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  تصحيح استاد نذير احمد فئلطائف و سفينه ظراجموعة م
  ∗ديه وحيفوز

ر احمد از استادان و محقّقان سرشناس شبه قاره و از افتخارات دانشگاه يپروفسور نذ
کسب علم و ادب شوق  يکنجکاو بود و برا يفرد يو. رود يشمار م به گرهيعل ياسالم
 استاد درباره. ديورز يناشناخته عشق م ق، مطالعه و کشف مسائليتحق به داشت و يفراوان
آورد،  يدست م به را که يکرد و اطّالعات يق ميگوناگون تحق يها وهيش ي بهخطّ يها نسخه

 يآنها دسترس ي بهراحت ندگان علم بهيکرد تا جو يدر قالب کتاب و مقاله منتشر م
و  يل علمبخش محاف يها و گرم آن بزرگوار شمع فروزان انجمن شخصيت. کنند دايپ
  .ميبدان يز فرهنگيو ن ياو را دانشگاه شخصيتست اگر يبود و مبالغه ن يفرهنگو  يادب

که از  و دوستداران علم و ادب عرضه کندخوانندگان  به را يکرد متن ياستاد تالش م
ک ي يو چاپ يدرباره اختالف نسخ خطّ يو. تر باشد کيمتن خود مؤلّف نزد به هر نظر

از  ين سبب آثار ويهم به کرد و يل و صراحت بحث ميتفص خود به يها اثر در نگاشته
  .رود يشمار م به ن آثاريمستندتر

ن يتدو. انجام داده است يمهم يها تيز فعالين لغت و فرهنگ نينه تدوياو در زم
عراالشّ لسان فرهنگ ،زفانو  قواس فرهنگ ي و ين کارهاياز پرافتخارتر ايگو فرهنگ

 يها نهيش از پانصد مقاله در زميباً پنجاه جلد کتاب و بياستاد تقر .روند يشمار م به
  .ادگار گذاشته استي به ات از خوديمختلف زبان و ادب

ن يا. کنم يان ميرا ب يمطالب نه ظرائفيلطائف و سفمجموعة  يبنده درباره نسخه خطّ
 خانةکتابشکل عکسِ اصلِ نسخه از  به ر احمد کشف شد ويکوشش استاد نذ به نسخه

                                                      
  .دکتراي فارسي دانشگاه اسالمي عليگره، عليگره  ∗
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 يدانشگاه اسالم يات فارسيگروه ادب کتابخانةاکنون در  هند آمد و هم به ايتانيبر ةموز
  :کرده است ياض را معرفين بير احمد دو نسخه اياستاد نذ. گره موجود استيعل

 يا نگهداريتانيبرموزة  کتابخانةصفحه است که در  ٤٨٥نسخه مشتمل بر  .۱
اض و اسم مرتب ين عنوان بيبنابرا ن است ويالطرف اض ناقصين بيا. شود يم

عنوان  به ن نسخه رايا ايتانيبرموزة و مؤلّف کاتالوگ يست و چارلس ريمعلوم ن
  :ن نوشته استين نسخه چنياو درباره ا. ضبط نموده است دستورالشعرا

A copy of Persian anthology without title or author’s name. 

The author lived in India and wrote this work during the short 
reign of Sultan Mubarak Shah Sharqi, who succeded to the 
throne of Jaunpur A.H. 803 and died in the subsequent year… 

The author speaks of Sultan as reigning sovereign adding to his 
name خلد ملکه. 

The work is divided into sections termed Kism in which the 
poems are arranged according to their subjects to various kinds 
of poetical compositions or to the poetical figures… 
The poet quoted range from the time of Firdosi to that of Hafiz 
and included a number of Indian poets unknown to Persia. 

The section must have originally amounted atleast to one 
hundred and one but the Ms is defected at the begining and at 
the end and besides some internal Lacuna so that many of Kism 
are lost while some instances the headings are wanting or 
illegible. 

In a passage occuring fol. 222b, the author called his book 
Dastur-Ush-Shu‘ara 1اين کتاب من دستورالشعرا . This may be either a 
mare description of its scope of its specify title. 

An adding by later hand on the margin off fol. 186 dated Delhi, 
15 Zalka‘da A. H. 935 (A. D. 1529)2. 

