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811 /8/10 :پذيرش تاريخ ، 831 /1 /52: تاريخ دريافت  

  چکیده
نگاشتۀ نيمۀ دوم قرن ششم   « يقصالمست»كتاب نامي از متأسفانه  ،و سيره پژوهيدر فهرست منابع 

و  خمورد  ينمچش  سفاني ، به رَدَنْاز ابوالکرم عبدالسالم محمد بن حسن بن علي الحجي الفردوسي االَ

 هاي ششم ،  سده يها بدلدر دستيابي به نسخۀ اصلي يا نسخه با آنکه جدّ و جهد نويسندگان اين مقاله 

و جمامع   هفت  و هشت  هجري تا كنون به غايت مطلوب نرسيده است ، نظمر  بمه قمدمت ايمن كتماب     

اي خطمي   و از آن جا كه تا كنون نسخه.  رسد يمحديث بودن مؤلف آن ، شناخت اين اثر الزم به نظر 

 از حسمين خموارزمي  «  یص  قالمست ةترجم   يقصی ف  صد األمقال»حيح تص، آن به دست نيامده اصل از 

هجمري  در شناخت بيشتر منابع سيره و شيوۀ سيره نويسي در قرن شش  گامي موثر ( متوفاي قرن نه )

كسي كه انس خالدوف .  يبر يمپي « اندرسفاني»ي و آثار با تصحيح اين نسخه ، به زواياي زندگ. است

. بمرد  يمم ، يعني اندرسفاني  پي به مؤلف آن ،« صيقالمست»كتاب از نام  مؤلف ، نام بي  ۀنسخ ۀبا مطالع

مقصمد  لا». دداراهميمت بسميار     -دي نشده كه در فرهنگنامه هاي اعالم از او يانيز شناخت اندرسفاني 

 عالوه بر شناسايي شخصيت واالي مذكور ، ما را با شخصيت علمي و ارزش وجودي حسين« االقصي

د و با توجه به حج  بسيار اشعار وي در اين اثر ، گامي آغازين است بمراي  كن ا ميخوازرمي بيشتر آشن

اين مقاله به بررسي ارزش نسخۀ . است منسوب منصور حالج حسين به  او كه به اشتباهتصحيح ديوان 

 . پردازد  شناسي آثار حسين خوارزمي مي و لزوم نسخه« یفي ترجمة المستقص یقصمقصد األال» 

قص ی  مقصد األال»ي ، ابوالکرم عبدالسالم محمد اندرسفاني، قصالمستسيرۀ نبوي ،  :کلیدیهای واژه
  .حسين خوارزمي  ،«یقصالمست ةترجم يف

                                                 

 mfazilat@ut.ac.ir  :پست الکترونيکي نويسندۀ مسؤول .  
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 مقدمه 

لين شمار  مننموي شمناخته    به عنوان او  (هم 948يا  938)  حسين بن حسن خوارزمي

س آن و نيز بمه  و تدري او  به سبب احاطه بر مننوي (628ص،  6391شمجري ،  )شده است 

بمر مننموي و برخمي از ديگمر آثمار ، از اهميتمي خماص        شرو  منظوم و مننورش  دليل

در عل  ظاهر شاگرد خواجه ابوالوفما  »مجالس النفايس  به گفتۀ صاحب. برخوردار است

 "صمد اقصمي  مق". د بود و از مشاهير زمان خمود  مري ،بود و در عل  باطن (هس سرّقدّ)

روممي و قصميدۀ بمرده را بمه زبمان تركمي        نيالمد  جاللنا تصنيف اوست و مننوي موال

منافي ضياء عل   ،امّا اخالق و صفاتش. گر مصنفات ه  دارد يشر  نوشته و د ،خوارزم

بمه همرات    ،ک بيمت تکفيمر كمرده   از جهت يم را باطن او بود و در زمان شاهرخ نيز او 

باز بمه ديمار خمود    . د چيزي بر او ثابت نتوانستند كر ،دوبچون مردي دانشمند . آوردند

 : مطلع آن غزل اين است . رفت 

 ه  درد دل عاشق ، ه  اصل مداوا تو             پيدا توو پنهان تو  ،عال  ۀاي در هم

ش در پايين پماي خواجمه   حسين صوفي ازبک شهيد كرد و قبر ،موالنا را در فترات

ديگر نيمز كم  و بميش     انسينو تذكره.  (691صو  8، ص  6313عليشيرنوايي، ) «ابوالوفاست

 .  اند كردههمين مطالب را نقل 

و آثار منسموب  به چاپ رسيده  حسين بن حسن خوارزمي با توجه به آثاري كه از 

بويژه در تأليف شود  بيش از پيش معلوم مي او وي ، شخصيت عرفاني و علمي ديگر به

ي و همچنين شناخت كه تبحّر وي را در ترجمه و آشنايي با علوم ادب« مقصد االقصيال»

 .  دهد يممنابع فراوان حديث ، روايت و سيره و كتب عرفان نشان 

 « المستقصی ةترجم يمقصد االقصی فال»نسخۀ خطي 

نگاشتۀ حسين بن حسمن  چنانکه اشاره شد ، « المستقصی ترجمة يقصی فمقصد األال»

يرۀ نبموي و  نسخه اي است بسيار ارزشممند در سم   (هم ق 948يا  938م )خوارزمي كبروي 

يکي شناخت هر :  اين نسخه از دو جهت اهميت داردشناخت و تصحيح  .يخ اسالم رتا

و ديگر ، معرفي ( كه اطالعات جامعي از زندگي و آثار وي نداري )چه بهتر نگارندۀ آن 
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و شمناخت نسمبي    -خطي از آن در دست نيست ۀنسخ كه  -« المستقصي» اثر گرانسنگ

 (6)الم محمد بن حسن بن علي الحجي الفردوسي االندرسفانيمؤلف آن ابوالکرم عبدالس

 هما و كتابهماي   ناممه  وي جامع حديث بوده و از او در نمام  .(متوفاي نيمۀ دوم قرن شش )

