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چکیده
«خروجگاه» در بعضی از متون کهن فارسی و ازجمله در آثار قرنهای پنجم و ششم بارها بهکاررفته
است .امروزه ابتدايیترين دريافت ما از آن« ،مکان خارجشدن» و احیاناً «زمان خارجشدن» است .بعضی
از معاصران جزء نخست آن ،يعنی «خروج» را با واژة «خوريژ» و گونههای مختلفش (خريج ،خريچ،
خوريج ،خوريچ ،خموج ،خوموج) در بعضی از گويشها سنجیده و به معنای «آتش» دانستهاند ،حال آنکه
باتوجهبه کاربرد آن در متون مختلف قرنهای پنجم و ششم« ،خروج» در اين ترکیب همان مصدر
آشنای عربی به معنای «بیرون شدن» است .گفتار حاضر با بررسی اقوال محققان نشان میدهد که
خروجگاه با تعبیر قرآنی «يَوْمُ الْخُرُوج» در پیوند است و معادل «عیدگاه»« ،نمازگاه» و «مصلّا»ست که
از ديرزمان به جايی گفته میشده است که عموم مسلمانان برای اقامة نماز عیدين (فطر ،قربان) يا نماز
باران در آنجا فراهم میآمده و آداب دينی خود را برگزار میکردهاند .در روزگار ما «مصلّا» بهتدريج
جايگزين اين نامها شده است.

واژههای کلیدی :خروجگاه ،عیدگاه ،نمازگاه ،مصلّی.
 .1رايانامة نويسندة مسئول:

nadimi@pnu.ac.ir
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 .1مقدمه
در بستانالعارفین (تألیف قبل از  143ق) آمده است که حبیب عجمی (وفات111 :ق) ،از
زاهدان معروف قرن دوم و از شاگردان حسن بصری ،پس از هفت سال گوشهنشینی در
صومعه قصد بصره کرد  ،ولی هنگام ورود به شهر آنجا را خالی از مردم ديد .از پیری
زمینگیر سبب آن را پرسید و او نیز در پاسخ گفت« :مردمان همه به دعای باران
رفتهاند به خروجگاه» (نیشابوری .)332 :1314 ،از اين عبارت برمیآيد که «خروجگاه»
جايی در خارج از شهر بوده است که مسلمانان برای اقامة دعا و نماز باران (صالة استسقا)
به آنجا میرفتهاند و میدانیم که يکی از شرايط برگزاری نماز عیدين (فطر و قربان) و نماز
باران رفتن به صحرا ،يعنی بیرون شهر است[« :مسلمان] بايد که در آن [= نماز عیدين]
هفت کار به رعايت رساند ... :چهارم به صحرا رفتن مستحب است» (غزالی ،1333 ،ج :1
 431 -434و .)441

در يکی از متون تفسیری قرآن مجید (تألیف نیمة اوّل قرن پنجم) که به تفسیر کمبريج
شهرت دارد ،ذيل آيات مربوط به داستان ابراهیم (ع) و شکستن بتها (صافات)34 -31 :

میخوانیم که مردم برای ادای مراسم عید به خروجگاه رفتند و ابراهیم را تنها گذاشتند:
«فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ» روی بگردانیدند از او ،پشتها سوی او کردند و روی به خروجگاه
نهادند از بهر عید را و او را دست بازداشتند( ...تفسیر قرآن مجید ،1343 ،ج  .)174 :1در پايان
کتاب نیز جالل متینی ،مصحّح آن ،خروجگاه را محل خروج دانستهاند که با معنی
مناسب کلمه در اين عبارت ارتباط آشکاری ندارد (همان ،ج .)711 :2
خروجگاه در حکايتی از مقامات ژندهپیل نیز آمده است .اين حکايت ،گزارش يکی از
پیشگويیهای شیخ احمد جام ژندهپیل (وفات 131 :ق) است دربارة حقانیّت قاضی صاعد
در مخاصمتی که میان قاضیالقضاة و او واقع شده بود .خالصة داستان چنین است:
«در شهر نیشابور میان قاضی صاعد و قاضیالقضاة ،بوسعید و فرزندان ايشان از جهت
اوقاف مدرسه و مسجد جامع و خطابت خصومت افتاد .قاضیالقضاة جملة اوقاف مدرسه
و خطابت نیشابور را به نام خود ثبت کرد و دستور داد تا قاضی صاعد را بگرفتند و
بازداشتند و کسان قاضیالقضاة «به سه روز پیش از عید منبر به خروجگاه بردند» و
خطبهای خواندند .در اين احوال شیخاالسالم احمد جام به قاضیالقضاة پیغام فرستاد
که او از خطبه خواندن پیش از عید دست بردارد و ادعا کرد که به او نمودهاند که
خطبة دوم روز عید را قاضی صاعد میخواند .قاضیالقضاة به سخن شیخاالسالم احمد
جام اعتنا نکرد ،امّا همانطورکه شیخ االسالم احمد جام گفته بود ،در خروجگاه قبل از
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آنکه قاضیالقضاة خطبة دوم را آغاز کند ،دو منشور [مربوط به اوقاف و خطابت] ،بر نام
قاضی صاعد بیاوردند» (غزنوی.)143 -147 :1341 ،

