
  
  
  
  
  

  ها و مفاهیم  تقدیم به استاد دکتر اسماعیل رفیعیان که با عمل به آموزه
  .بخش بود  زندگی را زینت،عالی انسانی و عرفانی

   در شعر فارسی»طالع«بررسی مفهوم 
  

  عباس ماهیار
  دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد کرج

  
 کوکب بخت مرا هیچ منجّم نـشناخت      

  

 یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم         
  

  

  حافظ
ای یـا تولـد     کننـده   البروج را که به هنگـام سـؤالِ سـؤال           ۀقسمتی از منطقـ  

در . کنـد، طـالع گوینـد     افـق شـرقی طلـوع مـی       نوزادی و یا اقدام به کاری در        
بینی دربـارۀ هـر امـری       شناسان برای قضاوت و یا پیش     روزگاران پیشین ستاره  

کردنـد و   کردند و آن را بر دوازده قسمت تقسیم می        اقدام به استخراج طالع می    
گفتنـد و بـا مـشخص کـردن         های طالع می  گانه را خانه  های دوازده این قسمت 

سپس . کردندای تنظیم می  ها، برای هر امری زایچه    در این خانه  جایگاه سیارات   
هـای طـالع بـه      هـا در خانـه    ها و محل برج   با توجه به جایگاه سیارات در برج      

ما در این مقاله بـرآنیم      . کردندبختی یا شوربختی در امر مفترض حکم می       نیک
اعران را  که در باب این امور به کندوکاو بپـردازیم و بیتـی چنـد از اشـعار شـ                  

  .توضیح دهیم
هـا را علـوم عقلـی       بندی علوم، قسمتی از دانـش     دانشمندان متقدّم در رده   

های منطق و طبیعیات و الهیّات و علـوم         اند و علوم عقلی را شامل دانش      نامیده
هـای هندسـه و     اند و فروع علوم تعلیمی را مشتمل بـر دانـش          تعلیمی یاد کرده  

ابونصر فارابی در    ).999، ص 1353خلدون،  ابن(د  انحساب و موسیقی و هیأت دانسته     
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العلوم نیز دانش نجوم را در زیـر مجموعـۀ علـوم تعلیمـی آورده                 کتاب احصاء 
  ).39،ص1348ابونصر فارابی،(است 

منجّمان، دانش اخترشناسی را بر دو بخش علم نجوم و علم احکام نجوم             
 از فـن احکـام      در اینجا به سبب پرداختن به موضـوع خاصـی         . اندتقسیم کرده 

کنیم و تنها   های مختلف آن را کوتاه می     نجوم، سخن دربارۀ علم نجوم و شاخه      
النهرین پاشیده شـد و بعـدها         ابتدا بذر دانش نجوم در بابل و بین       : گوییم که   می

هـای  مند شـدند و پـس از انتقـال آن بـه سـرزمین          یونانیان از محصول آن بهره    
هـای دوردسـت    ن برخاسـت و سـرزمین     اسالمی، شعلۀ نور بسیار بلنـدی از آ       

  .فرنگ را روشن گردانید
ها پرداختند؛ قـوانین فلکـی عرضـه        ها دادند و نظریه   عالمان فرنگ فرضیه  

کردند؛ علم فیزیک و هیأت و نجوم امروز را پایه گذاشتند و فضا را شکافتند؛               
در ها قیام کردند و توفیق یافتند امّا          توسط کاوشگران برای کشف اسرار آسمان     

هـایی چـون عبـدالرحمن صـوفی و         کشورهای اسالمی با وجود ظهـور نابغـه       
الدین جمشید کاشانی و      ابوریحان بیرونی و خواجه نصیرالدین طوسی و غیاث       

صدها عالم نجومی دیگر و دایرکردن صـدها رصـدخانه و رصـد سـتارگان و                
هـای  های ایلخانی و خاقانی و الغ بیگی و تـألیف کتـاب           ها و تقویم  تنظیم زیج 

