
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 قارة هند شبه ازفرهنگی گمنام  ؛
 

 
 (آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران دانش) محمدمحمدی

 
در که  ای است شده گمنام و کمترشناختهفارسی به فارسی های  هنگاز فر 

 .است تألیف شدهدورة بابُريان هند 
 

 کتاب مؤلف
نام او ، منابعدر اکثر . 5: است هدر منابع به چند شکل آمد نام مؤلف 

اين ، واقعو در است هذکر شد« بهیکهن صديقی هانسوی غزنوی للها غالم»صورت  به
 ؛ 13 ص، 5ج ، 5391؛ موجانی 7 و 1 ص، 51ج ، 5311حسینی )حیحِ نام اوست شکلِ ص

1954, part III, p. 69). 1. صورت )« بهیکن» صورت به، «بهیکهن»کلمۀ ، خطی ای هدر نسخ

در يکی از  .3. (v. IX, p. 28-29 ,1925 )است  آمده (ديگری از آنو آوايی اماليی 
غالم احمد بهیکهن صديقی »صورت  اشتباه به به نام او، خطی های هنسخ های تفهرس

، «ايوانف»، درحقیقت. (v. 2, p. 679-680 ,1924 ) است هذکر شد« هانسوی

                                                      
 .است کامالً بازنويسی شده اين مقاله در دفتر مجلۀ  .5
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را با نام مؤلف  نام مؤلف ، «انجمن آسیايی بنگال»نگار کتابخانۀ  فهرست
که حدود صد سال پس از  «غالم احمد صديقی»يعنی ، (قمری 5519تألیف ) تکملۀ 
 .p ,1985 ؛ 559ص ، 5317با مارشال  کنیدس اقی) است هخَلط کرد است هزيست او می

با تاريخ را نوشتۀ فرزند مؤلف  نیز که نسخۀ دست مؤلف  .5. (153-154
بهلین؟ صديقی  للهغالم ا»صورت  نام مؤلف را به، در اختیار داشتههجری  5551کتابت 

ظاهراً اين صورت غلط و  (30 ص، ديباچه، 4ج ، 5315داعی االسالم ) است هآورد« انسویه
 .استچاپی 

کی اسالمی تهذيب کی )« بهکن»های  صورت، باال های تبر صور عالوه، ديگردر منابع 

، 5394 ؛ انوشه541ص ، 5311؛ دبیرسیاقی 501ص ، 5355؛ شهريار نقوی 145ص ، 5ج ، م 5795نام 

 .است هضبط شدنیز  (505ص ، 5370 هادی نبی)« بهیکان»و  (155ص ، (آ ـ چ)يکم  بخش، 5ج 
) صاحب  .ستنیاو اطالعی در دست و وفات از تاريخ والدت 

، م 5777حسینی )است  غزنوی او اشاره کردهاصالت به ( 

 للها غالم»: نويسد میدربارة محل سکونت او یز نهادی  نبی و (995ص ، الجزء الخامس
ها پیش اجدادش از غزنین به قصد اقامت  بهیکن صديقی ساکن هانسی پنجاب بود؛ سال

آيد که در قرن  برمی کتاب اواز مقدمۀ . (p. 422 ,2001 )« به آنجا آمده بودند
در مقدمه متذکر مؤلف  .است هزيب تقديم کرد زيسته و اثر خود را به اورنگ يازدهم می

 یها شده که مدتی طوالنی به نگارش فرهنگ خود مشغول بوده و در اين مدت رنج
صديقی هانسوی ) است هطلب نام و آوازه بود، فراوانی کشیده و انگیزة او برای اين کار

 .(رو 3و  پشت 1برگ ، 5غزنوی

کار کتابت مشغول  به، که او پیش از پرداختن به تألیف فرهنگ خودرسد  به نظر می
ای از  نسخهپاکستان  آبادِ اسالم حسین بتِکتابخانۀ غالم زيرا در، است هبود

کاتب آن شخصی به الدين طوسی به خط نستعلیق وجود دارد که خواجه نصیر 
سال پیش از يازده يعنی ، هجری 5095و سال کتابت آن بخش  للهبهیکن ا للها نام غالم

                                                      
 .جای مقاله، ارجاع به نسخۀ خطی، اشاره به اين نسخه دارد در همه. 5
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با توجه به زمان کتابت و  .(1117ص ، 5ج ، 5315منزوی ) است، تاريخ اتمام 
« للها غالم»در اين صورت . باشد رسد همان مؤلف  می به نظر، نام کاتب آن
. باشدنام پدربزرگ او ظاهراً « بخش للها»نام پدر مؤلف و  احتماالً« بهیکهن» نام مؤلف و

