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 نویسیطلیعۀ فرهنگ. 1

شد و شاعران زبان باز اندک شکوفا میهای هجری که زبان فارسی اندکدر نخستین سده

 ددبه حفظ و گسترش زبان فارسی م نیز در کنار شاعران و نویسندگان نویسانکردند، فرهنگمی

نویسی از رسانیدند و خود وجود دو فرهنگ به زبان پهلوی نشان از آن دارد که سنت فرهنگمی

 تریننویسی شده است. از قدیمدورۀ اسالمی بدل به فرهنگ فارسیدر دورۀ ساسانی وجود داشته و 

بن بن علیفرهنگ ابوعیسی الفهرستبن ندیم در کتاب ها به تصریح محمدبن اسحاقفرهنگ

روزگار خویش در منطق و علوم که در اواخر سدۀ سوم و  است. مردی یگانۀ اود الحراجدبن عیسی

(. از این رساله جز سخن 7، یاقی، دبیرس186 ،ندیمزیسته است )ابندۀ چهارم هجری میاوایل س

 الندیم آگاهی دیگری نداریم. ابن

نویسان آن بوده و فرهنگابوحفص نام ببریم که تا دورۀ صفویه باقی رسالۀ پس از آن باید از 

مخترع شهرود  ،بن احوص سغدیحفص همان ابوحفص حکیماند. آیا این ابودوره از آن بهره برده

هجری و از نخستین سرایندگان شعر به پارسی است که شمس قیس در  300در بغداد به سال 

 ظنونالکشفهای هدانیم. در برخی از نسخیقین نمیکند؟ چیزی به( از او یاد می208)ص  المعجم

تأیید نکرده تا مأخذ دیگری آن را  مصادرالتاجکتاب لغتی به رودکی نسبت داده شده است به نام 

( مورخ نامی و ق.470-386) حسین بیهقیبن تردید در آن بنگریم. به ابوالفضل محمدحسینباید به

دفتری در لغت نسبت داده  تاریخ بیهقیدبیر صاحب دیوان رسالت در دربار غزنویان و نگارندۀ 

های تازی آمده است بی هیچ ترتیبی. شده است که در آن برای سیصدوهفتاد لغت فارسی معادل

دبیر سلطان  ،شاگرد بونصر مشکان ،ل ابوالفضلئاین فصلی است از رسا»شود: رساله چنین آغاز می

به  ،به جای بستاخی، انبساطنویسنده که مشتمل بر چند سخن که دبیران در قلم آرند بدان  ،محمود

اصغر این رساله را علی «... دید نویسدجای خویشتن کشیدن انقباض نویسد و به جای ترسانیدن ته

 .است رسانیده چاپ به تهران در 1329 سال ( به398-384ص ) پارسی نغزحکمت در مجموعۀ 

 حساب به فرهنگ تواننمی را رساله این باشد محرز بیهقی ابوالفضل رسالۀ انتساب صحت اگر

 فرهنگ آن و آیددرمی تحریررشتۀ  به آذربایجان در بارنخستین کلمه دقیق معنی به فرهنگ آورد.

 کتابخانۀ در اینسخه قطران فرهنگ از است. طوسی اسدی فرهنگ و ارموی قطران به منسوب

 وسیلۀبه نخست بار .است رسیده چاپ به بار دو تاکنون که است محفوظ سپهساالر عالی مدرسۀ

 نام به صادقی اشرفعلی دکتر وسیلۀبه دیگر بار و قطران فرهنگ نام به حقوقی عسکر دکتر
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فرهنگ  داشته تردید نسخه انتساب صحت در چون صادقی دکتر .ساالرسپه عالی مدرسۀ فرهنگ

 است. کرده چاپ سپهساالر عالی مدرسۀ فرهنگ به نامرا 

 سفرنامۀ در ناصرخسرو که است ای یافتهنکته در را قطران فرهنگ اصلی هستۀ دبیرسیاقی دکتر

 نیک شعر که دیدم را شاعری نامقطران تبریز در» نویسد:می ناصرخسرو است. پرداخته بدان خود

 پیش بیاورد و دقیقی و منجیک دیوان و آمد من پیش .دانستنمی نیکو فارسی زبان اما گفتمی

 دکتر «بنوشت. آن شرح و بگفتم او با بپرسید من از بود مشکل را او که معنی هر و بخواند من

 تدوین اصلی علت و تعریف جنبانسلسله که دهدمی نشان خوبیبه شرح این» نویسد:می دبیرسیاقی

 و لغات نیامع دربارۀ  ناصرخسرو که بوده است و شروحی توضیحات ظاهراً قطران نامۀلغت

 قطران فرهنگ( 15)ص  «است. داده منجیک و دقیقی اشعار یعنی زباندری شاعر دو اشعار مضامین

 موجود لغتفرهنگ  ترینقدیم باید باشد، درست وی بر سپهساالر عالی مدرسۀ نسخۀ نسبت اگر را

