،  کندشود؛ بنابراین سعی می  او را برای خواندن نامه و عمل به درخواست خود تقویت کند؛ پ  از واژگان 
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ه  درخور مخاطب و غرا خود باشد و به آنچه برای مخاطب ارزشمند است توّج که    کند القاب و یفاتی استفاده می 
کند که مورد توجه و پذیرش مخاطب می   ارسال  ی ا گونه به پیام را    مورد نظر است،   نامه بازخورد    بنا بر آنچه از   دارد، پ  

نتیمه طبق  نفوذ مخاطب، چرونری و قالب و ساختار   قدرت اجتماعی،    ۀ قرارگیرد؛ در    کندمی   را مشخص پیام    و 
 س ح شاعر توان به سه دسته تقسیم نمود: فراتر، فروتر و هم های منظوم را می مخاطبان نامه 

و شاعر   شود می   داده   خاطب ترین یفات به م عالی   هستند  بزرگان دولت    و   شاعر، پادشاه، سل ان   اول فراتر از   ۀ طبق 
بزرگا،    مخاطب  شهریارا،  پناها،  جهان  شاها،  خدایرانا،  می را  و     از  خواند بلندقدرا  می یفاتی  ؛  که  کند  استفاده 
نام مخاطب اغلب با عناوین  رساند  می مقام و مرتبه و قدرت و نفوذ مخاطب را ، ستانیجهان  شهریاری و  ، پیروزی 

 عظمت مقام مخاطب است   ۀشود و به نوعی نشان بسیار ذکر می 
بزرگان و برخی افراد یاحب نفوذ هستند  مخاطب با یفاتی چون طرازان، شاعران، علما و مشایخ،  دوم هم   ۀ طبق 

چون  هم از ترکیباتی  شاعر  شوند و گیرد، گاهی آنان همنف  خوانده می سرورا، هنرمندا، هنرپرورا و     مورد ندا قرا می 
 کندمی   عرا ارادت خود را بیان گونه  این   کند و ن« و »ممل  شریج« استفاده می »یدر ارجمند«، »پیشراه خسروا 

داند، اظهار توااع و فروتنی با بیان  مخاطب نمی  ۀ و شعر خود را شایستاست  مند نشده بهره مخاطب که به معرفت 
ل آرزومند خدمت است، اّو  ۀکه برای طبق کند دریورتی ای درخور مخاطب م رح می نامه ناتوانی در نوشتن یا پاسخ 

برای  تری دارد  ل لحن یمیمانه اّو  ۀکند که نسبت به طبق تفاده می آرزومند دیدار است  از کلماتی اس ، برای این طبقه
  از دیرر دعاها پیروزی  الفاظ متفاوت با اما  ؛ شده است م رح می زندگانی دراز ی آرزو در اختتام نامه،  این طبقه هم 

 بخت و پایداری اقبال و نعمت بیشتر است 
پردازد یا خاطب می ، نزدیکان او هستند کمتر به نعت م سوم که مردم کوچه و بازار و معارف شهر   ۀشاعر برای طبق 

دهد  ها و وقایع شرح می شود  در مواردی از روزمرگی   گاهی ایاًل نعت و ویفی دیده نمی کندخیلی کوتاه چنین می 
ار  کند  گاهی خواهان دیدم لع سخن ایلی خود را آغاز می   پردازد و از بیت  می   ایلی   در مواردی بالفایله به مقصود 

ت برای او دارد  گاهی از کلماتی که دستور و الزام را  کند و آرزوی نعمت و عزّ او است  او را دوست و برادر خ اب می 
 ا خبری نیست کند و از خواهش و تمنّ ، همچون باید و نباید استفاده می رساندمی 
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 ۱. درونمایه 5  - ۳

 کلی تقااایی و غیرتقااایی تقسیم نمود    ۀ توان به دو دست های منظوم را می نامه   ۀ درونمای 

 های تقاضایی نامه   .1  - 5  - ۳

دهد و وسایل و اشیاء مادی  می   شاعر برای مخاطب حال و شرای  اقتصادی خود و یا خانواده خود را شرح   - 
شود )برای چون جو برای اسب خود می بسیار ناچیز هم د  این تقاااها شامل هر متاعی حّتی کن م البه می 

 [ 17]  ( 2509:  4، ج  1389بلیانی،    ؛ اوحدی 385تا:  ادیب یابر، بی   : نمونه ر  ک
های دینی سروده  ها برای درخواست خدمت و یا مقام برتر و برخی برای برپایی عدل و ارزش برخی از تقااانامه   - 

موارد شاعر پیش از بیان درخواست خود در ابیاتی متوالی مخاطب خود را که اغلب   گونه ن یا در      اند شده 
این نامه، نه فق  برای مخاطب   سراید می  پندآمیز ای دهد و نامه پند و اندرز می  ، فردی یاحب نفوذ است 

استفاده  مورد  زمان  هر  در  مخاطبان  تمامی  برای  بلکه  خود،  )   حقیقی  ر است  نمونه  سیج    ک:برای 
  ( 245؛ همان:  184  - 179:  1364انی، فرغ 

و یا  دهد و از مخاطب که شاه شاعر شرای  اقتصادی و فقر و نیازمندی خود را برای مخاطب شرح می گاهی   - 
 شود و به جایی رود که نان ارزش جان نداشته از این شهر خارج  خواهد تا می   است جوازی  منصبییاحب 

 )برای نمونه کند   ری برای وی یادر ای برای مقّر تا »جوازنامه«  خواهد باشد و یا از مخاطب که شاه است می 
 ونه( بیست   تا: فاریابی، بی   ظهیر   ک: ر 

ای از آن را نمونه  فرستد، ای سروده و به مخاطب خود می شاعر برای خواستراری )تقااای ازدواج( شعرنامه  - 
بلیانی،   است )اوحدی   خواستراری او سروده پورخ یب برای مهستی فرستاده و مهستی رباعی در جواب  

 ( 723:  2، ج 1389
 طوربه است و شاعر اغلب    های شعری برای سؤاالت دینی و علمی بین شاعران ردو بدل شده برخی از نامه   - 

؛ بنابراین در جواب  است   کند  گاهی شاعری مورد نقد قرار گرفتهمی   شّفاف به این نکته در درون متن نامه اشاره 
: 5ج  ، 1389بلیانی،  ؛ اوحدی 303: 1381ظهیرفاریابی،   ک: است )برای نمونه ر ای سروده شعرنامه نقد،  

  ( 59  :2، ج 1336  ، ؛ هدایت 2732
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گاهی    خواهی دارد بنابراین سعی در عذرآوری و معذرت  است؛  شاعر به دالیلی به خدمت مخاطب نرسیده - 
نرفته  برای عیادت مخاطب  اینکه   سروده   نامه«ای »عیادت   است؛   شاعر  برای او، از  بهبود  و امن آرزوی 

به خدمت برسد، عذرخواهی  نمی  است تواند  ؛  187:  1391  اشرفی سمرقندی،    ک: ر   )برای نمونه  کرده 
فل  و   است  خو   یا دالیلی همچون   ( 2797:  5: ج  1389بلیانی،  اوحدی  ؛  363:  1369  خواجوی کرمانی، 

زده سرباز   ، از حیور به خدمت مخاطب که اغلب شاه و یا یکی از بزرگان است ،  ساخته  را بهانه  یا بیماری 
)برای   سراید می   نامه«ای»معذرت   ت تقصیر در تنای مخاطب عذرخواه است وگاهی شاعر به علّ    است 

 [ 18]( 518:   1341؛ مختاری غزنوی،  315- 313:  1364  ، سلمان   سعد مسعود  ک:  ر   نمونه 
 کند و گاهی به نام شهر او نیز اشاره می   جوید او بالفایله مخاطب را معرفی شاعر برای ارسال پیاام استمداد می   - 

 م رح را  جویی یا برائت از مخاطب و یا افراد دیرری کند و مقصود خود که غالبًا فریادخواهی و عدالت می 
؛ احمدی دارانی، 184- 179:   1364  ؛ سیج فرغانی، 205- 201:  1340انوری،    ک:ر  )برای نمونهکند   می 

1397  ) 
شاعر مرتکب گناهی شده و یا به دلیل تهمت پیش از آنکه به دفاع از خود باردازد و رفع تهمت سازد به زندان  - 

طلب عفو ناکرده    گاهی برای گناه     است و در زندان سعی در رفع تهمت و درخواست آزادی دارد   درافتاده 
دهد و از غم دل پدر و مادرش در دوری از او برای می   د و اوااع و شرای  سخت خود در زندان را شرح کن می 

نامه ابراز امیدواری او در اواخر حب      م مخاطب را برانریزد کند ح  ترحّ می زند و سعی می مخاطب حرف 
نویسد می به پی  و راوی    ای نامه   ، حب در    کند  گاهی مناسب و گشایش و آزادی می   برای گرفتن بازخوردی 

قراردهد   واس ه  را  او  بتواندتا  یابد  و  رهایی  زندان  ک  از  ر   نمونه  سلمان،   مسعود   : )برای  : 1364  سعد 
517-523  ) 

 اضایی های غیرتق . نامه 5-۲  - ۳

و یا مخاطب از او در جمعی    کرده   ای را دریافت شاعر از مخاطب تحفه و هدیه یا پذیرش شعر، نامه و یا مرتبه   - 
به گوش او رسیده   است   کرده   ی یاد  توجه  دارد و علّ بنابراین    ؛ است   و این  ت و سبب سعی در شکرگزاری 

 (  192- 189:  1363عنصری بلخی،   : )برای نمونه ر  ک  شود می   کر« خود یادآور ش  شعر»شکرگزاری را در  

