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ۀمتشه ۀرقپزاپیۀ
ّرۀح پ؛ۀحبۀُپ ۀنیتس ا پف

فرمحفوظردررکتابخالۀرمسجدرهعظمرقم،ر
ز
دررمیانرنسخرخط

تینر
ز
بینرهلدی کار دهردر وجودر 2960ر بارکمارۀر دستنویسفر

هرهألبصار«1ر
َّ
لر»متنز کاملرچراررمتنرهست؛رعنوهنربخشرهوز

ور هستادیر لک.ر بخشرهار دیگ ر هّر العر
ز
هط )ب هیر کدهرهستر ثبتر

دیگ هن،ر1389:ر4/ر118-122(.رکاتبرنسخا،رکخصفربارلامر

عافرهلدهمغالفرهسترورتاریخرکتابت،رچنانرکاردررهلجامارهار

تص یحرکده،رسالر822قرهست:

قدروقعرهلف هغرمنرتنمیقاربحمدهللارتعالفرورحسنرتوییقاریومر

قدرهر مرهللار
ز
عظ هلمعظمر منرکر رکعبانر هلعش ینر هالثنینر

رهلعالمینر ارربز
ز
822رور]هلرر[رسالمرعافرهلم ساینرورهلحمدرنا

األبصار،ر )متنّزه  حالا.ر هللار هحسنر هلدهمغالفر عافر کتبار ور

گ73پ(

ّمانرتألیفرآن،ر متنّزه األبصاررسفینارهیرموضوعفرهرسترکار

بنارب رق هئنرتاریخف،رآخ ینرسالرهایرق نرهشتمرهج یر

بودهرهست.رجزرنسخۀرقم،ردستنویسردیگ یرهّرهینرهث ربار

بارکمارۀر هلجمرور«ر سشینةر ور هلبحورر »مجمعر رعنوهنر

محفوظر هستالبولر دهنشگاهر کتابخالۀر درر IUK.FY.417ر
ر
ً
هسترکارگ چارصفحۀرهلجامۀرآنرهیتاده،2ردستنویسرنسبتا

یتادگفرهایر
ُ
ما(روره کامافرهستر)بار1978بیت،رغی رهّرهبیاترمقدز

تاریخر تر
ز
بارعا قمر نسخۀر دررمجموع،ر لدهرد.ر رهر قمر نسخۀر

ههمزیزتر هصالترضبطرهار ور تألیفر ّمانر بار نزدیکر کتابِتر

ودر18رصفحارهّرمتنرآنرهیتادهرهست. بیشرت یردهرد،رهمارحد

هبفربش رهالکشذریر هبوبش ربنرعافربنر هث ر هینر فر
ز
مؤل

کاهریحیفر بار رهر خودر کتابر متن،ر تص یحر طبقر کار هستر

میانر درر ک دهرهست.ر پیشششر )ح789-795ق(ر  یر
ز
مظف

فرهّرخویشردررهینرهث رآورده،رنشالفرهّر
ز
هکعاریرکارمؤل

درورویاتشرمعاومرلیسترور
ز
صردیدهرلمفرکود.رسالرتول

ز
تخا

ّمانرهینرتألیف،ریعنفرسالرهفتصدر تنرارمفرتوهنرگفترکارتار

ورلودرورهلدی،ردررقیدرحیاتربودهرهست.رهّرحدودرهشتادربیتفر

کدهرهست،ر درجر سفینار هینر درر »لجامعا«ر عنوهنر ذیلر کار

طرهرسترورب جستگفر مفرتوهنردهنسترکاردرجۀرکع شرمتوسز

ویژهرهیرلدهرد.ردررمیانرهینرهبیات،ربیتفرهّرهورهسترکاردرر

دررجوهبرویادهریرهایر م دمانر ور ّگارر بفرویایفررو هّر آنر

خویشرگالیارمفرکند:

ویــارمجــویرورم وزترطمــعرمــدهررهّرخاق

دیدم کیمیار ور سیم غر کار لگفتر کسفر

)بابر22(

هینربیترهّرلظ ری مرورمحتوه،رگویفرصورتردیگ یرهّرهینر

بیترحایظرهست:

لمفرکنوی سخنر ورر کس،ر ّر مجویر ویار

مفرباش کیمیار ور سیم غر طالبر باره ّهر

آیارهّرکباهترمیانرهبیاترهکشذریرورحایظرمفرتوهنرلتیجار

ب ق هرر دور هینر میانر هدبفر  ر
ز
تأث ور تأثی ر لوعفر کار گ یتر

بایدر هینرجار درر کار مرمر بسیارر لشاتر هّر یشفر بودهرهست؟ر

ط حرک درهینرهسترکارهمردررمتنّزه  األبصار )نسخۀرهستالبول،ر

گ36پ(3رورهمردررتحفۀ نصرتیر)گ62ر(،رکارآنرهمرتألیفر

هکشذریرهستروردررهدهماربیشرت ربارآنرخوههیمرپ دهخت،ر

بیتفرهّرحایظرآمده4رکارهمینرلشتارآنررهریشفرهّرکرنرت ینر

اربارهینرکارهینر یفرمفرکند،روربارتوجز منابعرکع رحایظرمع ز

دورهمرعص ربودهرهلدرورحایظرسف یرباریزدردهکتا،ۀهحتمالر

هر
ف
ۀّپبحنهۀشکپحلل

farzaneshokrollahi@gmail.com

بارهلرامرهّرکع رکمالرهلدینرهسماعیل: *ر
سفینارهاررهردرربح ردیدهرهلدربسفرررررسفینارهیرکاردررهوربح هاربودرهینرهست

طرلگارلدهرموردرپژوهشرق هررگ یتاروربارّودیرمنتش ر متنرکاملرهینرسفینارتوسز 1.ر
خوههدرکد.

بنارب رق هئنرنسخارکناختف،رهحتمالرمفررودرکارهینرنسخارهمردررق نرلرم،رورچار 2.ر

بساردررلیمۀرلخسترآنرکتابترکدهرباکد.

هینربخشرهّرجماۀرهیتادگفرهایرنسخۀرقمرهست. 3.ر
لاره کارچر هرب هی وختردلب یردهلدررررلاره کارآینارساّدرسشندریردهلد 4.ر

)گ26پ(
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آنرکاریشدیگ ررهرکمروبیشرمفرکناختارباکندرورحتفردرریزدر

ق ینۀر دهرد.ر وجودر بودهرباکند،ر دهکتار دیدهریر کی هّر یار

دیگ یرکارممشنرهسترحاکفرهّرآکنایفرورهرتباطرهینردور

 یر)حک.ر
ز
تنرباکدرآنرهسترکارلص ةرهلدینرکاهریحیفرمظف

ساساۀر سر )مؤسز محمزدر مبارّهلدینر همی ر لوۀر 789-795ق(ر

ممدوحر همر ور بودهرهستر حایظر ممدوحر همر  (ر
ز
آلرمظف

هکشذری،رچنانرکارهکشذریرجزرمتنّزه  األبصار ورمجمع 
البحور،رتحفۀ نصرتی رهرهمربارهورتقدیمرک دهرهست.5

ف
ف
دیگپۀآثارۀاؤل

ر
ز
ین درر األبصار  متنّزه  فر

ز
مؤل هّر دیگ ر هث یر نصرتیر تحفۀ 

دهنشگاهر درر بارکمارۀر2576ر آنر کاردستنویسر لرهستر ت سز

تر هنرلگردهریرمفرکود.ردروهقعرهینرنسخارکاملرچندرهث ر

)گ35پ-ر آنرهاستر دومیِنر نصرتی  تحفۀ  کار هستر
ز
مجز

فر
ز
104ر(.رهینرنسخاردررق نر12رقم یرکتابترکدهرورلامرمؤل

ضبطر هالکشذریر عافر بنر هبوهلش یمر دستنویس،ر هینر درر

خطایر مفررودر هحتمالر ق هئنر دیگ ر بار ار توجز بار کار کده،ر

کتابتفرباکد.6ردربابرعنوهنرهینرهث ربایدرگفترکارهمردرر

متنّزه  األبصار ورهمردررهینرهث ،رهکشذریربارهکارهربارلقبر

کاهریحیف،رکار»لص ةرهلحقرورهلدلیارورهلدین«رهست،رهوررهر

مدحرگفتاروردروهقعرهث رخودررهربارعنوهنرتحفارهیربارممدوحشر

پیشششرک دهرورآنررهرتحفۀ نصرتیرلامیدهرهست.

