اشعار نویافته از انوری
رحمان ذبیحی (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم)
۱ا مقدمه

با اینکه دیوان انوری پس از چاپهای سنگی یک بار به همت سعید نفیسی و یک بهار دیگهر
به کوشش محمدتقی مدرپ رضوی تصحیح شده ،هنوز اشعاری از او در مطهاوی نسهخهها
مغفوی مانده و منتشر نشدهاست .این امر ناشی از دسترسهی نداشهتن مصهححان بهه برخهی
نسخههای کهن و غفلت از تصحیح و انتشار تمام اشعار موجهود در دسهتنویسهای مهورد
استفادهاست .موضوع این پژوهش معرفی و انتشار  ۴۳بیت نویافته از انوری ،شامل  ۴غزی،
 ۴قطعه و  ۲رباعی ،بر مبنای پنج نسخۀ کهن دیوان او از سدﮤ هفتم تا نهم هجهری اسهت .از
میان نسخههای مورد استفاده در این پژوهش چهار نسخه از دسترپ مصححان دور مانده و
یک دستنویس نسخۀ اساپ تصحیح مدرپ رضهوی بودهاسهت .در اثبهات تعله اشهعار
نویافته به انوری گذشته از پشتوانۀ نسخهها که همه از نسخههای کهن و معتبر دیهوان انهوری
محسوب میشوند ،از قراین سبکشناختی نیز استفاده شدهاست .همچنین برخهی ابهامهات
اشعار ،نظیر هویت دو تن از ممدوحان ،روشن شدهاست.
اشعار انوری در چهار قالب قصیده ،قطعه ،غهزی و ربهاعی ۱اسهت .او در ایهن قالبهها،
بهویژه در سه قالب ّاوی ،شاعری صاحب سبک محسوب میشود؛ هم در قصیدهسرایی ،کهه
میدان عرضۀ هنر رسمی اوست ،استادی کمنظیر با نوآوریهای بسیار اسهت (شهفیعی کهدکنی
 ۶۲ :۱۳۷۴و  ۴۴و هم در سرایش قطعات که تصویری واقعی از روحیهات و حهاالت او را از
 .1جز چهار قالب یادشده ،یک مثنوی ۱۶۶بیتی در هجو قاضی بلخ از انوری باقی ماندهاست که در بیشتر نسخههای
کهن دیوان شاعر وجود دارد و در چاپ نفیسی هم آمدهاست (انوری . ۴۷۷ :۱۳۳۷
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خالی آنها میتوان ترسیم کرد .در حوزﮤ غزی عاشهقانه ،بایهد او را بزرگتهرین شهاعر تهاریخ
ادبیات فارسی پیش از سعدی بهشمار آورد .غزی او نقطۀ عطفی در تاریخ غزی فارسی اسهت
(همان . ۶۷ :رباعیات او نیز از دیرباز مورد توجه اهل ادب بوده ،چنانکه راوندی پنج ربهاعی
وی را در راحةالصدور نقل کردهاست (میرافضلی . ۱۷۱ :گذشته از فواید تاریخی ،اجتمهاعی و
ارزش سههخن شههاعر در حههوزﮤ تخیههل ،موسههیقی شههعر ،مضههامین و موضههوعات شههعری،
برجستهترین حوزﮤ هنر او را باید در زبان شعر وی جستوجو کرد .زبان شعر انوری تلفیقهی
است از سنت شعر فارسی و زبان زندﮤ عصر .توفی شاعر در استفاده از زبان محاورﮤ طبقات
مختلف اجتماع ،در حوزﮤ مفردات ،امثای ،کنایهات و سهاختارهای نحهوی ،کمنظیهر اسهت
(شفیعی کدکنی  ۶۴ :۱۳۷۴و  . ۶۶نشر اشعار نویافته از وی عالوهبر ارزش مستقل و گذشهته از
اینکه در مواردی نکاتی از زندگی او را روشهن میکنهد ،فهراهم آوردن زمینههای اسهت بهرای
محققان شعر او و پژوهشگران تاریخ ادب فارسی و بهویژه عالقهمندان به تاریخ تطور انواع و
قالبهای شعری دیوان او.
۲ا چاپهای دیوان انوری

دیوان انوری تاکنون چند بار تصحیح و منتشر شدهاسهت؛ از نخسهتین کوشهشها در انتشهار
این متن باید به طبع سنگی آن در سای  ۱۲۶۶هجری در تبریز اشاره کرد (انوری . ۳۶۱ :۱۲۶۶
همچنین یک بار در ۱۶۶۳م  ۱۳۰۶ /هجری و بار دیگر در تاریخ ۱۶۳۷م  ۱۳۱۴ /هجری در
لکهنو به چاپ سنگی رسیدهاسهت (انهوری  ۷۶۳ :۱۶۶۳و ۷۷۰؛ انهوری  ،۱۳۳۷مقدمهۀ مصهحح:
پنجاهوسهه  .منتخباتی نیز از دیوان او در هندوستان و سنپترزبورگ چاپ شدهاست (همانجها .
کاستیهای این چاپها بهاقتضای سنت نشر آثهار کههن در آن روزگهار ،کهه هنهوز تصهحیح
انتقادی متون رایج نشده بود ،بسیار است .در سای  ۱۳۳۷سعید نفیسی با اسهتفاده از هشهت
نسخۀ خطی ،چاپههای سهنگی هندوسهتان و تبریهز ،منتخبهات دینوان و شنر فراهنانی و
شادیآبادی دیوان انوری را تصحیح کرد (انوری  ،۱۳۳۷مقدمهۀ مصهحح :پنجهاه تها پنجاهوچههار .
تصحیح نفیسی هرچند از جهت ضبط انتقهادی مهتن اشهعار و خهودداری مصهحح از ذکهر
نسخهبدی (ر  .همان :پنجاهوچهار دچار کاستی است ،اما با  ۱۴۷۲۲بیت جهامعترین چهاپ
دیوان انوری است« :در تهیۀ متن این کتاب یک کلمه و یهک بیهت را از آنچهه در نسهخههای
مختلف دیدم فروگذار نکردم» (همانجا  .پس از نفیسی ،محمدتقی مدرپ رضوی با استفاده
از پنجاه نسخۀ خطی ،مجموعهها ،منتخبات و چاپهای سنگی ،دیوان انوری را تصهحیح و
منتشر کرد (انوری  ،۱۳۷۶مقدمۀ مصحح . ۱۶۰ :نسخۀ اسهاپ او دسهتنویس کتابخانهۀ فهاتح
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استانبوی ّ
مورخ  ۷۰۶بودهاست (انهوری ۱۴۳ :۱۳۷۶هه . ۱۶۰چهاپ مهدرپ رضهوی از جههت
استفاده از برخی نسخههای کهن و عرضۀ نسبی نسخهبدی ،برروی هم منقحتر و میزان سههو
و خطا در آن کمتر است .یکی از کاستیهای اساسی این چاپ دربر نداشتن بخش عظیمهی
از اشعار شاعر است؛ امری که مصحح خود به آن واقف بودهاست« :سعی شهده کهه اشهعار
انوری همه در این دیوان جمع گردد .با این حای ،ادعا ندارد که کلیۀ اشعار وی همهه در ایهن
دفتر آمده باشد» (همان ،مقدمۀ مصحح . ۱۶۰ :یکهی از دالیهل او در درب نکهردن همهۀ اشهعار
خودداری از انتشار هجویات و هزلیات انوری است (همان ۱۶۴ :که به آن پایبند بهوده و جهز
در موارد معدود از آن عدوی نکردهاست (همانّ . ۶۲۶ ،۶۶۱ ،۱۱۴ :اما از سوی دیگر ،بسهیاری
از اشعار غیر هزیآمیز را از قلم انداخته ،درحالیکه این اشعار در بسیاری از نسخههای کهن
و از جمله برخی دستنویسهای مورد استفادﮤ وی وجود داشتهاسهت؛ از ایهن قبیهل اسهت
قطعهای به مطلع
ای خداوند روزگهار آن نیسهت

