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مرآتاالصطـالح،آنندراممخلص،بامقدمهوتصحیحچندر

شـیکروحمیدرضاقلیچخانیوهومنیوسفدهی،جلداّول:

85+423+48،دهلینو،2013م.

ــت که  ــی از کتابهای لغت فراوانی اس ــالح یک مرآت االصط

ــی نوشتهاند. این اثر در دو جلد منتشر  هندیان برای زبان فارس

ــت: جلد اول آن شامل یک مقدمه به فارسی است در  شده اس

ــت به خط  ــت مطلبی اس 85 صفحه )که چهار صفحۀ آن افس

ــائل راجع به آن( و اصل  ــتعلیق دربارۀ خالصه و تیول و مس نس

کتاب در 423 صفحه و سپس مقدمهای به انگلیسی که ترجمۀ 

همان مقدمۀ فارسی است.

ــامل مطالب  ــی( ش ــی )و به تبع آن انگلیس ــۀ فارس مقدم

متنوعی است که قدری با اطناب توأم است و شاید ممکن بود 

آن را مختصرتر کرد تا از حجم کتاب کاسته شود و اهّم مطالب 

آن به شرح زیر است.

ــارهای است به اوضاع سیاسی و اجتماعی هند  در ابتدا اش

ــفته بازار حکومتهای پیدرپی  در قرن دوازدهم هجری و آش

ــوت اورنگ زیب که  ــاهان تیموری بعد از ف و کوتاهمدت پادش

بخشی از آن مقارن زندگی آنندرام مخلص، مؤلف کتاب، بوده 

است )نُه صفحه(.

ــپس زندگی و شرح حال آنندرام مخلص به تفصیل )در  س

46 صفحه( آمده است که شامل موارد زیر است: نام و شهرت، 

تاریخ و محل تولد، نسب و نیاکان، خانواده و خویشان، تربیت و 

تحصیالت، خصوصیات اخالقی و امثال آنها. در این قسمت 

ــه حضور بیدل  ــالگی ب ــد که مخلص در حدود 21 س مینویس

ــال نزد او  ــیده و حدود پنج س ــوی )1054–1133 ق( رس دهل

ــاگردی کرده است؛ سپس بعد از فوت بیدل، نزد سراجالدین  ش

ــت  ــاگردی پرداخته اس علیخان آرزو )1099- 1169ق( به ش

ــته است.  ــال 1164ق، ادامه داش که تا آخر عمرش، یعنی تا س

ــوری و مصرف مواد مخدر و  ــتیاق به پرخ مخلص به علت اش

ــیار چاق شده بود که دیگر قادر به حرکت نبود و در  تریاک بس

ــالگی فوت کرد.  اواخر عمر در خانهاش منزوی بود و در 57 س

او شاعر بود و به فارسی هم شعر می سرود، ولی هندو بود. وی 

در سال 1132ق به دربار محمد شاه تیموری که از 1131ق تا 

ــرح حال او از تذکرههایی  1161ق حاکم هند بود راه یافت. ش

چون سفینۀ خوشگو و مجمع النفایس و خزانۀ عامره در مقدمه 

ــامل شانزده کتاب و رساله، در  ــده است. آثار مخلص ش نقل ش

بخشی از مقدمه شرح داده شده است و سالشمار زندگی او هم 

پس از آن در دو صفحه به اختصار آمده است.

ــی کتاب  ــص، به معرف ــال مفصل مخل ــرح ح ــد از ش بع

مرآتاالصطالح و نسخههای آن و روش تصحیح آن پرداخته 

ــات مقدمۀ کتاب با  ــمارهگذاری صفح ــت )26 صفحه(. ش اس

ــت که ارجاع  حروف التین )نه اعداد التین( صورت گرفته اس

بدان را مشکل میسازد در حالی که صفحات مقدمۀ انگلیسی 

با اعداد التین شمارهگذاری شده است.

ــده که در جلد اول پس  ــر ش اصل کتاب در دو جلد منتش

ــه(، لغات به ترتیب الفبای  ــه صفح از مقدمۀ کوتاه مخلص )س

ــامل لغات فارسی از الف تا آخر  ــی تنظیم شده است و ش فارس

زا است. 