کند اين  و کاتب نسخۀ مذکور را تقويت می آنچه گمان يکی بودن مؤلف 
بوده و به   جزو منابع، و حواشی مستخرَج از آن است که 

 .است هه شدها ارجاع داد آن
و درود بر  خداوندپس از حمد ، است؛ در مقدمۀ فرهنگ بودهمذهب  صديقی سنّی

ص ، 5311خاقانی )و اين شعر خاقانی فرستد  بر چهار خلیفه درود می، (ص) یامبر اسالمپ

 : آورد را به دنبال آن می (1
 چار حد بنای پیمبری، هر چار

 روزه عمر بی مهر چار يار در اين پنج

 

 چار عنصر ارواح اولیا، هر چار 

 نتوان خالص يافت از اين ششدر فنا

 
.(پشت 5 برگ)  

هب او تعريف و مطابق مذ رفته در کار اصطالحات شرعی و فقهی به
 .اند شدهشرح 
 

 کتابتاریخ تألیف 
در ذکر تاريخ تألیف ، ای از  با وجود دسترسی به نسخه مؤلف 

ه که ذکر کرد هجری 5015تاريخ تألیف آن را سال و  هاين فرهنگ دچار اشتباه شد
از اينجاست که  .(30 ص، ديباچه، 4ج ، 5315االسالم  داعی) ممکن است اشتباه چاپی باشد

 تو يا فهرس ای از  نسخه، صورت مستقیم تقريباً همۀ منابعی که به
اتکا کرده و  مؤلف اند به گفتۀ  خطی آن را در اختیار نداشته های هنسخ

همه جا ، ها آن های تخطی و فهرس های هکه در نسخ درحالی، اند سخن او را نقل کرده
تاريخ مورد مؤلف در  .است هثبت شد، عنوان سال اتمام اين اثر به هجری 5011سال 
« ست از هجرت نبوی 5011تمامت اين اوراق ذويمنه در سنۀ »: نويسد می کتاباتمام 



 

 
 

81 
 5375،  7، شمارة 

 مقاله
 قارة هند ؛ فرهنگی گمنام از شبه

 

و در بیت از خود آورده در همین مقدمه يک قصیده و يک قطعه  سپس. (پشت 1برگ )
 : است چنینتاريخ  است؛ اولین ماده آورده یتاريخ ماده، ها يک از آنآخر هر

 تاريخ تام پیر خرد فی البديهه گفت

 
 برآری مراد خود از  

 .(رو 3برگ )  
نسخه ( هند)پته نسخۀ کتابخانۀ بانکیپور  آغازدر ( Blochmann: بلوخمان)« بالخمن»

فرهنگ . (هجری 5553)  :153نسخۀ شمارة »: است را چنین معرفی کرده
مولوی . (p. 29 ,1925 )« استبهیکن هانسوی  علیغالم از یفارسی کمیاب

چنین ، با توجه به اين يادداشت، نويس کتابخانۀ بانکیپور فهرست، المقتدر خان بهادرعبد
« مراد خود»سال اتمام اين اثر است و آن را از تفريق  هجری 5553نتیجه گرفته که سال 

نويس در ابتدای  همین فهرست کهاين شگفتاما ، است هدست آورد هب 5از 
با توجه به اطالعاتی که از خود نسخه استخراج کرده هم نام مؤلف ، معرفی نسخه

 .p ,1925 ) است هدرستی ثبت کرد را به (هجری 5011)و هم تاريخ تألیف  (للها غالم)

از  پیرویو به  در کتاب ( قمری 5553) همچنین اين تاريخ اشتباه .(28-29
، م 5777حسینی )است  نیز وارد شده آن در کتاب 

 بايد« »جای  بهکه از آنجا پیدا شده اين تناقض البته . (995 ص، الجزء الخامس
 ,1954  ← و نیز) دست بیايد به 5011عدد  دادند تا را مبنا قرار می 1«لغاتاشهر »

part III, p. 69). استگونه  ينه اتاريخ ب دومین ماده: 
 به تاريخ تمامیّش خرد گفت

 
 عجايب نسخۀ دُرّ و لَآلی 

 .(رو 3 برگ) 
 .3است 5011برابر با ( جمل)به حساب ابجد ، که مصراع دوم

                                                      
« »اســـت و  144بـــه حـــروف ابجـــد برابـــر بـــا ( 5+1+100+5+5+100+50)« مـــراد خـــود». 5
ــر ( 5+300+4+100+5+30+30+5000+5+500) ــیم عــدد  5711را از  144و اگــر عــدد  5711براب  5553کــم کن
 .آيد دست می به