 که آنجا است شده متذکر  نکته این به نیز الفرسصحاح در هندوشاه محمدبن دانست. فارسی زبان

 قطران گردانید مقید کتابت به را آن و شد مشغول لغت فرس ترتیب به که کس اول نویسدمی

 هاییفرهنگ نخستین از نیز اسدی لغت فرس یا اسدی فرهنگ .(8ص الفرسصحاحبود ) ارموی

 خود کهچنان فرهنگ این در لغات ترتیب است. شده تدوین فارسی زبان به آذربایجان در که است

 آخر حروف که لغاتی یعنی باب عنوانبه است آخر حرف اساس بر است شده متذکر نیز اسدی

 است حرف ی آخرشان حرف که لغاتی به و کرده شروع الف باب عنوانبه است الف حرف هاآن

 تحقیق مجتبایی اهللفتح دکتر کهچنان لیکن است شعر به مستند اسدی نامۀلغت است. ختم کرده

 به شاگردانش از یکی از او بعد و نبوده اسدی خود کار کتاب این در درج شواهد است کرده

 از .(10و 9 مجتبایی ص اهللاست )فتح افزوده معانی بر را لغات شواهد و پرداخته آن ترتیب و تنظیم

 در مضبوط ق.733 مورخ نسخۀ آن جمله از است. دست در خطی نسخۀ چندین اسدی لغت فرس

 با چاپی 1897 سال در آلمان گوتینگن شهر در آن روی از پاول هرن که است واتیکان کتابخانۀ

 تهران در ش.6133 سال به عیناً را آن دبیرسیاقی محمد دکتر و است داده ترتیب سودمند ایمقدمه

 این از نسخه 4 است. اقبال اقبال عباس معروف چاپ فرهنگ این دیگر چاپ است. رسانده چاپ به

 در و آمیخته درهم را لغاتشان داشته، دست در بوده، هرن پاول چاپ هاآن از یکی که را کتاب

 و مجتبایی اهللفتح را کتاب این دیگر چاپ .است رسانده چاپ به تهران درش. 1319  سال

 بسیار اینسخه روی از مصححان گفتۀ به که پنجاب دانشگاه نسخۀ اساس بر صادقی اشرفعلی
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 از اقبال عباس تلفیقی لغت فرس در .اندرسانده چاپ به تهران در 1365 سال در شده نوشته کهن

 چند به توجه با .است شده عنوان لغت 0239 و گردیده نقل شاهد عنوانبه ابیاتی شاعر 100 حدود

 ،اندگردیده نقل صورت یک با فقط فهرست در و دارند مختلف معانی اما واحد صورت که لغتی

ن هر پاول چاپ اساس بر که دبیرسیاقی چاپ در اما دانست. 2400 را آن تالغ تعداد توانمی

 ،شاعر 75 از و شده عنوان مترادف عنوانبه هم لغت 118 و شده عنوان اصلی لغات 1196 است،

  .(18)دبیرسیاقی  است شده نقل شاهد عنوانبه شعر بیت 1335

 های میانه. دوره2

 صورت آذربایجانی یک دست به هم آن کنیم یاد الفرسصحاح از باید اسدی لغت فرس از بعد

 شمس به معروف جوانیهندوشاه نخ فخرالدینبن محمد دینالشمس آن مؤلف .است یافته تألیف

 وزیر اهللفضل رشیدالدین خواجه فرزند وزیر دینالغیاث خواجه منشی یا ندیم ،لفمؤ .است

 به دیگری کتابوی . است کرده تألیف او نام به را کتاب .ق728 سال در که بوده ایلخانان معروف

 وها نادرستی الفرسصحاح مؤلف .است شده چاپ سابق شوروی در که دارد کاتبالدستور نام

 آورده شاهد به را اسدی عهد از بعد شاعران از اشعاری و کرده نقد را اسدی لغت فرس اشتباهات

 ،هنهاد آخر حرف بر را لغات ترتیب اسدی مانند و است کرده نقل هم را اسدی شواهد از برخی و

 ملحوظ ترتیب در را کلمهاواسط  حروف اما کرده باب هر در را کلمه اول فرح مراعات سپس

 آورده لغت 2280 جمعاً و است آمده شاهد به ابیاتی شاعر 140 از جمعاً کتاب این در .است نداشته

 23 و متن صفحه 343 در و کرده تصحیح طاعتی عبدالعلی دکتر شادروان را فرهنگ این .است

 چاپ به تهران در .ش1341 سال به کتاب نشر و ترجمه بنگاه انتشاراتسلسله در مقدمه صفحه

 .(41-36، مقدمه، دبیرسیاقی الفرسصحاح) است رسانده

 صفوی ۀ. دور3

 بسیار فرهنگ از باید نویسیفارسی فرهنگ در آذربایجان سهم زمینۀ در الفرسصحاح از بعد

 از یکی آن مؤلف ولی یافته تألیف هند در اگرچه برهان قاطع .کنیم یاد برهان قاطع معروف

 شمار به اندگرفته تنشئ سرزمین این از که هاییفرهنگ جزء را آن باید و است آذربایجان فرزندان

 نیست. دست در بسیار آگاهی او احوال از است. تبریزی خلفبن محمدحسین آن مؤلفآورد. 

