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کتابشنایسموضویع
س ّید آرمان حسینی آبباریکی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

.1اشاره
شیخ کمالالدین مسعود خجندی معروف به «شیخ کمال» از مشاهیر،
عرفا و شــعرای قرن هشــتم هجری اســت .والدت او در اوایل قرن هشــتم
خجنــد ماوراءالنهــر اتفــاق افتاد و پس از گذرانــدن دوران جوانی از آن
در
ِ

چکیده :شیخ کمال الدین مسعود خجندی معروف به «شیخ
کمال» از مشاهیر ،عرفا و شــعرای قرن هشتم هجری است.
پژوهشــگران مختلفی پیرامون کمال خجندی ،تحقیقاتی
در قالب کتــاب ،مقاله و پایاننامه انجــام دادهاند .نگارنده
در نوشــتار حاضر میکوشد فهرســتی از کتابها ،مقاالت،
پایاننامهها و  ....که پیرامون کمال خجندی و اشعار او تاکنون
به طبع رســیده اســت ،ارائه دهد .وی از منابع معتبر ،شامل
کتابشناسیهای عمومی و پایگاههای الکترونیکی در جهت
گردآوری پژوهشهای صورت گرفته استفاده کرده است.
کلیدواژهها  :کتابشناسی ،کمال خجندی ،شیخ کمال.
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شــهر به ســفر حــج رفت و هنــگام مراجعــت در تبریز رحل اقامــت افگند
ّ
و در ظــل حمایت ســلطان حســین جالیر قــرار گرفت .به فرمان ســلطان
حســین باغ و خانقاهی در «ولیانکوه» تبریز برایش ترتیب یافت که در آن
ســکونت گزید .چون در ّ
تصوف کامل عیار و در ارشــاد نافذ الکلمه و در
زهد و تقوی مشار البنان و در شعر و ادب استاد بود ،مورد اقبال خلق قرار
گرفت و پیروان بســیار و مریدان وفادار از خواص و عوام حاصل کرد و به
تبریز دل بســت و به باغ و خانقاهی که ســلطان جالیری برای او ســاخته
ّ
بود تعلق خاطر یافت .کمال در همانجا وفات یافت و به خاک ســپرده
شــد و تاریخ وفاتش را در مآخذ معتبر  803هجری نوشتهاند .شعر کمال
ّ
ّ
همــراه اســت بــا لطافت کالم و رقــت معانی و دقــت در مضمونآفرینی و
اشــعار اصلــی او غزلهــای وی اســت کــه دیــوان مفصلی را همــراه چند
ّ
رباعی و قطعه در حدود هشتهزار بیت تشکیل میدهد و نسخ متعدد
از آن موجود است و به طبع رسید.

1

 .1صفا؛ ذبیحاهلل؛ تاریخ ادبیات ایران؛ تهران :فردوس ،ج  ،3ص  1131ـ .1134
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کتابشناســی به معنای تهیۀ فهرســت کلیه کتابها و آثار منتشرشــده
در یک موضوع خاص اســت .یک کتابشناســی کامل و منظم ،اساس
و پایــۀ تحقیقــات گوناگــون میتوانــد باشــد و چنیــن پژوهشــی آینــۀ تمام
ّ
نمای فرهنگ یک کشور و تحولت آن است 2.امروزه انجام پژوهشهای
جدیــد بــدون مطالعه پژوهشها و تحقیقات پیشــین ،امــری ناممکن به
شــمار میآیــد؛ چرا کــه در این صورت ممکن اســت پژوهــش جدید تنها
تکرار پژوهشهای پیشــین باشــد و هدررفت زمان و امکانات را به همراه
داشــته باشــد .از ایــنرو رجــوع بــه کتابشناســیهای مرتبط بــا موضوع
پژوهــش ،نخســت گســترۀ دیــد پژوهندگان را وســعت میبخشــد و دیگر
ً
آنکه به پژوهشگر این اطمینان را میدهد که موضوع برگزیده کامال جدید
است .سوم آنکه آشنایی و وقوف بر موضوعات انجامگرفته گاه میتواند

