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  مصححروزگار ناقد و  ةنابغ
  ∗ريحانه خاتون

  ♦جونپوري خان محمد صادق ترجمه

 يول است؛ يزبان فارساز فنون مهم و مشکل  يکيح و نقد لغت يو تصح يسينو لغت
نه صاحب نظر بود و با در نظر گرفتن تمام مسائل و يزمن يار احمد در يپروفسور نذ

کرد،  يآماده م يکه و يانتقاد و در متونپرداخت  يح فرهنگ لغت ميتصح به کار يايزوا
  :ح کرده استير را تصحيز يها ر احمد فرهنگياستاد نذ. داد يرخ م يکمتر اشتباه

ق نوشته  ٦٩٥که قبل از سال  يشاه غزنو مبارک الدينف فخري، تألفرهنگ قواس .١
  .شده است

 .ق ٧٤٣، يرات دهلويف حاجب خيتأل دستوراالفاضل، .٢
 .ق ٨٣٧ف قبل از سال يم، تأليابراهف بدر يتأل ايگو زفان .۳
 .عاشق محمدف ي، تألعراالشّ لسان .۴
 .م ١٩٨٥: ميمع ضما نقد قاطع برهان .۵

نوشته شده ) ق ۶۱۷-۶۹۵( يخلج الدينن فرهنگ در زمان عالءيا :فرهنگ قواس .۱
ين يماست و دوين فرهنگ در ايما سورود يشمار م به ن فرهنگ در هنديلران و او .

ک ياتيشيفرد آن در ا به فرهنگ مکشوف در هند است و نسخه منحصر نيلن اثر اويا
ن اثر ياز ا يبعد يها در فرهنگ. ن نسخه ناقص استيا يموجود است؛ ول يتيسوسا

 برد و شروع يت آن پياهم به ن سبب استاديهم به ار استفاده شده است ويبس
                                                      

  .دهلي، دهلينشگاه رئيس اسبق بخش فارسي دا  ∗
.دانشجوي فوق ليسانس فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ♦
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فرهنگ را نقل کرده ن يکه مطالب ا ييها با استفاده از فرهنگ يو. ح آن کرديتصح به
ن فرهنگ يح ايدر تصح يو. آماده کرد يخوب يگر متن انتقاديد يها بودند و فرهنگ

  :ر بهره برده استيز يها از کتاب
 لغت فرس، )ق ۸۳۷قبل از (م ياز بدر ابراه گويا نزفاعاشق،  محمد يعراالشّ لسان
 روفمع ياز هندو شاه نخجوان الفرس صحاح، )ق ۴۶۵قبل از ( يطوس ياسد
از  دستوراالفاضل) ق ۷۴۵( ياز شمس فخر يار جماليمع، )ق ۷۲۸( يشمس منش به

فرهنگ ، )ق ۱۰۶۴(تتّوي د ياز عبدالرش يديرش فرهنگ، )ق ۷۴۳(رات يحاجب خ
از  يريفرهنگ جهانگ، )ق ۹۲۵( يدهلو محمد الداز  دالفضاليمؤ، )ق ۸۶۷( يسرور

، )ق  ۸۲۲(ف بدر دهلوي تألي الفضال ادات، )ق  ۱۰۱۷(حسين انجوي شيرازي 
 ليبحرالفضا، )ينهم هجر سدة لياوا( يم قوام فاروقيف ابراهيتأل يريمن ةنام شرف

ت يخان هدا يف رضا قليتأل يناصر يانجمن آرا، )ق ۸۳۷(بن رستم  محمدف يتأل
  سالماال يداع يعل محمد سيد فيتأل) جلد ۵( فرهنگ نظام، )ق ۱۲۸۸(
، )ق ۱۳۰۶(شاد  به تخلّصم هشادپا محمدف يتأل فرهنگ آنندراج، )ق ۱۳۵۸-۱۳۴۶(
، يب صابر، خاقاني، اديوان رودکيد، ينظام و مجنون يليل يمثنو، يوان انوريد
يسعد بوستان، يفردوس ةشاهنام، يعنصر يوامق و عذرا، ي، عسجديخفر ،

 زمخشري، االدبةممقد، النصرةلرساخاقاني،  العراقينةحتفاسدي طوسي،  نامه گرشاسب
 مصحح. رهيوغ يشناس سبک، يسمرقند يعروض ينظام چهار مقاله، ودالعالمحد

  .ح کرده استيز تصحيرا نها  گر شاعران و فرهنگيوان ديشده از د اشعار نقل
است،  يو فارس يسيدو زبان انگل به ن فرهنگ کهيا مقدمهر احمد در يپروفسور نذ

