نگاهي به مالمت و مالمتيان گولپينارلي
محمدجواد شمس )پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسي(
مالمت و مالمتيان  ٬تأليف عبدالباقي گولپينارلي١ـــ ترجمهدکتر توفيق هـ .سبحاني ٬انتشارات
روزنه ٬تهران .١٣٧٨
مالمتيان گروهي از صوفيان و عارفان بودند که ٬از قرن سوم هجري به بعد ٬به صورت
طريقهاي متمايز از ديگر طريقتهاي عرفاني ظهور يافتند .به گـفته هـجويري )ص٬ (٦٨
خلوص مح ّبت تأثيري عظيم است و مشربي
»ـگروهي از مشايخ طريق مالمت سپردهاند و مر مالمت را اندر
ِ
مالمت خلق از جمله عالم«.
تمام ٬و اهل حق مخصوصاند به
ِ
همچنين جامي )ص (٦مالمتيه را جماعتي دانسته که »در رعايت معني اخالص و محافظت
قاعده صدق ٬غايت جهد مبذول دارند ٬در اخفاي طاعات و کتم خيرات از نظر خلق مبالغت واجب دانند«.
قصار )وفات (٢٧٠ :آورده» :نيشابوري بود و مذهب مالمت
قشيري )ص (٥٠-٤٩در ذـکر حمدون ّ
از وي پراـکنده شد به نيشابور«.

بـيان
هجويري )ص (٢٢٨نيز حمدون ّ
قص ار را از »سادات اين طريقت« خوانـده و در ِ
القصار کنند و
قصاريان به ابيصالح حمدون بن احمد بن عمارة ّ
اري ه آورده است» :تولّ ي ّ
طريقت ّ
قص ّ
طريق وي اظهار و نشر مالمت بوده است«.
سادات اين طريقت .و
وي از علماي بزرگ بوده است و
ِ
ِ

مالمتي ه پيش از حمدون نيز بودهاند و حمدون مروج طريقت آنان
به گفته گولپينارلي٬
ّ

در نيشابور بوده است .از جمله شواهد آن که ابوحفص عمرو بن سلمه حدّ اد نيشابوري
1) Mela¦ milik ve Mela¦ miler, Abd ülba¦ kâ¦ Gölpinarli
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)وفات :بعد از  ٬ (٢٦٠ملقّب به شيخ مالمت است )جامي ٬ص٥٧-٥٦؛ گولپينارلي ٬ص .(٩احمد بن
قـص ار ٬و
خضرويه )وفات (٢٤٠ :؛ ابوتراب نـخشبي )وفـات ٬ (٢٤٥ :پـير و
ِ
مـرشد حـمدون ّ
اص م )وفات (٢٣٧ :را نيز از جمله مالمتيان به شمار
ابراهيم ادهم )وفات :حدود  (١٦١و حاتم ّ
ـگردان ابوحفص حدّ اد ٬از جمله
آوردهاندّ .ام ا طريقت مالمتيه ٬بعدها ٬بيشتر به تبليغ شا
ِ
ابوعثمان حيري )وفات (٢٩٠ :نشر و گسترش يافت) .ـگولپينارلي ٬ص(١١-١٠
عارفان خـراسـان
در برخي از نخستين منابع عرفاني ٬طريقه اهل مالمت را مختص
ِ

دانستهاند و ميان طريقه اهل عراق و طريقه اهل خراسان تمايز قايل شده و نام »صوفي«
عارفان عراق پنداشتهاند Ä) .پورجوادي ٬ص ١٣و (١٤
را مختص
ِ

الب ْد ُء و التّـاريخ ) ٣٥٥هـ(
شايد نخستين منبع در دسترس که در آن از مالمتيه ياد شده َ

مطه ر بن طاهر مقدسي باشد .مقدسي مالمتيه را سرزنش کرده و گفته است» :دستهاي از
ّ

سرزنش سرزنشگران نگران نيستند«) .مقدّ سي ٬ج٬٤
ايشان اهل اباحه و اهمالاند هيچ از
ِ
ص٨٣٢-٨٣١؛ نيز  Äپورجوادي ٬ص(٣

از جمله نخستين صوفياني که در آثار خـود از مـالمتيه و مـالمتيان سـخن بـه مـيان
آوردهاند مؤلفان زير را بايد نام برد:
ــ ابوسعد )يا ابوسعيد( عبدالملک بن محمد بن ابراهيم خرگوشي نيشابوري )وفات:

عنوان »في ذـکر المالمتيه و صفاتهم و
 ٤٠٦يا  (٤٠٧که در کتاب تهذيب االسرار خود ٬ذيل
ِ
شعارهم و الفرق بين الصوفيّ ه و بينهم في االقوال و االحوال و االفعال و ما قيل فيهم« ٬از
مفص ًال در اين باره سخن گـفته و
مالمتيان به تفصيل ياد کرده است .پورجوادي )ّ (١٣٧٧

قسمتهايي از آن اثر را نيز در ادامه تحقيقات خود به چاپ رسانده است.
ــ ابوعبدالرحمن محمد بن حسين سلمي ارباب علوم و احوال را به سه دسته تقسيم
ـکرده است:
 (١علماي شريعت و فقها که ٬با استنباط رأي از ظواهر قرآن و حديث ٬احکام شرعي
و علوم ظاهري را استخراج ميکنند.
 (٢اهل معرفت و صوفيه ٬که به علم الهي ممتازند و تعلّ قي به اسباب دنيا نـدارنـد٬
قلبهاشان تجلّ يگا ِه الهي است و به انواع کرامات آر استهاند.
 (٣طبقه مالمتيه ٬که باطنشان به انواع کرامات از قبيل قرب و انس و اتصال به حـق
سر ايشان متحقق گشته و چنان با حق يکي شدهاند که ديگر جدا
آراسته و معاني غيبي در ّ
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نميشوند .خداوند ٬پس از اين اتصال ٬ماهيت آنان را پوشيده ميدارد؛ فقط حال ظاهري
حالت
آنان را ٬که افتراق از دنيا و انقياد به شرع است ٬ظاهر ميسازد .بدين نحو آنان در
ِ
جمع الجمع پنهان شدهاند) .سلمي ٬ص٤٠٤-٤٠٢؛ نيز  Äپورجوادي ٬ص١٤؛ گولپينارلي ٬ص(٢٩
سلمي در ديگر آثار خود نيز به بحث درباره مالمتيه پرداخته است.
ــ علي بن عثمان بن علي هجويري )وفات :حدود  ٬ (٤٦٥باب ششم کشف المحجوب را به
بحث درباره مالمت و مالمتيان اختصاص داده است .او نخست مالمت را ستودهّ ٬ام ا ٬بر
خالف سلمي ٬مرتبه مالمتيان را فروتر از صوفيان دانسته و ٬در جايي ديگـر ٬حـتي بـه
نکوهش طريق آنان پرداخته است:
عين ريا بود و ريا عين نفاق ٬از آنچه مُرائي راهي رود که خلق
اما به نزديک من ِ
طلب مالمت ِ
ورا قبول کند و مالمتي به تکلّف راهي رود که خلق ورا رد کند و هـر دو گـروه انـدر خـلق
ماندهاند و از ايشان برون گذر ندارند) .ص(٧٥

جامي نيز ٬در نفحات االنس )ص ٬ (٧-٦با نظر صاحب کشف المحجوب موافقت کرده است.
الدين بن عربي )وفات (٦٣٨ :نيز در بابهاي  ٣٠٩ ٬٢٣فتوحات مکيه
ــ شيخ اـکبر محيي
ِ

از مالمتيه و مالمتيان سخن به ميان آورده است .او نيز ٬مانند ابو عبدالرحـمن سـلمي٬
ضمن تقسيم رجالاهلل به سه گروه ٬مالمتيان را در برترين جايگاه نشانده و گفته است:

اليتميزون عن المؤمنين المؤدين فرائض
رجال اليزيدون علي الصلوات الخمس ّاال الرواتب
ّ
اللّ ه بحالة زائدة يعرفون بها يمشون في االسواق و يتکلّمون مع النّاس ال يبصر احد من خلق
اللّه واحدًا منهم يتميزون عن العامة بشيء زائد من عمل مفروض او سنة معتادة في العامه قد
عـين ...قـد اعـلمهم اللّ ـه
انفردوا مع اللّ ه راسخين ال يتزلزلون عن عبوديتهم مـع اللّ ـه طـرفة
ٍ
بالمواطن و ما تستحقه من االعمال و االحوال ...فانهم عبيد خالصون مخلصون لسيدهم ...و
الر جال) .ج ٬٣ص٤٥-٤٤؛ چاپ دارصادر بيروت ٬ج ٬٣ص(٣٥
هم ارفع ّ
آنان بر پنج وقت نماز جز سنّت را نميافزايند ٬و با حالتي ممتاز خود را از مؤمنان متمايز
نمي کنند که با آن شناخته شوند ...فقط در دلهاي خود از مردم جدا ميشوند و با خدا هستند.
ثابت قدماند ٬حتي لحظهاي در عبوديت به پروردگار تزلزل نشان نميدهند ...خداوند آنان را بر
همه مواطن و استحقاق هر عملي و حالي آـگاه کرده است ...آنان بيترديد بندگان خـالص و
مخلص خداوند هستند ...و بلندمرتبهترين مرداناند.

در بسياري ديگر از آثار عرفاني نيز ٬از مالمتيان سخن رفته است؛ از جـمله در سـوانـح

)ص (١١-٧احمد غزالي )وفات (٥٢٠ :؛ عوارف المعارف )ص (٣٠-٢٧ابوحفص شـهابالديـن
عمر سهروردي )وفات (٦٣٢ :؛ مصباح الهدايه و مفتاح الکفايه )ص (١١٦-١١٥عزالدين محمود
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ـکاشاني )وفات (٧٣٦ :؛ تعريفات سيد شريف جرجاني )وفات (٨١٦ :و اليواقيت و الجواهر )ج٬٢

ص (٩٣عبدالوهّ اب شعراني )وفات .(٩٧٣ :همچنين سخنان بزرگان مالمتي در حلية االولياء
ابونعيم اصفهاني )وفات ٬ (٤٣٠ :رساله قشيريه ابوالقاسم قشيري )وفات (٤٦٥ :؛ طبقات الصوفيه

خواجه عبداهلل انصاري )وفات :حدود  (٤٨٠و نيز تذکرة االولياء عطار )وفات (٦١٦ :آمده است.
) Äپورجوادي ٬ص٥-٤؛ گولپينارلي ٬ص(٢٧-٢٣

برخي از پژوهشگران مـعاصر دربـاره ايـن طـريقه تـحقيق کـردهانـد .مـهمترين ايـن
پژوهشها عبارتاند از :مقدمه ابوالعالء عفيفي بر رساله مالمتيه ابوعبدالرحمن سـلمي؛
تأليف احمدعلي رجـائي بـخارائـي؛
بحثي درباره »تاريخ مالمتيه« در فرهنگ اشعار حافظ
ِ
بحث مختصري در شرح مثنوي شريف تأليف بديعالزمان فروزانفر؛ مقاله »اهل مالمت و راه
قلندر« عبدالحسين زريـنکوب در يادنامه مرحوم استاد بديعالزمان فـروزانـفر Ä) .پـورجـوادي٬
ص ٬٦-٥پانوشت (٦

