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استادیار گروه الهيات و معارف اسالمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند
(از ص  313تا )332
تاريخ دريافت ،1395/08/01 :تاريخ پذيرش1396/11/25 :

چكيده
مقامهنويسی در نثر فارسی ،اولین بار با مقامات قاضی حمیدالدّين ابوبکر محمّد بن عمر بن علی بلخی ،از
شاهکارهاي متون نثر فارسی در قرن ششم ،پديد آمد .اين اثر از يک مقدمه 23 ،مقامه و يک خاتمه
تشکیل شده است .مقامهنويسی که متّکی بر ساختارِ روايت و قصّهپردازي است ،در زبان فارسی با
تفاوتهايی از اسلوب نگارش مقامات عربیِ بديعالزمان همدانی و ابوالقاسم حريري تقلید مینمايد .اين
کتاب که به سبک نثرهاي مصنوع فارسی نگاشته شده ،چه ازحیث صورت که از آرايههاي لفظی و
معنوي و واژگان مهجور استفاده کرده و به آيات ،احاديث ،اشعار و امثال عربی استشهاد نموده و چه از
حیث محتوا که بازتاب اوضاع اجتماعی روزگار نگارنده است ،قابل اعتناست .سؤال اصلی پژوهش اين
است که آيا حمیدي در استفاده از اشعار و عبارات عربی مقامات ،ابداع و ابتکار به خرج داده يا از لفظ و
مضمون سخنان گويندگان پیش از خود اقتباس نموده است؟ از آن جا که تاکنون دربارة ابداعی يا
تقلیدي بودن اشعار و عبارات عربی مورد استفاده در مقامات حمیدي ،تحقیقی جامع صورت نگرفته ،در
اين جستار ،تالش شده است با روش جستجو در مآخذ و منابع موجود ،مواردي که حمیدي از متون
عربی استفاده نموده بیان شود.

واژههاي کليدي :مقامات حمیدي ،قاضی حمیدالدين بلخی ،ابیات و عبارات عربی ،مآخذ و
گويندگان.
* .رايانامة نويسندة مسئول:

mh@iaubir.ac.ir
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 .1مقدمه
مقامات حمیدي اثر «قاضی حمیدالدين بلخی» (فو 559هـ.ق) به تقلید از مقامات عربی
«بديعالزمان همدانی» (فو 398هـ.ق) و «ابوالقاسم حريري» (فو 516هـ.ق) به زبان پارسی
نگاشته شده است .اين کتاب شامل يک مقدّمه 23 ،مقامه و يک خاتمه میباشد.
کلمة مَقامه به فتح اوّل يا مُقامه به ض ّم اوّل از ريشه (قَامََيَق َومََقَوماًَوَق َومَةًَوَقَياماًَوَقَامَةً)،
در اصل يک لغت عربی است با چندين معنا که پس از تغییر معنا در ادوار مختلف ادبی
صی از نثر عربی مصطلح شده و
و اجتماعی ،سرانجام در قرن چهارم هجري براي فنّ خا ّ
مشهور گرديده است (ابراهیمی حريري .)3 :1341 ،مقامه به طور کلّی از انواع داستانهاي
کهن است که با نثر مصنوعِ آمیخته با شعر در مورد قهرمانی است که بهصورت ناشناس
در داستان ظاهر میشود و حوادثی به وجود میآورد و همینکه در پايان داستان
شناخته میشود ،ناپديد میگردد تا آن که دوباره در هیبتی ديگر ،در مقامة بعدي آشکار
گردد (شمیسا .)207 :1373 ،آهنگین بودن لغات ،موسیقی عبارات ،مترادف بودن کلمات،
آرايش نثر با اشعار فارسی و عربی ،وجود آيات و احاديث و امثال عربی و استفاده
گسترده از سجع از ويژگیهاي اصلی مقامات است .در اين نوع ادبی ،محتواي کالم تحت
تأثیر آرايههاي لفظی و معنوي قرار میگیرد.
مقامات حمیدي که به سال  551هـ.ق .تألیف شده ،ازجمله نثرهاي مصنوع و
متکلّف قرن ششم هجري است که از ويژگیهاي بارز آن بهکار بردن اشعار و عبارات
عربی در اثناي کالم است .اين اثر در سال  1365شمسی توسط دکتر رضا انزابینژاد با
افزودن تعلیقات و پیشگفتاري محقّقانه ،تصحیح و به جامعة دانشگاهی عرضه شد .با
اينکه يافتن مآخذ و گويندگان اشعار و عبارات گنجانده شده در يک متن منثور ،از
الزامات تصحیح به شمار میرود؛ امّا عنايت مصحّح به تعیین تمامی مستندات ،کمرنگ
جلوه مینمايد .شايد دلیل امر ،اين ديدگاه مصحّح محترم دربارة گويندة اشعار عربی و
فارسی مقامات حمیدي است که میگويد(« :بلخی) متعمّد بوده است که حتّی اشعار نیز
تا آن جا که مقدور بوده -سرودة خود او باشد و گويی اين کارش را هنر قلمدادکردهاست:
با ماية خود بساز و چون بیهنران

سرمايه به عاريت مخواه از دگران
(بلخی)10 :1365 ،
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بیگمان مأخذيابی ابیات عربی اين کتاب که بالغ بر 298بیت است و نیز توجّه به
مآخذ عبارات عربی آن ،جهت پیبردن به منابع نويسنده که آيات قرآن کريم ،احاديث و
مثَل هاي عربی ازجمله آن منابع است ،میتواند حايز اهمیت باشد.
هدف راقم اين سطور ،ذکر مآخذ و گويندگان آن دسته از متون عربی مقامات
حمیدي است که اقتباسی بودن آنها از چشم مصحّح فرزانه پوشیده مانده است.
بنابر اين اگر ابیات يا عباراتی عربی در مقامات حمیدي باشد که مصحّح محترم يا
نگارنده ،به مأخذ يا گويندة آن اشارهاي نکرده ،قطع به يقین میتوان دانست که آن
برآمده از ذهن و زبان حمیدالدين بلخی است.
شمارة صفحات ارجاعات درون متنی ،بر اساس نسخة چاپ شده به سال  1365مرکز
نشر دانشگاهی تهران به تصحیح دکتر رضا انزابینژاد میباشد .از آن جايی که مصحّح
ارجمند ،با قلم شیواي خود به ترجمة ابیات و عبارات عربی مبادرت ورزيدهاند ،ترجمة
مجدّدي از اين متون ،توسط نگارندة مقاله ،ارائه نشده است.
دربارة مآخذ ابیات و عبارات عربی متون ادب فارسی ،مقاالتی با عناوين
«يادداشتهايی درباة ابیات عربی کلیله بهرامشاهی و مأخذ و گويندگان آن ابیات» و
«مآخذ ابیات عربی مرزباننامه» از دکتر احمد مهدوي دامغانی؛ «ابیات عربی نامههاي
عینالقضات همدانی»« ،پژوهشی در اشعار عربی تاريخ جهانگشاي جوينی» و «پژوهشی
در اشعار عربی مصباحالهدايه و مفتاحالکفايه» از دکتر سعید واعظ؛ «نگاهی به ابیات و
عبارات عربی ديوان دهخدا» از دکتر مصطفی کمالجو و علیرضا پورشبانان؛ «مآخذ و
گويندگان اشعار عربی سندبادنامه» نوشتة حامد خاتمیپور و مقالة «پژوهشی در اشعار
عربی مقدمه و خاتمة تاريخ بیهق» از سلمان ساکت به رشتة تحرير درآمده؛ اما دربارة
مأخذيابی متون عربی مقامات حمیدي تاکنون تحقیقی انجام نشدهاست.
 .2بررسي مآخذ متون عربي

ش ُّ
يب (ص)100
ْيَيُ ْخط ُئَوَيُص َُ
بَو َّ
قلَي ُ
َالرأ ُ
کَوَيَري ُ
 .1-2وََالعَ ُ