لغت و مآخذ، استفاده از ، انتساب فرهنگ، مندرجات فرهنگ، منابع مؤلّفدرباره 
ها، سبک  ن فرهنگ، تقدم، تأخر و تکرار عبارتيها و نواقص ا يژگي، ويطوس فرس

ح يد نظر و اضافات و تصحيس و اغالط موجود در آن، تجدينو زبان فرهنگ، دست
  .سخن گفته است فرهنگ قواسمتن 
و هر  ن فرهنگ پنج بخشيا يعنياست  نامه پنج بخش فرهنگ ن فرهنگيگر اينام د

عالم باال است و آن خود پنج گونه  به تعلّقل مبخش او. بخش آن چند گونه دارد
، سوم ينيد يها ن و کتابيغمبران، ديل اسماء خداوند، دوم فرشتگان، پاو: دارد
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که در  ييزهايآسمان و ستارگان، چهارم آتش و باد آب و خاک و بخش پنجم نام چ
مرتب نشده است،  ييب الفبايترت به ن فرهنگيا يعني. شوند يافت مين يآسمان و زم
ن يتواند از ا يمشکل م ي بهک فرد عادي. کجا آورده شده استين مختلف يبلکه عناو

که در جنگ کاربرد  يتمام آالت يمثالً تحت عنوان آالت جنگ. فرهنگ استفاده کند
ن واژه از يانداند که مثالً  يباشد ول يا دنبال واژه ياگر کس. ندا دارند، آورده شده

ر احمد ياستاد نذ. دا کنديد تمام فرهنگ را ورق بزند تا آن را پياست، با يآالت جنگ
ن يفرهنگ آورده است و ا يها را در ابتدا واژه يين مشکل فهرست الفبايحل ا يبرا

ن فهرست نام اشخاص، يهمچن يو. ن فرهنگ استيح ايتصح يژگين ويتر بزرگ
کمک  به ناخوانا را يها واژه يو. کرده استز مرتب يها و اعالم را ن کتاب

همان صورت  به ناخوانا را يها ندرت واژه به سه کرده ويگر کامالً مقايد يها فرهنگ
  .آورده است

ک سطر و بدون فاصله نوشته يآن و شعر شاهد همه در  ين فرهنگ واژه، معنيدر ا
آن از کجا  يعنکدام است و م ينکه واژه اصليص ايل تشخين دليهم به شده است و

  .مشکل است يشود و شعر شاهد کدام است، کم يشروع م
همان  به ر احمد آن رايات، پروفسور نذيدر نقل اب مؤلّفدر صورت اثبات اشتباه 

اگر کاتب در نقل  يول. آورد يرا م يت اصليه، بيگذاشت و در حاش يم يصورت باق
ده داشت يعق مصحح. کرد يح ميکرد، استاد آن را در همان متن تصح يلغت اشتباه م
  .باشد مؤلّفنوشته  به ن متنيتر کيد نزديبا يکه متن انتقاد

مختلف  يها ک واژه را از فرهنگيگر يد يخوانندگان معان به شتريکمک ب ياستاد برا
ه کتاب ياستخراج کرده و همراه نام مختصر فرهنگ و شماره صفحه آن در حاش

ه نقل کرده يآن را در حاش يامده باشد، ويدر متن ن ياگر نام شاعر. آورده است
 يهمان صورت باق به آن را ياست و اگر نام شاعر در متن اشتباه نقل شده باشد، و

که  فرهنگ قواس ين متن انتقاديا. ه آورده استيح را در حاشيگذاشته و نام صح
کمک  به م ۱۹۷۴/ش ۱۳۵۳ه شده است، در سال يفرد ته به منحصر يا براساس نسخه

  .ديچاپ رس به ط بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهرانار شاطر توسياناحس
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پاکستان  يمهم از موزه کراچ يا مجموعه م  ۱۹۹۲ر احمد در سال يپروفسور نذ
. ن مجموعه شامل پنج کتاب استيافت که ايق دريبا مطالعه دق يو. حاصل کرد

ر و کثرت مطالعه نظ تدقّ يمشخص نبود؛ ول مؤلّفها و نام  ن کتابيآغاز و اختتام ا
ک ترجمه امرت کهند وجود ين مجموعه چهار فرهنگ و ياستاد ثابت کرد که در ا

ف آنها را يو سال تأل مؤلّفها را از هم جدا کرد و نام کتاب، نام  ن کتابيا يو. دارد
 گويا نفرهنگ زفاکه ناشناخته ماند،  ي، فرهنگ مختصرفرهنگ قواس: مشخص کرد
فرهنگ نسخه . عراالشّ فرهنگ لسانو ) ناقص(رت کهند ، ترجمه امنايو جهان پو
ل ن نسخه نواقص چاپ اويکمک ا به ن مجموعه کامل بود ويموجود در ا قواس

