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فروساشیستعفسسءچراسرف چفاس

تدءوس دنچ عفر

رساشیس کتهسرف چفاساچپسعکسوس
ّ
وسسذک

چقسوسوتچئلسالمنتچق
ّ
فتچئلسالعن

رتتشعیسس نسخهسبرگررانس المشتاق.س وسائل  و  اق 
ّ
العش رسائل 

685ق.س کتچ تس ترکیهس لمچلوس
َ
ا کتچ خچ ۀس رفس 3005س شمچفاس

]مسععر[س نساحمیستدءوس دنچ عفر.س هسکعششسجعارسبنرر.س

سهران:س نیچرسمعقعرچتسرکترسمحمعرسارنچف-ستخن،س1399.

1.سآیشۀسعنقسوفزر

اق و وسائل المشتاق 
ّ
چَپ نسخۀ عیسی کتَب رسائل العش

مغِل  از حرلۀ  پیش  در حِزۀ نعم خماسَش  مهّری  فَق 
ّ
ات

است. مِضِع اکن کتَب نَمه نگَره عَنقَنه است. در اکن 

کتَب صد نرِنه نَمۀ عَنقَنۀ منثِر تمتیب داده نده است تَ 

نَمه نگَره  معشِق خِد  بَ  نرِنه یَ  اکن  بماسَس  عَنقَش 

ف کتَب، در البه اله متن منثِر اکن کتَب 
ّ
کنند. سیفی، مؤل

چهَرم،  سده یَه  نَعماش  نعم  از  ارزنرند  مجرِعه اه 

پنجم و نشم گنجَنده است که بسیَره از آش یَ تَ کنِش در 

ییچ جَکی چَپ نشده و ایل ادب از آش یَ محموم بِده اند. 

نِیسنده در ضمورت نِنتن کتَب می گِکد:

اگمچه بیشتم از ممدمَش را بدکن حَجتست تَ اکن غَکت 

ییچ کس درکن معنی تصنیفی نیمده  است و یم کسی به 

وقت حَجت چیزه نبشته اند، بعضی بهتم و بعضی فموتم، 

ِّت و وسع طَقت و ننَخت خَطم خِیش.  بم حسب ق

تَ  کمدم  اجتهَد  بسیَر  عزم مصّرم گشت،  اکن  پس چِش 

ِاقع به عدد صد  اغلب وقَکع در ضبط و قبض آوردم و م

بمآمد. در یم واقعه اه نَمه اه انشَ کمدم؛ نظم و نثم در یم 

آمیخته تَ یم که را واقعه اه پیش آکد، آش نَمه که در آش واقعه 

مه وافم مقصِد بنِیسد، 
ّ
بَند طلب کند و بی تأّملی و تفی

ِاش آورد بجَه  که یم چه مرین بِد در آش معنی بجَه ت

آورده بَند. )سیفی، 1399: 6( 

بنَبماکن ایّریّت اکن کتَب، بیش از یم چیزه، در اکن است 

که حیَکت گم اصیل روکدادیَ و حَلت یَه جَره در میَش 

اق را بَکد آکنه اه دانست 
ّ
َق آش عصم است. رسائل العش

ّ
عش

که مَ را از حَالت و مقَمَت پمتیمار عشق انسَنی در عصم 

ِاش نَمه یَ اقتصَر کنیم و  ف آگَه می کند. اگم تنهَ به عن
ّ
مؤل

در متن نَمه یَ جست وجِ نینیم، صد حَلت جَره در میَش 

عَنق و معشِق در اکن کتَب بمنرمده نده است. بَ نگَیی 

ِانندۀ ادب آننَ  ِاش نَمه یَ ایّریّت اکن کتَب در نظم خ به عن

آنیَر می نِد، زیما بمخی از اکن حَالت در متِش عَنقَنۀ 

ادب فَرسی بَزتَبی بسیَر اندک دانته است. می دانیم که در 

و  میَش عَنق  در  فَرسی، کنش یَه جَره  ادب عَنقَنۀ 

معشِق مِضِع بحث نیست و حَالتی یرچِش »تهدکد و 

بِدش  »یمجَکی  از  صحبت  معشِق«،  به  عَنق  طعنۀ 

معشِق« کَ »عذر قبِل نَکمدش عَنق«، »در پشیرَنی از آزار 

نرِدش معشِق« و... حَالتی یستند که در ادب عَنقَنۀ 

فَرسی کرتم از آش سخن رفته است. بنَبماکن اکن کتَب در 

ِّل ادب عَنقَنۀ فَرسی جَکگَیی بسیَر ویژه دارد.  سیم تح

رر
َ
سرمچیعنسِشک

دانش آمِختۀ دکتمه زبَش و ادبیَّت فَرسی دانشگَه رازه
homaion83@gmail.com
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بسیَر  بحثی  کتَب،  اکن  در  عشق ورزه  کیفیّت  بمرسی 

مفّصل است که در مجَل اکن کَددانت نیست؛ بنَبماکن به 

یرین مقدار اکتفَ می کنم و به چند مِرد دکگم که یدف اکن 

کَددانت است می پمدازم. 

2.س چمس عیسنیهسعلوساتتسیچسمسععر؟

به خِد  از مطَلعۀ کتَب نظم مما  نخستین چیزه که پس 

ننَسنَمۀ  در  بِد.  ف 
ّ
مؤل نَم  ضبط  دوگَنگی  کمد  جلب 

کتَب، »علی« نِنته نده و در متن »مسعِد«. سمچشرۀ 

اختالف در ضبط نَم سیفی به تذکمه یَه فَرسی بممی گمدد. 

را  سیفی  نسب  و  نَم  األلباب  لباب  در  )قمش  6ق(  عِفی 

الّسیفی  احرد  بن  علی  »حییم  نِنته است:  اکن گِنه 

نیشَبِره« )عِفی، 1390: 359(. یداکت در مجمع الفصحا 

نِنته  احرد«   بن  علی  »حییم  نیشَبِره،  سیفی  ذکل 

کن 
ّ
الد

ّ
است )یداکت، 1382: 931( و در مدارج البالغه، »عز

ص به سیفی« )یرِ، 1383: 
ّ
علی بن احرد نیشَبِره متخل

مَنندو  معَصماش  بمخی  قلم  به  انتبَه  یرین   
ً
ظَیما  .)14

 ،)75/4  :1396( ربیعی    ،)626/2  :1388( صفَ  ه 
ّٰ
ذبیح الل

دکگم  کَفته است.  راه  نیز  و...   )253  :1399( جهَنبخش 

تذکمه یَ نیز در نمح حَل او تنهَ به ذکم »سیفی نیشَبِره« 

آذر،  85؛   :1366 دولتشَه،  )نک.  کمده اند  اکتفَ  »سیفی«  کَ 

1337: 141؛ رازه، 1376: 791(. 

رسائل  نِیسندۀ  آمده،  کتَب  ابتداه  در  که  آش چنَش  اّمَ 

ِالرعَلی مسعِد بن احرد الّسیفی« است )سیفی،  اق »اب
ّ
 العش

ف است، در 
ّ
1399: 2–3(. بَ اکن که متن کتَب گِکَه نَم مؤل

ف را »علی« ذکم کمده اند. 
ّ
پیشَنی و ننَسنَمۀ کتَب نَم مؤل

اکن در حَلی است که معّمف اکن نسخه، احرد آتش، سَل یَ 

غلط  را  عِفی  گفتۀ  و  کمده  بمرسی  را  مِضِع  اکن  پیش 

دانسته است )نک. خیَم پِر، 1329: 168(.1 بشمه، که کتَب 

به کِنش او چَپ نده است، دربَرۀ بمگزکدش نَمی خالف 

آش چه در کتَب آمده تِضیحی ارائه نیمده است. بَ اکن حَل 

ه 
ّ
ف به مَنند متن ضبط نده است. البت

ّ
در نرَکۀ کتَب نَم مؤل

گِکَ  نشده است.  استخماج  بشمه  تِّسط  کتَب  نرَکه یَه 

استخماج فهمست اعالم متن به »عزیزانی در مجرِعۀ "بنیَد 

)بشمه،  نده است2  سپمده  افشَر"«  محرِد  دکتم  مِقِفَت 

1399: بیست وکک(. اکن بداش معنی است که نَنم در جمکَش 

انتشَر کتَب کَره رسَش بشمه بِده است و بَ وجِد اکن که 

ییچ  بی  دانته است،  سموکَر  ف 
ّ
مؤل مختلف  نَم  دو  بَ 

تِضیحی، کیی را به دکگمه تمجیح داده است. 