کتابشنایسموضویع
خردادماه ،ص .52
 انــوری ،ســلیمان (« ،)1375نگاهــی بــه گنجینــه ز بــان اشــعار خواجهکمــال» ،مقــاالت مجمــع بزرگداشــت کمــال خجنــدی ،تبریــز :مجمــع
بزرگداشت شیخ کمال خجندی ،ص .26-15

 بــاری ،محمــد (« ،)1375کمــال در حلقــه رنــدان» ،مقــاالت مجمــعبزرگداشــت کمــال خجنــدی ،تبریــز :مجمــع بزرگداشــت شــیخ کمــال
خجندی ،ص .37-27
 بایمــتاف ،لقمــان (« ،)1377کمــال خجنــدی و تار یــخ» ،کیهــانفرهنگی ،شماره  ،149بهمن ماه ،ص .39-38

به منزله راهنمایی در گزینش موضوعات جدید باشــد و مســیر جدیدی

 -بنــیزاده ،عبدالخالــق (« ،)1375شــیخ کمــال خجنــدی از نظــر

را در امــر پژوهــش فــراروی پژوهشــگر بگشــاید و وی را بــه ادامــه کار دیگــر

صدرالدیــن عینی» ،مقاالت مجمع بزرگداشــت کمال خجندی ،تبریز:

پژوهشــگران و تکاملبخشــیدن به یافتههای آنهــا در آن موضوع رهنمون

مجمع بزرگداشت شیخ کمال خجندی ،ص .386-378

ســازد 3.بدون تردید کتابشناســی کمال خجندی هــم ،به عنوان یکی
از ابزارهای مهم اطالعرســانی ،میتواند عالوه بر راهنمای پژوهشــگران در
پژوهشهای آتی ،بر غنای تحقیقات آنان نیز بیفزاید.
شــایان ذکــر اســت بــرای بهدســتدادن فهرســتی از پژوهشهــای انجــام
گرفته دربارۀ اشــعار کمال خجندی از منابع ذیل اســتفاده شــده اســت.

برای تهیۀ فهرســت مقالهها ،نگارنده عالوه بر «فهرســت مقاالت فارسی»
نوشــتۀ ایرج افشار ،از اطالعرســانی «پرتال علوم انسانی» (www.ensani.
« ،)irپایــگاه مجــات تخصصــی نــور» (« ،)www.noormags.comمرکــز
اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی» ( )www.sid.irو «بانک اطالعات
نشریاتکشــور» ( )www.magiran.comنیــز ســود بــرده اســت .همچنین
برای تهیۀ فهرست کتابها ضمن استفاده از فهرست کتابهای چاپی
بهــای چاپی فارســی خانبابا
فارســی احســان یارشــاطر و فهرســت كتا 
ّ
مشــار و  ،...از پایــگاه اطالعرســانی «ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملــی
ایــران» ( )www.nlai.irو بــرای پایاننامههــا نیز از درگاه «پژوهشــگاه علوم
و فنــاوری اطالعــات ایــران» ( )www.irandoc.ac.irو «ســایت کدینــگ
پایاننامههای دانشگاه آزاد اسالمی» ( )www.tc.iau.irبهره برده است.

 تاشــمتوف ،رحیــم (« ،)1375مخاطــب در غزلیات کمــال» ،مقاالتمجمــع بزرگداشــت کمــال خجنــدی ،تبریــز :مجمــع بزرگداشــت شــیخ
کمال خجندی ،ص .44-38
 تجلیــل ،جلیــل (« ،)1375جمال کمندی در شــعر کمال خجندی»،مقــاالت مجمع بزرگداشــت کمال خجنــدی ،تبریز :مجمع بزرگداشــت
شیخ کمال خجندی ،ص .53-45
 حبیــبزاده ،امیربیــک (« ،)1375ذکر شــعرای پیشــین و معاصران دراشعار کمال» ،مقاالت مجمع بزرگداشت کمال خجندی ،تبریز :مجمع
بزرگداشت شیخ کمال خجندی ،ص .62-54
 حبیبــی آزاد ،ناهیــد (« ،)1374معرفــی دیوانهــای خطــی دو شــاعرتاجیــک قــرن ششــم و قــرن هشــتم هجــری در کتابخانه مجلس شــورای

