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  گويان و جهان پويان زفان فرهنگ
  تصحيح استاد نذير احمد

ده بلقيس فاطمه حسينيسي∗  
است که در هندوستان  يم فارسيقد يها از فرهنگ يکي انيان و جهان پويگو زفان

اسم . ستيز يم يبها در قرن هشتم و نهم هجر شين اثر بيسنده اينو. نگاشته شده است
  :م بوديد، بدر ابراهيآ يسنده چنانکه از نوشته او برمينو

  .١»اريزد در کار و گفتار او را يم ايبدر ابراه …نيد بنده خوارترين گويچن«
را برادر جد  ين ويعالوه بر ا. سدينو يم ميد بدر ابراهياسمش را رش يرانيحافظ ش
فرهنگ در . است يرينامه من شرفداند که مؤلّف  يم يم قوام فاروقيبزرگ ابراه

. ز اضافه شده استين يهفت بخشن آمده و بر اسم کتاب يبدرالداسمش  يريجهانگ
ر يپروفسور نذ. ن اثر بارز هفت بخش استين باشد که ايا ين نامگذاريل ايد دليشا

هفت گر عنوان يد يکس يريفرهنگ جهانگد که بجز صاحبِ يگو يق ميتحق به احمد
  .٢را ذکر نکرده است يبخش

فرهنگ مصنّف . مشهور بوده است يهفت بخشم ن فرهنگ با نايد در آن زمان ايشا
داد  اهللا. دانستند يکار برده است؛ پس روشن است که همه م به »مشهور«واژه  يريجهانگ
ر يپروفسور نذ. ده است که اشتباه استينام» يپنج بخش«آن را  مداراالفاضلدر  يسرهند
است و در داخل متن  نام نهاده ايگو زفانفرهنگ اختصار  ين کتاب را بر بناياحمد ا
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ها را از  تک واژه اسم کتاب تک ين، درباره معانيعالوه بر ا. ١نوشته است» زفان«فقط 
و در کالم شعرا جستجو کرده و با استفاده از منابع مختلف درباره آن  يبررس ينظر لغو

  .بحث کرده است
باً دو يتقر آن يدر جلد اول چاپ. ش از پنج هزار و پانصد واژه دارديب انيگو زفان

و هشت واژه و در جلد دوم آن دو هزار و ششصد و پنجاه و شش  يهزار و نهصد و س
ر احمد آن را يپروفسور نذ يبود؛ ول يک جلدين فرهنگ يا. واژه گنجانده شده است

. ت دارديک نهايک مقدمه و هفت بخش و ين اثر يا. در دو جلّد مرتّب کرده است
 اعتبار حروف الفبا و بهره به اند؛ گونه م شدهيها تقس بهره بهها  گونه و گونه به ها بخش

  :مثال يبرا. است يانياعتبار حرف پا به
و دو بهره، بهره ] ستيب[که آغاز آن الف است بر بست  يگونه نخست در سخنان

  .ان آن الف استيکه پا ينخست در سخنان
 ي، رومي، عجمي، ترکي، عربي، دريمستعمل پهلو يها ن فرهنگ درباره واژهيدر ا

 ييب الفبايخاتمه لغات متفرقه که بدون ترت يعنيت ينها. ز بحث شده استين يونانيو 
  :است

  بخش نخست درباره الفاظ مفرد؛
  بخش دوم درباره مرکّبات؛

  ؛يو در يبخش سوم درباره سخنان پهلو
  ؛يعرب يعني يبخش چهارم در سخنان تاز

  ؛يو عجم يترک و يتاز به ختهيبخش پنجم درباره سخنان آم
  ؛يونانيو  يبخش ششم درباره لغات روم
  ؛يبخش هفتم درباره لغات ترک

  ات؛يکنا
  ت؛ينها

  .ات، فهرست مصدر آمده استيکنا يجا به در نسخه تاشکند
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  فيسال تأل
ده ين عقيد حسن بر ايپروفسور س. سنده زفان سال نگارش کتاب را ذکر نکرده استينو

م بود و آخرالذکر ينوه بدر ابراه يرينامه من شرفلّف مؤ يم قوام فاروقياست که ابراه
ن يا به .د پنجاه سال باشدين دو بايا ي؛ پس تفاوت سنّيم قوام فاروقيبرادر جد ابراه