                                                      
  )نگارنده. (همين صورت نقل شده است که به ام ب اين جمله را ديده ٢٢٢اينجانب در برگ   .١

2. Supplement Catalogue of Persian Manuscripts in the British Museum, Charles Rieu, 
1859, p. 232B, 233A-B.  
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. ات دانشگاه کابل محفوظ استينسخه دوم نسخه کابل است که در بخش ادب .٢
ن رفته است اما اول و آخر آن کامل يز چند ورق از بين نسخه نياگرچه در ا

ن دو نسخه را مورد مطالعه ير احمد اياستاد نذ. هم دارد يا است و مقدمه
 نه ظرائفيلطائف و سفمجموعة  دستورالشعرا،ه اسم جه گرفت کيداد و نت قرار

ر ينسخه در پاکستان ز نياکنون ا هم. باشد يم يف جام هروياست و مرتّب آن س
  .١است ينظر دکتر عارف نوشاه

ن يتر يميقد«در مقاله خود  يسيد نفياض را پروفسور سعين بين بار اينخست
  .کرد يمعرف) م ١٩٥٥ر، ، الهويارمغان علممجلّه (» يشعر فارس يها مجموعه
تذکره کند که قبل از  يم يهند را بررس يميقدمجموعة در مقاله خود پنج  يو
  :اند مرتّب شده يشاه سمرقند دولت
  ؛ياصفهان يکالممجموعة  )١
  المجالس؛ةديز )٢
  ؛يبن بدر جاجرم محمداالحرار  مونس )٣
  ؛)ل قرن هشتمياواخر قرن هفتم و اوا(غمور يبن  محمدمجموعه  )٤
  .قرن هشتم هندوستان ينه ظرائف از حسام هرويلطائف و سف مجموعة )٥

  :سدينو ين مين آنها چنيها و نام مرتب س درباره عنوان مجموعهينو مقاله
و نام  ياصفهان يکالممجموعة اول را ننوشته، بلکه نام آن را مجموعة او عنوان «

ه عنوان باشد؛ چرا ک يح نمينوشته است که هرگز صح ياصفهان يمرتّب را کالم
 ياصفهان يبن احمد بن کالت محمدو نام مرتّب احمد بن  االحرار مونسمجموعة 

موالنا آزاد  کتابخانةب گنج کلکشن در يحب ين نام در نسخه خطّيباشد و هم يم
  .»ده استين نسخه را ديز محفوظ است و نگارنده هم ايگره نيعل يدانشگاه اسالم

آن  يعنوان اصل يشده است؛ ول نوشته المجالسةزبدن نسخه، ياسم دوم
کرده  يطور معرف نيرا ا نه ظرائفيلطائف و سفمجموعة استاد . است المجالسةهنز

  :است
                                                      

  .دکتر عارف نوشاهي، شعبه فارسي دانشگاه پنجاب، الهور، پاکستان  .١
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لطائف و مجموعة نام  به است يام، کتاب دهينه دين زميکه در ا يکتاب پنجم«
چنانکه کاتب نسخه نوشته است؛ اما  يهرو يف جاميف سيتأل نه ظرائفيسف

 يف بن حسام هرويس يمؤلّف را درست ننوشته است و نام وپندارم کاتب نام 
ن کتاب يکه از ا يا تنها نسخه. بوده است ين هرويالد ن بن حساميالد فيس يعني
ات دانشگاه پوهنتون کابل است، کاغذ و خط يفاکولته ادب کتابخانةام در  دهيد

و هر در هندوستان نوشته شده  يدهد که در قرن هشتم هجر يم ينسخه گواه
داست که در اواخر قرن ياورده، اما پين کتاب را نيخ تدويچند که مؤلّف تار

ن کتاب هست، يدر ا يکه اشعار و ين شاعريرا آخرين شده است؛ زيهشتم تدو
عارف  يا شاه ولي ياهللا ول نعمت به ر عبداهللا معروفياهللا بن م ن نعمتير نورالديام

چون در . است يهجر ٨٣٨رجب  ٢٢در  يو متوف يهجر ٧٣٠مشهور متولّد در 
داست ياز شاعران قرن هفتم ساکن هندوستان ثبت شده، پ ين کتاب آثار برخيا

ن کرده است؛ ين کتاب را در همانجا تدويسته و ايز يکه مؤلّف در هندوستان م
فرد است  به ات کابل هم نسخه منحصرين نسخه فاکولته ادبيد که اينما يچنان م

  .»ستين گر موجوديد يکه در جا
لطائف و مجموعة نکه درباره يبا ا يسيد نفيم که سعيرس يجه مين نتيا به از گفتار باال

