
 

 

 

 

 

 

 

 فارسی و مترادفات آن در متون کهنگاه خروج
 1ندیمی هرندی محمود

  دانشگاه پیام نورزبان و ادبیّات فارسی استادیار 

 عطائی کچوئی تهمینه
 فرهنگستان زبان و ادب فارسی زبان و ادبیّات فارسی استادیار

(142 ص تا 133 ص )از  

31/3/1331مقاله: ، تاريخ پذيرش 24/11/1334تاريخ دريافت مقاله:   

 

 چکیده
رفته کارهای پنجم و ششم بارها به قرنآثار  در جملهو ازفارسی در بعضی از متون کهن « خروجگاه»

بعضی  .است« شدنزمان خارج»و احیاناً « شدنمکان خارج» ،ترين دريافت ما از آن است. امروزه ابتدايی

)خريج، خريچ،  شهای مختلف و گونه« خوريژ»را با واژة « خروج»يعنی  ،از معاصران جزء نخست آن

اند، حال آنکه  دانسته« آتش»ی ها سنجیده و به معنا در بعضی از گويشخوريج، خوريچ، خموج، خوموج( 

در اين ترکیب همان مصدر « خروج» ،های پنجم و ششم قرن مختلفبه کاربرد آن در متون باتوجه

دهد که  قان نشان میضر با بررسی اقوال محقاست. گفتار حا« بیرون شدن»آشنای عربی به معنای 

ست که «امصلّ»و « نمازگاه»، «عیدگاه»در پیوند است و معادل « يَوْمُ الْخُرُوج»خروجگاه با تعبیر قرآنی 

يا نماز  (فطر، قربان) ينمسلمانان برای اقامة نماز عید شده است که عموم زمان به جايی گفته میاز دير

تدريج  به« مصلّا»ما  روزگاردر  اند.کرده و آداب دينی خود را برگزار می  آمده باران در آنجا فراهم می

 ها شده است. جايگزين اين نام
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 مقدمه .1

، از ق(111 وفات:) که حبیب عجمی آمده است ق( 143 )تألیف قبل از العارفینبستاندر 

نشینی در  ، پس از هفت سال گوشهشاگردان حسن بصریاز و معروف قرن دوم زاهدان 

 پیری ، ولی هنگام ورود به شهر آنجا را خالی از مردم ديد. ازصومعه قصد بصره کرد

مردمان همه به دعای باران » :فتگ  نیز در پاسخ او و سبب آن را پرسید گیر زمین

 «گاهخروج»آيد که  عبارت برمیاين از  .(332: 1314ابوری، یش)ن« گاهخروجاند به  رفته

 (استسقا ةصال) باران و نماز دعاکه مسلمانان برای اقامة است   بوده در خارج از شهرجايی 

و نماز )فطر و قربان( يکی از شرايط برگزاری نماز عیدين که دانیم  و می اند رفته به آنجا می

بايد که در آن ]= نماز عیدين[ [ مسلمان]»است:  يعنی بیرون شهر ،رفتن به صحرا باران

 :1 ، ج1333)غزالی، « رفتن مستحب استرعايت رساند: ... چهارم به صحرا  هفت کار به

 .(441و  431 -434
 تفسیر کمبريجکه به ل قرن پنجم( )تألیف نیمة اوّقرآن مجید  یتفسیرکی از متون يدر 

( 34 -31: صافات) ها و شکستن بت )ع(ذيل آيات مربوط به داستان ابراهیم  شهرت دارد،

 :هیم را تنها گذاشتنداابربرای ادای مراسم عید به خروجگاه رفتند و خوانیم که مردم  می

 گاهخروجها سوی او کردند و روی به روی بگردانیدند از او، پشت «فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ»

 پاياندر . (174 :1 ، ج1343)تفسیر قرآن مجید،  نهادند از بهر عید را و او را دست بازداشتند...

