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اصطالح دیواني «پروانه»
در متون ادبي و تاریخي فارسي تا قرن هشتم
مریم سيّدان

*

استادیار زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه صنعتي شریف
(از ص  77تا ص )96
تاريخ دريافت مقاله ،1397/1/17 :تاريخ پذيرش مقاله1397/6/26 :

چکيده
نظام حکومتی و تشکیالت اداری ايران در طیّ تاريخ تغییر کرده است .بعضی از مشاغل و مناصب و
همچنین اصطالحات ديوانی در دورههايی متداول بوده و بهتدريج ازمیانرفته است .چهبسا تعدادی از
اين واژهها ،تحول معنايی يافتهاند و امروز تعريف و کاربرد دقیقِ بعضی از آنها برای ما ناشناخته است.
گاه اين واژهها در متون ادبی و تاريخی فارسی آمده و نويسندگان و شاعران با آنها تعابیر و ترکیبات
خیالانگیز ساختهاند .تحقیق دربارۀ معنی اصلی چنین واژههايی در متنهای کهن و توجه به معانیای
که نويسندگان و شاعران از آنها اراده کردهاند ،کمک میکند تا شناخت درستتر و دقیقتری از
تشکیالت اداری گذشته پیدا کنیم« .پروانه» يکی از اين واژهها است که اصطالحی ديوانی بوده و در
فارسی و عربی بهکاررفته و تحول معنايی يافته است .در مقالۀ حاضر ،کاربرد اصطالحیِ اين واژه و تعابیر
و ترکیبات وابسته به آن ،در تعدادی از مهمترين متون ادبی و تاريخیِ فارسی ،تا قرن هشتم هجری
قمری ،بررسی شده و نگارنده از اين طريق کوشیده است به معانی و جايگاه آن در دستگاههای حکومتی
گذشته دست يابد .باتوجهبه نتايج مقاله ،اين معانی عبارتاند از :حکم ،اجازه ،برات يا سند ،مُهر ،پیک،
خادم و حاجب.
واژههای کليدی :اصطالح ديوانیِ پروانه ،حُکم ،اجازه ،برات ،مُهر ،پیک ،خادم.
* .رايانامۀ نويسنده:

seyedan@sharif.edu
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 .1مقدمه
«پروانه» واژهای در اصل فارسی و از نظر نوع و ساخت واژگانی ،اسم و از زمرۀ واژههايی
است که در فارسی میانه پسوند «اَک» داشتهاند [پروانک] و در فارسی دری با هاء بیان
حرکت يا هاء غیرملفوظ نوشته و خوانده میشوند .بعضی لغتشناسان احتمال دادهاند
که اين واژه ،مأخوذ از «پروان» (به معنی پیش ،جلو) در زبان پارتی و آن نیز مشتق از
ايرانیِ باستان باشد (حسندوست« .)676-675/2 :1395 ،پروانه» از فارسی به عربی رفته و به
صورتهای «فروانه» (ابندريد« ،)1326/3 :1987 ،فروانق» (انوری« ،)24 :2535 ،بروانه»،
«بروانق» و بیشتر به صورت «فَرانِق»« ،فُرانِق» متداول شده است (حسندوست:1395 ،
.)675/2
از نحوۀ کاربرد «پروانه» در متون ايران پیش از اسالم اطّالعی به دست نیاورديم ،امّا
باتوجهبه اينکه اين واژه در شعرِ بعضی شاعران عصر جاهلیّت نظیر امرؤالقیس (ر.ک:
ابنمنظور :1410 ،ذيل «فرانق») و ابن ابی امیه (ر.ک :جاحظ )60 ،56 :1997 ،بهکاررفته ،میتوان
گفت که پیش از اسالم در ايران ،اصطالحی رايج بوده است .اينکه خوارزمی در قرن
چهارم هجری قمری آن را از اصطالحات ديوان بريد محسوب کرده ( ،)75 :1428نشان
میدهد در حکومتهای اسالمیِ آن عصر« ،پروانه» اصطالحی متداول بوده است.
کهنترين متون فارسیِ پس از اسالم که «پروانه» در آنها در معنای ديوانی بهکاررفته،
متعلق به سدۀ پنجم هجری قمریاند .اين متنها عبارتاند از :علینامه (ربیع،)44 :1388 ،
ديوان معزی (معزی ،)578 :1318 ،قابوسنامه (عنصرالمعالی )234 :1378 ،و سیرالملوک
(نظامالملک .)118 :1389 ،باتوجهبه کاربرد اين واژه در شعر مختاری غزنوی ()75 :1341
(درگذشته در حدود  512تا  548ق) که بخشی از حیاتش را در روزگار غزنويان (344ـ 583ق)
سپری کرده ،میتوان احتمال داد اصطالح «پروانه» در دستگاه غزنويان مطرح بوده
است .نمونههای متعددی از کاربرد «پروانه» در شعر و نثر قرن پنجم و ششم و در آثار
شاعران و نويسندگانی که مناسباتی با سلجوقیان (429ـ 590ق) داشتند ،حاکی از رواج
اين اصطالح در دورۀ فرمانروايی سلجوقیان است .بعضی شواهد نشان میدهد در عصر
مغول نیز اصطالح رايجی بوده است .در سدۀ هشتم ،خواجوی کرمانی ،حافظ و ديگران
«پروانه» را در شعر بهکاربردهاند.
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نويسندگانِ تعدادی از فرهنگهای قديم و جديدِ فارسی و عربی و همچنین
مصحّحان و شارحان برخی از متون تاريخی و ادبی فارسی توضیحاتی دربارۀ «پروانه»
نوشتهاند .در فرهنگهای فارسی ،اين معادلها و تعريفها برای «پروانه» آمده است:
 .1حشرهای است پرنده ،سیاهرنگ ،بزرگتر از زنبور سرخ با پری دودیرنگ پهن و
دراز که به تابستان پیرامون چراغ گردد و گاه به گرمای چراغ بسوزد ،شاهپرک؛ .2
حیوانی گوشتخوار شبیه به يوز که در شمال آفريقا زيد و گويند که پیشاپیش شیر رود
و آواز کند تا جانوران آواز او شنیده خود را بر کنار کشند و شیر را با او الفتی عظیم
است و پسماندۀ صید شیر خورد .شبیه شغال است و به آن سیاهگوش و چاوشی هم
میگويند؛  .3دلیل ،رهبر ،پیشرو لشکر؛  .4فرمان پادشاهان ،حکمنامه ،حکم؛  .5اذن،
جواز ،اجازه ،اجازهنامه ،تذکرۀ عبور و مرور ،گذرنامه ،بار؛  .6برات ،حواله؛  .7قاصد ،پیک،
1
بريد ،پروانچه ،حامل خرائط و آن را خادم نیز گويند؛  .8حاجب (دهخدا :1377 ،ذيل
«پروانه»؛ معین :1391 ،ذيل «پروانه»؛ انوری 25-24 :2535 ،و شريک امین82 :1357 ،ـ.)84

فرهنگنويسان عرب برای «فرانق» معادلها و تعريفهای محدودتری نوشتهاند:
جانوری شبیه شغال که جلوی شیر حرکت میکند و آمدن شیر را خبر میدهد ،فرانق
االسد ،فرانق البريد؛ پیک ،رسول ،خريطهکش؛ راهنما و پیشرو لشکر (ابن دريد:1987 ،
 1208/2و 1326/3؛ جوهری1543/4 :1404 ،؛ خوارزمی75 :1428 ،؛ ابن منظور :1410 ،ذيل «فرانق»
و زبیدی :1414 ،ذيل «فرانق»).