  .5739-144=5011: است 5739به حروف ابجد برابر با ( 500+5+5000+30+100+4+300+5)« اشهر لغات». 1
 (.50+30+5+30)آللی ( + 1)و ( + 100+5)در ( + 4+100+10+40)نسخه ( + 1+50+5+3+90)عجايب . 3
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 کتاب منابع
و  اواب پس از حمد خداوند و درود بر پیامبر و خاندان و اصح، خودمؤلف در مقدمۀ 

به نحوة ، و دعای دولت او« زيب المظفر اورنگبوا»، مدح و ستايش پادشاه روزگارش
 :است هخود پرداختمنابع ذکر  وتألیف 

بهیکهن  للهغالم ا»به عنايات حضرت ايزدی  الرّاجی، اما بعد فقیرِ حقیرِ کمترين مخلوقات

 نثر که جواهر نوادر و نظم و معتبره از ۀخ متداولسَصديقی الهانسوی الغزنوی را چون در نُ

دهِ  ير ضماير شعرای فصیح برآمده زينتآللی متاللی از معادن خواطر فضالی بلیغ و سرا

ن انواع آ اند عبوری دست داد و در نهار گشته افزای ِعرايسِ لیل و صفحات روزگار و حسن

مذکوره و خ و اصناف انشراح و انتهاز حاصل گرديد و در حواشی نُسَ اهتزاز انبساط و

لغات عجايب با معانی غرايب که اوستادان کامل و دانشوران فاضل از ، کتب مسطوره مطاویِ

و  و  و  و  و  مثل ، معتبره[ کذا]فراهنگ 

 اند تسطیر تحقیق نموده تسويد کردهو غیره   و و  و  

العصر  الشعرا سحبان الفضال سلطان الخصوص شرح بعض قصايد ديوان افصح افت؛ علیي

بن علی المعروف به حکیم خاقانی  الدين عثمان العجم افضل العرب ابلغ الدهر افصح حسان

آبادی تصنیف کرده دادِ  مَضْجَعَه ـ که محمد داوود شادی للهالحقايقی شروانی ـ نَوَّرَ ا

بینان در معنی بوده به  ون حکیم مرحوم را که از چشم صورتطسخنوری داده غوامض ب

ل المشکالت که بايد به اثبات رسانیده حالّ معانی را چنان معرض ظهور آورده الفاظ و

ة احقر بوده حظی وافر طلب گشته اکثر اوقات در مطالعه و مشاهد 5درماندگان ِنوی

ست اشهر و معتبر و فرهنگ  کتابی که مثل ، نیز فراهنگ ديگر اندوزد و میفرا

نکات از کتب  تحقیق لغات و ترقیقِ، نامللهکه يکی از فاضالن بالد شرقیّه عبدا 

دان از کتب  که مال عبداللطیف مثنوی فرهنگ  لغت به وجه احسن نموده و

 موسوم است بهالدين حسین انجو که  و فرهنگ میرجمال و  مثل ، معتبر

و فراهنگ ديگر منتخب و ملتقط ساخته  و  و  

                                                      
 (.)حرکت و جنبش و لرزه : نو. 5
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بل ، ده نصّ قاطع و حديث المع کرده آسانیحل الفاظ آن کتاب ـ که ترجمۀ بعضی 

معاينه کرده بهره اندوخت و چون لغات  خاليق گشته ـ به نظرِ امعان بخش کافّۀ آشنايی

بودند در فراهم  5التبیان البیان و متباين متفرّق و منتشر و متخالف [رو 1]تصنیفات مذکوره 

بذلِ جهد نموده قطع از فرصت وقت به آيین شايسته و طريق بايسته انتخاب و ، آوردن آن

مشترک ، که اکثر لغاتچرا، اقتباس ساخته بر تفاصیل الفاظ عربی و فارسی و غیره نکوشیده

انجامید و نیز  و غیره بودند و اقتضای تفصیل بر تطويل می و مشتبه به زبان عرب و عجم

تفرقۀ الفاظ نادر و ، شود مبتدی و منتهی را احتیاج واقع می، چون به امثال اين تألیفات

به ، تحرير نموده نکرده اکثری از تدريس کتب متداوله را تدوين و یةمشهور به اقصی الغا

 .(پشت 1و  رو 1برگ )« موسوم گردانید 

بیان کرده ، را که در اين راه متحمّل شدهزيادی زحمات ، قسمتپس از اين مؤلف 
 ها خواسته که اگر در اين فرهنگ از آن، بیش نشمردهکه خود را کاتبی  و درحالی

الکتابی سر زده باشد آن را تصحیح نموده و معذور دارند و از او به فاتحۀ خیر ياد کنند سهو

