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 نامة نخشبیتحقیق در اشعار عربی طوطی

 حمیدرضا فرضی

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

 حسین سلطانی قدیم

 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

 چکیده

از . های عامیانه تشکیل یافته استاین کتاب که از آثار قرن هشتم است، از مجموعه داستان. الدین نخشبی استنامه اثر ضیاءطوطی

نامه هم، برای مزین کردن نثر کتاب خویش چند شعر های نثر فنّی آوردن اشعار عربی است، مؤلّف طوطیبایستگیآنجا که یکی از 

در مورد این اشعار هم، تا به حال تحقیقی صورت نگرفته است؛ حال آن که، در این پژوهش عالوه . عربی به عنوان شاهد آورده است

همچنین برخی از اشعار . ایمتِ به کار رفته، اعراب و گویندگان اشعار را نیز بیان کردهبر ترجمۀ صحیح اشعار، شرح اشارات و تلمیحا

به  4952نامۀ نخشبی در سال قابل ذکر است که طوطی. ها رفع شدعربی کتاب ابهاماتی داشت؛ در این پژوهش همۀ آن ابهام

 .وهش، اشعار از همین مأخذ نقل شده استعلی آریا چاپ شده است؛ در این پژکوشش دکتر فتح اهلل مجتبایی و غالم

 .نامه، ضیاءالدین نخشبی، شعر عربی، نثر فنّی، ترجمهطوطی :هاکلیدواژه

 مقدّمه

خواجه ضیاءالدّین نَخْشَبی متخلص به نخشبی یا ضیاءِ نخشبی از نویسندگان و شعراءِ معروف قرن هشتم است که ازو آثار »       

بود و از آنجا در روزگار جوانی بهندوستان رفت و در ( نزدیک سمرقند)ی اصالً از مردم نَخْشَب یا نَسَف و. نسبۀً زیادی در دست داریم

 (.4231و  4239 :2/9، 4951، ایران در ادبیّات تاریخ)« درگذشت 534شهر بداؤن سکنی گزید و بسال 

این کتاب که از جملۀ داستانهای معروف در ادبیات فارسی است اصالً مأخوذ است از ادبیات سانسکریت و در مبداء از هفتاد »       

گوید دانشمندی پیش ازو آنرا بپارسی مصنوع متکلَّفی درآورده بود و عبارت او  آمد و بنا بر آنچه ضیاءِ نخشبی می افسانه پدید می

توانستند شد و یکی از بزرگان زمان نخشبی را مأمور کرد که آنرا کوتاهتر و  مند نمیخواص هم از آن بهره چنان دشوار بود که

تر سازد و او بعد از آرایش و پیرایش و اصالح و تهذیب و انتخاب مجموعاً پنجاه و دو داستان را برگزید و بابیات و اشعار پیراسته

 (.4231: همان)« هجری پایان یافت 591آمد و در سال  آراست و طوطی نامۀ نخشبی ازین راه پدید

از لحاظ سادگی قسمت های نقلی و خبری، یادآور نثرهای مرسل است، از لحاظ ویژگی های دیگر مانند استشهاد  کتابسبک        

ت بدیعی شبیه نثرهای فارسی و عربی، آوردن اغراض شعری، معانی و اصطالحات علمی و محسنا ۀبه آیات و احادیث و اشعار و امثل

 .فنی است

اند به طوری که نویسندگانی که در حوزۀ نثر فنی فعالیت داشتند، در آثار خویش از زبان و ادبیات عربی تأثیر زیادی گرفته       

استفاده از . عالوه بر آوردن لغات و ترکیبات عربی و امثال و حکم عربی به نقل ابیات و مصراعهای عربی در اثر خویش نیز پرداختند

 . این گونه اشعار که لطافت خاص خودش را دارد، نشان از زبردستی نویسندگان در ادب فارسی و عربی دارد

 

  42. أحْبَبْتُیهُ وَ اُحِیبُّ فِیییهِ مَلیامَییۀً                               إِنَّ الْیمَیلیامَیۀَ فِییهِ مِنْ أعْدائِهِ ص - 4

عَدُوّ، . مف: أعْداء. فعل مضارع از اَحَبَّ یُحِبُّ اِحْباباً، دوست بدارم: اُحِبُّ .تفعل ماضی از اَحَبَّ یُحِبُّ إحْباباً، دوست داش: أحْبَبْتُهُ       

  .ندشم

معنی بیت چنین . ده، بدانیمآم« أ اُحِبُّهُ»ای دیگر  را که در نسخه« أحْبَبْتُهُ»بیت به این صورت معنی محصّلی ندارد؛ مگر اینکه        

 : شود یم

که سرزنش دربارۀ وی از دشمنان ! هرگز .ممن او را دوست بدارم و سرزنش دربارۀ عشق او را نیز دوست بدار شود یمآیا »       

  .تاوس
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زیرا عشق . معنای بیت اینست که صاحب مالمت که همان سرزنشگر باشد، از دشمنان این معشوق است": دیگو یماحدی و( 4ش ی 

  .کند یمو هر کس معشوقی را دوست بدارد، با دشمن او دشمنی  دینما یمبه او را منع 

  :هی با بیت زیر از أبوشیص متناقض است کمتنبّمضمون این بیت ( 2

 ... حُیبّیًا لِییذِکْییرِکَ فَیلْیییَلُمْینِی اللُّیوَّمُ                    اک لَیذییذَۀً                      أجِیدُ الْیمَالمَیۀَ فی هَیو

همزۀ استفهام برای جمع میان دو فعل آمده نه اینکه بر هر کدام ":دیگو یماستفهام در أأحبّه از نوع انکاری است و یازجی ( 9

 ..."جداگانه واقع شود

جمع میان دو همزه در زبان فصیح عرب آمده و در قرآن، کوفیان و ابن ذکوان دو همزه را وقتی از یک کلمه : گویدی میعکبر( 1

 ...اندباشند به صورت دو همزه خوانده

حسن در مورد دو لفظ أحبّ و مالمۀ تکرار واقع شده ولی این تکرار نه تنها موجب معیب گشتن کالم نشده بلکه بر لطف سخن و ( 3

 (.34و  31: 4934، متنبّی از ایقصیده شرح) «تتعبیر افزوده اس

 436 -491)شیص آورده است که متنبّی این بیت را از أبی« الشاعر و الکاتب أدب فی السایر المثل»در کتاب « إبن أثیر»       

 :گرفته است( ه

 :الشیصأبی قول»       

 الّلوّم فلیلمینیی بذکرک شغفا  لذیذۀ هواک فی الیمیالمۀ أجید

 :فقال عکسه و المعنی هذا المتنبی الطیبأبو أخذ

 أعیدائیه مین فیه المالمیۀ إنّ  میالمیۀ فیییه أحیبّ و أأحیبّیه

، 4121، الشاعر و الکاتب أدب فی السایر المثل)« سرقۀ یسمی أن من أولی ابتداعا یسمی ألن و جدا، الیخفیۀ السرقات من هذا و

2: 961.) 