در نوشتۀ حاضر ،آن دسته از معانی پروانه موردنظر است که در دستگاههای اداری و
درباری گذشته مرسوم بوده است؛ بنابراين ،معانی و کاربردهای غیرديوانی آن خارج از
بحث ماست .روش کار به اين صورت بود که در آغاز« ،پروانه» و تعابیر و ترکیبات
وابسته به آن را در متون نظم و نثر فارسی تا قرن هشتم استخراج و شواهد را
دستهبندی کرديم ،سپس با بررسی اين کاربردها ،کوشیديم اطّالعاتی دربارۀ اصطالح
«پروانه» عرضه کنیم.
در ادامه ،هر دسته از معانی و شواهد مربوط به آنها را جداگانه میآوريم و دربارۀ
بعضی شواهد که ابهام دارند ،بحث میکنیم.
 .2حکم
«حکم» به معنی فرمان و فرماندادن به کاری يا چیزی است .پروانه در بعضی شواهد به
اين معنی بهکاررفته است؛ برای نمونه ،شواهد زير را بخوانید:
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گــر ز بأس صــدر او ،پروانــه زی پروين بَرند
چــون بناتالنعش ،پــروين بـر فلک بپْراکند
(مختاری)75 :1341 ،
هست مهـــر و کیـن او پیمانــۀ سـود و زيان
هست خشم و عفــو او پروانــۀ بیم و امیــد
(معزی)578 :1318 ،
نــدارد شمع را بـــر پا ،بــرد جايیش بنشانــد
شب ما روشن است امشب بده پروانه تا خادم
(سلمان ساوجی)323 :1379 ،
چــون شمع همـان دم به دمــی جـان بسپارم
پـروانــۀ او گــر رســدم در طلـب جـــان
(حافظ)656/1 :1362 ،
ـ [خلیفه] منصور پروانه فرمود در نوشتن به اهل اهواز و استفسار حال آن ضیعت تحقیق کردن (تاريخ
شاهی.)27 :2535 ،
ـ چون اين حکم به نفاذ پیوست که حکّام واليات برات ننويسند ،مَلِک رودراوَر از اعمال همدان ،آن را
چون احکام پیشین پنداشت ،پروانه داد تا بیتکچی براتی چند بر واليت نوشت (همدانی:1373 ،
.)1426/2
ـ چون به اصفهان رسیدند از بزرگی ازجملۀ معارف آنجا احضار او را استدعا نمودند جهت سؤالی که او را
در خجلت و انفعال اندازد ،آن بزرگ به احضار او پروانه داد( ...مافروخی)143 :1384 ،
ـ دراز کرديد در کار اين نابکار بدکردار پروانه دهید تا تمامت ضیاع و اسباب او با او دهند و سرای او را
خالی کنند (دهستانی.)1182/3 :1355 ،

از عبارتی در سیرالملوک چنین استنباط میشود که پروانه گاه حکم يا فرمان
شفاهی بوده است:
ـ پروانهها می رسد به ديوان و خزانه و از مهمات واليت و اقطاع و صالت .باشد که بعضی از اين
فرمان ها در حال خرمی باشد و اين کاری نازک است ،اندر اين احتیاط تمام میبايد .و باشد که
گويندگان را نیز تفاوتی افتد يا چنانکه بايد نشنیده باشند .بايد که اين رسالت بر زبان يک تن باشد و
آن يک تن به زفان خويش گويد نه به نیابت (نظامالملک.)118 :1389 ،

از عبارت فوق دو نکته استنباط میشود :نخست اينکه پروانهها (فرمانها)يی که از
سوی پادشاه به ديوان و خزانه میرسد ،ممکن است در حالت مناسبی صادر نشده باشد
و بايد در انتقال چنین فرمانهايی احتیاط کرد؛ دوم اينکه احتمال دارد گويندگان يا
منتقلکنندگان فرمانِ پادشاه آن را درست «نشنیده» باشند و درنتیجه ،بهتر است وظیفۀ
انتقال فرمان شاه به ديگران را يک نفر ،بدون واسطه ،برعهده داشته باشد و همچنین آن را
«با زفان خويش» بیان کند .باتوجهبه اينکه نظامالملک از فعل «شنیدن» و عبارت «با
زفان خويش» استفاده کرده است ،میتوان نتیجه گرفت «حکم شفاهی» مراد است.
برخالف حدسِ هیوبرت دارک 2،از سیاق عبارت سیرالملوک بهنظرمیرسد پروانه به
معنای «حکم» يا «فرمان» بهکاررفته است ،بهويژه اينکه نويسنده آشکارا واژۀ «فرمانها» را
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آورده است؛ بهعالوه« ،پروانهها» جمع و «میرسد» مفرد آمده است ،درحالیکه بررسی
سبک سیرالملوک نشان می دهد که در اين کتاب ،برای نهاد جاندار در حالت جمع ،فعل
اگر معلوم باشد ،به صورت جمع میآيد 3و چنانچه مقصود از «پروانهها» فرستندگان پیام
بود ،فعل آن به صورت جمع (میرسند) بهکارمیرفت.
در فرج بعد از شدّت نیز پروانه در معنای حکم و فرمان شفاهی آمده است:
ـ من رسول امیرالمؤمنینم و پروانه میرسانم از زبان او که هیچ مکروهی به قاسمبن عیسی نرسانی و
اگر چنانکه تن و جان او را آسیبی رسانی ،تو را به قصاص او مؤاخذ گردانم (دهستانی:1355 ،
4
.)929/2

باتوجهبه بعضی شواهد ،پروانه گاه در معنی حکم مکتوب هم بهکاررفته است:
ـ درحال دوات و کاغذ بخواست و پروانه به خطِ خود تمهید کرد که محمّدِ قاسم به هر موضع که
رسیده است بايد که خود را در چرم خام گیرد و به دارالخالفت مراجعت نمايد (کوفی.)244 :1384 ،

در چند نمونۀ شعری نیز میان «پروانه» و «خط» يا «نوشته» ارتباط برقرار شده
است:
ای سبزه گرت ملک چمن میبايد

پــروانــۀ مطلــق ز خــط يـــار بیــار
(ظهیر فاريابی)315 :1389 ،

گفتـم از پــروانـه و خط در گذر

مــن نـــه میـــر مُلـک و شـاه کشـــورم
(خواجوی کرمانی458 :1369 ،ـ)459

بنابر بعضی شواهد ،پروانۀ مکتوب بايد مُهر و نشان میشد تا اعتبار میيافت:
رفته ز پـروانــۀ او نقشِ آل

و آمـــده در روز جــاللش زوال
(همان)45 :1387 ،

در مثال فوق« ،آل» به معنی سرخ يا سرخرنگ و کوتاهشدۀ «آل تمغا» (مُهرِ سرخ ،مهر

و جای مهر پادشاهان تُرک) است (ر.ک :خواجوی کرمانی .)207 :1387 ،بیت ديگری هم حاکی
از ارتباط میان پروانه و آل است:
در ايام طفلـی رسنتاب بــود

به سیسالگـی مشرف آب بـود

به عهـد شما صاحبِ مال شد

خــداونـدِ پـروانـه و آل شــد
(عضد يزدی)196 :1381 ،

گرچه در بیشتر شواهد ،پروانه در معنای فرمان غالباً از طرف پادشاه و حاکم و خلیفه
بوده است ،تعدادی از شواهد نشان میدهد که دستکم در بعضی دورهها ،از سوی برخی
بزرگان دربار و نزديکان پادشاه نیز صادر میشد .بهعالوه ،باتوجهبه بعضی مثالها ،پروانه
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از طرف کسی غیر از پادشاه ،امری خالف عادت بوده و احتماالً کاربردی استثنائی داشته
است:
ـ و سوم آنچه امیرالمؤمنین رشید کرد که چون جعفر چندان کار بزرگ به اعتماد بر کَرَم امیرالمؤمنین
از عبدالملک متقبّل شد و بي استطالع رای اميرالمؤمنين و مشورت او در اتمام اين مهمّات بزرگ پروانه
داد ،امیرالمؤمنین او را در آن دعوی خجل و شرمسار نگردانید و به مواعیدی که او فرموده بود ،وفا نمود
(دهستانی.)257/1 :1355 ،
ـ و بسیار بودی که حسن [مازندرانی] به آنچ خواستی از خود بياستطالع رای عالءالدین پروانه دادی و
حکمها کردی و تمامت به امضا مقرون بودی( ...جوينی.)257/3 :1385 ،