اســامی» ،مجموعــه مقــاالت ســمینار هفتادمیــن ســال افتتاح رســمی
کتابخانه مجلس شورای اسالمی ،ص .225 -219
 حســینی ،ســید محمــد (« ،)1377تلمیــح و ایهــام در شــعر کمــالخجندی» ،متنپژوهی ادبی ،شماره پنجم ،پاییز ،ص .86-65

الف) مقالهها
 -اســداهللیف ،ســعداهلل (« ،)1372کنیــه و القــاب کمــال خجنــدی»،

 -حصاری ،میرهدایت (« ،)1375کمالالدین مســعود خجندی ،عصر

کیهان فرهنگی ،شماره  ،103آبانماه ،ص .31-30

و محیط او» ،مقاالت مجمع بزرگداشــت کمال خجندی ،تبریز :مجمع

 افصــحزاد ،اعالخــان (« ،)1375عالــم ســخن کمــال بگرفــت»،ایرانشناخت ،شماره سوم ،زمستان ،ص .88-67

بزرگداشت شیخ کمال خجندی ،ص .72-63
 -حمیــدی ،جعفــر (« ،)1385تبریــز مرا راحت جان :ســیری در زندگی و

 -امین ،حسن (« ،)1392حافظ و کمال خجندی» ،حافظ ،شماره ،102

شعر کمال خجندی» ،اطالعات 18 ،خرداد ،ص .6
 -خــادم ،علــی (« ،)1367حبیــب یــا رقیــب حافــظ شــیرازی و کمــال

 .2ستوده.210 :1383 ،
 .3صبا.43 :1387 ،

خجندی» ،کیهان فرهنگی ،شماره  ،56ص .87-84
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 دادجــو ،دره (« ،)1378کمــال و موســیقی :نامهــا و اصطالحــاتموسیقیایی در دیوان کمال خجندی» ،کتاب ماه هنر ،شماره پانزدهم و
شانزدهم ،ص .32-28

کمال خجندی ،ص .161-151
 شــیربایف ،س (« ،)1375اســتفاده اشــعار کمــال خجنــدی دردرسهای زبان تاجیکی» ،مقاالت مجمع بزرگداشــت کمال خجندی،

 رحمانــی ،روشــن (« ،)1375چهرههایــی واقعــی ،افســانوی وســنتهای مردمی یکی از واســطههای تصویر بدیعی کمال خجندی»،
ایرانشناخت ،شماره سوم ،ص .110-89

تبریز :مجمع بزرگداشت شیخ کمال خجندی ،ص .169-162
 صدر ینیــا ،باقــر (« ،)1378ســیمای کمــال در آیینــه تذکرههــا»،ایرانشناخت ،شماره دوازدهم ،بهار ،ص .97-78

 روشــن ،محمــد (« ،)1375شــعر کمــال و مقوالتی از تمثیلشناســی»،مقــاالت مجمع بزرگداشــت کمال خجنــدی ،تبریز :مجمع بزرگداشــت
شیخ کمال خجندی ،ص .92-73

 عابــدوف ،داداجــان (« ،)1381حکایــات و روایــات شــفاهی پیرامــونشــیخ کمال خجندی» ،فرهنگ خراســان ،شــماره هفتم و هشــتم ،پاییز
و زمستان ،ص .101-85

 سلطانزاده ،ماهر خواجه (« ،)1375حکمت عرفانی کمال» ،مقاالتمجمــع بزرگداشــت کمــال خجنــدی ،تبریــز :مجمــع بزرگداشــت شــیخ
کمال خجندی ،ص .99-93
 ســلیمانی ،قهرمــان (« ،)1375جامــهای بیانــدام بــر قامــت کمــالخجندی» ،ایرانشناخت ،شماره دوم ،ص .308-287

 عالماف ،کرامتاهلل (« ،)1375میراث کمال خجندی از نگاه فلسفیو عرفانــی» ،مقــاالت مجمع بزرگداشــت کمال خجنــدی ،تبریز :مجمع
بزرگداشت شیخ کمال خجندی ،ص .179-170
 عباســی ،فت ـحاهلل (« ،)1382کمــال ادب فارســی» ،کیهــان فرهنگــی،شماره  ،205آبانماه ،ص .45-44

