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 ۰۱/۰۶/۲۰۱۸                محقق شریف هللا دوست معاون

       
 

 سیاقی داکتر چاپ القلوب نزهة نگاه به کتاب
 

 :خالصه
 

مطابق به  یدیخورش ۷۴۰در سال  شانیباشد که ا یم ینزهة القلوب حمدهللا مستوف ییایمقاله سوم جغراف یاثر فعل
(، پارس، وافغانستان تا ی)عراق کنون ایزوپوتامیاز مناطق م یادیز یبخشها یاثر دارا نیکرده اند.ا فیم. تأل1340

داده  یخودجا یتهداب یکتب را در کار ها نی" من چاپ ا سدینویداده است، خود م یما وراءالنهر در متن خود جا
م ۱۸۹۴اثر در سال   نیم به چاپ رساندم که متن مکمل ا۱۹۰۲تک در سال  شاءیا یشاه ۀدیوخالصه آنرا را در جر

صد و پنجاه سال  کیمقدمه،الف( اثر با ارزش نزهة القلوب در طول :۶چاپ شده بود ) یدر بمبئ ګیسن ۀر مطبعد
بود، در وقت هالکو خان بغداد  یکه در عصر شان ملقب به مستوف یمؤلف حمدهللا مستوف ده،یچاپ رس بهبار  نیچند

خود  ییایدر اثر جغراف یعراق تا افغانستان کنون از جاها را از یاریدر قرن هشت هـ.ق، بس یحسابدار بود." مستوف
معتبر  یآورده. کتب که تا اکنون هم متنها عملهم استفاده به  ریګثبت کرده است و در اثر خود از کتب ارزشتمند د

 شود.  یشمرده م

  

Abstract    
"  The present volume contains the text of the third, or Geographical, part of 
the Nuzhat-al-Qulub which Hamd-Allah Mustawfi complied in the year 740(1340).of 
the various chapters in this part dealing with Persia and Mesopotamia I published a 
summary in the journal of the royal Asiatic society for 1902, basing my work on the 
lithographed edition which appeared in Bombay, in (1894)“Nuzhat-Al-Qulub” 
published in this valuable series about  one hundred fifty years ago. The 
author, Hamd-Allāh, was a man of note in his day, holding the post of Mustawfī, or 
State Accountant, to Abu Sa’īd, the last of the decadent Ilkhan dynasty, the first 
Mongol rulers of Persia, and great-grandson of Hulaqu, the conqueror of Baghdad. 
The author must have been in pos session of much geographical and statistical in 
formation, and in many ways his account of Afghanistan and Mesopotamia in the 
middle of the fourteenth century is valuable; but he depended largely on materials 
collected by other writers, much of which is now available in published texts.  

 

 :مقدمه
 

همه  از نخست نمایم منابع استفاده و مآخذ از خواهیم می وقتیکه ،است بارز یک اصل این و اصول تحقیق روش در
کاری  جعل هر نوع از باشد تا کنیم و استفاده انتخاب أخذ برای را تا متون معتبر .کرد نقد خو را مآخذ باید

منابع  از زمانیکه .آید به عمل جلوګیری اګاهانه نا و عمدی های اغالط و
که در ایران  لقلوبا نزهة خالصه به متن طور این مقاله به بپردازیم.در تحقیق روند به ،کردیم حاصل اطمنان خود

 .پردازیم می ،شده چاپ سیاقی دبیر داکترمحمد تحشیه ، مقابله واختصار به مختلف اوقات به
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  تحقیق: روش
 

 استفاده به عمل آمده. یلیو تحل یحیتوض ،یسویمقاله از روش مقا نیدر ا
 

 : تیمبرم
 

مبرم است تا  ازین م،یمآخذ استفاده نما یبرا یو ادب یخیاز متون تار ونهګکه چ میباش اهګاست که تا ا نیا تیمبرم
 . میمآخذ را نقد، خود را مطمئن و بعد از آن استفاده نما دینخست با

 

 : متن
 

 : یحمدهللا مستوف یو مسکن اصل تیشخص ت،یطفل ت،یکن
 

ً یثان یمستوف تیکن به در  یظاهراً و یول ست،یحمدهللا چندان مشخص ن یو نوجوان یاوالً دوران کودک م،یپرداز یم ا
 یرا آغاز کرده است. حمدهللا مستوف شیاشعار خو شیسرا یزادگاه خود به کسب علم و دانش پرداخته و از نوجوان

