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  تصحيح استاد نذير احمد قواس فرهنگ
اض هاشميمحمود في∗  

دانند که  يهمه م. دارند ياديسهم ز يشرفت زبان و ادب فارسيها در پ يهند و هند
ن يف و تدوينه تألين در زميهند همچن. شگام بودنديپ يفارس يسينو ها در تذکره يهند

موجود  يسان هندينو نگاز فره يطوالن يفهرست. شناخته شده است يفارس يها فرهنگ
  .اند آنها توجه کرده ي بههمگ ياست که پژوهشگران زبان فارس
فرهنگ قواس نام  ي بهکي: ف شده استيدر هند تأل يميدو فرهنگ مشهور و قد

 )ق  ٦٩٥- ٧١٦(خلجي  الدينشاه غزنوي که در زمان سلطان عالء مبارک الدينتأليف فخر
ق  ٧٤٣که در سال  يرات دهلويف حاجب خيتأل لدستوراالفاض يگريد و ديان رسيپا به

ران فقط سه فرهنگ يدر ا. افتيان يپا) ق ٧٢٥-٧٥٢(بن تغلق  محمددر عهد سلطان 
پنجم  ةسد( يطوس يف اسديتأل لغت فرسنخست : وجود دارد عراالشّ لسانتر از  يميقد

ف يتأل يار جماليمعق و سوم  ٧٢٧ف سال يتأل ينخچوان الفرس صحاحو دوم ) يهجر
  .ق ٧٤٥ف سال يتأل ياصفهان يشمس فخر

 يدارند؛ ول يسهم بزرگ يفارس يسينو ان در فرهنگين امر مسلّم است که هنديا
و  يعلم يروش به ها با دقّت نظر و ن فرهنگير است که اگر ايز انکارناپذين امر نيا

ان و يدانشجو ين نشوند، برايح و تدويق، تصحيو براساس اصول تحق يقيتحق
ر احمد دانشمند محترم و محقّق ياستاد نذ. ستنديقابل استفاده ن يوهشگران فارسپژ

 يقيو تحق يعلم يها تينه فعالين زميژه در ايو در هند به يمشهور زبان و ادب فارس
ن بار در سال ينخست يرا برافرهنگ قواس ر احمد ياستاد نذ. انجام داده است ياديز
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شماره  يان مجموعه متون فارسينشر کتاب در مم از بنگاه ترجمه و  ۱۹۷۴/ش ۱۳۵۳
ن بود که يالطرف اساس کار بر نسخه ناقص. ار شاطر منتشر کردير نظر دکتر احسان يز ۴۷

. شود يم ينگهدار ۵۱۶ره کرزن با شماره يکلکته ذخ يتيک سوساياتيدر کتابخانه آش
  :ده استکر ين معرفيچن) ۴۶۸فهرست، ص (ن نسخه را ينگارِ کتابخانه ا فهرست

ناشناس، چهار : نسخ، کاتب: در هر صفحه، خط ۱۸: ، سطور۶۸: تعداد برگ«
عالوه گونه نهم از بخش پنجم کامالً و جزء  به. دارد يباچه افتادگيسطر اول از د

  .»آخر از گونه هشتم افتاده است
ن يا. افت شديدر ين اثر در موزه کراچياز ا يگرينسخه د يطوالن يپس از مدت

 ن دو نسخه آمادهيرا براساس افرهنگ قواس ر احمد متن کامل يمل بود و استاد نذنسخه کا
  .چاپ رساند به م  ۱۹۹۹کرد و با مقدمه مفصّل و محقّقانه از کتابخانه رضا رامپور در سال 

. ف شده استيتأل يل سده هشتم هجريا اوايدر اواخر سده هفتم فرهنگ قواس 
  :سدينو ين ميفرهنگ چنن ير احمد در مقدمه اياستاد نذ

از شاعران بزرگ دوره  يکي يمبارک قواس غزنو الدينسنده آن فخرينو«
ن جهت يهم به .پادشاه هندوستان بوده است) ق ۶۹۵- ۷۱۶( يخلج الدينعالء

