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 چکیده

های همیشگی مصحّحان در نگاشتن تعلیقات خودد روم موتن تصوحیحیش ر شون      یکی از دغدغه    

کمدن نام شاعمان   ندیسندگانی است که سخنی از آنان در متن مدرد نظم  ارد شده است. گاه ایون  

-شددش که مصحّح یا ره مشخّص کمدن رخشی از آن رسونده موی  گیم می   قتفمسا کار چنان طاقت

نیوز از آن ر ی کوه روا ایون      سوندراد ناموه  کشد. مصحّحان کتوا   کند یا ناگزیم از این کار دست می

انودش رناچوار روه    ر  ردده   فمصت کافی رمای پمداختن ره این کوار در اختیوار نداشوته   دشداری ر  ره

در این مقالوه روا    اند.دادی از گدیندگان اشعارِ ره کار رفته در کتا  رسنده کمدهمشخّص کمدن نام تع

  مماجعوه روه منوار      سوندراد ناموه  استخماج رخشی از شداهد شعمی فارسی   عمری ره کار رفته در 

 ایم.گدناکدن فارسی   عمری ره مأخذیاری این شداهد پمداخته

 

 ن سممقندیش نثم فارسیش شداهد عمریش شداهد فارسیراد نامهش ظهیم الدّیدسن:ي کلیديهاواژه
_______________________ 

 
 .*دانشجدی کارشناسی ارشد زران   ادریّات فارسی دانشگاه رازی کممانشاه

 reza_salemian@yahoo.com**استادیار گم ه زران   ادرّیات فارسی دانشگاه رازی کممانشاه                  

 

 

 

 



 

 

 مقدّمه

     

د رن الحسن الظهیمی الکاتب السممقندی است کوه  د رن علی رن محمّمحمّ یدراد نامهش ندشتهسن    

 ایهرا روم تمجمو  کوار خودد   سممقندیش اساس  .ندشته شده استه.ق  006-065های در حد د سال

 پهلودیِ موتن  ره امم ندح رن نصوم سوامانی از    هو.ق333در سال اردالفدارس فنار زی نهاده است که 

گوی هوم   ندیسوند  ۀالن   شوید سوممقندی رنوا روم رسوم متمسّو      ده ردد.دری انجام داارسی پره  کتا 

  اشوعار   امثوال فارسوی   عمروی     ن   آراسته ره آیات   احادیو   ره نثمی مزیّعصمانشش کتا  را 

-ره شمار می ی   مصندع اد  فارسیهای زیبای نثم فنّکتارش از نمدنه ای کهگدنه؛ رهآ رده استدر

 .دآی

های هم عصمان ندیسوندهش مشوهدد   ممسودم رودده   از     که در ندشته یکی از مدارد شاخص کتا  

. ره اشوعار عمروی   فارسوی اسوت     فما انش استشهاد شده استهای سبکی د ره محسد  می یژگی

ای علی رغم فما انی راالی اسشهاد  ی ره این اشعارش در هیچ مدردی ره نام گدیندگان اشوعار اشواره  

خدیش از این  های جداگانۀینی در تصحیحاحمد آتش   کمال الدّگدنه که گفتیم همانکمده است. ن

ناشوناخته   شاشعاررسیاری از گدیندگان ا همچنان امّ ؛اندای از سمایندگان را مشخص کمدهکتا ش پاره

ان شواعم ی از دیگوم  ش تعوداد رضاعت مزجات خدیش کدشیم در حدّمی جستارین ا در اند.ماندهراقی 

 ص کنیم.را مشخّره کار رفته در این کتا  فارسی   عمری  اشعار

 

 بحث

  غمْ کُلِّ من البمیۀِ  أمنُ               األممْ  رشدُ العبادِ العبادِ صالحُ

 القلمْ  رِفْقِ الحسامِ رخمقِ                        ثال ٌ لهما ما رشیئین     

 (3: 1331ظهیمی سممقندیش)

 (111:1115)رُستیشیاد شده از اردالفتح رُستی است. د  ریت 

  الحذرِ غایۀَ فیها الجدرِ من  احذرْ          مملکۀً  ُلیتَ إِن رالعدلِ علیكَ

 حضمِ  فی رد ٍ فی ینفیح  الجدرُ          رلدٍ من احتلَّ أنى ینفیهِ فالعدلُ 

 (50: 1331ظهیمی سممقندیش)



