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Abstract  

"Meftah al-Talibeen" is a valuable work of which there are only two 

manuscripts - one in the Ganjbakhsh Library of Pakistan (No. 2853) and 

the other in the Library of Nadu al-Ulama of India (No. 191) - and have 

not yet been reviewed or corrected. This book was written by Mahmoud 

Ghajdwani (10th century AH) in the manuscript of Sheikh Kamal al-Din 

Hussein Kharazmi (born before 885 Kharazm) in four quatrains with a 

short introduction and conclusion. The first and second articles on the 

austerities of the Sheikh and the third article in Khariq, his habits, and 

the fourth article include forty assemblies of his assemblies. Ghajdvani 

also had a poetic nature and sometimes composed some of his poems 

under the pseudonym "Mahmoud" in this text. In this article, the most 

important features of Muftah al-Talibin are written in three levels: 

intellectual, linguistic and literary, along with a brief introduction of its 

manuscripts. Kamaluddin Hussein Kharazmi. 
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 مقدّمه

نثر دیباچه مسجع بوده  روایی با نثری ناهمگون است. –اثری تعلیمی « الطَّالبینمفتاح»

قولها نثالر سالاده دارد و در یالک نگالاه     و گاهی به نثر فنی نزدیک شده است و حکایات و نقل

كلی میتوان گفت: نویسنده در تألیف این كتاب شالیوۀ بینالابین دارد. تركیالب مطالالب ایالن      

آنها  كتاب مثل دیگر آثار اواخر قرن دهم مخصوصاً متون صوفیانه و عرفانی است كه ویژگی

المثلهالا و  وجود درصد باالی واژهها و تركیبات عربالی و اسالتفاده از آیالات، احادیالث، ضالرب     

 ژهیال وبهی ادبی هاهیآرایی بودن كالم به سبب توجه فراوان به قایموسآوردن لغات مترادف و 

. بالدیهی اسالت ایالن مالوارد كالالم را      است، تشبیه و غیره تضاد، ریالنظمراعاتسجع، جناس، 

مینماید. از دیگر خصوصیات متن وجود برخی تعبیرات و افعال باله شالیوۀ    جذابآهنگین و 

هالای محلالی آن   ( یا بالا گالویش  111«)بوبرداریم»یا  4 (411غجدوانی، «)بوبین»كهن، مثالً: 

الخط دو اثر با هالم یکسالان نیسالتند    ( است. رسم34«)پیشان»زمان در شمال خراسان مثل 

را « ف»دارند؛ مثالً: كاتب نسخۀ اساس  نقطالۀ حالرف   ولی هر دو كاتب سعی در زیبایی اثر 

 قرار داده است.« ت» های حرفروی نقطه« متفکر»در واژۀ 

المثالل و غیالره،   كه بیان مسائل تعلیمی و اخالقالی در قالالب حکایالت و ضالرب    از آنجایی

های خشک، صالریح و مسالتقیم دارد در ایالن مالتن هالم مؤلَّالف مثالل        تأثیری بیش از توصیه

 كالرده ی خالود را در قالالب حکایالات بیالان     هاشهیاندموالنا و بخصوص سعدی  سنایی، عطار،

حکایات جامع و مبسوط كه در بیشتر موارد با شعر و همچنین آیالات، احادیالث و    این است.

خالوبی توانسالته   روایاتی از پیشوایان دین باألخص حضرت پیامبر مکرم همراهی میشالود باله  

همراه با شرح صفات پسندیده و ناپسند بیان كند. است مسائل تعلیمی، تربیتی و عرفانی را 

اند كه گالویی وجودشالان در آنجالا    گفتنی است كه این موارد چنان در جای خود قرار گرفته

همه از قدرت حافظه و وسالعت دایالرۀ معلومالات نویسالنده حکایالت      ضروری بوده است و این

ط با موضوع كتاب میتوانالد  سال وقوع برخی رویدادها نیز كه در ارتبا در این متن به میکند.

 خالوارزم  الدّین حسالین از اهمیت داشته باشد اشاره شده است از جمله مهاجرت شیخ كمال

ق بوده و غجدوانی نیز از همان بالدو ورود شالیخ باله حضالور      ه. 413سمرقند كه در سال  به

اسالت  نامۀ شیخ داشالته  كه از همان ابتدا هم تصمیم به نوشتن منقبتایشان راه یافته و این

نیز از شیخ حاج محمد و سالپس از شالیخ رشالیدالدین ، پیالر بواسالطۀ       436و  435در سال 

مطالب كتاب را كه ظالرف   452الدّین حسین تأییدی بر تصمیم خود میگیرد در سال كمال

الدّین حسین آماده شده بود در مدت كمتر از یک سالال  مدت مالزمت او با مقتدایش كمال

                                                      
 .بخش بسنده میشودزین پس برای اختصار در ارجاع به ذكر شمارۀ صفحۀ نسخۀ گنج -4
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مان سال در سمرقند به نظر شیخ میرساند و پس از عرضه باله  تصنیف میکند و متن را در ه

ه.ق همراه با مریدان  451الدین حسین در سال كه شیخ كمالبیاض میبرد و حرف آخر این

 ه.ق در حلب رحلت كرده است. 459از آن در حج گزارده و پس 

ای خهالزم به تذكر است كه این اثر تاكنون به نحو كامل تصحیح نشده اسالت تنهالا نسال   

در كتابخانالۀ دانشالگاه تهالران     –الطالالبین  مقالالۀ چهالارم مفتالاح    –مغلوط از چهل مجلالس  

تصالحیح و منتشالر كالرده  ولالی ایالن       4394شود كه اسماعیل شالفق در سالال   نگهداری می

ای بر آن نشده اسالت  تصحیح توجه اهل فن را به خود جلب نکرده و نقدی نیز از هیچ جنبه

ن اثر با توجه به مطالبی كه بیان شد میتواند نظرهالا را جلالب   و كالم آخر این كه تصحیح ای

   كند و نکات ارزشمندی را به جامعۀ فرهنگی عرضه نماید.

 . كلیات پژوهش9

 مسأله انیب. 9-9

های نقد ادبی اسالت كاله در آن مصالحح    ترین و دشوارترین شاخهتصحیح متن از ظریف

مالتن، آن را باله صالحت و اصالالت      یافتاله در هالای راه میکوشد با كشالف و اصالالح دگرگالونی   

ای برای انواع دیگالر نقالد ادبالی اسالت     اساس و مقدمه كهنخستینش بازگرداند و با وجود آن

ر.ک: یادداشالتها و  )تالرین رویکالرد در نقالد ادبالی نیالز باله شالمار میالرود         ترین و دقیقعملی

حتالوایی  ( بدیهی است كه هرگونه برداشت نقد و تحلیل زبالانی و م 11كوب: ها، زریناندیشه

ای منقَّح و پیراسته بیهوده مینماید. بالر ایالن اسالاس تصالحیح     متن بدون فراهم بودن نسخه

 متون كهن اهمیت و ضرورت مییابد.