 .3اجازه
مراد از «اجازه» در اينجا ،رخصت يا اذن ،رخصتدادن يا اذندادن به چیزی يا به انجام
کاری است .اصطالح «پروانه» در متون نظم و نثر فارسی ،گاه به اين معنی بهکاررفته
است؛ ازجمله در بیتی از حافظ ،پروانه به معنای اجازه آمده است و معنیِ حکم برای آن
مناسب بهنظرنمیرسد:
دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو

هــر روز به حـاجـب وصــالت

بازپرسید خـدا را کـه به پروانـۀ کیست
(حافظ)152/1 :1362 ،
پروانــۀ يک نظـر مده بیش
(نزاری)1325 :1371 ،

در بعضی نمونهها ،معنی حکم و اجازه ،هر دو ،برای پروانه قابل تصور است:
ور زهره جز به بزم تــو خنیاگـری کنــد

جاويـد دف دريـده و بربط شکسته باد

ور نامهای دهد نه بـه پـروانــۀ تــو تیــر

شغلش فروگشاده و دستش ببستـه باد
(انوری)118/1 :1372 ،
ز شمع روی تواش چون رسید پـروانـه
(حافظ)850/1 :1362 ،

به مژده جان به صبا داد شمع در نفسـی

پروانه در معنی اجازه نیز مانند معنای پیشین ،يعنی حکم ،غالباً از سوی شاهان و
حاکمان داده میشد .بیتی از خواجوی کرمانی نشان میدهد که پروانه در معنای اجازه
يا اجازه نامه ممکن بود از طرف شاهی مقتدر برای امیری هم فرستاده شود و اين به
منزلۀ جوازی برای ورود به دربار و مالقات با فرستندۀ پروانه بوده است:
دوش مـیآمــد نـــگار بــربــرم

گفتــــم ای آرام جــان و دلبـــرم

دامن افشان زين صفت مگذر ز ما

گفت بگــذار ای جـــوان تا بگــذرم
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گفتم امشب يک زمان تشريف ده

تا بـه کــام دل ز وصلت بــر خــورم

گفت بــي پـروانـه نتوان یافتن

صحبتــم را زانکــه شمــع خاورم

گفتــم از پروانــه و خط در گذر

مـن نـه ميــرِ مُلک و شاه کشــورم

يک زمان با مـن به درويشی بساز 

زانکه مــن هم بنــدهات هم چـــاکرم
(خواجوی کرمانی458 :1369 ،ـ)459

 .4برات ،سند پرداخت وجه و ،...حواله ،عطيه

در بعضی مثالها ،پروانه در معنای نوشتهای بهکاررفته است که ضمن آن وجه يا اقالمی
از جانب دولت به خزانهدار و ديگران حواله داده شده است و در گذشته ،اصطالحاً به آن
5
«برات» می گفتند .گاه اين حواله صورت عطیه و بخشش داشت (دهخدا :1377 ،ذيل
6

«برات»).

پروانه در شواهد زير به معنی برات بهکاررفته است:
ـ و هیچ کس از مجلس شراب بی اجازت شهنشاه با وثاق نتوانستی شد و چون رفتی هر نقل و نبید که
پیش او نهاده بودی با او بردندی و اگر گفتی به وثاق حريف دارم ،شرابسالّر بیاستطالع درخور حريف
نقل و نبید و گوسفند پروانه نبشتی و شرابداران حاصل کرده با او سپردندی (ابن اسفنديار ،به نقل از:
دهخدا :1377 ،ذيل «پروانه»).
ـ امیرالمؤمنین معتصم وقتی مر ابنالرومی را صلتی فرمود و بر ابوحاتم پروانه نبشتند و ابوحاتم آن
7

صلت را دير میداد ،ابنالرومی اين دو بیت هجو گفت که معنی آن اين بود( ...عوفی.)323 :1387 ،
ـ چون آن حاجب بدين مهم نامزد شد ،بهجهت مايحتاج البد و خرج راه و قطع منازل  ...از ديوان اعلی
 ...پروانه حاصل کرد (منهاج سراج.)86 /2 :1343 ،
ـ فرمان داد ،به حکم پروانه و نوشته که به وی دادند ،که هر سال از منال ديه مذکور ...دوازده دينار زر
رکنی رايج به وی دهند (تاريخ شاهی.)179 :2535 ،
ـ برجمله فرمان شد تا او را توکیل کردند .چون ايلچیان از پیشِ بُندقدار بازآمدند ،گفته بود که من به
استدعای پروانه آمدم؛ چه وعده داده بود که مملکت روم چون بیايم ،به من سپارد و بعد از آنکه آنجا
آمدم بگريخت (همدانی.)1104/2 :1373 ،
بزرگی به پارنج و پــروانــه نیست

بـه تیـزیّ و تنـدیّ و سختانـه نیست
(عضد يزدی)209 :1381 ،

امیرخسرو دهلوی «بر چیزی پروانهدادن» و «پروانهدادن» را در دو بیت بهکاربرده
است و اگرچه معنای اجازه هم از آن استنباط میشود ،باتوجهبه واژههای «وجه» و
«اقطاع» ،معنای برات بیشتر به ذهن میآيد:
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ای خواجۀ ديوان دل آخر بیفزايی خــورش

گــر نیست وجــه زندگی ،بر مردنم پروانــه ده

بر من جفاها کرد دل ،بِستان ازو انصاف من

ظالمتر از غم نیست کس اقطاعش اين پـروانه ده
(امیرخسرو)795 :1380 ،

برات را معموالً حکام و عامالن صادر میکردند (شادرویمنش و ايرانی.)194 :1396 ،

بیتی از سلمان ساوجی حاکی است که نوشتن پروانه ،در معنی برات ،به عهدۀ مستوفیان
بوده است:
آنکه بستان میکند تیغ خالف اندر غالف

گــر صبا منشــور فرمانش به بستان میبرد

نیست بیپــروانـــۀ مستوفــیِ ديـوان او

فی المثل گر يک ورق باد از گلستان میبرد
(سلمان ساوجی)74 :1373 ،

از نوشتۀ رشیدالدين فضلاهلل همدانی چنین استنباط میشود که متن پروانه را وزير،
وکیل يا ديگران مینوشتند و شاه آن را نشان میکرد:
ـ وزير بروفقِ فرموده پروانه مینويسد مسمّی و مفصّل و بهگاهِ خلوت و فرصت يکيک را عرضه میدارد
تا نشان میفرمايد (.)1511/2 :1373
ـ پادشاه اسالم ...خواجهسرايی ديگر را نصب فرموده و در عهدۀ ايشان ،و وزير آن را جمع ايشان کرده بر
دفتر ثبت کرده ،و فرموده تا آنچه از آن خرج رَود وزير پروانه مینويسد و عرضه میدارد تا به قلم مبارک
نشان میفرمايد ،و نايب وزير بر دفتر ثبت میکند و میدهد (.)1511/2 :1373