 (.931: 4119، متنبّی دیوان)آمده است « أأُحِبُّهُ»، «أحْبَبْتُهُ»آمده و به جای « متنبّی»این بیت در دیوان : مأخذ     

 213. إذَا إخْتَیارَ الیدُّنیییا الیلَّبیییبُ یَکیشِیفُ                               لَهُ عَینْ عَدُوٍّ فِی ثِیابِ صَدِیقِ ص -2

 .جامه ثَوب،. مف: ثِیاب. اَلِبّاء، خردمند. ج: لَبیب. فعل ماضی از إخْتارَ یخْتارُ إختیارآً، برگزید: إخْتارَ       

  .تهر گاه انسان خردمند دنیا را برگزیند، خواهد دید که دشمنی در لباس دوست اس: ترجمه       

 دیوان)« اذا امتحن الدنیا لبیب تکشفت»: ین آمده استآمده و مصراع اوّل چن« نواسأبی»این بیت در دیوان : مأخذ       

 (. 461: 4922، نواس أبی

  432. إذَا بیانَ مَحبوبٌ وَ عیاشَ مُیحِیبُّییهُ                           فَذالِیکَ کّذّابٌ فِی الْهَوَی غَیرُ صادِقِ ص -9

 .دفعل ماضی از عاشَ یعیشُ عَیشاً، زندگی کر :عاشَ .دفعل ماضی از بانَ یبینُ بَیاناً، آشکار ش: بانَ       

گویی بیش نیست و و عاشق با دیدن او باز زنده بماند، او دروغ[ و خود را به عاشق نشان دهد]د اگر معشوق آشکار شو: ترجمه       

 .ستینعشقش راستین 

 و االُدَباء مُحاضَراتُ)آمده است « کذوبفذاک »، «فَذالِکَ کّذابٌ»است و به جای « تنوخی»گویندۀ این بیت، : مأخذ       
 (. 52 :2 ،4121، البُلَغاء و الشُّعَراء مُحاوَراتُ

 146. ص إذَا کانَ جُودُ الْفَتَی قَیوالً بِال عَیمَیلِِ                           فَالْیجُودُ عِینیدَ جَمییعِ النّاسِ مَوْجودٌ -1

 .های از مردم، هم دسته: جَمیع. فِتْیان، جوان، جوانمرد. ج: فَتی. مصدر جادَ یجودُ، بخشش: جُود       

  .دپس همۀ مردم بخشنده هستن ،(گر بخشش زبانی بودا)د باش عمل اگر بخشش جوانمرد سخنی بی: ترجمه       

 .این بیت در جایی دیده نشد و گوینده معلوم نگردید: مأخذ       

 433 .صإذَا مَییا أهَییانَ اِمْیییرُءٌ نَییفْیسَیییهُ                            فَیلَییا کَییرَّمَ اهللُ مَییینْ یُییکْییرِمُییهْ  -3

: یُکْرِمُ  . گ داشتفعل ماضی از کَرَّمَ یکَرِّمُ تَکریماً، بزر: کَرَّمَ. میرد: إمْرُء .دفعل ماضی از أهانَ یهینُ إهانَۀ، خوار شمر: أهانَ       

 . فعل مضارع از أکْرَمَ یُکْرِمُ إکْرامآً، گرامی شمرد
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 .گرددبرمی« خداوند»به « یکْرِمُهْ»در « ه»ضمیر        

 و امثال) «هنگامی که انسان نفس خویش را خوار کند پس خداوند گرامی نکند هر که را که وی را گرامی دارد»: ترجمه       

در صورتی که شخصی به خودش اهانت نموده و باعث بی آبرویی و بدنامی خویش گردد، خداوند او را ) (.33و  61: 4953 ،حکم

 (.913: 4934، خزاعی دعبل دیوان ترجمة و شرح تحلیل،( )بزرگی و کرامت عطا ننماید( شخص تکریم کننده را)

ثعالبی و « تمثیل و محاضرۀ»ضیح آمده است که در آمده و در تو« دعبل»این بیت در قسمت اشعار منسوب دیوان : مأخذ       

 علیّ بن دعبل شعر)آمده است « أکرَمَ»، «کَرَّمَ»نسبت داده شده است؛ در ضمن به جای « لجالج حارثیّ»نویری به « نهایۀ االرب»

 (.122: 4119، الخزاعی

 434. فَییاِنَّ لیِییکُیلِّ عَاصِییفَییۀٍ رُکُیییوداً ص    إذَا هَیبَّییتْ رِیییاحٌ فَیأغْیتَینِییمْیهَیا                        -6

مصدر رَکَدَ یرْکَدُ : رُکُوداً .دعَواصف، باد تن. ج: عاصِفَة .درِیح، با. مف: رِیاح. بلند شد( باد)فعل ماضی از هَبَّ یهُبُّ هُبوباً، : هبَّتْ       

 . رُکُوداً، ایستاد

ت ، پس آن را غنیمت دان پس به تحقیق برای هر تندبادی ایستادنی اس[صاحب دولت شوی]چون بادهایی بوزد : ترجمه       

 (.24 :4933، االمثال خِزینة)

 بن علیّ امیرالمؤمنین به منسوب دیوان شرح)آمده است ( ع)« امام علی»این بیت در دیوان منسوب به : مأخذ       

: 4121،المولّده  األمثال)نسبت داده شده است « ابن هندو»خوارزمی به  «امثال المولّدۀ»و در حواشی ( 513: 4953،طالب ابی

          :در دیوان منسوب چنین آمده است. در ضمن این بیت با اختالفاتی در این منابع نقل شده است(. 419

 « سُیکُونُ ۀٍخیافِیقَی کُیلِّ فَیعُییقْیبییی                            فَیأغْیتَینِیمْییها رِیاحُیکَ هَیبَّیتْ إِذا»    

 .(513: 4953،طالب ابی بن علیّ امیرالمؤمنین به منسوب دیوان شرح)

 :خوارزمی چنین آمده است« امثال المولّدۀ»و در 

 «سییکیون ۀخیافییقیی لییکییلّ فیإنّ                                فیأغیتینیمیها رییاحیک هیبّیت إذا»    

 .(411و  419: 4121،المولّده  األمثال)

 226. ألیییرِّزقُ ییأتِییینَیا وَ إنْ لَیمْ نَیأتِییهِ                           وَ یُصِییبُنَا الْمَیقْیدورُ فِیی مِیییقَیاتِیهِ ص -5

فعل مضارع از أصَابَ یُصِیبُ إصابَۀ، : یُصیبُ. فعل مضارع از أتَی یاْتِی إتیاناً، آمد: نأتِ. فعل مضارع از أتَی یاْتِی إتیاناً، آمد: یأتی       

 .رسید( به آن چیز)

تعیین شده  انسانروزی هر ) شود یم؛ اگرچه ما به سویش نرویم و قضا و قدر الهی در زمانش اجرا رسد یمروزی ما : ترجمه       

 (.تاس

 (.93: 4143، الطّرف طرائف)نسبت داده شده است « االدیب الغانمی»به « الطّرف طرائف»این بیت در کتاب : مأخذ       

 291 .ص هِالْییمیَیرءُ لَیییسَ بِیبیَالِغٍ فِیی أرْضِیهِ                           کَالسَّیقْیرِ لَیییسَ بِیصَائِیدٍ فِی وَکْیرِ -3