ــن به معرفی کتاب، ذکر این نکته ضروری  قبل از پرداخت

ــیزدهم  ــداول در هند در قرن دهم تا س ــی مت ــت که فارس اس

هجری که بهویژه در دربار سالطین مغول رواج داشت کمی با 

ــی رایج در ایران متفاوت بوده است. یعنی اصطالحات و  فارس

لغات و تعبیراتی در هند رایج بوده که در ایران به کار نمیرفته 

ــی با ترکیب و  ــود از کلمات فارس ــت و هندیان به ذوق خ اس

مرآتاالصطالحتألیفآنندراممخلص

مصطفیذاکری*

* استاد بازنشستۀ دانشگاه.
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ــتقاق ساختهاند و این لغات و تعبیرات اکنون برای ما غریب  اش

ــیزبانان تعبیرات و لغات  ــت و در مقابل آنها فارس و ناآشناس

ــم اصاًل در ایران  ــه کار میبرند. و بعضی از آنها ه دیگری ب

ــون خاص تمدن و فرهنگ  ــه کار نمیرود و معادلی ندارد چ ب

هندیان و هندویان بوده است.

ــۀ اول جلد اول  ــل صفح ــن نکته من چه ــا توجه به ای ب

ــرح  ــیام را ش مرآتاالصطالح را مرور کردم که خالصۀ بررس

میدهم:

ــیاری از موارد وقتی شاهدی برای سخنی  اول آنکه در بس

ــاب« بیتی از ِمرزا  ــل مدخل »آب آهنت ــر میکند، مثاًل ذی ذک

ــپس  ــاهد ذکر می کند و س زکی متخلص به ندیم به عنوان ش

ــطر معرفی میکند  ــرزا زکی )یعنی میرزا زکی( را در هفت س م

ــد دیوانی قریب به دو هزار بیت دارد. در ذیل »آب در  و میگوی

ــت، مینویسد که این تعبیر را مال  ــم ندارد« یعنی بیحیاس چش

ــاطع کشمیری به کار برده است و بیتی به شاهد ذکر نکرده  س

ــاطع را می نویسد و میگوید  ــپس شرح حال مال س است و س

ــعری از او به عنوان  ــوان مختصری دارد اما به جای آنکه ش دی

ــاطع را نقل میکند؛  ــه ذکر کند دو بیت از ممدوح مال س نمون

یعنی از امیراالمرا بهادر. ظاهراً این مال ساطع کشمیری کتابی 

ــاطع که لغتنامهای فارسی بوده  ــت به نام حجت س ــته اس داش

ــت. این کتاب بنا به نوشتۀ ویراستاران مرآت االصطالح در  اس

ذیل منابع مرآت االصطالح، مفقود است و نشانی از نسخههای 

ــت اما مخلص 120 لغت و تعبیر از این  ــایی نشده اس آن شناس

ــت و ضمنًا  ــت که معرف چگونگی آن اس کتاب نقل کرده اس

ــان در 1382ق در کلکته  ــاطع بره کتاب دیگری هم به نام س

ــده است که ردی است بر قاطع برهان )نک: مقدمۀ برهان  چاپ ش

ــت  ــته اس ــع، چاپ معین، ص 311(. در ذیل عنوان »آرزو« نوش قاط

ــت که فقیر سی سال  ــراجالدین علیخان اس که این تخلص س

خدمت ایشان بوده است و سپس شرح حالی از او در دو صفحه 

ــت که ما را به یاد »بابا من  آورده و غزلی هم از او نقل کرده اس

کمبوزه میخواهم« میاندازد که شخصی به پسرش گفت مثل 

ــوی و پسر گریهکنان چنان  کمبوزه بر زمینت میزنم که له ش

گفت. 

ــاهدی از محمد سعید اشرف آورده که در آن  آبانداختن: ش

ــته آب می اندازد« ذکر شده، یعنی سوراخ است و  »حوض شکس

آب از آن ترشح میکند و آن تعبیری است هندی. 

آباندرشیشه: رنگی است مایل به سبزی.

ــفید مایل به سیاهی )این لغت نیز  آبباالیسـنگ: رنگ س

هندی به نظر میآید(.

ــم  ــی زهر چش آبچشـمگرفتن: تعبیر هندی که در فارس

گرفتن گویند.

ــی میگویند آب  ــر هضم )در فارس ــی آب دی آبدم دار: یعن

سنگین است(.