هـای  نجومی و غیر آن، در کمال شوربختی باید گفت که همگـام بـا پیـشرفت               
نجومی و دقّت در حرکات روشنان فلکی، دانش دروغینی در جوامع اسـالمی              

و این همان دودی    . روایی یافت که منجر به پیشگویی در سرنوشت آدمیان شد         
پـیش  است که چشمان مـا را تیـره سـاخت و آثـار مخـرّب آن هنـوز هـم از                      

اینـک مـردان و     مان دور نشده است و دلیل این مدّعی آن است که هـم            دیدگان
کنند تا برای آنان سـر کتـاب بـاز          زنان ما از پیر و جوان به شیادانی مراجعه می         

  1.کنند و از سیمیا و لیمیا و هیمیا و ریمیا سخن گویند

 هـا چنـان در دل و جـان        آمدِ بخـت و اقبـال، ایـن ناهنجـاری         و از خالف  
زمین جای گرفتـه اسـت        زمین و احیاناً مغرب     های متمدن امروزی مشرق     انسان

ها در روز شنبه اگرچه سخت بیمار باشـند، بـه سـبب انتـساب روز                که بعضی 
کننـد و روز    شنبه به زحل کـه نحـس اکبـر اسـت، بـه پزشـک مراجعـه نمـی                  

هـای  هکنند و کارخان    چهارشنبه به دلیل نحوست آن، پیوند زناشویی برقرار نمی        
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هـای خـود    های صندلی ها را از ردیف   هواپیماسازی ردیف سیزدهم از صندلی    
  .کنندحذف می

انـد از اعـضای پیکـر       شاعران که جماعتی نازک دل و زودرنج و حـساس         
همین جوامع هستند و گاهی خرافه در دل و جان آنان نیز  بیش از دیگران راه                 

از خرافات، مـضامین    .  است یافته و با رگ و پی و دل و جان آنان عجین شده            
-ایم یا اندوهگین شده   ایم و از آن لذّت برده     اند که بارها خوانده   دلنشین ساخته 

سلطان غزل، خواجه شیراز، کـه چنـدان مـشتاق علـم احکـام نجـوم هـم                 . ایم
شفقت خود زبـان      نیست، در جستجوی زایچه طالع خویش است و از طالع بی          

ین همه لطایف و ظرایف را از فرهنـگ         آیا ا . به شکوه و شکایت گشوده است     
غنی ما باید بیرون ریخت؟ به گمان نگارندۀ این سطور، برای رفـع مـشکالت               

هـا را بایـد جـستجو کـرد و اسـرار            ها تأمل کرد و معانی ثـانوی آن       باید در آن  
  .دیگری از آن به چنگ آورد

طـالع در لغـت بـه معنـی برآینـده و            . برگردیم به توضـیح عنـوان اصـلی       
 است که   2البروجۀکننده است و در اصطالح اخترشناسان جزوی از منطقـ          طلوع

مثالً به هنگام زاده شدن کـودکی و یـا جلـوس پادشـاهی یـا                (در وقت معیّنی    
بر افق شرقی در حال طلوع      ) ایکنندهنهادن سنگ بنای شهری و یا سؤالِ سؤال       

وریحان بیرونـی، بـی     اب(گویند    باشد، برج را برج طالع و درجۀ آن را درجۀ طالع می           
  ).205 ص تا،

منجمان احکامی، برای طالع، ارزشی بـیش از حـد قایـل بودنـد و بـرای                 
ابونـصر حـسن بـن علـی قمـی،          (کردند    استفاده می 3استخراج آن معموالً از اسطرالب    

 چون برای هر امـر مهمـی طـالع    4معتقدان به احکام نجوم  . )124و120، صص 1375
ح یا تباهی طالع و از سعد و نحـس کواکـب            کردند، از صال  وقت استخراج می  

منـدی یـا    هـای طـالع و بهـره      طالع و حضور کواکب نحس یـا سـعد در خانـه           
 دربـارۀ خوشـبختی یـا شـوربختی صـاحبان           5گانهبهرگی آنها از حظوظ پنج      بی

