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یاثرش
پژمان بختیاری و آه ب 
سهیال صارمی
پژوهشگر مستقل

شعر من چیست؟ آه بیاثری
سر برآورده ز آتشینجگری
پرتوی زودمیر و گرمآهنگ
چون فروغی که خیزد از شرری

1

پژمان بختیاری (با نام اصلی حسین بختیاری1353 –1279 ،ش) شاعر،
ترانهسرا ،نویسنده و مترجم بنام ایرانی است .پژمان یگانه فرزند عالمتاج
قائممقامی (1326-1262ش) متخلص به ژاله ،شاعر معروف و مدافع حقوق
1حسین پژمان بختیاری ،کویر اندیشه (تهران :پارسا.20 ،)1372 ،
Soheila Saremi, “The Lamentations of Pejman Bakhtiari,” Diyar, Number 5 (Winter
2018), 93 - 103.

سهیال صارمی < Soheila Saremi <sohilas54@yahoo.comپژوهشگر زبان و ادبیات فارسی
است که آثار بسیاری در زمینۀ ادبیات معاصر ایران و عرفان ایرانی ،بهویژه دربارۀ عطار نیشابوری،
از او به چاپ رسیده است .آخرین پژوهش او با نام عطار نیشابوری را اخیرا ً دفتر پژوهشهای
فرهنگی در مجموعۀ از ایران چه میدانم؟ منتشر کرده که در آن ،نویسنده با دیدگاهی کام ً
ال
متفاوت زندگی و اندیشۀ این عارف آزاداندیش و معترض اجتماعی را بررسی کرده است.
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زنان 2،و علیمرادخان میرپنج بختیاری ،مشروطهخواه و از خانهای بنام ایل
بختیاری 3،و از نوادگان قائممقام فراهانی (1214 -1158ش) 4،صدراعظم و
ادیب مشهور دربار محمدشاه قاجار ،بود.
پژمان فقط یک سال داشت که مادر و پدرش از یکدیگر جدا شدند 5.سرخوردگی
6
از شوی که جز ژاله همسر یا همسران دیگر و نیز فرزندان دیگری داشت،
آنگونه که از شعرهای ژاله برمیآید ،او را واداشت تا طفل خود را رها کند و به
خانۀ پدری بازگردد  .شاعر ایل بختیاری  27ساله بود که دیگربار مادر را دید
و تا پایان عمر با او بود 7.این رنج جانکاه زخمی عمیق بر جان پژمان بر جای
نهاد؛ زخمی که به نظر نمیرسد هرگز درمان یافته باشد .بازتاب این کودکی
رنجبار در اشعار پژمان نمایان است 8.او در شعری به سرنوشت اندوهبار خود و
از دست دادن مادر و پدرش اشاره کرده است:
طفلکی بودم که مادر خواست بییاور مرا
9
رفت در ن ُه سالگی سایۀ پدر از سر مرا
پژمان سالهای نخستین زندگی را در ایل گذراند و در شش سالگی به
مکتبخانهای در دستک چهارمحال رفت .چهارمحال در آن زمان جزو قلمرو
ایل بختیاری به شمار میآمد .خانهای بختیاری ،علیقلیخان سردار اسعد
بختیاری دوم و پسرش جعفرقلیخان سردار اسعد بختیاری سوم ،حضانت
پژمان را پس از درگذشت پدرش در 1288ش عهده دار شدند .آنگونه که از
سخنان پژمان برمیآید ،وصیت پدر او نادیده گرفته شد :آنگونه که خواستۀ
2حسن میرعابدینی“ ،پژمان بختیاری ”،در دانشنامۀ زبان و ادب فارسی ،به سرپرستی اسماعیل سعادت
(تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،)1386 ،جلد .132 ،2
3حسین گودرزی“ ،هویت ملی در شعر پژمان بختیاری ”،مطالعات ملی ،شمارۀ ( 2زمستان .115 ،)1383
4نادر نادرپور“ ،به یاد پژمان ”،سخن ،شمارۀ ( 1آذر و دی .111 ،)1353
5میرعابدینی“ ،پژمان بختیاری132 ”،؛ ایرج افشار“ ،حسین پژمان بختیاری ”،در نادرهکاران ،ویرایش
محمود نیکویه (تهران :قطره.317 ،)1383 ،
6عالمتاج (ژاله) قائممقامی ،دیوان عالمتاج (ژاله) قائممقامی ،با مقدمۀ پژمان بختیاری (تهران :گلآذین،
 127 ،)1391و .168
7قائممقامی ،دیوان15 ،؛ پژمان بختیاری ،دیوان اشعار پژمان بختیاری (چاپ 2؛ تهران :پارسا17 ،)1373 ،؛
