
 
 
 
 
 

 
 

 فص هگرهتتخصصيتسبكتشهگسيتخظمتمتخثغتفگمسي)ببگمت دب(

 پژمهشي-ع مي

ت23شمگموتپيگپي-4343ببگم- ملشمگموت-هر مسگلت
ت

 رعغفيتخسخهت يتخويگف هت فتمشي ت ل ينتمطو ط

(41-31) 

ت2(تخويسه وترسئول)،رب يتپگيتبغپي4سي ترحم تبگقغتكمگلت ل يهيت
ت4/45/42تگميختدميگف ترقگله:

ت25/42/42تگميختپذيغشتقطعيترقگله:

ت

تچكي و:ت

ع حفت"چهخي ييخلة  ةيع لي  هلايند -مط  ا  نجيخفعةلي اين  قخلع يجشش  ه اين ايد يع نسخع

 هيي     عهف  گهلل. اين  -ايد  " طرجب يل طخلب "   "انس الرهفخن "، "فصل الخطخب "، "الصديق 

يخ  چهخيگخنع ، حخ   احخليث مرفخ  ياشدين ايد يع  ع قرم يشيد الدين  طجاط  اليب تجانخ  ييخلع

   "فصل الخطخب"ع قهن ششم لي لي خي مجايز شخييخن، شهح    سط يخفعع   وه ب  ه آن، يرمخت ل  ييخل

  ع يشعع نظم فخيي  يشيدب شدب ايد.  " طرجب يل طخلب"

ا  از يختبخن،  خ ناخي   جضجو ، اين چهخي ييخلع يا لي يک نسخع جمع آ يلب    خ ولجان ودب

اند. اين نسخع يخفعع شدب نيز  ع ضبط يهلب "صد يرمع چهخي يخي نب "يخ  "يرمخت چهخي يخي گزين " احد

  ع مط نسخ يعخ د شدب ايد. 922جيط طخيه لي يخل يمخن شيجب ت

تيخ  چهخي گخنع.يشيد الدين  طجاط، نسخع مط  ، ييخلع:ك مگتتك ي ي

ت

 

  

 

 

 
 

                                                 
  kamaladdini@yahoo.comايعخليخي ز خن   ال يخت فخيي   1
 mahdipaybarpey@gmail.comلانشدج  يخيشلخي  ايشد ز خن   ال يخت فخيي   2

mailto:mahdipaybarpey@yahoo.com


 
 
 
 

 
 93 هخي -23شمخيب ا  لي ا   -شلخي  نظم   نثه فخيي يبک/32

 

ترق ره:ت

   شک  ها  ا   هلن  ع يبک   شيجب ال   يه وصه ، شلخمد آثخي  شخييه نظم   نثه آن  

يي    شلخمد ز خن   الب آن ل يب يخي  ييخند، ل يب ضه ييسد. از اين ي  شلخيخي  آثخي  يع  عجاند  ع  ه

 ايزشملد ايد. 

ل يب مجايز شخييخن وصه  ايد يع  خ حمرع   تخياج قجه تختخي   از  ين يفعن آثخي    يهاث 

 گهانبهخ   کعجب ز خن اخيي ، يمعه  جيل اژ يش   تحقيق لقيق ال     ورم  قهاي گهفعع ايد. 

شخيلشخب  " شخييخن  جلب   از  يخن يفعع ايد،  يعجان  ع از جمرع  لخ ع  يع لي  جيل مجايز

اثه ييد صدي الدين نيشخ جي ،  "تخييخ مجايز شخي  "(، 345اثه  حمد اخييز  )لب لبخب ، وجف ، ص  "نخ ع

از شهخب الدين  "ييخلع العخصميع"از ا ن فلدق، تخييخ مجايزه از اييهن مجايز  ،  " شخيب العدخيب"

 ،  خب ا ل(2يخ  شهفجي نيشخ جي  اشخيب يهل.) تخييخ جهخناشخ  ججيل ، جرد يهه يل    ييخلع 

از تخييخ ال     فهيلا  ضه ي  از اين ي  جمع آ ي     عهف  آثخي  خقيمخندب  زيگخن اين ل يب ت

مجايز شخييخن چشمايه    هجسعع ايد، يشيد  ةلمخيد. از جمرع يسخن  يع آثخي  خقيمخندب ا  لي ل ي ي