 يو نسخه کراچ يکمک نسخه چاپ ي بهب وين ترتيا به .برطرف شد فرهنگ قواس
ر رضا رامپور منتش کتابخانةتوسط  م ۱۹۹۹آماده کرد که در سال  يکامل يمتن انتقاد

ها و  واژه ين نسخه آورده و در آن درباره اماليز در ايل را نچاپ او مقدمه يو. شد
را که در فرهنگ  ين اشعاريهمچن يو. سه دو نسخه بحث کرده استيج مقاينتا
  .متن اضافه کرده است به موجود بود، ي؛ در نسخه کراچيامده بود ولين يچاپ

است که در زمان سلطان  يات دهلورياثر حاجب خ دستوراالفاضل :دستوراالفاضل .۲
د پروفسور يح و تنقيتصح به ن کتابيا. نوشته شده است )ق ۷۲۵- ۷۵۲(تغلق  محمد

ران در ياد فرهنگ اير کل بنيدب يز ناتل خانلريکوشش استاد پرو به ر احمد وينذ
 فرهنگ قواسانتشار کتاب . چاپ شده است م ۱۹۷۳/ش ۱۳۵۲اد در سال ين بنيهم
نه  ير احمد و آثار وين امر است که نذين ايران مبيدر ا االفاضلفرهنگ دستورو 

  .دارد يت خاصيز محبوبيران نيفقط در هند، بلکه در ا
 يفارس مقدمهاستاد در . در دست است يات کماطّالع دستوراالفاضل مؤلّفدرباره 

 محمد الدين شمس. آورده است مؤلّف ياز زندگ ين اثر شرح حال مختصريا
از حاجب درخواست کرد که  فرهنگ قواسل مختصر بودن يدل به جبممدوح حا
ن فرهنگ را آماده کرد و در يا يش ويفرما به حاجب. ف کنديتأل يديفرهنگ جد

از  يکين فرهنگ خود يقول استاد ا ي بهول. ز نقل کرديآن اشعار خود را ن مقدمه
ار مختصرتر يسواژه ب ين فرهنگ معنايدر ا. موجود است يها ن فرهنگيتر مختصر
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ي هست و توجيدر آن موجود ن يآورده شده است، شواهد شعر فرهنگ قواساز 
  .ها نشده است ظ واژهتلفّ به

ز ين فرهنگ قواس يعنين متن از مأخذ مورد استفاده حاجب يح اياستاد در تصح
فرهنگ افته بود که حاجب ين نکته را درير احمد اياستاد نذ. استفاده کرده است

مصحح . ناً نقل کرده استياز مندرجات آن را ع يکرده و بعض يهم تلقرا م قواس
را  يبعد يها نظر استاد اشتباهات موجود در فرهنگ به .ن موارد اشاره کرده استيا به
  .بر طرف کرد دستوراالفاضلکمک  به توان يم

 آورده شده فارسي ها به معناي واژه دستوراالفاضلاين نکته نيز پي برده بود که در  استاد به
 شناسي هاي هندي نيز نقل شده است که از نظر زبان است؛ ولي در ذيل مترادفات آن واژه

 ظ و امالي قديمي، امروزه نيز رايجها با همان تلفّ بعضي از اين واژه. بسيار مهم است
  .ن موارد اشاره کرده استيا مصحح به. اند ن رفتهيمرور زبان از ب به ها يهستند و بعض

ز اشاره يص آن نينقا به ان نموده، بلکهيرا ب دستوراالفاضلنه فقط محاسن  مصحح
ها  ضبط واژه يبرا يها قانون خاص گر فرهنگيز مانند دين فرهنگ نيدر ا. کرده است

در  يا مثالً از واژه. د در فرهنگ آورده شونديبا ييها چه واژه يعنيوجود ندارد؛ 
ن واژه آورده شده است که ين فرهنگ ايا در يشود؛ ول يندرت استفاده م ي بهفارس
از  يارين فرهنگ مختصر است و بسيل که اين دليا به .رسد ينظر م به بيعج يکم

هات و استعارات در آن ذکر نشده يحات، تشبيها، اصطالحات، مرکبات، تلم واژه
  .کم مستعمل را نقل کرده است يا واژه ياست؛ ول

 درست آن را يمعنا يتباه درج شده بود که وها اش واژه يبعض يمعنا مصححنظر  به
 دستوراالفاضل مؤلّف. ه آورده استيگر در حاشيد يها ها و کتاب کمک فرهنگ به

ک جا واژه يمثالً . شده است ييو معنا يها دچار اشتباه صور از واژه يدر نقل بعض
نا آورده همان مع به گر واژه سبغه را بازيد يده آورده و در جايکش يمعنا به سعته را