میرعابدینی“ ،پژمان بختیاری.132 ”،
8بختیاری ،دیوان18-17 ،؛ عباس قنبری“ ،سبکشناسی شعر پژمان بختیاری ”،کیهان فرهنگی ،شمارۀ
( 229آبان .60 ،)1384
9بختیاری ،کویر اندیشه.17 ،
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پدر بود ،او را برای ادامۀ تحصیل به اروپا نفرستادند و پشیزی از ثروت انبوه
10
پدر به او نرسید.
شاعر بختیاری سالها بعد به تهران بازگشت و به دبستان اشرف و پس از
آن به مدرسۀ سنلویی ،نخستین مدرسۀ میسیونری کاتولیک در ایران ،رفت.
در مدرسۀ سنلویی زبان و ادبیات فرانسه را آموخت و همین امر بعدها مایۀ
امتیاز او از دیگران شد .در همین مدرسه بود که با پدر شعر نو ایران ،نیما
یوشیج ،آشنا شد 11.نظام وفا ،شاعر بنام آن روزگاران ،هم در مدرسۀ سنلویی
آموزگار پژمان بود 12.پژمان پس از فراغت از تحصیل به مشهد رفت و نزد ادیب
نیشابوری به آموختن ادبیات کالسیک فارسی پرداخت .در همان دوران از
13
محضر بدیعالزمان فروزانفر نیز زبان عربی آموخت.
پس از بازگشت به تهران در 1304ش ،به جای دو سال خدمت سربازی ،به
سبب آشنایی با زبان فرانسه پس از طی دورۀ آموزشی به وزارت تلگراف منتقل
شد که در آن زمان زیرمجموعۀ وزارت جنگ بود .بعدها به استخدام وزارت
تلگراف درآمد که پس از ادغام با وزارت پست به “وزارت پست ،تلگراف ،و
تلفن” تغییر نام داده بود .پژمان بختیاری تا زمان بازنشستگی در 1337ش
در همین وزارتخانه مشغول به کار بود .همچنین ،در دورۀ کوتاهی از 1303
تا 1304ش سردبیر روزنامۀ فکر آزاد شد که احمد بهمنیار چاپ و نشر آن
را بر عهده داشت 14.کتابی نیز دربارۀ تاریخچۀ ارتباطات و پیشرفت آن در
ایران نگاشت که در 1327ش به چاپ رسید 15.عالوه بر اینها ،چاپ نخستین
نسخههای مجلۀ پست ایران ،با همکاری نصراهلل فلسفی ،بر عهدۀ او بود.
پژمان بختیاری پس از درگذشت شاعر و ترانهسرای بزرگ معاصر ،رهی معیری،
در سال  1347مدیر ادبی برنامۀ گل ها در رادیو ایران شد 16.مهارت و هنرش
در ترانهسرایی او را به شهرت بسیار رساند .او از اعضای شورای شعر و ترانۀ
10افشار“ ،حسین پژمان بختیاری317 ”،؛ گودرزی“ ،هویت ملی در شعر پژمان بختیاری.116 ”،
11هوشنگ اتحاد ،پژوهشگران معاصر ایران (تهران :فرهنگ معاصر ،)1383 ،جلد .237 ،2
12محمدجعفر یاحقی ،جویبار لحظهها (چاپ 10؛ تهران :جامی.185 ،)1387 ،
13نادرپور“ ،به یاد پژمان111 ”،؛ قنبری“ ،سبکشناسی شعر پژمان بختیاری.80 ”،
14میرعابدینی“ ،پژمان بختیاری.132 ”،
15قنبری“ ،سبکشناسی شعر پژمان بختیاری.80 ”،
16حمید رضایی“ ،من این افسانهها را دوست دارم :یادی از پژمان بختیاری ”،بخارا ،شمارۀ ( 41اسفند
 -1384فروردین .140 ،)1385
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رادیو ایران نیز بود 17و حضورش در آنجا تأثیر بسزایی در بازآفرینی موسیقی
و ترانههای عامیانۀ بختیاری داشت 18.خاطرات ایل و زندگی عشایری همیشه
در ذهن پژمان زنده و در اشعارش نمایان بود .از جمله اشعار مهم او شعری
است که در آن زندگی عشایری ،سنتهای ایل بختیاری ،غرور و وطندوستی و
زیباییهای طبیعی سرزمین بختیاری و شیران نر آن دیار را میستاید:
گر ایرانزمین بختیاری نداشت
بر آنم که از بخت یاری نداشت
در بیت آخر این شعر نیز سرزمین مادری را خدای خویش مینامد:
سوی ایزدان رهنمای منی
تو ای بختیاری ،خدای منی!