اطالعات بسيار انمد  و   ،اگر ه  به ندرت به نام وي اشاره شده باشداعالم ياد نشده و 

 . شده است  هبدست دادناقصي از او 

ين خوارزمي جز مختصمري در دسمت نيسمت ، حتمي در لقمب ،      از شر  حال حس

برخمي از ايمن   سمبب   (2) نسبت ، ممذهب ، مولمد و سمال وفمات وي اخمتالف اسمت      

و ايمن   سمتند يز يمير كسان كه نزديک به زمان وي اتشابه اسمي اوست با س ،تاختالفا

اشماره  بدان پس از اين نسخ خطي شده است كه  يها فهرستامر منجر به اشتباهاتي در 

شناسمي  آثار خوارزمي نيز به خوبي شناخته نشده و نياز بمه نسمخه  . اي خواهي  داشت 

از مجموع آثار او تنها سمه كتماب بمه چماپ      .دقيقي از آثار منسوب بدو محسوس است

 : رسيده است

به اهتمام مهمدي درخشمان ، در    (هم 938تأليف )« برارنصایح األ يسرار فینبوع األ» .6

بما   تموان گفمت مرحموم درخشمان     مي.  ( 6318درخشان ،  : /ر)عرفان  موضوع اخالق و

اي مفصل دربارۀ حسين خوارزمي ، نخستين گمام   مقدمه بدست دادنتصحيح اين اثر و 

 . را در شناساندن شخصيت و آثار خوارزمي برداشته است 

بمه تصمحيح آقماي     (همم  939 تما  931تأليف بين )ابن عربي « فصوص الحک »شر  .  2

 :ر )و تصحيحي ديگر از آقاي حسن زاده آملمي . (6341هروي ،  :ر ) ب مايل هروينجي

ايمل همروي ،   به يقين تصحيح نخست اين اثر به كوشش آقاي م .(6338حسن زاده آملي ، 

درخشمان بما    اسمتاد . و اثر گران قدرش بوده است ي خوارزمي گامي مؤثر براي شناساي

ي از ايمن  پيراممون آثمار خموارزمي ، نمام      "رسراينبوع األ"وجود مقدمۀ مفصل خود در 

در حقيقمت  »: گويمد   اين شر  ميۀ آقاي حسن زاده آملي نيز دربار. شر  نياورده است

همراه با اضافاتي از اشعار خوارزمي و ديگمران   ،ترجمۀ شر  قيصري است بر فصوص

. (3ص ،6338حسمن زاده آملمي،   )« شر  قيصري ، كه از اين رو معدّ خوبي است براي فه 
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صوص در فص اسماعيل مطالبي بعينه از شر  فصموص  همان طور كه جامي در نقد الن

  . (23ص، 6314، مۀ مايل هرويدمق) آورد يمالحک  خوارزمي 

شمريعت  جمواد  تصحيح محمد  (هم 931تأليف ) «نوارو زواهر األ سرارجواهر األ» – 3

تمرين   بمه عنموان قمديمي    كه از آنبر سه دفتر اول مننوي معنوي است كه شرحي مننور 

بمه شمر    در اين كتماب ، مؤلمف    .(628، ص6391شجري ، )است شرو  مننوي ياد شده 

 «كنوز الحقايق في رموز الدقايق»با عنوان  كند يممنظوم خود از مننوي معنوي نيز اشاره 

 ،با مشاهدۀ نسخۀ خطي آن معلوم گرديد كه ايمن منظوممه   (23 – 22ص،  6316شريعت ، )

اين اثمر   .معنوي است و در بيان دقايق عرفاني  عرفاني مننوي يها داستاناز  يشر  برخ

خموارزمي،  )اي اسمت از مننموي مولموي بمه بحمر متقمارب ممنمن محمذوف          تقليد گونه

 .  (6411كنوزالحقايق في رموز الدقائق، نسخه خطي شماره 

ج بمه چماپ   ديوان اشعاري كه متأسفانه بارها و بارها به نام منصمور حمال   ،سرانجام

به همين سمبب جممع   . (3)ناقصي از اشعار حسين خوارزمي است  ۀكه ارائده است يرس

درپي ايمن  پي يها چاپوري اشعار خوارزمي و تصحيح ديوان وي براي جلوگيري از آ

 . آن به منصور حالج ، ضروري است ديوان و انتساب نادرست

سميرۀ نبموي    ،«االقصمي المقصمد  »از آن جا كه موضوع نسخۀ مورد بحث ما ، يعني 

،  ضوعات آثار چاپ شمده و چماپ نشمدۀ خموارزمي    است و با توجه به گونه گوني مو

چون شعر و همو تبحّر وي در زمينه هاي مختلف او به شخصيت واالي علمي  توان يم

و اگمر انتسماب   . ادب ، عرفان ، حکمت ، تاريخ اسالم و شناخت منابع سيره پمي بمرد   

ر موضوع هيأت و نجوم و رياضي ، صحيح بمداني ، مهمارت   برخي نسخ خطي را بدو د

 (4).گردد يمنيز معلوم  ها نهيزماو در اين 

نسمخ خطمي ، آثماري بمه حسمين       يها فهرستشد در برخي منابع و  چنانکه اشاره

براي اثبمات  . خوارزمي منسوب شده كه يا اين انتساب نادرست است و يا مورد ترديد 

 :   يآور يماو ، نمونه اي از اين انتسابات را  لزوم نسخه شناسي دقيق آثار

 نيالمد  كممال االندرسمفاني بمه نمام     بعد از ذكر نام عبدالسمالم  (6213/ 2) در استوري

و بمراي  اسمت  « صمي قالمست»ظماهرا  منظمور هممين متمرج       خوارزمي اشاره شمده كمه  
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 در ايمن  ارجماع داده اسمت و   834و  833فحات اطالعات بيشتر از زنمدگي وي بمه صم   

 العاش قن   ةج اد و ( خموارزمي   نيالمد  كممال در شر  حال )حات به مفتا  الطالبين فص

اع اشمتباه،  هممين ارجم   (334/ 2)« ادبيات فارسي بر مبناي استوري»در . است اشاره شده

آقاي نجيمب  . ن ارجاع ظاهرا  به دليل تشابه اسمي رخ داده استكه اي. تکرار شده است

به شيخ حسين خوارزمي ( صفحۀ پانزده )الحک  مايل هروي در مقدمۀ شر  فصوص 

از مشايخ اواخر سمدۀ نهم     –باني سلسلۀ حسينيۀ همدانيه و صاحب ارشاد المريدين  –

مفتما   » يها نامدو كتاب به  كه كند يماشاره .  جريهم 819وفاي ده  هجري مت و سده

شميخ حسمين    المدين فزرنمد  جدواني و شريفاز محمود غُ« العاشقن  ةجاد»و « الطالبين