که الزمۀ بشريّت است بر او عیب نگیرند و هنر او را نپوشانند و در يک و به اندک اشتباهی 

 .سر رشتۀ انصاف را از دست ندهند، کالم

 
 کتابسایر منابع 

: ند ازا عبارت به ترتیب حروف الفبا، ها اشاره کرده ی که مؤلف در متن کتاب به آنمنابع
 ، ، ، ، ،

 ، ، ، ، ،
 ، ، ، ، ، ،
تفسیری از امام ، ، ، ، ، 
حاشیۀ ، حاشیۀ ، حاشیۀ ، ، ، ، زاهدی

، ، حاشیۀ نسخۀ ، حاشیۀ ، حاشیۀ ، 
                                                      

 . نوشته شده که احتماالً خطای کاتب است« تخالف البیان و تباين التبیان»صورت  اين دو ترکیب در متن به. 5
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، ، ، رسالۀ نصیر، رسالۀ سیفی، ، 
 ، ، ، ، ،

 ، ، ، ، ، ،
 ، ، ، ، ،

 ، ، ،
 ، ، ، ، ، ، ، ،

، نسخۀ نجوم، ، ، ، 
.  

 
 ها خلشیوۀ تبویب و ترتیب مد

سپس ، نامیده« باب»های کتاب ابتدا براساس حرف اول آن که مؤلف آن را  مدخل
آنگاه براساس ، نامند های ديگر آن را فصل می اس حرف آخر که معموالً در فرهنگبراس

، است نام حرف موردنظر را ذکر کرده، جای فصل مؤلف به. است حرف دوم تنظیم شده
 و «باب االلف مع االلف»است  گفته« فصل الف، باب الف»جای  برای مثال به

فرقی میان  و درواقع است را ذيل آن آورده« اطحاء»و ، «اعمی»، «استا»هايی مانند  مدخل
باب  11کتاب . است و الف مقصور و ممدود عربی قائل نشدهالف پايان کلمات فارسی 

ای در نظر  های جداگانه باب« گ»و ، «ژ»، «چ»، «پ»زيرا مؤلف برای چهار حرف ، دارد
آورده « ک»و ، «ز»، «ج»، «ب»های  های مختوم به اين حروف را ذيل باب نگرفته و کلمه
های فارسی مختوم به اين چهار حرف را با همان حرف عربی نوشته و  و حتی کلمه

برای . است ها اشاره کرده به فارسی بودن آن، ها های عربی آن ها از جفت برای تمايز آن
، داغ: کنیم را در اينجا نقل می« باب االلف مع الغین»های  مدخل و ها ترتیب کلمه، مثال

 .دوغ، دمغ، دماغ، دغ، دريغ، دروغ، اغدبّ، دابوغ
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 ها نحوۀ نشان دادن تلفظ و تعریف آن، های کتاب مدخل
هشتاد درصد زيرا بیش از ، فرهنگی عربی به فارسی استدراصل  

های فارسی و بعد  بیست درصدِ بقیۀ کتاب به کلمه. عربی است های واژهآن  های خلمد
، های يونانی از زبان هايی مدخل، برآن عالوه. ص داردهای ترکی اختصا از آن به لغت

و تعداد همۀ  خورد نیز به چشم میغیره  و افغانی، شیرازی، کشمیری، عبری، رومی
 .شود هزار مدخل بالغ می به حدود بیست، ها در مجموع آن

و  ها کلمه، های مرکّب کلمه، ی بسیطها اند از کلمه های کتاب عبارت مدخل
 مانندِ، ندرت جمله و گاهی مصراع و به، وف به همهای معط عبارت

 ... آب بر شیر کرد
 ... آبلة رخ فلک
و  اين زنو  ديوان اين دهو  زن اين پیره

و  اين قلعة کهرباگونو  اين کوچة پاستین
و  گون اين خماهنو  اين پردة نیلگون
 44برگ ) يعنی آسمان بگردان اين دژ روئینِ

 (.پشت

بناء و بیخ و  /کُلُّهُم بالضم/ ادبنیو  بنالدو  بنداد
بن ديوار و اصل هر چیزی؛ کذا فی : ماده و قیل
 (.پشت 95برگ ) 

 ... تا تو ز نیل رنگرز بر گل تر نشانگری
 ... رخ

کُلُّهُم به  سجیدنو  سجائیدنو  سجانیدن
معنی سرما پخت شدن و سرما زدن چیزی را و 

 111گ بر)اين لغات با شین معجمه هم آمده 
 (.رو

اند و فقط در يک حرف تفاوت  گاهی نیز دو کلمه که از نظر حروف با هم يکسان
 .است آمده« افسان»که ذيل مدخل « افشان»مانند کلمۀ ، اند دارند ذيل يک مدخل آمده