از اقوالی است که در کتابهاي متعدد حديثی و تاريخی ،در اکثر موارد ،به نقل از
«مکحول شامی» -از فقهاي اهل سنت متوفّاي  100هجري ،مشهور به فقیه شامی -وارد
شده است (ر.ک :مسلم 2144/4 :1412 ،و أحمد بن حنبل :2001 ،ح18885و ذهبی:1410 ،
.)480/7
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«میرزا محمدتقی لسانالملک» متخلّص به «سپهر» (1216-1297ق) در کتاب ناسخ
التواريخ -بخش احوال امام حسن مجتبی(ع) -براي بیان اهمیت مشورت و تشويق به آن
َالرأْيَُيْطئَوَيصيبَ مشاورت را
آورده است« :و در تمامت امور که العَقلَيشکَُّوَيَريبَو َّ
از دست نبايد داد وَ َشاورهم َِف َاألمرََ ،ال َمظاهرة َأ ْوثق َمن َاملشاورةَ «در کارها با ايشان

مشورت کن ،هیچ پشتیبانی اطمینان بخش تر از مشورت نیست».
کار بی مشورت نکو نايد
در همه کار مشورت بايد
(سپهر)74/1 :1384 ،

بیشک خوانندگان فاضل توجه دارند که عبارت مورد بحث ،از باب توجه به اين نکته
است که اتکاي کامل به خطورات ذهنی ،امري شايسته نیست .از امام علی(ع) وارد شده:

«ا ََّّتموا َعقولكم َفانِّهَ َمن َالثِّقة َِبا َيكون َاخلطاءَ» (ر.ک :آمدي ،غرر الحکم ،ح« )2570عقل
خويش را زير سؤال ببريد؛ زيرا از اعتماد به آن ،خطاها سرچشمه مى گیرد» .يعنی هر
چند در روايات متعدد از عقل بهعنوان حجّت خدا ياد شده و آنچه که حجّت خدا باشد
خطا در آن راه ندارد؛ اما معناي حجّت بودن عقل ،احتجاج خداوند است به عقل بر
بندگان؛ لذا مراد از (عقل) در کالم موال علی(ع) همان (فهم) خواهد بود ،يعنی به آنچه
فکر میکنید تکیه نکنید.
نَالشيطَانَ (ص)122
 .2-2العَجَلَ َةَُم ََّ
اکرم(ص)

(ر.ک :ابن سالّم 32/2 :1964 ،و ابن راهويه،

حديثی است بسیار معروف از رسول
 )428/1 :1991که ايشان صبر و تأنّی را موهبتی از جانب خداوند متعال و شتابزدگی را
از شیطان دانستهاند .البته اين فرمايش با ساير آيات قرآن کريم و ديگر احاديث به ظاهر
متناقض -که انسان را دعوت به سبقت و شتاب میکند -تناقض ندارد؛ چرا که قطع ًا
مراد ،تشويق و ترغیب به شتاب کردن در انجام خیرات بوده (ر.ک :بقره 148:و آل

عمران 114:و مائده 48:و انبیاء 90:و مؤمنون 56:و )61که از مصاديق آن است« :كَانَ َيَقالََ
ةَرسَولَاهلل َصََلَّىَاهلل َعَلَيهَوَوَآله َسََلَّمَ:إطْعامَ
َ،فإّناَمَنَسََنَّ َ
نَالشيطانَ َإالَِفَ َخَسَ ََّ
العَجَلةَ َمَ ََّ
الدينََإذاَحَ ََّل َوَ
إذاَأدركَتَ،وَقَضَاءَ َ ََّ
الضْيف َإذاَح ََّلَ،وَ َْتهْي ز َامليِّت َإذاَمَاتََ،وَتَزويجَ َالبَكرَ َ َ
إذاَوقَع» (ر.ک :أبو حیّان توحیدي203 :1424 ،و.)293
نَالذنبََ َ
َوجَبَ،وَالَتَّوبةََمَ ََّ
َ
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کم (ص)129
 .3-2سَيَُرواَسَيرَأضعف َُ
از احاديث

پیامبر(ص)

است (ر.ک :ابن أبی جمهور احسائی 284/1 :1405 ،ح 127و محدّث نوري،

 246/8 :1988ح .)9359ابن أثیر ،صاحب المثل السائر در بحث ايجاز به تقدير ،به حديث -
با اختالف در ضبط «بِسَیرِ» به جاي «سَیرَ» -استشهاد و آن را با حديث هم مضمون
الركبَ» مقايسه کرده و پس از ذکر دلیل وجود واژه (امیر) يعنی شخص
«املَضعَفَ َأميَ َ ََّ
واجب الحکم و متّبع در حديث دوم ،حکم به بلیغتر بودن آن داده است (ر.ک :ابن اثیر،

د.ت266/2 :و.)267
َ

 .4-2أنتََفَيَحَ ٍ
ال (ص)129
الَوَأنَاَفَيَحَ ٍَ

گويا صاحب مقامات به اين ضربالمثل نظر داشته که گفتهاند« :أنتَِفَوادَوَأناَِفَوادَ».
و اين مثَل «مثَلی است که در موارد اختالف نظر و مقاصد ،آن را آرند .وادي به
معناي طريقه و مذهب است .گويند :فالنی در واديی بجز وادي تو است؛ يعنی طريقة او
بجز طريقة تو است .در قرآن کريم آمده است« :أَلْ َت ر َأ َّّن ْم َِفَ ََك ِّل َواد َيهيمونَ»

(شعراء( »)225:ر.ک :لغتنامة دهخدا ،ذيل وادي و زبیدي ،بیتا 186/40 :ذيل ودي) .البته شايان
ذکر است تا آنجا که از جستجوي کتابهاي امثال عربی همچون األمثال سَدوسی،
األمثال قاسم بن سالّم ،األمثال المولدة أبوبکر خوارزمی ،األمثال أبوالخیر هاشمی ،جَمهرة

األمثال أبوهالل عسکري ،مجمع األمثال میدانی نیشابوري ،زهرَاألكمَِفَاألمثالَوَاحلكم
يُوسی ،السحر َاحلالل َِف َاحلكم َو َاألمثال احمد هاشمی ،نظم َالآلل َِف َاحلكم َو َاألمثال

عبداهلل فکري پاشا میسّر شد م َثل مذکور يافت نشد.
ل
معادل فارسی اين سخن ،پارة دوم بیت زير از قصیدهاي است دلکش از شیخ اج ّ
«سعدي» که فرمايد:
اي که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه
أسَالَلَّعبََعرفَا ُنَالحََريفَ (ص)129
َ .5-2ر ُ

ما کجايیم در اين بحر تفکر تو کجايی
(سعدي ،547 :1383 ،غزل)509

اين عبارت در کتاب دمية القصر «باخرزي» در ضمن قصیدهاي که در مدح «شريف
ابوطالب محمّد بن عبداهلل دمشقی انصاري» از همعصرانش سروده ،آمدهاست ،بدون آن
که انتساب آن ذکر شود (ر.ک :باخرزي )211 :1414 ،بعید نیست از او باشد .محمد غازي
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ملطیوي در روضة العقول

نیز بدان استشهاد کرده است (ر.ک :محمد غازي ملطیوي:1383 ،

.)401
َ

 .6-2وََاهدَنَاَسَواءَالصََراطَ (ص)129

صمانَبغىَب ْعضناَ
برگرفته است از آية شريفة «إ ْذَدخلواَعلىَداودَف فزعَمْن ه ْمَقالواَالََت ْ
فَخ ْ
صراطَ» (ص.)22:
احك ْمَب ْي نناَب ْ
احل ِّقَوالَت ْشط ْطَو ْاهدناَإىلَسواءَال ِّ
علىَب ْعضَف ْ
َ

ارَاألخالقَ (ص)129
السف َُرَمَعي َُ
َّ .7-2

اين حديث ،با اختالف در ضبط ،به پیامبر(ص) و موال علی(ع) نسبت داده شده است.

(ص)
صبح َالنَّاس َعلىَظ ْهرَ
پیامبر گرامی میفرمايند« :ل ْو َي ْعلم َالنَّاس َر ْْحة َاهلل َل ْلمسافر َأل ْ
سفرََ،وَ َهَوَ َمَ َيزانَ َاألخالقََ ،إ َّن َاهلل َبالْمسافر َرحيم» (ر.ک :ابشیهی« )287 :1419 ،اگر مردم

رحمت خداوند را در حق مسافر بدانند ،از بامداد ،بر پشت مرکبِ سفر بهسر میبردند و
آن وسیلة سنجش اخالق است ،قطعاً خداوند نسبت به مسافر مهربان است».