عهوح ۀمتشهه

مارچنینرآمدهرهست:
ز
دربارۀرعنوهنرهینرهث ردرربخشفرهّرمقد

ر،رضعیفر شرهینرمح َّ
ز
 رورُم ق

َّ
شرهینرمسط

ز
هماربعد،رمنق

لحیفرقاص رمقصز رهبوبش ربنرعافربنرهبفربش رهالکشذریر

حسبر چونر مستوًرهرـر عیبار ور مغفوًرهر ذلبار ار
ز
هنا ـرجعلر

ور م هحلر قطعر درر تح یکر هّر قامر قدمر هلعالیة،ر هالکارةر

مناّلرت تیبراجمعۀحلباورۀوۀمکشهةۀحلجمهوررتسشینر

دهد،ردرربعضفرهّرمجالسرخاص،ردررتضاعیفرمنایثارور

هثنایرمحاوره،رغبرهالستحسانرچنانرهبدهرهیتادرکارهنگامر

مرور مجال،رلر یرهّینربح رهج هرک دنرکارک برآنرمقسَّ

بر
َّ
م ت سوهقیشر ور جدهولر ور مر

َّ
مسر آنر هلصابر مجاریر

باکدرمصوبرهیتد،ردررثالفرهلحالربذهنرموجبرمساقرهینر

معر هیتاد.ر ساقر
ز
هت فاقر

ز
هت سبیلر ب ر بابر هفتادر ب ر ماتقطر

وررهلمعنفرعایارور ع یاترمنرغی رذلکرهلبح رهلزهخ رید

وَسماترغی رمسشوبةرعنرذلکرهلسحابرهلماط رورهلسیاقر

هۀحألزصاررموسومر
ف
یحتاجرهلیا...رورهینرمط حرهلظارربرمتهز

گ دهلید...ر)متنّزه االبصار،رگ3ر(

هینر هّر پیشر هکشذریر کار مفرکودر روکنر ت تیبر هینر بار

سکینة  و  البحور  مجمع  عنوهنر بار جامعفر هث ر کتاب،ر

الجمهوررتألیفرلمودهربوده،رورمتنّزه  األبصار طبقرتص یحر

وی،ررودیرهّرآنردریایرهصافروردروهقعرگزیدهرهیرهّرکتابر

لخستینرهست،رکارتارکنونرنشالفرهّرآنرباردسترلیامدهرهست.ر

ب رهینرهساس،رکاتبرنسخۀرهستالبولردررعنوهنرگذهریر

هث ردچاررهکتباهرکدهرورعنوهنرصحیحرآن،ردرروهقعرهمانرمتنّزه 

 األبصاررهست،رکاردررنسخۀرقمرباردرستفرآمدهرهست.