حشمت مؤيّد ،مصحّح کتاب مقامات ژندهپیل ،در ذيل صفحة  147دربارة خروجگاه
نوشته است« :جايی است در بیرون شهر که روز عید آن را بیارايند و خطبة عید آنجا
خوانند».
شاخصترين نظر دراينباره سخن علی رواقی در ذيل فرهنگهای فارسی است که
خروجگاه را به معنای معبد ،نیايشگاه ،آتشکده و آتشگاه گرفته و از صفحة  332منتخب
رونق و بستانالعارفین و تحفةالمريدين برای آن چنین مثال آورده است :مردم همه به
دعای باران رفتهاند به خروجگاه (رواقی )143 :1331 ،و سپس در بخش پینوشتهای
کتاب ،با شرحی بیشتر چنین آمده است:
«خروجگاه :اين واژه به اين صورت در هیچيک از فرهنگهای فارسی ضبط نشده است،
امّا در لغتنامة دهخدا ذيل واژة خروج (بهعنوان يکی از معانی) اين عبارت بهچشم
میخورد :آتش و شعلة آن (از لغت گناباديان) .گفتنی است که واژة «خروژ» و «خروج»
هنوز در برخی از شهرهای خراسان به معنی «زغال افروخته» يا «آتش افروخته» کاربرد
دارد :کسان قاضیالقضاة بوسعید به سه روز پیش از عید ،منبر به خروجگاه بردند و
خطبهای را فراساختند (مقامات ژندهپیل .)147 :از قضا روز عید شیخاالسالم و خواجه
امام شهاب در خروجگاه به هم رسیدند (مقامات ژندهپیل .)143 :پشتها سوی او
کردند و روی به خروجگاه نهادند از بهر عید را (تفسیر قرآن مجید ،ج»)174 :1
(رواقی.)411 -411 :1331 ،

رواقی اخیراً در کتاب زبان فارسی افغانستان ( )1332ذيل «خوريژ» گونههای مختلف
آن را بدينترتیب آورده است :خروج ،خريج ،خريچ ،خوريج ،خوريچ ،خموج و خوموج .او
سپس چنین نوشته است:
«در متون قديم فارسی با کاربرد خروجگاه در چند متن روبهرو شديم و دريافتیم که
خروج در تعبیر خروجگاه به معنی آتش است و طبعاً خروجگاه يعنی آتشکده و آتشگاه.
اين معنی در هیچ يک از فرهنگهای فارسی ضبط نشده؛ همچنان که در متنهايی که
اين ترکیب را بهکاربردهاند ،معنی دقیقی برای اين معنی نیامده است .بنگريد به
فهرست کتاب تفسیر قرآن مجید ،ج  2و مقامات ژندهپیل ،حاشیة ص ( »147رواقی و
اصالنی ،1332 ،ج )317-311 :1

