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۲۳۲ـ ۲۱۵، ۱۴۰۰، پاییز و زمستان )۶۹: پیاپی(۲، شمارۀ ۱۹، سال )مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

اشعاری نویافته از عنصری بلخی
*آبادیندا حیدرپور نجف

چکیده

کتابخانـۀ ۴۰۰۰در مجموعـۀ ،البـدیععلـم رسالة فی گیری از در این مقاله با بهره
در دسـترس بیت از عنصری که در دیوان۵۱ایاصوفیا، 

ِ
هـای چـاپی و دیگـر منـابع

، بدون ذکر نـام المعجمیک بیت دیگر هم در . شودنگارنده موجود نیست، ارائه می
آن شـعر را میلبـدیعاعلـمرسالة فیشاعر، نقل شده است که از  تـوان نـام شـاعِر

ای در مـدح ابوسـهل احمـِدهمچنین در نسخۀ یادشده، سه بیت از قصـیده. یافت
پـس، یکـی از . حسن حمدوی، که ممـدوح فّرخـی نیـز بـوده اسـت، وجـود دارد

او، شعری در مـدح وی دیوان ممدوحان عنصری بوسهل حمدوی بوده است که در 
های چاپی نیز، نـام های مبتنی بر دیوانه در پژوهششود و بدیهی است کدیده نمی

.شوداین شخص مالحظه نمی

، عنصری، ابوسهل حمدویالبدیععلم رسالة فی اشعار نویافته، :هاکلیدواژه

۴/۱۰/۱۴۰۰: تاریخ پذیرش۲۱/۷/۱۴۰۰: تاریخ دریافت

nheidarpour66@gmail.com/ نگستان زبان و ادب فارسیعضو هیئت علمی فره*
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مقدمه

، شـاعر دربـار غزنـوی، را در اختیـار داریـم، امـا )ق۴۳۱. د(امروز دیـوان عنصـری بلخـی 

همۀ اشعبی های موجود از دیوان این شـاعر نسـبت نسخه. ار او نیستگمان این دیوان شامِل

آنبه زمان حیات او بسیار جدید هستند؛ یعنی، قدیم هسـتند ها از قرن یـازدهم هجـریتریِن

، از نسخهکه تعداد آن
ً
: ۱۳۹۱درایتـی، (تر اسـت های قرن سیزدهم هجری بسیار کمها، مثال

ق یحیی قریب از آنکهداریهای تاریخترین نسخهقدیم). ۱۵/۶۳۲-۶۳۷
ّ
ها بهره برده، متعل

همچنین چاپ دبیرسیاقی مبتنی بـر ). ۳۴-۳۲: ۱۳۴۱قریب، (به قرن سیزدهم هجری است 

و ۱۰۶۷های الـّدین محمـد الحسـینی اسـت کـه در سـالآوردۀ تقی، فراهممجمع القصاید

رگیرنـدۀ تمـامی ها دربنیـز ایـن نسـخه). ُنـه: ۱۳۶۳دبیرسیاقی، (ق تحریر یافته است ۱۰۶۸

موجـود در ). ۶۳۷-۱۵/۶۳۲: ۱۳۹۱درایتـی، (عنصری نیستند اشعار حّتـی برخـی قصـایِد

صورت کامل
ً
هـا مفقـود شـده ای از ابیـات آناند ولی بعدها پـارهتری داشتهدیوان شاعر قبال

.است

ها و بـههـا، تـذکرهطور پراکنده در ُجنگهای خطی، از عنصری ابیاتی بهگذشته از دیوان

بنابراین، با توجـه بـه . های ادبی موجود استهای لغت و کتابشکل شاهد مثال در فرهنگ

نسخۀ کاملی از دیوان عنصری، منابع یادشـده می منـابع مـورد اسـتفاده در نبوِد توانـد جـزِو

اشعار عنصری از منابعی در ادب، . تکمیل آن باشد برای نمونه، دبیرسیاقی برای فراهم آوردِن

).۱۳۶۳؛ ۱۳۴۲عنصری، (کره و لغت هم بهره برده است تاریخ، تذ

در ) م۱۹۲۲ق؛ لکهنـو، ۱۳۲۱ق، ۱۳۲۰بمبئـی، (از دیوان عنصری چندین چاپ سنگی 

به عالوه، دو تصحیح از آن در ایران صورت ). ۲۳۴۵-۲/۲۳۴۴: ۱۳۵۱مشار، (دست است 

آن این تصحیح چاپ د. به همت یحیی قریب انجام گرفت۱۳۲۳ها در گرفته که نخستیِن وِم

، و سپس۱۳۴۲سپس تصحیح دیگری به اهتمام دبیرسیاقی نخست در . منتشر شد۱۳۴۱در 

.انتشار یافت۱۳۶۳در سال 

و وامـق و عـذرا، شادبهر و عین الحیاةهای عنصری عالوه بر دیوان شعر، سه مثنوی با نام

هـا کاملی از آن، که امروز متن)۲/۳۲: ۱۹۰۳عوفی، (نیز داشته است خنگ بت و سرخ بت
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موجـود لغـت فـرسطور پراکنده در منابعی مانند ها بهموجود نیست ولی برخی از ابیات آن

عنوان مقـّوای جلـد یـک طور اتفاقی بـهبهوامق و عذراتنها چند برگ از نسخۀ مثنوی . است

آن نیز محو شده بود ونسخه، توسط محمد شفیع کشف شد، که پاره ای از کلمات و عباراِت

آن نسـخه تصحیحمحمد شفیع با صرف زمان بسیار و کوشش فراوان موفق به  ابیات موجوِد

ای است از ابیات دیگر که از برخی منـابع همچنین چاپ او دارای ضمیمه. شد) بیت۳۷۲(

).م۱۹۶۷عنصری، (لغوی و ادبی به دست آمده است 

پیشینۀ پژوهش

. از عنصری نقل شده، مقالۀ یحیی قریب استیکی از مقاالتی که در آن چند قصیدۀ بازیافته

ق به عنصری در کتابخانۀ مرکزی دانشـگاه بنا به گفتۀ او، نسخه
ّ
ای خطی از هفت قصیده متعل