جاط ايد.    حد ل ي  يخل صخحب ليجان انشخ  آتسز مجايز شخب  جلب   تقهب زيخل  نزل ا  الدين  ط

لاشد. آثخي نسبعخ فها ان  از  طجاط لي ل  ز خن فخيي    وه    دخ   خندب ا خ تعدال اندي  از آنهخ  ع چخپ 

. لذا  عهف    جمع يييدب    عأيفخنع اغرب آثخي ا  حع   ها  ايل فضل   الب نيز نخشلخمعع  خندب ايد

 يخ  اهايلدب، مد د نخچيز   ع  اين  يهاث  کعجب ز خن فخيي  مجايد  جل.آ ي  اين اخيب

ا  مط  از يشيد الدين  طجاط  هيي     عهف  مجايد شد. اين نسخع شخ ل لي اين  قخلع نسخع

خن انس الرهف" ،"فصل الخطخب  ن يهه ومه  ن مطخب"، "تحفع الصديق  ن يهه ا ج که صديق"ييخلة 

ع چلخنک-يخ ايد. اين ييخلع " طرجب يل طخلب  ن يهه ور   ن ا يطخلب"   " ن يهه وثمخن  ن وفخن

حخ   احخليث مرفخ  ياشدين ايد يع  ع قرم يشيد الدين  طجاط   اليب تجانخ   -از ولخ يلشخن ايدايد

   "فصل الخطخب"يرمخت ل  ييخلع  قهن ششم لي لي خي مجايز شخييخن، شهح    سط يخفعع   وه ب  ه آن،

  ع يشعع نظم فخيي  يشيدب شدب ايد.  " طرجب يل طخلب"

ا  نجيخفعع از اين  دمجوع ايد يع  يژگيهخ  آن لي يدف اصر  لي اين نجشعخي،  عهف  نسخع

صجيت    حعجا شلخيخندب  يشجل.  ها  حصجل اين  طرجب، ا عدا شهح  خعصه  از زندگ   طجاط ايائع 

ل، يپس  ع  عهف  آثخي  دخ  خندب از    اهلامعع مجايد شد   لي نهخيد،  دمجوع  جيل نظه ،  ياهل

جديد لي يعخ خخنع  ر   اين نسخة يخ  مط   جججل آن   نسخع حخضه  شهح    هيي  مجايد شد.نسخع

  يخنسخعيخ  ايهان  ايل نشدب   لي  يخن قزاقسعخن ناهداي   يشجل   يلجز تصجيه  از آن  ع يعخ خخنع

 مط  يشجي ثبد ناهليدب ايد.

ترعغفيتخويسه وتك گب:
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ع  خ يخزلب  ايطنسبعش ايد يع  فهزند  حمد وبدالدريل ومه   يشيد الدين يعدالمرک  حمد

يمخن شهه قسمع  از تحصيهت مجل  ة حل  اللتش  رخ  جلب   لي  دييع نظخ ي.  يهيد ل ه ع ع مريف

تحصيهت مجل   يسب  هخيت لي شعه  از اتمخهييخنيد    عد  اندخه ع  يه   ا جيعد  يا نزل ايعخل   ع نخه

 (628:ص 2)تخييخ ال يخت ايهان، جفخيي    وه    ع مجايزه يفد.

يشيد  طجاط لي ا ائل حکج د اتسز  ع مد د ا  ايجيد   تخ آمه ومه لي لي خي مجايز شخييخن 

  .  يميشع  هزه يرطخن  جلب ايد ي زگخي گذياند   لي آندخ يمد صخحب ليجان  ييخئل لاشعع 

 (37: ص1،ج لبخب االلبخب) 

چهايع  طجاط نخه  هغ   جل، از  خ د يجچک  جثع   ضعيف  انداه ا   « طجاط» ع  يشيدتخرص 

 (628:ص 2)تخييخ ال يخت ايهان، ج . .از گجنع اهيعج ايد

:ص 2يخت ايهان، ج)تخييخ ال  ق لي مجايزه ليدب از جهخن فه   سد. 573يشيدالدين لي يخل 

628) 

 لي"  خصجص   نثه فخييى   وه ى ايعخل از  عد ل اليبخنى ايد يع ا  يا لي نظم    طجاط

 (29:ص19،جز  لبخب االلبخب) .لانسعع اند  دان ي زگخيآازيه "شلخمد لقخيق يهه وهب   ايهاي نحج   الب

