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  ♦جعفري رهنگف
  شادروان نذير احمد

  ∗جونپوري خان محمد صادق ترجمه

االصل آورده  يشتر لغات فارسين فرهنگ بيدر ا. است يفارس ي بهفارس يفرهنگ جعفر
کم کاربرد  يها از واژه يالبتّه بعض. ز شده استياالصل پره يعرب يها شده و از نقل واژه

 وي در سال. رِ محمد مقيم تويسرکاني استاين فرهنگ اث. در آخر کتاب آورده شده است
در اين مدت زمان کم . پايان رساند کتاب را در مدت هشت ماه بهاين  تأليفق   ۱۰۴۰
شيوه جديدي صورت گرفته، کار  لغت دارد و ترتيب آن نيز به ۸،۵۱۰فرهنگي که  تدوين

  :آيد دست مي هفرهنگ از آن ب تأليفاي است که تاريخ  در آخر فرهنگ قطعه. بزرگي است
  يک بنگـر يـ مش ار نيختم اللّغـه بگـو    يبد کـه از وجـازت فرهنـگ جعفـر    يز

  يمبــريدر ســال خــتم هجــرت خــتم پ  هشت مـاه  به چون کردم ابتدا و تمامش
ـ  يريبر من خطا نگ  مـن  يخطـا  ينـ يد آنکه چون بيدارم ام   يبـاک نگـذر   يو ب

ـ    کـنم  يم ميتسل  يکن يو پرخاش م يورنه زانکه خشم دار   يو داور يکـه تـو دان
 يها واژه. کتاب است تأليفشود که سال  يق استخراج م ۱۰۴۰از واژه ختم سال 

ک يباب و  ٢٤اند و کتاب شامل  ب داده شدهيترت ين فرهنگ براساس حروف تهجيا
و کاف  يو عرب يفارس ي، زايو عرب يم فارسي، جيو عرب يفارس يبا. مه استيضم
 يعرب يها مه واژهيدر ضم. آورده شده است يا جداگانه نيتحت عناو يو عرب يفارس

  .کمتر مستعمل هستند يآورده شده است که در فارس
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قبل از حروف  ين است که چهار حرف مخصوص فارسين فرهنگ اينکته مهم ا
قبل » گ«و » ز«قبل از » ژ«، »ج«قبل از » چ«، »ب«قبل از » پ« يعني. اند آورده شده يعرب
ذالِ . دارد و فقط سه واژه در آن ذکر شده است يا باب جداگانه جِمهمعذالِ . »ک«از 

آن  يبرا يا د باب جداگانهين سبب نبايهم به د ويآ يواژه نم يوقت در ابتدا چيه يفارس
. ن اصل عمل کرده استيمصنّف با درج سه واژه خالف ا يشد؛ ول يدر نظر گرفته م

  :اند از ها عبارت ن واژهيا
  .است که در خدمت فلقراط شاه بود يا نام سازنده: جنون ين بوز به فنون يذ

  .ش و بد طبع و تندخو بوديشب پ: وزن گوش به ذوش
  )٢٢٥ص . (است که از آرد پزند يطعام: وزن پوشاک به ذوراق
مشهور  يسرکان از شهرهايتو. بود يسرکانيم تويمق محمد يفرهنگ جعفر مؤلّف

در دست  يگرياطّالع د مؤلّفدرباره . ند استر و نهاويران در اطراف ماليغرب ا
  :ن آمده استين کتاب چنيدر مقدمه ا. ستين

غفلت و خمول، مرکز دايره سرگرداني،  ةياواما بعد فقير حقير ظلوم جهول منزوي ز«
معروض  يسرکانيم تويمق محمد يو نادان يخرد به ميآباد اقل ه جهليمعتکف باد

  .»رداندگ ينش ميارباب دانش و اصحاب ب
 لغات فرسن و ياشعار متقدم به ممدوح خود که ين فرهنگ را برايا يسرکانيتو
در  مؤلّف. کند ياد ميو دهر جعفر خان يبا عنوان خد يکرد و از و تأليفمند بود،  عالقه