ها را  ن واژهياز ا ياستاد بعض. ها اشتباه است ن واژهياز ا يکياست و معلوم است که 
 يهمان صورت باق به ل نبود شاهد آن رايدل به موارد ياصالح کرده و در بعض

دچار  فرهنگ قواسها از  از واژه يدر نقل بعض دستوراالفاضل مؤلّف. گذاشته است
  .ز اشاره کرده استين نکته نيا مصحح بهاشتباه شده است و 
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بنگال در کلکته  يتيک سوساياتيشيا کتابخانةدر  دستوراالفاضل خطّيتنها نسخه 
خ ين نسخه تارياگرچه ا. سطر دارد ۲۲ورق و هر ورق آن  ۲۲ن اثر يا. موجود است

گر يد يها کمک فرهنگ به خ کاغذ ويبا تار ييل آشنايدل مصحح به اما کتابت نداشت
داشت و  ينواقص ينسخه خوانا بود؛ ول. قرن دهم است به تعلّقن اثر ميکه اافت يدر

. ن نواقص را برطرف کرديکمک آن بتوان ا به ز وجود نداشت تاين يگرينسخه د
 مؤلّف. ح کندين نسخه را تصحيا دالفضاليمؤاستاد تالش کرد تا با کمک 

. نقل کرده است توراالفاضلدسآنها را از  يها و معان از واژه ياريخود بس دالفضاليمؤ
اصالح شده  فرهنگ قواس مقدمهکمک  به دستوراالفاضل مقدمهاغالط موجود در 

از  يبعض ين نکته اشاره کرده که ويا به خود دستوراالفاضل مؤلّفاست؛ چرا که 
  .نقل کرده است فرهنگ قواسمطالب را از 

، يديرش، يريجهانگ، ياگو نزفا يها يها از فرهنگ دستوراالفاضلح ياستاد در تصح
، نامه شرف، برهان قاطع، الفرس مجمع، نظام، عراالشّ لسان، ليبحرالفضامداراالفاضل، 

خسرو م، يحک قرآن، السحر قيحدا، اتيالحکا جوامع، نامه دهخدا لغت، الفضال ادات
ک نسخه چاپ ي. ره استفاده کرده استيوغ ينظام المآثر تاج، يگنجو ينظام نيريش

 يگر با نسخه عکسيک بار دياستاد فرستاده شد تا  يران براين کتاب از ايا يشيآزما
مورد  ۶۷ه و يح در حاشيمورد تصح ۱۰۲باً ياستاد تقر. اصل مطابقت داده شود

ن يا. ران فرستاديا يي بهچاپ نها يح در متن کتاب انجام داد و آن را برايتصح
  .وست در آخر کتاب چاپ شده استيصورت پ به فهرست اغالط

ز موجود ين دستوراالفاضلاستاد فرستاده شد، متن  يبرا يکه از کراچ يا در مجموعه
ن نسخه يگر با ايد يها ز مانند فرهنگين فرهنگ را نين دارم که استاد ايقيبود و من 

دا کنم و ين متن را پيمتأسفانه نتوانستم ا يول. ب داده استيترت يمطابقت داده و متن
  .ستيموجود ن يره کتب وين متن در ذخيا
حسن از دانشگاه پتنه  سيدپروفسور  م ۱۹۶۲در سال  :نو جهان پويا گويا نزفا .۳

 يفسکيبا م ۱۹۶۴چاپ رساند و در سال  به نايو جهان پو گويا نزفابا عنوان  يا مقاله
ن دو مقاله ياستاد پس از مطالعه ا. منتشر کرد» گويا نزفا مقدمه«با عنوان  يا مقاله
م گرفت يتصم ياند و و شده يسندگان هر دو مقاله دچار اشتباهاتينوه شد که متوج
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خدابخش  کتابخانةن فرهنگ را از يدو نسخه ا يو. ح کندين فرهنگ را تصحيکه ا
نسخه تاشکند ناقص و پر از  يباً کامل ولينسخه پتنه تقر. پتنه و تاشکند حاصل کرد

سه دو متن و با ياستاد با مقا. بوددر آن انجام داده  ياديرات زيياشتباه بود و کاتب تغ
، نامه شرف، دستور، ادات، نيمع، فرس، ديمؤ، صحاح، فرهنگ قواسکمک 
 يو انتقاد يقيتحق يره متنيوغ دستوراالخوان، مدار، بحرالفضائل، يديرش، يريجهانگ

ن دو نسخه در يل کامل نبودن ايدل به ن فرهنگ رايخدابخش ا کتابخانة. آماده کرد
ز يمفرد ن يها بحث واژه يدر نسخه چاپ. ل منتشر کردعنوان جلد او به م ۱۹۸۹سال 