او اسم . ز مرتکب شده استين يدست آورده، اشتباه بزرگ ي بهادينه ظرائف اطّالع زيسف
 ينوشته است؛ در حال ين بن حسام هرويالد فيا سي يف بن حسام هرويمرتّب را س
از کتابت  يو. است و در نسخه کابل موجود است يجام هرو فيس يو يکه نام اصل

درست  يف جام هروينظر بنده اسم مرتب س به .ل انحراف کرده استينسخه بدون دل
از هند سکونت  يا هيهند آمد و در قر به هرات و از هرات به را که او از جامياست؛ ز

  .است يف جام هرويس يب نام وين ترتيبد. ار کردياخت
را او فقط نسخه کابل را يا آگاه نبود؛ زيتانياز وجود نسخه بر يسيد نفيسع پروفسور

  .و از همان نسخه استفاده کرده است يمعرف
، پروفسور يات فارسي، استاد و محقّق مشهور زبان و ادبيسيد نفيسع يپس از آقا

ض را اين بيت اياض پرداخته و با مقاالت ارزشمند خود اهمين بيا يمعرف به ر احمدينذ
 يهم مطالب ين مملوک هنديرمعروف دوره سالطيغ يز درباره شعرايح داده و نيتوض
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نه يلطائف و سفمجموعة ر را با استفاده از ير احمد مقاالت زيپروفسور نذ. نوشته است
  :نوشته است ظرائف

): روزشاه تغلقيزبان عهد ف يچند شاعر فارس(                                .١
، ين استاجيالد رمعروف آن زمان مانند جماليغ ين مقاله استاد شعرايا در
ب يکرده و سال ترت يد قلندر را معرفيدالسادات اجل و موالنا حمي، سيهرو اسيال
 .ح داده استياض را توضيب
ن يدر ا): يهمعصر و يد قلندر و شعرايموالنا حم(                                  .٢

دالسادات ي، سياس هروي، الين استاجيالد د قلندر، جماليرباره موالنا حممقاله د
 .ان شده استيب يديمطالب مف يرفيص يو قاض يرازين شيالد اجل، تاج

شاعرِ دوره شاهان  يزاهللا بسطاميملک عز(                                                  .٣
 ياختصار اطّالعات به يوال خانواده شاهان شرقن مقاله درباره احياستاد در ا): يشرق

ده او که در صنف يو قص يزاهللا بسطاميز درباره ملک عزيفراهم کرده است و ن
 .نوشته است ينظم درآمده، مطالب به االوزان زانيم
ن مقاله شامل مقاله يا): ياشعار فارس يميقد يها مجموعه(                    .٤

پروفسور . است يشعر فارس يها ن مجموعهيتر يميقدبا نام  يسيد نفيپروفسور سع
بحث کرده است و درباره پنج  يسيد نفيدرباره مقاله سع يد انتقادير احمد از دينذ

  .نوشته است يديقرن هشتم مطالب مف يمجموعه شعر
ر احمد ين مقاله پروفسور نذيدر ا): ميقد ياضِ فارسيک بي(                      .٥

  .است آوردهفراهم  يديمطالب مف نه ظرائفيلطائف و سفمجموعة  درباره
حافظ براساس  يها نام غزل ي بها ر احمد کتابچهيعالوه بر مقاالت باال، پروفسور نذ

منظومه  ١٢٧ن کتابچه حاصل يا. ه کرده استيهم ته نه ظرائفيلطائف و سفمجموعة 
در  يو. تخراج شده استاض اسين بيغزل است که از ا ١٢٦ده و يک قصي يعنيحافظ 
  :سدينو ياض مين بين کتابچه درباره ايمقدمه ا
ن مجموعه را در ياست که ا يف جام هروينام س ي بهن نسخه دانشمنديجامع ا«

شود که  ين مجموعه معلوم مياز ا. ه نموده استياد تهيهندوستان در مدت ز
ن يق سومروزشاه تغليب نسخه خود را در دوره سلطان فيمؤلّف نسخه ترت
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نمود،  يحکمران يهجر ٧٩٠تا  ٧٥٢سلطان خانواده تغلقان هند که از سال 
ن دعا نموده يرين سلطان در قول زيدراز ا يزندگان يرا که برايشروع کرده؛ ز

امره و  يروزشاه معظّم خلداهللا ملکه و سلطانه و اعليشهنشاه اعظم ف«: است
ف ياست که مرتب کتاب س يشرقشاه  سلطان مبارک به ن اطّالع راجعيو ا» نشانه