  :سدينو يمقدمه فرهنگ م
ف و نازک يلط آن درجه روزگار يع ابناين رقم طراز است که طبايچن مؤلّف«

ع يطبا يآراستگ کند، به مي ن گلشنياحير ياگر شبنم آبدار که مشاطگ که است
درد  ينه دل آنها مانند نفس پرکدورت مردم بين آئيقي به آنها همت گمارد فيلط
رغبار خواهد شد و خاصهپ:  

ــال   ــزّ و اقبـ ــان عـ ــد جهـ ــال     خداونـ ــأمول آم ــرف م ــرج ش ــر ب   س
  رســد نــازاســتعداد بــر چــرخش  بــه  و دهـر جعفـر خـان کـز اعـزاز     يخد

ــان مردمــ   چو دل در بر بود چون عقل در سـر  ــر  يجه ــان سراس   را ج
ــاودانيـــح ــروز يات جـ ــاديـ   ش بــاديروزيــهــر کــه جهــان ف بــه  ش بـ
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کثرت معاونت فقرا و  يمشغول است ول نيمتقدم يتتبع آثار شعرا به که همواره
 ر خاکسارين حقيا. گذارد ينم يباق يق الفاظ فارسيتحق يبرا ين مجاليمساک

که تحت مطالعه او بوده  ييرا از کتابها يالفاظ فارس ياراده نمود که خالصه معان
ن يد است ايام …ديدر اصل کتابت نما يچ تصرفياستخراج و بدون ه اند

  .»افتد خدمت پسند خاطر باغ آرزوها
در  يرازيوسف شيابن . ت جعفر اختالف نظر دارنديپژوهشگران درباره شخص

  :سدينو يم ١يملّ يشورا فهرست کتابخانه مجلس
گ است که در زمان شاه يگ پسر بهزاد بين جعفر خان، جعفر بيا ياحتمال قو به«

جان ير الهيوز) ق ۱۰۵۲: وفات( يو شاه صف) ق ۱۰۳۸: وفات( يماض عباس
 ها قبل سد سالينو يم) ازدهمياواخر قرن : تأليف(خود  ةدر تذکر ينصرآباد. بود
مشرب است و قدر  خوش يشصت ساله است؛ ولباً ياصفهان آمده و تقر به

  .»ستين يار جانيو صحبت  يباده ارغوان يوقت ب چيداند و ه يرا م يزندگ
ن يا. شده استان يب ينصرآباد هتذکراز  نقل به ن مطلبيز همين خوشگو ةنيسفدر 

ن يا ان بايديد حميسع يآقا يول کرده استد ييتأ ٢عهيالذردر  يه را آقا بزرگ تهرانينظر
  :ستيه موافق نينظر

»يز ؛ف استيار ضعياحتمال مذکور بس ،ن سطوريا هنظر نگارند به اامالً را او
 متناقض» برده يسر نم ي بهار جانيو صحبت  يباده ارغوان يب« يعبارت نصرآباد

تغالش از معاونت شکثرت ا«: ش استيمخدوم خو هم درباريمق محمد هن گفتيابا 
رسد که  ينمنظر  به اًيثان» …شانيف ايبود که اوقات شر يا مرتبه به ايضعفا و اغن

که  يکس« و »ريو ديخد« درخور لقب ييواال گ چنان مقاميگ ولد بهزاد بيجعفر ب
) لل اويتر از دو دل و مهم(ثالثاً . داشته بوده باشد »کند يا ميمعاونت اغن يحتّ
 تأليفخ يتار با آن هسيو مقا ينصرآباد هتذکرخ اتمام يتار به توجه نکه بايا

هيو ن ق ۱۰۴۰ يعني يجعفر فرهنگر ين تحريگ در حينکه جعفر بيا به يا م توج
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 يجعفر فرهنگن جعفر در زمان يم که ايابي يدرم ،شصت ساله بود ينصرآباد
 هرا که در مقدم يتوانست آن اوصاف يدا است که نميتنها ده سال داشته است و پ