آبازچشـمپریدن و نیز چراغ از چشم َجستن )هر دو برابر 

است با فارسی برق از چشم کسی پریدن یعنی در اثر سیلی که 

به کسی بزنند از چشمش برق بپرد(.

آتشبرگ: یعنی چقماق )؟(.

ــا آتش تا خمیدگی آن  آتشـکاری: گرم کردن کمان یا تیر ب

راست شود. 

ــت: »نصرآبادی در  ــته اس آتش کـش:در ذیل این کلمه نوش

ــری را به  ــه جرمی مال طاه ــاه بنا ب ــته که ش تذکرهاش نوش

ــهها دهانیدند.  ــرخ در آتش کرده بودند بوس ــی که س آتش کش

ــق تازی مال طاهری نائینی که در  ــاره است به واقعۀ عش )اش

ــت و غرض از نقل آن  ــه 296 تذکرۀ نصرآبادی آمده اس صفح

تعبیر بوسه ها دهانیدن است که منظور آن است که شاه عباس 

آتش کش را به لب و دهان مال طاهری گذاشت و گفت بر جای 

ــوزاند و این تعبیر،  آن غالم این را ببوس و لب و دهانش را س

یعنی بوسه دهانیدن، در فارسی نیست.(

آثار: یعنی بنیاد و بنای دیوار )؟(.

آزاد: در مورد سوسن و سرو یعنی بیثمر و بیتی از واعظ شاهد 

آورده است که گوید: 

غم گواراتر بود آزادگان را در سرور

آب تلخی بید را باشد به از آب حیات

ــد و مصرع دوم هم  ــرور« باش ــرور« باید به جای »در س )»از س

مبهم است(.

ــون آن را در آفتاب میاندازند تا  آفتابـی: یعنی لنگ حمام چ

ــی که به حمام برود و لنگ  ــته است کس ــک شود؛ و نوش خش

نداشته باشد به حمامی گوید آفتابی بیار )این تعبیر هندی است 

و در فارسی حمامیها به آن خشک میگفتند یعنی وقتی کسی 

از گرمخانه خارج میشد که به سر بینه رود دالک فریاد میزند 

ــک!« یعنی لنگ خشک به او بدهید تا بر تن و پایین خود  »خش

بیندازد و بدن خود را خشک کند(. 
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ــت رفت و بیتی هم از تأثیر  آهوگذشـت: یعنی فرصت از دس

ــکار ممکن است رخ دهد که  ــاهد آن است )این تعبیر در ش ش

کسی فرصت تیراندازی به آهو را از دست بدهد و دیگری به او 

بگوید: آهو گذشت یعنی دررفت(.

آئینـۀقدنما:یعنی آئینۀ قدی که امروزه در اغلب خانهها پیدا 

میشود در زمان مخلص قیمتی بوده است چنانکه در 1150ق 

ــی که به سیفالدوله بهادر دلیر جنگ کرده بودند یک  پیشکش

آئینۀ قدنما و یک فیل بوده است. 

آئینـۀتصویردار: از تعریف آن چنین برمیآید که منظور قاب 

عکس است و آئینه به معنی شیشه است. 

ــوب بوزد  ــری که از جن ــا در هند اب ابـرقبلـهمیبـارد: گوی

بارانزاست. 

ــروی زرد رنگ مانند ابروی فرنگیان و  ابرویزرین: یعنی اب

بیتی از سعید اشرف شاهد آن است که گوید: 

ــد کبود ــوخ زرین ابرَوم باش ــم ش گر چه چش

از نگاهش عشوههای الجوردی خوشنماست

ــعرا از چشم و ابروی مشکی سخن گفتهاند و در این  معمواًل ش

ــم آبی ستوده شده است که به ندرت در  بیت ابروی زرد و چش

ــوۀ الجوردی ظاهراً مبهم است و  ــود و عش ــعار دیده میش اش

معلوم نیست چه نوع عشوهای است. 

ابریشـمُمَقَرّص: یعنی ابریشم خام که با قیچی ریزریز کرده 

در معجونها به کار برند و بیتی از مخلص شاهد آن است.

ــتیگیران  ــر زدن که پهلوانان و کش ابلقزدن:یعنی پر بر س

ــر خود پری میزنند. در فارسی این اصطالح دیده  ممتاز بر س

نشده اما اُتاقه زدن یعنی پر بر کاله زدن از نشانههای اشخاص 

ــخص مانند فرماندهان سپاه و سروران لشکر بوده  مبرز و متش

است و این کلمه مغولی است.