کههه بههدیهاش در شههمار آیههد

از این قطعۀ ۲۴بیتی تنها بیت یازدهم هزیآمیز است و با اینکه در بسیاری از نسخههای مورد
استفادﮤ مصحح بوده ،از ذکر آن خودداری کردهاست (ر  .انوری ،نسخۀ فاتح ،برگ ۱۱۷؛ انهوری،
نسخۀ  ،۳/۲۳۴برگ ۳۰؛ انوری ،نسخۀ ملک ،برگ ۱۳۲؛ انوری ،نسخۀ آستان قدپ ،برگ  . ۱۷۰یا نمونۀ
دیگر قطعهای در  ۲۲بیت با مطلع
ایا پای از آن خطه برتر کشهیده

که باشد زبردست ایشان زمانه

در این قطعه تنها بیت آخر آن هزلی است و باز در بسیاری از نسخههای در دسترپ مصحح
بودهّ ،اما در چاپ او نیامده (انوری ،نسخۀ مینوی  ،۲۳۴/۳برگ ۳۱؛ انوری ،نسهخۀ فهاتح ،بهرگ ۱۴۶؛
انوری ،نسخۀ ملک برگ ۱۶۰؛ انهوری ،نسهخۀ دانشهگاه تههران  ،۲۴۰/۲بهرگ  . ۱۰۰بهه همهین سهبب
تصحیح او با حدود  ۱۳۳۰۰بیت حدود  ۱۴۰۰بیت کمتر از چاپ نفیسی دارد .حتی اگر در
انتساب برخی اشعار به انوری در چاپ نفیسی تردید باشهد ،۲بهاز شهامل بسهیاری از اشهعار
ّ
مسلم شاعر است که از چاپ مدرپ رضوی فوت شدهاند.
ً
ً
 .2برخی اشعار در تصحیح نفیسی مسلما از انوری نیست .مثال در این چاپ غزلی از عمادالدین غزنوی به نام انوری
آمدهاست (انوری  ۶۳۷ :۱۳۳۷و یا غزلی سست با التزام سنگ و سیم در هر مصراع در این تصحیح هست (همهان:
 ۶۳۶که هیچ تناسبی با سبک غزی و زبان شعر انوری ندارد و در نسخههای کهن بررسیشده و حتهی در چاپههای
سنگی هم نیست .همچنین قصیدهای با مطلع زیر (همان ۱۳۳ :که هیچ شباهتی با سبک انوری ندارد:
چون زیر یافت نالۀ هر مهرغ زار گهل
افههزوده بههاز رون ه هههر مرغ هزار گههل
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۳ا اشعار منتشرشدﮤ دیگر از انوری

پس از آخرین چاپ دیوان انوری ،برخی اشعار نویافتهه از او بهه تفهاری منتشهر شدهاسهت؛
ازجمله ،در گزیدﮤ اشعار وی با عنهوان مفلن کیمینافروش (شهفیعی کهدکنی  ۶۴ :۱۳۷۴و ر .
همان . ۲۶ :محسن شریفی صحی و مهدخت پورخالقی چترودی ،طهی مقالههای بها عنهوان
«اشعار نویافته از انوری در نسخهای کهن» ،دو غهزی ،پهنج قطعهه و  ۶۴ربهاعی را از نسهخۀ
شمارﮤ  ۱۳۶۰۳مجلسّ ،
مورخ  ۶۶۰منتشر کردهاند (شریفی صحی و پورخالقی چتهرودی :۱۳۳۱
۲۶ه . ۳۶نیز محسن شریفی صحی و حامد خاتمیپور در مقالهای با عنوان «اشهعار نویافتهۀ
در جنگ خطی  ۳۰۰مجلهس» در کنهار معرفهی و انتشهار اشهعاری از معهزی ،مجیرالهدین
بیلقانی و سعدی ،دو غزی ،یک قطعه و یک رباعی از انوری منتشر کردهانهد (شهریفی صهحی و
خاتمیپور ۴۳ :۱۳۳۲ه . ۶۲البته در انتسهاب غزیهها بهه انهوری تردیهد اسهت ،زیهرا در دینوان
جمالالدین اصفهانی نیز آمدهاند (همان ۶۰ :و  ۳. ۶۱همچنین قطعههای از شهاعر در موضهوع
فصد در سفینۀ شم حاجی منتشر شدهاسهت (شهمس حهاجی  ۴۰۷ :۱۳۳۰و مقدمهۀ مصهحح:
 . ۶۳در نهایت باید به تحقی ارزندﮤ علی میرافضلی اشاره کرد کهه مؤلهف بها جسهتوجوی
دقی در چهار نسخۀ کهن دیوان و سفینهها ،جنگها و منابع دیگر ۱۶۳ ،ربهاعی از انهوری را
بازیابی و تصحیح کردهاست (میرافضلی. ۱۷۱ :
۴ا منابع اشعار نویافته

