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  «پروانه» دیواني صطالحا

 تا قرن هشتم در متون ادبي و تاریخي فارسي
 *مریم سيّدان

 استادیار زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه صنعتي شریف

 (96 ص تا 77)از ص 

 26/6/1397: ، تاريخ پذيرش مقاله17/1/1397تاريخ دريافت مقاله: 
 

 چکيده

مشاغل و مناصب و بعضی از . است تاريخ تغییر کرده یّظام حکومتی و تشکیالت اداری ايران در طن

از  بسا تعدادیچه .رفته استازمیان تدريج متداول بوده و به يیها دوره دراصطالحات ديوانی  همچنین

برای ما ناشناخته است.  هااز آن بعضی دقیقِ و کاربردامروز تعريف اند و  حول معنايی يافتهت، ها اين واژه

تعابیر و ترکیبات  نها با آ و نويسندگان و شاعران ادبی و تاريخی فارسی آمده در متون ها اين واژه گاه

ای  و توجه به معانی های کهن هايی در متن چنین واژه تحقیق دربارۀ معنی اصلی .اند ساخته انگیز خیال

از  تری تر و دقیق خت درستشنا تا کند کمک می، اند اراده کرده هاآن از و شاعران نويسندگان که

و در بوده اصطالحی ديوانی  ها است که يکی از اين واژه «پروانه». کنیم پیدا گذشته تشکیالت اداری

و تعابیر اين واژه  اصطالحیِ است. در مقالۀ حاضر، کاربردرفته و تحول معنايی يافته کارفارسی و عربی به

هجری  تا قرن هشتم ،فارسی ادبی و تاريخیِمتون ترين  تعدادی از مهمدر  ،آنوابسته به رکیبات و ت

های حکومتی  در دستگاه و جايگاه آن به معانی کوشیده است از اين طريق نگارندهو بررسی شده  ،قمری

ت يا سند، مُهر، پیک، جازه، برااند از: حکم، ا اين معانی عبارتنتايج مقاله،  به باتوجه. دست يابدگذشته 

 .خادم و حاجب
 

 .پیک، خادم، کم، اجازه، برات، مُهرحُاصطالح ديوانیِ پروانه،   :ی کليدیها واژه

                                                           
 seyedan@sharif.edu                                                                               . رايانامۀ نويسنده: *
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 مقدمه. 1

 هايی واژهاز زمرۀ  واسم و ساخت واژگانی، و از نظر نوع  فارسیای در اصل  واژه «پروانه»

هاء بیان با و در فارسی دری  ]پروانک[ند اهداشت« اَک»پسوند در فارسی میانه است که 

اند  شناسان احتمال داده لغتبعضی ند. شو و خوانده می غیرملفوظ نوشتههاء حرکت يا 

آن نیز مشتق از در زبان پارتی و  ، جلو()به معنی پیش« پروان»مأخوذ از  ،که اين واژه

بی رفته و به از فارسی به عر «پروانه». (676-2/675: 1395دوست،  )حسن باستان باشد ايرانیِ

، «بروانه»، (24: 2535)انوری، « فروانق» ،(3/1326: 1987دريد، )ابن« فروانه»های  صورت

: 1395دوست،  )حسن متداول شده است «فُرانِق» ،«فَرانِق» و بیشتر به صورت «بروانق»

2/675) .  

ا م، امّالعی به دست نیاورديايران پیش از اسالم اطّمتون در « پروانه»از نحوۀ کاربرد 

ک: .)ر نظیر امرؤالقیس تاعران عصر جاهلیّبعضی ش در شعرِاين واژه اينکه  به باتوجه

توان  می ،رفتهکاربه (60، 56 :1997جاحظ، ک: .)ر ابن ابی امیه و«( فرانق»ذيل : 1410منظور،  ابن

خوارزمی در قرن اينکه اصطالحی رايج بوده است.  ،پیش از اسالم در ايرانکه  گفت

نشان ، (75: 1428) اصطالحات ديوان بريد محسوب کرده آن را از هجری قمری چهارم

 .ه استبود متداولاصطالحی « پروانه» ،آن عصر های اسالمیِ دهد در حکومت می

 ،رفتهکارديوانی به در معنای هادر آن« پروانه»پس از اسالم که  یِترين متون فارس کهن

، (44: 1388)ربیع،  نامه علی اند از: ها عبارت متناين  .اند هجری قمریپنجم  به سدۀ متعلق

 سیرالملوکو ( 234: 1378)عنصرالمعالی،  قابوسنامه(، 578: 1318)معزی،  معزی ديوان

 (75: 1341)کاربرد اين واژه در شعر مختاری غزنوی  به باتوجه (.118: 1389الملک،  )نظام

 (ق 583ـ344)در روزگار غزنويان ا رکه بخشی از حیاتش  (ق 548 تا 512در حدود درگذشته )

غزنويان مطرح بوده در دستگاه « پروانه»اصطالح  توان احتمال داد می ،سپری کرده

ششم و در آثار  در شعر و نثر قرن پنجم و« پروانه»کاربرد های متعددی از  . نمونهاست

رواج  حاکی از داشتند، ق( 590ـ429) با سلجوقیان شاعران و نويسندگانی که مناسباتی

در عصر دهد  نشان میشواهد بعضی است.  انسلجوقی اين اصطالح در دورۀ فرمانروايی

کرمانی، حافظ و ديگران هشتم، خواجوی در سدۀ مغول نیز اصطالح رايجی بوده است. 

 اند.  بردهکاررا در شعر به «پروانه»
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و همچنین  و عربی فارسی های قديم و جديدِ از فرهنگ تعدادی نويسندگانِ

 «پروانه»توضیحاتی دربارۀ  از متون تاريخی و ادبی فارسی حان و شارحان برخیمصحّ

 آمده است:  «پروانه»برای  ها ها و تعريف فارسی، اين معادل های در فرهنگاند.  نوشته

رنگ پهن و  تر از زنبور سرخ با پری دودی رنگ، بزرگ ای است پرنده، سیاه حشره .1

 .2؛ پرک، شاهچراغ گردد و گاه به گرمای چراغ بسوزد دراز که به تابستان پیرامون

شیر رود  و گويند که پیشاپیش فريقا زيدآخوار شبیه به يوز که در شمال  حیوانی گوشت

و آواز کند تا جانوران آواز او شنیده خود را بر کنار کشند و شیر را با او الفتی عظیم 

گوش و چاوشی هم ه آن سیاه. شبیه شغال است و بدخور شیر ۀ صیدمانداست و پس

، اذن .5 نامه، حکم؛ فرمان پادشاهان، حکم .4دلیل، رهبر، پیشرو لشکر؛  .3 گويند؛ می

قاصد، پیک،  .7 برات، حواله؛ .6 بار؛ مرور، گذرنامه، و ۀ عبورتذکر، نامه اجازه ،اجازه ،جواز

: ذيل 1377ا، )دهخد 1حاجب .8آن را خادم نیز گويند؛  خرائط وبريد، پروانچه، حامل 

 (.84ـ82: 1357شريک امین،  و 25-24: 2535؛ انوری، «پروانه»: ذيل 1391؛ معین، «پروانه»

اند:  های محدودتری نوشته ها و تعريف معادل« فرانق»نويسان عرب برای  فرهنگ

دهد، فرانق  کند و آمدن شیر را خبر می شیر حرکت می یجانوری شبیه شغال که جلو

: 1987 ،)ابن دريد کش؛ راهنما و پیشرو لشکر يد؛ پیک، رسول، خريطهاالسد، فرانق البر

 «قفران»: ذيل 1410؛ ابن منظور، 75: 1428می، خوارز ؛4/1543 :1404؛ جوهری، 3/1326 و 2/1208