ضبط  بم  آمده  کتَب  متن  در  که  نَمی  حَل،  یم  به 

رسائل  کتَب  نِیسندۀ  نَم  و  دارد  رجحَش  تذکمه نِیسَش 

سیفی  احرد  بن  »مسعِد  المشتاق  وسائل  و  اق 
ّ
العش

پذیمفتنی  تِضیحی  اگم  تمتیب،  بدکن  است.  نیشَبِره« 

نِیسنده  نَم  کتَب،  بعده  چَپ یَه  در  بَکد  نشِد،  ارائه 

قَش در پژویش یَه خِد از به کَر بمدش 
ّ
اصالح نِد و محق

نَم نِیسنده به صِرت نَدرست پمییز کنند.

3.سوابستگوسرف چفرستدءو

اندک است. دربَرۀ  نِیسندۀ کتَب بسیَر  از  مَ  العَت 
ّ
اط

اکن که او در چه زمَنی می زیسته است میَش تذکمه نِیسَش و 

فَق نظم وجِد دارد. یرۀ 
ّ
 ادبیَّتو فَرسی ات

و
مِّرخینو تَرکخ

آنَش معتقدند که سیفی در نیرۀ دوم قمش نشم می زیسته است، 

فق 
ّ
امَ دربَرۀ وابستگی دربَره سیفی یرگَش بم کک نظم مت

اح سلطَش تیش 
ّ
نیستند. دولتشَه، یداکت، و آذر او را مد

85؛   :1366 )دولتشَه،  می کنند  معّمفی  ) 598ق(  ِارزمشَه  خ

یداکت، 1382: 931؛ آذر، 1337: 141(. احرد آتش، اکن اظهَر 

نظم را نری پذیمد و به عِفی، که سیفی را از نَعماش عهد 

سالجقۀ خماسَش دانسته، اعترَد می کند و او را از نَعماش 

صفَ   .)167  :1329 خیَّم پِر،  )نک.  می داند  سالجقه  عهد 

اح کیی از امماه 
ّ
)1388: 626/2( نظمه دکگم دارد و او را مد

آل افماسیَب می داند.

بماه رونن ندش وابستگی دربَره سیفی دو قمکنۀ مهم 

وجِد دارد. کیی تقدکریّۀ کتَب است. اکن کتَب به »امیم 

وله، 
ّ
جرَل الد الرسلرین،  و  بهَءاالسالم  کن، 

ّ
ضیَءالد عرید 

بن  محّرد  فخمالرعَلی،  خماسَش،  اصیل  نرس الرلک، 

محرِد بن زکمکَ« )سیفی، 1399: 14( تقدکم نده است. از 

د و بَ 
ّ
متأّسفَنه فهمست اعالم دچَر نقصَش یَه فماواش است و الزم است مجد  .2

ت تهیّه نِد.
ّ
دق

بَ اکن حَل متمجم مقَله، عبدالمسِل خیَّم پِر، سَل یَ پس از تمجرۀ مقَلۀ احرد  1.س
آتش، در فرهنگ سخنوران »علی« آورده است )نک. خیَّم پِر، 1368: 483(.
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ص 
ّ
ف بماه اکن نخص بمنرمده است مشخ

ّ
صفَتی که مؤل

می نِد که او در زمَش تقدکم کتَب به نغل وزارت مشغِل 

از  ه 
ّ
رد پیدا کمدش  بماه  نگَرنده  بِده است. جست وجِه 

اکن نخص بی نتیجه مَند. 