اسم فاعل است از صادَ یَصِیدُ : صائد .غچر ،أصْقُر، مرغ شکاری. ج: سقر .لکام ،، رسیدهاسم فاعل است از بَلَغَ یبْلُغُ بُلُوغاً: بالغ       

 .همصدر وَکَرَ یکِرُ، آشیانۀ پرند: رکْوَ. صَیداً، شکارچی

 تواند ینمنیز هر گاه در سرزمین خود بماند،  انسانشکار کند،  تواند ینم اش النهکه باز در صورت ماندن در  ورطهمان: ترجمه       

 (.رسد یم اش خواستهنسان با تالش به ا). به خواستۀ خود برسد

 فراس أبی دیوان شرح)آمده است « صقر»با امالی « سقر»آمده است و « فراس حمدانیأبی»این بیت در دیوان : مأخذ       
 (. 414: الحَمدانی

 966. حَتَّی تُصَیابَ بِها طَیرِییقُ الْمَیصْنَیعِ ص            صَنِیییعَیۀً                 ونُیکُیال تَإنَّ الیصَّنِیییعَیۀَ  -3

طُرُق، . ج: طریق. فعل مضارع مجهول است از أصابَ یصیبُ إصابۀ، به هدف خورد: تُصاب. نیکی ،صَنائِع، احسان. ج: صَنیعَـة       

 .مصدر میمی است از صَنَعَ یَصنَعُ صَنْعاً، نیکی: مَصْنَع. راه، روش
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 متون ترکیب و ترجمه) «دتردید نیکوکاری، نیکی به حساب نخواهد آمد تا اینکه در مسیر خودش قرار گیر بی»: ترجمه       

 امثال و ابیات و اخبار شرح( )هر احسانی که به موقع نبود، آن احسان نباشد(. )253: 4933، دمنه و کلیله عربی نثر و نظم
 (.133: 4931، دمنه و کلیله عربی

، ثابت بن حسّان دیوان)آمده است « یُصابَ»، «تُصَابَ»آمده است و به جای « حسّان بن ثابت»این بیت در دیوان : مأخذ       

2116 ،4 :139 .) 

بن ثابت است، به  آمده است که این بیت عالوه بر اینکه از حسّان  «نوادر الرّسائل، عقالء المجانین و الموسوسین»در کتاب        

 :شعرای دیگری هم نسبت داده شده است

« 922/ 3و إلی قیس بن یزید بن هالل النّخعی فی ربیع األبرار  233نسب إلی هذیل األشجعی فی معجم الشعراء »       

 (.94: 4121 ،(الموسوسین و المجانین عقالء)نوادرالرّسائل )

 15. کَمَا یَتَدَاوَی شارِبُ الْیخَمْرِ بِیالْیخَیمْیرِ ص                  تَداوَیتُ مِنْ لَیلَی بِلَییلَی وَ حُبِّییهَا           -41

. فعل مضارع از تَدَاوَی یتَدَاوَی تَدَاوِی، درمان کرد: یتَدَاوَی .دفعل ماضی است از تَدَاوَی یتَدَاوَی تَدَاوِی، درمان کر: تَداوَیتُ       

 .بخُمُور، شرا. ج: خَمر

مجنون در دوری از . )نوشندۀ شراب با دُردی شراب کند یمهمچنان که درمان  .وکردم از لیلی به لیلی و عشق امداوا : ترجمه       

گرفت، رفت؛ همچنان که فردی بعد از نوشیدن شراب سردرد میشد، لیکن با دیدار لیلی غم و اندوه او از بین میلیلی غمناک می

 (.فترسردرد او با دوباره نوشیدن شراب از بین می

 بن قیس دیوان)آمده است « عن الهوی»، «وَ حُبِّهَا»آمده است و به جای « قیس بن ملوح»این بیت در دیوان : مأخذ       
 (. 51: 4121، الملوّح

 433. ص ۀِیمَیسْقِیالْیبِنَیجِیدُ الیرّاضِییینَ  امَلَّقَدَوَاءَ لَیهُ                      وَ  حُییبُّ الییرِّیییاسَییۀِ داءٌ ال -44

 .، یافتدفعل مضارع از وَجَد یَجِدُ وَجْداً، به دست آور: نَجِدُ. اَدواء، بیماری. ج: داء       

کمتر ) تبه قسم نشوندگادوستی بیماری است که دارویی برای درمان آن وجود ندارد و کم است بیابیم راضیریاست: ترجمه       

 (.مت راضی باشدپیدا کرد که به قس توان یمکسی را 

 . شاعر عصر عبّاسی است« بن المبارک عبداهلل»گویندۀ بیت : مأخذ       

(http://www.kl28.com/books/showbook.php?bID=23&pNo=11). 
 113. سَییواءُ ص نَّیهُرِیییحُ الصَّبَیا وَ عُیییهُییودُ                      اءُیففَییمَییا لَهُیینَّ وَ نَّدَعْ ذِکْییرَهُیی -42

. صَبَوات، بادی که از مشرق وزد، خالف دَبور. ج: صَبا .دمصدر راحَ یراح، با: رِیح .فعل امر است از وَدَعَ یدَعُ وَدْعاً، رها کن: دَع       

 .ثلم انند،م أسْواء، راست،. ج: سَواء

 .مطلق زنان: در هر سه مورد« هُنَّ»ضمیر        

د یعنی همانطور که با)غافل شو که آنها را وفایی نیست، باد صبا و پیمانهایشان در رتبه مساویند ( زنان)از یاد آنها »: ترجمه       

 (.293: 4934،ابیات عربی در متون ادب فارسی)« (صبا را وفایی نیست، پیمان زنان را نیز وفایی نباشد

 :در مقامات حمیدی این بیت به این صورت آمده است       

 «دَع ذِکیرَهُینَّ فیمیا لَیهُینَّ عیهیودٌ                     أقیصِیر فیمیا لیلوافیییات وجیودُ»       

 (.432: 4952، مقامات حمیدی)

هم ( 951: 4963، فرائدالسّلوک)و ( 63: 4934، سندبادنامه)« سندبادنامه»، در «مقامات حمیدی»این بیت عالوه بر        

 .آمده است

، طالب ابی بن علیّ امیرالمؤمنین به منسوب دیوان شرح)آمده است « دیوان منسوب به امام علی»این بیت در : مأخذ       

4953 :299.) 