 «(. فرانق»: ذيل 1414زبیدی،  و

های اداری و  در نوشتۀ حاضر، آن دسته از معانی پروانه موردنظر است که در دستگاه

عانی و کاربردهای غیرديوانی آن خارج از م ؛ بنابراين،باری گذشته مرسوم بوده استدر

و تعابیر و ترکیبات « پروانه»در آغاز،  بود کهست. روش کار به اين صورت بحث ما

شواهد را  ووابسته به آن را در متون نظم و نثر فارسی تا قرن هشتم استخراج 

العاتی دربارۀ اصطالح اربردها، کوشیديم اطّبا بررسی اين کسپس  ،بندی کرديم دسته

 عرضه کنیم. « پروانه»

 بارۀآوريم و در ها را جداگانه میربوط به آندر ادامه، هر دسته از معانی و شواهد م

 کنیم.  بحث می ،بعضی شواهد که ابهام دارند
 

 حکم . 2

ضی شواهد به دادن به کاری يا چیزی است. پروانه در بعبه معنی فرمان و فرمان «حکم»

 برای نمونه، شواهد زير را بخوانید: ؛رفته استکاراين معنی به
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 بپْراکند فلک رـب روينــپ النعش، بنات ونــچ

 

 بَرند پروين زی هــپروان او، درــص بأس ز رــگ 

 (75: 1341)مختاری،                              

 دــبیم و امی ۀــپروانو او ــهست خشم و عف

 

 ود و زيانـۀ ســن او پیمانـر و کیـــمه هست 

 (  578: 1318)معزی،                                

 خادم تا پروانه بده امشب است ما روشن شب

 

 دــبنشان جايیش ردــب پا، رـــب را شمع داردــن 

 ( 323: 1379)سلمان ساوجی،                     

 انـــب جـدم در طلــر رســاو گ ۀــروانـپ

 

 ان بسپارمـی جــان دم به دمـون شمع همــچ 

 (1/656: 1362حافظ، )                          

کردن )تاريخ  تحقیق ضیعت آن حال استفسار و اهواز اهل به نوشتن در فرمود پروانه ]خلیفه[ منصورـ 

 (. 27: 2535شاهی، 

 را آن همدان، اعمال از رودراوَر مَلِک ننويسند، برات واليات حکّام که پیوست نفاذ به حکم اين چونـ 

: 1373نوشت )همدانی،  واليت بر چند براتی بیتکچی تا داد پروانه پنداشت، پیشین احکام چون

2/1426 .) 

 را او که سؤالی جهت نمودند استدعا را او احضار آنجا معارف ازجملۀ بزرگی از رسیدند به اصفهان چونـ 

 (143: 1384داد... )مافروخی،  پروانه او به احضار بزرگ آن زد،اندا انفعال و خجلت در

 را او سرای و دهند او با او اسباب و ضیاع تمامت تا دهید پروانه بدکردار نابکار اين کار در کرديد درازـ 

 (. 3/1182: 1355کنند )دهستانی،  خالی

يا فرمان حکم  شود که پروانه گاه چنین استنباط می سیرالملوکدر ز عبارتی ا

 شفاهی بوده است:

باشد که بعضی از اين  .رسد به ديوان و خزانه و از مهمات واليت و اقطاع و صالت می ها پروانهـ 

بايد. و باشد که  ها در حال خرمی باشد و اين کاری نازک است، اندر اين احتیاط تمام می فرمان

يک تن باشد و  د. بايد که اين رسالت بر زبانکه بايد نشنیده باشن گويندگان را نیز تفاوتی افتد يا چنان

 (.118: 1389الملک،  آن يک تن به زفان خويش گويد نه به نیابت )نظام

از ها(يی که  ها )فرمان پروانه : نخست اينکهشود استنباط مینکته  از عبارت فوق دو

د صادر نشده باش در حالت مناسبیرسد، ممکن است  زانه میبه ديوان و خ ادشاهسوی پ

گويندگان يا احتمال دارد اينکه  دوم؛ هايی احتیاط کرد و بايد در انتقال چنین فرمان

 است وظیفۀ بهتر نتیجه،در و باشند «نشنیده» درست ار آن پادشاه فرمانِ کنندگان منتقل

آن را همچنین و  باشد داشته عهدهرب واسطه، بدون نفر، يک را ديگران به شاه فرمان انتقال

با »و عبارت « شنیدن»لک از فعل الم اينکه نظام به باتوجهبیان کند. « شان خويبا زف»

 مراد است. « حکم شفاهی»توان نتیجه گرفت  استفاده کرده است، می« ان خويشزف

به  رسد پروانه مینظربه سیرالملوکاز سیاق عبارت  2برخالف حدسِ هیوبرت دارک،

 را «ها فرمان»واژۀ  آشکارا نويسنده اينکه هويژ به ،است رفتهارکبه «فرمان» يا «حکم» معنای
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که بررسی حالیاست، در آمده مفرد «رسد می» و معج «ها پروانه» عالوه، به است؛ آورده

دهد که در اين کتاب، برای نهاد جاندار در حالت جمع، فعل  نشان می سیرالملوکسبک 

فرستندگان پیام « ها نهپروا»و چنانچه مقصود از  3آيد به صورت جمع می ،اگر معلوم باشد

 رفت. میکاربه رسند( )میبود، فعل آن به صورت جمع 

 نیز پروانه در معنای حکم و فرمان شفاهی آمده است: تفرج بعد از شدّدر 
 و نرسانی عیسی بن قاسم به مکروهی هیچ که او از زبان رسانم می پروانه و مامیرالمؤمنین رسول منـ 

 :1355گردانم )دهستانی،  مؤاخذ او قصاص به را تو ،رسانی آسیبی را او جان و تن که چنان اگر

2/929.)4 

 رفته است:کاربعضی شواهد، پروانه گاه در معنی حکم مکتوب هم به به باتوجه

 که موضع هر به قاسم محمّدِ که کرد تمهید خود به خطِ پروانه و بخواست کاغذ و دوات درحالـ 

 (.244: 1384نمايد )کوفی،  مراجعت دارالخالفت به و گیرد خام چرم در را خود که بايد است  رسیده
ارتباط برقرار شده « نوشته»يا « خط»و « پروانه»در چند نمونۀ شعری نیز میان 

 است:
 بايد می چمن ملک گرت سبزه ای

 
 ارــبی ارـــي طــخ ز قــمطل ۀــروانــپ 

 (315: 1389)ظهیر فاريابی،                   

 ه و خط در گذرـروانــز پم اـگفت

 
 ورمـــاه کشـک و شـر مُلـــه میـــن نــم 

 (459ـ458: 1369)خواجوی کرمانی،        

 يافت: شد تا اعتبار می بنابر بعضی شواهد، پروانۀ مکتوب بايد مُهر و نشان می
 

 آل نقشِ او ۀــروانـپ ز رفته

 
 زوال اللشــج روز در دهـــآم و 

 ( 45: 1387، همان)                

، مهر مُهرِ سرخ« )آل تمغا» شدۀ رنگ و کوتاه به معنی سرخ يا سرخ« آل»در مثال فوق، 

. بیت ديگری هم حاکی (207: 1387، خواجوی کرمانیک: .ر) است (و جای مهر پادشاهان تُرک

 از ارتباط میان پروانه و آل است:
 

 ودـآب ب ی مشرفـسالگ به سی  ودــتاب ب ی رسنـدر ايام طفل

 د ــش آل و هـروانـپ دِـداونــخ  شد مال صاحبِ شما دـعه به

 (196: 1381)عضد يزدی،     

گرچه در بیشتر شواهد، پروانه در معنای فرمان غالباً از طرف پادشاه و حاکم و خلیفه 

 برخیها، از سوی  در بعضی دوره کمدست دهد که بوده است، تعدادی از شواهد نشان می

ها، پروانه  مثال بعضی به باتوجهعالوه،  شد. به میدربار و نزديکان پادشاه نیز صادر  بزرگان
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از طرف کسی غیر از پادشاه، امری خالف عادت بوده و احتماالً کاربردی استثنائی داشته 

