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  و جايگاه آن در كتب بالغي »مطلع«كتاب معرفي 

  

   ∗∗ فاطمه مهدوي ∗يحيي كاردگر دكتر
  

  چكيده
شفيع مستوفي از وزراي  بن محمد  ين محمدالد ـ عروضي قرن يازدهم هجري است كه رضي از متون بالغي» مطلع«

سلطان مازندراني، وزير دانشمند دربـار   اين اثر به اشاره خليفه. استاديب عصر صفويه، آن را به نگارش درآورده 
و بر پايـه  . موضوع كتاب؛ عروض، قافيه، معاني، بيان و بديع است. استصفويان، نوشته شده و به او نيز اهدا شده 

تواند اين اثر مي. استليف شدهجمالي تأ االشعار، معيار ر، معيارالسح آثار بالغي و عروضي قبل از خود؛ بويژه حدائق
فقودة بالغت دوره تيمور و قاجار را به خوبي روشن نمايد و در ترسيم سير كتب بالغي سهمي بسزا داشـته  م ةحلق
  .باشد

  
  هاي كليديواژه

  .معاني، بيان، بديع، نقد و تحليلمطلع، عروض، قافيه، 
  
  مقدمه

مورد توجه دانشـمندان و   مطالعات ادبي ةدر حوز هايي هستند كهترين پژوهشترين و كهندارهاي بالغي، ريشهپژوهش
هـاي ايـران و جهـان     هـاي خطـي در كتابخانـه   ها كه به صورت نسـخه معرفي و چاپ  اين پژوهش. اند اديبان قرارگرفته

. ادب فارسي نقش اساسـي دارد  هموجودند، در ترسيم علمي خط سير علوم بالغي و تعيين فراز و فرودهاي آن در گستر
                                                 

          kardgar1350@yahoo.com   )مسؤول مكاتبات( قمزبان و ادبيات فارسي، دانشگاه  دانشيار، گروه ∗
  f.nemashoon@gmail.com          قم   دانشگاه  ،و ادبيات فارسي آموخته كارشناسي ارشد زبان دانش ∗∗

 19/2/91:تاريخ پذيرش             23/8/90: تاريخ وصول

  )پژوهشي -علمي(فنون ادبي 
  دانشگاه اصفهان

  69-92، ص1391پاييز و زمستان) 7ياپيپ( ،2چهارم، شماره سال 
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اند، اما آثار بسياري مـورد  كوشش دانشمندان و پژوهشگران فاضل معرّفي و چاپ شده خوشبختانه، بخشي از اين آثار به
الت علوم بالغي در زبـان فارسـي، بـا    از اين روي، سخن گفتن در باب تحو. اندمهري قرارگرفته و هنوز منتشر نشدهبي

  .هاي بسياري همراه استها و ترديدچون و چرا
هاي مختلف اسـت  سازد، عدم توازن در چاپ و انتشار آثار دورهن حوزه را آشكار ميهاي پژوهش در ايآنچه كاستي    

در ايـن ميـان، ادبيـات دوره    . هاي بسياري مواجـه سـاخته اسـت   كه عمالً تدوين تاريخ تحول علوم بالغي را با دشواري
هـاي   هـايي كـه در حـوزه    شـكني  تهـا  و سـنّ   گريزي هنجار. صفويه و آثار به جاي مانده از اين عصر حكايتي ديگر دارد

-هاي ويـژه مـورد بـي     است، موجب شده  اين دوره، علي رغم برجستگيمختلف علمي و ادبي در عصر صفويه رخ داده

در حالي كه . مهري قرار گيرد و بسياري از دستاوردهاي فكري، علمي و ادبي دانشمندان اين عصر در پرده گمنامي بماند
هـا و شـواهد   است نمونه هاي آن توانستهها و نگاه شاعرانه اديبان اين عصر به جهان و پديدهيبينها، باريكگريزيهنجار

ترديـد   بـي . هاي زبان فاخر فارسي را آشـكار سـازد  عالي بسياري از شگردهاي بالغي را خلق كند و بخشي از توانمندي
  .صر ميسر نيستتدوين تاريخ مطالعات بالغي بدون توجه به آثار به جاي مانده از اين ع

يكي از كتب مغفول مانده بالغي عصر صفويه است كه در مقايسه با ديگر آثار بالغـي ايـن عصـر كـه     » مطلع«كتاب      
أثير كتب بالغي عربـي و  هاي ويژه دارد و برخالف آثار بالغي عصر صفويه كه تحت ت اند، برجستگي چاپ و منتشر شده

انـدازد و از  هاي بالغي عربي و فارسي و معاصـرگرايي طرحـي نـو در    تفيق سنّاست با تل اند كوشيدهليف شدههندي تأ
ايـن كتـاب   «: تواند اهميت و جايگاه آن را آشـكار سـازد   سخن صفا در باب اين كتاب مي. ديگر آثار بالغي متمايز شود

محمـد از  الـدين ضـي اي است بارز از كمال اطالع ر بسيار خوب تدوين شده و بسط و توضيح وافي مطالب در آن نشانه
   .)405: 1386صفا،(» هاي بالغي عربي و فارسيدانش
هـاي بالغـي را مرتفـع كنـيم  و راه را     پژوهش ةي عرصهاكوشيم با معرفي اين اثر، بخشي از كاستيدر اين مقاله مي     

ل علوم بالغي فراهم آوريمجهت تدوين كتب عالمانه در باب تاريخ و سير تحو .  
  لعمؤلّف مط -1

هاي ميـرزا رضـي    ها نامش به صورتجان اوبهي كه در تذكرهحسينشفيع فرزند مير دد فرزند محممحم الدينرضي     
ـ الـد ، رضي)382:1368ام پور،خي(، رضي خراساني )112:1378نصرآبادي،( ـ  ين محم آقـا  (الخراسـاني   يعد شـف د بـن محم

ــزرگ، ــي)150-21ج:1408ب ــد، رض ــال ــتوفيين محم ــا    ( د مس ــي ت ــيعه، ب ــالم ش ــات اع ــان و طبف و  225، 5ج: هم
بود؛ اما او را از سادات باخرز يا  2نويسان از سادات حسيني هراتبنا به نقل غالب تذكره است، آمده) 1،6ج:1401افندي،
شكسـته   دانيم پدرش ـ شفيعاي تنها مي. اش اطالعي در دست نيستد و دوران كودكياز تاريخ تولّ .اندنيز گفته 3نصرآباد

از اوان جـواني وارد دربـار    او نيز 4نويس مقرر دربار شاه عباس ثاني بودگذار خط شكسته نستعليق ـ خوش  نويس، بنيان
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و گويـا مـدتي بـه    ) 122: 1378نصـرآبادي،  (از همان آغاز جزء مستوفيان خاصة شاه عباس ثـاني گشـت    صفويه شد و
اي خطـاب بـه وزيـر دانشـمند و اديـب وقـت       بنابراين قصـيده . ودو از كار معزول ب) همان(سعايت حاسدان دچار شده 

: 1378نصـرآبادي، (و با جلب نظر وزير مازندراني، استيفاي مازندران به او سپرده شـد   5سرود» خليفه سلطان مازندراني«
      6.دار شد عهده. ق.هـ  1027در سال را تقريباً» نواب شيخ علي خان اعتمادالدوله«پس از آن وزارت ) 122

او در رياضيات، نجوم، علوم غريبـه، زبـان   . گسترده علوم اوست العات و دامنةليفات او نشان از وسعت اطّآثار و تأ     
د مستوفي در خوشنويسي نيز همچون پدر و بـرادران  ين محمالدرضي. هاي بالغي دستي توانا داشته استعربي و دانش
ـ ميرزا محمابتـدا مـداح شـاه    . كـرد  ص مـي تخلّ» رضي«در شعر  7.ـ مهارت داشت ستوفيمهدي م دد امين و ميرزا محم
   .شد) ق.هـ1105-ق.هـ1077(بود و پس از وفات او، وارد دربار شاه سليمان ) ق.هـ1077-ق .هـ1052( عباس ثاني

ذشت او در يكي از توان تخمين زد كه درگتنها با تكيه بر قراين مي. ها هيچ نشاني از تاريخ وفات او نيستدر تذكره    
  8.ق رخ داده است.هـ1106ق تا .هـ1102هاي سال

  :توان به چهار بخش تقسيم كردد را ميين محمالد آثار و تاليفات رضي
 1059چهارهزار بيت و تاريخ كتابـت آن   دكه در حدو تشامل قصايد، غزليات، مثنويات و رباعيا :كليات اشعار. الف  
  .)199: 1343نخجواني،(است . ه
  پژوهشي آثار . ب
   .پردازيمكه در اين مقاله به معرفي آن مي: مطلع -1
در شـرح سـي فصـل خواجـه نصـير طوسـي در علـم هيـأت كـه در          : الثالثـين   الفصول المنجمين في شرح  ربيع -2  

بـه   7128 بـه شـماره  (اي ديگر در آستان قدس مجلس و نسخه اي از اين اثر در كتابخانةنسخه. ق تحرير يافت.هـ1069
  .موجود است و گويا به خط نويسنده است) 1077تاريخ كتابت 

ين اي از اين اثر بـه خـط مؤلّـف در كتابخانـه فخرالـد     در اوراد و دعاها كه نسخه: الليل ة صالالمتهجدين في رياض -3
 5161به شـماره  » عدادرساله در علم جفر و ا«اي ديگر در كتابخانه مجلس به همراه مجدالدين نصيري در تهران و نسخه

  .موجود است
  رساالت. ج
اي موسوم به حسن و رساله -4اي در علم عروض و قافيه رساله -3نوروزيه   رسالة -2رساله در علم اعداد و جفر   -1

 -8رسـاله در تعريـف شـهر اصـفهان در سـفر اخيـر از قنـدهار          -7حسن و عشق   رسالة -6رسالة اسرار دل  -5دل  
اي در منـع  رسـاله  -10در تبريـز   سواد وقف نامه امـالك و مسـتغالتي    -9نشان  حكايات مازندران بهشتاي در  رساله

