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یتسُب حتفلاوبا ۀینون ۀدیصق زا نهک یا مهجرت

جستار

نسخهها مختلف است .منابع مختلف تعداد ابیات این
ِ
قصیده را از ( 56مدرس تبریزی )263 /1 :1374 ،تا  80بیت
گفتهاند (دولتشاه سمرقندی .)26 :1382 ،در نسخهها نیز تعداد
ابیات این قصیده ،با اختالف چهار-پنج بیت ،در حدود
 60بیت است .این قصیدۀ مشهور را عدهای از ادبا به
فارسی و عربی شرح یا ترجمه كردهاند که به برخی از آنها
اشاره میشود.

ترجمهای کهن از قصیدۀ نونیۀ 
ابوالفتح بُستی

شروح فارسی و عربی و تخمیسات عنوانالحکم

آنگونه که گفتیم قصیدۀ نونیۀ ابوالفتح بستی از دیر باز مورد
توجه نویسندگان متون فارسی بوده و ابیاتی از آن ،دستکم
از سدۀ ششم هجری ،در این متون مورد استشهاد قرار
گرفتهاست 1.قصیدۀ عنوانالحکم چندان مورد ّ
توجه بوده
که حتّی برخی نویسندگان ،همه یا تعداد قابل ّ
توجهی از
2
ابیات آن را در نوشتههای خود نقل کردهاند.
در میان منابع کهن ،حاجی خلیفه دو شرح نقرهكار و
ُسرماری را شناساندهاست (حاجی خلیفه1941 ،م :ستون .)1336
فهرستی از شروح این قصیده در فهرستگان نسخههای
خطی ایران آمدهاست (درایتی )427-426 :1391 ،که برخی از
آنها تا کنون بهدرستی شناخته نشدهاند .در زیر به شروح
شناختهشدۀ این اثر به ترتیب تاریخی اشارهمیشود:
1 .1شرح ذوالنون احمد ُسرماری عنتابی (677ق) که

فاطمه شاملو
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
Fatemeh.shamloo@gmail.com

ابوالفتح بستی

ابوالفتح علی بن محمد بن حسین بن یوسف بن محمد بن
عبدالعزیز بستی (د 400 .یا  401ق) از دبیران و شاعران معروف
سدۀ چهارم قمری است .او عهدهدار دیوان بایتوز ،امیر
بست ،بوده و پس از شکست و فرار او به کرمان به سبکتکین
پیوستهاست (جرفاذقانی .)34-33 :1357 ،از بستی كلمات
قصار و امثالی در متون تاریخی و ادبی بهصورت پراکنده
آمدهاست .او شاعری ذولسانین بودهاست .عوفی در
لبابااللباب اشاره کرده که دیوان تازی و پارسی بستی را
دیدهاست (عوفی.)64/1 :1361 ،
با اینکه دیوان فارسی بستی بر جای نمانده نسخههایی
از دیوان اشعار عربی او موجود است و متن آن چندین بار
به چاپ رسیدهاست (آذرنوش .)100-95 /6 :1373 ،دیوان
بستی شامل شماری دوبیتی و نیز قطعاتی است كه اغلب
آنها بیشتر از  10بیت نیست .تنها قصیدۀ بلند او ،كه
معروفترین اثر شعری وی نیز به شمار میرود ،قصیدۀ
نونیهای است كه بهنام «عنوانالحکم» معروف است.

حاجی خلیفه به آن اشاره کرده و چون به فارسی یا
ترکی بودن آن تصریح نکرده به احتمال بسیار عربی
است (حاجی خلیفه1941 ،م :ستون  .)1336گویا از این
شرح تا کنون نسخهای شناسایی نشدهاست و دیگران
همه از حاجی خلیفه نقل کردهاند (سزگین867 :1380 ،؛
دانشپژوه.)629 :1346 ،

 .1ازجمله در اغراض السیاسة سمرقندی (سدۀ ششم 1 ،بیت) ،مكارم االخالق
(سدۀ ششم 2 ،بیت) ،مرزباننامه (سدۀ هفتم 1 ،بیت) ،اعجوبه و محجوبه (سدۀ
هفتم 4 ،بیت) ،شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه (سدۀ هفتم2 ،
بیت) ،درة االخبار (سدۀ هشتم ۳ ،بیت) ،بلوهر و بیوذسف (سدۀ هشتم 3 ،بیت)،
مرصادالعباد (قرن هفتم 1 ،بیت).
 .2ازجمله در نثر النظم و حل العقد ثعالبی (429ق) در بخشی با عنوان «باب
فی االمثال»  44بیت از عنوان الحکم آمده و در برابر هر بیت ،مثلی عربی با
همان مضمون یاد شدهاست (ثعالبی .)128-123 : 1300 ،نیز در كشكول شیخ
بهائی  50بیت ،در جواهراالدب  54بیت و در حیوةالحیوان دمیری (در مادۀ
ً
ثعبان)  56بیت (تقریبا کل شعر) نقل شدهاست (مدرس تبریزی.)263 /1 :1374 ،

عنوانالحکم (قصیدۀ نونیّه)

این قصیده مشتمل بر مسائل اخالقی و حكمی است و به
ّ
همین علت غالب ابیات آن مورد توجه نویسندگان و
شاعران بوده و بهتناسب موضوعات خود به ابیات آن
استشهاد کردهاند .تعداد ابیات این قصیده در منابع و
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از 780ق؛ سزگین.)867 :1380 ،

جهــان اچنــده کشــنیک کمالــی نقصــان در
نــه اصــی خــیــردن اوزکـــه ایــدرســه خــسـران در

3 .3شرح محمود بن عمر نجاتی نیسابوری (زنده در 738ق)

که بخشی از کتاب إعراب القصائد الثالث و ایضاح
غوامض االبحاث وی است .از عنوان اثر چنین برمیآید
ّ
مشخص کرده و غوامض
که وی اعراب قصیدۀ نونیه را
آن را توضیح دادهاست .دو قصیدۀ دیگر عبارتند از
قصیدۀ رجاء االصفهانی و قصیدۀ فرزدق .از این شرح
چند نسخه بر جای ماندهاست (کحاله1376 ،ق-۱۸۷ /12 :
۱۸۸؛ سزگین.)868 :1380 ،

ترجمههای فارسی عنوانالحکم

از عنوانالحکم ترجمههایی فارسی ،به نظم و نثر ،دستکم
از سدۀ هفتم به بعد وجود دارد:
ّ
ً
1 .1کهنترین و احتماال مهمترین ترجمه متعلق به
بدرالدین جاجرمی (د )686 .به نظم فارسی است که
حاجی خلیفه (1941م :ستون  )1336به آن اشاره کرده و
متن آن نیز منتشر شدهاست (دانشپژوه-629 :1346 ،
 .)639قصیدهای ّ
مردف به ردیف «است» با حرف
روی «نون» است .به عبارتی ،صرفنظر از ردیف،
این ترجمه نیز مقفی به حرف «نون» (نونیه) میباشد.
مطلع آن چنین است:

4 .4یکی از شروح عربی این قصیده ،به نام «االنوارالمضیئه
فی شرح القصیدة البستیه» ،متعلق به عبدهللا نقرهکار (د.
776ق) است .حاجی خلیفه (1941م :ستون  )1336به این
شرح اشاره کردهاست .این شرح توسط سیّد حسین
مرعشی تصحیح شده و در دفتر چهارم میراث
بهارستان منتشر شدهاست (مرعشی.)68-3 :1390 ،

هــر كمالــی كه ز دنیاســت همه نقصان اســت
ســود كآن محض نكویی نبود خسـران اســت

ی فارسی از عادل بن شیرازی (نیمۀ نخست
5 .5شرحوارها 

در برخی از نسخههای عنوانالحکم ،همین ترجمه
همراه متن عربی نقل شدهاست .از جمله در سفینۀ تبریز
(ص )722-721که تاریخ کتابت آن 723ق است و 57
بیت از قصیده را در بر دارد.