 است:
 نینامیرالمؤم کَرَم بر اعتماد به بزرگ کار چندان و سوم آنچه امیرالمؤمنین رشید کرد که چون جعفرـ 

 پروانه بزرگ مهمّات اين اتمام در او مشورت و اميرالمؤمنين رای استطالع بي و شد متقبّل عبدالملک از

وفا نمود  ،ه بودداد، امیرالمؤمنین او را در آن دعوی خجل و شرمسار نگردانید و به مواعیدی که او فرمود

 (.1/257 :1355)دهستانی، 
نه دادی و پروا استطالع رای عالءالدین بيآنچ خواستی از خود  و بسیار بودی که حسن ]مازندرانی[ بهـ 

 (.3/257 :1385مضا مقرون بودی... )جوينی، ها کردی و تمامت به ا حکم
 

 اجازه. 3

دادن به چیزی يا به انجام دادن يا اذندر اينجا، رخصت يا اذن، رخصت «اجازه»مراد از 

رفته کارفارسی، گاه به اين معنی به و نثردر متون نظم « پروانه»کاری است. اصطالح 

است و معنیِ حکم برای آن  آمدهدر بیتی از حافظ، پروانه به معنای اجازه جمله ؛ ازاست

 رسد: نمینظرمناسب به
 

 دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو

 
 کیست پروانـۀ بازپرسید خـدا را کـه به 

 (1/152: 1362)حافظ،                
 

 وصــالت جـبحـا به روز هــر

 
 بیش  مده يک نظـر پروانــۀ 

 (  1325: 1371)نزاری،       

 دو، برای پروانه قابل تصور است:حکم و اجازه، هر  ها، معنی در بعضی نمونه
 

 ده و بربط شکسته بادـد دف دريـجاوي  دــری کنـو خنیاگــور زهره جز به بزم ت

                   ه باد ـو دستش ببست گشادهروشغلش ف  رــو تیــۀ تــروانـه پـای دهد نه ب ور نامه

 ( 1/118: 1372)انوری،               

  ه ـروانـاش چون رسید پز شمع روی تو  یـبه مژده جان به صبا داد شمع در نفس

 (  1/850: 1362)حافظ،               

باً از سوی شاهان و يعنی حکم، غال ،پروانه در معنی اجازه نیز مانند معنای پیشین

دهد که پروانه در معنای اجازه  نشان می شد. بیتی از خواجوی کرمانی حاکمان داده می

نامه ممکن بود از طرف شاهی مقتدر برای امیری هم فرستاده شود و اين به  يا اجازه

 منزلۀ جوازی برای ورود به دربار و مالقات با فرستندۀ پروانه بوده است:
 

 رمــربــگار بـــند ــآم یـدوش م
 

 رمـــان و دلبــم ای آرام جــــگفت 
 

 ذرمــوان تا بگـــذار ای جــگفت بگ  دامن افشان زين صفت مگذر ز ما
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 ورمــر خــام دل ز وصلت بــه کـتا ب  گفتم امشب يک زمان تشريف ده
 

 ه نتوان یافتنـروانـي پــگفت ب
 

  ع خاورمــه شمــم را زانکــصحبت 
 

 ه و خط در گذرــم از پروانــگفت
 

 ورمــرِ مُلک و شاه کشــه ميـن نـم 
 

ن به درويشی بسازـيک زمان با م

 
 اکرمـــات هم چ دهــن هم بنــزانکه م 

 (459ـ458: 1369)خواجوی کرمانی،  
 

 . برات، سند پرداخت وجه و...، حواله، عطيه4

 رفته است که ضمن آن وجه يا اقالمیکارای به ها، پروانه در معنای نوشته در بعضی مثال

اصطالحاً به آن  ،دار و ديگران حواله داده شده است و در گذشته از جانب دولت به خزانه

: ذيل 1377)دهخدا، گفتند. گاه اين حواله صورت عطیه و بخشش داشت  می 5«برات»

  6«(.برات»

 است: کاررفته بهپروانه در شواهد زير به معنی برات 

نقل و نبید که  کس از مجلس شراب بی اجازت شهنشاه با وثاق نتوانستی شد و چون رفتی هر و هیچـ 

استطالع درخور حريف سالّر بی شراب ،پیش او نهاده بودی با او بردندی و اگر گفتی به وثاق حريف دارم

ار، به نقل از: فندي)ابن اس داران حاصل کرده با او سپردندی نقل و نبید و گوسفند پروانه نبشتی و شراب

 «(.پروانه»: ذيل 1377دهخدا، 
 آن ابوحاتم و نبشتند پروانه ابوحاتم بر و فرمود صلتی را الرومی ابن مر وقتی معتصم امیرالمؤمنینـ 

 7(.323: 1387)عوفی،  .بود.. اين آن معنی که گفت هجو بیت دو اين الرومی ابن داد، می دير را صلت

 اعلی ديوان از ... منازل قطع و راه خرج و البد مايحتاج جهت به ،شد بدين مهم نامزد حاجب آنچون ـ 

 (.86 /2 :1343کرد )منهاج سراج،  حاصل  پروانه ...
 زر دينار دوازده... مذکور ديه منال از سال هر که ،دادند وی به که نوشته و پروانه حکم به، داد فرمانـ 

 (.179: 2535 دهند )تاريخ شاهی، وی به رايج رکنی
 به من که بود  گفته ،بازآمدند دار بُندق پیشِ از ايلچیان چون. کردند توکیل را او تا شد فرمان برجملهـ 

 جاآن کهآن از بعد و سپارد من به ،بیايم چون روم مملکت که بود  داده وعده چه ؛آمدم پروانه استدعای

 (.2/1104: 1373بگريخت )همدانی،  آمدم
 

 نیست هــروانــپ و جپارن به بزرگی

 
 نیست  هـسختان و دیّـتن و زیّـتی هـب 

  (209: 1381)عضد يزدی،        

برده کاررا در دو بیت به« دادنپروانه»و « دادنبر چیزی پروانه»امیرخسرو دهلوی 

و « وجه»های  واژه به باتوجهشود،  گرچه معنای اجازه هم از آن استنباط میااست و 

 آيد: برات بیشتر به ذهن می ، معنای«اقطاع»
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 ورشــخ بیفزايی آخر دل ديوان خواجۀ ای
 

 ده هــپروان مردنم زندگی، بر هــوج نیست رــگ 
 

                روانه ده  ـپ اين اقطاعش کس نیست غم از تر ظالم  من انصاف ازو بِستان دل، کرد جفاها من بر

 (795: 1380)امیرخسرو،                             
 (.194: 1396منش و ايرانی،  )شادرویکردند  برات را معموالً حکام و عامالن صادر می

به عهدۀ مستوفیان  ، در معنی برات،بیتی از سلمان ساوجی حاکی است که نوشتن پروانه

 بوده است:
 برد ور فرمانش به بستان میــر صبا منشــگ  کند تیغ خالف اندر غالف آنکه بستان می

 

 برد فی المثل گر يک ورق باد از گلستان می  وان اوـیِ ديــۀ مستوفـــروانــپ یست بین

 (74: 1373)سلمان ساوجی،                   

شود که متن پروانه را وزير،  اهلل همدانی چنین استنباط می از نوشتۀ رشیدالدين فضل

 کرد: نشان میآن را نوشتند و شاه  وکیل يا ديگران می

 دارد می عرضه را يک يک فرصت و خلوت گاهِ به و مفصّل و مسمّی نويسد می پروانه فرموده بروفقِ روزيـ 

 (. 2/1511: 1373فرمايد ) می نشان تا
 بر کرده ايشان جمع را آن وزير و ايشان، عهدۀ در و فرموده نصب را ديگر سرايی خواجه... اسالم پادشاهـ 

 مبارک قلم به تا دارد می عرضه و نويسد می پروانه وزير رَود خرج آن از آنچه تا فرموده و کرده، ثبت دفتر

