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فرهنگنویسیدرشبهقارهازابتداتاقرنهشتمهجری

ــه به خود ایران و  ــی غیر از آنچ ــی در زبان فارس فرهنگ نویس

ــود،  در واقع فرهنگ های ایرانی به معنای اخص مربوط می ش

ــور همسایه است که فرهنگ غنی ایران قرن ها  مدیون دو کش

ــت: یکی شبه قارۀ  ــلطۀ بی نظیر داشته اس ــور س در این دو کش

ــتان، و بنگالدش  ــه کشور هند، پاکس ــتان که االن س هندوس

ــود و دیگر امپراتوری عثمانی که بعد از جنگ  ــامل می ش را ش

جهانی اول به چندین پاره تقسیم شد. در هر دو کشور عثمانی 

ــی تهیه  ــه معنای اعم، فرهنگ هایی برای زبان فارس و هند ب

ــت که اگر بخواهیم تنها فرهنگ هایی را که در هند  ــده اس ش

ــی کنیم، باید یک مجلد بزرگ در این زمینه  نوشته شده بررس

ــی  ــنامۀ زبان و ادب فارس تألیف کنیم. من چند مقاله در دانش

ــتم که برخی بیرون آمده و  ــی نوش راجع به فرهنگ های فارس

برخی هنوز منتشر نشده است و در جلد پنجم ذیل مدخل های 

ــیدی« و »فرهنگ  ــگ رش ــی« و »فرهن ــای فارس »فرهنگ ه

ــید. همۀ  ــری« و »فرهنگ قّواس« به چاپ خواهند رس جهانگی

ــی لغت  ــه قدیم ترین فرهنگ زبان فارس ــان معتقدند ک محقق

ــت و چون کتاب دیگری  ــت. این قول پذیرفته ای اس فرس اس

ــا به نظر بنده و در  ــدارد ناچاریم آن را بپذیریم؛ ام ــم وجود ن ه

ــنامه خواهد آمد، دالیلی عرضه  مقاله ای که در جلد پنجم دانش

ــل از لغت فرس در  ــه بر طبق آن فرهنگ دیگری قب کردم ک

ــی تألیف شده که تقریبًا در جایی ذکری از آن نشده  زبان فارس

ــه حاجی خلیفه  ــت ک ــت. و این غیر از فرهنگ قطران اس اس

ــته است. قراحصاری  ــیر« نام داش دربارۀ آن می گوید که »تفاس

ــی شامل اللغه نام این فرهنگ را  مؤلف فرهنگ ترکی به فارس

ــاره  ــب« ذکر کرده و در مقدمۀ صحاح الفرس )ص 8( اش »منتخ

ــامل حدود  ــت که این کتاب فرهنگ مختصری ش ــده اس ش

ــت. خود این فرهنگ در دسترس نیست، ولی  ــیصد لغت اس س

ــده  ــته ش ــلمًا تمام لغات آن در فرهنگ هایی که بعداً نوش مس

ــده است. ظاهراً  ــت. دربارۀ این فرهنگ زیاد بحث ش آمده اس

این فرهنگ همان لغاتی را شامل می شده که قطران از دیوان 

ــت و  ــوار بوده اس منجیک و دقیقی بیرون آورده و برایش دش

ــاره کرده که آن ها را برای او شرح  ــرو در سفرنامه اش ناصرخس

ــت. زبان قطران پهلوی بوده و در تمام منابع هم آمده  داده اس

ــانی که  ــت. تمام کس که زبان مردم آذربایجان پهلوی بوده اس

ــته یا سروده اند نام این زبان را پهلوی  به زبان محلی آنجا نوش

ــه اکنون دربارۀ آن صحبت می کنم،  ذکر کرده اند. فرهنگی ک

ــدی نوشته  بنا به دالیلی که به اختصار خواهم گفت، قبل از اس

شده است؛ ولی چه شده که نسخه های آن در دسترس نبوده و 

تنها در قرن دهم دو نفر به این کتاب اشاره کرده اند، نمی دانیم. 

ــتری )ف 1019ق( در مجالس المؤمنین  ــورهلل شوش قاضی ن

ــوی ازدی بصری فراهیدی  ــرح حال خلیل بن احمد نح در ش

ــابوری  ــروف می گوید: ابوعبدهلل محمد علکان غّواص نیش مع

ــه خود را از  ــده( ک ــی جنبدی )که در اصل چندی چاپ ش لیث

اوالد ملوک عجم ظاهر نموده در رسالۀ فرهنگ که از مؤلفات 

اوست گفته: »خلیل بن احمد در اصل از اوالد ملوک عجم بود. 

ــت کرد به کتاب العین و  ــان راس ــعر ایش خلیل زبان عرب و ش

ــاب العروض؛ پس من این را تألیف کردم و زبان عجم را به  کت

آن راست کردم.« 

نام و مشخصات ابوعبدهلل محمد بن غّواص در یتیمة الدهر 

فرهنگنویسیدرشبهقاره

علیاشرفصادقی*

* استاد بازنشستۀ دانشگاه تهران و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

تنظیم:سهیالیوسفی
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ــی در 429 ق فوت کرده، باید  ــده و از آنجا که ثعالب ــی آم ثعالب