  .)200: 1343نخجواني، (رساله نصايح و حكايات فيروز شاه به اوالدش  -11شراب و ارتكاب منهيات 
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  .ي تبريز موجود استانه ملّاثر در يك مجموعه به همراه كليات اشعار و رساالت در كتابخ اين )همان: (تأمنش. د
  هاي مطلعمعرفي نسخه -2
  :است هاي زير باقي مانده از مطلع تنها پنج نسخه در كتابخانه  
 1106برگ و تاريخ كتابـت  149، به خط شكسته نستعليق در)سپهساالر(مدرسه عالي شهيد مطهري  يخطّ ةنسخ.  1-2

 ).288شماره ثبت (است » يع طباطباييد شفمحم«ق است، كه به قلم خواهرزاده نويسنده .هـ 

بـرگ و  268هاي آن تعداد برگ. ق است.هـ 12ق به سده ، به خط نستعليق و متعلّآستان قدس رضوي يخطّ نسخة.2-2
 ). 4968شماره ثبت (است » برخوردار بن واليت جردپادقاني«به قلم 

بـرگ  اسـت   165هـاي آن   ق است كه تعداد برگ.هـ 1067و به نستعليق و تاريخ كتابت  يملّ ةكتابخان يخطّ نسخة3-2
  ).5-15480شماره ثبت(
از ايـن  «: نويسـد مـي » مطلـع «، كه صفا در ذيل معرفـي  ) suppl.2061شماره(، ي كتابخانه ملي پاريسخطّ ةنسخ.4-2

رچـه  ام كـه اگ هاي فارسي ديـده نسخه ةخان شاملو در كتابخانه ملي پاريس از مجموع اي همراه ديوان حسنكتاب نسخه
 .)405، 1/5ج:1386صفا، ( »اندك نقصي دارد؛ وليكن نسخه خوبي است

بـه نسـتعليق كـه تـاريخ     ) 1308شماره ثبت (شيخ علي حيدر مويدي، «كتابخانه شخصي ي موجود در نسخه خطّ.5-2
زيـادي از   برگ و با توجه به آغاز و انجام نسخه، ظاهراً مقدار 53هاي آن تعداد برگ. كتابت و نام كاتب مشخص نيست

 .هايي از عروض باقي مانده استا بخشام ؛اين نسخه را موريانه خورده

  .گيري از نسخ فوق تصحيح شدالزم به ذكر است كه اين اثر به عنوان رساله كارشناسي ارشد در دانشگاه قم با بهره    
  ساختار كتاب -3
نويسنده در ديباچه اثر، پـس  . ه اشاره او تاليف شده استو ب» خليفه سلطان مازندراني«به نام وزير شاه سليمان » مطلع«

  :نويسد پردازد و پس از مدحي طوالني ميبه ستايش وزير مي )ع(و منقبت حضرت علي )ص(از نعت خدا و رسول
عين فياض احسان، عين سپهر امتنان، عين شخص اكرام، عين مرحمت ملك منعام؛ يعني خليفه سلطان كـز نـور راي   ... «

ق را به فرقه مشاست افتخار ـ الزالت اسباب خيام حشمته مستحكمه باوتاد االقبال و سرادقات عظيمه مرتفعه بـه   او اشرا
ـ   اش اش تمـام و آشـفتگي  ي گردانـي، هرچنـد پژمردگـي   عروض الجالل ـ به رسم هديه برافشاني و تحفه آن جناب معلّ

آفرين الفاظ كم تحرير اين  به اشاره كلك سخن... ان شودتر از گل عارض دلبرسرانجام باشد، از هواي آن فضا، رنگين بي
  9.)90ص(» ..مدعا بربستم و به راهنموني خامه سر آيين سر آستين جامة فكر بر شكستم

  : نويسد چنين مي» مطلع«و بالفاصله دليل نامگذاري اثرش را به 
مضامين متين اين مقاصد را در حله بيتي بلنـد  هاي و معاني رنگين اين مطالب را در الفاظ مطلعي غرا درج نمودم و نافه«
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  .»موسوم ساختم مطلعو به جهت مزيد مناسبات و طلوع كواكب نكات از افق عباراتش  به  مسر گشود
  :نويسنده كه اثرش را به بيتي بلند تشبيه كرده، آن را به دو مصراع تقسيم كرده

وزن، مشتمل بر چهار ركـن، هـر ركنـى از اركـانش      متضمن عروض و قوافى بر اسلوب ارباب عروض و: مصراع اول« 
  .محتوى بر سه حرف و هر حرفى راح روح پرور معانى را ظرف

در تعريف شعر و تفصيل  اقسام اشعار و حـد عـروض و وزن و تعـداد اسـباب و اوتـاد و شـرح حـروف و         :ركن اول
  :حركات مبين بر سه حرف

افان درر نظم كـه بـه انسـالك    بيان اين مطلب كه نخستين كس  از صرّدر تعريف نظم و تعداد اقسام شعر و : حرف اول
و  حرف سيم در شرح حـروف و حركـات   .حرف دويم در حد عروض و وزن آللى شعر در رشته بيان پرداخته كيست؟

  .اسباب و اوتاد
حرف  :قرر بر سه حرفم ،گردندد در حد تقطيع و بيان ازاحيف و تعداد فروعى كه از استعمال ازاحيف متولّ :ركن دويم

در معنى  ميحرف دو .شوند گردند و حروفى كه زياده مى در حد تقطيع و بيان حروفى كه در حالت تقطيع ساقط مى اول
  .گردند در تعداد حروفى كه به استعمال ازاحيف متولد حرف سيم .زحاف و بيان اقسام زحافات مستعمله عرب و عجم

اركان منبعث گردند و ثبت دواير و فك بحور و تفصيل بحور اصلى و فرعـى،   در شرح بحورى كه از تركيب :ركن سيم
در ثبـت    حـرف دويـم   .در شرح بحور و اشاره به اسم واضع آن و وجه تسميه هـر بحـر   حرف اول :معين بر سه حرف
  .در تعداد بحور اصلى و فرعى حرف سيم .دواير و فك بحور

  :حرف محتوى بر علم قوافى مشتمل بر سه :ركن چهارم
در تفصيل حروف و  حرف دويم. ىدر حد و حقيقت قافيه و رديف و حاجب و بيان اقسام قوافى بر وجه كلّ: حرف اول

  .)92و 91ص (» در عيوب قوافى  حرف سيم .حركات قافيه و انواع و اقسام آن به اعتبار حروف
شده تا دستيابي بـه مطالـب كتـاب     هاي موضوعي كتاب به حرف و ركن موجببندي هاي خوب و تقسيمبندي فصل    

هر چند اين تقسيم بنـدي موضـوعي در كتـب بالغـي     . بسيار آسان باشد و خواننده بتواند براحتي از اين اثر استفاده كند
تـري فصـل بنـدي    ت افزوننگري بيشتر و دقّا مطلع با جزئيام ؛شودفارسي قبل او بويژه در معيار جمالي نيز مشاهده مي

  .هر ركن به سه حرف در بخش عروض از آشفتگي و در هم آميختگي مطالب جلوگيري كرده استشده و تقسيم 
هاي قصـيده، قطعـه، غـزل، مثنـوي،     در حرف اول از ركن اول پس از بيان اقوال مختلف در معرفي نخستين شاعر، قالب

وي هر قالب، سپس معناي اصطالحي شوند و در هر يك ابتدا معناي لغبند، رباعي و مستزاد معرفي ميبند، تركيب ترجيع
  .استها بيان شدهبند و يا مشهورترين سرايندگان  قالب آنان و اصطالحات خاص برخي قالبها مثل خانه و بند در ترجيع

نگاه مؤلّف به عـروض  . ترين بخش كتاب استترين و مفصلآورد كه طوالنيسپس نويسنده به علم عروض روي مي   
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و آهنگـين  دارد، اصـطالحات    عاثـر كـه نثـري مسـج     ةاز اين رو در براعت استهالل زيباي ديباچ نيز نگاهي ويژه است،
  .آيدعروضي بيش از اصطالحات بياني و بديعي به چشم مي

هاي مختلف بدون حرف دوم از ركن اول كه در چند صفحه مختصر است، تعاريف مختلف عروض و وزن از ديدگاه   
  .ده و نظر خواجه نصير در فوايد علم عروض بيان شده استذكر نام گوينده تعاريف آم

ه، حركات مجهوله و مختلسه وانواع سـبب و وتـد و اجـزاي شـعر چـون      نويسنده انواع حروف ممدوده و متصوته و علّ
  .دهدعروض، ابتدا، صدرو حشو و برخي اصطالحات ديگر را به طور كامل در حرف سوم توضيح مي

كند و سپس با ذكر چنـد  وم نيز در دو صفحه ابتدا معناي لغوي و اصطالحي تقطيع را بيان ميدر حرف اول از ركن د    
  .شمرد ميشوند، بر مثال حروفي را كه در تقطيع عروضي ساقط مي

اي كـه پـس از بيـان    شـود؛ بـه گونـه   حرف دوم، زحاف و انواع آن در فارسي و عربي به طور كامل شرح داده مي در    
ابتـدا  . شـود  وچهار زحاف معمول و مشهور معرفي مي انواع آن و تفاوت زحافات عربي و فارسي، چهلتعريف زحاف و 

  .شودمعناي لغوي هر اصطالح وسپس معناي اصطالحي هريك تبيين مي
يعنـي   ؛ذهن رياضي نويسنده موجب شده تا در حرف سوم از ركن دوم  با الهام از كتب معتبر عروضي قبـل از خـود      

به حسب  ]كه[مجموع اركان مزاحفه را «او . تري دست يازدهاي دقيقبندي شعار و معيار جمالي به دستهاالمعيارالمعجم، 
در پايـان ايـن   . كندبندي مي شمارد و بعد فروع هريك  از هشت اركان سالم را دستهبرمي) 122ص(» استقرا  چهل است