 

 

 (31:1115ستی است. )رُستیشاردالفتح رُ این د  ریت نیز سم دۀ

 طدیال حزنا أ رثت قد                 ساعۀٍ شهدۀ  لم 

 (56: 1331ظهیمی سممقندیش)

: 1151؛ نودیمیش 11:1151ثعوالبیش ؛ 305: 1156اردالعتاهیهش ) نسبت داده اند. ره اردالعتاهیه این ریت را

 (16: 3ج

 نشددر میپای عمم استدا          نشدد       دست در ر زگار می

 نشدددر دل   دیده خدار می       ست امل     ا شاهدی خد  صدرت 

  نشددرنگ چندین نگار می   زی که در عم سی ممگ         شاد می 

 (51: 1331ظهیمی سممقندیش)

 (310 :5ج ش1316. )اندریش استغزلی از اندری  ءزاشعار مذکدرش ج

 القدر تشتهی ال رما أتاك  إن          ره  ارض المجلد  القدر على اصبم

  کدر صفدۀ یدماً سیتب  إالّ                    ره یسمّ عیشٌ الممئٍ صفا فما 

 (11: 1331ظهیمی سممقندیش)

 رد ن نام گدینده آمده اسوت.  الکاملند؛ همچند در ده اکمره نام السارق البمرمی ضبط این د  ریت را 

 (35: 5جش 1111مبمدش؛ 10ش ص10: ج1155صفدیش)

  تعافى الدرى هجد من لتسلم         رمدعدٍ سمحتًَ أن الخالف تدقَّ    

  خالفا لقبده ما  إیماقه        ندره رعد من الصفصاف أثمم فلد    

 (11: 1331ظهیمی سممقندیش)

 (156:1115اردالفتح رُستی است. )رُستیشسم ده های از این د  ریت 

 «األلسنا الکالم من  ما الحب»

 (00: 1331یمی سممقندیشظه)

 چنین است:آن مصماع د م  ؛ی استل ریتی از متنبّع ا ّامصم شکالم مذکدر

 (103ش ص6: ج1355ارن خلکانش؛ 105:1153متنبیش) «أعلنا ما عاشقٍ شکدى ألذُّ »

  حِمَارُ أَمْ تَحْتَكَ أَفَمَسٌ               الغُبَارُ  َیَنْجَلِی تَمَىَ سَدْفَ

 (63: 1331شظهیمی سممقندی)

 است. از ردی  الزمان همدانیاین ریت 



 

 

 (505ش ص1: ج1111شیاقدت حمدی؛ 110: 1151)همدانیش 

  مطاع لنا سألت إن  قدلك              مطی  لنا سئلت إن فعالك

 (61: 1331ظهیمی سممقندیش)

 (31ش ص1ش ج1151)ندیمیش ش سم دۀ رحتمی است.راال ریت

  دل کم نکند ز د ستداری         ما را تد ره هم صفت که داری  

 (61: 1331ظهیمی سممقندیش)

 (355ش ص5: ج1316ست. )اندریشا اندری هایریتی از غزل

  الباَلَیَا عَلَى صَبَمَ القاَلَیَا أکَلَ مَنْ

 (61: 1331)ظهیمی سممقندیش

 (11: 11513) ثعالبیشآمده است. مثیل   المحاضمهالتّ ست که درا مثل مشهدری

  حُجْبا عَجاجتِهِ مِنْ عَلَیْها فمَدّتْ         مُغَارَهُ خافَتْ اللّیْلِ جُدمَنُ کأنّ

 (15: 1331ظهیمی سممقندیش)

 (115تا:جمجانیش ری؛ 353:1153)متنبیش است. ینبّتممش سم دۀ عشاین 

 تماسل الضمیم فی صدقٍ رسائل             ریننا کان أشباحنا غیِّبت إذا

 تداصل الدداد رإخالص تالقی          مغم ٍ شمقٍ کلِّ فی  أر احنا

 (13: 1331ظهیمی سممقندیش)

 (351: 5ش ج1151شیاقدت حمدی) ثبت کمده اند. علی رن البناءاین د  ریت را ره نام ارد

  المأثم فی شمیکه العفیف کان           رخائن استعان إذا العفیف إن

 (31: 1331ظهیمی سممقندیش)

