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ه نهک یا هستت

ابفالفتح عای بن طحاد بن حسین بن یفسف بن طحاد بن 

عبدالعزیز بستی )د. 400 یم 401 ق( از دبیران و همعران طعروف 

سدۀ چهمرم قاری است. او عهده دار دیفان بمیتفز، اطیر 

بست، بفده و پس از هکست و ورار او بش کرطمن بش سبکتکین 

پیفستش است )جرومذقمنی، 1357: 33-34(. از بستی كاامت 

قصمر و اطثملی در طتفن تمریخی و ادبی بش صفرت پراکنده 

در  عفوی  بفده است.  ذولسمنین  همعری  او  آطده است. 

لباب االلباب اهمره کرده کش دیفان تمزی و پمرسی بستی را 

دیده است )عفوی، 1361: 64/1(. 

بم اینکش دیفان ومرسی بستی بر جمی نامنده نسخش همیی 

از دیفان اهعمر عربی او طفجفد است و طتن آن چندین بمر 

بش چمپ رسیده است )آذرنفش، 1373: 6/ 95-100(. دیفان 

بستی همطل هامری دوبیتی و نیز قطعمتی است كش اغاب 

كش  او،  باند  قصیدۀ  تنهم  نیست.  بیت   10 از  بیشتر  آنهم 

طعروف ترین اثر هعری وی نیز بش هامر طی رود، قصیدۀ 

نفنیش ای است كش بش نمم »عنفان الحکم« طعروف است.    

عننهن هکحکم )ینقن  صنصقّب(

این قصیده طشتال بر طسمئل اخالقی و حكای است و بش 

و  نفیسندگمن  تفجش  طفرد  آن  ابیمت  غملب  ت 
ّ
عا هاین 

آن  ابیمت  بش  بش تنمسب طفضفعمت خفد  و  بفده  همعران 

و  طنمبع  در  قصیده  این  ابیمت  تعداد  کرده اند.  استشهمد 

 طختاف تعداد ابیمت این 
ِ
نسخش هم طختاف است. طنمبع

قصیده را از 56 )طدرس تبریزی، 1374: 1/ 263( تم 80 بیت 

گفتش اند )دولتشمه سارقندی، 1382: 26(. در نسخش هم نیز تعداد 

ابیمت این قصیده، بم اختالف چهمر-پنج بیت، در حدود 

60 بیت است. این قصیدۀ طشهفر را عده ای از ادبم بش 

ومرسی و عربی هرح یم ترجاش كرده اند کش بش برخی از آنهم 

اهمره طی هفد.

شتوح فارست و عت ت و تخُیسات عننهن هکحکم

آنگفنش کش گفتیم قصیدۀ نفنیۀ ابفالفتح بستی از دیر بمز طفرد 

تفجش نفیسندگمن طتفن ومرسی بفده و ابیمتی از آن، دست کم 

از سدۀ هشم هجری، در این طتفن طفرد استشهمد قرار 

گروتش است.1 قصیدۀ عنوان الحکم چندان طفرد تفّجش بفده 

کش حتّی برخی نفیسندگمن، هاش یم تعداد قمبل تفّجهی از 

ابیمت آن را در نفهتش همی خفد نقل کرده اند.2 

در طیمن طنمبع کهن، حمجی خایفش دو هرح نقره كمر و 

ُسرطمری را هنمسمنده است )حمجی خایفش، 1941م: ستفن 1336(. 

وهرستی از هروح این قصیده در وهرستگمن نسخش همی 

خطی ایران آطده است )درایتی، 1391: 426-427( کش برخی از 

آنهم تم کنفن بش درستی هنمختش نشده اند. در زیر بش هروح 

هنمختش هدۀ این اثر بش ترتیب تمریخی اهمره طی هفد:

1  کش . )677ق(  عنتمبی  ُسرطمری  احاد  ذوالنفن  هرح 

حمجی خایفش بش آن اهمره کرده و چفن بش ومرسی یم 

ترکی بفدن آن تصریح نکرده بش احتامل بسیمر عربی 

است )حمجی خایفش، 1941م: ستفن 1336(. گفیم از این 

هرح تم کنفن نسخش ای هنمسمیی نشده است و دیگران 

هاش از حمجی خایفش نقل کرده اند )سزگین، 1380: 867؛ 

دانش پژوه، 1346: 629(. 

 فاطُب شاملن

کمرهنمس ارهد زبمن و ادبیمت ومرسی
Fatemeh.shamloo@gmail.com

یتجُب هت لاو ه  ینقن  صنصق  
ه نهک یا همستت

ازجااش در اغراض السیاسة سارقندی )سدۀ هشم، 1 بیت(، مكارم االخالق   .1

)سدۀ هشم، 2 بیت(، مرزبان نامه )سدۀ هفتم، 1 بیت(، اعجوبه و محجوبه )سدۀ 

هفتم، 4 بیت(، شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه )سدۀ هفتم، 2 

بیت(، درة االخبار )سدۀ هشتم، ۳ بیت(، بلوهر و بیوذسف )سدۀ هشتم، 3 بیت(، 

مرصادالعباد )قرن هفتم، 1 بیت(.

ازجااش در نثر النظم و حل العقد ثعملبی )429ق( در بخشی بم عنفان »بمب   .2

وی االطثمل« 44 بیت از عنفان الحکم آطده و در برابر هر بیت، طثای عربی بم 

هامن طضافن یمد هده است )ثعملبی، 1300 : 123-128(. نیز در كشكول هیخ 

بهمئی 50 بیت، در جواهراالدب 54 بیت و در حیوةالحیوان دطیری )در طمدۀ 

 کل هعر( نقل هده است )طدرس تبریزی، 1374: 1/ 263(.
ً
ثعبمن( 56 بیت )تقریبم
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2  هرح عبدالرحیم بن طحاد عبدالرحیم عاری )د. پس .

از 780ق؛ سزگین، 1380: 867(.

3  هرح طحافد بن عار نجمتی نیسمبفری )زنده در 738ق( .

کش بخشی از کتمب إعراب القصائد الثالث و ایضاح 

غوامض االبحاث وی است. از عنفان اثر چنین برطی آید 

ص کرده و غفاطض 
ّ
کش وی اعراب قصیدۀ نفنیش را طشخ

آن را تفضیح داده است. دو قصیدۀ دیگر عبمرتند از 

قصیدۀ رجمء االصفهمنی و قصیدۀ ورزدق. از این هرح 

چند نسخش بر جمی طمنده است )کحملش، 1376ق: 12/ ۱۸7-

۱۸۸؛ سزگین، 1380: 868(.

4  یکی از هروح عربی این قصیده، بش نمم »االنفارالاضیئش .

وی هرح القصیدة البستیش«، طتعاق بش عبدهللا نقره کمر )د. 

776ق( است. حمجی خایفش )1941م: ستفن 1336( بش این 

هرح اهمره کرده است. این هرح تفسط سیّد حسین 

میراث  چهمرم  دوتر  در  و  هده  تصحیح  طرعشی 

بهارستان طنتشر هده است )طرعشی، 1390: 68-3(. 