تالشلۀماختار؛ۀوۀااتوحیر

یکرسفینۀر متنّزه  األبصار  ف،رمفرتوهنرگفتر
ز
کا لگاهفر درر

ار مارهیرمنثور،رکاربارتوجز
ز
موضوعفرورمحتوهیفرهستربارمقد

لرمر ور هشتمر ق نر درر مشابرشر آثارر بار ساختارر هینر بار

موردر کار ُجنگرهایفر هّر بسیاریر درر دهرد.ر تفاوترهایفر

کارر هصاِفر کاکاۀر گ یتارهلد،ر ق هرر پژوهشگ هنر ب رسفر

موضوعاتفر گ یتنر لظ ر درر بار کار هستر آنر ّهنر ُجنگرپ ده

ونرآن،رهکعاریرهّرکاع هنرهمرعص ریارپیشر خاصروریاربد

هّرخودررهردرجرمفرکنندروردرروهقعردررگزینش،ر»کاع محور«ر

پ دهختا،ر هکشذریر کار ُجنگفر درر همار »کع محور«لد.ر ور

لیزرموهجریم.رهوردرر بار»بیترمحوری«ر جزرموهردریادکده،ر

رکاررخویشردررموضوعاتر
ِ
وهقعرهکعارررهربارعنوهنرموهدرخام

مختافرجمعرآوریرک ده،رسپسرهبیاتفررهرکارمنظوررلظ رهور

بودهرهلدرهّردلرهمینرهکعارربی ونرکشیدهروردروهقعرکاررهو،ر

دوچندهنر ذوقفر ور تر
ز
دق کار هست،ر گزیدهر هلدرر گزیدهر

شاهنامه،ر هّر هور هلتخابرهایر موردر درر ر
ً
مثال مفرطابد.ر

مفربینیمرکارهبیاتفررهرکارم تبطربارموضوعربابرهستند،رهّر

طوریر شاهنامه،ر مختافر دهستانرهایر ور بخشرهار دلر

هیچرگولار لر هوز لگاهر درر کار نشالدهر همر کنارر هن مندهلار

گسستفرمیانرآنرهاربارچشمرلمفرخورد؛ردرصورتفرکارهینر

توهلفردررمتنرشاهنامه لیسترورمیانرآنرهبیات،رصفحاتر

لیزررک.رهیمالف،ر1395:ر433-425. 5.ر

همچنینرلامرهوردررفنخا )ج7،رص647(ربارصورتر»هبوبش ربنرعافرهسشندری«ر 6.ر

آمدهرکاربارلظ رمفررسدربخشرآخ رآنرحاصلربدخوهلفر»هکشذری«رباکد.
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دورۀ سوم، سال ششم
شامرۀ یکم و دوم )95-94(

بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

بسیاررّیادیریاصااروجودردهرد.

پ ب گرت ر کتابر هّر گزیدهرهیر خودر کار األبصار،ر متنّزه 

هست،ر الجمهور  سکینة  و  البحور  مجمع  بارلامر هکشذریر

هساس،ر هینر ب ر کدهرهست.ر تألیفر موضوعفر باِبر در70ر

درر آنر هّر نشالفر هنوّر کار هصاف،ر منبعر کار مفررودر هحتمالر

دسترلیست،رحدهقلردررحدودر100ربابربودهرباکد،روریار

آنرکاربارهمینرتعدهدرهبوهب،رحجمرهکعارردرجرکدهردرره ر

بابربسیارربیشرت ربودهرباکد.ر

تردیباچارلویسفرقدما،ر
ز
مۀرمتنّزه  األبصار، بنارب رسن

ز
مقد

مشحونرهّرکاماترورت کیباترع بفرهسترورلث رآنردررقیاسر

ما،رپسر
ز
فردررهینرمقد

ز
بارمتنرهصافردکوهریرهایفردهرد.رمؤل

کتاب،ر تألیفر چگولگفر ور چ هیفر درر توضیحاتفر ذک ر هّر

یر سترباندباالیفرهّرکمارهرورعنوهنرهبوهبرباردسترمفردهدر

مارورچاردررمتن،رس هس ربار
ز
کارهینرعناوینرلیزرچاردررمقد

هبوهْبرگست ۀروسیعفررهردررب ر ّبانرع بفررهست.رموضوعر

مفرگی د،رهّرتوحیدرورلعتررسولصرورموهعظرهخالقف،رتار

ذک رعشقرورپی ی،روصفریصولرورهبنیارورعمارهترورهبزهرر

ورآالترجنگرورمعمزا.ردررهینرمیان،ربابر61رکاردرروصفر

لرت ینر هسبرورم هکبرهست،رباردررب ردهکتنر101ربیت،رمفصز

بابرهینرسفینارمحسوبرمفرکود.ردررهینرجا،رب هیرآگاهفر
بیشرت رخوهلندگان،رعناوینرتمامرهبوهبررهرذک رمفرکنیم:7