های خطی و چاپی عنصـری یک از دیوانمضبوط است، که در هیچ) ۳۱۹۲به شمارۀ (تهران 

نخسـتین از ایـن مجموعـۀ البّته قریب تنها دو قصیدۀ ). ۱۲۵: ۱۳۵۳قریب، (١موجود نیست

. کوتاه را در مقالۀ خود ثبت کرده و درواقع پژوهشگران را بـه ایـن نسـخه ارجـاع داده اسـت

هدبیرسیاقی ضمن اشاره به مقالۀ قریب در توضیح آغازین چاپ دوم کتابش، این هفت قصید

٢.وارد کرده است) ۱۳۶۳(را در چاپ دوم دیوان عنصری 

چند مأخذ کهن، ابیاتی فارسی از سدۀ چهـارم و اوایـل سـدۀ گیری از جواد بشری با بهره

خـورد به چشم میشادبهر و عین الحیاةها، بیتی نو از مثنوی پنجم یافته است که در میان آن

از نظر بشـری، ایـن بیـت عنصـری . سیفی نیشابوری آمده استرسائل العشاق که در نسخۀ 

دیوان این قصائد را میرزا شفیع صـاحب«،)ش۱۳۲۴آبان ۱۹(راد در ابتدای نسخهعلی باستانیاشارۀ حسینطبِق.١

ـعرا آن را بـه خـط خـود نوشـته و بـه یکـی از در کتابخانۀ اردبیل یافته و استنساخ نمـوده و محمودخـان ملک
ّ

الش

ـدورادباستانی. »گان تقدیم کرده استشاهزاد
ّ

ـ ی کـرده و در نتیجـه شـمار قصـاید را قصـیده را یـک قصـیده تلق

.شش دانسته استخالف آنچه در عنوان نسخه آمده ـ به

البته دبیرسیاقی در توضیحات چاپ دوم کتابش، . در چاپ دوم دبیرسیاقی۶۹و ۶۲، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۱۷، ۶قصاید . ٢

نقل کرده بـوده و در ایـن چـاپ، مجمع القصایدرا خود او در چاپ اول از ۶۲که قصیدۀ شمارۀ اشاره کرده است 

).۲۷۶-۲۷۲: ۱۳۶۳دبیرسیاقی، (ها پرداخته است تنها به مقابلۀ این قصیده در دو منبع و ضبط اختالفات آن
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وجود بیت . حائز اهمیتی چندگانه است دیگری از منظومۀ یادشده اسـت؛ دیگـر یکی ِصرِف

روشن میآن
ً
ق ابیـات موجـود که وزن منظومۀ عنصری کامال

ّ
شود و حدس پیشین دربارۀ تعل

ق تأیید میلغت فرسدر 
ّ
موث

ً
وجـه دیگـر . گرددبه منظومۀ عنصری، بر مبنای یک سند کامال

آن عنوان منظومه است که در کتاب سیفی نیشابوری به شکل  الحیات و شادبهر عین اهمیِت

؛ بشـری، ۱۲۷-۱۲۶: ۱۳۹۸بشـری، (و متفاوت با صورت منـدرج در کتـاب عـوفی اسـت 

:بیت یادشده این است). نوزده: ۱۳۹۹

ــــت ــــکندر رومیس ــــدیث س ــــن ح کـــــه حریصـــــی نشـــــان محرومیســـــتای

)۱۸۰: ۱۳۹۹؛ سیفی نیشابوری، ۱۳۵: ۱۳۹۸بشری، (

کتابخانۀ ایاصوفیا۴۰۰۰دربارۀ نسخۀ شمارۀ 

، شامل دو رساله در بدیع و عروض اسـت )استانبول(کتابخانۀ ایاصوفیا ۴۰۰۰ۀ شمارۀ نسخ

ـف آن رسالة فی علم البدیع و فی علم العروضکه در ابتدای نسخه به شکل 
ّ
آمده، و نـام مؤل

نوشته شده اسـت؛ در ادامـه بـه درسـتی یـا » موالنا فّتاحی نیشابوری سیبکی«در همان برگ 

.خواهیم پرداختنادرستی این انتساب 

حـدائق بهتـر از ای فارسـیگوید که چون در فن بدیع نسـخهنویسنده در آغاز کتاب می

و صـنایع دیگـری اسـت کـه در اند، نسخۀ او مشتمل بر مضامین این کتـابنساختهالسحر

نویسـنده ابتـدا . طور کلی این متن از لحاظ بالغی متن قابل اعتنایی اسـتبه. نیستحدائق

متناسب بـا صـنایع از اشـعار وجوه معنو
ً
ی و سپس وجوه لفظی کالم را تعریف کرده و طبعا

دقیقی، : اند ازبرخی از شاعرانی که به شعرشان استشهاد شده عبارت. فارسی بهره برده است

عنصری، غضایری، مختاری، سـنایی، انـوری، خاقـانی، عطـار، کمـال اسـمعیل، مولـوی، 

. لمانیمین، عبید زاکانی و سعراقی، ابن
ً
) در سـه بـرگ(و جداگانه نویسنده در ادامه، اجماال

ای در عـروض، بخـش آخـر ایـن مجموعـه، رسـاله. پرداختـه اسـت» بیان«به مباحث علم 

.مختصرتر از بخش نخست است

ای با دو مجموعه: محمدتقی حسینی در معرفی این نسخه به این نکات اشاره کرده است
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مختصـر که نخستین ٣)ق۸۵۲. د(ر به فّتاحی نیشابوری اثر از محّمد یحیی بن سیبک مشهو

درواقع حسـینی نـام رسـالۀ نخسـت را بـا . استرسالة فی علم عروضو دومی در فن بدیع

المختصـر(و خاتمـه ) این مختصر(توجه به اشارۀ نویسنده در مقدمه  ص کـرده ) تـّم
ّ

مشـخ

توصـیفی بـرای » مختصـر«ممکن است . است
ً
برخـی . آن باشـدنـام ایـن رسـاله یـا صـرفا

خـط نسـتعلیق، بـا : آید چنین اسـتاطالعات دیگری که از توضیحات حسینی به دست می

یادداشت وقف سلطان محمود عثمانی و مهر همین سلطان و شیخ احمدزاده مفـّتش اوقـاف 

بلــوط و طــوران نــام اثــر و نویســندۀ آن را مطــابق قره). ۵۰۳: ۱۳۹۰حســینی، ... (حــرمین

نگارنده جـز همـین ). ۳۹۱۷: م۲۰۰۱بلوط و طوران، قره(اند ثبت کردهیادداشت آغاز نسخه 

آغاز نسخه که نمی . توان بر آن تکیه کرد، اطالع دیگری از این کتاب به دست نیـاورداشاراِت