19

پژمان به سبب همکاری درازمدت با رادیو ایران تا سال 1352ش سعادت
آشنایی با بسیاری از موسیقیدانان بنام آن زمان را داشت .از آن میان میتوان
به بزرگانی چون علی تجویدی (1385-1298ش) ،پرویز یاحقی (-1315
1386ش) ،محمود محمودی خوانساری (1366-1312ش) ،جواد معروفی
(1372-1291ش) و عبدالوهاب شهیدی (ز1301 .ش) اشاره کرد .پژمان در
تأسیس جامعۀ ادبی گوهر نیز تأثیری بسزا داشت 20.مقالهها و شعرهای پژمان
در مجلههای ادبی یغما ،گوهر ،ارمغان ،سخن ،وحید ،آموزش و پرورش و نوبهار
21
به چاپ رسیدهاند.
پژمان بختیاری بر اثر بیماری سرطان درگذشت و در گورستان بهشت زهرای
تهران به خاک سپرده شد .تاریخ وفات او را شاعرانی چون باقی نایینی و ریاضی
یزدی به صورت مادهتاریخ درآوردهاند 22.بر سنگ گورش بیتی نوشته از یکی از
شعرهای معروف او نوشته شده است:
17میرعابدینی“ ،پژمان بختیاری.132 ”،
18رضایی“ ،من این افسانهها را دوست دارم.140 ”،
19بختیاری ،کویر اندیشه.236 ،
20نصرتاهلل کاسمی“ ،و َفیات معاصران :درگذشت شاعری آزاده ،استاد پژمان بختیاری ”،گوهر ،شمارۀ 21
(آبان .853 ،)1335
21قنبری“ ،سبکشناسی شعر پژمان بختیاری65-64 ”،؛ قاسمی“ ،و َفیات معاصران.853 ”،
22کاسمی“ ،و َفیات معاصران.856-855 ”،
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تا رهرو عدم شد جسم شکستۀ ما
آسایشی عجب یافت اندام خستۀ ما

23

پژمان به گواهی اطرافیانش شاعری فروتن ،مهربان ،خوشذوق ،پُردانش،
24
سختکوش و سرشار از احساسات انساندوستانه بود.

