
 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة ادب پارسي كهن
  10 -  1، صص 1392، شمارة اول، بهار مچهارسال 

  القضات همداني عين هاي نامهدر ي لمأت

  *حسين حسني

  **مجيد منصوري

  چكيده
متون منثور فارسي است كه بـا نثـري    ةبرجستالقضات همداني از آثار  عين يها نامه

به كوشش علينقي منـزوي و   1348در  ها نامهاين . است شده نگاشتهمتين و استوار 
در تصحيح و تنقيح اين متن نكاتي  كه رسد مينظر  به. عسيران تصحيح و چاپ شد

نامناسب وارد مـتن شـده   حان محترم پوشيده مانده و به صورت حچند از ديد مص
نـاك بررسـي شـود و وجـوه      در اين مقاله، سعي شده است اين موارد شبهه. است

با استشهاد به آثار منظوم » نيشك« و »برنهادن نهيپ«: و كلماتي چون مختلف عبارات
بتوان تـا حـدي برخـي از     كههاي بدل، ذكر شود  و منثور فارسي و به استناد نسخه

  .دكررا رفع مند  ارزشمشكالت اين اثر 

  .تصحيح، نقد ن،ماوشا برنهادن، فرسطون، پنبهيشك،  :ها واژهكليد
  

  مقدمه. 1
القضات از نوابغ طراز اول  علي ميانجي همداني معروف به عين  بن  محمد  بن  عبداهللابوالمعالي 

ذ نـزد     .جهان گشود  به  ديدهدر همدان  ق  492عرفان اسالمي است كه در  وي با وجـود تلمـ
و شيخ محمد حمويه به مدد مطالعات شخصي در جواني  ،شيخ احمد غزالي ،عمر خيامامام 
بااليي از علوم نايل آمد و در ادب پارسي و عربي و حكمت و عرفان و كـالم بـه    ةدرجبه 
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سه سالگي، به تهمت الحـاد    و  سيق در   525درجة كمال رسيد، اما در همان اوان جواني در 
  ).937 /2: 1369فا، ص ←(بان كشته شد صبه دست متع

كـه گـواه بلـوغ     برجسته تصـنيف كـرد   آثاري القضات در مدت كوتاه حيات خود، عين
ـ الغر يشـكو  ،قيالحقا ةزبد ،داتيتمه ،يجمال هرسال. زودرس فكري اوست ـ مكاتو  ب،ي از  بي

از آن جهت كـه بـه زبـان محـاورة آن      بيمكات، از آن ميان، 1آيد ميشمار  بهمجموعه آثار او 
تصـريح   داتيـ تمهالقضات در  عين. برخوردار استتري  بيشعصر نگاشته شده، از اهميت 

كه ) 15: 1386، همداني القضات ينع ←( است بوده مجلد چند يش ازبها  نامهكرده كه اين 
  . داريم يدسترس ها آن به تعداد كمي ازاكنون 

و  ،اصول عرفاني ،بررسي مسائل فلسفي ونچموضوعاتي  بهها  القضات در اين نامه عين
 ،اسـت » نامـه «هـا   صورت كه قالب ظاهري اين نوشته بديناركان دين اسالم پرداخته است؛ 

مثالً، در   ؛اند شدههاي منفردي است كه در موضوعات مختلفي تنظيم  حقيقت رساله  درولي، 
ايـن  . كنـد  ن نماز را توضـيح و تبيـين مـي   هفتم، اركا  و  بيستهاي يكم تا  اول، در نامه مجلد

تصنيفات او به زيور آيات قرآني و احاديث و اشعار زيباي فارسي و ديگر  چونتصنيف نيز 
  .عربي موشّح است

اي دارد از   روان و بسـيار سـاده   بيـان كـه   آنالقضات در عين  هاي عين ا بايد گفت نامهما
 خـورد  مي چشم  بههايي نيز در آن  پيچيدگي و تعقيد نيز به دور نمانده است و ضعف تأليف

