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ار جالب است و ذکر يشود، بس يم ينجا معرفيکه ا يداستان کشف نسخة نادر فارس
نگار اطالع داده بود که  مقاله به عبدالودود يقاض. د موجب مالل نباشديمختصر آن شا

 يشود؛ ول يم يکلکته نگهدار يايدر انجمن آس رهنگ قواسفن از يالطرف ناقص يا نسخه
. ار مشکل استيکامالً متفاوت و خواندنِش بس يعاد يها روش کتابت آن با نسخه

 يگريچون نسخة د. ن ماهه آن را کتابت کردميچند ياپيپ يها هرحال پس از کوشش به
 يها حمات سالم و پس از تحمل زيقد يچاپ يها کمک تمام فرهنگ دردست نبود؛ با

ه بنگاه ترجمه و نشر يسرما به را آماده کردم که قواس فرهنگاز  يا راستهيار، متن پيبس
د، يدر همان زمان کتاب فق. ديچاپ رس به م  ۱۹۷۴/ش ۱۳۵۳کتاب در تهران در سال 

ن يدر ا. را مطالعه کردم در هند و پاکستان يسينو فرهنگعنوان   با يار نقويدکتر شهر
نسخة کلکته، نسخة کتابخانة  يجا به ياشاره شده است؛ ول قواس هنگفر به کتاب
 ار خوشحال شدم و پس ازين موضوع بسياز ا. ه بوپال در آن مندرج استيديحم
دست  به شده را عازم بوپال شدم و از حسن اتّفاق نسخة ذکر يدست آوردن فرصت به

نبود،  فرهنگ قواسن نسخة يا ن سبب کهيبد. د شدميار نوميآوردم؛ اما از مطالعة آن بس
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در  نامه غالبنام   به غالب يتوين در مجلّة انستيبنابرا. بود يو فارس يعرب يبلکه فرهنگ
پس از چند . نوشتم» فرهنگ قواس يجعل يها نسخه«عنوان  با  يا م مقاله ۱۹۸۳سال 

شناس معروف،  ف نسخهيتأل يدر موزة کراچ يفارس يخطّ يها روز فهرست نسخه
از  يا ، نسخهيخطّ يها ن فهرست نسخهيدر ا. ، را مطالعه کردمينوشاهعارف 
را کسب کردم که پس از  ين اطّالع همان خوشياز ا. شده است يمعرف قواس فرهنگ

شده  يمعرف يآن نسخه در آن فهرست طور يد؛ وليآ يدست م  به يء محبوبيحصول ش
فراوان، در  يها ود کوششوج  با. شد يمعلوم نم يخوب ص اصالت آن بهيبود که تشخ

دانشگاه  يس بخش اردويرئ  در همان زمان با. موفق نبودم يشناخت اعتبار نسخة خطّ
کسب  يشهرت فراوان يقات ادبينة تحقياالسالم، آشنا شدم که در زم سند، پروفسور نجم

شان نامه نوشتم و خواستار يا  به م ۱۹۹۲ست و چهارم مارس سال يمن روز ب. کرده است
 کتاب خود ۳۳۹در صفحه  ينوشاه يقت آقايدر حق. درباره نسخه شدم يحيتوض

  :کرده است معرفی نيچن را فرهنگ قواس ينسخة خطّ
»در پنج بخش و هر بخش در  يشاه غزنو ن مبارکيفرهنگ قواس از فخرالد

-۵۰۸ صص، ۳۵۸  در دو جلد، ص(» ...شيچند گونه و بهره، آغاز سپاس و ستا
۴۰۶.(  

که دکتر عارف  يا نسخه ده بودم، ازيچاپ رسان  به که من سقوا فرهنگنسخة 
د نسخة يکه شالذا من فکر کردم  ار مختصرتر است؛يذکر کرده است، بس ينوشاه
االسالم  پروفسور نجم به لين دليهم به .مذکور باشد يده نسخه خطّيشده فقط گز چاپ

سرانجام در . ت آگاه کندسرع ل نسخة مورد نظر بهينوشتم که مرا از تفاص يمکرر نامه م
 مبسوط از آن ياالسالم شرح نجم يم آقا ۱۹۹۲ل سال يروز هجدهم آور يلينامة تفص

ک مجموعه و شامل يدر ابتدا گمان کردم نسخة مذکور . ح دادندينسخه را توض
استاد   به يا م نامه  ۱۹۹۲ماه مه سال  ۱۱ن روز يبنابرا. گوناگون است يها کتاب
  :ر اشاره کردميموارد ز به و در آناالسالم نوشتم  نجم

  ؛۱۲ب تا  ۱ورق   باچة فرهنگ قواسيد ♦
  ؛۱۷- ۱۲ورق   )ناشناس( يگريفرهنگِ مختصر د ♦
  ؛)ناتمام( ۱۷۹- ۱۷ورق   ايگو فرهنگ زفان ♦
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  ناتمام؛) ۶سطر (ب ۲۰۱ب تا ۱۸۰ورق   ةايالح حوض ♦
  ؛۲۹۸ب تا ۲۰۱ورق   ة فرهنگ قواسيبق ♦
  .ب۳۸۶ب تا ۲۹۹ورق   الشعرا فرهنگ لسان ♦

بود،  قواس فرهنگکه شامل  يموزة کراچ ين نسخة خطّينکه ايخالصه ا
ک نسخة يفقط . نديدايباً ناپين پنج کتاب تقرياز پنج کتاب است و تمام ا يا مجموعه
در کتابخانة  ايگو  زفان فرهنگک نسخة کامل ي. در دست بود قواس فرهنگناقص 