دانشمند عرفانپژوه و
ميان٬مفصلترين تحقيق به همت عبدالباقي گولپينارلي٬
از اين
ِ
ّ
مولويشناس معاصر ترکيه ٬انجام گرفته که با
عنوان مالمت و مالمتيان به قلم دکتر توفيق هـ.
ِ
سبحاني به فارسي ترجمه شده است .مؤلّ ف ٬در سه فصل مستقل و متمايز ٬سه دوره
طريقت مالمتيه را بررسي کرده است .اين بررسي ٬به ويـژه در مـورد دورههـاي دوم و
عـنوان »مـالمتيه دوره نـخستين« کـه
فـصل نـخست ٬بـا
اهـميت است .در
سوم ٬حـايز
ّ
ِ
ِ
مختصرترين بخش کتاب است ٬به اختصار از مالمتيان قرنهاي سوم و چهارم سخن به
ميان آمده است .در اين فصل ٬که خود شامل  ٥بخش است ٬از ابوصالح حـمدون بـن
قص ار؛ مالمتيان تا حدودي مقدّ م؛ سلسله طريقت حمدون و چهرههاي آيـين
احمد بن ّ
مالمتي ه سخن رفته و مروري بر
مالمت پس از وي؛ دو تل ّق ي متضا ّد صوفيه از مالمت و
ّ
مالمتي ه دوره دوم و
مالمتي ه انجام گرفته است .مؤلف بيشتر بر سر تحقيق درباره
تاريخچه
ّ
ّ
سوم درنگ کرده است.
مفصلترين بخش کتاب است و
»مالمتي ه« )يا
عنوان
فصل دوم ٬با
مالمي ه( دوره دوم« ّ
ّ
ّ
ِ
بايرامي ه اختصاص يافته است .اين فصل با شرح حال مـختصري از حـاجي
به مالمتيان
ّ
بايرام ولي )وفات (٨٣٣ :آغاز شده و پس از آن ذـکـر مـريدان و خـلفاي وي آمـده است.
مالمتي ه باير اميه ٬پس از وفات حاجي بـايرام ولي ٬بـه
چنانکه گولپينارلي اشاره ميکند٬
ّ
بروس وي ٬معروف به عمر دده )وفات ٬ (٨٨٠ :به عنوان
هم ت شاـگرد و خليفه او امير سکّيني
َ
ّ
علي آقسرايي )وفات ٩٣٤ :يا  ٬ (٩٣٥که بـا يک
طريقتي از تصوف اسم و رسم يافت .پير ِ
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طريق بنيامين آياشيـــ خليفه عمر دده بود ٬مالمتيه را در آناطولي ٬استانبول
واسطهـــ از
ِ
و حوالي ادرنه گسترش داد .پس از او ٬پسرش ٬شـيخ اسـماعيل مـعشوقي مـعروف بـه
اوغالن شيخ )وفات ٬ (٩٣٥ :نيز نقش به سزايي در نشر اين طريقه ايـفا کـرد .او نـخستين
بايرامي ه است که تأثيري شگرف بر مالمتيان پس از خود بر جاي گذاشت.
مالمتي ه
شهيد
ّ
ّ
مريدان پيرعلي آقسرايي ٬يکي از برجستهترين صـوفيان
احمد ساربان )وفات ٬ (٩٥٢ :از
ِ
مالمتيه است که شايد بتوان او را مجدّ د اين طريقه در قرن دهم هجري خواند .او ٬افزون
تمايالت
مروج اين طريقت نيز بسيار کوشيد.
ِ
بر نشر انديشههاي مالمتي ٬در تأليف آثار ّ
شيعي در انديشهها و سرودههاي او بيش از همه نمود و ظهور دارد و اعتقاد او درباره
منجي موعود دقيقًا برگرفته از اعتقاد شيعيان است.
مالمتيّ ه در زمان حسامالدين آنقروي )وفات (٩٦٤ :خليفه احمد ساربان ٬در روم ايلي
بوس َن وي )وفات (٩٦٩ :در بوسنه به نشر اين طريقت
نيز گسترش يافت و شيخ حمزه بالي ْ
پرداخت و ٬از آن پس ٬بوسنه به صورت مرکز دوم مالمتيه بايراميه درآمد .پس از شيخ
مريدان حسامالدين آنقروي٬
بروس وي )وفات ٬ (١٠١٠ :يکي ديگر از
حمزه ٬حسن قبادوز
َ
ِ
بوسنَ وي
جانشين او شد و دو تن از برجستهترين صوفيان اين دورهـــ شيخ حسن عبداهلل ْ
)وفات (١٠٥٤ :و حسين المکاني افندي )وفات(١٠٣٥ :ـــ در شمار مريدان وي بودهاند.
در ميان مريدان حسين المکاني افندي ٬اوغالن شيخ ابراهيم افـندي) ٬وفـات(١٠٦٥ :