  .١»کند خلداهللا ملکه يو حکومتش دعا م يطول عمر و يبرا يجام هرو
نو چاپ شده  يران در دهليا ياسالم يخانه فرهنگ جمهور ين کتابچه با همکاريا
سودمند آن بزرگوار هم  يها ييعالوه بر مقاالت و کتابچه باال من از راهنما. است

ن بار ياض چندين بيش از وفات آن بزرگوار درباره ايک سال پي ام؛ چرا که استفاده کرده
  .مالقات کرده بودم يبا و

، پروفسور يرانيمانند حافظ پروفسور محمود ش يات فارسيگر زبان و ادبياستادان د
اند و  اض استفاده کردهين بيز از اين …و يو دکتر عارف نوشاه ير حسن عابديد اميس

  .ستيمتأسفانه آن مقاالت در دسترس من ن ياند؛ ول هم نوشته يمقاالت
ست يموجود ن يمطلب ياضيا بيخ يچ تذکره، تارياض در هين بيکننده ا درباره مرتّب

  :سدينو ير احمد درباره او ميپروفسور نذ. چند يبجز اطّالعات
ف ينکه نام او سيامده عالوه ايدست ن به چ اطّالعيکننده کتاب ه درباره مرتّب«

 يشاه شرق سلطان مبارک به د در جونپور مانده باشد وياو شا بود و يجام هرو
  .»وابسته بود
  :در کتاب خود بدون استناد نوشته است يهاد يگر پروفسور نبيمحقّق د

Saif Jam Harawi (d. unknown) came from the city of Herat, 
Khurasan in the reign of Firuz Shah Tughlaq and lived till 
advanced old age. He witnessed establishment of independent 
regional dynasties after the sack of Delhi by Timur (801/1398). 
His contribution was literary collection Bayaz containing 
selected verses from a number of contemporary poets. Its title 
was “Majmua-e- Lataif wa Safeena-e-Zaraef”2. 

                                                      
  .١٢-٣، ص »ظرائفلطائف و سفينه  ةمجموع«هاي حافظ براساس  غزل  .١

2. History of Indo-Persian Literature, p. 179-80. 
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روزشاه يدر دوره ف يف جام هرويم که سيرس ميجه ين نتياز اطّالعات محقّقان بد
ده بود يمور لنگ را هم دياو حمله ت. وستيروزشاه تغلق پيدربارِ ف به هند آمد و به تغلق

. دا کرديتعلّق پ يسلطان شاه شرق به آورد و يجونپور رو ي بهدهل يرانيو پس از و
ب يم و همعصر و ترتيقد يکالم شعرا يآور جمع يو يو ادب ين کارنامه علميتر مهم

 .است نه ظرائفيلطائف و سفمجموعة نام  به دادن اصناف سخن
روزشاه تغلق تا زمان سلطان ياز عهد سلطان ف يعنيدراز  ياض در مدتين بيا
 ن پادشاهانيا ن الزم است که دربارهيشده است و بنابرا يگردآور يشاه شرق مبارک

  :بدهم يخوانندگان اطّالعات به

  روزشاه تغلقيسلطان ف
ن خانواده سلطان يا يبان. ن پادشاه خانواده تغلق استيروزشاه تغلق سوميسلطان ف

تغلق  محمدپس از وفات سلطان . ن تغلق بود که با ترکان ارتباط داشتيالد اثيغ
 ٧٥٢ماه محرم سال  ٢٣غلق در ت محمد يو پسر عمو) اسپدار(روزشاه پسر رجب يف

باصالبت، باتجربه،  ياو پادشاه. ١نشست يدر کنار آب سند بر تخت پادشاه يهجر
 يهم داشت و در فن معمار يو ادب يذوق علم يو. مزاج، مدبر و کامران بود منصف

محلّات، حصار، قلعه، مدارس، مساجد، نهرها و مخصوصاً مسجد جامع، . ماهر بود
آباد  روزه و تغلقيروزآباد، حصار فيحوض خاص، شهر ف ي، مسجد بااليروزيمدرسه ف
 يز بازسازيرا ن يميقد يها يمعمار يو. روزشاه تغلق بنا شده استيفرمان ف به رهميوغ

  .٢بزرگان و پادشاهان را مرمت نمود يها کرد و مقبره
از شعرا  ياريدر زمان او بس. علما، ادبا و شعرا داشت ي بهاديروزشاه تغلق توجه زيف