بهعالوه ،فخر مدبّر ويژگیهايی برای وکیلِ نويسندۀ پروانه برشمرده و توصیههايی به
صاحب اين وظیفه کرده است .نوشتۀ او حاکی است که در بعضی دورهها برای نوشتن
پروانه ،مقرری و حقی نیز تعیین شده بود که از آن با عنوان «حقالپروانه» ياد شده است:
ـ چنان بايد که مردی با دل و فراخنمک باشد که وکیل در فرماندادن و پروانهنوشتن 8مثل نائب پادشاه
باشد .و او را جداگانه ديوانی باشد .و خدمتکاران مهذّب بر خشم خويشتندار را اختیار کند تا مردمان
روزگار و اهل مملکت به چشم احترام و بزرگی درو نگرند که بزرگداشت او بزرگداشت پادشاه و مخدوم
او باشد (.)30 :1354
ـ در خطاب و القاب از حدّ نبرد و نیز خطاب جاهالنه نکند؛ چنانکه خیراالمور اوساطها باشد .و اندازۀ
هرکس نگاه دارد تا بر نادانی حمل نیفتد .و هر پروانه که بنويسد تا در دفتر ثبت نفرمايد ،نشان نکند
(.)30 :1354
ـ هر پروانه که بنويسد مشرّح و مبیّن باشد و از سخنان حشو و رکیک دور باشد .و به سبب غرض و
سالمی و رشوت ،کارها بسته ندارد و گشادهکار و بر خشم و بیخطر باشد .و در حقالپروانه مکاس و
استقصاء بسیار نکند (.)29 :1354
گويندگان فارسی برات را به معنی هر حوالۀ معنوی نیز بهکاربردهاند (دهخدا:1377 ،

ذيل «برات») ،ازجمله در شواهد شعریِ زير:
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لعل تو مرا بوسگکی پذرفتهست

بــا زلــف بگــو تـا بــدهـد پروانــه
(عینالقضات همدانی)343 :1373 ،

تـا چنــد مــرا ز نــور امّیـــد

پــروانــه دهـــی به ماه و خورشیـد
9
(نظامی)6 :1313 ،

 .5تأیيد ،مهر یا نشان
نويسندۀ دستورالکاتب پروانه را چند بار در معنايی نزديک به تأيید ،مهر يا نشان
بهکاربرده است .در اين عبارت ها ،پروانه غیر از حکم و برات است و بلکه حکم و برات با
آن موشح شده است 10.ازاينرو ،تأيید ،مهر يا نشان معنای ديگرِ پروانه در بعضی دورهها
بهشمارمیرود که در فرهنگهای لغت ضبط نشده است.
ـ  ...و احکامِ ديوانی را از يَرلیغها و آلتَمغاوات و مؤامرات و مفاضاه و  ...تا به پروانه و نشانِ او موشّح
نگردد ،موثوقٌبها و معتمدٌعلیها ندانند (نخجوانی)80/2 :1976 ،
ـ و پروانه و نشان او بر احکام ديوانی و يارغويی ازجملۀ لوازم شمرند (نخجوانی.)103/2 :1976 ،
ـ کتبتِ [کتابت] مکتوباتِ ديوانی از احکام و امثله و بَرَوات  ...به اجازت و اشارت و پروانه و نشانِ او باشد
(نخجوانی.)111/2 :1976 ،
ـ  ...بر موجبیکه مسوّدات به پروانه و ياسامیشی امرای ديوان رسیده باشد ،احکام بنويسد (نخجوانی،
.)43/2 :1976

بهعالوه ،در عبارتی از شمسالدين آملی نیز پروانه در معنای تأيیدی به خط پادشاه
بهکاررفته است که برات بايد به آن موشّح باشد .آملی قالب نگارش متن فارسی برات را
اينگونه معرفی کرده است:
ـ صدر معظّم فالنالدين برساند از وجوهی که در جمع اوست به تحصیل فالن در وجه رسوم فالنالدين
به موجبِ پروانه به خطِّ اشرف ،زر رايج يکهزار دينار نصفه پانصد دينار و چون به عالمات ديوانی موشّح
گردد ،اعتماد نمايد و کتب فی تاريخ کذا (.)312/1 :1381

 .6پيک ،خادم ،حاجب
پروانه در بعضی نمونهها در معنای شخصی بهکاررفته است که وظیفه و شغل معیّنی
دارد .باتوجهبه اين نمونهها ،پروانه را میتوان پیک يا خريطهکش ،خادم و حاجب تلقی
کرد .در نمونههای زير ،پروانه به معنای پیک بهکاررفته است:
چــو بنــوشت وی نامــهای همچنیـن

فـــرستــاد زی بصـــريـــان حــــزيـــن

چــو آن نامــه بر دست پــروانــه داد

ببـــرد نامـــه را پیـــک زی بصــره شــاد
(ربیع)44 :1388 ،
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در مجلس تو مطرب و در بزم تو ساقی

ســرو سمــناندام و بت سیمســريــن بـاد

هـــر دم ز در خالــــق و ذريــّـۀ آدم

پـــروانـــۀ رحـمت سوی تو روحاالمین باد
(معزی)761 :1318 ،
کــم ز پـــروانـــه تــوان بود به پروانه نگر

چون ندادی خطِ تسلیم و ارادت مطلب

عهــده بیـرون فکن از گردن و انديشه مخور
چـــون امانت بسپــردی تو برو او داند
(نزاری)1202 :1371 ،
ـ و لکن چون کسی را صلتی خواهی فرمود؛ اگر چیزی اندک بود ،به زفان خويش بر سَرِ مال مگوی! اندر
نهان کسی را بگوی تا پروانه باشد ...که من هشت سال به غزنین بودم ،نديم سلطان مودود رحمهاهلل
بودم ،سه چیز هرگز از وی نديدم :يکی آنکه هر صلتی که زير دويست دينار بودی به زبان خويش بر سَرِ
مال نَهگفتی مگر به پروانه (عنصرالمعالی.)234 :1378 ،

در عبارتِ آخرِ مثال پیش که از قابوسنامه نقل شده است ،میتوان پروانه را در
معنايی نزديک به برات نیز تصور کرد ،ولی باتوجهبه فعل «گفتن» معنای «پیامرسان» و
«برندۀ پیام شفاهی» و «خادم» مناسبتر است.
در سیرالملوک پروانه به معنی برندۀ پیام شفاهی بهکاررفته است:
ـ در احتیاطکردن پروانهها در مستی و هوشیاری( 11نظامالملک)118 :1389 ،
در بعضی موارد ،پروانه به معنای واسطه يا هرکسی است که انجامدادن کاری به او
فرمان داده میشود:
گر میکُشیم خود کُش ،بر غمزه بار مفگن

در بخشش کريمان پـروانــه مینگنجد
(امیرخسرو)388 :1380 ،

باتوجهبه کتاب افتتاح الدعوة ،نوشتۀ ابن حیون ،وظیفۀ «فرانق» صرفاً بردن پیامهای
شفاهی نبوده است ،بلکه وظیفۀ نامهرسانی برعهده داشته است« :

» (ابن حیون95 :1426 ،ـ .)96تنوخی (وفات384 :ق) نیز آورده است:
«

» (.)79/1 :1391

در عبارت زير ،پروانه معنی ياریکننده و خدمتکار میدهد:
ـ گفت پیغامبر صلیاهللعلیه هرکه پروانه بُوَد برادر مسلمان را به کسی که تسلّط دارد در پیداکردن
نیکويی يا آسانکردن دشخواری ،خدای (تعالی) او را ياری دهد بر گذرکردن صراط آن روز که پایها
اندرو بلغزد( ...ابن قضاعی ،بیتا.)293 :
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اشاره شده است؛ ازجمله ،در مختصر