و  المعجم  در  که  مصنِع  است  قصیده اه  دوم  قمکنۀ 

دکگم متِش بالغی، ذکل اعنَت، بیت یَکی از آش نقل نده است 

)رازه، 1360: 384(. اکن قصیده در تذکمه یَ نیز منقِل است، 

العَت خِبی 
ّ
گَه به ترَمی و گَه به اختصَر. اکن قصیده اط

دربَرۀ وابستگی دربَره سیفی در اختیَر می گذارد. الزم 

است گفته نِد که قصیده در تذکمه یَ و کتَب یَه بالغی، 

ابیَت  یداکت  میَش  اکن  در  نیَمده است.  کَمل  به طِر 

مجمع  بیش تمه از آش را نقل کمده، امَ بَز اکن قصیده در 

الفصحا نیز به طِر کَمل نقل نشده و گذنته از اختالف یَ، 

وح رایگشَ است، در  کک بیت از آش که در ننَسَکی مرد

مونس  در  قصیده  اکن  کَمل تم  نسخۀ  نیست.  مِجِد  متن 

األحرار فی دقایق األشعار محّرد بن بدر جَجممی )قمش7ق( 

به کَدگَر مَنده است.3 بماه پمییز از اطَلۀ کالم، تنهَ به ذکم 

 نظم خِد، به یرَش نیلی که در مونس األحرار 
ّ
دو بیت مد

آش  به  را  عالقه مند  ِانندگَش  خ و  می کنم  اکتفَ  آمده است، 

کتَب ارجَع می دیم:

سیم و  سنگ  که  در  که  کن 
ّ
جالل الد عَدل  خسمو 

گشته اند از4 سیم جِد و سنگ حلرش نممسَر...

سنگ به  نَپخته  سیم  بخشد  آنیه  محرِد  نَه 

ِار خ سیم  جــِدش  پیش  سنگست  چِش  زآنیه 

)جَجممی، 1337: 144/س( 

صفَ، بَ انَره به ذکم نَم »محرِد« در اکن قصیده، می نِیسد:

پَدنَیَش  از  محّرد  ارسالش خَش  بن  محرِد  نَکد 

خماسَش  در  سنجم  جَنشین  و  ِایمزاده  خ آل افماسیَب، 

صَحب  آه ابه،  مؤکد  دست  به   566 سَل  به  که  بَند، 

ربیعی،  نک.  نیز  626/2؛   :1388 )صفَ،  ند.  کِر  نیشَبِر، 

 )76 :1396

تمدکد صفَ به جَست، زیما قصیدۀ مذکِر به مدح محرِد 

بن ارسالش خَش اختصَص ندارد. در کیی از بیت یَ لقب 

نظم  در  بَ  نده است.  ذکم  محرِد  بماه  کن« 
ّ
»جالل الد

او  لقب  که  بِد  محرِدنَمی  پی  در  بَکد  لقب  اکن  گمفتن 

کن محرِد سلطَش نَه بن اکل 
ّ
کن بَند. »جالل الد

ّ
جالل الد

ارسالش« )596ق( تنهَ فمده است که بَ اکن مختّصَت در 

کِچک تم  بمادر  او  می ننَسیم.  عصم  آش  سالطین  میَش 

کن تیش است که از ینگَم ممگ اکل ارسَالش در 
ّ
عالءالد

568ق تَ زمَش ممگ بَ بمادر خِد در منَزعه بِد )نک. جِکنی، 

ِاش  1386: 2/ 385– 394؛ مستِفی، 1387: 486(. بنَبماکن می ت

کن 
ّ
جالل الد دربَر  به  وابسته  نَعماش  از  سیفی  که  گفت 

محرِد بِده است نه سلطَش تیش. در حَل حَضم، پیش از 

ی 
ّ
العَت تَزه، ییچ قمکنۀ تَرکخی و مستدل

ّ
کَفته ندش اط

وابستگی سیفی را به دربَر تیش تأکید نری کند.

