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  االسالم و فرهنگ نظام وي سيد محمد علي داعي  ٦٥

  ياالسالم و فرهنگ نظام و يداع يد محمد عليس

  ♦پروفسور ريخانه خاتون
)  م ۱۸۳۸/ه  ۱۲۵۴د در سال يشا( يقمر يزدهم هجريدر اواخر قرن س يد محمد عليس      

د فضل اهللا يپدرش س. جهان گشود به چشم ٣آمل ٢جانياز توابع الر ١اکين يدر روستا
 مکتب رفت و  به در آمل يسن پنج سالگدر  يمحمد عل. بود يرانيا ينياز سادات حس

. ان را در همان مکتب فراگرفتيالصب پرداخت و نصاب يسينو قرآن و خوش يريفراگ  به
سپس در . آورد ي، فقه، اصول و حکمت رويل صرف و نحو عربيتحص  به بعد از آن

در سال  يو. پرداخت يات فارسيو ادب ياضيل ريتحص به ساالر تهران مدرسه سپه
ر خان يو جهانگ ياصفهان رفت و در خدمت مال محمد کاشان به م ۱۸۹۸/ه ۱۳۱۶
 کسب ٤يرازيالملک ش رکن يالت خود پرداخت و از محافل ادبيل تحصيتکم  به ييقشقا

الت آن را در يداشت و تفص يان مناظرات مذهبيحيار با مسيدر آن د يو. ض کرديف
                                                   

  .، دهلیدهلیدانشگاه بخش فارسي، بازنشسته  و رئيس استاد ♦
 يلومتري، در شش ک)مازندران(جان، شهرستان آمل ي؛ دهستان باال الر۲۱۶۵، ص ۶ن، ج يفرهنگ مع  .١

  .ارت گاه امام زاده حسن داردير، زي، سرد سينه، کوهستانير يخاور
 يها آب. ر استيآن سردس يشهرستان آمل، هوا يها از بخش يکي: ۱۷۷۸، ص ۶ن، ج يفرهنگ مع  .٢

مرکز . جان وجود دارديدر نقاط مختلف الر يمانند آب گرم؛ آب اسک و آب فرنگ ياريبس يمعدن
  .است نهيآن قصبه د

 يفارس  به هين ناحيمردمان ا. شمال تهران واقع است يلومتريک ۲۴۰ران و در يمهم ا يااز شهره يکيآمل   .٣
، فضل ير طبريدانشمندان بزرگ مانند محمد بن جر. اند عه مذهبيند و شيگو يسخن م يو لهجه مازندران
  .)۶۰، ص ۶ج  نيمع. (ن شهر هستندياز هم يدر آمليد حير بزرگ و سي، ميبن احمد زهر

ق   ه  ۱۳۳۱راز متولد شد و در سال يق در ش ه  ۱۲۵۴در سال  يرازيمان شيالملک سل رکن: ۶۰۴ن يمع  .٤
در شعر  ذوق بود و زبردست و با يا سندهي، شاعر و نويعالوه بر جنبه حکمران يو. افتيوفات 

  .کرد يتخلص م» خلف«
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  ٦٦  قند پارسي

. کرد يده او بود، چاپ معه  به آن يراستاريت و ويرياالسالم که مد ماهنامه دعوت
االسالم سرفراز  يلقب داع به او را) م ۱۹۰۶-۱۸۹۵/ه ۱۳۲۴-۱۳۱۳( ن شاهيمظفرالد

در سال  يو. آورد يرو يرانبو ع يسيآموختن زبان انگل به در همان زمان يو. کرد
و  ١اهللا مشرف گشت و از آنجا رهسپار هند شد تيحج ب به .م ۱۹۰۶/ق ۱۳۲۴/ش ۱۲۸۳
عنوان  به بالخصوص و در سراسر هند بالعموم يدر ممبئ يو. ديگز اقامت يدر ممبئ
مختلف هند، از  يمنظور انجام مناظره در شهرها  به ش معروف بود ويو درو ينيمبلغ د

نقاط مختلف هند  به احتير و سيس به احيک سيمثل  يو. آمد يعمل م به او دعوت
بعد از سه سال  يو .٢نوشت يد، آن را ميشن ين و ملت هرچه ميپرداخت و از اهل هر د

انگذار دانشگاه يدرآباد و بنيخان، نظام ح ير عثمان عليدعوت م به ياقامت در بمبئ
در دانشگاه انتخاب شد و حدود  يث استاد زبان فارسيح  به درآباد آمد ويح به ه،يعثمان
و  ياردو، گجرات يها زبان يريفراگ  به در همان زمان يو. س پرداختيتدر به سال ۲۵

دست  به يا دانش گسترده يشرق يت سرگرم شد چندانکه در رشته زبان شناسيسانسکر
د و يسال زحمت کش ۱۲با يتقر يو. هم مسلط بود ييو اوستا يبر زبان پهلو يو. آورد

ه دکن يدولت اسالم. درآباد چاپ شدينه نظام حيهز به ه کرد کهيک فرهنگ مفصل تهي
ران فرستاد تا يا  به م ۱۹۰۸ /ق ۱۳۲۶در سال  ، رايات فارسي، معلم ادبيد محمد عليس

موافق عصر  يزبان فارس يها د و جامع واژهيک فرهنگ جدي تأليف يدر آنجا برا
ران يمختلف ا يشهرها به ران رفت و در مدت سه ساليا  به يو. ٣د، مواد جمع کنديجد

رات و يتعب کار خود جمع کرد مثالً اشتقاقات و استعمال الفاظ و يسفر کرده و مواد برا
ار ين بسيق تحسيال ين کار ويا. قرار داد يده آنها را مورد بررسيمه و جديقد يمعان
ست و در ين فرهنگ نينوشته شده مثل ا يکه تااکنون در لغت فارس ييها کتاب. است
ز بکار يشده است در شعر ن ين فرهنگ گردآوريکه در ا يقت لغات و اصطالحاتيحق
شعر هم  ياالسالم گاه گاه يداع .٤توان گفت يز ميار نو آن را فرهنگ اشع رود يم

                                                   
  .۲۵۶ ، صيفارس يسينو ؛ فرهنگ۱۱۴۵دانشنامه حسن انوشه، ص   .١
  .۲۹، ص ۱فرهنگ نظام، ج   .٢
  .ک، ص يين بلگراميد حسيظ عمادالملک سيتقر همان،  .٣
  .۲۵۷، ص يسينو فرهنگ ؛فرهنگ نظام، ص پنج  .٤
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  االسالم و فرهنگ نظام وي سيد محمد علي داعي  ٦٧