 -ای بسیار كهن در فرهنگهای مختلف دارد و عالوه بر فواید رجالی پیشینه نویسیسیره

البین نیالز از ایالن دسالت    الطَّال های دیگر نیز قابل توجه و بررسی است. مفتاحعصری از جنبه

محمالود بالن    الدّین حسین خوارزمی اسالت كاله  ها و در احوال و اقوال شیخ كمالنامهمنقبت

در اواسالالط قالالرن دهالالم ه.ق تالالألیف كالالرده اسالالت.   شالالیخ علالالی بالالن عمادالالالدّین الغجالالدوانی 

الطَّالبین به نثر مرسل و در جاهایی نیز متمایل به نثالر فنالی سالدۀ دهالم و همالراه بالا       مفتاح

 اغلب سرودۀ خود غجدوانی است. اشعاری

الالدّین حسالین از صالوفیان    الدّین حسین خوارزمی فرزند شالهاب حسین خوارزمی: كمال

هجالری قمالری در    995های نهم و دهم است كه گمالان میالرود پالیش از سالال     نامدار سده

(. در 514خوارزم متولد شده در كودكی والالدینش را از دسالت داده باشالد )غجالدوانی، ص     

و شالیخ عمادالالدّین   ( ارادت بر پای حاج محمد خبوشانی )قطب طریقالت ذهبیاله  جوانی سر 

 451اهلل مشهدی نهاده و نهایتاً به سلسلۀ حسینیۀ همدانیه پیوسته اسالت. او در سالال   فضل

هجری با مریدان به مکۀ معظمه مشرف شالده و پالس از حالج باله دمشالق رفتاله و در آنجالا        

ه.ق باله حلالب رفتاله و در     459. او در سال خانقاهی تأسیس كرده و در آن مقیم شده است
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آنجا بیمار شده و در دهم شعبان همان سال نیز در آن شهر درگذشته و پس از او فرزندش 

نام و مشکل القاب آنان جای پدر نشسته است )دو همشهری همالدّین حسین بهشیخ شریف

القالدس   / ثمرات 314و  312: عماد حنبلی ابنشذرات الذهب،  /411 و 416، مایل هروی: 

 (.4141 و 4143: بدخشی لعلیمن شجرات القدس، 

الدّین حسالین خالوارزمی مریالد شالیخ     سلسلۀ طریقتی خوارزمی بدین شرح است: كمال

اهلل مشهدی )پیر دلیل( و او مرید حاجی محمد خبوشالانی و او مریالد شالاه    عمادالدّین فضل

آبالادی بالوده   د سید عبداهلل بالرزش علی اسفراینی و او مرید شیخ رشیدالدّین محمد و او مری

ای از مرشالد  ناماله سال نزد خبوشانی مانده و سرانجام با اجالازه  44الدّین حسین است. كمال

الدین الطالبین را در شرح احوال كمالخود به خوارزم بازگشته است.محمود غجدوانی مفتاح

ارشالد شالیخ  بالا     الدّین حسین خوارزمی، فرزنالد حسین تالیف كرده و چند سال بعد  شریف

الطالبین تذكرۀ جادۀالعاشقین را نوشته است. در اغلب منابع احوال ایالن  بهره بردن از مفتاح

)دو  هجالری( باله هالم آمیختاله اسالت      934مقتالول در  ) الدّین حسین خوارزمیصوفی با تاج

/ نسالخۀ خطَّالی    415-451نالام و مشالکل القالاب آنالان، مایالل هالروی: صالص        همشهری هم

الحقالائق،   بخالش: مقدماله/ طرائالق   محفوظ در كتابخانۀ گنج 1953به شمارۀ الطَّالبین مفتاح

/  314و  9/312:عمالالاد حنبلالالی ابالالنشالالذرات الالالذهب، /  315و  1/311: علیشالالاه معصالالوم

 (.44-99النَّهر تا حرمین شریفین(، جعفریان: از ماوراء)جادۀالعاشقین 

در  -اسبت دیگری بیان شدطور كه قبالً هم به منهمان -را« الطَّالبینمفتاح»غجدوانی  

ی مفصالل در  كتالاب قرن دهم هجری قمری به نثر آمیخته به نظم تألیف كرده است. این اثر، 

 بیان مسائل عرفانی و اخالقی با استناد به آیات، احادیث، روایالات، حکایالات و اشالعار اسالت.    

ۀ بخش پاكستان و نسالخ نسخۀ كتابخانۀ گنج -دو نسخه  بر اساس نوشتهدستتصحیح این 

انجام شده است. این پژوهش بر آن است كه با تصحیح این اثالر   -كتابخانۀ ندوۀالعلمای هند

كه از لحاظ زبانی، ادبی و فکری دارای ارزش واالیی اسالت و دسالتیابی باله ژرفالای      كتابی را

محتوای آن میتوان در موارد و مسائل بسیاری روشنگر باشالد باله جامعالۀ فرهنگالی و ادبالی      

 معرَّفی كند.

 

 حث. ب6

 . معرّفی مؤلّف6-9

از صالوفیان مالاورءالنَّهر و از مریالدان     محمود بن شیخ علالی بالن عمادالالدّین الغجالدوانی    

الطَّالالبین را در  بوده كه رسالۀ مفتالاح  (عارف نامدار سدۀ دهم)الدّین حسین خوارزمی كمال

مناقب و احوال مرشد خالود نگاشالته اسالت. غجالدوانی طبالع شالعر نیالز داشالته و بعضالی از          

الطَّالبین ذكر نموده امّا دیوانی از او بر جای نمانده است. با كوشش هایش را در مفتاحسروده
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 در بارۀ غجدوانی اطالعات بیشتری به دست نیامد. فراوان

 غجدوانی آثار. 6-6

الطَّالالبین هالم   الطَّالبین اثر دیگری از او شناخته نشده و در متن مفتاحبجز همین مفتاح

 .نکرده استبه اثری دیگری از خود اشاره 

 الطّالبین:. معرّفی مفتاح6-3

خوارزمی از كودكی تا پایان  الدین حسینكمال در شرح احوال شیخ غجدوانی این اثر را

بدون این كه نامی بر  –و نوشته است. این كتاب با درآمدی حیات و در سیره و مناقب وی ا