 (.2/1511: 1373دهد ) می و کند می ثبت دفتر بر وزير نايب و فرمايد، می نشان
هايی به  هايی برای وکیلِ نويسندۀ پروانه برشمرده و توصیه ر ويژگیعالوه، فخر مدبّ به

ها برای نوشتن  دوره بعضی در که است حاکی او نوشتۀ کرده است. صاحب اين وظیفه

 شده است: ياد «الپروانه حق» عنوان با آن از که بود شده تعیین نیز حقی و مقرری ،پروانه
 پادشاه نائب مثل 8نوشتنپروانه و دادنفرمان در وکیل که باشد نمک فراخ و دل با مردی که بايد چنانـ 

 مردمان تا کند اختیار را دار خويشتن خشم بر مهذّب ارانخدمتک و .باشد ديوانی جداگانه را او و .باشد

 مخدوم و پادشاه داشتبزرگ او داشتبزرگ که نگرند درو بزرگی و احترام چشم به مملکت اهل و روزگار

 .(30: 1354باشد ) او
 زۀاندا و. باشد اوساطها خیراالمور کهچنان ؛نکند جاهالنه خطاب نیز و نبرد حدّ از القاب و خطاب درـ 

نکند  نشان نفرمايد، ثبت دفتر در تا بنويسد که پروانه هر و. نیفتد حمل نادانی بر تا دارد نگاه هرکس

(1354 :30.) 
 و غرض سبب به و .باشد دور رکیک و حشو سخنان از و باشد مبیّن و مشرّح بنويسد که پروانه هرـ 

 و مکاس الپروانه حق در و .باشد طرخ بی و بر خشم و کار گشاده و ندارد بسته کارها ،رشوت و سالمی

 (.29: 1354)نکند  بسیار استقصاء

: 1377)دهخدا،  اند بردهکارگويندگان فارسی برات را به معنی هر حوالۀ معنوی نیز به

 جمله در شواهد شعریِ زير:، از«(برات»ذيل 
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 ست پذرفته بوسگکی مرا تو لعل

 
 ه ــپروان دـدهــب اـت وــبگ فــزل اــب 

 ( 343: 1373القضات همدانی،  ن)عی 

 دـــامّی ورــن ز راــم دــچن اـت

 
  دـخورشی و ماه به یـــده هــروانــپ 

 9(6: 1313)نظامی،                

 

 . تأیيد، مهر یا نشان5

بار در معنايی نزديک به تأيید، مهر يا نشان پروانه را چند  دستورالکاتبنويسندۀ 

ها، پروانه غیر از حکم و برات است و بلکه حکم و برات با  عبارت است. در اين کاربرده به

ها  ديگرِ پروانه در بعضی دورهرو، تأيید، مهر يا نشان معنای ايناز 10.آن موشح شده است

 های لغت ضبط نشده است.  رود که در فرهنگ میشماربه
 موشّح او نشانِ و پروانه به تا مفاضاه و ... و مؤامرات و تَمغاوات آل و ها يَرلیغ از را ديوانی احکامِ ... وـ 

 (2/80: 1976)نخجوانی،  ندانند معتمدٌعلیها و بها موثوقٌ نگردد،
 (.2/103: 1976نخجوانی، شمرند ) لوازم ازجملۀ يارغويی و ديوانی احکام بر او نشان و پروانه وـ 
 باشد او نشانِ و پروانه و اشارت و زتاجا به...  بَرَوات و امثله و احکام از ديوانی مکتوباتِ [کتابت] تبتِکـ 

 (.2/111: 1976)نخجوانی، 
)نخجوانی،  بنويسد احکام باشد،  رسیده ديوان امرای ياسامیشی و پروانه به مسوّدات که موجبی برـ ... 

1976 :2/43.) 

الدين آملی نیز پروانه در معنای تأيیدی به خط پادشاه  عالوه، در عبارتی از شمس به

ح باشد. آملی قالب نگارش متن فارسی برات را است که برات بايد به آن موشّ کاررفته به

 گونه معرفی کرده است: اين

 الدين فالن رسوم در وجه فالن تحصیل به اوست جمع در که وجوهی از برساند الدين فالن معظّم صدرـ 

 موشّح ديوانی عالمات به چون و دينار پانصد نصفه دينار هزار يک رايج زر اشرف، خطِّ  به پروانه موجبِ  به

   (.1/312: 1381کذا ) تاريخ فی کتب و نمايد اعتماد ،گردد
 

 پيک، خادم، حاجب .6

که وظیفه و شغل معیّنی  است کاررفته بهها در معنای شخصی  پروانه در بعضی نمونه

تلقی  ، خادم و حاجبکش خريطهتوان پیک يا  ها، پروانه را می مونهاين ن به باتوجهدارد. 

 است: کاررفته به های زير، پروانه به معنای پیک در نمونهکرد. 
 

 نـای همچنی هــوشت وی نامــو بنــچ
 

 نـــزيــــان حـــريـــاد زی بصــرستـــف 
 

 ه دادــروانــه بر دست پــو آن نامــچ

 
 ادــره شــک زی بصـــه را پیـــرد نامـــبب 

 (44: 1388)ربیع،                                
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 در مجلس تو مطرب و در بزم تو ساقی
 

 ادـن بــريــس اندام و بت سیم نــرو سمــس 
 

 ۀ آدمـــّق و ذريــــر دم ز در خالـــه

 
 االمین باد مت سوی تو روحـۀ رحـــروانـــپ 

 (761: 1318)معزی،                                   

 ت مطلبچون ندادی خطِ تسلیم و اراد
 

 وان بود به پروانه نگرــه تـــروانـــم ز پــک 
 

 ردی تو برو او داندــون امانت بسپـــچ

 
 رون فکن از گردن و انديشه مخورـده بیــعه 

 (1202: 1371)نزاری،                           
 اندر !مگوی مال رِسَ بر خويش زفان به ،بود اندک چیزی اگر ؛فرمود خواهی صلتی را کسی چون و لکنـ 

 اهلل رحمه مودود سلطان نديم بودم، غزنین به سال هشت پروانه باشد... که من تا بگوی را کسی نهان

 سَرِ بر خويش زبان به بودی دينار دويست زير که صلتی هر آنکه يکی: نديدم وی از هرگز چیز سه بودم،

 (.234: 1378پروانه )عنصرالمعالی،  به مگر گفتی نَه مال

را در  توان پروانه می نقل شده است، قابوسنامه از ر عبارتِ آخرِ مثال پیش کهد

و  «رسان پیام»معنای « گفتن»فعل  به باتوجهولی  ،معنايی نزديک به برات نیز تصور کرد

 تر است. مناسب« خادم»و « یام شفاهیبرندۀ پ»

 است: کاررفته بهدۀ پیام شفاهی برنپروانه به معنی  سیرالملوکدر 

 (118: 1389الملک،  )نظام 11ها در مستی و هوشیاری کردن پروانهدر احتیاطـ 

کاری به او  دادنکسی است که انجامرد، پروانه به معنای واسطه يا هردر بعضی موا

 شود: فرمان داده می
 

      نگنجد  می هــروانـپ کريمان بخشش در  مفگن بار غمزه بر کُش، خود کُشیم می گر

 ( 388: 1380)امیرخسرو، 

های  صرفاً بردن پیام« فرانق»نوشتۀ ابن حیون، وظیفۀ ، ةافتتاح الدعوکتاب  به باتوجه

»رسانی برعهده داشته است:  شفاهی نبوده است، بلکه وظیفۀ نامه

نیز آورده است:  ق(384وفات: )تنوخی . (96ـ95: 1426)ابن حیون،  «

« »(1391 :1/79) . 