سنگی است سیاه سبزوام که بدان  /بالفتح/ افسان
تیغ و خنجر و کارد تیز کنند و آن سنگ از مکه 

نیز ( به حذف همزه)« فسان»را  خیزد و آن

نويسند و افشان با شین معجمه از افشاندن و 
 (.پشت 41برگ )پراکنده کردن و انداختن است 

، است ها نشان داده شده ها با مفتوح و مکسور و مضموم بودن حروف آن تلفظ کلمه
 مانندِ
کار و فرمودن و فرمان و بسیار کردن  /بالفتح/ امر

فی ت شدن کار؛ کذا و بسیار شدن و سخ
به فتح / اَمِر: است و در  الفرهنگ 

چهارم روز از ايّام عجوز؛ کذا فی  /یکم و کسر دوّم
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کار و  /بالفتح/ اَمر: ستا و در  
 /تینِتحبه ف/کار شگفت و سخت و  /بالکسر/

 /همزه و کسر میم به مد/سخت شدن کار و 
 .(رو 14 برگ)جمعٌ مِنه : کارفرما؛ اوامر

دست  ها را نیز به آن ندیهای ه معادل، ها مؤلف پس از ذکر معنی بعضی لغت
 مانندِ، است داده
با ضم همزه و تاء فوقانیّه و سکون سین مهمله و / استب

نوعی از لباس فقیران باشد که چادری  /باء موحده
ند؛ هندش از میان چاک کرده در گردن انداز

 .(رو 7 برگ) نامند« الفی»و « کفنی»
ها توضیحات  اما گاهی ذيل بعضی مدخل، های کتاب معموالً کوتاه است تعريف

 71رو تا  74برگ )سه صفحه است « بهمن»برای مثال تعريف مدخل ، است مفصّلی آمده

 .(رو
 

 کتابشعری های شعری و غیرشاهد
. نیست هدشافرهنگی بدون ، اند نويسان گمان کرده خالف آنچه فهرستبر، 

ترين شاعران  از بزرگ که اغلب وجود دارد زيادیشعری  هایشاهددر اين فرهنگ 
الدين اثیر: ند ازا عبارتبه ترتیب حروف الفبا ترين اين شاعران  ؛ مهماستارسی ف

، جامی، 5بهرام گور، بسحاق اطعمه، انوری، خسرو دهلویامیر، اسدی طوسی، اخسیکتی
، سعدی، الدين نیشابوری رضی، خواجه عمید، انیخاق، حکیم فرقدی، حافظ شیرازی
صائب ، شیخ جمال هانسوی، شرف شفروه، سوزنی سمرقندی، سنائی، سلمان ساوجی

فتاحی ، عطار نیشابوری، عبدالواسع جبلی، ظهیر فاريابی، ضیاء نخشبی، اصفهانی
موالنا ، موالنا ظهوری، منوچهری، کمال خجندی، فیضی فیاضی، فردوسی، شیرازی

 ...و، نظامی گنجوی، مولوی، میکري

                                                      
 : است نقل کرده« بوجبله»وان شاهدِ لغتِ عن مؤلف، شعر زير را به نام بهرام گور به. 5

 منم آن بوجبله/  منم آن بهرام گور/  منم آن گرگ گله/  منم آن شیر يله
(.رو 503نسخۀ کتابخانۀ مرعشی نجفی، برگ )  
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قصیدة »جمله از، های عربیو گاهی نیز شعر های قرآن هدر موارد فراوانی آيهمچنین 
 .اند شدهعربی ذکر  های مدخل عنوان شاهدِ به 5«بُرده

ها بیش از يک  بعضی مدخلشاهد ، در مقابل. ها شاهد ندارند البته بسیاری از مدخل
که سه بیت زير از مولوی برای آن  (جمعِ مَلَک)« مالکا»مانند شاهد مدخل ، بیت است
 :است نقل شده

 پیش خاکش سر نهد امالک حق/ که شد چاالک حق  خاک آدم چون

 های پاک را روح، وز ضاللت/ ها بود امالک را  تا چه سستی

 جمله را امالک در چنبر کشد/ ين ديوان و پريان سرکشد ا ور از

.(پشت 37 برگ)  
مانند شاهد ، بلکه برای معنای آن لغت است، برای خود لغت نیستشاهد هم گاهی 

 .(رو 13 برگ) «براق»
 

 کتاب های نثر ویژگي
که در زمان او منسوخ « مر»برای مثال قبل از مفعول از ادات . گراست نثر کتاب کهنه

 :است بوده استفاده کرده
، د بشر را از جمله موجوداتکه وجو« را»خالق الخلقی « مر»ّ  ّ و ثنای بی عَد  حمد بی حَد