است   ؛ ندارد مادی    شاعر درخواستی   -  در   بنابراین   ؛ دلتنگ دیدار مخاطب  دلتنری و وفاداری و اخال   ابراز 
کند و از مخاطب را مدح می     نامه«ها شاعر آرزومند دیدار و ویل استدر »فراق     زندسرتاسر شعر موج می 
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: 1339وطواط،  رشید : ر ک )برای نمونه رود مخاطب سخن می وفاداری خود در دوری برای مدح گویی 
 ( 184:   1394؛ همام تبریزی،  182:   1394؛ امامی هروی،  475- 473:   1390اومانی،    ؛ اتیر 580و    578

اند ورزیده می  و رقیبان شاعر که به موقعیت او حسادت گرفته است  ه شاعر مدتی از دربار و مرکز قدرت فایل  - 
به این   پاسخاند و شاعر در  زده   تهمت  به وی  و  از او بدگویی   مخاطباند و پیش  مرده دوری وی را غنیمت ش 

به وی نسبت   ای ها در امن قصیده تهمت  برائت داده   مدحی از آنچه حاسدان  متوالی  با سوگندهای  اند 
خود آورد و حسب حالی از گاهی به مفاخره روی می    کند   گناهی خود را تابتبی   کند تالش می جوید و می 
 ( 1394دارانی،    احمدی   : )ر ککند آورد و نیاز خود را به ممدوح ابراز می می 

کند به مخاطب دلداری دهد و او ت وقایعی همچون شکست مخاطب در جنگ شاعر تالش می گاهی به علّ   - 
بنابراین در استفاده از واژگان انتخابی خود   به آرامش دعوت کند؛  بر   منظور به را  ای دلمویی و تشویق وی 

 لین نمونۀاّو که   فرستد ای برای وی می نامه« استمالت » کند و پیروزی در آینده و امیدواری به زندگی دقت می 
  و پیشتر به آن اشاره شدوییج سرزی است    بن   د آن از محمّ 

 ها را خدمت مخاطب عراهخواهد بهترین سالم بنابراین می ؛  شاعر فق  قصد دارد به مخاطب سالمی برساند   - 
کند و پردازد و سا  مخاطب را با ذکر نام و القاب شایسته معرفی می می   تپ  به ویج سالم و تحیّ   ، کند

؛ امامی هروی، 161- 159:  1365: رکن دعویدار، )برای نمونه  سراید ای درخور مخاطب می نامه« »تحیت 
 ( 86- 84:  1369؛ خواجوی کرمانی،  61-62:  1394

 ، که به زمان ویول نامه که غالبًا یبحدم است و پ  از این   است   وده شعر سر  ، شاعر به قصد اعالم ویول نامه   - 
پردازد و مخاطب به توایح تأتیر نامه و شادمانی خود پ  از خواندن دستخ  و بازکردن نامه می   کرده اشاره  

مخاطب ابراز ناتوانی و   ۀ به نام  متناسب و شایسته  پاسخ  دادن  از روی فروتنی بسیار از  ی گاه  کند  را مدح می 
دهد و ابزار و می  کند و او را در شاعری برتر از خود قرار ی عذرخواهی می کند و از این بابت حتّ اعج می 

عمعق   :ر ک   )برای نمونه   د ستای  را می  ملزومات شعرگویی و نویسندگی او همچون خ ، قلم، ذهن، معنا و   
؛  317: 1358بیلقانی،  ؛ ممیر 382: 1340انوری، ؛ 584:   1339وطواط،  ؛ رشید104: 1339بخاری، 

 ( 840:  1364؛ سیج فرغانی،  15:  1365؛ رکن دعویدار،  203و  200:  1391سمرقندی،    اشرفی 

به قصد تهنیت شا   -  به   است این تهنیت   ممکن    ستا   ای منظوم سروده « نامه تهنیت »برای مخاطب    ویی گ عر 
 مناسبات دیرریا آزادشدن کسان مخاطب از زندان و  فتح،  ای، امیرزاده یا  د فرزند و  مناسبت ازدواج و یا تولّ 
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 ( 3190:  5، ج 1389بلیانی،    اوحدی  : ر ک   )برای نمونه     باشد همچون فرارسیدن نوروز، ماه رمیان و  

دارد عرا تسلیت و تعزیتی برای مخاطب یا مخاطبان   رسیده و شاعر قصد   خبر درگذشت ممدوحی به شاعر  - 
وفایی و ناپایداری دنیا ی آن به ب   سراید و در می   نامه«ایبنابراین »تعزیت   ؛ بفرستد   ، ی هستندفرد متوفّ که خانواده  
اگر    زند ار حرف می از ناراحتی خود و فل  غّد و  دهد  ی می زند و مخاطب را در این غم تسلّ گریزی می 

سا  برای رسیدن به مقام ابتدا برای مرگ پدر تسلیت و  ، مخاطب پ  از مرگ پدر به حکومت رسیده باشد
می  هم  تبری   او  نمونه  گوید به  امامی 195:  1391سمرقندی،    اشرفی   : کر    )برای   :1394هروی،    ؛ 

  (  175- 174:   1394؛ همام تبریزی،  54-59
هایی که پیش  توجهی به مدیحه خود و بی   قبلی   ۀ پاسخ ماندن نام مانند بی به دالیلی    توجهی مخاطب شاعر از بی   - 

، ری و مرسوم ق ع مقّر  و یا   یله ت تعویق  گاهی به علّ    ند ک می   است از مخاطب گالیه   برای وی سروده از آن  
تهدید یا  به همو   گاهی او را   سراید، می   نامه«ای و »شکایت   کند می   گالیه   از فراموش شدن و مواوعات دیرر 

 ؛ دعویدار433:   1337؛ اتیراخسیکتی، 105:   1394گرگانی،  المعی :  ر ک   )برای نمونه   کندمی   او را همو 
 ( 155:  1395ی قزوینی،  کام ؛  68و    7:  1ج   ، 1336؛ هدایت،  180:   1365قمی،  

شود و شاعر مقصود های منظوم نیز دیده می های رمزی نیز در بین نامه های با محتوای یریح، نامه عالوه بر نامه 
، 1389بلیانی،    اوحدی   ؛ 605:  1389خوشرو،   : است )برای نمونه ر ک   کنایی و رمزی بیان نموده   یورت به خود را  

 ( 2797،    5ج 
مشاعره، به یکدیرر شعر  تفاخر و  گاهی شعرا برای تواند لزومًا نامه باشد؛ نمی  ای وااح است ارسال هر نوشته 

مخاطب ارسال   ه وسیلۀ و یا برای رد و قبول شعر و نقد آن ب  ( 60: 1389، خوشرو : )برای نمونه ر ک اند فرستاده می 
: 1390بلررامی،    ؛ آزاد ء الشعرا   ۀکمال خمندی: سی و نه به نقل از تذکر   :ک است )برای نمونه ر    شدهعر انمام می ش 

 بود برای مخاطب بفرستند:  چهل و هشت( یا برای خوشایند مخاطب هر نوع سخنی را ممکن 
طهماسب از کاشان به  ای غّرا در مدح شاه »یاحب عالم آرای عباسی گوید: موالنا محتشم قصیده 

ایفهان فرستاد  شاه گفت من راای نیستم که شعرا زبان به مدح من آالیند چون این خبر به موالنا 
   (597: 1390)آزاد بلررامی،  الشهدا گفته، فرستاد« دبند مرتیه سیّ رسید ترکیب

مخاطب   ع برای ون نقد یا تتبّ بلکه با اغراا دیرری چ   ؛ گاهی شاعری اشعار شاعر دیرری را نه به قصد ارسال نامه 
 ری م گویی او مذکر شد جمعی گفتند  نویسد که در ممل  مولوی جامی تعریج قصیده می   »مالقاطعی   است: فرستاده 
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امیرخسرو انتخاب زده به میر فرستاد میر تمامی غزلها را    دیوان حاج( طرز غزل کم ورزیده  مولوی چهل غزل از  ) 
  رد  مولوی با امیرعلیشیر فرمود: مناسب آن است که پادشاه گفته جایزه باید فرستاد« کع نموده ارسال چنانکه باید تتبّ 
 ( 596:  1390)آزاد بلررامی،  

 ۱مناسبات .  ۶  - ۳

درباریان و افراد کوچه و بازار نیز گاهی    است و شاهان، وزیران،  های منظوم فق  مخصو  شاعران نبوده نامه سرودن  
  ی پیاامی شفاهی منثور یا حتّ   ای منظوم شعرا یا نامه   ۀ اند  گاهی اهل فیل در پاسخ به نام فرستاده   ای به یکدیرر شعرنامه 

برای پرهیز   شده است  های منظوم، به همان قالب، وزن و قافیه پاسخ داده می برخی از نامه   اند سروده   ای شعرنامه   ، ها آن 

غیایری و عنصری است که   های نامه ،  ای از آن نمونه   [ 19] کنیم؛ بسنده می   از این مناسبات،   از ت ویل به چند نمونه 
 یورت به جویی در شاعری و نقد شعر یکدیرر  مخاطب  آنها ظاهرًا سل ان محمود بوده است و برای رقابت و برتری 

ییت جهانرشایی محمود، او را بر بود   ی لم ی و مداح بهاءالدوله د ی ر  م ی شاعر مق   ی ری غیااند؛ سروده   آمیز تعریض 
درتهنیت   ای ای بسازد و به حیرت غزنین فرستد و محمود دو بدره زر بدو ع ا کند؛ پ  قصیده داشت که قصیده آن  

 همری آن را فتح کرده است( سرود و او را ستود و نیز در دو بیت، ایاز را ستود:  400ر  ای که محمود د فتح نارائن )قلعه 

