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شـامل:

 معرّفی و نقد کتاب
 نق ِد نقد



ترجمه (از عربی به فارسی)

 گزارش

 گفتوگو و...

 .1تعبیر «پارهها و نکتهها» را از مجلّة «گزارش میراث» به عاریت گرفتهایـ .2 ..ایـ بشـ  ،ارزش علمـی  -پژوهشـی نـدار  .3 .رعایـت
اصول فنّی و اخالقی نقد ،ضروری است.

کاوشنامة ادبيّات تطبيقی (مطالعات تطبيقی عربی  -فارسی)
دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
سال ششم ،شمارة  ،32پایيز  ۵2۳۱هـ .ش ۵321 /هـ .ق 31۵2 /م ،صص ۵12-۵1۱
(بخش پارهها و نکتهها :غير علمی – پژوهشی)

معرّفی یک کتاب در حوزة ادبيّات تطبيقی و مطالعات ميانرشتهای
(ادبيّات و فلسفه)
درآمدی بر فلسفه و ادبيّات ،تأليف :اوله مارتين اسکيلئوس ،ترجمة محمّد نبـوی ،چـا

اوّل ،تهـران :آهـه،

 31۵ ،۵2۳3صفحه

موضوع پیوند ا بیّات با یگر ان ها (فلسفه ،روانشناسـی ،جامعـهشناسـی و)...
و هنرها (موسیقی ،نقاشی و )...از یرباز مـور توجّـه اندیشـمندا بـو ه اسـت.
ای رویکر  ،امروزه ،با عنوا مطالعات میا رشتهای ،مور اهتمام بیشـتری قـرار
گرفته است .کتاب رآمدی بـر فلسـفه و ا بیّـات ،بررسـی روشـ و فشـر های
اســت ر بــاب روش بررســی فلســفی مســاال مبــ .نــا ر بــر سرشــت و ارزش
ا بیّات ،تعریف ا بیّات ،جایگاه مؤلّف ،نیّت مؤلّف ،رابطة فـرم آاـار فلسـفی بـا
محتوا و مساال مربوط به خوان

و تفسیر آاار ا بی و منابع اقتـدار آ  .نویسـنده

نشا می هد که چگونه فلسفه و ا بیّات ر رابطهای و سویه ،آ ه .نه ر مقام و حوزة مجزّا ،بلکـه چونـا
حوزههایی ره.تنیده یکدیگر را بارور میکنند .چگونه فرمهای ا بـی ،محملـی بـرای شـرب و بسـئ مسـاال
فلسفی قرار میگیرند و چگونه فرمهای فلسفی گوناگو از ابزارهای نوعاً ا بی ببره میگیرنـد تـا خواننـدگا
را اقناع کنند؛ و از خالل ای مباحث ،ای پرس

را مطرب میکند که اساساً تمایز میا فلسفه و ا بیّـات چقـدر

موجّه یا سو مند است( ...نقل از :پشت جلد اار)
ای اار ،ر هشت مبحث (فلسفه و ا بیّـات چیسـت؟ فلسـفه و ا بیّـات ر ورا باسـتا تعریـف ا بیّـات
مرگ مؤلّف؟ هرمنوتیک و تفسیر ا بیّات ر فلسفه؟ فلسفه ر ا بیّـات؟ فلسـفه ا بیّـات) تـدوی گر یـده
است .مترج .نیز ر پایا واژهنامهای (فارسی  -انگلیسـی و انگلیسـی  -فارسـی) بـه همـراه نمایـهای از اسـامی
اعالم و اصطالحات تشصّصی کتاب بر آ افزو ه است.
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مطالعة ای اار که با نثری روا و شیوا به فارسی ترجمه شده است ،میتواند بـه عنـوا راهنمـای مناسـبی بـرای
و گروه زیر قرار گیر :
الف :پژوهشگران عرصة ادبيّـات تطبيقـی و مطالعـات ميـانرشـتهای (پژوهشـی) :بیشـتر پژوهشـگرا حـوزة
مطالعات میا رشتهای از کمبو منابع نظری و روشمند ر ای حـوزه ،رنـم مـیبرنـد .چنـی آاـاری مـیتوانـد
ایشا را ر تقویت چارچوبهای نظری پژوه

کمک کند.