5  هرح واره    ای  ومرسی از عمدل بن هیرازی )نیاۀ نخست .

سدۀ 10ق(. هیرازی در این اثر ابتدا بیت عربی را طعنی 

کرده و هرحی طختصر بر ابیمت نگمهتش و بعد بیتی 

ومرسی ططمبق بم طضافن هر بیت قصیده آورده است. 

از این هرح تنهم یک نسخش هنمختش هده است )دانش پژوه، 

1359: 77؛ درایتی، 1391: 426(.

6  عبدالقمدر بن العیدروس )د. 1038ق( کش تنهم دو بیت .

)سزگین،  کرده است  هرح  را  قصیده  این  نخست 

.)867 :1380

7  تخایسی نیز از این قصیده طفجفد است کش نفیسنده و .

دورۀ نگمرش آن طشخص نیست. از این تخایس دو 

خ 1108ق است )قره  نسخش طعروی هده کش یکی طفرَّ

بافط، بی تم: 6/ 2144( و از اینجم طی تفان دانست کش این 

تخایس قبل از این تمریخ سروده هده است. 

8  ولدیمنی . خمکاردانی  عای  هیخ  از  دیگری  تخایس 

خفیی )د. 1350ق؛ ومضای خفیی، 1391: 171(.

9  در کنمر ترجاۀ ومرسِی هامرۀ 4 )در بخش بعد(، یک .

ترجاۀ طنظفم ترکی نیز آطده است. آغمز ترجاۀ ترکی:

ــده کشــنیک کاملــی نقصــمن در جهــمن اچن

ــدرســه خــســران در ــی خــیــردن اوزکـــه ای نــه اص

یتجُب هات فارست عننهن هکحکم

از عنفان الحکم ترجاش همیی ومرسی، بش نظم و نثر، دست کم 

از سدۀ هفتم بش بعد وجفد دارد:

1  بش . ق 
ّ
طتعا ترجاش  طهم ترین   

ً
احتامال و  کهن ترین 

بدرالدین جمجرطی )د. 686( بش نظم ومرسی است کش 

حمجی خایفش )1941م: ستفن 1336( بش آن اهمره کرده و 

طتن آن نیز طنتشر هده است )دانش پژوه، ۱۳46: 629-

6۳9(. قصیده ای طرّدف بش ردیف »است« بم حرف 

روی »نفن « است. بش عبمرتی، صرف نظر از ردیف، 

این ترجاش نیز طقفی بش حرف »نفن« )نفنیش( طی بمهد. 

ططاع آن چنین است:

هــر كاملــی كش ز دنیمســت هاش نقصمن اســت

ســفد كآن طحض نكفیی نبفد خســران اســت

در برخی از نسخش همی عنفان الحکم، هاین ترجاش 

هاراه طتن عربی نقل هده است. از جااش در سفینۀ تبریز 

)ص721-722( کش تمریخ کتمبت آن 723ق است و 57 

بیت از قصیده را در بر دارد. 

2  ترجاۀ طنظفم دیگری نیز از همعری گانمم در دست .

است كش در نسخۀ 70ج، دانشكدۀ ادبیمت )65پـ  68( 

دیده طی هفد و بش گفاهی خط آن، بمید از سده همی 7 

و 8ق بمهد )دانش پژوه، 1346: 629(.

3  ترجاۀ طنثفری نیز از این قصیده از حدود سدۀ هشتم .

یم اندکی پیش از آن طفجفد است کش طفضفع اصای این 

طقملش است و طتن تصحیح هدۀ آن اینجم ارائش هده است. 

4  یک ترجاۀ ومرسی طنظفم کش در نسخش ای از چند .

قصیدۀ عربی )هامرۀ 1362 کتمبخمنة هدایی اوندی، بی تم 

]حدود سدۀ 10ق[( طندرج است. طتأّسفمنش نمم طترجم 

در نسخش درج نشده است. برخی طشکالت وزنی در 

تبّحر  سراینده  یم  کش  طی دهد  نشمن  طنظفم  ترجاۀ 

کتمبت  نمدرست  را  آن  کمتب  یم  و  نداهتش  چندانی 
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کرده است. قصیدۀ نفنیش در این نسخش همطل 61 بیت 

بم ترجاش و دوطین اثر طجافعش )گ 8پ – 16ر( است. 

آغمز ترجاۀ ومرسی:

وزونـی هاش کس در جهمن ] ش[ نقصمن اسـت

ثفاب خسران است ز هرچش سفد کند جز 

یتجُ  منثنر عننهن هکحکم )ینقن  صنصقّب(

این ترجاش در طجافعۀ هامرۀ 1238 كتمبخمنۀ طركزی 

دانشگمه تهران درج هده است. طجافعش طفرَّخ 724ق و 

همطل هفت كتمب و رسملش و قصیده است. قصیدۀ طفرد 

نظر در صفحمت 146پ - 149ر، بم عنفان »درةالیتیاش« 

ثبت هده و همطل 58 بیت از قصیدۀ عنفان الحکم است 

)دانش پژوه، 1338: 2679-2693(. این قصیده در انجمطۀ نسخش 

كش  است  نسخش ای  تنهم  این  و  نمطیده هده  »درة الیتیاش« 

عنفان الحکم را بدین نمم ضبط کرده است.

ترجاۀ ومرسی بش صفرت بین الّسطفر و واژه بش واژه 

است کش برابر طعنمیی هر واژه در زیر آن نفهتش هده است. 

در برخی ابیمت واژه همیی در طعنی اوزوده هده و هاچنین 

در برخی ابیمت تفسیر بعضی کاامت نیز دیده طی هفد )برای 

طثمل آنجم کش در برابر ترجاش »یعنی...« طی آورد، طمنند ابیمت 10، 30، 

 بش جمی ضایر طرجع ضایر آطده است. 
ً
32، 33 و 44(. غملبم

ُرِوهم: بمز دار دل را از دنیم و 
ْ
خ

ُ
  الفؤاَد عِن الُدنیم و ز

ِ
طمنند زع

از زر و زینت آن دنیم )نک. ابیمت 5، 27، 35، 40، 47(.

برخی از ویژگی همی زبمنی ترجاش عبمرتند از: 

بش کمر بردن پیشفند »هم« پیش از اوعمل و صفت همی ـ 

سمختش هده از اوعمل: هم طسپمر، هم برنده... 

 پربسمطد از اوعمل پیشفندی: واپیفستن، ـ 
ً
استفمدۀ نسبتم

وراگذاهتنی، درگذهتن، وروخفابمند...

استفمده از »ای« بش طعنی آیم. این برابر در ترجاش همی ـ 

قرآن نیز دیده طی هفد.