معنی با  که اند دانستهمحل خروج را خروجگاه ، آنح جالل متینی، مصحّنیز  کتاب

 .(711 :2 ج همان،)ندارد ارتباط آشکاری  عبارت اين مناسب کلمه در

يکی از  گزارش ،. اين حکايتاست آمده نیز پیل مقامات ژنده در حکايتی از خروجگاه

 ت قاضی صاعداست دربارة حقانیّ ق( 131وفات: )پیل  ژنده جاماحمد  های شیخ پیشگويی

 :. خالصة داستان چنین استو او واقع شده بود ةالقضا قاضیدر مخاصمتی که میان 
بوسعید و فرزندان ايشان از جهت  ،ةالقضا صاعد و قاضیدر شهر نیشابور میان قاضی »

جملة اوقاف مدرسه ة القضا اوقاف مدرسه و مسجد جامع و خطابت خصومت افتاد. قاضی

و خطابت نیشابور را به نام خود ثبت کرد و دستور داد تا قاضی صاعد را بگرفتند و 

و  «بردند خروجگاهبه به سه روز پیش از عید منبر » ةالقضا بازداشتند و کسان قاضی

پیغام فرستاد  ةالقضا االسالم احمد جام به قاضیای خواندند. در اين احوال شیخ بهخط

اند که  عا کرد که به او نمودهاندن پیش از عید دست بردارد و ادکه او از خطبه خو

االسالم احمد به سخن شیخ ةالقضا خواند. قاضی خطبة دوم روز عید را قاضی صاعد می

قبل از  خروجگاهکه شیخ االسالم احمد جام گفته بود، در طورامّا همان ،اعتنا نکردجام 
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م خطبة دوم را آغاز کند، دو منشور ]مربوط به اوقاف و خطابت[، بر نا ةالقضا آنکه قاضی

 .(143 -147: 1341)غزنوی،  «قاضی صاعد بیاوردند
 خروجگاهدربارة  147 ةذيل صفحدر  ،پیلژنده مقامات ، مصحّح کتابحشمت مؤيّد

ی است در بیرون شهر که روز عید آن را بیارايند و خطبة عید آنجا يجا» :نوشته است

 . «خوانند

که  است های فارسیذيل فرهنگدر  علی رواقی باره سخنترين نظر دراين شاخص

منتخب  332گرفته و از صفحة  آتشگاهو  آتشکده ،گاهنیايش ،معبدرا به معنای  خروجگاه
مردم همه به برای آن چنین مثال آورده است:  المريدينتحفةالعارفین و  بستانو  رونق

ی ها نوشت یپو سپس در بخش  (143: 1331رواقی، )اند به خروجگاه  دعای باران رفته

  :ده استآم چنین بیشتر یکتاب، با شرح
است، های فارسی ضبط نشده يک از فرهنگبه اين صورت در هیچ اين واژهخروجگاه: »

 چشمبه عبارتعنوان يکی از معانی( اين نامة دهخدا ذيل واژة خروج )بها در لغتامّ

« خروج»و  «خروژ»خورد: آتش و شعلة آن )از لغت گناباديان(. گفتنی است که واژة می

کاربرد  «آتش افروخته»يا  «زغال افروخته»هنوز در برخی از شهرهای خراسان به معنی 

منبر به خروجگاه بردند و  ،بوسعید به سه روز پیش از عید ةضاالق قاضیدارد: کسان 

االسالم و خواجه ز قضا روز عید شیخا .(147 :پیل ای را فراساختند )مقامات ژندهخطبه

ها سوی او پشت .(143 :پیل مقامات ژنده) جگاه به هم رسیدندامام شهاب در خرو

(« 174: 1، ج)تفسیر قرآن مجیدعید را کردند و روی به خروجگاه نهادند از بهر 

 .(411 -411: 1331رواقی، )
های مختلف  گونه «خوريژ»ذيل  (1332) زبان فارسی افغانستانکتاب در اخیراً  رواقی