ب :استادان و دانشجویان رشتة ادبيّات تطبيقی (آموزشی) :ای اار ،الگوی آموزشی مناسـبی بـرای اسـتا ا و
انشجویا عرصة ا بیّات تطبیقی ر رسید به اهداف آموزشی رس مطالعات میا رشتهای خواهد بو .
امّا با وجو ویژگیهای ممتازی که ای اار اراست ،الزم به طرب چند پرس

ر رابطه با آ است:

 .1آیا ای اار میتواند ر حوزة نظریّه و «روششناسی پژوه های ا بی ،گرگونیهـا و تجدیـدنظرهایی »1را
ر ا بیّات ما ایجا نماید؟
 .2جایگاه آاار و نظریّات ا بی هههای گذشته (نظریّة ا بیّات :رنه ولک و وار ) ر ای اار چگونه است؟
 .3روش نویسنده ر نقد و تحلیل مباحث نظری منقول یا مطربشده ،چگونه است؟
 .4جایگاه مکاتب و سنّتهای ا بی و فلسفی مشرقزمی و جبا اسالم ر ای اار چگونه است؟
به هر حال ،طرب ای پرس ها بیشتر برای تأمّل و تفکّر ر باب ای اار است و تحلیل آ ها نیازمنـد مجـال
فراختری است که ر ای گفتار کوتاه نمیگنجد .امّا آنچه مسلّ .است ،ای است که عرضة ترجمه یـا تـدوی
چنی آاار ارزشمندی ،نیازمند توجّه و اهتمام بیشتری از سوی ناشرا  ،مترجما  ،ناقدا و پژوهشـگرا اسـت؛
زیرا ا بیّات و نقد ا بی امروز ما ،نه تنبا از وجو چنی آااری بینیاز نیست ،بلکه مـیتوانـد از آ هـا بـه عنـوا
پشتوانه و تکیهگاهی نوی و استوار ،استفا ه نماید.
تورج زینیوند*

انشیار گروه زبا و ا بیّات عربی انشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایرا

کتابنامه
 .1اسکیلئوس ،اوله مارتی ()1334؛ درآمدی بر فلسفه و ادبيّات ،ترجمة محمّد نبوی ،چاپ اوّل ،تبرا  :آگه.
 .2ولک ،رنه و اوستی وار ()1382؛ نظریّة ادبيّات ،ترجمة ضیاء موحّد و پرویز مبـاجر ،چـاپ سـوّم ،تبـرا  :نیلـوفر و
علمی و فرهنگی.
 .1ای تعبیرها را از (ولک و وار  :1382 ،نه :مقدّمة مترج ).به عاریت گرفتهام.
* .رایانامهt_zinivand56@yahoo.com :

کاوشنامة ادبيّات تطبيقی (مطالعات تطبيقی عربی  -فارسی)
دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
سال ششم ،شمارة  ،32پایيز  ۵2۳۱هـ .ش ۵321 /هـ .ق 31۵2 /م ،صص ۵۳3-۵11
(بخش پارهها و نکتهها :غير علمی – پژوهشی)

ردّپای یک اندیشة ایرانی در بوستان سعدی و ادب عربی
(بوسيدن دست دشمن)
سعدی میگوید:
چـــو ســـتی نشـــاید گزیـــد ببـــوس

کــه بــا االبــا چــاره زرق اســت و زور

بـــه تـــدبیر رســـت .رآمـــد بـــه بنـــد

کـــه اســـفندیارش نزجســـت از کمنـــد

عــدو را بــه فرصــت تــوا کنــد پوســت

()1

پس او را مدارا چنا ک کـه وسـت

()221-224 :1332
محفوظ برای نشا ا مضامی مشترک سعدی و ا ب عربی ،مضمو بیت بـاال را نظیـر ایـ بیـت ابـو عمـر
السزقاقُسی انسته است:

إِذَا َم ا ا ا ا ااَ َما ا ا ا ا ا َ َ م ا ا ا ا ااَ ََاا ا ا ا ااَ
فَا َقبِا ا ا ا ا ا ا ا ا َ ََل ََتنَا َفا ا ا ا ا ا ا ا ا َ فا ا ا ا ا ا ا ا ا

إِلَا ا ا ا ااَل ََْلَا ا ا ا ا َاه َ ِ ا ا ا ا ا نَاق َ ا ا ا ا ا َ َ
اَ َ ََّ ا ا ا ا ا اَ ِ َم ا ا ا ا ا ا َ َ
إِذَا أَنا ا ا ا ا ا َ

()691 :6331
(ترجمه :هرگاه شم تو مقامی بلند یافت که توا مبارزه با او را نداشـتی ،اگـر توانـایی بـه نـدا گزیـد سـت را
نداری ،از بوسید آ ابا مک ).