سدۀ 10ق) .شیرازی در این اثر ابتدا بیت عربی را معنی
کرده و شرحی مختصر بر ابیات نگاشته و بعد بیتی
فارسی مطابق با مضمون هر بیت قصیده آوردهاست.
از این شرح تنها یک نسخه شناخته شدهاست (دانشپژوه،
77 :1359؛ درایتی.)426 :1391 ،

2 .2ترجمۀ منظوم دیگری نیز از شاعری گمنام در دست
است كه در نسخۀ 70ج ،دانشكدۀ ادبیات (65پ ـ )68
دیده میشود و به گواهی خط آن ،باید از سدههای 7
و 8ق باشد (دانشپژوه.)629 :1346 ،

6 .6عبدالقادر بن العیدروس (د1038 .ق) که تنها دو بیت
نخست این قصیده را شرح کردهاست (سزگین،
.)867 :1380

3 .3ترجمۀ منثوری نیز از این قصیده از حدود سدۀ هشتم
یا اندکی پیش از آن موجود است که موضوع اصلی این
مقاله است و متن تصحیحشدۀ آن اینجا ارائه شدهاست.

7 .7تخمیسی نیز از این قصیده موجود است که نویسنده و
دورۀ نگارش آن مشخص نیست .از این تخمیس دو
نسخه معرفی شده که یکی َّ
مورخ 1108ق است (قره
بلوط ،بیتا )2144 /6 :و از اینجا میتوان دانست که این
تخمیس قبل از این تاریخ سروده شدهاست.

4 .4یک ترجمۀ فارسی منظوم که در نسخهای از چند
قصیدۀ عربی (شمارۀ  1362کتابخانة هدایی افندی ،بیتا
ّ
متأسفانه نام مترجم
[حدود سدۀ 10ق]) مندرج است.
در نسخه درج نشدهاست .برخی مشکالت وزنی در
ترجمۀ منظوم نشان میدهد که یا سراینده ّ
تبحر
چندانی نداشته و یا کاتب آن را نادرست کتابت

8 .8تخمیس دیگری از شیخ علی خاکمردانی ولدیانی
خویی (د1350 .ق؛ فاضلی خویی.)171 :1391 ،
فارسی شمارۀ ( 4در بخش بعد) ،یک
9 .9در کنار ترجمۀ
ِ
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2 .2شرح عبدالرحیم بن محمد عبدالرحیم عمری (د .پس

یتسُب حتفلاوبا ۀینون ۀدیصق زا نهک یا مهجرت

ترجمۀ منظوم ترکی نیز آمدهاست .آغاز ترجمۀ ترکی:

جستار
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یتسُب حتفلاوبا ۀینون ۀدیصق زا نهک یا مهجرت

جستار

پس از الف اینگونه نشان دادهاست (نک .بیت.)7
دومین اثر در مجموعۀ یادشده متن و ترجمۀ اطباق
الذهب شرفالدین شفروه است (همان .)2679 :دستنویس
دیگری از متن و ترجمۀ اطباق الذهب در کتابخانۀ مجلس
شورای اسالمی موجود است َّ
(مورخ 728ق) که بهلحاظ خط
ً
و کتابت کامال با ترجمۀ حاضر مشابهت دارد و ترجمۀ آن
ً
با اطباق الذهب محفوظ در این مجموعه تقریبا یکسان
ق الذهب کتابخانۀ مجلس میتوان
است (با توجه به حجم اطبا 

کردهاست .قصیدۀ نونیه در این نسخه شامل  61بیت
با ترجمه و دومین اثر مجموعه (گ 8پ – 16ر) است.
آغاز ترجمۀ فارسی:
فزونـی همه کس در جهان[ش] نقصان اسـت
ز هرچه سود کند جز ثواب خسران است
ترجمۀ منثور عنوانالحکم (قصیدۀ نونیّه)

این ترجمه در مجموعۀ شمارۀ  1238كتابخانۀ مركزی
دانشگاه تهران درج شدهاست .مجموعه َّ
مورخ 724ق و
شامل هفت كتاب و رساله و قصیده است .قصیدۀ مورد
نظر در صفحات 146پ 149 -ر ،با عنوان «درةالیتیمه»
ثبت شده و شامل  58بیت از قصیدۀ عنوانالحکم است
(دانشپژوه .)2693-2679 :1338 ،این قصیده در انجامۀ نسخه
«درةالیتیمه» نامیده شده و این تنها نسخهای است كه
عنوانالحکم را بدین نام ضبط کردهاست.
ترجمۀ فارسی بهصورت بین ّ
السطور و واژه به واژه
است که برابر معنایی هر واژه در زیر آن نوشته شدهاست.
در برخی ابیات واژههایی در معنی افزوده شده و همچنین
در برخی ابیات تفسیر بعضی کلمات نیز دیدهمیشود (برای

دانست که نزدیک به بیست برگ از ابتدای اطباق الذهب مجموعۀ

دانشگاه تهران افتادهاست) .کمتر گمانی میتوان داشت که کاتب
این دو دستنویس یک تن است و احتمال قوی میتوان داد
که کاتب این دستنویسها همان مترجم بودهباشد .مجموعۀ
دانشگاه تهران در تصحیح ترجمۀ اطباق الذهب فیالمواعظ
و الخطب (تهران )1391 :مورد استفاده قرار نگرفتهاست و در
بازبینی این تصحیح باید مورد توجه باشد.
نسخههای مورد استفاده در تصحیح ابیات عربی

عربی قصیدۀ نونیه با چند نسخه مقابله
در این گفتار ،متن
ِ
شده و اختالفات در پاورقیها ذكر شدهاست .این نسخهها
عبارتند از:

مثال آنجا که در برابر ترجمه «یعنی »...میآورد ،مانند ابیات ،30 ،10

ً
 33 ،32و  .)44غالبا بهجای ضمیر مرجع ضمیر آمدهاست.
ُ ْ
الفؤاد عن ُ
َ
الدنیا و زخ ُر ِفها :باز دار دل را از دنیا و
مانند زع
ِ
ِ
از زر و زینت آن دنیا (نک .ابیات .)47 ،40 ،35 ،27 ،5
برخی از ویژگیهای زبانی ترجمه عبارتند از:
ـ ـبه کار بردن پیشوند «ها» پیش از افعال و صفتهای
ساختهشده از افعال :ها مسپار ،ها برنده...
ً
ـ ـاستفادۀ نسبتا پربسامد از افعال پیشوندی :واپیوستن،
فراگذاشتنی ،درگذشتن ،فروخواباند...
ـ ـاستفاده از «ای» بهمعنی آیا .این برابر در ترجمههای
قرآن نیز دیده میشود.
در ترجمۀ فارسی کوشیدهایم که رسمالخط اصل را کمتر
بهروز کنیم .کاتب هرگاه یاء نکره به یائی دیگر متصل شود،
یک یاء مینویسد و روی آن همزهای میگذارد .گاه این
همزه را هم میاندازد که ما به آن موارد در پاورقی اشاره
کردهایم .همچنین در یک مورد یاء میانجی کسرۀ اضافه را

1 .1نسخۀ شمارۀ  1238 /6كتابخانۀ مركزی دانشگاه تهران
(حاوی ترجمۀ حاضر) که اساس قرار گرفتهاست.
2 .2سفینۀ تبریز ،ص721ـ ،722با تاریخ كتابت دوشنبه 21
صفر 723ق ،با نشانۀ «س».
3 .3نسخۀ دانشگاه تهران ،فیلم  ،8399ص  1045ـ ،1051
با نشانۀ «د».

1

4 .4جنگ بادلیان آكسفورد ( 137الیوت) شامل  56بیت در
 4صفحه که ترجمۀ جاجرمی در زیر هر بیت آمده و
بعضی ابیات در حاشیۀ صفحه تحریر شدهاست .این
نسخه با نشانۀ «ب» مشخص شدهاست.

 .1دانشپژوه.1002 :1340 ،

دورۀ سوم ،سال سوم

شامرۀ سوم و چهارم ()85-84

پاییز  -زمستان13۹7
[انتشار :پاییز ]1399

74

[[1

ُ ُ ُ َ ُ
[ َ
زیــاد ُة َ
الم ْ
قصــان
ــر ِء فــی دنیــاه ن
َ
َ
ُ ُ
و ر ْب ُ
ــح ُ
ــه غـ ْـیـ َـر َمحض الخ ْی ِر خسران
ِ
ِ

و اگر بدی كند بدیكنندهای ،پس باید كه باشد تو را در
پدید آمدن گناهِ او جرمفراگذاشتنی و آمرزیدنی.

افزونی مرد در دنیاء او كم شدنست و سود او ،جز ویژۀ
نیكی ،زیانكردنست.

ََ
َ
َّ
ُ
ً
ـذی امـل
هـر ِمعوانـا ِل
[[َ [9و كـن علـی الد
ِ
ِ
ُ َ
ٍُ
َ َ َّ
ــان ُ
الح َّ
ــر ِمعــوان
رجــو نــداک ف
َی

ٍّ
َ ُ ُّ
َ
وجــدان حــظ ال ثبــات لــه
[[[2فــكل
ِ
ُ
ّ
ُ
التحقیـق فقـدان
معنـاه فـی
فـإن
ِ

و باش بر روزگار یاریكننده خداون ِد امیدی را كه امید
دارد جود و سخاوت تو را ،پس بهدرستی كه آزادمرد
یاریكننده با[شد].

پس هر یافتن بهرهای كه نیست ثابتشدنی آن را ،پس
بدرستی كه معنی آن ،در درست گردانیدن ،كمیافتن.

[1[1

ً َ
ً
َّ
هــر مجتهــدا
الد
اب
ر
ــ
لخ
[[[3یــا عامــرا
ِ
ُ ِ
َ
ُ
ّ 1
بالله
اب الــعــمـ ِـر عــم ـران؟
ر
ــ
ــخ
ل
ـل
ـ
ه
ِ
ِ

ُ ََ َ
یــک ب َحبــل اللــهُ 6م َعت ً
صمــا
[ َو اشــدد ید
ِ
ِ
َ
َ َ َ
ُ
الـــر ُ
َفـــا َّنـــه ُّ
كـــن ِان خــانــتــک اركــــان
ِ

و سخت كن هر دو دست تو را به رسن خدای تعالی ،یعنی
عهد ،در آن حال كه چنگدرزننده باشی؛ پس بدرستی که
آن 7ركن است واگرچه خیانت كند با تو ركنها.

انی روزگار را ،اجتهادكننده! به حق
ای آبادانی
كننده ویر ِ
َ
انی زندگانی را آبادانی؟!
خدای تعالی ،ای هست ویر ِ
َ
َ ً َ
االمــوال َت ُ
جمعهــا
ریصــا علــی
[[[4و یــا ح
ِ
َ
ُ
َ ّ
ُ
َ
الــمــال أحـــزان؟
أنــســیــت أن ســــرور
ِ

[1[1

َ
و ای حریصیكننده بر مالها كه جمع میكنی آن را ،ای
فراموش كردی آنک شادمانه كردن مال اندوههاست؟

َ
َ ُْ َ
ــه
[ َمــن َی َّت
واقب ِ
ــق اللــه یحمــد فــی ع ِ
ِ
َ
ــن َع ُّ
ــر َم ْ
8
َو َی ْكفه ش َّ
ـــزوا َو َمــن َهــانــوا
ِ

هر آن كس كه بترسد از خدای تعالی ستوده است در
بدی آن كسانی كه عزیز
عاقبتهاء آن و بسند كند او را از ِ
شدند و آن كسانی كه خوار [شدند].

ْ
ُ
َ
الفــؤاد عــن الدنیــا و ُزخ ُر ِفهــا
[[[5زع
ِ
َِ
ُ
َ2
ُ
ٌ
ــــدر و الــوصــل هــج ـران
فــصــفــوهــا ك ِ

[1[1

باز دار دل را از دنیا و از زر و زینت آن ـدنیا   ـ ،پس صافی
شدن آن ـدنیا  ـ تیرگی است و واپیوستن ها بُر[یدن].3

َ َ
َ َ َ
ــب
اســت َعان ِبغیــر
[ َمــن
ِ
اللــه ِفــی طل ٍُ
َ
َّ
ُ َ
ــــره عــجــز و ِخــــذالن
نــــاص
فـــــان
ِ

هر آن كس كه یاری خواهد بهجز خدای تعالی در جستنی،
پس بهدرستی كه یاریكنندۀ [او] ناتوانشدن است و
فروگذاشتن.

