
 

 

 نشرية ادب و زبان

 دانشكدة ادبيات و علوم انساني

 ـــد باهنر كرمانهيدانشگـــــاه ش

 92، بهار و تابستان 33، شمارة 16سال 

  )  پژوهشي –علمي (*»ديوان بدرچاچيبرخي لغات وتعبيرات نويافته در «
                                     ر علي محمد گيتي فروزدكت                                                                       

  استاديار دانشگاه پيام نور اهواز                                                                       
  چكيده

  .مقالة حاضر، پژوهشي است دربارة لغات و تعبيرهاي نويافته در ديوان بدرچاچي
   از شاعران صنعتگرايي است كه عالقة او به ) ق. ه745سال زنده به ( بدرچاچي 

تركيب سازي، موجب ظهور تركيبات بديع در شعر او گرديده است؛ از سوي ديگر، 
 از محيط ادبي شاعر و دوري) به دليل فتنه مغول( به هند ) تاشكند(هجرت او از چاچ 

تم كهنه تر به نظر  زبان او از زبان شاعران قرن هش كهايران موجب گرديده است
تعبيرها و تركيباتي  تصحيح ديوان اين شاعر، با لغات،نگارندة اين سطور هنگام. برسد

  . ضبط نگرديده استكه در دسترس بود،هاييكدام از فرهنگيدكه درهيچمواجه گرد
در اين مقاله كوشش شده است تا معني لغات و تعبيرات مذكور، با توجه به 

  . ا به اقتضاء ابيات ارائه گرددتوضيحات شارحان و بن
  فرهنگ نويسي ،ي، لغات، تعبيراتچشعر قرن هشتم، بدرچا: واژه هاي كليدي

  : بيان مسئله
      يكي از اهداف و فوايد مهم تصحيح متون كهن، يافتن حلقه هاي مفقوده جهت 

د ادبي و ديوان هاي شعر، عالوه بر بع. ترسيم و تعيين سير تطور و تكامل ادب فارسي است
  . زيبا شناختي، از حيث زبان و واژه شناسي نيز حائز اهميت فراوان هستند

بدرچاچي از شاعراني است كه شعرش هم به لحاظ تركيب سازي قابل مطالعه است و 
هم به جهت راه يابي برخي كلمه ها و تعبيرهاي محيط ادبي و اجتماعي شبه قاره به اشعار 

  . او

                                                 
*
  15/8/91:ه تاريخ پذيرش نهايي مقال      29/8/90  :تاريخ ارسال مقاله  

 gitiforuz_ali@yahoo.com:پست الكترونيك نويسنده 
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  :  دادن به پرسش هاي زير استاين پژوهش در پي پاسخ
 آيا در ديوان بدرچاچي، لغات و تعبيراتي مي توان يافت كه در فرهنگ هاي موجود -1

  ضبط نشده باشد؟
 آيا در ديوان بدرچاچي، لغاتي ديده مي شود كه معني آن با تكيه بر شروح ديوان و -2

  اقتضاء ابيات ،با آنچه در فرهنگ ها آمده است، متفاوت باشد؟ 
  : يشينه تحقيقپ

    علي رغم شهرت و رواج شعر بدرچاچي در شبه قاره، اين شاعر تاكنون در ايران 
رك ( ديوان بدر تاكنون بارها در هند و پاكستان به طبع رسيده است . ناشناخته مانده است

 توسط نگارنده اين سطور 1387 در سال نخستين بار اما در ايران، ديوان بدر)فهرست منابع
مراه يادداشت هاي مفصل و فهرست هاي متعدد و به همت كتابخانة مجلس شوراي به ه

  . اسالمي به چاپ رسيده است
دربارة زندگي و شيوة شاعري بدرچاچي نيز جز مقاله دكتر ذبيح اهللا صفا در كتاب 

پيك (»بدر در محاق «و مقالة اين جانب با عنوان  )852- 868، 3ج ( تاريخ ادبيات در ايران 
  . ، تا كنون پژوهشي انجام نشده است )82، زمستان 4نور علوم انساني، سال اول، ش 

« دربارة نوادر لغات و تركيبات اين ديوان نيز پيشتر مقاله اي به قلم اين جانب با عنوان 
، در مجلّة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد »فوايد لغوي ديوان بدرچاچي 

  . به چاپ رسيده است) 1385 دوم، شماره اول، بهار و تابستان سال(چمران اهواز 
  مقدمه

اب قرن هشتم هجري است كه علي رغم ه ي     بدرچاچي از شاعران صنعتگرا و نكت
  . ، در ايران مهجور و ناشناخته مانده است1اشتهار اشعارش در شبه قاره

ترك گفته و رهسپار ) تاشكند=چاچ( به دليل فتنة مغول وطن خويش رابدر كه ظاهراً
ذهني دقيق و وي در ايهام پردازي،. خاقاني استديار هند گرديده بود، از مقّلدان تواناي 

     نكته سنج دارد به گونه اي كه از رهگذر شعر او مي توان به ايهام هاي ظريف و 
  .  پي برد2ناشناخته اي در شعر خواجة شيراز

ست و قطعه هاي او نيز عمدتاً تكرار ساده هنر و مهارت بدرچاچي در سرودن قصيده ا
شيوة بيان بدر بيش از هر كسي، به طرز .تر همان مضاميني است كه در قصايدش وجود دارد
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        مانندگي شيوة سخن اين دو شاعر تا حدي است كه به راحتي .خاقاني شباهت  دارد
ي از خاقاني رفته است، در مي توان برخي ابيات قصايد بدر را كه در آن به استقبال چكامه ا

انتساب اين بيت مشهور بدر به خاقاني، از شباهت مفردات و . شعر خاقاني جاي داد
  : تركيبات زبان اين دو شاعر حكايت دارد

  آهوي آتشين را چون برّه در بر آرد                     كافور خشك گردد با مشك تر برابر 
تخاب رديف هاي دشوار و به كارگيري قوافي سرودن قصايد طوالني، تجديد مطلع، ان

كمياب، از ديگر ويژگي هاي شعر بدر است و ظاهراً در اغلب موارد مذكور، بدر، شعر 
  . خاقاني را الگوي خويش قرار داده است

آوردن دو حرف اضافه براي . زبان بدر چاچي از زبان شاعران قرن هشتم، كهنه تر است
رّّك به ضرورت وزن، از نشانه هاي اين كهنگي يك متمم و ساكن كردن حروف متح

همچنين، به دليل اقامت طوالني بدر در دربار تغلقيان هند و اشتمال  اشعارش بر . است
برخي از لغات، اصطالحات، آداب و رسوم، مصطلحات موسيقي و حوادث تاريخي شبه 