نفوذ بسيار داشت .گولپينارلي به تفصيل از او ياد کرده و از انديشهها ٬اعـتقادات و نـيز
سرودههاي او سخن به ميان آورده است .پس از او ٬مريدش ٬صنعاهلل غيبي )وفات :پس از
 ٬ (١٠٧٢از پيران شاخص اين طريقه شد.
در زمان ادريس مختفي )وفات ٬ (١٠٢٤ :يکي ديگر از مريدان و خلفاي حسن قبادوز٬
مالمتي ه درخشانترين دوره خود را گـذرانـدند .گـولپينارلي از عـدهاي ديگـر از مشـايخ
ّ
مالمتيّ ه بايراميّ ه نيز ياد کرده است.
طريقه مالمتيه بايراميه در قرن  ١٢هجري رو به افول نهاد؛ ليکن ٬حدود يک قرن بعد٬
محم د نور العربي از نو رونق گرفت .فصل سوم
همت سيد ّ
در اواسط قرن  ١٣هجري ٬به ّ
اين کتاب به اين دوره )دوره سوم( اختصاص يافته است.
ـگولپينارلي ٬مالمتيان اين دوره را مالمتيه )يا مالم ّيه( نور ّيه خـوانـده و گـفته است کـه
طريقت آنان بيش از آناطولي در روم ايلي و استانبول گسـترش يـافت ٬و در سـالنيک٬
اسکوب ٬مناستر و حتي حوالي بوسنه نفوذ کرد.
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عنوان مرکز فعاليت خود ٬ثابت کرده است
سيد محمد نور ٬در انتخاب اين نواحي به
ِ
ـکه فکري صائب داشته است .در حقيقت ٬مردم اين نواحـي ٬بـه دليـل کشـمکشهاي
محم د نور از سادات مصر
تصوف داشتهاند .سيد ّ
سياسي و اجتماعي ٬تمايل بسياري به ّ
بود و در سال  ١٢٢٨در قصبه محلّ ةالکبري زاده شد و تحصيالت و نيز سلوک عرفاني
خود را از جمله در مصر و آناطولي کسب کرد و سرانجام در اسکوب سکونت گزيد .او
در طريقتهاي نقشبنديه ٬خلوتيه شعبانيه ٬اـکبريّ ه و اويسيّ ه وارد شد و ظاهرًا به طريقت
نقشبنديه گرايش بيشتري پيدا کرد.
محم د نور و انديشهها و افکار
سي د ّ
ـگولپينارلي قسم اعظم اين فصل را به شرح احوال ّ
مـحم د نـور ٬بـيش از هـمه ٬از افکـار و آراء
سي د
ّ
او اختصاص داده است .به گفته ويّ ٬
محييالدين عربي تأثير پذيرفته و برخي از آثار او را به زبان عربي شرح کرده است .او٬
همچنين ٬از مير سيد شريف جرجاني ٬بدرالديـن سـماوي )وفـات (٨٢٣ :تأثـير پـذيرفته
است .گولپينارلي ٬در همين باب ٬ديدگاههاي سيد محمد را درباره آخرت و َملَ ک و معاد٬
دي ه٬
اراده و اختيار ٬حيات عيسي ٬قِ دَ م عالم و قـيامت ٬وحـدت وجـود ٬حـقيقت
مـحم ّ
ّ
عنوان »تشيّع و
مراتب حقّيّ ه و خلقيّ ه ٬و دائرة الوجود بيان کرده است .مؤلّ ف ٬در بحثي با
ِ
ـالس ـالم ٬بـهويژه
ائم ه اطهار عليهم ّ
سيد محمد نور« ٬ضمن نقل مطالبي از آثار او درباره ّ
ـالس الم ٬کوشيده است تا عقايد او را به تشيع نزديک سازد .او بر
اميرالمؤمنين علي عليه ّ
آن است که سيد محمد نور آثار و کتب شيعي را خوانده ٬از جمله با تفسير صافي آشنا بوده
است .مؤلّ ف همچنين اعتقاد سيد محمد را درباره امام زمان )عج( نقل کرده و گفته است:
»سيد محمد نور ٬قيام ٬غيبت و ظهور مهدي ٬پسر امام يازدهم حسن عسکـري ٬را کـه
شعار تشيع است ٬عينًا ميپذيرد«.
ـگولپينارلي ٬در اين فصل ٬آثار و تأليفات سيد محمد نور را نيز برشمرده و از سلوک او
و مناطق گسترش مالمتيّ ه و خلفاي سيد محمد نور سخن گفته است.
