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دحديقه در ترازوي شرح و نق

**لودكتر عليرضا نبيـ*دكتر محمدرضا يوسفي

چكيده
 بيـت حكايـت از كثـرت    14000 تا 3800 حكيم سنايي غزنوي با نسخي بين  الحقيقه هحديق

 سـنايي   كـه  ممكن است حديقه نسخه مفصلي بـوده      .  اهميت و استنساخ فراوان از آن دارد       تبمرا
اين امكان نيز هست كه متن      . يم نموده باشد  به بهرام شاه تقد   ) بيت5000حدود  (بخشي از آن را     

 دشواري  ،به هر حال  . ط شده باشد  ل خ ،انداصلي با شرح و حواشي منظومي كه بعدها بر آن نگاشته          
گيري از آن را مشكل و به اقتباس و تأثيرپذيري مـضموني محـدود كـرده    متن حديقه مدتها بهره  

يسي بر متون قديم رونق يافت ولـي تـا قـرن            نو شرح و حاشيه   ،با اينكه از قرن هشتم و نهم      . بود
.  در دست نيستحديقهيازدهم شرحي از 

 از عبداللطيف عالي است كه در قرن يازدهم همـراه بـا             لطائف الحدائق نخستين شرح حديقه    
پـس از آن    . اين شرح نسبتاً كامل و هنوز قابل اسـتفاده اسـت          . يح فراهم شده است   قتصحيح و تن  

طريقـة  . توان نام بـرد ي نامعلوم در شرح لغات مشكل و ترجمه آيات را مي از مولف مفتاح الحديقه 
 به شرح باب اول حديقه پرداخته كه در قرن سيزدهم در الهور          ، از عالءالدين صاحب بهادر    عاليي

لطـائف   شرح ناقصي از حديقه است كه بر اساس          حواشي حديقه خطي  . تحرير و چاپ شده است    
 از مدرسي رضوي با ذكر مĤخذ قصص و تمثيالت و           ليقات حديقه تع.  نگارش يافته است   الحدائق

 از دكتـر اسـحاق   حديقـه آخرين شرح . شودفهارس آيات و احاديث شرح راهگشايي محسوب مي     
اي را كه كمتر مـورد       است كه ابيات مبهم و پيچيده      شرح مشكالت حديقه سنايي   طغياني به نام    

استاديار دانشگاه قم* 
استاديار دانشگاه قم** 
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اي سبكي حديقه و افكار و عقايد       يهاين كتاب به ويژگ   در  . نظر قرار داده است    مد ،توجه قرار گرفته  
.وي نيز پرداخته شده است

ـ سنايي و حديقة او1
ـ    473 تا   463حكيم سنايي ابوالمجد مجدودبن آدم متولد        بـين  ( همـان شـهر      اي غزنه و متوف

شهر غزنه تخت گاه پـر زرق و  . از مشاهير شاعران و عارفان فارسي گوست ) 545 تا   525سالهاي  
 دربار غزنوي هنوز شكوه و جاللت محمود زاولستان را در خاطر خود داشت و بزرگاني در اين              برق

 معاشرت . هجويري  و  همچون عثمان مختاري، مسعود سعد سلمان      ،عهد در آن شهر ظهور كردند     
از . دو نهال شعر و عرفان در وجود او و در كنار هم رشـد كنـد    :  آشنايي حكيم سنايي موجب شد     و

،به شركت در مجالس بزم و گرفتن صله از ممـدوحان گـشاده دسـت و از ديگـر سـو                     جاذ طرفي،
، ميل به عزلت و انديشيدن به هـستي         شرح تعرف  و   رساله قشيريه ،كشف المحجوب آشنايي با   

،شاعر جوان كه در غزنين نتوانست راه خود را بيابد         . كشاندو آفرينش، او را به زواياي صوفيانه مي       
ي پيران طريقت بود    خراسان مجال ) ، شش 1381حسيني،  . (جوي حقيقت بست  بار شعر را در جست    