در ترجاۀ ومرسی کفهیده ایم کش رسم الخط اصل را کاتر 

بش روز کنیم. کمتب هرگمه یمء نکره بش یمئی دیگر طتصل هفد، 

یک یمء طی نفیسد و روی آن هازه ای طی گذارد. گمه این 

هازه را هم طی اندازد کش طم بش آن طفارد در پمورقی اهمره 

کرده ایم. هاچنین در یک طفرد یمء طیمنجی کسرۀ اضموش را 

پس از الف اینگفنش نشمن داده است )نک. بیت7(.

دوطین اثر در طجافعۀ یمدهده طتن و ترجاۀ اطباق 

الذهب هرف الدین هفروه است )هامن: 2679(. دستنفیس 

دیگری از طتن و ترجاۀ اطباق الذهب در کتمبخمنۀ طجاس 

هفرای اسالطی طفجفد است )طفرَّخ 728ق( کش بش لحمظ خط 

 بم ترجاۀ حمضر طشمبهت دارد و ترجاۀ آن 
ً
و کتمبت کمطال

 یکسمن 
ً
بم اطباق الذهب طحففظ در این طجافعش تقریبم

است )بم تفجش بش حجم اطباق  الذهب کتمبخمنۀ طجاس طی تفان 

دانست کش نزدیک بش بیست برگ از ابتدای اطباق الذهب طجافعۀ 

دانشگمه تهران اوتمده است(. کاتر گامنی طی تفان داهت کش کمتب 

این دو دستنفیس یک تن است و احتامل قفی طی تفان داد 

کش کمتب این دستنفیس هم هامن طترجم بفده بمهد. طجافعۀ 

دانشگمه تهران در تصحیح ترجمۀ اطباق الذهب فی المواعظ 

و الخطب )تهران: 1391( طفرد استفمده قرار نگروتش است و در 

بمزبینی این تصحیح بمید طفرد تفجش بمهد.  

نسخب هات منرد هست اده در تنحقا ه قات عت ت

در این گفتمر، طتن عربِی قصیدۀ نفنیش بم چند نسخش طقمباش 

هده و اختالومت در پمورقی هم ذكر هده است. این نسخش هم 

عبمرتند از:

1  نسخۀ هامرۀ 6/ 1238 كتمبخمنۀ طركزی دانشگمه تهران .

)حموی ترجاۀ حمضر( کش اسمس قرار گروتش است.

2  سفینۀ تبریز، ص721ـ722، بم تمریخ كتمبت دوهنبش 21 .

صفر 723ق، بم نشمنۀ »س«.

3  نسخۀ دانشگمه تهران، ویام 8399، ص 1045ـ  1،1051 .

بم نشمنۀ »د«. 

4  جنگ بمدلیمن آكسففرد )137 الیفت( همطل 56 بیت در .

4 صفحش کش ترجاۀ جمجرطی در زیر هر بیت آطده و 

بعضی ابیمت در حمهیۀ صفحش تحریر هده است. این 

نسخش بم نشمنۀ »ب« طشخص هده است.

دانش پژوه، 1340: 1002.  .1
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پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

هسم هللا هکتحُو هکتحقم و  ب نستعقو

قمل الشیخ االطمم العالطة

ابفالفتح البستی رحاة هللا عایش

[1  ُنقَصــاُن1 ُدنیــاُه  فــی  الَمــْرِء  زیــاَدُة 

سراُن
ُ

خ ْیِر 
َ

الخ َمحِض  ــْیــَر 
َ

غ ــُه  ــُح ِرْب و 

اوزونی طرد در دنیمء او كم هدنست و سفد او، جز ویژۀ 

نیكی، زیمن كردنست. 

[2  لــه1  
َ

ثبــات ال   
ٍّ

حــظ وجــداِن   
ُّ

ل
ُ
ــك

َ
ف

فقـداُن التحقیـِق  فـی  معنـاُه  فـإّن 

پس هر یموتن بهره ای كش نیست ثمبت هدنی آن را، پس 

بدرستی كش طعنی آن، در درست گردانیدن، كم یموتن.

[3  ا1
ً

مجتهــد هــِر 
َّ

الد ــراِب 
َ

لخ عامــًرا  یــا 

عــمــراُن؟ الــُعــمــِر  ــراِب 
َ

ــخ ِل هــل  ه1 
ّ
بالل

ای آبمدانی كننده ویرانِی روزگمر را، اجتهمدكننده! بش حق 

ی هست ویرانِی زندگمنی را آبمدانی؟!
َ
خدای تعملی، ا

[4  جمُعهــا1
َ
ت مــواِل 

َ
اال َعلــی  َحریًصــا  یــا  و 

ــاِل أحـــزاُن؟ ــم ال ــروَر  ــ ُس أّن  ــَت  ــســی أَن

ی 
َ
و ای حریصی كننده بر طمل هم  كش جاع طی كنی آن را، ا

وراطفش كردی آنک همدطمنش كردن طمل اندوه همست؟

[5  ُرِفهــا1
ْ

ُزخ و  نیــا 
ُ

الد عــِن  الفــؤاَد   
ِ

زع

 هــجــراُن
ُ

ــل ــوص ــِدٌر و ال ــ
َ
ــصــفــوهــا2 ک

َ
ف

بمز دار دل را از دنیم و از زر و زینت آن ـ دنیم   ـ، پس صموی 

هدن آن ـ دنیم  ـ تیرگی است و واپیفستن هم بُر]یدن[3.

[6  هــا14
ُ
ل صِّ

َ
ف
ُ
ا  

ً
امثــاال  

َ
َســمَعک  

ِ
رع

َ
ا َو 

مرَجــاُن و   
ٌ

یاقــوت  
ُ

ّصــل
َ

ُیف مــا 
َ
ک

و گفش بمز كن ـ گفش ترا  ـ بم طثل هم  كش بیمن طی كنم آن 

را، هاچنمنک جدا كرده هفد یمقفت و طروارید

[7  لوَبهــُم1
ُ
ق  

ْ
تســتعِبد النــاِس  ــی 

َ
ِال احِســن 

احــســاُن5  ــاَن  ــس االن  
َ

ــد ــْعــَب اْســَت َما 
َ
طال

َ
ف

نیكفی كن بم طردطمن تم ببندگی گیری دل هم  ایشمن را، 

پس دیر گمهست كش بش بندگی گروت آدطی را نیكفی كردن.

[8  ِفــی1 لــک  ــن 
ُ
یك

ْ
ل

َ
ف ُمســیٌء  أَســاَء  إن  و 

ــفــراُن
ُ

ــِه َصــفــٌح و غ ــتـ ـ
َّ
ُعـــــروِض َزل

و اگر بدی كند بدی كننده ای، پس بمید كش بمهد تف را در 

پدید آطدن گنمهِ او جرم وراگذاهتنی و آطرزیدنی.

[[  مـٍل1
َ
ا ِلـذِی  ِمعواًنـا  هـِر 

َّ
الد ـی 

َ
َعل ـن 

ُ
ک َو 

ِمعــواُن الُحــرَّ  ــانَّ 
َ
ف َنــداَک  َیرجــُو 

و بمش بر روزگمر یمری كننده خداونِد اطیدی را كش اطید 

دارد جفد و سخموت تف را، پس بش درستی كش آزادطرد 

یمری كننده بم]هد[.

