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A famous saying is cited in many classic Persian works of prose and is 

attributed to Sa’di (because of close similarity between it and a couplet by 

the poet). Yet, another version of it can be found in Tarike-s Wassaf. First of 

all, the article searches the exact words of the saying in Sa’di’s works, then it 

examines the manuscripts of Wassaf’s work, and finally reviews other 

ancient works of Persian prose that contain one of these two versions of the 

saying. For instance, Fereidoon Sepahsalar’s biography of Rumi (before or 

contemporary with Tarikh-e Wassaf), quotes the version that is found in 

Wassaf. The article concludes that Sa’di and Wassaf have quoted an ancient 

Arabic maxim which was so popular between the learned Iranian. 
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 وصّاف و سعدی به منتسب ای واره مثل بررسی
 

 0جواد بشری
 ، ایران.استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

 11/9/89: مقاله پذیرش تاریخ ؛1/5/89: مقاله دریافت تاریخ

 (98تا ص  55)از ص 

 چکیده
با کارکردی  اواخر سدۀ هفتم و اوایل سدۀ هشتم و پس از آن، به کالم موزونی نثرکتب  برخیدر 

در حالی که در تاریخ  های سعدی دارد؛ به مصرعی از سرودهگونه استشهاد شده که شباهت زیادی  مثل

ابتدا ضبط  چندوجهی ینگاه باوصّاف، این مصرع به مؤلف تاریخ، انتساب یافته است. در این گفتار 

خواهد شد، سپس  بررسی مزبورهای کلیات سعدی در موضع مربوط به مصرع  از دستنویستعدادی 

هایی از آن به اتقان  ای از تاریخ وصّاف که این مصرع را در خود جای داده با مقایسۀ دستنویس فقره

را  یمشهور آن است که سعدی و وصاف مثلگونه  . فرض نهایی دربارۀ این مصرع مثلخواهد رسید

 نخورده ن و دومی به شکل دستدای آدستآویز هنرنمایی خویش قرار داده و اوّلی با تغییری جزئی در ابت

از این مصرع )رسالۀ فریدون سپهساالر( که  یکی از کتب نثراند. استفادۀ  آن را تضمین و برداشت کرده

توان  نمی رو ازاین. رساند گیری اخیر یاری می ، به نتیجهشده همزمان با وصاف یا حتی پیش از او نگاشته

 کهمثل مشهوری را  یقین آن است که او نیز به س قریبدبلکه ح متعلّق به وصاف دانست،این مصرع را 

 در کالم خویش تضمین کرده و آن را به نام خود زده است. پیش از او در افواه رواج داشته 
 

 مثَل، سعدی، وصّاف، نثر دیوانی، تضمین.: های کلیدی واژه

 مقدمه

اندام  مگرم بازآمدی محبوب سی»های سعدی، غزل مشهوری به مطلع  در میان غزل

وجود دارد که مصرعی از « و پای از گل یدل/ گل از خارم برآوردی و خار از پا سنگین

 «که هرچ از جان برون آید نشیند الجرم در دل»گونه یافته است:  کاربردی مثَل آن

های گوناگون  ضبط فاصلۀ اندکی از عهد حیات سعدی، با این مصرع به. (58: 1895)سعدی، 

، توسّط برخی «خن کز جان برون آید نشیند الجرم در دلس»صورت  و اغلب به

شناسی در زبان فارسی  کمبود مآخذ مثل پدیدآوران آثار نثر به کار گرفته شده است.

، ممکن است ذهن را موجود پیش از سدۀ هفتم هجری، و نبود آن در متون کهن فارسی

در ی بدانیم. زیرا او سعدخود را متعلّق به  موزون اصل این مثلبه سمتی سوق دهد که 

دار پیش از خود تبحّر واالیی داشته و بسیاری از  های ریشه جامۀ نظم پوشیدن به حکمت

های موجود در کلیات او، پس از وی به شکل مثل درآمده است. آیا این  جمالت و مصرع
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متون نثر سدۀ هفتم و هشتم  ؟ بررسیکند ای پیروی می ز از چنین قاعدهمصرع نی

ای دارد. از یک سو، صورتی از  دهد که این مصرع، وضع بسیاری پیچیده می نشان هجری

های سعدی آمده است. از سوی دیگر، مورّخ و  آن در یکی از مشهورترین و زیباترین غزل

روزگار سعدی، وصّاف شیرازی، در جایی از تاریخ خود، صورتی  نثرنویس شهیر هم

ح کرده که او سرایندۀ آن است. برای یافتن دیگرگونه از آن را به نام خویش ثبت و تصری

های  منابعی که یکی از صورتترین  به برخی از مهمصاحب اصلی سخن، ابتدا الزم است 

اند،  گونه را در اواخر سدۀ هفتم و تمام سدۀ هشتم هجری به کار برده این مصرع مثل

 . اشاره شود

 های کلیات سعدی ضبط مصرع در دستنویس. 0

آید که این کالم  به دست می ها نقل شده ی که مصرع سعدی در آنعاز بررسی مناب

موزون در ذهن نثرنویسان و منشیان قرن هشتم هجری محدود به یک ضبط واحد نبوده 

است. پرسش اینجاست که آیا این چندگانگی، ناشی از تصرّفاتی است که خود منشیان 

 راش دادن، برای متن خویشرا پس از ت اند تا آن داشته های مشهور روا می در بیت

که خود شاعر، در تحریرهایی که از این بیت در طول زمان عرضه  کارآمدتر سازند؟ یا این

های کهن کلیات سعدی،  کرده، پردازندۀ هر دو ضبط بوده است؟ نگاهی به دستنویس

ها متعلّق به خود سعدی است و این  دهد که احتماالً تنها یکی از ضبط البته نشان می

کنند. از  های کلیات سعدی آن را تأیید می ان ضبطی است که اعمّ اغلب دستنویسهم

که هرچ »ها ضبط  های مورداستفاده در تصحیح دکتر یوسفی، این نسخه میان دستنویس

(، ق656)مورّخ  1669ق( پاریس شمارۀ 685آلمان )مورّخ کنند:  را تأیید می« از جان...