 به و رفته هند به تبریز از تحصیالت از پس اندنوشته باشد.نمی معلوم عمرش مدت و تولد سال

 و پیوسته هند جنوب سالطین از مذهب گللندرهشیعی پادشاه هفتمین شاهقطب عبداهلل سلطان باررد

 برهان به نیز مؤلف که یافته شهرت چنان کتاب و است کرده تألیف ق.1062 سال دررا  برهان قاطع
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 و رسیده عاملی دینالشمس شیخ بلندمقام، دانشمند ندیمی به حیدرآباد در و شده مشهور یا البرهان

 مقام .است بوده صفوی عهد نامی دانشمند عاملی بهاءالدین شیخ آورنام شاگرد اخیر، شخص

 از گذشته دانست باید اما شده واقع معاصر محققان از برخی تردید مورد تبریزی برهان علمی

 و اهلیت الزمۀ که عاملی دینالشمس چون مقامصاحب و بزرگ عالمی با وی همدمی و مصاحبت

 «نظاما» دارد، حکایت آن مؤلف فضل و دانش از که برهان قاطع چون فرهنگی تألیفو  است فضل

 برهان از بوده عاملی دینالشمس علمیۀ حوزۀ عضو و ادیب مردی خود که سالطینالحدیقه مؤلف

 توانندمی نشان آن ،مصاحبت آن و گواهی این .خواندمی فنونالجامع را او و کندمی یاد احترام به

 توجهی مرهون وی شهرت ،همهاین با است نبوده کمال مراتب از خالی و فضلوی بی که بود

 وی کهآن یکی ؛است چیز چند توجه این سبب و است شده برهان قاطع یعنی او کتاببه  که است

 و آورده گرد جایک و کشیده بیرون دیگر منابع و هافرهنگ از را ترکیبات و لغات توانسته هرچه

 و لغات انبوه آن به کهآن دیگر .است ساخته نیازبی مختلف لغت کتب به مراجعه از را خواننده

 و هادشواری برابر در جوینده برای بسیار سهولت و داده الفبایی دقیق ترتیب ترکیبات،

 مشتی کهآن سوم است. کرده ایجاد خود از پیش هایفرهنگ غالب لغات ترتیبی هاناهمسانی

یا  مجهول گاه )اگرچه خصوص لغات طبیبه مختلف هایزمینه در نو و تازه ترکیبات و لغات

 که گردیده باعث بلندیبخت همراه همهاین و داشته عرضه خوانندگان به خارج از محدودۀ لغت(

 بارها تا است شده مساعد اقبال این یدمؤ چاپ صنعت و شود تلقی لغت ارکان از هند در وی کتاب

 و تصحیح به معین محمد دکتر چون دانشمندی هااین همۀ از باالتر و برسد به طبع هند و ایران در

 .دهد قرارلغت  جویندگان برای مرجعی ما روزگار در حتی را آن و آن همت گمارد... 

 ،جهانگیری فرهنگ کند:می ذکر کتاب چهار را خود کار منابع تبریزی خلفبن محمدحسین

 .انصاری حسین دویۀاالصحاح و سلیمانی سرمۀ سروری، فرسالمجمع

 معین دکتر .است کرده توجه نیز دیگری منابع به که دهدمی نشان برهان قاطع در بررسی اما 

 موارد بعضی در که است ایدرجه به جهانگیری فرهنگ از برهان صاحب پیروی و تقلید نویسدمی

 خود کتاب مقدمۀ در برهان مؤلف .است کرده نقل و بیان را جهانگیری عبارات و کلمات عین

 و خذمآ ذکر و کار کیفیت بیان به نرنگی و مناسب یعبارات با اکرم رسولنعت  وحمد خدا  از پس

 عنوان را فایده هنُ سپس نمایدمی یاد کتاب اتمام تاریخ و شاهقطب از و پردازدمی تألیف منابع

. فارسی زبان چگونگی بیان در فایدۀ دوم: پهلوی. و دری زبان معرفت بیان در اول: ۀفاید :کندمی
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 فارسی در که هاییصیغه ذال و و دال میان تفرقه تهجی و حروف تعداد معرفت بیان در سوم:  فایدۀ

 فایدۀ دیگر. حرف به گانه24 حروف از هریک تبدیل تجویز بیان در فایدۀ چهارم: مفرد است.