در بعضی شواهد به منصب «پروانگی»
سلجوقنامه بارها آمده است:
ـ وزارت بر صاحب شمسالدين و نیابت بر قراطای و ملک االمرايی بر خاص اغز و اتابگی بر اسدالدين
13

روزبه و پروانگی بر ابوبکر عطار قرارگرفت (ابنبیبی المنجمه.)251 :1350 ،

در تاريخ سالجقه نیز از اين منصب ياد شده است:
ـ چون دولتِ امارتِ خورشیدپروانه بهسرآمد ،معینالدين پسرِ صاحب مهذبالدينعلی استقاللِ تمام
يافت و منصبِ پروانگی بدو منتقل گشت و همچنان با وجود جهانداری و سلطاننشانی ،آن اسم بر او
علم شد (آقسرايی45 :1362 ،ـ.)46

اصطالح «پروانگی» در بیتی از اوحدی هم بهکاررفته است:
دل بر شمع رخت راه نمیيافت هیچ

چشم تو پروانهايش داد به پروانگی
()396 :1340

گرچه باتوجهبه مختصر سلجوقنامه اغلب پروانگان سمتِ وزيری داشتهاند ،بعضی هم
به حجابت يا سرپرستی حاجبان منصوب بودهاند؛ چنانکه از ملک معینالدين سلیمان
با عنوان «ملک الحجّاب» ياد شده است (ابنبیبی المنجمه.)286 :1350 ،
اينکه موالنا در مکتوبات خويش گاه معینالدين پروانه را ملکاالمراء و الحجاب
خوانده (ازجمله ر.ک :مولوی )34 :1363 ،قابلتوجه است .در بعضی شواهد ديگر هم میان
پروانگی و امارت رابطه برقرار شده است:
ـ مناصبِ دولت [در عهدِ غیاثالدين کیخسرو] کماکان بر اکابر مقرّر ماند ،وزارت بر صاحب فخرالدين
14

علی بن حسین ،و امارت بهاسمِ پروانگی بر معینالدين پروانه (آقسرايی.)89 :1362 ،

باتوجهبه مطالب مذکور ،بهنظرمیرسد منصب پروانگی دستکم در دورۀ سالجقۀ روم
به يک سمت و وظیفۀ مشخص محدود نبوده است ،بلکه پروانگان ،خاندان يا گروهی
بودند که بعضی از آنان وزير و حاجب بودند و بعضی ديگر نقش مهمتری در دربار ايفا و
بر کار حاجبان و امیران نظارت میکردند .محمدجواد مشکور منصب پروانگی را معادل
مقام صدراعظمی دانسته است (ر.ک :ابن بیبی المنجمه :1350 ،صدوشصتويک) .بعضی شواهد
حاکی است که گاه برای اطمینان خاطر پروانگان ،تملیک ناحیهای نیز به آنان سپرده
میشد:
ـ فیالجمله بهجهتِ اطمئنانِ خاطرِ پروانه تا از قبل سلطان مستظهر شود و ايمن گردد و بهزودی به
حضرت سلطان پیوندد ،منشوری موقع به تملیکِ سینوب بدو فرستادند (آقسرايی.)83 :1362 ،
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 .7ترکيبها

پروانه در متون گذشته ،گاه بهصورت ترکیبها و تعبیرهايی درآمده است که در بعضی از
اينها ،با اينکه پروانه در معنی حکم يا اجازه بهکاررفته است ،صرفاً شاعرانه است و جنبۀ
خیالی دارد؛ نظیرِ پروانۀ بخت (خاقانی ،)715 :1382 ،پروانۀ خِرَد (معزی،)729 :1318 ،
پروانۀ ديوانگی (مولوی ،)1038 :1376 ،پروانۀ عزلت (خاقانی )412 :1382 ،و پروانۀ نسیان
(مولوی .)163/3 :1375 ،اما بعضی از ترکیبها متضمّ ن معنايی است که کاربردشان را در
دستگاه پادشاهان نشان میدهد .گرچه معنای قابلتصور برای بعضی از اين ترکیبها را
نمیتوان با شاهد ديگری تقويت کرد ،در ادامه میکوشیم معنای اين ترکیبها را
باتوجهبه نوع کاربردشان در متن تعبیر کنیم:
ـ پروانۀ آزادی :حکم آزادی و رهايی
گفتم که زِ عشقم دِه پروانۀ آزادی

گفتا خطِ عارض بس ،پروانه نمیبايـد
(امیرخسرو)246 :1389 ،

در بعضی شواهد ،به استخالص کسی پروانهفرمودن ،در خالص کار کسی پروانه دادن
و پروانه به اطالق کسیدادن بهکاررفته که معنای آنها عبارت است از :حکمدادن به
رهايی کسی از چیزی.
به استخالص من پروانه فرمای
حسبَـــ ُةلِلَّــه بفـــرما منعمـا
خالص جمله را پـروانـه فرمود

که چون شمعم زبانی آتشین است
(سلمان ساوجی)432 :1379 ،
در خــالص کـار مـن پـروانــهای
(اصفهانی)462 :1348 ،
در اخــالص و هــواداری بیفــزود
(فقیه کرمانی)385 :2536 ،

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

ـ پروانۀ امان :اماننامه ،زنهارنامه يا خط امان:
جهانپناها عـدل تـو خلق عالم را

ز جـور حادثه پروانۀ امان آورد
(عبید زاکانی)14 :1337 ،

ـ پروانۀ انفاذ :حکم جاری ،حکمی که بايد اجرا شود:
منشی فلک اجـری ارزاق نـدانــد

تا نشنـود از کِلک تو پروانۀ انفاذ
(اصفهانی)353 :1391 ،
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در شاهد ديگری از نافذ بودن پروانه سخن گفته شده است:
خسروا ،عید به خدمت سوی صدرت آمد

موسـم عید تو بادا به سعادت مرسوم

باد پروانۀ تو نافـذ و هــم انـــدر عیـــد

مادحت را بـرسانند ز ديـوان مرسـوم
(وطواط)349 :1339 ،

ـ پروانه به خون دادن :حکمدادن به قتل کسی ،امرکردن به کشتن کسی:
بر ديدۀ من برو که مخدومی

پروانه به خون بده که سلطانی
(سعدی)654 :1379 ،

ـ پروانۀ تشریف :برات يا حکمی که برای شغل و منصبی مینويسند و ضمن آن ،انعام و
وظیفۀ صاحب شغل را تعیین میکنند:
وی از تو چو من هزار در آسايش

ای از تـــو جــهان را همگـــی آرايـــش

بر تازه اشارتــی دگــر فـرمايش
پروانۀ تشريف کـه داری [دادی؟] به وکیل
(قمر اصفهانی)239 :1363 ،
ـ فضل ...درحال تشريف و انعام وظايف شغل را بهتمامت پروانه فرمود و مرا با منصب بزرگ از خدمت
امیرالمؤمنین بازگردانید (عوفی.)34 :1335 ،

ـ پروانۀ ثواب و عقاب :حکمی برای پاداشدادن به کسی يا عقوبتکردن کسی:
پروانــهای برای ثواب و عِقاب دِه
(اخسیکتی)290 :1389 ،

نصرت که خاص حاجب قدس است گو بیا

ـ پروانۀ دخول :اجازۀ واردشدن ،اجازهنامۀ ورود:
روزی سرت ببوسم و در پايت اوفتـم

پـروانـه را چه حاجت پروانۀ دخول
(سعدی)534 :1379 ،

ـ پروانۀ دستوری :باتوجهبه بیتی ،معنای اجازهنامه يا حکم قابل استنباط است:
دوش ماه از در خورشید چراغی طلبید