ــت تیغ  ــته اس ابنملجمشـبتیغ: در ذیل این عنوان نوش

ــیطان مشهورتر است و شب تیغ به معنی شب  ابن ملجم از ش

عاشوراست و این کلمه یعنی شب عاشورا صورت ابن ملجم را 

ــاخته میسوزند )و معلوم است که مخلص ظاهراً خلط کرده  س

ــت وقایع عاشورا را با 19 رمضان یا 27 رمضان که روز قتل  اس

ــت که  ــت و مخلص خود هندو بود و جالب اس ــن ملجم اس اب

ابتدای کتاب مرآتاالصطالح با عباراتی چنین شروع میشود: 

ــا در مقامی که کروبیان مأل اعلی اعتراف به قصور نمایند  »ربن

ــاید«(. و  ــخن بگش ــص بیزبان را چه قدرت که لب بر س مخل

ــپس سخن از عرش معلّی میکند و در آخر مینویسد: »جل  س

ــأنه و اعظم برهانه« که این تعبیرات مربوط به دین هندویی  ش

نیست و اسالمی است. 

ــخن میگوید که  ــیده س اُتو: در ذیل این کلمه از قبای اتو کش

نزدیک به تعبیر امروزی است. 

اخته خانـه: اخته خانه را به معنی اصطبل و داروغۀ اصطبل را 

ــت و میگوید در والیت  اخته بیگی مینامد که تعبیر هندی اس

ــت در اصطالح،  ــور از والی ــد و منظ ــی نامن او را میرآخورباش

فارسینویسان هندی ایران است. 

ــن و از عهدهاش بر  ــی رفت اردک پرانـی: یعنی به جنگ کس

ــخر )این معانی در فارسی به کار  ــتخفاف و تمس نیامدن یا اس

نمیرود(.

ــن کار )یعنی اختیار کردن  ــی چون ازپس خیزاِن ای تعبیرات

کار بعد از همه( و سبز شدن حرف )در ذیِل از پیش رفتن حرف 

به معنای به کرسی نشستن سخن( و از حلق کشیدن )یعنی به 

دار زدن( نیز تعبیر هندی است. در صفحۀ 34 مینویسد: »وقت 

ــی گریال هندی  ــت.« ول ــاعت به معنی گریال فرنگی اس و س

ــاعت دیواری و در چند جا بیمحابا  ــت ghariyal یعنی س اس

ــت:  ــت )مثاًل: ص 35( در صفحۀ 32 آمده اس ــده اس چاپ ش

ــاعر مرقوم را به  ــعر ش ــاه عباس ماضی به جلد وی این ش »ش

ــت یا شاید  ــیده که جلد وی احتمااًل محّرف جادوی اس زر کش

ــت هندی یعنی جایزه و صله. و در صفحۀ 71 مقدمه  لغتی اس

ــص حتی آرزو- یعنی  ــته »مخل )یعنی lxxi (در بند 11 نوش

ــراج الدین علیخان آرزو- را هم درین ضمن صاحت محک  س

ــک  ــان آورده را مورد ش قرار نمی دهد و بعضی معنایی که ایش

ــاید صحیح آن چنین بوده  ــت و ش می بیند: »جمله بی معنی اس

ــت: درین زمینه ساحت محک-یعنی در معرض محک و  اس

ــت  امتحان- قرار نمی دهد و بعضی معناهایی که او آورده اس

مورد شک می بیند.

ــین آغاز  اما جلد دوم کتاب )از ص 424 تا 800( از باب س

ــین المهمله« تا حرف یا یعنی  ــود تحت عنوان »باب الس می ش

ــپس  ــاء و در آخر هر باب تعدادی از امثال موزون و س ــاب الی ب

امثال غیرموزون را می آورد؛ یعنی امثالی که به شعر است یا به 

ــت تحت عنوان »ملّخص  ــت آمده اس نثر. و بعد از آن دو پیوس

بیاض مخلص« مطالبی آمده است که خاص هندوستان است 

ــانزده گل  ــت در احوال گل های هندی که نام هندی ش نخس
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ــپس دربارۀ میوه های  ــرد و آن ها را وصف می کند و س را می ب