 213. الْییمَیینییامِ وَ ظِیلِّ الْغَیمَیامِ ص ءٍ                       بِیأحیکامِ ییییییشَدَوْلَیۀُ الیدُّنییییا أشْییبَییهُ  -49
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 .دغَمامۀ، ابر سفی. مف: غَمام .هأظالل، سای. ج: ظِلّ .بمصدر میمی از نامَ یَنامُ، خوا: منام .رت شبیه: أشبه       

 .(تا و ناپایدار اسمجازاً گذر)ترین چیز است به احکام خواب و رؤیا و سایۀ ابر  حکومت دنیوی در پایداری شبیه: ترجمه       

ثعالبی عبارتی هست با تشابه « تحسین و تقبیح»این بیت در جایی دیده نشد و گوینده معلوم نگردید؛ ولی در کتاب : مأخذ       

و مصحّح در توضیحات کتاب آورده است که ( 44: 4933، تقبیح و تحسین) «مالغما  ء بأحالم النّیام و ظلّ الدنیا أشبه شی»: زیاد

 (.266: همان)« و حلم النّیام  الغمام  بظلّ»: با اختالفی چنین آمده است« التمثیل و المحاضره»و « اللطائف»عبارت در کتب این 

 21. ص رَأی الْیمَیجنیونُ فِی الصَّحراءِ کَلْیبَیاً                      فَیییمَییدَّ عَیلییییهِ بِیالْیمَیعیروفِ ذَیییالً -41

اسم مفعول است از : مَعروف .ساَذیال، دامن لبا. مصدر ذال یذِیلُ، ج: ذَیل .دل ماضی از مَدّ یمُدُّ مَدّاً، دراز کرد، پهن کرفع: مدَّ       

   .عَرَفَ یعْرِفُ عِرْفاناً، نیکی

 (.گشود ی اوبراامن نیکی و احسان خود را د). پس به نیکی دامنی بر سگ دراز کرد .دمجنون سگی در صحرا دی: ترجمه       

 .این بیت در جایی دیده نشد و گوینده معلوم نگردید: مأخذ       

 453. رَوحِیی بِرُوحِکَ مَمزوجٌ وَ مُتَّیصِیلٌ                      فَییکُیلُّ عیارِضَیۀٍ تُییؤذِییکَ تُیؤذِیینِیی ص -43

 .دفعل مضارع از آذَی یؤذِی إیذاء، آزار رسانی: تُؤذی .هحادث: عارضة .هاسم مفعول است از مَزَجَ یمْزُجُ، آمیخت: ممزوج       

 .دهد یم، مرا هم آزار دهد یمپس هر رویدادی که تو را آزار . جانم با جان تو آمیخته و متّصل است: ترجمه       

است « صدقۀامیر بدران بن »آورده است که این بیت از « الطّرف طرائف»در تعلیقات کتاب « هالل ناجی»: مأخذ       

« ابوالفرج یحیی بن تلمیذ»بعداالسالم آمده است که این بیت از « شعراءالنصرانیّة»ولی در کتاب (. 436: 4143، الطّرف طرائف)

 (.944: 4326، شعراءالنصرانیّه)است 

 293. ص اییامِ صِیرْنَ لَیییالِیییصُیبَّیتْ عَیلیَیَّ مَیصائِیبٌ لَیوْ أنَّیهَیا                      صُیبیَّیتْ عَیلَیی الْاَ -46

فعل ماضی از صارَ یصیرُ صَیراً، از حالی به حالی : صِرْن .تفعل ماضی مجهول است از صَبَّ یصُبُّ صَََبّاً، پاشید، ریخ: صُبَّتْ       

 .بلیل، ش. مف: لیالی .تگش

 تاریخ کامل شرح و ویراسته متن) «شدند یمشب  ،ختیر یمفرو  روزهایی که اگر بر ها بتیمصبر من فرو ریخت »: ترجمه       

 (.915: 4، 4935، جوینی گشای جهان

 (.43: 4123، فاطمةالزهرا فی دیوان الشعرالعربی)آمده است « حضرت فاطمه»این بیت در دیوان : مأخذ       

 939. رَکِیبْییتَ فَیصَیییدُکَ الْأبْییطیالُ صصَییدُ الْیمُیلوکِ ثَیعیالِیبٌ وَ أرانِیبٌ                        وَ إذا  -45

صفت مشبّهه : بَطَل. فعل ماضی است از رَکِبَ یرکَبُ رُکوباً، سوار شد: رَکِبتَ. أرانِب، خرگوش. ج: أرْنَب. ثَعالِب، روباه. ج: ثَعلب       

 .أبْطال، دالور و پهلوان شجاع. ، جاز بَطُلَ یبْطُلُ

  .یکن یم، امّا هنگامی که تو سوار شوی، قهرمانان را شکار کنند یمرا شکار  ها خرگوشو  ها روباهشاهان : ترجمه       

       :آمده و چنین آمده است« امام علی»این بیت در دیوان منسوب به : مأخذ       

 «الْْاَبْطالُ فَصَیْدِیَ رَکِبْتُ وَإِذا                ثَعالِبٌ وَ أَرانِبٌ الْمُلُوکِ صَیْدُ»                 

 (.633: 4953، طالب ابی بن علیّ امیرالمؤمنین به منسوب دیوان شرح) 

 129. فَیبیادِرْ إلیَی الْلَیذّاتِ قَیبیلَ فَیواتِیها                        فَیاِنَّ الْقَییضَییا مَییا إنْ تَییراهُ فَینیَیاءُ ص -43

 .مصدر فَنَی یفْنَی، نابودی: فَناء. مصدر فاتَ یفُوتُ، از دست رفتن: فَوات. فعل امر است از بادَرَ یبادِرُ مُبادَرَۀ، مبادرت کن: بادِر       

ت ی نابودی اسنیب یماز دست بروند، به آنها بپرداز؛ که سرانجام و نهایت آنچه را  ها یخوشو  ها یشادپیش از آنکه : ترجمه       

  (.432: 4933، دمنه و کلیله عربی نثر و نظم متون رکیبت و ترجمه)

، العصر اهل عُصرة و دُمیةالقصر)باخرزی آمده و گویندۀ بیت نوشته نشده است « دمیۀالقصر»مصراع اوّل این بیت در : مأخذ       

4141 ،2: 329.) 

 21. ص وَ قیالُیوا لَیمْ نِیلْیتَ الْیکَیلْییبَ نَیییییالًفَیعیَابُییوهُ عَیلَیی میا جیاءَ مِیینْیییهُ                        -43
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مصدر نالَ : نَیل. فعل ماضی از نالَ ینالُ نَیالً، به چیزی رسید: نِلتَ. گیری کردفعل ماضی است از عابَ یعیبُ عَیباً، خرده: عابوا       

  .دینالُ، آنچه بدان نایل شون

 .گرددبرمی« مجنون»به « فعابوه»در « ه»ضمیر        

  ؟تو را چه سود از نیکی نسبت به سگ: عیب گرفتند او را بر آنچه از او سر زد و گفتند: ترجمه       

 .این بیت در جایی دیده نشد و گوینده معلوم نگردید: مأخذ       

 21. یییی              رَأتْییییهُ مَییییرَّۀً فِیییییی دارِ لَیییییییلَییی صفَییقییالَ دَعُیوا الْیمَیالمَیۀَ إنَّ عَیییْنِ -21

  .دفعل امر است از وَدَعَ یدَعُ وَدْعاً، رها کر: دَعُوا       

 .گرددبرمی« کَلْب»به « رَأتْهُ»در « ه»ضمیر        

 (.افتمو با دیدن او به یاد لیلی می) دخانۀ لیلی دیهمانا چشم من باری او را در . مالمت را رها کنید: گفت: ترجمه       

 .این بیت در جایی دیده نشد و گوینده معلوم نگردید: مأخذ       

 413. فَیکیَیمْ غَییمٍٍّ لَیینَییا وَ الْیییغَییمُّ مِیینْیه              وَ کَییمْ حَیییالٍ عَییینِ الْیخَیییراتِ خَیالٍ ص -24