گفت پـروانـۀ دستوری او میبايــد
(سلمان ساوجی)456 :1379 ،

ـ پروانۀ دهليزی :حکمی که زيردستان و غالمانِ پادشاه ،از جانبِ خود ،صادر کردهاند؛
در سیرالملوک چنین بهکاررفته است:
ـ از پروانههای دهلیزی يکی آن است که متظلّمی به درگاه آيد بنگذارند او را که ...حال خويش بنمايد
(نظامالملک.)52 :1389 ،

اصطالح «پروانۀ دهلیزی» را جای ديگری نیافتیم« .دهلیز» و «صدر» دو جای
مختلف در دربار پادشاهان بوده است؛ 15صدر جايی است که پادشاه و بزرگان دربار آنجا
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مینشینند ،امّا دهلیز ،يعنی داالن و اندرون سرا .در بعضی نسخ تاريخ بیهقی آمده است:
«رسول و خادم را در دهلیز فرود آوردند» (ر.ک :دهخدا :1377 ،ذيل «دهلیز») .از اينجا
میتوان حدس زد که پروانۀ دهلی زی اصطالحی است مقابل پروانۀ صدری يا پروانهای که
از سوی پادشاه (آنکه در صدر مجلس مینشیند) صادر میشود و حکمی است که در دهلیز
(جايی که به خادمان و غالمان مربوط است) صادر شده است ،نه صدر؛ يعنی احتماالً پروانۀ
دهلیزی حکمی بوده است که خادمان و غالمان بدون اطالع پادشاه صادر میکردند.
ـ پروانۀ راحت :اجازه يا دستور استراحت و آسايش؛ در بیتی از حافظ بهکاررفته است:
پروانۀ راحت بده ای شمع کـه امشب

از آتـش دل پیش تو چون شمع گدازم
(حافظ)668/1 :1362 ،

بهنظرمیرسد «پروانۀ راحت» اجازه يا دستوری برای استراحت و آسايش است و
برای تعدادی از مشاغل دولتی ،مثل پاسبانان و نوبتیان کاربرد داشته است که برحسب
وظیفه بايد ساعات خاصی را به کاری مشغول باشند.
در بیت حافظ ،راوی شعر از مخاطب درخواست میکند که اجازۀ فراغت يا آسايشی
به او دهد ،تا اين فرصت برايش فراهم شود که از بسیاریِ آتش دل ،مانند شمع پیش او
بسوزد 16.ناصر بخارايی هم در بیتی ،آتش و سوختن را «راحت پروانه» دانسته است:
مرا ای زاهد از دوزخ متـرسان

که آتش راحت پـروانه باشد
()253 :1353

ـ پروانۀ وصل ،پروانۀ وصال :اجازۀ ديدار؛ 17گرچه میتوان اين ترکیب را صرفاً شاعرانه،
به معنی اجازۀ وصال بهشمارآورد ،کاربرد آن در میان شاعران مختلف اين حدس را
تقويت میکند که در اصل اصطالحی ديوانی بوده است:
پـروانــۀ وصل از سر و زر خواهد مرفق
ســر بر خطِ ارادت داريم و ديده بر در
در شب هجران مرا پروانۀ وصلی فرست

آن شحنـۀ حسن از چـه سـر و زر نپـذيــرد
(خاقانی)579 :1382 ،
تـا کـــی دهنـــد مــا را پـروانــۀ وصـالت
(نزاری)940 :1371 ،
ورنه از دودَش جهانی را بسوزانم چو شمــع
18
(حافظ)594/1 :1362 ،

ـ پروانۀ عالي /پروانۀ اعلي :معادل حکم و فرمان پادشاه است؛ در بعضی نمونهها به اين
صورت از آن ياد شده است:
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وجه من و يک جـو نرسد تا نرسانند
موقوف رسانیدن پروانـۀ عالی است
(سلمان ساوجی)452 :1379 ،
ـ  ...پروانۀ اعلی به تباعت و نیابتِ هر حاسد و معاند  ...بیرون آمد( ...نسوی.)16 :1381 ،

ـ پروانۀ مراد :اجازهای که نشاندهندۀ موافقت با درخواست و مطالبۀ کسی است:
تا چند همچو شمع زبانآوری کنـی

پروانۀ مراد رسید ای محب خموش
(حافظ)576/1 :1362 ،

ـ پروانۀ مطلق :گويا به معنای اجازه يا فرمان محتوم که خط يا مهر پادشاه بر آن باشد:
پــروانــۀ مطلـق ز خـط يــار بیــار
ای سبزه گرت ملک چمن میبايد
(ظهیر فاريابی)315 :1389 ،
ـ  ...تا پادشاه اسالم پروانۀ مطلق نفرمايد قطع ًا هیچ از آن [خزانه] خرج نکنند (همدانی:1373 ،
.)1511/2

در مثال دوم ،می توان معنای نوشته يا سند پرداخت وجه به خط و مهر پادشاه هم از
آن برداشت کرد.
ـ پروانۀ نوال /عطا :حکم يا سند بخشش و عطا:
ز آن سان که روز مجلس در خلعتی که بخشد

ز اطلس بطانـه سـازد پـروانــۀ نوالش

مقـراض وش بـريـدی مقراضۀ نصالش
بر شخص شرزه شیـران از خــون قبای اطلس
(خاقانی)228 :1382 ،
ـ اهل خراسان چهرهاش خوانند؛ چنانکه ظهیر فاريابی گويد :شمعی است چهرۀ تو که هر شب ز نور
خويش/پروانۀ عطا به مه آسمان دهد (رامی.)19 :1325 ،