او  .خوموج و خروج، خريج، خريچ، خوريج، خوريچ، خموج ترتیب آورده است:بدينرا آن 

 :نوشته استسپس چنین 
دريافتیم که  رو شديم و گاه در چند متن روبهمتون قديم فارسی با کاربرد خروج در»

گاه به معنی آتش است و طبعاً خروجگاه يعنی آتشکده و آتشگاه. خروج در تعبیر خروج

هايی که که در متن همچنان ؛های فارسی ضبط نشدهاين معنی در هیچ يک از فرهنگ

دقیقی برای اين معنی نیامده است. بنگريد به معنی  ،اند بردهکاراين ترکیب را به

و  )رواقی «147پیل، حاشیة ص  و مقامات ژنده 2 فهرست کتاب تفسیر قرآن مجید، ج

 (317-311 :1 ، ج1332، اصالنی
 بهرا  «خروج»يعنی  ،گاهخروجواژة  رواقی جزء نخستِشود  که مالحظه میچنان

در جامعة  (جای خروج) معنی روشن آنبا گاه خروج آنکه ، حالندا دانسته «آتش»معنی 

خروج در اين  رسد که میرظنو به هیچ ارتباطی با آتشگاه نداردالقاعده علیمسلمانان 
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 ،شدن موضوعتر برای روشن .است «شدنبیرون» به معنی مصدر آشنای عربیهمان  ،ترکیب

رابطة آن را با عناصر فرهنگی و  نیز خروجگاه را در زبان فارسی ورواج عادی و طبیعی 

 .کنیم دينی بررسی می
 

 خروجگاه و مانندهای آن در زبان فارسی .2

 اجمالیو بررسی  رواج داشته است« گاه»عربی با پسوند  های لیه ترکیب واژهدر قرون اوّ

 ؛ترکیب شده است «گاه»عربی با  هایواژهسازی انواع  در اين ترکیب دهد که نشان می

  :1مثال

  ّگاهعبادت، نظرگاه، د + گاه: حرمگاه، خطرگاه، رصدگاهمصدر ثالثی مجر. 

  اهگاه، تظلّمگی مزيد + گاه: اقامتگاه، استراحتمصدر ثالث. 

  گاهاسم فاعل + گاه: حاجبگاه، خاصگاه، خالیگاه، قالبگاه، متواريگاه، مالزم. 

  ظرف زمان + گاه: سحرگاه، صبحگاه، ضحیگاه، ظهرگاه، عصرگاه. 

  گاه: مراتبگاه، مصافگاه، مهالکمکسر + گاه جمع 

  [ :اسم اعضای بدناسم + گاه] گاه، منیگاه گاه، معده گاه، قلوهکفل 

را نیز ها تا حدی است که گاهی کلماتی  گرايش زبانی عصر به ساختن چنین ترکیب

؛ اند ترکیب کرده )پسوند زمان و مکان(گاه ، با پسوند که خود بر مکان و زمان داللت دارند

گاه، معبدگاه، منزلگاه، موعدگاه،  ه، مجلسمثالً ترکیب اسم مکان/ اسم زمان + گاه: مأويگا

به  خروج مصدر عربیِ)خروجگاه توان پذيرفت که  سادگی میرو، بهاين؛ ازمیعادگاه، میقاتگاه

ته است که در آن عصر به همین صورت ساخ واژگانینیز از  (پسوند گاهشدن + بیرونمعنای 

 رفته است.کارشده و در متون مشهور فارسی به
 

 خروج در منابع دینی .3

در اين حوزة خاص « خروج»با « عید»و شباهت کاربردی معنايی  قرابتاز سوی ديگر 

 جمله دراز ،بار پنج در قرآن کريم« خروج» مةلک. سابقه دارددر فرهنگ و زبان عربی 

 درران مفسّآمده است و  (بِالْحَقِّ ذَلِکَ يَوْمُ الْخُرُوجِ الصََّيْحَةَيَوْمَ يَسْمَعُونَ ) قسورة  42آية 