      .بر کنار است ها یخوبسا غم و دلتنگی از او بر ماست و چه بسا حالی که از چه ب: ترجمه       

 (.192: 4129، األبرار ربیع من المنتخب األخیار روض)است « زمخشری»بیت با اختالفی از : مأخذ       

 «فیکم عیمّ یجیء الیغمّ منه                و کم خیال عین الخیرات خیال»                  

  241. فَلیَیوْ أنَّهَا فِی عَهْدِ یوسُیفَ قُطیِّیعیَیتْ                قُییلُیوبُ رِجییالٍ کَیییکَییفِّ نِیییسَیییاءِ ص -22

 .تکّه کرد فعل ماضی مجهول است از قَطَّعَ یقَطِّعُ تَقْطیعاً، تکّه: قُطِّعَتْ       

  .شد یمپاره مردان همانند کف دست زنان پارهی دلهااگر او در روزگار یوسف بود، : ترجمه       

 :به این صورت آمده است« گشای جوینیتاریخ جهان»و در « افسانة گلریز»این بیت در        

   «فَلیَیوْ أنَّهُ فِی عَهْدِ یوسُیفَ قُطیِّیعیَیتْ                قُییلُیوبُ رِجَییالٍ ال أکُیییییفُّ نِیییسَیییاءِ»      

 (.199: 4، 4935، جوینی گشای جهان تاریخ کامل شرح و ویراسته متن؛ 441: 4955، افسانة گلریز)

آمده نقل « افسانة گلریز»و « تاریخ جهانگشا»است و در دیوان به همان صورتی که در « خُبزَاَرُزیّ»گویندۀ بیت : مأخذ       

 (.411: 4113، مجلّة المجمع العلمیّ العراقیّ)شده است 

 213. فَیییا لَیییتَ شِیعیرَی مَیتَیی یَینیقَضِیی             غیاییتِیی و یُیکیشِیفُ عَینِّییی الْییمِییحَیینِ ص -29

 .ابود گردیدن ،دفعل مضارع است از إنقَضَی ینْقَضِی إنْقِضاءً، سپری ش: ینقَضِی .تمصدر شَعُرَ یَشعُرُ شَعرَی شِعرَی، دانس: شِعرَی       

 .گردد یمو برطرف  شود یمتمام  میها یسختو  رسم یمچه زمانی به هدفم  دانستم یمکاش : ترجمه       

عَنائی و تُکشفُ عنی »: بدون ذکر گوینده آمده و مصراع دوم با اختالفی آمده است« ادب الغرباء»این بیت در کتاب : مأخذ       

 (.63: 4352، الغرباء ادب)« المحنْ

 246. لَییمْ یَییخْییلُییقْییییهُ إلّیییا             لِیینَییشْیرِ الْییعَییدلِ أوْ شَییتِّ الْیصُّییاللَییۀِ صکَییأنَّ اهللَ  -21

 ابجدی فرهنگ)« حبوبات پاک شده از گرد و خاک» :(صَلّ) صُاللة. أشْتات، پراکنده کردن. مصدر شَتَّ یشِّتُّ شَتّاً، ج: شَتّ       
 (.335 :4951،فارسی -عربی

آمده است؛ در این صورت، معنی چنین   «بثّ الصّالت»، «شتّ الصّاللۀ»به جای « العجمفی آثار ملوکالمعجم »کتاب در        

 : شودمی

 المعجم توضیح و تصحیح)« گویی که خداوند او را نیافریده است مگر برای گسترش عدالت و پراکندن بخششها و پاداشها»       
 (.936و  433 :4939، مالعج ملوک آثار فی

 :1، 4121، العصر أهل محاسن فی الدّهر یتیمة)است و مصراع دوم هم اختالف دارد « ابوبکر خوارزمی»گویندۀ بیت : مأخذ       

261.) 
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 442. فِیی صَییدْرِ صلَیعَیمْیرُکَ مَیا وُدُّ الْیلِسَانِ بِینَییافِییییعٍ            إذَا لَییمْ یَیکُیینْ أصْییلُ الْمَیوَدَّۀِ  -23

  .ندَّ یوَدُّ وَدّاً، دوست داشتوَ مصدر: وُدّ. در اصل، لَعَمرُک قَسَمی، قسم به جان تو: لَعَمرُک       

 .سوگند به جان تو محبّت زبانی سودبخش نیست؛ وقتی که ریشۀ دوستی در دل نباشد: ترجمه       

 :4، 2112، التّبیین و البیان)« البیان و التّبیین»و ( 33 :9، 4143، االخبارعیون)« االخبارعیون»این بیت در : مأخذ       

 . بدون ذکر گوینده آمده است( 436

 291. وَ فییرط عییلیم ثیلیث اَعْیلَییی الْیمَیرَاتِیبِ ص[             ؟]لَیوْ کیانَییتِ الییدُّنْیییییا ییینییالُ  -26

 . دست یافت( به مرادش)، درسی( به خواستۀ خود)الَ ینالُ نَیالً، فعل مضارع است از نَ: ینالُ       

 در مشترک مضامین)« ضامین مشترک در ادب فارسی و عربیم»بیت به این صورت معنی محصّلی ندارد؛ امّا در کتاب        
، (243: 4953، قصیده از ناصرخسرو سی شرح)« شرح سی قصیده»و در کتاب ( 643و  911: 4953،عربی و فارسی ادب

 : این بیت به این صورت آمده است

 «یمَیرَاتِیبِفَلَییوْ کییانَیتِ الیدُّنْیییا تُینَیالُ بِیفِییطْینَیۀٍ             وَ فَییضْییلٍٍ و عَییقْییلٍٍ نِییلْییتُ اَعْییلَیی الْی»

 : شود یمدر این صورت معنی بیت چنین 

  .دمیرس یم ها مقام، به باالترین و بهترین آمد یمضل و عقل به دست اگر دنیا به وسیلۀ تیزهوشی و ف       

و « مشترک مضامین»آمده و بیت در دیوان به صورتی که در کتب ( ع)« دیوان منسوب به امام علی»این بیت در : مأخذ       

 (.235: 4953، طالببن ابیعلیّ به امیرالمؤمنین منسوب دیوان شرح)آمده، به کار رفته است « سی قصیده»

 911. لَیهَا حِکْییمَییتُ لُقْمانَ وَ صُورَۀُ یوسُفَ                وَ عِیصْییمَیۀُ بِیلْیقِیییسَ وَ عِفَّتُ مَییرْییَمَ ص -25

تصحیح و توضیح )ی مریم است دامن پاکداری بلقیس و  از برای او دانش لقمان و جمال یوسف و خویشتن: ترجمه       

 (. 331و  114: 4932،جواهراالسمار

آمده است « منطق داود»، «عصمۀ بلقیس»گوینده ذکر نشده و به جای . دیده شد« جواهراالسمار»این بیت فقط در : مأخذ       

 (.114: همان)

 256. بِ صفِیییی حَییالِ الْییغَییضَیی لَیییسَتِ الْأخْیالقُ فِییی حَییالِ الرِّضَیا            إنَّیمیا الْأخْییالقُ -23

