
 یفریومد یمینابننقدِ تصحیح قصاید 

 شگاه اصفهان(دان یات فارسیّ زبان و ادب یترکد ی)دانشجو انیرم هراتکا

 ات فارسی دانشگاه اصفهان(یّ )استاد زبان و ادب انیمهدی نور

اسئت.   یدر قئبن هشئتم هجئب    یم و متنلّع از شئلب رارسئ  یای اجمجملله  مینابن وانید

شلب  مشئتمل بئب     بیت ۴۰۷۴1)در مجملع  (۳۴۴۱یمین فریومـدی، ابن) 1یچاپ وانیدبباساس 

 و بیئت   13۴2) یربئال و بیئت    ۴۷۰2قطلئه )  و بیت  2۵23) الزر و بیت  3۹۷۸قصیده )

چیستان و  ی وقطلات لبب و میمّسو  مخمّس و بندتبییسو  بندیبکو تب ؛بیت  ۸2۴)ی مثنل

در قایئب    مئین ابن میان  بیشتب ن اجمِ اشلارِ ا ن بیت  است. در ۷۰۵)در مجملع  مسمّ 

 قطله است.

بئه اجئمِ    یسئبا  به قطله  مینابنت ی از دال ل شهبکه  ک نما دمیچنین  در نگاه اوّر

ا ئن رئبض را باطئل     تلداد ابیات قصا د و قطلات یِکامّا نزد   مببلط است قطلات اوز اد 

و  یتلییمئ  یمببلط بئه محتئلا    مینابنقطلات  یتب ن دال ل روا از مهم یکند. گل ا  کیم

می و پنئد  کببای مقاصدِ ا قایبِ قطله را  مینابنپیش از  نِه شالباکپندآملزِ آنهاست. با آن

 . رباوان است  مینابن وانیدگلنه قطلات در ا ا نامّ  اندار ببدهکو اندرز به
                                                 

فهرستت  یا بـه گـواهامّ  ،یمین به چا  رسانداز قطعات و رباعیات ابن یدیوان ینیز سعید نفیس (ش۱۳۱۸). در سال 1
نسـخه منتاـر  کاسـاس یـرب راد همان است که قسینعلی باسـتانی دیوان چا  ترین، آخرین و کاملیچاپ یهاکتاب
 .(۱/۱۴۹۷ج  :۱۳۵۲)نک. ماار،  استکرده
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که الایباً  مین است  چنانتلیّهی به قصا د ابنبی ۀدهندنیز نشان نل سانبهکتذی هانلشته

 انئد بدهکلت کس یقصا د و ۀو دربار از قطلاتش را آورده یها رق  نملنه پس از ملبری او 

 .(۲/۸۱۱: ج ۱۳۸۹؛ رازی، ۱/۳۸۹: ج ۱۳۸۹؛ اوقـدی بلیـانی، ۲۷۵: ۱۳۸۲ ،دولتاـاه نـک.نمونه  یبرا)
: ج ۱۳۵۰)منـزوی،  او وان  یتد ۀشئد امئل و منتخئبِ شئناخته   ک ۀ  از میان چهل نسخا نببارزون

 است.دهمخطّی قصا د او نیز آ ۀتنها در چهار نسخ  (۱۶ـ۵/۱۴: ج ۱۳۸۹؛ درایتی، ۲۲۱۴ـ۳/۲۲۱

 یسئبا  م شدن ربصت مد حهک آن یاز بین ررتن دربارها پس از روزگارِ منلر و در پبا 

 وچنئدان اثئبی از قصئیده بئب یئای نمانئد       ن روزگئار  آشئلب   یهاد لاندر ببای شالبان  

 بئب  ه بخش بزرگئی از د ئلانش را قصئا د در   کمتقدّم است  البانملدود ش ۀدر زمب  مینابن

 ت رباوان دارد.اهمیّ یدر تار د شلب رارس  یهت ینهم است و بهگبرته

 یو خلایئل  یقهسئتان  ینئزار  ی وامیبخسئبو دهیئل   و  مئین ابن یدر تار د شلب رارس

و ائار  قئبار دارنئد. ا ئن      یراصل ظهلر سلده در ادِّک اندیازیمیه شالبان بزرگ یبمانک

اسئت.  متأثّب شده یاز سلد هماند و اار  هم از ا شان و تأثیب پذ برته یچهار شالب از سلد

شئلب   یدوستداران لئاد نیز و   ه محقّقانتلیّ است که آنان کمتب محلملیب شده همین امب

 راه نیابد.نیز  یدانشگاه یدرس یبه واادهاو آثارشان اتّی قبار گیبند  ی رارس
گئذرد  ا ئن چئاپ تنهئا مبیئس      یم  مینابن وانیده پنجاه سار از تصحیح و چاپ کبا آن

یه بب ا ن تصحیح صلرت گبرته نیئز  که با تک ها یآ د و پژوهششمار میبه یاشلار و ملثّقِ

او  ی زنئدگانی الاش و  ا به  مینابنشلب  یاست. در االیب ا ن تحقیقات  ا به محتلا کاند

آنچه مستقیم به مئتنِ اشئلار او و    امّا  اندروزگارش سخن گفته ۀگاهی نیز دربار .اندپبداخته

ج  ؛۳/۲۵۹: ج ۱۳۸۴)افاـار،  مببلط باشد تقب باً هئیچ اسئت   هاثبت و دب  آن صلرت صحیحِ
 .مقاله(( ۱۱)در مجموع  ۶/۴۴۹؛ ج ۴۷۷ـ۵/۴۷۶؛ ج ۴۱۸ـ۴/۴۱۷

  اسئت آمئده هئا  ه در رهبستک   مینابناشلار  ۀشدی شناختهخطّ ۀاز مجملعِ چهل نسخ

از و ئژه  هبئ   نئد  از اشلارِ او بقیه منتخباتی اند؛تقب باً و به دریات مختیف کاملچهار نسخه 

 ۀبقیئ انئد؛  قصا د تنها در همین چهئار نسئخه رئباهم آمئده     کهه ا نتلیّقابلِ ۀتک. نوقطلات ا

امئل  ک ۀد. ا ئن چهئار نسئخ   انئ الزییات و  ئا ربالیئات    ا از قطلات یبخش ۀدرببدارند هاهنسخ

 ند از ات لبارتتبتیب اهمیّبه
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 («م ») نسخۀ ( ۷) مجلس ۀتابخانک ۀنسخ
 ااتمارِبه  محفلظ است یاسمم یمجیس شلرا ۀتابخانکدر  1۵23۹ ۀبه شمارکه ا ن نسخه 