کمک دو نسخة  با. تاشکند بود ک جزء ناقص آن دريخدابخش پتنه موجود است و 
م منتشر  ۱۹۷۴ه کتابخانة خدابخش در سال يسرما به اول آن را نگار جلد شده، مقاله ذکر

 الشعرا لسان. اند ابيکم يستند ولياب نياگر نا) يفارس( ةايالح حوض يها نسخه. کرده است
شود از  يم ممعلو. ن کنمييمختصر را تع يت را دارد و نتوانستم فرهنگيفين کيز همين

 يبرا ين مجموعه کارنامة بزرگيها که شامل مجموعه است، ا لحاظ نادر بودن کتاب
شوند تا  يم ياختصار معرف به مذکور يها ل، کتابيدر ذ. است يزبان و ادب فارس

  .ديدر نظر آ يخوب العادة آنها مشخص شود و قدر و منزلت آن به ت فوقياهم
۱. يتر يميقد :قواس فرهنگهند است که شاعر معروف عهد  يفارس ن فرهنگ

به موسوم ين خلجيعالءالد  ران يدر ا. ب داده بوديآن را ترت ١ن مبارک شاهيفخرالد
وجود داشت که  يطوس يفرهنگ اسد  به موسوم ين فرهنگ، فرهنگيز قبل از اين

 فرهنگ قواس با ين ناآگاهيبنابر هم. ف شده بوديق تأل ۴۶۵ش از سال يپ يکم
ن يتر يميقد لغت فرسرا پس از  ينخجوان الفرس صحاح يرانينشمندان ااغلب دا

  :سدينو يم صحاحمصحح  ٢مثالً. دهند يفرهنگ لغت قرار م

                                                      
ن راجه و يدالدين قواس و حميو فخرالد ين عاليصدرالد«: سدينو يم يروزشاهيخ فيدر تار یبرن  .١

بودند و از  یيعصر عال يشعرا از يو صدر بست يم و شهاب انصاريد حکيالنا عارف و عبمو
ها دارند و  وانيبوده و د يوه و طرزيرا در نظم ش يکيافتند و هري يعرض مواجب شاعر ،وانيد

.است ياکحشان يا يو شاعر يشان بر استادينظم و نثر ا
چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ( سالفر صحاحعبدالعلي طاعتي بر ) مصحح(مقدمه   .٢

.۹ ش، ص ۱۳۴۱
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لغت پس از کتاب  يف محمد بن هندوشاه نخجوانيتصن الفرس صحاحنامة  لغت”
موجود شناخته  يفارس  به ين فرهنگ فارسيتر ، کهنيطوس يف اسديتأل فرس

  .“شده است
د يترد ين کتاب بين شده است، اييق تع ۷۲۷ الفرس صحاح ١فيخ تألياز آنجا که تار

  :ت داردياز لحاظ گوناگون اهم قواس فرهنگ. تر است يميقد قواس فرهنگاز 
  .ن فرهنگ لغت هند استيتر ميقد .۱
  .ستيمعموالً آشنا ن يها آمده است که در زبان فارس واژه يدر آن بعض .۲
ار استفاده شده است و صدها شواهد يبس لغت فرساز  ن فرهنگيگرچه در ا .۳

شود  يافت مياشعار قدما  ين فرهنگ نقل شده است، در آن بعضيآن در ا يشعر
  .است يکه حتماً الحاق

  .ش از مغول در هند مهم استيپ يمدت در آثار مکتوب دوره کوتاه .۴
زه ير  عنوان تاج به ر کهياز چند شاعر هند در آن نام برده شده است؛ مثالً تاج دب .۵

درباره بهمنجنه  يکيدر دو سه جا نقل شده است؛  ياشعار و. معروف بوده است
 يزين دو شعر چيخواهم دربارة ا يم). ۱۰۱ ص(ون يدرباره ش يگري، د)۱۷ ص(
 يسيد نفيچاپ نولکشور و چاپ سع يوان انوريدت در ين دو بيا. عرض برسانم به

 يد انوريها از قصا  تين بيدر اصل ا .است بوده يانور يها وجود دارد و از سروده
درباره  ييها مقاله يرانيپژوهشگرِ معروف کشورِ ما حافظ محمود ش. بوده است

ن دو يده است که اياثبات رسان  به نوشته است و يوان انوريدموضوع الحاق در 
سته تذکّر است که يشا. زه استير محکم از آن تاج يها ليده بنا بر دليقص

ياستدالل محکم و ن فرهنگ درباره ياز ا. نبود يدر دسترس و واسق فرهنگ 
  .شود يمحکم افزوده م يليدل

ل يدر کلکته در ذ فرهنگ قواس ين است که در نسخة خطّيگر اينکتة مهم د
 ينيبنا بر قرا. گذاشته شده بود يآن خال يزه مندرج نشده و جايت تاج ريب» بهمنجنه«

                                                      
 ق ۷۲۴السلف پدرش  ف تجاربيخ تأليتار. است يهندوشاه بن محمد نخجوان الفرس صحاحمؤلّف   .١

)۱۶ ص ي،طاعت مقدمه. (کرد تأليفن فرهنگ را ياز آن هندوشاه ا پساست و سه سال 
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خود در  يص داده و در نسخة چاپيزه را تشخيت مخصوص تاج رين بيچند من ا
ل يمطالعه کردم، در آن کتاب در ذ را  يکه نسخة کراچ  يوقت. قلّاب اضافه کرده بودم دو

اس يق ياز درست. اساً درج کرده بودميبهمنجنه همان شعر وجود داشت که من آن را ق
  .توانند آن را حدس بزنند يخوشحال شدم که اهل علم م يخود طور
 ينسخة چاپ  که اساس متن(کلکته  يون در نسخة خطيل شينکه در ذية سوم انکت