 ســورنا ،م (« ،)1348کمال خجندی» ،وحید ،شــماره  ،69ص -815.817

 ســیدزاده ،ســیدعمران (« ،)1375معمــا در اشــعار کمــال» ،مقــاالتمجمــع بزرگداشــت کمــال خجنــدی ،تبریــز :مجمــع بزرگداشــت شــیخ
کمال خجندی ،ص .118-116
 شــانظری ،علیرضــا (« ،)1393غزلهــای رندانــه کمــال خجنــدی»،همایش انواع ادبی در ادبیات فارســی ،دانشــگاه آزاد اسالمی واحد فسا،
اردیبهشت ماه.

 عبدالســتار ،عبدالشــکور (« ،)1375عربیت در شــعر کمال» ،مقاالتمجمــع بزرگداشــت کمــال خجنــدی ،تبریــز :مجمــع بزرگداشــت شــیخ
کمال خجندی ،ص .192-180
 عبدالقادراف ،عبدالستار (« ،)1375امثال حکم اشعار شیخ کمال»،مقــاالت مجمع بزرگداشــت کمال خجنــدی ،تبریز :مجمع بزرگداشــت
شیخ کمال خجندی ،ص .199-193
 عقیقی بخشایشــی ،عبدالرحیم (« ،)1375باباکمال خجندی ،افکارو معاصران او» ،کیهان اندیشه ،شماره  ،70ص .193-185

 شــریفزاده ،خدایــی (« ،)1375بنیــاد مردمــی عرفــان شــیخ کمــالخجنــدی» ،مقــاالت مجمع بزرگداشــت کمال خجنــدی ،تبریز :مجمع
بزرگداشت شیخ کمال خجندی ،ص .144-127
 شعردوســت ،علیاصغر (« ،)1375ادب فارسی و کلمینی یا حمیرا»،مقــاالت مجمع بزرگداشــت کمال خجنــدی ،تبریز :مجمع بزرگداشــت
شیخ کمال خجندی ،ص .150-145
 « ،)1375( ---------------کمــال خجندی ،ســتارۀ درخشــانادب پارسی» ،اطالعات ،ششم آذرماه ،ص .6
 « ،)1375( ---------------یاد کمال در شــعر شــهریار» ،ایران، 13آذرماه ،ص .12

 شمیســا ،ســیروس (« ،)1375کمــال خجنــدی و نقد ادبــی» ،مقاالتمجمــع بزرگداشــت کمــال خجنــدی ،تبریــز :مجمــع بزرگداشــت شــیخ
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 -علیمــردان ،امیر یــزدان (« ،)1375کمــال خجنــدی و حســن دهلوی،

مســئله رابطــه اثــاری تتبع و نــوآوری» ،مقاالت مجمع بزرگداشــت کمال
خجنــدی ،تبر یــز :مجمع بزرگداشــت شــیخ کمال خجنــدی ،ص -200
.215
 غفارآوا ،امیده (« ،)1375ملمعات در اشــعار کمال» ،مقاالت مجمعبزرگداشــت کمــال خجنــدی ،تبریــز :مجمــع بزرگداشــت شــیخ کمــال
خجندی ،ص .221-216
 غیــاثاف ،نــوراهلل (« ،)1375پرتــو قرآن در آینه غــزل» ،مقاالت مجمعبزرگداشــت کمــال خجنــدی ،تبریــز :مجمــع بزرگداشــت شــیخ کمــال
خجندی ،ص .228-222
 فرجپور ،محمد (« ،)1374ملک خوارزم گرفتم به سخنهای غریب»،اطالعات ،پنجم اسفند ،ص .6
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 -فــرزام ،حمیــد (« ،)1347تحقیــق در ســبک ســخن شــیخ کمــال

