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یدون  نیندن  ننلمن«زهلا نل وم»ن
هتنن دنچ

 
زا تنل و

نوشتۀه 767ق(ه تمه 757ه بینه )تألیفه الهی  مواهب  کتمبه

دورۀه دره نوشتههشنهه تویریخه حعنوده یزه یزدی،ه ینه
ّ
حعینهیلن

آلهحظفره)718-795ق(هوهیزهیّح متهحتونهنثرهفمرساهدرهیینه

ب منههییه ریه تمریخهنویساه کتمبه یینه نویسننۀه یست.ه قرنه

اهنویسمناه
ّ
فد یزه بههپیرویه وه دیدههیسته قریره هدرنامیاه برییه

نظیرهنسویهزینری1هوهنمصریلنینهحنشا2،هبههآفرینشهیکاه

یزه کهه زدههیسته دسته فمرساه دشویره وه فداه نثرهمیه یزه

روزگمریهنزدیکهبههروزگمرهتألیفهحوردهتوّجههنویسننگمنه

خوده کتمبه یینه یزه ده
ّ
حتعن نسخهههمیه وجوده وه گرفتهه قریره

یکاهیزهشویهنهیهایّتهیینهکتمبهنزدهپیشیدیمنهیست.ه

درهسمله823ق،هححاودهکتباهکههکتمبهمواهب الهی ریه

یدیحۀه وه کرده وهخالصهه سمدهه ریه آنه یمفتههبود،ه پیچینهه سخته

تمریخهیینهسلسلههریهیزهسمله767هتمه795قهبههرشتۀهتحریره

دره کهه کتمبههمیاه یزه 27-28(.ه 1364:ه کتبا،ه )ححاوده درآورده

یزدیه حعینهیلنینه نویسننگاه سبکه تأثیره تحته بعنه سنۀه

ویعظهکمشفاه الشهداء  روضة  بهه تألیفهشنههیست،هحاهتوینه

یزه تقلینهمه برخاه بره یینهکتمبهعالوهه یشمرههکردهکههحؤلفه

سبکهمواهب الهی،هگمههعینهعبمریتهوهجاالتهیینهکتمبه

ریهدرهیثرهخودهدرجهکردهههیست.هیزهجالههدرهیینهناونه:

چدمنهحرکباهکههبههآهنهخمیاهوهگرمهرویهبمهآتشهرضیعهیللبمنه

شریکهیلعدمنه بمده بمه خوشهخریحاه وه تیزگمحاه یزه وه بودیه

بودی.ه)ویعظهکمشفا،ه1380:ه326(

بمنهوهیزهتیزگمحاه
ّ
بههآهنهخمیاهوهگرمهرویهبمهآتشهرضیعهیلل

مواهب،هیدبیمت:ه وهخوشهخریحاهبمهبمدهشریکهیلعدمن.ه)یزدی،ه

گ21پ(ه

درهبخشه التواریخ،ه زبدة  دره نیزه حوّرخهش یر،ه یبرو،ه ممفظه

کتمبه یزه فریویناه بخشههمیه نقله بهه آلهحظفر،ه بهه حربوطه

مواهب الهی،هگمههبنونهتغییرهدرهویژهههمهوهجاالت،هدسته

زدههوهعبنیلرزیقهسارقدنیهنیزهدرهیثرهخود،همطلع سعدین،ه

بمویسطههیمهباهویسطههیزهمواهب الهی یقتبمسهکردههیست.