 و اوایل در که مفرده حروف بیان در ششم: فایدۀ رسد. همبه حرف چند از آن ضمایر و در پنجم:

 و حروف ذکر در :هفتم فایدۀ .بیاورند ه مقصود معانی دریافت جهت به کلمات اواخر و اواسط

 در که کلماتی و حروف ذکر در :هشتمفایدۀ  آورند.به جهت حسن و زیب کالم می که کلماتی

 امال صاحبان آنچه توصیف بیان در :نهمفایدۀ  .درآورند گوناگون معانی جهت لافعا و ءاسما آخر

 .نیست گریز آن دانستن از را

 حروف از یکی به مربوط گفتاری هر ؛آوردمی گفتار نهوپس از آن بیست مؤلف 

اشارۀ اوست.  مورد یک لغتهفتادو اًجمع .متفرقه لغات در ونهمبیست گفتار وهشتگانه وبیست

 بر و رضوی مدرس و معین محمد دکتر شمارش برحسب آمده فرهنگ این در که یلغات مجموع

 برهان لغات لغت. 20215، 20211، 20149، 19417، 19060 :است چنین مختلف هایچاپ اساس
 و ایرانی هایگویش و هندی ،التینی ،یونانی ،سریانی ،ترکی ،عربی . نیستند فارسی ۀریش از همگی

 از صحیحی تصویر کهآن با مؤلف .دارند خود داخل دیگر لغات ترکیب در یا مستقالً  را غیرایرانی

 از و اشاره دری زبان به حتی پهلوی و اوستایی و قدیم فرس به ،نداشته غیرایرانی و ایرانی هایزبان

 .است کرده لغت عنوان هاآن

 لغات عنوان تحت اند(خواندهمی فارسی و به نوشته آرامی به که )لغاتی هزوارش 274 آوردن

 شده مرتکب جهانگیری دنبال به مؤلف که است بزرگی اشتباه فارسی لغات ردیف در پازند و زند

 اشتباه نیستند. فارسی زبان از و اندنرفته کار به پارسی نثر و نظم در مطلقاً لغات این کهدرحالی است

 و لغات مجهول این که است کسی نخستین مؤلفلغات دساتیری است.  دریغبی نقل دیگر وی

 محمد دکتر شادروان معاصر نامدار شناسلغت .است کرده جمع خود کتاب در را برساخته

 لغات و نثری شعری شواهد حذف»نویسد: می دساتیر و هزوارش لغات به اشاره از پس دبیرسیاقی

 نقائص به و اوست کار مهم نقائص از دیگر یکی خود فرهنگ در بیشتر لغات دادن جای منظوربه

 از صحیح تشخیص بدون لغتی مختلف حرکات و ضبط آوردنجمع جمله از کندمی اشاره دیگر

 و هاآن میان عالمانه نقد و داوری بیلغتی  برای منقول گوناگون معانی گردآوردن نیز و سقیم

 ارتکاب همچنین اصلی وجه دادننشان بدون شدهدگرگون و حفمص و محرف کلمات کردننقل

 دیگر از هثابت حقایق عنوانبه اساطیر و خرافات نقل و جغرافیایی و تاریخی اعالم در بسیار اشتباهات



یپژوهشی: -مقاله علمی  7  انوری / سیسهم آذربایجان در فرهنگ فارسی نو

 مردم بسیار توجه و رواج سبب به بلکه ،نشده ختم کتاب به سفاألمع که ستا برشمردنی نقائص

 انباشتن در محققان و شاعراناغوای  و لغویان گمراهی موجب برهان قاطع به نویسانفرهنگ اصهخ

 ابن روریشهبی خانوادگی هاینام و هانام بسیاری و گشته خطاها و مجهوالت بدان خود آثار

 «.است زده پیشانی بر باطله داغ کتاب این به مراجعه

 قرار بررسی و نقد مورد فرهنگی هر از بیش که گردیده سبب آن معایب و برهان قاطع مزایای

 به نام کتابی هند زبانفارسی محقق و ادیب آرزو خان ،برهان قاطع تألیف از قرن بعد یک گیرد.

 رد در کتابی معروف شاعر دهلوی غالب اسداهلل وی از پس کرد. تألیف برهان نقد در لغاتالسراج

 نقد در که دیگری هایدرآورد. کتاب تحریر رشتۀ به ساطع برهان نام به برهان الفاظ از برخی

 آغا از برهان یدؤم میرزارحیم میرتهی، از برهان ساطع ؛درآمد تحریر رشتۀ به آن از دفاع یا برهان

لطایف خان حجری، قلینجف از هذیان رافع دهلوی، دینالامین از قاطعالقاطع شیرازی، احمدعلی
تیغ و ، تیغ تیز، آشوبهنگامۀ دلاز میرزا غالب دهلوی، قطعۀ غالب،  نامۀ غالببه زبان اردو،  غیبی
یافته در های تدوینمأخذ مهم فرهنگ برهان قاطعیا یکدیگر. برهان  تأییدهمگی در رد یا  تیزتر

، جفرهنگ آنندرا، آرای ناصریانجمنآن کتاب بوده است، ازجمله  تألیفهای بعد از سال

جانسون،  های فارسی به التینی فولرس، فارسی و عربی به انگلیسیو نیز فرهنگ فرهنگ نفیسی

 اطالعات برای) فرهنگ ضیاءفارسی به انگلیسی اشتینگاس و فارسی به فرانسۀ ... و فارسی به ترکی 