نگارنده در جستوجوی اشعار نویافته ،دوازده نسهخۀ کههن دینوان اننوری را بههطور کامهل
استقصا کردهاست .همانگونه کهه پیشتهر ذکهر شهد ،اشهعار نویافتهه در پهنج نسهخۀ کههن
شناسایی شدهاست؛ دو نسخه از سدﮤ هفتم ،یک نسهخه از اوایهل سهدﮤ هشهتم و دو نسهخه
متعل به حدود سدﮤ هشتم یا نهم .نسخۀ دوم (نسخۀ کتابخانۀ فاتح استانبوی ّ
مهورخ ، ۷۰۶
دستنویس اساپ مدرپ رضهوی در تصهحیح دینوان بودهاسهت .نسهخههای اوی ،سهوم و
چهارم از دسترپ مصححان دور مانده ،اما در مواردی محل رجوع دیگر محققهان در شهرح

 .3برخی اشعار هم در دیوان انوری و هم دیوان جمالالدین عبدالرزاق اصنفهانی آمدهاسهت کهه احتمهای تعله ایهن
اشعار به جمایالدین بیشتر است .برای نمونه ،قطعهای با مطلع زیر که با اندکی اختال در برخی کلمهات در دیهوان
دو شاعر ذکر شده (ر  .انوری  ۶۶۳ :۱۳۷۶و جمایالدین اصفهانی ۴۴۶ :و در نسخههای کهنسهای دینوان اننوری
نیامدهاست:
یک موی سفید خود بدیدم
در آینههه چههون نگههاه کههردم
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ً
مشکالت شعر انوری و یا معرفی برخی اشعار نویافتۀ او بودهاست .نسخۀ پهنجم نیهز مطلقها
مورد استفاده نبودهاست .مشخصات این دستنویسها چنین است:
 .۱دیوان انوری ،نسخۀ شمارﮤ  ۱۳۶۰۳کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،به خهط نسهخ،
ّ
مورخ سای  ۱۷۲ ،۶۶۰برگ ،هر صفحه دو سهتون  ۱۶تها  ۱۳سهطری .نهام کاتهب از انجامهۀ
نسخه محو استّ « :تمت علی ید الضعیف المحتاب  ................فی سنه ثمانین و ستمأئه
بعون الله و  .»...این نسخۀ کهن در مواردی محل رجوع جعفر شهیدی در شنر مشنکالت
دیوان بودهاست (شهیدی  ،۱۳۶۲مقدمه :ه .
 .۲دیوان انوری ،نسخۀ کتابخانۀ فاتح استانبوی که فهیلم آن در کتابخانهۀ مرکهزی دانشهگاه
تهران به شمارﮤ  ۶۱ه نگهداری میشود ّ
مورخ سای  ۷۰۶هجری .شهامل  ۲۱۶بهرگ ،ههر
صفحه دو ستون  ۲۳سطری ،به خط محمدبن عبداللهبن محمد الحافظ .کاتب تاریخ کتابت
را در پایان نسهخه چنهین ذکهر کردهاسهت« :تمهام شهد دیهوان خاتمالشهعراء افضلالفضهالء
ّ
اوحدالدین انوری قدپ الله روحه و ادر علیهه فتوحهه بهه فرخهی و فیهروزی و خجسهتگی و
بهروزی در اواخر ماه شوای سنۀ ثمان و سبع مأئه .»...
 . ۳دیوان انوری ،نسخۀ شمارﮤ ۲۰۳کتابخانۀ سپهساالر ۳۶۳ .برگ هر صهفحه دو سهتون
 ۱۳سطری .آغاز و انجام این نسخه افتاده و به همین دلیل نام کاتب و تاریخ کتابت آن روشن
نیست .فهرستنگاران از برخی قراین ،سدﮤ هفتم را تاریخ کتابت آن ذکر کردهاند (منهزوی ،ب
 . ۲۲۳۶ :۳کاتب فردی کمدقت بوده و به همین سبب سهوهای بسیاری در این نسهخۀ کههن
راه یافتهاست.
 . ۴دیوان انوری ،در جنگ حکی اغلو واشا .میکروفیلم این مجموعه که شامل  ۱۲دیهوان
است ،به شمارﮤ  ۱۷۰ / ۱در دانشگاه تهران موجود است .تاریخ کتابت نداردّ ،امها آن را از
سدﮤ هشتم یا نهم دانستهاند (میرافضلی . ۱۷۲ :اشعار انوری در صد برگ ابتدای این مجموعهه
جای گرفتهاست ،ههر صهفحه مشهتمل بهر چههار سهتون  ۳۶سهطری .ایهن دسهتنویس از
نسخههای قابلاطمینان دیوان انوری است.
 . ۵دیوان انوری .نسخۀ شمارﮤ  ۶۶۲۷کتابخانۀ مرکزی دانشهگاه تههران ،بهه خهط نسهخ،
ً
تاریخ کتابت نسخه مشخم نیست ،اما ظاهرا متعل است به سدﮤ هشتم و نههم (درایتهی ،ب
 ۲۶۷ . ۶۳ :۶برگ ،هر صفحه دو ستون  ۲۱سهطری .برخهی از اوراق ایهن نسهخه بهه خطهی
جدید نونویس شدهاست.
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۵ا اشعار نویافته
۵ا۱ا غزلها
ُ
ا غزل  ،۱انوری ،جنگ حکیم اغلوپاشا ،برگ ۳۳
۴
یهها سههالم مههرا جههوابی بههود
رفههت آن کههم بههر تههو آبههی بههود
هر زمان بها منهت عتهابی بهود
از سهههر نهههاز و نهههازکی جانههها
آن همههه وعههدهها س هرابی بههود
وعههدههای خوشههم همههی دادی
هههر زمههان سههاغر ش هرابی بههود
در کف عیش من ز ساقی وصل
گویی آن روزگهار خهوابی بهود
روزگههار وصههای جملههه گذشههت
ا غزل  ،۲انوریُ ،جنگ حکیم اغلوپاشا ،برگ ۳۳
او را چههه زیههان مههرا زیههان دارد
بر من بهت مهن سهر گهران دارد
تا دوست بهه کهام دشهمنان دارد
پیوسهههته در انتظهههار آن باشهههد
بههاور کنههد و دلههش بههر آن دارد
ور هیچ کسی ز من بدی گویهد
از بههدخویی بههه بههد گمههان دارد
ور در حههه او نکهههویی گهههویم
پیوسههته حههدیث سههوزیان دارد
از سههود و زیههان مههن نیندیشههد
در مغههرب تهمههت آشههیان دارد
سیمرغ غمش چهو روی بنمایهد
کین یار نهه خهوی مردمهان دارد
فریههاد رسههیم کههای مسههلمانان

