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  السالطين عصامي بررسی سبک منظومة فتوح  ٨٧

  ين عصاميالسالط سبک منظومة فتوح يبررس

  ♦ييطباطبا يمهد ديس
  دهيچک

خ جهان دانست که يوند دو تمدن در تارين پيتر نهيريتوان د يران و هند را ميوند ايپ
و  ي، فرهنگيخين امر، وجوه مشترک تاريرد؛ هميگ يرا دربر م هزار ساله پنج يخيتار
در  يج شدن زبان فارسيزون بر آن، رااف. ده استيان دو ملت را موجب گرديم يزبان

 را يفارس يها وانيها و د ن، کتابيآن سرزم به يرانيهند و مهاجرت ادبا و اهل علم ا
 ين عصاميالسالط ن آثار، منظومة فتوحياز جملة ا. کرده است ييرونما يادب فارس  به

ن يهم. اند دهينام» دکن يفردوس«و شاعر آن را » شاهنامة دکن«است که آن را 
هند دارد،  يدر ادب فارس ين و عصاميالسالط فتوح يساز انيها نشان از جر ينامگذار

د ـ شناخته يد و شايـ چنانکه با يزبان فارس ين شاعر در گسترة کنونياما متأسفانه ا
 يا و مقابله يقيات تطبيآن است تا در گسترة ادب ين پژوهش در پيا. ستيشده ن

صورت  به روش تحقيق. بپردازد ين عصاميالطالس منظومة فتوح يسبک يبررس  به
اي است که در آن از شيوة تحليل محتوا هم  اسنادي و با استفاده از امکانات کتابخانه

ز يران و هندوستان و نيا يقيات تطبيمطالعه در حوزة ادب يستگيبا. استفاده شده است
جة حاصل از يکند و نت يق را مشخّص مين تحقيت و ضرورت ايخ، اهميات و تاريادب

و  يسة آن با شاهنامة فردوسين منظومه و مقايا يسبک يها يژگيآن، برجسته کردن و
  .ي استخمسة نظام

  .ي؛ نظاميحماسه؛ فردوس ن؛يالسالط فتوح ؛يعبدالملک عصام: ها دواژهيکل

                                                   
  .تهران ,استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي  ♦
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  ٨٨  قند پارسي

  مقدمه
اند که  شمرده شده ييها ان هند از جمله سلسلهي، گورکانيات فارسيادب يها در پژوهش

ان يگورکان  به شتريالتفات ب. اند داشته يات فارسيدر گسترش زبان و ادب يا مدهسهم ع
قات نمود ين تحقيرة هند ـ دکن ـ در ايشبه جز يموجب شده است تا نقش بخش جنوب

 زيدکن ن يحکومت يها ها و خاندان که سلسله يداشته باشد، در حال يتر کمرنگ
  .اند هن کمک کردين سرزميدر ا يگسترش زبان فارس  به

، در شمار ١رساند يران ميا يپادشاهان باستان به که نسب خود را يخاندان بهمن
هند  يبر منطقة جنوب يهجر ٩٣٤تا  ٧٤٨مقتدر دکن است که از سال  يها سلسله

که  ياز جمله شاعران. ان علم و فرهنگ و ادب و هنر بودنديکردند و از حام يحکمران
  .است يلک عصامافت، عبدالميدر دربار آنان پرورش 

. متولد شده است ٧١١شاه، در سال  ن حسن بهمنين شاعر بزرگ دربار عالءالديا
ن آمده است که زادگاه يالسالط اما در فتوح ٢اند اکان او از بزرگان سمرقند بودهياند ن گفته

 ٤آباد گذراند در دولت يسالگ ٤٠تا  ١٦خود را از  يزندگ يعصام. ٣آنان هندوستان بوده است
قصد  ـ  ٦هم ندارد يا که فرزند و خانواده يـ در حال ٥»چهل  به يمه زدن عمر از سيخ«در و 

 يادگاريش از آن، يشد که پياند ين ميا به اما ٧کند يحجاز م  به ترک هندوستان و رفتن
ن ينظم درآورد تا سرودن ا به را ٩»خ شاهان هندوستانيتار«و  ٨نهد ياز خود بر جا
  .ها را از دست داده است ي آنل نامعلوميدال به که ١٠شود يوانيآن دو د منظومه، جبران
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  السالطين عصامي بررسی سبک منظومة فتوح  ٨٩

ت کند و سرانجام يد که او را حمايآ يبرم يفرد يوجو جست  به يپس از آن، عصام
 را ن اويبهاءالد يرود و قاض يدرگاه او م  به يعصام. ١ابدي ين حاجب قصّه را ميبهاءالد يقاض

 يرينامة دلپذ«  به از منظومة خود، يگريدر بخش د يالبته عصام. ٢برد يدربار شاه م  به
دهد مهاجرت او  ين نکته نشان ميکند و ا ياشاره م ٣»ر عزم کوچ او شده استيگ که راه

  .ن منظومه بوده استيحجاز، در گرو اتمام ا به از هندوستان
آن شامل  يت بوده است که متن کنونيب ٤»ده و دو هزار«ن منظومه يا يها تيب

ن يسرودن ا ٧٥٠سال  ست و هفتم ماه رمضانيدر بي امعص. ت استيب ١١٣٢٨
  االول عيدر ششم رب ٦»نه روز و شش ساعت و پنج ماه«و پس از  ٥کند يرا آغاز م يمثنو
ل آن را ين نام نهاده و دليالسالط او خود، منظومه را فتوح. ٧برد يان ميپا  به آن را ٧٥١

  :کند يان ميگونه ب نيا
ـ پا به ن نامة خوشيچو ا   ديان رســـيدر او دم ز کشورگشـــا  ديسـ ر اني

ــد ا  ن عـــالم صـــباح و مســـايســـالط ــارک گرفتنـ ــمبـ ــه رايـ   ن نامـ
ـ شهان را چو د ـ دم از او فـتح  ي   ٨ش کـردم خطـاب   نيالسـالط  فتوح  ابي

روش کار او . ديگو يش از نظم آن سخن مياز پراکنده بودن مطالب کتاب، پ يعصام
ا از يده، ياو رس به انيرا که از راو يا هر قصّهن منوال است که يها بد ز در نظم داستانين

خ و موافق اصول يتار  به ها افته، پس از ارجاع آنيها  ا در کتابيده، ينظم باستان شن
 د آب ويان شود، بايزبان ادب ب  به که يخياست تار يعيطب. ٩آورد ينظم درم  به افتن آنان،ي