 (.پشت 5برگ ... )مراتب اعلی داد

کار برده و  فراوانی بهی عربی ها و جمله ها ها و ترکیب کلمه همچنین در مقدمۀ خود
 مانندِ، است برده معمول بهرهصورت غیر به ها هکلم از ها در خلق جملهگاهی نیز 

 .(پشت 5 برگ)« االحسان» و «عدل»محیی مراتب ، «الطغیان»و  «ظلم»ماحی مراسم 

                                                      
از شـاعر  « الکواکب الدريّۀ فی مـدح خیـر البريّـۀ   »ای است بسیار معروف در مدح پیامبر اسالم موسوم به  قصیده. 5

 (.هجری 179ـ101)الدين محمد بوصیری  هفتم، شرف بزرگ قرن
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« االحسان»و  «الطغیان» های هبايست کلم می، ساختاری فارسی داشتجملۀ باال اگر 
 های هشد و اگر ساختاری عربی داشت بايد کلم ضبط می« احسان» و «طغیان»صورت  به
 : گويد میدر جايی ديگر  .آمد می« ال»نیز با « عدل» و «ظلم»

 .(رو 1 برگ) ...«الرّاجی بعنايات حضرت ايزدی»، خلوقاتفقیر حقیر کمترين م، اما بعد

 
مانند ، های نثر اوست مطابقت صفت با موصوف از نظر تأنیث نیز از ويژگی

گاهی هم کهنگی نثر او . «نُسَخ متداولۀ معتبره»و ، «کتب مسطوره»، «تصنیفات مذکوره»
 مانندِ، مربوط به منبعی است که مطلب خود را از آن نقل کرده

و نیز عادت ... آوردن «با شمار» /بالکسر/ اعتداد
 گرفتن آن [به خو]=  «بخو»گرفتن به چیزی و 

 .(رو 51 و پشت 59های  برگ) را
 

 اشکاالت کتاب
البته تعداد زيادی از اين . های مصحّف در آن است وجود لغت مهم  اشکال

ها استفاده  از آن صاحب  ی است کههاي و نسخهتصحیفات مربوط به منابع 
 مانندِ، ستا دهها را در فرهنگ خود وارد کر آن، آگاهیناعلت  و بهکرده 
که به تازيش  «شگفت» /بالفتح/ افدو  افتد

 «افتادن»مضارع « اُفتد»خوانند و نیز  «عجب»
آيد؛ آن زمان بايد که به ضمّ همزه باشد امّا در 

راهنگ قنیه مفتوح آورده و گفته که در بعض ف
 مرقوم است« خصومت»و  «جنگ»« افتد»معنیِ 

 .(رو 51 برگ)
ذيل ، 5315بدرالدين ابراهیم )است  «خصومت»و  «جنگ»به معنی « اَفند»تصحیف « افتد»

 ؛(«اَفند»
ست معروف که آن را ا نام سازی /بالفتح/ تنبور

 «تنبور» هم نويسند و در  «تنبوره»
 554 برگ)است مرقوم  «هالکت»به معنی 

 .(پشت

 .است« هالکت»به معنی « ثُبور»تصحیف « تنبور»
  مانندِ، است دو لغت شبیهِ هم را خلط کردهنی معگاهی نیز 
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در فتنه افتادن و مال و عقل رفتن  /بالکسر/ اِفتنان
ن کردن در عبارت؛ کذا فی کسی را و تفنّ
 .(پشت 41 برگ) 

 
 

تفنّن کردن در )« افتنان»و  (فتنه افتادن و مال و عقل رفتن کسی را در)« اِفتتان»دو لغت 

 .است خلط شدهبا هم  (عبارت
رنگ  (اول :سه معنی دارد /ل فارسیبه کسر او/ پیه

 (دويم ...ابلق را گويند که سیاه و سفید باشد
به معنی  (سیوم ...ن شمع سازندآ چربی که از

چه کبر و نخوت نیز آيد به استعارت؛ چنان
سوزد يعنی متکبّر و  گويند فالنی در پیه خود می

 .(رو 505 برگ)مغرور است 
 .است شده دهنسبت دا« پیه» به (رنگ ابلق)و معنای آن شده خوانده « پیه« »پیسه»
در ستر و حجاب نمودن و  /به وزن تفعیل/ تستیر

ر حین نیز ضبط سیر کواکب سیّاره نمودن د
 .(رو 555برگ ) ...والدت مولود و مانند آن

 .است هخلط شد (در ستر و حجاب نمودن)« تستیر» با ...(سیر کواکب سیاره نمودن)« تسییر»
جای  به« اَشقد»اند از  عبارتبه ترتیب حروف الفبا ديگر او  تصحیفاتچند نمونه از 