ن است که چون يا يل دوم ويدل. ق باشد ۸۲۹و  ۸۱۲ن يد بيف بايصورت سال تأل
از آن نبرده است  ينامق نوشته شده است، در منابع خود  ۸۲۲که در سال  الفضال داتا

باقر  محمددکتر . ق نگاشته شده باشد ۸۲۲ن فرهنگ پس از سال يپس امکان دارد که ا
استفاده کرده است؛  يرانين فرهنگ از مقاله پروفسور شيف ايخ تأليتار يدر جستجو

را که در آن ينه تسامح کرده باشد؛ زين زميدر ا يرانيامکان ندارد که پروفسور ش يول
ن يا. ضبط شده است ين اشتباه کتابت است که در مقاله وياست، پس ا يبجدخ ايتار
ن قرار يبد يشعر دستوراالفاضلدر . کند يفرق م دستوراالفاضلف يخ تأليخ با تاريتار

  :وجود دارد
ــته    ز هجرت بود هفصد با سه و چهـل  ــب گشـ ــلمرتّـ   دستوراالفاضـ

. نقل کرده است يرانيپروفسور شن مطلب را از مقاله يباقر کورکورانه ا محمددکتر 
قبل  ايگو زفانرسد که  يجه مين نتيا به محکم يلينه با دالين زمير احمد در ايپروفسور نذ

 ليبحرالفضااز منابع  يکين اثر پرارزش يق نوشته شده است؛ چرا که ا ۸۳۷از سال 
 يوحدس  اما اس کرده استيخ قين تارييد حسن در تعياگرچه استاد س. ١بوده است

  .تر است درست

  ف و مختصات فرهنگيسببِ تأل
کند  يان مين بيف را چنيحمد و نعت و ذکر اسم خود سبب تأل يها مؤلّف پس از جمله

هر زبان  يها سد تا واژهين بنويچن يخوب باعث شد که کتاب يها که کمبود فرهنگ
 يحد به نازمندايه نيق صاحبان علم و توصين تشويعالوه بر ا. جداجدا شناخته شوند

 يها ضرورت واژه ين بود که بر بنايهم. د که قلم برداشت و مشغول نوشتن شديرس
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م کرده يگوناگون تقس يها ات را جداجدا در بخشيمختلف و مفردات و کنا يها زبان
از  يکي. وه استين شيا به شده نوشته يها ن فرهنگيتر يمياز قد يکين فرهنگ يا. است
 يو عرب يهند يها از واژه ين است که مؤلّف برخيرهنگ ان فيا يها يژگين ويتر مهم

آورده است و  يج بود را جزء واژگان فارسيرا يهندو يکه در آن زمان در زبان فارس
مؤلّف . وه خاص اوستيمعرف ش يشناس در زبان يان مهارت ويعالوه بر ب يژگين ويا

. داگانه مرتب کرده استج يها ره را در فصليوغ يوناني، ي، ترکي، عربيفارس يها واژه
و  يعرب» ک«طور  نيکرده و هم يمعرف يفارس» يرا«و  يعرب» يزا«را » ژ«و » ز«حرف 

سد که ينو ير احمد ميپروفسور نذ. جداگانه آورده است يها ز در فصليرا ن يفارس» ک«
مخصوص  يبخش. دارد يا يژگين وياست که چن ين تنها فرهنگيم ايقد يها در فرهنگ

ت نام دارد، درج شده يمتفرقه در خاتمه که نها يها ن واژهيعالوه بر ا. مصادر است
  .است

ن يعالوه بر ا. تعداد آنها کم است يان کرده است وليز بين يشعر يمؤلّف شواهد
است که در آن  ييها ن فرهنگ از فرهنگيا. کار برده است به زيخود را ن يشعرها

، زبان مرغانه، يمثال زبان ماوراءالنّهر ياند؛ برا شده يز معرفين يمحلّ يها زبان يها واژه
. کند يداللت م يو يسينو ن امر بر هنر فرهنگيره و ايان وغيلميان، زبان ديرازيزبان ش