 .4این غزی در کلیات سعدی (سعدی  ، ۶۶۶ :۱۳۶۶جزو غزیهای الحاقی آمده و پیش از بیت آخر دو بیت زیر بهه
آن افزوده شدهاست:
که مرا خستۀ خرابهی بهود
خستۀ ماندهام نمیپرسی
عاشقان تو را نصابی بهود
حبذا آنکه از زکات لبهت
بیت آخر آن نیز چنین است:
ای دریغهها کههه چههون سهرابی بههود
سعدیا چون زمان وصل گذشت؟
(عالمت سؤای از مصحح است  .به دالیلی این غزی از سعدی نیست؛ نخست اینکه جزو غزیهای الحاقی است کهه
به تصریح مصحح تنها در یک یا حهداکثر دو نسهخۀ متهأخر و غیرمعتبهر آمدهاسهت (همهان . ۶۶۲ :دیگهر اینکهه در
تصحیح استاد یوسفی که بر مبنای هفده نسخۀ کهن کلیات سعدی صورت گرفته (سهعدی  ،۱۳۶۶مقدمهۀ مصهحح:
ً
۲۶ه  ۲۶نیست .همچنین زبان سست ابیات الحاقی پذیرش انتساب آن به سعدی را دشهوار میکنهد .مهثال در بیهت
ارتباطی بین دو مصراع وجود ندارد .افزونبراین ،یکهی از اختصاصهات
آخر عالوه بر تکرار قافیۀ بیت سوم اصل غزیّ ،
جنگ حکیم اغلوپاشا اشتمای بر برخی اشعار مسلم انوری اسهت کهه در هیچیهک از نسهخههای کههن و دیوانههای
پژوهش حاضر و  ۲۳ربهاعی دیگهر کهه یگانهه منبهع حفهظ آنهها همهین
چاپی نیامدهاند؛ از جمله غزی دوم و سوم در
ً
دستنویس است (میرافضلی  . ۱۷۲ :۱۳۳۴ظاهرا با توجه به مشابهت سهبک غزیههای انهوری و سهعدی ،در ادوار
متأخر این غزی انوری به نسخه یا نسخههایی از دیوان سعدی الحاق شده و ابیاتی بر آن افزودهاند و بیت آخر را با ذکر
نام سعدی تغییر دادهاند.
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ا غزل  ،۳انوریُ ،جنگ حکیم اغلوپاشا ،برگ ۱۱
طمههع خههون عاشههقان چههه کنههی
زلههف زیههر کلههه نهههان چههه کنههی
خود ندانی که هر زمان چهه کنهی
از کشههی و خوشههی و بههوالعجبی
بوسه خواهم حدیث جان چه کنی
ای دلم صهید کهرده چهون از تهو
قسههمت بوسههه رایگههان چههه کنههی
پاسهههخ تهههو ههههزار جهههان ارزد
از مههن دلشههده کههران چههه کنههی
چون مرا در میهان کشهید غمهت
بههر در دادبههگ فغههان چههه کنههی
گهههر ز بیهههداد تهههو کهههنم روزی

ا غزل  ،۴انوری ،نسخۀ سپهساالر ،صفحۀ ۶۴۱
فلههک بهها تههو بههه شههوخی برنیایههد
چههو نههام نیکههوان در عرضههه آرنههد
مههرا تهها چشههم بههر روی تههو افتههاد
چو زر کردم رخ خویش از پی آنک

ز خوبان کس تهو را در خهور نیایهد
بهههجز نههام تههو سههر دفتههر نیایههد
ز خوبان کس به چشهمم در نیایهد
شههفیع وصههل تههو جههز زر نیایههد
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۵ا۱ا۱ا قرای سبکشناختی در تعلق غزلها به انوری

گذشته از پشتوانۀ نسخههای کهن ،دالیل و قراین دیگر از متن غزیهها بیهانگر تعله آنهها بهه
انوری است؛ وزن غزیهای اوی و سوم خفیف مسدپ مخبون محذو یا مقصور است .این
وزن پرکاربردترین وزن قصاید ،غزلیات و قطعهات شهاعر اسهت؛ از چهاپ مهدرپ رضهوی
(شامل  ۲۰۷قصیده ۳۲۲ ،غزی و  ۴۳۲قطعه  ۴۳قصهیده ۶۱ ،غهزی و  ۱۶۰قطعهه در ایهن
وزن سروده شدهاست (وحیدیان کامیار  . ۱۳۶ :۱۳۶۳وزن غزی دوم نیهز ههزب مسهدپ اخهرب
مقبو سالم عرو و ضرب اسهت .انهوری در ایهن وزن  ۲۶غهزی دارد کهه پنجمهین وزن
پرکاربرد غزلیات اوست .وزن غزی چهارم نیز هزب مسدپ محهذو یها مقصهور اسهت کهه
سومین وزن پرکاربرد غزلیات انوری است و شاعر با سرودن  ۳۷غزی ۷ ،قصیده و  ۳۶قطعهه
میزان عالقۀ خود را به آن نشان دادهاست (همانجها  .همانگونه که در غزیههای نویافتهه دیهده
میشود ،نداشتن تخلم از خصوصیات بارز بیش از نیمی از غزیهای انوری اسهت ۵.ذکهر
نام ممدوح در پایان غزی سوم نیز در دیوان او نمونه دارد؛ چنانکه در هشت غزی دیگر از این
شیوه استفاده کردهاست .ابیات زیر از مقطع سه غزی اوست:
براتههی گههر شههود راجههع چههه باشههد

گران آن کس برآید بهر تهو کهو را
ترسههم فههردا گههه مظههالم

به خط مجد دین شمس الکفات است

(انوری ۷۷۳ :۱۳۷۶
چو مجدالدی خریداری نباشهد
تاب ثقهةالملو نهاری

(همان۶۲۰ :
(همان۳۲۶ :