ــد. ثعالبی گوید: »ابوعبدهلل از  وی هم زمان و یا مقدم بر او باش

ــد )که در همۀ چاپ های معروف یتیمة الدهر جنید چاپ  ده جنب

شده(، از رستاق پشت )که بشت چاپ شده(، ادیبی است متبحر 

ــانین و هم اکنون زنده است.«  ــاعری است ذواللس در لغت و ش

ــن عبارت تأیید می کند که غّواص معاصر او بوده و ثعالبی او  ای

ــت. در لباب االلباب عوفی نامش به صورت  ــناخته اس را می ش

ابوعبدهلل محمد بن عبدهلل جنیدی آمده و از شعرای دورۀ نظام 

ــمرده شده است. نظام الملک میان سال های 451 تا  الملک ش

485ق وزارت داشته است. هنگامی که ثعالبی می گوید غّواص 

ادیبی متبحر است، باید سنی از او گذشته و دارای دیوان بزرگی 

باشد. میان فوت ثعالبی که در سال 429ق بوده و وزارت نظام 

الملک 22 سال فاصله وجود دارد. اگر غّواص در سال آخر عمر 

ــال داشته است، در سال اّول وزارت خواجه باید  ثعالبی چهل س

ــد. پس باید الاقل اوایل وزارت خواجه را درک  ــاله باش 62 س

ــرس را بعد از 458 و  ــدی لغت ف ــد. می دانیم که اس کرده باش

ــت و بنا به قول ثعالبی  ــته اس قبل از مرگ خود در 465ق نوش

این شخص قبل از فوت ثعالبی در 429ق به لغت دانی معروف 

ــری از این فرهنگ با نام  ــت. صاحب فرهنگ جهانگی بوده اس

فرهنگ استاد عبدهلل نیشابوری یاد می کند که تا به حال کسی 

ــتاد عبدهلل نیشابوری همان غّواص جنبدی  توجه نکرده که اس

ــابوری است. در فهرست های کتابخانه های متعدد ایران و  نیش

ــت که امیدواریم  ــد، تعدادی فرهنگ های بی نام موجود اس هن

یکی از این ها فرهنگ غّواص جنبدی باشد. من دالیل دیگری 

ــروری هم  ــت مؤلِف فرهنِگ س ــه این فرهنگ در دس دارم ک

ــواهدی که وی از شعرای قدیم، از جمله رودکی، نقل  بوده و ش

ــخه های لغت فرس نیست باید از  می کند و در هیچ کدام از نس

ــده باشد. بعد از این  ــابه آن نقل ش این کتاب یا کتاب های مش

ــدی است و بعد آن فرهنگ هایی است  فرهنگ لغت فرس اس

که در هند نوشته شده است.

ــده، فرهنگ قّواس  ــی که در هند تألیف ش اولین فرهنگ

ــروف به فخر قّواس  ــاه غزنوی مع تألیف فخرالدین مبارک ش

ــال 699 ق فرهنگ  ــت. ظاهراً قّواس در س یا فخر کمانگر اس

خود را نوشته است. برنی در تاریخ فیروزشاهی او را از شاعران 

عالءالدین خلجی می داند و می گوید این کتاب را به نام وزیری 

ــمش را نمی برد( موشح کرده است. این وزیر به تحقیق  )که اس

مرحوم نذیر احمد باید »ملک نصرت جلیسری« باشه که دستور 

ــت؛ بنابراین فرهنگ قّواس  یا وزیر عالءالدین خلجی بوده اس

ــده  ــال 699 ق تألیف ش ــل از س ــد در دورۀ وزارت او و قب بای

ــد. فرهنگ قّواس یک فرهنگ دستگاهی است. فرهنگ  باش

دستگاهی در قاموس فرهنگ نویسان به فرهنگی گفته می شود 

که لغات را به لحاظ موضوعی مدون کرده باشند. در عربی لغت 

ــتگاهی زیاد داریم. یکی از معروف ترین آن ها السامی فی  دس

االسامی میدانی نیشابوری است. نخستین فرهنگ فارسی که 

ــته شده همین فرهنگ قّواس است  به این صورت در هند نوش

ــده است.  ــته نش و ظاهراً در هند پیش از آن کتاب دیگری نوش

ــاهنامه ای آورد  ــتی آمد و ش این مؤلف می گوید: »روزی دوس

ــه ای که بودیم مطرح کرد. شخصی  ــکالتش را در جلس و مش

ــت کتابی تألیف کنم که لغات زبان  ــه از من خواس در آن جلس

ــرد آورم.« این واژۀ پهلوی  ــی و پهلوی را در آن یک جا گ پارس

ــی میانه  ــا آمده با واژۀ پهلوی به معنی فارس ــه در فرهنگ ه ک

ــت. در مقاله ای که در مجلۀ فرهنگ نویسی چاپ شد  یکی نیس

ــده است. پهلوی در اصطالح  توضیح کافی در این باره داده ش

ــده  ــی دری اطالق ش ــا به زبان کهنۀ قبل از تدوین فارس قدم

ــتادان زبان پهلوی نیز اشتباه کرده اند. یکی  است. برخی از اس

ــان رساله ای به نام لغات فارسی میانه در هشت واژه نامۀ  از ایش

ــی نوشته و هر چه لغت مربوط به گویش های غرب یعنی  فارس

ــه را گردآوری کرده و لغات  ــت هم پهلوی غرب ایران بوده اس

ــات پهلوی آمده  ــه در فرهنگ ها به نام لغ ــی را ک کهنۀ فارس

ــت. قّواس  ــی میانه بر آن ها نهاده اس گرد کرده و عنوان فارس

می گوید: لغات پارسی و پهلوی یعنی پارسی های مهجور را من 

ــاره نمی کند. می گوید:  ــرد آوردم. وی به منابع خود اصاًل اش گ

ــت شاهنامه را که شاه نامه هاست پیش آوردم و سر تا پا  »نخس

خانه خانه فرو خواندم. هر چه سخن پهلوی بود همه را جداگانه 

بر کاغذی بنوشتم.فرهنگ نامه های دیگر که آن را فرهنگیان 

نوشته اند در زبان فارسی و در زبان تازی ترجمان کرده همه را 

فرو نگریستم و یگان یگان در خانۀ کاغذ نگار آوردم.«

ــت. ظاهراً مرادش از  ــش در اینجا مقداری مبهم اس عبارت

فرهنگ های ترجمه کرده، فرهنگ های دوزبانه است که عربی 

ــاره ای به اینکه فرهنگ نامه هایی که  به فارسی است. هیچ اش

آن ها را فرهنگیان نوشته اند چه بوده نمی کند؛ ظاهراً مقصودش 

ــت. قّواس بیشتر مدخل های کتاب خود  ــدی اس لغت فرس اس



145 
ـ تیر ماه 1392 دورة دوم، سال هفتم، شمارة یکم و دوم، فروردین 

ــت. با این تفاوت که اسدی برای آن ها  ــدی گرفته اس را از اس

ــاهد آورده، اما قّواس از شعرای  ــعرای مقدم بر خودش ش از ش

بعد از اسدی هم شاهد ذکر می کند. همان لغاتی که در آنجا از 

ــروی و منجیک و ... شاهد دارد در کتاب قّواس از سوزنی  خس

و معزی و ناصرخسرو و دیگر شعرا تا زمان خودش شاهد دارد. 