، مسمط يد، غزل، مثنويشامل قصا  ياشعار و. کرد يم يرويپ يگفت و از سبک هند يم
 يک مجموعه گردآوريصورت  به ن اشعار تا امروزيمتأسفانه ا يو قطعات است ول

واژه درج  يل شرح معنياشعار خود را در فرهنگ خود در ذ يگاه گاه يو. نشده است
 يو. اوست يها ه سرودهيما بن يو اجتماع ي، انتقاديفلسف يها جنبه. نموده است

 خود را که آن را فرهنگ نظام نام گذاشته بود، در پنج مجلد يفارس  به ينامه فارس واژه
ارزش از خود  صورت مقاالت پر  به زين يگريآثار د يو. درآباد معنون کردينام نظام ح  به

  :در مجالت مختلف چاپ شده است بجا گذاشته که
 ه ۱۳۰۵حيدرآباد  ،ياقبال و شعر فارس .۱
 وراند خاورشناسيمو ديمارت تأليفخ نادرشاه يترجمه تار  .۲
 ه ۱۳۷۱درآباد، ي، حي، خط داعيم عموميتعل يخط آسان برا .۳
 ه ۱۳۰۷درآباد، ي، حيفارس ين برايخط الت .۴
 .ش ۱۳۲۲سه مسمط، تهران،  .۵
 ه ۱۲۹۴، درآبادي، حيعرف يشعر و شاعر .۶
 ه ۱۳۰۵درآباد، يران، حيد ايعصر جد يشعر و شاعر .۷
 ه  ۱۲۹۰درآباد، ي، ح۲د، ج يجد يفارس .۸
  ١ه ۱۳۲۷درآباد، ي، حيفارس به ش سوم، اوستاخداد، بيترجمه وند .۹

 يبعض .٢درآباد دکن فوت کرديدر ح يالديم ۱۹۵۱نوامبر  ۱۸/ه  ۱۳۷۱در سال  يو
 يران برگشته و همانجا داعيا به دوم يهانبعد از جنگ ج يند که ويگو يسان مينو تذکره

  .ک گفتياجل را لب
صفحه  ۲۳۷۱ يدر مجموع دارا يع بزرگ رحليفرهنگ نظام در پنج مجلد با تقط

 م که جلد پنجم آن ۱۹۳۹/ه  ۱۳۵۸م تا سال  ۱۹۲۷/ه  ۱۳۴۶آن از سال  تأليفاست که 
اد از مطبع اعظم، درآبيه نظام حيسرما  به د و بعدهايطول انجام به د،ياختتام رس به
مقدمه  يهر مجلد دارا .٣ديچاپ رس  به درآباد دکنينار، حيس، چهار ميم پرياست

                                                   
  .۱۱۴۵دانشنامه انوشه، ص   .١
  .٢٥٦، ص يسينو فرهنگ  .٢
  .۷۵؛ مقدمه برهان قاطع، ج اول، ص ۲۵۶، ص يسينو ؛ فرهنگ۲۲۶ـ۲۲۴، ص ۴۰مقدمه نظام، شماره   .٣
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  ٦٨  قند پارسي

چاپ شده و  يصورت سنگ به ق ويخط نستعل به ن فرهنگيا. د مولف استيمف
 ينام و  به درآباديمناسبت اعانت نظام ح به و ١هزار لغت است يحدوداً س يدارا

  .موسوم شده است
کلمات  يصفحه و حاو ۸۰۷در » ب«و » الف«ف وم شامل حرجلد اول فرهنگ نظا

  .ديچاپ رس به يالديم ۱۹۲۷/ه  ۱۳۴۶سودمند است که در سال  يا و مقدمه
 يا صفحه ۲۰  صفحه و شامل مقدمة ۷۲۸ يدارا ،»خ«تا » ب«جلد دوم از حرف 
  .ده استيچاپ رس  به تمام شده و ه  ۱۳۵۱مؤلف است که در سال 
 يا صفحه ۲۵صفحه و شامل مقدمة  ۷۵۸ يدارا ،»نيغ«تا » دال«جلد سوم از حرف 

  .ده استيچاپ رس. م ۱۹۳۴/يفصل ۱۳۴۳/ش ۱۳۱۳/ه ۱۳۵۳است و در سال 
 يا صفحه ۹۶صفحه و مقدمة  ۵۱۹ يو دارا» الم«تا » ف«جلد چهارم از حرف 

  .چاپ شد .م ۱۹۳۸/يفصل ۱۳۴۷/ش ۱۳۱۶/ه ۱۳۵۶است و در سال 
 يصفحه و حاو ۵۶۴نظام است، مشتمل بر ن جلد فرهنگ يجلد پنجم که آخر

ار مهم يجهات بس يصفحه است که از بعض ۵۲ يدارا يا و مقدمه» ي«تا » ميم«حروف 
  .ديچاپ رس به .م ۱۹۳۹/يفصل ۱۳۴۸/ش ۱۳۱۸/ه ۱۳۳۸ن مجلد در سال يا. است

روند  يشتر در شعر بکار مينامه ب ن واژهيشده در ا يکلمات و اصطالحات گردآور
شعر و ادب   به شتر مورد استفاده عالقمندانيو زحمات مؤلف، ب ياصل سعن حيبنابرا
از الفاظ و کلمات مورد استفاده در  يا رهيکتب لغت در اغلب موارد ذخ. رديگ يقرار م

 ت و ارزشيسان اهمينو ا محاوره بوده در نظر لغتينثر  به که مربوط يشعر بود و لغات
ات آنها تأليفتوجه خاص آنان قرار نگرفته و در ل مورد ين دليهم  به نداشته و ييسزا  به

 يک زبان در هر مقداري يد کلمات و اصطالحات ادبيبدون ترد يول. شامل نشده است
ها و  واژه يرا که مسلما هر زبان دارايدهد ز يل نميه آن را تشکيه سرمايکه باشد، کل

نداشته و  يکار آن سر و يادب يباشد که با شعر و شاهکارها يهم م ييها المثل ضرب
  .٢از عوام و توده مردم استيهمواره مورد ن

                                                   
  .۱۹۳-۱۹۲، ص يفارس يها فرهنگ  .١
  .۱، ص ۱نظام، ج فرهنگ   .٢
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  االسالم و فرهنگ نظام وي سيد محمد علي داعي  ٦٩

کند و عدم شمول آن در  يرا فراهم م يو اصل خزائن لغو يزبان زنده هستة مرکز
. رود يشمار م به سانينو ن و لغتيدر کار مؤلف يا کتب فرهنگ مظهر نقص برجسته