ترعغفيتك گب:

ل فص"، " ن يهه ا ج که صديق تحفع الصديق"چلخنکع گفعع شد، اين نسخع شخ ل ييخلة 

 طرجب يل طخلب  ن "   "انس الرهفخن  ن يهه وثمخن  ن وفخن"، "الخطخب  ن يهه ومه  ن مطخب

يخ لايا  صد حديث از يه يداه از چهخي مريفع ايد يع  ع قرم ايد. اين ييخلع "يهه ور   ن ا يطخلب

ايد. نخسد  ع  هيي   خعصه  از  قد ع يخي   ه آنهخ ناخشعع شدب  طجاط شهح لالب شدب    قد ع

يخ اهلامعع مجايد شد يع  طجاط نحجب ناخيش آنهخ يا شهح لالب ايد   يپس  حعجا  يه ييخلع ييخلع

 شهح لالب مجايد شد.

نخسعين ييخلع يع  " طرجب يل طخلب  ن يهه ورى  ن ا ى طخلب"لي  قد ع   طجاط الدينيشيد (1

يع جخحظ  - اجب ليد يع آن صد يرمع يا ":  يلجيسدب ايد، يع شهح يهلايد صد يرمع اى 

لي آمه تفسيه يه يرمع ، ل   يد شعه از    اخييى تفسيه يلد   وه  ل  ز خن   ع - هگزيدب  جل 

از جمرع  –يخ از ليعلجشعع  هم  اين ييخلع  ع  ججب ."  يخ يل -يع  لخيب  خشد-مجيش   لشآت

 قد ع  طرجب يل ). تقديم شدب ايد  (589: ه )ييهن ع ا جالقخيم  حمجل  ن ايل ا -نسخع حخضه

 (طخلب،  طجاط

يخل  يکلد   (  ييخلع  طرجب يل طخلب) ايشين ة، از صد يرم"فصل الخطخب "  قد ة ييخلةلي  (2

 دمجع يع اصل ندخت   يبب ليجخت  ى  شهح صد يرمع يا  سخمد   آناس از آنکع " يلجيسد يع 

 فصل" يعاز ا  ليمجايد  يلمخيلد  "   رد وظمخى  رکيبهاى لين   ل لد    ، جل  پهلامد
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يا  پهلازل     "غهي اقجال   ليي ا ثخل ايد"يع  ع قجل مجلش  "الخطخب  ن يهه ومه  ن الخطخب

عه وفتخ ذيه جميل  عهالفعه   اجه جزيل  عضخ "نيز اين ليمجايد يا  ع ليدب  لد  يپذيهل تخ ا  

 ( قد ع فصل الخطخب،  طجاط. )" دخل  قخل نبخشد، يا ةويب ججيلد ةشجل   ييچ  د گجيلد

 ا  يع اس از جمرةناخشعع شدب شدب،  ع گجنع " طرجب يل طخلب "اين ييخلع نيز  ع يمخن شيجب 

وه   از ومه  ن مطخب، شهح  يجتخب  ع ز خن وه     فخيي  آ يلب   يپس ل   يد شعه از مجلش لي آن 

  عل ، افز لب ايد.

 ع ا   " رد اييخن لين   ل لد   اويخن  رک  " شجل يع  خي لياهه يخلآ ي  ية يجييخل ةلي  قد  (3

 ع حکم نصيحد    يشيدنيسد  " صرحد گذاشعن  همل يرمخت لياهان يا" اصهاي  يجيزند يع 

آن يا  ع اخييى  ه  "آ يل     فهايم يا "ا ى  که الصديق تحفة الصديق  ن يهه "ييخلع ،شهيفشخن

 ( قد ع تحفع الصديق،  طجاط) .کلدي شهح "يبيل ايدخز 

انس  "ا  صد يرمعيع   زيگخن لين مجايعلدچلخنکع  يهاندخه: لجيسد لي  قد ع آمهين ييخلع  ي (4

 ع اخييى    ه يبيل امعصخي   ع ليد آ يل   شهح آن يا نيز يا "الرهفخن  ن يهه وثمخن  ن وفخن