 موو ه دو  یوووت    مووخد  جو یار جوووان
 

   عواهر مکوکیخ اوا    نن ص خ   ع بو
 

 دو  وودره زر     ووو اد و دو مووووزهر درم
 

 اکا    د ووگا  حا وود و تیهووار رغی   
 

ای ت، دو بدره زر و دو هزار درم بدو بخشید، سا  غیایری در شکرگزاری سل ان، قصیده سل ان به همین علّ 
 به م لع  بیت    79ن مفاعلن فعلن( در  فعالت  محذوف )مفاعلن   مخبون   مثمن   در وزن ممتث 

 سهوا    م ه  بیوخ س   بی ف سهوا  ره   ما     اه هادر ه ت و  اه    هگ  سها   

من آنکسم« تفاخر را آغاز نمود و  ت در فیائل خود گفت و با عبارت » سرود و به غزنین فرستاد  در ابتدای آن دو بی 
غلو رسانید و در پایان به شعرای دربار    ۀ آخرین درج بعد در یورت نهی از ع ا، محمود را سااسداری کرد و مدح را به  

 ( 179- 173:  1363محمود طعنه زد )عنصری،  
 شعر وی به م لع   ۀ مان وزن و قافی بیت و با ه   76ای در  غیایری را با قصیده ۀ  عنصری این قصید

 سووها  ا ه ووووان و ناوو اب ادهیووگان
 

 و  ال    عزّ  س  وقف س د   و ذوهل ال 
 

 
1. relations 
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 : مایف    هو گ اتا ده خهب گ ت و 

ابک          ع   و  اام  ا   ف    خخ 
 

   ای تاج اجف  یجووده مهووووف الووخا  
 

 (  188- 180و اشتباهات لفظی و معنوی او را تعیین کرد )همان:  
 قبل به م لع   ۀ قصید  ۀ ای در وزن و قافی غیایری در جواب عنصری بار دیرر قصیده 

دهد     ووها   وده دوش  اد    مخ    پیوام 
 

  خش د ووهخ ما ز حضوو م ملن ما 
 

غیایری در این قصیده برای   [ 20] ( 192- 189)همان:    لب آنها درست و بماست، رد کرد سرود و اعترااات او را که غا 
« خود را بر   عالوه بر این که »شعر  و  است، به شعر رودکی استناد کرد   رد ایراداتی که عنصری بر او گرفته  وزن و   شکر 

 ز »شعر شکر« رودکی را تیمین نمود:، دو مصراع ارودکی سرودشعر   ۀ قافی 

 سخ س  رودسف گ    ه ت    ع   ک  اگ   
 

 سسف ره درویکف ه ت و راوج عیوا «»مه  
 

 غی و ع ا ت م ه گ ت زیخ ضیاع و عقار
 

 «ضیعت و ما   »اغان مهف س ی هز راج گ ج و 

 (. 23-19، ذیل ه عار غضای ی: 1334 )د ی  یاقف،  
تاریخ گزیده نوشته  قیاوت میان شعر انوری و ظهیر در متون آمده است؛ در  ۀ دیرر م لبی است که دربار  ۀ نمون 

در زمان اباقاخان به میان فیالی کاشان در باب ترجیح و تفییل شعر انوری و ظهیر منازعت پیوست شده است که » 
ای را که مشعر به رجحان  ای بدو فرستادند و او نیز ق عه ق عه و ممد همرر را که از فیالی زمان بود، َحَکم ساخته،  

  4فیالی کاشان در    ۀ ع شعر انوری بود، گفته، بدیشان فرستاد و نیز امامی همین سؤال را به نظم پاسخ گفته است«  ق  
 بیت به م لع  

 هی نن زمیخ و اار س     ن وووهان اضووول 
 

 مواه ا سووو و  م خ  و اخر ووویود هاخری 
 

 فاعلن( سروده شده است  مفاعیل   فاعالت   محذوف )مفعول   مکفوف   اخرب   میارع مثمنبر وزن  
 ن وزن و قافیه سروده است به م لع  بیت با هما   3ای در  امامی در جواب، ق عه 

 هی  ووالن مسووالن اک م دریخ  وو ه 
 

چخ   گ ی حقیقت  ایس ف      معاور 
 

 دهد با همان وزن و قافیه پاسخ می بیتی به م لع  زیر و  15ای  ها را در ق عه و ممد همرر نیز سؤال آن 

 هاود سوا وووان سو    ده  ۀ هعف ز همول ا و
 

 زهر اب اضول و دهاش گخی  وخ خری
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 هی در پا خ   وده ه ت:  اگ د همامف ایز  ا مهان وزن ق ع 

ذرو س ده  ۀهی  س   اضایل   هی  پج  
 

مخ   ز ادهواد  ن هان  همل     ه چخن 
 

ها د، در هیخ دهوری م د مهگ  و همامف م  دو هت اق دهراد س  هاخری    ظجی  چ ااک  مکجخر مف

 (. 303تا: م دهرد )ظجی ااریا ف،  فتقدّ 

مهکخ ه ت  اع هن هز یکدیگ   ع ی دراخه ت و م الب  س  د و دراخه ت اخد ره    اخی 

اهخا  و       د.   هی  ق ع   ، یان س  د  ت ا اب    مسعخد  عد  لهان  ی  4در  هی  ر یدی 

   وده ه ت    م لعِ

 مسوووعخد  ووووووعد هگ   ی ووود  اخه ووو 
 

 سوووووو  مبیوووووو اد هز حوووخهد  گوووووو د
 

 ( 664: 1395 ؛ عخاف،104- 103 :1339)عهعق  خاری، 

مـاوف   وده ه ت   مخبخن  مثهخ   یت    وزن م  ث   60هی در  مسعخد  عد در پا خ قصیده

    م لعِ 

دهمخ  مخه  هز  چخ   چید    ب  یاه 
 

پی همخ  مج   ز  ره  زمیخ  گکت   زدوده 
 

مخاطب، دراخه ت دیدهر اهخده ه ت )عهعق   ۀس  در نن عالوه    هعالم وصخ  و پا خ    اام

 یت    مهان وزن و قاای    هی هعالم  17هی در قصیده (.  پس ر یدی11- 106: 1339 خاری، 

  لهان    م لعِ زی  ا   اده ه ت:   عد      هی مسعخدوصخ  و تککّ

مخ   یه  تخر ید  ع     تاج  اع هن    
 

 چخ اخ  ک    گل، هادر  جار، گ د چهخ
 

 (. 229: 1336؛ مدهیت، 106-104: 1339) عهعق  خاری، 

 گیرینتیجه 

»مراسالت نظمی« خوانده شده  »شعرنامه«، »مکاتبات منظوم« و  های دیرری چون با عنوان که  منظوم«    ۀ »نام سرودن  
«، نامه »تعزیت ،  نامه« هایی چون »معذرت ای ادبی و زیرگونه گونه   یورت به   تاریخ ادبیات فارسی ممتد   در سیر  است، 

قرار دادن    اداهایی چون من ها توجه به بیت م لع و قرینه در شعرنامه نامه« رواج داشته است   نامه« و »استمالت »عنایت 
مخاطب، به خدمت نرسیدن و عذرخواهی،   پیام، اعالم ویول نامه و ویج نامۀ پی  و درخواست از او برای رساندن  
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چون    ی های قالب های منظوم در  ست  با آنکه نامه آرزو و شوق خدمت و امید ویل، سفر و دوری از مخاطب پرتکرار ا
های  نیز نمونه  های ق عه و قصیده و رباعی هایی دارد؛ اما در قالب ونه د، غزل، مفرد، دوبیتی هم نم بند، مستزا ترکیب 

 منظوم   های نامه گزیده است   شاعر با توجه به مخاطب و غرا خود قالب شعری را برمی برجسته و بیشتری دارد   
را    ی چارچوب خای   ، خود به سه بخش آغاز، متن و انمام  ۀ با تقسیم نوشت  و شاعران   اند ساختاری مشخص داشته 

قرار دادن    منادا  : ( شامل)م لع   ؛ آغاز نامه اند ه های خا  خود را داشت ویژگی   این ارکان نیز ی  از   هر  اند رعایت کرده 
نعت و دعا  قراردادن او،  پی  و درخواست از او برای ارسال پیاام، استمداد برای ارسال نامه، معرفی مخاطب و منادا 

متن نامه مواوع ایلی     ود شالع مخاطب از ویول نامه می اّط و  الم ویج س ، سالم و و ویج خدا  ، نام وی  برای 
کوه، سااسرزاری، ، ش  حالشرح ، پاسخ به درخواست مخاطب، مدح، نکوهش،  درخواستنوشته و مواوعاتی چون  

شاعر برای ورود به متن ایلی تمهیداتی را رعایت     گیرد را در برمی همو و      معذرت،  تبری  و تهنیت، تسلیت،  
کاربرد افعال امری   مخاطب از پی ،   بوسی  آداب زمین گزاری و انمام  درخواست اجازه گرفتن پیش از پیاام   چون   نموده 

منادا قراردادن مخاطب با استفاده از یفات متناسب با مقصود ایلی نامه  کن خ اب به پی  و  همچون برو و عراه 
و جاودانری برای   نامه نیز غالبًا با دعای تأبید  و قسمت سوم، انمام   یا مقصود و متن ایلی  درخواست و بیان  و سا  

نامه مخاطب  بیان تاریخ  بر دشمن  مخاطب و گاهی  نفرین  یا  بود ،  فق  مخصو     ی منظوم ها نامه    نویسی همراه 
یا شاعری به بزرگان عصر و یا به شاه و یا به    شاعران به یکدیرر نیست؛ بلکه ممکن است، شاعری به شاعر دیرر و 