كـه فهـم    شـده  اضـافه همچنين، چند تصحيف بر ايـن تعقيـدات   ). 121: 1379نوار، ا ←(
  .استه كردها را مشكل   هايي از اين نامه  بخش

قي منزوي و عفيف عسيران، در به سعي و اهتمام علين ش  1348اين مجموعة ارزنده در 
اي   هاي نويافته  كه مشتمل بر نامه ،مجلد سوم اين تصنيف ش  1377در شد،  چاپدو مجلد 

القضـات بـه    نامـة عـين   اي مستوفي در شناخت آرا و عقايد و زنـدگي   بود، به انضمام مقدمه
آثـار ايـن عـارف    خصـوص   بـه د منزوي در دسترس مشتاقان كتـب عرفـاني   دكوشش مج

در چاپ اخير كتاب، دو مجلد نخسـت همچنـان بـه همـان صـورت      . نهاد قرار گرفت پاك
حالي است كه   در؛ و اين رسيدچاپ  به) 1348 درزمين  ايرانچاپ اول بنياد فرهنگ ( گذشته

هايي چند در متن كتاب راه يافته است كـه   ان محترم، لغزشمصححرغم كوشش مجدانة  به
  .نمايد تصحيح و يادآوري آن الزم مي

اين نسـخ بـر   . حاصل بررسي و تدقيق در هشت نسخة خطي استشده  چاپمجموعة 
  :معرفي شده است ليذبه شرح  ها آنحسب قدمت و كهنگي 
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  ؛است نوشته شده ق  638كه در ) R( سپهساالرخانة  كتابنسخة خطي . 1
و  ق  733نخسـت آن در   ةنيمـ كـه  ) S(شهيد علي پاشا استانبول  ةخان كتاب ةمجموع. 2
  ؛كتابت شده است ق  762دوم آن در  ةنيم

كه تاريخ استنساخ آن نامشخص ) T(خانة تير نجيب پاشا استانبول  نسخة خطي كتاب. 3
گويا از روي يك نسخه رونوشت  مشابه است و) S( اين نسخه تقريباً با نسخة خطي. است

  ؛شده باشند
  ؛قرن هفتم باشد آغاز ازگويا كه ) N(نافذ پاشاي استانبول  ةخان كتابنسخة خطي . 4
  ؛شده است سيرونو ق  668 دركه ) K(هللا استانبول ارجا ةخان كتابنسخة خطي . 5
  ؛كتابت شده است ق   853 دركه ) M(مراد در استانبول  نسخة خطي از موقوفات مال. 6
كه شايد در قرن نهم هجري نوشـته  ) L(بريتيش ميوزيوم خانة  كتابنسخة خطي . 7

  ؛شده باشد
 ←(استنسـاخ شـده اسـت     ق  1025 دركه ) P(ملي پاريس  ةخان كتابنسخة خطي .. 8

  ).10 -  5: 1377، همداني القضات ينع
كلمات بر ابهام و پيچيدگي ايـن كتـاب   بعضي وجود اغالط اماليي و تصحيح نامناسب 

آن اشكاالت مطرح شود و در صورت لـزوم،   است شدهدر اين مختصر سعي . افزوده است
 شـود هاي بدل معتبر و شواهد نظم و نثر فارسي، پيشنهاد  اساس نسخه تري بر  صحيحضبط 

  .واقع شودحال  شوريدهو محققان آثار اين عارف  متتبعان ةاستفادتا شايد مورد 
  

  ها نقد و بررسي تصحيف. 2
  :آمده است از جلد اول 16صفحة در  .1

  »!دريغا كه كاغذ پر شد...   اند و اگر نه شبت خوش باد كه ترا همراهان بسيار«
صورت درست اين جملـه كـه از   . نادرست است» كاغذ پر شد«پاياني يعني جملة مسلماً 

  :رفته استكار  بههاي او  است كه بارها در نامه» كاغذ برسيد«است، القضات  هاي عين كالم تكيه
ل پديـد آمـد   كه وقت كاغـذ برسـيد، و مـال   اهللا  شاء اناگر به تدبير خواند، تمام بود  وـ 
  ).410/ 1: همان(