)حوالی نیمۀ سدۀ هشتم(،  1685ریس شمارۀ (، پاق687)بعد از مجلس قرن هشتم 

 9515(، مرکزی دانشگاه )فروزانفر سابق( شمارۀ ق695)ظاهراً  915پاریس شمارۀ 

ق( و مجموعۀ 981صوصی دکتر اصغر مهدوی )مورّخ )نیمۀ قرن نهم(، کتابخانۀ خ

های خطی کهن کلیات سعدی که پس  . از نسخه(885 -887)همان: ( ق915ایاصوفیا )مورّخ 

کابل  از اتمام کار دکتر یوسفی به دست آمد نیز، دستنویس کهن و معتبر موزۀ ملی

همان، نیمۀ نخست ) 17588، دستنویس کهن کتابخانۀ مرعشی به شمارۀ (811ق: 615، همان)

و  ب(161 ق: گ658همان، )کتابخانۀ مجلس  6668، دستنویس شمارۀ ب(6 گسدۀ هشتم ق: 

تأیید همین ضبط را  الف(858 ق: گ668همان، )مرعشی کتابخانۀ  11818دستنویس شمارۀ 

و از آن  (1)شمارند اند انگشت یگری را حفظ کردههایی نیز که ضبط د . دستنویسکنند می
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را نمایش « سخن کز جان برون آید...»تنها یک نسخه وجود دارد که ضبط  میان

نیمۀ دوم سدۀ ، از کتابخانۀ آستان قدس رضوی 18711دهد، و آن دستنویس شمارۀ  می

. واحد بودن ضبط این دستنویس، البته الف(188ق: گ 655)همان، هشتم هجری است 

از مثل  دهد و شاید بتوان گفت که این کاتب صورتی احتمال تصرّف کاتب را افزایش می

را که در ذهن خویش با آن انس داشته، وارد شعر کرده است.  «سخن کز جان...»مشهور 

و  طبق سنّت استشهاد به ابیاتاند،  که به این مصرع استناد جسته نثرنویسان و منشیانی

سخن کز جان برون »اند تا بدانیم آیا صورت  ای به نام سراینده نکرده هیچ اشارهاقوال، 

الوصف، تا اینجا منتسب کردن ضبط  . معنهاند یا  دانسته را متعلق به سعدی می« آید...

 بنابراین الزم است. شود میغیرممکن تلقّی  به خود سعدی« خن کز جان برون آیدس»

 «سخن کز جان برون آید»معتبر دیگری به دست آید که در آن، صورت  منبع یا منابع

گیری نسبتاً  شاید بتوان بر اساس آن، به نتیجه به فرد دیگری انتساب یافته باشد تا

 تری در این باب رسید. قطعی

 «سخن کز جان برون آید»ثل کنندگان م وصاف شیرازی، یکی از تضمین. 2

اهلل  الدین عبداهلل بن فضل های شرف منشیان و نثرنویسان سدۀ هشتم هجری، به نگارش

و تأثیرگذارترین دیوانساالران عهد  مورّخان ترین شیرازی مشهور به وصّاف، یکی از بزرگ

و از آن  نگریسته مثابۀ نمونۀ عالی و فاخر نثر منشیانه و دیوانی فارسی می ایلخانی، به

نیز پرداختن نگاری و  اند. او از کسانی است که عالوه بر اشتغال به تاریخ کرده پیروی می

ر جرائم( از )مصون از مجازات د« ترخانی»سبب کسب مرتبۀ واالی  به امور مالیاتی، به

، جایگاه اجتماعی واالیی نیز داشته و (76 -75: 1888)خیراندیش، یکی از ایلخانان مغول 

امر، و همچنین پشتیبانی دستگاه اداری و دیوانی ایلخانی از اثر او، قطعاً به انتشار همین 

منجر شده  «تجزیۀ االمصار و تزجیۀ االعصار )تاریخ وصاف(»زودهنگام کتاب تاریخش، 

سخن کز جان برون آید نشیند الجرم در »است. وصاف در جایی از این کتاب، به مصرع 

استناد و تصریح کرده که این مصرع متعلّق به خود « فهلمؤل»با عبارت توضیحی « دل

ای که این مصرع در آن به کار رفته، عیناً بازخوانی شود.  اوست. ابتدا الزم است فقره

عرَضی ثروت، با این غیرذاتی یا به عبارت دیگر وصاف در ثبت مطالبی پیرامون ارزش 

عدالت است و حصول  حصول کمال و استکمال نفس ناطقه، مبنی بر»استدالل که 

نیّت رشد دادن  گردآوری مال بهکه الزم است تمایزی بین  ، و این«عدالت به دالّت مال

انفاق، با حبّ مال به نیّت عشق ورزیدن منفی به آن، وجود داشته باشد،  و نفس
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کند و در پایان، برای نشان دادن تأثیرگذاری  ای از ابوسعید ابوالخیر نقل می واره حکایت

و از مقامات قدوۀ »: کند می ثبتمانند مورد گفتگو را  ابوسعید، همان مصرع مثل کالم

اند که مسمار طویلۀ اصطبل از  العارفین شیخ ابوسعید ابوالخیر قدّس اهلل سرّه نقل کرده

زر ساخت. منکران طریقۀ عرفان و دورماندگان از عالَم عیان که دیدۀ بصیرت ایشان 

ال شَرَفَ فی "سرف و اظهار شرف کردند و زبان مالمت سَبَل خَبَل داشت، حمل بر 

یخ در جواب غافل بودند. ش "ال سرفَ فی الشّرف"دراز گردانیده، از حقیقت  "السّرَف

سخن کز جان برودن آید "ایم و دیگران در دل؛ لمؤلفه:  فروبرده گفت: ما میخ زر در گل

 نی،مَ؛ رک. ی811َ[: 1899] 1899همان، ؛ 518 :7ق، ج1158، وصاف شیرازی)« "نشیند الجرم در دل

1888 :151-158 .) 

وصاف از این بخش از کتابش برجای مانده و تردیدی در  تاریخ دستنویس خطّ مؤلف

برگ ]ب[:  1899همان، )صحّت وجود چنین عنوانی برای مصرع مزبور وجود نخواهد داشت 

ایی ساده، به معمّ ظاهراً ای با این عنوان، در واقع مسأله (1).(755 -755الف/ صص 118 -ب119

چطور ممکن است شخصی در اوایل سدۀ هشتم هجری، کالمی را که  .دشوار تبدیل شد

دیگری مشابه آن را در نیمۀ دوم سدۀ هفتم هجری سروده بوده، متعلّق به خویش 

برای این « لمؤلفه»ترین راه حل آن است که بگوییم وصّاف در ثبت عنوان  بداند؟ ساده

. امّا اند به توارد، مطلبی را مشابه یکدیگر بیان کردهکه دو نفر،  مصرع خطا کرده یا این

کننده و منطقی نیست و الزم است از  قدر کافی قانع هیچ یک از این دو پاسخ به

 هایی متفاوت برای حل مشکل استفاده شود.  فرض

 از اوایل سدۀ هشتم هجری به بعد واره استشهاد به این مثل. 3

اند،  هشتم هجری که صورتی از این مصرع را به کار برده از مصنّفان آثار نثر تا پایان سدۀ

 هایشان یاد کرد: توان از این افراد و نگارش می

الدین بلخی از  ترین مقامات احوال موالنا جالل فریدون بن احمد سپهساالر که قدیم-

سخن کز جان برون »های اوست، این مصرع را به این شکل به کار برده است:  نگاشته

.(161، 98: 1898)فریدون سپهساالر،  «د الجرم در دلآید نشین
فریدون بن  تاریخ نگارش اثر (8)