وي در سرخس بـا امـام محمـد         . و بلخ، سرخس، هرات، طوس و نيشابور مرتع جويندگان حقيقت         
 سـنايي را متنبـه و متـيقظ    ،اهللا و نفخه صـور منصور سرخسي آشنا شد كه دمش همچون دم روح 

ن ايام با محمد منصور نقاري داشت و بـه  آكه در ـ نيز  ساخت و شايد شيخ احمد جام ژنده پيل را
پذيرفتني است كه سفر حج را نيز در ايام اقامـت در  .  مالقات كرده باشد   ـصلح و آشتي منجر شد    

 واضح اسـت    ،به هر حال  ) سي و شش  ،1354مدرس،  (خراسان و مشخصاً بلخ به جاي آورده باشد         
، صورت گرفته  518س يا نيشابور و قبل از سال        كه تحول روحي حكيم در زمان اقامتش در سرخ        

.)36:1356بشير، (نه در غزنين قبل از سفر به بلخ يا بعد از مراجعت از سرخس
او در غـزل و قـصيده تحـولي    . شـود حديقه سنايي نقطه عطفي در شعر فارسي محسوب مـي         

 به معاشقه   ، زيبارو عظيم ايجاد كرده بود و غزل را از حد تغزالت مبتذل با غالمان ترك و كنيزان               
ايي كه بايد زبان جـري را       يهل نموده بود و قصيده را از قيد تملقات و چاپلوس          دبا معشوق حقيقي ب   

 رهانيده بود و بـه جايگـاه ابـراز زهـد، وعـظ و انـدرز       ،ببرند تا گوهر در دري را نثار خوكان نمايند 
.اي عاشقانه و موهوم برهاند    نهداستااين بار مصمم بود قالب مثنوي را نيز از قيد           . تبديل كرده بود  

.او پيروي كنند از  نيز را ريخت و بابي را گشود كه عطار و موالناحديقه الحقيقهشالودة بنابراين 
او اولين شاعري است كه افكار تصوف و اصطالحات عرفـان و گفتـار مـشايخ را بـا ذوقيـات                 

.)كج:1383مدرس،( در قالب نظم درآورد ،شعري آميخته
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409□حديقه در ترازوي شرح و نقد  

 بيـت  3800 از حديقـه هاي  نسخه.خوبي هويداستباي مكرّر آن،  خه از اسنسا  حديقهت  اهمي
نسخه خطي ايا صوفيه    ( بيت   14000تا  )  ق 588نسخه خطي خليل اينالجق در شيكاگو به تاريخ         (

سـيري در    دربارة تعداد ابيات حديقـه در كتـاب          .)سي و يك  : 1381حسيني(است  ) 729به تاريخ   
: آمده استملك سنايي
 اسـت و بـا طـرز سـخن     حديقـه  را از قول حكيم سنايي به استناد شعر سستي كه در            حديقه

انـد ولـي عبـداللطيف     هم ده هزار بيت نوشتهتذكرهگويند و در    ده هزار مي   ،حكيم مشابهت ندارد  
اي از  استاد مدرس رضوي هم نسخه    .  بيت 11360 ترتيب داده با     حديقهعباسي نسخه معتبري از     

اي كه چاپ    اما در نسخه   ،رده كه شماره ابيات آن در حدود دوازده هزار بيت است           فراهم ك  حديقه
 تعـداد ابيـات از حـدود    ،عكسي از روي آن در كابل به اهتمام راقم اين سطور صورت گرفته است          

 اختالف فاحش در شماره ابيات ايـن حـدس   ينكند كه وجود اپنج هزار و پنجصد بيت تجاوز نمي      
در حـدود  حديقـه ه وجود آورده است كه ممكن است شـماره ابيـات اصـلي           را براي اين ضعيف ب    