  :ن کار را هم انجام داده استيا يابد که عصاميب يرنگ
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  ٩٠  قند پارسي

ــوهر ــر گ ــا يوگ ــاب يزان گهره ـ گـر گهرهـا ند  يچـو د   ن   دم خوشــابي
ــ ــدار يز فـ ــردمش آبـ ــر کـ   ١ن سلک دادم قـرار ين پس در ايوز  ض هنـ

آدم  که يا شود؛ خالصه ياز شاهنامه شروع م يا ن با ذکر خالصهيالسالط فتوح
ار و بهمن و داراب و يومرث، طهمورث و هوشنگ تا گشتاسب و اسفندي، ک)ع(ينب

 يو ذکر خلفا )ص(امبريظهور پ به پس از اشاره. اسکندر برسد به رد تايگ  يرا دربرم يهما
ملک عجم   به پردازد چراکه ترکان، آن زمان يان ميان ظهور عباسيب  به ن، شاعريراشد

دانستند،  يان خود را از نژاد ترک مياز آنجا که بهمن. ٢دنديرس يشاه به تاختند و
  :کند يف ميات توصين ادبيا نژاد را با شاهان ترک يعصام

  ٣به داد و دهـش عـالم آراسـتند     کـه برخاسـتند   يز ترکان شهان
ظهور محمود  يعنيشاهنامه است  ياني، همان نقطة پاينقطة شروع منظومة عصام

در . ن استيالسالط فتوح يها ن بخشيادکرد محمود و مآثر او، از بزرگتري؛ و يغزنو
خواهد او را سرسلسلة شاهان  يم ياست و عصامهند حمله کرده  به هرحال، محمود

نکه حملة محمود را موجه جلوه دهد، يا ين منظور و برايهم  به او. هند قرار دهد
صلح   به يکرد، پس از ترکتاز يهند حمله م به جز محمود يد اگر پادشاهيگو يم
  :کردگر عمل يد ينوع به نداشت، اما محمود يسومنات و کفر مردم کار  به د وييگرا يم

ــ ــد يولــ ــان تاختنــ ــدگانش چنــ ــه بن  بنــ ــدو برانداختنــــد يــــکــ   اد هنــ
ــدر ا   ــود ان ــا ب ــان ت ــجه ــر ي ــوم و ب   ز اقبــــال محمــــود باشــــد اثــــر     ن ب

ــه ا   ــو ک ــن و ت ــده  يم ــرد فرخن ــدر ا  يرا م ــور امــروز گ ي ــن کش   يم جــايري
ــي ــت يقـ ــال اوسـ ــار اقبـ ــه آثـ   وگوسـت  ست بس، وان دگر گفـت  نيسخن ا  ن آن کـ

ــه   ــکرش ب ــروز ش ــه ام ــ ک ــاورج ــا     ميا ن ــران قف ــردا ز کف ــه ف ــوريب   ٤ميش خ
گر پادشاهان هند و ذکر يو د يروند کتاب پس از محمود، برشمردن شاهان غزنو

که  ييها جز بخش   به ده است وياست که در زمان هر پادشاه واقع گرد ييرخدادها
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  السالطين عصامي بررسی سبک منظومة فتوح  ٩١

  .يبدارد تا اد يخيشتر صبغة تاريشود، ب يف وارد آن ميا توصي يمي، تعلييات غنايادب

  قينة تحقيشيپ
مقالة انجام گرفته،  ين منظومه در ادب فارسيکه در خصوص ا يتنها پژوهش مستقل

و  يمعرف به است که در آن ١»)دکن يفردوس( ين عصاميالسالط فتوح يادب يها جنبه«
 يسبک يبررس  به ن پژوهش،يدر ا .ن منظومه پرداخته شده استيا يجنبة ادب ١١ان يب

 يو خمسة نظام يآن با شاهنامة فردوس يها ها و تفاوت ن شباهتايو ب نيالسالط فتوح
  .پرداخته خواهد شد

  يو نظام يرو فردوسي؛ پيعصام .١
  :کرده است يرويپ يو نظام ياش از فردوس خود معترف است که در سرودن منظومه يعصام

  کمــال از جهـــان  يربودنــد گـــو   کارآگهـان  ن فن چـو يدو ساغر در ا
ــي ــوه يکـ ــاوو يا جلـ   چو فـردوس آراسـت مـر طـوس را      س راداد طـ

ــوا  ــدر نـــ ــل آورد انـــ   شــرف داد مــر گلشــن گنجــه را     دوم بلبـــ
ــر دو را پ  ــن آن ه ــردم م ــبک   ٢يرو هــر دو در مثنــو يــ شــدم پ  يروي

از  ييها تين طاووس و بلبل زاده شده و بيداند که از ا يم يا ياو خود را طوط
  :ن کرده استياشعار آن دو را تضم

ــل  ــاووس و بلبـ ــتان ز طـ ــي  ز هندوسـ ــوط يکـ ــان يا يطـ   زاد شکّرفشـ
ــ ــب يبس ــم ي ــه ه ــهنامه و خمس ـ ن در ايبه تضم  ت ش   ٣ن نامـه کـردم رقـم   ي

   ياز فردوس يعصام يرويپ ١ - ١
 يدر شاهنامه است؛ فردوس ين، ادامة کار فردوسيالسالط د که فتوحيگو يخود م يعصام

ن يالسالط صة آن را در فتوحرا سروده است و او خال يتا محمود غزنو )ع(ع از آدميوقا
  :ش را بر آن افزوده استيآورده و از عصر محمود تا زمان خو
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  ٩٢  قند پارسي

ــر پ ــاگـ ــيـ ــت ير طوسـ ــ  ز آدم گرفـ ــانه  يبس ــت افس ــا گف ــگفت يه   ش
ــان ــتمشيرسـ ــه د خـ ــود راد بـ   ش داد يا و عقبــيــکــه حــق ملــک دن  محمـ

ــن از آدم و تــا    وين خـد يکه بوده است در ملـک غـزن    ويــمحمــود ن بــه م
ــت ــا ز نِينخسـ ــه ابـ ــنامـ ــريـ   ام مختصــــر باچــــه آوردهيبــــه د  ب و فـ

ــاه     پــس از عهــد محمــود تــا عهــد شــاه ــال و م ــة س ــه قصّ ــتم هم   ١نبش
  :شاهنامه نظر داشته باشد يها تيب يبرخ به است اگر او يعين رو، طبياز ا