خوارزمي مذكور ، در مقامات وي نوشته شده است و اين منشأ اشمتباهاتي در اسمتوري   

 (63ص)مهدي درخشان نيز در مقدمۀ ينبموع االسمرار   . نسخ خطي است  يها فهرستو 

اشماره   ،به ذكر نام كساني كه شر  حال آنان با شخصيت مورد نظمر مما ، مشمتبه شمده    

حسين كاشفي سبزواري واعظ و از  نيالد كمالرگاهي ، حسين گاز نيالد كمال:  كند يم

ارشماد  »و نسمبت   نيالمد  شمهاب حسين خموارزمي فرزنمد شميخ     نيالد كمالهمه بيشتر 

را به حسمين خموارزمي در فهرسمت    « جواز السائرين»و « آداب المريدين»و « المريدين

نجيمب  . (44 - 46صمص درخشمان، ينبموع االسمرار،    ) داند يمي خطي منزوي اشتباه نسخه ها

را بمراي   نيالمد  كممال لقمب   به طمور كلمي  ، شواهدبرخي نيز ضمن آوردن مايل هروي 

خوانمده و منشمأ ايمن     نيالمد  تماج و او را ملقمب بمه    داند يمحسين خوارزمي نادرست 

 ( .  86 - 88،  4، ش6314،مجلۀ دانش) استاشتباهات را در لقب وي دانسته 

اي با بيسمت و هشمت رسماله از    ر مجموعهد، ( 6688/  2،  6348)در فهرست منزوي 

كمان ايممان و   سمل  دار السمل  در بيمان احکمام  و ار    »: آممده اسمت  المدين تركمه   صائن

از حسمين  ، هما  المدين باشمد ولمي در فهرسمت فميل      مداراالفهام همگي بايمد از صمائن  

(  18/  6)در همممين فهرسممت  .  «(442ش .  439/ 6فيلمهمما ، )خمموارزمي دانسممته شممده   

است، كه منسوب خوارزمي در دو مقاله به حسين  زواجأ ةننثماالفهام و تفسير آيۀ مدارا

ا  سبکي با سبک خموارزمي  با مشاهدۀ اين فيل  نيز هيچ اشتر. الدين باشدبايد از صائن
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شمعر خموارزمي   ۀ و اشعار مندرج در آن از نظر سالسمت و پختگمي بمه پايم     ديده نشد

 . است « مدارج االفهام» نام صحيح اين رساله ،البته رسد ينم

فارسمي  زبمان  شرحي از قصيدۀ برده در منابع بدو منسوب است كه برخي آن را بمه  

. 633/  2،  6813اسمتوري ،  )تركي زبان و برخي ديگر به  (361/  6،  العارفن  ةهدی)اند دانسته

ملمي ،   ۀندر فهرست نسخ خطي كتابخا.  ( 8، 6313 مجالس النفايس ،.  644/  6،  6811ريو ، 

ممن  »ذكمر شمده    63149اي بمه شممارۀ   ، نسخه اي در چند برگ در مجموعه 33مجلد 

آقماي   .« رد اللس ا  البن ا  و و   ةبحس   »در زمينمۀ دعما بما عنموان      «تصنيف الخموارزمي 

به احتمال از حسين خوارزمي دانسمته  آن را ضمن معرفي اين نسخه ابوالفضل حافظيان 

هميچ نشمانه و    ،هما  بمرگ البته با مشاهدۀ اين  ( 112 – 138، 6333/  3ميراث اسالمي ايران ، )

 . قرينه اي براي اثبات اين احتمال يافته نشد

صماحب   ،اسمت  نيمز در برخمي منمابع اشمتباهاتي رخ داده    « المقصد االقصي»دربارۀ 

 نيالمد  كممال عزيمز نسمفي را بمه     ي«مقصد االقصمي ال»ترجمۀ  (6981/  2)كشف الظنون 

نسبت داده و بيان كرده كه مؤلمف حبيمب السمير     جريهم 941في حسين خوارزمي متو

مقصمد اقصمي در   »: السير آممده كه در حبيب، حال آنتهسآن را به فصاحت و بالغت دان

در غايمت فصماحت و   كه .... الدين حسين استترجمۀ مستقصي از مؤلفات موالنا كمال

ي كه به كشف الظنون ارجاع اين اشتباه در منابع (8، ص4جخواندمير،) «بالغت نوشته شده

منزوي، )ال فهرست مشتر  نسخه هاي خطي پاكستان براي من. تکرار شده است ،اند داده

هماي خطمي   فهرست مختصمر نسمخه   ونسفي  ي«قصيالمقصد اال»ذيل  (6838 /3، 6313

مقصمد االقصماي ممورد بحمث مما ترجممۀ        زيمرا  (6313،388، طباطبمايي )كتابخانه مجلس 

 . در موضوع تاريخ اسالم فاني استاندرس« المستقصي»

 يف  المستقصمي   ترجم ة ذيمل  ( 4433/  1،  6348)فهرست نسخه هاي خطي منمزوي  
يکمي بمه   : اب دو ترجمه دارد اين كت»آورده است كه  لمقصد االقصيا=  ليشر  المجت

خمود  از حسين خوارزمي و دومين آن از ناشناسي كه  نيالد كمالاز  نام المقصد االقصي

سپس فهرستي از نسخ موجمود را   «افزوده( ع)ر مناقب امامان تا حضرت رضا مطالبي د
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نسخه هاي اين دو ترجمه درهم   : فارسي نيز گفته شده يها كتابارۀ در فهرستو. آورده

 . ( 6183/  3،  6392منزوي ، )آميخته و نياز به بررسي دارد 

مقدمۀ اين اثمر ،  با توجه به تصحيحي كه از اين نسخه در دست است و با توجه به 

تقصمي  ترجمۀ مس« المقصد االقصي»اشتباه است و  دو مترج  طبق مطالب فوق ، وجود

كمه   كنمد  يمم اشاره  اش مقدمهوي نيز در . به قل  حسين خوارزمي است  است كه صرفا 

( ع)تما اممام رضما    ( ع)در پايان باب بيست و پنج  ، شش مقصد را از ذكر امام حسين 

 . آورده است 

شناسي دربارۀ آثار خوارزمي ، نسخه ها مبحثه به مطالب مطر  شده و خلط با توج

 .  دينما يمدقيق آثار وي ضروري 

 : با توجه به فهرست منزوي « المقصد االقصي»ۀ اما نسخه هاي شناخته شد

 .  644/  6ريو ، . س  23گ ،  383م ،  61، سدۀ  3134موزۀ بريتانيا ،  .1

 .  984، سده  918و  948ره هاي غا ، شماآاستانبول ، سلي    .2

 . م  61گ ، سدۀ  434آلمان ، دانشگاه هيدلبرگ ،  .3

 .  ( 492/  6ج . ف ( )م  6348 – 38) 6612نوشته :  18آصفيه ،  .4

 . (141/  6برگل )فاقد تاريخ (  481تونبرگ . ف )سوئد ، دانشگاه اوپسالزترستين  .5

دست است طبمق سمه نسمخۀ    تصحيحي كه از اين اثر توسط نگارندۀ اين سطور در 

 : قديمي و ارزشمند است 

كمه   66889بمه شممارۀ   ( ره)اهلل مرعشمي نجفمي    ةآینسخۀ موجود در كتابخانۀ  .  6

