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ـیکهی شاهنامهی ازی ّیشِبسریی اثیرالمجکی عربیای ترجمۀی ازی پسی

فِّهیتِیامروزیفقطیخبریآنیبهیدوتیمِیرویدهیاوتیویازیمتنشی متأون

نشِّییّیستی)دریا نیبِره،یّک.یشفیعییکدکنی،ی1384:ی337-341(یـی

قسامیالد نیفتحیبنیعجییبندارییاصفهِّییّخستینیکسییاوتی

ییایرانیرایبهیعربییبرگرداّدهیاوت.یاویکِریخسیشی
ن
کهیحمِوۀیمج

رایدریجمِدییاالولییوِلی620قیدریدمشقیآغِز دهیویدریشسنالی

میعیسییبنیعِدلی)حک.ی615-
ن
ِمیمجکیمعظ وِلیبعدی)621ق(یبهّی

624ق(،یازیفرمِنروا ِنیا نسبیِنیدمشق،یتمِمیکردهیاوت.یگزارشی

رای اوی  وی ّیستی بیتیبهیبیتی وی کِملی بنداری،ی یعربیی

یحدودیوییویهفتیهزاریبیتیآنیرا(ی
ً
یبهیصسرتیخالصهیشدهی)احتمِال

بهیعربییترجمهیکردهیاوتی)براییآگِهییبیشتریدربِرۀیترجمۀیبنداری،ی

ولیی 126-129(ی 1391:ی ی،ی
ن
578-579؛ی ِحق 1383:ی آذرّسش،ی یّک.ی

ثریبندارییویمهمیترییازیآن،یاوتفِدۀی بهیدلیلیوِدگییویرواّییزبِن/ّی

ی
ً
اویازینسخهیاییازیشاهنامهیکهیکهنیتریازیدوتنسیسیهِییفعال

مسجسدیبسدهیاوت،یکِریوییبسیِریارزشمندیوی کییازیمنِبعی

ک.ی جنبییمهمیدریتصحیحیویتحقیقیشاهنامه اوتی)دریا نیبِره،ّی

خِلقییمطجق،ی1381:ی301-299(.

یقد میتر نیمنبعییکهیگزارشیاحسالیبندارییرایآورده،ی
ً
ظِهرا

لیقالئد الجمان فی فرائد الشعراء هذا الزمان تألیفی کتِبیمفصن

ابنیالشعِریمسصجیی)د.ی654ق(یاوت،یکهیخسدیمعِصریبنداریی

دگیی بسدهیویاویراید دهیبسدهیاوت.یدریا نیکتِبیاشِرهیهِ ییبهیّز

بنداریی)مِّندیوِلیزادن،ییتِر خیآمدنیاویازیاصفهِنیبهیدمشق،یوِلیوفِتی

ّیستی د گری مآخذی دری کهی مییشسد،ی د دهی آثِرش(ی بعضیی ِّمی یوی

کردهیاّد.ی هّی ویکسِّییکهیبهیشرحیحِلیاویپرداختهیاّدییبداّهِیتسجن

وی رایشنِوِّدهی ّکِتی ا نی مقِلهیایی دری دکتریشفیعییکدکنیی

برروییکردهیاّدی)ّک.یشفیعییکدکنی،ی1389:ی103-98(.