وی كیفیت زنالدگی خالود را از كالودكی تالا زمالانی كاله        از مؤلف شروع میشود. -آن بگذارد 

آباد زیارت كرده بیان نموده است. او در ایالن درآمالد   الدین حسین خوارزمی را در فتحكمال

اسالتعدادی بالرای تربیالت و پالرورش      های معمولرغم گذران عمر به سرگرمیمینویسد علی

ای شالروع  الطالبین را با مقدماله داشته و واقعاتی هم به وی دست میداده است. سپس مفتاح

ای به پایان بالرده اسالت. مقدمالۀ كتالاب     كرده و بعد از آن چهار مقاله آورده و آن را با خاتمه

مک به نیازمندان و حاوی مطالبی كلی در بارۀ عرفان و دعوت انسان به اخالق پسندیده و ك

الدین حسین و شیوخ این طریقه از شیخ محمالد  غیره بوده و راجع به سلسلۀ طریقتی كمال

عاداتی را از بعضالی از شالیوخ و    خبوشانی تا حضرت پیامبر اكرم )ص( سخن گفته و خوارق

الواسالطۀ خالوارزمی بیالان كالرده اسالت. مقالاالت اول و دوم راجالع باله ریاضالات          پیرهای مالع 

حسین و مقالۀ سوم در خوارق عادات وی بوده و مقالۀ چهارم چهالل مجلالس از    الدینكمال

مجلس او را آورده است و این چهل مجلس عمدتاً در پاسخ مریدان و افالراد عالادی و حتالی    

مدعیان مخالف بوده و مطالب سودمندی را در رفع شبهات عرفانی و دینی بیان كرده اسالت  

الدین حسین بیانات كوتاهی دارد هر چهالار  خالف كمالو خاتمۀ كتاب نیز در بارۀ اسالف و ا

مطالالب   مقاله با تعبیراتی غنایی در راز و نیاز با خدا و تحت عنوان مناجات به پایان میرسد.

به نالام مقولاله تقسالیم     –از چند سطر تا یک صفحه  –های كوچکی هر چهار مقاله به بخش

الطالالبین در  ب كمک میکنالد. مفتالاح  شده است كه همین امر به نظم، رسایی و تفهیم مطال

تعلیمی به نثر مسجع است و مطالب آن به اشعاری از مؤلف و  -یک نگاه كلی اثری عرفانی 

هایی مستند شده اسالت  المثلشعرای دیگر و آیات، احادیث قدسی، روایات، حکایات و ضرب

ویژه در ذكر به لغات و عبارات عربی در كتاب وجود دارد و نثر آن گاهی مسجع و فنی و گاه

حکایتها ساده است و در بعضی از قسمتها به نثر فنی نزدیک میشود. صالنایع بالدیعی مثالل    

جناس، تشبیه، استعاره، تضاد، تناسب و غیره در متن آمده اسالت ولالی در اسالتفاده از ایالن     

موارد تعادل رعایت و چنان در متن گنجانده شده كه گالویی وجودشالان در آن موضالع الزم    

الخط نسخ و نحالوۀ تحریالر و تالزیین خالط و ربالط كتالاب بالا        هایی در رسم. تفاوتبوده است

های امروزی وجود دارد كه این مطالب مخصوص این اثالر نبالوده اسالت و در آثالار آن     نوشته
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دوران كمابیش دیده میشود. آن چه در این اثر اهمیت دارد استفاده از لغات مهجور فارسی 

های موجالود دیالده نمیشالود. نویسالنده باله      ه در لغتنامههای محلی و مفرداتی است كو واژه

تاریخ برخی وقایع هم اشاره كرده است كه این تاریخها در مناسبت با موضوع كتاب میتواند 

از خالوارزم باله سالمرقند     413الدین حسین خوارزمی در سال مفید باشد مثل این كه كمال

ه.ق اطالعاتی را كاله   452و در سال میرود و غجدوانی از همان تاریخ به مالزمت او درمیآید 

 آوری كرده است تألیف میکند.سال مالزمت با خوارزمی جمع 11در طول 

 

 غجدوانی یشاعرنویسندگی و  گاهیجا. 6-6

ای قابل و شاعری متوسّط با در نظر گرفتن متن و ابیات این كتاب میتوان او را نویسنده

 معرَّفی كرد.

 موجود:ی هاسینودستمعرّفی  .6-8

و به خط نسالتعلیق   1953آباد پاكستان به شمارۀ الف، نسخۀ كتابخانۀ گنج بخش اسالم

بالن میركالی سالمرقندی و دارای     (المشتهر به خواجالۀ كاتالب  )خوش و به قلم محمدحسین 

 هجالری استنسالاخ شالده اسالت.     454در شهر سمرقند در  سطری است كه 45صفحۀ  514

بالدل و  افتادگی دارد. ولی با توجه باله نسالخه   -اجه دیب –متأسفانه چند سطر از آغاز نسخه 

 های كتاب به زر و برخی الجالورد دیگر قراین این افتادگی از چند سطر بیشتر نیست. عنوان

 بنالدی پالنج راه اسالت ر.ک: )فهرسالت    های قرآنالی باله زر بالا جالدول    و برخی شنگرف و آیت

 (.919/3منزوی: های خطی فارسی پاكستان، مشترک نسخه

و به خط نستعلیق و باله قلالم    444كتابخانۀ ندوۀالعلماء لکنهو هند به شمارۀ ب، نسخۀ 

 ها باله شالنگرف و  نشانه سطری است. 44صفحۀ  344حاجی عبداهلل بن محمدامین و دارای 

است. گفتنی است كاله میکالروفیلم سالیاه و سالفید ایالن نسالخه از مركالز         فاقد تاریخ كتابت

 میکروفیلم نور تهیه شده است.