. اختصار ذکر شده است آن به يل واژه و بعد معن، اوزفاندر متن . آورده شده است
ه آورده است که يل در حاشيتفص ح هر واژه را بهيح و تشريح، توضياستاد تصح

و  يفارس مقدمهن يمچناستاد ه. است يسينو در رشته فرهنگ ياز تخصص و يحاک
  .در متن آورده است يمفصل يسيانگل

 ييز آشنايه نيو اردو با عروض و قاف ي، عربياستاد عالوه بر دستور زبان فارس
 يز بررسين نظر نيافته را از ايباز يها فرهنگ ين سبب ويهم به داشت و يکامل

عنوان  به را ييها مفصل خود آورده و واژه مقدمهکرده و نواقص و محاسن آن را در 
ل يدل به ن نکته اشاره کرده است کهيا به نياستاد همچن. شاهد نقل کرده است

 يفارس يها را همانند واژه يترک يها نتوانسته است واژه يو يزبان ترک يي بهناآشنا
از  مصحح يژگين ويلن امر اويا. کرده است ين بابت عذرخواهيح کند و از ايتصح

  .ق استينظر اصول تحق
گذشته  يها ن فرهنگ از فرهنگيد که ايگو يم فرهنگ زفان يها يژگياستاد درباره و

ن فرهنگ يداده است و ا يرا در خود جا يشتريب يها تر است و واژه ميحج
 يو روم ي، ترکي، عربيفارس يها ن فرهنگ موجود است که در آن واژهيتر يميقد

مانند جمع  ياده شده است و استفاده از قواعد زبان عربمختلف قرار د يها در فصل
 يو نه فارس يدرست قرار داده شده است که در فارس ييها واژه ين فقط برايو تنو

 يها ، ساخت واژهيو فارس يعرب يها ن واژهين فرق بياستاد همچن. سره رواج دارند
 يها ح واژهيتشر يج در آن زمان برايرا يهند يها مفرد و مرکب، آوردن واژه

  .کند يمهم قلمداد م يشناس مختلف واژه را از نظر زبان يها ان صورتيو ب يفارس
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 يعرب يرا که با زا ييها است که واژه ين فرهنگيتر يمين فرهنگ قديگفته استاد ا به
ز يداده است و فرق گاف و کاف را ن يشوند، در خود جا يا ختم ميآغاز  يو فارس

تواند  ياست که م يفرهنگ مختص مصادر فارساز  يبخش. مشخص کرده است
ز يپره يان شواهد شعرياکثراً از ب مؤلّف. ها باشد شه واژهين ريدر تع يکمک مهم

ن اشعار را ياستاد ا. موارد اشعار خود را آورده است يدر بعض يکرده است؛ ول
  .خواند يسست م

کمک آن جلد  به دست آورد و ي بهرا از مجموعه کراچ گويا نزفااستاد نسخه کامل 
ل جزء او. ن جلد شامل شش بخش و دو جزء استيا. ن فرهنگ را آماده کرديدوم ا
ت ينهاشود و جزء دوم  يافت ميز ياست که در نسخه تاشکند ن ياتيکنا به مربوط
 مقدمههر دو جلد . است يترک يها بخش هفتم شامل واژه. نام دارد نامه فرهنگ
ح فرهنگ و نواقص و يدرباره نحوه تصح يو مقدمه نيدر ا. دارد يسيو انگل يفارس

جلد دوم فرهنگ عالوه بر  يساز آماده يبرا يو. محاسن آن بحث کرده است
ل استفاده شده بود، از جلد او يساز که از آنها در آماده ييها استفاده از فرهنگ

اد بر تالش است. ز استفاده کرده استين شاهنامهاردو و  ںيم، پنجاب يرانيمقاالت ش
کمک  به ا اشتباه نوشته شده است، آن رايجا مانده  يا ن است که اگر واژهيا

گر را با اصل مقابله يد يها مطالب منقول از فرهنگ يو. گر کامل کنديد يها فرهنگ
 يها ح واژهيتصح يبرا يو. ه آورده استيآن را در حاش يادتيو ز يکرده و کم

در نقل  مؤلّفرا که  ييها استاد واژه. استاستفاده کرده  يعرب يها از فرهنگ يعرب
آن اشاره  به هيگذاشته و در حاش يهمان صورت باق به آنها اشتباه کرده است، در متن

کمک  به را يهند يها و واژهخود ناخوانا را استاد  يها از واژه يبعض. کرده است
 ةکلمفقط  مؤلّفها  از واژه يح بعضيدر توض. ح کرده استيتصح يهند يها کتاب
آن واژه است،  ين معنيآورده است که ممکن است خواننده گمان کند ا »معروف«