بره یینهکتمبهریه یّوله نیاۀه نفیساهدرهسمله1326ه سعینه

یسمسهدوهنسخۀهحتأخر،هیکهنسخۀهکمحلهوهدیگریهدرهچدنه

یو،ه فریوینه زمامته علاهرغمه کرد.ه حدتشره وه تصحیحه برگ،ه

یینه شنههیست.ه ویرده چمپه یینه دره فریویناه یشکمالته

یشکمالتهچدنهدستههیست:ه خسننیفتمدگاههمیهفریوین،هکهه

بره دره ریه کمحله بدنه یکه گمهه وه جالهه یکه تمه کلاهه یکه یزه

بسیمریه دره کهه حتنه عرباه یشعمره وه ندمهجاالته حاهگیرد؛ه

سهمن یست؛ه باهحعداه وه شنهه ضبطه فمسنه بههصورته حویرده

ضبطهیشتبمههبسیمریهیزهلغمتهکههخودهبههچ مرهدستههتقسیمه

وه نسخهههمهغلطهضبطهشنهه دره کهه لغمتاه حاهشود،هنخسته

لغمتاه دومه یمفته،ه ریهه چمپاه حتنه بهه غلطه صورته هامنه بهه

کههنفیساهدرهخوینننهآن مهدچمرهبنخویناهشنه،هسومهلغمتاه

بودنه غلطه گامنه بهه نفیساه وه بودهه نسخهههمهصحیحه دره کهه

وه برده،ه پمنوشته بهه ریه صحیحه ضبطه وه دیدهه تغییره ریه آن مه

ویرده یشتبمهه مروفهچیداه دره ه
ً
یمتامال کهه لغمتاه چ مرمه

یینه یزه 173ه تمه 120ه صفحمته دره ناونه،ه برییه شنههیست.ه

عبمریته وه بیتههمه یشتبمهمته آوردِنه شامره بهه بنونه چمپ،ه

یفتمدگاههم،هدستهکمه51ه آوردِنه بههشامره بنونه نیزه وه عرباه

لغتهبههصورتهغلطهضبطهشنههیست.

منوده800هبیتهوهحصرعهفمرساهوهمنوده450هبیتهوه

یزه برخاه تمریخهدرجهیستهکهه یینه حصرعهعرباهدرهضانه

یینهیبیمتهعرباهسرودۀهحؤلفهیستهوهشمینهبرخاهیزهیبیمته

حیمنه یزه یزدیه حعینهیلنینه بمشن.ه هاوه یزه نیزه حتنه فمرساه

نلحمونبودازم

دینشهآحوختۀهدکتریهزبمنهوهیدبیمتهفمرسا
ahmadbehnami@yahoo.com

نفثةه یزینه پیشه آنکه »کجمسته گفتههیست:ه ویه دربمرۀه یزدیه حعینهیلنینه 1.ن

یلاصنور ینشمهحاهکردهتمهدرینهییّممههامیونهنزهةهیلاسرورهبههجمیهآنهنویسن«ه

)یزدی،هحویهب،هیدبیمت:هگ146ر(.

یمده کرمان،  تاریخ  کتمبهوی،ه وه حنشاه نمصریلنینه یزه یزدیهخوده ینه
ّ
حعینهیلن 2.ه

کردههوهیوهریه»حوالنمهسحبمنهیلزحمن«هخویننههیسته)هامن:هگ31پ(.
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یبیمتاه کرحمناه فقیهه عامده یزه بیشتره خوده همهعصره شمعرینه