 .5از یکصد غزی نخست انوری در چاپ مدرپ رضوی  ۶۲غزی ،یعنی بیش از نیمی از غزیها ،بدون تخلم است.
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و برای موارد دیگر (ر  .همان . ۳۳۰ ،۶۴۶ ،۷۶۶ ،۷۷۶ :دربهاب هویهت دادبهگ (طغهرلتگین
دادبگ از ممدوحان انوری در غزی سوم ،در پایان همهین مقالهه ذیهل ربهاعی آخهر توضهیح
دادهایم.
ً
گستردهترین درونمایهۀ غهزی انهوری عشه اسهت کهه غالبها بهصهورت طبیعهی تصهویر
شدهاست« .غزی انوری ادامۀ طبیعی غزی حسی و تجربی شاعران خراسان اسهت  ...کهه در
ً
آن وحدت تجربی عش اساپ ساختار غزی را تشکیل میدهد و در آن غالبا نقش کهاملی از
تجربۀ عش تصویر میشود :زمان و مکان و خصوصیات جسمی و روحی معشوق و عاشه
و حتی گاه گفتوگوهای طبیعی میهان آن دو ،بهه دقیه ترین وجههی .روانشناسهی عاشه و
معشوق ه که هر دو از سالمت روح برخوردارند و ههیچ اثهری از مازوخیسهم و سادیسهم در
هیچیک از ایشان بروز نکردهاست ه از مشخصات این نوع غزی است» (شفیعی کدکنی :۱۳۷۴
 . ۶۶زبان غزی او نهرم و روان و بهه دور از تعقیهد و پیچیهدگی اسهت« ۶.در غهزی کهه مجهای
هنرنمایی کمتر و شاعر در مقام بیان انفعاالت و تأثرات خویش است و نمیخواهد با الفهاظ
فخیم و ترکیبات پرصدا ممدوحی را از خویش راضی کند خصوصیت سهبک انهوری بیشهتر
ظاهر میشود» (دشتی . ۱۰۱ :خصوصیات یادشده که محققان برای سبک غهزی انهوری ذکهر
کردهاند کمابیش در باب غزلیات نویافته صادق اسهت .وحهدت تجربهه و یگهانگی عهاطفی
مهمترین ویژگی این غزیهاسهت .در غهزی نخسهت عاطفهۀ «حسهرت» غلبهه دارد؛ یهادکرد
روزگار وصای ،ناز و نازکی و عتاب معشوق ،وعدههای خوش ،اما فریبندﮤ وی ،سهپری شهدن
ایام وصل و شباهت آن به خواب و خیای ،تجسم عاطفۀ حسرت در قالهب زبهان هسهتند .در
غزی دوم عاطفۀ مسلط «گله از کردار معشوق» است؛ سر گران داشتن ،به کام دشمن داشهتن
عاش  ،باور کردن سخن دیگران ،بدگمانی ،چشم بر مای عاش داشتن و دادخواهی عاش از
مسلمانان نمودهای آن محسوب میشود .زمینۀ غالهب عهاطفی در غهزی سهوم «شهگفتی از
اعمای معشوق» است؛ نهان کردن زلف به قصد جان عاش  ،اعمای حیرتانگیز برخاسهته از
کشی و خوشی و بوالعجبی ،در میان غم کشیدن عاش و آنگاه رها کردن او و کهران کهردن از
وی و این همه سببساز شکایت بردن از اعمای حیرتانگیز او به ممهدوح بیهان ایهن تجربهه
هستند .غزی کوتاه چهارم در بیان شوخی فوقالعاده ،زیبایی حیرتانگیز ،سردفتر نام نیکهوان
بههودن و زردوسههتی معشههوق اسههت .زبههان سههاده و روان و نزدیههک بههه زبههان محههاوره کههه از
 .6تجربۀ انوری در غزی عاشقانه و زبان نرم و لطیف او یک قرن بعد در غزی سعدی به کمای میرسد (دشهتی :۱۳۳۰
 . ۱۰۱درباب تأثیرپذیری سعدی از انوری همچنین ،ر  .فروزانفر (. ۳۳۶ :۱۳۶۷
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خصوصیات اصلی سبک سخن انوری است ،ویژگی دیگر این غزیها است؛ تعابیری چهون
جواب سالم کسی دادن ،وعدﮤ خوش دادن ،خواب بودن چیزی یعنی بیبنیاد بودن آن ،زیهان
داشتن چیزی ،بد گفتن از کسی ،باور کهردن ،بهدخواهی ،ای مسهلمانان! ،کشهی و خوشهی،
خود ندانی که هر زمان چه کنی ،قسمت کردن ،چشم بر روی کسی افتادن ،به چشهم آمهدن
کسی و نظایر آن برگرفته از زبان رایج روزگار یا نزدیک به آن است.
۵ا۲ا قطعات
ا قطعۀ ،۱انوری ،نسخۀ مجلس ،برگ ۱۱۱
ای سه ّهید و مهتههری کههه فضههلت
ایههن کهتههر را ز ّ
گههر و خههارش
شههههوت بهههه طعهههام مینباشهههد
چون نهبض بهه قهبض میسهپارم
امهههروز بهههه فصهههد قصهههد دارم

بنیهههاد علهههوم را سهههتون اسهههت
رنج است ولی ز حد برون اسهت
لههیکن بههه منههام در فههزون اسههت
گویند همی ز فهرو خهون اسهت
معلوم کنی کهه روز چهون اسهت