، «پايندان»جای  به« پابندان»، «امجد»جای  به« امجح»، «اصلع»جای  به« اصلح»، «اَشقر»
جای  به« يبروج»، «راتب»جای  به« راثب»، «جزع»جای  به« جزغ»، «نِزم»جای  به« متر»
 .«يبروح»

ای است که از  های عربی وزن دانستن کلمه نوع ديگر تصحیفات مؤلف مربوط به هم
 مانندِ، اند ولی از نظر تلفظ متفاوت، (نويسه هم)نظر حروف يکسان 

به معنی مشهورتر و جمع شَهر که  /بالفتح/ اَشهر
 .(رو 15 برگ)است  «ماه»

 .است هکرد با هم خلطرا  (جمع شَهْر)« اَشهُر»و  (مشهورتر)« اَشهَر»مؤلف دو کلمۀ 
جمع ثقل و گران کردن و گران  /بالفتح/ اثقال
 .(رو 55 برگ)« .شدن
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را خلط  (گران کردن و گران شدن)« اِثقال»و  (جمع ثِقْل)« اَثقال»مؤلف دو لغت باز 
 .است هدکر
مهربانی نمودن و امر آن  /به وزن تفعّل/ ترحّم

 .(پشت 511 برگ)
 

 .است درآمیخته( امر) «تَرَحَّمْ»را با ( مصدر)« تَرَحُّم»
که « انهار»مانند ، است صورت غلط جمع کرده ای عربی را به گاهی نیز کلمه

« روز»ه معنی ب« نهار»عنوان جمع  اما مؤلف در بیت زير به، است« نهر»درحقیقت جمعِ 
 :است کار برده به

 ها به روز آوردم از شوق بسی شب

 
 بسی انهار را کردم لیالی 

 .(رو 3 برگ) 
به کار « اِتمام»جای  بهاست  «تمام»به معنی صفت را که « تام»در بیتی ديگر کلمۀ 

 :است برده
 پیر خرد فی البديهه گفت« تام»تاريخ 

 
 برآری مراد خود از  

.(رو 3 رگب)   

؛ است هاشتباه معنا کرد را به ها واژه، مؤلف در برخی موارد :ها تاشتباه در معنی لغ .5
ضبط « شده حمدکرده»است به معنی « تر ستوده»را که به معنای « حمداَ»که لغت  چنان
شدة فعل عربی را مصدر تصور  گاهی نیز صیغۀ صرف .(پشت 51 برگ) است هکرد

 :است کرده
مرتد شدن و از دين راست به دين  /کسربال/ ارتاد

 .(رو 59برگ)باطل گرويدن 
آن را با کلمۀ ، است و مؤلف« طلب کرد»ها به معنی  که اين کلمه در فرهنگ درحالی

 .است هاشتباه گرفت« اِرتداد»
مانند موارد ، استغالباً غیر قابل اعتماد  که شدهدر بخش اعالم ارائه  همتوضیحاتی 

 : زير
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پادشاه توران نام  /بالفتح و یاء فارسی/ افريدون
 .(پشت 41 برگ) ...زمین
 ...ماه تمام و /به فتح اوّل و سکون دوم مهمله/ بدر
ست ا نام جنگی است اَی حربی /بالفتح/« بَدر»

که مابین حضرت علی و حضرت معاويه روی 
اين معنی هم بالکسر است و : و قیل... داده بود

ست که به آن معروف و مشهور ا« بدر»جنگ 
و کنار مکه رو داده بود و  (ص م)سرور انبیا 

 برگ) ...(ص م)شده فتح و ظفر نصیب پیغمبر 
 .(پشت 95
نام پهلوانی که سیاوش  /با دوم و سیوم فارسی/ بیژن

 (.پشت 71برگ ... )لقب داشت
، است همؤلف گاهی فعل ماضی را از صفت تشخیص نداد: ها اشتباه در نوع لغت .4

 (رو 31برگ )« وفا کردن به عهد»را به مضارع متکلم وحده مجزوم « اُوف»، البرای مث
 مانندِ، است گاهی نیز صیغۀ ماضی را صفت شمرده. است معنی کرده

 [اِقتصاص]= مِنْهُ  ةٌصِف /بالکسر و تشدید صاد/ اقتصّ
 .(پشت 35 برگ)

 : نیز شگفت است« اِزدحام»کلمۀ عربی ها ازجمله  برخی کلمهاو دربارة  نظراظهار
 ؛حاء حطی در زبان فارسی استعمال ندارد .و اين لغت فارسی است «هجوم»و  «انبوهی» /بالکسر/ اِزدحام