ــان  چو در خط شود دست کودک درست ــه هم ــثنا ب ــتيت نوي ــد نخس   ٢س
از آن را  ييها تيب ييشود که گو يک ميشاهنامه نزد زبان  به يقدر  گاه به يعصام

  :ن کرده استيتضم
ــاج و دواج   ــد تـــ ــر نهادنـــ ــدمت  برابـــ ــا خــ ــراج يابــ ــار و خــ   و نثــ

  ويخــد هــانياســت فرزنـد ک  کـه بــوده    ويــــبکردنــــد پــــابوس مســــعود ن
ــاجش  ــد ت ــه نهادن ــان  ب ــر در زم ــر    س ــد هـ ــارش ببردنـ ــنثـ   ک روانيـ

ــواهر ــراوان جـ ــه فـ ــار بـ ــم نثـ ــاند  رسـ ــهر فشـ ــرق آن شـ ــر فـ   اريند بـ
ــه پ ــ  يب ــر زم ــر ب ــد س ــش نهادن   ٣نيمـــ يســـار و  يســـتادند انـــدر    نيش
او در . است يخيتار يها تيشاهنامه با شخص يها تيسة شخصيگر، مقاينکتة د

داند که هر روز  يطان ميروان شي، ضحاک را از پين عصاميساالر اعزالد ذکر کشتارِ سپه
  :من بماند، اما پادشاه زمان اويا يمنياهر ياکشت تا از آزار ماره يدو جوان را م

ــ ــ يول ــب ب ــا يکن عج ــه دوران م ــ   ن ک ــه دارد ره ــا  يک ــلطان م ــه س   طرف
ــ  ــه ش ــده  ين ــلّم ش ــر او را مس   زده يهــاش مــار   نــه انــدر کتَــف    طان م

  ز مغـــزِ ســـر مردمـــان   يعالجـــ  نـــه او را بفرمـــود کـــس در جهـــان
ـ ن ضـحاک شـد د  يد] ن[نه چو ــزون ک  ن اوي ــد ف ــرا ش ــچ ــنش ي   ن او؟ياز ک

ـ ن گشـت در  ياز ا  هــزار يهــر آن ظلــم کــاو کــرد ســال   ٤ک زمـان آشـکار  ي
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  السالطين عصامي بررسی سبک منظومة فتوح  ٩٣

  يبر فردوس يعصام ينقدها ٢ - ١
روست که   نيد از همياست و شا يفارس ييسرا شاهنامه سرآغاز و نقطة اوج حماسه

ابد؛ ي يپس از آن نمود م ين اثر حماسيتاختن و اثر خود را برتر از آن دانستن، در اول
ر يگرشاسب، رستم را در برابر او خوار و حق يها يان دالوريبا ب يطوس يجا که اسدآن
  :شمارد يم

  نبـود  يمـرد  بـه  کـه چـون او   يگمان  شـنود؟  يز رستم سـخن چنـد خـواه   
ــب  ــر رزم گرشاســ ــاگــ ــتم  ياد آوريــ ــه رزم رسـ ــه همـ ــاد آور بـ   ١يبـ

چرا که از منظر او، پندارد  يهم منظومة خود را برتر و باالتر از شاهنامه م يعصام
  :ديستا يدخوانان را ميبدمذهبان را وصف کرده است و او توح يفردوس

ــذهبان ب   در  افســـانه بـــه ير طوســـيـــاگـــر پ ــف بدمـ ــد وصـ ــتريکنـ   شـ
  ٢خـــوان ديـــرود ذکـــر مرغـــان توح  ن بوســتانيــنگــه کــن کــه اکثــر در ا

مارند، او بر ش ياست که خود را از نژاد ترکان م يانيشاعر دربار بهمن يچون عصام
  :رد که چرا در منظومة خود از پادشاهان ترک نام نبرده استيگ يخرده م يفردوس

ــم د ــبــه شــهنامه ک ــميــام  دهي   مگــــر قصّــــة خســــروان عجــــم  ک رق
ــ ــان، گروهــ  يگروه ــان يز ترک ــه ا  مغ ــب ــامران  ي ــده ک ــوران ش   ران و ت

ــان فر ــوم يجهـ ــر دو قـ ــده در هـ ــده هم   بنـ ــومت فکن ــوم يخص ــه ز ش   ش
ــر آب ج ــودياگـ ــون نبـ ــم يحـ   ٣حـون از خونشـان  يدم ج به  دم يشد  انيـ

است چه در شعر  يدر شعر تواناتر از عصام يد گذشت که فردوسياز حق نبا
  :ميخور يمخل برم ييجازهاين ايو همچن» شبِ دوش«چون  ييحشوها به يعصام

ــهزاده ــه ش ــبِ دوش زاد يا ک ــاو ش ــ  ک ــل گ يدرِ ع ــر اه ــيش ب ــاد يت   ٤گش
∗ 

ــت آن ــهر بگرفــ ــکام رخ شــ   ٥رانــد مرکــب شــتاب يضــرورت همــ  ابيــ
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  ٩٤  قند پارسي

  :است يو عصام يگر فردوسين، تفاوت ديالسالط در فتوح يواژگان عرب يفزون
ــز آم ــن ک ــنگــه ک ــي ــاء و ط   نيآفـــر دت جهــان يـــچــه نغــز آفر    نيزش م

ــت ــرد  ين ز حينخس ــوق ک ــت مخل ــس آن  وانْ ــت  پ ــاطق بگش ــاه ن ــرد يگ و م  
  ١ديــدان تــو را برگزپــس از جملــه مــر  ديــوان نــاطق چــو مــرد آفر  يــز ح

  يگنجو ياز نظام يعصام يرويپ ٣ - ١
ز او يشورانگ يد و شعرهايگو يسخن م يسالة خود با اشعار نظام از الفت پنجاه يعصام
  :کند يف ميالفاظ توص  نيرا با ا

ــات ورد درود  ــه اوقـ ــس از خمسـ   جز از خمسه اوقات مـن خـوش نبـود     پـ
ــه آن پ  ــدانم ک ــن ــهي ــت رِ گنج   ات خمسـه نبشـت  ي، که ابدر آن وقت  سرش

  نهــاد يکـه در هـر رقــم گـنج سـحر      رنــگ داديســرِ خامــه را تــا چــه ن   
ــانش کل ــزبــ ــ يــ ــر فنــ   يدلـــش آمـــد اســـرار را مخزنـــ      يد درِ هــ