هندوستان از خربزه و انبه )که فارسی آن را نغزک نامیده است( 

ــه )به هندی kela( و  ــکر و کیل و انناس )یعنی آناناس( و نیش

ــوپیاری )به هندی supari یعنی فوفل( و امل بید  نارجیل و س

ــد و آن گاه از چند مادۀ  ــخن می گوی )به هندی amal vait( س

معطره چون عنبر و کافور و عود و زباد و صندل و اظفار الطیب 

و عرق قرنفل و لخلخه و ارکجه )نوعی نخلخه( و جواهر سرمه 

ــدی guraku( که تنباکوی آمیخته  ــوی گراکو )به هن و تنباک

ــپس چند پند و نصیحت  ــت بحث می کند و س با نوعی مرباس

می آورد و پیوست دوم در احوال منصب داران است که مقامات 

ــت و  ــامان اس ــت و عناوین آن ها خاص آن س دولتی هند اس

ــتی از شرح حال  ــت. بعد از آن فهرس ــی متداول نیس در فارس

ــی لغات آمده  ــواب کتاب در ذیل برخ ــخاص که در طی اب اش

ــت که تحت عنوان هر باب از باب الف  ــده اس ــت تنظیم ش اس

ــت و عالوه  ــده اس تا یاء و به ترتیب ورود آن ها در متن ذکر ش

ــت نیز  ــه ای که در خالل ابواب آمده اس ــر آن مطالب متفرق ب

ــت مانند لطایف و قصه ها و غیره که ظاهراً این  ــده اس ذکر ش

فهرست کار مصححان کتاب است و آن گاه فهرستی از واژه ها 

ــت تا باب  و اصطالحاتی که در ذیل مدخل های دیگر آمده اس

الطاء فراهم شده است. و بعد از آن فهرستی از واژه ها و عبارات 

هندی که در کتاب آمده است به ترتیب الفبا ذکر شده است اما 

ــفانه صفحات کتاب که این واژه ها در آن ها ذکر شده در  متأس

ــت اعالم اشخاص و  ــت و در آخر فهرس مقابل آن ها نیامده اس

فهرست اماکن از طرف مصححان فراهم شده است و کتابنامه 

در پایان کتاب آمده است که شامل 65 منبع فارسی و عربی و 

اردو و شانزده منبع انگلیسی و هندی است.

ــردم و مالحظاتی  ــی ک ــن چند باب از این جلد را بررس م

دربارۀ آن ها دارم که در اینجا برخی از آن ها را ذکر می کنم. 

ــت  اول آنکه آنندرام مخلص چون هندی و هندو بوده اس

در شرح لغات فارسی از زبان اصطالحات و تعبیرات هندی زیاد 

استفاده کرده است و آن به سه طریق بوده است: اول تعبیرات 

ــی گویان هند که در ایران  ــی رایج در میان فارس و لغات فارس

متداول نیست مانند شترسواری )ص 479( به معنای روزه خواری 

که بیتی از سلیم شاهد آن است که می گوید: 

ــر  ــه عم ــرد در هم ــه نک ــوش آنک خ

ـــواری ــر از رمــضـان شتــرس غیـ

ــت  ــنی از این تعبیر به دس ــاهد معنای روش که البته از این ش

ــیم بندی« به معنای چراغانی )ص 457( و سیم  نمی آید و نیز »س

ــاخدار یا نقرۀ شاخ دار به معنای نقرۀ خالص )ص 457( با بیتی  ش

از محسن تأثیر که گوید: 