و سُمِّی يومُ العید يوم  القيامة أسماء مِن» :اند نوشتهدر اين آيه  «الخروج يوم»معنی 

 خود در تفسیراندلسی همچنین  .(231 :3 ، ج1333، )میبدی «الخروج ايضاً تشبیهاً به

 و سپس «فی الدنیا هو يوم العید جوم الخروي» :گويدمیدر ذيل همین آيه  ق( 141 وفات:)

 وفات:)، شاعر معروف صدر اسالم بن ثابتدر تأيید و توضیح سخن خود بیتی از حسّان 
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آمدن از روز بیرون) به همان معنای روز عید« الخروج يوم»آورد که در آنجا نیز  می را (ق 41-11

 است: (برای ادای نماز عیدشهر 
 2صرالقَ ةِساحَبِ روجالخُ يومَ  نالَ زتِرَإذ بَ نُأحسَ أنتِلَ وَ

 (32 :1، ج1413)اندلسی، 

های ديگر آمده است که  با صورت مختلفمنابع  در« الخروج يوم»برای « عید»معنی 

حديثی منسوب به امام  درجمله از ؛نشانگر شیوع اين معنی در گسترة زبان عربی است

)طبرسی،  3«... ال يوم الخروج و المرأة إلى الجنازة،التخرج » آمده است: )ع(جعفر صادق 

به نقل از  ق( 111 وفات:) اثیر جزری ابن همچنین .(211 :111 ج: تا بیمجلسی،  و 231: 1313

عَلَى عَلی ّ يَوْمَ الْخُرُوجِ فَإِذَا بَیْنَ يَدَيْهِ فاثُور  دَخَلْتُ»آورده است که گفت:  هسُوَيد بْنِ عَفَل

آورده چنین ضیح آن ودر ت و سپس 4«مِلْبَنة صَحْفَةٌ فِيهَا خَطِيفَةٌ و عَلَیْهِ خُبْز السَّمْرَاء، و

 ؛خروجذيل : 1414منظور،  ابن ؛21 :2 ، ج1317)جزری،  «يومُ الخُرُوج هُوَ يَوْمُ الْعِیدِ»است: 

در در میان اعراب صدر اسالم « خروج» واژةکه پیداست، چنان .(ذيل خروج :1373 دهخدا،

 است. رفتهکارمیبه« عید»معنای 

به همان معنی « امصلّ»و « نمازگاه»، «عیدگاه» هایواژهدهد که  شواهد نشان می

در اين  «خروجگاه»روند و کاربرد  میکاربه« رون شهر برای اقامة نماز عیدبی جايی»

 .استمعنی کمتر 
 

 خروجگاه و عیدگاه .1

به نوع  و شکستن بتان)ع( ابراهیم  داستان سورة انبیاء که 17ذيل آية  کمبريجدر تفسیر 

وَتَاللَّهِ » کند: بیرون شهر را چنین گزارش می بهرفتن مردم  ،رشود، مفسّ ديگر تکرار می

تفسیر ) «خود بیرون شدندی همه عیدگاهايشان به  اين روزی گفت که ...لَأَکِیدَنَّ أَصْنَامَکُم

سورة  34تا  31آيات ه در ذيل چمقايسة اين عبارت با آن. (112 :1 ، ج1343قرآن مجید، 

 رفتهمیکارهم به «عیدگاه»، «خروجگاه» زمان به جایهمکه  دهد ، نشان میصافات گذشت

در همین « عیدگه»و مخفّف آن « عیدگاه»در گزارش اين داستان  منابع ديگر نیزدر  است.