خود  تأليفله يوس  هب برده بود و يقت کامال پين حقيا به ن نکته ويا  به مؤلف نظام
در کتاب خود عالوه  يو. نموده است تا نواقص و اغالط کتب اسالف را رفع کند يسع

ز يوجود داشت، لغات محاوره زبان و تکلم مردم را ن يقبل يها که در فرهنگ يبر لغات
و  يو نثر يکلمات شعر يدارا ين سبب فرهنگ ويهم به داخل کرده است و

  .هم هست يا محاوره
ب کتاب لغت جامع يشرفت زبان در ترتيو پ ين است که اساس ترقياقت يحق

ان تا آن زمان از آن يان و هنديرانيقول مولف نظام، ا  به ات کهياز ادب يا است، شعبه
. ن نشده بوديهم تا آن وقت تدو ين است که لغت جامع عربيب ايعج. غافل بودند

عنوان   به يآموختن زبان فارس  به که شروع يقرن پنجم هجر يمردم هند از همان ابتدا
  .را احساس کرده بودند يلغت جامع فارس به کردند، حاجت يزبان علم

ن فرهنگ يار ايبس ياز مردم پاسخ داد و پس از سعين نيا به االسالم يمحمد داع
تمام لغات  يط و دارايار محين فرهنگ بسيا. ر درآورديرشته تحر  به م رايم و حجيضخ

نظم و نثر، خواه  به ات و استعارات مختصيصطالحات و کناا. است يمستعمل فارس
روزمره مستعمل است، با کمال مهارت با موارد استعمال و  يآنچه در مکالمات معمول

ل و شرح آن يل هر لفظ تفصيمؤلف در ذ. نامه مندرج شده است ن واژهيذکر امثال در ا
است و در  يچند معن يدارا گرفته شده و يطور مثال از چه زبان  به .را درج نموده است

  .شود و امثله استعمال و امثال آن را هم نوشته است يکار برده م  به يچه موارد
را الزم  يشرح هر لفظ، آوردن سند شعر يبرا يسان فارسينو فرهنگ معموالً

سند  يمؤلف برا. اجتناب شده است يق کمين طرين فرهنگ از ايدر ا يدانند ول يم
صورت   به ک جملهياستعمال امروزه لفظ  يبرا يد و گاهآور يشعر م يلغت گاه

استعمال لغات علوم مختلف از همان شعبه مثال آورده است  يمکالمه آورده است؛ برا
پس از . ا سند از اشعار آورده استيشعراند، شهادت  به که مخصوص يالفاظ يو برا

از ير اساس نب يسينو شود که مقصود مؤلف، گذاشتن اساس لغت ين روش معلوم ميا
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  ٧٠  قند پارسي

ن فرهنگ عمارت بزرگ و مستحکم زبان و يبراساس ا يروان ويزمان خود بوده تا پ
  .بسازندرا ادب 

ن يواقف بوده و از ا ينواقص و اغالط کتب مشهوره لغت فارس  به مؤلف ما
بر اشعار  ياند تماماً مبن نوشته هموضوع هم اطالع داشته که هرچه که مؤلفان گذشت

و متروک و الفاظ زبان  يمياز آنها مخصوص الفاظ قد يت و بعضو شرح آن اس يفارس
اللغات که از  قيعلم تطب به يعالوه و به .عموم الفاظ شعر يدارا ياست و بعض يتيوال

رجحان  يبر تمام لغت فارس ين سبب اثر ويهم بهز آشنا بود و يعلوم مستحدثه است، ن
در  يسينو موضوع فرهنگ به راجعباچه مجلد اول يز که در دين يدا کرد و شرحيپ يکل

ها نموده  ل واژهيکه مؤلف در ذ يقاتيتحق. د استيار سودمند و مفينگارش آورده بس
 يسيل لغت نويرسا خ زبان ويبر تار يکامل و احاطهار عالمانه و محققانه و دال بر يبس

 ز درجيرا ن يمستعمل در ادب فارس يمؤلف در فرهنگ خود الفاظ عرب .١ن استيمتقدم
  .نموده است

نده کرد بلکه يران را زنده و پايا يات باستانين اثر خود نه تنها ادبيمولف نظام با ا
ز زنده نگه داشت و بقا داد و يو امثال آنها را ن ي، انوريي، سنايحافظ، سعد يشعرها
 ين فارسيريار سهل و آسان کرد و زبان شينده را بسيآ ين و ادبايات نويادب يراه ترق
ن يا و فرهنگ آن را بزرگتريدن يها ن زبانيتر ن و درخشانياز بزرگتر يکي را مانند

و واسطه تفاهم زبان  يالملل نين را زبان بيرين زبان شيا يو. فرهنگ عمده ساخت
ل ياص يها ن زبانيتر ياز اساس يکي يمردم عامه کرد و توسط فرهنگ نظام زبان فارس

  .٢است شده يشرق
نقاط مختلف  به مؤلف. مستعمل بوده است يبان فارسدر ز ياز الفاظ عرب ياريبس

ران يگر ايد يها را از زبان يبدل الفاظ عرب ينمود که الفاظ فارس يران سفر کرد و سعيا
گر يد يها را از زبان يشتر الفاظ فارسيدا کند و او در کوشش خود موفق شد و بيپ

ان و ين عامه زمان ساسانو زبا يکه زبان ادب يخواست از زبان پهلو يم يو. منتخب کرد

                                                   
  ۳، ص ۲نظام، ج فرهنگ   .١
  .۱، ص ۵، ج همان  .٢
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  االسالم و فرهنگ نظام وي سيد محمد علي داعي  ٧١

گر رواج نداشت و يد يامکان نداشت چرا که پهلو يابد وليرا ب يان بود، الفاظياشکان
  .کتب ادب آن معدود بود که تا زمان مؤلف قرأت نشده بود

  :ن نکات را مدنظر داشته استين فرهنگ خود ايمؤلف در تدو
ن واژه از چه يست که اصل ان نکته را اضافه کرده ايا ير فارسيغ يها ل واژهيدر ذ  §

کدام شهر   به ره ويو غ ي، ترکي، عربيتيوال ،يگرفته شده است مثال پهلو يزبان
 .منسوب است

بود، را  يا تقلبياالستعمال بود  ا متروکينداشت  يکه سند شعر ير فارسيالفاظ غ §
سان ينو فرهنگ يحذف کرده است و از آوردن الفاظ زند و پازند و اوستا که بعض