ً َُ ُ
َ
َ َ َ
ــمعک امثــال اف ِّصلهــا
[[َ [6و ارع س
ِ َ
ُ
ٌ
َ
َ ُ
مرجــان
كمــا ُیف ّصــل یاقــوت و

4

و گوش باز كن ـگوش ترا  ـ با مثلها كه بیان میكنم آن
را ،همچنانک جدا كرده شود یاقوت و مروارید

[1[1

[[[7احســن ا َلــی النــاس تســتعب ْد ُق َ
لوب ُ
هــم
ِ
ِ
َ ِ
َ َِ
َ
ُ5
فطال َما ْاسـ َـتـ ْـعـ َـبــد االنــســان احــســان

َ َ
لیــس ُ
للخیــر َّمن ًاعــا َف َ
لــه
[ َمــن كان
َ
ٌ َ
ُ
َعــلــی الـ َ
ـحــقــیــقــة ِاخـــــوان َو اخــــدان

ُ
ُّ
صلها [ای] أ َبیّنها (کلمات در برش لبۀ کاغذ رفتهاند).
 .4حاشیه[ :اف]
ّ
 .5د + :يا خادم الجسم كم تسعى لخدمتها  /تطلب الربح فيما فيه خسران  -اقبل
علی النفس واستكمل فضائلها  /فانت بالنفس ال بالجسم انسان.
 .6س :الدين.
ّ
 .7حاشیه :فانه پس بدرستی که آن (بخشی از ترجمه در برش لبۀ کاغذ رفتهاست،
بهحدس خواندهشد) .این بخش را که زیر سطر جا نشده در حاشیه نوشتهاست.
 .8ب ،د :هان.

ّ
 .1س ،د :فالله.
 .2س :فصوفها.
 .3بخشی از کلمات ،در این بیت و در ابیات دیگر نیز ،در عطف یا در برش
لبۀ کاغذ رفتهاست.
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ولماش همطاف

قال الشیخ االمام العالمة
ابوالفتح البستی رحمة هللا علیه

ٌ َْ ُ
[[[8و إن َأس َ
ســیء فلیكــن لــک ِفــی
ــاء ُم
َّ
ُ
ُ
ُ
ٌ
ــفــح و غــفــران
ـــتـــه َص
ـــــروض َزل
ع
ِ
ِ

یتسُب حتفلاوبا ۀینون ۀدیصق زا نهک یا مهجرت

بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین

نیكوی كن با مردمان تا ببندگی گیری دلها ایشان را،
پس دیر گاهست كه به بندگی گرفت آدمی را نیكوی كردن.

جستار

ولماش همطاف

یتسُب حتفلاوبا ۀینون ۀدیصق زا نهک یا مهجرت

جستار

هر آن كس كه باشد مر نیكی را منعكننده پس نباشد او را،
بر راستی و درستی ،برادران و دوستان.
[1[1

هر آن كس كه مشورت كند با گردشهاء روزگار ،برخیزد
طبیعت روزگار ّ
حجتی.
از براء او بر درستئ
ِ
َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ
َ
واق ِبــه
[[2[2مــن یــزر ِع الشــر یحصــد ِفــی ع ِ
َ ً
ُ
ـــة َو ل َ
ــح ْ
َّ
الــــــز ْرع ِا َّبــــان
ــد
ــص
نـــدام
ِ
ِ
ِ

َ
ً
َ
َ
َ َ
ــال مــال ّالنــاس ق ِاط َبــة
[ َمــن جــاد ِبالم ُِ
َ
َّ ُ
َ
ــتــان
ــانــســان ف
ـــیـــه َو الـــمـــال ِل
ِال
ِ

هر آن كس كه سخاوت كند به مال ،میل كنند مردمان جمله
با او ،و مال مر آدمی را درفتنهافكننده است.
[1[1

هر آن كس که بكارد بدی را ،بدرود در عاقبتهاء آن
درودن كشت راست وقتی.
پشیمانی را و
ِ

َ َ َّ َ َ َ
َ
وائلهــم
[مــن ســالم النــاس یســلم ِمــن غ ِ
َ
ُ
ــریــر َ
ـــو َق ُ
عـــاش َو ْه َ
العین َجـــذالن
َو

نام الــی األشــرار َ
َ َ
َ
نــام و فــی
[[2[2مــن اســت ِ
ِ
ُ
َ
ٌّ
ُ
ُ
مــنــه ُ
ــم ِصــــل َو ثــعــبــان
ــه
ق
ــمــیــص ِ
ِ

هر آن كس كه صلح كند با مردمان برهد از كینههاء 1ایشان
و بزید و حال آن باشد كه او روشنچشم باشد شادان.
[1[1

هر آن كس كه بیارامد با بدان ،بخسبد و حال آن باشد كه
در پیراهن او باشد ازیشان ماری و اژدرهای.6

ٌ ََ
َ ً
َ َ َ
ُ
َ
یــه غــدا
[مــن كان ِللعقــل ســلطان عل ِ
َ
َ
ُ
َ َ 2
للحرص ُسلطان
فسه ِ
فــمــا عــلــی ن ِ

[ُ [2[2كــن َر ِّی َ
ــق
ٌ
َصحیفــة َو

هر آن كس كه باشد مر عقل را ّ
حجتی برو در فردا ،پس
نباشد بر تن [او] مر حریصی را ّ
حجتی.
[1[1

َّ َ ً
َ
الجهـل َن َ
حـو َه ًـوی
بفـرط
[ َمـن َمـد طرفـا
ِ
ِ
َ ُ
أغضی َعلی الـ َ
ـحـ ِّـق ً
یوما و هو خزیان

[1[1

َ
[ َمــن َع َاشــر ّالن َ
ــاس القــی ِم ُنهــم ن َص ًبــا
ّ
ُ
ُ
ـــوس ُ
ألن ُس َ
ـــه ُ
ٌ
ــغــی َو عــــدوان
ـــمَ 3ب

باش كه صافیت باشد گشادگی ،بهدرستی كه آزادمرد ّ
همت
گشادگی روی عنوان.
او نامهایست و بر نامه
ِ

ِّ
َ
األمــور فلــم
الرفــق فــی كل
افــق
[َ [2[2و ر
ِ
ِ
َ
َ ْ َ
ـذمـ ْـمــه َن َ
ــد ْم رفــیـ ٌـق َو لــم یـ ُ
ُ7
ــدمــان
یــن

هر آن كس كه بكشد دیده را ،به از ّ
درگذشتن نادانی،
حد
ِ
خواست تن ،چشم فروخواباند بر راستی در
با جانب
ِ
روزی و او رسواشونده باشد.

و همراهی كن با مدارا كردن در همۀ 8كارها ،پس پشیمان
نشد مداراكنندهای و نكوهش نكرد او را ندیمی.
ُّ َ ُّ ُ ُ ٌ
ُ َّ َ
ــرق
[َ [2[2و ال َیغ َّرنــک حــظ جــره خ
َ
ُ ْ ُ َ َ
ُ
ـــد ٌم َو ر ُ
فـــق َ
ــرء بنیان
فــالــخــرق ه
الــم ِ
ِ

و نباید كه بفریباند تو را بهرهای كه كشیدن آن بیسامانکاری
كردن
است ،پس بیسامانكاری ویران كردن است و مدارا
ِ
مرد ،بنا است.