بخش، این نسخه را با نشالانۀ اختصالاری   قدمت و صحت نسخۀ كتابخانۀ گنج با توجه به

بدل و العلما به عنوان نسخه به عنوان نسخۀ اساس برگزیده و از نسخۀ كتابخانۀ ندوۀ« اس»

 استفاده كرده است.« ند»با نشانۀ اختصاری 

بدل گاهی به دلیل خطای چشم جمله یا جمالتالی كاله بالین دو واژۀ    در نسخه متأسفانه

 .استهمانند قرار گرفته از قلم افتاده 

بالدل باله دلیالل غرابالت     ای در نسخۀ اساس به كار رفته است ولی كاتب نسخههگاهی واژ

بالدل آورده اسالت؛ مالثالً: در نسالخه اسالاس واژۀ      لغت یا نادانستگی مترادف آن را در نسالخه 

كاله   نوشالته شالده اسالت   « تنگه»بدل به جای آن واژۀ در نسخه جود دارد ولیو« شاهرخی»
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آمده اسالت كاله در فرهنگهالا وجالود     « داریره»یا در نسخۀ اساس واژۀ  ؛ واندهردو نوعی سکه

 به كار رفته است.« زخمی»بدل به جای آن واژۀ ندارد در نسخه

 بدل و نسخۀ اساسنسخه یالخطّرسم یهایژگیو. 6-4

نسخه به خط نستعلیق زیبایی نگارش یافته است  و هر دو كاتب خطی پختاله و  این دو 

هالایی از  چشمنواز دارند.  در این دو نسخه قواعد نگارشی مشابهی به كار رفته اسالت. نموناله  

دو نسخه در خصوص جدا یا سرهم نوشتن كلمات مركب با هالم   این قواعد  عبارتند از: الف.

با یک نقطه به جای سه نقطاله و  «  ژ»، «چ»، «پ»مثل  متفاوت هستند. ب. نوشتن حروفی

عالمالت وحالدت و     - «یا» یباله جالا  « ء»از  استفادهبدون سركش ج. « گ»نوشتن حرف 

ی بیالان  «ها»مختوم به  د. گاهی از اسامی«. حركت انیب های»در كلمات مختوم به  -نکره 

 .ی غیرملفوظ حذف میشود«ها» -جمع بسته میشوند« ها»كه با  -حركت 

 الطّالبین غجدوانیمفتاح یسبک هاییژگیو -6-2

 یزبان سطح -6-2-9

 ی و نحوی تقسیم میشود:لغوسطح زبانی به سه سطحِ آوایی، 

 سطح آوایی -6-2-9-9

بیرونالی، كنالاری و    –سطح آوایی همان كیفیت موسیقیایی متن است و از سه دیالدگاه  

  بررسی میشود. -درونی

 موسیقی بیرونی -6-2-9-9-9

شامل: مثنوی، غزل، رباعی و تالک بیالت    الطالبین از نظر قالب به چهار گروهاشعار مفتاح

 تقسیم میشوند. اسامی اوزان هر گروه در جدولهای زیر خواهد آمد.« مفرد»

 مثنوی دارد كه در شش وزن به ترتیب در جدول زیر آمده است 61الف. این كتاب  

 تعداد وزن ردیف

 11 رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی  4

 45 خفیف مسدس مخبون  1

 43 متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه  3

 5 هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی  1

 1 هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف  5

 3 سریع مطوی مکشوف  6

 وزن وجود دارد 9غزل در  49در این متن  2 ب

 تعداد وزن ردیف

 5 مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف  4
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 3 خفیف مسدس مخبون  1

 3 هزج مسدس محذوف  3

 3 هزج مثمن سالم  1

 4 سریع مطوی مکشوف  5

 4 رجز مثمن سالم  6

 4 هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف  1

 4 رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی  9

 

 وزن وجود دارد. 1رباعی با  43ج. در این متن 

 تعداد وزن ردیف

 91 هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب  4

 4 هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف  1

 4 رمل مثمن مخبون محذوف  3

 4 هزج مثمن اخرب  1

 4 مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف  5

 4 رمل مثمن محذوف  6

 4 سریع مطوی مکشوف  1

 

 وزن آمده است. 43در «  مفرد»تک بیت  12 د. در این متن

 تعداد وزن ردیف

 1 مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف  4

 1 مجتث مثمن مخبون محذوف  1

 3 رمل مثمن محذوف  3

 1 رمل مثمن مخبون محذوف  1

 1 مضارع مثمن اخرب  5

 4 مجتث مثمن محذوف  6

 4 رمل مثمن مخبون محذوف  9

 4 منسرح مطوی مکشوف  4

 4 رجز مثمن مطوی مخبون  42

 4 متقارب مثمن محذوف  44
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 4 متقارب مثمن سالم  41

 4 هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب  43

 موسیقی كناری -6-2-9-9-6

موسیقی كناری نیز مثل بقیۀ موارد سالخن را آهنگالین میکنالد و مصالادیق آن قافیاله و      

 ردیف است.

 قافیه -6-2-9-9-6-9

سازی برای القای موسالیقی  زمینهقافیه نوعی »قافیه سبب غنای موسیقی كالم میشود. 

شعر در ذهن آدمی است تکرار الفاظی كه ازنظر معنا و احتماالً از لحاظ شکل ظاهری با هم 

نوا هستند، لذَّتی به آدمی میبخشد كه نزدیالک اسالت   متفاوتند ولی از نظر لحن و آهنگ هم

بنالای   (.93مالالح:  شالعر،   و موسیقی پیوند«) ها دریافت میکنیم.به لذتی كه از استماع نغمه

نسبتاً ساده استوار و اشکاالت قافیه در این اثالر كالم اسالت ولالی      قافیه در این اثر بالر الفالاظ

بدل  در نوشتن اشعار اشتباهاتی دارد كه موجب شده است بخشهایی از شعرها كاتب نسخه

 (.121 و 319، 323، 195، 92از جمله قوافی اشتباه خوانده شود)

 ف وجود دارد ولی قافیه دیده نمیشود مثل:گاهی در اشعاری ردی

 آنی كه همیشه چالرخ سرگشالتۀ اوسالت   

 

 در میکده و بتکالده شالور و شالر اوسالت    

 

 گه عاشق شالیدا و گهالی معشالوق اسالت    

 

 چون درنگری حقیقت جمله هم اوسالت 

                                             (424) 

 مهالالالالالالدی طالبالالالالالالان راه نجالالالالالالات 

 

 نجالالالاترهنمالالالای همالالاله بالالاله سالالالوی  

                                            (313) 

 شایگان:

شایگان معادل فارسی همان ایطای جلی است ولی معموالً آن را در مورد تکرار عالمالت  

 جمع به كار میبرند این مورد از عیوب قافیه در شعر غجدوانی بسامد كمی دارد مثل بیت:

 دالناین رنج و بالال از اوسالت بالر خسالته    

 

 لبالالالانو میدانالالالد محنالالالت مالالالا تشالالالنها

                                           (345) 

 ردیف 6-2-9-9-6-6

ای را گویند یا بیشتر، كه بر سالبیل اسالتقالل در آخالر همالۀ ابیالات بعیناله       ردیف كلمه»

عروض سالیفی و قافیالۀ جالامی، عبالدالرحمن     «) متکرر شود و این خاصۀ شعرای عجم است