  .سره است يفارس يسنده مسجع و زبان ويسبک نگارش نو
در  يسان بعدينو بوده است و فرهنگ يدر زمان خود فرهنگ معتبر ايگو زفان

نامه  شرف، ليبحرالفضامثال  ياند؛ برا منزله مأخذ استفاده کرده به از آن خود يها فرهنگ
  .رهيوغ يريفرهنگ جهانگ دستوراالفاضل،، يريمن

  انيگو زفانمنابع 
حات خود از چند يان توضيرا ذکر نکرده است؛ البتّه م يچ منبعيماً هيسنده مستقينو

رساله فرهنگ  قواس، فرهنگ فخر، يفرهنگ فردوس، يلغت فرس اسدفرهنگ مانند 
  .١ره نام برده استيغ  و رينص
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  يخطّ يها نسخه
  :ميدار ين اطّالعاتين اثر چنيا يدر حال حاضر ما درباره چهار نسخه خطّ

ن کتابخانه صد و هفتاد و دو برگ ينسخه ا: پور پتنه يکتابخانه خدابخش بانک
است و  يگرياب داز کت ۱۷۱و  ۱۷۰، ۱۶۹برگ شماره  يعنيدارد، البتّه سه برگ آن 

ن آن با يخط آن خوانا و عناو. هر صفحه هفده سطر دارد. ات آن مفقود استيبخش کنا
جاها  يبعض. ده شده استيها خط کش واژه ياست و رو يجوهر سرخ در خطّ نسخ جل

  .ق است ۹۵۰خ کتابت آن سال يتار. انه خورده استيرا مور
  .»ن تسع مأهيالقعده سنه خمس يذ وم الثلثا وقت ظهر الثالث مني يتمت الکتاب ف«

  .ز نوشته شده استيعدد ن به سال کتابت
، نسخه ۲۹۲۰/۰۹Bکتابخانه دانشگاه تاشکند، ازبکستان شماره : نسخه تاشکند

 يق است و نام کاتب آن عرب نسفيخطِّ آن نستعل. دارد يسطر ۱۸برگ  ۳۴تاشکند 
  :ر آشکار استياست؛ چنانکه از عبارت ز

 ةسن يالثان يکم ماه جماديست و يب ايا و جهان پويگو زفانمه نا فرهنگکتاب «
  .»يبضاعت عرب نسف ير بيخط بنده حق به ۰۱۴۳

د يزند که با ير احمد حدس ميپروفسور نذ. د در کتابت سال اشتباه شده استيشا
دارد؛ از ابتدا  ينسخه افتادگ. داند يم» ۱۱۲۳«آن را  يفسکيباشد و پژوهشگر با» ۱۰۴۳«

  .ز گم شده استيچند برگ وسط آن ن. مفقود است» خ« تا واژه
/ N. M 1972-۱۰۴ن نسخه فرهنگ در مجموعه شماره يا: پاکستان ةنسخه موز

. ز وجود دارديگر نين اثر دين مجموعه چنديدر ا. برگ است ۳۸۷قرار دارد و شامل 
ز کامل ين نسخه نيا. ادامه دارد الف ۱۷۹شود و تا  يشروع م» م«از برگ  ايگو زفان

  .دارد يدر آخر بخش هفتم از گونه چهارم تا گونه چهاردهم افتادگ. ستين
 ،محفوظ است يفرهنگ پنج بخشنام نسخه  به ن نسخهيا: يينسخه کتابخانه سنا

 يآن در کتابخانه مرکز يس عکسينو دست. است» يهفت بخش« ايگو زفاناگرچه 
 يبر نسخه خطّ يز مبنين نسخه نيا. وجود دارد فرهنگ لغات فرسنام  به دانشگاه تهران

کوشش  به ن نسخهيا. ده بودين نسخه را ندير احمد تا زمان چاپ، اياستاد نذ. هند است
  .در تهران چاپ شده است ياهللا طالب بيدکتر حب
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. ا. مصحح اول دکتر س. بدون نام مصححان آن ناقص است ايگو زفانفرهنگ ذکر 
و ملحقات و عکس نسخه در مسکو در سال نسخه تاشکند را با مقدمه  يفسکيبا