  .پردازد ا و مشطور ميمعرّ حرف نيز به شرح شانزده اصطالح عروضي چون سالم، صحيح،
د مسـتوفي در ايـن   الدين محمرضي. است م آمدهدر حرف اول از ركن سوم معرفي بحور اصلي و فرعي نيز به طور منظّ

هاي قبلي پس از بيان معناي لغوي و اصطالحي، تفـاوت هـر بحـر در عـروض فارسـي و       بخش ةفصل از كتابش به شيو
  .نمايدايي مطرح ميعربي، وجه تسميه هر يك را به زيب

سـپس مواقـع  فـروع    . هاي موتلفه، مجتلبه، مختلفه، مشتبهه، متفقه، منتزعـه معرفـي شـده اسـت    در حرف دوم، دايره    
حرف سوم از ركن سوم . شماردرا بر اساس نظريات خواجه نصير برمي) 147ص(» گانه متولده به استعمال ازاحيف چهل

بحور هر دايره را با ذكر مثالي در هريك و تقطيع آن ارائه  هنويسند. خستين استترين بخش عروضي در مصراع نطوالني
  .شودهاي متعدد تبيين ميدر اين بخش اقسام شجره اخرم واخرب نيز با مثال. دهدمي
ان تو نويسنده در تحليل همه اوزان و بحور و ارائه تعاريف دقيق و ترسيم زحافات به خوبي عمل كرده و مطلع را مي    

هاي مو شكافانه سـبب شـده تـا هـر     بندي هاي متنوع در اين حرف و دسته مثال. خود آموزي براي عروض سنتي دانست
  .  اي بتواند به آساني و گام به گام با عروض سنتي آشنا شودتشنه
حـروف  حرف اول شامل تعاريف عمومي اين علم و حـرف دوم بـه بيـان    : ركن چهارم به علم قافيه اختصاص دارد    

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  75/   و جايگاه آن در كتب بالغي» مطلع«معرفي كتاب 
  

انواع حروف بعـد از روي   قافيه اختصاص دارد كه در پايان اين حرف، به معرفي انواع قافيه به اعتبار انواع حرف روي و
هـاي   كند تا اختالف آراي متقدمين و متأخّرين را حل نمايد و همچون بخش عـروض، از انديشـه  پردازد و تالش ميمي

  .هاي معيار جمالي مطرح مي شود يوب قافيه با تكيه بر انديشهدر حرف سوم، ع. خواجه نصير طوسي متأثّر است
تـوان دريافـت و   در تمام مصراع نخستين، حضور سنگين خواجه نصير طوسي و شمس قـيس رازي را بوضـوح مـي      

او . و كتب عروضـي پيشـين دانسـت   » االشعارمعيار«و» المعجم«اي از عروض توان خالصهمباحث عروضي اين اثر را مي
مصراع اول  متضمن عروض و قوافي بر اسلوب ارباب عروض «: نويسدكند و ميبه تقليد خويش از آنها اذعان ميخود 

  .پردازد با اين حال نويسنده گاه به نقد نظراتشان نيز مي .)91ص(» و وزن است
تين بـه چشـم   گانـه كـه در مصـراع نخسـ    شود بدون تقسيم بـه حـروف سـه   مصراع دوم نيز به چهار ركن، تقسيم مي    
ـ    . خورد مي ثير أركن اول به فن معاني و بيان اختصاص دارد و خوشبختانه با وجود اين كه نويسـنده در كتـابش تحـت ت

كننده حصـر و قصـر و انـواع تقـديم و تـأخير       تفتازاني است، از ذكر مباحث طوالني و خسته» مختصر«و » لمطو«شديد 
پردازد كه سنخيت بيشتري با روح زبـان فارسـي دارد و بـا    و ايجاز مي خودداري كرده و تنها به مواردي همچون اطناب

  .نمايد تر ميمعزي و ديگران آن را ملموس ذكر شواهدي از اشعار انوري، امير
مطلع از جمله كتب بالغي است كه در صنايع بديعي، صنايع لفظي و معنوي را از هم جـدا كـرده و هـر دو گـروه را         

-نويسنده در ركن دوم به صنايع معنوي پرداخته و در تعريف  صنايع معنـوي مـي  . است قرار دادهجداگانه مورد بررسي 

و صنعت معنوي آن است كه به حسب اصالت راجع به حسن معنوي بود و تحسين معنـوي در آن كـالم اوالً و   « :نويسد
  .)284ص(» بالذات باشد، اگرچه بعضي مقيد تحسين لفظ نيز  بوده باشد

شود و ويژگي عمده اين ركن، ذكـر شـاهدي فارسـي بـراي همـه      ن بخش چهل و شش صنعت معنوي بيان ميدر اي    
هاي بارز كتاب است، در اين ركن بيشتر بـه چشـم   سازي كه از ويژگي بندي و مجموعه تقسيم. است» تجريد«صنايع جز 

به عنوان نمونه مطابقه شامل طباق ايجـاب،   كند،نويسنده غالب صنايع را به چند نوع و يا چند دسته تقسيم مي. خوردمي
االطراف ايهام تناسب، تشابه. شود طباق سلب، تدبيج و ايهام تضاد است و مبالغه به سه نوع تبليغ، اغراق و غلو تقسيم مي

و  كنـد  ا و لغز بيش از ساير صنايع توجـه مـي  نويسنده در اين قسمت به معم. و تفويف نيز از اقسام مراعات النظير است
  .دهدآنها را مورد شرح و بسط بيشتري قرار مي

شود و به و انواع آن آغاز مي» جناس«ركن سوم در صنايع لفظي است و بيست و چهار صنعت لفظي در اين ركن، از     
ايع، پردازد و همچون بدايع الصنمي» ردالعجزعلي الصدر«در اين ركن نويسنده به طور گسترده به . يابدخاتمه مي» تاريخ«

او براي هـر صـنعت،   . اين ركن نشان از مطالعات عميق نويسنده در كتب مختلف بالغي است. داندآن را شانزده نوع مي
كند و گاه به نقـد   شاهدي از آيات قرآن و حديث، ادعيه، نثر فارسي و عربي و اشعاري از شاعران عرب و ايراني ذكر مي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   1391پاييز و زمستان) 7پياپي(، 2چهارم، شمارهفنون ادبي، سال   /   76
 

بـدايع  «نظرات نويسنده در اين ركن بيشتر تحت تاثير كتاب . پردازدمي» شمس فخري اصفهاني«نظرات ديگران از جمله 
  .است» الصنايع

   تـرين   مهـم . ل، در ذكر سرقات شعري و اقتبـاس و تضـمين اسـت   مضامين ركن چهارم، همچون صفحات پاياني مطو
ي، امير شاهي سبزواري  بـه  ويژگي اين ركن، ذكر نام بسياري از گويندگان شعر فارسي مانند عرفي شيرازي، ظهير فارياب

نويسـنده پـس از بيـان انـواع سـرقات      . اسـت همراه شعرشان است كه اشعار ديگري از آنها در اركان قبلي استفاده شـده 
گيـرد و در  در بخش معاني مورد توجه نويسندگان علوم بالغـي قـرار مـي    پردازد كه معموالًمي» عيوب كالم«شعري، به 

حل و عقد و اقتباس بـه صـورت پـي در پـي و بـدون اشـاره بـه لفظـي يـا معنـوي بـودن،            پايان به تضمين و تلميح و 
  . است پرداخته

در تمام اين اركان نويسنده تالش كرده تا ابتدا صنعت مورد نظر را از نظر لغوي معنا كند، ريشه آنها را ذكر و سـپس      
شواهدي از آيات قرآن، بيت عربي، صحيفه سـجاديه   دهد و درنهايتبندي خاصي را ارائه ميآن را تعريف نمايد و دسته

  .كندو يا نثر عربي، نثر فارسي و اشعار فارسي ذكر مي
  امتيازات مطلع -4
  ـ جامعيت اثر  1-4
گيرد؛ در واقع يكي از  نخستين كتبـي اسـت كـه    برمي هاي علوم بالغي را درامتياز اصلي مطلع اين است كه همه شاخه  

در حالي كه آثار بالغي قبل از او كه  به اين گسـتردگي بـه همـه علـوم     . به شعر و شاعري است جامع همه علوم مربوط
توان گفت مطلع شـامل پـنج كتـاب      به عبارتي ديگر مي. عروض، قافيه، معاني، بيان و بديع پرداخته باشند، اندك شمارند

  .داست در يك مجلّ
  گرايي نويسنده  فارسي -2-4

در المعجم بدان توجه كرده بود و در قرون بعد در معيار جمالي شـمس فخـري اصـفهاني     گرايي كه شمس قيس فارسي
ادامه پيدا كـرده بـود، در مطلـع برجسـتگي     ) 757-756تاليف(» شرف الدين رامي«و سپس در حقايق الحدائق  ) 8قرن (

جمالي، آيـاتي از قـرآن،    معياراست كه به پيروي از حدائق السحر و گرچه نويسنده خود را ملزم كرده. است خاص يافته
كند كه هدفش از تـاليف ايـن كتـاب، بررسـي     احاديث، نثر عربي و ابيات عربي ذكر كند؛ اما چند بار در اثرش اشاره مي

  :شعر فارسي است
 شايسته نخواهد نمود و چون مقصود بالذات  در اين رساله شعر فارسي است، در هرسنجان چندان نا در نظر نكته... «    

» ...گشـايد نمايد و صور شواهد آن را بر لـوح بيـان نمـي   بحر به مجرد تعداد اعاريض و ضروب شعر فارسي اختصار مي
  .)155و154صص(
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و قافيه اشعار عـرب   و چون مقصود بالذات در اين پريشان اوراق موافق شعر فارسي است، آنچه در باب قافيه عموماً«   
و به تبعيت خواهد بود، بدين جهت اگر جميع آنچه با قافيـه تـازي متعلـق اسـت،     پرداز كرد مذكور خامه نكته خصوصاً