تئب ن و    قئد م  مئین ابئن  وانیتد د گئبِ  ۀز اد در قبن نهم استنساخ شده و در میان سه نسخ

در ا ئن نسئخه هسئت در سئا ب     کئه   یدقیق و صئحیح  یهاهاست. دب تب ن نسخهصحیح

ابیئات   ۀبقیئ  یه با ویلد آنها  ملناکها دارد رزون بب سا ب نسخههم ا یو ابیات نیستها نسخه

در هنگئام   (۲/۹۵۷ج : ۱۳۶۸نـک. ) صئفا  ییّئه الد. ذبئیح شئ یامل مکقصا د  یِدر محلر لملد

 است.دانسته« هتلیِّقابل»را    ا ن نسخه مینابن یِملبر

 («ت» ۀنسخ) دانشهاه تهران ۀنسخ
 ۀدر ا ن نسخه در ااشی  مینابناست. اشلار دهراد بل یچاپ باستان اساسِ  ن نسخها

 یارکطم آثاراست. نسخه مجدور و مذهّب بلده و نلشته شده یالزییات امیبخسبو دهیل

دارد. ا ن نسخه هبچند  یملارد سهلها  یاتب در بسیارکهنلز نملدار است.  آن ۀدر ااشی

چاپ  یببا یمناسب کمم یا تنههب  د تابت درو ش محمّکبه  ۹21)به تار د  دار استتار د

 ها اریح است.ها ش بب د گب نسخهدب  ینیست  اگبچه گاه  مینابناشلار 

 («س» ۀنسخ) اخ گلستانک ۀتابخانک ۀسخن
 بنایلابد نز ن محفلظ است  به خ ّ یسیطنت ۀتابخانکدر  3۵3درتب  ۀه به شمارکا ن نسخه 

 تئلار د  و مقطّلات و قصا د و منثلر ۀباچتار د ندارد و شامل د  است  اردگبکایدّ ن یمار

 ۵/1۶ و سئطب در مئتن   1۸و هب صفحه  است صفحه 3۸۷ یالزییات و مخمّس است. دارا و

 . (۷ـ۱/۴ ج :۲۵۳۵ ،ی)آتاباتابت دارد کسطب در ااشیه 

 «(ج» ۀنسخ) (۲) مجلس ۀتابخانک ۀنسخ
اخ گیسئتان  کئ  ۀنسئخ  یاست و لیناً از رو  مینابن وانیدامل ک ۀمتأخبّتب ن نسخا ن نسخه 

مئه  لمّ بئه خئ ّ   یهئا  در الاشی آن ائدس  و نداردی ااستنساخ شده  هیچ یدور و نشانه

 است. ها نلشته شدهاز دب  یببخ صلرت صحیحِ ۀدربار 2دهخدا
                                                 

 است. ( به قواشی خود بر این نسخه اشاره کردهیمینابن)ذیل  نامهلغت. دهخدا در ۵
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ااتمئار  رد ف هستند و به کدر  « ج» و «س»و  «مج»ۀ   نسخیبندبه یحاظ التبار و رده

راد   یاساس باسئتان  ی لن  «ت» ۀه نسخکیاند. دراایاخ شدهاستنس« مادر ۀنسخ» کز اد از  

  مینابن وان  یداز  یتصحیحِ مجدّد کها ممگیبد و چنانچه ا ن نسخهیقبار م ید گب ۀدر رد

تبتیب هب« ج»و « س»و  «ت»ی هااساس خلاهد بلد و نسخه ۀنسخ« مج»ۀ قبار بگیبند  نسخ

 د شد.نبا آن مقابیه خلاه

ه کرا ی ند  راهکارایه  وانیداز ا ن  یه قصد دارد تصحیح مجدّدک یقاست محقّ یدبور

 قبار دهد. یاست  ملرد نقد و ارز ابمصحّح پیشین پیملده

ه در کئ   از چهار نسئخه  یمختصب یملبّر  مینابن وانید ۀراد در مقدّم یباستان یاسینلی

 و «مئج » ۀنسئخ  ی لن  د گب ۀالیبقابل قبلر  سه نسخ یامّا با دالیی  دستبس داشته  ارایه داده

 است نار گذاشتهکتصحیح  ۀرا از دا ب  «ج»و « س»
نبلد و اشلار نیز درهم و مخیلط بلد. به ا ن  یاشلار مبدّف به ابوف تهجّ ۀه قاریکآن ۀواسطبه

را  وانید ۀشلب هم ک ارتن   یمجزّا نبلد و ببا یه قصیده و الزر و قطله و ربالک یملن

تاب کهم اوراق  یه صفحات شماره نداشت و در صحارکد و م اراً به ا نبا ست  مبور نملیم

 )ص نل . ه منظلر داشتم ملرّق نگبد دمک یایذا به استفاده  یا شده بلدیابه
 

   ئا  1) مجیئس  ۀتابخانئ ک ۀاست  همان نسخآن سخن گفته راد از یه باستانکا ن نسخه 

  بهتب ن نسخه است و بدون در نظب  مینابن وانیداملِ ک ۀه در میان چهار نسخکاست « مج»

 ۀسه نسئخ  هایدر ببخی از دب  ز با .  لبث خلاهد بلد مینابنگبرتن آن  تصحیح اشلار 

قئدر  آن  «ت»دانشئگاه تهئبان  ئا     ۀنسئخ  نئی  ل  راد یاساس باسئتان  ۀنسخ در و ژههب  د گب

 نیست.  نکصلرتِ صحیح اشلار ممه رسیدن بهکاست راه  ارتهتصحیف و تحب ف 

 اسئاس  ۀه در نسئخ کئ اسئت  آورده یرا در متن چاپ یها مصحّح در این تصحیح  دب 

ه کدهد یتلان  ارت. ا ن نشان مید گب م ۀآنها را در سه نسخ ویلد ندارد  امّا « ت» ۀ)نسخ

 ۀاست  دئب  نسئخ  ه بیت را دشلار  ا دب  را راسد تشخیص دادهکاز ملارد  یدر ببخ یو

از  یاسئت. ببخئ  بدهک یها را وارد متن چاپد گب نسخه یهابده و دب کاساسِ خلد را رها 

را  ییمئات کشلب   یبباساس در ارت خلد از ملن  حندارد و مصحّ یاها نیز هیچ پشتلانهدب 