متن هم ذکری از نویسنده نیست و قراینی برای کشف آگاهی ای در این زمینه وجـود در خوِد

.ندارد

ای بـه آثـار متن به سیبک نیشابوری باید گفت که در منـابع اشـارهاما دربارۀ انتساب این

ها بـه تنهـا در برخـی تـذکره. غیرهنری او ـ اگر چنین تألیف یا تألیفاتی داشته ـ نشـده اسـت

چیرگی او در عروض و صنایع شعری و حتی مبالغـۀ او در اسـتفاده از ایـن صـنایع در شـعر، 

در جمیع علوم مـاهر «: آمده است کهجالس النفائسمبرای نمونه در . هایی شده استاشاره

م و مشهور در میان جمهور
ّ
نـوائی، (» بوده و فضل او بر همه کس ظاهر و در فن عروض مسل

عراءدر ). ۱۸۸: ۱۳۶۳
ّ

او مرد فاضل و در اکثر علـوم صـاحب «چنین بیان شده که تذکرة الش

: ۱۳۸۲سـمرقندی، (» کنـدنمیدر صنایع شعر مبالغه دارد که بی آن سخنوری... وقوف بود

۴۱۷.(

های نسخ خطی مراجعه شد تا بـا برای یافتن اطالعات بیشتر دربارۀ این کتاب به فهرست

؛ ۴۱۸: ۱۳۸۲مرقندی، س(به عنوان تاریخ درگذشت سیبک نیشابوری ثبت شده استق ۸۵۲سالدر اغلب منابع . ٣

عراءدر . ...)و۱/۲۹۹: ۱۳۶۳؛ نفیسی، ۵/۳۱۹۴: ۱۳۸۹اوحدی بلیانی، 
ّ

ق برای آن گـزارش ۸۵۳سال ریاض الش

حسن و [هایی با عنوان حسن دل ذکر مؤلفان کتابخلیفه درحاجی) ۳/۱۶۱۱: ۱۳۸۴واله داغستانی، (شده است 

، امـا )۱/۶۶۶: تـاخلیفـه، بیحاجی(کند ق گزارش می۸۵۳ا کند و تاریخ وفات او رنخست از فّتاحی یاد می] دل

).۲/۱۰۲۷: همان(ق ثبت کرده است ۸۵۲تاریخ درگذشت سیبک را شبستان خیالهمو در معرفی 
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آثار قطعی سیبک نیشابوری در حوزۀ بدیع یا عروض، امکان مقایسـۀ آن یافتِن هـا بـا احتماِل

احی را بـا نـام ای از فّتـرساله) ۱/۲۱۶۴بخش / ۳: ۱۳۴۹(منزوی . نسخۀ حاضر فراهم شود

ذکر، و دو نسخۀ آن را معرفی کرده است، یکی از این دو نسخه در مـوزۀ تجنیساتیا عروض

نگهــداری ) A.3574(ســرای اســتانبول و دیگــری در کتابخانــۀ طوپقاپی) Or7765(بریتانیــا 

با رجوع به ). Karatay, 1961: 121(شود، که فهمی ادهم قرطای آن را معرفی کرده است می

تـوان ـ می۴۹۱۳ـ موجود در کتابخانۀ نورعثمانیه به شـمارۀ تجنیساتۀ دیگری از متن نسخ

تجنیسـاتترین اشتراکی بـین ایـن دو مـتن نیسـت و صـنایع مطـرح در دریافت که کوچک

حّتی از نظـر شـیوۀ نگـارش ایـن دو . شباهتی با صنایع ذکرشده در نسخۀ مورد مطالعه ندارد

مبسـوطی بـر از جمله آن. دمتن هیچ شباهتی به هم ندارن
ً
که فّتاحی مقدمـۀ مسـّجع و نسـبتا

بنابراین این دو متن ارتبـاطی . نوشته و در خطبۀ کتاب به نام خود اشاره کرده استتجنیسات

این که این دو متن توسط یـک فـرد تـألیف با هم ندارند و تفاوت زیاد نگارش آن دو، پذیرِش

.سازدیشده باشد را با تردید بسیاری همراه م

تاریخ تألیف کتاب می شاعرانی که به شعرشان اسـتناد برای تخمیِن توان از تاریخ حیاِت

بعد از قـرن هشـتم مالحظـه نمی. شده است، بهره برد شاعراِن شـود و شـاید در متن، اشعاِر

آن ها کمال خجندی باشد، که در اواخر قرن هشتم یا به قولی در اوایـل قـرن نهـم جدیدتریِن

نماید که متن را از قرن نهـم یـا انـدکی پـس از آن بر این اساس، منطقی می٤.ه استدرگذشت

ای از دیـوان عنصـری در اختیـار توان گفت در ایـن زمـان، نسـخهدر این صورت می. بدانیم

کم اشعاری داشته که در های جدیدتر بوده است و یا دستتر از نسخهنویسنده بوده که کامل

.ستفادۀ مصّححان عنصری نبوده استهای مورد اسایر نسخه

: ۱۳۸۰خوانـدمیر،؛۶۱۰: ۱۳۷۰جامی،(اندنوشتهق ۸۰۳سال وفات او را منابع معتبر مانند جامی و خواندمیر . ٤

؛۳۲۹: ۱۳۸۲سـمرقندی،(د اندانستهق ۷۹۲دولتشاه و اوحدالّدین بلیانی آن را سال لی کسانی مانندو،)۳/۵۴۹

: ۱۳۹۷زاده، سلطان(آمده است ق نیز۸۰۸ق و ۷۹۳در برخی منابع به شکل . )۶/۳۵۶۶: ۱۳۸۹بلیانی،اوحدی

او ذکر ۸۰۳ق و ۷۹۲نیز دو تاریخ ) ۱/۲۱۱: ۱۳۶۳(نفیسی ). ۹/۲۶۱ . کـرده اسـتق را به عنوان تاریخ درگذشِت

ق درست نیست زیرا به تصریح جامع دیوانش در ایـن سـال حیـات ۷۹۸های پیش از اما صفا معتقد است تاریخ

).۳/۱۱۳۳: ۱۳۶۹صفا، (داشته است 
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»مختصر در فن بدیع«یا » رسالة فی علم البدیع«دربارۀ اشعار عنصری و ممدوحان او در 