 يها در همان زمان کتاب. هند آمدند به رانيژه از ايو گر بهيد يو علما و ادبا از کشورها
 يروزشاهيخ فيتار، )ين برنياءالديف ضيتأل( يروزشاهيخ فيتارمانند  يخيتار

                                                      
تاريخِ ؛ ١٦٨ ، صالتّواريخ منتخب، ٤٥٤ ، ص)اردو( تاريخِ فرشته؛ ١١٧- ٨، ص شاهي تاريخ مبارک  .١

از شمس  تاريخ فيروزشاهي، ٥٢٩ د احمد خان، صتصحيح سر سي ، ضياءالدين برني بهفيروزشاهي
.١٤٣- ٤ ، ص)فارسي( تاريخِ فرشته؛ ٢٠٣  محمد فدا علي طالب، صسراج عفيف، مترجم 

.١٢٦ ، صشاهي تاريخ مبارک؛ ٢٢٩-٣٢ ترجمه، ص تاريخ فيروزشاهي؛ ٨٤٧، ص جامع تاريخ هند  .٢
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. ١ف شديتأل) روزشاه تغلقيف فيتأل( يروزشاهيفتوحات فو ) فيسراج عف شمس(
 يفتاو، )العطّارمحمداز ملّا ( يروزشاهيفوائد فمانند  ياتو ملفوظ يمذهب يها کتاب

ف يتأل( رالمجالسيخو ) ر خورديف اميتأل( اءيراالوليس، )ين برنياءالدياز ض( يجهاندار
ن عهد يز در همين …و) ين بدر عربيف زيتأل( يالمعان معدنو ) د قلندريموالنا حم

  .ب داده شديترت
 تيو سانسکر يعرب يها شتر کتابيم آغاز شد و به ينگار ن عهد فن ترجمهيدر ا

و ترجمه  يطائف محمدف ابوالقاسم يتأل انياخبار برمکمانند . ترجمه شد يزبان فارس به
  …و يسريز شمس تهانيترجمه عبدالعز باره سنگتا، ين برنياءالديض

 سيتأس يروزينام مدرسه ف ي بها ج و اشاعه علم و دانش مدرسهيترو يروزشاه برايف
  .قرار داشت يکرد که در کنار حوض خاص شهر دهل

د قلندر، يمانند موالنا حم يزبان يروزشاه شاعران فارسيدر زمان سلطان ف
ن يالد ن، جماليرالدين، مطهر کتره، ظهيالد ، اخستانياس هرويدالسادات اجل، اليس

، ملّا يبادآ ن دولتيالد شهاب ي، ملک احمد، قاضيرفيص ي، قاضيرازي، تاج شياستاج
ن خالد ي، عزّالديدين زيرالدي، ملّا ظهيب شهباني، طبين علّاميالد ، ملّا نظامير فراهيظه
  .٢ستنديز يم يگريرمشهور ديغ يو شعرا يثان

 )٧٩٠(ن و سبع مائه يروزشاه تغلق در هجدهم ماه رمضان سنه تسعيسلطان ف
  .٣وستيرحمت حق پ به

 يبود که در جونپور حکمران يز خانواده شرقن فرد ايدوم يشاه شرق سلطان مبارک
ن تغلق يسالط يتوجه يعلّت ب به الشرق خواجه جهان بود که ن خانواده ملکيا يبان. کرد
ار نمود؛ خطبه ياخت» اتابک اعظم«کرد و لقب  يق در جونپور اعالن خودمختار ٧٨٣در 

مغرب  به تا و ضرب کرد و سلطنت خود را از حدود مشرق ينام خود جار به و سکّه

                                                      
  .١٧٨و  ١٧٧ ، دکتر محمد رياض و دکتر صديق شبلي، ص                           .١
  .                                  ،                 ةمقالعهد سالطين تغلق،  فارسي ادب به  .٢
در ، ٣٣٢ ، ضياءالدين برني، اردو ترجمه، صتاريخ فيروز شاهي؛ ١٧ ، صشاهي تاريخ مبارک  .٣

  .٦٤ ، صمختصر تاريخ هند؛ ١٩٥ ، صواقعات دارالحکومت دهلي
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  .ديو آن را رونق بخش ١قائم کرد
ق بر تخت سلطنت  ٨٠٢٢در سنه ) يمتبنّ( يشاه شرق د مبارکيپس از وفات او س

  :ن مناسبت سروديا به ن قطعه رايشاعر ا يفراه. جلوس کرد
  آماده گشت بر پا جشـن  يشاد  شـاه  اد شه مبارکيگشت چون 