مقابیئه شئده     یه با چاپ سلید نفیسک  الیباز بخش قطلاته بهاار آنک .استبه متن ارزوده
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ها را در مئدار تصئحیح   ه اگب مصحّح ا ن نسخهکیدرصلرت است.ارایه نداده یبدیهیچ نسخه

  بیئت  یامماظه ارت و هم تلداد قابلیم یتبهم ابیات صلرت بهتب و صحیح  دادیقبار م

در  تنهئا بشئده   کملارد ذ یزبهشد. یند  به قصا د ارزوده مکیامل مکسا ب ابیات را  یه ملنک

ه ه ایبتّئ کئ   ارت شئد  اساس  ۀملرد لدور از نسخ ۹۴۸   بیش ازیقصا د با متن چاپ ۀمقا س

و  یخئلان الیئ   ۀنتیج نیز یبسیار ز اد شمارامّا   است یچینابوف یهااز آنها ینزش یببخ

 اساس است. ۀدخل و تصبّف مصحّح در نسخ

بیئت بئه    ۶۵   چنانچئه شدهیاملِ ملبرک ۀبا چهار نسخ یچاپ وان  یدمتنِ قصا د  ۀدر مقابی

ز با  .از ابیات ررس خلاهد شد یبلدن بسیار یلنمیل بکد گب مش  شلد دهابیاتِ قصا د ارزو

 ۀه در نسخکاست  یها نقص سبببها جاد شده   مینابن وانیده در چاپ ک یاالتکاالیبِ اش

 بد ک یبندتلان به دو دسته تقسیمیاست. ا ن ملارد را مراد بلده یاساس باستان

 یاسئت و ملنئا  آنهئا تصئحیف  ئا تحب ئف شئده     یمه در ک ا دو  که   ی کهابیت الف(

 آ د.یدست نماز آنها به یدرست

اند و در نتیجه  ارتباطِ لملدی راد اذف شده یاساسِ باستان ۀه در نسخک  یهابیت ب(

را ارزوده  ا  یها یمهکیمه  ا ک ملنادار شدن ابیات  یاتب بباکبین ابیات قصیده قطس شده و 

 است.تنییب داده

از  یها نیم و سپس نملنهکیاالت نلع اوّر اشاره مکاز اش یها نهنملبه  الازا نک در آ

و د گب شالبان دب    مینابنها و استشهاد به شلبِ نسخه ۀآور م و به پشتلانینلع دوّم م

  دهیمیصحیح آنها را نشان م

 (۵۶یت )ب

 .ی  خلف و بشبج  س ؛یبشبو  خلب  ت  م 

 کیئ کزبانِ  کا ن» بیت چنین است  یاخیب آمده و ملن ۀه در دو نسخکاصحّ همان است 

  را بیئان  ی)مژدگئان ی بشئب  ی)تبس  و به پیش دوسئت ملنئ   خلف یتل به پیش دشمن ملن

 .«ندکیم

 ش دشامن و دوساتیب  پ کنیند اک  ان همیب
 

  ا یخااوب و بشاار   تااو معناا کلااکزبااان  
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 در همین وزن و قاریه دارد  به مطیسِ یانیز قصیده یانلر
 را ییـاراست دار دنیصبا به سبزه ب

 
 ار یمونه گات جهان مرغزار عقبن 

 (۱ :۱۳۷۲ ،یانور) 
 است ار ببدهکه در بیتی از آن همین م ملن را بهک

 نظم دهند کلکر و یه به شماکاه تا یهم
ــرا عط ــت ــان یعمــرۀ ی ــکــچن  الجشیه ه

 

 را یبه گاه خام و رضـا خـوف را و باـر 
ــد ک ــیبکن ــا ۀس ــالش عط ــرک یس  را یب
 (۳ همان:) 

 ند هّمت  ادشکگر جمل  جهان صدق  
 

  ا باااود دثاااا  نااا  مااان  ا نخانااا  ادایا 
 (۱۲۸یت )ب 

 .  آنجا نه اذیج  س
درسئت اسئت و    جو  سدئب   . ملنئی اسئت  بئی   مصئباع دوم  ملیلد در متن با دب 

  «ن رارا بلد آثار نه مئ  یا نجا نه اذ» شلد می صلرت صحیح مصباع دوم چنین تبتیب ا نبه

 «یبِئایمَنِّ و األذَ  مکُ ا ا ّها ایئذّ نَ آمنئلا التُبطیُئلا صَئدَقاتِ    » ۀاشاره دارد  به آ « یمنّ و اذ»ه ک

بیئت   یملن .نید کت نهادن و آزار  باطل نمؤمنان صدقات خلد را با منّ ی  ]ا2۶۴ ۀآ  )ایبقبه 

 یبپبدازد  منّت و آزار لنلان صدقه)ممدوح  تمام یهان را به اگب همّتِ راد او»چنین است  

  «.ندکیوارد نم یسکبابتِ آن صدقه به 
 تیعدو ر تو اند  دل چون سن  یشمش

 
اان  ا ی  دهااد جاااکاا  ماننااد ساانان  سد  م 

 (۱۴۲یت )ب 
 .لدو هست   رادی اساس باستان ۀ)نسخ ت

ه ه ایبتّئ کئ است بدهکدب  « لدو ت»را  «لدو هست»ی  اراد  بدون هیچ پشتلانه یباستان

در مصباعِ دوّم اسئت.   یلِ ا ن بیت در ملنکند. مشکیبیت ا جاد نم یدر ملنا یچندان تنییبِ

رسد. بئا  نظب میبهصحیح  است کهآمده «ه دهد بلسه مسن راک یمانند سنان»د گب  ۀسه نسخ

ن ا ن تلدیح که سد ، )دهخـدا «ننئد کارد و ماننئد آن را تیئز   کئ رسان و آنچه بئدان  » به ملنی م 
س  ل یذ :۱۳۷۳ در در دشئمن   یشمشئیب تئل وقتئ   »شئلد   مئی بیئت چنئین    یو ملنئ اسئت   (نم 

)هبچئه از دشئمنان    شئلد یزند و تیزتب میه بب مِسن بلسه مکاست  یرود  مانند سنانیربوم
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ه شمشئیبِ  کئ است  یه درِ مثل سنگ آنان مانند سلهانکشلد؛ بییند نمکُ  شمشیبت یشکُیم

 است ار ببدهک بهدر یای د گب نیز م ملن را  شبیه ا ن  مینابن«. ند کیتل را تیزتب م
 گ مخالفـانسـناه چـو یدائم دل س