یکی از خصوصیات سبک شعر انوری ،بهویژه در قصاید و قطعات ،کهه ناقهدان سهخن او از
دیرباز بر آن تأکید کردهاند ،پیوند آن با علوم و فنون روزگار اسهت (عهوفی ،ب ۱۲۶/۲؛ فروزانفهر:
۳۴۰ه . ۳۴۳در قطعۀ یادشده از مخاطب اختیار وقتهی نیهک بهرای انجهام فصهد درخواسهت
کردهاست؛ قدما خون را منبع تغذیۀ جسم و حرارت و نرمی و رطوبت بدن و تهازگی پوسهت
میدانستند (جرجانی ،ب  ۱۱۱/۳و  . ۱۱۲اهمیت خون در نظر آنان دو شهرو داشهت« :اگهر چهه
منفعت و محل خون اندر تن بدین بزرگی است ،این محل و منفعت او را به دو شرو اسهت:
یکی آنکه مقدار او چندان باشد که باید و کیفیت او یعنی چگونگی او چندان باشد که بایهد»
(همان . ۱۱۲ :اگر خون به گمان آنان از حد بیشتر میشد ،با مالحظۀ شهرایط بیمهار ،فصهد را
الزم میدانستند (همان ۱۱۴ :ه  . ۱۱۷جرجانی از جملۀ نشانههای ازدیاد خون به بیاشهتهایی و
گران شدن سهر و خهارش چشهم و روی اشهاره کردهاسهت (همهان ۱۱۷ :و  . ۱۱۶بههدلیل وجهه
واقعگرایانه و مناسبتی غالب قطعات انوری ،از مضمون قطعۀ نویافته برمیآید که انهوری بهه
عارضهای مبتال بوده و نشانههای یادشده در این قطعه ،ازجمله گهر و خهارش و بیمیلهی بهه
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غذا ،را مستلزم فصد دانسته و از مخاطب تعیین وقت مناسب برای آن درخواست کردهاسهت
تا با اطمینان از عدم عفونت به فصد بپردازد .در برخی از اوقات ،ازجمله هنگامی که مهاه در
جوزا بود ،از فصد پرهیز میکردند .چهون میپنداشهتند بهرب جهوزا بهر دو دسهت و دو شهانه
داللت دارد (ابوریحان بیرونهی ۳۳۱ :و فصد در این زمان باعث عفونت است« .حلوی قمهر در
هر برجی موجب توجه رطوبت بدن به عضوی میشود که به آن برب منسوب اسهت و توجهه
رطوبت به هر عضوی مقتضی تعفن مواد در آن عضو است .بنابراین ،وقتی که مهاه در جهوزا
درآید ،رطوبت بدن متوجه دو دست میشود و زمینهه بهرای تعفهن فهراهم میآیهد .در چنهین
حالتی رسانیدن نیشتر به آن عضو صالح نیست» (ماهیار« . ۱۶۲ :چون قمهر در جهوزا باشهد،
رگ زدن دست نشاید» (شهمردانبن ابیالخیهر . ۳۳۷ :موضوع فصد چند بار دیگر نیهز در شهعر
انوری آمدهاست .ازجمله ،در قطعهای که در سفینۀ شم حاجی نقل شهده و در چاپههای
دیوان نیست (شمس حاجی ۴۰۷ :و نیز ر  .همان ،مقدمۀ مصحح: ۶۳ :
نگار مهن چهو مهزاب مبهار خهود را
خجسههته رگههزن مبههار فرخنههدهپی
به نو خامۀ پوالد جوی سهیم بکنهد

نه بر مراد همهه روز دیهد رگهزن خوانهد
ز دسههتهای بلههورین او شههکر افشههاند
به جوی سیم درون شاخ ارغوان بنشهاند

(شمس حاجی ۴۰۷ :و نیز ر  .همان ،مقدمۀ مصحح۶۳ :؛ برای موارد دیگر ،ر  .انوری :۱۳۷۶
 ۶۲۱و . ۶۴۳

هویت مخاطب قطعۀ نویافته نکتهای است درخور توجه؛ از مضمون قطعه برمیآیهد کهه
خطاب به طبیبی دانشهمند سهروده شدهاسهت و بهه احتمهای بسهیار او فهردی اسهت بهه نهام
بدیعالزمان که انوری دو بار بهتصریح از وی یاد کردهاسهت؛ از جملهه در قطعههای ۲۴بیتهی
(همان ۶۳۷ :با مطلع
ای بدیهعالزمهان بیهها و ببهیهن

که ز بدعت جهان چه میزایهد

با لحنی دوستانه از او خواسته تا بر بالینش حاضر شود .این دوستی سرانجام به دلخوری
کشیده و شاعر در قطعهای ،کهه در چهاپ مهدرپ رضهوی نیسهت ،امها در چهاپ نفیسهی و
بسیاری نسخههای کهن هست (ر  .انوری ،نسخۀ مینوی  ،۲۴۶/۱۰برگ ۱۲۶؛ انوری ،نسهخۀ فهاتح،
برگ ۱۳۶؛ انوری ،نسخۀ آستان قدپ ،برگ  ، ۲۰۶او را نکوهیدهاست:
بهههدیع نابهههدیع ای سهههرد قهههواد
به عالم در اگهر تهو بهود خهواهی
گر از طب میکنی چندین تفاخر

چههو دیههدم روی تههو مههاتم گههرفتم
مههن از ننگههت کههم عههالم گههرفتم
اطبههها را ز عهههالم کهههم گهههرفتم...
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در چاپ نفیسی واژﮤ پایانی مصراع نخست قوال ضبط شده و در عنوان شعر آمدهاسهت:
«در ح بدیع قوای گویهد» (ر  .انهوری  ، ۴۲۷ :۱۳۳۷درحالیکهه قطعهه در ذم بهدیع طبیهب
است.
ا قطعه  ،۲انوری ،نسخۀ فاتح ،برگ ۱۱۱
ای خداوندی کهه از دریهای دسهت فایضهت
آنکه او رخسار مههر ۷آرایهد از رخسهار مههر
وانکه او گیسوی شب پیراید از مقرا صبح
مصر جامع از تو شد گیتی کهه از روی مثهای
نوع تو در شخم توست ار چه ز بیمثلی تهو
زانکه خیر کلهی انهدر حفهظ نهوع آمهد ببهین

کمترین خواهنده را چون کان فراوان خواستهاست
روی ملههههت را ز رای روشههههنت آراستهاسههههت
بههاغ دولههت را بههه صههبح خنجههرت پیراستهاسههت
رسهههتههای آفهههرینش را کمالهههت راستهاسهههت
زین سهخن گهرد گمهان یکبهارگی برخاستهاسهت
تا ز عهالم ههیچ نهوعی ههیچ وقتهی کاستهاسهت

مدح درونمایۀ اصلی و محوری بخش اعظم قصاید ،کثیری از قطعات ،برخهی رباعیهات
و حتی چند غزی انوری است .ممدوحان او از اقشار و طبقات گوناگون اجتمهاع هسهتند؛ از
شاهان و امیران و وزرا و رجای درباری تا عالمان و شاعران .ایهن قطعهه کهه در مهدح بزرگهی
است ،شامل اغراقهای معهود شاعر است .برخی تعابیر و مضهامین قطعهه (گهاه بها انهدکی
اختال در سایر اشعار انوری آمدهاست؛ باغ چیزی از خنجر ممدوح پیراسته بودن ،مصهر
جامع و رستۀ آن ،نوع و شخم ،خیر کلی:
ای جهههان را عهدی تههو آراسههته