  ٣»لم آرا جشـن عا«شد نگهبان   ن خجسته جلوسيخ ايسال تار
ن يدر هم يک سال و چند ماه حکومت کرد؛ وليفقط  يشاه شرق سلطان مبارک

چ يچنانچه در زمان او ه. مدت کوتاه، سلطنت خود را از راهزنان و مفسدان پاک کرد
د، بازار و محلّات و ياو دارالخالفه جونپور را وسعت بخش. ننمود يسرکش يرمسلمانيغ

انجام داد و سلطنت خود را  يانينما يش مردم کارهايآسا يبراعمارات مجلل بنا کرد و 
  .٤دارالسرور نام نهاد

. ٥ان بوده استيکرد و خود در حلقه مخدوم جهان ياو بزرگان زمان خود را احترام م
اهللا ولي، ملک عزيزاهللا بسطامي و امير  شاه نعمت. وي سرپرست شاعران زمان خود هم بود

مزاج، شفيق، کريم و  وي پادشاهي منصف. رگ زمان او هستندفراهي وغيره از شاعران بز
  :آمده است که محمديخ يتارنقل از  به راز هنديخ شيتذکره مشامهربان بود؛ چنانچه در 

»                         ،                               «٦.  
 يشاه شرق پس از وفات مبارک( ٧افتيم وفات   ١٤٠١ق مطابق  ٨٠٣در سال  يو

ن خانواده يا). ن شدندينش تخت يگريپس د يکين خانواده يگر از ايچهار حکمران د
  .٨زوال نهاد به م رو  ١٥٠٥در سال 

                                                      
  .شاهي تاريخ مبارک، هندتاريخ شيراز ، ٨٤  ، صمشايخ شيراز هندتذکره   .١
  .٢٢ ، صشاهي تاريخ مبارک؛ ٨٦ ، صتذکره مشايخ هند  .٢
  .٨٦ ، صتذکره مشايخ شيراز هند؛ ٢٥ ، صشاهي تاريخ مبارک  .٣
  .٣٦  ، صجونپورنامه؛ ٨٥  ، صتذکره مشايخ شيراز هند  .٤
  .لکراماةحتف ةحوال ؛ به١٣٥ ، صهمان  .٥
.٣٥ ، صتاريخ شيراز هند؛ ٨٨ ، صهمان  .٦
  .٢٧٢ ، جلد اول، صالتّواريخ منتخب، ٣٧ ، صتاريخِ شيراز هند؛ ٨٧ ، صهمان  .٧
  .٨٨  ؛ جونپورنامه، ص٣٨ ، صتاريخ شيراز هند؛ ٧١ ، صهمان  .٨



  تصحيح استاد نذير احمد مجموعة لطائف و سفينة ظرائف  ١٨٥

  

ن يم که ايرس يجه مين نتيا به نه ظرائفيلطائف و سفمجموعة پس از مطالعه 
هند است که در آن اصناف  يميقد يها اضياز ب يکي يهرو يف جاميسمجموعة 

 ي، معنوي، فنّياض حامل موضوعات ادبين بيا. شعرا نقل شده است يها مسخن و کال
  .ع علوم بالغت استيو صنا

م کرده و در هر يابواب جداگانه تقس به را ياض اصناف سخن فارسين بيمرتّب در ا
اصناف  ياض براين بياگرچه ا. ان کرده استيمثال ب يمختلف را برا يباب کالم شعرا

و احکامِ فقه هم سخن  همرتّب در آن از نعت، منقبت زکو اام ه شده استيسخن ته
  .گفته است

ات مخصوصاً در يدانشمند بود و در علم و دانش و ادب يمرد يهرو يف جاميس
، بلکه در زبان يکامل داشت و نه تنها در زبان فارس يع دسترسيفن شعر و در علوم بدا

را شاهد آورده، بلکه  يف اشعار فارسنه صر يم وينيب يچنانکه ما م. هم ماهر بود يعرب
موارد  يو در بعض يو اخبار نبو يات قرآنياز آ يو. را هم نقل کرده است ياشعار عرب

  .هم استفاده کرده است يبکارياز تذه
اض ين بيرا ايدارد؛ ز ياريت بسياض اهمين بيهند ا يات فارسيخ و ادبياز نظر تار

ع شده يمور ضايمشان در حمله مغول و تمشتمل بر کالم آن دسته از شعراست که کال
  .ميم مسائل الحاق کالم شعرا را حلّ کنيتوان ياض مين بيکمک ا به ما. بود
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