آوردههیست.هنیزهیزهحعمصرینهخودهدوهبمرهیزهرکنهیلنینهصمئنه

حنحه دره ویه قصمئنه وه آوردهه حیمنه بهه ذکریه هرویه

»سحبمنه ریه یوه ه وه ستودهه ریه شجمعه شمهه وه یحیرحبمرزیلنینه

یّحمه گ87پ(.ه یدبیمت:ه حویهب،ه )یزدی،ه خویننههیسته یلزحمن«ه

یزه یمدیه هیچه بردههینن،ه گامنه یینه یزه پیشه آنچهه برخالفه

خویجههممفظهشیریزیهنکردههوهیزهیبیمتهویهدرهیینهکتمبه

چیزیهنقلهنکردههیست،هوهدرهنسخهقنیمهیینهکتمبهیثریهیزه

کمتبمنه حتأخره نسخهههمیه دره حگره نیست،ه ممفظه یبیمته

یفزودههبمشننهوههاینهنکتههبرهضرورتهتصحیحهدقیقهوهحبتداه

صحهه الهی،ه مواهب  نظیره قنیم،ه حتوِنه یصیِله نسخه بره

نظیره شمعریناه یزه الهی  مواهب  فمرساه یبیمته حاهگذیرد.ه

یسامعیل،ه کاملهیلنینه سعنی،ه شیخه فردوسا،ه مکیمه

رشینه یبیوردی،ه ینوریه یصف منا،ه یقه
ّ
عبنیلرز جاملهیلنینه

یحیره هروی،ه یزرقاه غزنوی،ه سنمیاه فمریمبا،ه ظ یره وطویط،ه

ینهبیلقمنا،هقاریهآحلا،هسیّنه
ّ
ی،هیبویلفرجهرونا،هحجیریلن

ّ
حعز

عثامنه لدبمنا،ه رفیعهیلنینه تبریزی،ه هاممه غزنوی،ه مسنه

حختمری،هقطرینهتبریزی،هفخریلنینهیسعنهگرگمنا،هوهبرخاه

یزه شمعریه هره یزه بیشه فه
ّ
حؤل یست.ه نمشنمختهه شعرییه یزه

برده،هوهیریدته ب رهه الهی  مواهب  یشعمرهنظمحاهگدجویهدره

بههگونههییهکهه دیدههیست،ه بههیشعمرهویهنشمنه فریوینهخودهریه

دربمرۀهویهحاهگوین:ه

وه نیمینه حفینه ینقیمده وه بمهچدینهصممبهدولتاهجزهخضوعه

وه نیفتنه نمفعه یبت مله وه ضریعته جزه پیروزبختاه چدینه بمه

فریینهمکاتهوهعقنه نظممه یلحقه کهه نظمحاه حضاونهگفتۀه

مواهب،ه )یزدی،ه کا...ه رسمنینه یدیه بهه یسته مدکته جویهره

یدبیمت:هگ109ر(ه

ضبطه کرده یشمرهه آنه بهه حاهتوینه ییدجمه دره کهه نکتههییه

کمریه کدنه عمقله »چریه ه
ِ
صحیح بههصورِته حش وره حصرعاه

نزده دره کهه گ73پ(ه )هامن:ه یسته پشیامنا«ه آرده بمره کهه

بسیمریهبههصورِته»...هکههبمزآردهپشیامنا«هحش ورهوهرییجه

صحیحاه حعدمیه دریمفته حاهتوینه تأحله یننکاه بمه وه یسته

حصرعه یینه زحمنه چهه یزه نیسته دینستهه بههدرستاه ننیرد.ه

خزینههدیرلوه شنههیست.ه رییجه وه خویننهه حصّحفه بههصورته

درهتصحیحهانیس العشاق،هیزهآثمرهقرنههشتم،هیینهحصرعهریه

بههدرستاهضبطهکردههیست:

پشـیامنیتهبـمرهآرد،هیگـرهبرهگلهندوشـاهحا

چریهعمقلهکدنهکمریهکههبمرهآردهپشیامنا؟

)شرفهیلنینهریحا،ه1381:ه160(

یزدیه مه
ّ
حعل ینه

ّ
حعینهیلن الهی،ه مواهب  نویسننۀه هدربمرۀه

1326:ه نفیسا،ه )نک.ه نوشتههیننه بسیمره کدونه تمه 789ق(،ه )د.ه

6-13؛هیزدی،ه1365:ه26-27؛هصفم،ه1369:ه1297-1299؛هستوده،ه

1346:ه1-4؛هیمانهبنهمسینهکمتب،ه1345:ه120؛هحستوفاهبمفقا،ه

نظیره بههروزگمرهوی،ه نزدیکه حدمبعه دره 1385:ه329-330(.ه

یمانهبنه یزد  تاریخ جدید  آل مظفرهححاودهکتباهوه تاریخ 

حمه یسته ب تره وه نشنهه درجه یوه کوچکه نممه کمتب،ه مسینه

یعداه آوردههینن،ه ویه برییه یلقمبه یزه پیشیدیمنه آنچهه بهه نیزه

مهیزدی«،هیکتفمهکدیم.هآنچهه
ّ
ینهحعل

ّ
ینهبنهجاللهیلن

ّ
»حعینهیلن

یوه زننگاهنمحههییه نکمته بهه حاهتوینه ممضره یمددیشته دره

دره»ذکره الهی  مواهب  یفزودهیینهیستهکههچونهدرهکتمبه

740قه سمله دره کهه خالفتهپدمه«،ه مضرته ینمبته وه توبهه

بدنهههرچدنهدرهسنهصباهوه یفتمده،هگفتههیست:ه»حنه یتفمقه

گ43پ(ه یدبیمت:ه مواهب،ه )یزدی،ه بودم...«ه طفولیته عدفوینه

دره یّحمه بمشن.ه پیشتره 730قه منوده یزه نبمینه یوه تولنه سمله

ریه حبمرزیلنینهححّانه یحیره بمه دینیرهخوده یّولینه دیگره جمیاه

دره744قهگفتههیستهوهبههنظرهحاهرسنهدرهیینهسملهدستهکمه

درهیبتنییهسنینهجویناهبودههبمشن.هبهههرهرویهسملهوالدته

حمیله ییدکهه تمه730قهتخاینهزدهوه بینه725ه یوهریهحاهتوینه

هشتمه سنۀه نخسته دهۀه یوییله دره ریه ویه والدته هرویه

تخاینهزدههیستهسننهحعتبریهننیرده)حمیلههروی،ه1365:ه26(.ه

نسخۀن242جننلنش وۀنلنب اتننلنشگاهنتورلن

درونه حتنه وه دیرده زیبمه بسیمره ترنجاه یبتنیه دره نسخهه یینه

ترنجهچدینهیست:ه

حّامهیحتویهعلاهبعضهحآثرهحوالنمهیلّسلطمنهیالعظمهیلاطمعه

ینه
ّ
یلبحرهیلخضمهیلویجبهیالتبمعهصممبهقرینهیلالکهوهیلن

یلابینهِظله رعه
ّ
یلش یلُاستبینهحشینهحآثره ه

ّ
حبینهحدمهجهیلحق

ینهشمهه
ّ
یلن نیمهوه

ّ
یلن هوه

ّ
لهیلحق

َ
ههتعملاهفاهیالرضینهَجال

ّ
یلل

ههتعملاهُحلکُههوهسلطمنههحنهتعلیقمتهیلفقیره
ّ
نهیلل

ّ
شجمعهخل

وه نصوممه توبةه علیهه هه
ّ
یلل ینمره یلیزدیه حعینه یلغداه هه

ّ
یلل یلاه

یفمضهعلیههحنهخزیینهرماتههفتومم.ه
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کههنشمنهحاهدهنهنسخههدرهزحمنهشمههشجمعهوهبینهسملههمیه