ــت. این  ــتاورد تازه ای اس ــس فرهنگ قّواس از این نظر دس پ

ــان هندی به  فرهنگ پنج بخش دارد و در میان فرهنگ نویس

فرهنگ پنج بخشی هم معروف بوده است. هر بخش چند گونه 

ــارۀ نام های خداوند و گونۀ  ــت بخش اّول درب دارد. گونۀ نخس

دوم در نام های فرشتگان، پیامبر، کتاب ها و دین هاست؛ و قس 

ــاهنامه به کتاب  ــذا. در هیچ جای این فرهنگ غیر از ش علی ه

دیگری اشاره نشده، ولی پیداست که وی منابعی داشته است، 

ــاهنامه نیست در این کتاب مدخل  زیرا مقداری لغت که در ش

شده است. امروز می دانیم که تعدادی از مدخل های این کتاب 

لغت های مصّحفی است که در هیچ کجا و در هیچ متن فارسی 

ــدی هم  وجود ندارد. برخی از لغات اصیل آن در لغت فرس اس

ــت؛ به عنوان نمونه: خانی به معنی چشمه، گریوه، ِشبی به  نیس

معنی شوید، کاژیره: زنیان، شومیز به معنی شیار و غیره و غیره. 

ــیار در سمک عیار یک بار به کار رفته  ــومیز به معنی ش البته ش

ــفانه به فرهنگ های  ــت. لغات مصّحف این فرهنگ متأس اس

ــه برهان قاطع که امّ االغالط  ــر انتقال یافته و در نهایت ب دیگ

ــی است، رسیده. از آنجا نیز به فرهنگ های  فرهنگ های فارس

ــیده است.  ــی رس جدید مثل لغت نامۀ دهخدا و لغت نامۀ فارس

ــبختانه اصل کار ما در فرهنگ جامع زبان فارسی بر این  خوش

بوده است که فقط لغات شاهددار را به عنوان مدخل بیاوریم.

من در مدخلی که برای فرهنگ قّواس در دانشنامۀ زبان و 

ادب فارسی نوشتم، فقط به چند نمونه از این اغالط اشاره کردم، 

ولی قصد دارم در یک مقالۀ مفصل در یکی از شماره های آیندۀ 

ــی تمام لغات مصّحف و شیوه های کار مصحح را  فرهنگ نویس

بیاورم.

ــیاری از لغات را که از  ــت. بس قّواس آدم دقیقی نبوده اس

ــوده، بدون ذکر  ــده اش هم معلوم ب ــدی نقل کرده و گوین اس

ــد: حکیمی گفته  ــت. مثاًل می گوی ــده در کتاب آورده اس گوین

ــاهدیم که شعری که در  ــت. گاه هم ش ــت؛ شاعر گفته اس اس

ــدی به شاعری نسبت داده شده قّواس به شاعر  لغت فرس اس

ـــأ تشّتت در  ــت. این خـود سـر منش ــبت داده اس دیگری نس

فرهنگ های بعدی شده است.

ــال پیش در دست نبود  فرهنگ قّواس تا چهل- پنجاه س

ــخۀ آن را نذیر احمد پیدا کرد و در سال 1353  تا اینکه یک نس

ــاند. بعد یک نسخۀ  ــر کتاب به چاپ رس در بنگاه ترجمه و نش

ــت سال پیش چاپ دیگری از  دیگر در کراچی پیدا کرد و بیس

ــت داد که خیلی کم به ایران  ــتان به دس این کتاب در هندوس

رسیده است. 

فرهنگنویسیدرشبهقاره ازقرنهشتمبهبعد

ــم دستور االفاضل فی لغات الفضائل  فرهنگ مختصری به اس

ــته شده و مؤلف آن حاجب  ــال 743ق نوش وجود دارد که در س

خیرات دهلوی است. مؤلف، فخر قّواس را بسیار ستایش کرده 

ــل از انقالب  ــال های قب ــت. این کتاب را نذیر احمد در س اس

ــرد. مؤلف خودش تاریخ تألیف  ــاد فرهنگ ایران چاپ ک در بنی

کتاب را به شعر درآورده است. البته دربارۀ این کتاب و اینکه به 

دستور چه کسی نوشته شده اطالعات زیادی در دست نیست. 

ــت می آید که ممدوح  نذیر احمد می گوید: از خود کتاب به دس

ــخصی به نام شمس الدین محمد َجنجیری از صدور یعنی  او ش

ــع دکن که فعاًل  ــتادآباد )از تواب ــاکن اس وزاری آن زمان که س

ــور هند قرار دارد( بوده است. بعدها ضیاءالدین  ــتان میس در اس

ــناس هندی، کتیبه ای در دکن  ــتادان ایران ش ــایی، از اس دیس

ــتادآباد نام شهری بوده که بعدها  ــف کرد که معلوم شد اس کش

ــده و در منابع هندی دیگر نام آن نیامده است. این  متروک ش

فرهنگ پر از اغالط است. هیچ شاهدی ندارد. با اینکه حاجِب 

ــّواس را تکمیل کند، اما کارش  ــته کار ق خیرات دهلوی خواس

ــت. چند نمونه را برای اثبات حرفم در اینجا  ــیار ضعیف اس بس

نقل می کنم. خباک: ششت گاه گوسفندان، خفجاء: گرانی باشد. 

ــت(؛ خرفق: نام  ــت: راهبر )اصاًل نمی دانیم چه واژه ای اس خزی

ــت نمی دانیم!(؛ خفقان: علت گلو. ختنبر:  عورتی )این زن کیس

مرد الفی.

ــیار کوتاه و در بیشتر موارد  مؤلف این فرهنگ لغات را بس

ــت. مصحح نیز هیچ یک از لغات را  با مترادف تعریف کرده اس

ــی آشنا نبوده  ــت توضیح نداده، چون اصاًل با لغات فارس درس

است. مثاًل در مورد یک لغت نوشته است: کذاست در قّواس یا 

در فالن فرهنگ. این کتاب پر است از تصحیف و باید یک بار 

ــو آن را تصحیح کند. واژه هایی  ــر یک ایرانی لغت دان از ن دیگ
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را که از قّواس گرفته مشخص کند و آن هایی را هم که نتیجۀ 

بدخوانی و غلط خوانی بوده روشن سازد. 

ــر الفضائل از  ــگ دیگری به نام بح ــتم فرهن از قرن هش

محمدبن قوام )تألیف شده در 795 ق( وجود دارد که هنوز چاپ 

ــتان جوان ما که به امر لغت توجه  ــده است و جا دارد دوس نش

دارند نسخه های آن را گرفته و با حواشی و توضیحات تصحیح 

ــده در 822 ق( از قاضی خان بدر  کنند. ادات الفضال )تألیف ش

ــه فرهنگ دیگری از  ــد دهلوی دّهاروال یا دّهاریوال )ک محم

عربی به فارسی دارد که قباًل در تهران چاپ شده( نیز فرهنگ 

ــت که هنوز چاپ نشده و یک نسخه از آن در موزۀ  معروفی اس

بریتانیا موجود است. ظاهراً یک نسخۀ دیگر هم در هند است. 