صنایع ادبی از شواهد شعری بهره برده و در این  نویسنده، به روش مرسوم، در توضیح و تبییِن

اشعار نقل کـر اسـت کـه در بخـش الزم بـه ذ. شده از عنصری قابل توجه اسـتمیان، تعداِد

این نسخه، شمار ابیات بسیار کمتر است و از عنصری نیز شعری دیده نمی بـا ٥.شودعروِض

موجود و همچنین آخـرین نسـخۀ دو دیـوان چـاپی، ایـن نتیجـه رجوع به پیکره های دیجیتاِل

نقلبه ابیاِت همچنـین. شده در رساله، در دیوان عنصری موجـود نیسـتنددست آمد که بیشتِر

نـام بـه دهد که این اشعار به نام عنصری یا های موجود از متون چاپی فارسی نشان میپیکره

بنابراین همواره ایـن احتمـال هسـت . ها نیامده استشاعر دیگری در منابع دیگر نظیر تذکره

واردنشـده در پیکره
ِ

هـا، ایـن ابیـات یـا که در منابع خطی دیگر یا، به احتمال کمتر، درمنابع

.ها موجود باشداز آنبخشی 
ً
آن۵۲بیت از عنصری نقل شده است کـه ۶۳در این رساله مجموعا در دو دیـوان بیـِت

های در دسـترِسافزارها و پیکرهبیت در نرم۵۲بیت از این ۵۱. شودچاپی عنصری دیده نمی

بـه های عنصری، بلکـه از قصـاید اوسـت کـهاین ابیات نه از مثنوی. نگارنده نیز یافت نشد

بیت از یک قصـیده ۱۳پنج بیت و در نهایت ۱سه بیت، ۱دو بیت، ۴تک بیت، ۲۲صورِت

باقی. آمده است و بدون اشاره به نام شاعر المعجممانده، نه در دیوان، بلکه در البّته یک بیِت

نگارش). ۱۱۰: ۱۳۸۸رازی، (بیان شده است  متـون نثـر چـاپِی ۷۰۰یافتـه تـا سـال از میاِن

):۲/۱۲۶۰: ۱۳۹۵قلعه، صفری آق(نقل شده است المعجماین بیت تنها در هجری، 

ـــرا ـــیاه چ ـــیاهروزم س ـــو س ـــر ت ـــقخطیگ ـــو عقی ـــر ت ـــرا گ ـــق چ ـــکم عقی لبیاش

)ر۱۹گ (

ف می
ّ
چه کسی المعجم،توان دریافت که شاعر شعر یادشده دربنابراین با این اشارۀ مؤل

.است

باقی صـّحر دیوان عنصری موجود اسـت و ایـن مؤّیـمانده دبدین ترتیب، یازده بیِت ت ِد

که ایـن شـعرها در پیکره
ً
هـا بـه نـام شـاعر انتساب سایر اشعار به عنصری است؛ مخصوصا

.که در این بخش به نام شاعر آن هم اشاره نشده استالمعجمشده در جز همان بیت نقل.٥
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ابیات یادشده یا تفاوتی با ضبط ابیات در دیوان چاپی ندارد یا. دیگری ثبت نشده است ضبِط

:شودبرای نمونه، دو بیت زیر نقل می. تفاوتشان بسیار است

ــاتر شــودروز هـر روزی بیفزایـد چـو قـدر شــهریار ٦بوســتان چــون قــدر او هــر روز برن

)ر۵۲گ (

ــان ــم چوگ ــوی در خ ــه دَود گ شـرزه وقـت شـکاردَود چنانک ٧جهد چنانکـه جهـد یـوِز

)ر۱۳گ(

شاعر
ِ

. ر برخی از این اشعار ذکر شده و در برخـی دیگـر ذکـر نشـده اسـتدنام ممدوح

بیشتر اشعار
ً
پس از آن ـ به ترتیب شـمار ابیـات . در مدح سلطان محمود غزنوی استطبعا

حسـن میمنـدی، احمـد بـن  ابوالمظفر نصر بن ناصـرالدین، احمـِد
ِ

در این نسخه ـ در مدح

مه قزوینـی . و سلطان مسعود غزنوی٨حسن الحمدویی
ّ

در معرفی و ضبط نام حمدویی، عال

: چنین گفته است
ان مسعود غزنوی، ما قبل یـاء آخـر کلمـه همـزه اسـت نـه از امراء سلطان محمود و سلط

الشیخ العمید ابوسهل احمد : چنین استتتمة الیتیمةعنوان ترجمۀ ثعالبی از او در ... نون

ــن الحمــدوءی ــن الحس ــی، (٩ب ــدعلی، ۱۶۲-۴/۱۶۱: ۱۳۶۳قزوین : ۱۳۷۲؛ نقــل از عب

۵/۵۷۰.(

ـــر روزی بیفزایـــد چـــو قـــدر شـــهریار.۶ ب چـو عمـر دشـمنان او همـی کمتـر شـودشروز ه

عنصـری، (تـر شـود خرم: ... دیگـر» نـچ«بوستان چون بخت او هر روز برناتر شود؛ : »نچ«و » م«در پاورقی از 

۱۳۶۳ :۲۴(.

:»م«در دیوان بدین شکل است و منقول از نسخۀ . ٧

ــوی روزگــار از کــف ــه رود گ ــد چرود چنانک ــکارجه ــرزه روز ش ــوز ش ــد ی ــه جه نانک

)١٤٤: ١٣٦٣عنصری، (

ضبط نسخه. ٨ .مطابِق

نیشـابوری، (نامه سـلجوقدر منابع دیگری نظیر .استتاریخ بیهقی،برای شرح حال این شخصترین منبعممه. ٩

: ۱۳۸۶همـدانی، ) (تاریخ آل سـلچوق(جامع التواریخ، )۹۴: ۱۳۳۳راوندی، (راحة الصدور، )۱۰-۹: م۲۰۰۴

همچنین دو مقالۀ مستقل به . استنیز به او اشاره رفته... و ) ۳۹۲-۲/۳۹۱: ۱۳۸۰خواندمیر، (حبیب السیر، )۹