یپسیازیقالئد الجمان،یکتِبیمجمع اآلداب فی 
ً
احتمِال

معجم االلقاب ابنیفَسطییدومینیمأخذیکهنییاوتیکهیشرحی

کستِهییدربِرۀیبندارییآوردهیویشِملیّکتهیهِییتِزهیاییاوت؛ی

اوتفِدۀی وی تسجهی مسردی الجمان  قالئد  مِّندی همی کتِبی ا نی

اآلداب  مجمع  ّبسدهیاوت.ی بنداریی دگییِّمۀی ّز ّسیسندگِنی

تألیفیابنیفسطیی)زادۀی642قیدریبغدادیویدرگذشتۀی723قیدریهمِنیشهر(یی

احسالی گزارشی اووتییـی پنلِهیججدیی اثری خالصۀی گس ِی ـیکهی

فریازیبزرگِنیعجمیویویِوت،یازیپیشیازیاوالمیتِیزمِنی 5921ّی

ف،یدریجغرافیِییبسیِریگستردهیاییازیمِوراءالنهریویهندیوی
ن
مؤل

ایرانیتِیاّدلسیاوت.یابنیفسطییبراییتألیفیا نیکتِبیازیحدودی

یزید داری فریازیمعِصرانیخسیشّی 230یمنبعیبهرهیبردهیویبِی538ّی

ویگفتیوگسیکردهیاوت.یدریمساردییگزارشیاویدربِرۀیبرخیی

اشخِص،یتنهِیمأخذیمسجسدیاوتیویجزیمجمع اآلداب دری

مییتسانیدربِرۀیا نیکسِنیآگِهییاییبهیدوتیآورد.ی جِ یید گرّی

بریهمینیاوِسیمجمع اآلداب  کییازیمآخذیمهمیرجِلییوی

کتِبیشنِوییاوت،یکهیبِیبرروییدقیقیآنیاطالعِتیجد دیوی

وسدمندییدربِرۀیبعضییبزرگِنیفرهنگیویادبیایرانیویآثِریآّهِی

بهیدوتیمییآ دی)براییآگِهییبیشتریدربِرۀیابنیفسطییویمجمع اآلدابی

ّک.یرحیمیلس،ی1385:ی422-427؛یمیزوکِمی،ی1395:ی43-20(.

ابنیفسطییذ لیِّمی»قسامیالد نیابسابراهیمیالفتحیبنیعجییبنی

محمندبنیالفتحیبنیاحمدبنیهبةیهللایالبندارییاالصفهِّییاألد بی

سشتهیاوت: المنشی«ّی

ظمهی ییالبرود،یوّی
ْ
َسش

َ
ثرهیک بالءیالعصرّی هریوّی

ن
أحدیفضالءیالد

کنظمیالعقسدیویوالفةیالعنقسد،یدخلیبالدیالشِمیویکِنیمنی

یترجمیکتِبی
ً
یود دا

ً
تالمذۃیعمِدیالد نیالکِتب،یویکِنیکِتبِ

می
ن
ظمیالفردووییالطسوییألجلیالمجکیالمعظ »شِهنِمه«یمنّی

»البرقی کتِبی اّتخبی وی ه،ی
ن
بخط رأ تهِی العِدل،ی عیسییبنی

الشِمی«یفییکتٍِبیومنِهی»ونِیالبرقیالشِمی«یویاّتخبیکتِبی

»ّصرۃیالفترۃیویعصرۃیالفطرۃ«یلجعمِدیفییکتٍِبیومنِهی»زبدۃی

خبهیالُعصرۃ«یویلهیأشعِریویروِئلیویکِنیمسلدهیفیی صرۃیوّی
ُ
الن

یویثمِّینیویخمسمِئةیویفِرقیوطنهی
ن
منتصفیشعبِنیونةیوت

وفِتهی کِّتی وی مِئة،ی
ن
وت وی عشرۃی أربعی ونةی بدمشقی أقِمی وی

مِئةی
ن
بدمشقیفییشهریربیعیاآلخریونةیثالثیویأربعینیویوت

)ابنیفسطی،ی1416ق:ی3/ی521-520(.

یرّجا یآتیِنلر

سریاورمینه تیفِروی،یدانشگِهیپیِمّی دانشیِریزبِنیویادبیِن
aydenloo@gmail.com

رایسی توری ردارایمارتدیر  گیی
اتاجرگیری رگید یدرس
اترجمیشاه ااهیدهیعردی
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مطِبقایا نیگزارش،یبنداریی کییازیدانشمندانیویبزرگِنیروزگِری