  :ت درج شده استين بيا) من است
  ون اسـت يوة او باز شينگر که ش يقمراست باغ   ياز فصل گل چو موسم شور

. ن دو مصرع دو پاره مجزا هستنديد که ايذهنم رس  به ن مطلبيدانم چرا ا ينم
دا کردم که اشعار يپ يزه دسترسيدة تاج ريآن دو قص  به ، منيخداوندقِِ يچنانکه از توف

ن نوع يا  به اتياب يدرست. ده مختلف استين قصيا يها هيقاف. فوق از جمله آن است
  :است

  مـاتم اسـت    بـه  آخر چرا بنفشه نشسـته   در فصل گل چو موسم شور است باغ را
  ون اسـت يوة او باز شينگر که ش يقمر  کيـ گرفت بـاغ ز دور فلـک و ل   يشور
ه بر حافظه يتک نکه باينخست ا. جه استنباط کرديتوان دو نت ين مطلب مياز ا

زه را خوانده يدة تاج رياحتماالً فخر قواس قص. نوشت يطور حتم به را يتوان مطلب ينم
همان صورت در فرهنگ  به ده در ذهنش جا کرده و آن رايآن قص يو صورت اشتباه
  .خود نوشته بود

 يکيم کرد؛ يدو بخش تقس به ديرا با يخطّ يها فات نسخهينکه تصحيگر اينکتة د
 يخطّ يها نسخه يها معموالً تمام اشتباه. سندهياز آن خود نو يگريکاتب و د به مربوط

. دهد سنده رخ يها از طرف نو شتر اشتباهيممکن است ب يدهند؛ ول يکاتب نسبت م  به را
سنده است و از طرف کاتب يکر آن رفت، حتماً از طرف نون اشتباه که ذيمثال هم يبرا
سنده را از ينو يها نگار اشتباه ن موضوع مقالهيت ايدر نظرِ گرفتن اهم با. ستين

ار يکاتب تعلّق دارد، تعداد آنها بس به تا آنجا که اشتباهات. ح داده استيتوض ۱۹-۲۶  ص
آن را  يتوان از حواش يهرحال م هب. ک جا جمع کرديتوان آنها را در  ينمشمار است و  يب

  .ن زديتخم
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ل ين دليا به .ستيشده ن ران شناختهين فرهنگ در ايستة تذکّر است که اين امر شايا
 يرانيدر هند حافظ محمود ش. اند خبر بوده يه آن بيران از مندرجات گرانمايکه اهل ا

ن ينست از ااو نتوا ين فرهنگ نام برده است؛ ولياست که از ا ين دانشمندينخست
ن کتاب ينگار، ا مقاله يها که با کوشش  يم وقت  ۱۹۷۴در سال . فرهنگ کامالً استفاده کند

  .از آن استفاده کردند يرانيران چاپ شد، دانشمندان ايدر ا
من است،  يام که نسخة کلکته که اساس نسخه چاپ ن را ذکر کردهيمن در آغاز ا

کاتب نتوانسته است توجه کند . دا استيمه ناپپنج سطر از آغازِ مقد. ن استيالطرف ناقص
  :کند يطور شروع م  نيم ايو پس از بسم اهللا الرحمن الرح

  »…صد هزاران هزار به/دگارين آفرين و مهين کردگار و بهيبرگز«
 دستوراالفاضل،نگار در تنها نسخة ناقص فرهنگ  ن حسن اتّفاق است که مقالهيا

موجود  قواس  فرهنگن نسخه پنج سطر محذوف يدر ا. افته استين مقدمه را ناقص يا
ن پنج سطر در دو قلّاب اضافه شد و يفرهنگ مذکور ا يق در نسخة چاپين طرياز ا. بود

 ينگار جاها مختلف مقاله يجاها نکه دريعالوه ا به .طور کامل چاپ شده است به مقدمه
شدة  کشف يها کنون از نسخها. اساً پر کرده بوديق ينسخة کلکته را در نسخة چاپ يخال

  :شود ين مجموعه مالحظه ميدو مثال از ا. ده استياثبات رس  به اسات منيتازه، ق
  :افته استيان يها پا ن واژهينسخة کلکته با ا .۱

  )ستيشده ن ت درجيب(» گفته است يند خاقانيقرتبان را گو: کشخان”
  )۱۹۷  ص. (ترا در دو قلّاب اضافه کرده اس ين شعر خاقانينگار ا مقاله
  ش رنـگ کشـخان  يک دو کشـ يبا   گرفتـه اسـت   ين طرفه مـو بـر  يو

  .ن شعر وجود داردينجا هميشده ا افتيدر نسخة تازه 
  :ن مطالب مندرج استيک جا ايدر نسخة کلکته  .۲

  .ديگو يند، سوزنيکلک را گو: دروش”
  .“نديشه حجام را گويکبه ش( يبموس

  )۱۸۵ ص: (ور چاپ شدط نينگار، عبارت ا مقاله ياسيح قيبا تصح
  .ديگو يند، سوزنيدروش کلک را گو”

  که ستوران دروش داغ کنند( يبموس
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  ستوروار بر اعدا نهاده داغ دروش
  “نديشه حجام را گويش) کبه

  .د شديياس من تأيشده ق افتياز نسخة 
شامل مجموعه موزة  قواس فرهنگالعادة نسخة  ت فوقين اهميشيل پياز تفاص

است که نسخة  ين نکته کافين مجموعه فقط ذکر هميدرباره ا. شود يص ممشخّ يکراچ
ن ما يوجود دارد و بنابرا يهند در مجموعة موزة کراچ ين فرهنگ فارسيتر يميکامل قد

 يها يژگيو يل بعضيمناسب خواهد بود در ذ. ميشناس يم يجهان يتياهم يآن را دارا
  :ن نسخه ذکر شوديا