 -مصطفــوی ســبزواری ،رضــا (« ،)1375خجنــد و خجندیــان در آیینــه

خجندی» ،وحید ،شماره  ،53اردیبهشت ،ص .489-482

ادب فارسی» ،مقاالت مجمع بزرگداشت کمال خجندی ،تبریز :مجمع

 -قاســمووا ،مکرمــه (« ،)1375خصوصیتهــای زبانــی ضربالمثــل و

مقــال و حکمتهای آثار کمال خجندی» ،مقاالت مجمع بزرگداشــت
کمــال خجندی ،تبریز :مجمع بزرگداشــت شــیخ کمــال خجندی ،ص
.247-229
 قزاقآوا ،عمر (« ،)1375کمال و ســلمان» ،مقاالت مجمع بزرگداشــتکمــال خجندی ،تبریز :مجمع بزرگداشــت شــیخ کمــال خجندی ،ص
.252-248
 قیصــری ،ابراهیــم (« ،)1372وجــوه مشــابهات شــعر حافــظ و کمــالخجندی» ،آشنا ،سال دوم ،شماره  ،14ص .46-28

بزرگداشت شیخ کمال خجندی ،ص .303-297
یهــای ممتــاز شــعر کمــال
نکــن ،معصومــه (« ،)1376ویژگ 
 معد خجندی» ،نامه فرهنگستان ،شماره نهم ،ص .64-55
 مقصــوداف ،بدرالدین (« ،)1376کمال خجندی و محیط اجتماعیو فرهنگی تبریز» ،ایرانشناخت ،شماره چهارم ،بهار ،ص .234-187
 مقصــوداف ،برزالدیــن (« ،)1375واقعیــت روزگار کمــال خجندی درمقطعات او» ،مقاالت مجمع بزرگداشت کمال خجندی ،تبریز :مجمع
بزرگداشت شیخ کمال خجندی ،ص .304-303
 -مال احمد ،میرزا (« ،)1375شیخ کمال خجندی و کمالهای دیگر»،

 لویزان ،لئونارد (« ،)1371زندگی و دوران کمال خجندی» ،ایراننامه،شماره چهلم ،پاییز ،ص .706-689

ایرانشناخت ،شماره سوم ،زمستان ،ص .260-251
« ،)1375( ---------- -نگاهــی بــه نشــر تــازۀ دیــوان شــیخ کمــال

 مجتهــد شبســتری ،علیاشــرف (« ،)1375کمــال خجنــدی ،شــاعر وعارفی دیگر از ماوراءالنهر» ،مقاالت مجمع بزرگداشت کمال خجندی،
تبریز :مجمع بزرگداشت شیخ کمال خجندی ،ص .277-271

خجندی» ،آشنا ،سال پنجم ،شماره  ،30مرداد و شهریور ،ص .61-48
 موســوی ،میرنعمتالــه (« ،)1376نگاهــی بــه زمــان و شــعر کمــالخجندی» ،مجله دانشــکده ادبیات و علوم انســانی تبریز ،شــماره ،162

 مجــرد قمشــهای ،ســیداحمدرضا (« ،)1377شــاعر عــارف کمــالخجندی» ،کیهان فرهنگی ،شماره  ،149بهمنماه ،ص .37-36

بهار ،ص .188-159
 -مؤیــد شــیرازی ،جعفــر (« ،)1375پیوندهای هنری کمــال خجندی و

 -محمــد خواجهیــف ،احمدجــان (« ،)1375نگاهی به روابــط کمال با

ســعدی شــیرازی» ،مقــاالت مجمع بزرگداشــت کمال خجنــدی ،تبریز:

نقشــبندیه» ،مقاالت مجمع بزرگداشــت کمال خجنــدی ،تبریز :مجمع

مجمع بزرگداشت شیخ کمال خجندی ،ص .270-253

بزرگداشت شیخ کمال خجندی ،ص .290-278

 -میرزانو یــس ،مطلوبــه (« ،)1375موســیقی اشــعار کمــال خجنــدی»،

 محمدی خراســانی ،علی ( ،)1375مقاالت مجمع بزرگداشت کمالخجنــدی ،تبریز :مجمع بزرگداشــت شــیخ کمال خجنــدی ،ص -291
.296
 مختــارف ،احــرار (« ،)1375میــراث ادبــی کمــال خجنــدی درهندوستان» ،ایرانشناخت ،شماره سوم ،زمستان ،ص .250-243