آغمازين و  تماريخ كتابمت نمدارد و صمفحۀ     اين نسخه،  .نسخه اي بسيار ارزشمند است

ت آن را كتابم  ،سيد محمود مرعشي نجفمي در معرفمي ايمن نسمخه    .  است عنوان افتاده

وجود اين نسخه به جمز در  . (س 26 گ ، 419: با مشخصات ). استاواخر قرن نه  دانسته 

مممتن داراي . اسممتاهلل مرعشممي ، در جمماي ديگممر ذكممر نشممده  ةآی   ۀفهرسممت كتابخانمم

ايمن  .  سمازد  يمخواندن آن را دشوار  ،فرسودگي است و گاه افتادگي كلمات و عبارات

د رسم  به نظر مياز نسخ ديگر  تر يميقد ،اييسبکي و آو يها يژگيوخي نسخه از نظر بر
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نمام مممدو  و سمطوري در     ،زيرا در مقدمۀ اين اثمر  ؛تصرف كاتب در آن كمتر است و

 . مسطور است كه در نسخه هاي ديگر ظاهرا  به عمد حذف شده است  ،مد  وي

بما   6364در تماريخ  » انمد  نوشمته مرعشمي   اهلل ةآی  مرحموم  درباره تهيۀ اين نسمخه ،  

قضات به خدمت امين الدوله بمه تبريمز رفتمه بمودم و ايمن كتماب را از سميد         حضرات

 .  «كتابفروش خريدم

 918و  948استانبول به شماره هاي  ينسخۀ موجود در كتابخانۀ حاج سلي  آغا . 2

بممه قلمم  عبممدالوهاب بممن   مممري وق 984تمماريخ كتابممت آن . س  26بممرگ ،  439در 

فرسودگي ندارد  كهبا خطي مرتب و  اي كامل نسخه. استي محمد المداد نيالد شمس

اشعار و مصمرعها   .سازد يمكه حدود جمالت را مشخص دارد و عناويني به خط قرمز 

، نقطمه گمذاري    هما  نسمخه كاتب نسبت به ساير  اما .شود يمبه خوبي تشخيص داده نيز 

د و رعايت نکرده ، گاه كلممه اي بمه طمور كلمي نقطمه نمدار       را چندان و اعراب واژگان

ظماهرا    .اند اعراب ندارند يا به ندرت اعراب گذاري شده ،آيات، احاديث و اشعار عربي

ممنال  در حاشميۀ    ؛اسمت  بموده  ر  زبمان  تُگويا كاتب با زبان عربي چندان آشنا نبوده و 

 . چون صاغ ، صوغ و قوماش آورده است  ييها واژهيکي از صفحات ، 

مركمزي دانشمگاه تهمران بمه     ۀ انم در كتابخ نسخۀ عکسي موزۀ بريتانيا ، موجمود  . 3

م داراي تملکمي بمه تماريخ     61س ، سدۀ  23برگ ،  488در  2249 تا 2241هاي شماره

ارزش اين نسخه بمه حاشميه نويسمي آن    . ظاهرا  به خط مال عبدالجبار  ،، حيدرآباد 888

ر بمه  ديگم  هماي و يا در نسمخ  انا بودهزيرا كاتب برخي كلمات را كه در متن ناخو ؛است

ح را در انتخماب  توضميح داده اسمت و مصمحّ    ،شکلي متفاوت ضبط شمده ، در حاشميه  

. اسمت   تمر  کينزدخط كاتب و نگارش وي به زمان متأخر .  دهد يمدرست كلمه ياري 

بمه   «ب ، ج ، ز ،  »منل كاربرد  ،رس  الخطي قدي  يها يژگيو ،البته در هر سه نسخه

بر سر كلمات « به»ر حرف سين ، متصل نوشتن سه نقطه در زي ،«پ ، چ ، ژ ، گ»جاي 

 .مشهود استوحده و نکره « ي»و آمدن همزه به جاي 

آن چه ارزش اين اثر را دو چندان كرده ، اين است كه ترجممۀ متنمي عربمي اسمت     

هاي خطي آن آگاهي نداري   كه از نسخه« المستقصي»متعلق به اواخر قرن شش  به نام 
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حسين خوارزمي از مؤلمف  . استنامه هاي اعالم ياد نشده گف آن نيز در فرهنلّو از مؤ

، رضمي الحمرمين ، ابموبکر    الحفما   ةثق  شيخ امام و حبر هممام ،  » :كند يماد يآن چنين 

 ،و اين شمخص « عبدالسالم بن محمد بن حسن بن علي الحجي الفردوسي االندرسفاني

( معج  السمير )مند كه انس خالدوف با مطالعۀ نسخه اي ناشناخته ولي ارزش كسي است

در آن پمي بمه نمام    « مستقصمي » ، از نام 2393در آكادمي علوم اتحاد شوروي به شمارۀ 

نسخه اي كمه حماوي مطالمب مهم  تماريخي و      . ، يعني اندرسفاني برده است آن مؤلف

اسمت  ... ابن السکيت و  ،مد بن جرير طبريچون زمخشري، مح يشر  احوال اشخاص

 .  (اهللالزمخشری جار ةسنر يف، ( م  6892)هم  6482 ، 99و  93،  ر هشت نسخه هاي خطي ، دفت)
و « يّدع وا  النب    يف   يّالج ام  الب    »با عنماوين  « اندرسفاني»وجود دو اثر ديگر از 

وده ، جمامع حمديث بم    ،د كمه وي كنم  در ادعيه و حديث ، معلوم مي« ةربعن  البلدانناأل»