پس از سيد محمد ٬دامادش ٬عبدالرحيم فدايي )افندي( )وفات (١٣٠٣ :بر مسند ارشاد
تکيه زد .ديگر مريدان او عبارتاند از ٬خواجه محمود افندي اسکويي ٬صالح رفعت٬
فايق محمد ٬حاجي سليمانبيگ ٬حاجي عـبدالقـادر بـيگ ٬شـيخ کـمال افـندي ٬شـيخ
سياح )ص .(٣٨٣-٣٤٣مؤلّ ف از ديگر مريدان
عبدالکريم روحي افندي ٬حاجي احمد بابا ّ
سيد محمد ياد ميکند ولي از سرگذشت نهايي اين طريقت سخني به ميان نميآورد.
نقل نمونههايي از سرودههاي مالمتيان و معرفي آثارشان و ذـکر بخشهايي از آثار
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آنان بر فوايد کتاب افزوده است؛ به خصوص ٬از ايـن رو کـه بسـياري از ايـن مـواد در
دسترس نيست.
بخش اين اثر عکسهـايي است از مـقابر مـالمتيان بـايرامـيه و نـقشههايي کـه
پايان ِ
مالم ّتي ه و گسترش اين طريقت را نشان ميدهد.
سرزمينهاي نفوذ َ
اعـالم
ـکتابشناسي هر فصل در پايان همان فـصل آمـده و ٬در پـايان ٬فـهرستي از
ِ
تاريخي و جغرافيايي و مآخذ درج شده است.
ـگولپينارلي کوشيده است به منابع الزمه اين تحقيق هر چه بيشتر دست يابد و ٬چنان
ـکه مترجم محترم اشاره کرده ٬بسياري از آنها متعلّق به کتابخانه خصوصي خود مؤلّ ف
بوده که اـکنون به کتابخانه موزه موالنا در قونيه اهدا شده است.
اثر مولّ ف را به فـارسي
مترجم کتاب ٬آقاي دکتر توفيق هـ .سبحاني ٬تا کنون چندين ِ
ترجمه کرده ٬و با شيوه بيان و آثار او ُا نس و الفت دارد .زبان ترجمه روان است .اشعار
ترکي به زبان فارسي ترجمه و اصل آنها در پاورقي نقل شده است .در مجموع ٬اين کتاب
يکي از مهمترين منابع تحقيق درباره مالمتيه و مالمتيان به شمار ميرود.
منابع
ابن عربي  ٬ابو عبداهلل مـحييالديـن مـحمد ٬الفـتوحات المکـيه  ٬بـوالق ١٢٩٣ ٬و چـاپ دارصـادر بـيروت؛
پورجوادي  ٬نصراهلل» ٬منبعي کهن در باب مالمتيان نيشابور« ٬معارف  ٬دوره پانزدهم ٬شماره  ١و  ٬٢فروردينـ
آبان  ٬١٣٧٧ص٥٠-٣؛ جامي  ٬عبدالرحمن ٬نفحات االنس  ٬به کوشش محمود عابدي ٬تهران ١٣٧٠؛ سلمي ٬
ابو عبدالرحمن » ٬المالمتية و الصوفيه و اهل الفتوة « ٬به کوشش ابوالعالء عفيفي) ٬همراه با تـرجـمه مـقدمه(
ضميمه مجموعه آثار ابو عبدالرحمن سلمي  ٬به کوشش نصراهلل پورجوادي ٬تهران ١٣٧٢؛ سهروردي  ٬شهابالدين
ابوحفص عمر ٬عوارف المعارف  ٬ترجمه ابومنصور عبدالمؤمن اصفهاني ٬به کوشش قاسم انصاري ٬تـهران
١٣٦٤؛ شعراني  ٬عبدالوهاب ٬اليواقيت و الجواهر في بيان عقائد االـکابر  ٬قاهره ١٢٧٧؛ غـزالي  ٬احـمد ٬سـوانـح ٬
تصحيح نصراهلل پورجوادي )بر اساس تصحيح هلموت ريتر( ٬تهران ١٣٥٩؛ قشيري  ٬ابوالقاسم ٬ترجمه رساله
قشيريه  ٬به کوشش بديعالزمان فروزانفر ٬چاپ دوم ٬تهران ١٣٦١؛ کاشاني  ٬ع ّزالدّ ين محمود ٬مصباح الهدايه و
مفتاح الکفايه  ٬به کوشش جاللالدين همايي ٬تهران ١٣٧٢؛ گولپينارلي  ٬عبدالباقي ٬مالمت و مالمتيان  ٬ترجمه
توفيق هـ .سبحاني ٬تهران ١٣٧٨؛ مقدسي  ٬مط ّهر بن طاهر ٬آفرينش و تاريخ  ٬ترجمه محمدرضا شفيعي کدکني٬
تهران ١٣٧٤؛ هجويري  ٬علي بن عثمان بن علي ٬کشف المحجوب  ٬به کوشش و .ژوکوفسکي ٬تهران .١٣٧١
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