السفَرََ
سِّيََ ََّ
ابوهالل عسکري که حديث را از فرمايشات موال علی(ع) میداند میگويدَ « :
َالسفَرَ َمَيَزانََ
سَفَراً َألَنَّه َيَسفَرَ َعَن َاألخالقَ َأي َيَكشَفَ َعَنهَاَ ...و َقَال َعَلي ََرضَي َاهلل َعَنهَََّ :
القَومَ» (د.ت 106/1 :ش« )95سفر از آن جهت سفر نامیده شده که از اخالق مسافر پرده
بر میدارد و آن را اشکار میکند ...علی(رض) فرمود :سفر وسیلة سنجش مردم است».
قريب به اين کالم را راغب اصفهانی بدون ذکر گوينده میآورد ( .)647/2 :1420نیز
ابن أبیالحديد معتزلی آن را در زمرة حکمتهاي منسوب به امیرالمومنین علی(ع) نقل
میکند ( 294/20 :1404ش )366و زمخشري بهصورت مجهولالقائل سخن را به نقل از

السفر َمَيزان َاألَخالقَ َألَنَّهَ َيَفصَحَ َعَنَمَقَادَ َيرهَاَِفَ َالكََرمَ َوَ
حکیمی میآورد(« :قال) َحَكَيمََّ َ:
الَلُّؤمَ» (زمخشري.)7/3 :1412 ،
َ

السف َُرَقطعَةٌَمنَالنَارَ (ص)129
َّ .8-2

حديثی است از خاتمالنبیین(ص) که در منابع حديثی با اختالف در ضبط -در اکثر موارد

السفر َقطْعة َمنَ
«العذاب» به جاي «النار» -صورت کامل آن چنین وارد شده استَّ « :
الْعذابََ ،يْنع َأحدك ْم َن ْومه َو َطعامه َو َشرابهَ ،فإذا َقضى َأحدك ْم َّنْمته َم ْن َسفرهَ ،ف ْلي ع ِّجلَ
الرجوعَإىل َأ ْهلهَ» (ر.ک :مالک بن أنس 1425 /5 :2004 ،ح808/3591؛ شیخ صدوق300/2 :1413 ،
ُّ
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ح« )2515سفر ،قطعهاي از عذاب است ،شما را از غذا و آب و خواب باز میدارد ،پس اگر
کسی از شما حاجتش را در سفر انجام داد ،در مراجعت عجله نمايد».
َ

َالسبَيلَ (ص)130
ابر ََّ
َُ .9-2کنَفَيَ َُّ
الدنياَکَأَنَّکََغََري ٌ
بَأوَکَأنکََعَ ُ
پیامبر(ص)

است که با تفاوت اندکی در ضبط کلمات ،در منابع متعدد روايی

همچنین از
نقل شده است( .ر.ک :أحمد بن حنبل 383/8 :2001 ،ح 4764و شیخ طوسی 381 :1414 ،و 402و
.)526

ن (ص)134
المقَ ََّد ُرَکَائَ ٌَ
ُ .10-2

به تصريح ثعالبی از سخنان يزدگرد سوم -آخرين پادشاه ساسانی -است (د.ت ،الف.)69 :
عجلونی آن را در شمار سخنان حضرت محمّد(ص) ( )254/2 :2000و دهخدا آن را در
امثال و حکم آورده است (92/1 :1383و.)272

لَمَاَيشاءَُوَيح ُک ُمَمَاَيَري َُد (ص)137
 .11-2بَسمََاهللَاَلَّذَيَلَيسََعَلَيَ ُحکمَهََمََزي ٌدَ،يفعَ َُ

اين عبارت ،برگرفته از آيات شريفة «ولك َّن َاهلل َي ْفعل َماَيريدَ» (بقره« )253:إ َّن َاهلل َي ْفعل َماَ
يريدَ» (حج« )14:كذلك َاهلل َي ْفعل َماَيشاءَ» (آل عمران« )40:إ َّن َاهلل َي ْفعل َماَيشاءَ» (حج)18:
«إ َّنَاهللَ َْيكمَماَيريدَ» (مائده )1:است.

 .12-2عَلَيکََعَي ُنَاهلل (ص)137

جملة دعائیه است که معناي لفظی آن (چشم خدا بر تو باد) و معناي اصطالحی آن (خدا

نگهدارت باشد؛ در رعايت و حفظ خداي باشی) است .چنانکه خداوند متعال در قرآن کريم
جهت يادآوري سرگذشت حضرت

صنع َعلىَعْينَ»
خطاب به او میفرمايد« :ولت ْ

موسی(ع)

(طه« )39:با نگهبانى و نگهدارى من پرورش يابی».
بسیاري از اهل ادب از اين تعبیر بهره بردهاند و چون ذکر تمام آن از حوصلة اين
مقال بیرون است ،به بیان مطلع غزل دوازده بیتی سنايی غزنوي که قافیة آن تکرار
عبارت فوق است بسنده میشود:

خه خه اي جان عَليکَ َعَيَ َاهلل

َ

اي گلستان عليک َعي َاهلل
َ

(سنايی487 :1381 ،و)488

َ
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وَإنَ ُحسنََالعَهدََمَنَاإليمَانَ (ص)138
 .13-2يجَ َازيَاإلحسَانَباإلحسَانََ ََّ

َاْل ْحسانَ
به نظر میرسد صاحب مقامات در بخش اول کالم خود به آية شريفة «ه ْلَجزاء ْ
إَّال َاْلحسانَ» (رحمان )60:نظر داشته است .بخش دوم عبارت نیز جزء کالم رسول اهلل(ص)
ْ ْ
است که در منابع عامه و خاصه فراوان نقل شده؛ آنگاه که «عايشه» از علت احترام

خاص حضرت(ص) به بانويی سالخورده پرسید و ايشان فرمودند« :إَ َّّناَكانتَتأْتيناَِف َزمانََ
خدجيةََوََإنََحسنََالْع ْهدََمَنََ ْاْلَيانَ» (ابن سالّم137/3 :1964 ،؛ ابن شعبه حرانى« )48 :1404 ،او
در زمان خديجه به خانه ما میآمد و به راستی که پیمان نیکو و رعايت آن از نشانههاي
ايمان است».
يء (ص)144
حز ُنَبالَش ٍَ
يءَوَي َ
حَبالَش ٍَ
َّ .14-2
الزبُو َُنَيَفر ُ

بخش نخست عبارت از امثال مُولّدين -آنان که پس از ُمخَضرمین و پیش از مُحدَثین
بودهاند -وارد شده است (ر.ک :میدانی ،د.ت.)327/1 :

.15-2
األرزاقَ َوَالقَسَ َم
رت َفَي َطَلَبَ َ َ
فَسَ َُ
رت َ َُم ََّدلَجاَ
ظَنَاَ َبأنَي َإذَا َمَا َسَ َُ
َ

َ

الوجهَ َالَمَشياَ َعَلَی َقد َم
سَحبَاَ َعَلَی َ َ
کت َ َُمنيةَ َقَ ٍَ
أَقَدردمَ َُ
العَدَمَ َ
لب ََکَانَ َفَي َالق
(ص)149
َ

َ

َ

َ

َ
به نظر َمیرسد که سراينده ،در مصرع دوم بیت اول ،به مصرع اخیر ابیات زير ،نظر
داشته است:
اهلل َيَعلَ ُم َمَا َتَركَي ََزيَارت ُك ْمَ َ
َزْرتُ ُك َُم َ
و ََلَوَقدَ ْر ُ
ت َعَلَىَاإلتْ يَان ُ
َ

إالَّ َمخَافة َأ ْعدَائَي َوَ َ ُحََّراسَي َ
ىَالرأسَ َ
س ْحباَعَلَىَالوجهَأوَمَشيَاَعَلَ ََّ

سريّ الرفاء دو بیت مذکور را از عبّاس (بن احنف) نقل میکند (سري الرفاء:1986 ،

 )137/2هرچند محقّق کتاب أنوارَالربيعَِفَأنواعَالبديع پس از ايراد آن دو بیت از همان
شاعر ،در پاورقی کتاب گويد :آن دو بیت را در ديوان شاعر نیافته است (ر.ک :ابن معصوم،