ح يتصح. ز اضافه کرده استين» است« »معروف«ن اشتباه همراه يرفع ا يبرا مصحح
در امر  ين فرهنگ دال بر کثرت مطالعه و تالش استاد و تخصص ويد ايو تنق

  .است يسينو فرهنگ
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ف يتأل) ق ۷۵۳-۷۹۰(روزشاه تغلق يهنگ در زمان فن فريا :عراالشّ فرهنگ لسان .۴
در متن کتاب در ضمن  مؤلّف. ستيف آن مشخص نيق تأليخ دقيتار يشده است؛ ول

ن يکرده است که ا يريگ جهين نتيکار برده و استاد چن به کلمه عاشق را يا دهيقص
 دست به ن فرهنگ راياستاد دو نسخه از ا. نام عاشق است ي بهف شخصيکتاب تأل

  .ايتاليگر در فلورانس ايو د يک نسخه در مجموعه کراچيآورد؛ 
ح ين متن را تصحيگر ايد يها ها و فرهنگ ن دو نسخه و کتابيکمک ا مصحح به

ن نکته اشاره يا به مقدمهاستاد در . آن اضافه کرد ي بهسيو انگل يفارس يا مقدمهکرد و 
 قواسو  يفرهنگ اسد ياه ياز کاست يرفع بعض ين فرهنگ برايکرده است که ا

ابواب مختلف  به يفرهنگ اسد، عراالشّ لسان مؤلّفگفته  به .نوشته شده است
کدام را  چيباب و فصل ه فرهنگ قواسفصل ندارد و  يشده است؛ ول يبند ميتقس

هم وزن  يها ن فرهنگ واژهيدر ا. هر دو موجود است عراالشّ لساندر  يندارد؛ ول
ن نکته اشاره کرده و آن را با يا به خود مقدمهاستاد در . تز آورده شده اسيک واژه ني

. است ريالنصةلرسان فرهنگ ياز مآخذ ا يکي. گر مقابله کرده استيد يها فرهنگ
  .ن رساله را ذکر کرده استيمنقول از ا يها خود تمام واژه مقدمهدر  مصحح

 يها از واژه ياريسل بين دليهم به در هند نوشته شده و فرهنگ قواسگفته استاد  به
ز آورده شده ياز شهرها و روستاها ن يمستعمل در آن نقل شده و نام بعض يهند

ن موارد را در يهمه ا مصحح. است ياز رسوم هند اطّالع يبرا ياست که منبع خوب
  .ه آورده استيحاش

 ن اثر ازيح ايتصح يبرا مصحح. است الفضال انيعرا و بالشّ لسانن فرهنگ ينام کامل ا
، يجعفر، يريجهانگ، مدار، ديمؤ، زفان، صحاح، قواس يها ، فرهنگنامه دهخدا لغت

، الفرس مجمع، ليبحرالفضا، برهان قاطع، يديرش، يسرور، نيمع، يمانيسرمه سل
 االخبار نيز، ياقوت حموي البلدان معجمو  نظام، يار جماليمع، دستور، آنند راج

چاپ  چهار مقالهه، يالفق ابن يشناس کسب، دستوراالخوان، البلدان کتاب، يزيگرد
قات يتعل، يزمخشر االدبةممقد، االطبا ناظم، وصاف خيتار، نيالمتعلم تيهدان، يمع
، قاتيتعل، االسرار کشف، حدودالعالمنا، يابن س الطب يقانون ف، خ بخارايتار
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 يها ها و کتاب و فرهنگ نامه شرف، غاتاللُّ اثيغ، يبيحب يعبدالح يناصر طبقات
  .گر استفاده کرده استيد
در . ه آورده استيها مقابله داده و اختالفات را در حاش متن را با اصل فرهنگ يو
گر آمده يباز يمعن به افربهيمثالً . اشتباه نقل شده است ها به از واژه ين فرهنگ بعضيا

. بود يگرياريافربه در اصل ين موارد اشاره کرده است که مثالً يا مصحح به. است
ن شهر در يح داده است که ايدرباره آن توض مصححدر متن آمده  ير نام شهراگ

. چقدر فاصله دارد ير و از شهر اصليا خياست  يخيکدام منطقه واقع است، تار
ز ذکر يها استخراج و نام شاعر را ن وانيات موجود در متن را از دين ابيهمچن مصحح

  .ز آورده استيها را ن واژه ييدر آخر کتاب فهرست الفبا مصحح. کرده است
 قاطع  برهانکتاب  ق  ۱۰۶۲ محمد حسين بن خلف تبريزي در سال :نقد قاطع برهان .۵