  ).26/ 2: همان(والسالم . كاغذ برسيد. و هذا عالم آخرـ 
  ).209: همان(پيچد  كاغذ برسيد، و شب به آخر آمد، و سودا در دماغ ميـ 
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بـه معنـي   » رسـيدن «كـه   بنگريـد  جلـد دو  377 جلد يـك و صـفحة   23صفحة نيز به 
  .است» شدن تمام«

  :در بيت ،جلد اول 19صفحة در  .2
ــادي   لقــد اسمــــعت لــو ناديــت حيــاً ــن تن ــات لم ــن ال حي  ولك

» انـادي «فعـل  به » تنادي«بهتر است كه فعل  ؛مطابقت نداردديگر  يكزمان افعال بيت با 
برگردانـده  » ناديـت «و » اسـمعت «مخاطب يعنـي   ةصيغبدل شود يا دو فعل مصراع اول به 

ــا . شــود ــده« :شــود ايــن گونــه معنــا مــيگــرفتن ايــن نكتــه، بيــت نظر درب اي را  اگــر زن
خـوانم   مـي   فـرا ، امـا كسـي را كـه    )شـنوي  مي(  شنوم ميپاسخ آن را ) بخواني  فرا(  بخوانم  فرا
  .»زنده نيست) خواني مي  فرا(

ناكـامي در صـميم جگـر خـود      نهنگ شكين«: آمده استجلد دوم،  199صفحة در  .3
؛ نگـاهي  »در جگر خود ناديـده  نهنگ پشنگ« :خوانيم  جلد دوم مي 58صفحة و در » ناكرده

و در ديگري » نيشك«اي   انگيزد كه چرا در جمله  را برمي خواننده تأملگذرا به اين دو جمله 
انتظار خواننده آن است كه اين دو جمله ضبط  ةكمينكه   حالي  در ؟ضبط شده است» پشنگ«

  .واحدي داشته باشد
 ،است» نيشك«اين كلمه  Iو  Pمعتبر  غير جلد اول در دو نسخة مغلوط و 199 صفحة در

 جلـد دوم  58 صـفحة  در. »يسك«  Sاصيلو در نسخة  ،»يشك« K و M در دو نسخة معتبر
 و در» مكـر « K نسـخة  ، در»يشـك « M نسـخة  ، در»پشـنگ « Nهـاي   اين كلمـه در نسـخه  

مورد بحث مـا   ةكلمكه  ايناحتمال . ضبط شده است» كشك«و  »شكيك« Lو  Pهاي  نسخه
به استعمال كاف تصغير رغبت القضات  عينباشد دور از ذهن نيست، خصوصاً كه » نيشك«

  :دهد زيادي نشان مي
 57، در صـفحة  »چيزكـي « 47، در صـفحة  »روزكـي «واژة  11در جلد يـك در صـفحة   

 123، در صــفحة »تــرك روشــن« 115، در صــفحة »بيشــترك« 110صــفحة در ، »راحتكــي«
و » بيتكـي « 375صـفحة  در ، »تنبيهكي« 208، در صفحة »كاركي« 128صفحة  در ،»رنجكي«

  ...  ، و»حديثك« 174، در صفحة »حرفكي«واژة  35در صفحة  مدر جلد دو
و  Nو Sاست كه چهار نسخة معتبـر   »شكي« ،»پشنگ«يا » نيشك«صورت درست كلمة 

M  وK در لغت به چهار دندان پيشين سباع و بهـايم و   »يشك«. دنكن اين حدس را تأييد مي
بـه آن  عربـي   دركـه   شود  اطالق مي نيز به دندان بزرگ شير و فيل و گرگ و اسب و سگ
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د ايـن      ). »يشك«ذيل  :1373  هخدا،د ←(گويند  »ناب« سابقة اسـتعمال ايـن تركيـب، مؤيـ
  :به شواهد زير بنگريد. حدس است

ــگ در دم اژد  بســــپارم دل بجســــتن جنــــگ ــا و يشـــك نهنـ  هـ
  )368: 1363 ،يبلخ يعنصر(