مقدمه و چهار سطر از صفحه دوم بر ورق صفحة اول : عنوان فرهنگ قواس
  :ن استين بخش چنيا. هستند ۱۲ب،  ۱
اهللا که  رحمه يغزنو) شاه ن مبارکيفخرالد(ل يفضا ياينامه از در فرهنگ”

  .“شانيخواندن کارنامة درو …مستشهد
  :شود يطور شروع م نيسطر پنج ورق دوازدهم فرهنگ تازه ا

  رير وال تعسر و تمم بالخسيم رب يبسم اهللا الرحمن الرح”
  “…گان اريااللف اختران س

کاتب مجموعه . منقول عنه در مجموعه منتشر بود يها شود که ورق يمعلوم م
جزء نخست، مجموعة . ن نقص منقول عنه توجه کند و مکرر آن را نوشتيا  به نتوانست

ت چون کاتب نو شان داشياز ابتدا تا درو يک ورق آن که عبارتيبر . بودفرهنگ قواس 
د بر سطر چهارم ورق يدر نسخة جد ياز آن نقل کرده است، پس ورق اول نسخة اصل

ن يشروع شد، بنابرا ي، فرهنگ مختصريافته است، پس از آن در نسخة اصليان يدوم پا
ن ينوشت، از ا يم ۱-۲او ورق . کتابت آن پرداخت  به د پس از سطر چهارميکاتب جد

. وست شده استيب پ ۲۰۱ان سطر هفتم ورق يچة قواس مبايرو سلسلة عبارت د
بر ورق  فرهنگ قواسب درست است و يبعد از آن ترت …هاست ن ناميکه بهتر شاهنامه

  :ن استيخاتمه چن يها واژه. شود يتمام م ۲۹۸
ن زبان يان باز پرداختم و از کارکرد ايپا يشه سپرد بيچون از رنج فراوان و اند”

ن گهر ينامه ساختم، خواستم ا از آن بهره ندارند، فرهنگ ن زمانيکه سخنوران ا
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هرزه چون دانة بزره در  به دست آورده به شهين جان رکن پيشه ايکه از کان اند
ان يسال ية برخوردارياو سرما يمال نشود و از پابندانيخاکسار پا يخاک خوار
ن ينمود که ا ينة دل آن روينه کست درست در آيد، پس هر آيدردست آ

شکش سازم در ياند، پ نان ناز پرورد که از گوشة جگر آن جور کردهينش گوشه
دة يان، برکشيان و ساسانيده دودة سامان يان و روشنين جهانينش شگاهيشگاه پيپ

امبر و ستوده هفت کشور، يش پيزد جهاندار، ستودة از کيده ايداور و دادار و گز
کش ناسپاس و  کشنده گردن، ياورنگ شهنشاه يشوايو پ يک پادشاهيافسر نزد
ش نام و نامه که همواره در يغ و خامه، خدايتوزان ناشناس خداوند ت نيکشنده ک

 “ار نگهدار باديزدش همه جا يبرخوردار باد و ا يو کامران ييو کامجو يکامران
  ).۲۹۷-۸  ورق(

ن نوشت به سنده قادريشود که نو يم، معلوم ميمقدمه و خاتمة فرهنگ توجه کن به اگر
چ يه ير ويتحر يدر دلکش يعرب يها زش واژهيل بدون آمين دليهم  به سره بود و يفارس
ف فرهنگ ياست که مؤلّف در تأل يمند جة همان عالقهين نتيا. شود يمشاهده نم يفرق

  .ف کرديداشت و آن را تأل يفارس  به يفارس
درباره  يدانتقا ينگار متن مقالهفرهنگ قواس دست آمده  به با کمک نسخة تازه

  .ر چاپ استيآماده کرده است که زفرهنگ قواس 
را  ۱۷ب تا   ۲مختصر است که ورق  يمورد نظر شامل فرهنگ بخش دوم مجموعة .۲

ب الفبا آمده يترت به ان شده ويب ياديها با اختصار ز واژه ين معنيدر ا. رديگ يدربرم
  :است

  االلف) باب(
  ستاره گان: اختران

  اکنون: دونيا
  ن زابلستانيمز: رانيا

  يافسردگ: افشار
  انکشت: اخگر
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  دانة کال: ارزن
  يچنگ شاه: ارغن
  لغ سر: اصلع
  نبشتن: امال
  ن قبهايآذ: ياغان

  تخت: اورنگ
  نقاش درو نقش کرده بود يکه مان يادرچ: ارسنگ
  زنگبار: ازنگ
  عيچهار طبا: جيآخش

  … :آسوپ
  …: خاتمه

  ترکان يها نام: المتمر و تمر و تمن
  کردنرها : لهي
  پهلوان وقوربا: لي
  .ندارد يتيچ اهمينامه ظاهراً ه ن فرهنگيا

ن يب ا ۱۷۹تا  ۱۷ يها ن فرهنگ در ورقيل ايذ يها بخش: ايگو  فرهنگ زفان .۳
  :مجموعه آمده است

 يکه جداگانه باشد و سخن يو پهلو يو در ينخست در سخنان پارس: بخش اول
. ست و سه گونه استيبر ب يعجم يها امده و آن بر اساس حرفيگر فرا نيد يسخن با
  )۱۷-۱۲۹ورق (

وستن يافته است و از پيوند يکه از دو سخن پ يو در يدر سخنان پهلو: بخش دوم
  )۱۲۹-ب ۱۴۴ ورق. (ک گونهيست و يده بر بيانجام يهر دو راز

