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 ی ادیب نطنز

 اديب نطنزی
 دانشنامۀ ایران و اسالم 

مدخل   ۀدانشنام  اسالم،  و  اد   ل،یاردب  –  یاخ   یهاایران  علمینطنز  بی)مدخل  انتشارات  شرکت  تهران،  و    ی(، 

 1427 ۀ ، برگ 11: ج10خ، الف: 1370 ،یفرهنگ

 شناسۀ ادیب نطنزی
است. وی به دو زبان    2499؛ یا جمادی الثانی 1ق 497ابوعبدالله حسين پسر ابراهيم نطنزی عراقی متوفی  بدیع الزمان 

سانين« و »ذوالبيانين« ملقب بوده است.    ،روازاین   .سرودپارسی و تازی شعر می 
ّ
 به »ذوالل

   :اوراست

خ به کوشش دکتر جعفر سجادی، بنياد فرهنگ ایران، چاپ شده  1346در لغت تازی به پارسی که در تهران    ةالمرقاکتاب  

 .  ةدستور اللغ؛ یا الخالصاست و کتاب  

کتاب    ،ور ن یا ز ا  .ت سا را در توصيف آن آورده    ةدستور اللغو عبارت    تس اناميده    الخالصآن را    ،کتاب   نی اادیب در مقدمۀ  

 شهرت یافته است.   ما ن  نی بد

 
 انساب، سمعانی، حرف نون.  1
 بغية الوعاة، سيوطی، چاپ مصر. 2
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در بر دارد و تا کنون چاپ نشده    زي نل دستور زبان فارسی را  ئ از مسا  یبسيار  ، دستور زبان عربی  این کتاب که اضافه بر ی ادیب نطنز

 1است. 

 منزوی  نقیعلی

  

 
؛  388  -   91؛ فهرست کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، علينقی منزوی، جلد دوم،  131، 9؛ ج 165،  8؛ ج208، 7آقابزرگ تهرانی، ج ،  الذريعة  1

 ؛ 19 -  27، علينقی منزوی، های عربی به فارسینامهفرهنگ
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  ی ادیب نطنز

 نامه کتاب 

 ه لاقم و باتک ۀیامن

للسمعاني ) األنساب  فرزند محمد سمعانی مروزی  ابوسعد، عبدالکریم   ،1113   -  11۶۶  / ق(، تصحيح   ۵۶۲  -  ۵۰۶م 

 م. 1962ق /  1382دائرةالمعارف عثمانية، حيدرآباد، دکن، هند، ، عبدالرحمان بن یحيی معلمی یمانی، مجلس 

النحاة و  اللغويین  الوعاة في طبقات  )د:  ، جالل بغیة  ابوبکر  فرزند  تحقيق محمد  911الدین سيوطی عبدالرحمان  ق(، 

 ابوالفضل ابراهيم، مکتبة العصریة، صيدا، دو جلد. 

اللغة فار ، واژهالخالص ؛ کتاب  دستور  به  ادیب  فرزند    سی، حسين نامۀ عربی  اردالن ابراهيم  جوان، آستان نطنزی، علی 

 خ.  1385قدس رضوی،  

منزوی، چاپخانه مجلس،    نقیعلی دیو، آقابزرگ تهرانی، به کوشش    - ، الجزء الثامن، دائره  الذريعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1950ق /  1369خ / 1329تهران،  

منزوی، چاپخانه   نقیعلی بازی، آقابزرگ تهرانی، به کوشش  شب خيمه   –السابع، حساب  ، الجزء  الذريعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1948ق / 1367خ / 1327مجلس، تهران،  

  نقی علی دیوان دیهيم، آقابزرگ تهرانی، به کوشش    –ول، دیوان آئينه  ، الجزء التاسع، القسم ال ةالذريعة إلی تصانیف الشیع

 م؛1955ق / 1374خ / 1333منزوی، مجلس شورا، تهران،  

 خ. 133۷انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ،  منزوی، قطع: رحلی نقیعلی های عربی به فارسی، نامهفرهنگ 

 خ1333منزوی. تهران،   نقیعلی، 2، جفهرست کتابخانۀ اهدايی آقای سید محمد مشکوة به کتابخانۀ دانشگاه تهران

اللغة  ، الخالصکتاب   فارسی، حسين واژه   ، دستور  به  ادیب  فرزند    نامۀ عربی  اردالن ابراهيم  آستان نطنزی، علی  جوان، 

 خ.  1385قدس رضوی،  
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 خ. 1346، در لغت تازی به پارسی، به کوشش دکتر جعفر سجادی، بنياد فرهنگ ایران، تهران المرقاةکتاب  ی ادیب نطنز
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