ــ ــان نيريز ش ــه يزب ــخن  ب ــک س ــرو  مل ــو او خس ــن يچ ــک کُ ــد از مل   نآم
ـ يچو ل ــر آن ل  هـاش مـوزون شـده    سـخن  يل ــيب ــده  ي ل ــون ش ــاق مجن   آف

ــ ــون پ ــم چ ــت يقل ــتيپ هف ــر گرف   کشــور گرفــت چــو بهــرام هــر هفــت  ک
ــي ــت از در   يک ــوش نبش ــة خ ــح  ينام ــه موشّـ ــرا بـ ــکندر يطغـ   ياسـ

ــو  خـواب  بـه  سـکندر  يديگر آن نامه د ــآب ح يس ــردي ــتاب يوان نک   ٢ش
 ياو وعدة کامگار  به ي، نظام د که در آنيگو يسخن م ياو در منظومة خود از خواب

رد در سرودن يگ يم ميتصم يعصامو پس از آن است که  ٣دهد يو شهرت م
  :دهد را سرلوحة خود قرار  ينظامن، يالسالط فتوح

ــه را پـــ  اش سـاختم  يشـاگرد  بـه  گـه  پس آن ــداختميهمـــان خمسـ   ش انـ
ــام    ــم نظ ــغول نظ ــو مش ــدم يچ   ٤شـدم  ينک عصـام يبه صد عصمت ا  ش

  :داند ينم ياز نظام يرويارتباط با پ يش را هم بيل شهرت خويدل يعصام
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  السالطين عصامي بررسی سبک منظومة فتوح  ٩٥

ــردم  ــو ک ــه را پ  چ ــه گنج ــش ــرو   يروي ــکّة خسـ ــامش زدم سـ ــه نـ   يبـ
ــال  هـــم از قــــوت منصـــفان کــــرام   ــام ياقــ ــرفتم تمــ ــالم گــ   ١م عــ

 شيخو ياز دلبستگ يها عصام ن که در آنيالسالط در فتوح ياتيافزون بر وجود اب
د او از يشد يريرپذيز از تأثيمنظومة او ن يکند، محتوا ياد مي يو خمسة و ينظام  به

از  ياتيوزن است و اب هم ينامة نظام ن با شرفيالسالط فتوح. اردت ديحکا ينظام
  :ن شده استينامه هم در آن تضم شرف

ــدا    گشـا  ر مشـکل يـ چه خوش گفـت آن پ  ــک ه ــه مل ــدا يک ــپردش خ   ت س
ــه آ   کنـــد يشـــاه اگـــر آفتـــاب   يپـــ ــا ک ــه هرج ــب ــي ــد يد، خراب   ٢کن
که  يمعن نيرند؛ بدبا هم دا ييها يکسانين دو منظومه هم يگر، مقدمة ايد ياز سو

از  يو ذکر )ص(امبريشوند و پس از نعت پ يش خدا شروع ميهر دو منظومه با ستا
  .٣پردازند يسبب نظم کتاب و ذکر ممدوح م ييواگو  به معراج،

شکار «ر يتعب به .دارد يفات نظاميتوص يهم رنگ و بو يفات عصامياز توص يبرخ
  :دين دو شاعر توجه کنيدر شعر ا» ينيان زميبارويکردن فرشتگان با ناوک غمزة ز

ــک    زن غيــز غمـزه همـه نـاوک و ت    ــوان مالئ ــه آه ــن هم   ٤فک
∗ 

ــکار  يبه هر ناوک غمزه که انـداخت  ــز روحان يش ــاختي   ٥يان س
او   به شروع شده و يبا نظام يفارس يمعتقد است که مثنو ينکه، عصامينکتة آخر ا

  :ده استيختم گرد
ــاميپ يکســـ  دفـزو  ين فن که جـان جهـان  يدر ا ــتر از نظـ ــود يشـ   نبـ

ــاحب   ــردان صـ ــد مـ ــر بداننـ ـ ايکه کس بعد از او هـم ن   هنـ   ٦د دگـر ي
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  ٩٦  قند پارسي

  مانند شاهنامه يا ن؛ حماسهيالسالط فتوح .٢
ان شاهنامه و يم ييو محتوا يث ساختاريکه از ح ييها با وجود تمام شباهت

ن يا ده شدنيهند نام يرغم شاهنامة قرون وسطاين وجود دارد و عليالسالط فتوح
. شاهنامه ـ شمرد يـ آن هم همپا يحماس يرسد نتوان آن را متن ينظر م  به ،١منظومه

ر يشتر تحت تأثينامه ب يو ساق يي، شعر غنايميدر وصف، سرودن شعر تعل يعصام
  .حماسه دور کرده است ين، شعر او را از فضاين مضاميا ياست و بسامد باال ينظام

  حماسه يخارج از فضا ييها فيتوص. ١ - ٢
فراتر  ين جنگ و ابزار جنگيادياز محدودة پهلوانان، م ياست که وصف حماس يعيطب

ف اعمال يبر توص يکه مبتن«اند  دانسته ياز اشعار وصف ينرود، چه حماسه را نوع
که شامل  ينحو به باشد يا فردي يقوم يها يها و افتخارات و بزرگ يو مردانگ يپهلوان

وصف   به سرا ان، اگر شاعر حماسهين ميدر ا .٢»دآنان گرد يمظاهر مختلف زندگ
خود را در آن  يانتظار ندارد که عواطف شخص يهم بپردازد، کس يعيطب يها دهيپد

م يرو هست  به رو يعيطب يها دهين نوع وصف از پدين با ايالسالط ل کند، اما در فتوحيدخ
  :شود يف شب ذکر ميها در توص از آن يا که نمونه

  ديــک پديــ کيــد يسـتاره چــو خورشــ   ديـ بـل روز ع  چـون شـب قـدر،    يشب
ــان ن   د بـــازيـــام يهـــا فلـــک کـــرده دل ــاده دکــ ــا برگشــ ــقضــ   ازيــ

ــه ب ــهمـ ــو يـ ــان نـ ــهيدالن جـ ــتافته ز چشـــمان  افتـ ــواب بشـ ــان خـ   شـ
ــرق آب  ــقان غـ ــتر عاشـ ــه بسـ   خـواب  بـه  به صد نـاز، خوبـان نـازک     همـ

ــدر حق  ، دل ده و جــان ببــاز ياگــر عاشــق  ــه ان ــدر يچ ــه ان ــت، چ ــازق   مج
ــ  ب و حسن و جماليشب که از ز يزه ــوش يبس ــود خ ــال ب ــر ز روز وص   ٣ت