ابیات مردفند و در این متن  %12رباعیات و  %19ها، غزل %11ها، مثنوی %31(. 11جامی: 

  های اسمی، حرفی و فعلی وجود دارد.انواع ردیف
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 موسیقی درونی -6-2-9-9

موسیقی درونی متن به وسیلۀ صنایع بدیع لفظی از قبیل انواع سجع و جناس به وجود 

 میآید:  

 سجع   -6-2-9-9-3-9

نه او را سری و »های این كتاب، مسجع بودن نثر آن است ویژگیسجع پردازی: یکی از 

اش صبری و آرامی ماند، چالون شالاهباز از دام دنیالای دون    نه سرانجامی ماند، نه یک لحظه

وار سر به هامون طلب زنالد، فرهالاد صالفت    جسته و دیدۀ غیرت از شهود غیر بسته، مجنون

واند و بر بساط عنایت كاله را نشالاند، هالر    تیشۀ همّت بر كوه مطلب زند تا دوست كدام را بخ

 (.1« )كس را این دولت یار شد، بر سریر سلطنت دو جهانی شهریار شد

 جناس: -6-2-9-9-3-6

جناس: ازجمله صنایعی كه مؤلف به آوردن انالواع آن اهتمالام داشالته جنالاس اسالت. از      

، خط و اشتقاق جناس كه در این اثر دیده میشود، میتوان به جناس ناقص، لفظ اقسام مهم

اشاره كرد. فرمان و فرمای، زمین، زمان، سالکان، مسالک، بایالد، شالاید، امالن، امالان، نسالب،      

 حسب(. 

 انالد آنها كاله باله گالرد اولیالا گالردان     

 وقالت هماله بر گرد محبّان خالود ایشالان   

 

 انالالددر دایالالرۀ صالالدق و وفالالا گالالردان  

 انالالالدبالگالالالردانپرگارصالالالفت گشالالالته  

                                         (394) 

 سطح لغوی -6-2-9-6

بررسی و تحلیل این اثر از لحاظ لغوی بیانگر تسلط نویسنده بر دایرۀ لغات زبان فارسی 

ی و كهن كاربردهاست. در این رساله شاهد لغالات و تركیبالاتی هسالتیم    سازبیتركاز جهت 

شده است. در شده و یا دچار دگرگونی به فراموشی سپرده كمكمكه روزگاری رواج داشته و 

 در شعر غجدوانی مورد بررسی قرار میگیرد: رفته كار این سطح لغات و تركیبات به

 (.541)حضَّاران:  الجمع: گاه كلماتی به صورت جمع جمع به كار رفته استجمع .4

، 313) (. مایان334و  139)شوند خودها بستن كلماتی كه معموالً جمع بسته نمی جمع .1

، 329، 199، 193، 161، 161، 415، 424)(. شالالالمایان: 139 و 131،  135، 131، 399

 (522و  144، 141، 115، 111، 113، 156، 141، 362، 359، 316

و  143، 194، 126، 331، 323، 143، 144، 116، 411)«: مالر »استفاده از لفظ تاكیالد   .3

511) 

، 319، 324، 141، 113، 466آخراالمالر )  كار بردن تركیبات عربالی در مالتن فارسالی:    به .1

 (492( آناً فآناً )131و  391، 331

 (.196ک )نیز ر. و( 414با ما سپار )«: به»جای به« با»از  استفاده .5



 4344 اسفند/ 59 / شماره پیاپیسبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 41

 (.411ک )نیز ر. و( 454چون به او مالقات كردم ): «با»جای به «به»از  استفاده .6

 (164و  342، 193، 112، 341«: )نیست»به جای « نی» .1

ن لغات و تركیبات عربی كه غیر از استشالهاد و اظهالار فضالل،  گالاهی بالرای      . بسامد فراوا9 

یی و مالوالیی  مقتدا (، 4صنع ) ، آرایش كالم بوده است: صانع،  مصنوعات،  موجودات،  قلم

 های دیگر.( و نمونه31و ملجأ العالمین )

(، 4) اسالرار . مؤلف در جمع بستن كلمات بیشتر به جمع مکسّر عربی عنایت داشته است: 4

 های دیگر.( و نمونه4) یاانب( و 4اصناف )

. بسامد اصطالحات عرفانی و كالمی در این اثر بسیار زیاد باشد: فقالر، بقالا، طلالب، سالتر،     42

غیرت، ذكر، شکر، فقر، فنا، عشق، تعیین، شهود، معاملاله، تحقیالق، حالال، عبالادت، مراقباله،      

واجب، مناجات، رند، مالمت، پیالر،   مشاهده، توحید، عبودیت، ربوبیت، محو، خرابات، ممکن،

 استغنا، حادث، قدیم، لمعات ظهور، آفتاب شهود، فرع و اصل...

 ( و55(، ملهمگالالی )15خالالودكمتران )در ایالالن مالالتن لغالالات نالالادری ماننالالد  . لغالالات نالالادر:44

 وجود دارد.( 55مطمئنَّگی )

 ( و399« )دروگنالالالدم»ایالالالن مالالالتن تركیبالالالات زیبالالالایی ماننالالالد  در . تركیبالالالات زیبالالالا:41

 ( وجود دارد.346«)عصاشمشیر»

(: 34یشالان ) پ (: آذوقاله؛ 134 ,415 ,131 ,161 ,341) آذوق . كاربرد گونۀ كهن لغالات: 43

؛ جلالو  (:141جالالو )  (: جویالدن؛ 151) یالدن جاو، عالدد فالرد؛   تالا (: 42و  353تاه )صدر، باال؛ 

(: 329) یالالزرنگر(: جلالالوداران؛ 313 و 11 ,16,161 ,316 ,151 ,515.155جالالالوداران )

 (: زخمی.151) ینزخم(: رنگرزی؛ 324) یزیرنگرز؛ نگرر

( خالود ایالن تركیالب در فرهنگهالا     354یز )پره. لغاتی كه در فرهنگها وجود ندارند: آش 41

در دهخدا، آش پرهیز معنی شالده اسالت و در بالارۀ آن توضالیحاتی     « مزوره»نیامده امّا لغت 

وجالود   پالای بنالد سالتور   ( در دهخدا به صورت اشکال: 346و  345) یلاشکداده شده است. 

( ظاهراً معنای تسلیم شدن دارد در حالی كه در این مالتن باله   194) انداختن دارد. شمشیر

آهویی را دیدم كه به هر جانب میجهد چون باله او  (: »162توزاق ) معنی حمله كردن است.