هر آن كس كه زندگانی كند با مردمان ،ببیند ازیشان رنجی
را از برای آنک خوی ایشان ستم كردن است و بیداد كردن.
[1[1

البشــر َّإن ُ
الح َّ
ــر
ِ
َ
ُ
البشــر
علیهــا

ه ّم ُ
تــه
ِ
ُ
عنــوان

[ َو َمــن ُی َف ِّتــش َعــن اإلخــوان َیقله ُ
ــم
َّ ِ
ُ َ َِ
ُّ
ُ ِ ّ ُ
ـــوان
هــر خ
الــد
ا
ـــذ
و كـــلِ 4اخــــوان ه
ِ

ْ َ
ــن إذا
أحس
[ِ [2[2
َف َلـن َیـدومَ

و هر آن كس كه ّ
تفحص كند از برادران دشمن 5دارد ایشان
را ،و همة برادران این روزگار خیانتكنندگا[نند]

ٌ
َ
كان إمــكان َو
َ
اإلحسـان
علـی
ِ

َم َ
قــدر ٌة
َ ُ
إمـكان

نیكوی كن چو باشد ممكنشدنی و دستدادنی و توانایئی،
پس دائم نماند بر نیكوی كردن ،دست دادن و ممكن شدن.

َ َ َ
َ َّ
[َ [2[2مـن َ
است َ
ـام ل ُـه
هـر ق
شـار ُص ُـروف الد
ِ
َ
َ َ
َّ
ُ
َ
قیقة طــبــع الــدهــر ُبــرهــان
عــلــی ح
ِ
ِ

َ
[ُ [2[2صــن ُح َّ
جهــک الت ِهتــک غالئلــه
ــر َو
ِ
ُ
ُ َ ّ ُ ٍّ ُ 10
جـه َص َّـوان
و كل حـر لحـر الو ِ

9

 .6همزۀ روی «ی» را انداختهاست (= اژدرهائی).
 .7ب ،د ،س :انسان.
 .8اینگونه است در اصل :همزه روی حرف آخر.
 .9ب ،د :غائله.
 .10ب ،د :فكل.

 .1اصل :کینهاء («کینها» نیز خواندهمیشود).
 .2ب ،د :و ما.
 .3د :طبعهم.
َ
 .4د :فهل َو.
 .5ابتدا «کم» نوشتهبوده و سپس روی آن را خط زدهاست.
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َ َ ًّ َ َ
ً
الق ُ
ــه أ َبــدا
[[2[2و ِان لقیــت عــدوا ف
َ َّ ُ
َ ُ
َ
بالبشر َو اإلشـــراق غــضــان
و الــوجــه ِ

َ َّ
ُّ َ
َ
كصــد ٍاء
ــاء
[[3[3مــا كل م ٍ
ُّ َ
ََ
َ
َ ُ َ5
بــت فهــو
نعــم و ال كل ن ٍ

و اگر ببینی دشمنی را پس ببین آن را همیشه و حال آن باشد
گشادگی روی و روشن شدن تازه باشد.
كه روی به
ِ

نیست هر آبی همچو آب صداء به آبآیندۀ آن آب [را] ،آری
و نه هر رستنی پس آن رستنی سعدان است.

َ
َ
[َ [2[2دع َّ
الخیــرات َت ُ
طلبهــا
التكاســل فــی
ِ
َ
َ َِ َ َ ْ َ ُ
َ ُ
ات 1كسالن
فلیس یسعد ِفــی الــخــی ـر ِ

َ
شــن َبم َ َ 6
[[3[3ال َتخد َّ
ــة
ِ
عارف ٍ
طــل و ٌجــه ِ
ٍ
ّ ُ
ُ
َ
َ
ُّ 7
فالبــر
خدشــه مطــل و لیــان
ی ِ
ِ

بگذار كاهلی نمودن را در نیكویها كه میجویی آن را ،پس
نیست كه نیكبخت شود در نیكویها كاهلی.

[پس] 8نیک باید كه نخراشی به مدافعت كردن روی نیكی
را ،پس نیكوی بخراشد آن نیكوی را مدافعت كردن و دفع
كردن.

َ
ً
َّ
ُ
ـرء َیعـری ِمـن تقـی و ن ًهـی
[[3[3ل ِظـل ِل َلم ِ
َ َ َّ
ٌ
َ ُ
ُ
أفـــنـــان
ـــتـــه أوراق َو
َو إن اظـــل
2

َ َ
ستشــر َغ َ
یقــظ
حــازم
نــدب
یــر
ٍ
[[3[3ال ت ِ
ِ
ٍ
َ
ُ
َ
قــد
اســت َوی منــهِ 9اســر ٌار َو ِاعــان

نیست سایه مرد را كه برهنه شود ،یعنی خالی شود ،از
پرهیزگاری و از عقلها ،واگرچه سایه افكند برو برگهاء
درخت و شاخهاء درخت.
[َ [3[3و
َو

ــوار ِد ِه
ِل ِ
ُ
َســعدان

هشیاردل بیدار
باید كه مشورت نكنی با جز مردی كارگزار
ِ
كه برابر و یكسان شد ازو پنهان كردن و آشكارا كردن.

أعــو ُان َمــن والتــه َد َول ُت ُ
َّالن ُ
َ
ــه
ــاس
َ َ
َ ُ
َ
ُ
ُ
أعــــوان
ـــادتـــه
ــیــه إذا ع
هـــم عــل ِ

ُ
َ
ٌ
َإذا َر َك ُ
ضــوا
دابیــر فرســان
[[3[3ف ِل َلت
ِ
ُ
َ ّ 10
ُ
َ
ــرب فرســان
ِفیمــا أبــروا كمــا ِللح ِ

و مردمان یاریكنندگان آن كسی هستند كه دوستی كند با
دولت او ،و ایشان برو ،چو دشمنی كند آن دولت با او،
او
ِ
سرهنگان باشند.

پس تدبیرها را اند ُسوارانی كه چو بدوانند درآنچ نیكو
كردند همچنانک جنگ را اند سواران.
َ ّ
ٌ
َم َواقیــت
[َ [3[3و لألمــور
ُمقــد َر ٌة
ُّ َ
َ ُ َ ٌّ
ُ
ــــه حــــد َو مــیــزان
مــــر ل
و كــــل 11ا
ٍ

َ
ٌ
ُ
باقــل َحص ٌ
[َ [3[3ســحبان ِمــن غیــر مــال
ــر
ِ
ٌ
ُ
َو ِباقــل فــی ثــر ِاء المــال َســحبان

و كارها [را] است وقتهای تقدیركرده و هر كاری آن كار
را است حدی و ترازو    .

سحبان وائل از جز مال باقل است درمانده در سخن ،و
باقل در توانگری مال ،سحبان وائل است.