م ا بع د   أ...... الحم د هلل  ..... یقول »: گفته است « ربعيناأل»چنانکه در ابتداي نسخۀ 
مماخ ،  ) «.....لجم  کتب الحدیث يصحابأو  يترابأم  بن  سایر  يعنفوا  شباب يفقد کنت ف

ما بعمد  أ»: نيز گفته . « يدعوا  النب يف يالجام  الب »و در آغاز  (612و  13و  12ص، 6833

 ،گمارت فهرسمت  ). «   ل   دع وا   جمأ  أ.... الشنخ االمام  يفقد التمس من.... حمد اهلل 

بغمدادي ،  ) اسمت  در ايضا  المکنون از اين اثر بدون نام مؤلف ياد شمده ( 139ص،  6839

6841 ،6  /312  . ) 
بکر واز خالفت ابم ( ص)در سيرۀ نبوي و حوادث بعد از رحلت پيامبر « المستقصي»

در  ،باكت.  است (ع)شش ماه خالفت امام حسن است و ( ع)حضرت علي تا خالفت 

بيست و پنج باب است كه بيست و يک باب آن از ذكر مولمد رسمول و نسمب وي تما     

دربمارۀ حموادث زممان خلفماي اربعمه       ،چهار باب ديگر. است ( ص)وفات پيامبر اكرم 

ر وي ماجراي صفين ، جمل و خوارج را به تمامي در باب بيسمت و چهمارم ذكم   . است

ين كتاب از منابع و كتمب معتبمر اسمتفاده    در نوشتن او طبق مقدمه، مؤلف . كرده است 

و بمه سماير مسماند نيمز      بودهكرده و اساس كتاب بر روايات صحيحين و موطاي مالک 

سمند سمماع و   »ب از كتب معتبمر را ذكمر كمرده و    اچهل كت ،در هر باب. است پرداخته
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قراءت و اجازت خود را نسبت با هر كتاب به مؤلف او رسانيده و اسانيد هر مؤلمف و  

نسمخه خطمي سملي  آغما ، ش     )« است مصنف را از اين ائمه عظام تا صحابۀ كرام طي كرده

اسمطۀ تمأليف   به و»: گفته است ( به نقل از خوارزمي)اندرسفاني در مقدمه  .(گ 1،  984

زحمت و تعب را از اصمحاب   برداشت  نصب طلب و مؤونت تفتيش كتب و ،اين كتاب

ن فن كه بعد از ما آيند و هممت بمر آن گماشمت  كمه     و از طايفه اي از طالبان اي. ..خود 

از  (گ 3هممان ،  ).  «ايشان را مستغني سازم از مشقت بحث از مباني آنچه مسطور اسمت 

كه مؤلف در نوشتن اين سيره ، تتبع و جستجوي بسيار نمموده و   ديآ يماين عبارات بر 

استفاده كرده است ( هي  كرداشاره خوا ها آنكه به نام برخي از )از منابع و راويان معتبر 

 .  كند يمارزش اين كتاب را فزون  ،جامع حديث بودن وي. 

به دليل عمدم تصمحيح و    ها فرهنگياد نکردن از عبدالسالم بن محمد اندرسفاني در 

نسخۀ خطي در دست نيست، تصحيح « مستقصيال»و از آن جا كه از . چاپ آثار اوست

گامي بزرگ و مؤثر است در شناخت ايمن عمال    « المستقصی ةترجم يف قصیالمقصد األ»

در اين اثر به زوايايي از زندگي، آثمار و افکمار وي پمي    . و پژوهشگر حديث گران قدر

را به درخواست سيّد قرّاء اهل اسمالم، ابوالقاسم    « المستقصي»براي نمونه؛ وي   بريمي

« مجتلمي »ظماهرا   است و « المجتلي»محمود بن احمد تأليف كرده و اين كتاب در شر  

در آن به طور مختصر آمده ولمي  « مستقصي»اثري ديگر از مؤلف است كه تمام مطالب 

هممان،  ).(مؤلف به گفته)در مستقصي موجود نيست ( به گفته مؤلف) «مجتلي»همۀ مطالب 

  ( . گ 9

صفات »،به ديگر آثار اندرسفاني چون« تليمج»عالوه بر كتاب « المقصد االقصي»در 

صمفات   درخشمان،  اسمتاد . اشاره شمده اسمت  « الفردوس»و «عادات عابداتصالحات و 

 (.  49 ، مقدمه6318درخشان، ) .است رزمي نسبت دادهصالحات را با ترديد به خود خوا

و به نقل از وي  كند يماشاره نيز اثر خود ، به سفرهاي اندرسفاني اين خوارزمي در 

و طواف بيمت اهلل و  ( ع)مشهد امام علي از جمله ، ديدار او از .  دهد يمبدست  مطالبي

مشمهود  و تمايالت شميعي اندرسمفاني بمه وضمو      افکار  ،از اين كتاب. گذر از مداين 

صماحب  »: ديم گو يمم ( ع)از مرقمد اممام علمي     بارۀ ديدار اندرسفانيخوارزمي در. است
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هميچ   به توفيق الهي زيارت آن موضع مقدسه كمردم و در حضمرت   :  ديگو يممستقصي 

كه در آن جا مشماهده افتماد   ني عظي  و ملکي شريف ، آن مهابت و عظمت نديدم سلطا

آن مقدار ازدحام و تبجيل و احترام از مردم نيافت  كه اينجا بمود  ( ع)يرۀ رسول و در حظ

با خود گفت  كه حق تعالي اين تعظي  و اقبال در دل مردم بدان جهت انداختمه اسمت   . 

و در منصمب او منازعمت    اند داشتهروا كه در حق او باشد  ها ظل تا بعضي مجازات آن 

! اي ابمو رافمع   »: گفمت ( ع)رسول كه  كند يماني از ابو رافع نقل طبر« معج »در  .«كرده

. بعد از اين قومي باشند كه با علي مقاتله كنند ، حقا كه جهاد با ايشمان واجمب اسمت    

ر بمه زبمان هم  بمه دسمت      پس هر كه به دست جهاد نتواند كرد به زبان جهاد كند و اگ

و در اين زمانه جهاد ما محبمت  « اي نيستندهد به دل جهاد نمايد و فروتر از اين مرتبه

خموارزمي  . « اوست به دل و دشمني طايفه اي كه بر او ظل  كردند و عداوت ورزيدنمد 

مّما ايمن فقيمر    اين سمخن صماحب مستقصمي اسمت ، ا    »:  ديگو يممطالب فوق  ۀدر ادام