.)94/6 :1969

عبیدي همان دو بیت را -با اختالف در ضبط «جَئتَكَم» به جاي «زْرتكمَ» و «ال» به

جاي «أو» -به ضمیمه بیت زير به «ابونواس» نسبت میدهد ( )578 :1972که تمام اين
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سه بیت در مقطوعهاي شش بیتی در ديوان ابونواس

آمدهاست (ر.ک :ابو نواس:1982 ،

73/4و:)74
ين َالَنَّاسَ َلَلَنَّاسَ َ
دَينَي َلَنَفسَي َو َدَ ُ

لحونَنَيَسَفَهاَ َ
مَاَلَيَوَلَلَنَّاسَكَمَيَ َُ

َ
«مرا و مردم را چه شده است که از روي نادانی ،دربارة من بسیار به خطا میروند ،دين
َ
من از آن من و دين مردم از آن خودشان است».
.16-2

عَحبََّ َُه َّنَفَ َّ
اکَ َ
ب َ
إن ُّ
َالح َّ
َأشر ُ
د ُ
نَخلُ ٍَق
إذََاَتَ ََّ
أملت َمَاَفَيهَ َّن َم ُ

کَ َ
وَ َإن َُه َّن َلقَلب َّ
َالصب َأَ َترا ٌ
َوَإدرا ٌَ
ک
َ
دس
فَلَيس َيجم ُعهاَح ٌ
(صَ )153
َ

َ

َ

َ
عیناً ،بدون ذکر نام سرايندة آن ،در (داستان پري و زاهد و زن) سندبادنامة
ابیات باال َ
ل بر يکی از اين
ظهیري سمرقندي آمدهاست (ر.ک :ظهیري سمرقندي )244 :1380 ،که دا ّ
دو احتمال است :ابیات از حمیدالدين بلخی است و صاحب سندبادنامه که اثر خود را
حداقل چهل سال بعد از وفات حمیدالدين به نگارش در آورده ،ابیات را از وي – البته
بدون ذکر نام -گرفته است؛ و يا دو بیت از گويندهاي ناشناخته بوده که هر دو نويسنده
بدان استشهاد نمودهاند.
.17-2

َالركبَان َع ْن َ ُكلَ ٍ
َغائبَ
و َم ْن َي ْسأل ُّ
َ
از شريف َرضی است در قصیدهاي به مطلع:

فالَبُدََّأ ْنَي لْقىَبشيراَوَنَاعيا
(ص)168

َ

ول َلر ٍ
كب َرائحينَ :لعلَّ ُكم
أقُ ُ
َ
َ

َ

َ

َ

َ

َ

تحلُّونَم ْنَبعديَالعقيقَاليمانيا

َ

َ

()489/2 :1999

َ

َ
ومَ،وَلَيسََالبَيا ُنَکَالعَيانَ (ص)168
وَإنَ ََّ
ََّ .18-2
ومَغ ُ
شٌ
الدهرََظلُ ٌ
تعبیر (دهر غشوم) را «ربیعه بن سفیان بن سعد» ملقّب به «مُرقّش اصغر» عموي «طرفه»
شاعر شهیر جاهلی -به کار برده است:ٍ
كَم َم ْن َأخي َث ْروة َرأيْ تُ َهُ
َ
َ

َ

َ

َ

ومَ
ح َّل َعَلى َمَاله َد ْه ٌر َغ ُ
ش ْ
(مفضّل ضبّی ،د.ت)249 :
َ

َ

َ

َ
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«چه بسیار ثروتمندي را ديدم که روزگار ستمگر بر مال او فرود آمده و آن را تباه کرده
است».
الشجَرَ) «سیالبی درختی را
جمهرة األمثال در توضیح مثَل (غَشَمشَمََيغشَيَ ََّ
همچنین در َ

َّهرََ
میپوشاند و آن را از جا میکَند» ،وجه آن وصف ،چنین بیان شده است« :ي قولونََ:الد ْ
غَشَومَ؛ َألنَّه َيَ ْفسَدَ َماَيَصلَحَ» (ر.ک :ابوهالل عسکري ،د.ت 82/2 :ش« )1292میگويند :روزگار
ستمگر است؛ زيرا آنچه را که اصالح میشود فاسد میکند».

اخلربَ
قسمت دوم نظیر همان مثَل مشهور «شنیدن کی بود مانند ديدن» يا «ليس َ َ
کاملعاينة» است (ر.ک :دهخدا.)123/1 :1383 ،
.19-2

اء َو َالبَا ُنَ
هَي َاألراکَةُ َو َالطَّرفَ ُ
ست َأَ َ
فَلَ ُ
دريَ -وَ َخي ُر َالقَولَ َأَصدقَُهُ

َ

َ

َ

أن َالقوم َقد َبَانُوا
رات َبَ ََّ
ُمخَبَ ٌ
مَه ُم َخانُوا
خََان ََّ
َالزما ُن َعَلَيهَمَأَ ُ
(ص)169

َ

َ

َ

َ

ََ
محدّث ارموى» ذيل شرح «آقا جمال َ
خوانسارى» بر کتاب غَررَاحلَكمَوَدَررَ
استاد َ
َ
َ

َ

َ

الكلم که اثر او از بهترين شروح فارسى کتاب مزبور است ،دربارة اين سخن حضرت
علی(ع)

که فرمودند« :خلِّف َلك ْم َعرب َم ْن َآثار َالْماضي َق ْب لك ْم َلت ْعتربواَِبا» «باقى گذاشته

شده براى شما عبرتهايی از آثار گذشتگان قبل از شما ،تا از آنها عبرت بگیريد» بیتی
را مشابه بیت نخست ،بدون ذکر نام گويندة آن نقل میکند بدين شرح:

ارَوَال َطَّلَ ُلَ َ
هَذَيَالمَنَ َازلََُوَاآلثَ َُ
(ر.کَ :
آقا جمال خوانسارى448/3 :1366 ،و 449ش 5063و رازي 4 :1422 ،با اختالف اندک)
«اين منازل و خرابهها (ي يار) حکايت از آن دارند که قبیلة محبوب بار سفر بستهاند
و کوچیدهاند».
با جستجو در منابع متعدد ،مشخص شد بیت (هذي َاملنازل )...از محمد بن علی بن
الحسن العودي معروف به «ابن العودي» از قصیدهاي دوازده بیتی است که آن را در
رثاي استادش شیخ زينالدين عاملی مشهور به «شهید ثانی» سرودهاست (ر.ک :حرّ عاملی،
د.ت 166/1 :ش169؛ سیدمحسن امین 157/7 :1983 ،و425/9؛ خويى 337/17 :1372 ،ش.)11311
رات َب َّ
أن َالقوم َقد ََرحََلُوا َ
ُمخب ٌ
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(خَيَ َالقَولَ ََأصدقه) که مشهور و مستشهد به جمع کثیري از شاعران و اديبان بنام
عربیگو همچون کعب بن مالک انصاري ،ابوتمّام ،ابو فراس حمدانی ،ابیوردي ،سید
حمیري ،قاضی تنوخی ،بديعالزمان همدانی و ...است و اشاره به اشعار يکايک آنها خارج
از حوصلة اين مختصر؛ از پیامبر(ص) است که در تفاسیر متقدّمین و متأخّرين ذکر شده
ولی در منابع حديثی ديده نمیشود! (ر.ک :عبد الرزّاق 139/2 :1419 ،و طبري183/14 :2000 ،
و ثعلبی 25/5 :2002 ،و مکّی بنأبی طالب.)2960/4 :2008 ،
.20-2

حلَة َالمآقَي
َمکَ ََّ
و َکم َعَي ٍن ُ

َ

َ

َ

َمقبََّلَة َالنَّواحَي
و َکم َخ ٍّد ُ
(ص)171
َ

صورت محرّف َاين بیت «متن ّبی» و ظاهراً َ
برگرفته از آن است:
يلَبالجنادلَوَالرمَ َ
ال
َمقبَّ لةَالنَّواحَي
وَك ْمَع ْي ٍن ُّ
كح ٌ
َ

َ

َ

َ

َ

َ
«چه بسیار چشمان بوسیده شده از روي اکرام که اکنون زير خاک ،سرمهاي از
َ
َ
سنگها و شنها بر آن است».
و آن از قصیدة معروف اوست با مطلع:
َ

نُع ُّد َالْم ْشرفيَّةَ و َالْعوالي
(متنبی)265-268 :1983 ،
َ
«شمشیرهاي بَُرّان مَشرفی و نیزههاي بلند را براي مقابله با دشمنان و حمايت از
نزديکان آماده میکنیم ،امّا مرگ بدون هیچ جنگ و کارزاري ،ما را میکُشد و آن
سالحها بیفايده است».
شايد مؤلّف مقامات به اين بیت «ابراهیم بن هَرمه» -شاعر مشهور مخضرم اموي و
عباسی -نظر داشته است که گويد:
وَت ْقتُ لُناَالْمنُو ُنَبالَقتالَ

َاألماقي
َمك َّحلة ْ َ
و َم ْن َع ْي ٍن ُ
َ

بالَ ُك ْح ٍلَوَم ْنَك ْش ٍحَهضيمَ
)اصفهانی)84/6 :2008 ،

«از چشمی َ
که محل ريزش اشک آن ،کبود َاست ،بدون اينکه بر آن سرمهاي کشیده
شده باشد و از کمري باريک».