فرهنگ دیگر زفان گویاست )تألیف شده در حدود 837 ق( که 

سه بار چاپ شده است. سال تألیف آن به درستی معلوم نیست. 

ــت. تصحیح  ــتان موجود اس دو چاپ از این کتاب در فرهنگس

ــت که  ــکی اس بهترش کار نذیر احمد و یک تصحیح از بایفس

ــکی این  ــی تخصص دارد. بایفس در زمینۀ فرهنگ های فارس

ــی با یک حروف چینی  ــیه به صورت عکس فرهنگ را در روس

مغلوط به چاپ رساند و برای آن فهرست تهیه کرد. یک مقدمۀ 

ــی با پنج صفحه خالصۀ انگلیسی هم بر  66 صفحه ای به روس

ــت. بعد نذیر احمد نسخۀ دیگری از آن در هند پیدا و با  آن نوش

این چاپ مقابله کرد. این تصحیح در دو جلد در پتنا چاپ شده 

ــت. زفان گویا فرهنگی هفت بخشی است و مؤلف لغات را  اس

به صورت موضوعی به هفت بخش تقسیم کرده است و به این 

ــی شهرت یافته. این  جهت نزد هندیان به فرهنگ هفت بخش

ــن  ــاب نیز به تصحیح مجدد احتیاج دارد. باید منابعش روش کت

شود و تصحیفات بی شماری که بدان راه یافته مشخص گردد. 

از این فرهنگ یک چاپ بسیار بد در سال 1381 در تهران شد 

ــده: »فرهنگنامۀ زفان گویا و جهان پویا  ــته ش که روی آن نوش

ــن فرهنگ نامه هفت  ــی« در حالی که ای فرهنگنامۀ پنج بخش

ــت. مرحوم ایرج افشار نقد تندی در جهان کتاب بر  بخشی اس

ــت و قید کرد که مصحح به هیچ کدام از اطالعاتی که  آن نوش

ــده دسترسی نداشته  ــته ش تا این زمان در مورد زفان گویا نوش

است. 

ــرفنامۀ َمنَیری )تألیف  ــد از این ها فرهنگ مهِم ش بع  

ــده در 878 ق( در هندوستان نوشته شد. نویسندۀ این کتاب  ش

ــتوری ابراهیم بن قوام الدین فاروقی  ابراهیم قوام یا به تعبیر اس

ــت. یک جایی نوشته  ــت. هیچ اطالعی از او در دست نیس اس

ــت که مؤلف زفان گویا برادر جد اوست. این ابراهیم  ــده اس ش

قوام کتاب را به نام مراد خود شرف الدین یحیی َمنَیر نامگذاری 

کرده است.

منیر قصبه ای در روستای بهار هندوستان است و فاروقی 

معاصر ابوالمظفر باربک شاه پادشاه بنگال بوده که در سال های 

ــت. یک قصیده از مؤلف در  ــا 869 ق حکومت کرده اس 864 ت

ــاره کرده و ممدوح خود را  اول کتاب آمده که به این مطلب اش

در آن ستوده است. این کتاب نسخ متعدد دارد. چند سال پیش 

ــالۀ یکی از دانشجویان دانشگاه تهران بود و بعدها  موضوع رس

در دو جلد چاپ شد. مؤلف لغات را به باب و فصل تقسیم کرده 

ــت. در این  ــت. باب حرف اول و فصل حرف آخر لغات اس اس

ــت. مخصوصًا آن ها که در  ــگ اعالم خاص هم آمده اس فرهن

ــاهنامه آمده، مثل ایرج و رستم و زال و .. نام های جغرافیایی  ش

ــکون و اّران و ... و حتی نام های ناآشنا مثل  مثل استخر و آبس

آب مرغان: تفرج گاهی در شیراز. 

ــی که در نزد فرهنگ نویسان ما امری  ــفانه بی روش متأس

ــود. مؤلف  ــت، در این فرهنگ هم دیده می ش ــادی بوده اس ع

برخی افعال را به صورت صرف شده آورده مثاًل برد: ضد آورد، 

بچه نو بر آورد، آستین بر زد، ابرو زنم، بنازم، از کعبه چو بگذری 

و ... این ها مدخل های شرفنامه است، البته فرهنگ بسیار خوبی 

ــیاری از لغات را برای اول بار به دست آورده  ــت. معنی بس اس

ــتفاده کرده است. به نوشتۀ دکتر  و از فرهنگ های قبلی نیز اس

ــیاقی حدود هشت هزار و به نوشتۀ مصحح حدود ده هزار  دبیرس

ــه ای در نظر گرفته  ــرای لغات ترکی فصل جداگان واژه دارد. ب

ــور و مضموم و ساکن  ــت. لغات را به صورت مفتوح و مکس اس

ضبط کرده است. مثاًل نوشته بست به ضم. گاهی هم کلمات را 

با آوردن هم وزنشان مشخص می کند و می گوید: بشنج بر وزن 

ــتر با  فرنگ. تعریف مدخل ها در این کتاب معمواًل کوتاه و بیش

ــت. گاهی هم تعریف نکرده و گفته: معروف است،  مترادف اس

همان طور که در فرهنگ های بعدی می نویسند. بعضی وقت ها 

ــاهنامه تعاریف طوالنی دارد.  برخی مدخل ها مثل قهرمانان ش

مثاًل تعریف ایرج 29 سطر، بیژن چهل سطر و رستم 57 سطر. 

ــتر از همۀ متون  ــاهنامه بیش ــد که مؤلف با ش ــه نظر می رس ب

فارسی آشنایی و به آن عالقه داشته است. این فرهنگ شواهد 

ــعری خوبی دارد و مستند است. از فردوسی، سنایی، فرخی،  ش
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ــرو،  عنصری، انوری، خاقانی، ظهیر، کمال اصفهانی، امیر خس