 .(پشت 51 برگ... )به هاء هوز باشد« اژدهام»بايد که 

 
 کتابهای خطي  نسخه

 : اند از های موجود کتاب عبارت نسخه. است کمی باقی ماندهی ها نسخه از 
و تاريخ کتابت  5533شمارة  هب، کلکته« انجمن آسیايی بنگال»نسخۀ کتابخانۀ  .5
 .(v. 2, p. 679-680 ,1924 )هجری  5504
و تاريخ  511شمارة  يکی به: ازبکستان« می علوم تاشکندآکاد» ۀدو نسخ .3و  1

 )هجری  5541و تاريخ کتابت  519شمارة  ههجری و ديگری ب 5550کتابت 

1984, v. III, part1, p. 37). 
و تاريخ کتابت  1101شمارة  هب، در قم مرعشی نجفی للها تنسخۀ کتابخانۀ آي .5
 .(7 و 1ص ، 51ج ، 5311 حسینی)هجری  5557
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هجری  5517و تاريخ کتابت  1911شمارة  هب، آکسفورد« نابادلی»کتابخانۀ  ۀنسخ .4
(, 1954, part III, p. 69). 

و  104شمارة  هب، بانکیپور هندوستان( اورينتال)قی شر تابخانۀ عمومیک ۀنسخ .1
 .(v. IX, p. 28-29 ,1925 ,)هجری  5115تاريخ کتابت 

آن در تـاريخ کتابـت    کـه  410شـمارة   به، تاجیکستان نسخۀ انستیتوی آثار خطی .9
 .(13ص ، 5ج ، 5391موجانی ) است دانسته شدهحدود نیمۀ دوم قرن سیزدهم 

 
 :منابع

، (، ، ) ، (5394)حسن ، انوشه
 .ارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیسازمان چاپ و انتش، تهران

 .پازينه، تهران، طالبیلله ا به کوشش حبیب، ، (5315)الدين ابراهیم بدر
زيـر نظـر   ، ، (5311)احمد ، حسینی

 .نجفی مرعشیلله اتیخانۀ آکتاب، قم، محمود مرعشی
 ، (هجری 5510 /میالدی  5777) بن فخرالدين عبدالحی، حسینی

 .دار ابن حزم، (هند)لکهنو ، ()
 .زوار، تهران، الدين سجادیضیاءبه تصحیح ، ، (5311)بن علی  بديل، خاقانی شروانی

 .دانش، تهران، ، (5315)محمدعلی ، االسالم داعی
 .اسپرک، تهران، ، (5311)محمد ، دبیرسیاقی

 .وزارت فرهنگ، تهران، ، (5355)یدر باح، شهريار نقوی
، مرعشـی نجفـی  لله ا تکتابخانۀ آيخطی  نسخۀ، : بهیکهنلله ا غالم، صديقی هانسوی غزنوی

 .1101شمارة به 
، () ، (میالدی 5795)کی اسالمی تهذيب کی نام 

 .پنجاب يونیورسیتی، پنجاب
کتابخانـه و  ، تهـران ، ترجمۀ حسین برزگـر کشـتلی  ، ، (5317)دارا نو سروانجی ، مارشال

 .و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی موزه
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 مقاله
 قارة هند ؛ فرهنگی گمنام از شبه

 

مرکز تحقیقات ، اسالم آباد، ، (ش5315)احمد ، منزوی
 .و پاکستانفارسی ايران 

، (5391)مـردان   يزدان علـی امرعلی و ، موجانی
و مؤسسـه چـاپ   ، مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز وزارت امـور خارجـه  ، تهران، 

 .انتشارات وزارت امور خارجه
، تهران، جوادیسید کمال حاجترجمۀ ، ، (5370)هادی  نبی

 .خانۀ کتاب
, Maulavi Abdul MuqtadirKhan (1925), Catalogue of the Arabic and Persian 

Manuscripts in the Oriental Public Library at Bankipore, Published by the 

superintendent, government Bihar and Orissa, Patna. 

, A. F.L. (1954), Catalogue of the Persian, Turkish, Hindustani and Pushtu 

Manuscripts in the Bodleian Library, Oxford, Clarendom Press. 

, Wladimir (1924), Concise Descriptive Catalogue of the Persian Manuscripts in 

the Collection of the Asiatic Society of Bengal, The Asiatic Society of Bengal, 

Calcutta. 

, D. N. (1985), Mughals in India (A Bibliographical Survey of Manuscripts), 

London and New York, Mansell. 

, C. A. (1984), Persian Literature (A Bio-bibliographical Survey), The Royal 

Asiatic Socity of Great Britain and Ireland, Leiden. 