767هتمه786ق،هوهدستهکمهسههسملهپیشهیزهحرگهنویسننه،ه

کتمبتهشنههیست.ه228هبرگهدیردهوهدرههرهصفحهه21هسطر.ه

خطهآنهنسخهبسیمرهخوینمهیستهوهبسیمرهصحیحهوهحضبوط،ه

جزهآنکههحعنودهصفحمتاهیزهآنهبههخطهدیگریهیست.هتمیه

نوشتههیست،ه ةه صورته هاینه بهه ریه کلامته آخره دره گرده

رعمیته گمهاه ریه ذیله وه دیله قمعنۀه زرقاة.ه وه زولرلةن نظیره

کردههیستهوهگمهاهنه.هحیمنجاهیضمفههدرهکلامتهحختومهبهه

حویردیه دره وه نوشتههشنهه »ء«ه بههصورِته حویرده یکثره دره »ی«ه

نوشتهه نشمنههییه نیزه حویرده بسیمریه دره وه »ی«،ه نمدره

نشنههیست.هدرهیکثرهحویرده»که«هریه»کا«هنوشتههوه»ی«هآخره

کردهه آنهحشخصه بمالیه بره نقطهه دوه گذیشتنه بمه ریه کلامته

دره نقطهه بمهگذیشتنهسهه ریه نیزه»س«ه حویردیه درهحعنوده وه

»شعر«ه حمندِنه عدمویداه کردههیست.ه حتامیزه »ش«ه یزه آنه زیِره

و...هریهبههجوهرهمیهرنگینهیزهقبیلهالجوردیهنوشتههیست.ه

یینه کلامِته یزه برخاه آحنههیست.ه جنوله دره یغلبه یشعمره

نسخههحشکولهیست.

مواهب  حتنه دره توجهه قمبله کلامته برخاه بهه زیره دره

الهی یشمرههحاهکدیم.

1.نآبگ دۀن هربخش

یمه عیدکه بههحعداه ریه آبگ دۀن هربخشه یزدیه ینه
ّ
حعینهیلن

بلدنیه وصفه دره جمیاه دره بردههیست.ه کمره بهه ذّرههبینه

کوهاهحاهگوین:ه

...هوهدینۀهخورشینهچونهیزهیدریکهیوجهآنهبمزحاهحمننهسرحۀه

سپ ره یزه نوربخشه آبگیدۀه یمه حاهکشینه چشمه دره شبه

یستعمرههحاهکرد.ه)یزدی،همواهب،هیدبیمت:هگ141پ(

2.نبشانه

حتونه سمیره دره کهه بردههیسته کمره بهه گشانهن بههجمیه ریه بشانهن

فمرساهشمهنیهبرییهآنهیمفتههنااهشود:

لبمسه وه حاهزدوده دیدگستریه صیقله بهه ریه یمکممه نمفذه تیغه

یبویبه بههخلقهحاهپوشین.ه بههطریزهعنیلته ریه یویحرهشریفه

ینصمفهبرهرویهرعمیمهبشمدهههوهحنیخلهیعتسمفهبرهجا وره

برییمهبسته.ه)هامن:هگ35پ(

بوهو،نبوهولر،ن ابوهو 3.ن

کلامتاهنظیره الهی  مواهب  بمهوجودهییدکههدرهنسخۀهخطاه

پنر،هپسر،هپدمه،هپد منهوهحمندنهآنهبمهپهوهبمهسههنقطههنوشتهه

)بمه صورته هاینه بهه وه ابوهون بوهولرن بوهو،ه کلامته شنه،ه

دورینه آنه دره کلامته یینه تلفظه بیمنگره کهه شنهه کتمبته ب(ه

وهدرهآنهسرزحینهیست.هحسعودهریستاهپورهدرهحقنحۀهدیوان 

لغمِته قنیمه ظه
ّ
تلف دربمرۀه حفصله بحثاه هروی،ه ازرقی 

»پنین/هپنینیر،هپنریم،هپنرود،هپگمه،هپد من«هدیردهوهدرهیینه

)ریستاهپور،ه بررسینههیسته ریه قنیمه دستدویسه چدنینه بحثه

دربمرۀه بحثه ینت میه دره یوه ساهویک(.ه -ه بیستهوپدجه 1398:ه

»پنین«هوه»پنینیر«هحاهگوین:ه

دره حکتوبه حنیرکه آنه یزه کهه دورینههمیاه دورترینه یزه

دری،ه فمرساه زبمنه قلاروه حدمطقه غملبه دره دیریم،ه یختیمره

وه »بنین«ه بههصورته »پنینیر«ه وه »پنین«ه ویژهههمیه

تمه دستهکمه یخیره صورتههمیه وه دیشتهه رویجه »بنینیر«ه

سنۀهدهمهبمقاهبودههیست.هبرخاهدستدویسههم،هکههححنودۀه

بههدقته آن مه یزه هیچهکنیمه کتمبته جغریفیمیاه وه تمریخاه

یخیره صورتههمیه نتوینیمه حاهشوده حوجبه نیست،ه دینستهه

بهه کهه حاهدهدنه نشمنه وه بنینیمه رییجه صورتههمیه تد مه ریه

وه پنینیر«ه »پنین/ه صورتههمیه یقین،ه بهه قریبه یمتامله

حختلفه حدمطقه دره یکنیگره حویزیته بهه بنینیر«ه »بنین/ه

ه
ً
یمتامال )وه غزنهه وه بلخه طوس،ه دربمرۀه یست.ه دیشتهه رویجه

وه »بنین«ه رویجه بهه مکمه حاهتوینه یزد(ه تویبعه یزه ب مبمد،ه

ییرینه بهههاسمیگمنهغرباه »بنینیر«هکردهوههاینهصورته

یعداهشبههجزیرههوهآنمطولا،هنیزهحدتقلهشنههبودههیسته)یزه

دربمرۀه یحمه سیویس(ه وه حکهه بهه نمحعلوحاه حدمطقه یزه وه قونیهه بهه بلخه

)هامن:ه دید.ه نظرهچدنینهحوثقاه نااهتوینه ه
ً
حدمطقهدیگرهفعال

سا-ساهویک(

4.نته گر،نجدولر

یینه بهه الهی  مواهب  خطاه نسخۀه دره شرفنامه  یزه بیتاه

صورتهضبطهشنههیست:

درهگدــجهبگشــمدهبــرهگدجهخــویه

سپمه گوهره گدجه یزه شنه تونگره

)یزدی،همواهب،هیدبیمت:هگ105پ(

»جمننیر«ه خطاه نسخۀه یینه دره حوضعه یکه دره هاچدینه

آحنههیست:

...هبهههرهشعباهیزهشعبهظدونهتاسکاهحاهجستهیزهجالهه

بمهیحیرهسلطمنشمههجمننیر،هکههبمهیوهپیشهیزینهتمریخهبههیکه

یستنعمه ریه یوه جاللهیلنینه سیّنه وه بودننه کردهه میلتاه سمله
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ناوده...ه)یزدی،همواهب،هیدبیمت:هگ132پ(ه

هامن:ه نک.ه جالهه )یزه آحنههیسته »جدنیر«ه حویرده سمیره دره یّحمه

گ84ر،ه89پ،ه103پ(.

5.نخشکنسا ی

حدقطعه یمسمنه فیضه چونه بوده حبریته وه خیریته حظ ره

گردینینهخشکهسملۀهفمقههرویهناود.ه)هامن:هگ199ر(

6.نبسنوهوه

بسنوهوهندرهحعداهبسنوهنبههکمرهرفتههیست:

ج منگشمیه پمدشمهه یگمنگاه بهه عملمه حدقرضه تمه ریه هرکهه

شب ههخویهنهبودهدفعهیوهریههاینهجزویهقضیههدلیلهکمفاه

یستهوهآنهریهکههتمهدیحنهآخرهزحمنهبههیومنیتهآنهمضرته

)هامن:ه یست.ه ه بسننینهه صورته حختصره هاینه بمینه ناونهه

گ167ر(

7.نرهنمنن

رهنمنننریهبههصورتهیی ممهبههکمرهبردههیستهوهیکاهیزهحعمناه

آنهنویختنهریههحوسیقاهیست:ه

سره کژیه بهه ریه آهنه کهه ییستمده ریسته چدمنه عنیلته حیزینه

کهه ینصمفهچدمنهویضحهوهروشنهگشته ریهه وه فرونااهآحنه

حطربهیزهَرههزدنهحاهَهَریسین.ه)هامن:هگ29پ(

8.نپویشان

شقموته شربته تمه حاهآحیخته خوفه نیشه بمه رجمه نوشه

ترغیبه حریرته بمه ریه ترهیبه مالوته وه چشمنینه پنیشمنه

ییشمنهرسمنین.ه)هامن:ه بههحذیقه یدبمره تمهزهره ترکیبهحاهکرده

گ76پ(

9.نبرلنرخهلارچ

ممصلهحصنرهحرکبهسمختههیست:

چ رۀهبریدرخویهریهریهبههنمخنهبنح ریهبخریشینهوهلبمسه

خویشاهریهبههدستهبیگمنگاهقبمهکرد.ه)هامن:هگ30ر(

10.نجوا هرن

بههکمرهرفته،هدره بمره یینهنسخهه15ه یگرچهه»ج منهنورد«هدره

سههحوردهبمهیدغممهدوهنونهدرهیکنیگره»ج منورد«هنوشتههیسته

)هامن:هگ46پ،ه103ر،ه121ر(.