[11   ِبَحبــل اللــِه6 ُمعَتصًمــا1
َ

یــک
َ

د َید
ُ

َو اشــد

ــــاُن
َ
رک

َ
ا  

َ
ــک ــت ــان

َ
خ ِان  کـــُن  الـــرُّ ـــه  ـــِانَّ

َ
ف

و سخت كن هر دو دست تف را بش رسن خدای تعملی، یعنی 

عهد، در آن حمل كش چنگ درزننده بمهی؛ پس بدرستی کش 

آن7 ركن است واگرچش خیمنت كند بم تف ركن هم.

[11  َعواقِبــِه1 فــی  ُیْحَمــد  اللــَه  ــِق  َیتَّ َمــن 

َهــانــوا8  ــن  َم َو  وا  ــزُّ َعـ ــْن  َم ــرَّ 
َ

ش ِفه 
ْ
َیك َو 

هر آن كس كش بترسد از خدای تعملی ستفده است در 

عمقبت همء آن و بسند كند او را از بدِی آن كسمنی كش عزیز 

هدند و آن كسمنی كش خفار ]هدند[.

[12  ــٍب1
َ
ل

َ
ط ِفــی  اللــِه  یــر 

َ
ِبغ اســَتَعاَن  َمــن 

ــرُه َعــجــز و ِخــــذالُن ــ ــاِص ــ ـــــانَّ ن
َ
ف

هر آن كس كش یمری خفاهد بش جز خدای تعملی در جستنی، 

و  است  نمتفان هدن  ]او[  یمری كنندۀ  كش  بش درستی  پس 

وروگذاهتن.

[13  لــُه1 لیــَس 
َ
ف اًعــا  منَّ یــر 

َ
للخ کاَن  َمــن 

ــداُن ــ خ
َ
ــواٌن َو ا ــ ــة ِاخـ

َ
ــی الــَحــقــیــق ــل َع

ش.
ّ
س، د: وملا  .1

س: وصفوهم.  .2

بخشی از کاامت، در این بیت و در ابیمت دیگر نیز، در عطف یم در برش   .3

لبۀ کمغذ روتش است.

َبیّنهم )کاامت در برش لبۀ کمغذ روتش اند(.
ُ
هم ]ای[ أ

ُ
حمهیش: ]او [ ّصا  .4

ب الربح ویام ویش خسران - اقبل 
ّ
د: + یم خمدم الجسم كم تسعى لخدطتهم / تطا  .5

عای النفس واستكال وضمئاهم / ومنت بملنفس ال بملجسم انسمن.

س: الدین.  .6

ش پس بدرستی کش آن )بخشی از ترجاش در برش لبۀ کمغذ روتش است، 
ّ
حمهیش: ومن  .7

بش حدس خفانده هد(. این بخش را کش زیر سطر جم نشده  در حمهیش نفهتش است.

ب، د: همن.  .8
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هر آن كس كش بمهد طر نیكی را طنع كننده پس نبمهد او را، 

بر راستی و درستی، برادران و دوستمن.

[14  1
ً
اِطَبــة

َ
 الّنــاس ق

َ
َمــن جــاَد ِبالَمــاِل مــال

ــاُن ــتَّ
َ
ف ِلــانــَســان   

ُ
الـــمـــال َو  ــِه  ــیـ ـ

َ
ِال

هر آن كس كش سخموت كند بش طمل، طیل كنند طردطمن جااش 

بم او، و طمل طر آدطی را دروتنش اوكننده است.

[15  وائِلهــم1
َ

م ِمــن غ
َ
ــاَس َیســل م النَّ

َ
مــن َســال

َجـــذالُن الَعین  ــُر  ــری
َ
ق ْهـــَو  َو   

َ
عـــاش َو 

هر آن كس كش صاح كند بم طردطمن برهد از كینش همء1 ایشمن 

و بزید و حمل آن بمهد كش او روهن چشم بمهد همدان.

[16  ا1
ً

ــد
َ

غ یــِه 
َ
َعل ُســلطاٌن  ِللَعقــل  اَن 

َ
ک َمــن 

اُن 
َ

ُسلط للِحرص  َنفسِه  َعــلــی  ــا2  ــَم ف

هر آن كس كش بمهد طر عقل را حّجتی برو در وردا، پس 

نبمهد بر تن ]او[ طر حریصی را حّجتی.

[17  َهـًوی1 َنحـَو  الَجهـِل  بفـرِط  ـا 
ً
رف

َ
ط  

َّ
َمـد َمـن 

زیاُن
َ

خ هو  و  یوًما  الــَحــقِّ  َعلی  أغضی 

هر آن كس كش بكشد دیده را، بش از حّد درگذهتِن نمدانی، 

بر راستی در  بم جمنب خفاسِت تن، چشم وروخفابمند 

روزی و او رسفاهفنده بمهد.

[18  ــر الّنــاَس القــی ِمنُهــم َنَصًبــا1
َ

َمــن َعاش

ُعــــدواُن َو  َبــغــٌی  ــُم3  ــُهـ ــوَسـ ُسـ ألّن 

هر آن كس كش زندگمنی كند بم طردطمن، ببیند ازیشمن رنجی 

را از برای آنک خفی ایشمن ستم كردن است و بیداد كردن.

[1[  َیقلِهــُم1 اإلخــواِن  َعــِن  ــش  تِّ
َ

ُیف َمــن  َو 

ـــّواُن
ُ

ــِر خ ه
َّ

ــد ا ال
َ

4 ِاخــــواُن َهـــذ
ُّ

ــل و کـ

و هر آن كس كش تفّحص كند از برادران دهان5 دارد ایشمن 

را، و هاة برادران این روزگمر خیمنت كنندگم]نند[

[21  ـُه1
َ
ل ـاَم 

َ
ق هـِر 

َّ
الد  

َ
ُصـُروف اسَتشـاَر  َمـن 

ــاُن ــره ُب ــر  ه
َّ

ــد ال  
ِ

ــع ــب
َ

ط َحقیقِة  ــی 
َ
ــل َع

هر آن كس كش طشفرت كند بم گردش همء روزگمر، برخیزد 

از براء او بر درستئ مبیعِت روزگمر حّجتی. 

[21   ِفــی َعواِقِبــه1
ْ

ــر َیْحُصــد
َّ

 الش
ِ

َمــن َیــزَرع

ــاُن ــ ِابَّ  
ِ

ْرع ــِد الــــــزَّ ــْص ــَح ِل َو   
ً
ــة ــداَمـ نـ

هر آن كس کش بكمرد بدی را، بدرود در عمقبت همء آن 

پشیامنی را و درودِن كشت راست وقتی. 

[22  فــی1 و  نــاَم  األشــراِر  ِالــی  اســَتناَم  َمــن 

ــاُن ــب ــع
ُ
ث َو   

ٌّ
ــل ــ ِص ــُم  ــُه ــن م ــِه  ــِص ــی ــم

َ
ق

هر آن كس كش بیمراطد بم بدان، بخسبد و حمل آن بمهد كش 

در پیراهن او بمهد ازیشمن طمری و اژدرهمی6.