خسیشیبسد.یّثریی)بهینرمییویز بِ یا(یّقشیویّگِریپِرچهیهِیی

ظمیویپیسوتگیا(یرشتهیهِییگردنیبندی گرانیبهِیمییّسشتیویشعریرای)بهّی

وی)شیر نیا(یآبیَرزیمییورود.یاوی)ازیاصفهِن(یبهیورزمینیشِمیرفتی

ویازیشِگردانیعمِدالد نیکِتبی)اصفهِّی(یبسد.یبنداریّیسیسندهیایی

راوتیگفتِریویاوتساروخنیبسدیویشاهنامۀیفردووییرایبراییمجکی

میعیسییبنیعِدلیترجمهیکرد،یکهیابنیفسطیینسخهیاییازیآنیرای
ن
معظ

بهیخطیخسدیبنداریید دهیبسد.یاویگز دهیای/یتجخیصییازیکتِبی

ِمیسنا البرق الشامییویکتِبینصرۃ  البرق الشامییفراهمیآوردیبهّی

الفترۃ و عصرۃ الفطرۃ عمِدیکِتبیرایدریاثرییبِیعنسانیزبدۃ النصرۃ 

و نخبة العصرۃ خالصهیکرد.یبندارییاشعِریویروِلهیهِ ییّیزی

دارد.یوییدریّیمۀیشعبِنی586قیزادهیشد،یدریوِلی614قیازی

زادگِهشی)اصفهِن(یبیرونیآمدیویدریدمشقیاقِمتیگز د،یویدریربیعی

اآلخریوِلی643قیدریهمِّلِی)دمشق(یدرگذشت.

دربِرۀی ابنیفسطیی مهمی اشِراتی بررویی بهی ا نکهی ازی پیشی

کتهیرایبِ دی ِدآورییکنیمیکهیچسنیقالئد  بندارییبپرداز م،یا نّی

الجمانیابنیالشعِری کییازیمنِبعیتألیفیمجمع اآلداب بسدهی

یستیکهیابنیفسطییپِرهیایی اوتی)ّک.یمیزوکِمی،ی1395:ی42(یدورّی

ازیآگِهییهِییمربسطیبهیبنداری،یازیجمجهیتِر خیوالدتیویوِلی

یغیریازیا نیدویکتِبیدریمنبعید گریی
ً
ـیکهیفعال درگذشتیاویرای

ّیستییـیازیقالئد الجمان اوتفِدهیکردهیبِشد.یالبتهیچنِنیکهی

خساهیمید د،یوِلیرفتنیبندارییازیاصفهِنیویمِهیوفِتیاویدری

گزارشیابنیفسطییبِیگفتۀیابنیالشعِریتفِوتیدارد.ی

کِتیدرخسریبحثیمجمع اآلداب دربِرۀیبنداری: امِّی

ی1 ابنیفسطییّثریویّظمیبندارییرایبِیتشبیهیبهی»وشییالبرود«ی.

)ّقشیپِرچهیهِییکرامند(،ی»ّظمیالعقسد«ی)رشتۀیمنظمیگردنیبندهِ(ی

یکییوتسدهیاوت.ی وی»ُوالفةیالعنقسد«ی)آبیاّگسر(یبهیرواّییوّی

یزی ِمداریویهمیروزگِریبنداریّی کمِلیالد نیاصفهِّی،یشِعرّی

دریقصیدهیاییکهیبراییبندارییورودهیوینزدیاویبهیدمشقی

غز«ی فروتِده،یبهی»معِّییخسب«،ی»عرایسیافکِر«یوی»گفتِرّی

ظمی بندارییاشِرهیکردهیاوتیویا نینشِنیمییدهدیکهیاویدرّی

ظریمعِصرانیوخنیشنِوشیبهیگشِدهیزبِّیی ثریتساِّیویدرّی وّی

سیسیی ثّر معروفیبسدهیاوت.یقدرتیویمهِرتیبندارییدرّی

ازیانشِییوییدریترجمۀیعربییشاهنامه وید گریآثِریمنثسری

بِقییمِّدهیاشیدانستهیمییشسدیویدربِرۀیاوتسارییاشعِرشی

همیبِ دیصِحبیّظرانیبریاوِسیهشتِدووهیبیتیمنقسلیازی

اویدریقالئد الجمان داورییکنند.یچندیبیتیازیقصیدۀیکمِلی

اصفهِّییرایدریا نلِیمییآور می)کمِلیاومِعیل،ی1348:ی557(:

یــکییی ...یبگــسیکــهیاییزیمعِّــییخــسبیویوــیرتّی

وـــزاواری مدحتیی هــری بــهی آّکهی ــِیی ج بــهی

بــهیروــتهیهِییچمــنیبــریملِهــزانیبهــِر

ــِری
ن
عــط کنندی جقتی

ُ
خ کیسۀی زی همهی

چــسیتــسیعرایــسیافــکِریخسیــشیججــسهیدهــی

گجنِری ــِبی ــت آف رخـــتی شـــرمی زی شـــسدی

را طسطــیی زاغ،ی همچــسی کنــدی وــیِهیرویی

ّغزگفتــِری ّــگِمی
َ
ا تــسی کجــکی زبــِنی

ی2 فیی. ابنیفسطی،یبندارییرایازیشِگردانیعمِدالد نیکِتبیمعرن

حیمجمع  کردهیاوت،یولییهمِنیگسّهیکهیمحمندیالکِظمیمصحن

اآلدابیدریپِّسیسیمتذکریشدهیاوت،یا نیّکتهیّمییتساّدی

زیرای پِّسیس2(،ی 520،ی 3/ی 1416ق:ی )ابنیفسطی،ی بِشدی دروتی

کِتبی عمِدی بهی ـیمعروفی اصفهِّیی کِتبی عمِدالد نی

یمشهسرای
ا
خ اصفهِّیی)519ی-ی597ق(یاد ب،یشِعر،یفقیهیویمسرن

ودۀیششمییـیپیشیازیزادنیبندارییازیاصفهِنیبهیدریآمدهیوی

ازیوِلی)562ق(یدریشِمیویورزمینیهِیید گریبسدهیویدری

دمشقیفستیکردهیاوتی)دربِرۀیعمِدیکِتبیّک.یِّجی،ی1391:ی

سشتۀیخسدیابنیفسطی،ی 674ی-ی679(؛یدریحِلییکهیبنداری،یبهّی

یعمِدیکِتبیازی دریوِلی614قی عنییهفدهیوِلیپسیازیمرگا

اصفهِنیبهیدمشقیآمدهیویّمییتسانستهیاوتیمحضریاویرای

سجساّیی درکیبکند.یبندارییهنگِمیدرگذشتیعمِدیکِتب،ّی

 ِزدهیوِلهیدریاصفهِنیبسدهیاوت.یشِ دیچسنیبندارییدوی

کتِبیالبرق الشامی وینصرۃ الفترۃ و عصرۃ الفطرۃ عمِدی

کِتبیرایتجخیصیکرده،یابنیفسطییدچِریا نیوهسیشدهیویاوی

فییکردهیاوت. رایشِگردیعمِدیمعرن

ی3 سشتهیکهیدوتنسیسییازیترجمۀیعربییبندارییازی. ابنیفسطیّی

شاهنامهیرایبهیخطیخسدیاوید دهیاوت.یمتأوفِّهیا نینسخۀی

اوت،ی نشدهی شنِختهی ّیِمدهی ِی دوتی بهی کنسنی تِی یخطیی

ویکهنیتر نیدوتنسیسیمسجسدیازیترجمۀیعربییبنداری،ی

مییشسدی ّگهداریی برلینی دری کهی اوتی 675قی خی مسرن

)افشِر،1390:ی275(.یترجمۀیبندارییدریوِلیهِیی620ی-ی621قی
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یدوتنسیسییهمیکهی
ً
صسرتیگرفتهیاوتیویازیا نیروییاحتمِال

یابنیفسطیید دهیمربسطیبهیحدودیهمِنیوِلیهِیبسدهیاوت؛ی

کتۀیمهمیچگسّگییدوتروییابنیفسطییبهیچنینینسخهیایی امنِّی

اوت،یزیرایفرضیبریا نیاوتیکهیا نیدوتنسیسیبهیوببی

اقِمتیبندارییدریدمشقیویتقد میکردنیترجمهیبهیفرمِنروایی

میدری
ن
ا نسبییشِم،یدریکتِبخِّۀیبهیاصطالحیوجطنتییمجکیمعظ

گهدارییمییشدهیاوت.یازیوسیید گر،یدریگزارشی دمشقّی

مییشسدی احسالیابنیفسطییاشِرهیاییبهیوفریاویبهیدمشقید دهّی

)براییمسِفرتیهِییابنیفسطییّک.یرحیمیلس،ی1385:ی422ی-ی423(.یازی

هِ تیاحتیِطیحدسیزدیکهیشِ دیا نینسخهی ا نیروییبِ دیبِّی

ـیکهی دریکتِبخِّۀیارزشمندیرصدخِّۀیمراغهیبسده،یویابنیفسطیی

وِلیهِیکتِبداریآّلِیبسدهییـیآنیرایدریا نیکتِبخِّهید دهیاوت.