 قاطع برهاندر رد آن کتاب  يشاعر مشهور اردو و فارس يغالب دهلو. ف کرديرا تأل
ن يا. کرده است يغالب را نقد و بررس قاطع برهانر احمد کتاب ياستاد نذ. را نوشت
ن بار ينخست يد آماده شده و در آن برايم و جديقد يها کمک فرهنگ ي بهدمتن انتقا
ان يب يره مسائل اختالفيوغ ليبحرالفضا، زفان، دستور، قواس يها فرهنگ به با توجه

 گريد يها و فرهنگ قاطع برهان، برهان قاطع يقياستاد با مطالعه تطب. شده است
غالب و برهان . ر برهان نادرست استشتر اعتراضات غالب بيد که بيجه رسين نتيا به

 ين کتاب جعليت متن و زبان ايافاد به نداشتند و غالب اطّالع ريدساتهر دو از جعل 
نداشتند که در آن  اطّالعز يبرهان و غالب از اصل هزوارش ن مؤلّف. کرد ياذعان م

در  يا مثالً واژه. است يگريالخط د رسم به قرائت ياست؛ ول يالخط پهلو رسم به امال
  .شود يظ مبرات تلفّ يشود؛ ول ياخ نوشته م يالخط پهلو رسم
در . پردازد يم برهان قاطعنه نقد ياشتباهات غالب در زم يبررس به قاطع برهان نقد

ها و متون هنوز منتشر نشده بودند و غالب نتوانست از آنها  شتر فرهنگيزمان غالب ب
 زهوش بوديار تياگرچه غالب بس. استر کرده ييت تغيامروزه وضع يول. استفاده کند

واژه بعد  اول قاطع برهاندر . سرزده است ياز و ين کتاب اشتباهاتيدرباره ا اما
درباره آن آورده و سپس اعتراض غالب و نقد آن  برهان قاطعکه  يحيخالصه تشر
ح آن در يواژه، سپس تشر اول قاطع برهانر احمد در نقد ياستاد نذ. آمده است
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حات موجود درباره آن لفظ در ينها توضيسپس اعتراض غالب و بعد از ا برهان،
شتر موارد اعتراضات غالب را يدر ب يو. کرده است يگر را بررسيد يها فرهنگ

  .نادرست دانسته است
، نظام، يديرش، يسرور، يريجهانگ، برهان قاطع يها استاد با استفاده از فرهنگ

، االدبةممقد يها و کتاب لسانو  غاتاللُّ اثيغ، يار جماليمع، نامه شرف، ادات، ديمؤ
نقد اعتراضات  به …و دورالصّةاحر، ييب سنايمکاتد وطواط، يرش السحر حدائق

ن يافت که غالب در ايتوان در ير احمد ميبا مطالعه نقد استاد نذ. غالب پرداخت
پله  همرا  يريدسات يها ز واژهين يرانيپژوهشگران ا. نداشت يعينه مطالعه وسيزم

ن زبان يدارند خادمان راست يا دهين عقيکه چن ييدانند و آنها ينم يل فارسيالفاظ اص
  .ستندين يفارس

ن يدر ا. ز بحث کرده استين يجعل يها واژه مورد استاد درباره اشتباهات غالب در
نقل شده است و اعتراضات غالب با استفاده از  برهانواژه از  ۲۰۰کتاب حدوداً 

ها را  واژه ييدر آخر کتاب فهرست الفبا يو. شده است يمختلف بررس يها فرهنگ
ن يا. ها قرار دارد ز آورده است، بعد از آن فهرست اشخاص و سپس فهرست کتابين

 يانتقاد يها ن کتاب استعداديق هستند و با مطالعه ايموارد از نکات مهم اصول تحق
  .ميکن يدرک م يخوب استاد را به
ها  ها همت گماشت بلکه درباره فرهنگ ح فرهنگيتصح به ه فقطر احمد نياستاد نذ

ن يا يفهرست اجمال. نوشت يسي، اردو و انگليفارس يها زبان ي بهو لغات، مقاالت خوب
  :ر استيشرح ز به مقاالت
  ؛)يفارس(الفرس  مجمع ةسندينو يقاسم سرور محمد )۱
) يفارس(بدون سابقه  يفارس يها ل واژهيدر تشک يفارس يها سهم فرهنگ )۲

  ؛…يرازيش ين انجويحس الدين جمال ريم
  ؛عادتالسةحتففرهنگ  )۳
  ؛برهان قاطع )۴
  .)آن ترين نسخة خطّي و قديمي ييفرهنگ وفا(                                  )۵
  ؛)هاي نادرست فارسي در فرهنگها واژه(                             )۶
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  ؛لغات يفات و فارسيتصح )۷
  ؛يفرهنگ جعفر )۸
ترتيب موضوع  هب ي کهدر اين مقاله مسائل مرتبط با فرهنگهاي ؛قواس ةنام هنگفر )۹