 /324مآخذ ابيات و عبارات عربي مقامات حميدي (بخش دوم)

 .21-2جنَّةٌَترعاهَاَالخنَ َازي َُر (ص)175
از امثال عرب است (ر.ک :میدانی ،د.ت .)190/1 :ثعالبی وجه تسمیه آن را چنین بیان
ضربَ َلَلبَلدَةَ َاحلَسنَاءَ َيَسكَنَهَاَالَلِّئَامَ» (ر.ک :ثعالبی« )359 :1981 ،اين مثَل براي
میکند« :يَ َ
سرزمینی زيبا که زبونان ساکن آنند ،آورده میشود».

 .22-2الکَري ُمَح َُم ٌ
ولَوَاللَّئي ُمَخ َُمولٌَ (ص)176
صاحب روض األخیار بدون انتساب و با اختالف در ضبط واژة «محمول» به جاي
«خمول» که ظاهراً صورت صحیح و معناي مقبول همین باشد آن را بیان کرده است
(ر.ک :ابن الخطیب قاسم.)72 :1423 ،
 .23-2ل َُکلَقَ ٍ
وم (ص)180
ومَي ٌَ
از امثال عربی است (ر.ک :ثعالبی 245 :1981 ،و ثعالبی ،بیتا ب 28 :و نويري)150/1 :1423 ،
کَمَاَفَيَالضَّمائرَ (ص)181
 .24-2وَاهللَيعل ُمَمَاَفَيَ َّ
السرائرََوَي َدر ُ
اقتباس است از آيات شريفة قرآن کريم که به جهت پرهیز از اطالة کالم ،به برخی از
آنها اشاره میشود« :و ْاعلمواَأ َّن َاهلل َي ْعلم َماَِف َأنْفسك َْم» َ(بقرهَ« ،)235 :واهلل َي ْعلم َماَِفَ

َالصدورَ» (آلعمران ،119 :مائده ،7 :لقمان« ،)23 :ي ْعلمَ
ق لوبك َْم» (احزاب« ،)51 :إ َّنَاهللَعليمَبذات ُّ
يَالصدورَ» (غافر« ،)19:ق ْل َإ ْن ََتْفواَماَِف َصدورك ْم َأ ْو َت ْبدوه َي ْعل ْمه َاهلل»
خائنة ْ
َاأل ْعي َوماََتْف ُّ
(آلعمران« ،)29 :وَإ َّنَربَّكَلي ْعلمَماَتك ُّنَصدوره ْمَوَماَي ْعلن َون» (نمل )74 :و...
 .25-2مَنَعََرفََنَفسَ َهَُفَقَدَعََرفَََرَبََّهُ (ص)185
کالم رسول خدا(ص) است (ر.ک :مجلسی )32/2 :1403 ،و در برخی منابع آن را از سخنان
ولی خدا على(ع) آوردهاند (ر.ک :آمدي 588 :1410 ،ش  301و ابن ابیالحديد 292/20 :1404 ،ش
 339و لیثى واسطى 430 :1376 ،ش.)7348
.26-2

ک َالنَّظ ُرَ
ک َمَاَالَيدر ُ
لب َيدر ُ
فَالقَ ُ
َ
َ
مصرع اول با اختالف «البصر» به جاي «النظر» که در ُحکم امثال سائره میباشد به
«قاضی حسن بن علىّ بن عبدالعزيز» منتسب است (ر.ک :ثعالبی123 :1981 ،؛ نويري:1423 ،
َ

َ

َ

مع َو َالبص ُرَ
لب َأُودع َفَيهَ َ َّ
الس ُ
و َالقَ ُ
(صَ )190
َ

َ
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 )113/3و شاعرانی چون «بهاءالدين زهیر» (ر.ک :بهاءالدين زهیر« ،)161 :1964 ،عزّالدين
أحمد بن عبدالدائم» (ر.ک :صفدي« ،)55 :2007 ،ابن عبدالدايم حنبلی» (ر.ک :صفدي،
« ،)23/7 :2000شاطبی» (ر.ک :ثعالبی ،د.ت :ج )283 :و ديگران بدان استشهاد نمودهاند.
.27-2
ودا َ
دَجَلُ َ
لبس َالشتاءُ َمنَالجلَي ُ
ار َالشَتَا َ
کََم ُ
َمؤمَ ٍن َق رصتهُ َأظفَ ُ
َ
وَت َری َ َطُيور َالمَاء َفَي َأرجَائَهَا َ
َ
سؤر َکأسکَ َفَيَ
و َإذَا َرمَيت َبَ ُ

اَصَ َ
ياله َوا
لهمَا
َالعودَين َالَتُهم ُ
احَب ُ
ََ

َ

َ

ودا َ
َالزما ُن َبُ َُر َ
فالبس َفَقد َب رد ََّ
سوداَ َ
فَغدا َألصحَاب َالجحَيم َح َُ
َالس َُّفودا َ
ار َح َّر َالَنَّارَ َو ََّ
تختَ ُ
عَادت َعَلَيکَ َمن َالعَقَيقَ َ ُع َُقودا َ
َعودا
َعودا َو َحرک َُ
حرق َلَنَا َُ

َ

َ

َ

(صص  193و )194
با اختالفَ اندک در بعضی الفاظ ،از «باخرز َي» است که در آن به وصف زمستان و
سرما پرداخته است (ر.ک :ياقوت حموي.)1683/4 :1993 ،
.28-2

َ

َ

وت َ َذُوَنُو ٍ
بَ َ
ََّ
وَدو ٍل َوَالمَ ُ
هر َ َذُ ُ
الد ُ
ص َفَي ََرفَاهَي ٍَة
فَکَيفَ َي َ
ح َشخ ٌ
فر ُ
َ

َ
َ
َ

َ

ب َ
حن َمَنَحدثان َالموتَ َفَيََ ُکر َ
وَنَ ُ
دعو َهَاد ُم َالطَّربَ
وَ َبَين َجنبَيه َي ُ
َ

َ

َ

(ص )198

َ

(الدَّهر َذَوَدول) در شمار ضربالمثلهاي عربیَ وارد شده (ر.ک :ثعالبی )246 :1981 ،که
توسط بسیاري از ارباب ادب تضمین شده است.
تعبیر (الدَّهرَذوَن َوب) در اشعار «کُمیت بن زيد اسدي»  -از شاعران برجستة شیعه که
سرودههايش دربارة اهل بیت(ع) معروف است -و «ديکالجن حمصی»  -از شاعران بزرگ
شیعه در عصر عباسی -بهکار رفته است (ر.ک :کمیت بن زيد اسدي 97 :2000 ،ش  126و ديک
الجن حمصی ،د.ت.)32 :
(هادم َالطَّرب) که کنايه از مرگ است ،بهصورت ديگر ،در سخن پیامبر(ص) ديده