مقــاالت مجمع بزرگداشــت کمال خجنــدی ،تبریز :مجمع بزرگداشــت
شیخ کمال خجندی ،ص .348-341

 میرسلیم ،سیدمصطفی (« ،)1375پیامآور صلح و دوستی» ،مقاالتمجمــع بزرگداشــت کمــال خجنــدی ،تبریــز :مجمــع بزرگداشــت شــیخ
کمال خجندی ،ص .14-11

 مســلمانیان قبادیانــی ،رحیــم (« ،)1375چــو دیــوان کمــال افتــد بــهدستت» ،جهان کتاب ،سال ّاول ،شماره چهاردهم و پانزدهم ،ص -14

 نــادری ،پرتــو (« ،)1375میــراث هنــری کمــال» ،مقــاالت مجمــعبزرگداشــت کمــال خجنــدی ،تبریــز :مجمــع بزرگداشــت شــیخ کمــال
خجندی ،ص .359-349

« ،)1375( ----------------- -مقطعات شــیخ کمال» ،آشــنا،

 -ناصــح ،محمد مهدی (« ،)1375صبغه عرفانی در شــعر کمالالدین

سال پنجم ،شماره  ،30ص .76-62

خجنــدی» ،مقــاالت مجمع بزرگداشــت کمال خجنــدی ،تبریز :مجمع

.15

 مشــتاق مهــر ،رحمــان (« ،)1377نقــد کمال از شــعر خــود و دیگران»،کیهان فرهنگی ،شماره  ،145ص .15-11

بزرگداشت شیخ کمال خجندی ،ص .377-360

 ناهیدی ،پروین (« ،)1387شــیخ کمــال خجندی» ،فصلنامه آفتاباسرار ،شماره پنجم ،ص .30-23
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 نصرالدیــن ،عبدالمنــان (« ،)1375نســخه حســن» ،مقــاالت مجمــعبزرگداشــت کمــال خجنــدی ،تبریــز :مجمــع بزرگداشــت شــیخ کمــال
خجندی ،ص .404-387
 نظیر ،عثمان (« ،)1375عالمی روی نمودند به درگاه کمال» ،مقاالتمجمــع بزرگداشــت کمــال خجنــدی ،تبریــز :مجمــع بزرگداشــت شــیخ
کمال خجندی ،ص .409-405

کتابشناسی کمال خنجـــــدی

تاجیکســتان بــا چاپهای تهــران و تبریز ،به راهنمایی :رضــا انزابینژاد،
پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار.

 احمدپــور عظیمــی ،محمدرضــا ( ،)1380اوزان عروضــی و آرایههــایادبــی در دیــوان کمــال خجندی ،بــه راهنمایــی :محمدعلی گذشــتی،
پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی (تهران مرکزی).
 -احمدیان ،معصومه ( ،)1389سبکشناســی اشعار کمال خجندی،

 -هادیزاده ،فریدون (« ،)1375نمای رند در غزلیات کمال خجندی»،

بــه راهنمایــی :عبدالرضــا مــدرسزاده ،پایاننامــه کارشناسیارشــد،

مقــاالت مجمع بزرگداشــت کمال خجنــدی ،تبریز :مجمع بزرگداشــت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان.

شیخ کمال خجندی ،ص .417-410
 هاشــماف ،صابرجــان (« ،)1375اســتفاده کلمههــای مرکــب تابــع درغزلیات کمال خجندی» ،مقاالت مجمع بزرگداشــت کمال خجندی،
تبریز :مجمع بزرگداشت شیخ کمال خجندی ،ص .424-418
 یارشــریف ،محمــد (« ،)1375کمــال تخیــل یــا نوعی صنعت ســوال وجــواب» ،مقــاالت مجمــع بزرگداشــت کمــال خجنــدی ،تبریــز :مجمــع
بزرگداشت شیخ کمال خجندی ،ص .126-119

ب) کتابها
 صدیقــی ،جــواد و دیگــران ( ،)1390کمــال خجندی :شــاعری که از نوباید شناخت ،تبریز :الوین.
ّ
 کمــال خجنــدی ،مســعود ( ،)1337دیــوان ،بــا مقدمــه ،حواشــی،تعلیقات و تصحیح عزیز دولتآبادی ،تهران :کتابفروشی تهران.