  ؛اند مورد بحث قرار گرفته است مرتّب شده
  ؛نقد قاطع برهان )۱۰
  ).يک نسخة جعلي فرهنگ قواس(                       )۱۱
  ؛نقد فرهنگ غالب )۱۲
  ؛عراالشّ لسان )۱۳
هاي  نسخة کراچي فرهنگ قواس و حاشيه(                                             )۱۴

  .)آن
عناصر زبان اردو در فرهنگهاي فارسي (              )              (                     )۱۵

  ).قديم
  .)الفضال عناصر هندي در ادات(                              )۱۶
  ).ن بر فرهنگهاي فارسيأثير آمتون فارسي و ت(                                             )۱۷
  ).نگاهي بر ترتيب جديد مداراالفاضل(                             )۱۸
کرد  ياستاد تالش م. اند ر هند و خارج هند منتشر شدهقّؤن مقاالت در مجالت ميا

کمک دو نسخه  به را زفانمتن  ير احمد ويقول استاد نذ به .کند يفها را معر ن فرهنگيا
در سال  ياهللا طالب بيکمک حب به ن اثريهم به تعلّقم يانتقاد يمتن يد؛ ولآماده کر

 يفرهنگ پنج بخشنام  به خطّين متن براساس نسخه يا. ران منتشر شديدر اش  ۱۳۸۱
 کتابخانةآن در  ينسخه عکس. سابق موجود است، آماده شده است يکه در مجلس سنا

ن است که ينکته مهم ا. موجود است فرهنگ لغات فرسنام  به دانشگاه تهران يمرکز
  .ز براساس نسخه موجود در هند استين نسخه نيا

ن نسخه در يا. نوشته است»                                 «نام  ي بها استاد مقاله
نوشته شده  ق ۹۳۳ن فرهنگ در سال يا. گر محفوظ استيموالنا آزاد شهر عل کتابخانة

ن يتر ميانجام گرفته است و قد ق ۹۴۱ل بعد در سال است و کتابت آن هشت سا
  .رود يشمار م به فرهنگ
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ح فرهنگ کار يد که تصحيتواند بگو يم يديچ ترديالحروف بدون ه در آخر راقم
با مطالعه . و با عالقه انجام داده است يآسان ن کار را بهياستاد ا ياست؛ ول يمشکل

 يافت که استاد فرديتوان در يم يو مقاالت و يح شده توسط ويتصح يها فرهنگ
ن يج و فن نقد، بهتري، ماهر عروض، علم تخريو عرب يدار، خبره در زبان فارس انتيد

بوده  …خ کاغذ و جوهر ويشناس، آگاه از تار زهوش، نسخهيس، تينو مقدمهه و يحاش
  .است

  کتابنامه
ر احمد، بنياد حاجب خيرات دهلوي، تصحيح و تنقيد پروفسور نذيتأليف  دستوراالفاضل، .۱

 .م ۱۹۷۳/ش ۱۳۵۲فرهنگ ايران، 
فرهنگي و  ةساهللا طالبي، مؤس کوشش دکتر حبيب به بدر ابراهيم،تأليف ، گويا فرهنگ زفان .۲

 .ش ۱۳۸۱انتشاراتي پارينه، تهران، 
بدر ابراهيم، تصحيح و تعليق پروفسور نذير تأليف و دوم،  اول، ج گويا فرهنگ زفان .۳

 .م ۱۹۹۷و  ۱۹۸۹پتنه،  احمد، خدابخش الئبريري،
شاه غزنوي، تصحيح و حاشيه پروفسور نذير احمد، چاپ  فخرالدين مبارک فرهنگ قواس، .۴

  .م ۱۹۷۴/ش ۱۳۵۳بنياد فرهنگ ايران، 
 .م ۱۹۹۹رضا رامپور،  کتابخانةمصحح پروفسور نذير احمد،  فرهنگ قواس، .۵
رايزني فرهنگي  ، عاشق، ترتيب و تصحيح پروفسور نذير احمد،عراالشّ فرهنگ لسان .۶

 .م ۱۹۹۵/ش ۱۳۷۴نو،  جمهوري اسالمي ايران، دهلي
  .ش ۱۳۷۴ ايران، حسين وفايي، دانشگاه تهران،تأليف ، فرهنگ وفايي .۷
 .زا اسداهللا خان غالبميرقاطع برهان،  .۸
 .م ۱۹۸۵، نو غالب، دهليمؤسسة پروفسور نذير احمد، مع ضمائم،  نقد قاطع برهان .۹
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