شود و آنچـه زيـاده بـر آن در نـسخ ديگـر              ل ديده مي  باي باشد كه در نسخه طبع كا      همين اندازه 
 شـرح يـا   ، كه تعداد ابيـات ده هـزار گفتـه شـده    حديقه موجود است به مشمول آن ابيات        حديقه
انـد و اگرتعـداد    اصلي باشد كه بعد از حكيم بر آن افزودهيقهحداي منظوم بر ابيات مختلف      تعليقه
 پس نسخه كهنسال كابل خالصه يا مجمل آن مثنوي بايـد            ، در حدود ده هزار بوده     حديقهابيات  
.)57و56:1356بشير(باشد 

ا و فصول و عنـاوين داخـل        به فهرست با  ،حديقههاي موجود   يكي از موارد اختالف در نسخه     
 تـا چـه ميـزان كاتبـان و نـساخان بـدان           و يست تا چه حد از خود حكيم است       معلوم ن . متن است 
 يكـي از    ،هاي مختلـف حديقـه    عناوين فصول نسخه  :  آمده است  فخري نامه در مقدمة   . اندافزوده

كاتباني كه خود بويي از حقايق معرفـت      . عوامل بازدارنده فهم انسجام و ساختار اصلي كتاب است        
 خواننده متن   ،اي از بند، عنواني را براي آن فصل برگزيده بودند         ار واژه نبرده بودند و به صرف تكر     

اي  مجموعـه ،اگر عناوين بندهاي مختلف كتاب حاضـر را حـذف كنـيم   . دنكشانرا به گمراهي مي  
.)سيزده:1382حسيني، ( پيش رو خواهيم داشت ،نمودتر از آنكه ميبس منسجم

ده باب نهاده است و اين را از فهرست  را بر  يقهحد حكيم سنايي اساس     ،نمايدآنچه مسلم مي  
تـوان ادراك   سـاير نـسخ مـي    از كه صحت انتسابش به سنايي معلوم نيست و      حديقهمنظوم آغاز   

 در جـدول  حديقـه اي بهـ  بااختالف ترتيـب . نيستا و حتي نام آنها يكسان       به ولي ترتيب با   ،نمود
يات نام ابواب پرهيز شود تـا       يختالف در جز   سعي شده از ذكر ا     ،البته. شود مي  مشخص  بيشتر ذيل

.ر باشدلتمقايسه سه
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 جهت انجام مقايسه با تكيه بـر    فهرست ابواب مثل ساير نسخ ندارد و صرفاً       فخري نامه ،البته
 با اين توضيح كـه      ؛سازي شد  نيز معادل  فخري نامه  براي   ،هاابيات ابتداي هر باب در ساير نسخه      

كل ابيات آن اندكي كمتر از پنج هزار بيت است و كوتاهترين بـاب آن شـوق و عـشق بـا حـدود           
.شودهشتاد بيت محسوب مي

.  است آن تاريخ سرودن و علت سرايش       ،ن ذكر است   شايا حديقهةنكتة مهم ديگري كه دربار    
 نيز حدود ده هزار     الحقيقهحديقهبا توجه به اينكه سال مرگ سنايي دقيق مشخص نيست و خود             

 اين است كه چرا اكثر نسخ حديقـه يـا عـدد پـنج     ،شوداي كه مطرح مي    مساله ،بيت اختالف دارد  
 يـك خـط مـشي    ازن يك دست نيست و آالب از طرفي مط.  يا ده هزار را   ،دهندهزار را نشان مي   

ماند كه قطعات شعري را كه با ريسمان وزن بـه هـم             گاه به اين مي   : كندثابت فكري تبعيت نمي   
 گاه با حكيم فرزانه و عارف واصلي مواجهيم كه قطع تعلقات   ؛اند به يكديگر متصل كرده    ،مربوطند
 طيران در آن فضا نيست و گاه ستايـشگر  عطار و موالنا را مجالكند كه در جهاني سير مي   ،كرده

ظن غالب بـر آن اسـت كـه        . كنندبينيم كه انوري و امير معزي بر درش دريوزه مي         ميرا  طماعي  
 ريختـه و بـه   كارنامه بلخا قبل از تحول روحي خود و شايد همزمان با له را سا  حديقهحكيم بناي   
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411□حديقه در ترازوي شرح و نقد  