خزاالــی ( )141 :1312و یوســفی ( )211 :1381بــا نقــل ابیــاتی کــه محفــوظ ر شــرب ای ـ بیــت آور ه،
تأایرپذیری سعدی از ا ب عربی را تأیید کر هاند.
ای

ر حالی است که صاحبنظرا عرب ،فرهنگ عربی را متأاّر از فرهنگ ایرا باستا می انند :احمـد

امی میگویـد« :هاُ ِ
َلِ ال ََ َاب ال ِان َ أَ َخان ا ِحَ َاٍّ ِما َ القا َقَفَا ِه ال َفَر ِساَّ ِه َماُ ا الا نَََّ ِف َها َنا ال ََصا ِب (الَبَساي) ِمل َماَ َ ِْك َماه».
َ
(يبات ،ج ( )691-689 :6ترجمه :اعرابی که ر عصر (عبّاسی) از فرهنگ فارسی ببرهمند شدند ،نیـا را پـر از علـ .و
حکمت کر ند ).امی  ،ضم اشاره به برخـی حکمـتهـای ایرانـی مـیگویـدَ َ « :نَاَ َه ِان ِ ال َم ََاَِ ال َفَ ِر ِساَّه َّ َاب
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َ انظَم أَ ُتَا َن ( ».ترجمه :ر عصر عبّاسی ،حکمتهای ایرانی یا سرقت میشد و بـه شـعر رمـیآمـد یـا اینکـه ماننـد

آ ها گفته میشد ).برای اطّـالع از ااـر ایـ حکمتهـا ر ا ب عربـی کـه بـی

از صـد مـور هسـتند (ر.ک:

سبزیا پور.)13-31 :1383 ،
اب طیفور ر کتاب بغدا از ابو عمرو عتابی یا میکند که از کتابهای فارسی که ر کتابشانههـای مـرو
و نیشابور بو ه استنساخ میکر ه و وقتی از او پرسیده میشو که چرا ای کتب را مینویسی؟ پاسخ مـی هـد:

« َه ِ ال َم َََِ إَِل ِف لغَ ِه ال ََ َج ِم َالبَ ََلغَه ،اللغَه لَنَاَ َال َم ََاَِ ََلام( )111 :1398( ».ترجمه :آیـا معـانی و بالاـت جـز ر زبـا
فارسی است؟ زبا از ماست و معانی از ایشا است ).همچنی (ر.ک :محقّق)113 :1311 ،

اعالبی از پرویز نقل کر ه اسـت :قاَ ارب ا َ « :ا ََل م ِِنا َ قَ َ َ اَ قَابِل َ اَ( ».راَلات( )116 :ترجمـه :سـتی را کـه

نمیتوانی ببری ،ببوس ).وجو ای حکمت ر منابع عربی و انتساب آ به ایرانیا  ،مشـتی از خـروار و روزنـهای
باریک برای آشنایی با رگههای فرهنگ و ا ب ایرا ر ا ب عبّاسی است.
و بیت مور استنا محفوظ ،خزاالی و یوسفی ر یوا شاعرا عرب یده نشـد ،ولـی ر منـابعی یـده
میشو که همگی پس از اعالبی هستند.

از یگر سو ،مثزل «إِذَا َ َََّ ِ أَ َا َق َ َ َ َم ِ َ فَا َقبِلَ َ اَ( ».ترجمه :اگر نتوانستی ست شمنت را قطـع کنـی آ

را ببوس ).ر منابع عربی به عنوا یک ضربالمثل عربی یده میشو  .ای مثل ،ر برخـی منـابع ،از ششصـی
به نام محمّد ب یز ا الکاتب نقل شده است؛ ر.ک :مَّ األخبَر (اب قتیبـه ،1418 ،ج  ،)128 :3ال مقَّا احملَضاب