د و شاخ شود؛ يرون آيکه از آنها کردارها ب يو در يدر سخنان پهلو: بخش سوم
  )۱۴۵-ب۱۵۲ ورق. (ست و سه گونهيهنجار مصادر است بر بآنکه بر  يعني

-۱۶۱ورق . (ست و هشت گونهيبر ب يعرب يعني يدر سخنان تاز: بخش چهارم
  )ب۱۵۳
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وندها يو جز آن از پ يو عجم يو نبط يخته از تازيدر سخنان آم: بخش پنجم
  )۱۶۱-۱۷۶ ورق. (ست و نه گونهيخته بر بيآم

  )۱۷۶- ۱۷۸ ورق. (بر شانزده گونه ينونايو  يدر سخنان روم: بخش ششم
  )۱۷۸-ب ۱۷۹ ورق. (بر هفده گونه يدر سخنان ترک: بخش هفتم

ن گونة دوم تا گونة يشود و از بخش آخر يتمام م ب ۱۷۹ن نسخه در صفحه يا
  .داستيهفدهم ناپ

  :ن قرارندياند و از ا ن نسخهين، دو بخش در محذوفات ايعالوه بر ا
  .اشکند استات که فقط در نسخة تيکنا .۱
نامه در لغات مختلف که آن نسخه فقط در کتابخانة خدابخش  فرهنگ يانيقسمت پا .۲

  .است
  :توجه کرد  چند نکته به دين فرهنگ بايدرباره ا

ح و مقدمه يب و تصحيترت  دهد با يل ميباً نصف کتاب را تشکيبخش اول که تقر
ش جزء يرايو. ده استيچاپ رس  به ه کتابخانة خدابخشيم با سرما ۱۹۸۹مفصّل در سال 

ه همان يدر شکل جلد دوم کتاب با سرما يزود ده است و بهيان رسيپا  به ماندة کتابيباق
ن نظر متفاوت است يجلد دوم کتاب از جلد اول آن از ا. ديچاپ خواهد رس  به کتابخانه
مشکالت  ش آن بايراينگار در و مقاله. است يگريد يها زبان به آن يها قسمت يکه بعض

اساس جلد اول همان . ده استيانجام رس  به ن کاريخدا را شکر که ا. رو شد روبه ياديز
آن با مقدمه افتاده  ين رو در نسخة تاشکند قسمت ابتداينسخة خدابخش بود؛ از ا

ن امر باعث يهرحال ا به. ن نسخة آخرالذکر مغلوط و نامعتبر استيعالوه بر ا. است
ز پر ين نسخه نيگرچه ا. استفاده شد يلد دوم از نسخة کراچاست که در ج يخوشحال

مشتمل  يخاص است که بر حواش ين نظر سزاوار توجهين نسخه از اياز اشتباه است، ا
 دنهيص کتاب، الشعرا لسان، قواس فرهنگچون  ييها ها بر کتاب هين حاشياست و ا

 يوان خاقانيد، سکندرنامه ،االرواح روح، يمسعود صلوه، االسرار شرح مخزن، )يفارس(
را  ين حواشيب داده خود اينگار موفّق نشد که در کتاب ترت مقاله. است يره مبتنيوغ

  .اضافه کند
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ز موجود ين يديمف يها هيحاش فرهنگ قواس يها ن است که بر ورقينکتة جالب ا
ر يوغ يمسعود صلوه، االسرار شرح مخزن، دنهيصبر  يها مبتن هين حاشياز ا يبعض. است

 نگار بر مقاله. مأخوذ است) بدون نام( ايزفان گوشتر قسمت آن از يب يآن است؛ ول
ق دانشگاه سند منتشر شد يها مقاله نوشته بود که نخست در مجلّه تحق هياساس آن حاش
ف کرده است، در سال يحانه خاتون تأليکه دکتر ر ريکارنامة نذعنوان  با  يو باز در کتاب

  .ديچاپ رس به يم در دهل ۱۹۹۵
عنوان  با  يفسکيبا يا.زبان س يدر کتاب روسا يزفان گوعکس نسخة تاشکند 

مه يم ضم ۱۹۷۴چاپ مسکو در سال  ايا و جهان پويم فرهنگ زفان گوين ابراهيبدرالد
  .شده است
ن يبنابرا. ار مقبول بوده استيق است و بس ۸۲۲ف سال يباً تصنيتقر ايگو  زفان

ش از صد جا در کتاب خود ين کتاب بياز مندرجات ا دالفضاليمؤصاحبِ کتاب 
س ينو از آن فرهنگ يريفرهنگ جهانگنام   به استفاده کرده است و مأخذ فرهنگ معروف

  .بوده است يرازيش ين انجوين حسيالد معروف جمال
 يترجمة فارس ةايالح حوض. است ةايالح حوضکتاب چهارم مجموعه مورد نظر  .۴

ماً از ين ترجمه مستقيا ياست؛ ول امرت کندعنوان  ت با يرزبان سانسک  به يکتاب
از مقدمة . است يآن مبتن يت برگردانده نشده است، بلکه بر ترجمة عربيسانسکر

کامرود   به مسلمانان يشود که چون خبر فتوحات شرق ين ترجمه معلوم ميا
قصد  هب وگا مهارت داشت،يکه در علم  ١يهندو يد، دانشوريرس) کامروپ، آسام(

 يخدمت قاض  به آمد و يلکنوت  به مردان ياسالم در زمان سلطان عل يمناظره با علما
 يقاض. کند يسؤال کرد که را پرستش م يقاض يد و از آقايرس ين سمرقنديالد رکن

د يپرس يسپس آن دانشمند از قاض. کند يدر پاسخ جواب داد که خدا را پرستش م
بعد آن . ه و سلّمياهللا عل يمد رسول اهللا صلّافت که محيست، پاسخ يکه امامش ک