  .)205ص(» شناسان حمل بر تكامل راقم اين ارقام الطائل نخواهند فرمودطراز نشود، دقيقه مرقوم كلك بدايع
، كمتر از )بيت 683(ارسي در مقايسه با تعداد ابيات ف) بيت160(به همين دليل تعداد ابيات عربي به كار رفته در كتاب   

  . كل ابيات كتاب را به خود اختصاص داده است% 20
  ـ تفكيك علوم بالغي از يكديگر  3-4
اي، خواجه سلمان مصراع دوم، قبل از پرداختن به علم معاني، پس از ذكر افرادي چون قوامي گنجه ةنويسنده در مقدم  

  :نويسدمي» اند ر صنايع به رشته نظم كشيدها مشتمل بقصايدي غرّ«اي و اهلي شيرازي كه ساوه
فات بالغت سمات و قصايد صنعت آيات از روي ترتيـب بـه ذكـر صـنايع نپرداختـه و      ليكن در هيچ يك از اين مؤلّ«   

اند و در اين وقت كه كلك پريشان نگار اين مجموعه طراز دفتر نـاداني بـه   صنايع  لفظي و معنوي را از هم جدا نساخته
ساخت، بـه  پرداخت و مكنونات خاطر را در باب اين مطالب رقم زده صفحه تحرير ميقام اين دفتر پريشان ميتحرير ار

گـردد بـه   خاطر قاصر رسيد كه در نگارش مطالب اين فن مراعات ترتيب نمايد و آنچه از اين مقوله مذكور زبان قلم مي
  .)285و284ص(» رويت صفحات اوراق را در ترقيم آن آرايد

-ولي اين تقسيم نويسنده، او نخستين كسي است كه علوم معاني، بيان و بديع را از يكديگر جدا ساخته است؛ ةه گفتب   

ل تفتاراني است، اما بايـد اذعـان كـرد    اكي و مطوالعلوم سكّ شود و همگي متأثّر از مفتاحالبالغه نيز ديده مي بندي در انوار
هرچنـد نويسـنده بارهـا از    . لب در جاي مناسب  خود درخور تحسين استنگري نويسنده در گنجاندن هر مطكه جزئي

كه  بندي جذاب كتاب به مصراع، ركن و حرففصل 10.خوانده است» دفتر پريشان«و» پريشان اوراق«تواضع اثرش را سر 
ف بالغـي  هـاي مختلـ  با عنوان و موضوع  اثر هماهنگي بسيار دارد، موجب شده تا از پريشاني مطالب و تـداخل حـوزه  

  .بركنار ماند
  ـ گستردگي و تنوع شواهد  4-4

  شواهد فارسي -1-4-4      
  شواهد نظم : 1-1-4-4      

شاعر فارسي زبان در شواهد شعري اين اثر موجب شده، تا نام گويندگاني كه ذكر چنداني از آنها در كتب  52درج نام   
-يژگيِ شباهتي به كتب بالغي قبل از مطلـع همچـون ترجمـان   اين و. بالغي و تاريخي نيست، براي آيندگان حفظ گردد

السحر، المعجم و معياراالشعار دارد و سبب گشته تا نام برخـي شـاعران هـم عصـر نويسـنده كـه هنـوز        البالغه، حدائق
در كنـار اشـعار   ) 1037متـوفي  (و رشـدي رسـتمداري   ) 1024متوفي( ديوانشان به چاپ نرسيده، همچون مال ملك قمي
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عصر ي چون امير شاهي سبزواري، آصفي هروي، عرفي شيرازي و نظيري نيشابوري كه نامشان در كتب بالغي همشاعران
اي چون سعدي، شود، ثبت شود و در كنار شاعران پرآوازه ديده نمي» البالغهانوار«و » رساله بيان بديع«نويسنده، همچون 

  .حافظ و انوري قرار گيرند
؛ )بيت28(است، سپس به ترتيب از آنِ جامي ) بيت 87(بيشترين ابيات از حكيم  انوري ابيوردي  ها،با توجه به يافته     

؛ ظهـوري  )بيـت 10(؛ سـعدي  )بيـت 11(؛ عرفـي شـيرازي   )بيت18(؛ حافظ )بيت27(؛ عطايي )بيت27(نظيري نيشابوري
  ).بيت9(و فخري اصفهاني ) بيت 9(المعالي ؛ خالق)بيت 8(اي ؛ قوامي گنجه)بيت 8(ترشيزي 

نويسنده تالش كرده تا از ابيات به كار رفته در كتب بالغيِ ديگر كمتر استفاده كند و گويـا تنهـا زمـاني بـه آنهـا دسـت       
  .يازيده كه در يافتن مثال تازه در تنگنا قرار گرفته است

  : ه استالدين محمد مستوفي در ميان كتب بالغي بيشترين بهره را به ترتيب از شواهد آثار زير برد رضي  
، عروض )بيت 4(؛ حقايق الحدائق)بيت 4(جمالي   ؛ معيار)بيت 7(؛ المعجم )بيت 7(السحر  ؛ حدائق)بيت 9(الصنايع  بدايع

  ). هر كدام يك بيت(االشعار نيز سيفي، قافيه جامي و معيار
يـك بـار در    . آورديبا وجود اين كه خود نيز در شـعر دسـتي دارد، فقـط در دو مـورد اشـعار خـود را بـه استشـهاد مـ         

  :ذيل تضمين المزدوج 350صفحه
ــوى    ــه ب ــه روى و ب ــر و ب ــه چه ــر و ب ــه مه  ب

 

ــين     ــاج و نگ ــه ت ــت و ب ــه بخ ــت و ب ــه تخ  ب
  

 كـملـــك بـــود و گلـــزار خورشـــيد و مشـــ
 

 م و شــيد و شــير عــرين  ـــــپهر و جـســ  
  

  :ذيل توشيح 352و بار ديگر در صفحه 
ـــهري ــت ز طلعــ  م ــن ـاس ــانى روش  تش جه

 

ــ   ــدهـط ـــهاز  الع ش ــخن    كوكبـ ــم س  اش نج
  

ـــز ـــچ لـبريـ ــى ايـي ـــست دان ــزن درـ  ن مخ
 

ـــي   ــنج عـينـ ـــه از گ ـــ ـــانى مـاى پنه  نـ
  

مخزن گنجهاي پنهـاني  / داني حشو اين رباعي، موشح است به اين بيت مطلع كوكب سخن«با توجه به توضيح كتاب     
   .)352ص(» شودحاصل مي هاحرفي كه مطلع از تاليف آن حرفو سر هر مصراع موشح است به 

  شواهد نثر: 2-1-4-4   
كه البته بسامد  السحر، شواهدي از نثر در ذيل برخي صنايع به استشهاد آوردهنويسنده در مصراع دوم به تبعيت از حدائق
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؛ )326ص(؛ جنـاس تـام مماثـل    )285ص(طباق سلب  مثالً ذيل . السحر است اين شواهد بيشتر از شواهد نثر در حدائق
؛ )328ص(؛ دو مثـال در جنـاس محـرف    )327ص(؛ جناس مفروق )327ص(؛ جناس تركيب )327ص(جناس مستوفي 

؛ لـزوم مـااليلزم   )340ص(؛ موازنـه  )338ص(؛ دو مثـال در سـجع   )334و333صص (الصدر  چهار مثال در ردالعجزعلي
اند، به جمالتي ذكر شده )367ص(؛ حل )350ص (؛ تضمين المزدوج )348ص(؛ تصحيف )334ص(؛ موصل )343ص(

  :عنوان نمونه شاهد منثور تشبيه مطلق چنين است
  )273ص(» خرمنش چون كره خاك گران و عزمش چون فلك االفالك سبك عنان«
  شواهد عربي -2-4-4  
  آيات قرآن: 1-2-4-4

السـحر   تـازاني و حـدائق  آيه در اين اثر به عنوان شاهد به كار رفته است كه غالب اين شواهد از مطول و مختصر تف 156
ل نيـز در جنـاس   آمـده، در مطـو  ) 348ص(سوره ضحي كه ذيـل تصـحيف    80و 79به عنوان مثال آيه . اخذ شده است

ل در سجع ديـده  مطو 696آمده، در صفحه ) 343ص(سوره ضحي كه ذيل لزوم مااليلزم  9ذكر شده و يا آيه ) 688ص(
ل ذيـل همـين   مطـو  689آمـده اسـت، در صـفحه    ) 334ص(الصـدر   علي سوره نوح كه در رد العجز 10شود و نيز آيهمي

مطلع در مذهب كالمي آمده  305سوره انعام را ذكر كرد كه در صفحه  76توان آيه چنين ميهم. شودصنعت مشاهده مي
ص (سـوره يـس كـه در اطنـاب      21و  20مطول نيز ذيل همين صنعت ضبط شده است و يا آيـات   668است و در ص

  .ل هم ذيل همين مبحث آمده استر شده، در مطوذك) 256
  ابيات عربي: 2-2-4-4

به كار رفته است كه غالب آنها از مطول  اقتباس شـده،   ،بيت عربي ـ غالباً بدون اشاره به نام گوينده بيت   160در اين اثر
ل و ديگر كتب بالغي يافت نشدتنها هشت بيت آن در مطو.  