 رب معین محمد دکتر شادروان پیشگفتار ،برهان قاطع مقدمۀ به شود مراجعه برهان قاطع دربارۀ بیشتر

  .(دبیرسیاقی محمد دکتر تألیف فارسی هایفرهنگ کتاب و برهان قاطع از خود چاپ

 قاجار ۀ. دور4

 عباسی فرهنگ شود برده نام اینجا در تاریخی ترتیب ازلحاظ است شایسته که دیگری فرهنگ

 در که مؤلف .است شفا به متخلص محمدرضا فرزند تبریزی محمد صدرالدین صدرالنایب تألیف

 آن دیباچۀ از .است کرده تألیف به شروع ق.1225 سال در داشته دست فقه در همچنین و لغت

 بر است مشتمل کتاب .است گرفته صورت سلطنهالنایب میرزاعباس فرمان به کار که آیدبرمی

 از یکی ذیلدر  را مترادف لغات و شده مرتب اول و آخر حروف ترتیب به که فارسی لغات

 و مقدمه بر مشتمل کتاب و است نیامده شاهد لغات برای فرهنگ این در .است آوردهآن  مشاهیر

 در دارد را قمری هجری 1230 تحریر تاریخ که فرهنگ این از اینسخه .است خاتمه ابواب و

 در آن از دیگری نسخۀ منزوی احمد فهرست طبق .است مضبوط سپهساالر عالی کتابخانۀ مدرسۀ

 یاد باید تاریخی ترتیب ازلحاظ عباسی فرهنگ از بعد .دارد وجود تهران دانشگاه ادبیات دانشکدۀ
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 امر به قاجار شاهفتحعلی عهد در فرهنگ این .است یافته تألیف تبریز در که جامع برهان از کنیم

 سرخانۀ معلم شقاقی گرمرودی قلیمهدیبن یمرک توسط ولیعهد میرزایعباس فرزند میرزامنبه

 و کرده تلخیص را برهان قاطع در مستعمل لغات مجموعۀ مؤلف .است شده تألیف قاجار محمدشاه

 جدر آن ذیل را لفظ هر کنایات و آورده حاشیه در را جهانگیری فرهنگ شعری شواهد از قدری

 گفته ترک خود مزع به را برهان قاطع و جهانگیری یعنی فرهنگ دو آن زواید...  و .است کرده

 عهدیوالیت قبالً  که بوده میرزاعباس فرزند محمدشاه رسیدنسلطنتبه مقارن کتاب اتمام .است

 را کنایات و اراتاستع و ترکیبات لغت هر از بعد مؤلف .دارد باب 29 و مقدمه یک کتاب .داشته

 کتاب ترتیب .آورده را غیره وسا آذر آب ،رنگآتش آب ترکیب ،آب لغت از بعد مثالً  ،آورده

 سپس حرف اول بعد و دوم حرف ابتدا لغت هر در ترتیب اساس یعنی ؛است جهانگیری ترتیب اًعین

 در و کرد جستجو« ر» باب در باید را برف مانند لغتی مثالً  .است غیره و چهارم و سوم حروف

 به تبریز در قمری هجری 1260 رجب نیمۀ در جامع برهان .دالخ کرد نگاه «ب» بخش به بعد مرتبۀ

 .است رسیده طبع به تبریز در سال همانشوال  در و شده تحریر مؤلفبرادر  قلیرضا میرزا خط

 معاصر ۀ. دور5

 فرهنگ دباالهریحان صاحب مدرس به معروف تبریزی محمدعلی تألیف نوبهار فرهنگ

 فرهنگ که نویسدمی مؤلف .کنیم یاد آن از اینجا در باید که است دیگری آذربایجانی

 گزافش به قیمت و گردیده معرفت ارباب و ادبا توجه محل اندازه از بیش ناصری آرایانجمن

آن را  تحصیل قدرت قیمت گرانی نسخه و کمیابی واسطۀبه اکثرشان لکن .نمایندمی خریدوفروش

و  گماشته آن تلخیص به را خود ساعات از برخی لذا .بودند محروم اشهمقصود منافع از و نداشته

 حدود و ... مودمن احباب ارمغان و میدهنا شنوبهار فرهنگ، نگاشته را اشخالصه ساده تاعبار به

 19443 دارای نوبهار فرهنگ بنابراین افزودند بدان نبود کتاب آن در که لغاتی از اندی و هزار7

 کمتر هم هزار12 از ناصری آرایانجمن فرهنگ لغت شمارۀ کهدرحالی است مرکب و مفرد لغت

 دارای اول مجلد. رسیده چاپ به تبریز در شمسی 1308 سال به مجلد دو در نوبهار فرهنگ .است

قرار  .است ی تا سین لغات شامل 896 صفحۀ تا دوم مجلد و تا ژ الف لغات بر مشتمل صفحه 460