 یوانیاغل دجذب مش شیادب، هم مانند اسالف خو و شعر ا،یجغراف خ،یعالقه فراوان به تار رغمیعل یدر جوان
در شناخت و خاندان مؤلف کتاب نزهة القلوب از آثار شان  یکوف یبکر بن احمد بن نصر مستوف یگشت.حمدهللا بن اب

بدست  شیدر مورد اصل و مبداء خانواده خو یو روشن قی" شرح نسبتاً دقدهیگز خیخود درکتاب "تار یاست. و دایهو
 مقدمه: هـ(  :۴باشند ) یم یاحیر دیزیحرب بن  ۀعراق است و از تخم ۀاصالً عرب  خاندان شان از کوف کهداده است 

و پسرش  ریفضل هللا وز نیدالدیخواجه رش اهګاشارات، مؤلف به خدمت خود در دست ریاطالعات و سا نیاز ا ذشتهګ
نموده  شیافراد خاندان خو اتیبه ح زین یریګاشارات د یمحمد، در خالل مطالب کتاب مستوف نیالد اثیغ

 کند : یاشاره م زیبه سه برادر خود ن یاست.مستوف
ب دیوان وزارت بوده یکه مدتی متصدی اشغال خطیر و در آخر عمر نا "بن تاج الدین ابوبکر زین الدین محمد" اول

" امین الدین نصرهللا" که ممدوح شاعری بنام فاخته کاشی بود و آن  شت.دومو خواجه رشیدالدین بدو اعتقاد نیکو دا
او نوشته  مستوفی در بارۀ سوم " فخرالدین فتح هللا " که اوالد در مدح وی پرداخته بود. شاعر کتابی بنام نصایح ال

راجع  ط(اما::همانجا۴.)تحدی نقل کرده اس او در جواب او است: " برادرم طال عمره غزلیات نیکو دارد" و غزلی از
یعنی  ؛عمل پیشگی آباء و اجدادی" به شیوۀ برسیره ،حمدهللا مستوفی تنها می دانیم که از ابتدای جوانی به شخصیت

و  سفر های متعددی به بغداد و... نموده خدمات دولتی اشتغال ورزیده و چند بار جامع الحساب ممالک نوشته و
حکومت وی در  اموال داشته و مهمترین مشاغل وی حکومت بوده است و نیز در بغداد سمت تقدیر از یمدت

یعنی همان سال که سعدالدین آوجی وزیر به قتل رسیده و خواجه رشید الدین فضل هللا  ،هـ صورت ګرفته۷۱۱ سال
آغاز جوانی و خود ګوید از  را از هواداران خود انتخاب نموده در کار خویش استقالل تمام یافته و کلیه حکام والیات

می آمد و غالباً   نائل  رشیدالدین نمود همواره صحبت دانشمندان را مشتاقانه مباحث علمی خاصه تاریخ شرکت می
بر آن شد که در اوقات  ،در مباحث علمی خاصه تاریخ، شرکت می جست و بدین علت با آنکه علم نیاموخته بود

  (۲۰ :۵و مختصر بپردازد) فراغت به تألیف و تصنیف تاریخ عمومی به طور خالصه
نام مستوفی بصورت )حمد( آمده است نه  ،قدیم ۀهستیم اینست که در کلیه نسخ صحیح ناګزیر ذکر آن مهم که از ۀنکت

نام وی و  ،)یاصوفیه( استانبول ضبط است ۀدر کتابخان( ۳۰۳۷) ۀیک نسخه حدود قرن دهم که به شمار در ،حمدهللا
بدین  (۲۰۷۲) ن کتابخانه استانبول به شمارۀیهم از " حمد بن ابی بکر بن حمد بن نصر..."حمد آمده است: شپدر

جای شک این است که ترکیب حمدهللا به هیچ  " حمد بن محمد بن ابی بکر بن حمد بن نصرالمستوفی"شکل ذکر شده:
او را  ،و فتح هللا وی نصرهللاقیاس اسامی برادران  وجه مشابه سایر اسامی مردم آن زمان نیست و دور نیست که به

تائید این مطلب را طبقات ناصری به خوبی می  (ی مقدمه،:۵) دنر داده باشیحمدهللا خوانده باشند و یا کاتبان آن راتغی
 ۷۵۰) نویسندگان حدود گی حمدهللا مستوفی را بعضی هزند ")احمد، حمد( ګویند بر لغت غور محمد را اخمذ"کند:
  واهد مستند در دست نیست.اما ش ،ذکر کرده هـ(