 يها ن داستانيتر يياز غنا يکيآنهم در  ف شب در شاهنامه ـيتوص به است يکاف
  :روشن شود يخوب ن دو شاعر بهيدگاه ايم تا تفاوت ديـ توجه کن آن
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  السالطين عصامي بررسی سبک منظومة فتوح  ٩٧

  ريــه توان، نــيــدا، نــه کيــنــه بهــرام پ  ريـ ق بـه  شُسـته  يچون شـبه رو  يشب
ــ  کـــرد شــــاه  يشــــيدگرگونـــه آرا  ــر پيبسـ ــرده بـ ــذر کـ ــگاهيج گـ   شـ

ــه  ــاجش س ــورد  ز ت ــده الج ــره ش ــرد    به ــار و گـ ــوا را ز زنگـ ــپرده هـ   سـ
ـ ان کرده باريم  درنـــگ يره انـــدر ســـرايـــشـــده ت   ک و دل کـرده تنـگ  ي

ــب ت  ــپاه ش ــس ــت و راغ ي ــر دش ــي  ره ب ــر زاغ  يکـ ــده از پـ ــت افکنـ   خلعـ
  ر انـدر انـدوده چهـر   يـ ق بـه  يو گفتـ ت  چــو پــوالد زنگــار خــورده ســپهر    

ــ   چشـم اهـرمن   بـه  هـر سـو   به نمودم ــار س ــو م ــن يچ ــازکرده ده   ١…ه ب

 يميم شعر تعليکاربرد گستردة مفاه. ٢ - ٢
 ياجتماع يها شنامهيا نماي يو مذهب يتوان شعر حماس يم« اگرچه پژوهشگران معتقدند

  ، دامنة شعر٢»ز آوردين يميات تعليآموزند ـ جزو ادب يم يزيرا ـ چون چ يميو تعل
 کند و يگسترده است که گاه آن را از حماسه دور م يقدر ن بهيالسالط در فتوح يميتعل
  : کشاند يم يو اخالق يمرز شعر وعظ  به

  همــان دود آهــم ز فرقــد گذشــت     ارب گناه مـن از حـد گذشـت   يکه …
ــرغم در ا   ــه م ــدانم چ ــن ــاهي   گنــاه يپــرم در هــوا يکــه خــوش مــ  ن دامگ

ــون  ــدم  کن ــسِ ب ــت نف ــاجز از دس ــته  ع ــا  شکسـ ــر از توبهـ ــودم يتـ   خـ
ــه  ــذاب ارچ ــل ع ــر اه ــاک  ب ــدر مغ ــ   ان ــود آتش ــزا يش ــه اج ــاک ين جمل   خ

ــاهم   عــذاب يکــه باشــد ســزا   ينــيزم ــود خوابگ ــه ب ــواب  ب ــام خ   هنگ
ــش آ ــور از آتـ ــاهيـ ــپد يد گنـ ــد يز خـــاکم کننـــدش عـــذاب  ديـ   ديشـ

ــو   ــردار خ ــم ز ک ــان در هراس   شيلــم بــار خــود بســت از ديــکــه ام  شيچن
ــرم  گنــاهم فــزون شــد گــر از هــر شــمار ــا ک ــزون يه ــود را ف ــمار خ ــر ش   ت

ــ  ــرا معصـ ــو آه مـ ــن تيتـ ــوز کـ ــس ف    سـ ــر نف ــو ب ــم ت ــروان ــني   ٣روز ک
 يد در دليداند، شا يکردن پس از هر داستان را بر خود واجب م  حتينصي عصام

  :کارگر افتد
ــانه ياال ا ــد افسـ ــنج هنرمنـ   دلت خازن راز و طبعت چـو گـنج    سـ
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  ٩٨  قند پارسي

  بخـوان  يپس از هر فسانه، فسون  حت بکـن بعـد هـر داسـتان    ينص
ــر آ ــدر دلــ يــمگ   ١ت بـر  يهمان بـس ز بـاغ معـان     کــارگر يد ان

  .اند ز از آن جملهين ٣و کوشش فراوان يسع به هيو توص ٢شُکر به هيتوص

 ييم شعر غنايکاربرد گستردة مفاه. ٣ - ٢
را  ييتوان شعر غنا يهم م ي، شاهنامة فردوس يفارس يماسن اثر حيدر بزرگتر

دهد و  يم يبرتر يرا بر حماسة رزم يحماسة عشق يآنجا که فردوس. کرد يريگيپ
توان در شاهنامه،  ين حال نميدهد؛ با ا يپهلوان را در برابر معشوق خود قرار م

زّل است و شاعر عشق و تغ ياما عصام. دانست يير ادب غنايحماسه را تحت تأث
از يخواهد از عشق محمود و ا يم يکند که وقت يخود م يادکرد عشق، او را چنان بي

  :آغازد يگونه م نيد، ايسخن بگو
ــو  هر آن سر که نبود در آن سـاز عشـق   ــم ن يج ــه ــه رزدي ــق ب ــازار عش   ب

  دام بـــه اد افتـــدين دانـــه صــ يــ از ا  خواجــه از عشــق گــردد غــالم يبســ
  کشـد درد طـاس   ين بـزم صـوف  يدر ا  پـالس ن ملـک پوشـند شـاهان    يدر ا

ــک از ا ــمالئ ــاد ي ــه فت ــته در چ ــر را در ا  ن رش ــبش ــاد ي ــه رو فت   …ن مرحل
ــ ــاو در ا يکس ــک ــر ي ــاد س   بـــرون اســـت از کـــاروان بشــــر     ن راه ننه

  ٤کشـد خواجـه چـون ناقـه بـار غـالم        ن که هر صبح و شامين کاروان بيدر ا
شود که  يان ميها نما نامه يدن ساق، در سروييشعر غنا به يگر عصاميکرد ديرو

ن نوع شعر يدر سرودن ا يست، چه نظامين ياو از نظام يريرپذيتأث  به ارتباط يالبته ب
 ين، ذوق تغزّليالسالط فتوح يها ان داستانينامه در پا يبا سرودن ساق يعصام. ٥تقدم دارد

  :کند يگذارد و شعر را از ساحت حماسه دور م يش مينما  به خود را يتغزّل
  عاشـقان  يبه هر صبح نوشم مـ   ادشـان يرا گر رسـد دسـت بـر    م
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  السالطين عصامي بررسی سبک منظومة فتوح  ٩٩