4.سترسدبس چمهسرچ

از  فهمستی  کتَب،  ابتداه  در  اق 
ّ
العش رسائل  نِیسندۀ 

تمتیب  نَمل  فهمست  اکن  داده است.  تمتیب  آش  مطَلب 

نَمه یَ و مِضِع نَمه یَست: »نَمۀ اّول، در عَنق ندش به 

. میَش  آمدش« و...  اخبَر و اوصَف«، »نَمۀ دوم، در نظم 

مِضِع نَمه یَ، آش چنَش که در فهمست گفته نده، و آش چه 

ِاش  در متن نَمه یَ آمده است تفَوتی وجِد ندارد؛ امَ گَه عن

ِاش  عن گفت  ِاش  می ت که  به طِره  است،  متفَوت  نَمه یَ 

ِاش نَمه یَ در متن است.  نَمه یَ در فهمست خالصه تم از عن

می دانیم که اکن فهمست از خِد سیفی است.5 بَ اکن حَل 

خِد  به  نَمه یَ  ِاش  عن نبِدش  کیسَش  که  نیست  ص 
ّ
مشخ

نِیسنده بَزمی گمدد کَ دخَلت کَتب است. کَتْب فهمست 

نَمه یَ را در چند صفحه و در دو ستِش نِنته است. او در 

یرۀ اکن صفحَت، واژۀ »نَمه« را بَ قلری درنت تم روبه روه 

یم نِنته است. بعید نیست که او بماه حفظ زکبَکی در 

ِاش نَمه یَ را به اختصَر نِنته بَند. ول فهمست، عن جد

اکن، در کک مِرد صفحَت کتَب جَبه جَ  از  گذنته 

اکن  خِرده است.  یم  به  نَ مه یَ  تمتیب  و  نده است 
بیت مِرد نظم مَ در کیی از نسخ مونس األحرار مِجِد نیست. بَ اکن حَل بَکد  3.س
صِرت  نِ  کَفته یَه  و  جدکد  مطَلعَت  اکن که  مگم  کمد،  اعترَد  متن  به 

درست تمه از اکن قصیده به دست دید.

متن: گشته انداز.  .4

او پس از اترَم فهمست می نِیسد: »چِش از فهمست نَمه  پمداخته ندم...«  5.س
)سیفی، 1399: 14( که مؤکّد گفتۀ مَست.
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کَ  داده است  رخ  کتَب  صّحَفی  ینگَم  در  کَ  جَبه جَکی 

محترل تم  نخست  احترَل   
ً
ظَیما عیس بمداره.  ینگَم 

است. اکن جَبه جَکی بدکن صِرت است که صفحَتی که 

نَمۀ  ابتداه  و  نِدویفتم  نَمۀ  پَکَنی  قسرت  حَوه 

نِدویشتم است در میَنۀ نَمۀ سی ودوم آمده است. در متن 

از  ربَعی  کک  ذکم  بَ  سی ودوم  نَمۀ  است  قمار  کتَب 

اّول ربَعی در صفحۀ 144  بیت  کَبد.  پَکَش  »ابن طلحه« 

جَ به جَکی  اکن   .149 صفحۀ  در  دوم  بیت  و  آمده است 

خِانندگَش کتَب و پژویشگمانی را که قصد دارند دربَرۀ 

اکن  ابن طلحه تحقیق کنند گرماه می کند. حَل که  انعَر 

قمار  عرِم  دستمس  در  قمش یَ  از  پس  ارزنرند  اثم 

بدکن  نِد.  ممتفع  نقیصه  اکن  است  نَیسته  گمفته است، 

 73a, 73b,( 148 تمتیب بَکد صفحَت 145، 146، 147 و

74a, 74b( را به بعد از صفحۀ 378 )189b( انتقَل داد.