پاسخ داد که روح  يقاض. ستياش درباره روح چ دهيکرد که عق يمرد دانشمند سؤال

                                                      
 به ياز فارس ين متن عربيا. آن بوجر برهمن است یدر متن عرب یافتم، وليرا ن ياسم مقدمهدر   .١

.شده است برگردانده يعرب 
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يها ن است و در کتابياش همچن دهيآن دانشمند جواب داد که عق. است يامر رب 
ج در يتدر اسالم داخل شد و به به بعد از آن. ن را خوانده استيهم شنويوو  برهما

امرت بعداً . شد يبزرگ زمان شمرده م يافت که از علمايچنان تبحر  يعلوم اسالم
ده فصل منقسم   به يبرگردانده شد و پس از آن کتاب مذکور فارس يزبان عرب  به کند
ن گمان يهرحال ا به. بود يآن ک يشود که مترجم عرب ين مقدمه معلوم نمياز ا. شد
ظاهراً همان دانشمند اهلِ آسام بود و در  امرت کند رود که چون آورندة کتاب يم

آن دانشمند اهل  يافته بود، امکان دارد که در ترجمة عربيمهارت  يعلوم اسالم
 يست که چه کسيطور معلوم ن همان. ن دست داشته باشنديالد رکن يآسام و قاض

شود که  يطور معلوم م نياز مقدمه فقط ا. برگردانده است يزبان فارس  به آن را
 يخوب ن هم بهيا. ترجمه کرده بود يفارس  به سنده با مشورت برادر خود آن راينو

ترجمة . همزمان ترجمه شده باشد يو عرب يممکن است که هر دو ترجمة فارس
ز در يآن ن يبود؛ پس ممکن است که ترجمة فارس يل قرن هفتم هجريدر اوا يعرب

 يها قدر مسلّم است که کتاب نياهرحال  به. رخ داده باشد يقرن هشتم هجر
منتقل شده باشد و درباره  يزبان فارس  به مين زمان قديدر چن يدر علوم هند يکمتر
آن  يها ل فصليل تفصيدر ذ. ها وجود داشته باشد ن کتابيد کمتريوگا شايعلم 

  :شود يمندرج م
  ريدر معرفت عالم صغ: باب اول
  رات آنيدر تأث: باب دوم
  ت دليفيمعرفت کدر : باب سوم

  اضتيدر معرفت ر: باب چهارم
  ت دم و نفسيفيدر معرفت ک: باب پنجم
  يدر محافظت من: باب ششم
  در معرفت وهم: باب هفتم
  در معرفت عالمت مرگ: باب هشتم
  انير روحانيدر معرفت تسخ: باب نهم
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  ت جزء و کليدر حکا: ١باب دهم
اهل  يها ل خواستيدل به است يسلسلة شطار يکه مرد روحان ياريمحمد غوث گوال

ها زبان  برخالف خواست يمفصّل است؛ ول ين کتاب را نوشت که قدريبروچ شرح ا
است که  اتيبحرالحاسم کتاب آخر . تر است شرح محمد غوث از اصل کتاب مشکل

  .ز برگردانده شده استين يسيزبان انگل  به اند و از دانشمندان آن را مطالعه کرده ياريبس
ظاهراً ترجمة . وجود داشته است ياختالفات ةايالح حوض يترجمة عرب به راجع

ن خان يوسف حسيگر آن، دکتر يهرحال درباره ترجمة د به. م گم شده استيقد يعرب
  .منتشر کرده بود يزبان فرانسو  به يا مقاله

Asiatique Paris, Vol. 213, Oct.-Dec. 1928, pp.291-316. 

  .تعلّق دارد يزمان بعد به ين ترجمة عربيا يآمده است؛ ول زين ين مقاله متن عربيدر ا
ده يچاپ نرس به نوشته که هنوز يسيانگل  به يا مقاله ةايالح حوضنگار درباره  مقاله

 يارياز محمد غوث گوال اتيبحرالحبا مطالب  ةايالح حوضن مقاله مطالب يدر ا. است
  .سه شده استيمقا

                                                      
را از  ةالحيا ضحوی ن کسيش از ايپ( مورد نظر هب در مجموع۲۰۱ب تا ۱۸۰بر ورق  ةالحيا ضحو  .١

 ین ترجمه الفاظ هندآ ا درام ؛بود شدهم يدر ده باب تقس  ) است ترجمه کرده یفارس  هب یعرب
ساده  یفارس ه را ب ةالحيا وضح د آمد،يپد یفته بود، چون در درک مطالب دشواررکار  ه ب یاريبس

ب ۲۰۱در سطر هفتم ورق . ن موضوع در تهران نوشته شده استاي بر یقيتحق هک مقالي. برگرداند
ابد و ي يان مايپ ةالحيا حوض ن نسخةاي باز دارد وقوف و بر. اند نين کتاب ناتمام چنيتا واژة ا دو

ب ۲۰۱ورق  ب شروع شده بود بر۱که از ورق  فرهنگ قواسن سطر هفتم يفاصل از هم بدون حد
  :ن قرار استيتمام سطر هفتم از ا. رسد يانجام م به

  )فرهنگ قواس( )ةالحيا حوض( .ش آوردنديهاست پ ن ناميشاهنامه که بهتر/دارد وقوف باز  
  :شود یطور شروع م نيا ةالحيا حوضثنا و نعت  بعد از حمد و  
زبان  ه ب يب از هندويغر) و(ب ين کتاب عجيدوار از رحمت پروردگار ايد بندة اميگو يم”

سر يات و ياآلفات والبل عن ياهللا تعال سلمه يو محب دو جهان يالتماس برادر جان  هبود، ب يعرب
  “…ادراک اهام و فهم کل عوام يکرده آمد برا يبات پارسير والعجايالسرا عمل حضره