: 1ش ج1115؛ زمخشمیش105: 1شج1111شاست. )ارن حمد ن الغندی منهال رن ءالعال این ریت سم دۀ

105) 

  ندر  المفارق العین سدى فی                 ریاضٍ  کل مظلمٌ أریضٌ

 (111: 1331ظهیمی سممقندیش)

 (135:1153غزّی است. )غَزّیش شعم سم دۀ

  مبتسماً عبیسالت شدۀ من فَخیِلَ             حفیظته من شفتاه قَلَّصتْ قد

 (153: 1331ظهیمی سممقندیش)



 

 

 (33: 3ج ش1111مبمدش؛ 351تا: جمجانیش ری؛ 3/115تا: جری)اردتمامش .است از ارد تماماین ریت 

 الحدی ُ کان کذا ش فملّتنی               َجْدِی  قدیمَ رها کَلَفی رَأَتْ   

  حَثی ُ أضالعی رین  شدقٌ                    إلیها یُنَازِعنی قلبٌ  لی   

 (135: 1331ظهیمی سممقندیش)

 (166ش ص1: ج1111. )قیم انیشاندنسبت داده ارد نداس را رهشعم این 

  سَقانا قد ریقكَ سلسال  من            أتانا  َهْناً الکمى فی خیالُكَ

 (136: 1331ظهیمی سممقندیش)

 (003: 1ج ش1111شراخمزی) است. د الدجدیحمد رن محمّ این ریت سم دۀ

 رغصتّی أمت دعنی                  قصتی عن سائلی یا   

 حصّتی منهم  الیأس               الدرى أیدی فی المال   

 (133: 1331ظهیمی سممقندیش)

 (111 :1ج ش1151)ثعالبیش است. از ارد منصدر شافعید  ریت فدق 

 عمفات حدت  ما المقام            له عَبْدُهُ أنَا رِالَّذِی أقْسِمُ عزُّ یَا  

 ثقات  الکمام رذلك فثقی                ً خَلِیلَۀ سِدَاكِ أرَداً أصْطَفِی الَ  

  رُفَاتُ  َالْعَظَامُ صَدْتَكِ لَبَّیْتُ            دعدتنی ثم التم  فی أننی  لد  

 (111: 1331ظهیمی سممقندیش)

 .دانود شعم را از کثیم عوزّه موی  دحیدش قات اسمارالتّدر تعلی ح ره نقل از استاد شفیعی کدکنیمصحّ    

در « عوزّ »آمدن لفو    ره سبباشتباه  گدیا این (563ش تعلیقاتِ کمال الدّینی:1331ظهیمی سممقندیش)

روه جوای    ارستانی است   در تمام نسخ دیدان  یرشار رن رُمد طخ سم دۀشعم  ینا متن شعم است.

 (36: 5ج ش1313شضبط شده است. )تخارستانی« عبد»ش «عز»

  کامِنَهْ المکارِهِ طَیِّ فی هلل                رشُکْمِها یُسْتَقَلُّ ال نعمۀٍ کم  

 (115: 1331ظهیمی سممقندیش)

 روه اردالعتاهیوه منسود  شوده اسوت.      هست   هوم  در دیدان منسد  ره امام علی )ع(این ریت هم 

 (556: 1113شعسکمی ؛135: 1153شطالبرین اری )دیدان علی

  غاسله رالماء ینقیه أن فهیهات           طاهما یك لم الممء رداء ما إذا

 (113: 1331ظهیمی سممقندیش)



 

 

 (53: 1331ش)رستی .است د رن قاسم الکمیزیاز محمّریت 

 رمآ ر از مدرانِ مار گشته دمار     مار شدند      مخالفان تد مدران ردندش  

 که اژدها شدد ار ر زگار یارد مار     مکن درنگ   ازین ریش ر زگار مبم     

 (653: 1331ظهیمی سممقندیش)

  (653 :1ج ش1333شعم از مسعدد رازی است. ) ریهقیش

  الیاسِ م َ النّجاحِ أَسْبا ِ  أکْثَمُ              کَداذِ ٌ القِدَاحَ إنَّ أجارَتَنا 

  (100: 1331ظهیمی سممقندیش)

 ش1115؛ زمخشمی:505 :م1330شجمجانی؛ 33: 0ج ش1333تندخیش). د رن  هیبز محمّا ی استشعم

 (316: 0ج

  استسقاءُ ره لمن السُّعال ضمر            أخالقهُ مُّنیضُتَ هدلَالجَ إنَّ  

 (161: 1331ظهیمی سممقندیش)