5.سترسدبسمطچلب

متن  مطَلب  گَه  که  بداند  بَکد  اق 
ّ
العش رسائل  ۀ  خِانند

پیِسته نیست. بدکن تمتیب که گَه مطَلب در جَه منطقی 

کک  تنهَ  اکن که  به  تِّجه  بَ  ندارند.  قمار  خِد  معقِل  و 

نسخه از اکن کتَب در دست است، نری تِاش تعیین کمد که 

ف نَنی نده است کَ مقّصم اکن 
ّ
اکن آنفتگی از قلم مؤل

امم کَتب است. در اکن مِرد جَنب احتیَط آش است که 

کَتب را در اکن امم مقّصم بدانیم. بَ اکن حَل تَ پیدا ندش 

نسخه یَه دکگمه از اکن کتَب نری تِاش در اکن خصِص 

حیری صَدر کمد. در اکن بَره تنهَ به ذکم کک نرِنه از 

ابتداه کتَب اکتفَ می کنیم تَ نَیده بَند بم گفتۀ مَ، ور 

مطَلعه  بَر  کک  بَ  تنهَ  اثم  اکن  مخَطبَش  که  می دانیم  نه 

متن  کتَب،  مِاضع  از  بمخی  در  که  می نِند  متِّجه 

ندارد. منطقی  پیِستگی 

در سطِر پَکَنی صفحۀ 4 کتَب، مطلبی آمده است که 

ق به اکن صفحه نیست. در اکن صفحه نِیسنده حَالت 
ّ
متعل

بممی نرَرد،  را  معشِق  و  عَنق  میَش  در  جَره  مختلف 

سپس از ضمورت تألیف چنین کتَبی سخن می گِکد؛ امَ 

به نَگَه در میَنۀ اکن بحث، از درجۀ سِم محبّت سخن به 

میَش می آکد:

و از بهم اکن معنی در یم کیی از اکن معنی نَمه اه انشَ 

کمده آمد، تَ یم صَحب واقعه اه مقصِد خِیش درکَبد و 

ِانند؛  درجۀ سِم افماط محبّت است که آش نِع را عشق خ

ِاند رسید که   آش نبَند که بدکن درجه ت
ّ
امَ کسی را محل

درجۀ انبیَ و اولیَست... اکنست سه درجۀ دوستی که بیَش 

کمده آمد و بنَء اکن رسَکل درجۀ دومست که به واسطه آمده 

است میَش اکن دو درجه. )سیفی، 1399: 6-4(

پیداست که اکن سخن ممبِط به اکن بخش نیست، زیما از 

درجه یَه کیم و دوم محبّت سخنی به میَش نیَمده است. 

جَکگَه اصلی اکن سخن جَکی است که سیفی »فصلی در 

صفت دوستی و کیفیّت و اقسَم آش« نِنته است )یرَش: 15(. 

در اکن فصل تنهَ به دو درجۀ کیم و دوم محبّت پمداخته 

وش ذکم درجۀ سِم محبّت، نَمۀ اّول نموع  نده است و بد

مۀ کتَب در نمح درجۀ 
ّ
می نِد. پیداست که آش چه در مقد

ق است به اکن بخش. بنَبماکن 
ّ
سِم محبّت آمده است، متعل

کتَب  از  نِع سِم محبّت  ذکم  که  بدانند  بَکد  ِانندگَش  خ

ت انتبَه کَتب، در 
ّ
سَقط نشده است، بلیه به احترَل، به عل

جَکی دکگم نِنته نده است. بَ حذف اکن بخش، مطَلب 

مه نیز منسجم تم می نِد.
ّ
مقد

6.سمطچلبوسازسمتنسازسقلاسکچسبسارتچرهساتت

اق از قلم کَتب 
ّ
رسائل  العش متأّسفَنه بخش یَکی از متن 

در  اکتفَ می کنم.  مِرد  دو  ذکم  به  نرِنه  بماه  افتَده است. 

ِانیم:  پَکَش صفحۀ 57 می خ

و یم بدکن معنی انَرت کمده است گِکندۀ اکن بیت علی 

بن الحسن و بَ اکن یره گَه گِکم چه بِده که سخن آش مَه 

چِش لب نیمکن او بِده... )یرَش: 57 – 58( 

پیداست که در ادامۀ ذکم نَم علی بن الحسن، سیفی بیتی از 

را  بیت  آش  کَتب   ،
ً
امَ ظَیما بِده است،  آورده  به نَید  او 

فَق در صفحۀ 144 نیز تیمار نده است: 
ّ
ننِنته است. اکن ات

بیند تیمار یری کند، چنَنیه  تَ آش جرَل یری  بنده  اکن 

گفته اند: بم جرله اگم آش جَنب را بنَه دوستی محیم بَند 

و قَعدۀ وفَداره مستحیم امید آش بِد که از اکن آفَت که 

ِاش بِد.  کَد کمده آمد اکرن ت

اکن  افتَده است.  اکن جَ  از  کَ بیت یَکی  پیداست که بیت 

نقصَش یَ نَکد نَنی از نسخه اه بَند که نسخۀ 685  از 
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روه آش کتَبت نده است، زیما کَتب متن را دوبَره خِانده 

و افتَدگی یَه آش را در حَنیه کَ دروش متن نِنته است. 

در جَه جَه کتَب نشَنه یَکی از اصالح متن دکده می نِد. 