 .نماید طبع تجدید زودیبه تبریز شهریاربنیاد  را نوبهار فرهنگاست 

 صادق دکتر تألیف شاهنامه فرهنگ ،نوشته آذربایجان اهالی از یکی که دیگری فرهنگ

 معنیو  شرح و نقل را شاهنامه لغات پیداست آن نام از کهچنان فرهنگ این .است شفق رضازادۀ

 مرحوم تشویقبه  که است گفته مقدمه در کتاب تألیف کیفیتسبب و  در مؤلف .است کرده
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 ۀشاهناملغت  چونهایی نامهلغت از و زده دست کار این به خاور ۀکتابخان مدیر ،رمضانی محمد
 به امیربهادر شاهنامه به ضممن لغات و بمبئی چاپ شاهنامۀ ۀممیض ۀشاهنام لغت و بغدادی عبدالقادر

 کمال را خود تعریف آلمانی ولف فریتس ۀشاهنام لغت انتشار از پس و پرداخته خود کار تکمیل

 شاعران اشعار از معنی تأیید برای شاهنامه متن از شاهد نقل جایبه کهآن گفتنی ۀنکت .است بخشیده

 لغات کهآن ضمن .ده استشع رف حدی تانقیصه  این دوم چاپ در اما .است آورده شاهد دیگر

 کیه شدهت بیشترولف  فهرست بر و شده گنجانیده کتاب در نخستین چاپ به نسبت نیز بیشتری

 معلوم آن لغات نوع و تعداد تا است کرده نقل را شاهنامه عربی لغات تمام گویدمی مؤلف. است

 گویدمی اما کندمی معرفی فارسی هاینامهلغت تمام تقریباً  را خود کار منبع مأخذ و مؤلف .گردد

 .است کرده تکیه بیشتر خاورشناسان برخی تحقیقات و ناصری آرایانجمن و جهانگیری فرهنگ به

 در شمسی 1350 سال در آن دومچاپ  و گرفته صورت شمسی 1320 سال در کتاب نخست چاپ

 تقریباً کتاب این .است شده نشر شهابی مصطفی دکتر تصحیح با ملی آثار انجمن انتشارات سلسله

 .است جغرافیایی و تاریخی اسامی هاآن از برخی که دارد غویل عنوان 2400

 از تعدادیو  ،شده تألیف فارسی زبان در که است فارسی فرهنگ ترینبزرگ دهخدا نامۀلغت

 غالمعلی ،ریاحی محمدامین :است قرار بدین آنان اسامی که هستند آذربایجانی ادبای آن، انمؤلف

 حسن ،شعار جعفر ،مرتضوی منوچهر ،کاتبی علیقلی ،رفیعیان عیلااسممحمد ،آذرخشی رعدی

 همه از گیوی احمدی سهم میان این در انوری. حسن نگارنده بندۀ و شایسته رسول ،گیوی احمدی

 .است ایشان تألیف نامهلغت صفحۀ 1585 کهچنان است بیشتر آذربایجانی انمؤلف

 سیاسی و ادبی مفاخر از وقزوین  مردم از دهخدا اکبرعلی شادروان هادۀنبنیاد دهخدا ۀناملغت

 نامۀلغت .است گفته وداع را فانی دار 1334 سال در و متولد شمسی 1258 سال در که است ایران
 و ترکیبات و استعارات و اصطالحات و لغاتعالوه بر  اما است لغت موضوع آن اگرچه دهخدا

 برخی و اسالمی کشورهای قلمرو و ایران به مربوط یجغرافیای و یتاریخ اعالم ،فارسی استعماالت

 و دستوری و ادبی و علمی مسائل برشتمل است م همچنین .دارد بر در نیز را غیراسالمی مالکم از

 این عناوین تعداد.  ... و معنوی و لفظی صنایع و هامکتب و هافرقه عقاید و نظرات و فنی و فلسفی

 آورده اعالم بخش در که مطالبی و است هزار200 حدود در دبیرسیاقی دکتر شمارش به بنا کتاب

 رحلی قطع درستونی سه ۀصفح 26475 در آن یننخست چاپ .رسدمی عنوان هزار80 حدود به شده

 .است شده منتشر مقدمه یک ۀاضاف به صفحه 23911 در و جلد 15 در آن دوم چاپ و
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 نویسندگان آثار در متداول نو و هایواژه و عامیانه ترکیبات و لغات شامل معاصر فرهنگ

 زیر از که است هاییفرهنگ از دیگر یکی ثروتنصور م و نژادانزابی رضا تألیف فارسی معاصر

 انتشار امیرکبیر انتشارات ۀوسیلبه 1366 سال در و عرضه شده ادب عرصۀ  به آذربایجانی دو دست

 و کمبودهارفع  در تالش حاضر فرهنگ تدوین از هدف» اند:نوشته مقدمه در انمؤلف .است یافته

 لغات فرهنگ تکمیل .1 :کرد خالصه زیر هاینکته در را یادشده هدف توانمی .هاستنارسایی
 رفع حیث از فارسی نثر پژوهندگان و خوانندگان برای مرجعی تدوین. 2  جمالزاده هعامیان