َ ً
َ
َُ
تطلب ُ
ــا فــی االم ُ
ــر ُ
ــه
[[4[4فــا تكــن ع ِج
ِ
ََ
ُ ْ ُ َ َ
ُ
ـحـ َـمــد قــبــل َّالنضج ُبــح ـران
فلیس یـ

َ ً
ُ
َّ َّ ً
ــذل
بــه م ِ
[[3[3ال ت ِ
ــود ِع الســر مشــاء ِ
َ
َ
ّ
ُ
َ
فمـا َرعـی غ ًنمـا ِفـی الـد ّو ِسـرحان

پس مباش شتابكننده در كار كه میجوئی آن كار را؛ پس

َ
چین دلتنگشونده
هامسپار راز را هابرندۀ آن راز ،یعنی سخن ِ
ُ
از
پوشیدن راز ،پس نگذارد 3گوسفند را در بیابان ،گرگ.
ِ

 .4د ،س :تحصيهن الوان.
َ
 .5کذا؛ صحیح :ف ْه َو.

ً ََ
ـاس ً
[[3[3ال َ
تحسـب ّالن َ
طبعـا واحـدا فل ُه ْـم
ِ
َ
َ
َ َ
َغـــر ٌ
َ
4
حصیها و ادیــــان
ائـــز لــســت ت

 .6س :عطاب (؟).
 .7ب :فلمن.
عطف نسخه محو شدهاست؛ دربارۀ «پس نیک» در
 .8اولین واژه در سوی
ِ
ترجمۀ «ن» تأکید نک .ترجمۀ اطباق الذهب ،مقدمه :ص.25
 .9د :فيه.
 .10د ،س :فيها.
 .11د :فكل.

 .1ب ،د ،س :بالخيرات.
 .2د :نهی و تقی.
 .3حاشیه :فما َر َ
عی بس نک[ذارد] (بخشی از ترجمه در برش لبۀ کاغذ رفتهاست،
بهحدس خواندهشد) .این بخش را که زیر سطر جا نشده در حاشیه نوشتهاست.
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ولماش همطاف

نگاه دار آب روی تو را ،مدر جامههای آن را و هر آزادمردی
آب روی را نگاهدارنده است.

یتسُب حتفلاوبا ۀینون ۀدیصق زا نهک یا مهجرت

مپَندار مردمان را یک طبیعت ،پس ایشان راست طبیعتهاء
كه نیستی تو كه برشمری و خو 
یها    .

جستار

ولماش همطاف

یتسُب حتفلاوبا ۀینون ۀدیصق زا نهک یا مهجرت

جستار

گوارنده نیافت بیداد كردن را ،اگر انصاف دهی تو ،خورندۀ
َ
آن بیدادی ،و ای خوش گرداند جای چشیدن مرد را ،یعنی
ده[ن] ،حنظل؟

نیست كه ستوده شود پیش از پخته شدن رنج ،بحران رنج.
َ
َّ
َ
ـن َ
[َ [4[4كفـی م َ
العیـش َمـا قـد َسـد ِمـن ع َـو ٍز
ِ
ِ
ُ ٌ َ ُ
ُ
2
و
فیــه للمــرء قنیــان و غنیــان
ِ

1

بسنده است از زندگانی آنچ استوار برآورد از نایافت ،یعنی
درویشی ،و در آنست مرد را مالزم گرفتن و بینیاز شدن.

ــم َ
[[4[4یــا َا ُّی َهــا العال ُ
المرض ُّ
ــی
ِ
ِ
َ
َ َ َ
المــاء
یــر
غ
ب
انــت
ف
ــر
بش
أ
ِ
ِ
ِ
ِ

و خداوند قناعت خشنودشونده باشد از زندگانی او ،و
خداوند حریصی اگر توانگر شود پس خشمناک [باشد].

َ
َ َ َ َ
ُ َ
َ
صب ْحت فی لجج
[[4[4و یا أخا الجهل لو ا
ِ
َ َّ َ
َ َ
ُ
فأنــت َمــا َب َینهــا ال شــک ظمــآن

بسنده است مرد جوان را خرد او ،دوستی كه زندگانی كند
با او ،چو با یكسو شوند ازو برادران و دوستان.

[[5[5ال َت َ
حس َ
ــب َّن
َمــن َس َّ
ــرُه

ایشان هر دو ـ یعنی آن خداوند قناعت و آن خداوند
حرص ـ دو شیرخورندۀ شیری هستند :حكمت و
پرهیزگاری ،و دو ساكنشوندۀ وطنی هستند :مال و از
حد درگذشتن.

َ
بشــباب
غتــر ْر
[[5[5ال ت
َ ٍَ
ِ
َ
َ َ َّ
فكــم تقــد َم 7قبــل

َ َ
ََ َ
َ
ــت ِه
ــة َر
[[4[4و ذوالقناع ِ
اض ِمــن معیش ِ
ٍ
ْ َ َ ُ
َو َصـ ُ
أثــری فغضبان
ـحــرص إن
ِ
ـاحــب الـ ِ

ای دانندهای كه پسندیده است سیرت او! بشارت ده پس
تو بهجز آب سیرابی.

ًّ
ســب َالف َتــی َع ْق ُل ُ
[َ [4[4ح ُ
ــا ُیعاش ُ
ــره
ــه ِخ
ِ
َ
ٌ ُ ّ ُ
ُ
اذا مــا ت
ــحــامــاه 3اخــــوان َو خـــان

و ای خداوند نادانی اگر بامداد كنی تو در میانههای دریا
پس تو میان آن میانههای دریا بیشک تشنه باشی.

َ ٌ ًُ
كمــة َو تقــی
بــان ِح
[ُ [4[4همــا َرضیعــا ِل
ٍ
ٌ ُ
َ
ُ
ســاكــنــا َوطـــــن مــــال َو طــغــیــان
َو
ِ
ٍ

َ َ
كریــم
[[4[4اذا نبــا ِب
ٍ
َ
َ َُ
ـط
وراءه فــی بــســیـ ِ

ُ
ســیرت ُه
ُ
َر ّیــان

ً
ــرورا َد ً
ُس ً
ایمــا َأبــدا
ُ
ــن َس ُ
َز َم ٌ
ــاءته أزمــان

نیك باید كه نپنداری شادمانه كردنی را دائمشونده همیشه؛
هر آن كس كه شادمانه كند او را روزگاری ،غمگین كند او
را روزگاران.
َ
ائــق 6خ ِضــل
ر َّ ٍ
ُ ٍُ
الشــیب ش ّ
ــبان

فریفته مشو به جوانئ برشگفتدارندۀ تر ،یعنی خوش؛ پس
ای بسا كه از پیش برفتند [جوانانی پیش از پیری].8

ــن َف َل ُ
َموط ٌ
ــه
ِ
َ َ
ُ
االرض اوطــــان
ِ

َ َ ً
افــا فــی ثیــاب َالوشــیُ 9م َنت ً
شــیا
[[5[5یــا ر
َ
َ ُّ َ َ ْ ُ
َ
ِمـن ك ِاس ِـه هـل أصـاب الرشـد نشـوان؟