 (131 :1151)ثعالبیشاست.  اردالفتح رُستی ریت سم دۀ

 النجدمُ غارتِ إذا حتى               لیلی طدلَ ش النجمُ ندیمیَ 

  نَدِیمُ  اَل حَبِیبٌش فاَل                    للبالیا الصبحُ أسلمنی

 (111: 1331ظهیمی سممقندیش)

 (350 :1111ارد فماس همدانیش) است. ارد فماس همدانیهای سم دهاز این د  ریت 

 صفیم هِسَمِیعَتَیْ  رین نَمْلٌش             تَلیله فدق کأَنَّ العِنان قَلِقُ  

  سعیم فهد جاش ما إِذا أَمّا             مشى إِذا للناظمین جَنَّۀٌ هد  

 (135: 1331ظهیمی سممقندیش)

 (311:5551) غزیشاست.  یزّغَهای سم دهاز این ریت نیز 

  ره عالمیت رساند که اندر  فمداست         جهانگذاری که امم زش ار رم انگیزی 

 (135: 1331ظهیمی سممقندیش)

 ست را این مطل :ا اندری ۀدریتی از قصی

  چما مجاری احدال رم خالف رضاست       ل حال جهانیان نه قضاستاگم محدّ          

 (11: 1ج ش1316)اندریش

 هدانا لقیت فقد هدیت فإذا            مسم قۀٌ الهدى من الهدان ندن  



 

 

 (131: 1331ظهیمی سممقندیش)

 (153:1151)ثعالبیش است. طاهم رن اهلل عبد رن اهلل عبیداز شعم 

  ست خداریهم از مادر عشق زاده          چه گدیم که خدارم ز عشق تد گدیی

 (131: 1331ظهیمی سممقندیش)

 ست را این مطل :ا اندریهای غزل این ریت از یکی از

  منم همچنان رم سم د ستداری          تد گم د ست داری مما  ر نداری   

 (353: 5ج ش1316ش)اندری

  مخمج األسنّۀ رین من  أمکن           رأهله القضاء ضاق ررّما  یا

 (131: 1331ظهیمی سممقندیش)

 (155: 1155شممزرانی؛ 33: 0ش ج1333تندخیش .)سم ده است د رن  ُهَیبمحمّ این شعم را

 الجدهم کندز من أنف   العلم                    مهارۀ جاللۀ فیه العلم 

 م األعص راقیات یبقى  العلم          صمفه الزمان على الکندز نىتف 

 (551: 1331ظهیمی سممقندیش)

نام گدینوده آموده   رد ن  غمر الخصائص الداضحهدر  شاست یب طبمیمنسد  ره ارد الطّاین ریت که 

 (116: 1153؛  طداطش313تا: )سلفیش ری است.

  إحسان رعد إلیه أساءت إال           أحدٍ إلى تحسن لم اللّیالی إن 

 (550: 1331ظهیمی سممقندیش)

ی تعدادی از ادیبان ایون ریوت را رود ن تصومیح روه نوام       طمفز ا است.منسد   ارن معتزره این ریت 

 اند:ره همماه این د  ریت آ ردهدر کتب خدیش  گدینده

 ان سلط عز ذا کان  إن فیها                     رمقدرۀ الدنیا أخا تغبطنّ ال

 مم ان رن رالفضل الدهم حدادث          صنعت ما األیام غیم من یکفیك

  (33: 1153  طداطش؛ 1151: 513؛ ثعالبیش555: 5ش ج1113)تدحیدیش 

 الشکم رإحسانك ینهض فلم إلی           ردأۀ عدداً أحسنت قد ر  فیا  

  عذر لی لیس رأن إقماری فعذری             حجۀٍ لدیك عذر ذا کان فمن  

 (555: 1331ظهیمی سممقندیش)



 

 

در دیودان هوم د     شانود ره محمدد  رّاق نسوبت داده  دانسته   هم ارد نداسهم از که این د  ریت را 

)ارون  نیوز رجودع شودد روه:      (555: 1115؛  راقش 111: 3ج ش1335)ارود نوداسش     .اسوت  شده ارد 