  .کردندگویی میطالع در آینده پیش
یـا از   انـد و    شاعران از طالع ناموافق خود سخن گفته و از آن شکوه کرده           

  :اندطالع خجسته سخن گفته و آن را ستوده
  گوینــد کــار طــالع خاقــانی از فلــک

  

  امسال بد گذشت چه امسال پـارهم        

  )786: دیوان(خاقانی   
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ــد  ــانی چن   بــس بــس ای طــالع خاق

  

ــد     ــال داری بن ــه ب ــدش ب ــد چن   چن

  )772: دیوان(خاقانی   
  

ــالع    ــروز از ط ــد ام ــزد کنن ــپاس ای ــاران س ــرا ی   م

  

  

   و یارم چنان آمـد کـه مـن خـواهم           بنامیزد دل   

 چه نقش است این که طالع بست تا بر جامۀ عمـرم             

  

  

  طرازی کĤرزو دارم چنان آمد که مـن خـواهم           

  )636 :دیوان( خاقانی  
  

  :و موالنا با توجه به کوکب بخت به آن نگریسته است
 هر کرا بـا اختـری پیوسـتگی اسـت         

 طـرب طالعش گـر زهـره باشـد در         
ــو  ــی خـ ــود مریخـ ــ نریزور بـ  وخـ

  
  

  
  

  مر ورا با اختر خود هم تکـی اسـت           

ــب   ــشق و طل ــی دارد و ع ــل کل  می
 جنگ و بهتان و خصومت جویـد او       

  

  )1/46 :مثنوی( مولوی
  

ــب    ــیارات و رأس و ذن ــع س ــین مواض ــا تعی ــان ب ــرج6منجم ــای  در ب ه
کننـد تـا در     های طالع، آن را به زایچۀ طالع تبدیل می        منطقۀالبروج بر پایۀ خانه   

  .تگی یا ناخجستگی آن از فراغ بال بیشتری برخوردار باشندتبیین خجس
عنوان نمونه زایچه بغداد را به نقل از کتاب آثار الباقیۀ ابوریحان بیرونی               به

  ).365ص ،1352 بیرونی،(کنیم در اینجا نقل می

  وتدالسماء
 منجم ایرانی با محاسبات دقیق نجومی کشید و بـه           7این زایچه را نوبخت   

  . داد) ق. ه158-136(ه عباسی منصور، خلیف
  .اندگاه به زایچه بعضی شهرها اشاره کرده شاعران گه

  

  عقرب نهند طالع ری مـن نـدانم آن        

  

  دانم که عقرب تن من شد لقای ری         

  )444:دیوان(خاقانی   
 عقــرب از طــالع تبریــز و ری اســت

  

 نه ز عقرب ضرری خـواهم داشـت         
  
  )84:دیوان(خاقانی   
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  تداالرضو

  
و تبریـز اشـاراتی دلنـشین دارد        » ری«حمداهللا مستوفی درباره بنای مجدد      

  ).75و  53صص ،1362 حمداهللا مستوفی،(
های منجمان نقش اساسی    گوییهای طالع در پیش   با توجه به این که خانه     

هایی قایل بودند، در اینجـا نـاگزیر از           ها مدلول داشته است و منجمان برای آن     
البروج را از درجه طالع       ۀـگوییم که منجمان منطق   این مقالیم و می   مطرح کردن   

به دوازده بخش   ) های ساعت یعنی مطابق حرکت عقربه   ( برخالف توالی بروج  
ای ممکـن بـود     های درجات هر خانه   با این توضیح که اندازه    . کردندتقسیم می 

ـ از سی درجه کمتر یا بیشتر باشد امّا اندازۀ درجات هر خانه        ا خانـه هفـتم   ای ب
گفتند و  گانه را بیت یا خانه می     های دوازده هر یک از این بخش    . خود برابر بود  