  ،)1338 /1959( ---------------اشــعار منتخــب کمــالخجنــدی ،بــه اهتمــام ش .حســینزاده ،اســتالینآباد :نشــریات دولتــی
تاجیکستان.

 اکبری ،حسین ( ،)1391فرهنگ تلمیحات و اشارات در دیوان کمالخجنــدی ،به راهنمایــی :باقــر صدر ینیــا ،پایاننامه کارشناسیارشــد،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب.
 بیســج ،معصومــه ( ،)1388بیــان (تشــبیه ،اســتعاره ،مجــاز و کنایــه)در دیــوان کمــال خجنــدی ،بــه راهنمایــی :تــورج عقدایــی ،پایاننامــه
کارشناسیارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.
 بهرامیراد ،جواد ( ،)1390بررسی صنایع معنوی بدیع در غزلیات کمالخجندی ،به راهنمایی :عباس نیکبخت ،پایاننامه کارشناسیارشــد،
دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 جــوان ،مصطفــی ( ،)1393بررســی اشــعار عرفانــی کمــال خجنــدی،پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر.

 جواهــران کچوســنگی ،حســین ( ،)1373شــرح لغــات و ترکیبــاتدر غزلیــات کمــال خجنــدی ،بــه راهنمایــی :جلیــل تجلیــل ،پایاننامه
کارشناسیارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
 -حسنیفر ،خدیجه ( ،)1387تشبیه در دیوان غزلیات کمال خجندی،

 ،)1354 /1975( --------------- -دیــوان ،متــن انتقــادی بــه

بــه راهنمایــی :میرنعمتالــه موســوی ،پایاننامــه کارشناسیارشــد،

اهتمــام ک .شــهیدفر ،مســکو :آ کادمی علوم اتحاد شــوروی ،انســتیتوی

دانشگاه پیام نور مرکز تبریز.

خاورشناسی.

  ،)1374( ---------------دیــوان همــراه بــا شــرح حــالو زندگانــی ،...پژوهــش و تحقیــق ایــرج گلســرخی 2 ،ج ،تهــران:
سروش(انتشارات صا و سیما).
  ،)1389( ---------------دیــوان کامــل کمالالدیــن مســعودخجنــدی معــروف به شــیخ کمال خجنــدی ،تصحیــح و مقدمه مجید
شفق ،تهران :سنایی.

 حســینی ،ســیدمحمدطاهر ( ،)1390شــرح صــد غــزل از غزلیــاتشــیخ کمالالدین خجندی ،بــه راهنمایی :مظاهر نیکخــواه ،پایاننامه
کارشناسیارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد.
 رحیــمزاده تاجیکســتانی ،شــادی ( ،)1380تحلیــل و بررســی نــکاتعرفانی و بالغی در اشــعار کمال خجنــدی ،به راهنمایی :محمدمهدی
ناصح ،پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد.
 -سروری ،بهاره ( ،)1391همبافتی حافظ شیرازی و کمال خجندی ،به

ج) پایاننامهها

راهنمایی :بهمن ســیدنظری ،پایاننامه کارشناسیارشــد ،دانشــگاه آزاد

نهــای کمــال خجنــدی چاپ
 -آفریــده ،مهــدی ( ،)1386تطبیــق دیوا 

اسالمی واحد ورامین.
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 شــریفی ،اســماعیل ( ،)1389مضامیــن مشــترک حافــظ و کمــالخجنــدی ،بــه راهنمایــی :قاســم انصــاری ،پایاننامه کارشناسیارشــد،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان.
 شــعبانپور ،رمضــان ( ،)1391صورخیال در دیوان کمال خجندی ،بهراهنمایی :علیمحمد مؤذنی ،پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد کرج.
 شمشــادی ،فاطمــه ( ،)1391بالغــت در غزلیات کمــال خجندی ،بهراهنمایــی :داوود اســپرهم ،پایاننامه کارشناسیارشــد ،دانشــگاه عالمه
طباطبایی.