را در قزوین یاد می  حمدهللا مستوفی مقبرۀ گان ایرانی هنوسیند ی، بعضاین جا روشن شود چیزی دیگر که باید در
مسمی شده به نام حمدهللا  ولی هیچ کتیبه و یا اسناد موثق در دست نیست که این را تثبیت سازد که مقبرۀ ،کند

ً و مستوفی )ایران کنونی(  خورشیدی( از طرف باستان شناسی پارس ۱۳۱۹) فقط در سال ،اشددقیقا از او ب حتما
ین کتیبه هم سال فوت ادر .بر این مقبره معجول و مجهول ساخت و شرح حیات مستوفی را بر آن نقش نمودند ۀکتیب

  ،ص،ی(مقدمه:۴) گرفته شده از تاریخ مغول مرحوم اقبال که هـ( شده و البد ۷۵۰کر مأخذ در حدود )ذ او بدون
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  :خاندان مستوفیان
 

نسب شان از حرب بن یزید ریاحی بود. از عراق به قزوین آمده، ازمان معتصم خلیفه تا عهد قادر خلیفه اکثر  اصل و
منصوب شدند و به مستوفی  اوقات بدان مهم نامزد بودند آن به شغل استیفاء)وصول کردن مالیات و خراج(

  گشتدند. معروف
 

  اندان مستوفی:خ وجه تسمیۀ
 

سلطان محموغزنوی بر عراق  ،هـ(۴۲۰خاندان مستوفی از قبل ایشان صد سال حاکم قزوین بودند. تا اینکه در سال )
بنام فخرالدوله ابو منصور در گذشت و چون پسرش زین الدین ابونصر  ؤلفگام نهم پدر مین هنا دست یافت، در

گماشت وزین الدین را به حکومت قزوین بر  ، سلطان محمد ندیمنه بودامارت را بلد  ،هنوز به سن بلوغ نه رسیده بود
  (۸۱۱تعلیقات ،:۴)ابونصر رالقب استیفا بخشید و از آن زمان باز خاندان ایشان به مستوفیان منسوب شد.

  آثار حمدهللا مستوفی:
مختصر می  ۀآنها اشار به زیر در ما رسیده که سه اثر معتبر دیګر به دست ،غیر از نزهة القلوب از حمدهللا مستوفی

  شود:
 

  تاریخ گزیده: – ۱
 

غیاث الدین  به نام - تا زمان نویسندهو خراسان تاریخ اسالمعمومی،  ،این کتاب در خالصه تاریخ عالم تاریخ
و  دو فصل دیگر نیز، یکی در تاریخ علما و شعرای عرب ،کتابدر پایان  .و به آن تقدیم نموده است نگاشته محمد

باب  ۶ و بیان احوال اهل علم و ادب آن شهر وجود دارد. این کتاب در یک مقدمه و قزوینعجم و دیگری در تاریخ 

بیش  هـ.ق(۸۹۲)ۀنوشته شد (تذکرة الشعراء) دولتشاه سمرقندی در اثر خود است. . ق به پایان رسیدهه ۷۳۰در سال 
"... وخواجه حمدهللا مستوفی در تاریخ می نویسد: جاء أخذ استفاده کرده. یکاز شش بار از تاریخ گزیده به طور م

  (۷۰ :۲")ء دختر خویش به خاقانی داد...گزیده می آورد که ابواعال
نسبتاً قدیمی  ۀکامل تاریخ ګزیده همچنان به صورت خطی باقی مانده بود تا اینکه در آن سال )براون( نسخ دری متن

اتفاق  هم ب۱۹۱۳نظر ګرفت و از روی آن چاپ عکسي تهیه نمود. براون در سال  را در
فی منتشر کرد و با این ین کتاب را به انګلیسی با حواشی و توضیحات کاا خالصه از ۀترجم Nicolson نیکلسن

اینکه از  گذشته از این تاریخ ص، یط( گزیده: )مقدمه تاریخ کتاب را به عالقمندان ارائه کرد ارزش این دخدمت خو
ً ،مهمی دارد مغولها یاداشتهای تاریخی دورۀ  اطالعات جغرافیایی مهمی نیز در صفحات آن مندرج غالبا
  (۱۸ :۳.)است