  .١»ست، داشته باشدجعفر خان ذکر شده ا يبرا يجعفر
ل سوم، يدر دل يام؛ ول موافق يان تا حدوديديد حميسع يل اول آقايبنده با دو دل

. ق عرضه نکرده استيرا دق يان نصرآباديب يو. دامن انصاف را از دست داده است يو
  :سدينو يم ينصرآباد

  .»شصت سال دارد به بين اصفهان آمده بود و قريقبل از ا يمدت«
د ياست، شا ينصرآباد ةتذکر تأليفقبل از  يعني ق ۱۰۹۲سال  به متعلق ن عبارتيا
اصفهان آمده است و در آن هنگام  ي بهن سال وياز ا »قبل يتمد«و  ق ۱۰۹۰-۹۱ حدود

 اصفهان آمده است و به ن تذکرهيا تأليفسالها قبل از  يو يعني. سال داشت ۶۰ يو
ده ساله نبوده و  گيجعفر ب) ق ۱۰۴۰( يفرهنگ جعفر تأليفن صورت در زمان يا به

ان از يديد حميسع که يگريد ةنکت .ن مورد نادرست استيان در ايديد حميسعي ادعا
 عباسشاه . است يماض عباسگ در زمان شاه يوزارت جعفر ب ةآن غفلت کرده، مسئل

ده و منصب يسن بلوغ رس به گ قبل ازآنيفوت کرده است و جعفر ب ق ۱۰۳۸در سال 
گ يممکن است که در آن زمان جعفر ب پس چه طور. عهده گرفته بود به وزارت را

جان بوده ير الهيوز يدر زمان شاه صف ق ۱۰۴۰در سال  يو نيبنابرا .هشت ساله باشد
  .چهارم عمر خود بوده باشد ةو ممکن است در ده است

 يفرهنگ جعفر مؤلّف يسرکانيعنوان ممدوح تو به جان راير الهيان وزيديحم يآقا
 مؤلّفممدوح  ينظر و به .ستين باره معتبر نيدر ا يو يخيل تاريدال يقبول ندارد؛ ول

  :سدينو يم يو. رزا جعفر آصف خان استيفرهنگ، م
هند و از والت و اشراف بوده  به آصف خان که از مهاجران به رزا جعفر مشهوريم« .۱

درباره او  ن هندوستانيدر فرقه سوم در ذکر امرا و خوان ياست و خود نصرآباد
 شان ظاهرتر آن است که محتاجين است، احوال ايت قزوينوشته است که از وال

جمع . رِ اعظم باالستقالل او بوديوز) هند(ر پادشاه ير باشد، در زمان جهانگيتقر به
                                                      

١.مجعفري ةمقد ۲۶و  ۲۵، ص فرهنگ .  
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 ينه بعد از نظامياعتماد ناقص کم به ب نظم ويفنون کماالت آراسته خصوصاً در ترت
زعم نگارنده  به …تخلص داشت ينگفت، جعفر ازو ي بهن را کسيريخسرو ش
 يلين و داليقرا. بوده باشد يجعفر مؤلّفن جعفر خان مخدوم يرود هم ياحتمال م

  .ن جمله استين احتمال وجود دارد که ازيبر ا
 ةبيشتر برازند …شأن وي نعوتي از قبل خديو دهر با اوصافي که ازو ديديم و عظم .۲

  .ا آصف خان بوده استيدر هند آصف جاه گر، لقب او ياوست تا جعفر خان د
ه فرهنگ يتسم مؤلّفن احتمال وجود دارد که يداشته است و ا يتخلّص جعفر .۳

  .تخلّص ممدوح خود کرده باشد به حاضر را
نجانب تنها جعفر يق اين جعفر مطابق تحقين باشد که ايا يليتر از هر دل د مهميشا .۴

را چنانکه يز. ن فرهنگ بوده استيا تأليفاست که روزگارش مقارن با  يواالمقام
خِ ير باالستقالل بوده تاريوز) ق  ۱۰۳۷: وفات( ير گورکانيم در عهد جهانگيديد