  خانـه باشـد مـدام    هانين ميدر ا  نام کـرام : شکر حق، نقل: ام يم
ـ م ز تقريبه هر صبح گـو    که گاه نشاط است وقت صـبوح   ر روحي

ــب ــاقيـ ــرار ده يا سـ ــام اسـ ــو    ا جـ ــرا توبــه از ک   خمــار ده يم
  ١آفــاق گــردد خــراب نــدانم گــر  آن شراب يچنان کن که از مست

  خين با تاريالسالط فتوح يها تيروا يبرخ يناسازگار. ٣
ندارد  يمانده سازگار يجا به يخيشود با منابع تار يذکر م يگاه آنچه در منظومة عصام

ن را يالسالط گس فتوحيل است که برين دليهم به ديکند؛ شا يدار م و اعتبار آن را خدشه
نکه خود يجالب ا. ٢»قت قرار نداردية حقيداند که بر پا يرمهم ميغ يها مجموعة افسانه«

  :ده استييگرا يمجاز يها افسانه به ا،يشاعر هم اذعان دارد در شب دن
ــ ــب ت  مشــکل و رهــروان در ســفر   يره ــشـ ــذر يـ ــر گـ ــا بـ   ره و اژدهـ
ـ ن ره من امشب چو ديدر ا   که هم شب دراز اسـت و هـم ره دراز    راز بـه  دمي

ــان     آگهـــاندر افســانه گشـــتم چـــو کار  ــر همره ــود راه ب ــان ش ــه آس   ک
ــ ــانه  يبسـ ــتم افسـ ــا گفـ   ٣قــت، چــه انــدر مجــازيچــه انــدر حق  دراز يهـ

ش از حد يبر التفات ب يرا در اعتقاد عصام يخيتار يها ين ناسازگارياز ا يا نمونه
  :ميابي يم يفردوس  به يمحمود غزنو

ــن ــيش ــو فردوس ــمند يدم چ   در اوراق شــهنامه شــد نقشــبند    هوش
ــس ا ــدد   ايــحضــرت کبر ياريــز پ ــطف يم ــة مص ــت از روض   ياف

  دين رسـ ياز شـاه غـزن   ياري يبس  ديوشـن  گفـت  بـه  چو با خود درآمد
  وجـو  صـد آرزو جسـت   بـه  يبکرد  شــب و روز محمــود از حــال او  

ــدژم   يبه هرلحظـه پـاس دلـش داشـت     ــان ن کي ــزم ــتي   ٤يز نگذاش
آمده،  يفارس يخيـ تار ين ماجرا در متون ادبياست که آنچه از ا ين در حاليا

به يقت ييابودلف و وشکرده ح يلم بود، راويد ينساخ او ابوعل«: است يگريگونة د  به
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  ١٠٠  قند پارسي

ان يعنوان حام  ن سه تن بهينام ا. ١»داشت ياديا يفردوس يکه عامل طوس بود و بجا
  :ستين ياز نام محمود غزنو يز آمده است و اثريان شاهنامه نيدر پا يفردوس

  بودلـف راسـت بهـر    يلمـ يد يعل  امـــداران شـــهر از آن نـــامور ن
  روان داشـت آن مـرد روشـن    يهم  روان يخـوب  بـه  که همواره کـارم 

ــر وراق بســــ  ــار نيابونصــ   زيـ افـت چ ين نامه از مهتـران  يبد  زيــ
ــيح ــان  يقت ي ــت از آزادگ ــه اس   گـان يکه از من نخواهد سـخن را   ب

ــازو   م و زريم خور و پوشـش و سـ  يازو ــا ي ــبش پ ــرو  يافتم جن   س
ــ  م آگـه از اصـل و فـرع و خـراج    ين ــدر م  يهم ــم ان ــغلط   ٢ان دواجي
م يصلة عظ يندارد، ادعا يخ سازگاريبا تار يت عصاميکه در آن، روا يگرينکتة د

ن باور است يبر ا يدر قبال سرودن شاهنامه است و عصام يفردوس  به دن محموديبخش
  :شود يخاطر م ردهخواست، از صلة محمود آز يرا م يملک ر يکه چون فردوس

ــه  ــر ش ــه اگ ــ ب ــوشيت يفردوس   آن صاحب و صرفه گـوش  يهم از را  زه
ــداد از خز ــه زرِ پيبــ ــنــ ــار ليــ   هــم آخــر شــد انــدر جهــان شرمســار  بــ

  يم ريز درگــــاه شــــه بــــود اقلــــ  يدم کــز آن نامــه مقصــود و  يشــن
ــاعر ــود ش ــو مقص ــه چ ــن ند ب ــدام   ٣ديــش خريتــرش از عطــا  يفقــاع  دي

  :ديگو ياش سخن م ساله و پنج يرنج س ياز تباه ياست که فردوس يطين ادعا در شرايا
ــ ــرا  يس ــال از س ــنج س ــپنج يو پ ــ  س ــردم  يبس ــج ب ــه رن ــام ب ــنجي   د گ

ــرا   ــج مـ ــد رنـ ــاد دادنـ ــر بـ ــو بـ   ٤و پـــنج مـــرا يســـ ينبـــد حاصـــل  چـ
توسط محمود را  يده انگاشتن زحمت فردوسيمتون هم ناد ياز آن گذشته، برخ

] و[ط بگرفت ين تخليمتعصّب بود، در او ا يمحمود مرد و سلطان ”…: کنند يد مييتأ
 ت رنجور شد ويغا  به. ديرس يفردوس به هزار درم ستيدرجمله ب. مسموع افتاد

. قسم فرمود يو فقّاع يان حماميم ميبخورد و آن س يفقّاع. گرمابه رفت و برآمد  به
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  السالطين عصامي بررسی سبک منظومة فتوح  ١٠١

  .١“ن برفتيشب از غزن به است محمود دانست،يس
توان در  يخ را مين با تاريالسالط فتوح يها تيروا يبرخ يل عمدة ناسازگاريدل

د توجه داشت يبا. وجو کرد جست يمحمود غزنو  به نسبت ياغراق و تعصّب عصام
ن را متحول يمدت فرهنگ آن سرزم توانست در کوتاه يهند نم به يحملة محمود غزنو

ـ   زم او بوده استهند مال  به محمود يکه در لشکرکش  ـ يرونيحان بيکند و نوشتة ابور
اند، با ما  ها در آن مشترک ع آنچه که ملتيهندوان در جم”: کند يد ميين مطلب را تأيا