 ادبیات در مستمر طوربه ولقوه با که فارسی واژگان ویژۀ فرهنگ تألیف .3 ... لغوی مشکالت

بر:  است شامل حاضر فرهنگ بنابراین .است ادبی انواعنویسان در نثر مورداستعمال امروز فارسی

 که مستحدث و برساخته کلماتب(  ...  دارد کاربرد هنوز که عامیانۀ قدیم ترکیبات و لغاتالف( 

 «.است شده باب و متداول اخیراً

 دوجلدی فارسی فرهنگ شدهفتألی آذربایجانی یک وسیلۀبه که هاییفرهنگ جدیدترین از

 نام به 1360 سال در آن . چاپ نخستیناست شده منتشر 1388 سال در آن چهارم ویراست که است

 1313 متولد افشار صدری غالمحسین آن اصلی مؤلف .بود شدهتشر نم امروز فارسی فرهنگ

 فارسی فرهنگ .است پرداخته کار این به حکمی نسرین نسترن و هاخانم همکاری با و است ارومیه

 بومکت هایواژه بیشتر شامل و است ساله27 کاری محصول اندنوشته انمؤلف کهچنانهم دوجلدی

 و اندشده تعریف اغلب هامدخل .معیار فارسی زبان هم و قدیم ادبیات فارسی هم است فارسی زبان

 آن هایویژگی (1388 اپ)چ فرهنگ این جلد پشت در .است شده خودداری اتمترادف آوردن از

 چپ، پودمان، پادمان مانند فارسی زبان در رایج هایواژه ترینتازه ثبت» :است شده توصیف چنین

 حدود .آن کاربرد چگونگی با همراه واژه هر هایمعنی یا معنی ۀساد و دقیق تعریف...  و کردن

 و اسمی ترکیب 1200 حدود .فارسی زبان گفتاری و فنی ،علمی ،ادبی اصطالح و واژه هزار60

ها ماه نام شامل پیوست 25 با جدول 50 حدود .ترمتداول هایواژه به ارجاع 3000 از بیش .فعلی

تا  فرهنگ این «... و متری واحدهای ،التین الفبای ،شیمیایی عنصرهای و الکترونیک هاینشانه

 تقدیم فارسی زبان ۀجامع به آذربایجان فرزندان از یکی که است فرهنگی روشمندترین خود زمان

 .است کرده

 که است سخن بزرگ فرهنگ آمده بیرون آذربایجانی یک دست زیر از که فرهنگی آخرین

 هزار75 از بیش حاوی جلدم هشت در فرهنگ این .امبوده انوری حسن نگارنده ۀبند آن مباشر
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 شده منتشر سخن انتشارات سوی از 1381 سال در فرعی مدخل هزار30 حدود و اصلی مدخل

 ابتدا .شد پیشنهاد من به سخن انتشارات سوی از 1372 تابستان در فرهنگ این تألیف .است

 کردم دریافتهایی پیشنهاد رساندم. نظرانصاحب از تن چند نظر به را آن و کردم تهیه اینامهشیوه

 .آمد دست به نهایی ۀنامشیوه تا شد تکرار بار چند عمل این و مکرد تهیه دیگری ۀنامشیوه نو از و

 روی از را فرهنگ که بود این بود من برابر در نامهشیوه با ارتباط در که پرسشی نخستین

 کهاین برای است طبیعی .کنم استخراج جدید و قدیم متون از ای بنویسم پیشین هایفرهنگ

 وجود به فرهنگ ۀپیکر باید نخست پس .شود استخراج متون از باید باشد داشته اصالت فرهنگ

 و گیرد قرار پیکره مبنای زبان عمومی بخش در باید که را هاییکتاب کردم که کاری نخست .آید

 و شایسته رسول دکتر قدما آثار انتخاب در .کردم انتخاب شود داده رایانه به یا شود ویسینبرگه

 جمال با معاصران آثار انتخاب در و بودند مشورت طرف گیوی احمدی حسن دکتر شادروان

 ۀحوز به قدما آثار انتخاب در م.کرد مشورت زادهتقی صفدر و میرعابدینی نحس، میرصادقی

 فارسی زبان در قاجار ۀدور اواسط تا هازمان ترینقدیم از که ثاریآ کلیه ؛نشدیم مقید جغرافیایی

 به مقید معاصران آثار انتخاب در مقابل در .گیرد قرار فارسی زبان مبنای تواندمی آمده وجود به

 آثار که کردیم هیتک نکته این به ویژهبه شدیم تهران یعنی پایتخت تعبیرات و الحاتطاص و زبان

 و پردازندنمی سازیلغت به خود و برندمی کار به طبیعی طوربه را زبان که کنیم انتخاب را کسانی

 محلی الحاتطاص که نویسندگانی از چرا .برندنمی کار به (شهرستانی) محلی تعبیرات و لغات نیز

 فرهنگی گفت باید اول ؟ در موردنکردیم انتخاب یآثار سازندمی لغت خود از یا برندمی کار به