چو به سر باز زند و قرار ندهد مرد بزرگ را جائی ،پس او
را باشد در پیش او ،و گویند پس ازو ،در روی زمین
وطنهای.4

ای خرامنده در جامههای رنگین در آن حال كه مستشونده
َ
باشی از كاس خود !10ای برسید به راه راست مست؟

ً
ظالمــا َفر ًحــا ب ِّ
ً
ســاعدة
العــز
[[4[4یــا
ِ
ِ
ُ َ
َّ ُ َ ُ
َ
ــة فــالــدهــر یقظان
ِان كــنــت فــی ِســن ٍ

َ َ َ َ َ َ
َ
َ َ
فسـک ل ْـم
ـیب لـو ناصحـت ن
[َ [5[5و یـا أخـا الش
ِ
َُ
َ
ُ 11
اف ِانسـان
یكـن ِل ِم ِثلـک فـی االشـر ِ

عزتی كه یاری كرد آن ّ
ای بیدادكنندۀ شادشونده به ّ
عزت
او را! اگر هستی تو در خواب پس روزگار بیدارست.

و ای خداوند پیری اگر نصیحت كنی تو تن تو را ،نباشد

َ ْ َ ْ َ َ ُّ َ َ
َ
انصفــت آك ُل ُ
لــم لــو
[[4[4مــا اســتمرأ الظ
ــه
ِ
ُ
َ َ ُّ َ َ َ
ُ5
َ
َو َهــل یــلــذ مــــذاق الــمــرء خطبان

 .5متن :حظيان .چنين كلمهای يافت نشد با توجه به معنی و نسخههای ديگر
تصحيح شد .س :خظيان.
 .6ب :بشاب وارف.
 .7ب :يقدم.
 .8ترجمۀ بخش اخیر بیت نانوشته ماندهاست.
 .9د :فی الشباب الوحف؛ ب :فی شباب الوحظ؛ س :فی شباب الوحف.
« .10از کاس خود» را در حاشیه افزودهاست.
 .11د ،س :فی االسراف امعان.

 .1س :رمق.
 .2د :ففيه.
 .3ب :يحامته.
 .4همزۀ روی «ی» را انداختهاست (= وطنهائی).
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َ ُ
َ َ ُ 1
احبهــا
[َ [5[5ه
ــب الشــبیبة تبلــی عــذر ص ِ
ِ
ُ َ َ ََ َ 2
َ
ُ3
هویه شیطان
مــا بـــال اشــیــب یست ِ

انگار جوانی را که ظاهر کند عذر صاحب آن ُ
جوانی را،
ِ
ِ
چیست حال پیری كه سرگشته كند او را دیو؟
ُ
َ َّ ّ
ُ ُّ
َ
غف ُر َهــا
نــوب فــإن اللــه ی ِ
[[5[5كل َ الذ ِ
ُ
ٌ
ْإن ش َّ
ــی َع َ
الم َ
إخــاص َو إیمــان
ــرء

همۀ گناهها ،پس بهدرستی كه خدای تعالی بیامرزد آن را،
اگر از پی فرا رود مرد را اخالص و ایمان.

ابیاتی که در متون منثور بدانها استشهاد شدهاست
ـ ـ[ ]1در فصل هفتم از باب پنجم مرصادالعباد (ص)523
به شاهد آمدهاست.
ـ ـ[ ]۲در اعجوبه و محجوبه در بخش معدلت و انصاف
(ص )23به شاهد آمدهاست.
ـ ـ[ ]4در اعجوبه و محجوبه در بخش قناعت (ص)100
به شاهد آمدهاست.
ـ ـ[ ]۷در اعجوبه و محجوبه در بخش سخاوت (ص)63
به شاهد آمدهاست.
ـ ـ[ ]39در درةاالخبار (ص )33آمدهاست.
ـ ـ[ ]40در درةاالخبار (ص )33آمدهاست.
ـ ـ[ ]46در مکارم االخالق (ص )129آمدهاست.
ـ ـ[ ]49در درةاالخبار (ص )33آمدهاست.
ـ ـ[ ]50در مرزباننامه (ص )294آمدهاست.
ـ ـ[ 53و  ]54در جواهر االدب (ص )673آمدهاست.

ّ َ
َ َّ
ــإن اللــه َی ُ
جبــرُه
ســیر ف
[[5[5و كل ك
ٍ
َ
ّ
ُ
قنـاة الدیـن ُجبـران
َو مـا ِلكسـر
ِ

و هر شكستهای پس بهدرستی كه خدای تعالی به اصالح
چوب نیزۀ دین را به اصالح
شكستن
آورد آن را و نیست
ِ
ِ
آورد[نی].
ً
ّ ً
[ُ [5[5خ َ
ذهــاَ 4س َ
ــو َائر أمثــالُ 5م َهذبــة
َ َ َ ُ
َ
التبیــان تبیــان
فیهــا ِلمــن َیبتغــی

فرا گیر آن قصیده را ،جمله مثلهاء پاکكرده ،در آن قصیده
است آن كس را كه جوید روشن گردانیدن را ،روشن
گ[ردانیدن].
َ َّ
ُ
َ َّ َ
الط ُ
بــع صائغهــا
ــر ح ّســانها و
[َ [5[5مــا ض
ْإن لــم َی ُص ْغها قــریـ ُـع الشعر حـ ّ
ُ6
ـســان
ِ

زیان نرسانید حسان آن قصیده ،یعنی گویندۀ آن ،و حال آن
ْ
است كه طبیعت كنندۀ آن است ،یعنی گوینده ،اگر نكرد آن
را ،یعنی اگر نگفت آن را ،برگزیدۀ شعر ،حسان بن [ثابت]
رضی [هللا عنه].

منابع

***

ــابن خلکان ،احمد بن محمد ( .)1364وفیات االعیان و انباء
ابناء الزمان .محقق احسان عباس .قم :الشریف الرضی.
ــاالسفزاری ،فضلهللا بن عثمان بن محمد و مؤلفی ناشناخته
( .)1380شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیه و دمنه .مقدمه،
تصحیح و تعلیقات بهروز ایمانی .تهران :میراث مکتوب.
ــتبریـزی ،مجدالدیـن ( .)1381سـفینۀ تبریـز (چـاپ
نسخهبرگردان) .تهران :مركز نشر دانشگاهی.
ـ ـترجمۀ اطباق الذهب فی المواعظ و الخطب ( .)1391تصحیح

« .1تبلی» و ترجمۀ آن در حاشیه آمدهاست.
 .2ب :بال اشمط.
ُ
ذر اَشيَ َ
 .3دَ :ما ُع َ
شيطان.
ب َمن يَستَهويه
 .4ب :خذ.
امثال.
 .5ب ،د:
ٍ
 .6س :دو بيت آخر را ندارد.
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ولماش همطاف

مانند تو را در میان بزرگان آدمی.