انصا تو مصری است که در رستۀ او دیو

باغ ملک از خنجرت پیراسهته

(انوری ۷۱۳ :۱۳۷۶
نظههم از جهههت محتسههبی داد دکههان را
(همان۱۱ :

ً
 .7چنین است در اصل؛ ظاهرا «روز» درست است.
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وحدت نوع تو بر شخم تو مقصور کند
باز هر کاندر دوام خیر کلی دست او
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عقل صرفی که نظیرت ندهد مطلهب ای
(همان۶۰۶ :
بر بنیآدم قویتر بهترین عالم اسهت
(همان۷۷ :

ا قطعۀ  ،۳انوری ،نسخۀ فاتح ،برگ ۱۵۳
گفتی از بخششم چهو وقهت آیهد
زانکه از من به وقت شغل و عمهل

آسههتین پههر کنههی و دامههن هههم
دوستان بر خورنهد و دشهمن ههم

ا قطعۀ  ،۴انوری ،نسخۀ دانشگاه تهران  ،۳۵۲۷برگ ۲۱۳
بههه کههرم چههون تههو زیههر گههردون نههی
ای چو دست تو ابر [و] جیحون نهی
دو حریفانهههد از سهههه بیهههرون نهههی
در وثهههاق مهههن غریهههب امهههروز
کههه چنههویی بههه شهههر مههوزون نههی
بنهههده را شهههاهدی درافتادهاسهههت
خههواهم از بههاده کههه ّ
یهههک صهههراحی تمهههام و افهههزون نهههی
خاصههۀ توسههت

8

طلب شراب برای خود و شاهد در قطعۀ  ۴از مضامین بسیار رایج قطعات انوری اسهت.
ازجمله در بیت آخر قطعهای با همین مضمون ،که از چاپ نفیسی و مهدرپ رضهوی فهوت
شده ،اما در چاپهای سنگی (انوری ۲۶۶ :۱۶۶۳؛ انوری  ۳۱۳ :۱۲۶۶آمده گفتهاست:
 .8چنین است ردیف ابیات در اصل نسخه ،و شاید صورت درست آن با توجه به ردیف قطعهۀ همسهانی کهه در آخهر
توضیحات ذیل همین قطعه بهعنوان شاهد نقل شدهاست« ،نه» باشد.
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خهدای دانههد تهها از کجها بههه دسههت آریههم

در قطعهای با ردیف مشابه و قافیۀ همسان با قطعۀ نویافته هم گفتهاست:
مههنم امههروز و شههاهدی زیبهها
خوردهایم از بهرای ّ
قهوت نفهس
هیچت افتد کریمالدین که دهی

مههونس مهها کتههاب و افههزون نههه
یک منهی از کبهاب و افهزون نهه
یک منیمان شراب و افهزون نهه

(انوری ۷۲۴ :۱۳۷۶؛ برای موارد بیشتر ،ر  .همان. ۷۲۷ ،۷۲۲ ،۷۱۷ ،۷۱۶ ،۶۴۲ ،۶۳۶ ،۶۲۷ :
۵ا۳ا رباعیات
ا رباعی  ،۱انوری ،نسخۀ مجلس ،برگ ۱۶۵
آن بایههد کههرد و گفههت کههو فرمایههد
ای دی اگههرت مههراد دلبههر بایههد
ور گوید جان بهده مگهو کهی بایهد
گر گوید خون مگو کز چه سبب

این رباعی به صورت زیر در کلیات شم نیز آمدهاست (مولوی: ۱۳۶۱ :۲
ای دی اگهههرت رضهههای دلبهههر بایهههد
گر گوید خون گری مگوی از چه سبب

آن بایهههد کهههرد و گفهههت کهههو فرمایهههد
ور گویههد جههان بههده مگههو کههی شههاید

و مشخم نیست در چند نسخۀ مورد اسهتفادﮤ مصهحح بودهاسهت .از ویژگیههای کلینات
شم اشعار الحاقی فراوان در آن است« :با اینکه دیوان کبیر چاپ استاد فروزانفر بر دسهت
بزرگترین مولویشناپ قرون و اعصار فهراهم آمدهاسهت ،هنهوز ههم خهالی از اشهکایها و
ً
نقمهایی نیست .اجماال میتوان گفت که در این دیوان هنوز هم حجم قابل مالحظههای از
شعر دیگران وجود دارد که کار را برای هر پژوهندهای دشوار میکند» (شفیعی کدکنی  :۱۳۶۷ب
 . ۴۴ /۱مولوی با شعر انوری آشنا بوده و در مواردی از آن تأثیر پذیرفتهاست .ازجمله ،تمثیهل
معرو «مری کردن رومیان و چینیان» (همان ۱۶۴ :در دفتر ّاوی مثنوی مأخوذ از قطعههای از
انوری با مطلع بیت زیر است:
صفهای را نقش میکردند نقاشان چهین

بشنو این معنی کز این خوشتر حدیثی نشنوی

دور نیست که موالنا رباعی انوری را بر زبان رانده باشهد و از ایهن رهگهذر بهه نسهخه یها
نسخههای از کلیات شم به نام او الحاق شده باشد.
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ا رباعی ،۲نسخۀ سپهساالر ،صفحۀ ۶۱۶
آنکس که همه جهانش در فرمان است
از سههایۀ خورشههید اگههر نیسههت گزیههر
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طغهههری تگهههین دادبهههگ اینهههک آن اسهههت
خورشههید ملههو و سهههایۀ یههزدان اسهههت