ن يبنابرا. ن دوره نوشته شده استين فرهنگ در همين است که ايحدس ما بر ا
) ق ۴۶۵: وفات( يطوس يس اسدمکشوف بعد از لغت فر يها ان فرهنگيدر م

 ين علّت قولِ آقايهم به باشد و يم ين فرهنگ فارسيتر کهنفرهنگ قواس 
بن هندوشاه درباره صحاح که در  محمدف يتأل الفرس صحاحمصحح  يطاعت
پس  الفرس صحاحنامه  لغت: سدينو يم يو. ستيف شده معتبر نيق تأل ۷۲۷سال 

موجود و  يفارس ي بهن فرهنگ فارسيتر کهن يطوس ياسد لغت فرساز کتاب 
  .١»شناخته شده است

افت و يبسزا  يشهرت يف شد و در مدت کميفرهنگ قواس در هندوستان تأل«
ن کشور ين فرهنگ در ايا يرويپ به چنانچه. سندگان بعد قرار گرفتيسرمشق نو

 ،)ق  ۷۴۳(تأليف حاجب خيرات دهلوي  دستوراالفاضلهاي ديگري مانند  فرهنگ
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 الفضالةادا، )ق  ۸۲۲قبل از ( »عاشق«تأليف داشمندي متخلّص به عراالشّ انلس
قبل از (م يف بدر ابراهيتأل انيگو زفان، )ق ۸۲۲( يدهلومحمد ف بدر يتأل

ف يتأل نامه شرفو ) ق ۸۳۷(بن رستم  محمد محمدف يتأل ليبحرالفضا، )ق  ۸۳۷
  .١»تف شده اسيتأل) ق ۸۷۸قبل از ( يم بن قوام فاروقيابراه

 قواس ما درباره مؤلّف و  يروزشاهيخ فيتاردر . ميندار ياطّالعات چندانفرهنگ
پس  يشاعران معروف آن دوره شمرده شده و نام و ةفخر قواس در زمر ،خِ فرشتهيتار

 يفخر قواس در زندگان. ذکر شده است ياء برنيو ض ير خسرو و حسن نجدياز ام
 دستوراالفاضلخيرات دهلوي در تأليف خود خود شهرت فراوان داشت، چنانکه حاجب 

  .ش کرده استيرا ستا الدينف شده است، فخريق تأل ۷۶۳قواس در  يرويپ به که
ل و يتفص وجود دارد که استاد به يفراوان يقيو تحق يعلم يها ن ضمن بحثيدر ا

باچه ين فرهنگ را خود مؤلّف در ديف ايوجه تأل. ان کرده استيبا دقت نظر آنها را ب
  :ح داده استيتوض يمختصر

غاره و يچ پيه يمنش ب اران همدل و همينشسته بودم  يدر انجمن يروز …«
. افتيشان راه يخواندن کارنامه در دل ا يآرزو. سرزنش گرد آمده بودند

ش آوردند و در خواندن آن کام و گست استوار يهاست پ ن نامهيشاهنامه که بهتر
ده در دل يماشتند تا آنچه ازو پوشکردند و هوش و گوش بر آن استوار گ

گشاد و داد  يآن در باز نم يدند؛ اما کسيد يگر ميکدي يهمه سو. داشتند، بپرسند
  :آورد و گفت يمن رو ي بهدوست. داد يها بسزا نم آن سخن
  جوش اسـت  يبر جوش دال که جا  جهـان چـرا خمـوش اسـت     يايگو
وستم يم و سخن را در سخن پدر پوزش را بربست …مند ن زبان بهرهيما را از ا
د يبا ياست م يو پهلو يپس از آن جوش گرفتند که آنچه زبان پارس …چنانچه

ژه يو. رندين زبان بهره گيتا هرکس از ا يسيو ترزفان بنو يجا کن کيکه همه را 
ن يهرکه از. پرداز باشند خوان و غم ن و همراز و نامهيکه با بزرگان همنش يکس