بنابراین  .(66: 1888وفایی،  )همان: یک؛ افشین تخمین زده شده است ق611تا  588احمد، بین 

 غزل سعدیکاررفته در  صورت به از متفاوت شکلیترین کسانی است که  یکی از قدیم او

 ثبت کرده است. را

الدین محمد بن حسین بن علی حسینی یزدی، پدیدآور رسالۀ  ابواالشرف معین -

ای به فارسی در شرح مراحل و منازل واقع بر سر راه حرمین شریفین،  ، رساله«حجازیه»
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)محمد یزدی،  نگاشته است ق پس از اتمام سفر حج خویش656است که آن را نزدیک به 

1898 :888- 881).
، محفوظ در «حجازیه» مختصرمانده از رسالۀ  ایدستنویس واحد برج (7)

محمد بن الحاج »، به خط کاتبی به نام 7198کتابخانۀ آستان قدس رضوی به شمارۀ 

در شیراز فراغت یافته  ق655سال  است که از استنساخ آن به« بن محمود سجستانی

مین متن مورد مراجعه[، دو بار ]ه 1898. دربارۀ این رساله که پیش از تصحیح عرفانیان در 888)همان:  است

مصرع موردگفتگو با . (19: 1859دیگر، یک بار ناقص و یک بار کامل، به چاپ رسیده است، رک: یاحقی، 

و بدون نام سراینده، به « سخن کز جان برون آید نشیند الجرم در دل»همان شکل 

  .(89: 1859؛ یاحقی، 818: 1898 یزدی، محمد)ستخدام این عالم یزدی درآمده است ا

از تدوین  ق656انی مشهور به شمس منشی که در محمد بن هندوشاه نخجو -

فراغت  فارسی به وضوع آیین دبیری و انشاء مکاتباتکتاب پرمطلب و پربرگ خود در م

و این »، صورتی از این مصراع را به کار گرفته که عیناً مطابق با ضبط سعدی است: هیافت

گردند و از مناهل دوستی و  از منابع اخالص مترشّح میمخلص به عرض این نصایح که 

گردد، و یقینست که چون این  یابند، مزاحم مطالعۀ همایون می اختصاص استنباط می

کلمات از موارد خیرخواهی صدور یافته، خاطر مبارک قبول آن را تلقّی فرماید؛ مصراع: 

 . (119 -116: 1885/1 شمس منشی،)« که هرچه از جان برون آید نشیند الجرم بر دل

به یادگار برای  ق691الدین حاجی منشی، در رمضان  لهایی که جما در نامه -

الدین، زمانی آن را از زبان  ای هست که جمال الدین احمد وزیر کتابت کرده، نامه تاج

الدین خراسانی نوشته بوده و  االسالم معین الدین احمد، خطاب به شیخ مین تاجه

آمده  الدین فراهم می درخواست تاج ای که به سفینه همان را دررونوشتی از آن 

کتابت کرده است. در این نامه، «( الدین احمد وزیر بیاض تاج»به )دستنویس مشهور 

 به کار رفته است یمناسبت ، به«سخن کز جان برون آید نشیند الجرم در دل»مصرع 

 »عرفانی موسوم به  که متن ادبی ینمَبن یحیی یَ ابوسعید. (18: 1891/1الدین احمد وزیر،  )تاج

هفتم و هشتم هجری پدید را احتماالً در سدۀ «گشانما و طلسم جهانجهان ۀآیین

را  «سخن کز جان برون آید نشیند الجرم در دل» مصرع در جایی از کتاب خودآورده،

 (.116: 1888نی، مَ)یَ، به کار برده است به مناسبت

خویش را به  ظفرنامۀ( که ق911)متوفّای پیش از  غازانی یا شنب میالدین شا نظام-

 ق985-987بین  هن به دستگاه او بودفرمان تیمور، زمانی که برای سالیانی از وابستگا

پیشنهاد و نصیحت  رای اسالم آوردن بقراط تفلیسی به، هنگام سخن گفتن از ماجهنگاشت
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صایح، چون از صمیم دل و صدق ضمیر بود، یُمن این نه ب»کند:  تیمور، چنین مرقوم می

برحسب آنکه ]مصراع[: سخن کز جان برون آید نشیند الجرم در دل، قفل ضاللت از دل 

 .  (181: 1858الدین شامی،  نظام)« راه ایمانش راه نمودند شاهه بقراط بگشودند و ب

خود  «نهج الرشادم»(، صوفی مشهور عهد تیموری، در ق989 -656خوافی ) ابوبکر-

و »به نگارش آورد، این مصرع را بدون نام سراینده به کار گرفت:  ق981که آن را در 

لف أنفع مِن کالمِنا؟ ...یعنی از شیخ حمدون روّح اهلل روحه قیل له: ما بالُ کالم السّ

تر  پرسیدند که چه حال است و چگونه است که کالم مشایخ متقدّم و سلف صاحین نافع

از سخنان ما؟ فرمود که ازان جهت که آن بزرگان و  ،کند در ما یاست و اثر بیشتر م

گفتند تا خلق اعزاز اسالم کنند و حرمت  مقتدایان از برای عزّت مسلمانی سخن می

واجبی بجای آرند و خلق را  هاسالم و بزرگداشت دین محمّد علیه الصالۀ و السالم ب

ها از حجاب  ها از عذاب و دل کردند. و نیز از برای آنکه نفس موعظت و نصحیت می

خالص یابد. و آن سخن گفتن و موعظت کردن خاص ازبرای رضای حق تعالی بود و به 

کند. ...و ما در این روزگار  کرد و می حظّ نفس و هوای طبع آمیخته نبود، الجرم اثر می

ها عزیز و  واسطۀ شنیدن آن سخن هگوییم تا مردان ما را ب ازبرای عزّت نفس سخن می

مکرّم دارند و دنیا ازان جهت حاصل شود و جاه و قبول خلق از پی آن درآید، الجرم اثر 

ها چگونه  اهلل نیست و نوری ندارد دل آید، و چون للّه و فی ظهور نمیه کند و نفع ب نمی

]مصرع:[ سخن کز جان برون آید  (5)؛منوّر شود؟ خوشا انصاف مردان و حبّذا ارشاد ایشان

 . (518 -588: 1891)خوافی،  «دل نشیند الجرم در

  واره مثل این و استخدامتحلیل سیر تکوین . 4

یافتن این کالم، یک فرض آن است که تصّور کنیم ابتدا سعدی  برای ترسیم سیر تکوین

سخن کز »شکل  را سروده، سپس وصّاف آن را به.« که هرچ از جان برون آید..»مصرع 

روشن  ه در کتاب نثر خود بدان تمثّل جسته است.گا آورده و آندر« جان برون آید...