ای منظوم نامه   ، آنها نیست   حرفه و فّن   ، یا حتی افرادی که شاعری شعری بفرستد  دانشمندی و یا حتی مردم عادی  
اجتماعی   ۀ طبق ؛ در چرونری ارسال پیام تأتیر بسزایی داشته است های منظوم حقیقی است و مخاطب نامه  بسرایند  

  است  توجه قابل  نیز   در فخامت شعر و انتخاب واژه و زبان آن اتر   وی   و دانش  مخاطب 
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 هانوشت پی

   (21رازی و اشعار او: ، غیائری 1334  دبیرسیاقی،همه کسی را درویشی است و رنج عیال«) است/ شعر شکر نره کن که رودکی گفته ه    »ب1
حیرت  ه  کر« را تکرار کرده است »که شعر شکر ب مال« ترکیب »شعرُش ه اندرست و جاه باگر کمال بماه » ن قصیده به م لع  در ای ی ریغیا   2

   ( 9، غیائری رازی و اشعار او:1334 دبیرسیاقی،رسید و باسندید/ خدایران جهان خسرو خمسته خصال« )
 (347  : 1341 ، غزنوی   رگه سید انام« )مختاری باه ایتوک من ب  »جز آفتاب ک  نرساند به احترام /  است: را به کاربرده   این واژه عثمان مختاری    3
   ( 490-489: 1368آملی،  ؛ قمری 224: 1381؛ ظهیرفاریابی،543-542: 2ج  ،1340انوری،  ک: ر )های بیشتر   برای دیدن نمونه4
قاید و سفیر به دربار    عنوانبه حکایت از آن آرد که بدر به همراه جمال ملیح از سوی محمد تالق  »:    46چاچی قصیده  ردر دیوان بد   5

   شودخان فرستاده می قتلغ
:  1389  ،) کاشی«  رسداز وی تحیتی و سالمی نمی   /رسدی نماند: »عمری است تا ز یار، پیامی  همانرونه که شاعران خود متذکر شده    6

193 )   
اگر    واگر تقااایی مادی دارد او را در بخشندگی    ،ستاید برای مثالمی  درارتباط است،در یفاتی که با غرا ایلی  شاعر مخاطب را     7

رفتن نامه و فرمان و عزم و  »شاید به معنای    «نفوذواژة »بعالوه کاربرد فراوان    ،کندقدرت و نفوذ او را مدح می   ،خواستار حکمی است
 نباشد   با این م لب ارتباط( بی 264پاورقی    :  1341 ،غزنوی ترابیدن آن از محلی به محل دیرر«)مختاریهمچنان جریان آب و 

   (434- 433: 1337  ؛ اخسیکتی،579-578: 1340انوری،  ک: ر ) های بیشتر   برای دیدن نمونه8
   (16-15: 1365؛ دعویدار قمی، 183:  1394هروی، امامی  ک: ر ) های بیشتر   برای دیدن نمونه9

   (105- 104:  1344؛ ابن یمین، 40- 39:  1394؛ همام تبریزی، 473: 1390اتیر اومانی،   ک: ر )های بیشتر   برای دیدن نمونه10
؛  127-126: 1344یمین،  ؛ ابن191-189: 1394؛ همام تبریزی، 59-54: 1394امامی هروی،  ک: ر  )های بیشتر برای دیدن نمونه   11

   ( 89- 88: 1353؛ بخارایی، 313؛ 155-156
  تر که تعداد آنها نسبتًا کم  شودمی   دیده  و رباعی مستزاد نیز   ، غزل، مثنوی و مفردمستزاد  ،بند، دوبیتیهای ترکیب قالب   شعرنامه در البته   12

 است  
   533 : 1395 ی قزوینی،مکا  ک:برای نمونه ر   13
اگرچه ارکان و چینش   ؛کندهای منظوم نیز یدق می که در مورد نامه  نیز انمام شدههای منثور در مورد مکتوبات و نامه  بندیتقسیم  ن یچن   14

   ( 415-1366:414خ یبی،    ک:)ر   های منظوم و مکتوبات مختلج استه ارکان نام
آن است، شعرهایی که برای اندرز دادن به مخاطب و یا    ر که انسان به معنی عام و جاودانۀمخاطب ایلی هن   یعنی  ،مخاطب انسانی   15

 (  106- 105:  1372کدکنی، شفیعی   ک:ر  )برای توایحات بیشتر ی  مخاطب انسانی نیز داشته است  خواهی سروده شده، عدالت
کنند و   الت از آن استفادهترّس سروده است برای اینکه خود یا دیرران در  دهد گاهی شاعر ق عه، رباعی یا دوبیتی می می ها نشان  بررسی 16

ها در  هایی از آنها را برخی از یاحبان تذکره اند  نمونه کرده می   ای استفاده های منثور از این اشعار قالبی و کلیشه نویسندگان در بین نامه 
ها به معنی اشتیاق  که در نامه از کتاب خود را به »مق عاتی    اند؛ برای نمونه یاحب سفینۀ ترمد، فصلیکرده   آوریهای جداگانه جمعفصل

( و جمال  492است )همان:  داده ها نویسند« اختصا ( و فصلی را به »رباعیاتی که در نامه 347: 1395نویسند« )محمدبن یامور، 
 (  195:  1366است )خلیل شروانی،  الت به کارآید« نوشتهها که در ترّس ، باب هفتم را »در ترانه نزهةالمجالسشروانی در کتاب خلیل

   ( 360: 1369 ؛ خواجوی کرمانی،85: 1338 : ده؛ خاقانی شروانی،1358 ممیر بیلقانی،   ک:ر)های بیشتر   برای دیدن نمونه17
   (142-139: 1365؛ دعویدار قمی، 27: 1334رازی، ؛ قوامی681:  1340انوری،  ک:ر )های بیشتربرای دیدن نمونه  18
 دهد:شاعران مشهورتر به یکدیرر را نشان می های منظوم جدول زیر نامه   19
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 هاشتنو پیادامٔه 

ف 
ردی

 

نام شــاعر/  
 قــرن، وفـات 

 نـام مخاطـب 

بی 
جوا

بی 
طا

خ
 

 مطــلع
ت 

ابیا
داد 

تع
 

 منبــع: صـفحه 

غضایری   1
 ق.426رازی/

محمود/   سلطان
تعریض به شعرای  

 دربار

ابی 
خط

 

 79 اگر کمال بجاه اندر است و جاه بمال 
عنصری:   دیوان

173-179 

ظاهرًا شاه حقیقتًا  
ابی عنصری 

جو
 

 192-189عنصری: دیوان 96 پیام داد بمن بنده دوش باد شمال 

 ق. 431عنصری/   2
سلطان محمود  

پاسخ به تعریض  
 غضایری 

ابی
جو

 
 76 خدایگان خراسان و آفتاب کمال

عنصری :   دیوان
180-188 

3 
ابوالفرج رونی/  

 ق.؟ 492

الدین زکی  لطیف 
ابی مراغی

جو
 

 725: االلباب لباب  5 نظم و نثر زکی آنک در جهان سلطان 

مسعودسعد  
ابی  سلمان

خط
 

 4 مرا گویی که تو خصم حقیری 
 ،العاشقینعرفات 

 60-59: 1ج 

4 
مسعود سعد سلمان/  

 ق. 515

ابی 19رشیدی 
جو

 

 17 رسید شعر تو، ای تاج شاعران، بر من 
عمعق بخاری:   دیوان

104-106 

ابی رشیدی 
جو

 

 60 19شب سیاه چو برچید از هوا دامن  
 عمعق بخاری:  دیوان

؛ دیوان مسعود  106-111
 621-616سعد: 

 ابوالفرج رونی

ابی 
خط

 

 13 بوالفرج ای خواجة آزادمرد 
 : الفصحامجمع
 پاورقی 153

 ابوالفرج رونی

ابی 
خط

 

 14 ای خواجه بوالفرج نکنی یاد من 
 مسعود سعد:  دیوان

893-894 

 ششم رشیدی /  5
خواجه عمید  
ابی  مسعود سعد 

خط
 

 4 خواجه مسعود سعد، اگر بیند 
  عمعق بخاری: دیوان

103_104 
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 هاشتنو پیادامٔه 

 شمس الملک 

ابی 
خط

 

خوشا باد سحرگاهی که بر گلشن گذر  
 دارد

29 
 عمعق بخاری:  دیوان
 137-139 

6 
سنایی غزنوی/  

 ق.؟ 525

مسعودسعد  
ابی  سلمان

خط
 

 29 ای عمیدی که باز غزنین را 
 سنایی:   دیوان

 1060-1061 

 الدینقوام
ابی ابوالقاسم 

جو
 

 17 ای چو عقل از کّل موجودات فرد 
 سنایی:   دیوان

 122-123 

قاضی فضل بن 
ابی یحیی 

جو
 

 20 باش تا حسن نگارم خیمه بر صحرا زند 
 سنایی:   دیوان

 157-158 

قاضی فضل بن 
ابی یحیی 

جو
 

 20 فضل یحیی است بر ضعیف و قوی
 سنایی:   دیوان

 715-716 

7 
قاضی فضل بن 

 یحیی/ ششم 

 سنایی 

ابی 
خط

 

 18 چون همی از باغ بوی زلف یار ما زند 
 سنایی:   دیوان

 156-157 

 سنایی 

ابی 
خط

 

 7 هستی بحقیقت ای سنایی 
 سنایی:   دیوان
 715 

8 
الدین ابوالقاسم/  قوام

 ششم
 سنایی 

ابی 
خط

 

 20 ای زفر تو دین و ملک چنان 
 ، آتشکدهتذکره 

 557: 2ج 

9 
ادیب صابر ترمذی/  

 ق. 542
اثیرالدین فتوحی  

ابی  مروزی
خط

 