چنانکه مالحظه میشود رواقی جزء نخستِ واژة خروجگاه ،يعنی «خروج» را به
معنی «آتش» دانستهاند ،حال آنکه خروجگاه با معنی روشن آن (جای خروج) در جامعة
مسلمانان علیالقاعده هیچ ارتباطی با آتشگاه ندارد و بهنظرمیرسد که خروج در اين
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ترکیب ،همان مصدر آشنای عربی به معنی «بیرونشدن» است .برای روشنترشدن موضوع،
رواج عادی و طبیعی خروجگاه را در زبان فارسی و نیز رابطة آن را با عناصر فرهنگی و
دينی بررسی میکنیم.
 .2خروجگاه و مانندهای آن در زبان فارسی
در قرون اوّلیه ترکیب واژههای عربی با پسوند «گاه» رواج داشته است و بررسی اجمالی
نشان میدهد که در اين ترکیبسازی انواع واژههای عربی با «گاه» ترکیب شده است؛
مثال:1
 مصدر ثالثی مجرّد  +گاه :حرمگاه ،خطرگاه ،رصدگاه ،نظرگاه ،عبادتگاه.
 مصدر ثالثی مزيد  +گاه :اقامتگاه ،استراحتگاه ،تظلّمگاه.
 اسم فاعل  +گاه :حاجبگاه ،خاصگاه ،خالیگاه ،قالبگاه ،متواريگاه ،مالزمگاه.
 ظرف زمان  +گاه :سحرگاه ،صبحگاه ،ضحیگاه ،ظهرگاه ،عصرگاه.
 جمع مکسر  +گاه :مراتبگاه ،مصافگاه ،مهالکگاه
 اسم  +گاه[ :اسم اعضای بدن] کفلگاه ،قلوهگاه ،معدهگاه ،منیگاه
گرايش زبانی عصر به ساختن چنین ترکیبها تا حدی است که گاهی کلماتی را نیز
که خود بر مکان و زمان داللت دارند ،با پسوند گاه (پسوند زمان و مکان) ترکیب کردهاند؛
مثالً ترکیب اسم مکان /اسم زمان  +گاه :مأويگاه ،مجلسگاه ،معبدگاه ،منزلگاه ،موعدگاه،
میعادگاه ،میقاتگاه؛ ازاينرو ،بهسادگی میتوان پذيرفت که خروجگاه (مصدر عربیِ خروج به
معنای بیرونشدن  +پسوند گاه) نیز از واژگانی است که در آن عصر به همین صورت ساخته
شده و در متون مشهور فارسی بهکاررفته است.
 .3خروج در منابع دینی
از سوی ديگر قرابت معنايی و شباهت کاربردی «عید» با «خروج» در اين حوزة خاص
در فرهنگ و زبان عربی سابقه دارد .کلمة «خروج» در قرآن کريم پنج بار ،ازجمله در
آية  42سورة ق (يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصََّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِکَ يَوْمُ الْخُرُوجِ) آمده است و مفسّران در
معنی «يوم الخروج» در اين آيه نوشتهاند« :مِن أسماء القيامة و سُمِّی يومُ العید يوم
الخروج ايضاً تشبیهاً به» (میبدی ،1333 ،ج  .)231 :3همچنین اندلسی در تفسیر خود
(وفات 141 :ق) در ذيل همین آيه میگويد« :يوم الخروج فی الدنیا هو يوم العید» و سپس
در تأيید و توضیح سخن خود بیتی از حسّان بن ثابت ،شاعر معروف صدر اسالم (وفات:
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 11-41ق) را میآورد که در آنجا نیز «يوم الخروج» به همان معنای روز عید (روز بیرونآمدن از