آثار
پژمان از آغاز جوانی به سرودن شعر روی آورد .در ابتدا “سرمست” تخلص
میکرد و سپس آن را به “پژمان” تغییر داد 25.او شیفتۀ ادبیات کهن فارسی بود
و وقتش را به خواندن شعر میگذراند 26.در سال 1311ش به عضویت انجمن
ادبی حکیم نظامی درآمد که حسن وحید دستگردی پایهگذار آن بود و پژمان
در ویرایش نسخۀ پنج گنج یا خمسۀ نظامی با او همکاری میکرد؛ کاری که
27
عالقۀ پژمان را به ادبیات فارسی دو چندان کرد.
همزمانی پژمان با شاعرانی چون رهی معیری و امیری فیروزکوهی باعث شد
که از قالبهای شعر کهن پیروی کند 28.هرچند بیشتر قالبهای شعر فارسی
29
را تجربه کرده ،به نظر میرسد مهارتش در غزل باشد.
آشنایی عمیق پژمان با آهنگ و وزن و قافیه ،که به روشنی در شعرهایش نمایان
است ،تحسین بزرگان ادب و موسیقی ایرانی را برانگیخته است و هنرمندان
بنامی همچون قمرالملوک وزیری (1338-1284ش) ،منوچهر همایونفر
(1385-1303ش) ،محمدرضا شجریان (ز1319 .ش) و همایون شجریان (ز.
1354ش) شعرهای او را در قالب ترانه و آواز خواندهاند .از نمونههای زیبای
شعر پژمان میتوان به شعری با مطلع “در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد”
اشاره کرد که در زمان خود آفرین بسیاری را برانگیخت:
23بختیاری ،دیوان.325-324 ،
24قنبری“ ،سبکشناسی شعر پژمان بختیاری63 ”،؛ گودرزی“ ،هویت ملی در شعر پژمان بختیاری119 ”،؛
غالمحسین یوسفی“ ،نور در تاریکی ”،در چشمۀ روشن :دیداری با شاعران (تهران :علمی.551 ،)1369 ،
25محمد شریفی“ ،پژمان بختیاری ”،در فرهنگ ادبیات فارسی (تهران :نشر نو و معین.357-356 ،)1387 ،
26یاحقی ،جویبار لحظهها.186 ،
27شریفی“ ،پژمان بختیاری.357 ”،
28گودرزی“ ،هویت ملی در شعر پژمان بختیاری129-128 ”،؛ نادرپور“ ،به یاد پژمان.112 ”،
29شریفی“ ،پژمان بختیاری.356 ”،
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در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد
کس جای در این کلبۀ ویرانه ندارد
دل را به کف هرکه نهم باز پس آرد
30
کس تاب نگهداری دیوانه ندارد
در این شعر ،ضرباهنگ شعری و تأکید بر واژهها و ترکیبهای دو سیالبی
عشق ،خانهِ ،
کف ،هر که ،ن َهم) و تکرار واکه (مصوت) بلند “آ” در
کنج،
ِ
(مانند ِ
قافیهها ،به همراه تکرار همخوان (صامت) های “ن” و “د” بر تأثیر موسیقایی
آن می افزاید و نشاندهندۀ آشنایی ژرف پژمان با موسیقی شعر است.
پژمان ترانهای را نیز را برای آهنگی نوشت که نوازنده و موسیقیدان نامی،
مرتضی نیداوود ،تهیه کرده بود و خوانندۀ پرآوازه ،قمرالملوک وزیری ،آن را
به بهترین شکل اجرا کرد .بعدها خوانندگان بزرگ دیگری نیز این ترانه را اجرا
کردند:
آتشی در سینه دارم جاودانی
عمر من مرگیست ،نامش زندگانی