 طریحی جلیلی ،علیرضا ( ،)1391مضامین مشــترک ســعدی و کمالخجندی ،به راهنمایی :حسین حاجیزاده ،پایاننامه کارشناسیارشد،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر.
لهــای ســعدی
 عباســیفرد ،معصومــه ( ،)1392بررســی تطبیقــی غز لهــای کمــال خجنــدی ،بــه راهنمایــی :محمدحســین
شــیرازی و غز 
کرمی ،پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه شیراز.
 غفــاری ،فرزانــه ( ،)1392پژوهشــی در مشــخصههای فرهنگــی واجتماعــی دیــوان کمــال خجنــدی ،بــه راهنمایــی :رضــا مصطفــوی
سبزواری ،پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
 قاسمی ،عزیز ( ،)1390فرهنگ تحلیلی لغات و ترکیبات دیوان کمالخجنــدی ،به راهنمایــی :رحمان ذبیحــی ،پایاننامه کارشناسیارشــد،
دانشگاه ایالم.
 قربانــی تازهکنــد ،حبیــب ( ،)1391بررســی صورخیال در اشــعار کمالخجنــدی ،پایاننامــه کارشناسیارشــد ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
شبستر.
 -قمی مافیآباد ،وحید ( ،)1392انواع تشبیه در دیوان کمال خجندی،

کتابشنایسموضویع
 نیکپیــام ،کامــران ( ،)1391بررســی صنایــع لفظــی در دیــوان کمــالخجندی ،به راهنمایی :علیمحمد مؤذنی ،پایاننامه کارشناسیارشد،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج.
کتابنامه
ب و مقاله
الف) کتا 
 افشــار ،ایرج؛ کتابشناســی دهســاله ( )1342-1333کتابهای ایران؛ با همکاریحسین بنی آدم ،تهران :انجمن کتاب.1346 ،
 -------؛ فهرست مقاالت فارسی در زمینۀ تحقیقات فارسی؛ ج چهارم ،تهران:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.1369 ،
 -------؛ فهرســت مقاالت فارسی در زمینۀ تحقیقات فارسی؛ ج پنجم ،تهران:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.1374 ،
  ،)1383( -------فهرســت مقــاالت فارســی در زمینــۀ تحقیقــات فارســی ،جششم ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 ســتوده ،غالمرضــا؛ مرجعشناســی و روش تحقیــق در ادبیــات فارســی؛ تهــران:سازمان تدوین و کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).1383 ،
 صبا ،ایرج؛ «کتابشناسیها :مقدمهای بر شناخت و تدوین»؛ کتاب ماه کلیات،شماره  ،129شهریور ماه ،1387 ،ص.51-42
 صفــا ،ذبی ـحاهلل؛ تاریــخ ادبیــات در ایــران؛ ج  ،3چ  ،7تهــران :انتشــارات فردوس،.1369
 مشــار ،خــان بابا؛ فهرســت کتابهــای چاپی فارســی؛ تهران :بنگاه ترجمه و نشــرکتاب.1352 ،

ب) سایت
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

www.irandoc.ac.ir

بانک اطالعات نشریاتکشور
ّ
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران

www.magiran.com

پایگاه مجالت تخصصی نور
مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

www.nlai.ir
www.noormags.com
www.sid.ir

پرتال علوم انسانی

www.ensani.ir

سایت کدینگ پایاننامههای دانشگاه آزاد اسالمی

www.tc.iau.ir

بــه راهنمایــی :حســین آذر پیوند ،پایاننامه کارشناسیارشــد ،دانشــگاه
آزاد اسالمی واحد کاشان.

 معصومــی ،یاســمن ( ،)1388نقــد اجتماعی و فرهنگــی ادبیات دورهتیمــوری (برمبنــای دیــوان کمال خجنــدی ،شــاه نعمتاله ولی ،قاســم
انوار و جامی) ،به راهنمایی :حســین نوین ،پایاننامه کارشناسیارشــد،
دانشگاه محقق اردبیلی.
 نــذری ،رســول ( ،)1385شــرح دشــوار یهای دیوان کمــال خجندی،به راهنمایی :غالمرضا افراســیابی ،پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد فسا.
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