شهر برای ادای نماز عید) است:
وَ لَأنتِ أحسَنُ إذ بَرَزتِ لَنا

2

يومَ الخُروج بِساحَةِ القَصر

(اندلسی ،1413 ،ج)32 :1

معنی «عید» برای «يوم الخروج» در منابع مختلف با صورتهای ديگر آمده است که
نشانگر شیوع اين معنی در گسترة زبان عربی است؛ ازجمله در حديثی منسوب به امام
3
جعفر صادق (ع) آمده است« :التخرج المرأة إلى الجنازة ،و ال يوم الخروج ( »...طبرسی،
 231 :1313و مجلسی ،بیتا :ج  .)211 :111همچنین ابناثیر جزری (وفات 111 :ق) به نقل از
سُوَيد بْنِ عَفَله آورده است که گفت« :دَخَلْتُ عَلَى عَلیّ يَوْمَ الْخُرُوجِ فَإِذَا بَیْنَ يَدَيْهِ فاثُور
عَلَیْهِ خُبْز السَّمْرَاء ،و صَحْفَةٌ فِيهَا خَطِيفَةٌ و مِلْبَنة» 4و سپس در توضیح آن چنین آورده
است« :يومُ الخُرُوج هُوَ يَوْمُ الْعِیدِ» (جزری ،1317 ،ج 21 :2؛ ابنمنظور :1414 ،ذيل خروج؛
دهخدا :1373 ،ذيل خروج) .چنانکه پیداست ،واژة «خروج» در میان اعراب صدر اسالم در
معنای «عید» بهکارمیرفته است.
شواهد نشان میدهد که واژههای «عیدگاه»« ،نمازگاه» و «مصلّا» به همان معنی
«جايی بیرون شهر برای اقامة نماز عید» بهکارمیروند و کاربرد «خروجگاه» در اين
معنی کمتر است.
 .1خروجگاه و عیدگاه
در تفسیر کمبريج ذيل آية  17سورة انبیاء که داستان ابراهیم (ع) و شکستن بتان به نوع
ديگر تکرار میشود ،مفسّر ،رفتن مردم به بیرون شهر را چنین گزارش میکند« :وَتَاللَّهِ
لَأَکِیدَنَّ أَصْنَامَکُم ...اين روزی گفت که ايشان به عیدگاه خود بیرون شدندی همه» (تفسیر
قرآن مجید ،1343 ،ج  .)112 :1مقايسة اين عبارت با آنچه در ذيل آيات  31تا  34سورة
صافات گذشت ،نشان میدهد که همزمان به جای «خروجگاه»« ،عیدگاه» هم بهکارمیرفته
است .در منابع ديگر نیز در گزارش اين داستان «عیدگاه» و مخفّف آن «عیدگه» در همین
معنی بهکاررفته است (ر.ک :طبری ،1311 ،ج 1143 :4؛ بلعمی ،1333 ،ج  134 -133 :1و  143و
بخاری ،1331 ،ج 324 :1و ج .)121 :2
«عیدگاه» در همین معنی در منابع ديگر نیز آمده است .در کتاب آداب الحرب و الشجاعه
میخوانیم که چون دستنشاندة بیدادگر ،ملک عالءالدين حسین غوری ،در غزنین به نام امیرخان آن
شهر را ترک کرد ،در حین رفتن او و سپاهش «آواز طبلهای بسیار در گوش مردمان
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شهر رسید .مردمان بر بامها رفتند و تمام دشت شابهار که عیدگاه است ،پر سوار و
1
علمها و طرازها[ی] گوناگون ديدند» (فخر مدبّر.)441 :1341 ،
در لغتنامه ،ذيل «عیدگاه» دو يادداشت بدينصورت نقل شده است« :محلی در
بیرون شهر که در آنجا نماز عید فطر گذارند ».و «محلی در بیرون هر شهر (از شهرهای
اسالمی) که در آنجا شتر نحر کنند و قربان کنند به روز گوسفندکشان» (دهخدا:1373 ،
ذيل عیدگاه).

 .1خروجگاه و نمازگاه
در روضةالفريقین ،تألیف 6ابوالرجاء شاشی [چاچی] (وفات 111 :يا  117ق) همان حکايت حبیب
عجمی منقول از بستانالعارفین به مالک دينار نسبت داده شده و به جای «خروجگاه»،
«نمازگاه» آمده است:
« 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؟
گفتند :خلق رفته اند تا دعا گويند تا باران آيد .گفتم :مرا مرافقت بايد کرد مسلمانان را.
به نمازگاه شدم .خلق را ديدم سرها برهنه کرده و چشمها پر آب .دستها برگرفته و

زاری میکردند» (الشاشیالعمرکی.)13 -12 :1313 ،
در اين کتاب و در ضمن بابهای «صالة العیدَين» و «صالة االستسقا » و «صالة
الخسوف» محل اجتماع مردم و برگزاری نماز عید« ،نمازگاه» آمده است.
در عباراتی که از لوايح حمیدالدين ناگوری (زنده در قرن هفتم) در ذيل میآيد ،نمازگاه
(جای ايستادن امام) بخشی از خروجگاه است:
7