ــاهد آورده و گاهی هم با نام کتاب هاشان  ــع و ... ش عبد الواس

مثاًل همای و همایون، بوستان از شاهد های دورۀ بعد، از ثنایی، 

ــید محمد رکن، بواسحاق شیرازی، ملک  ــیرازی، س منصور ش

ــت. مقداری شواهدش را از  ــف بن حمید، شاهد آورده اس یوس

ــعار خودش هم بسیار شاهد  تاج المآثر نظامی نقل کرده و از اش

ــعر موجود  ــت. تنها جایی که از این فرهنگ نویس ش آورده اس

است کتاب خودش می باشد و این هم خود غنیمتی است. البته 

این کار با شیوۀ فرهنگ نویسی علمی تناسبی ندارد. در مقدمه 

ــل مدخل ها می توان به  ــاره نکرده ولی در ذی به منابع خود اش

ــان  ــدا کرد. چند نمونه ای از منابع او لس ــی پی منابعش دسترس

ــعرا، زفان گویا، ادات الفضال، اصطالحات الشعرا، فرهنگ  الش

بخش و گونه که همان فرهنگ قّواس است، فرهنگ نامه )که 

ــت(، رسالةالنصیر )که موجود نیست و  نمی دانیم چه کتابی اس

ــده(، مواید  ــاره ش در مقدمۀ فرهنگ جهانگیری هم به آن اش

ــت(، کتاب مرغوبات از موالنا  الفواید )که دقیقًا نمی دانیم چیس

ــیرازی )نمی دانیم چیست(، برمک نامه، طبقات  شرف الدین ش

ــم  ناصری، عجایب البلدان، تاریخ بلعمی و یک فرهنگ به اس

ــاب( )که  ــان القنقلی )ص 91 کت ــات الترکی علی لس ــان اللغ تبی

ــت؟( که لغات ترکی کتاب را از آن نقل  نمی دانم تلفظش چیس

کرده است. از دو سه منبع شفاهی هم که از فضالی معاصرش 

ــیار نقل کرده و کتاب خودش را به این صورت فراهم  بودند بس

کرده. این کتاب بسیار مورد استفاده فرهنگ نویسان بعدی قرار 

گرفته است. 

ــرزا ابراهیم که در  ــگ می ــم فرهن ــی داریم به اس فرهنگ

ــروری به اسم فرهنگ میرزا از آن نام برده می شود.  فرهنگ س

ــین اصفهانی  ــاه حس این فرهنگ متعلق به میرزا ابراهیم بن ش

است که خالصۀ شرفنامه است با حذف بسیاری از شواهد آن. 

فرهنگ های دیگری که بعضی هایشان چاپ شده و برخیشان 

ــده و در هند نوشته شده اند عبارت اند از: لسان الشعرا  چاپ نش

ــق است و  که تنها از مؤلفش همین را می دانیم که نامش عاش

ــن کتاب را هم نذیر احمد چاپ  ــالع دیگری از او نداریم. ای اط

کرده و بایستی در حدود 800 ق تألیف شده باشد. تحفةالسعادۀ 

اسکندری )916 ق( از محمود بن شیخ ضیاء الدین یا ضیاء الدین 

محمد که به نام اسکندر لودی نوشته شده است. نسخش بسیار 

ــت. در سال 925 ق مؤید الفضال از  ــده اس کم و هنوز چاپ نش

محمد بن الد دهلوی نوشه شده که شاهنامه و نظامی و برخی 

ــعار سنایی و خاقانی و ظهیر را گرفته و لغات آن ها را بیرون  اش

آورده است. این فرهنگ مشتمل بر لغات فارسی، عربی و ترکی 

است. تمام فرهنگ های دیگری که در هندوستان نوشته شده 

ــرفنامه، همه حاوی لغات فارسی االصل  و ذکر کردم، غیر از ش

ــی را آورده و در یک  ــرفنامه یک مقدار لغات عرب ــتند. ش هس

ــت. منبع  ــت. البته مفصل نیس ــته اس فصل لغات ترکی را نوش

معدودی داشته ولی مؤید الفضال بیشتر از شرفنامه لغات عربی 

را آورده است، منتها چاپی که از آن در دست است بسیار مغلوط 

ــنگی شده.  ــتان و در دو جلد چاپ س ــت. دو بار در هندوس اس

ــخه هایش در برخی کتابخانه های  ــت ها دیدم که نس در فهرس

ایران هم هست. این را نیز بایستی عالقه منداِن به لغت مقابله 

ــی آمادۀ چاپ سازند. کتاب نسبتًا  کنند و با توضیحات و حواش

ــت. منتها همان طور که گفتم، فرهنگ های بعدی  مفیدی اس

ــتند. مؤید  ــامل تصحیفات فرهنگ های قبلی هم هس همه ش

ــتر از دیگر  ــال که من خیلی به آن رجوع کردم خیلی بیش الفض

فرهنگ ها غلط دارد. شرفنامه هم غلط دارد؛ دستور االفضل و 

زفان گویا نیز خیلی غلط دارند و مؤید الفضال اغالط دیگری به 

ــخ مغلوطی از آن کتاب ها در دست  آن ها اضافه کرده، چون نس

ــته است. مثاًل یک واژه در جایی به یک شکل نوشته شده  داش

ــخه ای دیگر همان کلمه به صورت دیگر و این مؤلف  و در نس

ــت. کتابی دیگر که ظاهراً در  هر دو صورت را مدخل کرده اس

ــت قنیة الطالبین قاضی ِخطاب است. این کتاب را  ــت نیس دس

ــت داشته اند و به اسم  اغلب فرهنگ نویس های هندی در دس

ــم داریم ولی  ــه یک قنیة دیگر ه ــام برده اند البت ــة از آن ن قنی

معمواًل وقتی از قنیة نام می برند منظور قنیة الطالبین است که 

از دستور االفاضل زیاد نقل کرده است.

ــرهندی  ــگ بعدی مدار االفاضل از هلل داد فیضی ِس فرهن

ــت که در زمان جالل الدین اکبر نوشته شده و دکتر محمد  اس

ــگاه پنجاب، آن را در سال 1337ش توسط  ــتاد دانش باقر، اس

ــگاه پنجاب با بودجۀ دولت وقت ایران در چهار  انتشارات دانش

ــت.  ــت. با نوعی نقد همراه اس جلد چاپ کرد. کتاب بدی نیس

ــاهد آورده و طبعًا باید مدخل هایی را  برای برخی از مدخل ها ش

ــاهد ندارد جست و جو کرد و دید که تصحیف اند یا اصیل؛  که ش

ــت. مصححین خارجی  ــح از عهدۀ این کار برنیامده اس مصح

ــی و به لغات آن  ــلط کافی به زبان فارس ــتن تس به علت نداش
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نمی توانند تشخیص بدهند که یک لغت اصیل است یا مصّحف. 

ــت که در فرهنگ های قبلی  مقداری ترکیب در این کتاب هس

ــود که باید چقدر  نیامده و از حجم چهار جلدی اش معلوم می ش

لغت اضافه داشته باشد. شعری در ماده تاریخ آن گفته که سال 

ــال تاریخ او از  ــخص می کند: پی س تألیف کتاب را 1001 مش

قضا / خرد گفت فیضی بگو فیض عام )که »فیض عام« معادل 

هزارویک می شود(. 