ر زاب1:ریفرهلتوحیدرورهلتمجیدرورهلتنزیارورهلمناجاتـ

ر زاب۲:ریفرلعترسیزدرهلم ساینرصاوهترهللارعایاـ

ر سمیزاتـ
َ
زاب۳:ریفرهلق

ر زاب۴:ریفرهلموهعظرورهلنصایحـ

ر زاب۵:ریفرهلعدلرورهلظامـ

ر باعارورتدبی رهلعقالرورمصاحبترمـ
ز
زاب۶:ریفرهلعقلرورهت

ر طفرورهلعنفـ
ز
زاب۷:ریفرآثاررهنا

ر رهلرمةرورهلتعففرعنرسؤهلرهنائامـ زاب۸:رریفرعاوز

ر زاب۹:ریفرهلعزلةرورهلقناعةـ

ر زاب۱۰:ریفرمذمةرهلروهرورهلطمعرورطولرهالملـ

ر زاب۱۱:ریفرّوهلرلعیمرهلدلیارورلظ رهالعتبارـ

ر خارورهلبخلـ زاب۱۲:ریفرهلسز

ر هلعوهمرورهالک هررورـ زاب۱۳:ریفرهالحت هّرعنرصحبةر

هلتح یضرعافرتحصیلرهألدب

ر فرورهلعجاةرـ
ز
زاب۱۴:ریفرهلصموترورکث ةرهلشالمرورهلتأل

ورهلصب رورهلحام

ر ورـ هلحزمر رعایةر ور یتدهرکر الر یاتر مار أنر یفر زاب۱۵:ر

ظرورهلوقت
ز
هلتیق

ر رـ
ز
أن هلمدهرهةربحسبرهالمشانرور هلتدبی رور زاب۱۶:ریفر

هلصاحرخیٌ رورقبولرهلمعذرةرورهلمشاورةرمعرهلشب ه

ر یصاحرـ الر هلماکر أنر ور هلف صر هلتراّر یفر زاب۱۷:ر

ناش کةروررجوعرهلمنصبرهلفرأهایاربحسبرکفایترمر

ر
ً
مدرجا

ر زاب۱۸:ریفروضعرهالکیاءرموضعراروررعایةرخی رهألموررـ

ّمةرهلطور ورعدمرهلغ ورربنفسارورمال

ر هلتف درـ ور هلنسبر الر بالحسبر هالعتدهدر یفر زاب۱۹:ر

بنفسارورأنرهلشفرالرینقصربتقبیحرهلُعیزاب

ر زاب۲۰:ریفرهلثباترورهلتزلزلرورمذمةرهلشذبـ

ر رهلزمانرمشافربالطبعرورهالغماضرعنرـ
ز
زاب۲۱:ریفرأن

رؤیةرهلعیب

ر بصب رـ هالخالصر ر
ز
أن ور بالضدر هلمشایاةر یفر زاب۲۲:ر

باالختصاصرورعدمرهلویاءرورهلم وة

ر زاب۲۳:ریفرهلتفاوةربینرهألکباهرورهالعتدهدربالمعنفرالرـ

بالصورة

ر هلظف رـ أنر ور هلتماقر عافر هالعتمادر عدمر یفر زاب۲۴:ر

بالم همریرونرهلمعوررورهآلالم

ر زاب۲۵:ریفرهالعتذهررورهالستعطافـ

ر زاب۲۶:ریفرهلمنةرورتمریدرحقارةرهلردهیاـ

ر زاب۲۷:ریفرهلعیادةرورهالستدعاءرهلفرهلمجالسـ

ر رهالصلرالریخطفـ
ز
زاب28:ریفرت بیةرهنائیمرورأن

ر زاب۲۹:ریفرهلششایةرورهاللقالبرهلزمانرورجوررهنائامرعافرـ

هلش هم

ر قدررـ منر ینقصر الر هلحبسر ور هلقیدر ر
ز
أن یفر زاب۳۰:ر

رمعر
ز
رباقتحامرهلشدهیدرورهلتحملرورأن

ز
رهلعز

ز
جلرورأن هل ز

هلعس ریس ه

ر رهالحت هّرعنرهلقضارـ
ز
رورأن

ز
رالربالِجد

ز
رهلَجد

ز
زاب۳۱:ریفرأن

رقیمةرهألکیاءریظر ربفوهترا
ز
الرینفعرورأن

رقم،رعناوینرورتوهلفربعضفرهّرهبوهبر
ٔ
اربارب خفرهیتادگفررهایرنسخا بارتوجز 7.ر

رهستالبولرمقاباارورهصالحرکدهرهست.
ٔ
ما،ربارنسخا

ز
مقد
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دورۀ سوم، سال ششم
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بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