ن است كه خانۀ دل به چهار حد ، وقف محبت او سمازي  و هرگمز   اد ما آجه:  ديگو يم

ديگمر عبمارات   و ت از اين عبمار  (گ 692،  491همان ، ص )« به مالحظۀ ديگري نپردازي 

از اهمل  در ايمن اثمر روايماتي     .متن ، تمايالت شيعي حسين خوارزمي نيز مشهود است

و  شمود  يممنقوالت تأكيد  ت به سايرنسب ها آنرجحان و اعتبار ه د كه بشو بيت نقل مي

حمديث   ،يکي از آن احاديث كه در همۀ صحا  مسمطور اسمت  »: در جايي ديگر آمده 

راست است در روز خيبر چنانکه در قصۀ خيبر به تقدي  رسيد و يکمي ديگمر حمديث    

اين حديث از ائممه ثقمات و صمحابۀ عمالي      است كه روات ...  هارو ةنزلبِم ينت منّأ

، فضميلت او بمه      ا باب  يٌو عل    ِالعل ةُنا مدینأتي تمام دارد و ديگر حديث كنر ،درجات

  .(گ 693همان ، ) «غايت شهرت رسيده است

جممع كمردم بمه تأييمد     »:  ديم گو يمخود  نين اندرسفاني در توضيح شيوۀ سيرۀهمچ

ملممک وهمماب مسممموعات خممود را از اصممول احاديممث و قمموانين آن و تفتمميش نمممودم 

 :ديم گو يمم سپس در مقمام اعتمذار   « از نسخ اخبار و دواوين آن زات را مکتوبات و مجا

حذف اسانيد مصنفان كتب تا صحابه از آن جهت اختيار افتاد كه رغبت اهل زممان مما   »

ان به مراسل و صدق و رغبت ايشدر مسندات و تعديد اسامي رجال از روات كمتر بود 
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يق قصص به ايمراد آن احتيماج نبمود ،    اشعار جاهليت را كه در تحق ...و  نمود يمبيشتر 

اما در توضيح شمعب قصمص و تصمريح بمه اذيمال مغمازي ، دقيقمه اي        . مطوي داشت  

 «نباشمد مخمل  ي به اطناب ممل و ايجاز پس حد وسط نگاه داشت  تا مودّ. فرونگذاشت  

ا و ادعم  پمردازد  يمم ناوين بيست و پنج بماب  سپس به ذكر عاو .  (گ 1،  948هممان ، ش  )

. طالبان را از مراجعه به ساير كتب بي نياز كمرده اسمت    ،كه با نوشتن اين كتاب ندك يم

از تمامي منابع معتبر سيره و روايت و حمديث   ،كه در اين اثر گران قدر رسد يمبه نظر 

 . كه در دست داشته ، استفاده كرده است 

 المستقصي  شیوة ترجمه

بعضي احاديمث را هم  بمه    »:  ديگو يمالکتاب خود  مقدمةحسين خوارزمي در ذيل 

يح و ضم لفظ مبار  نبوي ايراد كردم و آن چه به تفسير و تأويل حاجمت داشمت بمه تو   

بمه   هتبيين آن قيام نمودم و در بيان احوال و صفات و قصص و غزوات ، آن چمه حوالم  

كه و غير آن از كتب كرده به قدر الوجدان و به تمامي آوردم و اشعار و ابيات « مجتلي»

را نياوردم و بعضمي احموال    ها لالختصار آن وما  نفس مقاصد و مرادات خارج بود راز 

كه در تواريخ هاشمي و غير آن در كتب معتبره به نظر اين ضعيف آمده بود كه ايراد آن 

به هر بابي كه مناسبت داشت ، الحاق كردم و احوال بعضي اوالد مصطفي  نمود يممه  

اند تما ذكمر ابوالحسمن علمي بمن موسمي       بتول و المرتضيعين ال ةقررا كه ائمه هدي و 

در شمر  صمفات و سممات نبموي     . الرضا از جمله مقاصد باب بيست و پنج  ساخت  

و شموس دشوار رام است از ميدان اقتصار نمودم و عنان سمند قل  را كه توسن تيزگام 

ظمت بمر   دت محافاقوانين سخن سازي و مضمار افانين سحر پردازي بازداشمت  تما سمع   

الفا  حبيب ذوالجالل و مالزمت بر احتيما  صمدق مقمال از دسمت نمرود و ارتکماب       

و تصمحيح  د روات يچندين شدايد محن و التزام چندين عوادي و احمن در تتبمع اسمان   

اقوال ثقات ضايع نشود و به تکلف و تنوّق ، مقاصد و معاني كتاب در حجماب اشمتباه   

تلخيص مرام كوشميدم و در قبمول نصميحت    نماند و در سالمت كالم و تر  تعصب و 

  . (همان جا) «به جان كوشيدم« ما ال يعنيه هُتركُ المرء  سالمِا  سنِن حُم »
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اشاره كرده است ، شش مقصد را از ذكمر اممام حسمين    كه خود خوارزمي  طورانهم

و بعمد از ذكمر حموادث     نج  الحاق كردهبه مطالب باب بيست و پ( ع)ام رضا تا ام( ع)

خواجمه  « فصمل الخطماب  »و نقل فضايل آن اممام از  ( ع)طوالني دوران امام رضا  نسبتا 

صمري از  ، مخت در ذکر باقي ائمه تا امام دوازدهمم در تتمۀ مقاصد كتاب  ،محمد پارسا

 .  زندگي ايشان را آورده است

روضۀ  ذكر بعضي احاديث و اخبار را در فضيلت زيارت ، خوارزميكتاب در خاتمۀ

كمه در  )يادي از ممدو  مرحوم خود ، شماه ملمک بهمادر     و آورد يمشت  مقدسۀ امام ه

ۀ او به تأليف اين كتماب  و پسرش سلطان ابراهي  كه به اشار( جوار آن امام مدفون است

به غير از مموارد  .  ديسرا يمت  ابياتي در منقبت امام هش ،و در پايان كند پرداخته ، ياد مي

 - و نيمز اشماره بمه اثمر ديگمرش     و ممدوحان خود خود  ، اشارات خوارزمي بهياد شده

 . افزايد  بر اهميت اين كتاب مي -« نصايح شاهي»

ضمن شرحي  (641 – 644/ 6، 6811)در فهرست نسخه هاي فارسي موزۀ بريتانيا ريو 

 ،اي آزاداز ترجمۀ خوارزمي، با عنوان ترجممه ه موزاين موجود در مفصل دربارۀ نسخۀ 

بعد از بيان مطالبي دربارۀ اندرسفاني و شيوۀ تأليف  ،در اين كتابخوارزمي . كند يمياد 