آن  ينموده است و اگر گاه ياند، خوددار خود داخل کرده يها ا را در فرهنگآنه
وارد شود بر  ينوشته تا اگر اعتراض يل معنيها را آورده، ماخذ آن را هم در ذ واژه

 .آن مآخذ باشد و نه بر مؤلف فرهنگ نظام
 يو الفاظ شعر ي، الفاظ نثريسه دسته تکلم  به الفاظ درج شده در فرهنگ را يو §

 ان کرده است و تلفظ هر لفظ رايم کرده و محل استعمال آنها را با امثله بيقست
آورده  ييو حروف اعراب مأخوذ از خط اوستا يصورت حروف منفصل فارس  به

، مضارع، امر، اسم يل ماضيهر فعل را از قب يو مشتقات دستور ياست و معان
 .١تر در آورده اسيرشته تحر به فاعل، اسم مفعول و اسم مصدر

تهران را  يرا بهتر دانسته و همان را نوشته چون و يدر تلفظ هر کلمه تلفظ تهران §
 .دانست يآن شهر را معتبر و مستند م يران و فارسيمرکز علوم ا

نگاران  اند و فرهنگ ا مجدداً بکار برده شدهياند و  که مرکب ييها مؤلف نظام واژه §
 .ند، را ترک کرده استخود جا داده بود يها ن آنها را در فرهنگيشيپ
ز ذکر يق مصدر مرکب ساختن از آن واژه را نيکه واژه اسم باشد، طر يدر صورت §

 .مثل راه رفتن از واژه راه. کرده است
 .خود جا داده است تأليفا مبدل دارد، را هم در يمخفف و مبدل واژه اگر مخفف  §
 .اده استح ديز توضيمثل ستم ن يا از واژه يبينحوه ساختن اسم فاعل ترک §

                                                   
  .)اعالم( ۱۳۵۸، ص ۶ن، ج يفرهنگ مع  .١
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  ٧٢  قند پارسي

 .واژه اگر واحد است، جمع آن و اگر جمع است واحد آن را هم شرح داده است §
 .١را هم ذکر کرده است آن کار رفته،  به يالمثل در ضرب يا اگر واژه §
ها اختالف وجود دارد، آن را هم  يها و هند يرانين ايکلمات ب يبرخ ياگر در امال §

 يران با کاف و در هند با کاف فارسير اا کشادن را ديمثال افکندن . ان نموده استيب
از  يهند يا امالي ينظر مولف گاف فارس به .خوانند و دو سرکش گزارند) گ(

ل هر واژه و هر حرف ينموده و در ذ يرويان را پيمولف روش هند. همه بهتر است
 .واقع نشود يآنها را نشان داده است تا اشتباه يالت سماعيتبد
  :شده است سه نوع است نقلهنگ ن فريکه در ا ييها واژه

مستعمل روزمره مانند خوردن، رفتن، آوردن و مانند آن، چه  يها اول واژه §
باشد مانند الفاظ هر صنعت و حرفت و چه الفاظ ادارات  يجماعت يمخصوص برا

ها را مؤلف از زبان محاوره مردم کوچه و بازار  ن گونه واژهيا. و امثال آنها يدولت
 .استفاده نکرده است يگگرفته و از فرهن

 يقبل يها نثر گرفته شده نه از فرهنگ يها که از کتاب ينثر يها دوم واژه §
ان ياخذ شده است و در ب يميقد يها مخصوص شعر که از فرهنگ يها سوم واژه §

 يسان معتبر براينو فرهنگ. ز اشاره شده استيمأخذ آن ن به يهر واژه شعر يمعن
کردند که آن واژه در آن واقع شده  يرا نقل م يد اشعارطور سن  به ها واژه يان معنيب

گر نقل يد يها ناً از فرهنگيها را ع و مفهوم واژه يمولف فرهنگ نظام معن. است
مندرج در  يا همان معنيواژه دقت کرده و پس از آن  يننموده بلکه اول در معنا

پس دانش و . تح داده اسيفهم خود آن را توض  به ايگر را نقل کرده يد يها فرهنگ
 ٢.گرانياست نه د يآن معن يمسئول و پاسخگو يفهم و

قرار  مورد بحث ر در آنين زيدارد و عناو يديباچه مفيجلد دوم فرهنگ د
ت، اشکال يسانسکر ي، حروف تهجييايالسنه آر يت برايت سانسکرياهم: اند گرفته

                                                   
؛ ۱۷۳- ۱۷۲، ص يفارس يها ؛ فرهنگ۲۲۶، ص ۱نامه، ج  لغت به ديحات باال رجوع کنيتوض يبرا  .١

  .۴۱، ص ۱نظام ج فرهنگ 
، ص ۶، ج )اعالم(ن ي، فرهنگ مع۱۷۳-۱۷۲، ص يفارس يها ، فرهنگ۲۲۶، ص ۱، ج نامه لغت  .٢

  .۳۹، ص ۱نظام، ج فرهنگ ؛ ۱۳۵۸
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  االسالم و فرهنگ نظام وي سيد محمد علي داعي  ٧٣

ت زبان ينسکرمکالمه بوده است، سا زبان يت گاهيا سانسکريت، آيخط زبان سانسکر
ر يغ يها ت زبانيت، تشکر از برهمنان و اهميها در سانسکر واژه يابي شهير شعر است،

اخذ  ،يفارس يبرا يو محل يتي، اخذ الفاظ والي، فرانسوي، عربيران مانند ترکياز ا
گر کتب ي، نقص ديمستعمل در فارس ي، اقسام الفاظ عربيفارس يبرا يد عربيالفاظ جد
  .و حروف اعراب اوستا يبا فارس يترکزش ي، آميلغت عرب

  :چند نکته مهم اشاره کرده است به باچه جلد سوميمولف نظام در د
ت ي، اهمي، افعال و مصادر در فارسيجامد در فارس ي، اسمايل زبان فارسيتشک

ل يرا تشک يکه تکلم فارس يي، آوازهايزش در فارسيل زبان، آميمصادر و افعال در تشک
، يفارس ياصل يمجهول و معروف، آوازها ياي، واو و يفارس ياعراب يدهد، آوازها يم

 .رهيگر، حروف اعراب از اوستا و غيهمد  اب يحروف فارس يقيحروف اعراب، جدول تطب
خواهد زبان خود را از الفاظ  يران ميکه ا عه شدين شايبعد از انتشار جلد سوم چن

را  يفارس يها ، واژهينگو فر ي، ترکيالفاظ عرب يجا به پاک کند و ير فارسيغ
 ين فارسينو يها وضع واژه يدر همان زمان از فرهنگستان که برا. ن کنديگزيجا
ن يمنتشر شد و مولف در جلد چهارم و پنجم ا» نو يها لغت«ل شده بود، کتابچه يتشک