 
َسن یباد از برا   خنجر خونخوار تو م 

 (۳۱۶۴ تی)ب 
 ساتیچ نیاحوال عالم هاکدل غافل بدان  یا

 نیزما ید  هما   و ابادینس ک یشاد چون ز
 

 ساتیچ نیش زخم حادثات دهار مارهم هایپ 
 ستیچ نیه   جز غمک  یر طاق دسمان گو یز  

 (۳۴۴ـ۳۴۳ یت)ب 
 .  یفت شادی کس نیابیج  س  م 

صئحیح   آمئده  ج و س و ما  ۀدر نسئخ آنچئه  ندارد.  یدقیق یمصباع اوّرِ بیتِ دوم ملنا

 رسد.نظب میبه
 

 تاو یامروا خسروا از حساد  اک
 

 اصفر گرفت ۀگون مهر ستم امهر  
 (۴۹۳یت )ب 

 .مهب سپهب ۀمهب  ج  س  م 

  مینابنآمده صحیح است.  جو  سو  م  ۀدر نسخآنچه . ملنی استبی« مهب ستم ۀمهب»

)= خلرشئید  بئه    مِهب سپهب ۀه مُهبکقدر روشن است تل آن یرا» است گفته یبا اُسن تلییی

 «.استرای روشن تل اسد ورز ده و به زردی گبا یده
 گر مست گشت نرگس مخمو  از دب  ابار

 
لسات ۀگونا بااابر چو  کنشهفت از دن   ما

 (۶۷۱ یت)ب 
 .میست ۀپایلن  ج  س؛ مُیست ۀپایلد  م 

 ۀبئا گلنئ  »رسئد   ینظئب مئ  ار بئه کاشئ یاست  در نگاه نخست  بآمده یآنچه در متن چاپ
ابئب  »ی  لنئ   اسئت آمده ما  ۀنسخ   که در«مُیست ۀپایلد. »«است یبه رنگ م» ی؛  لن«میست

ه کئ  یتلر یاش  ظبف  ا پارچهکآب  ی  صارپالون  « )=میست ۀپایلن» .«مانند مُل  پایلده است
 یاصحّ اسئت. ملنئ    آمده جو  س ۀ  که در نسخاند بدهکیبا آن شباب و مانند آن را صاف م

شئباب اسئت   ی لجیب نیست اگب نبگس  مست گبدد ز با ابب مانند صار» بیت چنین است 
 .«ر زدیه قطبات باران را بب آن مک
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   دفتااابکااواال عااالء دولاات و مّلاات 
 

 تخلخلستاند   یب ویذّ ه از نه چون 
 (۶۸۰ یت)ب 

 .محیحیست  ج  س؛ تحیخیست  م 
. آ ئد دسئت نمئی  بئه  یدقیقئ  یملنا هابدرشده در نسخههای دب از صلرت دامکهیچاز 

صئحیح باشئد  کئه در      (تحلحتلل یذ: ۱۳۷۳، )دهخدا «ینبیدن»ی   به ملنتحلحل رسدنظب میبه
)ممئدوح    رتاب  مانند ذرّه از نهیب لمء دویت و میّئت آ» بیت چنین است  یملن صلرتا ن 

 .«در ینبش است
 کانچنانک  انکند یگو س  ا جز او کاز شهان 

 
 صافد  گرفات  کایا ی یا  یا شهر ی  کیر ه 

 
 

 (۷۴۰یت )ب
   کل ندکان.ج  س  کل ندکانی؛ ت  ندارد؛ م 

ه کئ  اسئت بدهکتبد ل  «یگل ندگان»راد آن را به  یندارد و باستان یهیچ ملنا « کل ندکان»
  که درنتیجه ملنی بیت باشد« یل بندگانک»رسد صلرت صحیح ینظب مملناست. بهیباز هم ب

ه کدارد  یه بندگانکشلد یجا پیدا مک)ممدوح   مانند او یسکدر میان شهان » شلد چنین می
 .«ندکرا اسیب  یدام از آنها بتلاند شهب ار  ا صفدرکهب

 ند چ  گفتکرر اف  بر سبزه و نرگس نکهر 
 

 و پرن اسات پرندن هر دو نمودا  یکگفت  
 (۸۶۲)بیت  

 3.  سپهبج  ت  س  م 
در نظئبِ   آسئمان  یاسئت  بئه التبئارِ سئبز    قئبار داده « سپهب»را در ببابب « سبزه»  مینابن

ه کئ بئه التبئارِ آن    در مقابلِ نبگس آورده ت ان پبو ن  ا ثبّ اسه همکرا  « پبن»و  ؛گذشتگان
: ۱۳۸۹ ،یگرامـ نـک.) است با شئش گیبئبگ   یمجملع شش ستاره است و نبگس هم گی ثب ّا

بده و کئ را ائذف  « سئپهب » ۀیمئ کبه همین دییل  را درنیارته وبیت  یراد ملنا ی. باستان(۳۷۲
 است.را از خلد ارزوده« پبند»آن  ییابه

پشت  شود از تیر تو دشمن گ  کین  خا 
 

ف دشمن  شد  باشد کنا شوا  ا  چند کد
 
 

 (۱۰۰)بیت 
                                                 

 ی،مصـّف نـک. ) انـدهفـت گفته یشـش و برخـ یبرخـ .استتعداد ستارگان ثریا در بین شاعران قدیم متفاوت بوده. ۳
۱۳۸۱ :۱۰۳.)  
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   شلارش.ج  س  م   لیارش؛ ت  السی؛ ج  س  یلشن؛ م 
 «یالس»در دو مصباع رصیح نیست. « دشمن» وا ۀبار کندارد. ت یروشن یبیت ملناا ن 

در  «نئارش ک» ۀقاریئ د گئب آنکئه    است.« یلشن»تصحیف و تحب ف  جو  سهای در نسخه
ه کیاست. دراایبدهکدب  « نارشک»را اشتباه آن هراد ب یه باستانکاست « لیارش» ت ۀنسخ

بار شئده و هئیچ   کئ ت« نئارش ک»ۀ ه بیئت رئلق در آن آمئده قاریئ    کئ  یاقصیدهم در بیت هشت
صئلرت صئحیح اسئت.      مدهآ جو  سو  ما  ۀدر نسخکه   «شلارش» هم ندارد. یبدینسخه

  بئه  «وار شلارش باشئد شفکیلشن ار چند » بیت چنین است  مصلرت درست مصباعِ دو
م کئ پشت  پلشئشِ )شئلارِ  مح  کاگب مانند ال یینگ با تل اتّ دشمن در هنگامِ» ملنی ا ن 