  .»ک استيار نزديکتابِ ما بس تأليفزمان  به مذکور
در  يقرار داد چرا که و يفرهنگ جعفر مؤلّفتوان آصف خان را ممدوح  ينم يول
محقّق ن يا. فوت شده بود يفرهنگ جعفر تأليفسال قبل از  ۱۹ يعنيق  ۱۰۲۱سال 

ما . ز استفاده نکردين يرياز تزک جهانگحتّي ر ياطّالع از احوال آصف خان عهد جهانگ يبرا
و  يريتزک جهانگ، ين اکبرييآخوانندگان با آصف خان عبارات  ييآشنا يبرا

  :ميکن يرا نقل م يوانيبدا خيوارالتّ منتخب
  :ين اکبرييآ
الزّمان  عيبد يپدر و. گ اسم کامل آصف خان سوم بودين جعفر بيالد مرزا قوايم«

الزّمان حاکمِ  عيبد يدر زمان شاه طهماسب صفو. فرزند آغا ملّا دواتدار بود
گ يجعفر ب. نمود يدربارِ شاه طهماسب معرف به الزّمان آصف را عيبد. کاشان بود

خود  يو توسط عمو) م ۱۹۸۵(هند آمد  به ن سال سلطنت اکبريست و دوميدر ب
 .ديس رسيمنصب ب بهسپس . افتيراه  يدربارِ اکبر به آصف خان ين عليالد اثيغ
. اوست به ر و پستين سمت حقيض ايمسئول تفو يو يعمو يوانينظر بدا به
 يدر همان زمان در آنجا شورش. بنگال رفت به ن منصب را قبول نکرد ويا يو
 هر صورت از دست آنها فرار کرد و به .فتادان ايچنگ شورش ي بهداد و و يرو
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د و لقب يرس يمنصب دوهزار به ار بود وي ينجا بخت با ويدر ا. ديفتحپور رس به
ق  ٩٩٥ن سال جلوس يو دوم يربخش شد و در سيسپس م. افتيآصف خان 

ن سال جلوس يو هفتم يدر س. س سوات مقرر شديس پوليعنوان رئ به
 يو يمأمور سرکوب يه بغاوت نمود و ويه روشنفرق يشوايجالال پ) ق ١٠٠٠(

ر يمأمور اصالح امور کشم يو) ق ١٠٠٢(ن سال جلوس يو نهم يدر س. شد
ن سال جلوس يدر چهلم و دوم. زود از آنجا مراجعت نمود يليخ يشد؛ ول

ن سال جلوس يدر چهل و چهارم. ر شدياستاندار کشم يو) ق ١٠٠٥(
د و يرس يهزار نيمنصب ت ي بهق و ١٠١٣در . وان کلّ مقرر گشتيد) ق ١٠٠٧(
 دوباره ير ويجهانگ ينينش بعد از تخت. قرار گرفت يار ويهار در اختيالت بيا

در سال دوم جلوس . ز مقرر گشتيق سلطان پرويدربار فراخوانده شد و اتال به
در سال . ز گشتيفا يهزار منصب پنج به .ل شديوک يو) ق ١٠١٥(ر يجهانگ
  .»ق در برهانپور فوت نمود ١٠٢١فرستاده شد و در سال  دکن ي بهق و ١٠٢٠

  :ن آمده استيچن يريتزک جهانگدر 
ها  وقت يبعض. رسد يگوش م به آصف خان يماريش خبرِ بيها پ از مدت«
 ٦٣در سن  يکند و آخر کار و يدوباره عود م يشود؛ ول يرفع م يو يماريب

. بود يرمعموليغ يو هوش استعداد يدارا يو. در برهانپور فوت نمود يسالگ
ن را يريداستان خسرو ش يو. گفت يز ميکرد و شعر ن يم يجوالن يعت ويطب