[23  ِهّمتــُه1 الُحــرَّ  إنَّ  الِبشــر  ــَق  َریِّ ــن 
ُ
ک

عنــواُن البشــُر  َعلیهــا  َو   
ٌ
َصحیفــة

بمش كش صمویت بمهد گشمدگی، بش درستی كش آزادطرد هّات 

او نمطش ایست و بر نمطش گشمدگِی روی عنفان.

[24  فلــم1 األمــوِر   
ِّ

کل فــی  الرفــَق  رافــِق  َو 
ــاُن7 ــدَم ــم یــذُمــْمــه َن

َ
ــٌق َو ل ــی ْم رف

َ
َیــْنــد

و هاراهی كن بم طدارا كردن در هاۀ8 كمرهم، پس پشیامن 

نشد طداراكننده ای و نكفهش نكرد او را ندیای.

[25  1
ٌ

ــُرق
ُ

خ ه  َجــرُّ  
ُّ

حــظ  
َ

ــک نَّ رَّ
ُ

َیغ ال  َو 

بنیاُن ــرِء  ــَم ال ــُق  ِرفـ َو  ٌم 
َ

ــد َهـ  
ُ

ــْرق
ُ

ــخ ــال
َ
ف

و نبمید كش بفریبمند تف را بهره ای كش كشیدن آن بی سمطمن کمری 

است، پس بی سمطمن كمری ویران كردن است و طدارا كردِن 

طرد، بنم است.

[26  َمقــدَرٌة1 َو  إمــكاٌن  کاَن  ا 
َ
إذ أحِســْن 

اُن
َ
إمـك اإلحسـاِن  َعلـی  َیـدوَم  ـن 

َ
ل

َ
ف

نیكفی كن چف بمهد طاكن هدنی و دست دادنی و تفانمیئی، 

پس دائم نامند بر نیكفی كردن، دست دادن و طاكن هدن. 

[27  غائلــه]1 هِتــک 
َ
الت َوجِهــک  ُحــرَّ  ُصــن 

اُن َصـوَّ الَوجـِه  لُحـّر  ُحـرٍّ  ل11 
ُ
ک و 

اصل: کینهمء )»کین هم« نیز خفانده طی هفد(.  .1

ب، د: و طم.  .2

د: مبعهم.  .3

هل َو.
َ
د: و  .4

ابتدا »کم« نفهتش بفده و سپس روی آن را خط زده است.   .5

هازۀ روی »ی« را انداختش است )= اژدرهمئی(.  .6

ب، د، س: انسمن.  .7

اینگفنش است در اصل: هازه روی حرف آخر.  .8

ب، د: غمئاش.  .[

11. ب، د: وكل.
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نگمه دار آب روی تف را، طدر جمطش همی آن را و هر آزادطردی 

آب روی را نگمه دارنده است.

[28  ا1
ً

أ َبــد ــُه 
َ

الق
َ
ف ا  َعــدوًّ لقیــَت  ِان  و 

ــاُن
َّ

ــض
َ

غ اإلشـــراق  َو  بالِبشر  ــُه  ــَوج ال َو 

و اگر ببینی دهانی را پس ببین آن را هایشش و حمل آن بمهد 

كش روی بش گشمدگِی روی و روهن هدن تمزه بمهد.

[2[  طلُبهــا1
َ
ت یــراِت 

َ
الخ فــی   

َ
كاســل التَّ  

ِ
َدع

ساُن
َ
ک ــیــراِت1 

َ
الــخ ــی  ِف  

ُ
َیْسَعد یَس 

َ
ل

َ
ف

بگذار كمهای نافدن را در نیكفی هم كش طی جفیی آن را، پس 

نیست كش نیكبخت هفد در نیكفی هم كمهای. 

[31  ُنًهـی12 و  ـی 
ً

تق ِمـن  َیعـری  ِللَمـرِء   
َّ

ِظـل  
َ

ال

أفـــَنـــاُن َو   
ٌ

أوراق ــُه  ــتـ ـ
َّ
ــل ـ

َ
ظ

َ
ا إن  َو 

نیست سمیش طرد را كش برهنش هفد، یعنی خملی هفد، از 

پرهیزگمری و از عقل هم، واگرچش سمیش اوكند برو برگ همء 

درخت و همخ همء درخت.

[31  ُتــُه1
َ
َدول والتــه  َمــن  أعــَواُن  ــاُس  النَّ َو 

أعــــَواُن ــُه  ــادتـ َعـ إذا  ــِه  ــی
َ
ــل َع ــم  ُهـ َو 

و طردطمن یمری كنندگمن آن كسی هستند كش دوستی كند بم 

او دولِت او، و ایشمن برو، چف دهانی كند آن دولت بم او، 

سرهنگمن بمهند.

[32  َحِصــٌر1  
ٌ

باقــل مــال  یــر 
َ

غ ِمــن  َســحباُن 

َســحباُن المــال  ثــراِء  فــی   
ٌ

باِقــل َو 

سحبمن وائل از جز طمل بمقل است درطمنده در سخن، و 

بمقل در تفانگری طمل، سحبمن وائل است.

[33  1
ً

َمــِذال بــِه  ــاًء 
َّ

مش الســرَّ   
ِ

ــوِدع
ُ
ت ال 

ِسـرحاُن ّو 
ّ

الـد ِفـی  نًمـا 
َ

غ َرَعـی  مـا 
َ
ف

همطسپمر راز را همَبرندۀ آن راز، یعنی سخن چیِن دلتنگ هفنده 

رگ.
ُ
از پفهیدِن راز، پس نگذارد3 گفسفند را در بیمبمن، گ

[34  ُهـْم1
َ
ل

َ
ف ا 

ً
واحـد طبًعـا  الّنـاَس  تحَسـِب  ال 

ــان4  ــ دی
َ
ا و  حصیَها 

َ
ت ــَت  ــس

َ
ل ـــرائـــٌز 

َ
غ

طپَندار طردطمن را یک مبیعت، پس ایشمن راست مبیعت همء 

. كش نیستی تف كش برهاری و خفی هم   

[35  ِلــواِرِدِه1 اٍء 
َّ

کَصــد َمــاٍء   
ُّ

کل َمــا 

َســعداُن ُهــَو5 
َ
ف َنبــٍت   

ُّ
کل ال  َو  َنَعــم 

نیست هر آبی هاچف آب صداء بش آب آیندۀ آن آب ]را[، آری 

و نش هر رستنی پس آن رستنی سعدان است.

[36  ــٍة1
َ
عاِرف َوجــَه  بَمطــٍل6  خِدشــنَّ 

َ
ت ال 

لّیــاُن و   
ٌ

َمطــل َیخِدشــُه    7 فالِبــرُّ

]پس[8 نیک بمید كش نخراهی بش طداوعت كردن روی نیكی 

را، پس نیكفی بخراهد آن نیكفی را طداوعت كردن و دوع 

كردن.