 2 فتوحی ز دیدار جان پرورت 

ادیب    دیوانمقدمه 
؛  17- 16صابر: 

؛  516: االلباب لباب 
:  5، جعرفات العاشقین

3064 
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 هاشتنو پیادامٔه 

10 
عبدالواسع جبلی/  

 ق. 555
ابی ادیب صابر ترمذی 

جو
 

 14 ایا ز نظم تو عالم پر از غیون ُطرف 
ادیب صابر:    دیوانمقدمه 

12 

11 
  الدینقاضی حمید 

 ق. 559بلخی/ 

ابی انوری
جو

 

 15 مرا انوری آن چو دریا توانگر 
 :  2انوری، ج  دیوان

 ؛ 542-543 
 593: مجمع الفصحا 

 انوری

ابی 
خط

 

 2 من مرید طبع تو  یایانوراوحدالدین  
 انوری، دیوان

 678،  2ج  

12 
رشید وطواط  

 ق. 573/

ابی صابر ترمذی ادیب 
جو

 

صابر ای چون صبر ذات تو ستوده نزد  
 عقیل 

21 
ادیب صابر:    دیوانمقدمه 

رشید وطواط:   دیوانی؛ 
574-575 

اتسز  ظاهرًا ملک 
تعریض به سلطان  
سنجر و پاسخ به  

 انوری

ابی
جو

 

 2 ای شه که بجامت می صافیست، نه درد 
رشیدالدین   دیوانمقدمه 

 17وطواط:  

الدین  جمال
ابی  عبدالرزاق 
خط

 

 ؟ چون روی تو ماه سما نباشد 
 دیوان

عبدالرزاق:  الدینجمال
146 

 خاقانی

ابی 
خط

 

 31 ای سپهر قدر را خورشید و ماه 
رشید   دیوانمقدمه 

 18وطواط:  

محمد  الدین رضی
ابی نیشابوری 

جو
 

 7 رضی دین، که امور تو منتظم بادا 
رشیدوطواط:   دیوانمقدمه 

24-25 

ابی ادیب صابر ترمذی 
جو

 

 21 ملک شاعران به نظم و به نثر 
 رشیدوطواط:   دیوان

 583-584 
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 هاشتنو پیادامٔه 

ابی ادیب صابر ترمذی 
جو

 

 5 جواب کریم جمال خراسان 
 رشیدوطواط:   دیوان

 584-585 

ابی ادیب صابر ترمذی 
جو

 

 28 طبعت، ای صابربن اسمعیل 
 رشیدوطواط:   دیوان

 585-586 

ابی ادیب صابر ترمذی 
جو

 

 126:  االلباب لباب  14 علمت، ای صابر ابن اسماعیل 

 ادیب صابر ترمذی 

ابی 
خط

 

 14 ، سپهر فضل، صابر الدینشهاب 
 رشید وطواط :  دیوان 

 600 

ابی ادیب صابر ترمذی 
جو

 

 30 صابر بن اسماعیل   یتوابدیع شعر 
 رشید وطواط:   دیوان

323-326 

 ادیب صابر ترمذی 

ابی 
خط

 

 13 پیش انواع فضلت ای صابر 
 رشید وطواط :  دیوان 

580 

13 
اثیرالدین فتوحی  

 مروزی/ ششم
ابی ادیب صابر ترمذی 

جو
 

 2 زهی نظم و نثر تو کرده فزون 

ادیب صابر:    دیوانمقدمه 
:  االلبابلباب ؛ 16-17

،  العاشقینعرفات ؛   517
 3064:  5ج

14 
مهستی گنجوی/  

 ؟ 577
ابی پورخطیب

جو
 

 2 صنم درندهم  یایخوارتن با تو به  
؛  718: تاریخ گزیده

:  2، جالعاشقینعرفات 
723 

ابی سراجی  ق.؟ 585انوری/ 15
جو

 

 5 زمقیمان حضرت ترمد  یای سراج
 :  2انوری، ج  دیوان

 575-576 
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 هاشتنو پیادامٔه 

قاضی حمیدالدین  
ابی بلخی

جو
 

 21 نظمی یرأبحمد و ثنا چون کنم 
 :  2انوری، ج  دیوان

؛ مجمع  678-679 
 593الفصحا: 

ابی حکیم شجاعی 
جو

 

 یدانه خط و شعر تو دام و   یای شجاع
 عقل 

9 
 :  2انوری، ج  دیوان

 729 

ابی فخرالدین خالد 
جو

 

 47 و علیک السالم فخرالدی 
 :  1انوری، ج  دیوان

 382-384 

16 
خالد /   الدینفخر 

 ششم
 انوری

ابی 
خط

 

 )؟( 1 سالم علیک انوری کیف حالک 
:  5، جالعاشقینعرفات 

3086 

17 
حکیم شجاعی/  

 ششم
 انوری

ابی 
خط

 

 728: 2انوری، ج  دیوان 9 ای انوری تویی که به فضل و هنر سزند 

18 
مجیرالدین بیلقانی/  

 ق. ؟ 586

الدین  جمال
عبدالرزاق  
 اصفهانی 

ابی 
خط

 

 21 قدیم  یرأقسم به واهب عقلی که پیش 
مجیر، بیست   دیوانمقدمه 

  : الفصحامجمعو هشت؛ 
472 

19 
 الدینجمال

 ق. 588عبدالرزاق /

ابی مجیرالدین بیلقانی 
جو

 

 46 که موج سینة تو غوطة دریادهد ای
؛  472: الفصحامجمع

مجیربیلقانی:   دیوان مقدمه
 و هشت بیست

ابی مجیرالدین بیلقانی 
جو

 

 5 هجو می گویی ای مجیرک هان 
دیوان 

 عبدالرزاق:  الدینجمال
400-401 

ابی مجد همگر 
جو

 

 7 یک قطعه سوی بنده فرستاد مجد دین 
 دیوان

 عبدالرزاق:  الدینجمال
398-399 
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 هاشتنو پیادامٔه 

ابی رشید وطواط 
جو

 

 8 خدایگان افاضل رشید دولت و دین 
 دیوان

 عبدالرزاق:  الدینجمال
 429 

ابی رشید وطواط 
جو

 

 38 چون دلبر من بیوفا نباشد 
 دیوان

 عبدالرزاق:  الدینجمال
146-147 

ابی خاقانی
جو

 

 43 کیست که پیغام من به شهر شروان برد 
 ؛486: الفصحامجمع

خاقانی:   دیوان مقدمه  
 چهل و هشت 

20 
 

خاقانی 
 ق. 595شروانی/

ابی رشید وطواط 
جو

 

 46 مگر بساحت گیتی نماند بوی وفا 
 خاقانی:    دیوانمقدمه 

 چهل و هفت  

الدین  جمال
ابی عبدالرزاق 

جو
 

 80 نکهت حور است یا هوای صفاهان 
 :  الفصحامجمع
 472 

الدین  جمال
ابی  عبدالرزاق 

خط
 

 ناقص 2 در نوبت من هر آنکه هستند 
 دیوان

 عبدالرزاق:  الدینجمال
 پاورقی  85 

 اثیر اخسیکتی 

ابی 
خط

 

 7 19خرد خریطه کش خامه بنان من است 
اثیر  دیوان  مقدمه 

 اخسیکتی: شصت ونه؛ 
 81-80تذکره الشعرا:  

ابی احمد سیمگر 
جو

 

االمان ای دل که وحشت زحمت آورد  
 االمان 

75 
 خاقانی؛دیوان  مقدمه 

 پنجاه  

ابی «الدین»کافی
جو

 

 20 طبع کافی که عسکر هنر است
اشعار بازیافته کافی ظفر  

 65-64: همدانی
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 هاشتنو پیادامٔه 

21 
 «/ ششمالدین»کافی

 
 خاقانی  شروانی

ابی 
خط

 

 4 ای امیر امرای سخن، ای شاه سخا! 
اشعار بازیافته کافی  

؛   64-63: ظفرهمدانی
 85خاقانی:  دیوان

 خاقانی شروانی  احمد سیمگر/ ششم  22

ابی 
خط

 

 3 خرد مرا دانیگرچه کان  
خاقانی:    دیوانمقدمه 

 پنجاه 

23 
الدین  رضی

ابوجعفرمحمد  
 ق.598نیشابوری/

 رشیدالدین وطواط 

ابی 
خط

 

 10 مطالعت کند از راه بندگی و کرم 
رشید   دیوانمقدمه 

 24وطواط:

 شمس خاله / ششم 24
الدین  ضیاء 

ابی  خجندی 
خط

 

 24 زهی ضمیر تو با سّر وحی خویشاوند 
:  4، جالعاشقینعرفات 

2000-2002 

25 
الدین خجندی/  ضیاء 

 ششم
ابی شمس خاله 

جو
 

 8 الدین که قدرت سپهر فضل شمس 
:  4، جالعاشقینعرفات 

2002-2003 

26 
حکیم شمسی اعرج/  

 ششم
 صدرالشریعه 

ابی 
خط

 

 2 صدرالشریعه بار ندادم بنزد خویش 
؛  207: االلباب لباب 

 469: الفصحامجمع

 صدرالشریعه / ششم  27
حکیم شمسی  

ابی اعرج 
جو

 

 2 است شعر و بفضل آنچناکه من  تریشمس
؛  207: االلباب لباب 

 469: الفصحامجمع

28 
الدین  لطیف 

 ق.  607مراغی/زکی
 ابوالفرج رونی

ابی 
خط

 