ــمس الدین  ــری که گمنام مانده فرهنگ ش فرهنگ دیگ

ــت که فقط در فرهنگ وفایی نامی از آن  محمد کشمیری اس

آمده است. یعنی در دسترس هیچ کدام از فرهنگ نویسان قبلی 

ــه راجع به فرهنگ های  ــوده و در هیچ یک از کتاب هایی ک نب

ــده از جمله مقاالت بلوخمان و دوالگارد و  ــته ش ــی نوش فارس

ــتوری و فهرست سعید نفیسی و کتاب شهریار نقوی  کتاب اس

و دبیرسیاقی نامی از آن برده نشده است. 

ــت به رسالۀ حسین وفایی،  فرهنگ وفایی که معروف اس

ــب صفوی و در ایران نوشته شده است.  ــاه طهماس در زمان ش

ــده ولی دالیلی در  ــن مطلب صریحًا جایی گفته نش اگرچه ای

ــده، برای اینکه  ــت که این کتاب در ایران نوشته ش دست اس

ــده اند، گاه به گاه  ــته ش معمواًل در فرهنگ هایی که در هند نوش

ــاره می شود که این را به هندی چنین گویند. این عبارت در  اش

ــر عکس چون مؤلفش  ــت و ب فرهنگ وفایی یک بار هم نیس

ــیرازی در آن آمده است و  ــیاری از لغات ش ــیرازی بوده بس ش

ــی را آورده و می گوید: »این همان  گاهی اوقات هم لغات ترک

ــت که ترکان فالن گویند.« پیداست مؤلف در زمان صفویه  اس

با ترکان ایران محشور بوده و این لغات را از آن ها شنیده است. 

فرهنگ وفایی در سال 933ق تألیف شده است. در مقاله ای که 

ــی چاپ کردم، تمام منقوالت فرهنگ  در مجلۀ فرهنگ نویس

ــمیری را از فرهنگ وفایی استخراج  ــمس الدین محمد کش ش

کردم. پیداست که شواهد شعری داشته و بعضی از اعالم را نیز 

در کتابش آورده است. مثاًل برای زردشت شرحی نسبتًا مفصل 

ــت.  ــعر آورده اس ــعدی ش داده و برای بعضی از مدخل ها از س

پیداست که بعد از سعدی بوده است وفایی مدام با عنوان موالنا 

ــمس الدین محمد کشمیری از او یاد کرده. ذکر کلمۀ موالنا  ش

ــه زمان او زندگی  ــان می دهد که این مؤلف باید نزدیک ب نش

ــد. هیچ اطالعی هیچ کجا از این کتاب نیست. هیچ  کرده باش

نسخه ای از آن هم در هیچ کتابخانه ای موجود نیست. فرهنگ 

جهانگیری هم یک بار از شمس الدین محمد کشمیری مطلبی 

ــته و از  ــت نداش ــت که کتاب را در دس نقل کرده، ولی پیداس

طریق فرهنگ وفایی این نقل قول را آورده است. به نظر بنده 

مؤلف این فرهنگ گرچه اسمش کشمیری است، اصاًل هندی 

نیست. در بین منقوالتی که در فرهنگ وفایی از آن آمده است 

ــته شدن کتاب در هند باشد، نیست.  نکته ای که داللت بر نوش

ــان می دهد نثر او نثر  چیزهایی که وفایی از او نقل می کند نش

ــد و احتمااًل وی از  ــاراتی هم به هند نمی کن ــت. اش ایرانی اس

کشمیر هند آمده و ایرانی شده بوده است.

فرهنگنویسیدرشبهقارهازقرنیازدهمبهبعد

ــی  در آغاز قرن یازدهم با پدیده های مهم تری در فرهنگ نویس

ــتیم. یعنی نیمۀ اول و آغاز نیمۀ دوم قرن  ــی روبه رو هس فارس

ــی است که اولین  ــاهد تألیف چند فرهنگ خوب فارس یازده ش

آن ها فرهنگ جهانگیری می باشد. فرهنگ جهانگیری تا چهل 

ــال پیش چاپ نشده بود تا اینکه مرحوم دکتر رحیم عفیفی،  س

ــی مشهد، نسخه های این  ــتاد زبان پهلوی دانشگاه فردوس اس

ــه جلد قطور چاپ  ــاب را گردآوری و آن را تصحیح و در س کت

ــات و عبارات  ــیط و یک جلد اصطالح ــرد. دو جلد لغات بس ک

ــین پسر  ــت. مؤلف این فرهنگ میر جمال الدین حس لغوی اس

ــک جا ذیل  ــت که ی ــیرازی اس ــن اینجوی ش فخرالدین حس

ــاره می کند که از طرف مادر به  کلمۀ پویه در فرهنگ خود اش

عضدالدوله دیلمی می رسد. در اوایل جوانی از ایران به هند رفته 

و در دکن، جنوب هند ساکن شده، اما بعد به دربار اکبرشاه آمده 

و شروع به نوشتن فرهنگ خود کرده است. تقریبًا سی سال یا 

کمتر از سی سال برای آن زمان  گذارده است. سال 1005ق را 

ــتی سال آغاز تألیف این فرهنگ دانست که مؤلف شروع  بایس

به گردآوری مواد آن کرده است. بسیار اهل مطالعه و آدم بسیار 

جدی ای بوده است. هر چند استعدادش درخشان نبوده و قدرت 

ــت و جو گر بوده و بسیار مطالعه  ــت، ولی جس تمیزش زیاد نیس

ــت. شواهد بی شمار  ــتفاده کرده اس کرده و از منابع زیادی اس

ــعری و نثری برای مدخل های کتاب خود آورده و اولین بار  ش

ــن فرهنگی را  ــده در هند چنی ــت که یک ایرانی هندی ش اس

ــت. البته چون در جوانی به هند رفته نمی دانیم باید  ــته اس نوش

ــته و  ــاب کنیم یا ایرانی؛ کتاب را در هند نوش آن را هندی حس

ــت. در دربار اکبر بوده و کتاب  مطالعاتش را آنجا انجام داده اس
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ــت. به  را بعد از فوت اکبر در 1017ق به جهانگیر اهدا کرده اس

ــم آن را فرهنگ جهانگیری گذاشته است.  همین جهت هم اس

در 1032ق در آن تجدید نظر کرده و صورت کامل تری از این 

ــت داده است که در این چاپ اضافات را در قالب  کتاب به دس

ــته اند. ترتیب آوردن لغات در این کتاب برای کسانی که  گذاش

ــنایی ندارند مشکل آفرین است. یعنی یک ترتیب بدیع  زیاد آش

به کار برده که هیچ کجا سابقه نداشته است.