شان را  شـرح  دهد و نكات بالغيكند و هيچ گونه توضيحي در مورد آنها ارائه نمي نمي نويسنده اشعار عربي را ترجمه 
در  281مثالً در صفحه . كنددهد و تنها در برخي موارد در نهايت اختصار و ايجاز به توضيح لغوي بسنده ميو بسط نمي

  : بيت
 الضـــــاربين بكـــــل ابـــــيض مخـــــذم

 

 و الطــــــاعنين مجــــــامع االضــــــغان  
  

كه مجامع حقدند، مراد است، چه ضغن و حقد يكي اسـت و آن معنـي واحـد     "قلوب"كه از مجامع اضغان «: نويسدمي
  .»است

  :نويسددر توضيح بيت زير مي 287و يا در صفحه 
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ــل    ــن رجــ ــلم مــ ــا ســ ــي يــ  ال تعجبــ
 

 ضَـــــحك المشـــــيب براســـــه فبكـــــي  
 

ت معنـي حقيقـي ضـحك  مقابـل آن     كه در اين بيت ضحك به معني ظهر است و اگرچه ظهور مقابل بكي نيست؛ نهاي«
  .»است

  :توان مشاهده كردمي 292و حداكثر توضيح نويسنده را در صفحه 
 اذا احتربــــت يومــــا ففاضــــت دماؤهــــا

 

 تــــذكرت القربــــي ففاضــــت دموعهــــا  
 

 در اين بيت تزاوج ميان احتراب و تذكر قربي كه در شرط و جزا واقعند، وقوع يافته در اين كه فيضان خون بر احتـراب «
و فيضان دم بر تذكره قربي كه در شرط و جزا واقعند، وقوع يافته در اين كه فيضان خون بـر احتـراب و فيضـان دم بـر     

  .»تذكر قربي مرتب گشته
  حديث: 3-2-4-4   

؛ )282ص(؛ كنايـه  )276ص(؛ اسـتعاره  )273ص(نويسنده در توضيح و معرفي برخي صنايع همچون تشبيه مطلـق         
شواهدي از احاديـث حضـرت   ) 348ص(؛ تصحيف )343ص(؛ لزوم ماال يلزم )332ص(؛ اشتقاق )231ص(قلب بعض 

  . ارائه كرده است) ع(و حضرت علي) ص(رسول
كند كه ذكر مي) ع(و دو حديث از حضرت علي) ص(ش حديث از حضرت رسولدر هفت صنعت فوق، نويسنده ش    

  :از جمله. خوردبرخي از اين احاديث در كتب بالغي پيشين به چشم مي
السحر ذيل قلب بعض و حـديث نبـوي    حدائق 16در صفحه ) 331ص( »اللهم استر عوراتنا و آمنَ روعاتنا«حديث نبوي 

همين كتاب در ذيل اعنات مشـاهده   26در صفحه » ف منها ايتلف و ما تناكر منها اختلفاالرواح الجنود مجنده فما تعار«
  .مطول آمده است 493در صفحه » الحرص و طول االمل: يشيب ابن آدم  و يشيب فيه خصلتان«شود و حديث  مي
  ادعيه : 4-2-4-4

ه كه خود از رجال دربار صفويان اسـت،  ويژه شيعه دوازده امامي در عصر صفوي سبب شده تا نويسندع، بگرايش به تشي
 12؛ تنسيق الصفات)284ص( 11او در ذيل صنايع مطابقه. شوداندازد كه در كتب بالغي متقدمين مشاهده نميطرحي نو در

؛ )340ص ( 16؛ موازنـه )339ص ( 15؛ ترصـيع مـع التجنـيس   )338ص( 14؛ سـجع )329ص( 13؛ تجنيس مضارع)318ص(
به عنـوان نمونـه دعـاي زيـر در     .را به عنوان شاهد انتخاب نموده است» صحيفه سجاديه«ز عباراتي ا) 367ص( 17اقتباس

  : استآمده» تجنيس مضارع«ذيل 
  )329ص ( »خَلَقَ لَهم النَّهار ليسرَحوا فى اَرضه طَلَباً لما فيه نَيلُ العاجِلِ فى دنياهم و درك االجِلِ فى اُخْريهم«    
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را به عنوان شاهد انتخاب كرده است كه ايـن گـزينش   » دعاي سمات«مچنين  ذيل صنعت مقابله عبارتي ازنويسنده ه    
  :نظير استنيز در كتب بالغي بي

»كبِاسم نّى اَسئلُكا عج و ا النُوربِه خَلَقت كَناً واللَّيلَ س لتعج ا لَيالً ولتَهعج ةَ وا الظُلمبِه الَّى خَلَقت  النَّهـار لتعج نَهاراً و لتَه
  )287ص( 18 »نُشُوراً مبصراً

  نثر عربي    : 5-2-4-4
 عباراتي را از مقامات حريري استخدام كرده)  367ص(و اقتباس ) 344ص(؛ محذوف )286ص(نويسنده در ذيل تدبيج 

را به عنوان شاهد آورده كه  برخي از ايـن  هايي از زبان عربي  المثل است و در برخي صنايع نيز عبارات مشهور يا ضرب
تاكيد المدح ذيل  »هم بحار العلم الّا انهم جبال الحلم«اند، از آن جمله عبارت ل اقتباس شدهشواهد از حدائق السحر و مطو

ص ( »القتل انفي للقتل«ضرب المثل  شود ويا ، در حدائق السحر ذيل همين صنعت ديده مي)311ص ( آمده الذم  بما يشبه
260 (شودل ذيل ايجاز مشاهده ميدر مطو .  

  ـ استناد به اقوال پيشينيان و تأثيرپذيري از كتب معتبر بالغي و عروضي 5-4
  كتب فارسي -1-5-4
  السحر حدائق -1-1-5-4

به تصريح  الباًشود و غاشاره شده و همه جا از او با احترام ياد مي اش مستقيماًالسحر و نويسندهچند بار نيز به نام حدائق
  : كند، از جمله در جناسالدين وطواط و اثر او اشاره ميبه نام رشيد

  .)329ص(» ...ف، كه مذكور شد، دانستهتجنيس مذيل را تجنيس مطرّ» حدايق السحر«و موالنا رشيدالدين در «
  :استگونه تعريف شدهالسحر اينكه تجنيس مذيل در حدائق

  .)10:همان(» لفظ متجانس را همه حروف متفق بوذ مكرحرف آخرتجنيس مطرف جنان بوذ كي دو «
  :نويسدكند و ميدر تسميط پس از تعريف آن و ذكر چند مثال، سخنش را به نظر وطواط استناد مي

السحر چنين  كه اين صنعت در حدائق) 346ص(» ...و موالنا رشيدالدين وطواط تصريح كرده است كه اين مسمط است«
» ...اين صنعت جنان بوذ كي شاعر بيتي را بجهار قسـم كنـد و در آخـر سـه قسـم سـجع نكـاه دارد       « :استتعريف شده

  )62:1362وطواط، (
  :نمايدهاي بديعي وطواط اشاره مي و برخي موارد، همچون ساير آثار بالغي، غيرمستقيم به انديشه    

» .تجنـيس خـط خواننـد    بعضـي شـند و آن را  عبارت است از ايراد كلماتي كه در حالت كتابت مشابه هـم با : تصحيف«
اين صـنعت  «: است ين وطواط است كه تجنيس خط را اين چنين تعريف كرده، رشيدالد»بعضي«كه مقصود از ) 348ص(

رامضارعه ومشاكله نيز خوانند و اين جنان باشذ كي دولفظ آورده باشذ كه در خـط متشـابه يكـديگر باشـنذ و در نطـق      
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  .)62:1362وطواط، (» مخالف
السـحر   با وجود اين كه نويسنده در اثرش از آيات قرآن، احاديث، نثر عربي، ابيات فارسي و عربي موجود در حـدائق     

  :ا تنها در مورد زير به اين اقتباس اشاره كرده استام ؛بسيار استفاده نموده
  :وطواط گويد«

  )344ص(» اً وِرداً ورداًو اُدرِك ان زرت دار ودود       دراً و در: شعر       
  .السحر ذيل مقطع آمده استحدائق 64كه اين بيت در صفحه 

  المعجم في معايير اشعار العجم  - 2-1-5-4
ثير بسيار نويسنده از المعجم بويژه در بخش عروض، هيچ اشاره مستقيمي به اين اثر گرانسنگ و نويسنده آن أبا وجود ت

 ةرسال«مصطلحات عروضي به رساله عروض عربي شمس قيس رازي موسوم به است، اما دو بار در تعريف نشده 
ركنى بود كه در اول بيت بوده اول آن وتد مجموع بود و از خرم به سالمت باشد و  :موفور«: اشاره شده است 19»كافي

  .)131ص(» تصريح شده» كافى ةرسال«بعضى مطلق جزوى كه از خرم به سالمت بود، موفور خوانند، چنانچه در 
الدين عبدالغنى بن عمر بن  زين«عروض تاليف  هر بيت كه هر دو مصراع آن متساوى و مقفّا باشد و در رساله :مصرّع«

اند كه عروض  در علم عروض و قوافى و ديگر رسايل عربى، مصرّع را بيتى ذكر كرده» رساله كافى«، در »محمد اشلمى
هايي از اين كه اين اشاره نشان از وجود نسخه .)132ص(» و نقصان آن به سبب الحاق به ضرب تغيير يابد در زياده

  . استالدين محمد مستوفي است كه از منابع مورد استفاده او در نگارش مطلع بودهرساله تا زمان رضي
-مي 128اشاره كرده است از جمله در فروع مفعوالت در صفحه » المعجم«نويسنده به طور غيرمستقيم در چند مورد به 

: كه مقصود از به قولي نظر شـمس قـيس رازي اسـت   » مفعوالن به سكون نون به قوليمفعوالت به سكون تا و «: نويسد
  .)63:1360شمس قيس، (» ...فَعالت مفعوالن مفاعيلُ فاعالت: ذكر منشعبات مفعوالت و آن جهارده است«

بيـت زيـر    مثالً. ذكر شده، برگرفته از المعجم است اي از ابيات كه به عنوان شاهد در صنايع شعري يا بخش عروضپاره
  :استاست، از المعجم ذيل همين مبحث اخذ شدهآمده) 132ص (كه ذيل خزم 

ــد   ــگ كنـ ــت جنـ ــرد مسـ ــا مـ ــه بـ  هركـ
 

 مالمـــت آن را بـــود كـــه هشـــيار اســـت  
  

  )64:1360شمس قيس رازي،. ك.ر(                                                                                        
  االشعار              معيار -3-1-5-4