یتسُب حتفلاوبا ۀینون ۀدیصق زا نهک یا مهجرت

ُ
ّ
تمت القصیدة الفریدة الموسومة بالدرة
ّ
ُ
توفیقه و قد َوقع
سن
ِ
الیتیمة بحمدالله و ح ِ
الفراغ ِمن تحریرها یوم االحد وقت
العصر الرابع من جمادی االولی
سنة اربع و عشرین و سبعمایة
هجریة نبویة
مصطفویة

جستار
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جستار

ــظهیـری سـمرقندی ،محمـد بـن علـی ( .)1392اغـراض
السیاسـه فـی اعـراض الریاسـه .بهتصحیـح جعفـر شـعار.
تهران :دانشگاه تهران.
ــعوفـی ،محمد ( .)1361لباب االلبـاب .از روی چاپ ادوارد
بـراون ،با مقدمه و تعلیقات محمـد قزوینی و نخبۀ تحقیقات
سـعید نفیسـی و ترجمۀ دیباچۀ انگلیسـی به فارسـی به قلم
محمـد عباسـی .تهران :کتابفروشـی فخـر رازی (دو جلد در
یک مجلد).
ــفاضلـی خویـی ،جابـر ( .)1391تذکـرة الفضلاء در تاریـخ
علمـاء و عرفـا و شـعرای خـوی (قـرن چهـارم تـا قـرن
چهاردهـم) .تحقیـق علی صدرایـی خویی .بهاهتمام سـعید
فاضلی خویی .قم :قسیم.
ــفقیهـی ،حسـین ( .)1381ابیـات عربـی در متون فارسـی تا
قرن هفتم .تهران :دانشگاه الزهراء.
ــقـره بلـوط ،علی الرضـا و احمـد طوران قـره بلـوط (بیتا).
معجـم التاریخ التراث االسلامی فی مکتبـات العالم .ترکیه:
دارالعقبه.
ــکحالـه ،عمـر رضـا (1376ق) .معجمالمؤلفین .بیـروت :دار
احیاء التراث العربی.
ــمرعشـی ،محمدحسـین (« .)1390االنوار المضیئه فی شـرح
القصیـدة البسـتیه» .در :میـراث بهارسـتان .دفتـر چهـارم.
بهکوشـش مرکـز پژوهـش کتابخانـۀ مجلـس شـورای
اسلامی .تهـران :کتابخانـه ،مـوزه و مرکـز اسـناد مجلـس
شورای اسالمی .ص.70-3
ــنظـام تبریـزی ،محمد بن علـی ( .)1381بلوهر و بیوذسـف.
بهتصحیح محمد روشن .تهران :میراث مکتوب.
ــنفیسـی ،سـعید ( .)1363تاریخ نظم و نثر در زبان فارسـی.
تهران :كتابفروشی فروغی.
ــوراوینـی ،سـعدالدین ( .)1375مرزباننامـه .بهکوشـش
خلیل خطیبرهبر .تهران :صفی علیشاه.
ــالهاشـمی ،احمـد ( .)1369جواهراالدب فی ادبیات و انشـاء
لغة العرب .تهران :انتشارات استقالل.
ــیاقـوت حمـوی ،یاقوت بـن عبـدهللا ( .)1380معجمالبلدان.
ترجمۀ علینقی منزوی .تهران :سازمان میراث فرهنگی.
ــیـزدی ،منتجبالدیـن ( .)1388درة االخبـار و لعمـة االنوار.
ترجمـۀ علیبـن زیـد بیهقـی .تصحیـح و تحقیـق علـی
اوجبی .تهران :انتشارات حکمت.

و تحقیق عبدالحمید ربیعنیا ،ولی علیمنش .تهران :کتابخانه،
موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
ــثعالبـی ،ابومنصور عبدهللا (1403ق) .یتیمةالدهر فی محاسـن
اهـل العصـر .تحقیـق مفیـد قمیحـه .بیـروت :دارالكتـب
العلمیه.
ــثعالبـی ،ابومنصور عبـدهللا (1300ق) .نثرالنظـم و حل العقد.
دمشق :مطبعة معارف الوالیة الجلیله.
ــجرفاذقانـی ،ابوالشـرف ناصـح ( .)1357تاریـخ یمینـی.
بهاهتمام جعفر شعار .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
ــحاجـی خلیفـه ،مصطفی بن عبـدهللا (1941م) .کشـفالظنون
عـن اسـامی الکتـب والفنـون .تحقیـق ّ
محمـد شـرفالدین
یالتقایا و رفعت بیگله الکلیسی .معارف مطبعهسی.
ــدانشپـژوه ،محمدتقـی ( .)1338فهرسـت کتابخانـۀ اهدائی
آقـای سـید محمد مشـکوة به کتابخانۀ دانشـگاه تهـران .جلد
سـوم ،بخـش پنجـم ،مجلـد هفتـم ،دومیـن ذیـل .تهـران:
دانشگاه تهران.
ـــــــــــــــ ( .)1340فهرسـت کتابخانۀ مرکزی دانشـگاه
تهران .ج .9تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
ــــــــــــــــ ( .)1346نشـریۀ دانشـکدۀ ادبیـات و علوم
انسانی ،ش  5و .639-629 :6
ــدرایتـی ،مصطفـی ( .)1392فهرسـتگان نسـخههای خطـی
ایـران (فنخـا) .تهران :كتابخانـه ،موزه و مركز اسـناد مجلس
شورای اسالمی.
ــرازی ،نجمالدیـن ( .)1352مرصـاد العبـاد .بهاهتمـام
محمدامین ریاحی .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
ــسرخسی ،حامد بن فضلهللا ( .)1381اعجوبه و محجوبه.
مقدمه ،تصحیح و تعلیقات رضا سمی عزاده .تهران :نشر آنا.
ــسـزگین ،فـؤاد ( .)1380تاریخ نگارشهـای عربی .ترجمه،
تدویـن و آمادهسـازی مؤسسـۀ نشـر فهرسـتگان .بهاهتمـام
خانـۀ کتـاب .تهـران :سـازمان چـاپ و انتشـارات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
ــسـمرقندی ،دولتشـاه ( .)1382تذكـرة الشـعراء .بهاهتمـام و
تصحیح ادوارد بروان .تهران :اساطیر.
ــشـیخ بهایی ( .)1337الکشـکول .تحقیق میـرزا محمدصادق
نصیری .قم :شرکت طبع و نشر.
ــطبرسـی ،حسـن بـن فضـل ( .)1365مـکارم االخلاق.
ترجمۀ ابراهیم میرباقری .تهران :فراهانی.
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یتسُب حتفلاوبا ۀینون ۀدیصق زا نهک یا مهجرت

آغاز متن و ترجمۀ قصیدۀ نونیۀ ابوالفتح بستی ،مجموعۀ ش 1238دانشگاه تهران
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پایان متن و ترجمۀ قصیدۀ نونیۀ ابوالفتح بستی ،مجموعۀ ش 1238دانشگاه تهران
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