 خرطوماژدهاوپايستونويشك نهنگ
  

 رفتارصـبا و پيكـــر   كُـه سپهرگردش و  
  

  )185: 1385 ،نيشابوري يمعز(
ــادپرورنهنـــــــگ آب  خوار است كزان يشك درازش مسته  ورزش بـــ

  )25: 1304ابوالفرج روني، (

توان چنين استنباط كرد   فراگير داشته است، لذا ميكاربردي نسبتاً » يشك نهنگ«تركيبت 
ناگفته نماند كـه در  . خطاست »پشنك«و  »نيشك«است و » يشك«كه صورت صحيح كلمه 

  .به معناي تمساح است» نهنگ«موارد فوق 
القضات در پاسخ دوسـتي كـه از تـأخير او در مكاتبـه      عين ل،جلد او 251 صفحةدر  .4

 كـه  نپـرداز  چـرا  و چون به و بدوز سؤالبرابر خضر، لب از  در: گويد  گاليه كرده است، مي
 و الصـلوات  هيعل ـ يموس برنهادن نهيپ«: كه شود يم يموس داستان مانند زين تو حال تيحكا

  »چون و چرا؟: گفت ـ السالم
باشـد نـه بـه     »پينه برنهـاد « اوالً، با توجه به سياق كالم، فعل جمله بايد در زمان گذشته

به همين  Kو  Sدر دو نسخة كهن » پينه« ةكلم؛ ثانياً، صورت »پينه برنهادن«صورت مصدري 
با منظور داشتن . نمايد آمده است كه صحيح نمي»تنبيه« Iو  Pاعتبار  شكل و در دو نسخة بي

شـكل   احتمـال زيـاد،  به . برد پيتوان به صورت درست آن  تركيب، مي نيا يها بدل  نسخه
. اسـت » نهـادن برپنبـه  «اسـتعمال آن در همـين كتـاب،     ةسـابق صحيح اين فعل با توجه بـه  

جلد اول نيز دو بـار   363صفحة اين فعل در . يعني موسي فراموش كرد ،»برنهاد موسي  پنبه«
  :رفته استكار  به

باشم كه  آنگه پنبه نهاده. اين خود نه حديث مردان بهش بود. نهي  نبشته بودي كه مرا پنبه مي
...   بينـي، شـايد كـه ايـن ظـن بـري        اگر اين نشـان در خـود مـي   . ترا هرگز از من ياد نيايد

  .شرط نيستكردن  فراموش

كسـي در امـري و   سـاختن   راضـي ، دادن فريـب در معـاني  ها  نامه لغتدر  »پنبه نهادن«تعبير 
عـاني فعـل   القضات، يكـي از م  ولي، به تصريح عين ،كسي به جايي ضبط شدهساختن  روانه
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فارسـي   هـاي   نامـه  فرهنـگ است كه اين تعبير در اين معنـا از  كردن  فراموش، »برنهادن پنبه«
  ).»پنبه نهادن«ذيل  :1373 هخدا،د ←(شده است  حذف
نـه در  ...   مستان در مستي ايـن نقطـه بيـان كردنـد    « ةجملجلد دوم، در  8 صفحةدر  .5

انتخاب شده و  K و Pنسخةبه استناد دو » كاه« ةكلم، »كنند كاه و اگر كند سر در...   هشياري
. آمده، ناديده گرفته شده اسـت  R و Nو  Mكه در دو سه نسخة اقدم » كار«صورت درست 

» و سر خـود را در راه چيـزي بـاختن   شدن  كشته«كنايه از » سر يا جان در كار چيزي كردن«
  :سنايي گويد  است؛ مثالً

ــار كــرد جــان  چون ز مستي عشـق شـد بيـدار ــز در ســر ك  عزي

  )332: 1383سنايي، (
، شكل »و معين بر كار بود بود راهايشان را زنار از « ةجملجلد دوم، در  24 صفحةدر  .6

 وكـردن   گمـراه كنايـه از  » بـردن  راهاز « . اسـت » از راه بـرد «، »از راه بـود «صحيح عبـارت  