 و 143و  134 -133: 1 ، ج1333 بلعمی، ؛1143: 4 ج ،1311 ،ک: طبری.)ر رفته استکارمعنی به

 .(121 :2 جو  324 :1، ج1331بخاری، 

 آداب الحرب و الشجاعهدر کتاب . آمده استنیز  در همین معنی در منابع ديگر« عیدگاه»

در غزنین به نام امیرخان آن  ،ملک عالءالدين حسین غوری ،نشاندة بیدادگر دستکه چون خوانیم  می

های بسیار در گوش مردمان  آواز طبل»شهر را ترک کرد، در حین رفتن او و سپاهش 
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پر سوار و  ،ها رفتند و تمام دشت شابهار که عیدگاه است شهر رسید. مردمان بر بام

  1.(441 :1341، رفخر مدبّ) «ها و طرازها]ی[ گوناگون ديدند علم

محلی در »نقل شده است: صورت بديندو يادداشت « عیدگاه»نامه، ذيل  در لغت

شهرهای )از بیرون هر شهر  محلی در»و  «.گذارند بیرون شهر که در آنجا نماز عید فطر

 :1373 )دهخدا،« کنند و قربان کنند به روز گوسفندکشان که در آنجا شتر نحر اسالمی(

  .ذيل عیدگاه(
 

 خروجگاه و نمازگاه .1

حبیب حکايت همان ( ق 117يا  111 )وفات: [چاچی]شاشی ابوالرجاء  6تألیف، الفريقینروضةدر 

 ،«خروجگاه»و به جای  شدهبه مالک دينار نسبت داده  العارفینبستان منقول از عجمی

 است:آمده « نمازگاه»
مالک دينار گويد: وقتی از زاويه بیرون آمدم. در بازار بصره درآمدم. در بازار کسی »

نديدم و درهای دکان بسته ديدم. پرسیدم که چه افتاده است که بازارها خالی است؟ 

اند تا دعا گويند تا باران آيد. گفتم: مرا مرافقت بايد کرد مسلمانان را.  گفتند: خلق رفته

ها برگرفته و ها پر آب. دستخلق را ديدم سرها برهنه کرده و چشمشدم.  نمازگاهبه 

 .(13 -12: 1313، العمرکیالشاشی« )کردند زاری می

 صالة»و « 7االستسقا صالة»و « العیدَين صالة»های بابدر اين کتاب و در ضمن 

 .آمده است« نمازگاه»عید،  محل اجتماع مردم و برگزاری نماز« الخسوف

نمازگاه ، آيددر ذيل می)زنده در قرن هفتم( حمیدالدين ناگوری  لوايح ازعباراتی که  در    

 :استخروجگاه بخشی از  (جای ايستادن امام)
 ]احمد غزالی[ او  االسالمحجة بود. شدگان ]= والهان[بیرون از خوشنام احمد خواجه»

 عید آن در که است آن شايد، تو را آنچه گفت خواست. عیدی وی از بديد. روز عید را

 نهادم، به سجده سر نمازگاه محراب در بازگشتند، من خروجگاه از خلق چون گذشته

به  ندا نیست. وعدة فردا طاقت را دلش که فرست نقد و فرست عیدی را گفتم: خوشنام

 در منقار ديدم را هدهدی برداشتم، سر !بردار سر رسید، حضرت پیک که رسید گوشم

 «[112بقره: ] «اَذْکُرکُم فاذْکُرُونی»بود  نوشته نور از خطی سبزحرير  از ای رقعه

 3.(31تا:  ، بی3همدانی القضاتعین)

 آن در که گشاده یيجا»آمده است:  و عیدگاه انامه در معنی مصلّ در لغت« نمازگاه»

 .ذيل نمازگاه( :1373 )دهخدا، «شوند نماز به و استسقا عید در شهری مردم
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 اخروجگاه و مصلّ .6

و « عیدگاه» ،«خروجگاه» زمان باهمنیز « امصلّ»پیداست که  ،آيدبه شواهدی که پس از اين میباتوجه

  :استرفته میکاربه« نمازگاه»

  «ّ3 ، ج1333)بلعمی،  «رفت و نماز کرد اپیغمبر... روز عید بیرون آمد از مدينه و به مصل  :

111). 