  . قاره، اين ديوان  در خور تحقيق و مطالعه است
موجب گرديده است كه شعر ) بويژه علم نجوم ( هيم علمي كثرت مصطلحات و مفا

  . بدرچاچي در زمرة اشعار مصنوع و متكّلف قرار گيرد و شروح متعددي بر آن نوشته شود
 نسخه خطي و با تكيه بر 4اين جانب هنگام تصحيح ديوان بدر چاچي كه با استفاده از 

 و تعبيراتي مواجه گرديد كه صورت دو شرح معتبر اين ديوان انجام گرديده است، با لغات
  . يا معني آن با آنچه در فرهنگ ها بود، تفاوت داشت

اين مقاله در پي آن است تا فهرستي از لغات مذكور را به همراه معاني آن ارائه نمايد و 
  : پيش از آغاز كار، ذكر چند نكته ضروري است

در . عددي نوشته شده استشروح مت» بدر چاچي « همان گونه كه گفته شد، بر ديوان 
استفاده ) شرح كاشف االسرار و شرح عثمان خاني ( اين مقاله، از توضيحات دو شرح مهم 

  : گرديده است كه معرفي اجمالي آنها ضروري است
مؤّلف اين كتاب، غياث الدين رامپوري، از اديبان و لغت شناسان       : كاشف االسرار: الف

از شهرت و اعتبار خاصي » غياث الّلغات «  كتاب لغت او به نام بر جستة شبه قاره است كه
اين شرح كةكي از بهترين شروح ديوان بدر چاچي است، از دو جهت . برخوردار است
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يكي، نكات و توضيحات عالمانه اي است كه مؤّلف در شرح و نقد :ارزش فراوان دارد
 بيت كه در هيچ كدام از 650از ابيات آورده است و دو ديگر، اشتمال اين كتاب بر بيش 

نسخه هاي خطّي ديده نمي شود و غياث الدين احتماالً از طريق تذكره ها و ساير منابعي 
كتاب،به گفتة غياث الدين نگارش اين.كه در اختيار داشته،آنها را جمع آوري نموده است

 اين كتاب نقل مطالبي كه از. به طول انجاميده است) ق. ه1256-1258( رامپوري، دو سال 
  . نشان داده خواهد شد» ك«مي شود، با عالمت اختصاري 

مؤّلف اين كتاب، محمد عثمان قيس، از شاگردان و ارادتمندان : شرح عثمان خاني: ب
 هجري قمري، 1284 ماه، در سال 9غياث الدين رامپوري است كه اين كتاب را در مدت 

فصيل شرح كاشف االسرار است اما در رفع اين شرح، در واقع بسط و ت. تأليف كرده است
برخي ابهامات و مشكالت ديوان، گاهي نكات سودمندي ارائه شده است كه در اين مقاله 

« مطالبي كه از اين كتاب نقل مي شود، با عالمت اختصاري . از آن استفاده گرديده است
  . نشان داده خواهد شد» ش 

  . مد، نشان دهندة شمارة بيت در ديوان استعددي كه در كنار ابيات بدر چاچي خواهد آ
  : سراپردة نور -1

.         در هواي رخ او اطلس آلي دارد  اين عروس حبشي گرد سراپردة نور
2403   

  ). م(» چشم«؛ كنايه از )ك(» مردمك«: سراپردة نور
  : سر انگشتي زنان -2

 زخم سيلي زانو سرانگشتي زنان    خصم را چون دف نوا از دوستان با چنگ يك
  2140. ساخته

در حال بشكن «است كه در لغت نامه، به معني » انگشت زنان«مترادف : سرانگشتي زنان
  .آمده است» زدن
  :سر به سر آوردن -3

  1849. روميان سر به سر آورده همه ماه قفا  ِگرد بر ِگرد يكي زنگي زربفت سلب
ست؛ زنگي، رومي و ماه ا» قلم«بيت در توصيف ). (ك(مجتمع شدن : سر به سر آوردن
  .)قلم، انگشتان و ناخن هاي نويسنده است: به ترتيب استعاره از
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  :سرخم كردن -4
.    ز چنگ مهر تو آن كس كه كرد سرخم باد    چو ناي حلق گرفته ميان خلق َخَلق

1205  
  ). م(، سركشي كردن )ش(سرگرداني كردن و انكار نمودن : سرخم كردن

   :سر دايره-5
  1313.      ة درگاهت سر دايرة عالم      در يك شق ملك تو صد عرصة ملك جم   اي حلق

دايرة «اين تعبير در لغت نامه نيامده است و به نظر مي رسد كه به معني : سر دايره 
. دانسته است» فلك االفالك « را كنايه از » سردايرة عالم « غياث الدين، .باشد» بزرگ

در ميان كلمات مركبي كه . كيب سازي توجه خاصي دارددر اشعار خود به تر» بدرچاچي«
شود كه بعضي از آنها در  مشاهده مي» سر«در شعر او به كار رفته، چند مورد با جزء پيشين 

  ... سردايره، سرسبحه، سرگنبد، سرمايده و :ها نيامده است؛ نظير فرهنگ
  : سرسبحه -6

  1791.    سلطان سالطين سازيليك سرسبحة اوراد ماليك گردد        مدحتي كز پي 
  ). ك(اسمي و دعايي كه پيشتر از همة ادعيه و اوراد خوانده شود 

  : سرغزل -7
.     رسان اي صبا ز من      زين سرغزل تو هديه  خنياگران مجلس سلطان عهد را

2326  
را در اينجا زايد » سر«؛ شارحان )ن. ل (مطلع غزل، بهترين و برگزيدة غزل ها : سرغزل

  . در همين نوشتار مالحظه شود» سردايره«توضيحات ! اند نستهدا
  :  سرگنبد-8

  1234.     پاية تخت تو پيراية هفتم ايوان                ساية چتر تو سرگنبد هفتم طربال
در هندي قبه را گويندكه بر گنبد :َكلَس«؛ )ك(گويند »َكلَس«آنچه به هندي:سرگنبد

در همين » سردايره«رجوع شود به توضيحات (؛») ن. ل (نصب كنند... عماري و بروج و 
  ). نوشتار
  :سرمايده -9
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.  صد سال دگر ضامن ماه رمضان است     سرمايدة عمر ورا خوانچة خورشيد
423      
طعام : شايد به معني. در فرهنگ هايي كه در دسترس بود، ديده نشد» سرمايده«

از افادات شفاهي استاد دكتر شفيعي  (مختصري باشد كه پيش از غذاي اصلي تناول كنند
  . در همين نوشتار مراجعه شود» سردايره«؛ براي آگاهي بيشتر به توضيح )كدكني به نگارنده