 .افكندن است ضاللت به
  :جلد دوم، در بيت 217 صفحةدر  .7

ــر ــگ گ ــكر،تَن ــخرش ــدهي ــوانميم  رانــم يمـ  شـكر  تنـگ  از مگـس يبار     نت
  

انتخـاب    Iو Pاساس دو نسخة مغلوط  اين ضبط بر. غلط است» خريده«فعل به كاربردن 
 .امروزي باشد» توانم خريد نمي«است كه » نتوانم خريد مي«وجه صحيح اين فعل . شده است

  :جلد دوم، در بيت 341صفحة در  . 8
 خبـر كشـــدا   كه خرج غاشيـــه مـرد بـي    خبـرياست مستي و از روزگار بيخوش 

كه در چاپ منقح ديوان اميـر معـزي   طور  همان، »خرج« ةكلمگمان صورت درست   بي
  :است» چرخ«مضبوط است، 

 داكشـ خبـر   بـي كه چـرخ غاشـــية مـرد      خبريبيخوش است مستي و از روزگار
  )668: 1385، نيشابوري معزي(

داند معترض كه مقصود مـن از الونـد و    چه مي«جلد دوم، در جملة  358 صفحةدر  .9
ناحيـه و  » ماوشـان «صحيح است؛ » ماوشان«نادرست و » ماوشا«، »و امثال آن چه بود ماوشا
ايـن  ). »ماوشـان «ذيـل   :1373 :دهخـدا (به كوه الوند همدان ي ا وادياي است واقع در   قريه

آمده است و در  »ماوسان« Iو در نسخة  »ماوستان« M، در نسخة »وشانما« Pكلمه در نسخة 
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درسـتي   بـه  »ماوشان«جا  آن كه درارجاع داده شده است ها  نامه 360همين حاشيه به صفحة 
ولـي در   ،انـد  واقف بـوده   »ماوشان«ان به صورت درست مصححبنابراين ! ضبط شده است

  .اند دچار سهو شده 358صفحة 
چون شم و ذوق تعريـف سـرخي و زردي و   «جلد دوم، در جملة  405صفحة  در .10

ايـن  . غلـط اسـت  » فرسـطو «واژة ، »و قپان و طيار چون تعريف كند؟ فرسطوكبودي نكند، 
كـه   چنان» فرسطو«شكل صحيح . انتخاب شده است I و Pاساس دو نسخة مغلوط   ضبط بر

 نامـة  لغـت در . در لغت به معناي ترازو است» فرسطون«. است» فرسطون«آمده  Mدر نسخة 
  :دهخدا ذيل اين واژه به اين بيت فرخي استناد شده است

ــين عمــود فرســطون   گر تو بخـواهي بـه زخـم تيـر بسـنبد ــم آهن  چــون قل

مصحح معين، آمده كه شكل صحيح اين كلمه  برهان قاطعو در ادامه به نقل از حاشية 
ذيـل   :همـان  ←(يوناني وام گرفته شده است  »خريستيون« قرسطون با قاف است كه از

  ).»فرسطون«
كه تو را بر فتراك يكي بنـدد از    آنباري جهد «جلد سوم، در جملة  290 صفحةدر  .11
  .از قلم افتاده است» كن«فعل » آن«كلمة  ، پس از»ايشان

  :جلد سوم، در بيت 314صفحة در  .12
 گيـرم بـود   آه ار نه لب تـو دسـت    از پــاي درآورد مــرا ديــدة تــو

» بـود « فعـل . نمايد  صحيح مي» گيرم بودي دست«در مصراع دوم، فعل جمله به صورت 
  .به فعل شرطي مبدل شده است و به ياي بيان شرط نياز دارد» ار«پس از 
  :رفته استكار  بهبه اين صورت  »طاهر«كلمة جلد سوم، اين جمالت  320صفحة در  .13