 دهد: کننده و خدمتکار می در عبارت زير، پروانه معنی ياری

 پیداکردن در دارد طتسلّ که کسی به را مسلمان برادر بُوَد پروانه هرکه علیه اهلل صلی پیغامبر گفتـ 

 ها پای که روز آن صراط گذرکردن بر دهد ياری را او( تعالی) خدای دشخواری، کردنآسان يا ینیکوي

 (. 293تا: ابن قضاعی، بیبلغزد... ) اندرو
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مختصر در جمله، ازاشاره شده است؛  12«پروانگی»منصب به  ر بعضی شواهدد
 است: بارها آمده سلجوقنامه

االمرايی بر خاص اغز و اتابگی بر اسدالدين  الدين و نیابت بر قراطای و ملک وزارت بر صاحب شمسـ 

  13(.251: 1350بی المنجمه،  بی )ابن گرفته و پروانگی بر ابوبکر عطار قرارروزب
 نیز از اين منصب ياد شده است: تاريخ سالجقهدر 

 تمام استقاللِ علی الدين مهذب صاحب پسرِ الدين معین ،سرآمد به خورشیدپروانه امارتِ دولتِ چونـ 

آن اسم بر او  ،نشانی و همچنان با وجود جهانداری و سلطان  گشت منتقل بدو پروانگی منصبِ و يافت

 (.46ـ45: 1362م شد )آقسرايی، عل
 است: کاررفته بهدر بیتی از اوحدی هم « پروانگی»اصطالح 

 

پروانگی به داد ايش پروانه تو چشم  هیچ يافت نمی راه رخت شمع بر دل  

                         (1340 :396 )  

ضی هم بع ،اند ب پروانگان سمتِ وزيری داشتهاغل مختصر سلجوقنامه به باتوجهگرچه 

الدين سلیمان  که از ملک معین چنان ؛اند به حجابت يا سرپرستی حاجبان منصوب بوده

  .(286: 1350بی المنجمه،  بی )ابنياد شده است « ملک الحجّاب»با عنوان 

االمراء و الحجاب  الدين پروانه را ملک اينکه موالنا در مکتوبات خويش گاه معین

بعضی شواهد ديگر هم میان  توجه است. درقابل( 34: 1363ک: مولوی، .جمله ر)ازخوانده 

 پروانگی و امارت رابطه برقرار شده است:

فخرالدين  صاحب بر وزارت ماند، مقرّر اکابر بر کماکان الدين کیخسرو[ غیاث ]در عهدِ دولت مناصبِـ 

 14.(89: 1362آقسرايی، ) پروانه الدين معین بر پروانگی اسمِ به امارت و علی بن حسین،

در دورۀ سالجقۀ روم  کمدسترسد منصب پروانگی  مینظر، بهمذکورمطالب  به باتوجه

خاندان يا گروهی  ،به يک سمت و وظیفۀ مشخص محدود نبوده است، بلکه پروانگان

و  تری در دربار ايفا ديگر نقش مهم بودند که بعضی از آنان وزير و حاجب بودند و بعضی

کردند. محمدجواد مشکور منصب پروانگی را معادل  می رتحاجبان و امیران نظا کار بر

. بعضی شواهد ويک( : صدوشصت1350، المنجمه بی ر.ک: ابن بی) مقام صدراعظمی دانسته است

ای نیز به آنان سپرده  حاکی است که گاه برای اطمینان خاطر پروانگان، تملیک ناحیه

 شد: می

زودی به  تا از قبل سلطان مستظهر شود و ايمن گردد و بهپروانه  خاطرِ اطمئنانِ جهتِ به الجمله فیـ 

 (.83: 1362فرستادند )آقسرايی،  بدو سینوب تملیکِ به موقع حضرت سلطان پیوندد، منشوری
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 ها ترکيب. 7

بعضی از در  که ها و تعبیرهايی درآمده است صورت ترکیبپروانه در متون گذشته، گاه به

است، صرفاً شاعرانه است و جنبۀ  کاررفته بهحکم يا اجازه  در معنیاينها، با اينکه پروانه 

، (729: 1318)معزی،  ، پروانۀ خِرَد (715: 1382خاقانی، )نظیرِ پروانۀ بخت  ؛خیالی دارد

و پروانۀ نسیان ( 412: 1382)خاقانی، ، پروانۀ عزلت (1038: 1376)مولوی، پروانۀ ديوانگی 

ن معنايی است که کاربردشان را در ها متضمّ رکیباما بعضی از ت. (3/163: 1375)مولوی، 

ها را  تصور برای بعضی از اين ترکیب دهد. گرچه معنای قابل دستگاه پادشاهان نشان می

ها را  اين ترکیبمعنای کوشیم  توان با شاهد ديگری تقويت کرد، در ادامه می نمی

 نوع کاربردشان در متن تعبیر کنیم: به باتوجه

 حکم آزادی و رهايی  :پروانۀ آزادیـ 
 
 

                د ـباي نمی پروانه بس، عارض خطِ گفتا  آزادی پروانۀ دِه عشقم زِ که گفتم

 (246: 1389)امیرخسرو،               

 دادن پروانه کسی کار خالص فرمودن، درپروانه کسی استخالص در بعضی شواهد، به

دادن به ها عبارت است از: حکمه معنای آنک کاررفته بهدادن پروانه به اطالق کسی و

 رهايی کسی از چیزی.
 

 که چون شمعم زبانی آتشین است   به استخالص من پروانه فرمای

 (432: 1379سلمان ساوجی، )    
 ای  هــروانـپ نـم ارـک الصــخ در  اـمنعم رماـــبف هــلِلَُّ ةـــحسبَ

 (462: 1348)اصفهانی،        

 زود ــبیف واداریــه و الصــاخ در  فرمود هـروانـپ را جمله خالص

 (385: 2536، کرمانی )فقیه  

 (. 1/124: 1355نطلبند )دهستانی،  هیچ او از و کنند اطالق را او تا دهند پروانه که فرمود... متوکّلـ 

 

 :نامه، زنهارنامه يا خط امان امان پروانۀ امان:ـ 
 

 ور حادثه پروانۀ امان آورد ـز ج  و خلق عالم راـدل تـپناها ع جهان

 (14: 1337)عبید زاکانی،      

 :حکم جاری، حکمی که بايد اجرا شودپروانۀ انفاذ: ـ 
 

  انفاذ پروانۀ تو کِلک از ودـنشن تا  دــدانـن ارزاق ریـاج فلک منشی

 (353: 1391 اصفهانی،)          
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 است: هشد هگفتدر شاهد ديگری از نافذ بودن پروانه سخن 
 

 م عید تو بادا به سعادت مرسومـموس  ، عید به خدمت سوی صدرت آمدخسروا

  ومـوان مرسـرسانند ز ديـمادحت را ب  دـــدر عیـــم انــذ و هـباد پروانۀ تو ناف

 (349: 1339)وطواط،             

 :کردن به کشتن کسیدادن به قتل کسی، امرحکمپروانه به خون دادن: ـ 
 

 پروانه به خون بده که سلطانی   ۀ من برو که مخدومیبر ديد

 ( 654: 1379)سعدی،     

نويسند و ضمن آن، انعام و  برات يا حکمی که برای شغل و منصبی میپروانۀ تشریف: ـ 

 :کنند وظیفۀ صاحب شغل را تعیین می
 

 وی از تو چو من هزار در آسايش  شـــی آرايـــهان را همگــو جـــای از ت

 رمايش ـف رــدگ یــاشارت تازه بر  وکیل ]دادی؟[ به داری هـک تشريف وانۀپر

 (239: 1363)قمر اصفهانی، 

بزرگ از خدمت  منصب با مرا و فرمود پروانه تمامت به را شغل وظايف انعام و تشريف درحال... ـ فضل

 (. 34: 1335بازگردانید )عوفی،  امیرالمؤمنین

 :کردن کسیدادن به کسی يا عقوبتبرای پاداشحکمی : پروانۀ ثواب و عقابـ 
 

 بیا گو است قدس حاجب خاص که نصرت

 
  دِه عِقاب و ثواب برای ای هــپروان 

 (290: 1389 اخسیکتی،)   