[37  یقــٍظ1 حــاِزم  نــدٍب  یــَر 
َ

غ سَتِشــر 
َ
ت ال 

ِاعــاُن َو  ِاســراٌر  منــه]  اســَتَوی  ــد 
َ
ق

بمید كش طشفرت نكنی بم جز طردی كمرگزار هشیمردِل بیدار 

كش برابر و یكسمن هد ازو پنهمن كردن و آهكمرا كردن. 

[38  ضــُوا1
َ
َرک ا 

َ
إذ رســاٌن 

ُ
ف ِللَتدابیــِر 

َ
ف

رســاُن
ُ
ف ِللَحــرِب  مــا 

َ
ک أبــّروا  ِفیمــا11 

پس تدبیرهم را اند ُسفارانی كش چف بدوانند درآنچ نیكف 

كردند هاچنمنک جنگ را اند سفاران.

[3[  َرٌة1
ّ

ــد
َ

ُمق َمَواقیــٌت  لألمــور  َو 

ــزاُن ــی م َو   
ٌّ

ــد ــ َح ــُه  ــ
َ
ل مــــٍر 

َ
ا  11

ُّ
کــــل و 

و كمرهم ]را[ است وقت همی تقدیركرده و هر كمری آن كمر 

. را است حدی و ترازو   

[41  تطلُبــُه1 االِمــُر  فــی   
ً

َعِجــا ــن 
ُ
ك

َ
ت ــا 

َ
ف

ــحــراُن ُب ضج  النَّ  
َ

ــل ــب
َ
ق  

ُ
ــد ــَم ــْح ُی یس 

َ
ل

َ
ف

پس طبمش هتمب كننده در كمر كش طی جفئی آن كمر را؛ پس 

ب، د، س: بملخیرات.  .1

د: نهی و تقی.  .2

حمهیش: وام َرَعی بس نک ] ذارد[ )بخشی از ترجاش در برش لبۀ کمغذ روتش است،   .3

بش حدس خفانده هد(. این بخش را کش زیر سطر جم نشده  در حمهیش نفهتش است.

د، س: تحصیهن الفان.  .4

ْهَف.
َ
کذا؛ صحیح: و  .5

6. س: عطمب )؟(.

ب: واان.  .7

اولین واژه در سفی عطِف نسخش طحف هده است؛ دربمرۀ »پس نیک« در   .8

ترجاۀ »ن« تأکید نک. ترجمۀ اطباق الذهب، طقدطش: ص25.

د: ویش.  .[

11. د، س: ویهم.

11. د: وكل.
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نیست كش ستفده هفد پیش از پختش هدن رنج، بحران رنج. 

[41  َعـَوٍز11  ِمـن 
َّ

ـد َسـد
َ
ق َمـا  الَعیـِش  ِمـَن  فـی 

َ
ک

نیــاُن
ُ

غ َو  نیــاٌن 
ُ
ق للمــرء  فیــِه2  و 

بسنده است از زندگمنی آنچ استفار برآورد از نمیموت، یعنی 

درویشی، و در آنست طرد را طالزم گروتن و بی نیمز هدن. 

[42  ــِتِه1
َ

َمعیش ِمــن  َراٍض  َناَعــِة 
َ

ذوالق َو 

ضباُن
َ

فغ ــَری  أث إْن  الــِحــرص  َصــاِحــُب  َو 

و خداوند قنمعت خشنفدهفنده بمهد از زندگمنی او، و 

خداوند حریصی اگر تفانگر هفد پس خشانمک ]بمهد[.

[43  ُیعاِشــُره1  
ًّ

ِخــا ــُه 
ُ
ل

ْ
َعق َتــی 

َ
الف َحســُب 

ُن
ّ

ـــا
ُ

خ َو  اخــــواٌن  ــاُه3  ــام ــح
َ
ت ــا  م اذا 

بسنده است طرد جفان را خرد او، دوستی كش زندگمنی كند 

بم او، چف بم یكسف هفند ازو برادران و دوستمن.

[44  ــی1
ً

ق
ُ
ت َو   

ٌ
ِحكَمــة ِلبــاٍن  َرضیعــا  ُهمــا 

ــاُن ــغــی
ُ

ط َو   
ٌ

ــال ــ م ـــــٍن 
َ

َوط ــا  ــن ــاِک س َو 

آن خداوند  و  قنمعت  آن خداوند  ـ یعنی  دو  هر  ایشمن 

و  حكات  هستند:  هیری  هیرخفرندۀ  دو  حرص ـ 

پرهیزگمری، و دو سمكن هفندۀ ومنی هستند: طمل و از 

حد درگذهتن.

[45  ــُه1
َ
ل

َ
ف َموِطــٌن  ِبكریــٍم  َنبــا  ا 

َ
اذ

ــــاُن
َ

وط
َ
ا االرِض  ــســیــِط  َب ــی  ف َوراَءُه 

چف بش سر بمز زند و قرار ندهد طرد بزرگ را جمئی، پس او 

را بمهد در پیش او، و گفیند پس ازو، در روی زطین 

ومن همی4.

[46  ســاعدًة1 ِبالعــزِّ  ِرًحــا 
َ
ف ظالًمــا  یــا 

َیقظاُن ــُر  ه
َّ

ــد ــال ف ــٍة  ــَن ِس ــی  ف ــَت  ــن
ُ
ک ِان 

ای بیدادكنندۀ همدهفنده بش عّزتی كش یمری كرد آن عّزت 

او را! اگر هستی تف در خفاب پس روزگمر بیدارست.

[47  ــُه1
ُ
ِکل ــو انصفــَت آ

َ
لــَم ل

ُّ
 الظ

َ
َمــا اْســَتْمَرأ

طباُن5 
ُ

خ ــرء  ــَم ال  
َ

اق
َ

ــذ ــ َم  
ُّ

ــذ
َ
ــل َی ــل  َه َو 

گفارنده نیموت بیداد كردن را، اگر انصمف دهی تف، خفرندۀ 

ی خفش گرداند جمی چشیدن طرد را، یعنی 
َ
آن بیدادی، و ا

ده ] ن[، حنظل؟ 

[48  ُه1
ُ
ســیرت الَمرِضــیُّ  العاِلــُم  َهــا  یُّ

َ
ا یــا 

َرّیــاُن المــاِء  یــِر 
َ

ِبغ انــَت 
َ
ف بِشــر 

َ
أ

ای داننده ای كش پسندیده است سیرت او! بشمرت ده پس 

تف بش جز آب سیرابی.

[4[  َجج1
ُ
ل فی  صَبْحَت 

َ
ا و 

َ
ل الَجهِل  ا 

َ
أخ یا  و 

مــآُن
َ

ظ  
َّ

ــک
َ

ش ال  َبیَنهــا  َمــا  أنــَت 
َ
ف

و ای خداوند نمدانی اگر بمطداد كنی تف در طیمنش همی دریم 

پس تف طیمن آن طیمنش همی دریم بی هک تشنش بمهی.