ل يتفص  به ن موضوعاتيا باچه جلد چهارم فرهنگ نظاميدر د .کتاب آن را داخل نمود
 :ستا فتهرگ مورد بحث قرار

باب  ؛در علم امال: ت، باب اوليت، خودآموز زبان سانسکريت زبان سانسکرياهم
: باب چهارم ؛اتيواژه و جمالت و حکا درحفظ :باب سوم ؛ب حروف باهميترک: دوم
: باب هشتم ؛مشتقات اسم: باب هفتم ؛کلمه: باب ششم ؛مذکر و مونث: باب پنجم ؛اسم
: ازدهميباب  ؛ياز مشتقات حال و ماض يبعض: باب دهم ؛ريضما يباق: باب نهم ؛ريضما

ق ساختن فعل يطر: زدهميباب س ؛اعداد: باب دوازدهم ؛يمشتقات فعل مضارع و ماض
از آن  يبعض ليدر تبد: مشتقات مذکر و مؤنث، باب پانزدهم: باب چهاردهم ؛يماض
ر فعل د: باب هفدهم ؛ديعدد مق: باب شانزدهم ي؛اسيو ق يسماع يها ليتبد

ست يباب ب؛ يمشتقات اسم يباق: باب نوزدهم ؛فعل مجهول: باب هجدهم ؛تيسانسکر
ت، ي، اسم فاعل، مفعول، اسم قابليمصدر جعل: ست و دوميباب ب ؛فعل مستقبل: کميو 

مرکبات، : ست و چهارميباب ب ؛فعل: ست و سوميباب ب ؛و جواب ثي، تانيحروف نف
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  ٧٤  قند پارسي

  .عنوان خودآموز ذکر کرده است  به ه آن ران هم داده شده است کيها تمر در همه باب
فرهنگ  در مورد در آن ابتدا. دارد يباچه سودمنديمجلد پنجم فرهنگ نظام هم د

 :مانند. ل نوشته استيتفص به يمتعدد يها و پس از آن درباره لغت يفارس يسيشعرنو
در  م، ۱۵۹۹/ه ۱۰۰۸ تأليف يطوس ياسد ينوشته ابومنصور احمد بن عل :لغت فرس
و  ياهللا مجتبائ ح فتحيتصح  به رانيا يش از انتشارات خوارزم ۱۳۶۵ور سال يشهر
 .چاپ شده است ياشرف صادق يعل

که تا آن زمان  اطالع داده مولف فرهنگ نظام درباره آن) يفرهنگ شعر( فرهنگ قطران
 .افت نشده استي ايدن يها از آن در کتابخانه يگرينسخه د

 ياهتمام طاعت به که .م ۱۳۲۶/ه  ۷۲۷ تأليف ياه نخجواناز محمد هندوش الفرس صحاح
 .ش چاپ شده است ۱۳۴۱از تهران در سال 

، اختتام ياصفهان يد شمس فخرين محمد بن سعيالد شمس تأليف يار جماليمع
ا از چاپخانه دانشگاه تهران يح دکتر صادق کيتصح به ن فرهنگيا. م ۱۳۴۴/ه  ۷۴۵

 .افته استيش انتشار  ۱۳۳۷در سال 
ن ياول) م ۱۲۹۱/ه ۶۹۰: تأليف( ين مبارکشاه قواس غزنويفخرالد تأليف فخر قواس

 ۱۳۵۳ر احمد از تهران در سال ياهتمام پروفسور نذ به در هند که يفرهنگ فارس
 .چاپ شد يالديم ۱۹۹۹بار دوم از کتابخانه رضا رامپور در سال  يبرا ش و

 .م  ۱۳۹۲/ه ۷۹۵اهللا که در سال  ن فضليدالدياثر رش االفاضل منافع يبحرالفضائل ف
دسترس مؤلف نظام بود فقط تا آخر در ن لغت که يا ينسخه خط .شده است تأليف

 .بود ير هنديحرف کاف در خط تحر
که در  يا نسخه .)۱۴۱۹/ه  ۸۲۲( ين محمد دهلويبدرالد يقاض تأليف الفضال ادات

لفضال نوشته شده ا غلط آداب بهنام کتاب  يار غلط بوده و حتيبوده بس يدسترس و
 .است که حتما اشتباه کاتب است

که در زمان باربک شاه عالم  يبهار يريمن يم قوام فاروقيابراه تأليف يرينامه من شرف
خط ثلث   به ،يميم نوشته شده و نسخه در دست مؤلف، قد ۱۴۷۲/ه ۸۷۷در سال 

و  ح، مقدمهين فرهنگ را با تصحيران ايمه دبيدکتر حک .و کم غلط بوده است
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  االسالم و فرهنگ نظام وي سيد محمد علي داعي  ٧٥

 ش ۱۳۸۶، تهران در سال يو مطالعات فرهنگ يقات از پژوهشگاه علوم انسانيتعل
 .ده استيچاپ رسان  به
 .)م ۱۴۷۸/ه ۸۷۳: تأليف( ،يآباد نوشته محمد بن داود بن محمود شاهالفضال   مفتاح
 تأليف( ن محمدياءالديخ ضياثر محمود بن ش يا فرهنگ اسکندريالسعادت حتفة

ن فرهنگ در دست يک نسخه ناقص از ايکامل و  يسخه خطن دو .)م ۱۵۱۰/ه  ۹۱۶
 .مولف نظام بود

ن اثر در يدو نسخه ا.) م ۱۵۱۹/ه  ۹۲۵: تأليف( ياز محمد بن الد دهلو دالفضاليمو
است و  م ۱۵۲۵/ه ۱۰۳۵سال خ کتابت نسخه اوليتار. دست مولف بوده است

 .خ کتابت نداردينسخه دوم تار
در  يعني يل قرن دهم هجرين فرهنگ در اوايا. سور م بن احمديعبدالرح اللغات کشف

ن فرهنگ را در دست ينسخه از ا و مولف ما چند م نوشته شده ۱۵۲۵/ه ۹۳۲سال 
 .از مطبع ثمر، لکهنو چاپ شده است ن لغتيا. داشت
 نوشته شده ه  ۹۳۳در سال  يعني يل قرن دهم هجري، در اوايين وفاياز حس ييفرهنگ وفا
 .م کتابت شده است ۱۶۹۸/ه  ۱۱۱۰ولف نظام بود، در سال ش ميکه پ يا و نسخه