« چه مترج  التزام نموده استالکتاب در توضيح آن ةمقدمذيل »ن وي ، فصلي را به عنوا

رعايت و احتيما    نشانه اي از ،و همين امر كند يمو شيوۀ ترجمۀ خود را بيان  آورد يم

منمابع ممورد اسمتفاده     ،وقمايع و حموادث  وي در شمر   . است وي در انجام اين ترجمه

و آوردن نمام سلسمله راويمان را فرامموش      كنمد  يمم مولف و منابع افزودۀ خود را ذكمر  

در بسياري موارد با جملمۀ   ارزميوخ. كند يمو با دقت اسامي و انساب را ذكر  كند ينم

 و اگر مطلبي سازد يممطلب خود را از مطالب مؤلف جدا « ديگو يمي قصصاحب مست»

بمراي نمونمه ، در فصمل دوم     .كند يمبيافزايد ، بدان اشاره  را براي شر  بيشتر حوادث

والدت او در  :و بيممان آن( ع)تمماريخ والدت رسممول  در ذكممر»: مممده اسممت آبمماب اول 

و اين فصل به تمامي از . قصۀ اصحاب فيلبعضي صح الروايات و أبود ، علي  ليالف عام

ب والفتح  أ ةئماألهاب استاد ش»: كند يماين گونه آغاز  و داستان را« ملحقات مترج  است
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از حافظ ابوالفتح بن ناصر كمه از فرزنمدان نوفمل بمن عبمد       (ره) ديباأل يب  علی الکاث

 «...كه كند يممناف است،روايت 

در باب شش  ، ذكر معراج ، مطالبي زيبا ، عرفاني را با ننري موزون و مسجع آغماز  

و مموزون   آثار وي ننري روان،وارزمي در اين نسخه و ساير هر چند كه ننر خ.  كند يم

اهميمت   ، بما توجمه بمه   پمردازد  يمم ن جا كه به ذكر حوادث تاريخي ولي آمزيّن است ، 

و آرايمش   يپمرداز  ظو از لف كند يمو جنبۀ واقعي آن، احتيا  موضوع كتاب يعني سيره 

ايت امانت را در نقمل  و رع كند يمقرار دهد ، خود داري  الشعاع تحتكالم كه معني را 

عنان سمند قل  »: كند  ان طور كه در مقدمۀ خود اشاره مي، هم كند ينم مطالب فراموش

از ميدان قوانين سخن سازي و مضمار افانين سحر پردازي باز داشت  تما سمعادت   ... را 

 1)« محافظت بر الفا  حبيب ذوالجالل و مالزمت بر احتيا  صدق مقال از دست نرود

خود را با اشعار عربي و اشعار فارسي خود و سماير شمعرا ،   جاي جاي كتاب  وي (.گ

و به كارگيري اين اشعار به هميچ وجمه از صمحت مطالمب و اصمالت آن       كند يممزيّن 

 ساختگي عربي ، معتدل و متعمادل  و كاربرد برخي الفا عربي مآبي وي . نکاسته است 

اين همه بدون دسترسي به اصمل نسمخۀ    با.  سازد ينماست و متن را متکلف و دشوار 

 . دربارۀ شيوۀ ترجمۀ خوارزمي نظر قطعي داد  توان ينم« مستقصي»

مسل  ، صحيح صحيح بخاري و : عبارتند از ع مورد استفاده در اين كتاب برخي مناب

د المتکل  ، فائق ، تفسمير  عبدالجبار بن احم ةالقضاموطاي مالک ، شر  محيط از قاضي 

نه ، معتمد صنعاني ، مبعمث  داليل النبوه ، شر  آثار طحاوي ، شر  السّ ي ،مشحاك  ج

از ابممو سممعد سمممّان ، معجمم  طبرانممي ،  حاب الصّ   ةموافق  واقممدي ، مبعممث زرنجممري ، 

، فردوس ، مفاخر ابوالفضل عبدالسالم مروزي ، تاريخ حافظ بن حممدان ،   العلماةروض

زين االئممه حميمر   : و رواياتي از  ايس ، تاريخ مشايخ صوفيه سلمي و تفسير كشافعر

و حنيفمه ، حمافظ ابموالعالء    ، واقدي ، زهري ، مجاهد ، اممام شمافعي ، اممام ابم    الوبري 

، امام سيف االئمه عمر بن محمد الترجماني ، حسن ممازني و روايماتي از اهمل    همداني

 . شده است  حجيات مركه به ساير روا( ع)بيت 
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 « قصيالمقصد اال»سبکي نثر  یها يژگيو

همممان شمميوۀ ننممر معمممول و متعممارف  ،شمميوه و طممرز نگممارش حسممين خمموارزمي

نويسندگان قرن هشت  و نه  است ، مسجع و مزين به آيات و احاديث و اشعار و انواع 

جناس و آميخته با اطناب و قرينه سازي و استعمال كلمات مترادف و به كماربردن واژه  

و سجع در تشخيص لغات افتاده و ناخوانا ،  چون جناس ييها هيآراكاربرد . هاي عربي 

جان جهمان جاللمت ،   : براي منال در عبارت . كمک مؤثري براي تصحيح نسخه است 

عبمارت   واژه هاي پاياني، [مساي مسايل]فضاي فضايل ، بدرجهان جان ايالت ، شمس 

 . تشخيص داده شد  هاي قبلي  ، از روي قرينه

د آرايه هاي معنوي چون، ايهام تناسب ، تنماق  ،  عالوه بر آرايه هاي لفظي ، كاربر

 : در متن به طور متعادل مشهود است ... مکنيه و استعارۀ  ، تلميح ، تضمين،كنايه

ايهمام تناسمب ،   )صمرف ننمموده   گنج گرانمايۀ عمر شريف در ضبط قواعد نحمو ،  

  .(تناق )  يا داشتهسرمايۀ شادي از غ  اين سودا ( ، مراعات نظيرتشبيه

امت را آب رويمي خواهمد بمود    ين خاكسار بادپماي سموخته آتمش حسمرت و نمد     ا

  .(، كنايهتناسب)

  .(كنايه)اگر ابوجهل خواستي تو را در آستين خويش كردي 

تا از آب حيات كمال معرفت كه در ظلمات صفات بشريت ممودّع اسمت توانمد    . ..