ی4 یازیمیِنیمنِبعیقد م،یتِر خیوالدتیبنداریی)پِنزدهمی.
ً
ظِهرا

شعبِنی586ق(یفقطیدریقالئد الجمان آمدهیاوتی)ّک.یشفیعیی

کدکنی،ی1389:ی100(.یتصر حیبهیا نیتِر خیدقیقیدریمجمع 

بِ دیدریا نی اآلدابیآنیرایبهیطسریقطعییتأ یدییمییکندیوید گرّی

یزی بِرهیترد دیکرد.یهمچنینیپِوخیا نیپروشیدکتریآذرّسشّی

سشتهیاّد: معجسمیمییشسد،یکهّی

...یامِی586قیکهیزرکجییویججیجییبهیعنسانیتِر خیوالدتیاوی

مییآ د.ی دوتی بهی کلِی ازی کهی ّیستی معجسمی کردهیاّد،ی یذکری

)آذرّسش،ی1383:ی577(یی

ی5 دری. دمشق،ی بهی اصفهِنی ازی بنداریی رفتنی تِر خی دربِرۀی

سشتهینشدهی ّسشتهیهِییقدمِیویتحقیقِتیمعِصرانی ِیمطجبیّی

اوتیوی ِیآنیرایدری620قیدانستهیاّدی)آذرّسش،ی1383:ی577(.ی

سشتهیکهیبنداریی ّخستینیبِریابنیالشعِریدریقالئد الجمانّی

می617قیازیاصفهِنیبهیدمشقیآمدهی)شفیعییکدکنی،ی دریمحرن

1389:ی100(یولییگزارشیابنیفسطییدریا نیبِرهیبِیاویمتفِوتی

ی
ً
اوت.یاویا نیمهِجرتیرایدریوِلی614قیدانستهیاوت.یفعال

قر نۀیتِر خییخِصییبراییترجیحی کییازیا نیدویوِلی

ـینسبتیبهی ّدار م،یویفقطیبهیصرفیقدمتیقالئد الجمانی

مجمع اآلداب  ـیویمعِصریبسدنیابنیالشعِریبِیبندارییوی

د دارشیبِیوی،یشِ دیبتسانیتِر خییرایکهیاویآوردهی)617ق(ی

معتبرتریدانست.

ی6 دریشمِرییازیمآخذیکهن،یمِّندیقالئد الجمان،یتاریخ االسالمی.

ذهبییویالذیل علی الروضتینیابسشِمه،یتِر خیدرگذشتی

سشتهیشدهیاوتی)شفیعییکدکنی،ی لی643قّی بندارییربیعیاالون

هیدریقالئد الجمان رقمیدهگِنیوِلی
ن
1389:ی99ی-ی100(.یالبت

یخساِّیّیستیویدکتریشفیعییکدکنیی
ً
وفِتیبندارییکِمال

ّسشتهیاّد:

مییتساّدی ]ا نیکجمه[یمحدودیمیِنیاربعینیویخمسینیاوتیزیراّی

فیخسدیتصر حیکردهیاوتیکهی
ن
بیرونیازیا نیدویبِشد.یمؤل

بندارییرایدریششصدوچهلید دهیاوت.یاگریدریهمِنیوِلی

درگذشتهیبِشدیکجمۀیمسردیبحثیمییتساّدیثجثهیویاربعینیوی

هیبِ دی»خمسین«یبِشد.یهرچندیبِیتصر حی وتمئهیبِشدیوگّر

مییمِّد.ی ابسشِمهیویذهبیید گریجِ ییبراییقرائتیخمسینیبِقیّی

)همِن:ی100،یپِّسیسی2(ی

وِلی کهی اوتی د گریی وندی همی اآلدابی مجمع  ّسشتۀی

643قیرایتأ یدیمییکند،یمنتهِیابنیفسطییمِهیمرگیبندارییرای

لیمذکسریدریوِیریمنِبع،یربیعیاآلخر/یثِّیی بهیجِییربیعیاالون

گفتهیاوت.

ا ادع

ی آذرّـسش،یآذرتـِشی)1383(.ی»بنـداری«.یدر:یدائرۃ المعـارف ـ

بـزرگ اسـالمی.یتهـران:یمرکـزیدائرۃیالمعـِرفیبزرگیاوـالمی،ی

ج12،یصی577-ی581.

ی ابنیفسطـییشـیبِّی،یکمِلیالد ـنیابسالفضـلی)1416ق(.یمجمـع ـ

اآلداب فـی معجـم االلقـاب.یتحقیـقیمحمندیالکِظـم.یطهران:ی

وزارۃیالثقِفةیواالرشِدیاالوالمی.