و ابیاتی را نیز  (198 -191: 1869)اقبال،  داشتهوصاف در روزگار سعدی با او ارتباط است که 

، 88ق: 1158)وصاف،  است اش در تاریخ خویش نقل کرده از شاعر بسیار مشهور همشهری

محدود به . ابیات سعدی در تاریخ وصاف، 191 -198: 1869؛ اقبال، 181 -116: 1888بخش،  ؛ جهان518، 178

بر . (بیتی از بوستان، 11، سطر 187ق: 1158 موارد نیست. مثالً تنها برای یک نمونۀ دیگر، رک: وصاف،  این

باعث مشهور  ثبت مصرع وصاف در تاریخ پرخواننده و مشهورش، البد مبنای این فرض،

ی که حتّی صورتی که سعدی آن را طور شدن صورت اخیر از این مصرع شده است، به

صورت نوظهور آن که به وصاف شهرت هیچ وجه حائز در غزلش به کار گرفته بوده، به 
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است. امّا مشکلی که بر سر راه این فرض وجود دارد این است که  نشدهتعلق داشته 

چگونه پرداخته،  ق کتاب خویش را می611تا  588فریدون بن احمد سپهساالر، که بین 

وصّاف آن را در اثر  یا همزمان با او، قاً از همین صورتی استفاده کرده که سالیانی بعددقی

؟ پذیرفتنی نیست که که سرودۀ خود اوست، به کار گرفته است با تصریح به اینخویش و 

از  اف با تغییری ظریف آن رای که وصای در روم )آسیای صغیر(، با مصرع نویسنده

های تاریخ  پیش از نگارش و سپس تکثیر نسخه مدّتی شاید ، آن همسعدی اقتباس کرده

ارتباط برقرار کرده باشد که آن را برای زینت دادن کالم منثور خویش به  چنان وصاف،

احمد پیش از نگارش فریدون بن هم مبنای فرض را بر این بگذاریم که اگر کار بندد. 

گیری این  و از وصاف در واماساساً تأثیرپذیری ا، اف کتاب خویش را نگاشتهتاریخ وص

بنابراین الزم است فرض اخیر باطل اعالم شود و محال و غیرممکن خواهد بود. مصرع 

 حدسی دیگر مجال طرح یابد.

، با حکمتی روبرو هستیم که در رسد ی که استوارتر به نظر میدیگربر اساس پندار 

سفیان یا  د بن ابیبه زیا بهایی از آن را با انتسا و صورت ادب عربی، قدمتی دیرین دارد

قتیبه در سدۀ  المثل ابن فی .دانند ، متعلق به سدۀ یکم هجری میعامر بن عبدالقیس

ثبت کرده « زیاد»آن را با این عبارات، به نام  عبدالبر در سدۀ پنجم هجری، سوم و ابن

یُجاوز  لم إذا خرج الکالمُ من القلبِ وقعَ فی القلب، و إذا خرج الکالمُ من اللسانِ: »است

، با تفاوتی در سرآغاز و 191تا:  رک: المغربی، بی. نیز 681ق: 1717؛ القرطبی، 171ق: 1719)الدینَوَری، « اآلذانَ

انتساب گفتار و با « یتجاوز األذن إنّ الکالم إذا خرج من القلب وقع فی القلب، و إذا خرج من اللسان لم»پایان کالم: 

الکالم إذا خرج من القلب وقع علی القلب، و إذا خرج من اللسان : »(158 :1ق/1865ورّام، ؛ «بعض الحکماء»به 

 الحدید ابی . ابن(68: 1898/1؛ دهخدا، «بعضهم»با انتساب به گویندۀ نامعلوم و با عنوان « یجاوز اآلذان لم

ها را  به امام علی علیه السالم که آن« منسوب»در شمار حِکَم  (168، حکمت 711: 18ق/1719)

الکلمۀ إذا »کند:  البالغه ثبت کرده، این حکمت را نقل می در انتهای شرح خود بر نهج

در این «. تُجاوز اآلذانَ خرجت من القلب وقعت فی القلب، و إذا خرجت من اللسان لم

مۀ الکل»عبارت موردگفتگو با ضبط اخیر )با سرآغاز  حالی است که اغلب منابع متقدم،

؛ 18، ص7؛ ج97-98: 1ق/1719الجاحظ، )اند  القیس نسبت دادهن عبدرا به عامر ب«( إذا خرجت

که یا از اوست  (185: 1تا/ القیروانی، بی؛ 186: 7ق/1717اآلبی، ؛ 871م: 1881همان، ؛ 851: 7ق/1717همان، 

سفیان تعلّق دارد؛ و گویا تنها در سدۀ هفتم هجری است که به امام  و یا به زیاد بن ابی

الحدید حاوی چنین انتسابی، رک:  ابی )برای آگاهی از منبعی دیگر جز شرح ابنشود  علی نسبت داده می

الموعظۀ إذا خرجت من القلب وقعت فی القلب و إذا خرجت من اللسان »، با این عبارات: 58ق: 1717الموصلی، 
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انۀ المثل بخشی از این جمله در یکی از منابع صوفی فی . در منابع فارسی نیز«(تتعدّ اآلذان لم

، بدون نام گوینده آمده است: ق(588 -568 حدود نگاشتۀ) اواخر سدۀ هفتم هجری

رسید که: الکالم إذا خرج  ها می شد، الجرم به دل زیرا که از منشأ دل صافی گفته می»

 . (756: 1891جوینی، )« من القلب وقع فی القلب

فارسی، پیش از  مانند عربی، و یا مضمون مشابه آن در گفتار حکیمانه و مثلاین 

در اوایل سدۀ هفتم هجری مورد توجّه مدّ نظر نظامی و  سعدی و در سدۀ ششم هجری

گیر/ سخن کز  پذیرا سخن بود، شد جای»نیز بوده است: ن اسماعیل اصفهانی الدی کمال

هرچ از زبان رود »؛ (857: 1898/1؛ 68 :1898/1 ،دهخدا؛ 85 :1888نظامی، )« دل آید بُوَد دلپذیر

الدین اسمعیل  )کمال« د بیش تا به گوش/ در دل نرفت هر سخنی کآن ز جان نخاستنرس

در فاصلۀ اوایل سدۀ هفتم  .(1815: 1898/7، دهخدا؛ 179: 1885/1همان، ؛ 16: 1879اصفهانی، 

ق( احتماالً صورت 558هجری تا روزگار شاعری سعدی )سنواتی نامعلوم پیش از 

خن کز س»همان صورت احتماالً شکل گرفته بوده که  موزونی از این مثل به زبان فارسی

که هرچ از »است. سعدی نیز هنگام سرایش مصرع « ر دلدنشیند الجرم جان برون آید 

اعتنای دیگری  راه قابل ،، به همین مثل توجّه داشته است. گویا جز این«جان برون آید...