  «1317نیشابوری، )خزاعی        «که نماز عید کنند ادر مصلّ ،اِلّا در شهر يا در صحرا ؛نماز آدينه روا نباشد ،

 (.31 :1 ج

  «نو جامة ([31اعراف: ) «مَسْجِدٍ عِندَ کُلِّ خُذُوا زِينَتَکُمْ»مراد ]از زينت در آية شريفة  :گفت ـ  الساّلمعلیه  ـ باقر 

 :3 ، جهمان) «شوند امصلّمسجد جامع و  هب که آدينهروزهای  و عید روزهای در پاکیزه و است

174). 

 «  3 ، ج)همان «رفت می ابه مُصلّ ،روز عید بر شتری سپید نشسته ...امیرالمؤمنین علی: 

172). 

  «ّ(133 :2 ، ج1321، نیشابوری عطار) «خلقی انبوه حاضر بودند ايک روز عید به مصل. 

را گرفته « عیدگاه» و «نمازگاه»، «خروجگاه»جای « امصلّ»در زبان فارسی معاصر 

و « خروجگاه»که کند می يادآوری در اين معنی کاربردی ندارند. اينها ديگراست و 

 اند.گاهی کاربردی متفاوت داشته« امصلّ»و « نمازگاه»با « عیدگاه»

اقع شهر واز در خارج به جايگاهی اطالق شده که  همیشه« عیدگاه»و « خروجگاه»-1

 که شواهد آن گذشت. بوده است

برای  ؛شهر بوده استاز  درون و بیرونمحل برگزاری نماز، در « امصلّ»و  «نمازگاه»-2

به نمازگاه خود  ]واقع در مدينه و در داخل شهر[ بنوعمرو بن عوف مسجد قبا»نمونه: 

همان، ؛ 133 :11 ج؛ همان، 173 :3 ج : همان،ک.نیز ر ؛33 :11 ، ج1317نیشابوری، خزاعی) «گرفتند

 .(123 :13 ج
 

 نتیجه .1

در خارج به معنای جايی  («گاه»د و پسوند مکان مصدر ثالثی مجرّ« خروج»از )« خروجگاه»

آداب آمدند و  برای ادای نماز عید فطر، قربان و استسقا گرد میدر آن مردم که است شهر 

کند که مردم برای اعمال  که بر روزی داللت می« يوم الخروج»تعبیر قرآنی کردند.  دينی خود را برگزار می

، «عیدگاه»کند.  را تأيید می« خروجگاه»خود معنای اختصاصی  ،شوند عبادی از شهر خارج می
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اند  کاربرد داشته« خروجگاه»در بعضی متون کهن در  همین معنی « امصلّ»و « نمازگاه»

 است.  شده ها  نام اين گزينتدريج جاي به« امصلّ»و در عصر ما 
 

  نوشتپی
( 1333) تألیف علی رواقی فرهنگ پسوند در زبان فارسیکتاب  471 -331 صفحات همة شواهد از -1

 ايم.بندی کردهما تنها آنها را دسته و نقل شده است

 .و تو نیکوتر بودی آنگاه که در روز عید بر ما آشکار شدی در صحن قصر -2

 .برای روز عیدزن برای تشییع جنازه نرود و نه  -3

روز عید بر علی وارد شدم، در آن حال در برابر او خوانی بود که در آن نان برشته بود و کاسة بزرگی  -4

 که در آن فرنی و يک قاشق بود.