نَذكرَ َهادم َاللَّ َّذاتَ»
میشود؛ آنجاکه فرمودند« :أ ْكثرواَمَ َ

(ر.ک :ابن ماجه 326/5 :2009 ،ح

« )4258ويرانکنندة خوشىها را بسیار ياد کنید» يا «أ ْكثروا َذ ْكر َالْم ْوتَ ،فإنَّه َهادمَ
الَلَّ َّذاتَ،حائلَب ْي نك ْمَوَب ْيَالشَّهوات» (ر.ک :شیخ طوسی 28 :1414 ،و  522و « )874مرگ را
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فراوان ياد کنید؛ زيرا که آن ويرانکنندة خوشىها و مانع میان شما و خواستههايتان
است» .ناگفته نماند آن را در شمار کلمات قصار امام علی(ع) نیز آوردهاند (ر.ک :لیثى
واسطى 88 :1376 ،ش .)2094

حم ٌدَإالَر ُس ٌ
ل (ص)199
َالر ُس َُ
اَم ََّ
ولَقَدَخلتَمنَقبله ُّ
 .29-2وَمَ ُ

آية شريفة قرآن مبین است (آل عمران .)144:خداوند عزّوجلّ در ردّ عقیدة اهل تثلیث،

همین تعبیر را دربارة حضرت مسیح(ع) متذکّر میگردد و میفرمايد« :ماَالْمسَيحَابْنَم ْرَيَ
َالرسلَ» (مائده.)75:
تَم ْنَق ْبله ُّ
إَّالَرسولَق ْدَخل ْ

تَملت قَطَاتَُهُ (ص)214
 .30-2وَالفَاضَ ُلَم ُ
نَعدَّتَسقطَاتَُهَُوَأُحرز ُ

اين سخن زبانزد خاص و عام از «احنف بن قیس» است که فراوان در کتب قدماء ،با
اختالف در ضبط «الشريف /الکامل /السید /العالم /السعید /العاقل /الکريم» به جاي

صلَت َهفواتَهَ /قََلَّت َعَثَراتَهَ /حَفَظَت َهَفَواتَه َو َفَلَتَاتَه» به جاي «أحرزتَ
«الفاضل» و «حَ َِّ
ملت قطاتهَ» بدان استشهاد شده است (ر.ک :جاحظ 140/1 :1964 ،و سیرافی 61 :1966 ،و راغب
اصفهانی.)368/1 :1420 ،
کالم احنف تداعیکنندة اين بیت «نابغة ذبیانی» است که بیشک چه نیکو سروده:
علىَشع ٍ
و َل ْست َب ُم ْست ٍ
ب؟
ث ُّ
بق َأخا َال َت لُ ُّم َهُ
َالمه َّذ ُ
َ،أيَالرجال ُ
(ذبیانی)74 :1985 ،
َ
َ

َ

َ
َ
َ

َ

َ

عیبش نباشى ،نیستى .کدام يک از انسانها،
نگهدارندة دوستى که اصالحکنندة َ
«و تو َ
پیراستهاند؟».
نیز يادآور اين بیت معروف منسوب به «علی بن جهم» (فو249هـ) يا «يزيد بن محمّد
مُهلّبی» (فو259هـ) يا «بشّار بن بُرد» است که گفته:
و َم ْن َذاَالَّذَي َتُ ْرضىَسجاياهُ َ ُكلُّها؟ َ

كفىَالْم ْرءَنُ ْبالَأ ْنَتُعدََّمَعايبُه َ

ی بن الجهم 118 :1980 ،و ثعالبی 93 :1981 ،و همو 100 :1901 ،و جرّاوي تادلی،
(ر.ک :عل َ

 1247/2 :1991و ابن حجّه حموي ،د.ت 87/3 :و  88و نويري94/3 :1423 ،؛ بستانی)11/3 :1998 ،
«و کیست که همة ويژگیهاي او پسنديده باشد؟ براى انسان همین بس که
عیبهايش اندک باشد».
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بَبألْسنتها (ص)214
يمهَاَالْعر ُ
 .31-2إ َّنَفيَالْ ُق ْرآنَل ْحناَستُق ُ

مصحّح محترم کتاب ،به مأخذ کالم اشاره کردهاند؛ اما شايان ذکر است که براي تأنیث
ضمیر در جمله (ستقيمها) وجهی نیست و يقیناً تصحیفی در ضبط کلمه صورت گرفته و
شکل صحیح آن( :ستقيمه) است که میبايست در چاپ بعدي کتاب اصالح گردد.
 .3نتيجه
همانگونه که از شاخصههاي اصلی نمونههاي نثرهاي مصنوع موجود در ادبیات فارسی،
بهکارگیري واژگان مهجور و استفاده از آيات ،احاديث ،اشعار و امثال عربی است؛ در
بررسی ابیات و عبارات عربی مقامات حمیدي ،مشخص گرديد نويسندة کتاب ،از میراث
ادبی ارزشمند پیشینیان ،بهويژه از گنجینة بیپايان قرآن و حديث اثرپذيرفته است.
آنچه از میان انبوه اشعار و عبارات عربی اين اثر ،ملموس و قابل توجّه است ،میزان
ابتکار و بهرهگیري از تراوشات ذهنی خود است .از میان  298بیت آمده در اين تألیف،
فقط  25بیت به شکل کامل يا اشارهوار از شاعران و اديبان پیشین اخذ شده است و
بیشتر اقتباسهاي نويسنده از امثال ،آيات و احاديث می باشد.
منابع
قرآن کريم.
آقاجمال خوانسارى ،محمد بن حسین ،شرح آقا جمال خوانسارى بر غُرر الحِکم و دُرر الکلم،
محقق جاللالدين حسینى ارموى محدث ،چاپ چهارم ،تهران ،دانشگاه تهران.1366 ،
آمدي ،عبدالواحد بن محمد تمیمی ،غُرر الحِکم و دُرر الکلم ،محقق سیدمهدى رجائى،
چاپ دوم ،قم ،دارالکتاب اإلسالمی.1410 ،
ابراهیمی حريري ،فارس ،مقامهنويسی در ادبیات فارسی ،تهران ،دانشگاه تهران.1341 ،

ابشيهيَ،شهابالدينَحممدَبنَأْحدَبنَمنصورَأبَوالفتحَ ،املستطرفَِفَكل َفن َمستظرفَ ،بيوتَ ،عاَلَ
الكتب.1419َ،
ابنَأيبَمجهورَاحسائيَ،حممدَبنَزينالدينَ ،عَوايلَاللئايلَ ،تقدَيَالسيدَشهابالدينَالنجفيَاملرعشيَ،
حتقيقَاحلاجَآقاَجمتىبَالعراقيَ،قمَ،مکتبةَسيدَالشهداء.1405َ،
ابن َايب َاحلديدَ ،عبداحلميد َبن َهبة َاهللَ ،شرح َّنج َالبالغةَ ،حمقق َحممد َابوالفضل َابراهيمَ ،قمَ ،مكتبة َآيةاهللَ
املرعشيَالنجفي.1404َ،
ضياءالدينَبنَاألثيَنصراهللَبنَحممدَ،املثَلَالسائرَِفَأدبَالكاتبَوَالشاعرَ،احملققَأْحد َ
َ
ابنَأثيَ،
احلوِفَوَبدويَطبانةَ،القاهرةَ،دارَّنضةَمصرَللطباعةَوالنشرَوالتوزيعَ،د.تَ .
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ابنَاجلهمَ،عليَ،ديوانَعليَبنَاجلَهمَ،عنَبتحقيقهَخليلَمردمَبکَ،الطبعةَالثانيةَ،بيوتَ،دارَاآلفاق َ
اجلديدة.1400َ،
ابنَحجهَْحویَ،تقىالدينَبنَعلىَ،خزانةَاألدبَوَغايةَاألربَ،حمققََكوكبَديابَ،بيوتَ،دارَصادرَ ،
د.تَ .
دارالقلمَالعريبَ .1423َ،
ابناخلطيبَقاسمَ،حممدَبنَقاسمَ،روضَاألخيارَاملنتخبَمنَربيعَاألبرارَ،حلبَ َ،

ابنَراهويهَ،أبوَيعقوبَإسحاقَبنَإبراهيمَ،مَسندَإسحاقَبنَراهَويهَ،احملققَدَ.عبدالغفورَبنَعبداحلقَالبلوشيَ ،
َََََاملدينةَاملنورةَ،مكتبةَاْلَيان.1412َ،
ابنَسالمَ،أب َوعبيدَالقاسمَبنَسالمَبنَعبداهللَاهلرويَالبغداديَ،غريبَاحلديثَ،احملققَدَ.حممدَعبداملعيد َ
ََََََََََخانَ،حيدرَآبادَ-الدكنَ،مطبعةَدائرةَاملعارفَالعثمانية.1964َ،
ابن شعبه حرانى ،حسن بن على ،تُحَف العقول ،محقق علىاکبر غفارى ،چاپ دوم ،قم ،جامعه مدرسین،
.1404