 :برای هریک مدلوالتی به شرح زیر قایل بودند
تـن و عمـر و ابتـدای کـار اسـت و             اوّل دلیل بـر زنـدگانی و جـان و           ـ خانۀ   

  .النفس نام دارد  یا بیتۀالحیا بیت
  .خواندند المال هم می لق دارد و آن را بیتوان تعدوم به مال و معیشت و اعـ خانۀ 

 ۀاالخـر   و خویشان داللـت دارد و بـه بیـت          خانه سوم بر برادران و خواهران     ـ  

الع
د ط

وت
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  .معروف است
  .اآلباء نام داردمالک و عاقبت کار دلیل است و بیت چهارم بر پدر و اـ خانۀ 
  .شودد نیز خوانده میالولکند و بیت  تحفه و شادی داللت میپنجم به فرزند وـ خانۀ 
د هـا و آفـات و بنـدگان و خادمـان و چهارپایـان خـر               ششم بر بیماری  ـ خانۀ   

  .العبید نام داردالمرض و داللت دارد و بیت
  .شودالنساء هم خوانده می  شریکان و خصمان تعلق دارد و بیتهفتم بر زنان وـ خانۀ 
کنـد و   هـا داللـت مـی     اث و نکبـت    هـشتم بـر خـوف و مـرگ و میـر            ـ خانۀ 
  .شودالموت هم گفته می بیت

الـسفر    ست و بیت  نهم به سفر و علم و دین و تدبیر و اعتقادات متعلق ا            ـ خانۀ   
  .شودالدین هم گفته میو

الـسلطان   اشـغال سـلطانی و مـادران اسـت و بیـت        دهم خانه اعمـال و      ـ خانۀ   
  .شودالعمل هم نامیده می و

تان و یــاران تعلــق دارد و  دوســهــا ویــازدهم بــه امیــدها، ســعادتـــ خانــۀ 
  .شوداالصدقاء نیز خوانده می بیت

 بنـد و زنـدان داللـت دارد و          هـا و  دوازدهـم بـر دشـمنان و بـدبختی        ـ خانـۀ    
  ).73 و 72ص ،1348ابوالخیر محمد فارسی،(شود االعداء هم گفته می بیت

باره به توضیح بیتی از نظامی در داستان بـر تخـت نشـستن بهـرام                در این 
  :زیمپردامی

  

ــالع بخــت  ــرده ط ــود ک  اســدی ب
ــرام  ــاه و در شــشم به ــم م  در ده

  

ــخت     ــت و س ــدار و ثاب ــالعی پای  ط
 مجلس آراسـته بـه تیـغ و بـه جـام           

  

  )99:هفت پیکر( نظامی
  

گوید ماه در خانه دهم که خانۀ سلطنت و اعمال و اشغال            در بیت دوم می   
د توجـه قـرار     دقت مور   های طالع را به   اگر خانه . مربوط به آن است جای دارد     

الحیات آن برج اسد باشد، خانه دهم آن برج ثور خواهـد             دهیم، طالعی که بیت   
 مـاه  8با در نظر گرفتن آن که برج ثور جایگـاه شـرف  . بود که جایگاه ماه است   

در بیـت بعـدی     . است، پس ماه از قدرت تأثیرگذاری بیشتری برخوردار است        
خانـه شـشم در ایـن طـالع         . شاعر، محل بهرام را خانه ششم تعیین کرده است        

برج جـدی و جایگـاه شـرف مـریخ اسـت و از اثرگـذاری نحوسـت بـه دور             
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و مریخ که جنگجوی بارگاه آسمان است، خانه آفـات و رنجـوری را     . باشد می
با توجـه بـه ابیـات بعـدی، ایـن           . آرایی پرداخته است  اشغال کرده و به مجلس    

  .ای استطالع، طالع خجسته
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  الحیات د طالع بیتوت

  
  :با امعان نظر در دو بیت فوق و نیز توجه به ابیات زیر

  

ــه را کــرده بهــرام جــای   شــشم خان
  

 نمـای   چو خدمتگران گشته خـدمت      
  )83:شرف نامه(نظامی   

  