 ۀهم ۀکنندمنعکس نه بود پایتخت زبان و رسمی معیار زبان خاص بنویسیم خواستیممی که

 و درسی هایکتاب و هامقاله و مکاتبات در که زبانی یعنی رسمی معیار زبان .ایرانی هاییشگو

 باید منطقه هر لهجۀ و گویش و زبان برای .رودمی کار به تلویزیون و رادیو گفتارهای و ها خطابه

 باید مترجمان و نویسندگان ۀبرساخت هایواژه یعنی دوم مورد در .شود تهیه اختصاصی فرهنگ

 شیوع کهدرصورتی .رساندمی یاری نزبا غنای به و است خوبی کار خود نفس در عمل این گفت

 استعمال اگر و دنشو فرهنگ وارد باید صورت آن در ،برند کار بهرا  هاآن هم دیگران و دنیاب عام

 انتخاب به بعد ۀمرحل در د.نندار را فرهنگ به ورود جواز باشد هاآن ۀسازند به منحصرها آن

 دانشجو یا لیسانسه یتعداد اول گروه ؛کنم یاد گروه چهاراز  باید باره این در .پرداختم همکاران

 اختیارشان در راها کتاب و دادیم آموزش ااینان ر .آوردیم متون از لغات استخراج برای که بودند



 1-13، ص1401، بهار و تابستان 245، شماره 75زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  12

ان مؤلفو  ویراستانگروه دوم .شود داده رایانه به تا کنند گذاریعالمت را الزم موارد که گذاشتیم

 که معنی این بهرا سرپرستی کند  علمیبتواند بخش  که گشتم نفر یک دنبال د.بودن علمی بخش

 فرهنگ در باید که را هغیر و شناسیزیست ،نجوم ،شیمی ،فیزیک ،ریاضیات از علمی الحاتطاص

 از پس و کند دعوت را رشته هر انمؤلف .کند گزین کندمی انتخاب خود که یهمکاران با بیاید

 را فرد این فراوان جستجوی از پس سرانجام .کند ویرایش و هماهنگ را هاآن تعاریف شدن آماده

 و علمی هایحوزه در ترجمه و تألیف سابقۀ دارای اوالً که بود ملکان مجید مهندس آن و یافتم

 و فنی بخش سرپرست و داشت دانشگاهی نشر مرکز در که شغلی به توجه با ثانیاً  و بود فنی

 سوم گروه .داشت آشنایی علمی و مهندسی و فنی هایکتاب انمؤلف با بود مرکز نآ مهندسی

گروه  .است شده قلمداد نفر 25 فرهنگ اول مجلد در گروه این تعدادد. بودن عمومی بخش انمؤلف

 به اتکا با عمومی بخش انمؤلف یعنی سوم گروه .شدند انتخاب دیر که بودند ویراستاران چهارم

 پرداختند تألیف به دبودن کرده استخراج ایرایانه هایلیست از (اول گروه) نویسانشاهد که شواهد

 را شواهد ۀهمه ،معنی در ذیل هر داشت گوناگون معانیو اگر مدخل  مدخل هر ذیل در و

 هافیش پشت در معانی از بعضی ۀدربار را خود نظرهای و دادند قرار قدیم به جدید از تفکیکبه

 در یا الفبایی جای در بود رسیده علمی گروه طرف از که را علمی اصطالحات سپس و نوشتند

 شواهد و ک هر مدخل با تمام ضمائم و اضافاتاین .ددادن قرار یا کردند درج خود معنایی جای

 کردم ویرایشرا  مدخل کل هر من .بود من اختیار در رسیدمی شاهد چهل سی تا گاهی که متعدد

یک یا  فقط معنی هر برای و آوردم دست به جدید معنای احیاناً شواهد از و کردم تألیف نو از یا

 مجلد 8 درنهایتاً  کتاب و دادم نگارفوحر به و کردم نهایی تنظیم و نهایتاً منمود انتخاب شاهد دو

 خارجی و داخلی هایرسانه در انتشار از پس سخن بزرگ فرهنگ .شد رونمایی 81 زمستان در

 مجازی فضای از و مطبوعات از مقاله 50 حدود خانیقرا اکبر مهندس. یافت ایگسترده انعکاس

 بهره فراوان هاآن از (نهم جلد) فرهنگ ویرایش در که کرده استخراج سخن فرهنگ نقد در

بسیاری از و قبول  عنایتتوجه و هایی است حاکی از تقریظها نیز ای از این نوشتهعده .ایمبرده

 عادل، رئیس حداد غالمعلی افشار، دکتر ؛ بزرگانی همچون مرحوم ایرجنظرانبزرگان و صاحب

 اشرفعلی امیرکبیر، انتشارات گذاربنیان جعفری، عبدالرحیم ،فارسی ادب و زبان فرهنگستان

یارشاطر،  احسانامامی،  اعلم، کریم آشوری، هوشنگ فرهنگستان، داریوش پیوستۀ عضو صادقی،

                                                                                           افشار، و ... . صدری غالمحسین
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