 Barbier de ة القلوب سهل و روان است، نخست از همه مستشرق فرانسویمتن تاریخ گزیده مانند متن نزه

Meynard  در ژورنال آسیاتیک سری، جلد دهم باب ششم این کتاب یعنی قسمتهای مربوط به قزوین را به زبان
پس از وی )ادوارد  انتشار یافته است. تقریباً پنجاه سال ۱۸۵۷سال  فرانسوی ترجمه نموده و در

ً معتبر  ۀفصل ششم یعنی باب شعرای خراسان را بعد از مقابله با هشت نسخ گلیسان( E.G.Browne =براون نسبتا
همین  در انجمن همایون آسایی به چاپ رساند. ۀم( در نشری ۱۹۰۱م و جنوری ۱۹۰۰) ترجمه کرد و در اکتوبر

فرانسه باب  ۀو اصل دری و ترجم نسه بدین کتاب توجه نموداز فرا JUIES Gantin گری به ناماوقات مستشرق دی
م( متن دری و کامل ۱۹۱۰م( انتشار داد. اما تاسال )۱۹۰۳یعنی تاریخ سالطین اسالمی خراسان را در سال ) ؛چهارم
ً  همچنان به صورت خطی باقی مانده بود تا اینکه در آن سال براون نسخۀ گزیدۀ تاریخ ت گرف  قدیمی را در نظرنسبا

 ،یح(ص، مقدمه:۴) و از روی آن چاپی عکسی تهیه نمود.
 

  ظفرنامه: -۲
 

 در سال شاهنامه به وزن بیتهفتاد و پنج هزار  منظومه ظفرنامه در .ظفرنامه دومین تالیف حمدهللا مستوفی است

ۀ بزرگ تاریخی میکند که در آن حمدهللا مستوفی درتایخ ګزیده خود اشاره به یک منظوم . ق به پایان رسید.ه ۷۳۵
 ۷۵ م( از آن مثنوی که تمام آن بیش از1330هـ.ق/ ۷۳۰تاریخ یعنی )زمان به نظم اشتغال داشته است و در آن 

هزار بیت به نظم کشیده بود. این منظومه به ظفرنامه موسوم است و پنج سال بعد  ۵۰هزار بیت می شود متجاوز از 
به فردی  نحصرۀ کتاب شاهنامه فردوسی است و از آن نسخه ماز تاریخ فوق اختتام یافته. در حقیقت آن مثنوی به دنبال

 ۸۰۷ ۀورق که در شیراز در سن ۷۷۰ محتوی بر OR.2833 درمجلد ضخیمی در موزۀ بریتانیا بشماره: "موجود است
م در فارس برای برای موزۀ 1885ۀ در سن (Sidney charchillو مستر سیدنی چرچیل) م استنساخ شده1405هـ.ق/

که  بور مشتمل است بر یک قسمت از شاهنامۀ فردوسیعالوه بر ظفرنامه)مجموعۀ( مز "بریتانیا خریداری کرد.
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ؤلف در مدت شش سال آن راتصحیح کرده است. ظفرنامه از تاریخ حیات حضرت محمد )صلی هللا علیه وسلم( م
هـ.ق هنګامی که ابو سعید مغولی حکومت می کرد حوادث را به ۷۳۲ ۀشروع و به زمان مؤلف ختم میشود یعنی سن

  (۱۳۷،۱۳۸: ۱.)نظم درآورده است
در  ین اشعار را تخصیصا بیست و پنج هزار بیت از شود، کتاب نخستظفرنامه به سه کتاب یا سه قسم تقسیم می

چنانکه  تاریخ عرب )قسم اسالمی(، کتاب دوم در تاریخ عجم )قسم احکام( و کتاب سوم در تاریخ مغول )قسم سلطانی(.
تاب نسبتاً مفصل و پر اعتبار طول کشیده و چون اشاراتی به چهل سال( نظم این ک ۱۵از مطاوی ظفرنامه بر می آید)

ین کتاب ا هجری روی داده باشد.از۶۸۰ساله بودن خود در آغاز نظم کتاب نموده به نظر می آید که تولد او در حدود
در ورق،  ۷۷۰ضبط شده در  Or-2833 بیش از یک نسخه وجود ندارد و آن نسخه که در موزیم بریتانیا به شماره