«خواجه احمد خوشنام از بیرونشدگان [= والهان] بود .حجةاالسالم [احمد غزالی] او
را روز عید بديد .از وی عیدی خواست .گفت آنچه تو را شايد ،آن است که در آن عید
گذشته چون خلق از خروجگاه بازگشتند ،من در محراب نمازگاه سر به سجده نهادم،
گفتم :خوشنام را عیدی فرست و نقد فرست که دلش را طاقت وعدة فردا نیست .ندا به
گوشم رسید که پیک حضرت رسید ،سر بردار! سر برداشتم ،هدهدی را ديدم در منقار
رقعهای از حرير سبز خطی از نور نوشته بود «فاذْکُرُونی اَذْکُرکُم» [بقره»]112 :
3

(عینالقضات همدانی ،3بیتا.)31 :

«نمازگاه» در لغتنامه در معنی مصلّا و عیدگاه آمده است« :جايی گشاده که در آن
مردم شهری در عید و استسقا به نماز شوند» (دهخدا :1373 ،ذيل نمازگاه).
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 .6خروجگاه و مصلّا
باتوجهبه شواهدی که پس از اين میآيد ،پیداست که «مصلّا» نیز همزمان با «خروجگاه»« ،عیدگاه» و
«نمازگاه» بهکارمیرفته است:
« پیغمبر ...روز عید بیرون آمد از مدينه و به مصلّا رفت و نماز کرد» (بلعمی ،1333 ،ج :3
.)111
« نماز آدينه روا نباشد؛ اِلّا در شهر يا در صحرا ،در مصلّا که نماز عید کنند»

(خزاعینیشابوری،1317 ،

ج .)31 :1

« باقر ـ علیهالسّالم ـ گفت :مراد [از زينت در آية شريفة «خُذُوا زِينَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ» (اعراف ])31 :جامة نو
است و پاکیزه در روزهای عید و روزهای آدينه که به مسجد جامع و مصلّا شوند» (همان ،ج :3
.)174
 « امیرالمؤمنین علی  ...روز عید بر شتری سپید نشسته ،به مُصلّا میرفت» (همان ،ج :3
.)172

« يک روز عید به مصلّا خلقی انبوه حاضر بودند» (عطار نیشابوری ،1321 ،ج .)133 :2
در زبان فارسی معاصر «مصلّا» جای «خروجگاه»« ،نمازگاه» و «عیدگاه» را گرفته
است و اينها ديگر در اين معنی کاربردی ندارند .يادآوری میکند که «خروجگاه» و
«عیدگاه» با «نمازگاه» و «مصلّا» گاهی کاربردی متفاوت داشتهاند.
«-1خروجگاه» و «عیدگاه» همیشه به جايگاهی اطالق شده که در خارج از شهر واقع
بوده است که شواهد آن گذشت.
«-2نمازگاه» و «مصلّا» محل برگزاری نماز ،در درون و بیرون از شهر بوده است؛ برای
نمونه« :بنوعمرو بن عوف مسجد قبا [واقع در مدينه و در داخل شهر] به نمازگاه خود
گرفتند» (خزاعینیشابوری ،1317 ،ج 33 :11؛ نیز ر.ک :همان ،ج 173 :3؛ همان ،ج 133 :11؛ همان،
ج .)123 :13
 .1نتیجه
«خروجگاه» (از «خروج» مصدر ثالثی مجرّد و پسوند مکان «گاه») به معنای جايی در خارج
شهر است که مردم در آن برای ادای نماز عید فطر ،قربان و استسقا گرد میآمدند و آداب
دينی خود را برگزار میکردند .تعبیر قرآنی «يوم الخروج» که بر روزی داللت میکند که مردم برای اعمال
عبادی از شهر خارج میشوند ،خود معنای اختصاصی «خروجگاه» را تأيید میکند« .عیدگاه»،
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«نمازگاه» و «مصلّا» در بعضی متون کهن در همین معنی «خروجگاه» کاربرد داشتهاند
و در عصر ما «مصلّا» بهتدريج جايگزين اين نامها شده است.
پینوشت
 -1همة شواهد از صفحات  471 -331کتاب فرهنگ پسوند در زبان فارسی تألیف علی رواقی ()1333
نقل شده است و ما تنها آنها را دستهبندی کردهايم.
 -2و تو نیکوتر بودی آنگاه که در روز عید بر ما آشکار شدی در صحن قصر.
 -3زن برای تشییع جنازه نرود و نه برای روز عید.
 -4روز عید بر علی وارد شدم ،در آن حال در برابر او خوانی بود که در آن نان برشته بود و کاسة بزرگی
که در آن فرنی و يک قاشق بود.
 -1برای شواهد ديگری از «عیدگاه» ر.ک :خرگوشی11 :1311 ،؛ عطار نیشابوری 341 :1333 ،و خواجوی کرمانی.311 :1373 ،
 -1عبدالحی حبیبی ،مصحّح روضةالفريقین ،آن را «امالی» تلقّی کرده است ،ولی ظاهراً تألیف هموست.
(ر.ک :شفیعیکدکنی.)113 :1332 ،
 -7نیز در ترجمة ربع يکم احیاء علومالدين ،در کتاب اسرار و مهمات نماز (غزالی ،1333 ،ج )441 :1
دربارة مکان نماز استسقا «نمازگاه فراخ از صحرا» آمده است.
 -3اين رساله به نام عینالقضات همدانی منتشر شده است ،امّا چنانکه گفتهاند از حمیدالدين ناگوری
(وفات )141 :است (ر.ک :شادرویمنش.)224 -213 :1333 ،
 -3برای شواهد ديگری از «نمازگاه» ،ر.ک :بلعمی ،1333 ،ج 374 :3؛ بیهقی412 :1333 ،؛ جوينی،
 ،1331ج  33 :1و 34؛ غزالی ،1333 ،ج  431 ،131 :1و  441و ج  .317 :4جالبتوجّه آنکه در
بعضی متون کهن «نمازگاه عید» بهکاررفته است (ر.ک :نرشخی72-71 :1337 ،؛ حاکم نیشابوری،
221 :1371؛ عوفی213 :1371 ،؛ طرسوسی ،1331 ،ج .)411 :2