همـه همچنـين   . خواهـد   يا سيد االولين و االخرين، و ثيابك فطهر، پنداري كه جامة تن مي
. آن او برنـد  وازچه بود كه دل  طاهر .يشبه ثوب الزيات ـ صلعم ـ كان رسول اهللا: اند  دانسته

  .احوالكم و ال الي اعمالكم و لكن ينظر الي قلوبكم و انّ اهللا الينظر الي صوركم

اين جمالت در توضيح و تشريح اين نكته است كه طهارت و صفاي باطن در محضـر  
ظاهر انسان ارزشي ندارد كـه آدمـي    ،است نه تطهير لباس ظاهر، بنابراين مند ارزشخداوند 

آيد، تمام ايـن جمـالت تأكيـدي اسـت بـر        كه از سياق كالم برميگونه  همان. بدان بپردازد
  .»ظاهر«واژة بودن  درستو » طاهر« واژة بودن غلط



 القضات همداني ي عينها نامهي در لمأت     8

  1392سال چهارم، شمارة اول، بهار ، نامة ادب پارسي كهن

   :تبيجلد سوم،  332صفحة در  .14
 و لـــم ار امثـــال الرجـــال تفاوتـــت

  

ــد الــف بواحــد    ــي عن ــي المجــد حت  ال
  

  : است ذيلصورت صحيح بيت به شكل  ؛غلط ضبط شده است
ــاوت ــي تف ــال حت ــال الرج ــم ار امث ــف بواحــد    و ل ــي عــد ال ــدي المجــد حت  2ل

  )37 اول، جزء: 1962 ،يبحتر(

  :جلد سوم، در رباعي 355صفحة در  .15
 زلفــت بكشــم رهــــا كنــــم عمـــداً بــاز

  

ــاز    ــر جهــد و شــود ســوي جــوزا ب ــا ب  ت
  

ــاز  عيــبش نكــنم شــود ســوي مــــأوي ب
 

 زيرا كه به سـوي كـل شـود اجــــزا بـاز      
  

تنوين آمـده كـه نادرسـت اسـت؛ اسـتعمال قيـدهاي       به همين صورت، با » عمدا« ةكلم
در شعر فارسي سابقه دارد، براي نمونه بـه  » آ«با تلفظ » ...  عمداً و غالباً و«: داري مانند  تنوين

  :شواهد زير بنگريد
 وانيـ دانيـ مانـدروان،يـ غرنبيز آن

  

 عمـدا گشـته نظـاره  مروان،واديزآل 
  

  )71: 1380 ،مروزي ييكسا(
ــدا      بـه پنهـان ز درون عمـداسر او بسـته ــر او پي ـــاسورگكي در س ــر مـ  س

  

  )203: 1381 ،دامغاني يمنوچهر(

در » مشـناس «بـه جـاي   » مشناش«: اصالح اغالط اماليي نظير كه گفتني است ،در پايان
  .است الزمنيز  جلد سوم 417در صفحة  »حالل« جاي به» حال«جلد يك و  114صفحة 

  
  گيري نتيجه. 3

. همداني در عين سالست و رواني، از تعقيد و ابهام نيز خـالي نيسـت  القضات  عيني ها نامه
. دكن جدي مواجه مي تخواننده را با مشكال ،بر آن مزيد گشته كه هايي بدخواني و تصحيف

 بعضـي ديگـر  هاي خطي ناشي شده است و  دقتي كاتبان نسخه برخي از اين اشكاالت از بي
هـا در ايـن     تعدادي از اين ابهامات و پيچيـدگي . استنيز از چشم مصححان پوشيده مانده 

مقاله بررسي شد و كوشش شد صورتي معقول و مناسب از برخـي از تركيبـات و عبـارات    
آن با تطبيق و مقايسة نسخ بدل و ارائة شواهدي از ديگر متون  دشوار متن داده شود و بنا بر
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و  ،»فرسـطون «، »برنهـادن  پنبـه «، »يشـك «هاي  ضبطمنظوم و منثور فارسي، نشان داديم كه 
  .رجيح داردت» ماوشا«و  ،»فرسطو« ،»برنهادن نهيپ«، »نيشك« بر» ماوشان«
 