کمک نسخه تاشکند و نسخه  به ر احمديمصحح دوم آن پروفسور نذ. م چاپ کرد ۱۹۷۴
از  يسيو انگل يح کرد و با مقدمه مفصّل فارسيپور پتنه جلد اول را تصح يبانک

 افتيپس از در يو. منتشر کرد م ۱۹۸۹پتنه در سال  يرينتل پبلک الئبريخدابخش اور
جلد دوم را . چاپ رساند به نام جلد دوم به ح کرد ويه فرهنگ را تصحيبق ينسخه کراچ

  .م منتشر کرد ۱۹۹۷در سال  يز ناشر قبلين
گفته  ير احمد سخنانيح پروفسور نذينجا درباره روش تصحيجا نباشد اگر ا يب
مئن محکم مط يها ل و برهانيکه با دال يتا زمان يچ وقت در کار پژوهشيه يو. شود

ها و  نوشته ي بهکرد، حتّ ياو چشم بسته کار نم. کرد يه نميگران تکيشد، بر سخن د ينم
. ديسنج يق ميکرد و با دقّت نظر آنها را بر محک تحق يز اعتماد نميمؤلّف ن يها گفته

شاهنامه مخصوص  فرهنگ قواسکند که  يادعا م فخر قواسسنده يمثال نو يبرا
کند و  يرا رد م يو ين ادعايمطالعه خود ا ياحمد بر بنا ريپروفسور نذ. است يفردوس

از  يو فارس يپهلو يها شامل واژه يمؤلّف که او فهرست مفصّل يدعو«: سدينو يم
ات شاهد از يرا در فرهنگ حاضر ابيرسد؛ ز يق نميه تحقيپا به ه نموده،يشاهنامه ته

ن از يعالوه بر ا. ١»نقل شده است شاهنامهشتر از يب يو سوزن يرودک يها وانيد
ن يا. ز استفاده کرده استين يو آثار زمخشر يلغت فرس اسدمانند  يگريد يمأخذها

ح متون، آثار متقدمان، معاصران و يتصح ياست که استاد برا ين معنيامر شاهد ا
  .کرده است يمتأخّران را بررس

فرهنگ انند م يبعد يها را در فرهنگ ايگو زفانشده در  نقل يها تک واژه استاد تک
مثال استاد  يبرا. آنها را شرح داده است يجستجو کرده و اطّالعات جزئ دهخداو  نيمع
در ) »زفان«آن پانزده روز که در سال سخت گرم است (ل واژه باخور ير احمد در ذينذ

  :سدينو يم يپاورق
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اً ضمن. آمده است ين معنيهم به زيل واژه باخورا، باخور نيدر بخش پنجم از زفان ذ
 ير، عربين کلمه اخيف باحور است و ايتصح ين معنيد اضافه کرد که باخور بديبا

قرار  يونانين را يا نامه دهخدا لغتآمده است، در  ين معنيهم به زيباحورا ن. است
ن ياست؛ اما باخور و باخورا شامل ا يباحور و باحورا عرب نيفرهنگ معاند؛ اما در  داده

  :ح شده استين صورت تشريا به نامه واژه باخور ست و در لغتير نيفرهنگ اخ
رسد که باخور  ينظر م به چنان. م بوديم که جد ابراهينام پدر آزر پدر ابراه«

 م کهيناحور پدر تارخ و تارخ پدر ابراه يگفته طبر به ف ناحور است ويتصح
ر قاموس کتاب مقدس نام پد به ا استنادب نيدکتر مع. ز شهرت داردينام آزر ن به

  .١»م تارخ و ترخ نوشته استيابراه
آمده » ونيپر«واژه  زفاندر . ژه داشتيو يز توجهيها ن تلفّظ واژه به ر احمدياستاد نذ

و  يعرب» يبا«ي بهسد که بعضينو يدر ضمن امال م زفانسنده يم نويبدر ابراه. است
  .نديگو يپارس» يزا«

، دالفضاليمؤمانند  ييها نگها را در فره ر احمد نه صرف اختالف تلفّظ واژهينذ
 يحتّه آورده است، بلکه يکرده و در حاش يبررس نامه لغتو  نيفرهنگ مع، مداراالفاضل