31

اشعار پژمان از سویی پُر از حس پشیمانی و باختن و تنهایی است که آنها را
تبدیل به دریچهای بر امیال و آمال آدمیند که گاه نیز درونمایههای جنسی
هم در آنها یافت می شود 32،و از سوی دیگر نشاندهندۀ گرایش کلی آن عصر
به آزادی و وطنپرستی و عشق به سرزمین مادری است 33.شعر های “جان
کندن” و “ایرانزمین” مشتی از این خروار است:
باز روز آمد و شد نوبت جان کندن ما
وه که فرسوده شد از محنت هستی تن ما
دل ما با همه چون آینه پاک است ولی
34
شد سیه کلبۀ ما ز آینۀ روشن ما
اگر ایران به جز ویرانسرا نیست
30بختیاری ،دیوان.323 ،
31بختیاری ،دیوان.242 ،
32افشار“ ،حسین پژمان بختیاری316 ”،؛ شریفی“ ،پژمان بختیاری.357 ”،
33گودرزی“ ،هویت ملی در شعر پژمان بختیاری.119 ”،
34بختیاری ،دیوان.60 ،
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من این ویرانسرا را دوست دارم
اگر تاریخ ما افسانه رنگ است
35
من این افسانهها را دوست دارم
از جمله شعرهای زیبای او که اندوه عشق را با اندوه زیستن و دیدن ناگواریها
در هم آمیخته است ،شعر “از بیوفایی روزگار و دوستان” است .او در این شعر
همۀ عناصر هستی را دشمن خویش میبیند و همهکس را جفاکار و بیوفا:
دوست به کین است و آسمان به کمینم
خستهدل از [هر چه] آسمان و زمینم
پیش تو در اضطراب و بی تو در آتش
می ُکشد ،فراق چنینم
وصل چنان 
شِ کوه ندارم من از جفای تو ای دوست
36
از که وفا دیدهام که از تو ببینم؟
شعر این شاعر بختیاری چارچوبی استوار و زبانی پخته دارد .گاه نیز شکل
پند و اندرز به خود میگیرد ،مانند آنچه در شعرهای “ما همه مغروریم”،
“مدارا با مدعی“ ”،پاسخ سگ” یا “افسون عشق” میبینیم .او نیز مانند نیما
یوشیج که پیوسته به زندگی سادۀ روستایی میاندیشید و جلوههای رنگارنگ
تهران هرگز نتوانست او را بفریبد ،پیوسته به سرزمین بختیاری و زیباییهای
آن میاندیشید و از بازگشت خود به تهران پشیمان بود .این نکته در شعر
37
“اصفهان” او به خوبی هویداست.
هرچند ردپای عشقهای ناکام و نومیدی از عشق در آثار او نظرگیر است ،گاه
در پارهای از شعرهایش از عشق و امید سخن میگوید یا لحظههای شیدایی
و سرخوشی را ثبت میکند ،چنان که در شعر “منظر جانبخش” از دزدیده
نگریستن خود در زیبارویی که در همسایگی اوست با ظرافت تمام سخن
میگوید و شعری “اروتیک ”،ولی ادیبانه ،را رقم میزند:
جایگاه خواب من ناظر به زیبا منظریست
35بختیاری ،دیوان.228 ،
36بختیاری ،دیوان.148 ،
37بختیاری ،دیوان.30-29 ،
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نقش رویای جوانان خوابگاه دختریست
بستری از پرنیان سرخ و در دامان او
سر بر آر ای اشتیاق خفته ،شیرین دلبریست
جامهای هر شب بپوشد ،آرزوپرور تنش
جامهای کز نازکی گویی خیال شاعریست
بر بلورینشانه گیسوی بلوطیرنگ او
38
سایۀ بیدیست کاندر آب روشنگوهریست
گهگاه نیز به توصیف طبیعت روی میآورد و آنگاه که از دیدن زیباییهای
بیکران آن سرمست میشود ،شعری رنگین و آهنگین سرریز میکند؛ مانند
شعر “درۀ اوشان” که یکی از شعرهای زیبای پژمان است و “چند آوایی موسیقی
شعر”( 39کاربرد قافیههای میانی ،هماواییها و تناسبها) آن را گوشنوازتر
کرده است:
درۀ اوشان بهشت بادهنوشان را ببین
دیده بگشا ،درۀ سرسبز اوشان را ببین
در سواد شامگاهان موجزن بر طرف رود
سبزپوشان را نگه کن ،سرخپوشان را ببین
تا درین سودا تو را نی دین به جا مان َد نه دل
جلوۀ پرشور آن گیسو ب ه دوشان را ببین
ای خریدار متاع دلرباییها بیا
40
عشوۀ خوبان و زیباییفروشان را ببین
دوستان از کف شده ،مانند ملکالشعرای بهار و وحید
شعرهایی نیز دارد در رثای
ِ
دستگردی .گاه نیز “مادهتاریخ” میسازد ،مانند شعری که برای جعفرقلیخان
سردار اسعد بختیاری سروده است.
نکتههای تاریخی نیز گاه انگیزۀ شعرپردازی این شاعر وطنپرست شده ،مانند
هارون رشید” یا “همبازی اردشیر دراز ست”.
شعرهای “پاسخ یحیی برمکی به
ِ
شعرهای مذهبی نیز در دیوانش جایگاهی ویژه دارند ،چنان که شعری بلند
 38بختیاری ،دیوان.69-68 ،
39محمدرضا شفیعی کدکنی ،موسیقی شعر (تهران :آگاه.413 ،)1368 ،
40بختیاری ،دیوان.163 ،
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و زیبا در توصیف حسینبن علی ،امام سوم شیعیان ،با نام “مکتب حسین”
سروده و در آن مکتب او را ستوده است.
پژمان همچنین تاریخ دورۀ اشکانیان را در قالب مثنوی به شعر درآورده است.
شهرت پژمان به سبب قصاید میهنپرستانهاش در هنگامهای است که ایران در
جنگ جهانی دوم پایمال استعمارگرانی همچون بریتانیا و شوروی شده بود؛
از این دست است شعرهای “نامه به استالین“ ”،نامه به وینستون چرچیل” و
42
“آذربایجان”.
41