 1 صاحبقران عالم کافی تویی که هست
 :  االلباب لباب 
 587 

29 
اثیر اخسیکتی  

 ق. 609/
ابی خاقانی

جو
 

 8 گره گشای سخن خامه توان من است

  دیوانمقدمه 
و اثیراخسیکتی، شصت 

؛  81: الشعرا ةتذکرنه؛ 
:  1، جالعاشقینعرفات 

188 
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 هاشتنو پیادامٔه 

30 
الدین  امام جالل 

 خوارزمی/ هفتم 
الدین  موالنا شهاب 
ابی  خیوقی

خط
 

 ؟ نامه کز این جا بدان جناب نویسند 
:  4، جالعاشقینعرفات 

2011 

31 
الدین  شهاب موالنا 
 ق. ؟ 618 /19خیوقی

الدین  امام جالل 
ابی خوارزمی

جو
 

 7 نامه که مانند زّر ناب نویسند 
:  4، جالعاشقینعرفات 

2011-2012 

32 
 الدینکمال

 ق. 635اسماعیل/  

ابی اثیر اومانی
جو

 

 17 اثیر دین را رسمی است بر زبان قلم
اثیر اومانی؛  دیوان  مقدمه 

  الدینکمالدیوان 
 391اسماعیل، ص 

ابی رکن دعویدار
جو

 

 50 خیرمقدم،  زکجا پرسمت ای باد شمال ؟ 
رکن دعویدار، ص   دیوان

،  تذکره آتشکده؛ 15-16
 993:  3ج

امیر  عزالدین علی  
ابی  شیران بابویه 

خط
 

 18 ای آنکه خاک پای ترا روشنان چرخ 
کمال اسماعیل:   دیوان

 شصت و دو 

33 
 علیامیرعزالدین 

 شیران بابویه/ هفتم 
الدین کمال

ابی اسماعیل 
جو

 

 13 ای گشته از روانی شعر تو پیچ پیچ 
کمال اسماعیل:  دیوان 

 شصت و دو 

34 
رکن دعویدار قمی/ 

 هفتم 
الدین کمال

ابی  اسماعیل 
خط

 

 36 گر دگر بار قبولت بود ای باد شمال

دعویدار:  رکن  دیوانمقدمه 
؛  13-15

  اسماعیل:کمالدیوان
 ونه پنجاه 

 ؟ 644اثیر اومانی /   35
 الدینکمال

ابی  اسماعیل 
خط

 

 16 جهان جان معانی خدیو کشور فضل
اثیر اومانی:   دیوان

483-485 

36 
سراج قمری/  

 ق. 652
 

  الدینسیف 
  یا رب منم رسیده عمرم به شام دنیا   باخرزی 

سراج قمری:    دیوانمقدمه 
43 
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 هاشتنو پیادامٔه 

 الدینکمال
ابی  اسماعیل 

خط
 

 38 گر دگر باره قبولت بود ای باد شمال 
قمری آملی:   دیوان

214-217 

 « الدین»سیف 

ابی 
خط

 

 9 ای شحنه ممالک آفاق  سیف دین 
قمری آملی:   دیوان

489-490 

37 

الدین  خواجه شمس 
محمدجوینی مشهور 

به صاحب دیوان /  
 ق. ؟ 663

 مجد همگر 

ابی 
خط

 

 167: الشعرا تذکرة  2 الزمچو دولت حضرتت را هست 

ابی بدرالدین جاجرمی 
جو

 

 2 بط ۀ سفید چون بیض  ۀ سیصد بر
؛  106-105: تذکرةالشعرا 

:  4، جالعاشقینعرفات 
2027 

ابی مجدالملک یزدی 
جو

 

 2 یرغو بر شاه چون نشاید ُبردن 
:  1، جتذکره آتشکده

،  العاشقینعرفات ؛ 286
 2025:  4ج

38 
مجد همگر/  

 ق.؟ 686

ابی فضالی کاشان
جو

 
 16 اندجمعی ز اهل خطه کاشان که برده  

ظهیر   دیوانمقدمه 
فاریابی، تصحیح هاشم  
رضی، ص پنجاه و پنج و  

پنجاه و شش؛ نیز تصحیح  
 303ص  ،یزدگردی

امامی هروی/  
فضالی خراسان/  

الدین پروانه  معین
 و دیگر شعرا 

ابی
جو

 

 167-166: الشعرا تذکرة  2 نفسیمما گرچه بنطق طوطی خوش 

39 
مجدالملک یزدی /  

 هفتم 

خواجه  
الدین  شمس 

 محمدجوینی 

ابی 
خط

 

 2 در بحر غم تو غوطه خواهم خوردن 
:  4، جالعاشقینعرفات 

2025 

 بدر جاجرمی/ هفتم  40
خواجه  

  الدینشمس 
 محمدجوینی 

ابی 
خط

 

 2 دنیا چو محیط است و کف خواجه نقط 
؛  105: تذکرةالشعرا 

:  4، جالعاشقینعرفات 
2026 
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 هاشتنو پیادامٔه 

41 
فضالی کاشان /  

 هفتم 
 مجد همگر 

ابی 
خط

 

 4 ای آن زمین و فار که بر آسمان فضل

ظهیرفاریابی،  دیوان مقدمه
تصحیح هاشم رضی، ص  

پنجاه و پنج و پنجاه و  
 شش 

42 
الدین  ملک معین 

 پروانه/  هفتم
 مجدهمگر 

ابی 
خط

 

 2 ز شمع فارس مجد ملت و دین 
؛  166: الشعرا تذکرة 
 341  :العاشقینعرفات 

43 
امامی هروی/  

 ق. 686

ابی فضالی کاشان
جو

 

 3 ای سالک مسالک فکرت  درین سؤال
ظهیر فاریابی، دیوان 

 303تصحیح یزدگردی، 

ابی مجد همگر 
جو

 

 260: الفصحامجمع 2 چه با دسترسیم  آردر صدر بالغت 

ابی خواجه فخرالملک 
جو

 

 170: الشعرا تذکرة  5 سؤالی که در مشام خرد ایا لطیف  

موالنا عمادالدین 
ابی  اکرم 

خط
 

 3 محیط نقطة ملت مدار مرکز دین 
  شمس حاجی:  سفینه

618 

»خواجه  
مجدالدین  

 علکانی« 

ابی 
خط

 

 19 سالمی نجوم سما زو منور 
امامی هروی:   دیوان

61-62 

  الدینبرهان
ابی  مطرزی 

خط
 

 182امامی هروی:   دیوان 7 حقایق گردون ای به صد برهان در تحت  

  الدینبرهان
ابی مطرزی؟ 

جو
 

 183امامی هروی:   دیوان 6 ای امام سخن انصاف که در روی زمین 
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 هاشتنو پیادامٔه 

44 
خواجه فخرالملک/  

 هفتم 
 امامی هروی 

ابی 
خط

 

 169: الشعرا تذکرة  3 سر افاضل دوران امام ملت و دین 

45 
موالنا عمادالدین 

 هفتم  اکرم/ نیمه دوم
ابی امامی هروی 

جو
 

 7 زهی لطیف سؤالی که طوطی قلمت
  شمس حاجی:  سفینه

618-619 

 الدین ملک شمس  ق.  690سعدی/  46

ابی 
خط

 

 361- 360:خزانه عامره  7 احوال برادرم بتحقیق 

47 
سیف فرغانی/  

 ق. 749

 سعدی شیرازی

ابی 
خط

 

دانم که چون باشد به معدن زر  نمی
 فرستادن 

19 
سیف فرغانی:   دیوان

111-113 

 سعدی شیرازی

ابی 
خط

 

 17 دلم از کار این جهان بگرفت 
فرغانی:  سیف  دیوان

113-114 

 سعدی شیرازی

ابی 
خط

 

 28 به جای سخن گر به تو جان فرستم 
سیف فرغانی:  دیوان 

114-115 

 سعدی شیرازی

ابی 
خط

 

 21 تو  یعاشقانه بسی نماند ز اشعار  
سیف فرغانی:  دیوان 

115-116 

48 
خواجوی کرمانی/  

 ق. 752

المرتض»احمدابن
ابی ی االصفهانی« 

جو
 

 29 برگذشت از آسمان من کّل باب 
خواجوی کرمانی:  دیوان 

11-12 

السعیدالشهید …»
ابی  العراقی« .. 

خط
 

 44 سالمی چو اجسام علوی معّظم 
خواجوی کرمانی:  دیوان 

84-86 
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 هاشتنو پیادامٔه 

المرتضی االعظم  
ابی  الکاشی …

خط
 

 9 گردون حسود جاه ترا ای که 
خواجوی کرمانی:   دیوان

360 

  الدینشمس 
ابی  19نخجوانی  

خط
 

 22 جهان جود شمس دین و دولت 
خواجوی کرمانی:   دیوان

363 

  الدینشمس 
ابی النخجوانی

جو
 

 14 فروغ اختر دین محمد 
خواجوی کرمانی:  دیوان 

365 

ظهیرالدین طوطی  
ابی  الواعظ

خط
 

 8 معانی که از عّلو ای آفتاب اوج 
خواجوی کرمانی:   دیوان

365 

49 
اال المرتضیاحمدابن

 صفهانی/هشتم 
 خواجوی کرمانی 

ابی 
خط

 

 16 افضل عالم کمال  داد و دین 
خواجوی کرمانی:   دیوان

10-11 

50 
  الدینشمس 

 النخجوانی /هشتم 
 خواجوی کرمانی 

ابی 
خط

 

 10 کمال دین سپهر فضل خواجو 
خواجوی کرمانی:   دیوان

364 

51 
الدین فریومدی  یمین

 هشتم/
امیر محمود )ابن  

ابی  یمین( 
خط

 