  :نامۀ ورود شدن، اجازهاجازۀ واردپروانۀ دخول: ـ 
 

 ه را چه حاجت پروانۀ دخول ـروانـپ  مـروزی سرت ببوسم و در پايت اوفت

 (534: 1379)سعدی،           

 :نامه يا حکم قابل استنباط است بیتی، معنای اجازه به باتوجهپروانۀ دستوری: ـ 
 

 د ــباي ۀ دستوری او میـروانـگفت پ  دوش ماه از در خورشید چراغی طلبید

 (456: 1379)سلمان ساوجی، 

اند؛  صادر کرده ،خودحکمی که زيردستان و غالمانِ پادشاه، از جانبِ : پروانۀ دهليزیـ 

 است: کاررفته به چنین سیرالملوکدر 
بنمايد  خويش حال... که را او بنگذارند آيد درگاه به متظلّمی که است آن يکی دهلیزی های پروانه ازـ 

 .(52: 1389الملک،  )نظام
دو جای « صدر»و « دهلیز»را جای ديگری نیافتیم. « پروانۀ دهلیزی»اصطالح 

 و بزرگان دربار آنجا صدر جايی است که پادشاه 15؛پادشاهان بوده استمختلف در دربار 
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آمده است:  تاريخ بیهقی بعضی نسخ در .سرا يعنی داالن و اندرون ،ا دهلیزامّنشینند،  می

. از اينجا («دهلیز»: ذيل 1377 دهخدا، :ک.ر)« رسول و خادم را در دهلیز فرود آوردند»

ای که  زی اصطالحی است مقابل پروانۀ صدری يا پروانهتوان حدس زد که پروانۀ دهلی می

حکمی است که در دهلیز  و  شود صادر می نشیند( جلس میکه در صدر م)آنسوی پادشاه  از

پروانۀ يعنی احتماالً  صادر شده است، نه صدر؛ (مربوط است خادمان و غالمانجايی که به )

 د. کردن الع پادشاه صادر میان بدون اطکه خادمان و غالم حکمی بوده است دهلیزی

 است: کاررفته بهدر بیتی از حافظ ؛ اجازه يا دستور استراحت و آسايش: پروانۀ راحتـ 
 

 

 ش دل پیش تو چون شمع گدازم ـاز آت  ه امشبـراحت بده ای شمع ک پروانۀ

 (1/668: 1362)حافظ،           

راحت و آسايش است و اجازه يا دستوری برای است «پروانۀ راحت»رسد  مینظربه

کاربرد داشته است که برحسب  برای تعدادی از مشاغل دولتی، مثل پاسبانان و نوبتیان

 وظیفه بايد ساعات خاصی را به کاری مشغول باشند. 

کند که اجازۀ فراغت يا آسايشی  در بیت حافظ، راوی شعر از مخاطب درخواست می

آتش دل، مانند شمع پیش او  از بسیاریِبه او دهد، تا اين فرصت برايش فراهم شود که 

 دانسته است:« راحت پروانه»ناصر بخارايی هم در بیتی، آتش و سوختن را  16بسوزد.
 
 

 باشد  روانهـپ راحت آتش که  رسانـمت دوزخ از زاهد ای مرا

           (1353 :253) 

را صرفاً شاعرانه،  اين ترکیبتوان  گرچه می 17؛اجازۀ ديدارـ پروانۀ وصل، پروانۀ وصال: 

آورد، کاربرد آن در میان شاعران مختلف اين حدس را شماربه معنی اجازۀ وصال به

  :کند که در اصل اصطالحی ديوانی بوده است تقويت می
 

                       رد ــذيـر و زر نپـه سـۀ حسن از چـآن شحن  ۀ وصل از سر و زر خواهد مرفقــروانـپ

 (579: 1382)خاقانی،                           

 الت ـوص ۀــروانـپ را اــم دـــدهن یـــک اـت  در بر ديده و داريم ارادت خطِ بر رــس

 ( 940: 1371)نزاری،                       

                    ع ــرا بسوزانم چو شم ش جهانیورنه از دودَ  وصلی فرست پروانۀ در شب هجران مرا

 18(1/594: 1362)حافظ،                    

ها به اين  در بعضی نمونهمعادل حکم و فرمان پادشاه است؛ ـ پروانۀ عالي/ پروانۀ اعلي: 

 صورت از آن ياد شده است:
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 و نرسد تا نرسانند ـوجه من و يک ج  ۀ عالی استـموقوف رسانیدن پروان

 (452: 1379)سلمان ساوجی،   

 (.16: 1381به تباعت و نیابتِ هر حاسد و معاند ... بیرون آمد... )نسوی، ـ ... پروانۀ اعلی 

 

  :دهندۀ موافقت با درخواست و مطالبۀ کسی است که نشان ای اجازهـ پروانۀ مراد: 
 

 پروانۀ مراد رسید ای محب خموش   یـآوری کن تا چند همچو شمع زبان

 (1/576 :1362)حافظ،      

 :معنای اجازه يا فرمان محتوم که خط يا مهر پادشاه بر آن باشد گويا بهـ پروانۀ مطلق: 
 

 ارــبی ارــي طـخ ز قـمطل ۀــروانــپ  بايد می چمن ملک گرت سبزه ای

 (315: 1389)ظهیر فاريابی،      

: 1373انه[ خرج نکنند )همدانی، خز... تا پادشاه اسالم پروانۀ مطلق نفرمايد قطعاً هیچ از آن ] ـ

2/1511) . 

توان معنای نوشته يا سند پرداخت وجه به خط و مهر پادشاه هم از  در مثال دوم، می

 آن برداشت کرد.

  :بخشش و عطايا سند  حکمـ پروانۀ نوال/ عطا: 
 

 ۀ نوالشــروانـازد پـه سـز اطلس بطان  ز آن سان که روز مجلس در خلعتی که بخشد

 دی مقراضۀ نصالش ـريـراض وش بـمق  ون قبای اطلســران از خـبر شخص شرزه شی

 (228: 1382)خاقانی،              

 نور ز شب هر که تو چهرۀ است شمعی: گويد فاريابی ظهیر کهچنان ؛خوانند اش چهره خراسان اهلـ 

 (.19: 1325دهد )رامی،  آسمان مه به عطا پروانۀ/خويش

 

 نتيجه .8
از فارسی  پروانه است. گذشته دوران در ايران حکومتی دستگاه در ديوانی یاصطالح پروانه

 نق آمده است. در مقالۀ حاضر،صورت فرابه عربی رفته و در متون قديم عربی معموالً به

تاريخیِ فارسی تا قرن  و ادبی متون ترين مهم از تعدادی در ،پروانه اصطالح ديوانی کاربرد

 هشتم هجری قمری بررسی شد. نتايج مقاله عبارت است از:

است. اين معانی  کاررفته بهوانه در چند معنای گوناگون در متون نظم و نثر فارسی ـ پر

 حواله، ،...و وجه پرداخت سند برات، .3نامه؛  اجازه يا اجازه .2 حکم؛ .1: از اند عبارت

 شخصی که ممکن است پیک، خادم و حاجب باشد. .5تأيید، مهر يا نشان؛  .4عطیه؛ 

 شفاهی و گاه مکتوب بوده است. و اجازهـ پروانه گاه به معنی حکم 
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شواهد، افرادی  بعضی به باتوجها پادشاه بود، امّ طرف از غالباً اجازه و حکم معنای در ـ پروانه

 دادند.  پروانه می ،غیر از پادشاه نیز در شرايط خاص

نامه ممکن بود از طرف شاهی مقتدر برای امیری هم  پروانه در معنای اجازه يا اجازهـ 

 رستاده شود و اين به منزلۀ جوازی برای ورود به دربار و مالقات با فرستندۀ پروانه بود.ف

 کرد. ـ پروانۀ مکتوب را پادشاه بايد مهر و نشان می

است و  کاررفته به رکیباتیـ پروانه در معنای حکم و جواز در متون فارسی، گاه در ت

 آورد.دستبه اصطالح معانی ديوانی اينالعاتی دربارۀ توان اطّ ت میاين ترکیبا به باتوجه