(اعالبی )141 :1491 ،و ررَّ األربار نص ص األخََّر (زمششری ،1412 ،ج )319 :3

حلقة مفقو ة ر جستجوی سرچشمة ای مثل ر ای است که ای ششص ،کاتب ،شـاعر و وزیـر مـأمو ،
خلیفة عبّاسی است که ایرانی و تازهمسلما است و ر مرو یده به جبا گشو ه است .وی از «موالی مـأمو »
است که به ست او مسلما شده است .برای اطّالع بیشتر (ر.ک :کا .بیگی ،1383 ،ج )149 :1
وجو ای مضمو ر شاهنامه از زبا رست ،.نشا یگری از سرچشمة ایرانی ای سش حکیمانه است:
چنـــی گفـــت رســـت .بـــه فـــرّخ پـــدر

کــه مــ بســته ارم بــه فرمــا کمــر

ولـــیک بـــه وزخ چمیـــد بـــه پـــای

بزرگــــــا پیشــــــی ندیدنــــــد رای

نـــابو ه ســـیر

رّنــــده شــــیر

همـــا از تـــ خـــوی

نیایــــد کســــی پــــی

(فر وسی)131 :1381 ،
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ای سش حکیمانه به شکل یگری ر شاهنامه آمده است:
گریـــزی ببنگـــام بـــا ســـر بـــه جـــای

بـــه از رزم جســـت بـــه نـــام و بـــه رای
(هما )491 :

شواهد یگری از ایرا باستا :

َكَ َ أَراب ِ َاق « :اَلََب ِف َقِ ِ ظََفب( ».ثََلبَل( )19 :6981 ،ترجمه :فرار به موقع ،خو  ،پیروزی است).
ِ
َمَ َأقاَا َ( ».مَّاِب  ،يبات ،ج ( )111 :6ترجمــه :ایرانــیهــا
اج َ
الفابُ َاقا « :ألَ أد َما ََبَااَ َ َأوا َ َخا ما أ أد َما ََ َ
میگویند :اگر ترسو نامیده شوم و نجات یاب ،.ببتر از ای است که شجاع نامیده شوم و کشته شوم).
ِ
بس ِالن( ».ترجمـه :گـریشت از
الفبار ّماَ َل َاَ ما سانَ ِ امل َ
بازتاب ای پند ر ا ب عربی به شکل زیر آمده استَ « :
آنچه تاب و توا بر آ نباشد راه و روش پیامبرا است( ).نقل از هشدا ،1319 ،ج )214 :1
«فَاب أخ َا هللا َخ ِم قِ َ َرِِحَا هللا( ».مَّا انَل ،يبات ،ج ( )91 :1ترجمه :فرار کر  ،خدا لعنت کند ،ببتـر از کشـته شـد،
خدا بیامرز ش است).

ر لطااف الطّوااف آمده است« :سپاهیای از میدا جبا میگریشت ،گفتنـد :کجـا مـیروی ای نـامر ؟
گفت آ خوشتر ارم که گویند فال بگریشت لعنة اهلل ،از آنکه گویند فال کشـته شـد رحمةة اهلل( ».علـی

صفی )122 :1332 ،و نیز« :اَلَِمَه ِف َقِ ِ ظََفب( ».مهاَ ( )661 :ترجمه :شکست از معرکه و جنگ وقتـی مقاومـت بـا

خص .نمیتوا کر  ،پیروزی است).

ر کلیله و منه ترجمة اب مقفّع نیز ای مضمو یده مـیشـو َ« :لَ َسابَِّ َ لِل َمابِِ إِ َ قَِاَ ِ َما َلَ َاقا ََ َملََّا ِ .إنِا
ِ
َّ َملَ َْ ِف َ( ».ار مقف ( )116 :6931 ،ترجمـه :جنـگ بـا
َّ َ َم َ َقَََ َ َم َلَ َاق ََ َملََّ َِ ،حَ َ نَاف َ
َم َلَ َاَ ِبف نَاف َ
شم قوی برای انسا ضعیف راه رستی نیست .همانا کسی که خو ش و شمن را نمیشناسد و با کسی کـه بـر او

قدرتی ندار  ،میجنگد ،خو را ر ام مرگ میانداز ).
«فَإ َم قَََ َ َم َلَ َق ََ َملََّ ِ فَا َق غَبَر رَِناف َِّ ِ( ».مهاَ ( )111 :ترجمه :هرکه با نیرومنـدتر از خـوی
فریب ا ه است).