  خانه طالع عمرم ششم و هشتم کنـد       

  

 دهایید همه   چون ندیدید که جاماسب     

  )410:دیوان(خاقانی  
  

ــ   ــشم خ ــشتم و ش ــیکن از ه   ود رال

  

 بی ضـرر دیـده ام ز طـالع خـویش            

  )890:دیوان(خاقانی   
  

هـای  توان به این نکته پی برد که برای مخاطبان خاقـانی و نظـامی خانـه                 می
هـای طـالع    های بیماری و آفات و نکبات و مرگ در خانه         ششم و هشتم که خانه    

10 
 ثور

11 
 جوزا

12 
 سرط

1 
 اسد

2 
 سنبله

3 
 میزان

4  
 عقرب

5  
 قوس

6  
 جدی

7  
 دلو

8 
 وتح

9 
 حمل
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  .اندیی داشتهاند و مخاطبان با آنها آشناهای معلومی بودهشدند، جایگاه شمرده می
توان بر این موارد افزود، اوتاد طالع است که منجمـان           نکته دیگری که می   

کردند با این توضیح که     های طالع بر سه قسمت آن را عرضه می        با تقسیم خانه  
خواندند و درجه و یا برج مقابل آن        درجه طالع و یا برج طالع را وتد طالع می         

نامیدند و   حال غروب بود، وتد غارب می      در خانه هفتم را که در افق غربی در        
درجه یا برج چهارم را که در میان وتد طالع و وتد غارب در زیـر زمـین بـود                    

درجـه یـا بـرج مقابـل وتـداالرض در خانـۀ دهـم را                . گفتنـد وتداالرض مـی  
  .نهادندوتدالسماء نام می

 ی،مالمظفـر گنابـاد   ( اوتاد اربعه در محاسبات احکامی جایگاهی ویژه داشـتند        
و معتقد بودند برای طالع وقت فرخ، اوتاد باید از تنه نحـس           . )باب هجدهم  ،1298

فخرالدین اسعد گرگانی از طالع بـد و حـضور          . و یا شعاع نحس به دور باشند      
  :گونه تصویر ساخته استسیارات در آنها این

  

 ز مــشرق برکــشیده طــالع بـــد   
 به هم گردآمده خورشـید بـا مـاه         

 و کیـوان  رفیق هر دو گـشته تیـر        
ــر   ــالع را براب ــه ط ــتم خان ــه هف  ب
 بدین طالع شهنـشه ویـس را دیـد    

  

ــد       ــد موب ــود پیون ــد ب ــا ب ــدان ت  ب
 چو دستوری که گویـد راز بـا شـاه         
 چهــارم چــرخ طــالع جــای ایــشان 
 ذنــــب انبــــاز بهــــرام ســــتمگر
 ندید از جفت خود آن کش پسندید      

  

  )63:ویس و رامین( فخرالدین اسعد
  

ورشید و ماه در وتد طالع مطرح است که ماه          در این ابیات ابتدا اجتماع خ     
الـشعاع را     در حال اجتماع تحـت الـشعاع خورشـید اسـت و منجمـان تحـت               

در بیت بعـدی سـخن      . )مدخل اجتماع  ق،.  ه 1390الدین محمد،  غیاث( دانند منحوس می 
از وتداالرض است که با عنوان چهارم چرخ طالع از آن یـاد شـده اسـت؛ کـه                   

است و زحل نحس اکبر است و عطارد خنثی است امّـا            جایگاه زحل و عطارد     
در بیـت   . گـردد گرایـد و نحـس مـی      چون با زحل همراه است به نحوست می       

چهارم وتد غارب مطرح است که با عنوان هفـتم خانـۀ طـالع از آن یـاد شـده       
این تصویر از مسامحتی خالی نیـست       . است و مریخ و ذنب در آن جای دارند        

  .»که مریخ از ذنب مسعود گردد« بودند چون اخترشناسان معتقد
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  :هایادداشت