نزد همه ارجمند و  به ديد، آنچه پرسد پاسخ آن باز گويوباز ج يزبان ازو سخن
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ن گنج يا يپس از آن چون ساخته پرداخته کن. شود يآور بدان نام و نام يگرام
، بلکه يگانه پنهان نداريش و بيسخن را چون گنج جهن در کنج خانه از خو

  .١»يدا داريدا و بر همه چون روز هويچون آفتاب پ
فرهنگ . ن فرهنگ را شرح داده استيا اهميتراحت ص ن فرهنگ بهيمؤلّف ا

 يدرست گذشتگان اگر به يبها شيآثار ب. در درست خواندن متن دارد ياساس يسهم
  .کند ير مييآن تغ يخوانده نشود، معن

  :سدينو يقواس م
ش آوردم و از سرتاپا خانه خانه يپ به هاست را که شاه نامه شاهنامهنخست «

 هاي نامه لوي بود همه را جداگانه بر کاغذي بنوشتم فرهنگفروخواندم آنچه سخن په
ترزفان کرده همه را  يدر پارس ياند در زبان تاز ان نبشتهيگر که آن را فرهنگيد

گان در خانه کاغذ نگار آوردم و آن را بخش بخش و يگان يستم و يفرو نگر
  ٢»…استعزّ و جل داناتر  يخدا. ن هنجاريگونه و گونه و بهره بهره کردم بد

 ها خود گونه يدر پنج بخش است و هر بخش در چند گونه و بعضفرهنگ قواس 
  :خود مؤلّف نوشته است. م شده استيچند بهره تقس به

. بر چند گونه، هر گونه بر چند بهره يهر بخش. نامه بر پنج بخش است فرهنگ«
پنج  آن بر. باال راه دارد ياز آن سو يکه بعض ييزهاين در نام چيبخش نخست
  :گونه است

  که آن بر همه سزاوار است؛ يتعال يدر نام خدا: گونه نخست •
ها و  نيها و د غامبران و کتابيپراکنده چون فرشته و پ يزهايدر چ: گونه دوم •

  مانند آن؛
  ها؛ در نام آسمان و ستارگان و ماه: گونه سوم •
  در نام آتش و باد و آب و خاک؛: گونه چهارم •
  .ديدا آيا که در آسمان پزهيدر نام چ: گونه پنجم •
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ن و کوه و سنگ يبربسته که آن را جماد خوانند چون زم يزهايبخش دوم در نام چ
  .و گل و خاک و مانند آن
اه و درخت و يبررسته که آن را نبات خوانند چون گ يزهايبخش سوم در نام چ

  :مانند آن و چهار گونه است
  اه و سبزه؛يگونه نخست در نام گ •
  ها؛ گونه دوم در نام گل •
  دار؛ در نام درختان تنه: گونه سوم •
  .ها در کشت و غله: گونه چهارم •

بخش چهارم در نام جانوران از پرنده و خزنده و جنبنده و مانند آن و آن بر پنج 
  :گونه است

  :گونه نخست در نام پرندگان بر دو بهره است •
  در نام پرندگان بزرگ؛: بهره نخست ♦
  .ژه و مانند آنيام پرندگان خرد چون کرم ودر ن: بهره دوم ♦

  ؛يدر نام جانوران آب: گونه دوم •
  ن؛يدر نام خزندگان زم: گونه سوم •
  ان؛يدر نام جنبندگان و چهارپا: گونه چهارم •
  :ان و آن دو بهره استيگونه پنجم در نام آدم •

  ان؛يدر نام اندام آدم: بهره نخست ♦
  .نند آنشان و مايان و گرد ايدر نام آدم: بهره دوم ♦

  :د بر نه گونهيکار آ به را يباشند و آدم يزها که از کار آدميدر نام چ: بخش پنجم
  ها؛ ها و خانه يدر نام جا: گونه نخست •
  در نام آوندها و مانند آن؛: گونه دوم •
  ها و جز آن؛ يدر نام خوردن: گونه سوم •
  ها؛ يدنيدر نام پوش: گونه چهارم •
  ها؛ يماريدر نام ب: گونه پنجم •
  جنگ؛ يدر نام جنگاوران و سازها: ه ششمگون •
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  گران و سازها؛يدر نام کار: گونه هفتم •
  که باشد؛ يزيق هر چيدر نام تفار: گونه هشتم •
  .»در نام کردها بر راه مصور: گونه نهم •