به معنالای دام و تلاله اسالت. جاللیالت:      در تركی توزاک .«رسیدیم در توزاق گرفتار شده بود

گرفتاله،   من دست از را زنبر كرده جاللیتها چنینینا»احتماالً با قدرت كاری را انجام دادن 

بنالدی:  چارطالاق ( 111 ,315 ,351 ,354 ,314 ,149 ,115) نیالز، ر.ک:  ؛ و(91)«پرتافالت 

نیالز، ر.ک:   ( و111) «کالردم بندی پالیش ایشالان تقریالر می   من از عجایب و غرایب چارطاق»

 این واژه در افغانستان بسیار متداول است و به معنی حفره و گودال اسالت ) ی:چُقُور(. 164)

 مرتباله  دو چقالوری  یالک  به باشد هم كور: »با همین لغت دارند عامیانهالمثل ضرب دو و نیز

آن باباقولداش نیالز در مقابلاله حجالرۀ    «( »نشستن؟ چقوری در و كشیدن نام» و !«غلتدنمی
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(. خالودكمتران معالادل بنالدگان و    311) «است، خفتیده زدهحلقه درآمدهایشان در چقوری 

و امثال ایشان بلکه از خودكمتران و بندگان و نوكران و خادمان خود را »نوكران و خادمان: 

ف ر وْحٌ وَرَیْحَانٌ وَجَنَّتُ »به سبب اطاعت فرمان حق و توفیق طاعت و عبادت در روح و راحت 

 شالب  ایالن  و محنت و شدّت همه این شامدی»شام )دیشب(: (. دی42«)غریق بینند« ن عِیمٍ

 خاناله غایالب  را آن كاله  حجالره  آن باله (: »414خانه )(. غایب341) «شوكت و عزَّت همه این

(: در یک صالفحۀ اینترنتالی باله نالام دهکالدۀ      114 ,411 ,413 ,353قاق )«. درآمد مینامند

معنی كالرده و عکسالی هالم از     سنگتخته یرویق عم یباًتقر یهاحفرهمهربانی این كلمه را 

از مازندران  (: در اینترنت بدون ذكر منبع آن را نوعی نانی316آن نشان داده است. قتلمه )

گاه در مسافریها چنان بود كاله  »سفر(: : )نامیده و طرز تهیۀ آن را بیان كرده است. مسافری

(. 114«)شد كه افطار توانم كردو قوت میسّر نمی روز آن قدر غذاشبانهروز یا چهارشبانهسه

جمعی دیگر از قلندران و مطفریان »یش، درویشان( درو ( ):192) یانمطفر(، 191) یمطفر

: دار(. یالره 341) «شددار كس ما بسیار ضایع شد و یره»زخمی(: دار )یره«. اندگرد او نشسته

 زم به ذكر است كه این واژه در نسخۀ(. ال41ص یغنابی، رواقی:  گویش در بارۀ) زخم. ر.ک:

نوشته شده است. بالا توجاله باله ایالن كاله گالاهی       « داریاره»بدل و در نسخه« داریره»اساس 

( 124شناسالی، بهالار:   سالبک )تبالدیل میشالده اسالت    « دناله »به « دانه»و « خنه»به « خانه»

رد و هالر دو  تبدیل شده باشد، وجود دا« یره»این كه یاره هم طبق همین قاعده به  احتمال

 ی خاص باشند.الهجهواژه، دو شکل یک واژه و یا 

یرفارسی. گفتنی است كاله تمالام معنالی لغالات ایالن      غكهن و مهجور و عمدتاً  لغات .45

دویالدن(.   دشالمن  فالوج  بالر سالرعت  باله ( ): 362) یلغارانامۀ دهخداست: بخش به نقل از لغت

 ,142 ,334 ,361 ,144,399متوقالف. تالردّد )  . كالرده  سکونت. (: بوده، مقیم413) یدهباش

 ,115 ,194 ,191 ,196 ,111) یّالر تغیالد.  ترد (:134،114،145،521 ,194،199,131

156, 154, 113, 4.43.45.426.412.411.415.416.431, 544, 545, 522, 164, 

 (:341) یتالالواجپالالول.  و زر از (: مقالالداری124نگالاله )ت (: تغییالالر. 412.414.466.444.144

عهالالده داشالالت، در    مسالئول دیالوان تالرک یالا تواجالی دیوانالی كاله امالور سالالپاهیان را باله  

، تیموریالان  ۀدور (جلد ششم)تاریخ ایران )تالر از هالر امیالری بالود المراتب امیالران، باسلسله

 (: نالوعی 444 ,335 ,336جواز )دل.  در چیزی داشتنپنهان  (:111جَمجَمه ) (.434آژند: 

 ,336جالوازگر ) بگیرند،  را آن روغن یا عصاره تا چیزی كوبیدن برای سنگی یا چوبی هاون

و  411. جهالات ) نام آشی اسالت مشالهور  (: 133 ,131بره )جوش(. 336جوازخانه )( و 335

(: خانه، سالرای،  312 ,149یلی )حومیرسد.  حج كاروان تأمین به مصرف كه یاتیمال (:113

 و 112، 411، 444دارد. دررفالتن )  افغانسالتان  شمال و كابل در استفاده مورد بیشتر حیاط؛

خواسالتن.   و گدائی معنی دک، به (: معرب113دَق )«. به خانقاه دررفتم»شدن (: وارد 193
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(. 14( نیالز ر.ک: ) 19) «اسالت آن چوبی كه نارسا بالوده »اندازه(: رسا ). پلهراه: (455) ینهزراه

برنالد.   ییجالا باله  جایی از و كنند آن نندما وخشت خاک،  آن در كه چوبین (: آلتی91زنبر )

ی. كشالت  (:139مالورد در صالفحۀ    9و  131مورد در صفحۀ  9سال )(: ساززن. 161سازنده )

 (:414 ,341 ,345 ,344سالقاوه ) (: سالوراخ سالوزن.   111سفت )(: ساییدن. 329ساویدن )

 ,119 ,142) یوش(: ظاهراً نوعی سکه بوده. 124و  312) یرخآب. شاه برای نهند بناآنچه 

139, 416, 415, 91, 11, 312, 355, 319, 311, 316, 331, 145, 111.516, 

درویشالان.   فعلالی  به كاله شبیه مخروط بلند كاله (: نوعی355و  442) یهطاق (: شیب.312

درخواسالت.   نالدارد   منفالی  یمعن(: گاهی 436,191 ,114 ,194 ,315 ,141 ,521طمع )

از حضرت شیخ سفیان ثوری حکایتی »آمدن  (: پیش545) عوکگزنده.  (: سگ356عقور )

(: اشتباه كردن. 145و  526كردن )غلط «. دیدم پشت ایشان شکسته عوک شده بوده است

آمیزی ندارد اما در ایالران بکالار بالردن ایالن لغالت بالرای       این لغت در غیر ایران معنی توهین

باشالان  قزیالل . (: قالرض 442فالام ) زار. پالالیز، خربالزه   (: معرب91) یزفالدیگران توهین است. 