ر مرورهلتفوزقرمنرغی رهستحقاقرورعدمرـ
ز
زاب۳۲:ریفرهلتقد

رهل هحةرنالرذهلرورهلمشقةرألهلرهلشمالر
ز
هلیاسرورأن

ر أنرـ ور هالعافر جفاءر عندر هالدلفر ظرورر یفر زاب۳۳:ر

ج ربالتدرز
ز
هلشمالرالریحصلرهال

ر تفرالریحتاجرهلفردلیلرورـ
ز
زاب۳۴:ریفرظروررهألکیاءرهل

جا هلقابایزةرورهلوقوفربینرهلخوفرورهل ز

ر رهلزینةرالرباناباسـ
ز
زاب۳۵:ریفرهلخضابرورهلشیبرورأن

ر ورـ ار
ًّ
ذم ور مدًحار لثً هر ور ظًمار

َ
ل هلشالمر یفرصفةر زاب۳۶:ر

هلبالغةرورهلتفاخ ربرارورجودةرهلخاط رورهلحظر

ر زاب۳۷:ریفرصفةرهلسفاینرهلشع یةرورهلبح یةـ

ر زاب۳۸:ریفرحفظرهلش هررورتفویضرهالختیارـ

ر اـ
ًّ
وهةرمدًحارورذم

ز
زاب۳۹:ریفرصفةرهلقامرورهلد

ر ـ
ز
زاب۴۰:ریفرهلنساءرورعصمترن

ر زاب۴۱:ریفرهلمدهیحـ

ر رالفـ
ز
زاب۴۲:ریفرهلت

ر زاب۴۳:ریفرهلم هثفـ

ر زاب۴۴:ریفرهلتسافرعنرهلشفءربالشفءـ

ر زاب۴۵:ریفرهلعشقـ

ر زاب۴۶:ریفرهلبشاءرورهلضحکـ

ر زاب۴۷:ریفرهالکتیاقرورهلف هقرورهلتودیعـ

ر زاب۴۸:ریفرهالقامةرورهلسف ـ

ر زاب۴۹:رییماریصاحرنامشاتباترورهألجوبةـ

ر زاب۵۰:ریفرصفةرحسنرهألعضاء8ـ

ر وهیبرورهالصدهعرورهلخالـ رورهلذ
ز
رهلخد

ز
زاب۵۱:ریفرخط

ر ورـ اللر
ز
هلد ور هلغنجر ور هلمعاک ةر ور هلتقبیلر یفر زاب۵۲:ر

ّهلةرهلبشارة ه

ر ارورهلساقفـ
ًّ
زاب۵۳:ریفرهلخم رمدًحارورذم

ر زاب۵۴:ریفرصفةرهل بیعرورهلنسایمرورهلوردرورهل یاحینرـ

ورهألّهاررورهل یاض

ر یفرورح هرتاـ زاب۵۵:ریفرصفترهلصز

ر زاب۵۶:ریفرهلخ یفرورهلفوهکاـ

ر زاب۵۷:ریفرهلشتاءرورهلب درورهلسحابرورهلثاجـ

ر زاب۵۸:ریفرهألبنیةرورهلعمارهتـ

ر ورـ هلِوهادر ور هلتاللر ور هلحصونر ور هلقالعر یفر زاب۵۹:ر

هلجبالرورهلَمفاوّرورهلط قر

ر زاب۶۰:ریفرصفترهلسیفرورهألساحةرورعتادهارورصفةرـ

هلح برورهألبطال

ر رمدًحارـ
ز
زاب۶۱:ریفرصفةرهلف سرورهلم هکبرورسی هن

ا
ًّ
ورذم

ر یالفـ
ز
زاب۶۲:ریفرصفةرهنا

ر مسرورهلراللرورهلقم رورطاوعرارـ
ز
ةرهلش

ز
زاب۶۳:ریفرصف

ورغ وبرا

ر زاب۶۴:ریفرصفةرهلناررورک رهاـ

ر زاب۶۵:ریفرصفةرهلشمعرورهلب قـ

ر ورـ هالستحمامر ور هلحمامر ور هلماءر صفةر یفر زاب۶۶:ر

هلتش یحرورهلخاق

ر ادـ زاب۶۷:ریفرصفةرهلفصدرورهلفصز