 مثل عقل، علم، نفس و غـرور  ،عرفاني ابواب ، پس از تحول روحي وپرداخته استتناوب بدان مي  
 در ،و غفلت را سروده است و زماني كه بهرامشاه از وي خواسته در سلك مالزمان دربار قرار گيرد        

 را كـه بـا حـال و         حديقهخر  أاي مت شهبخبنابراين،  . صدد برآمده با تقديم خدمتي عذرخواهي كند      
اي پنج هزار بيتي به نام بهرامشاه       ه در مجموع  ،هواي عزلت طلبي و استغناي وي سازگاري داشته       

.تنظيم كرده است
خـصوص از اخـتالف   ب،حديقـه از نظـم و ترتيـب    :  گفته اسـت   سيري در ملك سنايي   مولف  

هاي موجود آن هم از حيث قلت و كثـرت ابيـات و هـم از لحـاظ ترتيـب      فاحشي كه ميان نسخه   
 يـا  524م مـدتها قبـل از سـال    آيد كه حكي   چنين بر مي   ،شودمنطقي ابواب و فصول آن ديده مي      

اند و مدتها قبل از سـال        كه تذكره نويسان به عنوان تاريخ سرودن يا اتمام حديقه ذكر كرده            525
 ذكر شـده    حديقه چاپ كابل به عنوان تاريخ تدوين و گردآوري          حديقه كه در ديباچه نسخه      527
 مـسند نـشين     518ود سال   شاعري كه بنا بر تحقيق در حد      .  را شروع كرده بود    حديقه نظم   ،است

 شده بود و دم از مـدح  ـكه خود از آن به ملك سنايي تعبير كرده استـفرمانروايي بر ملك دل  
527 يا   525 يا   524 هرگز در سال     ،و ستايش اين و آن فرو بسته و گوشه قناعت اختيار كرده بود            

اين چنـين ابيـات بايـد       . دكنوقت خود را به توصيف اسب بهرامشاه يا تيغ او يا گرز او صرف نمي              
.  باشـد  مربـوط ـشودكه احتماالً آغاز تحول روحي او شمرده مي     ـ518اي قبل از    لهمربوط به سا  

.)73:1356بشير(

 حديقهحهاي شرـ2
گيـري از آن در قالـب اقتبـاس و    مدتها بهـره  حكيم،» حديقة«ا و غوامض    يهبا توجه به دشوار   

العـراقين  تحفـه  بر آثاري چـون      حديقه،انكه مشهور است  تأثيرپذيري مضموني ادامه يافت و چن     
شـرح و   . گذار بـوده اسـت     تأثير مثنوي مولوي  و   الطير عطار منطق،  االسرار نظامي مخزنخاقاني،

خصوص از قرن هـشتم و نهـم رونـق          باي بود كه    اي علمي تهحاشيه زدن بر آثار شاعران از فعالي      
از اين قرن به بعـد  .  اثري در دست نداريمهز شرح حديقبيشتري گرفت اما عجالتاً تا قرن يازدهم ا   

انـد و آثـاري نيـز در سـده اخيـر در       پرداختهحديقهخوريم كه به شرح يا توضيحبه چند اثر بر مي   
كه به معرفي مهمترين آنهـا      .  تلخيص و توضيح حديقه به منصة ظهور رسيده است         ، شرح ،تحليل
:پردازيممي

ق . هــ  1038 كه به سال     لطايف الحدايق  مسمي به    ، عباسي شرح عبداللطيف بن عبداهللا   ـ1
).در اين مقاله به تفصيل به آن خواهيم پرداخت(آغاز شده 
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 در اين كتاب فقط بـه ذكـر معنـي لغـات مـشكله و                :لغات حديقه در بيان الحديقهمفتاحـ2
 آخـر نـسخه    ولـي در ،مولف آن شـناخته نـشده    ... ترجمة بعضي از آيات قرآني پرداخته شده است       

بر ضمير منير آشنايان بحور معاني پوشيده نماند كه اين رساله نيز بـه حـضور                «: چنين آمده است  
بن خواجه غالمعلي سجـستاني بـه اتمـام     به نام اويس،خادم اهل سخن كه مؤلف اين لغات است       