 (133: 1ش ج1155؛ قمطبیش336: 1: ج1111حمد نش

  م جدری ریزار نباید شده  ز یار ره         هم زخمی افگار نباید شداز د ست ره   

 (536: 1331ظهیمی سممقندیش)

 (1330: 303)سناییشاست. غزلی از سنایی مطل  شریتاین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیري   نتیجه

همانگدنه که دیدیم ظهیمی سممقندی اریات رسیاری را از شاعمان عم    فوارس را روه عنودان        

 رده است. این امم نشان از تسلّط  ی رم ادریات عمری   فارسی دارد. در ندشوتار حاضوم   استشهاد آ

منب    مأخذ شداهد شعمی یادشدهش از الرالی متدن گدناگدن مشخّص شد. نتیجوۀ ایون پوژ هش را    

-هوای ایون  تدان تکمیل کنندۀ تعلیقات چاپهای آتی سندرادنامه دانست. ره عال هش حاصل پژ هشمی

 های تحقیقات ادری مفید  اق  شدد.تداند در دیگم زمینهچنینی می
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ش ریم ت دار الکتوب  جم    تمتیب: عبد العزیز الکممش الطبعۀ األ لی (ش1153دیدان علی رن اریطالب )

 العلمیه.

 .صادر دار :ریم ت شالحمد نیۀ التذکمۀ (ش1111)الحسن رن دمحمّ شحمد ن رنا

ش عبواس  إحسوان : قیو حقت شالزموان  أرنواء   أنباء األعیان  فیات(ش 1355) حمدم رن أحمد ارن خلکانش

 .دارصادر :ریم ت

دیدانش رشمح اخطیب التبمیزیشتحقیوق: محمود عبوده عوزّامش الطبعوۀ المارعوۀش قواهمه:         تا(شاردتمام)ری

 دارالمعارف.

 نشم.دار ریم ت للطباعۀ   الریم ت: (ش دیدانش 1156اردالعتاهیهشایماعیل رن قاسم )

 (ش دیدانش تحقیق: ایقالد فاغنمش فیسبادن: دار النشم فمانز اشتاینمش 1335اردنداسش الحسن ارن هانی)

 دار :ریوم ت ش المارعوۀ  الطبعۀ شالقاضی  داد:.  تحقیقش   الذخائم البصائم (ش1113)حیان  أرد شالتدحیدی

 صادر

 .سخنچاپ پنجمش تهمان:  تصحیح مدرس رضدیش دیدانش (ش1316اندری)

 .: دار الجیل(ش دمیۀ القصم   عصمۀ العصمش ریم ت1111راخمزیش ارد الطیب)

 (ش دیدانش تحقیق  ریۀ الخطیب   لطفی الصقالش دمشق: مجم  اللغۀ العمریه.1115رُستیشاردالفتح)

 عبود  ینالودّ  محوی  دمحمّو :  تحقیوق  شالفضوالء   نزهۀ العقالء ر ضۀ (ش1331)حبان رن دمحمّ شرستی

 .العلمیۀ الکتب دار :ریم ت شالحمید

ش چواپ د م  دیشی   مهودی سویّ  د جعفم یواحقّ تصحیح محمّ تاریخ ریهقیش (ش1333اردالفضل) ریهقیش

 .تهمان: سخن

: قواهمه  د شدقی اموینش د رفعت فتح اهلل   محمّتحقیق محمّ دیدانش (ش1313تخارستانیش رشار رن رُمد)

 .لجنۀ التألیف   التمجمه

 دار :ریوم ت  شالشوالجى  عبودد : تحقیوق  شالشدۀ رعد الفمج (ش1333)علی رن المحسن البصمیش تندخی

 .صادر



 

 

الثانیوۀش   الطبعوۀ  شالحلود  دمحمّو  الفتواح  عبود : المحقق ش المحاضمۀ مثیلالتّ (ش1153ثعالبیشاردمنصدر )

 .للکتا  العمریۀ الدار: ریم ت

 الطبعوۀ  شقمحیوۀ  دمحمّو  مفیود : المحقق شالعصم أهل محاسن فی الدهم یتمۀ (ش1153وووووووووووووو )

 ریم ت: دارالکتب العلمیه. شاأل لى

 دار :ریوم ت  شاأل لوى  الطبعوۀ  شالتنجوی  دمحمّو : تحقیوق  شاإلعجاز دالئل (ش1330)عبدالقاهم شالجمجانی