  
  :  سفته- 10

  2429.             اي بر مهت آشفته شده غاليه اندود  اي با گهرت سفته عقيق شكرآلود
   ).ك(است » متصل و پيوسته«اينجا به معني : سفته
  : سالح دار بودن سهيل - 11

   114.                     دار سپهر و نگاهدار خدا سپاه  دار قمر دار سهيل و كاله سالح
دار خوانده است اما به  سهيل را به اعتبار خطوط شعاع،سالح: غياث الدين گفته است

 وجود »سالح داري«و » سهيل«بايست ارتباط روشن تري در نجوم بين  رسدكه مي نظر مي
  . داشته باشد

  :سلسلة قلم - 12
  726.               دارش نگر      تا نكند سركشي سلسله زرد قبا زنگي است آبكش روميان

ظاهراً منظور از سلسله، زنجير يا رشتة ظريفي است كه . اين بيت در توصيف قلم است
هايي از آن  ز نمونهيك سر آن به قلم و يك سر آن معموال ًبه قلمدان متصل است و امروز ني

، به نام »ديوان بدرچاچي«به نقل ازيكي ديگر از شارحان » عثمان خان«شود؛  ديده مي
به سلسلة ِمسَطر از آن جهت «: آورده است» دار بودن قلم سلسله«، در توجيه »دوست محمد«

ن پس از نقل اي» عثمان خان«هرچند . »كنند تا سركشي نكند دار مي آن زنگي قلم را سلسله
پابند «، جاي ديگر نيز قلم را »بدر«سخنان، آنها را ركيك خوانده است ، با توجه به اينكه 

  : خوانده و گفته است» ِمسَطر
317.   در دستمال حادثه پابند ِمسَطر است  آن كس كه چون قلم ننهد بر خط توسر

  . رسد ، درست و يا حداقل قابل تأمل به نظر مي»دوست محمد«توجيه   
   : عصاسنان - 13
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.    تير كمان چرخ سنان عصاي ماست   در شاهراه شرع كه پايان پديد نيست
1933  

عبارت است از سناني كه : ؛ سنان عصا)ن. ل (باشد  مي» سرعصا«اينجا به معني : سنان
  ). ك(زير عصا وصل بكنند تا در صحرا كلوخ بهر استنجا كنده شود 

  :سورة ِبرّ - 14
.  فتح         كرمت دشمن مال و غضبت دشمن مالصورتت سورة برّ رايت تو آيت

1231  
چندين بار در قرآن » برّ«؛ با اينكه كلمة )ك(است » برّ«مجازاً به معني آية : سورة برّ

، 177، به آية »برّ«كريم ذكر شده است اما هم در كاشف االسرار و هم در لغت نامه ذيل 
  .  وجوهكم قبل المشرق و المغربليس البرَّ أن تولّوا: سورة بقره اشاره شده است

   ):بشري(سورة بشرا  - 15
  252.   سواد آيت اقبال و سورة بشراست  كتابة علم رايتي كه رايت زد

  . دانسته است» سورة فتح«را » سورة بشرا«غياث الدين، مراد از 
  : سوزن عيسي شدن - 16 

  748.     درپيرهن غم مدوز پردة شادي م   سوزن عيسي مشو بخيه به رويم منه
، تلميح است به سوزني كه هنگام )ع(بديهي است كه سوزن عيسي : سوزن عيسي شدن

سوزن «در جيب او مانده بود و مانع از ادامة عروج او گرديد؛ تعبير كنايي ) ع(عروج عيسي 
سبب رنج و زحمت شدن و يا باعث آزار «با توجه به داستان مذكور، كنايه از » عيسي شدن

  )م. (تواند بود» يدنو حرمان گرد
  : سهم خوردن - 17

  976.  چه سهم ها خورد از تير جعبة تقدير  كسي كه پيروي تو به جان نكرد چو قوس
،به »ترس خوردن«،نظير »سهم خوردن«و »ترس«سهم در اينجا به معني : سهم خوردن

تركيب « را »تير جعبه«و » تير«را به معني » سهم«تواند بود، غياث الدين،» هراسان شدن«معني 
  . تلقي كرده است» اضافي مقلوب

  : سياه خانه - 18
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در خانه را رخت سفر به آنكه زعدلش ازجهان     ظلم سياهارضوعرضحاكم طول
     1807.نهي
سياه «آمده است اما در اينجا، نظير» خانة نامبارك«در لغت نامه به معني» سياه خانه«
  ).م(تواند بود » بدبخت«و به معني »گليم

  : سيمابة خاكستر - 19
. مالند از آن سيمابة خاكسترش تركي ميان روميان گنگي سخن چين بي زبان    در روي مي

1056  
و » قلم«، به ترتيب،استعاره از »رومي«و » ترك«است؛ » قلم«بيت فوق در وصف 

استفاده كرده » سيماب«است و ممكن است كه در تهية نوعي مركب، از » انگشتان نويسنده«
ذيل (رود، ذكر شده است  در لغت نامه،موادي كه در ساختن مركب به كار مي. ندباش

كه آن نيز در نويسندگي » شنگرف«نيست ولي در تهية نوعي » سيماب«و سخني از ) مركب
در حاشية ). لغت نامه ذيل شنگرف(شد  و نقاشي كاربرد داشته ، از سيماب نيز استفاده مي

،كنايه »خاكستر«و» كاغذ«،كنايه از»سيمابه«: مده استآ) چاپ سنگي(» قصايد بدرچاچي«
  . است) مركب(»مداد«از

  : سيوم يقين - 20
  209.      توشة سيوم يقين منزل هفتم لباب  تا به ره معرفت سالك مرتاض راست

را سه » يقين«است چرا كه » حقّ اليقين«، »سيوم يقين«مراد از : گويد غياث الدين مي
  . قين، عين اليقين، حقّ اليقينعلم الي: مرتبه است

   :شاخ - 21
  962.  زار فلك چون دميد اللة زرد        كه را بود ز گل سرخ و شاخ باده گزير ز سبزه
  ).ن. ل (در اينجا مراد ظرفي است كه بدان شراب نوشند : شاخ
  :هاي رازي شانه - 22

.    نه هاي رازي آن سركه يك سر مو از خطّ شه كشد سر    صد شاخ باد فرقش چون شا
1775  
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، از آن » شانه«را براي ) منسوب به ري(» رازي«مؤلف كاشف االسرار، علت ذكر نسبت 
؛ در )ك(سازند  هاي خوب و باريك دندانه را در آنجا مي جهت دانسته است كه شانه

  . اي است در يك فرسخي سبزوار نام قريه» راز«: حاشية نسخة پاريس آمده است
  
  :شربت - 23
  1006.   نارششربت دهد ازطبق دوزخ تابر  ا كه تب كينت بگرفت برد مالكرآن 