  .( قد ع انس الرهفخن،  طجاط).  نجشد

يا فقط  خ شهح  يجتخب فخيي  تد ين يهلب ،  "انس الرهفخن"   "تحفع الصديق"ميه يشيد ل  ييخلع ا

 .لذا شهح وه     ا يخت   اشعخي   ه آنهخ نيفز لب ايد

ترح و يترطگلبتخسخه:

يخلخن جمع شدب لي چهخي ييخلع شخ ل نکخت امهق ، وهفخن ، اجعمخو    مجلشلخي  ايد 

 ن  يپذيهل:يع يه ييخلع  ع اين صجيت شه ع   اخيخ

صلخيع المعه ف تق   صخيع ": لي يرمع ا ل  خ اين يخن آغخز  يشجل "تحفع الصديق"ييخلع  (1

 :  لي يرمع صده  خ اين يخن اخيخن  ييخ د( يهلاي نيک از افعخلن  د، جرجگيه   يکلد) "السج 

 . ايعغفه اهلل   يف   ع  عيلخً   تجيل ور  اهلل   يف   ع  ييهً

)  "تفقهجا قبل ان تسجل   ": لي يرمع ا ل  خ اين يخن شه ع  يشجل "فصل الخطخب "ييخلع (2

اقعصخل ف  :   لي يرمع صده  خ يهه معم  يشجل( ورم آ جزيد ايش از آن يع ازل اج يليد

 (.ي   لي يلد  هعه از جهد يهلن لي  دود ايد يخنع) يلعع ميه  ن اجعهخل ف   دوع 

خ  )  "تخجه ا اهلل ان ته حجا": ين گفعع شه ع  يشجللي يرمع ا ل  خ ا "انس الرهفخن "ييخلع (3

 ل  ايخس اهلل":   لي يرمع صده  خ اين يخن اخيخن  ييخ د( مدا ند تدخيت يليد تخ يجل يليد

از مدا  ها  مجل   شمخ، ياب يايد   ومل  ع طخود ) "  لکم الهد    وملً  طخوع حع  يض 

 (.ا     مجايم تخ آنکع ياض  شجل
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لج يشف الغطخ   خ  ": لي يهه نخسد  خ اين جمرع شه ع  يشجل "جب يل طخلب طر "ييخلع  (4

ع معم ر  لي اخيخن  خ اين جم(اگه گشخلب شجل اجشش، نيفزايم  ن لي يقين) "ازللت يقيلخ

 .)لل احمق اس ز خن ا يد)" قرب االحمق  يا  لسخنع" : يشجل 

تميژايبگيتظگهغيتخسخهت

يه چهخي ييخلع  ذيجي ايد ا خ ي قخه  عهف  آنيم، شخ ل حخضه يع ل ةنسخ  هگ:مسگلهتغتيبت

خع نسخخ لياه  جلب ايد، اين نس ةقهاي گهفعن آنهخ  ه ايخس تهتيب تد يلشخن نيسد. چلخنکع شيج نحجة

 "الصديق عتحف" نيز  ه  بلخ  تهتيب مهفد مرفخ  ياشدين تلظيم شدب ايد.  ع نحج  يع ا عدا، ييخلع

 انس "، اس از آن " ن يهه ومه  ن مطخب فصل الخطخب" ( آ دب   يپس)يع از يخلخن ا ج که ايد

ع شدب نجشع " ن يهه ور   ن ا يطخلب  طرجب يل طخلب"   لي نهخيد " ن يهه وثمخن  ن وفخن الرهفخن

 ايد.

يخ يع يشيد الدين  طجاط  ه آنهخ ناخشعع ايد، لمل   تصهف  يهلب يخ  ييخلعيختب لي  قد ع

 يا  ع صجيت نقل قجل لي گفعع مجيش آ يلب ايد.   جمهت  طجاط

يخ  ه  يآيد، اين نسخع صفحخت ا ل   آمه يا ندايل   چلخن يع از  هيي  ييخلع  ب   تمت خ بگ:ت

 معير "،  قد ع    خش  از"الصديق عتحف ". از اين ي  ييخلع"ا ل   اخيخن اين يهلع يعخب افعخلب ايد"

... شلخيخن  خشد. از  هه  "،  خ اين وبخيت شه ع  يشجل:  "يرمع ا ل"شهح يا ندايل. لذا از انعهخ   "اال ل

  "آنک غخيد فکهب   نهخيد نظهب...