ا ئن بیئت    یرا بئبا  «یلشن». آنچه دب  «گبددیاز تیب تل همچلن خارپشت م  داشته باشد
 ه همین م ملن را دارند کاست   مینابن از یند  ابیات د گبکیتأ ید م

 ر او چـون خارپاـتیـدشمنش گـردد ز زخـم ت
 

 َافکَ  ند خود را نهان همچونک جوشنرچه در و 
 (۲۵۵۷ یت)ب 

 رد عــدو را چــو خارپاــتکــر یــاز زخــم ت
 

 اف نهادکنه درون چون یس بهنگه سرش وا 
 (۱۳۸۳یت )ب 

 وانیاکقصار جااه او  انهار کفراز 
 

 صّف قعودهان یبود ز فروما  کی 
 (۱۲۱۹یت )ب 

 .  هنلدج  س؛   صف منقلدت؛   صنف منقلدم 
در کئه    «هنئلد »است. بدهکدب  « صف قللد»را تنییب داده و « صف منقلد»راد  یباستان

اخ و کئ   ییلان پاسئبان )هنئدو  که کصحیح است. ا ن م ملن  صلرت  آمده ج و س ۀنسخ
 است آمده  مینابن وانیدقصب ممدوح است  چند ن بار در  ا لان  ا

 وانیکه کآن ییجهاندار شاها تو
 

 یباننـد پاسـکوان جاهـت یبر ا 
 (۳۵۹۳یت )ب 

 ه از آن ساخت تا رسدیمعراج هفت پا
 

ــک  ــبانی ــه پاس ــرا یوان ب ــا  س ــو یب  ت
 (۳۳۶۵یت )ب 

 ن چر  هفتم اسـتاکبر با  قصر جاه تو 
 

 ستیجز از بهر پاس نوان چو هندوان بهیک 
 (۶۷۴۹یت )ب 
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اسئت  آشئکارا صئحّت صئلرت     کار ررتئه  به« هندوی کیلان»بیت ز ب  که در آن تبکیب 

 کند لرد نظب ما را تأ ید میم
 ا برآوردنـدیرا گرش در یشبان تا روز قصر

 
 ینـیبه رسم پاسبان ب وانیک یهندووان یبر ا 

 (۳۷۵۳یت )ب 
 ستی  نکاز سر غرو   لیبخاگرچ  گفت 

 یمااینابنابااد از تااو یت ا  یااترب کیااول
 

   مرا د  سخن جواب دهادکجز صدا ب  
 جواب  ا چو خطاب تو مستطاب دهاد

 (۱۴۳۵ـ۱۴۳۴یت )ب 
 .  نخستج؛   نحستس؛   نداردم 

 ۀنسئخ  اتبکرسد ینظب مست؟ بهابدهک یه از سبِ البور چنین ادلا ککیست « بخیل»ا ن 
. دئب   اسئت بدهکئ به همئین دییئل آن را ائذف     و نداشته« بخیل» یملنا یببا یتلییه م 

« صئدا » بده رقئ  کادلا  هکبلد  یاست. پس با د به دنبار ربد ت ۀراد بباساس نسخ یباستان
اسئت و  « نجیئب » ۀشئد و تحب ف شدهصلرت تصحیف« بخیل» ند.کتلاند با او مجابات یم

ه بئه  کئ اسئت    دوّم قبن ششم و اوا ل قبن هفئتم  ۀ  شالب نیمیایدّ ن یبباذقانمنظلر نجیب
 یدر انتهئا  یایئدّ ن یبباذقئان  اسئت. نجیئب  داشئته  یآشنا  یبا شلب و  مینابنهمین قب نه  

 به مطیسِ یاقصیده
 صبا چو سـنبل تـر گـرد اللـه تـاب دهـد

 
 ناب دهد کما یه رسد بوکبه هر طرف  

 گل د آمیز خطاب به ممدوح میبا زبانی مفاخبه 
 س نخواهد بودکه ک یده تو دانین قصیبد
 

 ه مرا در سـخن جـواب دهـدکمگر صدا  
 (۱۳۳: ۱۳۸۹، یگانیگلپا) 

 دمالل  اگرچ  مجرمم تائب شا  سولی
 

 ریساّر مساتتن مرا د   وز ک یر یدسته 
 (۲۱۷۶یت )ب 

 .  شبّ مستطیبج  س  بیت را ندارد؛ م 

ـْرر  َو َیَخـافوَن » قبآن  ۀآ  ا نآمده صحیح است و اشاره دارد به  ج و سدر  آنچه النَّ ُیوفوَن ب 
یراً کَیْومًا  ُه ُمْسَتط    .۷ ۀ  آ )االنسان «اَن َشرُّ

 تیاا ا کباار فلاات فاارازد یااد اعالم یچااو  ا
 

 بان صب  صادق شقیگر  شیپاند تا دامن از ک 
 (۲۵۸۷یت )ب 
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 .  نا شج  س؛   پا شت  م 

گب بئان را از پئا ش تئا     با سئت میوگبنه صبحِ صادق   صحیح استآمده  جو  سآنچه در 

تل را تش را بئب   یِآرالایم یرا یوقت»شلد  میبیت چنین  یملنتبتیب  ا نبه باشد!ارته کش دامن

گب بانش را از  تل  یآورد  صبح صادق )از شدّت اسادت به نلر رباوانِ رایبه اهتزاز درم کری

 .«زندیم ک)گیل  تا دامن چای نا
 ق  ایاااخال یشااا  تاااا بااا  تماااوز و بااا  دیهم

  گار خاواه کم تاو باادا چناناکاجهان با  ح
 

 ... کجنبش و تخالص  یو سرد  ب  گرمدهد  
 ک ت تااو بساات  باار قضااا مساالانااد اشااک
 (۲۶۳۹ـ۲۶۳۸یت )ب 

 خل ش و رنک.  ج  س؛ کابش و ت  ت ؛۵کو رن ۴خیش  م ی؛ ز گبم  ج  س  م 

آمئده صئحیح اسئت.     ما  ۀآنچئه در نسئخ   اسئت. را تنییئب داده  ت ۀمصحّح دب  نسخ

 یانئلر  .«کخمص  خیش و رن یو سبد یدهد ز گبم»گلنه است  مصباع دوم ا ن  بناببا ن

 است  ار ببدهک به یب ف در بیتظ ییمه را با طنزکنیز ا ن دو 
 ندکن دستان یآسمان خود سال و مه با بنده ا