غياث (به اصطالح، مقداري دواي خشك يا تر كه در يك بار خورده شود : شربت
در مصرع دوم، به معني » نار«:در تأييد اين معني خاص شربت بايد اضافه كرد). اللغات

هاي خنك  جزء شربت» شربت انار«ا كه هم اشاره دارد چر» انار«است اما به معني » آتش«
  . و براي درمان تب مفيد است) ن. ل (است 
  :شعر طراز - 24

.      در طاق هاش زخمه نوازان زهره فر  هاش شعر طرازان شعرپوش در صفّه
882  

  ). ك(شاعر : شعر طراز
  
  :شكرگون - 25

.   چوگاندر بر شاهد آبي است شكرگون مخمل    گوي گويي است ز زر در خم مشكين 
1488  

  ). ك(سفيد مايل به اندك زردي : شكرگون
   :صندوق - 26

  1766.     در شك شوي و گويي محمودي يا ايازي  گر سر گشاي صندوق مرقدش را
  ). ن. ل (است » تابوت«اينجا به معني : صندوق

  :صنوبر شكن - 27
  .  به قد سرو صنوبر شكن زيبايت    به دو برگ گل تازه به دو شاخ سنبل

2384  
  ). ك( شكنندة صنوبر؛ يعني، خجل كنندة صنوبر :صنوبر شكن
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  : گاهضراعت - 28
  1735.     بود چون خربزه گردون بياره همي تا در ضراعتگاه دنيا

، »زراعتگاه«، به جاي )كه اقدم نسخ ما در كار تصحيح بوده است(در نسخة پاريس 
اليي خالي نيست ، اين اشتباه اماليي اگر چه اين نسخه از اغالط ام. آمده است» ضراعتگاه«

پرداز  آيا ممكن است ذهن ايهام. است» خواري«به معني » ضراعت«رسد؛  بعيد به نظر مي
را اراده كرده و در عين حال، ايهام شنيداري » محل خواري«شاعر، از اين تعبير، معني 

  را هم منظور داشته باشد؟» زراعتگاه«
  : ضرب منّت-29

  1980.    و گر بهاش كنم كس به يك جوش نخرد  ب منّتي نرسداگر عطاش دهم ضر
هم آمده است و ظاهراً » پديد كردن«در لغت نامه، به معني »ضرب«: ضرب منّت

  .است » مّنت نهادن و احسان نمودن«در اينجا، به معني » ضرب مّنت«
  :  طَبق-30

   650.  در پاي او كوهان رسيداز سم يكران او گاو زمين آن بار يافت      كز فشارش چون طبق 
شود و آن ورمي است كه گرد ناف اسب به  نام علتي است كه اسب را پيدا مي: طَبق
). ش(شود  ؛ بعضي گويند نام مرضي است كه در پاي اسبان پيدا مي)ن. ل (رسد  هم مي

 بديهي است، مطلبي كه عثمان خان نوشته است ، به فرض صحت ،با مضمون بيت متناسب

  . استتر 
  :  طبلك-31

الله چو ساغر گرفت مجلس گل در گرفت    طبلك زر برگرفت نرگس گل گز 
  2278.شعار

  ). ش(؛ پيالة كوچك كه از زر ساخته باشند )ن. ل (طبل خرد : طبلك
  :  طوطي سلب-32

  سه حرف است نام آن طوطي سلب كز تن زبان دارد
.     رصد شد سر            دو بلبل زير خود دارد كه او را چا      

806  
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» سبزي«و كنايه از » سبز جامه«، به معني »طوطي سلب«و » پوشش«به معني » سَلب     «
» سبزي«را به » شمشير«است و معمول شاعران بوده است كه » تيغ«اين بيت، در توصيف . است

  ) :تره: لغت نامه ذيل گندنا(سنايي گويد . توصيف كنند

  ه گندنا   شمشير جز به رنگ نماند ب

  :  عجله-33
.      به گاه عجله يكران سوارش ار خواهد      زكام فيل به ي كدست بركشد دندان

1415  
به كار رفته كه ميتوان » جيم«عجله اين كلمه، دوبار در شعر بدر به سكون حرف : عجله

  . دانست» ضرورت وزني«يا» مصدر مرّه«آن را 
  :  عقل آزما-34

  274.        هر چه در جوف نيلگون رصد است  اي است دهنزد عقل آزماي شعب
  ).ك(دانا، خردمند : عقل آزما

  :  عين-35
چكيده از حيا خوي هاي سرد از هفت   چو بحر دست شه را ديد در عين گهرباري

  1154.اندامش

دانسته است؛چنين معني اي در »وقت«را در بيت فوق به معني»عين«عثمان خان، 
  . ها مشاهده نشد فرهنگ

  :  غِسلين-36
. كوزة باده سفالي است پر از آتش تر          سينة خويش چرا مشرب غسلين سازي

1784  
اي است در دوزخ  آبي كه بدان جراحت يا چيز ديگري را شسته باشند؛ چشمه: غِسلين
  ).ن. ل (هاي كفار در آن جمع شود  ها و آلودگي كه كثافت

  :  َفرّاشه-37
. ز محاسن بدر         كه او چو قلب اسد كلب راه دربان استبه دست هرهمه فرّاشه ا

403  
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آمده است » جاروب«، به معني »غياث اللغات«اين كلمه در لغت نامه، به نقل از : فرّاشه
» جاروب«شارحان نيز اين كلمه را . و هيچگونه شاهد مثالي نيز براي آن ارائه نشده است

مقالة اين جانب دكتر دبيرسياقي،كهآقاي جناب اند اما استادگرانقدر، معني كرده
پيك نور علوم (»بدر در محاق«درخصوص معرفي بدر چاچي و شيوة شاعري او با عنوان

اند، در حاشية بيت فوق  را ارزيابي فرموده)1382انساني، سال اول ،شماره چهارم ،زمستان 
» لغت نامه«است كه در ) َغرواش(» َغرواشه«، مصحف كلمة »فرّاشه«احتماالً كلمة : اند آورده

گياهي است كه آن را مانند جاروب بندند و بدان آب و آهار و «با شواهد متعدد، به معني 
هاي خطي و وجود  ، آمده است؛با مراجعه به نسخه»بافند بپاشند اي كه مي شوربا بر جامه

ي ماند، عل اختالف نسخ در اين كلمه، در درستي حدس جناب استاد ترديدي باقي نمي
، در شعري از لبيبي نيز آمده است »غرواشه«به ) محاسن(الخصوص كه مانند كردن ريش 