گـر سـهوي     ا ؛ اعتماد را شايد و به رسم مقابله به نظر اين حقير گذشت            ،اعتماديرسيد با وجود بي   
 اين رساله به خط عبدالمنعم الهوري به تاريخ روز دوشنبه پـنجم  .»روي داده باشد اميد عفو است    

)نه: 1344،مدرس. ( نوشته شد1041شهر جمادي اآلخر سنة 
 از نـواب محمدعالءالـدين      . نوشته شد  1290 شرح بر حديقه سنايي به سال         عاليي ةطريقـ3

الدين قادري حصاري، بـه     وهاور كه به درخواست محمدركن     فرمانفرماي ل  ،احمدخان صاحب بهادر  
 همت گماشت و توضيحات سودمندي در حاشية آن نگاشته است كه شامل             حديقهشرح باب اول    

اين اثـر  .  تركيبات و معاني ابيات مشكل است،ت، احاديث، اقوال مشايخ، لغاتاترجمه و توضيح آي  
سپس توضيحاتي در هفـت     . شوداري آغاز مي  الدين قادري حص  ركنبا مقدمة مختصري از محمد    

 در سبب تأليف  )عاليي(طريقه  صفحه به عربي از ميرزا محمدصف شكن خان بهادر خان صاحب            
.گيرد صفحه را در بر مي280اين شرح قريب . اين شرح آمده است

خر ندارد و به مقدار يـك جـزو از ابتـدا و             آست كه اول و      ا اينسخه: حواشي حديقه خطي  ـ4
در حواشي ما بين السطور نسخه مطـالبي  . تهاي آن افتاده است و معلوم نيست حواشي از كيست ان

 به قلم فاضلي نوشته شده كه براي حـلّ بعـضي از مـشكالت ابيـات آن                  حديقهدر توضيح ابيات    
نويسنده از فضالي هند و بعد از عبداللطيف عباسي بوده است و شـرح وي               ...بسيار سودمند است  

)1344:8مدرس، ( استفاده كرده ،داشته و از شرح وي بي آنكه نام ببردرا در دست 
 از مدرس رضوي كه در شرح آيات، احاديث، مĤخذ قـصص و تمثـيالت و                حديقه الحقيقه تعليقات  ـ5

 صفحه است كـه     900كتاب قريب به    .  است حديقهكلمات مشايخ به همراه تفسير و توضيح ابيات مشكل          
 معرفي اثر آمده اسـت، سـپس        دربارةدر مقدمه مطالبي    . حه متن اصلي است    صف 897 صفحه مقدمه و     15

با معرفي سه نسخه از حديقـه و      . كند اشاره مي  ،مرحوم مدرس به شروحي كه قبل از او از حديقه پديد آمده           
.برد و باقي ماندن برخي از غوامض و تنگناهاي آن مقدمه را به پايان ميآنتأكيد بر كامل نبودن شرح 

ح حديقه و ديوان سعي كرده است ابياتي كه به نظرش دشوار             مدرس مصح  ،نكه اشاره شد  چنا
خصوص تأكيد ايشان بر ماخذيابي و شرح و توضيح آيات و احاديث و اقوال در               ب،بوده، شرح نمايد  

فهارس سودمندي كه از آيات، احاديث، گفتار بزرگـان، كلمـات         . ستشناخت حديقه بسيار راهگشا   
،، مĤخذ قصص و تمثيالت، امثال و حكم و اعالم ضـميمة تعليقـات مـدرس اسـت                 مشايخ صوفيه 
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شود كه از مزاياي ديگر اين اثر در مقايسه با شروح پيشين       سبب سهولت كار استفاده كنندگان مي     
.شودمحسوب مي

 صـفحه كـه رسـالة دكتـري     552 از دكتر اسحاق طغيـاني شـامل    شرح مشكالت حديقه سنايي   ـ  6
كنـون مـورد شـرح       اكثر ابيات مبهم و پيچيدة حديقه كه تـا         هسعي شد در اين پژوهش   «:ت اس ايشان بوده 