 .311: 1373خواجوی کرمانی، و  341 :1333، نیشابوری عطار؛ 11: 1311وشی، گخر :ک.ر« عیدگاه»برای شواهد ديگری از  -1

، ولی ظاهراً تألیف هموست. است تلقّی کرده« امالی»، آن را الفريقینروضةعبدالحی حبیبی، مصحّح  -1

 .(113: 1332کدکنی، .ک: شفیعی)ر

( 441: 1 ، ج1333)غزالی،  اسرار و مهمات نمازدر کتاب ، الديناحیاء علومبع يکم نیز در ترجمة ر -7

 آمده است. «فراخ از صحرا نمازگاه»بارة مکان نماز استسقا در

اند از حمیدالدين ناگوری  که گفتها چنانالقضات همدانی منتشر شده است، امّاين رساله به نام عین -3

 .(224 -213: 1333منش، : شادرویک.( است )ر141 وفات:)

؛ جوينی، 412: 1333بیهقی، ؛ 374: 3 ج، 1333ک: بلعمی، .، ر«نمازگاه»برای شواهد ديگری از  -3

 توجّه آنکه درجالب. 317 :4 ج و 441و  431 ،131 :1 ، ج1333غزالی، ؛ 34و  33: 1 ، ج1331

حاکم نیشابوری، ؛ 72-71 :1337نرشخی، ک: .ر) رفته استکاربه« نمازگاه عید»بعضی متون کهن 

 (.411 :2 ، ج1331؛ طرسوسی، 213: 1371؛ عوفی، 221 :1371
 

 منابع

تحقیق  ،زالمحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزي ،(م1333ق/ 1413)عبدالحق  هعطی  ابن، ألندلسیا

 .، منشورات محمدعلی بیضونهالعلمی الکتبدار ،، بیروتالشافی محمدعبدالسالم عبد

 .الفکر، داربیروت، ةالثالث ةالطبع، العربلسان  ،ق(1414)منظور، محمّد  ابن

دانشگاه  ،، تصحیح عبدالحی حبیبی، تهرانالفريقینةروض ،(1313)ابوالرجاء المؤمل  ،العمرکیالشاشی

 تهران.

فرهنگستان زبان و  ،داود، تهرانعلی آلسیّد مقدّمه و تصحیح، القصصتاج ،(1331)بخاری، ابونصر احمد 

 ادب فارسی.

 .سروش ،تهرانچاپ چهارم، ، تصحیح محمّد روشن، ترجمة تاريخ طبری ،(1333بلعمی، ابوالفضل )

 سخن. ،دی، تهرانجعفر ياحقی، مهدی سیّ، تصحیح محمّدتاريخ بیهقی ،(1333محمّد )بیهقی، ابوالفضل
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ق محمودمحمد طناحی و ، تحقیاألثر فی غريب الحديث و لنهايةا(، 1317اثیر ) ابن المبارکجزری، 

 مطبوعاتی اسماعیلیان.ة احمد زاوی، قم، مؤسسطاهر

نسخة محفوظ در ، بنیاد فرهنگ ايران ،تصحیح جالل متینی، تهران(، 1343) تفسیر قرآن مجید

 .کتابخانة دانشگاه کمبريج

چاپ چهارم، تهران،  ، تصحیح عالمه محمد قزوينی،جهانگشای جوينیتاريخ (، 1331) جوينی، عطاملک

 دنیای کتاب.

 ،مقدّمهحمّد بن حسین خلیفه نیشابوری، م ة، ترجمتاريخ نیشابور ،(1371حاکم نیشابوری، محمّد )

 آگه. ،کدکنی، تهرانو تعلیقات محمّدرضا شفیعی تصحیح

محمود راوندی، تصحیح محمّد روشن، الديننجم، ترجمة النبیشرف ،(1311واعظ )وشی، ابوسعیدگخر

 بابک. ،تهران

  ابوالفتوح  )تفسیر شیخ  تفسیر القرآن  فی  الجَنان و رَوح  نانالجِ روض (،1317)  نیشابوری، حسین خزاعی
 اسالمی.  های بنیاد پژوهش ،ناصح، مشهد  محمدمهدی و محمدجعفر ياحقی  تصحیح، رازی(