).۵۷۲-۵/۵۷۰: ۱۳۷۲؛ عبدعلی، ۱۰۵۴-۸/۱۰۵۳: ۱۳۵۷یوسفی، (نام او نوشته شده است 
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ـر بـن الحسـن الـّدلیغانی ، در ذکـر ترجمـۀ ابـوالفتیتیمـة الـّدهرثعالبی همچنین در 
ّ

ح مظف

، شـعرهای )۲۶۵: همـان(و علی بـن حسـن قهسـتانی ) ۲۷۹-۵/۲۷۸: ق۱۴۲۰ثعالبی، (

ها، نام ممدوح به صورت حمدوی ضبط شـده ایشان در مدح ابوسهل را ذکر کرده، که در آن

) ۴۰۱-۳۹۸، ۳۴۲-۳۴۰: ۱۳۴۹فّرخـی، (فّرخی نیز سه شعر در مدح ابوسهل دارد . است

: همـان(ها نام او به شکل حمدوی آمده و در یکی از اشعار در جایگاه قافیـه اسـت که در آن

۴۰۰.(

دیوان عنصری، اشارهدر چاپ حمدویی یا حمـدوی /ای به نام ابوسهل حمدوئیهای موجوِد

های مورد استفادۀ به نام این ممدوح اشاره شده، در نسخهنشده است، زیرا اشعاری که در آن

.ستمصّححان نبوده ا

اشعار نویافتۀ عنصری

مربـوط بـه آن هـا، و نیـز در اینجا اشعار نویافتۀ عنصری به ترتیب قافیه همراه با صنعت ادبِی

. شودای اطالعات موجود دربارۀ نام ممدوح نقل میپاره

):در غلو(

ــش بفزایــد ــوی دو زلف رخ و ب ــوِر ــر ن ـــاراگ س ـــِر ـــردد و آن عنب ـــما گ س ـــاِه ـــن م ای

)پ۱۳گ (

:در مدح سلطان محمود و وصف پیل او) عکس و تبدیلدر (

صحراست به کوه انـدر و کوهسـت بـه صـحراابرست به بـاد انـدر و بادسـت بـه هـامون

)پ۶گ (

):و نشردر لّف(

ـــــب و روز آمدهمـــوی و رخســــار و غمـــزه و لــــب او ـــــفاش ـــــت و درد و ش س

)پ۸رـ ۸گ (

):در تقسیم(

ــتاسـتچو رای بزم کند، بزم او همه طـرب ــر اس ــه ظف ــد، رزم او هم ــو رای رزم کن چ

)پ۱۱گ (
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:در مدح نصر بن ناصر الدین) و نشردر لّف(

ـــخنرا و دشـــمن را١٠حکـــیم را و ســـتاینده ـــقس ـــد و ح ـــذارگزار و نیزهگزار ش ١١گ

)ر۸گ (

بن ناصرالدین) در استتباع( : در مدح نصر

ـــردر آن زمان کـه سـپاهت جبـال را هـامون ـــد، و گ ـــارکنن ـــار قف ـــان بح دد از گردش

ز حلـم و جــود تـو خیــزد دگـر جبــال و بحــارنـوا نخواهـد مانـدجهان ز بحر و جبل بی

)ر۱۸گ (

):در تجنیس الحق(

جهان را و ملـک را١٢ای خسروی بخشنده چـون بهـاری و رخشـنده چـون نهـارکه خلِق

)ر۲۷گ (

:ازهدر مدح سلطان محمود و وصف مف) در جمع مع الّتقسیم(

ها در طـول و عـرض او مضـمرهمین صـفتزمیْنش روده و سخت و درشت و اغبـر بـود

سخت روده، چو روی سنداْن اغبــرچو روی ناخْن ــت و چــو روی ِبــْه ــو روی اّره درش چ

)پ۱۰گ (

):در غلو(

ــدّو ــود ع ــدا ش ــت او] و[پی ــی را ز دس ـــان زرول ـــه ک ـــن و در کیس ـــان آه ـــز ک در مغ

)پ۱۳گ (

: در مدح سلطان محمود) ذهب کالمیدر م(

ــود ــد ب ــدار خواه ــت او پای ــه دول ـــرهمیش ـــدهزار اث ـــت و ص ـــزار دلیلس ـــرین ه ب

ــراهیم ــدیث اب ــس ح ــو را ب ــل ت ــی دلی ــدهیک ــاب و شــنیدهکــه خوان ــرای ز کت ــه خب ای ب

ـــربه وقت کودکی اندر که آن بتـان بشکسـت ـــزرگ طب ـــت ب ـــف آن ب ـــر کَت ـــاد ب ١٣نه

.»ستاننده«: نسخه. ١٠

.۱۳۹۰صادقی، . نک: ار و گزاربرای تفاوت گذ. »گزارگذار و نیزهگذار شد و حقسخن«: نسخه. ١١

.»وخسر«: نسخه. ١٢

ضبط نسخه. ١٣ .مطابِق
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برفــــت زود و بتــــان را شکســــته دیــــد آذررفت و وقـت آمـدچو سوی بتکده بایست

چنـین کـه کـرد کــه از خشمشـان نکـرد حــذربگفــت کــای پســر ایــن نــامور خــدایان را

ــراهیم و گفــت آن بــت کــرد ــر گرفتهجــواب داد ب ــوی او بنگــرتب ــه س ــک ب ــت، این س

ــود او چگونــه ب سـمع و بصـرکه او نـه جارحـه دارد نـه حـّسجــواب داد کــه ایــن فعــِل

پیکــر١٤کـه تــو بـه دســت خـود او را نگاشــتیبــه رفــق گفــت بــراهیم کــای پــدر چــونی

ــری ــاز ب ــرا نم ــدایش چ خ ــروِن ــی ب ــررهم ــز ض ــه نی ــدت ن ــد آی ــع پدی ــه نف ــزو ن ک

خـدای توحیــد گفــت پــیش پــدرشکســت و حّجــبه حکم آنکـه بتـی چنـد را خلیـِل ِت

ـت اوسـت
ّ
یـــربــاقی تــا حشـــر بــی فســاد و غبکــرد خدای دولـت اسـالم را کـه مل

خسروان کرده ـــورسـتبه سند و هند خداونِد ـــترده ص ـــران، وزو س ـــده وی ـــزار بتک ه

بماْنـــد خواهـــد از امـــروز تـــا گـــه محشـــربـس ایـن دلیــل کـه در خانـدان او دولــت