نوشتند و شاه  ها، وزير، وکیل يا ديگران می برات را در بعضی دورهـ پروانه در معنای 

تعیین شده بود  ی نیزمقرری و حقّ ،ها برای نوشتن پروانه کرد. در بعضی دوره نشان می

 گفتند. می الپروانه که آن را حق

 ،در بعضی شواهدخادم و يا حاجب بود.  کش، خريطه ياـ پروانه، در بعضی شواهد، پیک 

ت و مَمنصب پروانگی، در دورۀ سالجقۀ روم، به يک سِ ياد شده است. از منصب پروانگی

ان خاندان يا گروهی بودند پروانگرسد  مینظربهوظیفۀ مشخص محدود نبوده است، بلکه 

کار  و بر دربار ايفا در تری همم شديگر نق و بعضی حاجب بودند آنان وزير و از ای هکه عدّ

  بوده است.  صدراعظمی مقام معادل گاه پروانگی منصب کردند. حاجبان و امیران نظارت می

 

  نوشت پي
؛ معین، «پروانه»: ذيل 1377. معانی ديگری هم برای پروانه آمده است که متأخرند )ر.ک: دهخدا، 1

 «(.پروانه»: ذيل 1391

 اين از که عبارتی در پروانه، که است زده حدس سیرالملوک صطالحاتا و لغات فهرست . دارک در2

 رساند می ديوان به سلطنتی کاخ از را شفاهی های فرمان که است «خاص پیک نوع يک» آورديم، کتاب

 (.349: 1389الملک،  ک: نظام.ر)

« اندند، گفتند...چون حاجبان او را بديدند با آن تیر او را بخو»هايش فراوان است؛ مثالً،  نمونه. 3

بايد که »( و 100)همان: « شوند... مردمان در اين مستأصل و درويش می»(؛ 41: 1389الملک،  )نظام

 (.101)همان: « همیشه به همۀ اطراف جاسوسان بروند

 .1/457: 1355 نیز ر.ک: دهستانی،. 4

 موامره و نامه تسلیم و مثنی و قتعلی و برات»معرفی  به را العیون عرائس الفنون نفائس از فصلی آملی. 5

 .(1/312: 1381است ) داده اختصاص «مفاصات و

 .191ـ188: 1396 ايرانی، و منش شادروی: ک.ر برات معانی دربارۀ . نیز6

 . 177اول/ قسم از دوم : جزء1387 نیز ر.ک: عوفی،. 7



 93/ 21، شمارۀ پياپي 1397، بهار و تابستان 1، شمارۀ 8ادب فارسي، سال 

است، پروانه « قول راست معاملت، فنون در کافی وکیل کردننصب اندر» فصل اينکه عنوان بهباتوجه. 8

 در عبارات فخر مدبّر معنای برات دارد. 

 .552: 1374 خاتون، ملک جهان و 150: 1377 گنجوی، های بیشتر، ر.ک: مهستی برای ديدن نمونه. 9

 .192 ـ 191: 1396 ايرانی، و منش شادروی: رک برات در «نشان» کاربرد . دربارۀ10

تر نوشتیم، پروانه معنی  که پیش ست. هرچند در متن فصل، چنانا سیرالملوکعنوان فصل پانزدهم . 11

 است.« گويندگان»معادل « ها پروانه»دهد، امّا در عنوان فصل،  فرمان می

 (.آزادگی خواجگی،: با کنید مقايسه)است  مصدر حاصل يا اسم واژگانی ساخت ازنظر «پروانگی». 12

 .44: 1350 نجمه،الم بی بی برای ديدن نمونۀ ديگر، ر.ک: ابن. 13

 .140و  45: 1362 های بیشتر، ر.ک: آقسرايی، برای ديدن نمونه. 14

 . در ابیات زير تفاوت جايگاه دهلیز و صدر مشهود است:15

 (124: 1387دهلیزِ سراچۀ الهی / دهلیز چه؟ صدر پادشاهی )خاقانی، 

 (134: 1396هر يکی از جهل عذری نیز گفت / کس نگفت از صدر کز دهلیز گفت )عطار، 

 (.622: 1376بدر ما راست اگرچه چو هاللیم نزار/ صدر ما راست اگرچه که در اين دهلیزيم )مولوی، 

گويا شاعر از حضور معشوقۀ خود احساس امن و راحت ». زرياب خويی دربارۀ اين بیت نوشته است: 16

پروانۀ راحت خواستن »است و افزوده « کرده است و هر لحظه منتظر بوده است که او را جواب گويد نمی

يعنی پروانۀ امن و فراغت خواستن تا به قول خود شاعر از آتش دل پیش او چون شمع بگدازد يعنی 

 (. 389: 1374« )شب را سحر کند

: 1377اند )ر.ک: دهخدا،  آورده« وصال»های  را يکی از معادل« ديدار»های لغت  . در بعضی فرهنگ17

 «(.وصال»ذيل 

 . 1/240: 1362 افظ،. نیز رک: ح18

 

 منابع
، به اهتمام و االخیار( االخبار و مسايره )مسامره تاريخ سالجقه(، 1362آقسرايی، محمود بن محمد )

 تصحیح عثمان توران، تهران، اساطیر. 

، به تصحیح و پاورقی حاج میرزا العیون الفنون فی عرائس نفائس(، 1381الدين محمد ) آملی، شمس

 تهران، اسالمیه. ابوالحسن شعرانی، 

 . به کوشش محمدجواد مشکور. تهران: کتابفروشی تهران.اخبار سالجقۀ روم(، 1350بی المنجمه ) ابن بی

 االعلمی للمطبوعات.  سسة، بیروت، مؤکتاب افتتاح الدعوه(، 1426حیون، نعمان بن محمد )ابن

 ارالعلم للماليین.   ، جلد دوم، بیروت، دجَمهرة اللغة(،  1987دريد، محمد بن حسن )ابن

، به کوشش )مختصر فصل الخطاب( شرح الشهاب ترک االطناب تا(، قضاعی، ابوالحسن علی )بیابن

 محمد شیروانی، تهران، دانشگاه تهران.  

 ، المجلد العاشر، بیروت، دار صادر. لسان العربق(، 1410منظور، محمد بن مکرم )ابن
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 فرخ، تهران، اساطیر.الدين همايون ، تصحیح و تحشیۀ رکنديوان(، 1389اخسیکتی، اثیرالدين )

، با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، تهران، ديوان(، 1391الدين محمد ) اصفهانی، جمال

 سنايی. 

 ، به اهتمام حسین بحرالعلومی، تهران، کتابفروشی دهخدا. ديوان(، 1348الدين اسمعیل ) اصفهانی، کمال

 ، تهران، طهوری.اصطالحات ديوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی (، 2535انوری، حسن )

 ، به اهتمام محمدتقی مدرس رضوی، تهران، علمی و فرهنگی. ديوان(، 1372انوری، علی بن محمد )

 ، با تصحیح و مقابله و مقدمۀ سعید نفیسی، تهران، امیرکبیر.کلیات(، 1340الدين ) اوحدی، رکن

، به کوشش مهدی درخشان، سلسله انتشارات بنیاد ار ناصر بخارائیديوان اشع(، 1353بخارائی، ناصر )

 نیکوکاری نوريانی. 

(، به اهتمام و تصحیح محمدابراهیم باستانی پاريزی، تهران، بنیاد فرهنگ ايران.2535) تاريخ شاهی

 نا. بی جا،، تحقیق عبّود الشالجی، بیةو اخبار المذاکر ةنشوار المحاضر(، 1391تنوخی، محسن بن علی )

مکتبة ، قدّم له و بوّبه و شرحه علی بوملحم، بیروت، دار وکتاب البغال(، 1997جاحظ، عمرو بن بحر )

الهالل.