  .304پنج نوش سالمت، ص. ک. درباره این علوم محتجبه ر ـ 1
ن مداری قایـل بودنـد کـه آن را    متقدمان برای حرکت خورشید در آسما: البروجۀـمنطق ـ  2

فـت کـه    گرمنطقۀالبروج از دوازده برج شـکل مـی       . نامیدندالبروج می ۀـالبروج یا منطق   فلک
حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسـد و سـنبله و میـزان، عقـرب و قـوس و                      :  از اند  عبارت

  ).319 ص ،3ج  قانون مسعودی،(جدی و دلو و حوت 
. عمـل آمـده اسـت    اصل این کلمه یونانی است و تعبیرات مختلفی از آن بـه : اسطرالب ـ  3

محمد بن ایـوب    ( اندمعنی کرده یاب و برخی ترازوی آفتاب      بعضی آن را آیینه نجوم و ستاره      
  ).77ص ،1371طبری،

تنجیم یا علم احکام نجوم دانش آشنایی بـا کیفیـت اسـتدالل از گـردش     : احکام نجوم ـ  4
افالک و مطالع بروج و حرکت ستارگان است، بدانچه در مقعر فلک قمر یعنی عالم کون و                 

   ).114ص ،1 ج ،الصفا رسائل اخوان(پیش از پیدا شدن آن فساد پیدا خواهد شد 
برطبـق اعتقـادات قـدما، سـیارات در طـی      : کواکب )گانه های پنجبهره( حظوظ خمسه ـ  5

هـای سـیارات و     با توجه به طبایع و مزاج     . کنندهای مختلف عبور می   مدارهای خود از برج   
منـدی و   های مختلف از توان   ها با یکدیگر، سیارات در برج     ها و موافقت یا مخالفت آن     برج
منـدی سـیارات را محـل       هـای تـوان   جایگـاه . گردندعف در تأثیرگذاری برخوردار می    یا ض 

حدود و وجـوه  «و » شرف سیارات«و » خانه سیارات«: ه عبارتند ازحظوظ سیارات گویند ک 
شـود و بـه      ها از خانه آغاز می    در این نوشته مقدار توانمندی آن     . »ارباب مثلثات «و  » سیارات

گانه در مواقـع الزم  های پنج تک بهره ما از تک  . شود  ختم می ) ثلثاتارباب م (اثرترین آنها   کم
  .یاد خواهیم کرد

البـروج حرکـت   ۀگفتند که تنها خورشـید تقریبـاً بـر روی دایـر    قدما می: رأس و ذنب  ـ  6
انـد کـه آن دو نقطـه را    البروج هریک در دو نقطه متقاطع کند و شش سیاره دیگر با فلک     می

البـروج بـود، آن را   ۀـآن جوزهر که در شمال منطق . گفتندجوزهر می یک را   جوزهرین و هر  
نامیدنـد و نحـس    مـی » ذنـب «دانستند و آنچه در جنـوب بـود،         یگفتند و سعد م   می» رأس«

آمـد آن را بـه مـاه اختـصاص          هرگاه رأس و ذنب بـدون مزیـد مـؤخری مـی           . انگاشتند می
  .بنابراین رأس و ذنب مختص ماه است. دادند می
 هجری قمـری  144بخت از منجّمان ایرانی و سرسلسلۀ آل نوبخت است که در سال نو ـ  7

  .زایچه شهر بغداد را به منصور خلیفه عباسی داد
  :اندمنجمان جایگاه شرف سیارات را چنین یاد کرده ـ 8

  .بیست و یکم برج میزان استدرجۀ شرف زحل در 
  .پانزدهم سرطان استدرجۀ شرف مشتری در 
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  .بیست و هشتم جدی استدرجۀ شرف مریخ در 
  .نوزدهم برج حمل استدرجۀ شرف شمس در 
  .بیست و هفتم برج حوت استدرجۀ شرف زهره در 