  ):ن. ل (
  . كه ده ماله از ده يكش بست شايد  چو َغرواشه ريشي به سرخي و چندان 

  :  فردخانه-38
   100.        به فردخانة سرد وزير شد تنها    چو پادشاه جهانگير عالم باال 

اي كه مردم غريب از راه رسيده در آنجا فرود  خانه«مه، به معني در لغت نا» فردخانه«
در . باشد نمي» پادشاه جهانگير عالم باال«اي، مناسب  ، آمده است اما چنين خانه»آيند

آمده است » اطاقي مخصوص استراحت بزرگان«به معني » فردخانه«، »سفرنامة ابن بطوطه«
» ابن بطوطه«شايان ذكر است كه . ور، با بيت سنخيت كامل داردكه  معني مذك) 465ص (

راه يافته و سال ها در آنجا اقامت ) ممدوح بدر(» محمد تغلق«هنگام عبور از هند، به دربار 
  . كرده است

فردخانة «و مراد از »ماه«،»وزير«و مراد از » خورشيد«، »پادشاه«مراد از : در بيت فوق
  . است)  سرطانبرج(» خانة ماه«، »وزير

  :  فََنك-39
. زنم دم سرد        كه چرخ بر َفَنك عارضت كشيده سمور از آن ز مهر تو چون صبح مي

914  
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و در »جانوري بسيارموي كه از پوستش،پوستين سازند«در لغت نامه،به معني:فََنك
كه معني اخير،در اينجا آمده است»نوعي پوستين سفيد رنگ«كاشف االسرار،به معني

  . سب تر استمنا
  :  قاروره-40

.     هزار شمع بر اين چار و پنج قاروره   يگانة دو جهاني و راي تو افروخت
2155  

؛عبارت است از ظرف آبگينة شفاف بلورين كه در ميان )ن. ل (، پياله  شيشه: قاروره
  ). ك(افروزند  اي مي آن، شمع و فتيله

  :  قُباده-41
  2731.                كهينه نديم تو صد چون قباده     كمينه حكيم تو صد چون ارسطو

    ).ك(نام پدر انوشيروان » ها«به زيادت : قُباده
  :  قطيع-42

  1496.    در دل بدر اگر مهر تو گيرد نقصان  ذره ذره به سر تيغ فنا باد قطيع
  ). ك(مقطوع : قطيع

  :  ُقال-43
.    سركش زربفت جامة خامه شد رامشزهي اسكندر آييني كه در ميدان آيينه        قُالي 

1164     

اسبي كه «: غياث الدين، در كاشف االسرار، در توضيح اين كلمه آورده است: ُقال
رنگش مايل باشد به زردي، مثل رنگ بادام و از موي يال تا دم، خطي سياه به عرض دو 

اللغات در مدخل ؛ به همين معني ،در غياث »انگشت بر پشت او باشد و اين لفظ تركي است
» قَالي«آمده است، همچنين در غياث اللغات در مدخل » ُقلّ«و در لغت نامه در مدخل » قُال«
نوعي از اسب، مگر در كتابي معتبر يافت نشد؛ ظاهراً همان است : آمده است) به فتح قاف(

 اسبِ«و » صفحه كاغذ«،استعاره از »آيينه«:در بيت مزبور! گذشت»قّله«كه دربيان لفظ 
  . ممدوح است» خامة«، مشبه به براي »سركشِ زربفت جامه

  :  ِقالده-44
  2724.            كه بر گردن خار بندد قِالده  چه كم گردد از ابر در بار وصفي         
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بندند  ؛ در اينجا، عبارت است ازگوشوارة مرصع كه پس دستار مي)ن.ل(گردن بند :      قِالده
  ). ك(

  :  قلب-45
  2550.    اي كه در قلب است                از سر نيزه   طبع تو حلقه بربايدتير

  ). ش(؛ گردش )ك(است » گردندگي«در اينجا، به معني : قلب
  

  :  كافر-46
.     رسد كافر به انعامش به شرط رب پرستي مي     زهي ديو شهاب افكن كه با چندين سيه رويي

1149  

و معني مشهور ) لغت نامه،بدون شاهد شعري(است » رزكشاو«در اينجا، به معني»كافر«
» آذرخش«و » ابر«،به ترتيب، استعاره از » شهاب«و » ديو«.،در محل ايهام است»ناسپاس«

  . است
  :  كام-47

    سمندش باد آتش پاي آهن خاي خارا سم
       1162.    كامشاي باشد ز قوس حلقة                                               كه گردون گوشه

دهنه و آن جزء از «است كه در لغت نامه، به معني » كامِ لگام«در اينجا، منظور : كام
شارحان از اين معني، غفلت . ، آمده است»كند برخورد مي) دهان مركب(لگام كه با كام 
  . اند دههاي دور از ذهن متوسل ش اند و در معني، به توجيه خوانده» حلقة گام«نموده و آن را 

  :  كاهن-48
. اي اي      گفت كاي بدر نگر كاهن و نادان شده گفتم اي ماه به لب لعل بدخشان شده

2511  
  ). ك(» گو ياوه«؛ در اينجا، به معني )ن. ل (ساحر، غيب گوي : كاهن

  :  كبود شدن لب-49
قوي ضعيف شدو سخت سست نبض بقاش      لبش كبود شد و چشم او دگرسان 

   386.است
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كبودي ها نمايد لب    تو را از شادي اين غم سپيدي مرا از تب ز غم هر دم
  1456. ها كند دندان

  . هاي مرگ دانسته است مؤلف كاشف االسرار، آن را از نشانه: كبود شدن لب
  :  كتابه-50

  252.       سواد آيت اقبال و سورة بشراست  كتابة علم رايتي كه رايت زد
يت و غيره، بر دروازه يا مسجد يا مقبره يا پارچة نشان لشكر يا آنچه از قسم آ: كتابه

  ). ك(ماهچه علم و غيره نويسند يا نقش كنند 
  : كدو-51

  1894.      كه ذره ذره در روي خور انداخت  چنان بشكست تيرت هر كدو را

.         فلك از بام ميناگون در انداخت  كدوي زرنگار صبحدم را
1896  

معمول پادشاهان و امراست : نوشته است» كدو«و » تير«ن،راجع به ارتباط     غياث الدي
  . زنند كه كدوي خشك را به آب زر منقش ساخته، نشانه مي

  :  كژ گردن-52
.    بنفشه خادم كژ گردن نيلي شعار افتاد  ميان شاهدان باغ اي سرو سهي اينك

462  
متواضع و «ا در اينجا، به معني آمده است ام» مظلوم«در لغت نامه، به معني : كژ گردن