ــروف مدخل ها را به  ــان ح گفتیم که بعضی فرهنگ نویس

ــرف اول و آخر یک واژه را  ــیم می کردند و ح باب و فصل تقس

ــالک قرار می دادند. اما مؤلف فرهنگ جهانگیری حرف دوم  م

را مالک قرار داده است. با کمی ممارست می توان با این شیوۀ 

ترتیب، واژه ها را در این فرهنگ پیدا کرد. به هر حال ترتیب بدی 

ــت. این فرهنگ مقدمۀ بسیار خوبی دارد. دوازده آیین دارد.  اس

ــی از مقدمه را آیین گفته است. آیین اول دربارۀ  یعنی هر بخش

ــی یعنی سگزی و هروی  نام پارس و زبان های هفتگانۀ پارس

ــی و پهلوی  ــغدی که متروک اند و زبان های پارس و زاولی و س

ــت  ــه متداول اند و می توان به آن ها کتاب و نامه نوش و دری ک

ــعر سرود. باز اینجا پهلوی همان لغات مهجوری است که  و ش

در نوشته های ادبی قدیم می شده از آن ها استفاده کرد. در این 

ــی آورده از جمله اینکه نبی اکرم بعضی  ــن مطالب گوناگون آیی

کلمات و جمالتی به پارسی گفته اند و دربارۀ جواز خواندن نماز 

ــر ایرانیان و دیگران  ــی و فضیلت ایرانیان بر غی به زبان پارس

مطالبی آورده. آیین دوم در بیان چگونگی زبان فارسی، تعریف 

ــخن، نظم، نثر. آیین سوم در تعداد حروف هجا، فرق  کلمه، س

میان دال و ذال؛ آیین چهارم در ذکر ترتیب این فرهنگ؛ آیین 

ــم در بیان تبدیل  پنجم در حروف و عالمت های آن؛ آیین شش

حروف بیست وچهارگانه به هم، مانند تبدیل »ب« به »و« در آب 

ــتاس دسداس،  و اَو، نهیب- نهیو، تبدیل »ت« به »د« مانند دس

تبدیل »ج« به »ژ« لجن لژن )که این ها همه تازگی دارد(، آیین 

هفتم در ضمایر، آیین هشتم در ذکر کلماتی که برای زینت در 

ــد مانند »مر« قبل از مفعول صریح و فرا به همراه  کالم می آورن

ــم؟ )او و  فعل، مثل فرارفتن و »خود« در جمله من خود چه کس

دیگران نقش این اجزا را نمی دانستند و گفته اند برای زینت به 

ــت آوردن  ــد(، آیین نهم در کلماتی که برای به دس کار می رون

ــم ها و فعل ها می افزایند، مانند »گار«  معانی گوناگون به آخر اس

ــوزگار و »که« در جملۀ: تعزیرش کردم که نماز نمی کرد.  در آم

ــوند به معنای دقیقش منظور نویسنده نیست؛ آیین دهم در  پس

ــوند،  بیان حروفی که به اول، میان و پایان کلمات افزوده می ش

ــد »أ« در ابر ابی و ابا، که پس از حذف آن معنی کلمات به  مانن

حال خود باقی می ماند و »آ« در بمیراد و مباد و دوشادوش. آیین 

ــاب است. همان طور که  دوازدهم در عقد انامل که نوعی حس

ــت. مؤلف تصور درستی از دستور  می بینید مطالب پراکنده اس

زبان فارسی نداشته. مطالب گوناگونی را ذیل یک عنوان آورده 

ولی بحث های خوبی ذیل همین مباحث آمیخته به دست داده 

ــت که  ــوند و پیداس ــت که مطرح می ش که برای اّولین بار اس

آن ها را از جاهای مختلف تلفیق کرده است. مدخل های کتاب 

ــیط اند و تعدادی کلمۀ مرکب و ندرتًا مضاف  معمواًل کلمات بس

و مضاف الیه که ترکیب نحوی حساب می شوند هم مدخل قرار 

ــه صورت آش بچگان آورده،  ــد. مثاًل آِش بچگان که ب گرفته ان

ــا را قاعدتًا باید  ــروانی که این ه ــای پیل، آینۀ چینی، راه خس پ

ــوارد از مقولۀ مدخل های صرفی  ــوم می آورد. این م در جلد س

ــتند از نظر معنی و مدلول نام های عام، نام های جغرافیایی  نیس

ــل آزرمیدخت و اردوان و  ــاهان و معروفان، مث و نام های پادش

ــنِّمار، نام های  ــر این ها و حتی نام های غیرایرانی، مثل ِس نظای

ــب، را نیز انتخاب کرده و  ــاطیری، مثل هاماوران و ارجاس اس

ــت. نام های جغرافیایی  ــل انتخابش هم معلوم نیس آورده و دلی

ــات دیلمان؛ انجیره:  ــل انبوه: کوهی از مضاف ــی خاص مث خیل

چشمه ای در چهار فرسنگی یزد را نیز گاهی آورده است.

در مقدمه اشاره کرده که من خیلی از این ها را از نزهةالقلوب 

نقل کردم. این منبع جغرافیایی در دستش بوده، اما منابع دیگر 

ــته است. تلفظ لغات را بر اساس  جغرافیایی را نیز در اختیار داش

مفتوح و مکسور و مضموم و ساکن بودن به دست داده. سکون 

ــاًل می گوید: به ثانی  ــت. مث را به صورت »زده« به کار برده اس

ــگاه دوم. تعریف های  ــاکن در جای زده؛ یعنی با یک صامت س

ــن، بدون حشو و غیر  ــت، بسیار روش ــت داده اس خوبی به دس

طوالنی. اّول بار است که می بینیم تعاریف مفید، کوتاه و ساده 

ــت.  ــیار کم اس ــت. تعداد تعاریف طوالنی در این کتاب بس اس

ــت و جوی  ــاهد آورده و همه حاصل جس ــعرا به فراوانی ش از ش

ــدی، ناصر خسرو، قطران، سنایی، انوری،  خودش است. از اس

ازرقی، خاقانی و ... 