توان خلق در حال خشم و غضب می) تدر حال خشم و غضب اس ها یخوهمانا . خلق و خو در حال خشنودی نیست: ترجمه       

 (. و خوی فرد را آزمود

عر دیوان ش)آمده است « األحالمُ»در هر دو مصراع، « الْأخْالقُ»آمده و به جای « مسکین الدارمی»این بیت در دیوان : مأخذ       

 (. 22: 2111،مسکین الدّارِمی

 925. اِلََّیا بِییمَییا تَییجِییدُ ص دٌمَیا کَیلََّیفُ اهللُ نَیفْیساً فَوْقَ طاقَتِیهَییا               وَ ال تَییجُیییودُ یَییی -23

دُ جُوداً، نیکی وفعل مضارع است از جادَ یجُ: تَجُودُ .تبه کاری سخت گماش( او را)فعل ماضی است از کَلَّفَ یکَلِّفُ تَکلیفاً، : کَلَّفَ       

 .و احسان کرد، بذل مال کرد

خداوند کسی را بیش از توان وی تکلیف نکرده است، همچنانکه هیچ دستی بیش از موجودی خویش بخشش »: ترجمه       

 (.135 :4934، تا قرن هفتم ابیات عربی در متون ادب فارسی)« کند ینم

و در حواشی ( 435 :4، 4111، عقدالفرید)نسبت داده شده « طالبجعفربن ابی»به « عقدالفرید»این بیت در کتاب  :مأخذ       

 (.633 :4، 2113، جواهراآلداب شرح)نسبت داده شده است « فقیمی»به « جواهراآلداب»کتاب 

 21. ص امَییرارَۀُ الیییدُّنییییییا لِیییمَیین عَیییقَیییلَییوَ حَیالوَۀُ الیدُّنیییا لِییجَییاهِییلِیهَییا              وَ  -91

 .تضدّ مرارت اس ،مصدر حَال یحلُو، شیرینی: حَالوة       

 .شیرینی دنیا برای نادانِ آن است و تلخی دنیا برای کسی که عاقل است: ترجمه       
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نسبت داده شده است؛ ولی در دیوان او دیده نشد « معتزّابن »ثعالبی به « تمثیل و محاضره»این بیت در کتاب : مأخذ       

 (.433: 2119، محاضره و تمثیل)

 143. وَ رَاعِیی الیشَّیاۀِ یَحْمِی الذِّئْبَ عَنْیهَا             فَییکَییییییفَ إذَا رَعَیییاهَییا بِییالییذَئییائِییبِ ص -94

-فعل مضارع است از حَمَی یَحمِی: یَحمِی. شِیاه، گوسفند. ج: الشّاة. چوپان ،رُعاۀ. رَعْیاً، جاسم فاعل است از رَعَی یرْعَی : راعی       

 .چرید: فعل ماضی است از رَعَی یرْعَی رَعیاً: رَعَی. رگگ ذِئاب،. ج: الذِئْب .داز آن چیز نگهداری و محافظت کر: عن حَمیاً

 واگذارد؟ ها گرگرا به  ها آن؛ پس چگونه است آنگاه که نگهداری دارد یمنگه  چوپان گوسفند را از گزند گرگ در امان: ترجمه       

، 4129، األبرار ربیع من المنتخب األخیار روض)بدون ذکر گوینده آمده است « االخیار روض»این بیت در کتاب : مأخذ       

936.) 

 31. یَییهَییبُ الْییحَیییییوۀَ بِییأیییسَییرِ الْیأوْصَیافِ صوَ کَاَنَّهُ عیییسَی بْینُ مَیرییمَ نَیاطِیقیاً              -92

 .آسانتر سهلتر،اسم تفضیل است از یسُرَ ییسُرُ یسارۀً، : أیسَر(. الی رام)د بخشی: فعل مضارع است از وَهَبَ یهَبُ وَهْباً: یهَبُ       

ا تمامی اوصاف و شادی ب) بخشد یم ها وصفا با بهترین زندگی ر. او از لحاظ ناطق بودن مثل عیسی بن مریم است: ترجمه       

  (.بخشدمی

 (.236: 4336، السّریّ الرّفّاء دیوان)آمده است « السّریّ الرّفّاء»این بیت در دیوان : مأخذ       

 291. بِییحِییییلَیۀِ طیالِیبِ صوَ لکِینَّیهَیا الْأرْزَاقُ حَیظَّیاً وَ قِیسْیمَیۀً             بِیحُیکْیمِ مَیلِیییییکٍ ال  -99

  .همُلَکاء، صاحب مملکت، پادشا. صفت مشبّهه از مَلَکَ یمْلِکُ مُلْکاً، ج: مَلیک       

را خداوند قسمت  ها یروز)جویی جوینده ها از لحاظ بهره و قسمت، به حکم خداوند است نه به چارهلیکن روزی: ترجمه       

  .(جویی جوینده هیچ تأثیری در افزونی آن نداردتالش و چاره؛ کند یمرا مقدّر ها و با حکم خود آن کند یم

 .همین مقاله است 26این بیت، بیت بعدی شمارۀ : مأخذ       

 913. وَ مُیذْ خُیبِّیرتُ أنَّ الیشَّیمْییسَ اُنیثَیی          یُیینْیییهِیییینِّییی عِیییفییافِییییی أنْ أراهَییییا ص -91

فعل مضارع مؤکّد به نون تأکید : یُنهِینِّی .نإناث، ز. ج: اُنثَی. آگاه گردانید( او را)فعل ماضی از خَبَّرَ یخَبِّرُ تَخبیراً، : خُبّرتُ       

 .از آن چیز خودداری کرد: عن إنهاءًثقیله از اَنهَی ینهِی

  .مکه او را ببین شود یممانع  ام یدامنپاکاز وقتی که آگاه شدم خورشید مؤنّث است، : ترجمه       

 .زن آفتاب و ماه مرد است»       

 میاه از آن گیفتیم کاندر لغت و لفظ عیرب          چیشییمییۀ روز بییود میییاده و میییه بیییاشییید نیییر

 416فرخی،

 صیییبیییحیییگیییه رازنیاشیوییی بیه هییم خیورشییید و میه را          رحییم بیییسیییتیییه بیییه زادن 

  «23،نیریو شخسرو   

 (.39 :4، 4955،فرهنگ اشارات ادبیّات فارسی)

 (.39: 4143 ناجی،)بدون ذکر نام گوینده آمده است « الطّرفطرائف»این بیت در کتاب : مأخذ       

 241 .صحَییتَّییی الْیقِیییامَیۀِ یُیوجَیدُ [ ؟]هُییوَ وَاحِیدُ الیدُّنْیییا وَ لَیمْ یُییوجَییدْ          لَیهُ مَییدٌّ وَ ال  -93

 ...  شده استناو یگانۀ دنیاست و یافت : ترجمه       

  :تچنین بیتی آمده اس (ه 633 – 333)« األبّارإبن»معنی مصراع دوم مشخّص نشد؛ امّا در دیوان        