  . مناسب است) صفت خادم خانقاه(» فروتن
  :  كشتي را بر سر بادبان گرفتن-53

. بس كه سحاب بحر و بر، بر سر كوه موج زد       كشتي لعل پاره را بر سر بادبان گرفت
434  
ر سر كشتي را ب«و غياث الدين ،تعبير )ن. ل (است » بستن«در اينجا، به معني»گرفتن«

  . آورده است» تيز روان كردن كشتي«را به معني ) بادبان بر كشتي بستن(» بادبان گرفتن
  :  كشتي رومي-54
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.     هست جهان بر گذار اينك از اين روي صبح      كشتي رومي كشد بر لب درياي قار
678  

هاي خطي  اين تعبير در لغت نامه ديده نشد؛شروح و يكي از نسخه: كشتي رومي
تكلف است اما چون اندكه ازحيث معني،بي آورده»كشتي زر«،»كشتي رومي«جاي، بهمتأخر

رسد، احتماالً همان  بعيد به نظر مي» كشتي رومي«به » كشتي زر«تصحيف صورت مشهور
را از حيث رنگ مد نظر ) قير(» قار«و » رومي«اصيل است و شاعر، تقابل بين » كشتي رومي«

. است» خورشيد«يا هر چه كه باشد، استعاره از » تي روميكش«به هر تقدير، . داشته است
هم آمده است كه » روشن و تابان«در لغت نامه ،كنايه از » رومي«شايان ذكر است كه 

  . تواند در اينجا مفيد باشد مي
  :  كف از جام برآمدن-55

كف چو برآمد ز جام ، جام برآمد به كف  راست چو زرين صدف سينه پر از قلب 
  1275.يم

  ).ك(كنايه است از پر شدن جام : از جام برآمدن) حباب(كف 
  :  كم آمدن-56 

  1357.     تو ماهي و چه عجب باشد ار مه آيد كم  كم آمدي و نشد تيره بدر از پي آنك
است و در مصرع دوم، عالوه » دير به دير آمدن«در مصراع اول، به معني : كم آمدن

» هالل شدن«،كنايه از »ماه«هم هست كه در مورد»شدنكاسته «بر معني مصرع اول،به معني
  .است
  :  كمر از ميان افتادن-57 

.      دامن به سر آيد ز ميانش كمر افتد    ور ابر برد بوي بخارش به سر كوه
512  

، در لغت نامه به صورت منقول ديده نشد اما قابل »از ميان افتادن) كمربند(كمر «تعبير 
» حشمت و قدرت وي را گرفتن«كه به معني »ر كسي را گسستنكم«مقايسه است با تعبير 

  . آمده است

  :  كه-58
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.     چاره پذير نيست كه بروي رود قلم    بر صفحة عذار تو خطّي پديد شد
2467  

  ). م(است» چيزي كه«اينجا، به معني : كه
  :  كهكشان را ره ساختن-59

. وخت ماه را خرمنكهكشان را ره    حريق خنجر شه سچو صف لشكر شه ساخت
2689  

  ). ك(كنايه است از صعود كوه يا قلعه : كهكشان را ره ساختن
  :  گافتن-60

.   تأثير كّتان گافتن از ماهتاب انداخته  از عدل خورشيد زمن ماه تنت در پيرهن
2497   

به نقل از سراج (اين كلمه در لغت نامه و غياث اللغات ). ك(مخفف شگافتن : گافتن
  . و به معني مذكور آمده است) با كاف عربي(» كافتن«ه صورت ، ب)و برهان
  :  گاورسه-61
. است كش از ديده گاورسة زر رويد      زان روي چكان بيني خون از سر منقارش مرغي
986  

؛ نام )ن. ل (باشد »گاورس«هر چيز ريزه و باريك كه در خردي، مشابه : گاورسه
حب مرض،قطرات اشك جاري باشند و در بيماري اي است كه به سبب آن،از چشم صا

؛معني اخير در لغت نامه ديده )ش(ميرد  حالت شدت،صاحب اين مرض،خون انداخته، مي
  . نشد

  :  گرفتن-62
.  خامة زرد جامه چون خصم تو كرد سركشي          دهر سياه كرد رخ دهره سر زبان گرفت

450  

معني مذكور، در لغت نامه ). ك(در اينجا، به معني قطع كردن و بريدن است : گرفتن
  .آمده است» قطع كردن ناخن«، به معني »ناخن گرفتن«نيامده است اما تعبيري نظير 

  :  گرَگين-63
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. تا يقين است كه َگرگين شود و گندابي   هر سگي كو كند از دور سوي عالم عو
2721  

  ). ك(د داشته باش» جرَب«باشد؛ يعني » َگر«شخصي را گويند كه صاحب : گرَگين
  :     لب ليس-64

.  شدكاسه ليس سفرة او خان و كيقباد        لب ليس كلب بارگهش خوان ذواليزن
2336  

  ). ك(» ليسيده شده از لب«اينجا، در معني مفعولي است؛: لب ليس
  :  لك بخش-65

هست فلك رخش او كز كف لك بخش او       پر ز درستِ زر است روي زمين چون 
  162.سما

در لغت نامه نيامده است اما » لك بخش«؛ »صد هزار«اي است هندي، به معني هواژ: لك
شايان ذكر . است» شخص بسيار بخشنده«با توجه به ساختار تركيب و سياق كالم،كنايه از 

كه هنوز هم در شبه قاره رايج و متداول است، ظاهراً از طريق مراودات »لك«است كه واژة
در گويش دزفولي، اين كلمه . فارسي هم راه يافته استاقتصادي ،به برخي از گويش هاي

به كار مي رود كه روشن است مفهوم عددي »فالن چيز هزار لك مي ارزد «در تعبيري نظير 
  . استفاده مي شود» بيان كثرت«آن، مورد نظر نيست و عموماً در

  :  ماري كردن-66
.  جغدان كنند بازيدربارگاه شاهي خدمت گزين كز امرش       موران كنند ماري 

1767  
در همين » بازي كردن«اين تعبير، در لغت نامه ديده نشده ولي به قياس : ماري كردن
كار مار را انجام «نيز به معني » ماري كردن«آمده است،» كار باز كردن«: بيت كه به معني

  . تواند بود» دادن
  :  ماه-67

.     مو از گنبد دوارشفرقي نبود يك   ماه سر خرگاهت كو سر به فلك افراشت
1009  
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) قبه(؛ معمول سالطين است كه بر كلس )ن. ل (كماج و فلكه و بادريسة خيمه : ماه
  ). ك(هاي كالن، شكل ماه از طال ساخته، نصب كنند  خيمه

  :  ماه رايت-68
پرچم بيرق تو شد گيسوي هفت خواهران         چون مه رايتت به خور روز وغا قران 

  454.گرفت
، آمده است »تصوير ماه كه بر علم ترسيم شده باشد«در لغت نامه، به معني » ه رايتما«