منابع
األندلسی ،ابن عطیه عبدالحق (1413ق1333 /م) ،المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزيز ،تحقیق
عبدالسالم عبدالشافی محمد ،بیروت ،دارالکتب العلمیه ،منشورات محمدعلی بیضون.
ابنمنظور ،محمّد (1414ق) ،لسانالعرب ،الطبعة الثالثة ،بیروت ،دارالفکر.
الشاشیالعمرکی ،ابوالرجاء المؤمل ( ،)1313روضةالفريقین ،تصحیح عبدالحی حبیبی ،تهران ،دانشگاه
تهران.
بخاری ،ابونصر احمد ( ،)1331تاجالقصص ،مقدّمه و تصحیح سیّدعلی آلداود ،تهران ،فرهنگستان زبان و
ادب فارسی.
بلعمی ،ابوالفضل ( ،)1333ترجمة تاريخ طبری ،تصحیح محمّد روشن ،چاپ چهارم ،تهران ،سروش.
بیهقی ،ابوالفضلمحمّد ( ،)1333تاريخ بیهقی ،تصحیح محمّدجعفر ياحقی ،مهدی سیّدی ،تهران ،سخن.
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جزری ،المبارک ابناثیر ( ،)1317النهاية فی غريب الحديث و األثر ،تحقیق محمودمحمد طناحی و
طاهراحمد زاوی ،قم ،مؤسسة مطبوعاتی اسماعیلیان.
تفسیر قرآن مجید ( ،)1343تصحیح جالل متینی ،تهران ،بنیاد فرهنگ ايران ،نسخة محفوظ در
کتابخانة دانشگاه کمبريج.
جوينی ،عطاملک ( ،)1331تاريخ جهانگشای جوينی ،تصحیح عالمه محمد قزوينی ،چاپ چهارم ،تهران،
دنیای کتاب.
حاکم نیشابوری ،محمّد ( ،)1371تاريخ نیشابور ،ترجمة محمّد بن حسین خلیفه نیشابوری ،مقدّمه،
تصحیح و تعلیقات محمّدرضا شفیعیکدکنی ،تهران ،آگه.
خرگوشی ،ابوسعیدواعظ ( ،)1311شرفالنبی ،ترجمة نجمالدينمحمود راوندی ،تصحیح محمّد روشن،
تهران ،بابک.
خزاعینیشابوری ،حسین ( ،)1317روضالجِنان و رَوحالجَنان فی تفسیر القرآن (تفسیر شیخ ابوالفتوح
رازی) ،تصحیح محمدجعفر ياحقی و محمدمهدی ناصح ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی.
خواجویکرمانی ،محمود ( ،)1373ديوان غزلیّات ،کرمان ،خدمات فرهنگی کرمان.
دهخدا ،علیاکبر ( ،)1373لغتنامه ،زير نظر محمّد معین و سیّدجعفر شهیدی ،چاپ اوّل از دورة جديد،
تهران ،دانشگاه تهران.
رواقی ،علی ( ،)1331ذيل فرهنگهای فارسی ،تهران ،هرمس.
( ،)1333فرهنگ پسوند در زبان فارسی ،تهران ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