صدرالدينَبنَمعصومَاملدينَاملعروفَبعليَخانَبنَميزاَأْحدَ،أنوارَالربيعَِفَأنواع َ
ابنَمعصومَ،السيدَعليَ َ
َََََالبديعَ،حققهَشاکرَهاديَشکرَ،النجفَاألشرفَ،مطبعةَالنعمان.1969َ،
أبوَحيَانَتوحيديَ،عليَبنَحممدَبنَالعباسَ،األمتاعَوَاملؤانسةَ،بيوتَ،املكتبةَالعنصرية.1424َ،
ابَوالفرجَاصفهاينَ،عليَبنَاحلسيَ،کتابَاالغاينَ،حتقيقَاحسانَعباسَوَابراهيمَسعافيَوَبکرَعباسَ،الطبعة َ

َََََالثالثةَ،بيوتَ،دارَصادر.1429َ،
ابوَنواسَ،احلسنَبنَهانئَاحلكميَ،ديوانَ،حتقيقَغريغورَشولرَ،املطبعةَالکاثوليکية.1402َ،
ابوَهاللَعسكريَ،احلسنَبنَعبدَاهللَبنَسهلَبنَسعيدَبنََيىيَبنَمهرانَالعسكريَ،مجَهَرةَاألمثالَ،بيوتَ ،
دارالفكرَ،د.ت.
َََََ َ
أْحدَبنَحنبلَ،أبوَعبداهللَأْحدَبنَحممدَبنَحنبلَالشيباينَ،مَسندَاالمامَأْحدَبنَحنبلَ،احملققَشعيب َ
َََََاألرنؤوطََ-عادلَمرشدَوَآخرونَ،مؤسسةَالرسالة.1421َ،
باخرزيَ،عليَبنَاحلسنَبنَعليَبنَأيبَالطيبَأبَواحلسنَ،دَميةَالقصرَوَعَصرةَأهلَالعصرَ،بيوتَ،دارَاجليلَ ،
َََََ.1414
ذويَالقربی.1998َ،
بستانیَ،فؤادَأفرامَ،اجملانیَاحلديثةَعنَجماينَاألبَشيخوَ،الطبعةَالرابعةَ،قمَ َ،
ِباءَالدينَزهيَ،ديوانَ،بيوتَ،دارَصادرَوَدارَبيوت.1964َ،
ثعاليبَ،أبوَمنصورَعبدامللكَبنَحممدَ،االعجازَوَاالجيازَ،القاهرةَ،مكتبةَالقرآنَ،د.تَ،الف.
___________َ،التمثيلَوَاحملاضرةَ،احملققَعبدالفتاحَحممدَاحللوَ،الطبعةَالثانيةَ،تونسَ،الدارَالعربية َ
َََََللكتاب.1401َ،
___________َ،خاصََاخلاصَ،احملققَحسنَاألميَ،بيوتَ،دارَمكتبةَاحلياةَ،د.تَ،ب.
___________َ،اللطائفَوَالظرائفَ،بيوتَ،دارَاملناهلَ،د.تَ،ج.
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َ___________َ ،املنتحلَ ،احملقق َالشيخَأْحدَأبوَعليَ ،املطبعةَالتجاريةَ ،عرزوزيَوجاويشَ،
اْلسكندرية.1319َ،
ثعليبَ،أْحدَبنَحممدَبنَإبراهيمَالثعليبَأبوَإسحاقَ،الكشفَوَالبيانَعنَتفسيَالقرآنَ،حتقيق َ
َََََاْلمامَأيبَحممدبنَعاشورَ،بيوتَ،دارَإحياءَالرتاثَالعريب.1422َ،
جاحظَ ،عمرو َبن َحبرَ ،رسائل َاجلاحظَ ،حتقيق َو َشرح َعبدالسالم َحممد َهارونَ ،القاهرةَ ،مكتبةَ

اخلاجني.1384َ،
جراويَتاديلَ،أبَوالعباسَأْحدَبنَعبدالسالم(َ،احلماسةَاملغربية)َخمتصرَكتابَصفوةَاألدبَوخنبةَََ َ
دارالفكرَاملعاصر.1991َ،
َََََديوانَالعربَ،احملققَحممدرضوانَالدايةَ،بيوتَ َ،
حرَعامليَ،أملَاالمَلَ،حتقيقَالسيدَأْحدَاحلسينَ،بغدادَ،مكتبةَاألندلسَ،د.تَ .
ْحويَ،شهابالدينَأبوعبداهللَياقوتَبنَعبداهللَالروميَاحلمويَ،معجمَاالدباءَ،إرشادَاألريبَإىلَ
معرفةَاألديبَ،احملققَإحسانَعباسَ،بيوتَ،دارالغربَاْلسالمي.1414َ،
حمیدالدين بلخی ،قاضی ابوبکر محمّد بن عمر ،مقامات حمیدي ،با تصحیح و تعلیقات د .رضا

انزابی نژاد ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی.1365 ،
خاتمیپور ،حامد« ،مآخذ و گويندگان اشعار عربی سندبادنامه» ،پیک نور ،سال هشتم ،ش ،2
صص  ،75-82تابستان .1389
خويى ،ابوالقاسم ،مُعجم رجال الحديث ،چاپ پنجم ،قم ،مرکز نشر الثقافة اإلسالمية.1372 ،
دهخدا ،علی اکبر ،امثال و حکم ،تهران ،امیرکبیر.1383 ،

ديکَاجلنَْحصيَ ،ابوَحممدَعبدالسالمَبنَرغبانَ ،ديوانَديکَاجلنََ ،حققهَدَ .اْحدَمطلوبَوَ
دارالثقافةَ،د.تَ .
عبداهللَاجلبوريَ،بيوتَ َ،
ذبياينَ،نابغهَ،ديوانَ،حتقيقَحممدَأبوالفضلَابراهيمَ،الطبعةَالثانيةَ،القاهرةَ،داراملعارفَ .1985َ،
ذهبیَ ،مشسالدين َحممد َبن َأْحدَ ،تاريخ َاْلسالم َو َوفيات َاملشاهي َو َاألعالمَ ،حتقيق َدَ .عمرَ

دارالكتابَالعريب.1410َ،
عبدالسالمَتدمريَ،بيوتَ َ،

رازي ،منتجبالدين علی بن عبیداهلل بن بابويه ،الفهرست ،محقق جاللالدين حسینى ارموى
محدث ،قم ،کتابخانة عمومی آيتاهلل العظمی مرعشی نجفی.1422 ،

راغبَاصفهاينَ،أبَوالقاسمَاحلسيَبنَحممدَ ،حماضراتَاألدباءَو َحماَوراتَالشعراءَو َالبلغاءَ ،بيوتَ ،شركةَدارَ
األرقمَبنَأيبَاألرقم.1420َ،
تضىَالزبيديَ،تاجَالعَروسَمنَجواهر َ
زبيديَ،أبوالفيضَحممدَبنَحممدَبنَعبدالرزاقَاحلسينَ،امللقبَمبر
َّ
َََََالقاموسَ،احملقَقَجمموعةَمنَاحملققَيَ،دارَاهلدايةَ،د.ت.
ََزخمشريَ،أبَوالقاسمَحممودَ،ربيعَاألبرارَوَنصوصَاألخيارَ،بيوتَ،مؤسسةَاألعلمي.1412َ،
ساکت ،سلمان« ،پژوهشی در اشعار عربی مقدمه و خاتمة تاريخ بیهق» ،پژوهشنامة زبان و ادب فارسی
(گوهرگويا) ،دورة چهارم ،ش ( 2پیاپی  ،)14صص  ،125-156تابستان .1389
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سپهر ،محمدتقی لسانالملک ،ناسخ التواريخ -حضرت امام حسن مجتبی(ع) ،به تصحیح و حواشی
محمدباقر بهبودي ،چاپ چهارم ،تهران ،کتابچی.1384 ،