بماه نرِنه به صفحَت 36، 45 و 61 مماجعه کنید. اکن 

سبب  کَتب  عجلۀ  که  نیست  ذین  از  دور  نیز  احترَل 

از متن سَقط  او نده بَند. در یم حَل مطَلبی  تی 
ّ
کم دق

جَه  بتِاش  دکگم  نسخه اه  ندش  پیدا  بَ  نَکد  که  است 

خَلی آش یَ را پم کمد.

مشچ و

مه ـ 
ّ
آذر بیگدلـی، لطفعلـی بیگ )1337(. آتشـکدۀ آذر. بـَ مقد

و فهمسـت و تعلیقـَت سـیّد جعفم نـهیده. تهماش: مؤّسسـۀ 

نشم کتَب.

جَجممـی، محّرـد بـن بـدر )1337(. مونـس األحـرار فـی ـ 

مۀ محّرـد قزوکنی. به ایترـَم میمصَلح 
ّ
دقایـق األشـعار. بَ مقد

حَد.
ّ
طبیبی. ج1. تهماش: چَپ ات

ـَق«. ـ 
ّ
جهَنبخـش، جِکَ )1399(. »فمدوسـی در رسـَئل العش

و  )مـمداد  سـِم  نـرَرۀ  سـی وکیم.  سـَل  پژوهـش،  آینـۀ 

نهمکِر(: 253 – 265.

ـی مهـّم ـ 
ّ
خیَّم پـِر، عبدالّمسـِل )1329(. »چنـد کتـَب خط

فَرسـی در گِنـه اه از آسـیَه صغیـم«. دانشـکدۀ ادبیـات 

دانشگاه تبریز، ش20-19: 41 – 48.

ــــــــــــــ )1368(. فرهنگ سخنوران. تهماش: طالکه.ـ 

ـعرا. به یّرـت محّرد ـ 
ّ
دولتشـَه سـرمقنده )1366(. تذکرة الش

رمضَنی. تهماش: کاللۀ خَور.

رازه، امین احرـد )1389(. تذکـرۀ هفـت اقلیـم. تصحیـح و ـ 

ِانـی سـیّد محّرـد رضـَ طَیمه »حسـمت«.  تعلیقـَت و ح

تهماش: سموش.

کن محّرـد بـن قیـس )1360(. المعجـم فی ـ 
ّ
رازه، نـرس الد

معاییـر اشـعار العجـم. به تصحیـح عبدالِّیـَب قزوکنـی، بَ 

ـی قدکـم و تصحیـح مـدّرس 
ّ
مقَبلـه بـَ نـش نسـخۀ خط

رضِه. تهماش: زّوار.

ربیعـی، سـریّه )1396(. »سـیفی نیشـَبِره«.در: دانشـنامۀ ـ 

زبـان و ادب فارسـی. به سمپمسـتی اسـرَعیل سـعَدت. ج4. 

تهماش: فمینگستَش زبَش و ادب فَرسی. ص76-75.

اق و ـ 
ّ
سـیفی نیشـَبِره، علی بن احرد )1399(. رسـائل العش

ِاد بشـمه. تهـماش: بنیـَد  وسـایل المشـتاق. به کِنـش جـ

مِقِفَت دکتم محرِد افشَر-سخن.

صفـَ، ذبیـح هللا )1388(. تاریـخ ادبیّـات در ایـران. تهـماش: ـ 

فمدوس.

عِفـی، محّرـد )1390(. لبـاب األلبـاب. به کِنـش سـعید ـ 

نفیسی. تهماش: پیَمبم.

مسـتِفی، حرـدهللا بـن ابـی بیـم )1387(. تاریـخ گزیـده. ـ 

ِاکی. تهماش: امیم کبیم. به ایترَم عبدالحسین ن

یداکـت، رضَقلـی خـَش )1383(. مدارج البالغـه در علـم ـ 

بدیـع. تصحیح حرید حسـنی، بَ یرـیَره بهـموز صفمزاده. 

تهماش: فمینگستَش زبَش و ادب فَرسی.

به کِنـش ـ  الفصحـاء.  مجمـع   .)1382( ـــــــــــــــ 

َ. تهماش: امیمکبیم.
ّ
مظَیم مصف