در زمان پدر  يو. گذاشت نورنامهمناسبت نام من اسم آن را  به نظم نمود و
من  ياگرچه در زمان شاهزادگ. افتيمنصب وزارت دست  به بزرگوار من

ن خاطر اکثر مردم و خود خسرو يمه به سر زده بود و ياز و يستيناشا يکارها
من  يخواهم نمود؛ ول يرفتار بد ي، من با ويکردند که بعد از تاجپوش يگمان م

منصوب کردم و بعدها  يهزار منصب پنج به را ينمودم و و يبا و يرفتار خوب
  .»داشتم يرفتار خوب يشه با وير من بود و من هميوز يو

ق  ١٠٢١گ آصف خان در سال يجعفر ب شود که ين معلوم ميالت باال چنياز تفص
 يفرهنگ جعفرل ين دليهم به و. ن باره وجود ندارديدر ا يديچ ترديفوت کرد و ه

  .باشد ينام و به تواند ينم
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در هندوستان مرتب شده است؛ چرا  يفرهنگ جعفران معتقد است که يديحم يآقا
اثبات  به ن امريا يول. بود يمعنون شده است، هند ينام و به که کتاب يکه ممدوح

عالوه بر  يو. ستين يان ممدوح واقعيديحم يده است که ممدوح مورد نظر آقايرس
  :ن فرهنگ در هند ارائه کرده استير ايز درباره تحريف نيل ضعي، سه دليل قطعين دليا
نمود؛ چرا که  يفارس يها واژه يافتن معانيشتر عمر خود را صرف يممدوح ب« .١

 يها ن جهت فرهنگيهم به دارند و يفارس يها واژه ي بهشترياز بيان نيرانيرايغ
ک علّت ين ياند و ا ژه در هند نوشته شدهيو ران و بهيشتر در خارج از ايب يفارس
  .است يفرهنگ جعفربودن  يهند يف برايضع

نقل شده  يفرهنگ جعفرباشد، در  يهندوستان م تأليفکه المآثر  تاجت يک بي .٢
  .است

ن ياالصل بودن ا يهند يبرا يگريل دين فرهنگ دليها در ا واژه يوجود معادل هند .٣
  .»فرهنگ است

 يهند يها وجود واژه. ل سوم مهم استيدل يست وليل اول قابل اعتنا نيدو دل
را » يگر« ةمثال واژ يبرا. هاست گونه واژه نينه ايدر زم مؤلّفانگر مهارت و تخصّص يب

  :دهد ين شرح ميچن
. »نديگه گوين بود که در هند بيب زميمانه و جريمطلق پ يوزن کم ي بهگر«
  )٣٦١ ص(

 يها واژه. است يدر زبان هند ياز تخصّص و ياست و نشان يهند» گهيب«واژه 
پور، چنبه، کنگره،  ين نوع وجود دارند مثالً آگره، جيز از اين يگريد يهند
 مؤلّفا ها ر ن واژهيتوان گفت که ا ين نميقي ي بهول. رهي، کت کداره وغيکنگر
از  يبعض. گر نقل کرده استيد يها ا از فرهنگين فرهنگ اضافه يا به خود
  .ز وجود دارنديتر ن يميقد يها ر کت در فرهنگيها نظ واژه

  :دهد يح مين توضيرا چن» آگره«واژه  مؤلّف
جهان حاکمِ  ن فرهنگ شاهيا تأليفدر زمان . »وزن پرده اعظم بالد هند به آگره«

  .رفت يشمار م به تخت هنديپاهند بود و آگره 



  جعفري فرهنگ  ٣٥٩

  

ن فرهنگ در هند نوشته شده يد که ممکن است ايآ ين برمين چنيشياز مطالب پ
 يريعهد جهانگ يها تيگ آصف خان از شخصيجعفر ب به منسوب کردن آن يباشد؛ ول

  .نادرست است
 يش از طرف مرکز دانشگاه ١٣٦٣ان در سال يديد حميح سعيتصح به ن فرهنگيا
ن فرهنگ را عالمانه و يه ايح و تحشيان تصحيديحم يآقا. ر طبع آراسته شدويز به تهران