 يلکنوت  کامروپ که به يخه نه اسم مترجم نه اسم برادرش و نه اسم آن دانشمند هندون نسيدر ا  
.آمده بود، مندرج است
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 ن مجموعهين قسمت اياست که آخر الشعرا لسان فرهنگکتاب پنجم مجموعه مورد نظر  .۵
 يشود؛ ول يب تمام م  ۳۸۶ب آغاز شده است و بر ورق   ۲۹۹است و از ورق 

  .گر برطرف نشده استيد يا افت نسخهيوجود باز ن نقص آن بايا. ماند يناتمام م
ب داده يبر اسم خود پادشاه ترت) ق ۷۵۲-۷۹۰(روزشاه تغلق يدر زمان ف الشعرا لسان

ه در يدر نظم مدح» عاشق« يست، فقط تخلص وينام مؤلّف آن معلوم ن. ه استشد
ن فقط دو يش از ايپ. ار مهم استين فرهنگ از لحاظ قدمت بسيا. مقدمه آمده است

 يظن قو به که قبالً ذکر آن رفت که قواس فرهنگ يکي. فرهنگ در هند وجود داشت
است که در  دستوراالفاضل يگريق نوشته شده است و د  ۷۱۶تا ۶۹۵ يها ان ساليم

نگار در تهران منتشر  ف شده و تحت نظر مقالهيتأل) ق ۷۲۵-۷۵۲(زمان محمد تغلق 
 يطوس ياسد لغت فرس يعني: ن فقط سه فرهنگ وجود داشتيران قبل از ايدر ا. شده است

  ).ق ۷۴۵( يفخر يار جماليمعو ) ق  ۷۲۶( ينخجوان الفرس صحاح، )ق ۴۶۵قبل (
 مه . روزشاه نوشتينام ف  به ن فرهنگ رايا الشعرا لسانمؤلّفه يک نظم مدحيدر مقد

  :طور هست نياز آن ا يرا نوشت که قسمت بزرگ
ـ شه د   اسـت کـف دسـت تـو کـان     يدلت در  کـز احسـان   يروزيـ ن شـاه ف ي

  چون کف دست تو کـان را  يکه ساز  کف دسـت تـو کـان را    چه نسبت با
ــه کنــ پخ يزر  نثـــار شـــاعران پختـــه ز انعـــام    ــام   يت ــرة خ ــو نق   ت

ــ ــدر در ينبخشــش فشــا يگه   هــا پــر را گــوش يعــالم يکــه کــرد  آن ق
ــه  يرا از کرامـــت گـــر نـــواز يکســـ ــ  ب ــک دي ــاز يک دم مال ــار س   ين

ــود از  ي  بـــتيت از فـــتح جنيـــنمـــوده آ ــق موجـ ــار خلـ ــتيميسـ   نـ
ــو پ ــانيچ ــعادت  يش ــت اوج س ــادت    توس ــوظ ب ــد محف ــم ب ــم چش   ز زخ

ــه  کــارتار خــود رســتم ز يــبخوانــدت  ــفند    ب ــت اس ــم بگف ــر ه   ارتيآخ
  خاسـت  يک باره ز هر گوشه زهـ ي  به  کمان را چون کشش دادن دلت خواست

ــه ت ــاگرچ ــرت آي ــا لي ــد از خط   کيـ برفته بر صـواب از شسـت تـو ن     کي
ـ ن گويدعا عاشق چنـ    د شـب و روز ي

ــادا شــاه ف  ــا هســت ب ــجهــان ت   روزي
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 يول. ل و واژة آخر مدون شده استن فرهنگ بر اساس واژة اويا ايگو  زفانمانند 
ب ين ترتيا. نشده است يرويک حرف در هر دو فرهنگ کامالً پيل يب واژة ذيدر ترت

  .اندازة آن شد يت بيبود که باعث مقبول قاطع برهانب ينص
گفته  ق است، طبق ۸۲۲ف يکه تأل الفضال اداتدر . مقبول بود يفرهنگ الشعرا لسان
ست بار يش از دويب دالفضاليمؤالب لسان وجود دارد و در تمام مطدالفضال يمؤصاحبِ 

استفاده  فرهنگ نيز از اين يريمن نامة شرفدر . استفاده شده است الشعرا لساناز مطالب 
ن يشود و ا يافت ميآشکارا  الشعرا لساناسم  يريفرهنگ جهانگشده است و در مآخذ 

مؤلّف زفان  يول. اده کرده استار استفيز از لسان بسينا يزفان گوز درست است که ين
  .مآخذ خود را ذکر نکرده است

اثبات کرده است  ن را ينوشته است و ا يمقالة مبسوط الشعرا لسان ةنگار دربار مقاله
اسم  الشعرا لسانالبتّه مؤلّف . ١ر گرفته استيچقدر تأثا يزفان گواز  الشعرا لسانمؤلف  که

مخصوص شاعران،  يها ل که تمام کتاب از واژهيلن ديا  به .کتاب را اشتباه گذاشته است
  .است يکسره خاليفقرات و اصطالحات 

 اسداز  الشعرا لسانمؤلّف قواسو  يطوس يفرهنگ اندازه استفاده کرده  يب فرهنگ
آن دو کتاب بهتر  به نسبت ب خود را بايترت ياست و آن را آشکارا اظهار کرده است؛ ول

ب يترت يست؛ ولين ييب آن الفباين نظر بهتر است که ترتياز ا قواس فرهنگ. داند يم
 يو يادعا و ن بکنديبر ا يا نتوانسته است اضافه لساناست و مؤلّف  ييالفبا لغت فرس
  .ستيدرست ن