یا انتشار  افه قلم شدن وصرا که پیش از دست ب وجود ندارد تا بتوانیم وجود این مصرع

، در کتاب فریدون بن احمد سپهساالر کتاب او و رسیدنش به قلمرو سالجقۀ روم

که دستی در نیز رسد وصاف  به نظر میق( آمده، توجیه کنیم. 611 -588)نگارش: 

جای کتاب  در جای« لمؤلفه»سرایی داشته و اشعار بسیاری از خود با همین عنوان  سخن

را در شعری به « سخن کز جان...»تر مثل قدیمی  رد کرده، احتماالً پیشتاریخ خویش وا

گونه را به همراه سایر مصاریعی که سروده بوده، دیگر از  کار بسته بوده و این مصرع مثل

تلقّی آن  دانسته است. نوع رفتار او با این مصرع، و تضمین آن، و سپس آن خویش می

شده بوده و محتاج عرضۀ شواهد  ، در روزگار او بسیار شناختهسخن خویش مثابۀ به

سخن »مانند  توان تصوّر کرد که وصّاف مصرع مثل طبق یک فرض، می (5).زیادی نیست

 آن را به نحوی از آن پس دیگر را در کالم خویش تضمین کرده و« کز جان برون آید...

 ن آن است که این مثل سالیانیبنابراین حدس قریب به یقیخود ساخته است.  متعلّق به

پیش از سعدی در زبان فارسی رواج یافته بوده است و وصاف آن را نه از کالم سعدی 

های ادبی و  (، بلکه از داشتهکه در آن مثل، تصرّفی شاعرانه هم روا داشته بوده)

که -در شعری احتماالً  او کرده است.اخذ  پیش از سعدی، زبان فارسی خود زدهای زبان
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مانند  مصرع مثل - (6).شود مانده از وصاف، دیده نمی در میان اشعار برجایصل آن اینک ا

وصاف از باعث شده که نیز  به کار برده است. همین امر« تضمین»به شیوۀ را  مزبور

تضمینی، به یکی از مالکان  حدود اوایل سدۀ هشتم هجری و پس از سرایش آن شعر

نخستین کسی است که به  او تبدیل شود. خود «سخن کز جان برون آید...»مصرع 

مصرع خود استشهاد کرده و آن را در نثر آراسته و منشیانۀ خویش نقل نموده است. 

گیر این مصرع، و گروهی  ، هم از طریق شهرت عالمنثرنویسان پس از روزگار وصاف نیز

در  اند. یافته )تاریخ وصاف( با آن آشنایی «تجزیۀ االمصار»واسطۀ مطالعۀ  شاید به نیز

در نثر منشی برجستۀ اواخر «( که هرچ از جان...)»توجیه وجود ضبط متعلق به سعدی 

که تنها فرد از -عهد ایلخانی و اوایل عهد جالیری، یعنی محمد بن هندوشاه نخجوانی 

، بلکه مصرع وارۀ مزبور یا صورت مشهور مثل میان نثرنویسانی است که نه مصرع وصاف

به در موضع مورداشاره، توان چنین تصوّر کرد که او  می -به کار بردهاصلی سعدی را 

قرار نداشته و این مصرع را مستقیماً از اشعار خود  صورت رایج مثلهیچ وجه تحت تأثیر 

در آثار خود، چه در نثرهای دیوانی، و چه در فرهنگ  . اوسعدی برداشت کرده است

ستناد جسته و از کسانی است که تحت های سعدی ا ، بارها به سروده«صحاح الفرس»

تعالیم پدر دانشور و ادیب خویش، یعنی هندوشاه نخجوانی، و همچنین متأثّر از فضای 

بی داشته منش شیراز آشنایی خو های شیخ صوفی ادبی قرن هشتم هجری، با سروده

 ق655یک دستنویس کلیات سعدی مورّخ چرا در که  جزئی پایانی آنمسألۀ  .است

، و شکل اصلی ، صورتی جز صورت متعلق به سعدیستان قدس رضوی()نسخۀ آ

ظهور یافته است؟ پاسخ تا حدودی روشن است. این  «سخن کز جان...»واره، یعنی  مثل

محمد »های خود شاعر، که نتیجۀ دخالت  ها و حک و اصالح تصرّف، نه حاصل ویراست

تنویس آستان قدس، ، کاتب فاضل دس(9)«]بن[ عبداللطیف ]بن[ محمد العقاقیری

ها پس از درگذشت صاحب اصلی شعر است. این کاتب که در نیمۀ دوم قرن هشتم  سال

آشنایی داشته، هنگام « سخن کز جان برون آید...»با مثل سائر  (8)هجری، در شیراز

این تصرّف را . اصالح کند زعم خویش به استنساخ این بیت سعدی، ترجیح داده آن را

ای  توان به نسخه ادن به کاتب دستنویس آستان قدس، همچنین میعالوه بر انتساب د

مادرنسخۀ آن  به ، یا حتیبرداری کرده از روی آن نسخه تگوکه کاتب دستنویس موردگف

 داد.  نیز نسبت
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 نتیجه. 7

سخن کز جان »مانند  نامه آن است که مصرع مشهور و مثل نتیجۀ نهایی این بررسی

های مشهور زبان فارسی  زد و حکمت از سخنان زبان، «برون آید نشیند الجرم در دل

بوده که احتماالً در نیمۀ نخست سدۀ هفتم هجری در قلمرو زبان فارسی به قدر کافی 

شده بوده است. به طوری که یک بار سعدی در حدود نیمۀ سدۀ هفتم هجری یا  شناخته

ا در مصرعی از تر از آن، به طرزی واضح، بیشتر کلمات آن ر تر و یا پس کمی پیش

گنجاند. در اواخر این قرن و یا سنوات اولیۀ سدۀ هشتم هجری )پیش از  خویش می

ق(، فریدون بن احمد سپهساالر در کتابی در موضوع مناقب موالنا، همان صورت 611

سازد. سالیانی بعد نیز، وصّاف شیرازی در تاریخ  مشهور را در کالم خود مندرج می

وارۀ موزون، آن را متعلّق به خویش معرّفی  اد به این مثلمشهور خود، هنگام استشه

کم به واسطۀ کاربرد مصرع اخیر چند سالی پیش از نگارش  کند. در حالی که دست می

توانسته سرودۀ  دانیم که اصل مصراع نمی شک می تاریخ وصاف )در مناقب موالنا(، بی

به دست آوریم. به نظر خود وصّاف باشد، الزم است توجیه دیگری برای این مدّعا 

رسد شیوۀ تصاحب این شعر توسط وصّاف آن بوده که او پیش از نگارش تاریخ خود،  می

و درج کرده و از آن پس، تمام آن شعر، از جمله « تضمین»مصرع اخیر را در شعری 

مصرعی که در آن تضمین شده بوده، در تملّک او بوده است. گویا این بهترین راهی 

ساز را بین همۀ کسانی که از آن بهره  ن بر اساس آن این مصرع مسألهتوا است که می

 اند، توزیع کرد.  برده

 هانوشتپی
 به نسبت متفاوت اندکی ضبط ق،619 مورّخ «لندن -هند دیوان» دستنویس یعنی کهن، بسیار دستنویس یک .1 