ر اعرورـ مدرورهلفورروروجعرهل جلرورهلصز زاب۶۸:ریفرهل ز

یقدرهالسنانرورصف ترا

ر فطةـ
ز
زاب۶۹:ریفرهلج برورهلن

ر زاب۷۰:ریفرهلمعمزیاتـ

شاعپح 

ودر113رکاع رهّر بارتص یحرمتنرسفینا،ردررمجموعرهّرحد

کع هیرق ونرچرارمرتارهشتمردررهینرسفینارهکعاریردرجر

ودرلیمفرهّرآلانرکاع هنرکناختارکدهرهیرهستندر کدهرکارحد

کمالرهلدینر هّر هبیاتر تعدهدر بیشرت ینر میان،ر هینر هّر ور

تحتر همر بیتر چندر ور صدر ودر حد درر هسماعیلررهست.ر

نشانرمفردهدر کار آمدهر »لغی ه«ر ور »لوهحد«ر عناوینفرچونر

فرمجرولربودهرهست.
ز
لامرکاع هنرآنرهارب هیرمؤل

دررمیانرکع هیرسفینارلامرچرارربالویرکاع رلیزربارچشمر

بار لقلرکدهرهست.ر هیشانر هّر بیتر دهر ر
ً
کارمجموعا مفرخوردر

وجودرکمربودنرتعدهدرهینرکع هرورهلبتارهکعاررب گزیدهرهّر

ّلانر هیشان،رپ دهختنربارکع رآلانرنشانرمفردهدرکارجایگاهر

یربودهرهسترکاربتوهنردرریکرسفینار
ز
کاع ردررآنردورهردررحد

ّمان،رهکعاریرهّرآلانررهر لرآنر ورهمرردیفرکاع هنرط هّرهوز

هلعشاسردهد.رهینرچراررتنرعبارتندرهّ:راهۀمتر،رنصپةۀحلنساء،ر

ّپدوسۀخاتو ۀورّاطمه.رب خفرهّرکاع هنرکمت کناختارکدهر دررهصل:رهلحسنرورهالعضاء. 8.ر
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دورۀ سوم، سال ششم
شامرۀ یکم و دوم )95-94(

بهار - تابستان 1400 
]انتشار: زمستان 1401[

دررسفینارعبارتندرهّ:رحزوحلاسنۀیزدحنر،رحزوحلتتحۀعالمر،رحتسز،ر

رونقر،ر ُایهر،ر خبفاب؛ۀ خوحر؛،ر جاللۀحلدینۀ دحدح،ر حاشنۀحلدینۀ

حلدینۀزازویه،ر پی ه،رعزف
ف
شمالرۀدنستانر،رصایغۀرحب؛،رصدرحلی

لولویرۀ افر،ر
ق
ح ُصارۀ ]نپو؛[،ر خالدۀ ّخپحلدینۀ حکپم،ر عمادۀ

هد؛[،راپبزا ،ۀوراس ود؛.ردررهینرجارمجالرپ دهختنر ]ممُپ

باریکریکرهینرکع هرلیسترورآنرچارلگارلدهرهّرهکعاررآلانر

وردیگ رمنابعرباردسترآوردهردرری صتفردیگ ربارچاپرخوههدر

رسید.رجزرهینرهی هد،رهّرکاع هلفرهمچونرحزهپ؛،رحزوحلقامسۀ

]حسنر[،رحزوطانپۀشپوحنر،رزدیع،رحسامۀکومو؛،رحمشدحلدینۀ

اب،رعصار؛،10ر صف روار،رخضپۀیزد؛،9رروبزهۀمپخسر،رمپحجُۀ

اررلیزرهبیاتفر
ف
حش،رورا شنۀصت علرۀکاتب،11رغپر؛ۀعماد؛،رّپف

دررمتنّزه  األبصار درجرهست.