ََسريَالرفاءَ،السريََبنَأْحدَبنَالسريََالكنديََالرفَاءَ،املَحبََوَاحملبوبَوَاملَشمومَوَاملشروبَ ،
َََََحتقيقَمصباحَغالوجنيَ،دمشقَ،مطبوعاتَجممعَاللغةَالعربيةَبدمشق.1407َ،
سعدي ،مصلح بن عبداهلل ،کلیات سعدي ،تصحیح ،مقدمه ،تعلیقات و فهارس :بهاءالدين خرّمشاهی،
تهران ،دوستان.1383 ،
سنايی ،مجدود بن آدم ،ديوان حکیم سنايی غزنوي بر اساس معتبرترين نسخه ها ،با مقدمة استاد
بديعالزمان فروزانفر ،به اهتمام پرويز بابايی ،تهران ،نشر آزادمهر.1381 ،

سيدحمسنَأميَ،أعيانَالشيعةَ،حتقيقَحسنَاألميَ،بيوتَ،د َارالتعارفَللمطبوعات.1403َ،
سياِفَ،احلسنَبنَعبداهللَبنَاملرزبانَالسياِفَأبوَسعيدَ،أخبارَالنحوييََالبصرييََ،احملققَطهَحممدَالزينَوَحممد َ
َََعبداملنعمَخفاجي.1373َ،
شريفَرضيَ،ديوانَ،شرحهَوَعلقَعليهَوَضبطهَدَ.حممودَمصطفيَحالويَ،بيوتَ،شرکةَدارَاألرقمَبنَأيب َ
َ

َََاألرقم.1419َ،
شمیسا ،سیروس ،انواع ادبی ،چاپ سوّم ،تهران ،فردوسی.1373 ،
شیخ صدوق ،ابن بابويه ،محمد بن على ،من ال يحضره الفقیه ،محقق و مصحح علىاکبر غفارى ،چاپ
دوم ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم.1413 ،

شيخَطوسيَ،حممدَبنَاحلسنَ،األمايلَ،حتقيقَمؤسسةَالبعثةَ،قمَ،دارَالثقافة.1414َ،
صفديَ،صالحالدينَخليلَبنَأيبكَ،نَكتَاهلَميانَِفَنَكتَالعَميانَ،علقَعليهَوَوضعَحواشيهَمصطفى َ
دارالكتبَالعلمية.1428َ،
ََََعبدالقادرَعطاَ،ب َيوتَ َ،
___________َ،الواِفَبالوفَياتَ،احملققَأْحدَاألرناؤوطَوَتركيَمصطفىَ،بيوتَ،دارَإحياءَالرتاثَ ،
ََََ.1420
ط َربيَ ،حممد َبن َجرير َبن َيزيد َبن َكثي َبن َغالب َاآلملي َأبو َجعفرَ ،جامع َالبيان َِف َتأويل َالقرآنَ ،احملققَ
أْحدحممدَشاكرَ،مؤسسةَالرسالة.1420َ،
ظهیري سمرقندي ،محمد بن علی ،سندباد نامه ،مقدمه ،تصحیح و تحقیق محمدباقر کمالالدينی،
تهران ،مرکز پژوهشی میراث مکتوب.1380 ،

َالرزاقَ ،دراسة َو َحتقيقَ
عبدالرزاقَ ،أبوبكر َعبدالرزاق َبن َمهامَبن َنافع َاحلميي َاليماين َالصنعاينَ ،تفسي َعبد َ
دارالكتبَالعلمية.1419َ،
د.حممودَحممدَعبدهَ،بيَوتَ َ،
عبداهللَاجلبوريَ ،النجفَ
َ
سَّعديةَِف َاألشعار َالعربيةَ ،حتقيق َ
عبيديَ ،حممدَبنَعبدالرْحنَبنَعبداجمليدَ ،التذكرةَال َ
األشرفَ،مطابعَالنعمان.1391َ،
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عجلوينَ،إساعيلَبنَحممدَالعجلوينَالدمشقيَأبوَالفداءَ،كشفَاخلَفاءَوَمَزيلَااللباسَعمَاَاشتهرَ
من َاألحاديث َعلى َألسنة َالناسَ ،حتقيق َعبداحلميد َبن َأْحد َبن َيوسف َبن َهنداويَ ،املكتبةَ

العصريةَ .1420َ،
کمالجو ،مصطفی و علیرضا پورشبانان« ،نگاهی به ابیات و عبارات عربی ديوان دهخدا»،
پژوهشهاي ادبی ،ش  ،26صص  ،131-147زمستان .1388

کميتَبنَزيدَأسديَ،ديوانَ،مجعَوشرحَ َوتعليقَدَ.حممدنبيلَطريفيَ،بيوتَ،دارَصادر.2000َ،
ليثى َواسطىَ ،على َبن َحممدَ ،عَيون َاحلَكم َو َاملواعظَ ،حمقق َحسي َحسىن َبيجندىَ ،قمَ ،دارَ
احلديث.1376َ،
مالكَبنَأنسَ ،املوطَأَ ،احملقق َحممدَمصطفىَاألعظميَ ،أب َوظيبَ ،مؤسسةَزايدَبنَسلطانَآلَّنيانَ
لألعماالخلييةَواْلنسانية.1425َ،
متنيبََ،اْحدَبنَاحلسيَاجلعفيَالکوِفَابَوالطيبَ،ديوانَاملتنيبََ،بيوتَ،دارَبيوت.1403َ،
مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقى ،بحار األنوار ،محقق جمعى از محققان ،چاپ دوم ،بیروت،
دار إحیاء التراث العربی.1403 ،

حمدَث َنوريَ ،حاج َميزا َحسي َنورىَ ،مستدرک َالوسائلَ ،الطبعة َالثانيةَ ،بيوتَ ،مؤسسة َآلَ
البيت(ع)َْلحياءَالرتاثَ .1408َ،
مسلمَ ،ابواحلسي َمسلم َبن َاحلجاجَ ،صحيح َمسلمَ ،حتقيق َحممد َفؤاد َعبدالباقیَ ،القاهرةَ ،دارَ
احلديثَ .1412َ،
ملطیوي ،محمدغازي ،روضة العُقول ،تصحیح د .محمد روشن و جلیل پور ،تهران ،نشر آثار،
.1383

مفضلَضيبََ،املفضلَبنَحممدَبنَيعلىَبنَساَلَالضيبَ،املفضَليَاتَ،حتقيقَوَشرحَأْحدَحممدَشاكرَ
وَعبدالسالمَحممدَهارونَ،القاهرةَ،دارَاملعارفَ،د.تَ .
مهدوي دامغانی ،احمد« ،مآخذ ابیات عربی مرزباننامه» ،يغما ،ش  206و  207و  208و 209
و 210و  212و  213و  214و  216و  217و  218و  221و 223و  226و  234و ،235
 1344و  1345و .1346
___________« ،يادداشتهايی دربارة ابیات عربی کلیله بهرامشاهی و مأخذ و گويندگان آن ابیات»،
يغما ،ش  169و  171و  173و  175و  178و  182و  184و  1341 ،188و .1342

ميداينَ،أبوالفضلَأْحدَبنَحممدَبنَإبراهيمَامليداينَالنيسابوريَ،جممعَاألمثالَ،احملققَحممدَحمىيالدينَعبداحلميدَ ،
َََََبيوتَ،دارَاملعرفةَ،د.ت.

نويريَ،أْحدَبنَعبدالوهابَبنَحممدَبنَعبدالدائمَالقرشيَالتيميَالبكريَشهابالدينَّ،نايةَاألربَِفَفنون َ
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دارالكتبَوالوثائقَالقوميةَ .1423َ،
َََََاألدبَ،القاهرةَ َ،
واعظ ،سعید« ،ابیات عربی نامههاي عین القضات همدانی» ،متنپژوهی ادبی ،دوره  ،8ش  ،21صص-27
.1383 ،1
___________« ،پژوهشی در اشعار عربی تاريخ جهانگشاي جوينی» ،متنپژوهی ادبی ،ش
 ،25صص.1384 ،1-31
___________« ،پژوهشی در اشعار عربی مصباحالهدايه و مفتاحالکفايه» ،پژوهشهاي ادبی،
ش  ،5صص.1383 ،147-164