اي كه در مصراع نخستين االشعار خواجه نصير طوسي پذيرفته است به گونه ثير را از معيارأنويسنده در اين اثر بيشترين ت
همه جـا از او بـا   . باشد اي به نام خواجه نصيرالدين طوسي نشده اي است كه اشارهبويژه در بخش عروض كمتر صفحه
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  .شودق طوسي، محقق مدقق ياد مياحترام و با عناوين سلطان المحققين، محقّ
  :شود االشعار بدون هيچ گونه دخل و تصرف نقل ميكند، يا بخشي از متن معيارمطلع به سه شيوه از اين اثر استفاده مي

هر مصراعى از رباعى متقدمين  :اند كه ذكر فرموده) الجنان من كاس الجنان فى اعلى غرف سقاه اهللا( و سلطان المحققين«
كـه آن را منتصـفى معـين     هاى معقد اشعار عربـى  اند، مانند رجز مشطور و بيت شمرده اند و آن را بيتى مى آورده قافيه مى

مربعـات ايـن    رين چونخّأاند و از مربعات بحر هزج شمرده و نزد مت خوانده بيتى و رباعى مىنيست و بدين جهت چهار
خواننـد و   مـى » بيتـى  دو«شـمرند و ربـاعى را    اوزان مستعمل نيست و متروك است، هر بيتى از آن ابيات را مصراعى مى

  .)160ص( »دانند و قافيه را در آن شرط نمىخوانند  مى» خصى«مصراع سيم را 
  :است االشعار بدين صورت آمده كه اين عبارات در معيار 
رجـز  «شمرند، ماننـد  اند و آن را بيتي مي اند و ايشان هر مصراعي را قافيه آورده بسيار گفته] رباعي[ و قدما شعر بر آن...«

اند و هاي معقد از اشعار تازيان كه آن را منتصفي معين نباشد و بدين سبب ترانه را قدما چهار بيت گرفتهيا بيت» مشطور
ان چـون   اما به نزديـك متـأخّر  . اندشمرده هار، قافيه آوردن الزم ميآن را چهار بيتي خوانده و به تازي، رباعي و در هر چ

-وشمرند و رباعي را د مربعات اين اوزان مستعمل نيست، اين اوزان متروك است و هر بيتي را از اين ابيات مصراعي مي
          .)226: 1370طوسي، (» نهند خوانند و قافيه شرط نمي» خصي«خوانند و مصراع سيم را بيتي مي

  :گردد و يا مضمون نظريات عروضي خواجه ذكر مي 
اند كه مطلق بحر هزج را در فارسي پنج عروض و هشت ضرب است سلطان المحققين در معياراالشعار ذكر فرموده... « 

   .)157ص (» ...و به سي و چهار وزن آمده
  .)222: 1370طوسي،(» استهچهار وزن آمدواند جمله را پنج عروض و هشت ضرب است و بر سيو گفته«
هفت عروض و يـازده ضـرب بـود و بـر بيسـت و هشـت وزن       ] بحر مضارع[اند كه آن را و محقق طوسي ذكر فرموده«

   .)188ص(» مستعمل است
»مفاعيلن فاعالتن، چهار بار بود همه اركان مكفوف به كار دارند و مكفوف يا موفور بود  ةا به پارسي اصلش در دايرو ام

اند كـه بـر بيسـت و هشـت وزن     رب وهريك نوعي شمرند و در هر دو هفت عروض و يازده ضرب آورند و گفتهيا اخ
  .)243: 1370طوسي، (» مستعمل است

كنـد،  به نظريات خواجه نصير اشاره مي» ايزمره«و يا » بعضي«و » قولي«وگاه نيز غيرمستقيم و با كاربرد عباراتي نظير به 
  :                     نويسدفاعالتن مي از جمله دربرشمردن فروع

  )129ص. (»مشعث محذوف قولي به سكون عين، به قولي محذوف مقطوع و به قولي ابتر و به: فَعلُن«
  :االشعار استسخن خواجه نصير در معيار»به قولي « كه مقصود از
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اسـت و علـت   » مشعث محذوف«فعلن، ج .... ب فعالن،... الف مفعوالن،: و فاعالتن مجموعي را هفت فرع ديگر است«
  .)207: 1370طوسي،(» ...استاين تغيير غير آن است كه در ابتر آمده

  معيار جمالي  -4-1-5-4
  : كند از جمله اشاره مستقيم مي» شمس فخري اصفهاني«اش جمالي و نويسنده نويسنده چند بار در اين كتاب به نام معيار

ذكر نموده كه در جواب و سـؤال الزم اسـت، كـه در افتتـاح سـخن      » معيار جمالى«و موالنا شمس فخري اصفهانى در «
  :است جمالي آمده كه در معيار» كنند تا جواب درست آيد مخاطبى پيدا

يا در بيتي . چنان باشد كه شاعر در مصراع اول، سوال كند و در مصراع آخر، جواب گويد] الجوابوالؤالس[اين صنعت «
د و در بيت دوم جواب گويد و البته واجب است كه در  بيت اول مخاطبي پيدا كند تا جواب درست از معشوق سوال كن

  .)291:1389فخري اصفهاني، (» آيد
صاحب  معيار جمالى سجع متوازى را چنين تعريف كرده كـه جميـع كلمـات در وزن و حـروف روى متفـق      «و نيز     

اما سجع متوازي، و آن چنان «: كه شمس فخري اصفهاني گفته) 339ص (» .ت همان ترصيع استنعباشند و گفته اين ص
باشد كه شاعر يا منشي در نظم يا در نثر، كلماتي آورد كه به وزن و حرف روي متفق باشند و ايـن صـنعت بـه حقيقـت     

  .)269: 1389فخري اصفهاني، (» همان صنعت ترصيع است
  : جويدهايش سود ميدر برخي موارد نيز غيرمستقيم از انديشه

  .)129ص(» ...مجحوف مسبغ و به قولي قولي به... مخبون محذوف مطموس: فاع« 
فاعالتن و فروع آن پانزده است فَعالتُن و آن مخبون اسـت  « :نظر شمس فخري اصفهاني است» قولي«مقصود نويسنده از

  )169: 1389فخري اصفهاني، (» فاع و آن مجحوف مسبغ است... 
جمـالي نفـاذ چنـين    كه در معيار) 229ص ( »چون به وصل پيوندد نفاذ خوانند ا قبل خروج رااند حركت مگفته بعضي«

   .)230: 1389فخري اصفهاني، (» اما نفاذ حركت ماقبل از خروج باشد چون به وصل پيوندد«: استتعريف شده
  بدايع الصنايع  -5-1-5-4
وجـود ابيـاتي بـا تخلـص     » حسن تعليل«و » تقسيم«در ذيل  در مطلع هيچ اشاره مستقيمي به بدايع الصنايع نشده، تنها  
همـين صـنايع در    لنويسنده بدايع الصنايع است و در ذي» اهللا محمود حسينيعطاءالدينبرهان«آمده، كه تخلص » عطايي«

  ):188؛194:  1384حسيني، (است اين كتاب آمده
 اهل عـالم را غـرض يـا نفـع ايـن عـالم بـود       

 

 الم كه هسـت آن پايـدار  يا نعيم و عيش آن ع  
  

 20زانكه شد مذكور و سه قسم دگر شد آشكار  يا رضاي حق تعالي يـا همـه يـا خـود دو تـا
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  21رصاـايي اختــاي حق بود كرد عطــان رضـك  ها بر يكيهفت قسم آمد همه خوش زانكه زين

 از آن شد رام با من اي عطايي آهـوي وحشـي  
 

 نيد از مـن ش آن وحشي غزال اوهم كه بوي مهر  
 

  22:است در معرفي صنايع زير نيز از ديگر ابيات اين نويسنده استفاده كرده     
؛ )299ص(؛ تقسـيم  )298ص(؛ تفريـق  )293ص(؛ عكس و تبـديل  )294ص(؛ ايهام )292ص(؛ مشاكله )286ص(تدبيج 

؛ تاكيدالذم ) 310ص( ؛ تاكيد المدح بمايشبه الذم)310ص(؛ توجيه )309ص (؛ حسن مطلب )300ص(جمع مع التفريق 
؛ )329ص(؛ تجنـيس مـذيل   )315ص(؛ تهكـم  )312ص(؛ اسـتتباع  )312ص(؛ تجاهل العـارف  )311ص(بمايشبه المدح 

  ).346ص(؛ تسميط )345ص(؛ خيفا )345ص(رقطا ) 343(؛ موصل) 341ص(؛ قلب مستوفي )331ص(تجنيس قلب 
  : به عنوان نمونه در ذيل بيت زير

 ايـن محنـت سـرا   در فراق يار گندم گـون در  
 

 چـون كـاه تـا كـي جفـا      دچهرة من زرد شـ   
  

اما تدبيج توريه چنانچه در اين بيت كـه در محلـي كـه بنـده صـباح بـه خانـه يكـي از         « :استالصنايع آمدهدر بدايع     
گفـت و تـدقيقات    دانشمندان بزرگ هرات رسيدم و تا قريب وقت زوال به جز گرسنگي چيزي نديـدم و ترزيقـات مـي   

شنيدم كه در صنايع ابيـات خـوب   : آخر، چون مرا مكدر حال يافت، به راه خوش آمد گفتن شتافت و گفت. نداشتپ مي
  : بنده به اندك توجهي اين بيت را گفتم، و بر وي خواندم، بيت. اي، بعضي از آن بخوان گفته

 در فراق يار گندم گـون در ايـن محنـت سـرا    
 

 چـون كـاه تـا كـي جفـا      دچهرة من زرد شـ   
  

تدبيج توريه است، به جهت آنكه يار : اينجا چه صنعت است؟ گفتم: و غريب آنكه مقصود را فهم نكرد و گفت
گون را اينجا معني قريب به فهم است و آن محبوبي است كه رنگ او بسيار سفيد نباشد و معني بعيد از فهم و آن  گندم