و ) اند ن همين باب مبايز بديگر نيهرچند که ملل د(اند و اول آن زبان است  نيمبا
ل يض و طويست از آن رو که زبان آنان بالذّات عرينت، آسان نين مبايا يگردان ليزا

هند را سرآغاز تکامل و  به توان حملة محمود ين نميبنابرا. ٢“يتاز  به هيباست و ش
در  يدر منظومة خود با اصرار سع يکه عصام يکار. تحول تمدن بزرگ هند قرار داد

  .مخاطب دارد به آن يالقا
را در  يهقياو سخن ب يياست که گو يا هياز محمود تا پا يعصام يجانبدار

 نرانم که آن يکنم سخن يکه م يخيو در تار”: ر برده استاز خاط ينگار خيخصوص تار
از  يکند که در ادب فارس ياز محمود نقل م ياتياو حکا. ٣“کشد يو تربد يتعصّب  به
ن و يان اميراو«و از » حيصح يبه نقل«ات که ين حکاياز ا يکي. ستين يها نشان آن

  :ر استيقرار ز  به ت شده،يروا ٤»حيفص
ظهور خواهد کرد که  يشوند پادشاه يمتوجه م ييشگويپ قياز طر يموبدان هند

ست ـ يش نيب ينزد محمود ـ که کودک به را يها افراد آن. کند يران ميها را و بتخانه
هند حمله کرد، سومنات در امان باشد و  به د ويرس يشاه  به فرستند که چون يم

اد برده است، با ياز  ش رايخو مان يهند، محمود که پ  به پس از حمله. رديپذ يمحمود م
شد که اگر ياند ين ميا به شود و يعهد مواجه م به يوفا يدرخواست موبدان برا
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  ١٠٢  قند پارسي

شد ياند يم يريگر او تدبيروز د. ١پرداخته است يفروش بت  به رديدرخواست آنان را بپذ
خورد موبدان   به دهد سومنات هندوان را بسوزانند و از آن چونه سازند و يو دستور م

  : است يدنيهندوان هم شن  به ن کار، پاسخ محموديابا . دهند
  ديـ کن يبهر آن بـت شـغب مـ    يبس  ديـ کن يرا کـه از مـن طلـب مـ     يبت

ــبخورد ــام ي ــت تم ــرگ آن ب ــا ب   خـــام يد از تمنّـــايـــکنــون بگذر   د ب
  ٢صـــنم يد جــا يشــکم را پرســـت   ن پس شما راست معبـد شـکم  ياز ا

آمده است که محمود  يت ناصرست چراکه در طبقايخ سازگار نيت با تارين روايا
ک يفرستد،  ينه ميمکه و مد به کند؛ دو قسمت را يبت سومنات را چهار قسمت م

جالب . ٣کند يرا در کوشک سلطنت نصب م يگرين و ديقسمت را بر در جامع غزن
متن طبقات  ييکند که گو يذکر م يا گونه  ت را بهين روايدر ادامه، هم ينکه عصاميا

  .٤ده استيکشنظم   به را يناصر
ن هم يين و آياست و او از د يعصام يها تيگر حکاية ديموضوع سومنات، دستما

شد که ياند ين ميا  به عرب، يها امبر پس از برکندن بتيپ: رديگ ينه بهره مين زميدر ا
  :شود يل نازل ميدر همان لحظه جبرئ. ن، سومنات استيزم يمانده رويتنها بت باق

  هــم از ملّتــان تــو محمــود نــام  کـرام  ز اهل يکه بعد از تو شاه
  ٥هم او بشـکند خانـة سـومنات     نــات يد از زبــدة کايــ د آيــپد

رساند و صاحب  يمرز تصوف و عرفان م  به از محمود، گاه او را يعصام يجانبدار
ت يکه با عنا ييمحدث شدن محمود در مسجد جمعه و ترس از رسوا. کند يکرامت م

  :هاست تين حکايز جمله اشود، ا ير ميخ  به خداوند، ختم
ــار  اريران چـو شـد شـهر   يـ ن کـار ح يدر ا   ز قـــــدرت خداونـــــد پروردگـــ

ــرد رو   گشــاد يآبــ يجــو يکــيشــش يبــه پ ــو کــ ــاه راد يوضــ   شهنشــ
ــاز ــان ينمــ ــا مؤمنــ ــرد بــ   خانـه شـد بعـد از آن    يز مسجد سـو   ادا کــ

                                                   
 .٣٥ - ٣٦ :١٩٣٨عصامي،   .١

 .٣٦ :همان، همان  .٢

 .٢٢٨: ١٣٦٣سراج،   .٣

 .٣٨: ١٩٣٨عصامي،   .٤

 .٤٠: همان، همان  .٥
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  السالطين عصامي بررسی سبک منظومة فتوح  ١٠٣

ــ ــ   يهم ــدا ب ــکر خ ــت ش ــمار يگف   پوشــش در آن روزگــار کــه شــد پــرده  ش
ــو  ــدادش ز جـ ــر يبـ ــروکـ   يسـو  بـه  ن داستان فاش شد سويهم  يم آبـ

  ١مسجد روان به که آن جو هنوز است  دم ز گردنــــدگان جهـــــان يشــــن 

  يعصام يخيتار يتنگناها. ٤
ت يروا يکيست که ين نين مورخ و شاعر در ايتفاوت ب«ن باور بود که يارسطو بر ا

خ يمکن است که تاررا ميگر در قالب نثر، زيخود را در قالب شعر درآورده است و آن د
خ خواهد بود؛ ين همه، آن کتاب همچنان تاريکن با ايد و ليرشتة نظم درآ  به هرودت

 يحوادث از آنها سخن از يکين است که يتفاوت آن دو در ا. خواه نظم باشد و خواه نثر
است که ممکن  يعيگر سخنش در باب وقايداده است و آن د يد که در واقع رويگو يم

خ و مقامش باالتر از آن يتر از تار ين رو است که شعر، فلسفياز ا .بدهد ياست رو
 ييخ از امر جزيکه تار يکند در صورت يم يت از امر کلّيشتر حکايرا شعر بيز. است
ان آن يات و بيخ با ادبيختن تارياست، آم ير عصاميبانگيکه گر يمشکل .٢»ت دارديحکا

  .در قالب شعر است
ن امر، يداست و هميات هويشتر از ادبيخ بيوالن تار، جين عصاميالسالط در فتوح