افت که مؤلّف ين مندرجات را مطالعه کرد و درير احمد با دقت نظر اياستاد نذ
ن اثر از يم ايب و تنظيکرده و در ترت ياده کلّاستف ياسد لغت فرساز فرهنگ قواس 

در کتاب خود  يزمخشر. کرده است يرويپ يزمخشر االدبةممقدا ي شرو ادبيپکتاب 
  :م کرده استير تقسياعتبار مطالب در پنج بهره ز به مندرجات را

  ها؛ بهره نخست در نام ♦
  ها؛ بهره دوم در فصل ♦
  در حروف؛: بهره سوم ♦
  ها؛ دن ناميدر گردان: بهره چهارم ♦
  .ها دن فصليدر گردان: بهره پنجم ♦

ن پنج بخش فقط شامل يز مطالب خود را بر پنج بخش قسمت کرده؛ اما ايقواس ن
گر را مؤلّف در فرهنگ يچهار قسمت د. است االدبةممقدن از يمندرجات بهره نخست

 ياسد لغت فرسر احمد درباره استفاده فخر قواس از ياستاد نذ. اورده استيخود ن
ناً يات شاهد در هر دو فرهنگ عيها و اب شتر واژهيب يذکر کرده است؛ مثالً معن ينيقرا
ه يموجود در متن فرهنگ را در حاش يها ها و تسامح ر احمد اشتباهياستاد نذ. است يکي

. ز نقل شده استين ياز اشعار شاعران هند يبعض فرهنگ قواسدر . نشان داده است
ن اشعار باعث يده است که ايجه رسين نتيا به ن موارديا ر احمد پس از ذکرياستاد نذ
ر يرسد که تاج دب يق ميه تحقيپا به ن امريشود؛ مثالً ا يم يخيتار يها اشکال يرفع بعض

  .هستند يکيزه يو تاج و تاج ر
زه يتاج ر يدرباره اشعار الحاق يا ، مقالهفرهنگ قواس به ر احمد با استنادياستاد نذ

وان يده در دين قصيا. چاپ شده است مجله فکر و نظروشت که در ن يوان انوريدر د
  :ر آمده استيمطلع ز ي بهسيچاپ نول کشور و چاپ نف يانور

  لعـل روشـن اسـت    يا کـه وقـت مـ   يـ ب يساق
  ره کنـون سـبز گلشـن اسـت    يـ دان خـاک ت يم
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التتمش  الدين پسر سلطان شمس محمد الدين اثيده در مدح سلطان غين قصيا
دو . باشد يانور به ست که متعلقين ممکن نيسروده شده است و بنابرا) ق ۶۳۳-۶۰۷(
در  يکي. آمده است فرهنگ قواسزه در ير عرف رينام تاج دب به دهين قصيت از هميب
  :ل بهمنجنهيذ

  بر خسروي که خاک درش تاج بهمن است  فشـان  بهمنجنه گذشت و بهار است گـل 
  :ونيل شيدر ذ يگريد

  ون اسـت يوه او باز شينگر که ش يقمر  کيـ دور فلـک و ل گرفت بـاغ ز   يسور
  :درج شده است يگريمصرع اول مصراع د يجا به در نسخه فرهنگ

  در فصل گل چو موسم سور است باغ را
  :ر استيت زين مصراع از بين مصراع نخستيا

  مـاتم اسـت   بـه  آخر چرا بنفشه نشسـته   در فصل گل چو موسم سور است باغ را
  :ن استياست که مطلع آن چن يا دهيشامل قص تين بيو ا

  م استروزي خجسته چون رخ شاه معظّ  ار باده کـه نـوروز عـالم اسـت    يب يساق
پسر سلطان ) ق ۶۳۴: وفات(روزشاه يف الدين نام رکن ي بهوان انوريده در دين قصيا