و زهرا اصالنی ( ،)1332زبان فارسی افغانستان ،تهران ،فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
شادرویمنش ،محمد (« ،)1333لوايح از کیست؟» ،مطالعات عرفانی ،پايیز و زمستان  ،33ش ،11
.224 -213
شفیعیکدکنی ،محمدرضا ( ،)1332زبان شعر در نثر صوفیه ،تهران ،سخن.
طبرسی ،رضیالدين ابینصر الحسن ( 1313ش 1411 /ق) ،مکارماالخالق ،قم ،الشريف الرضی.
طبری ،ابوجعفر محمّد ( ،)1311ترجمة تفسیر طبری ،تصحیح حبیب يغمايی ،چاپ دوم ،تهران ،توس.
طرسوسی ،ابوطاهر ( ،)1331ابومسلمنامه ،تصحیح حسین اسماعیلی ،تهران ،قطره و انجمن ايران شناسی
فرانسه.
عطار نیشابوری ،فريدالدين محمد ( ،)1321تذكرةاالولیاء ،تصحیح رنولد الن نیکلسون ،چاپ دوم ،تهران،
دنیای کتاب.
( ،)1333مصیبتنامه ،مقدّمه ،تصحیح و تعلیقات محمّدرضا شفیعیکدکنی ،چاپ پنجم،
تهران ،سخن.
عوفی ،سديدالدّينمحمّد ( ،)1371جوامعالحکايات و لوامعالروايات ،تصحیح مظاهر مصفّا ،تهران ،مؤسّسة
مطالعات فرهنگی.
غزالی ،محمد ( ،)1333احیاء علومالدين ،ترجمة مؤيدالدين محمّد خوارزمی ،تصحیح حسین خديوجم،
چاپ هفتم ،تهران ،علمی فرهنگی.
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غزنوی ،سديدالدينمحمّد ( ،)1341مقامات ژندهپیل ،تصحیح حشمت مؤيّد ،چاپ دوم ،تهران ،بنگاه
ترجمه و نشر کتاب.
فخرمدبّر ،مبارکشاه ( ،)1341آدابالحرب و الشجاعه ،تصحیح احمد سهیلیخوانساری ،تهران ،اقبال.
مجلسی ،محمدباقر (بیتا) ،بحاراالنوار ،تحقیق محمّدباقر محمودی ،عبدالزهرا علوی ،بیروت ،دار احیاء
التراث العربی.
میبدی ،ابوالفضلرشیدالدين ( ،)1333کشفاالسرار و عدَّةاالبرار ،تصحیح علیاصغر حکمت ،چاپ هشتم،
تهران ،امیرکبیر.
نرشخی ،ابوبکرمحمّد ( ،)1337تاريخ بخارا ،ترجمة ابونصراحمد القباوی ،تلخیص محمّد بن زفر ،تصحیح
محمّدتقی مدرسرضوی ،چاپ سوم ،تهران ،توس.
نیشابوری ،فقیهاحمد ( ،)1314بستانالعارفین و تحفةالمريدين ،ضمیمة منتخب رونقالمجالس ،تصحیح
احمدعلی رجايی ،تهران ،دانشگاه تهران.
همدانی ،عینالقضات (بیتا) ،لوايح ،تصحیح رحیم فرمنش ،چاپ دوم ،تهران ،کتابخانة منوچهری.