اگر اشتها رسيده، بفرمايم تا در خانه چيزي : عد از اين گفتتر آنكه ب و غريب. نان است و مراد و مطلوب اينجا آن است
 .)268:همان(» و برجستم و از آن بال باز رستم! بپزند؟ گفتم اين مفرماييد و بنده را اجازت فرماييد

 كه در مطلع ذيل قلب مستوفي آمده، در بدايع الصنايع چنين نوشـته »برآيد يارب مرادي دارم « تو يا در توضيح عبار    
  :شده

در وقتي كه سيد عمادالدين موسوي پيش او . و از جمله غرايب است آنچه از قاضي عبدالوهاب مشهدي واقع شده« 
مرادي : كدام است؟ سيد گفته اين كه: اند كه قاضي پرسيده. ام كه از قبيل مقلوب مستوفي است مركبي يافته: رفته و گفته
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  .)120:همان(اين نيز از قبيل مقلوب مستوفي است  برآيد يارب و: قاضي در بديهه گفته كه. دارم
  ـ كتب عربي2-5-4

  :كند ياد مي» تفتازاني«اكي است؛ اما تنها يك بار به تصريح از العلوم سكّتحت تاثير مطول تفتازاني و مفتاح» مطلع«مؤلّف 
ذوقافيتين گوينـد چنـان نباشـد    ق تفتازاني تصريح نموده كه قافيه عبارت است از آخر بيت و اگر در شعري كه محقّ«    

  )268ص(» قافيتين نتوان گفتاگر بر قافيه اول وقف كنند موزون بود، آن را ذو
  :كنداكي ياد ميالعلوم سكّغيرمستقيم از مفتاح» العارفتجاهل«و تنها يك بار نيز در ذيل      
. العـارف را بـدين نـام خوانـده اسـت     ، تجاهـل العلومكه سكاكي در مفتاح ».المعلوم مساق غيره نيز گويندو آن را سوق«
  ) 180: تااكي، بيسكّ(
  ـ نقد گذشتگان  6-4
  السحر      نقد حدائق -1-6-4

  :كندهاي بديعي رشيد وطواط اظهار نظر مينويسنده در اين اثر سه بار در مورد انديشه
  :نويسد داند و مينميدر تعريف جناس، تعريف رشيد وطواط را از اين صنعت جامع و مانع : الف  
كه كلماتى آورده شود كه از گونه يكديگر  تعريف تجنيس بدين گونه كرده» الدين محمد وطواطو موالناي فاضل رشيد«

  .)326ص(» تواند بود و درين تعريف تجنيس خط نيز داخل مىبوده باشند 
اتيناهمـا و  «وازنـه آورده و تصـريح كـرده كـه     موالنا رشيدالدين آيه كريمه مذكوره را به استشهاد در قسم اول م«يا :  ب

  .)340ص(» و گويا نه چنين باشددر وزن مساويند » هديناهما
و موالناي مشاراليه تجنيس تام را ايراد در كلمه يا بيشتر دانسته كه در گفتن يا نوشتن چون هـم باشـند و پوشـيده    «:  ج 

اند مگر آن كه لفظ يا واسط در حده ذكر نموده ه او را علينخواهد بود كه اين تعريف شامل تجنيس خط نيز هست با آنك
ميان كلمتين گفتن و نوشتن را معمول بر سر سهو كاتب داشته گوييم كه در گفتن و نوشتن چون هـم باشـند و از شـعر    

  :اندفارسي اين مثل به جهت تجنيس تام ذكر فرموده
  :بيت

ــا    ــان خطـــ ــه بتـــ ــراغ همـــ  اي چـــ
 

ــا    ــت خطـــ ــودن ز روي توســـ  دور بـــ
  

  .)326ص(»  ...و و غالبا خطا كرده چه خطا در اصل قتاستو ختا را به طا دانسته 
  االشعار  نقد معيار -2-6-4

ات يـ االشعار به تحليـل نظر  نويسنده با وجود احترام بسيار به خواجه نصير طوسي و استفاده فراوان از نظرياتش در معيار
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  :نمايد كشاند و يا تفاوت آراي او را با متأخّرين مطرح ميقد ميپردازد و عقايد عروضي خواجه را به بوته ناو مي
انـد و از حـرف وصـل    اند كه قدما و شعرا الف اطالق را به رسم عرب استعمال كردهو سلطان المحققين مذكور ساخته«

كلمـات   رسد و عجمان را اواخـر چه عرب را الف و واو و ياي اشباع حركات اواخر كلمات مي و اين خطاست؛شمرده 
  .)223ص(» باشد، پس حركتي افزون و حرفي پيدا كردن خروج باشد از لغتنمي

لـيكن اكثـر متـأخّرين    ... اند حركات در اشعار فارسي پنج اسـت در معياراالشعار تصريح فرموده... و آنچه محقق طوسي«
  .)226ص(» اندگانه را در قافيه اشعار فارسي اثبات كرده حركات شش

و عدم اتحاد ايشـان محـض    حقيقت قيد و ردف را تفاوتي نيستقين قيد را نيز از اعداد ردف شمرده و المحق و سلطان«
  .)228ص(» اعتبار است

  نقد معيار جمالي  -3-6-4
  :بيشترين نقد در اين اثر نقد نظرات شمس فخري اصفهاني است

ي كه اليق شاه باشد و گنج شايگان را نيـز  گان بوده؛ يعني چيزشايگان در اصل شاه: و صاحب معيار جمالي گفته«: الف 
  .)211ص(» ظاهرا اين معني مناسب قافيه نبودهمين معني دانسته و 

اند، ذكر نمـوده و نقـل   صاحب معيار جمالي در سلك عيوب قافيه كل اقسام تضمين را كه بعضي  از صنايع دانسته«: ب
از اين بدان جهت در ذكر آن متابعت ايشان نموده  ،اندكرده كه تضمين از عيوب نيست و چون متقدمين از عيوب شمرده

  .)244ص(» اند كه او درك كردهاند نه آن قسمي خواستهغافل كه آنان كه تضمين را عيب شمرده
بلكـه از صـنايع شـعري     ،ليكن از عيوب قافيه نيسـت  ؛و صاحب معيار جمالي مناقضه را نيز  از عيوب قافيه شمرده«: ج

  .)245ص(» است
و ايـن  ... اي از خويش ثبت نمـوده  جمالي به استشهاد صنعت التفات قصيدهموالنا شمس فخري اصفهاني در معيار« :د  
  .)254و  253ص(» فهمد بضاعت در اين مثال التفاتي به جز التفات ناظم اين اشعار به ثبت شعر خود نمي بي
  :يدگوالدين در برابر انتقاد شمس فخري مي و در دفاع از رشيد: هـ 
الـدين  جمالي يعني شمس فخري اصفهاني در ايراد اين آيه كريمه بر سبيل استشهاد بـر موالنـا رشـيد    و صاحب معيار«   

وطواط ابواب انواع  اعتراض گشوده و گفته چون به حقيقت نگاه كني اين صنعت اشتقاق است و در موضوع خود گفته 
بلكه يك قسم از اقسام ايـن صـنعت    ؛الصدر محال نيستالعجز علي  دو غافل از اين معني بوده كه جمع اشتقاق با رشده 
  .)334ص(» ...است

  
  نتيجه
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ـ عروضي عصر صفويه است كه توانسـته   ترين كتب بالغيتوان گفت؛ كتاب مطلع از جامع با بررسي به عمل آمده مي  
بي و فارسي پژوهشگران ايـن عرصـه را از   هاي مؤلّفان كتب بالغي عرگيري هنرمندانه از نظرات و دستاورد است با بهره

هاي چندگانـه  دقت در تبويب مباحث بالغي ـ عروضي، تفكيك شاخه . نياز كند مراجعه به بسياري از كتب اين حوزه بي
گرايي، توجـه بـه   ع از شعر و ادب  فارسي و عربي، فارسيهاي متنو علوم بالغي، نگاه انتقادي به كتب پيشين، ارائه نمونه

هايي از گويندگان اين شـيوه، از  هاي بالغي شعر سبك هندي  با ارائه  نمونهگرايي و انعكاس ويژگييعي، معاصرمتون ش
كند و ضرورت توجـه بـه ايـن اثـر گرانسـنگ را      ـ عروضي متمايز ميويژگيهايي است كه اين اثر را از ديگر آثار بالغي  

  .كند دوچندان مي
  
  هانوشتپي
بـا مقابلـه نسـخ    » مطلـع «ه عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد ، با عنوان تصحيح و تحقيق كتـاب  ب 89اين اثر در سال  -1

    .متعدد در دانشگاه قم تصحيح شد
؛ 4:2863ج : االعـالم قـاموس ؛  57: متحـان الفضـال  ا: نك. انددر شرح احوال پدرش، او را از سادات هرات دانسته -2

    1152: 2ج : عراالشرياضو  228:  4و 3ج : االدبريحانة
:  1343مولوي محمد، : رك» آباد استخزر يا نصراز سادات كرام با«: تذكره روز روشن در معرفي شفيعا نوشته است -3

425   
هـاي  ؛ تـاريخ هنـر  613:اطلس خط. 324: 3ج  اثرآفرينان: نويس نكبراي آگاهي بيشتر از شرح حال شفيعاي شكسته -4

  . 625: 1ملي، ج 
  :غازين اين قصيده چنين استابيات آ -5

 اي ســــروري كــه پـــاي قصـــر جــالل تــو
 

ــر ز طــاق طــارم چــرخ ســتيزه جوســت     برت
  

 از رشـح حفـظ تسـت كـه گلـزار ديـن حـق      
 

 با صد سـموم حادثـه اينگونـه تـازه روسـت       
  

  وستـــن نكـو در حـقايق اطـوار ديـراي ت افـك صـــايق اسـرار ملـــفــكر تو در دق

 ت ضـــميرت دقيقــه رس در حــل مشــكال 
 

 در كشف معضالت ثــنايت بديــهه گوسـت    
 

  .203: 1343نخجواني، : رك» معرفي يك كتاب خطّي و مؤلّف آن«به نقل از مقاله 
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خـان اعتمادالدولـه بـه امـر وزارت      الحـال در خـدمت نـواب شـيخ علـي     «: نويسـد نصر آبادي در پايان معرّفي او مي -6
  .محمد در اين سال وزير استيفا بوده است لدينابدانيم، رضي) 1027(را تاريخ تاليف كتاب » الحال«اگر كلمه . »مشغولند