پژمان گهگاه نیز به سرودن چهارپاره روی میآورد .منتقدان درونمایۀ یکی از
این چهارپارهها با نام “دودکشها” را ،که سرشار از تصویرهای نو و بدیع است،
با شعر معروف “دودکش پاککن” از ویلیام بلیک (William Blake, 1757-
43
 )1828مقایسه کردهاند:
دودکشها بر فراز بامها
هر نفس آهی ز دل برمیکشند

44

شعر پژمان زبانی ساده دارد 45.تصویرهای تازۀ شعرهای او در عین تازگی قابل
فهماند 46.بنا بر گفتۀ یکی از دوستان منتقدش ،پژمان از چاپ دو مجموعه
اشعار خود ،سیه روز و زن بیچاره ،ناخرسند بود و در سال  ،1310یکی از
دفترهای شعرش را با نام بیچارگی زنان پیش از چاپ سوزاند.
پژمان جز سرودن شعر به کارهای فرهنگی دیگری نیز دست زده است .از آن
میان میتوان به اینها اشاره کرد :تصحیح دیوان حافظ شیرازی در 1315؛ چاپ
کلیات جامی در 1317؛ چاپ آثار نظامی گنجوی به ترتیب خسرو و شیرین
در  ،1343مخزن االسرار در  ،1344هفت پیکر در  ،1344لیلی و مجنون
در  1347و شرفنامه در  1345که عموماً آن را قسمت نخست اسکندرنامه
41یاحقی ،جویبار لحظهها186 ،؛ بختیاری ،کویر اندیشه.8 ،
 44 42بختیاری ،کویر اندیشه 209-207 ،206-205 ،و .211-209
43یوسفی“ ،نور در تاریکی549-548 ”،؛ یاحقی ،جویبار لحظهها.186 ،
4644بختیاری ،دیوان.393 ،
45قنبری“ ،سبکشناسی شعر پژمان بختیاری.64 ”،
46مریم مشرف“ ،موسیقی و تخیل در شعر پژمان بختیاری ”،دوفصلنامۀ پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
شمارۀ ( 4بهار و تابستان .137 ،)1384
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میشناسند.
پژمان همچنین به چاپ اشعار مادرش ،ژاله (عالمتاج) قائممقامی همت گمارد
و زندگینامۀ کوتاهی از او را نیز در ابتدای آن گنجاند .این کتاب دیوان اشعار
ژاله قائممقامی نام دارد و در سال  1378با نام دیوان ژاله :عالمتاج قائممقامی
در سوئد تجدید چاپ شد و ترجمۀ انگلیسی آن نیز در Mirror of 1393
 Dew: The Poetry of Alam-Taj Zhale Qaem-Maqamiبه همت اصغر
سیدغراب در بوستون به چاپ رسید.
از آنجا که پژمان زبان فرانسه میدانست و به ادبیات آن کشور عالقه داشت،
اشعارش را به شاعران فرانسوی بلندآوازهای چون پل والری (Paul Valéry, 1871-
 )1945و شارل بودلر ( )Charles Baudelaire, 1821-1867تقدیم و تعدادی از
آثار ادبی پرآوازۀ فرانسه را نیز به فارسی ترجمه کرده است 47.شاید نتوان از نظر
توان شاعری و تأثیرگذاری بر جریان شعر امروز ایران جایگاهی همانند محمدتقی
بهار یا نیما یوشیج برای پژمان در نظر گرفت ،اما شعرها و ترانههای ماندگارش به
آسانی از حافظۀ دوستداران شعر و ادب و موسیقی محو نخواهد شد.