لي  يخنع شهح فخيي  يرمع نجل   نهم  ع اين صجيت  " طرجب يل طخلب "لي آمه نيز، ييخلع

 "...مهل لد چجن مجايد يع يخل  گجيد، نخسد لي لل... "شجل:  لقطع   

تتع  دتصرحگت ييخلع  69تخ  1صفحع ايد  ع نحج  يع از صفحع  314اين نسخع جمعأ :

نجشعع شدب ايد. اس از آن يک صفحع يا  "فصل الخطخب"ييخلع  157تخ  71  از صفحع  "الصديقتحفع"

تخ  131  اس از يک صفحع مخل ، از صفحع  "انس الرهفخن"ييخلع  228تخ  159مخل  نهخلب   از صفحع 

 نجشعع شدب ايد.  "يل طخلب طرجب "ييخلع  314

تمخه يعخب  خ  مط نسخ    خ قرم زيبخي  نجشعع شدب ايد. يختب ا عدا  خ    تمتصرحهتام يي:ت 

 يله   يريقع مجيش، صفحخت يا  خ مط يش  قه ز    شک ، حخشيع  لد  يهلب   يپس وبخيات وه  ،

د.  ها  نجشعن يه يرمع، ا ل يش ،  دزا يخمعع اييرمخت يا  جييرع اين مط تهجمع فخيي    شمخية

شمخيب يرمع يا  ع ينگ قه ز نجشعع   يپس وبخيت وه   حديث يا  ع ينگ ييخب    خ مط ليشد نسخ 

يا  ع ينگ قه ز    خ قرم   ع اندازب شمخيب يرمخت نجشعع   لي انعهخ،  "تهجمع"آ يلب ايد. اس از آن وبخيت 

 گ ييخب ناخشعع ايد.شهح يرمخت   اشعخي اخيخن  يا  ع قرم ييز  ع ين
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   " حمد"، "اهلل "يه ييخلع، يا  خ قرم يجچک    ع ينگ ييخب نجشعع ايد ا خ يرمخت  قد ة 

( يا لي جخ  جخ   عن  ع ينگ قه ز نجشعع يع  خ " طرجب يل طخلب"   "ور  "يخ  اصر  )  خنلد  اژب

 ناخب اجمخل   ع تشخيص ييخلع يمک  يکلد.

د ... تمخه شد ...  ع  ق"نجشعع شدب:  "تحفة الصديق "هخ  ييخلعلي انعكگتبتمتتگميختك گب :ت

چخشد، ي ز شلبع،  ع تخييخ ليم  خب شجال اثل  وشهين   تسعمخوع  ع مط وبد الضعيف،  خد ه، طخيه 

 ثبد شدب ايد. 922يخ  لياه نيز  ع يمين صجيت تخييخ يخل   لي اتمخه ييخلع "وطخ اهلل  هخل ... 

خي   يشعه    هعه، اخيب ا  از  يژگيهخ  نجشعخي  اين نسخع مط  يا  ها  آشل مسمت لخ :

  ه يشمهيم: 

  لي  جقع اتصخل، (  "جع"   "يع" ع صجيت ) غيه  رفجظ  "يخ" جصجلع يمهاب  خ  "چع"   "يع" (1

يا  ع يرمع قبل از مجل  عصل  "ايد"فعل .  رک، ايلک، جلخنک:  خنلد. نجشعع  يشجل "يخ" د ن 

 . ثرسد، آنسد يع: د خنل.  يلجيسد

 (."يم چجن" ع صجيت )يا جدا  يلجيسد "يمچجن" هم  يرمخت  خنلد  (2

:  خنلد .ايعفخلب  يکلد(  ) عصل نميايهند، از حمزب " " ها  نجشعن يرمخت  يع لي حخلد نکهب ،  (3

 (."ا ، لييخي ا ، يهگشععطخيفع" ع جخ ) طخيفع ، يهگشعع ، لييخ 

:  خنلد. غيه  رفجظ  يلجيسد "يخ"از مجل  عصل يهلب    د ن  يا لي يمع جخ  ع يرمع اس " ع" (4

  ثجاب،  جويد،  عهديد،  خ خند،  عن،  هاحد،  خ يد،  بهشد،  يکدخ

 "چ"فهق  نم  گذايل   يه ل  يا  خيک نقطع  يلجيسد   يميلطجي "ب"فخيي  ،  خ  "پ"لي نجشعن  (5