(: شالکنجه.  346) ینقال گذاشالتند.  می سالر  بالر  كه سرخی كاله سبب به ترک (: طوایف341)

 ,135 ,136 ,154 ,151 ,361.516)گیرنالد. كوفالت    دوش بالر  كاله  (: نمالدی 196) کكپن 

(: 141) یالت مال(: خانقالاه.  192 ,311 ,315لنگالر ) كوفتگی.  و (: خستگی412 ,411 ,141

 454.465.49.124تعجّالب )  زمان(: محلَّمحل )مالیات.  : جمع كنندۀ(346محصّل ) .ارزش

(، 425بنالالد )(، محالالل یالالخ131.191.145.515.541.361.115.155.163.111.116. 111.

 ,131 ,162مخمصاله ) (. 314) یستن( و این زمان محل توقف 411است )چه محلَّ رفتن 

(: چاناله.  396، 316ه )نِال مَشالده.  سالت  م (:493و  425، 41مسکور ). گرسنگی مفرط(: 132

چون گنبالذ نزدیالک باله پوشالیدن رسالید      »كردن خرد  ی آرد. نرم ساختن:نوع (:353میده )

(. 131) «سالازد یکبار شکست كرده از هم فروریخت و نزدیک به آن بود كه مرا نیالز نالرم   به

یکالدل.  (: 341و  399جهالت ) . یالک رسم و عادت(: 131) كردن. وار یخال (:91واپرداختن )

 ستوران. عام (: مرگ311یوت )

 

 سطح نحوی -6-2-9-3

در این قسمت، ساختار دستوری اعم از صرف و نحو مورد تحلیل قرار گرفته اسالت كاله   

 آن عبارت است از: موارد مهم

 حذف فعل معین در ماضی نقلی به قرینۀ لفظی: .4

كاله ایالن خصیصاله    در این متن، حذف فعل كمکی در صیغۀ ماضی نقلی زیاد دیده میشالود  

آن باباقولالداش نیالز در مقابلاله حجالرۀ ایشالان در       باعث طوالنی شدن جمالت شالده اسالت:  

 (.313است )، خفتیده زدهحلقه، درآمدهچقوری 
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 مطابقت موصوف و صفت به سیاق عربی: .1

(، اندیشالۀ  331یساله ) خس بغایالت است  یا(، عجوزه143باطله )یاالت خ(، 36معتبره )كتب 

 (.1) فاخره ۀ(، بلد114) فاسده

 پذیری از زبان عربی:تأثیریی اركان جمله و تقدیم فعل به دلیل تأكید یا جاجابه .3

محتالرز   و مواظبت نماید بر طاعات و آگاه باشد به ذات و صفات و مجتنب باشالد از معاصالی  

قالانع   و صابر باشد بر مقتضیات نفس و باشد از استیفای شهوات و لذَّات جسمانی و منکرات

 (.61باشد به ماالبد نفس از خواب و خورش و پوشش )

 (.453داراد ). وجود افعال دعایی: محفوظ و محروس 1

انالد  عنوان همکالرد فعالل: التمالاس نمالوده    به« كردن»جای به« نمودن». به كار بردن فعل 5

 ( و موارد بسیار دیگر.12نموده ) پرواز(، 6نمود )یتی هدا(، 49)

 بدل.در نسخه« دویم و سیم»صورت به« دوم و سوم»ترتیبی . آوردن صفت 6

 ( و موارد بسیار دیگر.325( و مجمالً )324دار: مطلقاً ). به كار بردن كلمات تنوین1

 . استعمال افعالی كه امروزه گذرا هستند در معنی ناگذر:9

 :(161) یدنجوشال (: سالوزاندن.  161 و 144سوختن )(: نهادن، گذاشتن. 422و  96) ماندن

 جوشانیدن، جوشاندن.

 یدر جو»یدرآمدم: م در فعل پیشوندی« در»قبل از پیشوند « می». به كار بردن پیشوند 4

 (.451) «درآمدمیآب م

هالای بسالیار   ( و نمونه334) ( و مهالک195) ی مکسر عربی: احوالهاجمع. به كار بردن 42

 دیگر.

-( و نمونه61«)در»( و 331« )بر» ( و312) «:باز». استعمال افعال پیشوندی با پیشوند 44

 های بسیار زیاد دیگر.

 . آوردن هر دو عالمت نکره پیش و پس از كلمه:41

 (.192( و یک مردی )464) یشب(، یک 132(، یک نوبتی )136) یعورتیک 

( و 4)«ین ف خْتُ فِیالهِ مِالنْ رُوحِال    وَ»آیات قرآن در نقش صفت: نسیم عنایت  كار بردنه ب. 43

 )سه مورد دیگر در همین صفحه(. نیز ر.ک:

 نبالودم  فالارغ  او الالم  از ایلحظاله  كاله  داشالتم  روح: مرضیآوردن ضمیر او برای غیر ذی .41

(493.) 

یک نظر در «: نگاه كردن به آن چیز»در معنی « در چیزی دیدن»كار بردن تركیب  به .45

 (.466( و نیز ر.ک: )466) رخ آن ماه منوّر دیدم

 (.54) ( و سه اقطاب54) ع برخالف قاعدۀ زبان فارسی: پنج اوتاد. آوردن معدود جم46

 (.91برف ) یبر رو یآمدبرهنه م یپا. آوردن گروه قیدی بعد از فعل جمله: 41
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 در را شالریفه  سلساللۀ  : اینمجهول نهاد جملۀ بعد ازی نشانۀ مفعول « را»كار بردن  به .49

 (.36) شود كرده جمع ایتذكره

 (.341) ( و313و نیز ر.ک: )

سالرای انالس و   در معنی رفتن: آمد و شد در خلوتخانالۀ حالرم  « شدن». به كار بردن فعل 44

 (.51آمد )ی قدس حال ایشان سراپرده

 ( و موارد بسیار دیگر.395)را سامان یابند و نه نه سر را  . حذف فعل با قرینۀ لفظی:12

 یفکر سطح -6-2-6

ی نظری و عملی غجدوانی باله تعالالیم دینالی،    الطالبین بیانگر پایبنددقت در متن مفتاح

اخالقی و عرفانی است. او به جبالر، تقالدیر و سرنوشالت بالاور دارد و در همالۀ امالور رضالایت        

غجالدوانی   خداوند متعال را میجوید و اعتقاد دارد كه هالیچ امالری خالارج از ارادۀ او نیسالت.    