   نوشت پي
منسوب بوده القضات  عين به زين حيلواو  شناخت زدانيدو رسالة  ربازيدشده از ذكرعالوه بر آثار . 1

عفيف عسيران با اقامـة داليـل متعـددي، بـر     . ترديد وجود داردها  آنت انتساب حدر ص است كه
 القضـات  عـين  ←(وارد كـرده اسـت    كيتشـك القضات  عينبه  شناخت زدانيرسالة بودن  منسوب
  .)39 -  36: 1386، همداني

الدين ناگوري، يكي حميدقاضي  حيلوا حقيقي ةنويسندپورجوادي معتقد است  از ديگر سو،
نويسـان نيـز آن را بـه عبـدالملك      هرچند بعضي فهرسـت  .چشتي استالدين  معيناز شاگردان 

از ذكر اين  رونيااز ) 28 -  27: 1359 ،يغزال ؛78: 1358 ،يورجوادپ ←( اند وركاني نسبت داده
  .القضات پرهيز كرديم دو رساله در ذيل آثار عين

ضبط شده است، ولي در ) 409: 1382، ينصراهللا منش( دمنه و لهيكلاين بيت به همين صورت در . 2
» الي الفضل حتي عد الف بواحد«صادر، مصراع دوم با تفاوتي اندك، به صورت دار  مطبوعِديوان 

  .مضبوط است
  

 منابع
 .شوري ةمطبع: به تصحيح چايكين، تهران ،وانيد). 1304( يرون ابوالفرج

ـ ا بر يمنزو دكتر يآقا ةمقدم و سوم جلد: يهمدان القضات نيع يها نامه« ).1379(انوار، عبداهللا   »هـا  نامـه  ني
  .171   ش ،ستايچ

 .دار صادر :بيروت ،وانيد ).م1962(عبيد   بن  الوليدبحتري، 
 .آگاه: ، تهرانقتيطر سلطان). 1358(پورجوادي، نصراهللا 

 .دانشگاه تهران: ، تهراننامه لغت). 1373(اكبر  عليدهخدا، 
: تقي مدرس رضـوي، تهـران  محمدبه تصحيح  ،الطريقه شريعة و الحقيقه حديقة). 1383(سنايي، مجدود بن آدم 

  .دانشگاه تهران
 .فردوس: ، تهرانرانيا در اتيادب خيتار). 1369( اهللا ذبيحصفا، 

ـ  كتـاب : به كوشش محمـد دبيرسـياقي، تهـران    ،وانيد). 1363( احمد  بن  ، ابوالقاسم حسنعنصري بلخي  ةخان
 . سنايي

به اهتمام علينقـي منـزوي و عفيـف     ،ها  نامه ).1377( عبداهللا بن محمد بن علي ميانجي، همدانيالقضات  عين
 .اساطير: عسيران، سه جلد، تهران
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: ، به تصحيح عفيف عسيران، تهرانداتيتمه ).1386( عبداهللا بن محمد بن علي ميانجي، همدانيالقضات  عين
 .منوچهري
  .بنياد فرهنگ ايران: نصراهللا پورجوادي، تهران، به تصحيح سوانح. )1359(غزالي، احمد 

 .زوار: ، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهرانوانيد ).1380( جولوغ  بن  ابوالحسن علي، فرخي سيستاني
ـ ر نيمحمـدام  كوشـش  بـه  ،او اشعار و شهياند ،يندگز ).1380( مجدالدين ابوالحسن، يمروز ييكسا  ،ياحي

  .يعلم: تهران
 .زوار: ، به تصحيح محمدرضا قنبري، تهرانوانيد اتيكل). 1385( ابوعبداهللا محمد، معزي نيشابوري

: ، به كوشـش محمـد دبيرسـياقي، تهـران    وانيد). 1381( احمد  بن  قوص  بن  ابوالنجم احمد ،منوچهري دامغاني
 .اروز

  .اميركبير: ، تصحيح مجتبي مينوي، تهراندمنه و لهيكل). 1382( ، ابوالمعالينصراهللا منشي