كنايه از ماهچه كه از زر و نقره به صورت ماه ساخته، بر : اما در كاشف االسرار آمده است
  . سر علم نهند

  :  مايده ريز-69
گه او خاقان  از مايده ريزان باد در مجلس او فغفور      وز حلقه به گوشان باد بر در

1442      
؛به صورت منقول،در لغت نامه نيامده است اما )ك(خدمتكار،باورچي :مايده ريز

ضبط شده » گستر چي و سفره سفره«تواند بود كه به معني » مايده افكن«و » نه مايده «معادل 
  . است

  :  مجيب-70
    .  قدر مجيّب به عكس قوس درآمد    در رصد وهم قطر چرخ معدل

2201  
عمودي است كه : جيب.(كرده باشند» جيب«در اينجا به معني خطي كه آن را : مجيب

» جيب«از يك طرف قوس، وارد بر قطر دايره شود و نصف وتر عمود بر قطر را نيز 
  ).  174فرهنگ اصطالحات نجومي ، ص ) (اند گفته

  :  مخالفك-71
  943.    شدت شبگيرتا نكو رفته با      وقت خفتن مخالفك بنواز

، نام پردة عراق كه آن را اول شب و بعد زوال خورشيد سرايند )ك(نام پردة سرود 
كه » آهنگ«؛ اين اصطالح موسيقي،در لغت نامه مدخل ندارد ولي در پانويس مدخل )ش(

  . مصطلحات موسيقي يك جا و به ترتيب الفبايي جمع شده است، ذكر گرديده است
  :  مرَد-72
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.    چوب شود از غم كَه بر من َكه      مركبت گر ِبمرد از غم جو بر من جواسبت ار
2720  

  ). ك(» خوردن«از » خورد«چنان كه » مردن«مضارع است از : مرَد
  :  مرعش-73

  624.        تذور عدل تو برهامة عقاب نهد  به دور عيش تو  مرعش حمامه را از امن
بر  اند اكثر نامه زند و بعضي گفته لق و حلقه مينوعي از كبوتر كه در هوا مع: مرعش

  ). ك(باشد  بر مي زند و اكثر نامه نوعي از كبوتر سبز كه در هوا معلق مي). ن. ل (باشد    
  :  مشاعيل-74

   2725.  فروغ جمالت چراغ ستاده    زهي دود شمعت مشاعيل انجم
آمده است كه مناسب ) كاسة چرم(» ِمشعال«،به معني جمع »لغت نامه«در : مشاعيل

» مشعل«) خالف قاعده(نيست؛ مؤلف كاشف االسرار ، اين كلمه را جمع خالف القياس 
  . نوشته است

  :  مكرِّر-75
  2034.    امام مسجد او طوطي شكر گفتار  رييس مدرسة او مكرِّر ادريس

ار را گويند؛ نايب معلم، كسي كه درس را با شاگردان تكر» معيد«در هند، : مكرِّر
معني مذكور،در لغت نامه نيامده )471سفرنامة ابن بطوطه،ص. (كند تا فرا گيرند مي

  . نوشته است» ثاني«و به معني ) به فتح را(» مكرَّر«است؛غياث الدين نيز اين كلمه را 
  :  منطَق-76

.   كه از الوف شود جذر مال او منطق  به بدر بدرة زر در خور است چنداني
1202  

ناصر «؛ در لغت نامه،با استناد به اين بيت از )ك(خن در آورده شده به س: منطَق
  : »خسرو

  مبهم نشود هگرز منَطق   بي شرح و بيان او خرد را
ولي در همين شاهد نيز چون »ظاهراً به معني روشن و آشكار و واضح است«:آمده است
تواند »ه شدهبه سخن درآورد«نيز به معني» منَطق«هم آمده است،پس» گنگ«مبهم به معني

  . بود
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  :  نام گرفتن-77
.        شمس سماء الهدي ظلّ اله الّنعم    رايت و راي تو را نام گرفته امام

1302  
  . آمده است» نام دادن«و » ناميدن«اينجا، به معني : نام گرفتن

  :  نانمايا-78
  565.       به شكل نقطة موهوم نانمايا شد  ميان دايرة حلقة در او عرش

تر  مناسب» ناپيدا«كرده امامعني»نانماينده«،»غياث الدين«.در لغت نامه نيامده است:نانمايا
  . است

  :  ناوان-79
زهي داد جهان را داده گرز گاوسار تو         كه پشت شير خوني گشته از بار چرا 

  1548.ناوان
آمده است، » خميدن«است كه در لغت نامه،به معني» ناويدن«صفت حاليه از: ناوان

  ). ك(» خيمده«
  :  ناي حلق گرفته-80

.  ز چنگ مهر تو آن كس كه كرد سر خم باد    چو ناي حلق گرفته ميان خلق َخَلق
1205  

  ).م(يعني نيي كه آواز از آن برنيايد : ناي حلق گرفته
  :  ناي عراق-81

.  آن دم كه صور قهرش ناي عراق سازد        دستت نگيرد اي دل زلف بت طرازي
1762  

  ). ك(نوعي است از ناي كه از مس سازند و آواز مهيب دارد :  عراقناي
  :  ُنفور كردن-82

.   به سوي غرب، غراب ظالم كرد نُفور  چو شاهباز سحر باز كرد شهپر نور       
902  

  ). م(دور شدن، رميدن : ُنفور كردن
  :  نقده-83
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  1233.ت از او يك مثقال        نقدة هر دو جهان ياف  كفّة كف تو را ديد ترازوي فلك
گفته » نقدينگي«؛ ظاهراً معادل با آنچه امروز )ك(آنچه به نقد تعلق دارد : نقده

  . شود، به كار رفته است مي
  :  نگار-84

  885.     روح القدس به امر شهنشاه نامور  باني اين عمارت آيين نگار او
، به »آيين نگار«ر رفته است و به كا» نگاريده، نگاشته«در اينجا، در معني مفعولي» نگار«
  . است» آذين بسته«معني 

  :  نور بصر را آب دادن-85
.   بر مردمي كه نور بصر را دهند آب  كنند ناراستي كه آن دو سيه روي مي

1872  
  ).ك(كنايه از گريستن است : نور بصر را آب دادن

  :  نيازمندي-86
  2006.        ود مرا فرستادند نيازمندي از خ  فروع شرع به آخر زمان كه داد پديد

  ). ك(است » پيشكش«و » نذرانه«اينجا، به معني : نيازمندي
  :  وهم-87

. كنان تا كه كرد    بحرز باران زره بر تن خود استوارخشك و تر از تيغ اوست وهم
2287  

  ). ن. ل (است » بيم«و » خوف«در اينجا، مجازاً به معني : وهم
  
  