 ، به تصحیح و توضیح پرويز ناتل خانلری، جلد اوّل، تهران، خوارزمی. ديوان(، 1362الدين ) حافظ، شمس

جلد دوم، تهران، فرهنگستان زبان و  ،شناختی زبان فارسی فرهنگ ريشه(، 1395دوست، محمد ) حسن

 ادب فارسی، آثار. 

 تحقیق احمد عبدالغفور عطّار، بیروت، دارالعلم للماليین. الصّحاح، (، 1404جوهری، اسماعیل بن حمّاد )

، تصحیح محمد قزوينی، جلد سوم، تهران، دنیای تاريخ جهانگشا(، 1385جوينی، عطاملک بن محمد )

 کتاب. 

 راد و کامل احمدنژاد، تهران، زوّار. ، به کوشش پوراندخت کاشانیديوان(، 1374)خاتون  ملک جهان

 ، به کوشش ضیاءالدين سجادی، تهران، زوّار.ديوان(، 1382خاقانی، بديل بن علی )
 قلعه، تهران، مرکز پژوهشی میراث ، به کوشش علی صفری آقالعراقینتحفة(، 1387)                                   

 مکتوب. 

، به اهتمام و تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران، ديوان(، 1369خواجوی کرمانی، محمود بن علی )

 پاژنگ.
، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمود عابدی، تهران، مرکز االنوار روضة(، 1387)                                   

 پژوهشی میراث مکتوب. 

 ، بیروت، دارالمناهل. العلوم مفاتیح(، 1428خوارزمی، محمدبن احمد )

 ، دورۀ جديد، تهران، دانشگاه تهران.نامه لغت(، 1377اکبر ) دهخدا، علی

، با مقابله و تصحیح اسماعیل حاکمی، ترجمۀ فرج بعد از شدّت(، 1355دهستانی، حسین بن اسعد )

 تهران، بنیاد فرهنگ ايران.

، به تصحیح و اهتمام عباس اقبال، تهران، انجمن نشر آثار قالعشا انیس(، 1325الدين حسن ) رامی، شرف

 ايران. 
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کدکنی و محمود امیدساالر، ، با مقدمۀ محمدرضا شفیعیای کهن( )منظومه نامه علی(، 1388ربیع )

 تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب. 

عشر، بیروت، ، المجلد الثالث تاج العروس من جواهر القاموس(، 1414دمرتضی )زبیدی، سید محمّ

 دارالفکر.

 ، تهران، علمی. آيینۀ جام(، 1374زرياب خويی، عباس )

 محمدعلی فروغی، تهران، ققنوس.  ، تصحیحکلیّات(، 1379الدين )سعدی، مصلح

 ، مقدمه و تصحیح عباسعلی وفايی، تهران، سخن. کلیّات(، 1379سلمان ساوجی )

ادب ، «ل اصطالح برات در متون دانش استیفاتحلی»(، 1396منش، محمد و نفیسه ايرانی ) شادروی
 . 205ـ187 (،19)پیاپی  1، ش 7، بهار و تابستان، دورۀ فارسی

، تهران، فرهنگستان ادب و هنر فرهنگ اصطالحات ديوانی دوران مغول(، 1357شريک امین، شمیس )

 ايران. 

 ان، نگاه. ، تصحیح و مقدمۀ اکبر بهداروند، تهرديوان(، 1389ظهیر فاريابی، طاهر )

 ، به کوشش پرويز اتابکی، تهران، زوار. کلیّات (، 1337عبید زاکانی، عبیداهلل )

 ، مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمدجعفر محجوب، تهران، توس.سندبادنامۀ منظوم(، 1381عضد يزدی )

مداريان، ، تصحیح و توضیح محمود عابدی و تقی پورناالطیر  منطق(، 1396عطار نیشابوری، فريدالدين )

 تهران، سمت. 

، به اهتمام و تصحیح غالمحسین يوسفی، تهران، قابوسنامه(، 1378عنصرالمعالی، کیکاوس بن اسکندر )

 علمی و فرهنگی.

، به سعی و اهتمام محمد رمضانی، تهران، الحکايات پانزده باب جوامع(، 1335عوفی، سديدالدين محمد )

 کاللۀ خاور. 
، جزء دوم از قسم اوّل، با مقابله و الروايات الحکايات و لوامع متن انتقادی جوامع(، 1387)                          

 تصحیح امیربانو مصفا )کريمی( و مظاهر مصفا، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

 نوچهری. ، تصحیح عفیف عسیران، تهران، متمهیدات(، 1373القضات همدانی، عبداهلل بن محمد ) عین

، به اهتمام محمد آيین کشورداری: شش باب بازيافته از آداب الحرب و الشجاعه(، 1354فخر مدبّر )

 سرور مواليی، تهران، بنیاد فرهنگ ايران. 

فرخ، تهران، الدين همايون ، به اهتمام رکنپنج گنج(، 2536علی )الدينعماد فقیه کرمانی، خواجه

 دانشگاه ملی ايران.

 ، تصحیح تقی بینش،  مشهد، باران.ديوان(، 1363الدين محمود ) انی، نظامقمر اصفه

 ، تصحیح داود پوته، تهران، اساطیر. نامه فتحنامۀ سند: المعروف به چچ(، 1384کوفی، علی بن حامد )

، ترجمۀ حسین بن محمد آوی، به کوشش عباس محاسن اصفهان(، 1384مافروخی، مفضّل بن سعد )

 صفهان، سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان. اقبال آشتیانی، ا

 الدين همايی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ، به اهتمام جاللديوان(، 1341مختاری غزنوی، عثمان )
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، به سعی و اهتمام عباس اقبال، تهران، ديوان امیر معزی(، 1318معزی، محمد بن عبدالملک نیشابوری )

 کتابفروشی اسالمیه. 

 ، گردآوردۀ فريدون نوزاد، تهران، دنیای نو نامه مهستی(، 1377گنجوی ) مهستی

 ، تهران، امیرکبیر. فرهنگ فارسی(،  1391معین، محمد )

، به تصحیح عبدالحی حبیبی، جلد دوم، کابل، طبقات ناصری(، 1343منهاج سراج، عثمان بن محمد )

 انجمن تاريخ افغانستان. 

 ، تهران، علمی. مکتوبات( 1363الدين محمد ) مولوی، جالل
 ، تصحیح رينولد نیکلسون، دفتر سوم، تهران، توس. مثنوی معنوی(، 1375)                          
الزمان فروزانفر،  ، به انضمام شرح حال مولوی به قلم بديعکلیّات شمس تبريزی(، 1376)                          

 تهران، امیرکبیر.

، به سعی و اهتمام عبدالکريم علی تعیین المراتب دستورالکاتب (، 1976وشاه )نخجوانی، محمدهند

 انستیتوی آذربايجان، سوسیالیستی شوروی جمهوری علوم زاده، جلد دوم، مسکو، فرهنگستان یاوغلی عل

 خاورشناسی. 

 .، تصحیح مظاهر مصفا. تهران، علمیديوان(، 1371الدين ) نزاری قهستانی، سعدالدين بن شمس

 ، تصحیح و توضیح امیرحسین يزدگردی، تهران، توس.  المصدور نفثة(، 1381نسوی، محمد بن احمد )

 ، به اهتمام هیوبرت دارک، تهران، علمی و فرهنگی. سیرالملوک(، 1389الملک، حسین بن علی ) نظام

 ، به کوشش وحید دستگردی، تهران، ارمغان. لیلی و مجنون(، 1313ای ) نظامی گنجه

 ، تصحیح سعید نفیسی، تهران، کتابخانۀ بارانی.ديوان(، 1339ط، رشیدالدين محمد )وطوا

، تصحیح و تحشیۀ محمد روشن و مصطفی موسوی، التواريخ جامع(، 1373اهلل ) همدانی، رشیدالدين فضل

 جلد دوم، تهران، البرز. 

 
 