)ر۱۵پ ـ ۱۴گ (

):در حسن تعلیل(

ــب او مرک ــِل ــه نع ــد ب ــه بمان آنک ــِر ــــرانزبه ــــک تیزروتر١٥ز اخت ــــرفل ــــت قم س

)پ۱۵گ (

:در مدح سلطان محمود) در تنسیق الّصفات(

معــانیسخن دانششــناِس ــــیجهاندوســتفزاِی ره مبــــارزُکِش ــــاِی پــــرورگش

)ر۱۷پ ـ ۱۶گ (

العجز علی الّصدر ( )):تجنیس تام(در رّد

خــدای خطــر مــر تــو را و دشــمن تــو خطــر و مانــده در میــان خطــرهمیشــه بیبــِر

)ر۲۹پ ـ ۲۸گ (

):در اشتقاق(

سـر عیـالهدستش معیل گشت و جهـان سـربسر محاطرایش محیط گشت و جهان سربه

)ر۲۸گ (

»کااشتیهى«: نسخه. ١٤

.»اخترآن«: نسخه. ١٥



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٢٢٦

:در مدح ابوالمظفر نصربن ناصرالدین) در المام و سلخ(

ــن فخــر اگــر بدانســتی ـــبش را ماهنکاســتی مــه از ای اس ـــّم ـــه س ـــالک ـــت نع پیکرس

)ر۴۳گ (

:در مدح سلطان محمود) در حسن مقطع(

ــد عــاقالن بــه هنــر ــالهمیشــه تــا شــرف آرن ــه وص ــد عاشــقان ب ــا طــرب آرن همیشــه ت

نســاهمی ــود بــه جمــال انــدرون کمــاِل ــالهمیب رج ــاِل ــدرون جم ــال ان ــه کم ــود ب ب

و بـه تـن ز لهـو ببـال١٦به جـان ز حـق بفـزایبه دل ز عقل بناز و به کف ز گـنج بـبخش

ــالجهان گشای و بداندیش بنـد و گـنج آگـن ــپاه آغ ــش و س ــالف ک ــر و مخ ــار گی حص

ــر داد ک ــدهز ده ــل ب ــل فض ــان و اه ــالریم ــر بم ــوش ده ــر گ ــد ده ــتیزه کن ــر س و گ

)پ۵۲گ (

):در تعّجب(

چراست ساعد سـیمین تـو چـو مـاهی شـیم؟شـــدهاگــر مـــنم ز دو دیـــده در آب غرقه

)پ۱۹ر ـ ۱۹گ (

:در مدح سلطان مسعود) در تقابل(

سـخت سست باشد در پیش بـاِد ـــرانچون کاِه ـــکر گ ـــبکش لش ـــۀ س ـــیش حمل در پ

)پ۲گ (

یق و الّتقسیم( :در مدح حسن میمندی) در جمع مع الّتفر

ــــــوح دانســــــتی طوفــــــان ن ــــــِر ـــــداناب ـــــز ب ـــــان خواجـــــه نی طوف ـــــِر اب

از ایـــــن ابـــــر بـــــر جهـــــان بـــــارانآب از آن ابـــــر بـــــر زمـــــین باریـــــد زّر

ـــد عـــذاب را کـــه گذشـــت آن ُب ــــانســـبْب ــــن طوف ــــد ای ــــت آم رحم ــــبِب س

)ر۱۱گ (

):در تجنیس ناقص(

ـــــد آ ـــــانش ـــــو ز عط ـــــوده رای ت ١٧ســــوده شــــد دســــت خـــــازن و وّزانس

)پ۲۵گ (

.»بفزآی«: نسخه. ١٦

.»وز آن«: نسخه. ١٧



٢٢٧/)  آبادیندا حیدرپور نجف(اشعاری نویافته از عنصری بلخی 

:در مدح سلطان محمود و در فتح حصار مهاون) در المام و سلخ(

ســـر تیـــغ شـــهریار عجـــم ــبرز کشـــتگاِن ــای ِس ــه دری ــدان١٨از آن حصــار ب شــد چن

ــالم را ــاه ع ــغ ش ــر تی ــت م ــا قیام ــه ت ــــانهمیک ــــان مهم ــــان و ماهی ــــد نهنگ برن

)ر۴۱گ (

):ر ارسال المثلد(

ــانای که ز یک دست بانگ نایـد هـیچشنیده ــود ز می ــگ برش ــا بان ــد ت ــت بای ١٩دو دس

)ر۴۹گ (

:در مدح خواجه حسن میمندی) در ارسال المثل(

ــتی ــر مــرا گش ــون تــو ای خواجــه م ــــرانچ ــــه ک گشــــت گیتــــی مــــرا کــــران ب

ــــهچــون خــدای از کســی شــود خشــنود ــــه بهشــــتش ب ــــه رضــــوانن کار و ن

)ر۴۹گ(

):در ترصیع(

ــزرگ ــت ب ــعادت داللتیس ــای او ز س هـــوای او ز جاللـــت عالمتیســـت مبـــینرض

)ر۳۰گ (

، ولـی عنصـری از )۱۸۳: ۱۳۴۷گردیزی، (نام داشته » جون«آبی که نزدیک حصار مهاون بوده، . »سنر«: نسخه. ١٨

با جستجو در منابع جغرافیایی و تاریخی نامی که به ضبط نسخه نزدیـک باشـد یافـت . استنام دیگری یاد کرده 

آمده، فی التحقیق ما للهنددر جدولی از نهرهای هند که در . تواند درست باشدهم نمی» سند«ضبطی مانند . نشد

البّته ابوریحان در جای . شود که به ضبط نسخه نزدیک است و در متن آورده شددیده می» ِسبر«نام نهری به شکل 

توان اطمینان داشـت و موقعیت جغرافیایی آن توضیحی نداده است و بنابراین نمی» سبر«دیگری از کتابش دربارۀ 

در منابع دیگر نیز این نام ). ۲۱۵: ۱۹۵۸بیرونی، (که این نهر از نظر جغرافیایی چقدر با قلعۀ یادشده ارتباط دارد 

گردیـزی، (قلعۀ مهاون و چند قلعـۀ دیگـر را فـتح کـرده اسـت ق۴۰۹نوی در سال سلطان محمود غز. دیده نشد