 273: الشعرا تذکرة  2 دارم ز عتاب فلک بوقلمون

52 
 ابن یمین فریومدی 

)امیرمحمودپسریمی 
 ق. 769الدین(  ن

الدین  یمین
ابی فریومدی

جو
 

 273: الشعرا تذکرة  2 گوندارم ز جفای فلک آئینه 

  الدینموالنا غیاث 
ابی  بحرآبادی

خط
 

 30 کویش بگذرای باد شمال صبحدم برخاک 
  یمین:ابندیوان 

126-127 
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 هاشتنو پیادامٔه 

 »موالنا« 

ابی 
خط

 

 330یمین:  ابن دیوان 5 ای صبا گر پیش موالنا رسی 

شاعری به نام  »
ابی ایرج« 

جو
 

 514یمین:  ابن دیوان 5 سر افاضل دهر ایرج ایکه در همه فن

53 
اویس/  سلطان 

 ق. 776

ابی شاه شجاع 
جو

 

 301: الشعرا تذکرة  4 ایا شهی که باوصاف فضل موصوفی

ابی شاه شجاع 
جو

 

 2 ای شاه شجاع ملت و دولت و دین
:  1، جالعاشقینعرفات 

519 

ابی شاه شجاع 
جو

 

 301: الشعرا تذکرة  7 رسید نامة شاه جهان شجاع زمان 

ابی سلمان ساوجی 
جو

 

 369: خزانه عامره  1 نام او مقرر بوده استهرچه تا غایت به 

ابی سلمان ساوجی 
جو

 

 369: خزانه عامره  1 دیه ایرین که در حدود ری است

54 
 سلمان ساوجی 

 ق. 778

الدین کمال
ابی اسماعیل 

جو
 

 36 دردا که درد کرد سواد بصر خراب 
سلمان ساوجی:  کلیات  

23-25 

 سلطان اویس 

ابی 
خط

 

 49 گردید خورشید به جان می ای در پی ذره
سلمان ساوجی:    کلیات

16 
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 هاشتنو پیادامٔه 

 سلطان اویس 

ابی 
خط

 

 38 بردباد صبح آنک نسیم زلف جانان می 
سلمان ساوجی:  کلیات  

16 

 سلطان اویس 

ابی 
خط

 

 60 ای غبار موکبت چشم فلک را توتیا 
سلمان ساوجی:    کلیات

18 

ابی سلطان اویس 
جو

 

شمع خود سوخت شب دوش و بزاری  
 امروز 

1 
؛  369: خزانه عامره 

  سلمان ساوجی:  کلیات
29 

 سلطان اویس 

ابی 
خط

 

 41 برد یمهدهدی حال سبا پیش سلیمان  
  سلمان ساوجی:  کلیات

33 

 سلطان اویس 

ابی 
خط

 

 11 ای خداوندی که پر شد گنبد فیروزه رنگ 
سلمان ساوجی:    کلیات

34 

 سلطان اویس 

ابی 
خط

 

 42 منور است باز این منم که دیده و بختم 
سلمان ساوجی:  کلیات  

39- 40 

 سلطان اویس 

ابی 
خط

 

پادشاها بنده در حضرت به رسم  
 عرضداشت 

 367: خزانه عامره  6

 سلطان اویس 

ابی 
خط

 

 367: خزانه عامره  5 اول آن است که چون نیت عزلت دارد 

 سلطان اویس 

ابی 
خط

 

دیگر آن است که محبوب جهان مقری  
 شاه 

 368: عامره خزانه   4
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 هاشتنو پیادامٔه 

 سلطان اویس 

ابی 
خط

 

دیگر از خرج پر و دخل کمش قرضی  
 چند 

 369-368: خزانه عامره  3

 ق. 786شاه شجاع/  55

 سلطان اویس 

ابی 
خط

 

 9 ابوالفوارس دوران منم شجاع زمان 
؛  300: الشعرا تذکرة 

 6: الفصحامجمع

ابی سلطان اویس 
جو

 

 301: الشعرا تذکرة  6 صبا ز خطة شیراز یک ره دیگر 

 سلطان اویس 

ابی 
خط

 

 6 صبا ز جانب شیراز نوبت دیگر 
:  4، جالعاشقینعرفات 

2099 

۵6 
شیرازی/   حافظ

 ق. 792

ابی الدین سلطان غیاث 
جو

 

 256: خزانه عامره  8 رودی مساقی حدیث سرو و گل و الله 

 اهّٰللمیرفضل

ابی 
خط

 

دمی با غم به سر بردن جهان یک سر  
 ارزدینم

 256: خزانه عامره  7

57 
 اهّٰلللطف 
 ق.812نیشابوری/

 

  الدینخواجه سعد 
ابی فتوح

جو
 

 27 خسرو ملک معانی، شهریار شهر فضل
نیشابوری:   اهّٰلللطف  دیوان

567-569 

ابی صدرالدین عال 
جو

 

 15 به سالمت به مقصد آمال یرویمچو 
نیشابوری:   اهّٰلللطف  دیوان

570-  571 

58 
  سلطان

  سلطاناحمدبن
 813اویس/ 

ابی شاه شجاع 
جو

 

 6: الفصحامجمع 2 ایم فراوان درین محقر عمر بخوانده 
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 هاشتنو پیادامٔه 

59 
  الدینخواجه سعد 

 فتوح/ هشتم
 نیشابوری اهّٰلللطف 

ابی 
خط

 

 29 صورت لطف خدا لطف الله آن کو تا ابد 
نیشابوری:   اهّٰلللطف  دیوان

567-569 

60 
عال /   الدینصدر 

 هشتم
 نیشابوری اهّٰلللطف 

ابی 
خط

 

 12 اهّٰللسرافاضل ایام خواجه لطف 
نیشابوری:   اهّٰلللطف  دیوان

569-  570 

 جهانشاه / نهم 61
پیربداق   

 پسرجهانشاه 

   
ابی 

خط
 

 12 ای خلف از راه مخالف بتاب 
تاریخی  اسناد و مکاتبات 

 550-549:  ایران

 ق. 871پیربداق /  62
جهانشاه پدر  

ابی پیربداق 
جو

 

 12 ای دل و دولت بلقای تو شاد 
اسناد و مکاتبات تاریخی  

 551:  ایران

 ق. 898جامی / 63

 بی منجم کوکبی بی

)؟( 
بی 

جوا
 

 ناقص 1 نگزارم به مسجد تو نماز 
:  6، جالعاشقینعرفات 

3585 

سلطان محمد  
 رومی

  
ابی 

خط
 

 31 طاب ریاک ای نسیم شمال 
اسناد و مکاتبات تاریخی  

ها نامه ؛ 442-441:  ایران
 272جامی:   و منشآت

سلطان جهانشاه  
 )تخلص: حقیقی( 

     
ابی 

خط
 

 1928 بده ساقیا جام گیتی نمای 
اسناد و مکاتبات تاریخی  

ها نامه ؛ 445-443:  ایران
 271جامی: و منشآت  

64 
شیخ عارف  

 آذری/نهم
خواجه علی  

ابی  شهاب ترشیزی 
خط

 

 391: الشعرا تذکرة  2 سردفتر ارباب هنر خواجه علی 

65 
خواجه علی شهاب  

 ترشیزی/ نهم 
ابی شیخ عارف آذری

جو
 

ای حمزه بدان که عرش حق جای  
 علیست

 392-391: الشعرا تذکرة  2
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 هاشتنو پیادامٔه 

66 
الدین امیر  نظام

 ق. ؟ 906علیشیر / 

 مولوی جامی

ابی 
خط

 

 1585: الشعرا ریاض 2 چو آفتاب یکتا باشیرفتی که 

ابی مولوی جامی
جو

 

 1586: الشعرا ریاض 2 ای نامه نه نامه، نافع درد من است 

67 
موالنا عالیی شاشی/  

 دهم
ابی امیرعلیشیر 

جو
 

 1 چشم تو مرا دید و منش سیر ندیدم 
:  5، جالعاشقینعرفات 

2797-2798 

 

 (. 7- 5: ی ری غضا اشعار لی ذ، 1334 ،یاق یرس یدب باره، به توضیحات مرحوم عالمه قزوینی دراین  :. )ر.ک 20
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 کتابنامه
 : انتشارات کتابخانه سنایی تهران     ستانی راد ا ب  تصحیح و اهتمام حسینعلی     دیوان   (  1344    ) د ابن یمین فریومدی، محمو 

 تهران: انتشارات کتابفروشی رودکی     ین همایون فرخ الّد تصحیح رکن     دیوان   (  1337    ) اتیرالدین اخسیکتی 

تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد ممل  شورای      جانی تصحیح امید سروری و عبا  بگ   . دیوان   (  1390    ) اتیرالدین اومانی 
 اسالمی 

    24پیاپی      دوم   ۀ شمار     سال هفتم     راز ی( ش ادب  بوستان )   ی شعرپژوه    »نوع ادبی سوگندنامه«   (  1394    ) اکبر دارانی، علی احمدی 
  24- 1یص 

  113  - 100یص     65پیاپی     1شمارۀ      دورۀ هفدهم     نامۀ فرهنگستان     »فریادنامۀ انوری«   (  1397  ) ______________ 

  تهران: علمی     تصحیح محمدعلی نایح     دیوان   (  تا بی     ) ادیب یابر ترمذی 

 همی سبی .تهران:      تصحیح حسن سادات نایری     آتشکده  ۀ تذکر   (  1337  - 1336    ) آقاخان آذر بیردلی، ل فعلی بیگ بن  

تهران: پژوهشراه علوم انسانی و      تصحیح نایر نیکوبخت و شکیل اسلم بیگ   . عامره   ۀ خزان   (  1390    ) آزاد بلررامی، غالمعلی 
 م العات فرهنری 

مولتان: وزیر اعوان قومی تقافتی مرکز بهبود پاکستان     تصحیح زبیده یدیقی  . وان ی د  (  1979/ 1357   ) الدین اسفرنری، سیج 
 رائل هوئل چوک ایرانی 

 تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار     سرایی در ادب فارسی شبه قاره قطعه   (  1386    ) اسلم بیگ، شکیل 
 تهران: سفیر اردهال     امید سروری جانی و  تصحیح عبا  بگ   . دیوان   (  1391  ) الدین حسن اشرفی سمرقندی، شرف 

 تهران: میراث مکتوب     کوشش عصمت خوئینی   . دیوان   (  1394    ) امامی هروی 
 تهران: بنراه ترجمه و نشر کتاب       راوی دتقی مدّر به اهتمام محّم     دیوان   (  1340    ) انوری، علی بن محمد 

و    الله یاحبکاری تصحیح ذبیح  . العارفین  العاشقین و عرصات  عرفات  (  1389   ) الّدین محمد بلیانی ایفهانی، تقی اوحدی 
 با همکاری کتابخانه موزه و مرکز اسناد ممل  شورای اسالمی   تهران: میراث مکتوب     آمنه فخر احمد 

 تهران: زیرنظر دفتر نشر میراث مکتوب      تصحیح اعالخان افصح زاد     دیوان   (  1378    ) جامی، نورالدین عبدالرحمان بن احمد 

منشآت جامی نامه   (  1378    ) نننننننننننننننننننننننننننننننننن  و  و اسرار رحمانوف:  تصحیح عصام   . ها  اورون بایج  الدین 
 میراث مکتوب 

 ایی : انتشارات کتابخانه سن تهران     تصحیح و حواشی حسن وحید دسترردی   . دیوان   (  1362  ) الدین ایفهانی جمال 

 ار تهران: انتشارات زّو     د قزوینی و قاسم غنی تصحیح محّم   . دیوان   (  1362  ) ین محمد الّد حافظ، شم  

تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و     تصحیح سیدکمال حاج سید جوادی    التواریخ  ة د زب(  1372   ) حافظ ابرو 
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 ارشاد اسالمی 
 ار تهران: زّو     الّدین سمادی تصحیح ایاء     دیوان   (  1338  ) خاقانی، بدیل بن علی 

 ارتهران: زّو     فن نثر در ادب پارسی   (  1366    ) خ یبی، حسین 

 ار تهران: انتشارات زّو     دامین ریاحی تصحیح محّم   . المجالس   نزهة   (  1366    ) خلیل شروانی، جمال 
 تهران: پاژنگ     تصحیح احمد سهیلی خوانساری     دیوان   (  1369    ) خواجوی کرمانی 

تهران: کتابخانه موزه و مرکز اسناد      تصحیح سید کلیم ایار     )دفتر دوم(   خوشگو،   ۀ سفین  (  1389    ) خوشرو، بندرابن دا  
 ممل  شورای اسالمی 

 تهران: کتابخانه خیام     گنج بازیافته   (  1334    ) دبیرسیاقی، محمد 
 تهران: امیرکبیر    ث تصحیح علی محّد     دیوان   (  1365  )    الدین دعویدار قمی، رکن 

 شیراز: نوید شیراز     انواع شعر فارسی   (  1380  ) رسترارفسایی 
 بیرجند: چهار درخت      های منظوم و رباعیات حکیم نزاری قهستانی نامه   ( 1396  ) محمدراا ،  راشد محصل   ؛ رفیعی، محمود 

 انتشارات هرم    : تهران   . ژانر   ۀ نظری  (  1395  ) محمودراا ،  قربان یباغ   ؛ زرقانی، سیدمهدی 

 تهران: کتابفروشی زّوار     تحقیق رشید یاسمی با مقدمه و تصحیح اوستا   . ات ی کل   (. 1337  ) ساوجی، سلمان 
 احمد: دانشراه اسالمی علیرر هند   اهتمام نذیر   . دیوان   (  1351    ) ین الّد سراجی خراسانی، سید سراج 

 انتشارات اساطیر   : تهران     تصحیح ادوارد براون     ء تذکرة الشعرا   (  1382    ) دولتشاه بن بختیشاه ،  دولتشاه 
 انتشارات سنایی   : تهران       راوی اهتمام مدّر   سعی و   به   . دیوان   (  1385  ) سنایی، ممدود بن آدم 

 تهران: سخن     مفلس کیمیافروش   (  1372    ) شفیعی کدکنی، محمدراا 
 تهران: انتشارات فردو    . انواع ادبی   (  1373  ) شمیسا، سیرو  

 تهران: سخن     تصحیح میالد عظیمی     شمس حاجی   ۀ سفین  (  1388    ) ین محمدبن دولتشاه بن یوسج الّد شیرازی، شم  
 تهران: نشر ق ره     به اهتمام ایار دادبه     تصحیح امیرحسن یزدگردی   . دیوان   (  1381    ) ظهیرالدین فاریابی، طاهر بن محمد 

 جا: کاوه بی     تصحیح هاشم رای     دیوان (   تابی     ) نننننننننننننننننننننننننننننننن 
 جا: تاالر کتاب بی     کوشش احمد کرمی     دیوان   (  1366    ) عصمت بخاری، خواجه فخرالدین 

 تهران: کتابفروشی فروغی     تصحیح سعید نفیسی     دیوان   (  1339    ) عمعق بخاری 
 تهران: انتشارات کتابخانۀ سنایی     کوشش محمد دبیرسیاقی     دیوان   (  1363    ) ی، ابوالقاسم حسن بن احمد عنصری بلخ

 تهران: انتشارات کتابفروشی فخر رازی     به سعی و اهتمام ادوارد براون     االلباب لباب   (  1361  ) عوفی، محمد 
 تهران: زّوار     به کوشش محّمد دبیرسیاقی     دیوان   (  1380    ) فرخی سیستانی، علی بن جولوغ 
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 تهران: فردوسی     الله یفا تصحیح ذبیح     دیوان   (  1364    ) ین محمد الّد فرغانی، سیج 
 تهران: انتشارات ققنو      د نخموانی شدۀ محّم از روی نسخه تصحیح     دیوان   (  1362  ) ق ران تبریزی 

 تهران: معین     له شکری اهتمام یدال     دیوان (   1368    ) الدین قمری آملی، سراج 
تهران: کتابخانه،      با مقدمه حسن عاطفی     به کوشش سید عبا  رستاخیز     دیوان   (  1389    ) الدین حسن بن محمود کاشی، کمال 

 موزه و مرکز اسناد ممل  شورای اسالمی 
 تهران: انتشارات سفیر اردهال      پژوهش بهروز ایمانی     همدانی   ظفر  کافی   ۀ بازیافت  اشعار   (  1391    ) کافی ظفر همدانی 

تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد ممل       تصحیح سعید شفیعیون     المآثر   نفایس   ۀ تذکر (   1395  ) الدوله ی قزوینی، عالء م کا 
 شورای اسالمی 

 تهران: انتشارات کتابفروشی دهخدا     به اهتمام حسین بحرالعلومی     دیوان   (  1348    ) الدین ایفهانی کمال 

   تیسا تهران:      د دبیرسیاقی تصحیح محّم     دیوان   (  1394  ) المعی گرگانی 

 تاریخ و فرهنگ ایران   ۀ انتشارات مؤسس  تبریز:     آبادی   د تصحیح محّم     دیوان   (  1358    ) ممیرالّدین بیلقانی 
یامور   محمد  اب حی     مد تر   ۀ سفین  (  1395    ) بن  امید سروری و سیدباقر  افشار با همکاری      تصحیح  تهران: دکتر محمود 

 انتشارات سخن  
 تهران: بنراه ترجمه و نشر کتاب     الّدین همایی اهتمام جالل     دیوان   (  1341    ) مختاری غزنوی، عثمان بن عمر 

 ایفهان: انتشارات کمال     تصحیح سیدمهدی نوریان     دیوان   (  1364    ) مسعود سعد سلمان 
 تهران: میراث مکتوب     کوشش احسان شواربی مقّدم     دیوان   (  1391  )  منمی  ترمذی، علی بن محمد 

 تهران: انتشارات زّوار     کوشش محّمد دبیرسیاقی     دیوان   (  1370    ) منوچهری داماانی 

 تهران: انتشارات زّرین     و ادب فارسی   شعر   (  1364    ) العابدین مؤتمن، زین 

 چاپ چهارم: انتشارات کتاب مهناز     تهران     شاعری   هنر   ۀ نام واژه   (  1388    ) ذوالقدر( )   منت ی م میریادقی،  

 تهران: انممن آتار و مفاخر فرهنری     تصحیح امیربانو کریمی     دیوان (   1390    ) الدین آقا، وجیه نسج 
 تهران: علمی فرهنری     مکاتبات تاریخی ایران از تیمور تا شاه اسماعیل اسناد و    (  1370    ) نوایی، عبدالحسین 

به کوشش      کتابخانه مّلی   2321چاپ عکسی از روی دستنوی  شمارۀ      دیوان   (  1390    ) شاه الله بن سلیمان نیشابوری، ل ج 
 تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد ممل  شورای اسالمی     رسول جعفریان 

 تهران: اساطیر     تصحیح سیدمحسن ناجی نصرآبادی   . ء الشعرا   ریاض   ۀ تذکر   (  1384    ) علیقلی   واله داغستانی، 

 تهران: کتابخانه بارانی     تصحیح سعید نفیسی     دیوان   (  1339    ) رشید وطواط 
 : انتشارات امیرکبیر تهران     ا به کوشش مظاهر مصّف     الفصحا   مجمع   (  1336    ) هدایت، رااقلی خان 
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 تهران: فرهنرستان زبان و ادب فارسی    تصحیح رشید عیوای    دیوان   (  1394  ) تبریزی، محمدبن فریدون همام  
 