درباره موضوع  يا را در مقاله يمجموعة کراچ ييالفبا يها يژگيو يليمن بحث تفص
 يآن خال يژگيک ويذکر  يام؛ ول ه سند انتشار دادهدانشگا قيدر مجلّة تحق الشعرا فرهنگ لسان

  :شود مثالً يافت مي يمتعدد يها مثال يفارس يها در آن از شکستن واژه. ستياز لطف ن

                                                      
. نديرا گو ين باد غربيباد فرورد« :ن آمده استيدر ضمن باد فرورد) دوم بخش( ايگو  زفاندر   .١

صراع از ن ميا .وريالد حيست کش خواند عرب را نيباد فرورد: د مصراعيل گويچنانک قا
ن مصراع ياز ا يوزن و معن »…نيباد فرورد« :طور است نيدر لسان ا. الشعرا اخذ شده است لسان
  .»در زفان از واژة قايل اين اشتباه نشود که اين مصراع از آن مؤلّف آن است .شود ميق متحقّ
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  دوک+خبز= ز خبزدوکيک+پا= زيپاک
  سپندان+گو= مزد گوسفندان+اور= اورمزد

  هگان+جوال=دست جوالهگان+ريز= ردستيز
  ونم+رايپ= رامونيک پيد+نز= کينزد
  فار+فر= زن فرفاريب+باد= زنيبادب

  انيد+فور= انيفورد يزومند+آر= يآرزومند
  غان+مر= مرغان يبتر+جا= يجابتر
  هار+نا= ز ناهارير+کا= زيکار

  هان+خا= لور خاهان+جا= جالور
  رهيحک وغي+و= حکيان وي+در= انيدر
  .فته استاين روش رواج نيو اردو ا يدر فارس. رسد يصدها م  به ها ن نوع مثاليا

 باز. جاد شديال انتشار آن در دلم ايخ الشعرا لساندست آوردن نسخة  به پس از
 ، راجعي، خانم پاوال اوراساتييايتاليک استاد ايست سال قبل يد که بيفکرم رس  به
ن از يرا نداشتم، بنابرا يو ينشان. جو کرده بود و ک فرهنگ از من پرسي ياشعار ابتدا  به
از . خانم پاوال نامه نوشتم يم رضا، برايهمان شهر، استاد دکتر رحگر يق استاد ديطر
ت فرمودند که از آن يعنا يشان پاسخيد و از راه کرم، ايخانم رس به اتّفاق نامه يرو

از  ين عکسيهمراه ا  به .ده بوديپرس يزياز من چ الشعرا لساندربارة  يمعلوم شد که و
 مقالة مذکور را. فرستاد ييايتاليزبان ا  به راز مقالة خودش يرا و ن الشعرا لساننسخة 

ن نسخه در مجموعة کتابخانة يا. بود، نتوانستم مطالعه کنم ييايتاليزبان ا به نکهيسبب ا  به
 .NM 1972 .فلورانس موجود است

ه کردم که خانه فرهنگ يه تهيحاش را با يليتفص ين دو نسخه متن انتقاديا ياريبا 
  .کردران آن را چاپ خواهد يا

، فرهنگ قواس يعنيام،  را منتشر کرده يفارس يميمن تا کنون چهار فرهنگ قد
چون استاد علي اکبر دهخدا  ياستادان ايران يول الشعرا لسانو ا يزفان گو، االفاضل دستور

ن فقط فضل خداوند قدوس است که يو ا. و دکتر معين از وجود آن اطالع نداشتند
  .ز شدين ناچيا بيق شناخت و اشاعت آن نصيتوف
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و  يخ فرهنگيدر تار يعرض برسانم که کشف نسخة کراچ  به خواهم يجه ميدر نت
ک مجموعه يشمول چهار نسخة نادر روزگار در . کند يرا احراز م يمهم يهند جا يادب

بنابر نسخة کامل قواس اشاعت . ستيده نيدارد که از اهل علم پوش يتيچنان اهم
  .است يخ ادب فارسيدر تار يقعه مهمم هند وايفرهنگ معروف و قد

موجود است، نسخة مجموعة مورد بحث در چاپ ا يزفان گوگرچه نسخة کامل 
من از . دارد ياديت زيل اهمين دليهم به فراهم نشده است و يآسان زفان به يمتن انتقاد

ده است و شرح آن يچاپ رس  به آن يترجمة عرب. اطالع ندارم ةايالح حوضچ نسخة يه
متن  يده بود وليچاپ رس به زيب داده بود، نيه شاه محمد غوث در زمان اکبر ترترا ک
دست آمده  به زين نسخة پرارزش نيا ياز مجموعة کراچ. آن مفقود بود يفارس يميقد

 يمند اهلِ شرق و غرب عالقه ةايالح حوضن است که درباره موضوع ينکتة مهم ا. است
روش جداگانه شروع  به يبحث يم فارسيقد کشف متن با يدهند؛ ول ينشان م يخاص

 يرگذار بوده است؛ وليار تأثيبس يفارس ينگار خ فرهنگين فرهنگ در تاريا. خواهد شد
کشف آن در . مانده بود يجا به ن موضوع همچنانيا به اقيد شدن آن اشتيل ناپديدل به
 يپرارزش ن مجموعةيدر تجربة مختصر خود چن. دارد ياديت زياهم يفارس يخ ادبيتار
اب ين نسخة ناياگر بر موضوع چن. اند ابين نادر و نايآن چن يام که تمام اجزا افتهيرا ن

  .نگار معذور پنداشته شود گفتگو دراز شود، مقاله
  اندر طـور  يچنانکه حرف عصا گفت موس  ميت درازتـــر کـــرديـــذ بـــود حکايـــلذ
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