بجنگـد ،خـو را

سعدی ر ای مضمو میگوید« :پنجه بر شیر ز و مشت با شمشیر ،کـار خر منـدا نیسـت( ».سـعدی،
 )111 :1332همچنی « :ضعیفی که با قوی الوری کند ،یار شم اسـت ر هـالک خـوی ( ».همـا )111 :
ر ا ب عربی آمده اسـت« :اساج لِِقابِد الَّا ِِ ِف َََمَنِا ِ»( .مَّا انَل ،يبات ،ج ( )311 :6ترجمـه :بـرای میمـو بـد ،بـه

روزگارش سجده ک ).
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ر اشعار عربی آمده است:

ض ا ا ااب رَ
َ
َر َا ا ا ا قَابال ا َ ا ا ا اَ َما ا ا ا َ َ
(ترجمه :و چه بسیار ستی که از روی ضرورت بوسیدم ر حالی که  -اگر ممک بو  -آرزوی .برید آ بو ).
ََ ا ااَ َ َر ََ ا ااَ ِي قَ َ َ ا ااَ لَا ا ا أَم َِا ا ا

ای بیت ر کتاب نفحه البحیَنه (محبی ،1421 ،ج  )111 :4آمده است که از منابع متأخّر است.
ر یونا باستا ه .ای مضمو رایم بو ه است .هشدا ر ذیل ای مثـل «اگـر گـوش ر پاسـت ،بیغـارة
م چراست؟» نوشته است :یکی از حکمای یونا را سرزن
گفت :وقتی گوش او ر پای

کر ند که چـرا پـای فـال حـاک .را بوسـیدی؟

است ،چه چاره کن.؟ (ر.ک :هشدا ،1319 ،ج )413 :1

سعدی ر جای یگری چنی میسراید:
چـــو نـــداری نـــاخ

رّنـــده تیـــز

هــر کــه بــا پــوال بــازو پنجــه کــر

بــا ا آ بــه کــه کــ .گیــری ســتیز
ســاعد مســکی خــو را رنجــه کـــر
(سعدی)31 :1332 ،

بــا شــیر پنجــه کــر ِ روبــه نــه ر ی بــو

باطل خیال بست و خالف آمدش گما
(هما )111 :

پنجــه بــا ســاعد ســیمی کــه نینـدازی بــه

بـــا توانـــای مُعزربـــد نکنـــی بـــازی بـــه
(هما )133 :

برای اطّالع از تأایر ای مضمو ر ا ب فارسی (ر.ک :هشدا ،1319 ،ج .)812 :2
نتيجه
نمونة باال یکی از صدها مضمو ایرانی است که چار گر یسی شده و لبـاس عربـی بـه تـ کـر ه و امـروز ر منـابع
عربی به عنوا یک مثل عربی شبرت یافته است ،به گونهای که کمتر کسی احتمال می هد کـه ایـ مضـمو  ،ایرانـی
باشد .فرهنگ و ا ب ایرانیا باستا به شکل خزنده ،چنا ر فرهنگ و ا ب عربی نفوذ کر ه که به سا گی نمیتـوا
نشانههای آ را پیدا کر  .ای نشانهها آنقدر پنبا و پوشیده هستند که بسیاری از صاحبنظرا و سش شناسـا ایرانـی
را به اشتباه انداخته و ا ب و فرهنگ ای ملّت ریشه ار را وام ار ا ب عربی می انند .با آنکه جستجوی سرچشـمههـای
حکمت ایرانی ر ا ب عربی شباهت به جستجوی سوز ر انبار کاه ار ؛ با ای وجـو  ،بـا تـالش گسـتر ه و انگیـزة
استوار و محک .میتوا ای گوهرهای گرا ببا را از زیر آوار متو و منابع قدی .بیرو کشید.
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پینوشتها
( )1ممک است بوسید ست شم معنای تملّق و چابلوسی را ر ذه تداعی کند ر حالی که سعدی ر ابیات بعد مـیگویـد:
ای کار به سبب اضطرار ،به منظور پوست کند شم است.
*

وحید سبزیا پور

استا گروه زبا و ا بیّات عربی ،انشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایرا
**

مری .ببرامی

کارشناسارشد زبا و ا بیّات عربی

کتابنامه
الف :کتابها
حممد عبد هللا بن مسلم ()1111؛ مَّ األخبَر ،بریوت :دار الكتب العلمية.
 .1ابن قتيبة ،أبو ّ

السابعة عشرة ،القاهرة :املطبعة األمریية ببوالق.
 .2ابن املق ّفع ،عبد هللا ()1391؛ كلَّله دمنه ،الطّبعة ّ

السادس ،نسخة عسکی ،به مهت هنس کلر وسويس ،دمشق :دار الفکر.
 .9ابن طيفور ()1391؛ َ رغ اد ،اجلزء ّ
 .1امنی ،امحد (يبات)؛ ضحَل اإلسَلم ،بریوت :دار الکتاب العريب.