 یب(،:ص:۳.)ردیده استگ هجری استنساخ۸۰۷سال 
 

  نزهة القلوب: -۳
 

که پنج سال بعد از ظفرنامه تألیف و تدوین شده و مقارن  حمدهللا مستوفی است ۀچاپ نخست کتاب نزهة القلوب نوشت
با اوقات ختالل هرج و مرجی است که بعد از مرګ ابوسعید در فارس روی داده و مؤلف غالباً بعد از این احوال 

لسترنج قبل از آنکه کتاب نزهة  گای لیسترانج چاپ شده. به سعی، اهتمام و تصحیح فقید کتاب (۱۴۰:۱اشاره میکند)
ی کتاب، ناشر: دنیا .لقلوب را به طبع رساند در کتاب تحقیقی خود)ممالک خالفت شرقی( از آن استفاده کرده اندا

دنیای کتاب.چاپ دوم  –ایران تهران خیابان جمهوری  –هـ: صحافی پیک ۱۳۶۲نسخه، تاریخ نشر :  ۳۰۰۰تیراژ 
به چاپ  خورشیدی ۱۳۸۱ در و چاپ سوم دبیر سیاقی خورشیدی با یاداوری محمد ۱۳۷۸  نزهة القلوب در سال

ً  نزهة القلوب قابل یاداوری است که درمتن کامل رسیده .    هفتاد فیصد جغرافیه تاریخي افغانستان ذکر شده.  تقریبا
  منابع که عالم جید حمدهللا مستوفی کوفی از آن استفاده کرده چنین یاد می کند است:

 

  ویمعجم البلدان از ابو عبدهللا یاقوت حم •
  عجایب االخبار •
  تحفة الغرایب •
  شیخ ابوالحسن صفی صورالکواکب از •
  تاریخ مغرب •
  خواجه نصیرالدین اخالق ناصری از •
  صورة االقلیم از ابوزید احمد بن سهل بلخی •
  التبیان تألیف ابوالقاسم عبدهللا بن خردادبه •
  جهان نامه •
  تألیف ابوعبدهللا محمدبن سعدالواقدی ،طبقات همدانی •
  عجائب المخلوقات از زکریا قزوینی •
  تألیف قزوینی ،آثار البالد •
  فارسنامه ابن بلخی •
  تألیف خواجه ناصرالدین ،ذکر والیت کرمان •
  (۱۴۱حواشی: ،۱تنسق نامه ایلخانی، تألیف همو) •
  تالیف امام علی بن عیسی ،عجائب البحر •
  ابوریحان البیرونی ،آثار الباقیه •
  تالیف ابوریحان بیرونی ،کتاب التفهیم •
  تالیف حفیظ خلیل ،کتاب ارشاد •
  رساله ملکشاهی •
  رسالة السنجر •
  تالیف حافظ عبدالرحمن تاریخ اصفهان تاریخ اصفهان، •
 

هجری این کتاب به طبع نرسیده بوده. در سال ۱۳۱۱کتاب نزهة القلوب فراوان است تا سال  با اینکه نسخ خطی
سوم کتاب مذکور به  ۀمیالدی مقال ۱۹۱۵سپس در سال  گی به مطبوع گردید.پ سنمذکور تمام کتاب در بمبئ به چا
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به  به طبع رسید و ترجمه (XX111 گیب) در سری کتب اوقاف( G.le.strangeچاپ انتقادی توسط فقید لیسترانج)
  (۲۵-۲۳،مقدمه:۵) است گلیسی آن نیز چاپ شدهان زبان

 

  نزهة القلوب چاپ ګای لیسترانج:
 

  چاپ کتاب نزهة القلوب چنین می نویسند: ۀګای لسترانج در بار
خورشیدی  ۷۴۰که ایشان در سال  سوم جغرافیایی نزهة القلوب حمدهللا مستوفی می باشد ۀاثر فعلی مقال

را  .این اثر دارای بخشهای زیادی از مناطق میزوپوتامیا)عراق کنونی(، پارس،وافغانستاناند تالیف کرده .م1340 و
ۀ وخالص ن خود جای داده است، من چاپ این کتب را در کار های تهدابی خودجای داده ومت
م در ۱۸۹۴  که متن مکمل این اثر در سال م به چاپ رساندم۱۹۰۲در سال  ایشاء تک شاهی ۀجرید در راآن

  مقدمه،ب(: ۶سنګی در بمبئی چاپ شده بود.) ۀمطبع
 

  نزهة القلوب، چاپ دنیای کتاب:
 