   .العمری الکتا 

:  شومح  تحقیوق ش  خصودمه  المتنبوی  روین  الدساطۀ تا(ش)ریالعزیم عبد رن علی الحسن أرد شالجمجانی

 . شمکاه الحلبی الباری عیسى مطبعۀشالبجا ی دمحمّ علی رماهیمشإ الفضل أرد دمحمّ

 ریم ت: دار الکتا  العمری.(ش دیدانش شمح خلیل الد یهیش الطبعۀ الثانیهش 1111حمدانیش ارد فماس)

: تحقیق: عبد األمیم مهناش ریوم ت  رمار   نصدص األخیارش(ش رری  اال1113د رن عمم )زمخشمیش محمّ

 .مؤسسه أعلمی

 .میماث مکتد لش تهمان: چاپ ا ّ ینیشد راقم کمال الدّمحمّ سندراد نامهش (ش1331ی سممقندی)ظهیم

 :المکمموۀ  مکوۀ  شالبار دی عمم عبداهلل: تحقیق فمش)ریتا(ش معجم السّ أحمد طاهم أرد سلفی األصفهانیش

 .التجاریۀ المکتبۀ

 سنایی.ان: چاپ ششمش تهم س رضدیشد تقی مدرّتصحیح محمّ دیدانش (ش1330سنایی)

 .دار إحیاء التماثریم ت: (ش الدافی رالدفیاتش تحقیق: احمد ارناؤ ط   تمکی مصطفیش 1155صفدی)

 أرود  دمحمّو    البجوا ی  دمحمّو  علوی  :تحقیوق  شعم الشّ الکتارۀ الصناعتین (ش1156ش اردهالل)عسکمی

 .العصمیۀ المکتبۀ :ریم ت شإرماهیم الفضل

ز جمعوۀ  کممدُری: الطبعۀ األ لیش دیدانش تحقیق: عبدالمزاق حسینش (ش 5551رن عثمان ) مغَزّیش ارماهی

 .الماجذ للثقافۀ   الثماث

الطبعوۀ   د ممسی الخودلیش (ش رهجۀ المجالس   نزهۀ المُجالسش تحقیق: محم1155ّعبد النمم ) قُمطبیش

 .ریم ت: دار الکتب العلمیۀالثانیۀش 

 علوى  یدسوف  :تحقیوق  شاأللبوا    ثموم  ألدا ا زهوم  (ش1111)إرماهیم إسحاق أرد شقیم انی الحصمی

 .العلمیۀ الکتب دار: ریم ت شالطبعۀاأل لى شطدیل

ش الطبعوۀ  إروماهیم  الفضول  أرود  دمحمّو : قیحقت ش األد  اللغۀ فی الکامل(ش1111)یزید رن دمحمّ شمبمد

 .العمری الفکم دار :القاهمۀ الثالثۀش



 

 

 اعۀ   النشمدار ریم ت للطبریم ت:  (ش دیدانش1153ارد طیب)متنبیش

 الکتوب  دارریم ت:  شکمنکد. ف : تعلیق تصحیح شعماءالشّ معجم (ش1155)عممان رن دمحمّ شممزرانی 

 .العلمیۀ

ش  جماعوۀ  قمحیۀ مفید: تحقیق شاألد  فندن فی األر  نهایۀ (ش1151) الدها  عبد رن أحمد ندیمیش

 .العلمیۀ الکتب دارریم ت:  شاأل لى الطبعۀ

ش جم    دراسۀ   تحقیق: اُ.د  لیود قصوا ش الطبعوۀ األ لوی. مؤسسوۀ      دیدان (ش1115 راقش محمدد )

 الفندن.

: تصوحیح   تعلیوق   شالفاضوحۀ  النقائض الداضحۀ  عمر الخصائص غمر (ش1153ین)رشید الدّ  طداطش

 .العلمیۀ الکتب دار :ریم ت شاأل لى الطبعۀ شالدین شمس ارماهیم

یسومی عبود الغنوی عبود اهللش الطبعوۀ الثالثوهش        ۀ   تحقیق:(ش دیدانش دارس1151همدانیش ردی  الزمان )

 ریم ت: دار الکتب العلمیه.

اسش الطبعوۀ األ لویش ریوم ت: دار الغوم      (ش معجم األدراءش تحقیق: احسان عبّو 1111یاقدت حمدی )

 .اإلسالمی

 