در رسالتگاری و   آگاهی وسیعی در مورد  روحیات، ضعف و قوت انسالان دارد  و سالعی وافالر   

تکامل او میکند و برای تحقق ایالن امالر انسالانها را باله اخالالق نیالک، تواضالع و كمالک  باله          

نیازمندان میخواند. او به پیروی از دیگر آثار عرفانی سعی دارد با استناد باله آیالات، روایالات،    

ن های اخالقالی و دینالی را تبیالی   المثلها و اشعار و غیره آموزهاحادیث قدسی، حکایات، ضرب

كند و با بیان این مسائل به انحای روشها تالش میکند كه همۀ افراد را در هر سالطحی كاله   

باشند آگاه و باورمند به این امور سازد. نکتۀ قابل توجاله دیگالر در ایالن كتالاب اخالقمنالدی      

نویسنده در سخن است. او اهل هزل و هجو نبوده و مطالب خود را با زبانی پاكیزه، عفیالف،  

مذهب است ولی متعصب نیست و  ین بیان كرده است. گرچه او مسلمانی سنَّیمؤدبانه و مت

 از امامان شیعه هم با احترام یاد میکند.

 سطح ادبی -6-2-3

عرفانی، بیشترین سعی مؤلف بیان معنا و مضمون است و آراسالتن   -در این اثر تعلیمی 

ارد. مؤلالف در انشالای   ی ادبی در درجالۀ دوم اهمیالت قالرار د   هاهیآراسخن به بدایع لفظی و 

كتاب از صنایع لفظی، بیشتر سجع و جناس و موازنه و از  صنایع معنوی  تشالبیه، تلمالیح،   

 الصفات را مورد استفاده قرار داده است.استعاره، ایهام تناسب و تنسیق

 

 گیری:نتیجه

ای است مشحون از تعلیمات اخالقی و عرفانی كاله غجالدوانی   نامهالطَّالبین منقبتمفتاح

آن را به نثر مسجع تالیف كرده و در آن اشعاری را از خود و دیگر شعرا آورده است. در این 

متن مثل دیگر آثار عرفانی قرن دهم عبارات عربالی فراوانالی آمالده و مطالالب آن باله آیالات،       

احادیث قدسی، روایات، حکایات و غیره مستند  شده است. مولف از مشایخ طریقت ذهبالی  

مذهب اسالت تعصالب   رام و القاب و نعوت شایسته یاد نموده و گرچه سنیو دیگر عرفا با احت
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نداشته و از ائمۀ شیعه هم با تکریم یاد كرده است. این اثالر  سرشالار از صالنایع ادبالی مثالل:       

جناس، تشبیه، استعاره و غیره بوده و در آن از لغات و اصطالحات محلی و عناصر مهجور و 

مده استفاده شده است. نثر غجدوانی فخیم و مودباناله و  كلماتی كه در فرهنگهای فارسی نیا

به دور از هزل و هجو و بیانات سطحی است و در توصیف وقایع نیز جزییات مطالب را بیالان  

میکند و برای القای بهتر مفاهیم سخن خود را در  كلیۀ مقاالت كتاب به بخشهای كوچکی 

تر از شعر او نثر این نویسنده بسیار قویناگفته نماند كه  تحت عنوان مقوله تقسیم مینماید.

 است. 

 مآخذمنابع و 

 قرآن كریم -

 قضا، تهران.نشر (، 4395)شعر، مالح، حسینعلی،  و موسیقی پیوند-

. (4391)دانشگاه كمبالریج  (، ترجمه یعقوب آژند)تیموریان  ۀدور (جلد ششم)تاریخ ایران -

اندرزناماله سیاسالی عصالر     ۀمثاب محسنی بهق الخوانش تفسیری اخبه نقل از  .تهران: جامی

 .تیموری

(، مقدماله،  4316) بیالک بدخشالی، میالرزا لعالل     لعلالی القدس من شجرات القدس،  ثمرات -

لالوم انسالانی و مطالعالات    ع، تهران، پژوهشالگاه  جوادیتصحیح و تعلیقات از كمال حاج سید 

 .فرهنگی

(، پیالام  4342پالاییز  )النَّهر تا حرمین شریفین(، جعفریان، رسول، از ماوراء)جادۀالعاشقین  -

 .44- 99، صص 43، ش 1 بهارستان س

 نامالۀ حالداد عالادل، جشالن    غالمعلالی  نظر زیر (4342)یغنابی، رواقی، علی.  گویش در بارۀ -

 .اوّل فارسی، چاپ ادب و زبان فرهنگستان: نیساری، تهران سلیم دكتر

(، مندرج در سایه به 4319) یبنجنام و مشکل القاب آنان، مایل هروی، دو همشهری هم -

 سایه، تهران، نشر گفتار.

عروض سیفی و قافیۀ جامی(، جالامی، نورالالدین عبالدالرحمن، باله     )رسالۀ قافیۀ مال جامی  -

 (، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.4311) تصحیح بالخمان، به اهتمام محمد فشاركی

 (، تهران، توس.4395) هار، محمدتقیشناسی، بسبک -

 .(، بیروت، دارالفکرق 4351عماد حنبلی، عبدالحی ) ابنشذرات الذهب،  .42

(، تصالحیح  4315) العابالدین زیالن علیشالاه، محمالد معصالوم بالن      معصالوم الحقالائق،   طرائق -

 .محجوب، تهران، بارانی محمدجعفر

، آبالاد اسالالم (، 4363، احمالد ) منزویهای خطی فارسی پاكستان، مشترک نسخه فهرست -

 .مركز تحقیقات فارسی ایران و پاكستان

 (. تهران: موسسه لغتنامه دهخدا.4313. )اكبری، علدهخدانامه، لغت -
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در  تالا(، محفالوظ  )بالی ، محمالود،  غجالدوانی ، 1953به شالماره   الطَّالبیننسخه خطی مفتاح -

 آباد.اسالمگنج بخش  ۀكتابخان

تالا(، نسالخۀ كتابخانالۀ    ، )بیمحمود، غجدوانی، 444به شمارۀ  البینالطَّنسخه خطی مفتاح -

 ندوۀالعلماء لکنهو )هند(.

 (، تهران، طهوری.4354كوب، عبدالحسین، )ها، زرینیادداشتها و اندیشه -

-http://dehkadehmehrabani.ir  

http://dehkadehmehrabani.ir/