حممااد ا لااو ،طارابلس :الا ّدار العربيّااة
حممااد باان اعيا ()1191؛ ال مق اَّ امل ااحَضب  ،احمل ّقااق :عبااد الفتّاااّ ّ
 .5الثّعااال  ،عباد امللااب باان ّ
للكتاب.
( ----------------------- .6يبات)؛ غبر أخبَر مل

الفبُ س هم ،يبجا.

)1315( ----------------------- .1؛ اإلمجََ اإلجيََ ،الطّبعة الثّالثة ،بریوت :دار الغصون.
 .8خزاالی ،محمّد ()1312؛ شرح بوستان ،چاپ چبارم ،تبرا  :جاویدا .
 .3هشدا ،علیاکبر ()1319؛ امثال و حکم ،چاپ شش ،.تبرا  :امیرکبیر.
ّ .19الزخمشري ،جار هللا ()1112؛ ررَّ األربار نص ص األخََّر ،الطّبعة األوىل ،بریوت :مؤسسة األعلمي.
 .11سعدی ،مشرفالدّی مصلح ب عبداهلل ()1332؛ کلّيّات سعدی ،چاپ سوّم ،تبرا  :آ ینة سبز.
 .12عسکری ،أبو هالل ا سن بن عبدهللا بن سه (يبات)؛ مج ب األمقَ  ،بریوت :دار الفکر.
 .13علی صفی ،فشرالـدّی ()1332؛ لطائف الطّوائف ،بررسی سرچشمههای داستانها و سخنان حکيمانه در منابع عربـی،
وحید سبزیا پور و حدیث ارابی ،تبرا  :یار ان .
* .رایانامة نویسندة مسئولwsabzianpoor@yahoo.com :
** .رایانامهbahramim91@gmail.com :
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 .14فر وسی ،ابوالقاس)1381( .؛ شاهنامه ،به کوش

سعید حمیدیا  ،چاپ یاز ه ،.تبرا  :قطره.

حممااد ( ،)1126نفحااه البحیَنااه رَااحه ءااَلِ ا َنااه ،حتقيااق :أمحااد عنايااة،
حممااد اماانی باان بن ا هللا باان حمااب ال ا ّدين باان ّ
 .15احمل ا ّ ،
الطّبعة األوىل ،بریوت :دار الکتب العلميّة.
 .11محفوظ ،حسی على ()1331؛ متنبّى و سعدى ،تبرا  :چاپشانة حیدرى.
حممد حميي ال ّدين عبد ا ميد ،بریوت :دار املعربة.
حممد (يبات)؛ جمم األمقَ  ،احمل ّققّ :
 .11امليداين ،أبو الفن أمحد بن ّ
 .18یوسفی ،االمحسی ()1381؛ هلستان سعدی ،چاپ شش ،.تبرا  :خوارزمی.

ب :مجالّت
 .13سبزیا پور ،وحید ()1383؛ «نقبی به روشنایی ر جستجوی امثال ایرانـی» ،نشـریة ادبيـات تطبيقـی ،انشـگاه شـبید
باهنر کرما  ،ورة جدید ،سال اوّل ،شمارة  ،2صص .31-13

 .29کا .بیگی ،محمّدعلی ()1381؛ «اب یز ا » ،دا ب املَاَرف را را اساَلمَل ،جلـد پـنج ،.زیـر نظـر کـا  .بجنـور ی،
مرکز اارة المعارف بزرگ اسالمی ،صص .142-149
 .21محقّق ،مبدی ()1311؛ «میزا تأایر سعدی از متنبّى» ،ذکـر جميـس سـعدی ،وزارت ارشـا اسـالمی ،ج  ،3صـص
.184-111
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