 . ( تلميح)د كرد خورد و در معارضۀ فرعون نفس و هامان هوا اظهار يد بيضا توان

، با معني ممورد نظمر   كتب قاموس در ها  برخي از آنكاربرد پاره اي لغات عربي كه 

 : نويسنده ، ضبط نشده است 

دو تركمه سموار   )رديمف  . ، غان  و سال  ، الم  و لمم    ( قطره قطره چکيدن)متقاطر 

هانمت ،  افمانين ، كمواهن ، ك  ( خشموع )متسربل ، ا خبمات  ( راندن)، توجيه كردن ( شدن

 . ، ابالسه ، مستهام ( زن گرفتن)كهنه، سحره ، مَرَده ، سدنه ، استحسان ، استركا  ، ابتنا 

 دستوری  یها يژگيوبرخي 

كه همۀ صمواحب   نمیب يممدم ، به مکه درآ: رع در معني فعل ماضي كاربرد فعل مضا -

 .  ندينما يم برگرد من مجتمع شدند و از كيفيت حال من استخبار.  اند كردهمن مسابقت 
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 . كه به دنيا آيد  شدمحمد بن عبداهلل نزديک : « است»به معني « شد»كاربرد فعل  -

 دادیهر كه بر او گذشتي طعمام   ،و از مساكين: كاربرد شکل قدي  ماضي استمراري  -

 . مشهود است در متن كتاب البته كاربرد امروزي فعل ماضي استمراري نيز . 

 . زگرفت ، باز ايستاد ، برآمد ، بردميد با: كاربرد افعال پيشوندي  -

 بوبند ، بوبينيد ، بوبين  : آمده « بو»بر سر افعال به صورت « بم»گاه -

 . مکنيا كاري : « م»كاربرد فعل نهي با پيشوند  -

-زميني شوره: آمده است « ي»با ، صفت به تبعيت موصوف گاه در تركيبات وصفي  -

 . اي ، فيلي بود قوي عظي  هيکلي 

كتب سابقه ، خواطر مستقيمه ، هم  عواليه ، : ن صفت مؤنث براي جمع مکسر آورد -

 . استعارات رشيقه 

 . مهاجران به رسول هشتاد و يک كس بيرون آمده بودند : « با»در معني « به»كاربرد  -

  . او را عطا دهيد صفاي آدم: حرف اضافه به جاي « را»كاربرد  -

، (جماع)جمع شدن و جمع كردن :  رود ينمكار كاربرد افعال در معنايي كه امروز به  -

  . (مردن)نقل كردن 

اگمر بما هممۀ اممتش بركشميده بمر هممه        )خالنيدن ، چربيمدن  : كاربرد افعال قديمي  -

  . (زدو جو  مي رفت ينم،  راندند يمرا هر چند فيل )، خسبانيدن ، جو  زدن (بچربد

 ، خبمه ، خوبانيمدن   چفسميدن : گان كمه صمورت آوايمي كهنمه اي دارنمد      ي واژبرخ -

 . ، چاروا  (تريد) ، ثريد( شنيدن)، فريشتگان ، توركمانان ، شميدن  (خوابانيدن)

پماي انمداز   : به شکل كهمن آنهما    برخي واژه هاي ساده ، مشتق و مركب فارسي كار برد

، كارسازي ، چمادر شمب ، روز بمازار ، بماد پماره ، علم  داران ، قلم  گمزاران ،         ( فرش)

-چون دو ماهه شد با صبيان به هر طرفي غژغژان ممي ( ص)رسول )ژغژان مددكاري ، غ

، تفسان ، خلش ، همشيره ، نماگريزانِ دل   (پر شير ) ، گندكي ، اميدگاه ، شيرنا ( رفت 

 . (مادر) ، ماما( سروش)، آينده (اي همشيرۀ مهربان و اي ناگريزان دل)
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 هانوشتپي
در . اسمت  يماد شمده  « اندرسمتان »في از آن بمه صمورت   اي است كه در كتب جغرا اندرسفان، ناحيه .1

ب و  فنجتم   م او ب و  و م او  ا        یسفل م  مدینة في ناحنة الجرجاننة ن ر یسمأ: آمده « صورة االرض»
 (. 973ص م، 1391ابن حوقل، )ما یلي الجرجاننة  یسفل من ا الأفي حد قریة تعرف باندرستا  ( کذا)

درخشمان ،  )« نصمايح األبمرار   يف   ينبموع األسمرارِ  »ود به مقدمه براي پرهيز از اطالۀ كالم رجوع ش .2

 (6314هروي، )« شر  فصوص الحک  »و مقدمۀ ( 6318

،  از آقايان  2919نسخۀ خطي ديوان حسين خوارزمي ، ش مقدمۀ : براي اطالع بيشتر نگاه كنيد به .3

ديموان منصمور حمالج از    »لمۀ  و مقا 68تهران ، ج دانشگاه پرتو بيضايي و باستاني راد، كتابخانه مركزي 

، مهدي درخشان ، شمارۀ مخصوص گروه زبان و ادبيمات فارسمي ، ضمميمۀ مجلمۀ دانشمکدۀ      « كيست

 6318ادبيات تهران ، سال 

فهرسمت  ) « شر  ملخّص»و « األفالک ةهنئ يالمالک ف ةنزه» يها نامدو رساله در ستاره شناسي به  .4

ادبيمات فارسمي بمر    »در .  (836و  838، بخمش پمنج  ،   ، فهرست بادليان  63كتابخانه مركزي ، مجلد 

و اثمري  ( 334/  2،   6312برگل ، ) است ضبط شده«  األفالک هنئة يالملوک ف ةنزه» ،«مبناي استوري

ب یبغ داد )ب   فارس یب ب دو منس وت اس ت      « أص ول الفوائ د    يأس ا  القواع د ف    »در رياضي به نمام  
 ( . 361/  6،  6841،  العارفن ةهدی

  : منابع
 .  6839، جلد دو، چاپ دوم، ليدن، االرض صورة ،ابن حوقل

روس ايمزدي،  ، جلد دوم، مترجمان يحيي آريمن پمور، سمي   بر مبنای استوری فارسي ادبیات، ا.يوبرگل، 

 . 6312 ،تهرانموسسۀ مطالعات و تحقيقات فرهنگي، كري  كشاورز، 

 .  6841، ةالب نمطبعتها  يف ةالجلنلف المعار ةوکال، جلد اول، يضاح المکنونإبغدادي، اسماعيل، 
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