 ياثر و مؤلّفن ياگرچه در تع. دارد يت خاصياهم يمقدمه و. محقّقانه انجام داده است
مثالً . ار جامع و عالمانه استين فرهنگ بسيبر ا يد ويتنقاما دچار اشتباه شده است 

  :کند يان ميب نين فرهنگ را چنيا يها يژگيو يو
  .اند ان شدهيهنرمندانه ب ينحو ها به وزن واژه .١
 يها از واژه يادين اثر تا حد زيها ا گر فرهنگيو د فرهنگ برهانبرخالف  .٢

  .مبرا است يريدسات
که ) هيحاش ٢٢٨(کند  يمثال ذکر م ين مورد واژه آباد را برايان در ايديد حميسع
  :ن آمده استين لفظ چنيال يدر ذ يفرهنگ جعفرجالب است، در  يليخ
  .»ن و معمور بوديوزن آزاد، خانه کعبه و خوش و آفر به آباد«

 يات اسدين ابيخانه کعبه آمده است و ا يمعن به ز آبادين يريفرهنگ جهانگدر 
  :شاهد آورده شده است

  دست سروش خجسته سرشت به  فرستاد پـس کردگـار از بهشـت   
  آن خـان آبـاد نـام    درخشان بـر   کپـــاره لعـــل فـــامياقوت يـــز 

  کــرد يتش گــه خــاطر آراســپر  کـرد  يان جهان جايمر آن را م
. ١شمارد يم يريت معمور است، دساتيآباد را که ترجمه ب پورداوود واژه خانه

 يکين واژه مأخوذ از يده است که ممکن است اين عقيان بر ايديد حميسع يول
» المعمور تيو الب« يبدير ميتفس مؤلّفمثالً . باشد قرآنر يا تفاسياز تراجم 

  .٢آباد ترجمه نموده است آن خانه به را سوگند) ٤ :طور(

                                                      
  .٥٥ ، صبرهان ةمقدم  .١
)٢/١٦حاشيه . (٤٦٣ ، ص٢ ، جاالسرار کشف  .٢



  ٣٦٠  قند پارسي

  

  .ي، هندي، معموليعرب، ترک: يرفارسيغ يها واژه .٣
  .يستاني، سي، همدانيرازير شيمختلف نظ يها لغات لهجه .٤
  .متداول وجود ندارد يها ن فرهنگ در فرهنگياز لغات موجود در ا ياريبس .٥

مثالً . ز اشاره کرده استين فرهنگ نيا يها ياز کاست يبرخ به ن فرهنگيمصحح ا
ا تلفّظ و حرکات واژه نادرست يموارد شکل درست واژه ضبط نشده است  يدر بعض

ز در آن وجود دارد، از ين ييايو جغراف يخيست، اغالط تاريح نيواژه صح يا معناياست 
  .کر نشده استنکه مأخذ ذيتر ا کرده و از همه مهم يآوردن شاهد خوددار

، ياسد فرسِ لغت: ن فرهنگ ذکر کرده استيا ير احمد هفت مأخذ براياستاد نذ
و  يريفرهنگ جهانگ، ييوفا نيرساله حس، دالفضاليمؤ، الفرس صحاح، فرهنگ قواس
فرهنگ را آورده است که از  ييها فهرست فرهنگ يان ويدر پا. يفرهنگ سرور

  .اند استفاده کرده يجعفر
درباره  يسينو فرهنگ يان در مقدمه مفصّلِ خود عالوه بر مسائل عموميديمح يآقا

مختلف  يها فرهنگ به ن با توجهيهمچن يو. ز بحث کرده استين يفرهنگ جعفر
طور خالصه  به. انجام داده است يانتقاد يه بحثين فرهنگ در حاشيدرباره مطالب ا

ق و يخوب از متون تحق يا نهنمو يفرهنگ جعفرن نسخه يتوان گفت که ا ين ميچن
  .باشد قابلِ تقليد مياست که  يفارس ينگار ژه فرهنگيو به
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