ی کمـِلیاوـمِعیلیاصفهِّـی،ییابسالفضـلیکمِلیالد ـنی)1348(.یـ

دیوان.یبهیاهتمِمیحسـینیبحرالعجسمی.یتهران:یکتِبفروشـییدهخدا.

ی افشـِر،یایـرجی)1390(.یکتابشناسـی فردوسـی و شـاهنامه )ازیـ

سشـتهیهِییپژوهشـییتـِیوـِلی1385(.یتهران:یمرکزیپژوهشـیی آغـِزّی

میراثیمکتسب.

ی خِلقـییمطجـق،یجـاللی)1381(.ی»اهمینتیویخطـریمآخذیجنبییـ

دریتصحیـحیشـِهنِمه«.یدر:یسـخنهای دیرینه.یبهیکسشـشیعجیی

دهبِشی.یتهران:یافکِر،یص285-ی312.

ی رحیـمیلـس،ی سوـفی)1385(.ی»ابنیفسطـی«.یدر:یدائـرۃ المعارف ـ

بزرگ اسـالمی.یچِپیوـسم.یتهـران:یمرکزیدائرۃیالمعـِرفیبزرگی

اوالمی،یج4،یص422-ی427.
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 شامرۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹4

ی شـفیعییکدکنـی،یمحمندرضـِی)1384(.ی»قد میتر ـنیترجمـۀیـ

محسـنی دکتـری )جشـنیِّمۀی فرزانگـی  یشـت  در:ی شـِهنِمه«.ی

صـرهللایزادهیویعسـکریبهرامی.ی ابسالقِوـمی(.یبهیاهتمِمیوـیروسّی

تهران:یهرمس،یص337-ی341.

ی شـفیعییکدکنـی،یمحمندرضـِی)1389(.ی»بنـدارییاصفهِّـی،یـ

مترجـمیشـِهنِمه،یّس ِفتـهیهِ ـییازیاحـسالیویآثـِریاو«.یدر:ی

ِمه(.یبـهیخساوـتِریا:یدکتری پژوهشـهای ایـران شناسـی )آفر ـنّی

ِدری محمندرضـِیشـفیعییکدکنـییویایـرجیافشـِر،یبهیکسشـشّی

جبـییکِشـِّی.یتهـران:یبنیـِدیمسقسفـِتیدکتریمحمسدیافشـِر،ی
ن
مط

ج20،یص98-ی103.

ی ِلینتهـِییـ دگـییویفعن میزوکِمـی،یر ـسی)1395(.ی»ّگِهـییبـهیّز

عجمـییابنیفسطـی«.یآینـۀ پژوهـش،یوـِلیبیسـتیوهفتم،یش1ی

)پیِپی157(،یفرورد نیویارد بهشت،یص20-ی43.

ی ِّجـی،یمحمندرضـِی)1391(.ی»عمِدالد ـنیکِتـبیاصفهِّی«.یـ

در:یدانشـنامۀ زبـان و ادب فارسـی.یبـهیورپروـتییاوـمِعیلی

ج4،ی فِروـی،ی ادبی وی زبـِنی فرهنگسـتِنی تهـران:ی وـعِدت.ی

ص674-ی679.

ی در:یـ بنـداری«.ی »شـِهنِمۀی )1391(.ی محمندجعفـری ـی،ی
ن
 ِحق

دانشـنامۀ زبان و ادب فارسـی.یبهیورپروـتییاومِعیلیوعِدت.ی

تهران:یفرهنگستِنیزبِنیویادبیفِروی،یج4،یص126-ی129.

 

آاثر رد دست چاپ

خالصة االشعار و زبدة االفکار
]بخش یزد و کرمان و نواحی آن[

میرتقی الدین محمدبن شرف الدین علی حسینی، کاشانی معروف به »میرتذکره« و متخلص 
به »ذکری«، خالصة األشعار و زبدة األفکار را در  زمانی نزدیک به 40 سال )از 976 تا 1016ق( 
جمع آوری کرد. خاتمۀ این اثر، دربردارندۀ شرح حال بیش از 410 تن از شاعران سدۀ دهم 
هجری است، که از 12 اصل تشکیل شده و هر اصل به یکی از شهرها و نواحی جغرافیایی 
مختلف ایران اختصاص یافته است. بخش یزد و کرمان از این اثر به تصحیح سّید علی 

میرافضلی و توسط انتشارات میراث مکتوب به زودی منتشر خواهد شد.