(. الف156 گ: ق619 همان، ؛885: 1895 سعدی،...« )آید برون جان از هرآنج: »دهد می نشان را ها نسخه اغلب

 کتابت دوره چند در و خط چند به و نیست یکدستی دستنویس البته که نیز چستربیتی قدیم دستنویس همچنین

 کز سخن» صورت که دهند می نشان همگی ها ضبط این(. 885: 1895 همان،) دارد را...« دل از هرچ» ضبط شده،

 .   داشت نخواهد تعلّق سعدی به وجه هیچ به...« آید برون جان

 جای به را شعر این عنوان جایگاه، این در که هستند مواردی وصاف، تاریخ متوسّط های دستنویس میان در .1 

 ثبت «مصراع» مبهم صورت به است، بمبئی چاپ مضبوط نسخۀ نیز و پدیدآور خط دستنویس ضبط که «لمؤلفه»

 گ: ق959 شیرازی، وصاف) ق959 مورّخ خضرشاه، بن نیکروز خط دستنویس از توان می نمونه، برای. اند کرده

: رک نیز دستنویس، این کاتب دربارۀ) است برگزیده «لمؤلفه» جای به را «مصراع» عنوان که کرد یاد( الف196

 عنوان صراحتاً که( اصل نسخۀ) مؤلف خط دستنویس مقابل در موارد، این اما(. 18: 1898 مالطی، نویدی

 در بمبئی، معتبر سنگی چاپ جز ،«لمؤلفه» ضبط سویی، از. داشت نخواهد چندانی ارزش دارد، «لمؤلفه»

 مورّخ مجلس، کتابخانۀ 1818 شمارۀ دستنویس در نمونه، برای. شود می تأیید نیز اثر این دیگر های دستنویس
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 های ضبط که گردد می مشخص و( الف885 گ: ق995 همان،) آمده اصل دستنویس با مطابق ضبطی ق،995

 .   ندارد چندانی اعتبار موضع این در مجلس 9811 دستنویس چون دستنویسی

 که این بر عالوه زیرا. است منتفی سپهساالر کتاب ناسخان و کاتبان دست به مصرع این بودن برافزوده احتمال .8

 در B رمز با) ورکانپ سنگی چاپ در آمده،( ق878 مورّخ ،A نسخۀ) وفایی افشین متن اساس نسخه در مصراع این

 های دستنویس ترین قدیم از برخی همچنین،. دارد وجود نیز، داشته اساس نسخۀ با متفاوت تباری که( چاپ همان

 چلبی نوۀ او که ساتی ابوالمعالی الدین شرف فرزند) مستنجد خط به قونیه دستنویس یعنی اثر، دار تاریخ

 کتابخانۀ دستنویس و( موحّد برادران چاپ اساس نسخه) جریه هشتم سدۀ دوم نیمۀ به متعلّق( بوده الدین حسام

: 1885 سپهساالر، فریدون) داراست خود جای در را مصرع این ،(69 -66: 1888 وفایی، افشین) ق996 مورّخ فاتح،

 (. الف179 گ: ق996 همان، ؛896 ،115

 یزدی، محمد) است هجری شتمه سدۀ مشهور عالم ،«یزدی عضدالدین سید» خواهرزادۀ رساله، این پدیدآور .7

 که داند می گویی فارسی سرایندۀ از جدا را یزدی عضدالدین سید که ای نظریه از اطالع برای(. 886 -888: 1898

 . پنجاه -نه و چهل: 1888 الملطوی،: رک آورده، پدید را سندبادنامه منظومۀ و دارد فارسی اشعار دیوان

 تداعی چنین خواننده برای که شکلی به. است شده حروفچینی درستنا صورت به چاپی متن در اخیر جملۀ .5

 هیچ جمله، این که حالی در. است آن دوم مصرع...« جان کز سخن» که است بیتی از نخست مصرع که شود می

 . است نثر به شک بی و ندارد عروضی وزن

 و تضمین عیناً را مشهوری مصاریع ش،خوی ادبی های تفنّن در که شناسیم می را ایلخانی عهد شعرای از تعدادی .5

. ببرند خود های سروده دادن شهرت در را استفاده نهایت ها، واره مثل و سخنان آن شهرت از تا اند کرده می کوشش

 سلطنت اوایل در که قزوین افتخاریان خاندان برجستۀ ادیب و سیاستمدار قزوینی، بابا الدین رضی بن اسماعیل

 قزوینی، بابا بن اسماعیل) است درگذشته ق،618 تا 616 بین شاید یعنی ،(ق685 -616.  حک) ایلخانی ابوسعید

 دین، و دولت نظام: »است کرده تضمین را سعدی از مصرعی یحیی، الدین نظام حق در ای قطعه در ،(168: 1888

 به نیست ولیک/ تو حضرت فراق از مرا شکایتست// ...را دریا داد غوطه دلت و دست که تویی/ یحیی مردمی جان

 محبّت میل تو گر که// را اعال رای شوق از شود می نموده/ گستاخی روی ز رمزی شکایت ازین// یارا نمودنم خدمت

 های سروده میان در بسیاری موارد این، جز(. 867: همان« )"را ما شود نمی میسّر تو از فراغت"/ نکنی گر و کنی

 مثل یک یا و غزل، یک یا رباعی یک مصاریع تک تک واحد، مصرعی ها آن در که داد نشان توان می ایلخانی عهد

 شده تدوین ،«السلوۀ جلیس و الخلوۀ انیس» جُنگ/ سفینۀ از هشتم باب به توجّه. است شده تضمین منظوم، سائر

 به شاعران نگاه با را سنّت این رواج تواند می است، «تضمینات» موضوع در که هجری، هشتم قرن اواخر در احتماالً

 گ: 1888 الملطوی،) دهد نشان روزگار، آن در مشهور منظوم های مثل به یا سعدی، چون مشاهیری اشعار

 تری وسیع مجال نیازمند دوران، این به مربوط بیشتری های نمونه عرضۀ(. 758 -751 صص و الف،185 -الف187

 .      است

 کتابخانۀ در موجود وصاف، تاریخ از دستنویسی از( 191 -191: 1869) اقبال عباس بار نخستین معاصرین، از .6

 کتابت آن انتهای در شیرازی وصّاف به متعلّق و «شرف» تخلّص با شعر زیادی شمار که کرد یاد خود، خصوصی