متأسفانه چون تعداد شواهد در این چاپ زیاد بوده مصحح 

ــت که مثاًل عنصری  ــخص نکرده اس در نمایۀ آخر کتاب مش
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ــه جهانگیری از  ــعرایی را ک ــت ش در کجاها آمده. فقط فهرس

ــت. برخی از شواهدی که  ــاهد آورده به دست داده اس آن ها ش

ــتند برای اینکه با ضبط هایی چاپ  ــیار مفید هس نقل کرده بس

ــده که با ضبط دیوان شعرا متفاوت است. ظاهراً نسخه های  ش

ــته و این کمک می کند که بتوانیم  ــت داش کهن تری را در دس

ــعرای قدیم را به کمک این فرهنگ  تصحیفات دیوان های ش

ــکال فرهنگ جهانگیری این است که  تصحیح کنیم. یک اش

ــت. شمس، مؤلف معیار  ــمس فخری بسیار نقل کرده اس از ش

ــم معیار جمالی  ــت. بخش چهار کتاب خود را به اس جمالی اس

ــدی را  ــحاقی به لغت اختصاص داده و لغات اس و مفتاح ابو اس

گرفته و باقی لغات را از جاهای دیگر گرد آورده و شواهد همه 

ــواهد از خودش شعر ساخته است.  را حذف نموده و به جای ش

ــی  ــنامۀ زبان و ادب فارس من در مدخل معیار جمالی در دانش

نوشتم که فایده ای که این کتاب دارد به خاطر تلفظ لغات است 

ــخص می شود شمس فخری اصفهانی با چه تلفظی از  که مش

ــنا بوده است. تنها چیزی که می توان از آن استفاده  کلمات آش

ــت و اینکه منابعش شامل چه لغاتی بوده است.  کرد همین اس

ــت، با اینکه ایرانی  ــات مصحف در این کتاب کم نیس البته لغ

بوده خیلی از لغات را نمی شناخته. جهانگیری در مقدمۀ کتاب، 

ــت داده و 44 فرهنگ را ذکر کرده که  ــع لغویش را به دس مناب

ــی زبان فارسی بی سابقه است. بسیاری از این  در فرهنگ نویس

ــت نیست. از جمله فرهنگ غّواص گنبدی  کتب امروزه در دس

یا جنبدی و برخی فرهنگ های دیگر. امیدواریم نسخه هایشان 

ــخ خطی آن ها را  ــود. نُه فرهنگ را ذکر می کند که نس پیدا ش

ــته و چون اول و آخر آن ها افتاده بوده، او متوجه  در اختیار داش

ــده که این ها چه کتاب هایی هستند، مال چه کسانی بوده،  نش

ــده اند. برخی از منابع  ــان کیست و کجا و کی نوشته ش مؤلفش

ــمار دیگری که از آن ها استفاده کرده عبارت اند از: کامل  بی ش

ــی، تاریخ  ــی، نقد محصل از عالمۀ طوس التعبیر ُحَبیش تفلیس

ــی،  حافظ ابرو، تاج المآثر نظامی، عجایب الدنیا از آذری طوس

ــتان  ــب المخلوقات، تاریخ بیهقی، بس ــب البلدان، عجای عجای

العارفین ابولیث سمرقندی و ... مؤلف این کتب را مطالعه کرده 

ــت. در  ــرای فرهنگ خود مواد گردآوری کرده اس ــا ب و از آن ه

ــت  ــتفاده کرده که فهرس خاتمۀ کتاب هم از منابع دیگری اس

ــت. با مطالعۀ فرهنگ های قبل و بعد از جهانگیری  مفصلی اس

ــدازۀ این مؤلف مطالعه  ــویم که هیچ مؤلفی به ان متوجه می ش

ــه گفتم قدرت  ــت، منتها همچنان ک ــت و جو نکرده اس و جس

ــت. بسیاری از کلمات را  ــخیص و تمیزش ضعیف بوده اس تش

ــوط و مصحف بودنش  ــور و منظوم دیده مغل ــخ منث که در نس

ــت. برای برخی  ــخیص نداده و آن ها را مدخل کرده اس را تش

ــاهدی ذکر نکرده و این یکی دیگر از اشکاالت  مدخل ها نیز ش

کار اوست. 

ــت که  ــر در این دوره برهان قاطع اس ــگ مهم دیگ فرهن

ــوع می کنند، ولی اصاًل فرهنگ خوبی  امروزه خیلی به آن رج

نیست. برهان معروف ترین فرهنگ است و با چاپی که مرحوم 

ــت داد و در دوران جوانی اش  ــتاد معین از این کتاب به دس اس

ــی بر آن نوشته و وجه اشتقاق و ریشه شناسی لغات آن را  حواش

به دست داده شهرت بیشتری پیدا کرده و االن مرجع دم دست 

ــت. متأسفانه برهان جامع االغالط  بسیاری از پژوهشگران اس

ــت. یعنی تمام تصحیفات لفظی و  تمام فرهنگ های قبلی اس

ــیاری از مدخل هایش غلط است  معنوی در آن وجود دارد. بس

ــی ندارند. بعضی معانی ای  ــن کلماتی اصاًل وجود خارج و چنی

ــت داده معانی غلطی هستند. البته مرد امینی بوده و  که به دس

ــت. اگر کلمۀ پنیر به صورت  هیچ کدام را از خود در نیاورده اس

ــده آن را نیز ذکر کرده و گفته: پنیر و  ــخه ای آم ننیر هم در نس

ــی ظاهراً خیلی به  ــد. تبریزی االصل بوده ول ــر هم گفته ان ننی

ــته و کتابش را در هند نوشته است.  ــی تسلط نداش زبان فارس

ــت و منابع را  تصحیحی که مرحوم دکتر معین کرده کامل نیس

ــین  ــت. مؤلف کتاب محمد حس از تمام مدخل ها در نیاورده اس

ــت. می گوید که من آمدم  ــف تبریزی معروف به برهان اس خل

ــریانی و  ــوی و دری و یونانی و س ــی و پهل ــع لغات فارس جمی

ــد )هزوارش ها( و  ــات عربی و زند و پازن ــی و بعضی از لغ روم

ــترکه و استعارات و کنایات و جمیع  لغات غریبه و متفرقه و مش

ــرمۀ  ــروری و س فواید فرهنگ جهانگیری و مجمع الفرس س

ــین االنصاری را، که هر یک  ــلیمانی و صحاح االدویه حس س

ــاوی چندین کتاب لغت اند، به طریق ایجاز آوردم. فقط چهار  ح

ــن تعریف لغات به منابع دیگر  ــع را ذکر کرده، ولی در ضم منب

خود اشاراتی کرده است. 

■