 
 کش دارد در تموزش با َفَنـیاش با خیدر د 

 (۲۷۸: ۱۳۷۲، )انوری 
 ریند تقر ک انیتو با بمت ک  حک  گه
 

 د هاازا  افالطااونیااباا  اسااتفادتش د 
 

 

 (۳۳۲۰یت )ب
 .   لنانیانج؛   تل با بیانس  ت  م 

در  آنچئه اسئت.   « لنانیئان » تصحیف و تحب ف آمده سو  تو  م های خهآنچه در نس

 نیز متناسب است.« ارمطلن» و« متکا» یماتِکز با با  .صحیح است آمده ج ۀنسخ
 ازیاان رد زدن باا  ساان کاازماناا  خصاام تاارا 

 
 ونیافراز باد چاو ه  گردنکسن  اگرچ    ب 

 (۳۳۲۳یت )ب 
 شکست.  م   گبدِ ران؛ ج  س  بیت را ندارد؛ ت

                                                 
 (.خویش: ذیل  ۱۳۷۳عی از پارچه و بافتۀ کتان است )نک. دهخدا، . خیش: نو۴
 (. فنکذیل  نک. همان:فنک: نا  جانوری است که از پوستش پوستین دوزند ) .۵
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در مصبع دوم نیز صحّت آن را « گبدن» ۀقب ن .است آمده صحیح ج و س ۀدر نسخآنچه 

صلرت صحیحِ  تبتیب ا نبه .۶«گبد ران با گبدن است»لِ ثَز با اشاره دارد به مَ .ندکیتأ ید م

 بیت چنین است 
 ازیـزمانه خصـم تـرا گـرد  ران بـه سـنگ ن

 
 ونیفراز ُبد چو هه گردنکست اگرچه کش  

  
 ا  دل از غم چو دامنتک  پا فتاد د 

 
 لا کاز بانت یگر  یتا دست برد سو 

 (۳۵۰۳یت )ب 
   انگیه.ج  س

 «و قبئا نهنئد   یه بب گب بان و پیئباهن و رَبَیئ  کاست  یبند» انهل  ندارد. یملنا « یهکاز »

یئه  انگ یوقتئ »  شئلد چنئین مئی   بیت یملن  که در ا ن صلرت (ا نگ لهل یذ :۱۳۷۳دهخدا،  نک.)

تل  یه در از الم د دن ا ن مایبا  مانندِ دامن  به پاکگب بان تل دست ببد  بالث شد  یِسلبه

 .«بیفتد
 

 ن نجم م   ایاند  صف پنجم ابس 
 

  ب  هار ساو دوانا  کی  او  ا ب  پک 
 (۳۵۹۹یت )ب 

 ؛ متن = ت.بس اندر صف انجم ا ن رخب مه را  ج  س  م 
 بیت چنین اسئت   یدرست است و ملنا صلرت هآمد جو  سو  ما های آنچه در نسخه

 ی.  به هئب طئبف بئدوان   کلنلان پیه او را بهکاست  یارک ماه  ا ن رخب یدر صفِ انجم ببا»
د گئب   یدر بیتئ   مئین ابن. (۶۸۸: ۱۳۸۱ ،یمصـّف )نک.  « است کری کام نجلم  ماه پیکدر اا)

 است گفته
 خبرخوش کیم همچو پیدا یمایپماه  ره

 
 ف گرد جهان گردنده بادکبه  فتحش ۀنام 

 (۱۶۱۴یت ب) 
 خلقش کز  شکن یو د کعالء مل

 
 یدا  کا  مشااکاا  گشتساات یساا 

 (۳۶۹۵یت )ب 
                                                 

ذیـل  :۱۳۷۳ دهخـدا،)نک. در فروش پدید نیاید  ییعنی قّصاب باید گرد ران را بر گردن ضّم کرده بفروشد تا تفاوت .۶
 است. ( صورت صحیح این بیت ضبب شده۳/۱۲۹۰ ج: دهخدا) کمامثال و ح. در (گرد ران
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 ی.دار کمش یِسیه گشتست رو  ج  س  م 
یئدا  « کمشئ »را از « یدار»با ئد   .صحیح اسئت  آمده جو  سو  ما های آنچه در نسخه

را از  که مشئ کئ اسئت در بحئب ن    یربند» نیدا  شلد. ی  متیفّ «یدار کِمش»نلشت  چلن 
 .(۴۹۲ :ی، الجـزء الثـانیاقوت قمـوی )نک.« است ی  داآورند و منسلب به آنجا یهند به آنجا م

 .(داریل یذ :۱۳۷۳ ،نک. دهخدا) استنیز آمده «ربوشیبل و لطّار» یبه ملن هادر ربهنگ یدا  
 .اسئت ار ررتئه کئ  بئه  «یتئار  کمشئ » لبئارت ه در آن کهست  ینیز بیت  مینابندر مقطلات 

 و همین صحیح است دب  شده « یدار یکمش» جو  س یهاه در نسخهکیدراای
 دانش در ماـا  جـان اهـل معرفـت یبو
 

 خوشترست یتا   کمشم ینزد عاقل از نس 
 
 

 (۷۱۲۷یت )ب
اند راد  از قصا د اذف شده یاساس باستان ۀه در نسخکآور م یرا م یها در ادامه  بیت

ا ئن ارتبئاط     یببقبار یاتب بباکاست و ابیات قصیده قطس شده یارتباط لملد  و درنتیجه

 است  یمات را تنییب دادهک
 یمـینابنرا  فیتشانن یه اکوقت آن آمد 

 ز قـدر اوکـ یح خسـرویساز  آغاز مـد
 

 ن در جوار آفتابکساخت مس یاز بلند 
ــانگ ــابیریدر جه ــدار آفت ــد اقت  ش باش

 
 (۱۸۴ـ۱۸۳یت )ب

 . مینتشبیب را کابن  ج  سشلب.   ت ؛  شییبم 

ه کئ  اسئت  (فیتشتنل  یـذ: ۱۳۷۳، نـک. دهخـدا)« بدنکگلشلاره در گلش » یبه ملن فیتشن
 ۀدئب  نسئخ  در دسئت داشئته باشئد      یه سئند کآنیب  بیت ندارد. مصحّح یبا ملنا یتناسب

آمئده   جو  سۀ در دو نسئخ آنچئه  است. بدهکدب  « تشنیف»صلرت را به  تاساس   لنی 
 یاز بیند  مینابنه که ا ن تشبیب را کوقت آن آمد » بیت چنین است  ییح است و ملنصح
آالئاز    است  دفتابه ک)اشاره به رد ف قصیده دارد  استنش را در یلار آرتاب ساختهکمس