ــن می بینم  ــه از تو م ــیمین بدنی ک س

ـــرکلّه زنـد ـــاخ دار س ــرۀ ش ــا نـقـ ب

و »سر گاو زدن« به معنای بردی به مال زدن )؟( با بیتی از سعید 

اشرف )ص 444(، و »سرنشین قافله« یعنی کسی که با کرایۀ اندک 

روی بار چهارپایان سوار می شود در هنگام مسافرت )ص 445(، و 

»سرکمند« یعنی طنابی که در اصطبل پادشاهان می بندند و هر 

ــت آورد سیاست بر او جاری نمی شود )ص 444(،  که آن را به دس

ــینی در هند است که اگر مجرمی  و البد این یک نوع بست نش

خود را به طویلۀ شاهی برساند و سر کمند بسته شده در آنجا را 

بگیرد دیگر از مجازات معاف می شود. و ُسنُبل الَکلب )ص 450( 

ــت ولی معادل هندی آن را ذکر کرده است،  که معنا نکرده اس

ــر فرود آوردن« به )ص 442( یعنی  و رجوع آوردن در ترجمۀ »س

ــرخی واشده یعنی خجالت  تواضع کردن و حرمت نهادن، و س

ــیده و منفعل )ص 440( که در فارسی می گویند سرخ شده یا  کش

ــده. طریقۀ دوم این است که در تعاریف بعد  از خجالت قرمز ش

ــی معادل هندی آن را هم ذکر می کند مثال  از ذکر معنی فارس

ــرۀ خالص را به هندی چاندی )chandi، ص 457( خوانده و  نق

سرشیر را به هندی مالیی )malai، ص441( و سرنی را مهنال 

ــه هندی چهر  ــب را ب ــنبل الطی )munh-nal، ص 446( و س
)char، ص 449( و بهار نارنج را کرنا )karna، ص540( و غیره. 

طریقۀ سوم این است که در تعاریف لغات ترجمۀ فارسی آن ها 

ــا را می آورد، مانند  ــر نمی کند و فقط معادل هندی آن ه را ذک

سنبل الکلب که به هندی سنبل کهار )sunbul khar( نامند 

)ص 450( و جورو کالورا )ص juoru ka lora )500 یعنی مترس 

ــن مرد زن دار، و امثال آن ها، و در صفحۀ 550 یک جملۀ  گرفت

ــت بی آنکه معنا کند و در ص 461  طوالنی به هندی آورده اس

یک مثل به زبان هندی نقل کرده است بدون ترجمه. 

ــخاص مختلف از  ــرح حال مختصری از اش دوم اینکه ش

ــعرا و زمامداران و غیره را در خالل ترجمۀ لغات آورده است  ش

ــات 749 به بعد  ــتی از آن ها را در صفح ــه مصححان فهرس ک

آورده اند. 

ــعرا شعری از آن ها و از  ــرح حال ش دیگر آنکه در ضمن ش
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جمله از خود مخلص نقل شده است از یک بیت یا یک رباعی 

یا یک غزل چنان که در صفحۀ 439 بعد از آنکه غزلی از میرزا 

ــت به  ــم متخلص به محزون با ردیف هنوز نقل کرده اس هاش

تتبع آن غزلی از خود با همان قافیه و ردیف آورده است.

و نیز این نکته گفتنی است که مخلص مردی خوشگذران 

ــرس و بنگ و غذاهای  ــل دود و دم و چ ــرب و اه و خوش مش

ــه بود و در خالل  ــربت ها و ادویۀ مقّوی ــراب ها و ش متنوع و ش

ــاراتی به این مطالب کرده و از خوردنی های جالب و  کتاب اش

ــتاده یا برایش فرستاده می شده نقل کرده  هدایایی که می فرس

ــت. مثاًل در صفحۀ 480 از شربت ابریشم که جزو اعظم آن  اس

ــت و معطر و معنبر است نام می برد و می گوید  ابریشم خام اس

مقّوی دل و دماغ و تفریح آور است و در صفحۀ 640 برای درد 

زانو که داشته است داروی مؤثری نقل می کند که عبارت است 

از دوپیازۀ گل الله عباسی که باید 21 روز همراه با غذا خورد و 

می گوید من به این نسخه عمل کردم و ده دوازده روز نگذشته 

بود که اثری از درد زانو نماند.