طغریتگین دادبگ ،که در سای  ۶۶۳از جانب غوریان بر رخج و بست حکمرانی داشهته
و با ایتکین صاحب هرات جنگیدهاست (ابناثیر ،ب ۴۷۴/۳؛ انوری  ،۱۳۷۶مقدمۀ مصهحح، ۶۲ :
از ممدوحان انوری است و شاعر چند بار او را ستودهاست (ر  .همان. ۳۳۲ ،۳۶۶ :
منابع
ّ
ّ
ّ
ابناثیر ،عزالدین (۱۴۰۷ق۱۳۶۷ /م  ،الکامل فی التاری  ،ب  ،۳راجعه و صححه الهدکتور محمهد یوسهف
الدقاقه ،بیروت :دارالکتب العلیمیه.
ّ
ّ
ابوریحان بیرونی ،محمد بن احمد ( ، ۱۳۶۶التفهی ألوائل صناعه التنجی  ،تصحیح جالیالهدین همهایی،
تهران :نشر هما .۱۳۶۶
انوری ( ، ۱۳۷۶محمدبن علی ،دیوان ،به کوشش محمد تقی مدرپ رضوی ،تهران :علمی و فرهنگی.
انوری ( ۱۳۳۷ش  ،دیوان ،با مقدمه و تصحیح سعید نفیسی ،تهران :مؤسسۀ مطبوعاتی پیروز.
انوری ( ۱۶۶۳م  ،دیوان ،دیوان ،نولکشور لکهنو :چاپ سنگی هندوستان.
انوری ( ۱۲۶۶ق  ،دیوان ،تبریز :چاپ سنگی.
انوری ،دیوان ،نسخۀ خطی شمارﮤ  ۱۳۶۰۳کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.
انوری ،دیوان ،نسخۀ خطی شمارﮤ  ۲۳۴ / ۳کتابخانۀ مینوی ،تاریخ کتابت ۶۳۲ :هجری.
انوری ،دیوان ،نسخۀ خطی شمارﮤ  ۲۴۶/۱۰کتابخانۀ مینوی.
انوری ،دیوان ،نسخۀ خطی کتابخانۀ فاتح استانبوی ،فیلم شمارﮤ  ۶۱ه کتابخانۀ مرکهزی دانشهگاه تههران،
تاریخ کتابت ۷۰۶ :هجری.
انوری ،دیوان ،نسخۀ خطی شمارﮤ  ۲۰۳کتابخانۀ سپهساالر.
انوری ،دیوان ،نسخۀ خطی جنگ حکیم اغلوپاشا ،فیلم شمارﮤ  ۱۷۰ / ۱دانشگاه تهران.
انوری ،دیوان ،نسخۀ خطی شمارﮤ  ۶۲۶۷کتابخانۀ ملک ،تاریخ کتابت :قرن هفتم.
انوری ،دیوان ،نسخۀ خطی شمارﮤ  ۲۴۰/۲کتابخانۀ دانشگاه تهران ،تاریخ کتابت ۷۶۳ :هجری.
انوری ،نسخۀ خطی شمارﮤ  ۶۶۲۷کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.
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انوری ،دیوان ،نسخۀ خطی شمارﮤ  ۱۱۶۶۱کتابخانۀ آستان قدپ رضوی ،تاریخ کتابت :قرن هشتم.
جرجههانی ،سههید اسههماعیل ( ، ۱۳۶۶ذشیننرﮤ شوارزمشنناهی ،کتههاب سههوم ،بخههش دوم ،تصههحیح جههالی
مصطفوی ،تهران :انجمن آثار ملی.
جمایالدین اصفهانی ،محمدبن عبدالرزاق ( ۱۳۷۳ش  ،دیوان ،تصحیح وحید دستگردی ،تهران :نگاه.
درایتی ،مصطفی ( ، ۱۳۶۳فهرستوارﮤ دستنوشتهای اینران (دننا  ،تههران :کتابخانهه ،مهوزه و مرکهز اسهناد
مجلس شورای اسالمی.
ّ
دشتی ،علی ( ، ۱۳۳۰قلمرو سعدی ،تهران ،زوار.
سعدی  ، ۱۳۶۶( ۱مصلح بن عبدالله ،کلیات سعدی ،به اهتمام محمدعلی فروغی ،تهران :امیرکبیر.
سعدی  ، ۱۳۶۶( ۲غزلهای سعدی ،تصحیح غالمحسین یوسفی ،تهران :سخن.
شریفی صحی ،محسن و مهدخت پورخهالقی چتهرودی (« ، ۱۳۳۱اشهعار نویافتهه از انهوری در نسهخهای
کهن» ،جستارهای ادبی ،شمارﮤ .۱۷۳
شریفی صحی و حامد خاتمیپور (« ، ۱۳۳۲اشعار نویافته در جنهگ خطهی  ۳۰۰مجلهس» ،متنشناسهی
ادب فارسی ،دورﮤ جدید ،سای پنجم ،شمارﮤ .۱
شفیعی کدکنی ،محمدرضا ( ، ۱۳۷۴مفل کیمیافروش ،تهران :سخن.
شفیعی کدکنی ،محمدرضا ( ، ۱۳۶۷غزلیات شم تبریز ،تهران :سخن.
شمس حاجی ،محمد بن دولتشاه بن یوسف شیرازی ( ، ۱۳۳۰سنفینه ،مقدمهه ،تصهحیح و تحقیه مهیالد
عظیمی ،تهران :سخن.
شهمردانبن ابیالخیر ( ، ۱۳۶۲نزهتنامۀ عالیی ،تصحیح فرهنگ جهانپور ،تههران :مؤسسهۀ مطالعهات و
تحقیقات فرهنگی.
شهیدی ،سید جعفر ( ، ۱۳۶۲شر لغات و مشکالت دیوان انوری ،تهران :علمی و فرهنگی.
عوفی ،محمد ( ۱۳۲۱ق ۱۳۰۳ /م  ،لباب االلباب ،تصحیح ادوارد براون ،لیدن :مطبعۀ بریل.
فروزانفر ،بدیعالزمان ( ، ۱۳۶۷سخن و سخنوران ،تهرانّ ،زوار.
ماهیار ،عباپ ( ، ۱۳۶۲ثری تا ثریا ،کرب :انتشارات جام گل.
ّ
منزوی ،احمد ( ، ۱۳۶۰فهرست نسخههای شطی فارسی ،ب  ،۳تهران :مؤسسۀ فرهنگی منطقهای.
مولوی  ، ۱۳۳۰( ۱جالیالدین محمد ،مثنوی ،تصحیح رینولد ا .نیکلسون ،تهران :هرمس.
هههههه  ، ۱۳۶۶( ۲کلیات شم  ،تصحیح بدیعالزمان فروزانفر ،تهران :امیرکبیر.
میرافضلی ،علی (ُ ، ۱۳۳۴جنگ رباعی ،پژوهش و ویرایش سیدعلی میرافضلی ،تهران :سخن.
وحیدیان کامیار ،تقی ( ، ۱۳۶۳فرهنگ اوزان شعر فارسی ،مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