(ای طوالنی به این فتوحات پرداخته است عنصری در قصیده). ۱۸۳: ۱۳۴۷
ِ

قویست دین محّمد به آیت «به مطلع

از همـ). ۲۵۶-۲۵۱: ۱۳۶۳عنصری، ) (»که حّجت سلطان به رایت سلطانچنان/ فرقان 
ً
ین دو بیت حاضر ظاهرا

ص است
ّ

مشخ
ً
آن کامال .قصیده است که کامل نبودِن

ـــــه در.۱۹ کـــــف زدن نایـــــد ب ـــتی دگـــرهـــــیچ بانـــــِگ ـــی دس ـــی دســـت تـــو ب از یک

)۲/۲۵۱: ۱۳۶۳مولوی، (



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٢٢٨

:در مدح ابوالمظفر) در المام و سلخ(

ـــری ـــو درنگ ـــدد چ ـــت از ع ـــک تنس ــــنی ــــدهزار ت ــــر، ص ــــین٢٠وز هن ــــه یق ب

)پ۴۲گ (

:مدح احمد بن حسن الحمدویی) در تقابل(

ــــک بی ــــاتیفل ــــو باثب ــــت و ت عــــواریهــــان باعوارســــت و تــــو بیجثباتس

)پ۲گ (

ـــروزی ـــان برف ـــی چن ـــاع بین ـــو طّم ــتاریچ ــان خواس ــه ج ــع را ب ــویی طم ــه گ ٢١ک

)ر۳۸گ (

):در اعتراض(

ــه روز جــوانی ــادت ـ٢٢ب ــده ب ــه پاین ــــر جهانـ ک ــــو پی ــــاریچ ــــدر وق ــــده ان دی

)پ۴۹گ (

سـد کـه از یـک راین سه بیت اخیر در یک زمین سروده شده است و بنابراین به نظـر می

های کسـانی ویژه که بیت آخر متناسب بـا گفتـهبه. قصیده و در مدح ابوسهل حمدوی باشد

نام اشـاره شـده ق، به جوانی حمـدوی۴۲۴ذیل حوادث تاریخ بیهقیدر . مانند بیهقی است

و در جاهایی از این متن نیز از او با عنوان فردی کاردان و باکفایـت ) ۱/۳۵۱: ۱۳۸۸بیهقی، (

).۳۸۱، ۱۳۹: همان(شده است یاد 
العجز علی الّصدر  )اشتقاق(رّد

ـــــیز گــــنج مــــال جســــتن تــــو ملــــولی ـــــال دادن ب ـــــج م ـــــه رن ـــــیب مالل

)ر۲۹گ (

بیت جدید از عنصری کـه در ۵۱کتابخانۀ ایاصوفیا، ۴۰۰۰در این گفتار به کمک نسخه

موجود در پیکره ایـن مجموعـه متن رسـالۀ. ها نیست، ارائه گشتدیوان و منابع چاپِی
ِ

بـدیع

ی قـوام... (ای از عدد یکی، به هنر صـدهزار مـرد: در دیوان قوامی رازی چنین آمده است. »صد از تن«: نسخه. ٢٠

).۴: ۱۳۳۴رازی، 

.به صنعت موجود در این بیت اشارۀ واضح و صریحی نشده است. ٢١

.»جوآنی«: نسخه. ٢٢



٢٢٩/)  آبادیندا حیدرپور نجف(اشعاری نویافته از عنصری بلخی 

که از نظر بالغی اهمیـت دارد، از نظـر برخـورداری از شـعر شـاعران قـدیم نیـز گذشته از آن

دقیق بوده اسـت
ً
نسخه نیز در ثبت ابیات نسبتا بسیار است و کاتِب ۵۱وجـوِد. درخور توجِه

کم
ً
ــه آن را در بیــت نــو از قصــاید عنصــری در ایــن رســالۀ نســبتا حجــم، اهمیــت توجــه ب

.دهدهای مجّدد از دیوان عنصری نشان میحیحتص

منابع
به کوشش . عرفات العاشقین و عرصات العارفین). ۱۳۸۹(الّدین محمد ـ اوحدی بلیانی، تقی

مرکز : تهران. ۵با نظارت علمی محمد قهرمان، ج. الله صاحبکاری و آمنه فخر احمدذبیح
.د مجلس شورای اسالمیپژوهشی میراث مکتوب و کتابخانه، موزه و مرکز اسنا

برخی ابیات فارسی از سدۀ چهارم و اوایل سدۀ پنجم هجری در چند «. )۱۳۹۸(بشری، جواد ـ 
.۱۴۶-۱۲۳: ۱، ش۱۰، سنامۀ ادب پارسیکهن. »مأخذ کهن

.)۱۳۹۹(سیفی نیشابوری ← مقدمه . ـ بشری، جواد
مطبعة المجلس دائرةالمعارف : حیدرآباد دکن.فی التحقیق ما للهند). م۱۹۵۸(ـ بیرونی، ابوریحان 

.العثمانیه
ی و مهدی .۱، جتاریخ بیهقی.)۱۳۸۸(بیهقی، محمد بن حسین ـ 

ّ
به تصحیح محمدجعفر یاحق

.سخن: تهران.سّیدی
تحقیق مفید . ۵، جیتیمة الّدهر فی محاسن اهل العصر. )ق۱۴۲۰(عبدالملک بن محمد ثعالبی، ـ 

.ةدار الکتب العلمی: بیروت. محمد قمیحه
: تهران. عابدیمحمودتصحیحبه. االنسنفحات). ۱۳۷۰(عبدالرحماننورالدینـ جامی،

.اطالعات
تحقیق .کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون.)تابی(خلیفه، مصطفی بن عبدالله حاجیـ 

م رفعت بیلگه الکلیسیمحّمد شرف
ّ
.بیدار احیاء التراث العر: بیروت.الّدین یالتقایا و المعل

: تهران).استانبول(فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانۀ ایاصوفیا . )۱۳۹۰(محمدتقی حسینی، ـ 
.کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

به . ۲، جتاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر. )۱۳۸۰(الدین الدین بن همامغیاثخواندمیر، ـ 
.بفروشی خیامکتا: تهران. کوشش محمد دبیرسیاقی

).۱۳۶۳(عنصری ← مقدمه . ـ دبیرسیاقی، محّمد



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٢٣٠

سازمان اسناد : تهران. ۱۵ج ،)فنخا(های خطی ایران فهرستگان نسخه). ۱۳۹۱(درایتی، مصطفی ـ 
.و کتابخانۀ ملی ایران