نسخه ، در چاپ خامه ارمغان توسط  ۳۰۰۰ش، به تیراژ ۱۳۶۲)نزهة القلوب( در سال  کتاب معتبر حمدهللا مستوفی
این متن هم از روی بمبئ که به همت فقید ګای لیسترانج صورت ګرفته  .تهران به چاپ رسیده است دنیای کتاب در

  دوباره چاپ شد. ،بود
 

  نزهة القلوب، چاپ دبیر سیاقی:
 

سیدمحمد دبیر سیاقی، صورت ګرفته، این کتاب در ایران سه بار چاپ شده  کتراد ۀبه تصحیح و تحشی لقلوبنزهة ا
ینجاست که آقای دبیر سیاقی کدام، ا ش، از حدیث روز نشر یافته است. سوال در ۱۳۸۱در سال  آن که اخرین چاپ

کتر سیاقی که در اد ۀبه ګفت ی میشنویم:داکتر سیاق  چه ګونه تصحیح و تحشیه کرده است از و متن نزهة القلوب
مطلب  "سطور زیر خودشان یاداور می شود: اما چطور در ،کتاب نزهة القلوب چاپ لسترانج را اساس قرار داده ۀتهی

منحصر  ،این است که متن حاضر را به نیمی از آنچه لسترانج چاپ کرده است ،دیګری که ګفتن آن ضروری می نماید
از کتاب  یقسمت ساختم، ... نګارنده در صدد بودم که تمام کتاب نزهة القلوب را از ابتدا تا انتها چاپ کنم، اما به عللی

  (۱۲،۱۳ مقدمه: :۵")بسنده کردم ،م قسمتهای آن استهکه ا
ا هشت نسخه مقابله یک سوم را ب ،سوم حمدهللا مستوفی)نزهة القلوب( آورده یعنی ۀداکتر سیاقی فقط بخش اول مقال

  ناقص خواهد بود. ۀاستفاد نآ از به صراحت ګفته می توانیم که کرده، متن را بریده
 

  :گیری نتیجه
 

صورت ګرفته، این کتاب در ایران سه بار چاپ  محمد دبیر سیاقی کتر سیداکتاب نزهة القلوب به تصحیح و تحشیه د
ګرفته  ګای لسترانج اصل را چاپ  ،ز نشر یافته است. مصححش، از حدیث رو ۱۳۸۱در سال  آن آخرین چاپ شده که

بزرګ بریده و  ۀسوم مستوفی را یک حص ۀاعتراف می کند که متن کامل مقال و  دیګر مقابله کرده ۀو با هشت نسخ
خود قابل ارزش است، اما نیاز   درجای کتر سیاقیاد  که کار . قابل یاداوری استاست متباقی شان به چاپ رسانده

جغرافیایی تاریخی اثر حمدهللا مستوفی بار دیګر چاپ شود، همان نواقصی که در چاپ ګای.  متن کامل  برم هست تام
نظر داشت میتودهای و روشهای جدید متنی دوباره  تصحیح شود و متن کامل را به صحافت و با در هم ،لسترانج است

  با زیور چاپ اراسته شود.
 

  مآخذ ومنابع:
 

برون، ادوارد، از سعدی تا جامی)عصر استیالی مغول و تاتار(، ترجمه و حواشی، علی اصغر حکمت، چاپ : ۱
  ش۱۳۳۹دوم، کتابخانه ابن سینا، تهران، 

  ش۱۳۸۲سمرقندی، دولتشاه، تذکرة الشعراء. به اهتمام و تصحیح اِدوارد براون، انتشارات اساطیر ایران، : ۲
تاریخی سرزمین های خالفت شرقی،مترجم محمود عرفان، شرکت انتشارات علمی و  لسترینج، ګای. جغرافیای: ۳

  ش۱۳۸۶فرهنګی، تهران، 
  ش۱۳۸۱ئی، مؤسسه انتشارات امیر کبیر،تهران، کتر عبدالحسین نواامستوفی،حمدهللا، تاریخ گزیده.باهتمام د :۴
  ش۱۳۸۱دیث روز، ایران، مستوفی، حمدهللا، نزهة القلوب.باهتمام داکتر دبیر سیاقی، نشر ح: ۵
  م۱۹۱۵چاپ لندن،  ،ګای لیسترانج ۀمقدم : مستوفی، حمدهللا. نزهة القلوب،۶
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