بارعااف،ر هینرسفینا،ر هگ چار بایدرگفترکار دررمجموعر

همار دهنستارلمفرکود،ر هدبفر تحقیقاتر لر دسترهوز منابعر هّر

درر مفرتوهلدر آنر درر مندرجر هکعارر غنفر گنجینۀر ب رسفر

پژوهشرهایرآتفربسیارررههگشارباکد.

اهازع

ر اررم هغـفرـ ّهدهرورمحمـودرطیـز هسـتادی،ررضـا،رصـادقرحسـنر

)1389(.رفهرسـت نسـخه های خطی کتابخانۀ مسـجد اعظم 

قم.رقم:ردیت رنش رب گزیده.

ر ُجنگرـ »یر ستر )1365(.ر مردویر هصغ ر ور هی جر هیشار،ر

ّهرتیموری«،رفرهنگ ایران زمین،رج26:ر205-190. هسشندرمی 

ر »سـفینا،رـ )1397(.ر بشـ یر جـوهدر ور محمزـدر هیشـینرویایف،ر

مجموعـا،رُجنـگر)تحـوالِترتاریخِفریـکرلوعرویـژۀرهدبف(«،ر

دوفصلنامـۀ زبـان و ادبیـات فارسـی،رسـالر26،رکـمارۀر85:ر

.301-277
ر هیمالـف،ربرـ وّر)1395(.ر»درریرهّردریـایرمتـونر)8(«،رپیام ـ

بهارستان،رسالرهشتم،رش27:ر433-425.

ر هلجاج مـف،رمحمزـدربـنربـدرر)1350(.رمونـس األحـرار فی ـ

دقائـق األشـعار.ربارههتمـامرمی صالـحرطبیبف.رترـ هن:رهلجمنر

ف.
ز
آثاررما

ر ـی ـ
ّ
درهیتـف،رمصطفـفر)1391(.رفهرسـتگان نسـخه های خط

ف.
ز
ایران )فنخا(.رتر هن:رکتابخالۀرما

ر کـ وهلف،رجمـالرخایـلر)1375(.رنزهـة المجالـس.رتصحیـحرـ

محمزدهمینرریاحف.رتر هن:رعامف.

ر شـمس ـ سـفینۀ  )1388(.ر محمزـدر کـمسرهلدینر کـی هّی،ر

حاجی.رتصحیحرمیالدرعظیمف.رتر هن:رسخن.

ر صفـا،رذبیـحرهللار)1389(.رتاریـخ ادبیـات در ایـران.رترـ هن:رـ

ی دوس.

ر عظیمـف،رمیـالدر)1390(.رسـفینه و بیـاض و ُجنـگ.رترـ هن:رـ

سخن.

ر االلبـاب.رـ لبـاب  )1906م(.ر محمزـدر سـدیدهلدینر عویـف،ر

تصحیحرهدوهردرب هون.رلیدن:رب یل.

ر شاعران ـ اشعار  و  احوال  شرح  )1370(.ر محمودر مدبز ی،ر

بی دیوان در قرن های 3-4-5 هجری قمری.رتر هن:رپالوس.

ر ماطـوی،رمسـای ربـنرلاصـ ر)1390(.رانیس الخلـوه و جلیس ـ

السـلوه.ربارکوکـشرمحمزـدرهیشـینرویایفرورهرحـامرمـ هدی.ر

تر هن:رکتابخالاریرمجاس.

ر )1374(.رـ آقرسور حسامرهلدینر ور توییقر سبحالف،ر هاکمرپورر

فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانۀ دانشگاه استانبول.ر

تر هن:رپژوهشگاهرعاومرهنسالفرورمطالعاتری هنگف.

ر هدهیـت،ررضاقافرخـانر)1382(.رمجمـع الفصحا.ربارکوکـشرـ

ا.رتر هن:رهمی کبی .
ز
مظاه رمصف

هور هّر هکعاریر 1001/2-1004(ر 1350:ر )جاج مف،ر األحرار  مونس  درر 9.ر

آمدهرهست.

اررتب یزی،رکاع رسدۀرهشتم،رباکد. بعیدرلیسترکارهورهمانرعصز 10.ر

ممشنرهسترکارهورهمانرکاتبرنسخا،ریعنفر»عافرهلدهمغالف«،رباکد. 11.ر