 ين اصفهانيرزا شاه حسيبن م ميرزا ابراهيفرهنگ م
نسخه مؤلف سال .) م ۱۵۳۸/ه  ۹۹۱: تأليف( ين سعداالنصاريريابوالخ اثرالکتاب  فتح

 .کتابت نداشت
 )م  ۱۵۸۳/ه ۹۹۴: تأليف( ر اکبر شاهير کبيخ مبارک وزيبن ش اثر ابوالفضلاللغات  مجموع

 .ن فرهنگ چاپ شده استيا .نسخه مورد استفاده نظام پر از اغالط بود
 سپتامبر ۱۴/ه ۱۰۰۱ الحجه يذ ۷ :تأليف( يسرهند يضياثر اهللا داد فمداراالفاضل 

خط   به يکياالسالم بوده،  ين اثر در دست محمد داعيدو نسخه از ا ).م ۱۵۹۲
مورخ  يگريار داشت و ديبسم که اغالط  ۱۶۶۷/ه  ۱۰۸۷خوشخط مورخ ق ينستعل
ش  ۱۳۴۹کوشش دکتر محمد باقر در سال   به م، که کم غلط بوده و ۱۶۰۹ /ه  ۱۰۱۸

 .افته استيدر چهار مجلد از الهور انتشار 
 است و يمولفش محمد قاسم سرور) م ۱۶۱۸/ه ۱۰۲۸ تأليف( يسرور الفرس مجمع
 .افتين انتشار ش از تهرا ۱۳۵۱-۱۳۳۸مجلد در سال  ۳در  ياقير سيکوشش دب  به
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  ٧٦  قند پارسي

 )م  ۱۶۰۸/ه  ۱۰۱۷: تأليف( يرازيش ين انجوين حسيالد ر جمالياثر م يريفرهنگ جهانگ
ق يخط نستعل به م، ۱۶۷۲ک نسخه مورخ يک نسخه مطبوعه و ي به مولف نظام
ح دکتر يتصح به ن فرهنگيا. داشته است يار کم غلط دسترسيو بس خوشخط
 .است ش چاپ شده ۱۳۵۱در سه مجلد از مشهد در سال  يفيمحمد عف

که در  روز جنگيزاد خان ف خانه  به ن ملقبياثر امان اهللا حسفرهنگ چهار عنصر دانش 
 .شده است تأليفم  ۱۶۲۷/ه ۱۰۳۷م تا  ۱۶۰۵/ه ۱۰۱۴ر يعهد جهانگ

 ،.)م  ۱۶۳۶/ه  ۱۰۴۵ تأليف( يخ عبدالحق محدث دهلويمحمد بن ش ياثر عل الجوامع جمع
 .نداشت کتابت خيتار يول بود قينستعل خوش خط با و يميقد بود مؤلف شيپ که يا نسخه

م،  ۱۶۳۸/ه  ۱۰۴۸ تأليف، يگجرات يف بن عبداهللا عباسيعبدالط ياز مولو اللغات فيلطا
که نزد مولف نظام بوده از مطبع  ينسخه چاپ. نديگو يهم م يمعنو يفرهنگ مثنو

 .ده استم چاپ شده و کم غلط هم بو ۱۸۸۷/ه  ۱۳۰۵نولکشور، لکهنو در سال 
در سال ) م ۱۶۵۱/ه  ۱۰۶۲ تأليف( يزين برهان بن خلف تبرياز محمد حس برهان قاطع
 .ش از چاپخانه سپهر تهران منتشر شده است  ۱۳۶۲/ش  ۱۳۶۱/ش  ۱۳۵۷/ش  ۱۳۳۵/۱۳۴۲

ش از  ۱۳۳۷در سال ) م ۱۶۵۳/ه ۱۰۶۴ تأليف( يوتد تياثر عبدالرش يديفرهنگ رش
م آن را از  ۱۸۷۲/ه ۱۲۸۹ز در سال ين يمحمد عباس .ده استيچاپ رس  به تهران

 .چاپ رسانده است  به کلکته يتياتک سوسايشيل ايرا
موجود در  نسخة.) م ۱۶۵۸/ه ۱۰۶۹: تأليف( خ حسنين بن شيخ حسياثر ش بحراللغات

 .خ کتابت هم نداشتيو تاربود ق و خوشخط يخط نستعل  به دست مؤلف نظام
نسخة موجود در دست .) م ۱۶۰۹/ه  ۱۰۱۸ تأليف( يفوز بسطاميبن ت يعل نامه گنج

 .خط مولف بوده است  به مؤلف نظام
ر يرشته تحر به م ۱۷۰۶/ه  ۱۱۱۸، در سال يفاضل محمد دهلو تأليف، ريلغات عالمگ

خ کتابت يبدون تار يخط، کهنه ول درآمده و نسخة موجود نزد مولف نظام خوش
 .بوده است
نسخة ) م ۱۶۷۱/ه ۱۰۸۲ تأليف( يوغزن يهانسو يقياهللا بهکن صد از غالم اشهراللغات

آن را در سال  ق بوده و فرزند مولفيخط و نستعل در دست مولف نظام خوش
 .کتابت کرده بود. م  ۱۷۳۳/ه ۱۱۴۶
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ح دکتر يتصح  به که) ۱۷۳۴/ه ۱۱۴۷ تأليف( خان آرزو ين علياثر سراج الد اللغت سراج
ش انتشار  ۱۳۸۳ تهران در سال يحانه خاتون از انجمن آثار و مفاخر فرهنگير
 .افته استي

کوشش   به بار اول) ۱۷۳۴/ه  ۱۱۴۷ تأليف( خان آرزو ين عليالد اثر سراجت يچراغ هدا
کوشش منصور ثروت از چاپخانه سپهر تهران در   به و دوباره ياقير سيمحمد دب

 .افتيش انتشار  ۱۳۶۳سال 
 /ه  ۱۱۵۰:تأليف( خ عبدالواحديخ محمود بن شياثر ش ):فرهنگ بهار دانش( محموداللغات

 .ق بوديخط نستعل به خ کتابت نداشت وينسخه نظام تار.) م ۱۷۳۷
چاپ   به چند مرتبه) م ۱۷۳۹/ه ۱۱۵۲ تأليف( ک چند بهاريالله ت ياز را بهار عجم
ح دکتر يش با تصح ۱۳۷۹ه، تهران در سال يع طالبر از مطيده است، چاپ اخيرس

 .ان استيکاظم دزفول
لعل  ياثر گردهار) يوسفي يان، بهار دانش، اسکندرنامه، انشافرهنگ گلست( اللغات گنج