 .8نتيجه
پروانه اصطالحی ديوانی در دستگاه حکومتی ايران در دوران گذشته است .پروانه از فارسی
به عربی رفته و در متون قديم عربی معموالً بهصورت فرانق آمده است .در مقالۀ حاضر،
کاربرد ديوانی اصطالح پروانه ،در تعدادی از مهمترين متون ادبی و تاريخیِ فارسی تا قرن
هشتم هجری قمری بررسی شد .نتايج مقاله عبارت است از:
ـ پر وانه در چند معنای گوناگون در متون نظم و نثر فارسی بهکاررفته است .اين معانی
عبارتاند از .1 :حکم؛  .2اجازه يا اجازهنامه؛  .3برات ،سند پرداخت وجه و ،...حواله،
عطیه؛  .4تأيید ،مهر يا نشان؛  .5شخصی که ممکن است پیک ،خادم و حاجب باشد.
ـ پروانه گاه به معنی حکم و اجازه شفاهی و گاه مکتوب بوده است.
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ـ پروانه در معنای حکم و اجازه غالباً از طرف پادشاه بود ،امّا باتوجهبه بعضی شواهد ،افرادی
غیر از پادشاه نیز در شرايط خاص ،پروانه میدادند.
ـ پروانه در معنای اجازه يا اجازهنامه ممکن بود از طرف شاهی مقتدر برای امیری هم
فرستاده شود و اين به منزلۀ جوازی برای ورود به دربار و مالقات با فرستندۀ پروانه بود.
ـ پروانۀ مکتوب را پادشاه بايد مهر و نشان میکرد.
ـ پروانه در معنای حکم و جواز در متون فارسی ،گاه در ترکیباتی بهکاررفته است و
باتوجهبه اين ترکیبات میتوان اطّالعاتی دربارۀ معانی ديوانی اين اصطالح بهدستآورد.
ـ پروانه در معنای برات را در بعضی دورهها ،وزير ،وکیل يا ديگران مینوشتند و شاه
نشان میکرد .در بعضی دورهها برای نوشتن پروانه ،مقرری و حقّی نیز تعیین شده بود
که آن را حقالپروانه میگفتند.
ـ پروانه ،در بعضی شواهد ،پیک يا خريطهکش ،خادم و يا حاجب بود .در بعضی شواهد،
از منصب پروانگی ياد شده است .منصب پروانگی ،در دورۀ سالجقۀ روم ،به يک سِمَت و
وظیفۀ مشخص محدود نبوده است ،بلکه بهنظرمیرسد پروانگان خاندان يا گروهی بودند
که عدّهای از آنان وزير و حاجب بودند و بعضی ديگر نقش مهمتری در دربار ايفا و بر کار
حاجبان و امیران نظارت میکردند .منصب پروانگی گاه معادل مقام صدراعظمی بوده است.
پينوشت
 . 1معانی ديگری هم برای پروانه آمده است که متأخرند (ر.ک :دهخدا :1377 ،ذيل «پروانه»؛ معین،
 :1391ذيل «پروانه»).
 .2دارک در فهرست لغات و اصطالحات سیرالملوک حدس زده است که پروانه ،در عبارتی که از اين
کتاب آورديم« ،يک نوع پیک خاص» است که فرمانهای شفاهی را از کاخ سلطنتی به ديوان میرساند
(ر.ک :نظامالملک.)349 :1389 ،
 .3نمونههايش فراوان است؛ مثالً « ،چون حاجبان او را بديدند با آن تیر او را بخواندند ،گفتند»...
(نظامالملک)41 :1389 ،؛ «مردمان در اين مستأصل و درويش میشوند( »...همان )100 :و «بايد که
همیشه به همۀ اطراف جاسوسان بروند» (همان.)101 :
 .4نیز ر.ک :دهستانی.457/1 :1355 ،
 .5آملی فصلی از نفائسالفنون عرائسالعیون را به معرفی «برات و تعلیق و مثنی و تسلیمنامه و موامره
و مفاصات» اختصاص داده است (.)312/1 :1381
 .6نیز دربارۀ معانی برات ر.ک :شادرویمنش و ايرانی188 :1396 ،ـ.191
 .7نیز ر.ک :عوفی :1387 ،جزء دوم از قسم اول.177/
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 .8باتوجهبه اينکه عنوان فصل «اندر نصبکردن وکیل کافی در فنون معاملت ،راستقول» است ،پروانه
در عبارات فخر مدبّر معنای برات دارد.
 .9برای ديدن نمونههای بیشتر ،ر.ک :مهستی گنجوی 150 :1377 ،و جهانملکخاتون.552 :1374 ،
 .10دربارۀ کاربرد «نشان» در برات رک :شادرویمنش و ايرانی 191 :1396 ،ـ .192
 .11عنوان فصل پانزدهم سیرالملوک است .هرچند در متن فصل ،چنانکه پیشتر نوشتیم ،پروانه معنی
فرمان میدهد ،امّا در عنوان فصل« ،پروانهها» معادل «گويندگان» است.
« .12پروانگی» ازنظر ساخت واژگانی اسم يا حاصل مصدر است (مقايسه کنید با :خواجگی ،آزادگی).
 .13برای ديدن نمونۀ ديگر ،ر.ک :ابنبیبی المنجمه.44 :1350 ،
 .14برای ديدن نمونههای بیشتر ،ر.ک :آقسرايی 45 :1362 ،و .140
 .15در ابیات زير تفاوت جايگاه دهلیز و صدر مشهود است:
دهلیزِ سراچۀ الهی  /دهلیز چه؟ صدر پادشاهی (خاقانی)124 :1387 ،
هر يکی از جهل عذری نیز گفت  /کس نگفت از صدر کز دهلیز گفت (عطار)134 :1396 ،
بدر ما راست اگرچه چو هاللیم نزار /صدر ما راست اگرچه که در اين دهلیزيم (مولوی.)622 :1376 ،
 .16زرياب خويی دربارۀ اين بیت نوشته است« :گويا شاعر از حضور معشوقۀ خود احساس امن و راحت
نمی کرده است و هر لحظه منتظر بوده است که او را جواب گويد» و افزوده است «پروانۀ راحت خواستن
يعنی پروانۀ امن و فراغت خواستن تا به قول خود شاعر از آتش دل پیش او چون شمع بگدازد يعنی
شب را سحر کند» (.)389 :1374
 .17در بعضی فرهنگهای لغت «ديدار» را يکی از معادلهای «وصال» آوردهاند (ر.ک :دهخدا:1377 ،
ذيل «وصال»).
 .18نیز رک :حافظ.240/1 :1362 ،

منابع
آقسرايی ،محمود بن محمد ( ،)1362تاريخ سالجقه (مسامرهاالخبار و مسايرهاالخیار) ،به اهتمام و
تصحیح عثمان توران ،تهران ،اساطیر.
آملی ،شمسالدين محمد ( ،)1381نفائسالفنون فی عرائسالعیون ،به تصحیح و پاورقی حاج میرزا
ابوالحسن شعرانی ،تهران ،اسالمیه.
ابن بیبی المنجمه ( ،)1350اخبار سالجقۀ روم .به کوشش محمدجواد مشکور .تهران :کتابفروشی تهران.
ابنحیون ،نعمان بن محمد ( ،)1426کتاب افتتاح الدعوه ،بیروت ،مؤسسة االعلمی للمطبوعات.
ابندريد ،محمد بن حسن ( ،)1987جَمهرة اللغة ،جلد دوم ،بیروت ،دارالعلم للماليین.