    :  ها زدن-88
. زني اي كه نه غافل ز دست توست   همچون شكال ماده صفت هاي مي تهبر شيرخف

2533  
لفظي است چابك سواران را كه به وقت تيز كردن اسب، به آواز بلند گويند : ها زدن

  : در ابيات زير» ها گفتن«و » ها كردن«مقايسه شود با ). ك(
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.   لف وصل نيفتد ها راتيز گامي كه به مشرق اگرش ها گويـــي           جز به مغرب ا
58  

.  است مرتو را كه ز شرقش چو ها كني     در غربت آورد نرسيده الف به هاخنگي
1857  

  : هرهمه-89
  كه او چو قلب اسد كلب راه دربان   از محاسن بدر) غرواشه(به دست هرهمه فراشه 

  403.است
سندگان منطقة است؛ اين تعبير، بيشتر در سخن شاعران و نوي» همه«به معني:هرهمه

غياث ). از افادات استاد دكتر شفيعي كدكني به نگارنده(ماوراءالنهر به كار رفته  است 
  . را در اين تعبير زايد دانسته است» هر«الدين، 
  :  هم نفس-90

. وانكه نسيم ُخلق او چون به مشام جان رسد        عنبر گاو بحر را هم نفس بَخر نهي
1809  

  ).ك(است » برابر«زاً به معني اينجا، مجا: هم نفس
  :  همه-91

  1755.    تا نقش خيال مدح زو يافته تحريري گوهر به نثار آرد درها همه بار آرد
است؛ اگر چه در لغت نامه به اين معني » هميشه، همه وقت«اينجا، به معني : همه

  ): مه، ذيل همهلغت نا(نيز به معني مذكور است » دقيقي«تصريح نشده است ، در شعر زير از 
  .    هر آينه كه همي خون خورد سر آرد بار  همه سر آرد بار آن سنان نيزة او

  :  يك زانو-92
دوستان با چنگ يكزانو سر انگشتي زنان    خصم را چون دف نوا از زخم سيلي 

  2140.ساخته
. ل (ود تواند ب» كفو«و » زانو به زانو«، »دوش به دوش«به معني » هم زانو«نظير : يك زانو

  ). ن
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  نتيجه 

نتيجة اين پژوهش، نشان مي دهد كه ديوان بدرچاچي، هم به دليل عالقة زياد شاعر به 
تركيب سازي و هم به دليل اقامت طوالني وي در شبه قاره، مشتمل بر لغات و تركيباتي 

  . نادر است كه در فرهنگ هاي لغت ضبط نشده است
  : اين كلمه ها و تعبيرها برچند قسم است

لغات و تعبيراتي كه در فرهنگ ها ضبط شده اما معاني آنها در متن ديوان، با آنچه در : الف
  . فرهنگ ها آمده، متفاوت است؛ نظير فردخانه،گاورسه

كلمات و تعبيراتي كه از فرهنگ هاي موجود فوت شده است؛ نظير سرمايده، شانه : ب
، )ي مشدد»را«به كسر(، مكررهاي رازي، كشتي رومي، لك بخش، ماري كردن، مخالفك

  .نانمايا، ها زدن
  . اين گونه تعابير، با توجه به اقتضاء ابيات و توضيحات شروح، معني شده است

تعبيرهايي كه صورت منقول آنها در ديوان، با آنچه در فرهنگ ها آمده ،متفاوت : ج
  .است؛ نظير كمر از ميان افتادن، يك زانو

ه با صورت منقول در فرهنگ ها و با توجه به شروح و اين گونه تعابير، ضمن مقايس
  . اقتضاي ابيات، معني شده است

برخي كلمه ها نيز در فرهنگ ها معني شده است اما براي آن شاهد شعري ارائه : د
  .نظيركافر به معني كشاورز :  نگرديده است

  .  در اين مقاله، شواهد شعري مربوط به اين كلمات ذكر گرديده است
 : نوشت هاپي 

 [اكثر مردم هند فخر مي كنند كه فالن كس، ديوان «  ) : 305 ، ص1ج( در مخزن الغرائب آمده است -1
  » .  چاچ را درس مي گويد]بدر

، سابقة برخي از ايهام »چند ايهام و اشارة نو يافته در شعر خواجة شيراز « نگارنده در مقاله اي با عنوان  -2
شمارة ( اين مقاله درپيك نور علوم انساني . نشان داده است» بدر چاچي« ر شعر هاي دور از ذهن حافظ را د

  . به چاپ رسيده است) 1384زمستان ،  چهارم، سال سوم
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چـاپ  .ترجمـة محمـد علـي موحـد        .سفرنامة ابن بطوطه  ).1370.(ابن بطوطه    - 1
  .آگاه :تهران .پنجم

تهـران  . محمـد گيتـي فـروز      تحقيق و تصحيح علي    .ديوان).1387.(بدرچاچي   - 2
  .انتشارات كتابخانة شوراي اسالمي:

تحشية الله بدري ناقهه ،تـصحيح و تنقـيح مولـوي            .قصايد) .بي تا   .(بدرچاچي   - 3
 .مطبع نول كشور.هادي علي 

ــوان ).1374.(ســجادي ، سيدضــياءالدين  - 4 فرهنــگ لغــات و تعبيــرات دي
 زوار:تهران .خاقاني

 .فردوس:تهران.چاپ نهم .يات در ايرانتاريخ ادب).1372.(صفا، ذبيح اهللا - 5

به كوشش منـصور ثـروت      .غياث اللغات ).1363.(غياث الدين محمد رامپوري    - 6
 .اميركبير:تهران.

ــرار).م1316،1896 .(---- -7 ــف االسـ ــاچ (كاشـ ــدر چـ ــصايد بـ ــرح قـ ــع ).شـ طبـ
  .مطبع نول كشور.لكنهو.دوم
وچـاپ دانـشگاه    انتـشارات   :تهـران .به اهتمام علي اكبر دهخـدا     ).1372.( لغت نامه  -8

  .تهران
 . اسرارالتوحيد فـي مقامـات الـّشيخ ابـي سـعيد          ).1367.(محمدبن منور  -9

  .آگاه : تهران.چاپ دوم. دكتر محمدرضاشفيعي كدكني : تصحيح و تعليقات 
بــه اهتمــام دكتــر . برهــان قــاطع).1362.(  محمدحــسين بــن خلــف تبريــزي-10

  .اميركبير:تهران.محمدمعين 
موسوم به شرح عثمان (شرح و قصايد بدرچاچ).ق1290.( محمدعثمان غيث -11

  .مطبع حسني محمدخان:چاپ سنگي ، رامپور.،دو جلد در يك مجلد)خاني
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