  .است يالحاق يوان انوريز در ديده نين قصين ايالتتمش نقل شده است؛ بنابرا
 ين خود سندينقل شده است و ا يه فردوسياز اشعار هجو يارين فرهنگ بسيا در

  .يه فردوسيو صداقت اشعار هجو ياست درباره درست
 ياز کلمات هند ين کتاب بعضيز جالب است که در اين نظر نياز ا فرهنگ قواس

. اند نقل شده يفارس يها ح واژهيتوض ياند، برا ج بودهيکه در آن دوره در هندوستان را
 ر احمد فقطياستاد نذ. سودمند هستند يهند يشناس از نظر زبان يهند يها ن واژهيا
  :اشاره کرده است فرهنگ قواسدر  يهشت واژه هند به

  .که، چهپر، گاله، لدوير، يل، جبهبح، کنيبهتل، که
سنده يقواس نو. در هندوستان است يسينو انگذار فرهنگيبن فرهنگ قواسمؤلّف 

نوشت و در  يسره م يفارس به او. داشت يسبک مخصوص يسيدر نثرنوبود و  يمعروف
فرهنگ از  يرويپ به ن کتابيدر هندوستان چند. کامل داشت ين خصوص مهارتيا

  .نوشته شده است قواس



  تصحيح استاد نذير احمد فرهنگ قواس  ١٤٣

  

 شاهنامه يژه برايو ن فرهنگ بهيشود که ا يباچه مؤلّف فرهنگ مشخص مياز د
را فرهنگ  فرهنگ قواسموارد  يل در بعضين دليهم به نوشته شده است و يفردوس

ار مؤثر يبس شاهنامه، فرهنگ قواسدر مطالعه  يرانيقول محمود ش به .اند شاهنامه دانسته
فرهنگ کلکته  يتياتک سوسايشينگار کتابخانه ا طور فهرست نيهم. و سودمند است

 قرار شاهنامهاب ينادر و کم يها و شامل واژه يدر فرهنگ فارس يميقد يرا کتاب قواس
  .داده است

د که قول مؤلّف فرهنگ يجه رسين نتيا به ق و تفحصير احمد پس از تحقياستاد نذ
 لغت فرسدرج شده، قبالً در  فرهنگ قواسکه در  شاهنامهات يشتر ابيب. ستيدرست ن

ن ياز منابع عمده قواس بوده است، بنابرا يکي لغت فرسد يشا. آمده است ياسد
م که يياگر بگو. افته استيراه  فرهنگ قواسناً در يع يفرس اسدموجود در  يها اشتباه

ز ين مسئله نيا يول. ست، درست استين يفردوس شاهنامه به مخصوص فرهنگ قواس
همه جا شناخته شده بود و مردم  شاهنامهقت دارد که در آن زمان شهرت و ارزش يحق
  .قت استين حقين فرهنگ شاهد ايا. را بخوانند شاهنامهخواستند  يم

سره نوشته و  يفارس به م که فخر قواس فرهنگ خود رايد اعتراف کنيان بايپادر 
باچه مختصر خود از يمؤلّف در د. استفاده نکند يتاز يها تالش کرده است که از واژه

را يز. ز شده استين کوشش موفق نيدر ا يز کرده است و تا حديپره ينقل کلمات عرب
. ستين زبان نياز ا يچ اثريکند، ه يژه تجاوز نمکه حداکثر از ده وا يبجز چند واژه عرب
ن خصوص در يشود و در ا يده ميد يموارد کلمات عرب يها در بعض اما در شرح واژه

شامل  يرا زبان متداول فارسيممکن نبود؛ ز يمجموع احتراز از استعمال لغات عرب
  .ن امر صرف نظر کنديتواند از ا ينم يا سندهيچ نوياست و ه يکلمات عرب

ر ياهتمام استاد نذ به ن فرهنگيب ايح و ترتيقبل از تصح فرهنگ قواسمطالعه 
ان يما دانشجو ياستاد شادروان است که برا ين تبحر علميا. ار مشکل بودياحمد بس
  .ن فرهنگ حل شده استين فرهنگ و مشکالت ايا يزبان فارس
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