 « هُییوَ واحِیدُ الیدُّنیییا وَ مَین لیمْ ییرْضَییهُ         فَییییلْیییییأتِ فِیییی الییییدُّنْیییییییا لَیییهُ بِییمییثیییالِ»

 .(261: 4121، األبّارإبن دیوان)

 4 :تاین بیت چنین آمده اس« السحرالحالل»و در مجموعۀ 

 «حَییتَّییی الْییقِیییییییامَیییۀِ ییییوجَیییدُ وَ لَیییا نِیییییدٌّ          لَییهُ یییوجَیدْ فَیلَییمُ الیدُّنْیییا وَاحِیدُ هُیوَ»
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 :شوددر این صورت معنی چنین می

 .او یگانۀ دنیاست؛ برای او نظیر و همانندی یافت نشده است و تا قیامت یافت نخواهد شد       

 296. مَیییییا یَییییشَییییاءُ ص[ ؟] الْیمَیرءُ أنْ یُیعْیطَیی مُینَییاهُ          وَ یَییییأتِییییییی اهللُیُییریییدُ  -96

 .فعل مضارع مجهول است از اَعْطَی یعْطِی إعْطا، بخشید: یُعْطَی .ومُنیۀ، آرز. مف: مُنا       

دهد آنچه را که و حال آنکه خداوند انجام می( به آرزوهایش برسد)شود هایش به او داده  کند که خواسته مرد اراده می: ترجمه       

 (.916و  35: 4939، العجم ملوک آثار فی المعجم توضیح و تصحیح) (شود آنچه خدا بخواهد، همان می)خواهد  می

 : چنین آمده است« العجمالمعجم فی آثار ملوک»مصراع دوم در کتاب 

 (.35 :4939، العجم ملوک آثار فی المعجم توضیح و تصحیح)« یشاء اللّه الّا ما یو یأب»       

به صورت زیر آمده است و محشّی در پاورقی، مصراع اوّل را از منابعی که نقل « قیس بن الخطیم»این بیت در دیوان : مأخذ       

 :کرده به صورت فوق نقل کرده است

 یُحِبُّ المَرْءُ أنْ یَلْقَی مُنَاهُ                             و یأبَی اهللُ إِلَّا مَایَشَاءُ                

 (.33: 4934، قیس بن الخطیم دیوان) 

 913. دُرْ مَعَ الدَّهرِ کَیفَ مَا دارَا ص -95

 .ماضی است از دارَ یدورُ دَوْراً، چرخید فعل: دار .دفعل امر است از دارَ یدورُ دَوْراً، چرخی: دُرْ       

 .با روزگار به هر سمت که بچرخد، بچرخ: ترجمه       

 (.234: 4123، حریریّ مقامات)بدون ذکر گوینده آمده است « مقامات حریریّ»این مصراع در : مأخذ       

 

 :گیرینتیجه

دهد تحقیقات ما نشان می. مشهورترین اشعار آن روزگاران بوده استدهد برخی از اشعار کتاب، از بررسی اشعار عربی، نشان می -

، «جواهراألسمار»، «جوینی گشایتاریخ جهان»، «المعجم فی ملوک آثارالعجم»وی از اشعار عربیِ به کار رفته در کتابهای 

، «فرائدالسّلوک»، «خالقاألمکارم»، «روضة العقول»، «نامهمرزبان»، «سندبادنامه»، «کلیله و دمنه»، «افسانة گلریز»

بسیار بهره برده است و چند شعر عربی، شاهد آورده است؛ « مکاتیب سنایی»و « القضاتهای عیننامه»، «مقامات حمیدی»

« نخشبی»این امر نشانگر توجّه . نقل شده است« المعجم فی ملوک آثارالعجم»و « جواهراألسمار»بیشترین شعرها، از کتابهای 

 .یا نشانگر مشهور بودن این اشعار در آن روزگاران است به این کتابها

کلمات و عبارات به کار رفته در برخی از ابیات، مغشوش است و صورت درست آن، از دیوان یا آثار مرتبط آورده شد؛ این نقص  -

 .دهد را نشان می« نامه طوطی»های  نسخه

 . ه این اشعار در متون منثور فارسی به کار نرفته استوی چند شعر عربی، از دیوانهای شاعران عرب آورده است ک -

 .اشعار زیادی آورده است( ع)« دیوان منسوب به امام علی»از  -

اشعار عربی  جواهراألسماردهد مؤلّف نخشبی نشان می« نامةطوطی»و ( نامهطوطیتحریر دیگر )« جواهراألسمار»بررسی  -

 .اشعار عربی کمتری را گرد آورده است« نخشبی»زیادی را در اثر خویش گرد آورده است؛ حال آن که 

 .شاید دیوان چنین شاعرانی از بین رفته است. گویندگان برخی از اشعار عربی کتاب، پیدا نشد -

 

 :فهرست منابع و مآخذ

 .4932دبن محمّدالثّغری، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، عما جواهراألسمارآل احمد، شمس، تصحیح و توضیح  -4

الشؤؤن اإلسالمیّه،  و اوقاف وزارت مراکش، الهرّاس، عبدالسّالم تعلیق و قرائت ،األبّار دیوان إبن عبداهلل محمد، ابی، األبّار إبن -2

4121. 
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مکتبۀ : بیروت ،تحقیق محمّد محیی الدّین عبد الحمید ،المثل السّائر فی أدب الکاتب و الشّاعرإبن أثیر، ضیاءالدّین نصراهلل،  -9

 .4121 یّه،العصر

 .2119، حلب، دارالقلم العربی، روض األخیار المنتخب من ربیع األبرارإبن خطیب،  -1

 . 4111العلمیّه،  محمّدمفید قمیحۀ، بیروت، دارالمکتب: ، تحقیقالعقدالفریدإبن عبدربّه، احمدبن محمّد،  -3

دارالبشائر،   دمشق،  ، تحقیق ابراهیم صالح،(عقالء المجانین و الموسوسین) لنوادرالرّسائ ،أبومحمدالحسن بن إسماعیل ضرّاب -6

4121 . 

 .، بیروت، منشورات دارمکتبۀ الحیاۀفراس الحَمدانی شرح دیوان أبیبن سعید،  فراس الحمدانی، حارث أبی -5

 . 4922، مصر، مطبعه الحمدیّه المصریّه، نواس دیوان أبینواس، حسن بن هانی،  أبی -3

: ، مقدّمه، تصحیح و تعلیقاتشرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنهاهلل بن عثمان و مؤلّفی ناشناخته،  اسفزاری، فضل -3

 .4931بهروز ایمانی، تهران انتشارات میراث مکتوب، 

 . 4352، بیروت، دارالکتاب الجدید، الطبعۀ األولی، الغُرَبا ادباصبهانی، ابوالفرج،  -41

أبوظبی، دارالثقافیّه،  ،محمّدحسین األعرجی: تحقیق و تقدیم ،أبوبکر خوارزمی: ، تألیفالمولّده  األمثالاألعرجی، محمّدحسین،  -44

4121. 