  .٢مثال آورده است يو سراج يوان منوچهريز جستجو نموده و از دينِ شعرا نيدر دواو
ن يا يز معانين يآموز مبتد ان که دانشيان و پويگو ياستاد درباره اسم کتاب و معان

 گنجِ سخنو  دهخداو  نيفرهنگ معقدر محتاط است که از  نيداند، ا يدو کلمه را م
ان يب يز مطالبيدرباره تلفّظ زفان ن يطور و نيهم. ٣شاهد آورده است شاهنامهو  يعماد

  .کرده است
ن صورت يا به طرح کرده و يکي يکيص فرهنگ را يها و نقا يژگياستاد ناقدانه و
بر  يح وين روش تصحيذکر کرده است که ا ايگو زفان ياينوان مزاع چهارده نکته را به

  :نوشته است يياستاد در جا. داللت دارد يشناس او در علم زبان يتبحر علم

                                                      
.قلم محمد معين حاشيه برهان قاطع به: رک  .١
.۱۲ص ، ۱ج گويا،  زفان  .٢
.۱۶ص ، ۱ج همان،   .٣



  ١٠٤  قند پارسي

  

موارد  يداشته؛ اما در بعض يدر علوم لغت و زبان دستگاه ايگو زفانسنده ينو«
توان او را  ين نميکند و بنابرا ينقل م يميقد يها از فرهنگ يق مطالبيبدون تحق

آور  شگفت. محقّقانه دانست يمحقّق علم لغت و علم زبان و کتاب او را کتاب
افته، بدون يم يقد يها ن عبارت را که در فرهنگيناً هميم عياست که بدر ابراه

ف او را از ين روش کار تأليا. ل در کتاب خود جا داده استير و تبدييچ تغيه
  .١»کاهد يمقام و مرتبه م

ل، فقطيتصح يح برامصحداشت و آن  يدو نسخه فرهنگ دسترس به ح جلد او
 يل آن را از روين دليهم به داشتند، يجاها افتادگ يها هم ناقص بودند و در بعض نسخه

ن گذاشته است و اگر ين هالليشده را ب گر کامل کرده و مطالب اضافهيد يها فرهنگ
تصوف، طب و  يها استاد کتاب .غلط نوشته شده، آن را اصالح کرده است يمطلب

مطالب  يو. برد يح متن از آنها بهره ميکرد و در تصح يز مطالعه ميا را نيجغراف
موارد  يدر بعض يو. گذاشت يم يطور در متن باق و ناخوانا را همان ينشدن حيتصح
ار معروف بود، يدر آن زمان بس يا مثال اگر واژه يبرا. را اضافه کرده است» است«واژه 

ل اضافه ين دليا به را» است«استاد . را نوشته است» معروف«مؤلّف در برابر آن فقط واژه 
  .ستيآن معروف ن يکرد تا اشتباه نشود که معن

ن يح اياستاد در تصح. نسخه را جداگانه در مقدمه جا داده است يمصحح حواش
و لغت ح متون فرهنگ ين فرهنگ نمونه بارز تصحيد و ايکش ياديفرهنگ زحمت ز

در هند نگاشته شد و مصحح  ين فرهنگ خوبيباعث افتخارِ ما است که چن. است
جه ين نتيا به انيدر پا. ر احمد با زحمت فراوان آن را چاپ کرديمانند استاد نذ يخوب

است که از  يميقد يها از فرهنگ يکي انيان و جهان پويگو زفانم که يرس يم
شمار  ي بهنمونه خوب يسندگان بعدينو يثر بران ايتر است و ا ميضخ يقبل يها فرهنگ

 يها ن فرهنگ لهجهيدر ا. اند گران از آن بهره بردهيو د دالفضاليمؤصاحبِ . رود يم
شده  يآور جمع ياز زبان اردو و هند ياديز يها و واژه يو ماوراءالنّهر يرانيمختلف ا

  .کند يدو برابر م ن کتاب رايد است و ارزش ايار مفيبس يشناس است که از نظر زبان
                                                      

.۱۶ا، ص گوي زفان  .١



  تصحيح استاد نذير احمد گويان و جهان پويان فرهنگ زفان  ١٠٥
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