 .«... هکند ک یمدح خسبو

 ای به مطیسِدر دمن قصیده  مینابن
 دن ُملســتیه موســم نوشــکــا یــب یســاق

 ه هنگـا  نوبهـارکـش مبـا یدمـ یمـ یب
 

 ... هم را  پر ز الله و هـم بـا  پرگلسـت 
 بلبلست یت و مطرب خوشگوسشاهد گل

 
 (۶۶۹و  ۶۶۶یت )ب
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 آورد به مطیسِیم یالزی
 ابـل اسـتکخوبـان  ۀجانا ر  تو قبلـ

 
 ه الالش سنبلستکست یزلف تو عنبر 

 
 

 (۶۷۴یت )ب
 است  آمده ز ب بیتراد بمراصیه بلد از ا ن بیت   یباستان اساسِ ۀدر نسخ

ــو ت یاز آرزو ــّد چ ــق ــتررت بی  یاس
 

 ستبلبلتر از چام من زمانه تنگ بر 
ه در بیئتِ چهئارم قصئیده اسئت  ا ئن بیئت را       ک بلبل ۀبه لیّت ویلدِ قاری   گل اا مصححامّ 

 یهئا با بیت د گب هست و به یحاظ ملنا ۀه ا ن بیت در سه نسخکیاایاست. دربدهکاذف 

د گئب   ۀندارد؛ ز با در سئه نسئخ  نیز اشکار قاریه  متناسب است و از نظبخلد قبل و بلد از 

  رسد.به نظب میصحیح  که  است)ملرچه  آمده «خاور»  «بیبل» یِیابه
 

 ناادی  چماان  ا بکاان باار  و نااوا هر یبااا چناا
 بیانات و ز ین ز یاچمن  ا ن  همانا بود ا گر
 

 ساتا اهل فطن از سون گرکا بهذ د بر دلش  
 ن و زماان اسااتیمهاا  شاااه زماان بزیاار اهاام
 (۸۶۶ـ۸۶۵یت )ب 

 . «اکسلن گب از»یای به) ار زانک ز  ج  س  م ؛   اکنلن گب ازت

آمئده   ج و سو   ما ۀنسئخ آنچئه در  اسئت.  دام از چهار نسئخه نیامئده  کدر هیچ سونکا 

 ینئ مل  تبتیبا نبه   کهدارند« هک»  «گب» یِیاها بهصحیح است. در آالاز بیت دوّم نیز نسخه

ه چمن را با ا ن ببگ و نئلا ببینئد    کهب  »شلدیبلدنِ آنها ملیلم م یایملاندو بیت و ملقلف

ه چمئن  کئ بد  کئ )به ذهنش خطئلر خلاهئد    اگب از اهل رطن باشد  بب دیش خلاهد گذشت

 .«ندارد و محققاً ا ن بزمگاه شهب ار زمین و زمان است یقدر ز نت و ز با ا ن
 ماارانااد خاااطر ک  او ماادد نیگاار فاا

   صدهزا کاند  ثناش دم زنم دنجا ک]
 لشی  گفتم فضاکل ین قبیوح از ادمم
 

 باود  ن پردلایا  اکا یدخر مارا بهاو 
 بااود   باااقل  نااکر الیسااحبان اساا 

 باود  از جااهل یر ویا  غیگفتن مد
 (۹۱۹ـ۹۱۸یت )ب 

پس از بیئتِ   «ت» ۀ)ع . در نسخ طایبیبن اباست  در مدح لیی یاا ن ابیات از قصیده

اند و بدون بیت دوم  یایملانر و دوم ملقلفه بیت اوّکیاست درااینخست  بیت سلم آمده

اسئت بیئت   نتلانسته« ت»ۀ اتب نسخکه کرسد یچنین به نظب م بیت اوّر ناقص است. یملن
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دو بیئت   یاست. ملنبدهکبیت را اذف   بناببا ن .درست آن ببسد یدوم را بخلاند و به ملن

 یبدیئ نبساند  به من بگل آ ا ا ئن پُ  یمن  ار ۀ  به اند شی)لی اگب ری  او» است  اوّر چنین

ه صئدهزار  کئ  یآن هئم در یئا    بگئل م   یه در مدح او سخنکبد کت را پیدا خلاهم یو یب

 .«نت زبان استکگبرتار ی ۸همچلن باقل   ۷گل نده  از نلع سحبان
 نادک ما  یشاوای  بخاتم پکاا ب یان مانم یا

  وساتهید با  مان پیجو  دنچ  محبوبست م
 رت  غاام انااف  وزگااا کااف کیااد  شااب تا  

 حاصل است یبت  ستها  کگمان از شام ن ب
 ق حااقیااز توفکاااز مر  یمااینابن یمهااذ  ا

اا  او یپااا آ  خااا کاان ی  عااالم معّزالاادرود سد
 

 نااادک مااا  یطبعم دشاااناهانااا یدولااات ب 
 نادک ما  ی مد از مان جادا ودنچ  دل زو م

 نااادک مااا  ی وزم  وشااانا روزیااااختااار ف
 ناادک ماا  یشااوایرا صااب  سااعادت پکااهاار 
 ناادک ماا  یپناااهم  هنمااانیشاااه د یسااو

 ناادک ماا  یایاااز شاار  د  چشاام اختاار توت
 (۹۴۵ـ۹۴۰یت ب) 

   .از رمز  گل تلریق اق  مینابنی بگذر ا  جو  س و م 

قصد   مینابنه کاست  یصحیح است. ا ن بیت تخیّصآمده  جو  سو  م های آنچه در نسخه

خطئاب بئه خئلدش     رو . ازا ئن قصیده  ا مئدحِ ممئدوح وارد شئلد    یاصی ۀآن به تن طب قدارد از

 .«ندکیم یپناه راهنما شاه د ن یسله تلریق اق مبا بهکن و بگل کسخن رمزآمیز را رها » گل د یم
 ماااه ۀنااییاز دن بهرفاات زناا  د

 رمااتشکت میب  شرق و غرب ص
 

 ناا  دولتخااواه باشااد ایااگو   دن کاا 
 افاااواه باشااادردا  د  کااان ازبااا

 (۱۰۶۹ـ۱۰۶۸ یت)ب 
مئاه را   ۀزنگئار بئه آن لیّئت چهئب      »نئدارد  ییکبیئت اوّر مشئ   یرسئد  ملنئا  یبه نظب م