 از اول جلد دو از نفیس بسیار قدیم نسخۀ یک آخر در: »نگاشت چنین دستنویس این اهمیت دربارۀ او. بود شده

 اداره رئیس صهبا آقای نگارنده ارجمند فاضل دوست را آن و است 658 -678 آن تاریخ که وصاف تاریخ

 یعنی کتاب، مؤلف شعر دیوان از قسمتی 1881 تاریخ در ای خواننده اند، داده هدیه من به اصفهان باستانشناسی

 خوشبختانه نویسدست این. «است نموده ملحق نسخه این به و آورده جمع کرده می تخلص شرف که را، وصاف

 است دسترس در( دانشگاه مرکزی کتابخانۀ در محفوظ) ج15 شمارۀ تهران، ادبیات دانشکدۀ مجموعۀ در اینک

 در(. 116: 1886 بشری،) است شده منتشر نیز آن دار رقم صفحات از تصاویری و( 91 -91: 1888 پژوه، دانش)
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 در و گرفته صورت االمصار تجزیۀ منقوالت اساسبر شیرازی وصاف اشعار دیوان بازسازی در که جدیدی کوشش

 دستنویس و اقبال مقالۀ به ای اشاره هیچ ،(15 -5: 1881 وصاف،) است شده منتشر مستقل ای کتابچه قالب

 دانشکدۀ دستنویس اساس بر پژوهش این آینده در است الزم بنابراین. است نشده ادبیات دانشکدۀ پراهمیت

 .شود تکمیل ادبیات

 نسخۀ ق،656 مورّخ نظامی خمسۀ دستنویس با آشنایی برای. فروش دوا یا ساز ادویه عطّار، مترادف «قیریعقا» .9

 . 57: 1896 صحراگرد، ؛55: 1898 ریشار،: رک او، خط به دیگری مشهور

 دهبر پایان به( «شیراز بمدینۀ)» شیراز در را آن استنساخ که کرده تصریح دستنویس پایانی رقم در خود کاتب .8

 (.  الف898 گ: ق655 سعدی،) است

 منابع
، تحقیق: خالد عبدالغنی محفوظ، بیروت، دارالکتب نثر الدرق، 1717اآلبی، ابوسعد منصور بن الحسین، 

 . 7العلمیۀ، منشورات محمدعلی بیضون، ج

 -بیبیروت، دارالکتب العر -، تحقیق: محمد ابراهیم، بغدادشرح نهج البالغۀق، 1719الحدید،  ابی ابن

 . 18-18داراألمیرۀ، ج

کوشش جواد  ، بهمتون ایرانیکوشش امینه محالتی، در:  ، به1888، «دیوان»اسماعیل بن بابا قزوینی، 

 . 898 -155، صص 1بشری، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، ج

سرپرستی  ، بهو ادب فارسیدانشنامۀ زبان ، در: «فریدون سپهساالر»، 1888وفایی، محمد،  افشین

 . 69-66، صص 5اسماعیل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ج

، گردآوری و تدوین: سیدمحمد دبیرسیاقی، تهران، روزنه، مجموعه مقاالت، 1869اقبال آشتیانی، عباس، 

 . 1ج

، 161، پیاپی 1886، مرداد و شهریور 8، ش18، سآینۀ پژوهش، «18-پابرگ»، 1886بشری، جواد، 

 .  188 -188صص 

، تحقیق و تصحیح: علی زمانی علویجه، قم، مجمع ذخائر اسالمی، بیاض، 1891الدین احمد وزیر،  تاج

 . 1ج

، بتحقیق و شرح عبدالسالم محمد هارون، البیان و التبیینق، 1719الجاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر، 

   ج )الطبعۀ السابعۀ(.7القاهرۀ، مکتبۀ الخانجی، 

، وضع حواشیه: محمد باسل عیون السود، بیروت، دارالکتب العلمیۀ، کتاب الحیوانق، 1717همان، 

 ]المجلد الثانی[ )الطبعۀ الثانیۀ(.  7منشورات محمدعلی بیضون، ج

، قدّم لها و بوّبها و شرحها: الدکتور علی ابوملحم، بیروت، دار و مکتبۀ رسائل الجاحظم، 1881همان، 

 الهالل.   

، مقدمه، تصحیح های پیر این برگ، در: «مقاصد السالکین»، 1891جوینی[، محمد بن احمد بن محمد، ]

 . 761 -168و تعلیقات: نجیب مایل هروی، تهران، نشر نی، صص 

نامه  مزدک، در: «های شعری از سعدی ها و بازسرائی دربارۀ برخی از بازخوانی»، 1888جهانبخش، جویا، 
پروین  -فر ، خواهان: جمشید کیانفر( درگذشت مهندس مزدک کیان)یادبود هفتمین سال 

 .171-116، صص 6استخری، تهران، ناشر: پروین استخری، ج
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 : محمدرضاتصحیح و تحقیق گشا،نما و طلسم جهانآیینۀ جهان، 1888ابوسعید بن یحیی،  نی،مَیَ

 مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی. و موزه ،انه، کتابخمزرعه شاهی، تهران الهه ربیعی -حدیوّم

، مقدمه، تصحیح و تعلیقات: های پیر این برگ، در: «منهج الرشاد»، 1891الدین ابوبکر،  خوافی، زین

 .   568 -768نجیب مایل هروی، تهران، نشر نی، صص 

، «تحول مرتبۀ ترخانی در انتقال از جامعۀ تورانی به ایران عصر مغول»، 1888عبدالرسول، خیراندیش، 

، پاییز و زمستان 1، ش1، ستحقیقات تاریخ اجتماعی )پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(

 . 78 -88، صص 1888

مجلۀ دانشکدۀ ، «های خطی کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات فهرست نسخه»، 1888پژوه، محمدتقی،  دانش
 نامۀ مجله[.  ]ضمیمۀ مستقل و ویژه 1، ش9، سادبیات تهران

 ج، چاپ دوازدهم. 7، تهران، امیرکبیر، امثال و حکم، 1898اکبر،  دهخدا، علی

، الدکتور یوسف علی طویل، عیون االخبارق، 1719الدینَوَری، ابومحمد عبداهلل بن مسلم بن قتیبۀ، 

 . 1منشورات محمدعلی بیضون، جبیروت، دار الکتب العلمیۀ، 

بخشان، تهران، سازمان چاپ و انتشارات  ، ترجمۀ ع. روحهای هنر پارسی جلوه، 1898 ریشار، فرانسیس،