ابنقضاعی ،ابوالحسن علی (بیتا) ،ترک االطناب

شرح الشهاب (مختصر فصل الخطاب) ،به کوشش

محمد شیروانی ،تهران ،دانشگاه تهران.
ابنمنظور ،محمد بن مکرم (1410ق) ،لسان العرب ،المجلد العاشر ،بیروت ،دار صادر.
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اخسیکتی ،اثیرالدين ( ،)1389ديوان ،تصحیح و تحشیۀ رکنالدين همايونفرخ ،تهران ،اساطیر.
اصفهانی ،جمالالدين محمد ( ،)1391ديوان ،با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی ،تهران،
سنايی.
اصفهانی ،کمالالدين اسمعیل ( ،)1348ديوان ،به اهتمام حسین بحرالعلومی ،تهران ،کتابفروشی دهخدا.
انوری ،حسن ( ،)2535اصطالحات ديوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی ،تهران ،طهوری.
انوری ،علی بن محمد ( ،)1372ديوان ،به اهتمام محمدتقی مدرس رضوی ،تهران ،علمی و فرهنگی.
اوحدی ،رکنالدين ( ،)1340کلیات ،با تصحیح و مقابله و مقدمۀ سعید نفیسی ،تهران ،امیرکبیر.
بخارائی ،ناصر ( ،)1353ديوان اشعار ناصر بخارائی ،به کوشش مهدی درخشان ،سلسله انتشارات بنیاد
نیکوکاری نوريانی.
تاريخ شاهی ( ،) 2535به اهتمام و تصحیح محمدابراهیم باستانی پاريزی ،تهران ،بنیاد فرهنگ ايران .
تنوخی ،محسن بن علی ( ،)1391نشوار المحاضرة و اخبار المذاکرة ،تحقیق عبّود الشالجی ،بیجا ،بینا.
جاحظ ،عمرو بن بحر ( ،)1997کتاب البغال  ،قدّم له و بوّبه و شرحه علی بوملحم ،بیروت ،دار و مکتبة
الهالل.
حافظ ،شمسالدين ( ،)1362ديوان  ،به تصحیح و توضیح پرويز ناتل خانلری ،جلد اوّل ،تهران ،خوارزمی.
حسندوست ،محمد ( ،)1395فرهنگ ريشهشناختی زبان فارسی ،جلد دوم ،تهران ،فرهنگستان زبان و
ادب فارسی ،آثار.
جوهری ،اسماعیل بن حمّاد ( ،)1404الصّحاح ،تحقیق احمد عبدالغفور عطّار ،بیروت ،دارالعلم للماليین.
جوينی ،عطاملک بن محمد ( ،)1385تاريخ جهانگشا ،تصحیح محمد قزوينی ،جلد سوم ،تهران ،دنیای
کتاب.
جهانملکخاتون ( ،)1374ديوان ،به کوشش پوراندخت کاشانیراد و کامل احمدنژاد ،تهران ،زوّار.
خاقانی ،بديل بن علی ( ،)1382ديوان ،به کوشش ضیاءالدين سجادی ،تهران ،زوّار.
( ،)1387تحفةالعراقین ،به کوشش علی صفری آققلعه ،تهران ،مرکز پژوهشی میراث
مکتوب.
خواجوی کرمانی ،محمود بن علی ( ،)1369ديوان ،به اهتمام و تصحیح احمد سهیلی خوانساری ،تهران،
پاژنگ.
( ،)1387روضةاالنوار ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات محمود عابدی ،تهران ،مرکز
پژوهشی میراث مکتوب.
خوارزمی ،محمدبن احمد ( ،)1428مفاتیحالعلوم ،بیروت ،دارالمناهل.
دهخدا ،علیاکبر ( ،)1377لغتنامه ،دورۀ جديد ،تهران ،دانشگاه تهران.
دهستانی ،حسین بن اسعد ( ،)1355ترجمۀ فرج بعد از شدّت ،با مقابله و تصحیح اسماعیل حاکمی،
تهران ،بنیاد فرهنگ ايران.
رامی ،شرفالدين حسن ( ،)1325انیسالعشاق ،به تصحیح و اهتمام عباس اقبال ،تهران ،انجمن نشر آثار
ايران.
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ربیع ( ،)1388علینامه (منظومهای کهن) ،با مقدمۀ محمدرضا شفیعیکدکنی و محمود امیدساالر،
تهران ،مرکز پژوهشی میراث مکتوب.
زبیدی ،سید محمّدمرتضی ( ،)1414تاج العروس من جواهر القاموس ،المجلد الثالث عشر ،بیروت،
دارالفکر.
زرياب خويی ،عباس ( ،)1374آيینۀ جام ،تهران ،علمی.
سعدی ،مصلحالدين ( ،)1379کلیّات ،تصحیح محمدعلی فروغی ،تهران ،ققنوس.
سلمان ساوجی ( ،)1379کلیّات ،مقدمه و تصحیح عباسعلی وفايی ،تهران ،سخن.
شادرویمنش ،محمد و نفیسه ايرانی (« ،)1396تحلیل اصطالح برات در متون دانش استیفا» ،ادب
فارسی ،بهار و تابستان ،دورۀ  ،7ش ( 1پیاپی 187 ،)19ـ.205
شريک امین ،شمیس ( ،)1357فرهنگ اصطالحات ديوانی دوران مغول ،تهران ،فرهنگستان ادب و هنر
ايران.
ظهیر فاريابی ،طاهر ( ،)1389ديوان ،تصحیح و مقدمۀ اکبر بهداروند ،تهران ،نگاه.
عبید زاکانی ،عبیداهلل ( ،)1337کلیّات  ،به کوشش پرويز اتابکی ،تهران ،زوار.
عضد يزدی ( ،)1381سندبادنامۀ منظوم ،مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمدجعفر محجوب ،تهران ،توس.
عطار نیشابوری ،فريدالدين ( ،)1396منطقالطیر ،تصحیح و توضیح محمود عابدی و تقی پورنامداريان،
تهران ،سمت.
عنصرالمعالی ،کیکاوس بن اسکندر ( ،)1378قابوسنامه ،به اهتمام و تصحیح غالمحسین يوسفی ،تهران،
علمی و فرهنگی.
عوفی ،سديدالدين محمد ( ،)1335پانزده باب جوامعالحکايات ،به سعی و اهتمام محمد رمضانی ،تهران،
کاللۀ خاور.
( ،)1387متن انتقادی جوامعالحکايات و لوامعالروايات ،جزء دوم از قسم اوّل ،با مقابله و
تصحیح امیربانو مصفا (کريمی) و مظاهر مصفا ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
عینالقضات همدانی ،عبداهلل بن محمد ( ،)1373تمهیدات ،تصحیح عفیف عسیران ،تهران ،منوچهری.
فخر مدبّر ( ،)1354آيین کشورداری :شش باب بازيافته از آداب الحرب و الشجاعه ،به اهتمام محمد
سرور مواليی ،تهران ،بنیاد فرهنگ ايران.
فقیه کرمانی ،خواجه عمادالدينعلی ( ،)2536پنج گنج ،به اهتمام رکنالدين همايونفرخ ،تهران،
دانشگاه ملی ايران.
قمر اصفهانی ،نظامالدين محمود ( ،)1363ديوان ،تصحیح تقی بینش ،مشهد ،باران.
کوفی ،علی بن حامد ( ،)1384فتحنامۀ سند :المعروف به چچنامه ،تصحیح داود پوته ،تهران ،اساطیر.
مافروخی ،مفضّل بن سعد ( ،)1384محاسن اصفهان ،ترجمۀ حسین بن محمد آوی ،به کوشش عباس
اقبال آشتیانی ،اصفهان ،سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان.
مختاری غزنوی ،عثمان ( ،)1341ديوان ،به اهتمام جاللالدين همايی ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
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معزی ،محمد بن عبدالملک نیشابوری ( ،)1318ديوان امیر معزی ،به سعی و اهتمام عباس اقبال ،تهران،
کتابفروشی اسالمیه.
مهستی گنجوی ( ،)1377مهستینامه ،گردآوردۀ فريدون نوزاد ،تهران ،دنیای نو
معین ،محمد ( ،)1391فرهنگ فارسی ،تهران ،امیرکبیر.
منهاج سراج ،عثمان بن محمد ( ،)1343طبقات ناصری ،به تصحیح عبدالحی حبیبی ،جلد دوم ،کابل،
انجمن تاريخ افغانستان.
مولوی ،جاللالدين محمد ( )1363مکتوبات ،تهران ،علمی.
( ،)1375مثنوی معنوی ،تصحیح رينولد نیکلسون ،دفتر سوم ،تهران ،توس.
( ،)1376کلیّات شمس تبريزی ،به انضمام شرح حال مولوی به قلم بديعالزمان فروزانفر،
تهران ،امیرکبیر.

نخجوانی ،محمدهندوشاه ( ،)1976دستورالکاتب

تعیین المراتب ،به سعی و اهتمام عبدالکريم علی

اوغلی علیزاده ،جلد دوم ،مسکو ،فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربايجان ،انستیتوی
خاورشناسی.
نزاری قهستانی ،سعدالدين بن شمسالدين ( ،)1371ديوان ،تصحیح مظاهر مصفا .تهران ،علمی.
نسوی ،محمد بن احمد ( ،)1381نفثةالمصدور ،تصحیح و توضیح امیرحسین يزدگردی ،تهران ،توس.
نظامالملک ،حسین بن علی ( ،)1389سیرالملوک ،به اهتمام هیوبرت دارک ،تهران ،علمی و فرهنگی.
نظامی گنجهای ( ،)1313لیلی و مجنون ،به کوشش وحید دستگردی ،تهران ،ارمغان.
وطواط ،رشیدالدين محمد ( ،)1339ديوان ،تصحیح سعید نفیسی ،تهران ،کتابخانۀ بارانی.
همدانی ،رشیدالدين فضلاهلل ( ،)1373جامعالتواريخ ،تصحیح و تحشیۀ محمد روشن و مصطفی موسوی،
جلد دوم ،تهران ،البرز.