ــت که برخی از خود  ــتباه نیس اما کتاب خالی از غلط و اش

ــت و  ــم از غفلت مصححان اس ــص و برخی ه ــدرام مخل آنن

ــود. در صفحۀ 455  ــه چندتایی از آن ها ذکر می ش ــرای نمون ب

می نویسد: سیب آرایش بهترین نوع سیب است که در اصفهان 

ــود ولی صحیح آن سیب آزایش است با زای معجمه  پیدا می ش

ــه رای مهمله چنان که در ترجمۀ محاس��ن اصفهان صفحۀ  ن

137 از فواکۀ مخصوص اصفهان دانسته شده است. در صفحۀ 

ــر بنه سجدگه  ــت: »س ــین آمده اس 460 ضمن امثال حرف س

ــلمان آن جاست.« که گبر باید به جای کبر باشد و در  کبر و مس

ــت و محمد  صفحۀ 647 در مورد مار آبی که در بیتی آمده اس

ساقی گفته است مار آبی نیست و افعی برگزنده است، به جای 

برگزیده که در نسخه بدل آمده است یعنی در اینجا کلمۀ افعی 

ــود. و در صفحۀ 460 گیپایی به جای  ــد گزیده و انتخاب ش بای

ــت است و  ــیند به جای گیپایی درس ــگ نش کیپایی در مثل س

ــگی را اگر  ــه »گر« به جای اگر در عبارت »س ــن صفح در همی

ــر آید« درست است و در صفحۀ 473 ُپر بره یعنی  کلوخی بر س

ــفند به صورت بربره چاپ شده و در صفحۀ 477  پر از برۀ گوس

ــت صف آرا به عبث، به صورت »هوای« چاپ  بر روی هوا نیس

ــده و در صفحۀ 479 عن الحکمة باید به جای عن الحکمته  ش

ــرب الیهود تغییر داد و در  ــربت الیهود را باید به ش ــد و ش باش

ــت  ــاخ آهو کنایه از وعدۀ دروغ اس ــته که ش صفحۀ 466 نوش

ــقان بر شاخ آهو« و این در فرهنگ  در این مصرع: »برات عاش

ــه نقل از منابع  ــاید ب ــت ش انجمنآرایناصریهم آمده اس

ــت: برات عاشقان بر شاخ آهوست  هندی و صحیح آن این اس

ــت؛ چون اگر برات و چکی را به جای  ــت نیافتنی اس یعنی دس

ــاخ آهو ببندند دیگر هرگز پیدا  ــپردن به قاصد و پیک بر ش س

ــت و صحرا و کوه ناپدید می گردد. در  ــود و آهو در دش نمی ش

ــطر آورده است که  ــتارۀ جدول را به معنای مس صفحۀ 427 س

ــت یعنی وسیلۀ کشیدن سطر بر کاغذ و  صحیح آن سّطاره اس

آن صفحه ای از کاغذ ضخیم یا مقواست به اندازۀ صفحه کتابی 

که می خواهند بنویسند و بر روی آن با نخ جدول می کشند که 

چهار حاشیۀ صفحه و تعداد سطرها با نخ مشخص شده است و 

هر ورق کاغذ را که می خواستند روی آن بنویسند بر این مسطر 

یا سّطاره می گذاشتند و فشار می دادند تا جا بیندازد و سپس بر 

ــتند تا تمام کتاب  روی خطوط جا افتاده و نقش گرفته می نوش

از نظر سطربندی یکسان شود. و این غلط در برخی فرهنگ ها 

چون فرهنگ رشيدی آمده است به علت آنکه در نسخه هایی 

از گلستان در این بیِت 

ــود ـــت ب ــطــاره راس ــون س ــرم چــ الجــ

ــدول ــج رود جــ ــه کــ ــد کــ نــتـــوانــ

ــت و سطاره به  ــته شده اس ــتاره نوش ــطاره به غلط س کلمۀ س

ــت و صحیح آن با تشدید طا  ــعری مخفف شده اس ضرورت ش

ــعدی نیز این اشتباه رخ داده  ــت و در یک بیت از قصاید س اس

ــتاره(. در صفحۀ 631 گوله بار به  ــت )نک: لغتنامۀ دهخدا، ذیل س اس

ــای کوله بار و در صفحۀ 632 گاذر به جای گازر و در صفحۀ  ج

ــخ به از صد گز طویله و در  ــز مطبخ به جای گزی مطب 633 گ

ــد که نام عربی  ــد جوحی یا جحا باش ــۀ 634 خوجی بای صفح

ــه نصرهلل نامند و در  ــت و ترک ها او را خوج مالنصرالدین اس

ــر به سر به جای یا رحمن )یا رحمان(  صفحۀ 715 یا رچمن س

ــه جای ماهیابه  ــر و در صفحۀ 649 ماهی آبۀ الر ب ــر به س س

)خوراکی از ماهی اشنه که به صورت مهیابه و ماهیاوه و مهیاوه 

هم آمده است( در صفحۀ 427 سبدی آب خورده را با شراب یا 

گالب یا روغن بر کنند به جای ُپر کنند و در زیر سیم ِگل نوشته 

است عمارت ها را از آن سفید می نمایند و به هندوستان »اطفال 

ــق کنند« عبارت واضح  ــرا همه در ایام طفولیت بر تخته مش ب

ــت که روی لوح مشق را سیم  ــاید منظورش این اس نیست ش
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گل می مالند یا آنکه بر دیوار سیم گل مشق می کنند )ص 854(.