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 

 ، تصحیح و توضیح: دکتر غالمحسین یوسفی، تهران، سخن.  غزلهای سعدی، 1895سعدی، 

 وزۀ کابل. ، دستنویس مکلیات سعدیق، 615همان، 

 لندن(.  -، دستنویس دیوان هند )ایندیَن آفیسکلیات سعدیق، 619همان، 

 . 17588، دستنویس کتابخانۀ مرعشی، شمارۀ کلیات سعدیق، 9همان، نیمۀ نخست سدۀ 

 . 6668، دستنویس کتابخانۀ مجلس، شمارۀ کلیات سعدیق، 658همان، 

 . 18711قدس رضوی، شمارۀ  ق، کلیات سعدی، دستنویس کتابخانۀ آستان655همان، 

 . 11818، دستنویس کتابخانۀ مرعشی، شمارۀ کلیات سعدیق، 668همان، 

، تصحیح و دستور الکاتب فی تعیین المراتب، 1885شمس منشی )محمد بن هندوشاه نخجوانی(، 

 ج. 1اکبر احمدی دارانی، تهران، میراث مکتوب، با همکاری دانشگاه اصفهان،  تحقیق: علی

های شیراز قرن هفتم  های قرآن در موزه مصحف روشن، معرفی برخی از نسخه، 1896 ، مهدی،صحراگرد
 ، تهران، فرهنگستان هنر.   تا نهم هجری

، مقدمه، تصحیح و رسالۀ سپهساالر در مناقب حضرت خداوندگار، 1895فریدون سپهساالر، بن احمد، 

 وفایی، تهران، سخن، چاپ اول.   تعلیقات: محمد افشین

صمد موحد، تهران،  -، تصحیح و توضیح: محمدعلی موحدرساله در مناقب خداوندگار، 1885مان، ه

 کارنامه، چاپ دوم. 

، دستنویس کتابخانۀ فاتح )استانبول(، رسالۀ سپهساالر در مناقب حضرت خداوندگارق، 996همان، 

 . 5185شمارۀ 

، تحقیق: ابواألشبال الزهیری، و فضله جامع بیان العلمق، 1717القرطبی، ابوعمر یوسف بن عبدالبر، 

 .1الجوزی، ج المملکۀ العربیۀ السعودیۀ، دار ابن
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، مفصل و مضبوط و مشروح زهر اآلداب و ثمر األلبابتا،  القیروانی، ابوإسحاق إبرهیم بن علی الحصری، بی

لدین ا بقلم المرحوم الدکتور زکی مبارک، حققه و زاد فی تفصیله و ضبطه و شرحه: محمد محی

 .1عبدالحمید، بیروت، دار الجیل، ج

، با مقدمه و حواشی و تعلیقات و فهرستها بانضمام رسالۀ دیوان، 1879الدین اسمعیل اصفهانی،  کمال

 اهتمام حسین بحرالعلومی، تهران، کتابفروشی دهخدا.  القوس، به

 ج. 1، تحقیق و تصحیح: سید مهدی طباطبایی، تهران، خاموش، کلیات، 1885همان، 

، تصحیح غالمعلی عرفانیان، در: «حجازیه»، 1898محمد یزدی، ابواالشرف بن حسین بن علی حسینی، 

 -888، صص 1بخش، تهران، سینانگار، ج جویا جهان -اهتمام بهاءالدین خرمشاهی ، بهنامه محقق

888 . 

اهرۀ، دار المعارف، ، تحقیق: محمدحسن أعظمی، القتأویل الدعائمتا،  ، النعمان بن محمد، بی[المغربی]

 .1ج

 1568برگردان دستنویس شمارۀ  ، نسخهانیس الخلوۀ و جلیس السلوۀ، 1888الملطوی، مسافر بن ناصر، 

ارحام مرادی، تهران، کتابخانه، موزه و  -وفایی کوشش محمد افشین کتابخانۀ ایاصوفیا )استانبول(، به

 مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.  

محمد  مناقب آلق، 1717الدین محمد بن عبدالواحد،  ابومحمد عمر بن شجاعالدین  الموصلی، شرف
، تحقیق: السید علی عاشور، بیروت، مؤسسۀ األعلمی المسمّی بالنعیم المقیم لعترۀ النبأ العظیم

 للمطبوعات. 

 ، تصحیح بهروز ثروتیان، تهران، امیرکبیر )چاپ دوم(. شرفنامه، 1888ای،  نظامی گنجه

، از روی نسخۀ فیلکس تاور، با مقدمه و کوشش پناهی سمنانی، ظفرنامه، 1858شامی، الدین  نظام

 بامداد. 

، 7، س1، دورۀگزارش میراث، «نیکروز بن خضرشاه، کاتبی از قرن نهم»، 1898نویدی مالطی، علی، 

 .18-18، صص 1898تیر -، خرداد88ش

بیه الخواطر و نزهۀ النواظر المعروف تنق، 1865فراس المالکی األشتری،  ورّام، ابوالحسین بن ابی
 ]افست: قم، مکتبۀ الفقیه[.  1دار التعارف، ج -، بیروت، دار صعببمجموعۀ ورّام

تاریخ وصاف ]الف[،  1899اهلل،  الدین( عبداهلل بن عزالدین فضل الدین )شرف وصاف شیرازی، شهاب
نژاد، تهران،  ق: علیرضا حاجیان، مقدمه، تصحیح و تعلیالحضرۀ )تجزیۀ األمصار و تزجیۀ األعصار(

 دانشگاه تهران.  

برگردان جلد کتاب از  ، نسخهتاریخ وصاف الحضرۀ )تجزیۀ األمصار و تزجیۀ األعصار(]ب[،  1899همان، 

 -محمود امیدساالر -کوشش ایرج افشار هجری قمری، به 611روی نسخۀ خط مؤلف، کتابت سال 

 الیه. نادر مطلّبی کاشانی، تهران، انتشارات ط

اهتمام محمدمهدی اصفهانی،  ، بهتاریخ وصاف الحضرۀ )تجزیۀ األمصار و تزجیۀ األعصار(ق، 1158همان، 

 [.1889کتابخانۀ جعفری تبریزی،  -سینا بمبئی، طبع سنگی ]چاپ افست، تهران، کتابخانۀ ابن

بخانۀ مجلس، ، دستنویس کتاتاریخ وصاف الحضرۀ )تجزیۀ األمصار و تزجیۀ األعصار(ق، 959همان، 

 . 9811شمارۀ 
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، دستنویس کتابخانۀ مجلس، تاریخ وصاف الحضرۀ )تجزیۀ األمصار و تزجیۀ األعصار(ق، 995همان، 

 .1818شمارۀ 

محمدرضا نصیری، ویراستار:  -رنجی اهتمام حکیمه دست ، بهمجموعه اشعار وصاف الحضرۀ، 1881همان، 

 وادی.  استاد عبدالمحمد آیتی، تهران، هفت

، زیرنظر گروه تصحیح مجموعه رسائل خطی فارسی، در: «رسالۀ حجازیّه»، 1859ی، محمدجعفر، یاحق

، دفتر اول، صص 1859متون معارف اسالمی، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی، 

16- 75 . 



 