  .پانزدهم برج سنبله استدرجۀ شرف عطارد در 
  .سوم برج ثور استدرجۀ شرف ماه در 

  .398، صالتفهیم و 214 نشر بنیاد فرهنگ ایران، ص،العلوم ترجمۀ مفاتیح. ک. ر
  
  
  :ع و مĤخذمناب

بنگـاه  : ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران، خلدون مقدمه ابنخلدون، عبدالرحمن،   ـ ابن 1
  .1353ترجمه و نشر کتاب، 

  .ق.  ه1405مرکز نشر مکتب اعالم اسالمی، : ، قمالصفا رسائل اخوانالصفا،   ـ اخوان2
  .فرهنگی، شرکت انتشارات علمی و ویس و رامیناسعد گرگانی، فخرالدین،  ـ 3
: اکبـر داناسرشـت، تهـران    ، ترجمـه علـی  آثار الباقیهن محمد، ابوریحان محمد ب بیرونی، ـ  4

  .1353 سینا، ابن
  .تا الدین همایی، انجمن آثار ملی، بی ، به اهتمام جاللالتنجیم ۀـالتفهیم الوائل صناع ـ ـــــــ ، 5
 الخوری، منشورات محمد علی  به اهتمام عبدالکریم سامیالقانون المسعودی ـ ـــــــ ،  6

  .ق. ه1422: بیضون، بیروت
، به اهتمام محمد قزوینی و دکتر قاسـم غنـی،   دیوانالدین محمد،   ـ حافظ، خواجه شمس 7

  .تا زوار، بی: تهران
، مترجم ناشناخته، به اهتمام جلیـل  الی علم احکام النجومالمدخل حسن بن علی قمی،  ـ  8

  .1375اخوان زنجانی، میراث مکتوب، 
  .1362 به اهتمام گای لسترنج، دنیای کتاب، القلوب،ۀـنزهحمداهللا مستوفی قزوینی،  ـ 9

الدین سـجادی، چـاپ    ، به اهتمام دکتر ضیاءدیوانالدین بدیل بن علی،   ـ خاقانی، افضل 10
  .1375زوار،  دوم،
، ترجمـه حـسین   العلـوم  مفـاتیح خوارزمی، ابوعبداهللا محمد بـن احمـد بـن یوسـف،      ـ  11

  .1347جم، بنیاد فرهنگ ایران،  خدیو
، بـه اهتمـام دکتـر محمـد      اسـطرالب ۀـشش فصل در معرفـ طبری، محمد بن ایوب،  ـ  12
  .1371علمی فرهنگی،: ریاحی، تهران امین
  .ق.   ه1390:، چاپ بمبئیاللغات غیاثالدین،  الدین محمد بن جالل غیاث ـ 13
جم، بنیاد فرهنگ  ، ترجمه حسین خدیولومالع احصاءفارابی، ابونصر محمد بن محمد،  ـ  14

  .1348 ایران،
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  .ق .  ه1398:  قمعبدالعلی بیرجندی، شرح بیست باب مالگنابادی، مالمظفر،  ـ 15
  .1384 جام گل،: کرج ،دفتر چهارم شرح مشکالت خاقانینوش سالمت،  ماهیار، عباس، پنج ـ 16
  تقـی بیـنش، فرهنـگ ایـران زمـین،     ، بـه اهتمـام   التقـویم  حلابوالخیر،  ، ـ محمد فارسی 17
49-1348.  
  .، به اهتمام رینولد نیکلسون، انتشارات مولیمثنوی معنویالدین بلخی رومی،   ـ موالنا جالل18
، به اهتمام وحیـد دسـتگردی، مؤسـسه     خسرو و شیرین  ای، حکیم الیاس،       نظامی گنجه  -19

  .تا علمی، بی
  .تا گردی، مؤسسه علمی، بی، به اهتمام وحید دستنامه شرف ـ ـــــــ ، 20
  .تا ، به اهتمام وحید دستگردی، مؤسسه علمی، بیپیکر هفت ـ ـــــــ ، 21
  