واقع نشده يا كمتر به آنها توجه شده است، بررسي گردد و با تجزيه و تحليـل لغـات، اصـطالحات، نكـات                       
 آيـات و احاديـث مربـوط، معنـي در خـور و             ادبي، مباحث كالمي و فلسفي و نجومي، طبي، قصص قرآن،         

.) پيشگفتار:1381طغياني، (» ها ارائه گرددآنسب منا
قريب به پانزده صفحة مقدمه در احوال و آثار سنايي و حديقه آمده است، سبك عوامل زباني                 
و فكري و عوامل ادبي، عقايد، افكار سـنايي، تـنش سياسـي و مـذهبي عـصر سـنايي و معرفـي                     

.خورد اين شرح به چشم مي از عناوين ديگري است كه در مقدمةحديقه،هاي خطي نسخه
 و سپس به شرح و توضيح لغـات    اندآوردهطرز شرح ايشان بدين صورت است كه ابتدا بيت را           

ابيـات بـه شـكل      . انـد اند و توضيحات و معناي بيت را پس از آن قرار داده            پرداخته  آن و تركيبات 
در ايـن صـورت چنـد بيـت          مگر ابيات موقوف المعاني يا مرتبط با هم باشد كه            ؛مجزّا آورده شده  

. و سپس شرح و توضيحات آنها بيان گرديده استهپشت سر هم نوشته شد

لطائف الحقايقـ 3
 از خواجـه عبـدالطيف العباسـي بـه اهتمـام و تـصحيح       لطائف الحدايقحديقه سنايي با شرح  

1887ـ1885مولوي ابوالحسن صاحب و به اهتمام حاجي محمد رفيق و حاجي نعمت اهللا به سال               
.ه است پايان يافت1041 و سال  شده شروع1038اصل شرح عباسي سال . در دهلي به چاپ رسيد

. اسـت اي مفـصل     مقدمـه  دربردارنـدة  صـفحه آن     26كه صفحه است    860 حاوي اين كتاب 
كتاب در قطع رحلي و در كاغذ حنايي و بـه           . شودنسخه عباسي بيش از نه هزار بيت را شامل مي         

هر صفحه به طور متوسـط     .  و خط نستعليق زيبا نوشته شده است       لم متوسط شيوة دو مصرعه با ق    
 اختالف نسخ با قلم ريزتر زير هر كلمه و گـاه ميانـه    و بيت را در كادر ثابت در خود جاي داده        12

شرح و توضـيحات ابيـات در حاشـيه صـفحه بـه دو          . دو مصراع به شكل عمودي درج شده است       
 از منتهي اليه باالي صفحه از طـرف عطـف          ،ات زياد نباشد  چنانچه توضيح . شكل درج شده است   
تر از حواشي صـفحه  پذيرد و اگر توضيحات اضافهترين جاي عطف خاتمه مي شروع شده در پايين   

 پـس از آن     ، از نيمة دوم صفحه توضيحات و شرح شـروع شـده            و باشد كادر اصلي را نصف كرده     
اي او از   انـشاي فاضـالنه عباسـي و نثـر شـيو          . كنـد ه را نيز به طريق مذكور پر مـي        ححاشيه صف 

. استلطائف الحدائقامتيازات ديگر 
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در . اي حديقه است كه در سه ستون جاي گرفتـه اسـت   شروع كتاب با فهرست هشت صفحه     
 ذكر كرده است ـكه در نسخه مدرس نيز آمدهـپايان اين فهرست، فهرست منظوم يازده بيتي را  

چون در بعضي نسخ به نظر      . منظوم با اين نسخه موافق نيست     اين فهرست   «و تصريح نموده كه     
مـرآت  ديباچـه اول مـسمي بـه      «:كتاب شامل سه ديباچه است    ) 8عباسي،  (» درآمده نوشته شده  