[51  ا1
ً

أَبــد َدایًمــا  ُســروًرا  حَســَبنَّ 
َ
ت ال 

أزمــاُن َســاءتُه  َزَمــٌن  ُه  َســرَّ َمــن 

نیك بمید كش نپنداری همدطمنش كردنی را دائم هفنده هایشش؛ 

هر آن كس كش همدطمنش كند او را روزگمری، غاگین كند او 

را روزگمران.

[51  ِضــٍل1
َ

خ رائــٍق6  بشــباٍب  غتــِرْر 
َ
ت ال 

ــّباُن
ُ

ش ــیب 
َّ

الش  
َ

بــل
َ
ق َم7 

َّ
ــد

َ
ق

َ
ت ــم 

َ
فك

وریفتش طشف بش جفانئ برهگفت دارندۀ تر، یعنی خفش؛ پس 

ای بسم كش از پیش بروتند ]جفانمنی پیش از پیری[8.

[52  ُمنَتشــًیا1 وشــی] 
َ
ال ثیــاب  فــی   

ً
َرافــا َیــا 

ـواُن؟
ْ

َنش  
َ

شـد الرُّ أصـاَب  َهـل  اِسـِه 
َ
ک ِمـن 

ای خراطنده در جمطش همی رنگین در آن حمل كش طست هفنده 

ی برسید بش راه راست طست؟
َ
بمهی از كمس خفد11! ا

[53  ـْم1
َ
 ل

َ
ـو ناَصحـَت َنفَسـک

َ
ـیِب ل

َ
ـا الش

َ
َو یـا أخ

ِانسـاُن11  االشـراِف  فـی   
َ

ِلِمثِلـک ـن 
ُ
َیك

و ای خداوند پیری اگر نصیحت كنی تف تن تف را، نبمهد 

س: رطق.  .1

د: وفیش.  .2

ب: یحمطتش.  .3

هازۀ روی »ی« را انداختش است )= ومن همئی(.  .4

طتن: حظیمن. چنین كااش ای یموت نشد بم تفجش بش طعنی و نسخش همی دیگر   .5

تصحیح هد. س: خظیمن.

ب: بشمب وارف.  .6

ب: یقدم.  .7

ترجاۀ بخش اخیر بیت نمنفهتش طمنده است.  .8

د: وی الشبمب الفحف؛ ب: وی هبمب الفحظ؛ س: وی هبمب الفحف.  .[

11. »از کمس خفد« را در حمهیش اوزوده است.

11. د، س: وی االسراف اطعمن. 
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طمنند تف را در طیمن بزرگمن آدطی.

[54  َصاِحبهــا1 ُعــذَر  بلــی1 
ُ
ت الشــبیَبة  َهــِب 

شیطاُن3  َیسَتهویِه  شــَیــَب2 
َ
ا  

ُ
بـــال ــا  َم

انگمر جفانی را کش ظمهر کند عذِر صمحِب آن ُجفانی را، 

چیست حمل پیری كش سرگشتش كند او را دیف؟

[55  َیغِفُرَهــا1 ــه 
ّ
الل ــإنَّ 

َ
ف نــوِب 

ُ
الذ  

ُّ
ل

ُ
ک

إیمــاُن َو  إخــاٌص  الَمــرَء  َع  ــیَّ
َ

ش إْن 

هاۀ گنمه هم، پس بش درستی كش خدای تعملی بیمطرزد آن را، 

اگر از پی ورا رود طرد را اخالص و ایامن.

[56  َیجبــُرُه1 اللــه  ــإنَّ 
َ
ف ســیٍر 

َ
ک  

ّ
کل و 

ُجبـراُن یـن 
ّ

الد قنـاِة  سـر 
َ
ِلك مـا  َو 

و هر هكستش ای پس بش درستی كش خدای تعملی بش اصالح 

آورد آن را و نیست هكستِن چفِب نیزۀ دین را بش اصالح 

آورد]نی[. 

[57  1
ً
بــة

ّ
ُمَهذ  5

ً
أمثــاال َســَوائَر  ذَهــا4 

ُ
خ

بیــاُن
َ
ت الَتبیــاَن  َیبتغــی  ِلمــن  فیَهــا 

ورا گیر آن قصیده را، جااش طثل همء پمک كرده، در آن قصیده 

را، روهن  را كش جفید روهن گردانیدن  آن كس  است 

گ ] ردانیدن[.

[58  هــا1
ُ

صائغ بــُع 
َّ

الط َو  َحّســانها  ــرَّ 
َ

ض َمــا 

حــّســاُن6  الشعِر  قــریــُع  ها 
ْ

َیُصغ لــم  إْن 

زیمن نرسمنید حسمن آن قصیده، یعنی گفیندۀ آن، و حمل آن 

 كنندۀ آن است، یعنی گفینده، اگر نكرد آن 
ْ
است كش مبیعت

را، یعنی اگر نگفت آن را، برگزیدۀ هعر، حسمن بن ]ثمبت[ 

رضی ]هللا عنش[.

***

 الفریدة الموسومة بالدرة
ُ
 تّمت القصیدة

ه و ُحسِن توفیقِه و قد َوقع
ّ
 الیتیمة بحمدالل

 الفراغ ِمن تحریرها یوم االحد وقت

 العصر الرابع من جمادی االولی

 سنة اربع و عشرین و سبعمایة

 هجریة نبویة

مصطفویة

 

ه قاتت لب در مینن منثنر  نهصاا هستشااد شنه هست

]1[ در وصل هفتم از بمب پنجم مرصادالعباد )ص523( ـ 

بش همهد آطده است.

]2[ در اعجوبه و محجوبه در بخش طعدلت و انصمف ـ 

)ص23( بش همهد آطده است.

]4[ در اعجوبه و محجوبه در بخش قنمعت )ص100( ـ 

بش همهد آطده است.

]7[ در اعجوبه و محجوبه در بخش سخموت )ص63( ـ 

بش همهد آطده است.

]39[ در درة االخبار )ص33( آطده است.ـ 

]40[ در درة االخبار )ص33( آطده است.ـ 

]46[ در مکارم االخالق )ص129( آطده است.ـ 

]49[ در درة االخبار )ص33( آطده است.ـ 

]50[ در مرزبان نامه )ص294( آطده است.ـ 

]53 و 54[ در جواهر االدب )ص673( آطده است.ـ 

 

منا ع

ابن خاکمن، احاد بن طحاد )1364(. وفیات االعیان و انباء ـ 

ابناء الزمان. طحقق احسمن عبمس. قم: الشریف الرضی.

االسفزاری، وضل هللا بن عثامن بن طحاد و طؤلفی نمهنمختش ـ 

)1380(. شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیه و دمنه. طقدطش، 

تصحیح و تعایقمت بهروز ایامنی. تهران: طیراث طکتفب.

)چـمپ ـ  تبریـز  سـفینۀ   .)1381( طجدالدیـن  تبریـزی، 

نسخش برگردان(. تهران: طركز نشر دانشگمهی. 