وجـود  ) 1161م: شـماره ثبـت  (اي از كليات وحيد قزويني به خط نستعليق در كتابخانه مجلس شوراي اسالمي نسخه -7
  )265: 1375حزين الهيجي، (» شايد خامه ميرزا رضي پسر شفيعاي خراساني باشد«دارد كه 

قسمتي از تـاريخ تحريـر كتـاب بـدين      182در صفحه «: آمده است» معرفي يك كتاب خطي و نويسنده آن« در مقاله -8
كلك سخن سنج نگارش اين بياض و آرايش اين رياض را به انجام رسانيد و خاطر مقيد به محنـت  : عبارت نوشته است

: 1343نخجـواني، (  »1102تعالي و حسن توفيقه فـي شـهر صـفر سـنه     ثم بعون اهللا . و رنج از قيد تحرير آن فارغ گرديد
ترين تاريخ بعدي كه از او سخن الدين محمد در دست است و قديمياين آخرين تاريخي است كه از حيات رضي) 200
: نويسـد پايان نگارش مطلع ميمحمد رضي ـ در   محمد شفيع طباطبايي ـ خواهرزاده : گويد، خبر از درگذشت او داردمي

هـا بـه مسـوده ايـن نسـخه كـه از       و سنين هجري به هزار و صد و شش رسيد، خامه شكسته بال كه در بعضي  از شب«
).                   374ص ( اهللا تعالي بفضله فراغ اتفاق افتاد تاليفات مرحوم مبرور خالويي ميرزا محمد رضي مستوفي خاصه است غفره

د مسـتوفي   رضي«بيانگر اين نكته است كه » غفراهللا تعالي«بارت دعايي و ع» مرحوم مبرور«تصريح  در سـال  » الدين محمـ
  .   در قيد حيات نبوده است 1106

نامـه كارشناسـي ارشـد    شماره صفحات ذكر شده، شماره صفحه نسخه تصحيح شده مطلع است، كه به عنوان پايـان  -9
 .استدانشگاه قم دفاع شده 

  ). 323ص(» سامان در اين اوراق پريشان نگارشي داد ن با مداد طبع بيكلك شكسته زبا..« -10
  ).260ص(» ليكن در اين پريشان اوراق زياده از اين اطناب كالم دادن روانيست«

  .81و دعاي هشتم، 78دعاي هفتم،ص: صحيفه سجاديه: ك.ر -11
  .45دعاي دوم، : همان: ك.ر -12
  .69دعاي ششم،: همان: ك.ر -13
  .68:مانه: ك.ر -14
  .82دعاي هشتم،: همان: ك.ر -15
  .218دعاي سي و سوم، : همان: ك.ر -16
  .30دعاي اول،: همان: ك.ر -17
  .136دعاي سمات، : الجنانمفاتيح: ك.ر -18
كه گويا همان است كه » العروضين و القوافيالكافي في«كتاب ديگري نيز داشت مانند ] ... شمس قيس رازي[وي « -19
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  ).1032:1386صفا، (» ...د و يكي از آن دو قسمت المعجم فارسي است و ديگر كتاب حدائق المعجمبه دو قسمت ش
  .194:1384حسيني، : ك.ر -20
  .188: همان -21
 :الصنايع به ترتيب در صفحات زير در همـان صـنعت آمـده اسـت    ابياتي كه ذيل صنايع نامبرده قرار گرفته در بدايع -22

268-172-171-135-193-193-174-293-194-176-176-183-179-190-101-118-121-151-153-154-
132  
  منابع

چاپخانه : ، تهران15، جهاي خطّي كتابخانة مجلس شوراي اسالميفهرست نسخه ).1347. (افشار، ايرج و ديگران -1
  .مجلس، چاپ اول

به اهتمام محمود مرعشي، تحقيق سيد  ،1، جالفضالالعلما و حياضرياض. .)هـ1401. (افندي اصفهاني، ميرزا عبداهللا -2
  .خيام، چاپ اول: احمد حسيني، قم

  .دارالتعارف للمطبوعات، الطبعه االولي: ، تحقيق حسن امين، بيروتالشيعه اعيان. )1403. (امين، سيدمحسن -3
  .مؤسسة الهادي، چاپ اول: ، قمفهرست مخطوطات شيخ علي حيدر مويدي). بي تا. (انصاري -4
  .علمي، چاپ دوم: ، تهراناحوال و آثار خوشنويسان ).1385(. مهديبياني،  -5
دارالكتب : تحقيق عبدالحميد هنداوي، بيروت. شرح تلخيص مفتاح العلومالمطول  ).1422. (تفتازاني، سعدالدين -6

  .العلميه، الطبعه االولي
  .حكمه، چاپ دهمدارال: ، شرح عبدالمتعال الصعيدي، قمشرح مختصر ).1378. (ـــــــــــ  -7
  .مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان: ، قم5، جطبقات اعالم شيعه ).بي تا. (تهراني، آقابزرگ -8
  .چاپ اول ،مؤسسة اسماعيليان: ، قمالذريعه الي تصانيف شيعه. )1408. (ــــــــــ  -9

: آدميت، تهران، تصحيح محمد حسين ركن زاده تذكرة روز روشن). 1343. (حسين صبا، مولوي محمد ظفر -10
  .كتابخانه رازي، چاپ اول

بنياد موقوفات دكتر : رحيم مسلمانيان قبادياني، تهرانالصنايع، بدايع). 1384. (الدين عطاءاهللا محمودحسيني، برهان -11
  .، چاپ اولمحمود افشار

ن زمان تاريخي تا پايان تري از كهن، تاريخ هنرهاي ملي و هنرمندان ايراني ).1369. (، عبدالرفيع]رفيع[حقيقت  -12
  .شركت مؤلّفان و مترجمان ايران، چاپ اول: ، تهراندوره قاجار، از ماني تا كمال الملك

مطبعه آقا محمدرضا كربال : ، تبريزالفضال ؛ مسمي به امتحانتذكرة الخطاطين). 1295. (خراساني، ميرزا سنگالخ -13
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  .سيس اسدآقا، چاپ سنگي
  .طاليه، چاپ اول: ، تهرانفرهنگ سخنوران). 1368( .خيام پور، عبدالرسول -14
چاپخانه دانشگاه : ، تهرانهاي خطي سپهساالرفهرست نسخه. )1340( .نقيتقي؛ منزوي، عليپژوه، محمددانش -15

  .تهران، چاپ اول
: ، تهران، محمدبن عبدالوهاب قزوينيالعجم اشعار المعجم في معايير). 1360. (الدين محمدبن قيسرازي، شمس -16

  .زوار، چاپ سوم
  .مهران مطبعه سي: ، استانبولقاموس االعالم. )بي تا. (سامي، شمس الدين -17
  .دارالكتب العلميه: ، بيروتمفتاح العلوم ).بي تا. (سكاكي، ابويعقوب يوسف -18
  .فردوس، چاپ دوازدهم: ، تهران1/5جتاريخ ادبيات در ايران،  ).1386. (صفا، ذبيح اهللا -19
انتشارات فيض االسالم، : االسالم، تهران ، ترجمه و شرح علينقي فيضصحيفة سجاديه). 1375. ()ع(حسينبنعلي -20

  .چاپ پنجم
كتابخانه موزه : ، تصحيح يحيي كاردگر، تهراناسحاقيمعيار جمالي و مفتاح ابو). 1389. (فخري اصفهاني، شمس -21

  .و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي، چاپ اول
  .انتشارات مشعل اصفهان، چاپ دوم: اصفهان خطوط اسالمي، در خط، تحقيق اطلس. )1350( .اهللافضائلي، حبيب -22
كتابخانه مركزي آستان قدس : مشهدفهرست كتب خطي كتابخانه آستان قدس،  ).1362(. فكرت، محمد آصف -23

  .رضوي، چاپ اول
  .پيام حق، چاپ اول: تهران، كليات مفاتيح الجنان). 1377. (قمي، شيخ عباس -24
انجمن آثار و مفاخر فرهنگ : ، زير نظر محمدرضا نصيري، تهراناثرآفرينان). 1384(. حسين و ديگران ،زادهمحدث -25

  .دوم، چاپ ايران
  .خيام، چاپ چهارم: ، تهراناالدبريحانة ). 1374. (مدرس تبريزي، محمد علي -26
  .اي، چاپ اول مؤسسة فرهنگي منطقه: ، تهران3، جهاي خطي فارسي هفهرست نسخ). 1351. (منزوي، احمد -27
 ، چاپچاپخانه خورشيد: نسب، تبريز به كوشش يوسف خادم هاشمي، چهل مقاله). 1343. (نخجواني، حاج حسين -28
  .اول
  .پ اولاساطير، چا: نصرآبادي، تهران ، تصحيح محسن ناجيتذكرة نصرآبادي ).1378. (نصرآبادي، محمد طاهر -29
به اهتمام مجموعه اشعار فارسي شعر و شاعري در آثار خواجه نصير طوسي، . )1370. (نصيرالدين محمد طوسي -30

فرهنگ  وزراتچاپ و انتشارات : ، تهران]اعظم[تصحيح معظمه اقبالي  ،خواجه نصير و متن كامل و منقح معيار االشعار
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  .و ارشاد، چاپ اول
: ، تصحيح محسن ناجي نصرآبادي، تهرانالشعرارياض تذكرة ).1384. (عليبن محمد قليواله داغستاني، علي -31

  .اساطير، چاپ اول
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