ر کرده ياو تصو يخ برايکه تار يدانيآورد که نتواند از م يد ميشاعر پد يبرا ييتنگنا
را در بحر  ينمونه او ناچار است نام پدر محمود غزنو يبرا. عبور کند يراحت  به است،

خ اجازه يرد و تاريگ يمن بحر قرار نيچ وجه در ايه  به که يمتقارب بگنجاند؛ نام
ن ياز ا ياتياب يريگ ن امر باعث شکليهم. ر دهدييدلخواه خود تغ به دهد شاعر آن را ينم

  : شود يدست م
ــزن  ــاه غ ــان ش ــود رايهم ــه محم ــد   ن ک ــدر آم ــ يپ ــ  يب ــک و ب ــا يش   خط

ــه ــک   يش ــان مال ــد ز ترک ــاب ب ـ که نـامش در ا   رق ـ ن وزن ناي   د صـواب ي
ــامش بگو  نيکــه بــد خــاتم ملــک را او نگــ     ــه نـ ــبکتگيکـ ــد اسـ   ٣نينـ

                                                   
 .٥٥ :١٩٣٨عصامي،   .١

 .١٢٩: ١٣٨٧کوب،  زرين  .٢

 .٣٠: ١٩٣٨عصامي،   .٣
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  ١٠٤  قند پارسي

ها  ر نام آنييتغ ينام و نشان هستند، دست شاعر برا ها کم تيشخص ياما وقت
ر يز يها تيدر ب» اَرسالن« به »اَرسالن«و » ميابره«  به »ميابراه«ر ييتغ  به .تر است گشاده

  :ديدقّت کن
ــن ــره يشـ ــان ابـ ــگيدم همـ ــعود ف     م نهنـ ــد پــور مس ــه ب   روزجنــگيک

ــرد    ان صــلح کــرد  يجوقابــا شــاه ســل   ــر او را نب ــس م ــا ک ــاد ب ــم افت   ١ک
ــاف   ــا او مص ــرد ب ــالن ک ــان اَرس ــ  هم ــاف    يبس ــوه ق ــر ک ــه آورد ب   ٢حمل

  ٣دو سال و دو روز و سه مه بـود شـاه    دم در آن تختگـــاهياَرســـالن شـــن 
 ست که شاعر رايا وزن شعر نيخ يد تاريشه قيد فراموش کرد هميالبته نبا

نمونة . گردد يشاعر بازم يعدم توانمند به ن مسائليدارد که گاه ا يها وام يشکن سنت  به
  :ن کار، مخفف آوردن هوشنگ استيا

  ٤کــه کردنــد بــا اژدهــا هــر دو جنــگ  پـس آورد طهمــورث و پـس هشــنگ  

  يريگ جهينت
ران و يو اشتراکات دو کشور ا يوستگيو هم پ يات فارسيادب به خدمات شبه قارة هند

توان داد سخن داد و حق  يز نمين کتاب و رساله نيچنداست که در  يحد به هند
رفت، آن را يرا در خود پذ يکه هفتصد سال، زبان فارس ينيسرزم. مطلب را ادا کرد

داده  يرا در دامان خود جا يون نسخة فارسيليک ميش از يپرورش داد و امروزه ب
ان ياز عهد بهمن يرسماندگار زبان فا يها راثين از معدود ميالسالط منظومة فتوح. است

تر  ت افزونيشتر و عنايان توجه بيشا يو هم از نظر ادب يخيهند است که هم از نظر تار
ان يب ين هند را در قالب شعر فارسيخ سرزميسال از تار ٣٥٠که  يا منظومه. است

 يسبک يها شاخصه يمختصر و واکاو يآن بود تا با معرف ين پژوهش در پيا. کند يم
سه کند و فراز و يمقا يو خمسة نظام يند، آن را با شاهنامة فردوسن اثر ارزشميا

                                                   
 .٦٢: همان، همان  .١
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  السالطين عصامي بررسی سبک منظومة فتوح  ١٠٥

  .ان سازديش را نمايفرودها
  :ر استيقرار ز  به ن پژوهشيدستاورد حاصل از ا

شتر از يب ينظام به ت اويداند اما عنا يم يو نظام يرو فردوسيخود را پ يعصام .١
 .کند يم يمعرف يفارس يان مثنويرا آغاز و پا يکه نظام ياست تا حد يفردوس

هم بر  ييشمرد، نقدها يبرم يمنظومة خود را ادامة کار فردوس ياگرچه عصام .٢
ن نقدها قرار يدارد که وصف بدمذهبان و نام نبردن از ترکان در شمار ا يفردوس

 .رنديگ يم
ل يدل به اند اما دهيدکن نام يرا فردوس ين را شاهنامة دکن و عصاميالسالط فتوح .٣

و کاربرد  يميم شعر تعليحماسه، کاربرد گستردة مفاه يز فضاخارج ا ييها فيتوص
 .کرد يصرف تلق يتوان آن را اثر حماس ينم ييم شعر غنايگستردة مفاه

ل اغراق دربارة يدل به خين با تاريالسالط فتوح يها تيروا يبرخ يناسازگار .٤
 .رود يشمار م به ن منظومهيا ييمحتوا يها ياز کاست يت محمود غرنويشخص

ن امر، يداست و هميات هويشتر از ادبيخ بي، جوالن تارين عصاميالسالط فتوحدر  .٥
 .آورد يد ميشاعر پد يبرا ييتنگناها

  کتابنامه
: ؛ تهرانييغمايب ياهتمام حب  به نامه، بن احمد، گرشاسب ي، ابونصر عليطوس ياسد .١

 .١٣٥٤ يکتابخانة طهور

مؤسسة مطالعات و : سها؛ تهران يقق ماللهند؛ ترجمة منوچهر صدويتحق، حاني، ابوريرونيب .٢
 .١٣٦٢ يقات فرهنگيتحق

: ؛ تهرانيديس يو مهد ياحقيکوشش محمدجعفر   به ؛يهقيخ بيتار ، ابوالفضل،يهقيب .٣
 .١٣٨٨ سخن

: ؛ تهرانيز ناتل خانلريح پرويوان حافظ، تصحين محمد، ديالد حافظ، خواجه شمس .٤
 .١٣٦٢ يخوارزم

ات يادب، »)دکن يفردوس( ين عصاميالسالط فتوح يدبا يها جنبه يبررس«رادفر، ابوالقاسم،  .٥
  .١٣٨٥، بهار ٢، شمارة يشناخت و اسطوره يعرفان
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