به تصحیح . المعجم فی معاییر اشعار العجم. )۱۳۸۸(قیس الدین محّمد بن شمس،ـ رازی
.نشر علم: رانته. سیروس شمیسا

به . راحة الصدور و آیة السرور در تاریخ آل سلجوق. )۱۳۳۳(محّمد بن علی بن سلیمان راوندی، ـ 
.امیرکبیر: تهران. تصحیح محّمد اقبال

به سرپرستی .دانشنامۀ زبان و ادب فارسی: در. »کمال خجندی«. )۱۳۹۷(شهناز زاده، سلطانـ 
- ۹/۲۶۰: ان و ادب فارسی، با همکاری انتشارات سخنفرهنگستان زب: تهران. اسماعیل سعادت

۲۶۲.
عراء. )۱۳۸۲(بن عالءالدولهدولتشاه ،سمرقندیـ 

ّ
: تهران. به تصحیح ادوراد براون. تذکرة الش

.اساطیر
برگردان نسخه. رسائل العشاق و وسائل المشتاق. )۱۳۹۹(، علی بن احمدسیفی نیشابوریـ 

انتشارات دکتر : تهران. به کوشش جواد بشری. المالی ترکیهدر کتابخانۀ۳۰۰۵دستنویس شمارۀ 
.محمود افشار، با همکاری انتشارات سخن

یسیفرهنگ. »برگزار یا برگذار«. )۱۳۹۰(اشرف صادقی، علیـ  .۱۵-۲: ۴، شنو
.فردوس: تهران. ۳، جتاریخ ادبیات در ایران.)۱۳۶۹(الله صفا، ذبیحـ 
: تهران.۲، جهجری۷۰۰شعار فارسی پراکنده در متون تا سال ا.)۱۳۹۵(قلعه، علی صفری آقـ 

.با همکاری انتشارات سخن،انتشارات دکتر محمود افشار
زیر نظر کاظم . دائرة المعارف بزرگ اسالمی: در. »ابوسهل حمدوی«. )۱۳۷۲(محّمد عبدعلی، ـ 

.۵۷۲- ۵/۵۷۰: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی: تهران. بجنوردی
.سیناابن: تهران. به تصحیح یحیی قریب. دیوان). ۱۳۴۱(ابوالقاسم حسن بن احمد ، عنصریـ 

.کتابخانۀ سنایی: تهران.د دبیرسیاقیمحّمتصحیح به .دیوان.)۱۳۴۲(ـ ــــــــــــــ 
.کتابخانۀ سنایی: تهران.۲، چد دبیرسیاقیمحّمتصحیح به .دیوان.)۱۳۶۳(ـ ــــــــــــــ

به . با مقّدمه و تصحیح و تحشیۀ مولوی محّمد شفیع. وامق و عذرا. )م۱۹۶۷(ـــ ــــــــــــ
.دانشگاه پنجاب: پاکستان. کوشش احمد رّبانی

.بریل: لیدن. ۲به تصحیح ادوارد براون، ج. لباب االلباب. )۱۹۰۳(محّمد عوفی، ـ 
.زّوار: تهران. اقید دبیرسیمحّمبه تصحیح . دیوان. )۱۳۴۹(ابوالحسن علی بن جولوغ فّرخی، ـ 
معجم الّتاریخ الّتراث االسالمی فی مکتبات ). م۲۰۰۱(بلوط، علی الرضا و أحمد طوران قرهـ 

.دارالعقبة: قیصری. العالم



٢٣١/)  آبادیندا حیدرپور نجف(اشعاری نویافته از عنصری بلخی 

).۱۳۴۱(عنصری ← مقدمه . قریب، یحییـ 
دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی . »هفت قصیدۀ بازیافته از عنصری«. )۱۳۵۳(ـ ــــــــــــــ

.۱۳۴- ۱۲۵: ۴، شگاه تهراندانش
.انتشارات علمی: تهران.به کوشش ایرج افشار.یادداشتهای قزوینی.)۱۳۶۳(قزوینی، محمد ـ 
چاپخانۀ : تهران. به تصحیح میر جالل الّدین حسینی. دیوان. )۱۳۳۴(بدرالّدین قوامی رازی، ـ 

.سپهر
به کوشش عبدالحی .یتاریخ گردیز.)۱۳۴۷(گردیزی، عبدالحی بن الضحاک بن محمود ـ 

.انتشارات بنیاد فرهنگ ایران: تهران.حبیبی
.مؤلف:تهران. ۲، جفهرست کتابهای چاپی فارسی). ۱۳۵۱(بابا مشار، خانـ 

مؤّسسۀ فرهنگی :تهران.۳، جهای خّطی فارسیفهرست نسخه).۱۳۴۹(منزوی، احمدـ 
.یامنطقه

: تهران. به تصحیح رینولد نیکلسون. ۲، جعنویمثنوی م. )۱۳۶۳(جالل الّدین محّمد مولوی، ـ 
.امیرکبیر

.انتشارات فروغی: تهران. ۱، جتاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی.)۱۳۶۳(نفیسی، سعید ـ 
: تهران. اصغر حکمتبه سعی و اهتمام علی. مجالس النفائس. )۱۳۶۳(علیشیر ،نوائیـ 

.کتابفروشی منوچهری
بنیاد یادگار : بریتانیا. مورتن. ایچ. کوشش ایبه. نامهسلجوق. )م۲۰۰۴(لدین ظهیرا،نیشابوریـ 

.گیب. دابل یو. جی. ای
. به کوشش محسن ناجی نصرآبادی. ۳، جریاض الشعراء). ۱۳۸۴(ـ واله داغستانی، علیقلی 

.اساطیر: تهران
به تصحیح محّمد . )تاریخ آل سلچوق(التواریخجامع ). ۱۳۸۶(الله همدانی، رشیدالدین فضلـ 

.مرکز پژوهشی میراث مکتوب: تهران. روشن
زیر نظر احسان . دانشنامۀ ایران و اسالم:در. »ابوسهل َحمدوی«. )۱۳۵۷(یوسفی، غالمحسین ـ 

.۱۰۵۴- ۸/۱۰۵۳: تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. یارشاطر
- Karatay, Fehmi Edhem (1961). Topkapi Sarayi Müzesi Kütüphanesi Farsça

Yazmalar Kataloğu. İstanbul: Topkapi Sarayi Müzesi.