 . يا 

 ع جخ  )  صيبد ا   ه ا  :  خنلد. گخي   دخ  ضميه  عصل از ضميه  لفصل ايعفخلب  يکلد (6

 (." صيبعش  ه ا "

 . يلجيسد "ليان "   "ليين"يا  صجيت  "لي آن "   "لي اين" (7

 (."ک" ع صجيت ) يا يه ل   خ يک يهيش  يلجيسد "گ"   "ک" (8

ههيد ف"اصل اين نسخع لي يعخ خخنع  ر  قزاقسعخن ناهداي   يشجل    لي  رحلتخگب  ميتخسخه:

( تصجيه يخ ل 74: 2118ثبد گهليدب ايد. ) يمخل الديل ، "عخ خخنع  ر  قزاقسعخننسخ مط  فخيي  ي

 اين نسخع لي امعيخي ناخيندگخن قهاي لايل.

تتصگميغتصرحگتتك گب:



 
 
 
 
 

 37/ ای نویافته از رشیدالدین وطواطمعرفی نسخه

 
 

 

 ا لين صفحع از نسخع حخضه
 

 آمهين صفحع از نسخع حخضه
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تيخا  از  قد ع ييخلعتصجيه صفحع

ت" مهتچبگمتيگمتخبيص تك"خسخهتهگيت طيتديگغت فترجموعهت

يخ  چهخيگخنع  ع يخي  لياه از اين ييخلعط   هيييهخ  اندخه شدب،  شخيدب گهليد يع نسخع

يخي   خنلد ايعخنبجل، ايخصجفيع، وطف آفلد    ...  جججل ايد . ا خ لي صجيت  دزا لي  هم  از يعخ خخنع

 يخلع ايد يا   ه    شمهيم:ايلدخ  شخصخت يع نسخع يخ رعه يع لي  هلايندب  دمجوع يه چهخي ي

 "يخي گزين يرمخت چهخي "   ع نخه 2854 ع شمخيب  يعخ خخنع ايخصجفيع جز   دمجوع اىا  لي نسخع  (4

 طرجب يل "    "الرهفخن انس "، "فصل الخطخب"،  "تحفة الصديق" شخ ل چهخي ييخلع .ايد جججل 

ع نجشع ع مط نسخ آن يا  896 يخلي ضخن يختب آن  حمد  ن ورى  جلجى ايد يع لي . ايد "طخلب

 جججل  717   716شمخيب وکس   خ لانشاخب تههان اين  دمجوع لي يعخ خخنع  هيزىتصجيه  . ايد

  .ايد

صد "    ع نخه 417ايعخنبجل   از  دمجوع اى  ع شمخيب   ععرق  ع يعخ خخنع لانشاخبنسخع ا  لياه  (2

نخه  .ايدنسخع ايشين  ي ايلدخ نيز  خنلدچهخيگخنع ل تهتيب ييخلع يخىايد.  "يرمع چهخي يخي نبى

وکسى از اين  دمجوع  خ شمخيب .   نسععريق ايد مط اين نسخع نسخ. ندايليا يختب   تخييخ يعخ د 

 . يعخ خخنع  هيزى لانشاخب تههان  جججل ايد لي 524



 
 
 
 
 

 39/ ای نویافته از رشیدالدین وطواطمعرفی نسخه

 
 

ين ييخلع يع ييخلع نخسع 6  لاياى  ايد 2217شمخيب  از يعخ خخنع وخطف افلدى  ع دمجوة لياه  (3

ييچ يک از اجزا ، تخييخ   نخه يختب ندايل،   آمهين تخييخى يع ايد.  "يرمخت چهخي يخي گزين" آن

آ دب ايد  - لياهى ايد ة لخقب افهيى للب  جلجى يع  ع مخ  -اخيخن ييخلع ششم  دمجوع  لي

 - 732   367) يخى يکه فيرم   وکس اين نسخع  ع شمخيب . يا نشخن  ى ليد 928جمخلى اال ل 

ت.ايدلي يعخ خخنع  هيزى لانشاخب تههان  جججل ( 731

تخ يجهتايغي:

 وه ب -يع  يهاث غل  فهيلا  ز خن   الب فخيي  ايد-   شک شلخمد    عهف  آثخي مط  ت

 ه حفظ آثخي گهانبهخ  گذشعاخن،  يعجاند لي يخ شهخ  تخييخ اژ ي     هلاشعهخ  يبک ال    فيد فخيدب 

 قهاي گيهل.