ترجمۀ اطباق الذهب فی المواعظ و الخطب )1391(. تصحیح  ـ

»تبای« و ترجاۀ آن در حمهیش آطده است.  .1

ب: بمل اهاط.  .2

هیََب َطن یَستَهفیش هیطمُن.
َ
د: َطم ُعذَر ا  .3

ب: خذ.  .4

ب، د: اطثمٍل.  .5

س: دو بیت آخر را ندارد.  .6
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و تحقیق عبدالحاید ربیع نیم، ولی عای طنش. تهران: کتمبخمنش، 

طفزه و طرکز اسنمد طجاس هفرای اسالطی.

ثعملبـی، ابفطنصفر عبدهللا )1403ق(. یتیمةالدهر فی محاسـن ـ 

اهـل العصـر. تحقیـق طفیـد قایحـش. بیـروت: دارالكتـب 

العاایش.

ثعملبـی، ابفطنصفر عبـدهللا )1300ق(. نثرالنظـم و حل العقد. ـ 

دطشق: ططبعة طعمرف الفالیة الجایاش.

جرومذقمنـی، ابفالشـرف نمصـح )1357(. تاریـخ یمینـی. ـ 

بش اهتامم جعفر هعمر. تهران: بنگمه ترجاش و نشر کتمب.

حمجـی خایفـش، طصطفی بن عبـدهللا )1941م(. کشـف الظنون ـ 

عـن اسـامی الکتـب والفنـون. تحقیـق طحّاـد هـرف الدین 

یملتقمیم و روعت بیگاش الکایسی. طعمرف ططبعش سی.

دانش پـژوه، طحادتقـی )1338(. فهرسـت کتابخانـۀ اهدائی ـ 

آقـای سـید محمد مشـکوة به کتابخانۀ دانشـگاه تهـران. جاد 

سـفم، بخـش پنجـم، طجاـد هفتـم، دوطیـن ذیـل. تهـران: 

دانشگمه تهران.

ـــــــــــــ )1340(. فهرسـت کتابخانۀ مرکزی دانشـگاه ـ 

تهران. ج9. تهران: انتشمرات دانشگمه تهران.

ــــــــــــــ )1346(. نشـریۀ دانشـکدۀ ادبیـات و علوم ـ 

انسانی، ش 5 و 6: 639-629.

درایتـی، طصطفـی )1392(. فهرسـتگان نسـخه های خطـی ـ 

ایـران )فنخـا(. تهران: كتمبخمنـش، طفزه و طركز اسـنمد طجاس 

هفرای اسالطی.

بش اهتاـمم ـ  العبـاد.  مرصـاد   .)1352( نجم الدیـن  رازی، 

طحاداطین ریمحی. تهران: انتشمرات عاای و ورهنگی.

سرخسی، حمطد بن وضل هللا )1381(. اعجوبه و محجوبه. ـ 

طقدطش، تصحیح و تعایقمت رضم سایع زاده. تهران: نشر آنم.

سـزگین، وـؤاد )1380(. تاریخ نگارش هـای عربی. ترجاش، ـ 

تدویـن و آطمده سـمزی طؤسسـۀ نشـر وهرسـتگمن. بش اهتاـمم 

خمنـۀ کتـمب. تهـران: سـمزطمن چـمپ و انتشـمرات وزارت 

ورهنگ و ارهمد اسالطی.

سـارقندی، دولتشـمه )1382(. تذكـرة الشـعراء. بش اهتاـمم و ـ 

تصحیح ادوارد بروان. تهران: اسممیر.

هـیخ بهمیی )1337(. الکشـکول. تحقیق طیـرزا طحادصمدق ـ 

نصیری. قم: هرکت مبع و نشر.

مبرسـی، حسـن بـن وضـل )1365(. مـکارم االخـالق. ـ 

ترجاۀ ابراهیم طیربمقری. تهران: وراهمنی.

ظهیـری سـارقندی، طحاـد بـن عاـی )1392(. اغـراض ـ 

السیاسـه فـی اعـراض الریاسـه. بش تصحیـح جعفـر هـعمر. 

تهران: دانشگمه تهران.

عفوـی، طحاد )1361(.  لباب االلبـاب.  از روی چمپ ادوارد ـ 

بـراون، بم طقدطش و تعایقمت طحاـد قزوینی و نخبۀ تحقیقمت 

سـعید نفیسـی و ترجاۀ دیبمچۀ انگایسـی بش ومرسـی بش قام 

طحاـد عبمسـی. تهران: کتمبفروهـی وخـر رازی )دو جاد در 

یک طجاد(. 

ومضاـی خفیـی، جمبـر )1391(. تذکـرة الفضـالء در تاریـخ ـ 

علمـاء و عرفـا و شـعرای خـوی )قـرن چهـارم تـا قـرن 

چهاردهـم(. تحقیـق عای صدرایـی خفیی. بش اهتامم سـعید 

ومضای خفیی. قم: قسیم.

وقیهـی، حسـین )1381(. ابیـات عربـی در متون فارسـی تا ـ 

قرن هفتم. تهران: دانشگمه الزهراء.

قـره باـفط، عای الرضـم و احاـد مفران قـره باـفط )بی تم(. ـ 

معجـم التاریخ التراث االسـالمی فی مکتبـات العالم. ترکیش: 

دارالعقبش.

کحملـش، عاـر رضـم )1376ق(. معجم المؤلفین. بیـروت: دار ـ 

احیمء التراث العربی.

طرعشـی، طحادحسـین )1390(. »االنفار الاضیئش وی هـرح ـ 

القصیـدة البسـتیش«. در: میـراث بهارسـتان. دوتـر چهـمرم. 

هـفرای  طجاـس  کتمبخمنـۀ  پژوهـش  طرکـز  بش کفهـش 

اسـالطی. تهـران: کتمبخمنـش، طـفزه و طرکـز اسـنمد طجاـس 

هفرای اسالطی. ص70-3.

نظـمم تبریـزی، طحاد بن عاـی )1381(. بلوهر و بیوذسـف. ـ 

بش تصحیح طحاد روهن. تهران: طیراث طکتفب.

نفیسـی، سـعید )1363(. تاریخ نظم و نثر در زبان فارسـی. ـ 

تهران: كتمبفروهی وروغی.

بش کفهـش ـ  مرزبان نامـه.   .)1375( سـعدالدین  وراوینـی، 

خایل خطیب رهبر. تهران: صفی عایشمه.

الهمهـای، احاـد )1369(. جواهراالدب فی ادبیات و انشـاء ـ 

لغة العرب. تهران: انتشمرات استقالل.

یمقـفت حاـفی، یمقفت بـن عبـدهللا )1380(. معجم البلدان. ـ 

ترجاۀ عای نقی طنزوی. تهران: سمزطمن طیراث ورهنگی.

یـزدی، طنتجب الدیـن )1388(. درة االخبـار و لعمـة االنوار. ـ 

ترجاـۀ عای بـن زیـد بیهقـی. تصحیـح و تحقیـق عاـی 

اوجبی. تهران: انتشمرات حکات.
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