ايـن  : شـود اهللا عليه كه با اين جملـه آغـاز مـي           رحمت حديقه الحقائق  از حضرت شارح     الحدائق
ر و بهار فيض آثار سـال هـزار و سـي و هـشتم               نوشته گلزاري است كه از اين هنگام هميشه بها        

مـسود ايـن حـروف و محـرر ايـن سـطور             ....هجري و سنه اثنتين جلـوس همـايون جهانـشاهي         
عبداللطيف بن عبداهللا العباسي را چون از تصحيح و تنقيح و تشريح و توضـيح غـوامض لفظـي و                    

بـر  ....دي فراغ حاصل آمـد    به عنايت ايز  ) موسوم به لطائف غيبي   (معنوي مثنوي حضرت مولوي رومي      
ذمة خود واجب و الزم ديد كه پاي سعي و اجتهاد در وادي تصحيح و تنقيح و تشخيص لفـظ و معنـي               

) 3همان، (» ....و جازم گشت كه حديقه را مقابله نمايد....حديقه الحقيقه مهما امكن بفرسايد
 پـس از هـشتاد سـال از    اسـت  اشاره نموده و گفته،اي كه اساس قرار داده به نسخه ،در ادامه 

،بنـابر آن  «: درباره شرح آن نوشته اسـت     .  باشد 617مرگ سنايي نوشته شده و بايد همان نسخه         
 متن از حامل شرح نوشته شد كه هم شرح ابيات و تفسير آيات و               ،اين نسخه را حل كل قرار داده      

، ضـمن   در )7ص(» ريمفيده و لغات ضـرو    «ترجمه احاديث و اقوال اكابر داشته باشد و هم قيود           
. خاصه حديقه سنايي نيز تدوين كرده استالغاتلطائفگفته است فرهنگ لغاتي موسوم به 

اي است كه حكيم سنايي بر حديقه نوشته و در نسخه مدرس رضوي نيـز              ديباچه ،ديباچه دوم 
سـپاس و  «:ر ذكر شده است و آغازش با اين جملـه اسـت           لت به طور مفص   57 الي   27در صفحات   

 و انتهـايش ايـن      »است كه به سخن پاك و سخندان و سخنگوي را ابداع كـرد            ريش مبدعي   ستا
بر جمع كردن علم و حكمـت       (همچنين موفق داراد    . »و تا جهد و توفيق هم طويلة اويند       «: جمله

بر جلوه كردن اصحاب حق و حقيقت بر تفخيم و تعظيم ارباب طريقت و الحمداهللا رب العالمين و                  
 وي تصريح كرده كه اين ديباچـه را       .)25ـ13،عباسي(م علي محمد و اله اجمعين       الصلوه و السال  
،نويسند و مطلقاً نيست و او نقل را از نسخ متعدده به سعي تمـام پيـدا كـرده          ها خود نمي  در اكثر نسخه  

.)14همان، ( بر حاشيه نوشت ،تصحيح داد و اكثر لغاتش را از كتب معتبرة لغت تحقيق نموده
 مشتمل است بر معرفي و توضيح نوع ، درج شده  22 تا   13سوم كه در حاشيه صفحات      ديباچه  

 اكثـر   ،توجيهات عجيب غريب كه در هـر بيـت كـرده شـد            : شرح و نحوة كار عباسي وگفته است      
 همه از روي كتـب معتبـرة عربـي و     ،لغاتي كه تحقيق شده   .  نه عنديات  ،موافق علم و كتاب است    

 تمـام مطـابق نـسخ       ،عبارات و الفاظ ابيات كـه تـصحيح يافتـه         .  نه تخمين و قياس    ،فارسي است 
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ـ  وي بـراي درك بهتـر مـتن از عال          .)13همـان، (صحيحه و موافق تمييز ارباب بينش اسـت          م ي
: از جمله،اختصاري نيز استفاده كرده است

 و »مـج « و ياي مجهول را »تن« و ياي تنكير را »ع« و ياي مصدري را   »خ«ياي خطابي را    
. عالمت نهاده است»ع« و كاف عربي را »ف« و كاف فارسي را »مع«وف را ياي معر
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