اثرشناسی پژمان بختیاری
الف .آثار برگزیده
زن بیچاره (تهران :بروخیم.)1308 ،
محاکمۀ شاعر (تهران :خاور.)1313 ،
خاشاک (تهران :امیرکبیر.)1335 ،
اندرز یک مادر (تهران :ادارۀ کل نگارش وزرات فرهنگ و هنر.)1347 ،
دیوان اشعار پژمان بختیاری (تهران :پارسا.)1368 ،
کویر اندیشه (تهران :پارسا.)1372 ،

ب .تصحیح نسخه
شمسالدین محمد حافظ شیرازی ،دیوان حافظ (تهران :بروخیم.)1315 ،
 5047قنبری“ ،سبکشناسی شعر پژمان بختیاری.61 ”،
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نورالدین عبدالرحمن جامی ،کلیات جامی (تهران :علمی.)1317 ،
شمسالدین محمد حافظ شیرازی ،لسان الغیب (تهران :ابنسینا.)1342 ،
جمالالدین الیاسبن یوسف نظامی گنجوی ،خسرو و شیرین (تهران :ابنسینا.)1343،
جمالالدین الیاسبن یوسف نظامی گنجوی ،هفت پیکر (تهران :ابنسینا.)1344 ،
جمالالدین الیاسبن یوسف نظامی گنجوی ،مخزن االسرار (تهران :ابنسینا.)1344 ،
جمالالدین الیاسبن یوسف نظامی گنجوی ،شرفنامه (تهران :ابنسینا.)1345 ،
جمالالدین الیاسبن یوسف نظامی گنجوی ،لیلی و مجنون (تهران :ابنسینا.)1347 ،

ج .ترجمههای برگزیده
بنجامین کنستانت ،وفای زن [با نام اصلی آدولف] (تهران :بینا.)1308 ،
ارنست تئودور آمادوس هافمن ،مادمازل اسکودری (تهران :بینا.)1308 ،

د .سایر آثار
بهترین اشعار :گزیدهای از اشعار کهن و معاصر فارسی (تهران :بروخیم.)1313 ،
به یادگار جشن هزارمین سال فردوسی (تهران :بینا ،بیتا).
داستان زندگانی حافظ (تهران :بینا ،بیتا).
تاریخ پست و تلگراف و تلفن (تهران :علمی.)1326 ،

ه .آثار منتشرنشده
گویش بختیاری
پادشاهان ایران
سخنوران پارسیگوی
تاریخ منظوم اشکانیان