ه در کئ  یا بیئت د گئب  . امّ«لاه ممدوح نیستخه دویتکاست  )دچار خسلف شده استگبرته

 ند کیاست  تصلّر باال را دگبگلن مر آمدهبمراصیه بلد از بیت اوّ ج و سو  م  ۀسه نسخ
 گـردون یز جان سوگوارش سو

 
 روان هـــرد  هـــزاران آه باشـــد 

 
                                                 

باهله، خطیب معروف که در فصاقت و بالغت بـه وی مثـل  ۀ ( از قبیل ۶۷۴/.ھ ۵۴بن زفربن ایاس وائلی)سحبان .۷
  (.۳/۷۹ ج: ۱۹۸۴، زرکلیزنند )می

 .(۲/۴۲ ج ،هماناست )ل شدهثَ بود که در قماقت مَ  یجاهل ی، عربیباقل االیاد .8
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اند یایملانبناببا ن  ا ن دو بیت ملقلف آمده درست است. ج و سو  م  یهادر نسخهآنچه 

بئه ا ئن   » تلان چنین ملنئی کئبد   را می د. بیتنندار یملنا  ارتباط...«  به شبق و البب»و با 

ه دویتخلاه ممدوح نیسئت   ک یسک از یان سلگلار هکست اماه را پلشانده ۀلیت زنگار آ ین

اسئت  )آنچه بالث شده ندکیآیلد مماه را زنگ ۀرسد و چهبیهبیحظه هزاران آه به آسمان م

 .«ه دویتخلاه او ]ممدوح  نیستند کاست  یسانکآیلد   آه مصیبتبگیبدماه زنگار  ۀه چهبک
 

 لیاناد طباع قاکچو دهنا  مادحت 
 ش جمل  اعضاچو سوسن زبان گردد

 

 نو شود وعظ و مدح تاو ساامعیچو م 
 شااود چااون بنفشاا  هماا  تاان مسااامع

 (۲۵۳۴ـ۲۵۳۳یت ب) 
 .چل بنیلشد آواز ول  تل سامس  ج  س.   بیت اور را نداردم 

آمده صحیح است و ملیلم  جو  سدر  آنچهندارد.  محصیی ر ملنایمصباع دومِ بیتِ اوّ

 .است یایملانه با بیت بلد ملقلفک است
 خواهاد د  جهاان تا ز محمود و ز سنجر ماند

  ا صد غالم  کی باد چون محمود و سنجر هر
 

 یو انااو   یعنصاار  یهااز گفتاا  کیاانااام ن 
 یو عنصار  یاز اناو   یبارده گاو باد جانشان

 (۳۶۵۵ـ۳۶۵۴یت )ب 
 .ماداانشان: جو  سو  م 

 «.نشانماداا»است از  یآمده و تصحیف و تحب ف ت ۀرق  در نسخ« باد یانشان»

 منابع
 م.یرکقرآن 

 .بایچاپخانۀ ز: تهران ،۴ج  ،تابخانۀ سلطنتیکی های خّط وانیفهرست د(، ۲۵۳۵آتابای، بدری )
 راد، نعلی باسـتانییح و اهتمـا  قسـی، بـه تصـحوانیتد(، ۱۳۴۴الّدین )ومدی، محمودبن یمینیفر یمینابن

 ی.ئسناتهران: 
، تهـران: ۶، ۵، ۴، ۳جلـدهای ، رانتییقتات اینتۀ تحقیزم فهرست مقاالت فارسی در(، ۱۳۸۴رج )یافاار، ا

 و فرهنگی. علمی
 علمی و فرهنگی.تهران: ، به اهتما  محّمدتقی مدّرس رضوی، وانید(، ۱۳۷۲بن محّمد )انوری، علی
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الله حیح ذبی، تصحنیالعارفن و عرصاتیالعاشقعرفات، (۱۳۸۹) ددبن محّم ن محّم یالّد ی، تقیانیبل یاوقد
 یشـورا اسـناد مجلـس زکـتابخانـه، مـوزه و مرکتـوب و کراث میمتهران: آمنه فخر اقمد،  و یارکصاقب
 .یاسالم

ز اسـناد کـمـوزه و مر تابخانه،ک تهران: ،۵ج  )دنا(، رانیهای افهرستوارۀ دستنوشته(، ۱۳۸۹تی، مصطفی )یدرا
 .یمجلس شورای اسالم

 صحیح ادوارد براون، تهران: اساطیر.، به اهتما  و تالّشعراءتذکر (، ۱۳۸۲دولتااه سمرقندی )
 ر.یبکریام ، تهران:۳ج  ،مکامثال و ح(، ۱۳۶۱بر )کادهخدا، علی
 دهخدا. ۀناملغت ۀتهران: مؤّسس ،نامهلغت(، ۱۳۷۳)و همکاران اکبر دهخدا، علی

د محّمدرضـا طـاهری یقـات و قواشـی، سـیح، تعلی، تصـحمیرۀ هفت اقلتکتذ(، ۱۳۸۹اقمد )رازی، امین
 سروش. تهران:، «قسرت»

 ن.ییدارالمال، لبنان: ۳و  ۲ج ، األعمم(، ۱۹۸۴ن )یرالّد یلی، خکزر
 فردوس. تهران:  ،۲به تصحیح محّمد ترابی، ج  ،رانیات در ایخ ادبیتار(، ۱۳۶۸الّله )حیصفا، ذب

 .سخنتهران:  ،۲، ویراست اه در هزار سال شعر فارسییگل و گ(، ۱۳۸۹گرامی، بهرا  )
 د باهنر.یداناگاه شهکرمان: ح محمود مدّبری، ی، تصحوانید(، ۱۳۸۹ن )یالّد بیجگلپایگانی، ن

بنگـاه ، تهـران: ۱ج ، ۳۱۵۴های چاپی فارسی از آغتاز تتا آختر ستال تابکفهرست (، ۱۳۵۲ماار، خانبابا )
 تاب.ک ترجمه و نار

تهـران: ، عر فارستیهانی در شتیکهای فرهنگ اصطمحات نجومی همراه با واژه(، ۱۳۸۱مصّفی، ابوالفضل )
 پژوهاگاه علو  انسانی و مطالعات فرهنگی.

 .ایمؤسسۀ فرهنگی منطقه، تهران: ۳ج، ی فارسیهای خّط فهرست نسخه(، ۱۳۵۰منزوی، اقمد )
 دالعزیز الُجندی، لبنان، بیروت: دارالکتب العلمیه.د عبیق فریتحقبه ، البلدانمعجم(، ۱۹۹۰اقوت قموی )ی
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