 .4141محمّدالتونجی، بیروت، دارالجیل،  تحقیق و دراسۀ الدکتور ، و عُصرة اهل العصر دُمیةالقصرّبن الحسن،  باخرزی، علی -42

 .4933 نو، چاپ اوّل، پیام انتشارات: تهران ،دمنه و عربی کلیله نثر و نظم متون ترکیب و ترجمه تقیّه، محمّدحسن، -49

 .2119 ،قصی الحسین، بیروت، دار ومکتبۀ الهالل: ، تحقیق و شرحالمحاضره و التّمثیل ثعالبی، ابومنصور، -41

  .4121دارالکتب العلمیّه،  ،، بیروتالدّهر فی محاسن أهل العصر یتیمةثعالبی، ابومنصور،  -43

 .4121بیروت، دار ومکتبۀالهالل،  ،الدکتور علی بوملحم: ، شرّحهالتّبیین و البیانجاحظ، عمروبن بحر،  -46

 .4123لعلمیّه، ا  ، بیروت، دارالکتبمقامات الحریریّبن علیّ،  حریریّ البصریّ، قاسم -45

 .2116، حقّقه و علّق علیه الدکتور ولید عَرفات، بیروت، دار صادر، بن ثابت دیوان حسّانبن ثابت،  حسّان -43

 .4933به اهتمام احمد مجاهد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  ،خِزینة االمثالشاه، سینح -43

 .، چاپ دوم4952مرکز نشر دانشگاهی،  انتشارات تهران، نژاد، انزابی رضا دکتر :، تصحیححمیدی مقاماتحمیدالدّین بلخی،  -21

 .4935چاپ اوّل،  علم، انتشارات :تهران ،جوینی گشای جهان تاریخ کامل شرح و ویراسته متنخاتمی، احمد،  -24

 .  4953چاپ دوم،  تهران، دانشگاه انتشارات تهران، ،عربی و فارسی ادب در مشترک مضامیندامادی، محمّد،  -22

 .4119، دمشق، شعر دعبل بن علیّ الخزاعیدعبل خزاعی،  -29

 .  4143العلمیّۀ،   ، بیروت، دارالکتباالخبار عیوندینوری، ابن قتیبه،  -21

 .4953 ،تهران دانشگاه انتشارات: تهران حریرچی، فیروز دکتر ترجمۀ ،حکم و امثال الدّین، زین رازی، -23

 ،األرقم ، بیروت داراألرقم بن أبیمُحاضَراتُ االُدَباء و مُحاوَراتُ الشُّعَراء و البُلَغاءراغب اصفهانی، أبوالقاسم الحسین بن محمّد،  -26

 4121. 

 .4951اسالم، انتشارات: تهران ،فارسی -عربی ابجدی فرهنگرضا، مهیار،  -25

 .4933ثعالبی، تهران، انتشارات میراث مکتوب،  تقبیح و تحسینزغول، عارف احمد، تصحیح و توضیح  -23

 .4336، تقدیم و شرح کرم البستانی، بیروت، دار صادر، الرّفّاء السّریّ دیوانّالرّفّاء،  السّری -23

 .4934مگستان،  انتشارات: ، تهرانشرح و ترجمة دیوان دعبل خزاعی تحلیل،سهرابی، حیدر،  -91

 .4955فردوس، چاپ اوّل،  انتشارات تهران، ،فارسی ادبیّات اشارات فرهنگشمیسا، سیروس،  -94

 .4326شعراءالدّولۀ العبّاسیّه، بیروت، مطبعۀ اآلباء الیسوعیین، : بعداالسالم، القسم الثالث شعراءالنّصرانیّهشیخو، لویس،  -92

 .4951بخش دوم،  -هفتم، جلد سومانتشارات فردوس، چاپ : ، تهرانتاریخ ادبیّات در ایراناهلل،  صفا، ذبیح -99
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، چاپ 4934میراث مکتوب،  انتشارات :تهران الدّینی، کمال محمّدباقر دکتر :تصحیح ،سندبادنامهظهیری سمرقندی، محمّد،  -91

 .اوّل

 آثار انجمن انتشارات تهران، قزوینی، حسینی الدّین شرف ،العجم ملوک آثار فی المعجم توضیح و نسب، احمد، تصحیح فتوحی -93

 .4939اوّل،  چاپ فرهنگی، مفاخر و

 .، چاپ اوّل4934 الزّهرا، دانشگاه انتشارات تهران، ،هفتم قرن تا فارسی ادب متون در عربی ابیات فقیهی، حسین، -96

العامۀ السوریۀ ابن السَّرّاج، دمشق، منشورات الهیئۀ  جواهراآلداب و ذخائر الشعراء و الکتّاب شرح قزقزان، محمّدحسن، -95

 .2113 ،للکتاب

ناصرالدّین اسد، مکتبۀ دارالعروبه، مطبعۀ : غیره، حقّقه و علّق و السّکیت ابن عن الخطیم بن قیس دیوانبن الخطیم،  قیس -93

 .4934االوّل، 

یُسری عبدالغنی، بیروت، دارالکتب العلمیّه، : بکر الوالبی، دراسۀ و تعلیق ، روایت أبیدیوان قیس بن الملوّحبن ملوّح،  قیس -93

4121    . 

 .4119، بیروت، دار بیروت، دیوان متنبّیالطّیب،   متنبّی، أبی -11

 .4953ششم،  چاپ توس، انتشارات تهران، ،ناصر خسرو از قصیده سی شرحمحقّق، مهدیّ،  -14

 .2111تحقیق کارین صادر، بیروت، دار صادر،  ،دیوان شعر مسکین الدّارِمی مسکین الدّارِمی، -12

 .4934، 2و  4مجلّۀ دانشکدۀ ادبیّات دانشگاه تهران، دورۀ ، ای از متنبّیشرح قصیدهرضا، منوچهریان، علی -19

حسن رحمانی و : مقدّمه و تصحیح، طالب بن ابی شرح دیوان منسوب به امیرالمؤمنین علیّالدّین،  بن معین میبدی، حسین -11

 .4953ابراهیم اشک شیرین، تهران، انتشارات میراث مکتوب،

 .4143عالم الکتب،  بیروت،  بغدادی،  بارع طرائف الطّرفناجی، هالل، تصحیح و توضیح  -13

  .4952چاپ اوّل،  روزنه، انتشارات تهران، گلریز، افسانةنخشبی، ضیاءالدّین،  -16

منوچهری، چاپ اوّل،  انتشارات تهران، آریا، علی غالم دکتر و مجتبایی اهلل فتح دکتر :تصحیح ،نامه طوطینخشبی، ضیاءالدّین،  -15

4952. 

 .4123، تألیف قسم الدّراسات االسالمیّه مؤسسه البعثۀ قم، چاپ اوّل، الشّعرالعربیّ دیوان فی فاطمةالزّهرا -13

 .4113، الجزءاالوّل المجلّد االربعون، بغداد، العراقیّ العلمیّ المجمع مجلّة -13

، چاپ 4963عبدالوهاب نورانی وصال و غالمرضا افراسیابی، تهران، انتشارات پاژنگ، : ، تصحیحفرائدالسّلوکمؤلّف ناشناخته،  -31

 .اوّل
51- http://www.aljameah.com/d/a/alshralhalal/103/25.htm 
52- http://www.kl28.com/books/showbook.php?bID=23&pNo=11 
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