 طرجب يل  "از يشيد الدين  طجاط )جز ييخلع  "صد يرمع چهخي يخي نب  "ييخلع اين  دمجوع 

خي  يع هنشدب ايد. لذا اين نسخع  خ  يژگي( تخ يلجن لبخس طبع نپجشيدب    ه  خزاي ايالت وهضع "طخلب

 لايل  يعجاند لي تصحيح   چخپ اين  دمجوع  جثه افعد.

 ع قرم يشيد الدين  طجاط نجشعع شدب، لي هلايندب نکخت  يخ يع يخ  ييخلع حعجا   طخلب يعخب    قد ع

 ايد يع چع از لحخظ تخييخ    چع از لحخظ يبک ال  ، يجل لد ايد.

يخ  ع نخه لياه يعخ هخيش اشخيب  يکلد يع  طجاط لي حين شهح  هم  از يرمخت اين ييخلع

 اصيل آثخي ا  ا   هل.تجاند لي شلخمد آثخي    ياياشخ  خشد   لي  هم   جايل  ع ولخ ين   

ترهگبع:

هخ  تخييخ  لانشاخب  درع اژ يشايميد تخييخ  آثخي يشيد الدين  طجاط، مسه   يا ، يجشلگ،  -1

 1388ييسعخن  رجچسعخن، زايدان، 

 هگزيدب  شعهک يخقجت حمج ، حمج   غدال ، شهخب الدين ا   وبداهلل،  عهجم  حمد اه ين   -2

 1362گلخ خل ، تههان، ا يهيبيه، 

 .1373چخپ ييزليم، انعشخيات فهل س، تههان، . صفخ، ذ يح اهلل، يخ ال يخت لي ايهانتخي -3

تخييخ جهخناشخ  ججيل  ،ججيل ، وطخ رک  ن  هخالدين  حمد  ن  حمد، ،  ع يجشش ييد شخيهخ  -4

 .1385 جيجيخن،  ه ايخس تصحيح وه ع  حمد قز يل ، انعشخيات ليعخن، تههان، 

 :، يشيد الدين،  خ  قد ع تصحيح وبخس اقبخل آشعيخن ، تههان،  طجاطحدائق السحه ف  لقخئق الشعه -5

 .1362يلخي    طهجي ، 

شخب ،  يعخ فه ش   خيان ، خ  قد ع    قخ رع   تصحيح يعيد نفيس ، يشيد الدين ، طجاط اشعخي، ليجان -6

 .1339 ،آ خل
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ت لانشاخب تههان، تههان، ،  ع يجشش ذ يح اهلل صفخ، انعشخيا2ليجان شعه، جبر ، وبد الجايع، ، جرد  -7

1341.                                   

 .1358  ، تههان،انعشخيات مجايز  ،چخپ يجه ،يخن   يخلجيان ، فه زانفه  ديع الز خن -8

فههيد نسخ مط  فخيي  يعخ خخنع  ر  قزاقسعخن، يمخل الديل  ، ييد حمد خقه، انعشخيات لايک  -9

 (.2118اهس ،آلمخت  

، يعخ خخنع ايخ 2854گزين،  طجاط،  حمد ومه  يختب  رخ ، نسخع مط  شمخيب يخييرمخت چهخي  -11

 .لي يعخ خخنع  هيز  لانشاخب تههان 717   716صجفيع،  خ شمخيب وکس 

 ها ن،  خ  قد ع  حمد قز يل    تصحيحخت .  ع تصحيح ال ايل ج ،  حمد، لبخب االلبخب ، وجف  -11

 .عشخيات يه سان ،جديد   حجاش    تعريقخت يعيد نفيس 

لطخيف اال ثخل طهايف االقجال،  طجاط، يشيد الدين، تصحيح حبيبع لانشدج، تههان،  يهاث نشه  -12

 .1376 کعجب، 

، تصحيح   تعريق  حمجل وخ د ، چخپ ا ل،  حمد ومه  يختب  رخ   طرجب يل طخلب،  طجاط، -13

.1365چخاخخنع يرمخن فخيي ، قم، 