  .خدمات فرهنگی کرمان ،کرمان، اتديوان غزلیّ ،(1373)کرمانی، محمود خواجوی

چاپ اوّل از دورة جديد، جعفر شهیدی، د، زير نظر محمّد معین و سیّنامهلغت ،(1373)اکبر دهخدا، علی

 دانشگاه تهران. ،تهران

 هرمس. ،، تهرانهای فارسیذيل فرهنگ ،(1331رواقی، علی )
 ، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.فرهنگ پسوند در زبان فارسی(، 1333)                          
 هنگستان زبان و ادب فارسی.فر ،زبان فارسی افغانستان، تهران ،(1332زهرا اصالنی ) و                              

، 11، ش 33زمستان  و پايیز، مطالعات عرفانی، «لوايح از کیست؟» ،(1333منش، محمد ) شادروی

213- 224. 

 .، تهران، سخنزبان شعر در نثر صوفیه(، 1332کدکنی، محمدرضا )شفیعی

 الشريف الرضی. ،، قماالخالقمکارم ،(ق 1411 /ش 1313)نصر الحسن  الدين ابی ضیرطبرسی، 

 ، تصحیح حبیب يغمايی، چاپ دوم، تهران، توس. ترجمة تفسیر طبری(، 1311ابوجعفر محمّد ) ،طبری

شناسی و انجمن ايران  قطره ،تهران، تصحیح حسین اسماعیلی، نامه ابومسلم ،(1331) ابوطاهر ،طرسوسی

 .فرانسه

، تصحیح رنولد الن نیکلسون، چاپ دوم، تهران، االولیاء تذكرة (،1321) محمدفريدالدين ، نیشابوری عطار

 دنیای کتاب.
کدکنی، چاپ پنجم، تصحیح و تعلیقات محمّدرضا شفیعی، مقدّمه، نامه مصیبت(، 1333)                              

 تهران، سخن.

مؤسّسة  ،تهرانتصحیح مظاهر مصفّا،  ،الرواياتالحکايات و لوامعجوامع ،(1371محمّد )عوفی، سديدالدّين

 مطالعات فرهنگی.

 تصحیح حسین خديوجم، ،مؤيدالدين محمّد خوارزمی ترجمة ،الديناحیاء علوم ،(1333غزالی، محمد )

 .علمی فرهنگی ،تهران چاپ هفتم،
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بنگاه  ،تهرانچاپ دوم، ، دحشمت مؤيّ تصحیح، پیل مقامات ژنده ،(1341)محمّد الدين غزنوی، سديد

 ترجمه و نشر کتاب.

 .اقبال ،تهران ،خوانساریاحمد سهیلی تصحیح ،الحرب و الشجاعهآداب ،(1341، مبارکشاه )رمدبّفخر

دار احیاء  ،بیروتعبدالزهرا علوی، ، ، تحقیق محمّدباقر محمودیاالنواربحار ،(تا بی) محمدباقر مجلسی،

 التراث العربی.

چاپ هشتم، اصغر حکمت، ، تصحیح علیاالبرارةعدَّاالسرار و  کشف ،(1333) رشیدالدينمیبدی، ابوالفضل

 امیرکبیر. ،تهران

، تصحیح القباوی، تلخیص محمّد بن زفراحمد ، ترجمة ابونصرتاريخ بخارا ،(1337محمّد )نرشخی، ابوبکر

 توس. ،تهرانچاپ سوم، رضوی، سمدرمحمّدتقی 

 تصحیح ،المجالسمنتخب رونقضمیمة ، المريدينتحفةالعارفین و  بستان ،(1314احمد )ابوری، فقیهنیش

 دانشگاه تهران. ،احمدعلی رجايی، تهران

 ، تصحیح رحیم فرمنش، چاپ دوم، تهران، کتابخانة منوچهری.لوايحتا(،  القضات )بی، عینهمدانی
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