 vam margi( و در آخر بد نیست احوال فرقۀ بام مارگی

یا bam margi( را از صفحۀ 479 مطالعه نمایند که فرقه ای 
ــتند و  ــت از هندوان که از اباحّیه اند که فرج زنان را می پرس اس

ــوند و جشنی برپا می کنند  در روزی معین در جایی جمع می ش

ــپس هرج  و زن زیبایی عریان در مجلس آن ها می رقصد و س

و مرج می شود.

ــی ایرانی و فارسی  در هر حال گرچه این کتاب لغات فارس

ــت ولی فوایدی هم دارد که از غور  هندی را در هم آمیخته اس

ــود. مثاًل در ذیل »بوی  ــی حاصل می ش هندیان در لغات فارس

سوز پریخوان« آمده است: »خوشبوئیات که وقت حاضر کردن 

ــن توضیح حقیر معنای جّن بو  ــوزند« که با دیدن ای پری می س

داده را فهمیدم که قباًل از هر کس پرسیده بودم جوابی نداشت 

ــع احضار جن یا به تعبیر  ــت که جنگیران موق و منظور این اس

ــوزاندند مانند عود و  ــار روح بخورات معطره می س امروز احض

ــّن بو داده یعنی جّنی که در اثر  ــوند و ج کندر تا آن ها حاضر ش

بخورات خوشبو احضار شده است گویی به مجرد سوزاندن عود 

و کندر جن حاضر می شود و این تعبیر در فارسی کنایه از کسی 

است که تا نامش را می برند پیدایش می شود.

در خاتمه از زحمات مصححان محترم قدردانی می شود که این 

کتاب را از گمنامی درآورده و منتشر ساخته اند. 

■

مراسم رونمایی از دورۀ سه جلدی جامع التواریخ

مراسم رونمایی از دورۀ سه جلدی جامع التواریخ )تاریخ ایران و اسالم( و بزرگداشت استاد محمد روشن، مصحح مجموعۀ 

13 جلدی جامع التواریخ، روز چهارشنبه 4 دی ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی باغ زیبا برگزار شد.

ــت به مناسبت انتشار دورۀ سه جلدی  ــی میراث مکتوب، این نشس به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز پژوهش

جامع التواریخ )تاریخ ایران و اسالم( برگزار شد و نود و یکمین نشست از سلسله نشست های مرکز پژوهشی میراث مکتوب 

است.

ــف الهادی از کشور عراق، دکتر  ــم را دکتر منصور صفت گل بر عهده داشت و یوس ــت این مراس ــت نخس مدیریت نشس

عبدالرسول خیراندیش، استاد تاریخ دانشگاه شیراز و علی بهرامیان، عضو هیئت علمی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی، 

کتاب جامع التواریخ را نقد و بررسی کردند.

نشست دوم این مراسم نیز به بزرگداشت استاد محمد روشن اختصاص داشت. 

ــته  ــمیعي گیالني عضو پیوس ــتاد احمد س ــاجدی عهده دار بود، اس ــت که مدیریت آن را دکتر تهمورث س در این نشس

ــتاد روشن دربارۀ مقام فرهنگی  ــتان قدیمی اس ــي، فریدون نوزاد و احمد اداره چی از دوس ــتان زبان و ادب فارس فرهنگس

ایشان سخن گفتند. 

ــه جلدی جامع التواریخ )تاریخ ایران و اسالم( و بزرگداشت استاد محمد روشن، روز چهارشنبه  ــم رونمایی از دورۀ س مراس

ــاعت 15 تا 18 در مجتمع فرهنگی باغ زیبا واقع در تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان قبا،  ــال جاری از س 4 دی ماه س

میدان قبا، خیابان زیبا، نبش کوچۀ کاج، مجتمع فرهنگی باغ زیبا برگزار شد.