11.نی 

ه
ً
هیچگمههدرهنسخۀهمواهب الهی یپهبههکمرهنرفته،هوهصریحم

درهحویضعهحتعندهی نآحنههیسته)یزهجالههنک.ههامن:هگ73ر،ه

103ر،ه142ر(.هناونههری:ه

ش ریمرهجوینبختهچدنینچههنوکرینهریهطلبهکردهجزهیننکاه

یزه بغیره دوینینه ریسته وه چبه یزه هرچدنه وه نبودننه ممضره

حعنودیهچدنهبههویهیتصملهنیمفتدن.ه)هامن:هگه121ر(

زدابع

ه تاریـخ جدیـد یـزد.هـ یماـنهبـنهمسـینهکمتـبه)1345(.ه

بههکوششهییرجهیفشمر.هت رین:هیبنهسیدم.

ه ححّانتقـاهـ تصحیـحه دیـوان.ه )1398(.ه هـرویه یزرقـاه

خلوصـاهوهحسـعودهریسـتاهپور.هت ـرین:هکتمبخمنـه،هحـوزههوه

حرکزهیسنمدهحجلسهشورییهیسالحا.

ه کاـملهـ بههکوشـشه التواریـخ.ه زبـدة  )1380(.ه یبـروه ممفـظه

ینتشـمریته وه چـمپه سـمزحمنه ت ـرین:ه ممجهسـیّنجویدی.ه

وزیرتهفرهدگهوهیرشمدهیسالحا.

ه ریستاهپور،ه1398ه←هیزرقا،ه1398ه)حقنحه(ـ

ه ت ـرین:هـ مظفـر.ه آل  تاریـخ  )1346(.ه مسـیدقلاه سـتوده،ه

دینشگمههت رین.

ه ـاق.هتصحیـحهححّانهـ
ّ
شـرفهیلنینهریحـاه)1381(.هانیس العش

خزینههدیرلو.هت رین:هروزنه.

ه ـهه)1369(.هتاریـخ ادبیـات در ایـران.هت ـرین:هـ
ّ
صفـم،هذبیحهیلل

ینتشمریتهفردوس.

ه حمیلههروی،ه1365ه←هیزدی،ه1365ه)حقنحه(ـ

ه تصحیـحهـ مظفـر.ه آل  تاریـخ  )1364(.ه کتبـاه ححاـوده

عبنیلحسینهنویئا.هت رین:هیحیرکبیر.

ه مفیـدی.هـ جامـع  حفیـنه)1385(.ه بمفقـا،هححاـنه حسـتوفاه

بههکوششهییرجهیفشمر.هت رین:هیسمطیر.

ه یـنهیـزدیه)1326(.همواهـب الهـی.هتصحیحهسـعینهـ
ّ
حعینهیلن

نفیسا.هت رین:هکتمبخمنۀهیقبمل.

ه ینهیزدیه)1365(.هترجمۀ رشف النصائح االیمانیه و ـ
ّ
حعینهیلن

ین سهروردی.هتصحیحه
ّ
کشف الفضائح الیونانیه از شهاب الد

نجیبهحمیلههروی.هت رین:هچمپهوهنشرهبنیمد.

ه نفیسا،ه1326ه←هیزدی،ه1326ه)حقنحه(ـ

ه بههکوشـشهـ الشـهداء.ه روضـة  )1380(.ه کمشـفاه ویعـظه

یبویلحسنهشعرینا.هت رین:هینتشمریتهیسالحیه.
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