 ۱۸۲۵/ه  ۱۲۴۱لف نظام در سال ؤنسخه م) م ۱۷۶۲/ه ۱۱۷۶ تأليف( يآباد فرخ
 .هند مغلوط بود يريخط تحر به کتابت شده و

مولف نظام   نسخه) م ۱۷۶۶/ه  ۱۱۸۰ تأليف( يالکوتيمل س ، از وارستهالشعرا مصطلحات
 يم کتابت شده و بعدا از مطبع نام ۱۸۸۷/ه ۱۳۰۵و در سال  ار کم غلط بودهيبس

 .لکهنو چاپ شده است
نسخه مولف نظام در سال ) م ۱۷۹۶/ه  ۱۲۱۱ تأليف( ير حسن دهلوياثر ماللغات  شرف

  .کتابت شده بود ۱۸۰۴/ه ۱۲۱۹
در نسخه ) م ۱۷۶۶/ه ۱۱۸۰سال  تأليف( نياثر حافظ ملک قمرالد يفرهنگ مجمل

  .شواهد نداده است يولدرج شده . م ۱۸۳۸/ه  ۱۲۵۴ابت مولف نظام سال کت
نسخه نظام ) م ۱۷۸۵/ه ۱۲۰۰: تأليف( ريوسف بن غالم پياز غالم  يوسفيفرهنگ 

  .م بود ۱۸۵۷/ه ۱۲۷۴مورخه 
م نوشته شده  ۱۷۹۹/ه  ۱۲۱۴وسف که در سال ين محمد يخ نورالدياز ش اللغت قسطاس
دو ستون و مقابل هر  يه داراهر صفح و نسخه نظام در صفحات بزرگ بود. است

  .خ کتابت نداشتيتار. آن نوشته شده بود مختصر يلفظ معن
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 م  ۱۸۰۴/ه  ۱۲۱۹مز در سال يتو جيخواهش بر  به است و ناشناس ياثر مولف اللغات شمس
  .ده استيچاپ رس به شده، و چند مرتبه تأليف

نسخه ) يم هجرزدهيسده س تأليف( نيالد مين بن کريالد مياثر رح الشعرا اصطالحات
  .خ کتابت نداشتينظام تار
بوده  ينسخه مولف نظام چاپ) م ۱۸۱۳/ه ۱۲۲۹ تأليف( درين حيالد ياز غاز هفت قلزم

  .چاپ شده بود ۱۸۷۸/ه ۱۲۹۶که در سال 
ر يکوشش دب  به م، ۱۸۲۶/ه ۱۲۴۲ تأليف، ين رامپوريالد اثياثر محمد غ اللغات اثيغ

  .ده استيسچاپ ر به در دو مجلد از تهران ياقيس
 تأليف( ،يقيخ عبدالصانع صديحسرت بن ش  به خ احمد ملقبياثر شاللغات  ليتسه

  .م بود ۱۸۵۶/ه ۱۲۷۳خ کتابت نسخه نظام يتار )م ۱۸۴۳/ه ۱۲۵۹
 خان يت عليالملک عنا الدوله انتظام نيخان بن نواب مع ياثر جعفر عل يفرهنگ جعفر

  )م ۱۸۴۳/ه ۱۲۵۹سال  تأليف(
  م ۱۸۴۴/ه  ۱۲۶۰ر سال د تأليف برهان جامع
) م ۱۸۵۱/ه ۱۲۶۸ تأليف( ين راقم قادريمحمد حس ياثر خان بهادر مولو بحر عجم

چاپ  به ه مدارسياز مطبع غوث ۱۸۶۰/ه  ۱۲۷۷بوده که در سال  ينسخه نظام چاپ
  .غلط بوده است يق و بيخط خوش نستعل به نسخه. ده بوديرس

ش از  ۱۲۸۸ن فرهنگ در سال يا. تيخان هدا يرضا قل تأليف، يناصر يانجمن آرا
  .ده استيچاپ رس به تهران

م و سال چاپ  ۱۸۷۳/ه ۱۲۹۰ تأليف، يخان غن ياز محمد عبدالغن يارمغان آصف
  .م ۱۹۰۴/ه ۱۳۲۲

ر يز) ۱۸۸۸/ه  ۱۳۰۶ تأليف( شاد به محمد پادشاه متخلص ياز منش فرهنگ آنند راج
پ شده و در سه مجلد ش چا ۱۳۳۵مجلد از تهران در سال  ۷در  ياقير سينظر دب

  .است افتهياز مطبع نولکشور لکهنو هم انتشار 
  .ديچاپ رس  به ۱۳۴۰ و ۱۳۲۵در سال  ز جنگ بهادر،ياز نواب عز اللغات آصف

  .منتشر شده است زيش از تبر ۱۳۰۸/ه  ۱۳۴۸در فرهنگ نوبهار، 
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 /ه ۱۳۵۱ يعني يان که در قرن چهاردهم هجريکاتوز ياز محمد عل انيفرهنگ کاتوز
  .از تهران چاپ شده است ق کتابت شده ويخط نستعل به ش ۱۳۱۱
  .م ۱۹۲۳/ه  ۱۳۴۲در سال  تأليف ب،ين عندلياز وجاهت حس عينقش بد

ش يکه پ يا نسخه .است يترک  به يفارس يها ن فرهنگيتر يمياز قد يکي اقنوط عجم
اکنون در کتابخانه  م کتابت شده است و ۱۴۹۲/ه ۸۹۸بود در سال  مولف نظام

  .شود يم ين نگهداريدلبو
ن يکه در ب ين عماد قره حصارياثر حسن بن حس يترک به يفارس فرهنگ اللغات شامل

  .است نوشته شده ۱۵۱۲/ه  ۹۱۸م تا  ۱۴۸۴/ه  ۸۸۹ يسالها
  .يميوسف حلياهللا بن  از قائمه لطف يترک به ي، لغت فارساهللا قائمه لطف
 قيخط نستعل  به م و ۱۸۵۸/ه ۹۹۳اهللا، نسخه نظام مورخ  اثر نعمت اهللا لغت نعمت

  .خوشخط بود
ن فرهنگ يح و تدويهنگام تصح را ذکر شده يها فرهنگ يمؤلف فرهنگ نظام تمام

 يو بعض ير چاپيغ يو بعض ياز آنها چاپ يخود داشته است که بعض يش رويخود پ
اثر  تأليفدر زمان  م که مولفييم بگويتوان يپس ما م. داشتند يدو تا سه نسخه خط

  .ار داشته استيرا در اخت ها د و مهم فرهنگيمف  رهيذخخود 
 يکي. خود را آورده است يها از سروده يمثنو دو مؤلف در مجلد اول فرهنگ

عنوان   به اظهار خلوص خود يبرا يو دوم» حضرت دکن ياعل به خطاب«عنوان   به
درآباد يالعلوم عثمان خان، نظام ح حضرت سلطان ياعل به جلد دوم راوي . »مادر وطن«

  .م نموده استيتقد
 يبراساس حروف تهج يعنين يد و نويصورت جد به ن فرهنگيها در ا ب واژهيترت

ز در يها را ن نموده است که حرف دوم و سوم واژه يسع و مولف است) ييحروف الفبا(
است و گاه گاه  يشتر فارسيمندرج در نظام ب يها واژه. رديدر نظر بگ يب بندين ترتيا

 کمتر ها و اشتقاق واژه يپژوهش در معن. شود يافت مي ز در آنين يو ترک يعرب يها واژه
الفاظ مفرده و مرکبه و  يح معانيو شرح و توض يصرف يها اشاره .١ديآ ينظر م  به

                                                   
  .۱۹۶۳ ،۲ ج دانشنامه انوشه،  .١
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 يح کافياز کلمات با توض يبرخ يم محليروزمره و مفاه يها المثل اصطالحات و ضرب
ز ين ييها ر و نقشهيح مطالب تصاويتوض منظور به از موارد يدر بعض. درج شده است
  .آورده شده است

جه يکه در نت يگريد يها و زبان ي، ترکين فرهنگ عالوه بر لغات عربيدر ا
ز جا ين يياروپا يها از زبان يشده بود، الفاظ يجا جزو زبان فارسيتدر ياسيتحوالت س

، اسناد يمعاندر ضمن شرح . گرفته است که مؤلف همه را مورد نقد قرار داده است
ح يل هر لغت توضيدر ذ. هم مورد استفاده قرار گرفته است يا و محاوره يو نثر يشعر

ا مخصوص يدارد و  ي، ادبيعلم مأخوذ است، کاربرد ياز چه زبان داده شده است که
ز ين مورد نيا  به نيهمچن. کنند يها از آن استفاده م يا کسبه و بازاريباشد و  يبانوان م

ا ياست  يماض ا فعل، اگر فعل استيست که واژه مورد نظر اسم است اشاره شده ا
 يواژه طب …ايمصدر، اسم فاعل، مفعول و  است، يمضارع، اگر اسم است چه نوع اسم

  .ق شده استيز تحقيها ن شه واژهيدر مورد اصل و ر. ييايا جغرافياست 
ن يرزشمندترن و اياز مهمتر يکيم که فرهنگ نظام ييم بگويتوان يدر آخر ما م

. ن استيد و نويدوره جد يد برايو قابل استفاده و مف يفارس  به يفارس يها فرهنگ
چند  يها ما فرهنگ. ل نوشته نشده استين تفصيا به ن روش ويا  به يچ فرهنگيه قبالً
  .د جداگانه نداردين فرهنگ هر مجلد مقدمه مفيمانند ا يم وليدار يجلد
ت که مجدداً چاپ بشود تا محصالن زبان و اب است پس الزم اسين فرهنگ کميا

 ياديمشکل است و وقت ز يليکار خ يول. ش از آن استفاده کننديش از پيب يادب فارس
 فضال يا موسسه با همکاريک سازمان يد يو با ستيا دو نفر نيک يکار  خواهد و يم
حمد م ن فرهنگيح و چاپ اين، تصحيتدو يران برايدولت ا. ن کار را انجام دهنديا

 ن سپاسنامه و نشانيده بود و عکس ايمفتخر گردان» ستاره نشان اول«زه يجا به را يداع
  .فرهنگ آورده شده است در مجلد پنجم
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  کتابنامه
، تهران، يارشاد اسالم در شبه قاره، وزارت فرهنگ و يدانشنامه ادب فارس ،انوشه؛ حسن .۱

 .ش ۱۳۸۰ران، يا

ن، موسسه يکوشش دکتر محمد مع  به ،برهان قاطع هل، مجيزين بن خلف تبريحس .۲
 .ش ۱۳۶۲ ،ر، تهران،  ج اوليانتشارات کب

 .ه ۱۳۶۲فرهنگ نظام، چاپ تهران،  ،د محمديس ،االسالم يداع .۳

س، چهار منار، يم پريد محمد، فرهنگ نظام، ج اول، چاپ مطبع اعظم استياالسالم، س يداع .۴
 .ه  ۱۳۴۶درآباد دکن، يح

 م ۱۹۳۲/ش ۱۳۱۱/ه ۱۳۵۱، ج دوم، چاپ نظام االسالم، سيد محمد، فرهنگ داعي .۵

 م ۱۹۳۴/ش ۱۳۱۳/ه ۱۳۵۳ج سوم، چاپ  ،االسالم، سيد محمد، فرهنگ نظام داعي .۶

 م ۱۹۳۹/ش ۱۳۱۶/ه  ۱۳۵۶ج چهارم، چاپ  ،االسالم، سيد محمد، فرهنگ نظام داعي .۷

 م ۱۹۳۹/ش ۱۳۱۸/ه ۱۳۵۸پنجم، چاپ  ، جاالسالم، سيد محمد، فرهنگ نظام داعي .۸

، انتشارات آرا، تهران، چاپ دوم يفارس به يفارس يها فرهنگ ،د محمدي، سياقير سيدب .۹
 .ش ۱۳۷۵اضافات،   با

شارات اداره کل نگارش تدر هند و پاکستان، ان يفارس يسينو فرهنگ ،، دکتريار نقويشهر .۱۰
 ش ۱۳۴۱ران، يوزارت فرهنگ، چاپخانه دانشکده تهران، ا

، ۴۰ن، مقدمه، شماره مسلسل يحمد معر نظر مينامه دهخدا، ز اکبر دهخدا، لغت يعل .۱۱
 ش ۱۳۳۷دي ـ اسفند  ،رانيا تهران،، يچاپخانه دولت

 .ش ۱۳۶۲ر، تهران، ير کبين، ج اول، موسسه انتشارات اميفرهنگ مع ،ن، دکتر محمديمع .۱۲

قات يمرکز تحق ،۷۵االسالم، مجله دانش، سال دوم شماره  يداع ،کوبختيمقاله از احمد ن .۱۳
 .ش  ۱۳۳۰، آذرماه آباد، پاکستان ن، اسالمرايپاکستان و ا يفارس
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