معرفی

1

آسیه کازرونی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان)

چکیده :دانشنامۀ قـدرخان اثر اشرهبن شره مـذکر فـاروقی یکـی از فرهنـگهـای
فارسی دارای شاهد شعری است که در قرن نهم در شبهقارﮤ هند نوشته شدهاسـت.
م لف پس از دیباچهای کوتاه ،اسامی ماهها ،روزهـا و جشـنهای ایـران باسـتان را
آوردهاست .سپس ذیل بیستودو باه ،بیش از دوهزار مدخل را بـه ترتیـب حـره
آخر مرتب کردهاست .در این کتاه به نـام شـماری از داروهـا و همچنـین برخـی
اصطالحات پزشکی نیز اشاره شدهاست .برخی مدخلها و شاهدهای موجـود در
دانشنامۀ قدرخان در فرهنگهای دیگر دیده نمیشود و این به ارزش کتاه میفزاید.
در کتاه گاه خطاهایی مانند تصحیف ،معنی نادرست ،تکـرار یـک مـدخل در دو
باه ،نایکدستی در بیان معنیها ،طب مخدوش شاهدها ،ذکر نادرست نام شاعر
ب
و انتساه بیت شاعری به شاعر دیگر دیده میشود .ظاهرا از دانشنامۀ قـدرخان تنهـا
یک نسخۀ منحصربهفرد در م سسۀ نسخههای خطی فرهنگستان علـوم آذربایجـان
موجود است.
کلیدواژهها :فرهنگنویسی ،دانشنامۀ قدرخان ،فرهنگ ،فاروقی.
۰ـ مقدمه

دانشنامۀ قدرخان از جمله فرهنگهای فارسـی تألیفشـده در هنـد اسـت کـه در آن بـه نـام
شماری از داروها و همچنین برخی اصطالحات پزشکی نیز اشـاره شدهاسـت .متأسـفانه از
ب
 .1الف) این مقاله در دفتر مجلۀ فرهنگنویسی تماما ویرایش علمی شده و سپس به تأیید م لف رسیدهاسـت (مجلـۀ
فرهنگنویسی).
ه) این مقاله به پیشنهاد و راهنمایی دکتر محسن محمدی فشارکی ،دانشیار دانشگاه اصفهان ،تألیف شدهاست.
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این کتاه در هیچیک از آثار نویسـندگانی کـه فهرسـتی از فرهنگهـای فارسـی در شـبهقاره
آوردهاند یاد نشدهاست.
«معلومات ابتدایی را دربارﮤ این اثر ارزشـمند فرهنگنویسـی شـادروان رحـیم هاشـم و
شریفجان حسینزاده در مقالهای که به مناسبت جشن ۱۱۱۱سالگی ابوعبدالله رودکی سال
 ۱۹۵۸نشر نمودهاند ،منظور طالبان علم گردانیدهاند» (فاروقی  ،۲۱۱۳ص چارم).
پس از آن بایفسکی در دانشنامۀ ایرانیکا اطالعات بیشـتری دربـارﮤ ایـن کتـاه بهدسـت
دادهاست .ترجمۀ فارسی همین مقاله در دانشنامۀ اد فارسی آمدهاست (← انوشه .)۱۳۸۱
ب
ظاهرا از دانشنامۀ قدرخان تنها یک نسخه در م سسۀ نسخههای خطی فرهنگستان علـوم
آذربایجان در شهر باکو نگهداری میشود و محمدتقی دانشپـژوه گـزارش مختصـری از آن
تهیه کردهاست (← دانشپژوه  ،۳ ،۱۳۴۸ص .)۸۳
سرانجام نورالله غیاثاه و رخساره نظامالدیناوا ،نسخۀ عکسی دانشنامۀ قـدرخان را بـا
مقدمههایی به زبان فارسی و روسی در سـال  ۲۱۱۳در شـهر خجنـد تاجیکسـتان بـهچـاپ
رساندهاند.
در این مقاله پس از معرفی فاروقی ،دانشنامۀ قدرخان را نقـد کـرده ،ارزشهـا و معایـب
کتاه را براسا تنها چاپ عکسی آن برشمردهایم.
۱ـ معرفی نویسنده

اشرهبن شرهالمذکر فاروقی قادری نوشاهی از نخسـتین م لفـان فرهنگهـای فارسـی در
َ َ
شبهقارﮤ هندوستان است .دانشنامۀ قدرخان بـه پیشـگاه قـدرخان ،فرزنـد د ورخـان غـوری
(سلطنت۸۱۴ :ـ ۸۱۸هجری) ،که در منطقۀ مـالوای هنـد در ایالـت چنـدیری فرمـانروایی
میکرد ،تقدیم شدهاست .دربارﮤ چگونگی زنـدگی ،محـل تحصـیل ،اسـتادان و دیگـر آثـار
فاروقی دانستههای چندانی در دست نیست.
از دیباچۀ کتاه چنین برمیآید که مولف پس از تألیف کتاه در پی صلهای سزاوار بوده:
ّ
«با خود گفتم که بلبل بیطلعت گل تبسمی نکند و طوطی بی شکر ترنمی ننمایـد .دل نـوق
برآورده که چون در زمرﮤ دعاگویان متداخلی و در دایرﮤ نیکخواهان مندرجی ،بـرای کفـاه
ّ
روزگار و لفاه عمر در این دهر غدار ،غواصوار در بحر سخای این دادار غواصـی کنـی تـا
مگر از جود ذات شاهوار لولو فراغ روزگار به کف صده آید» (فاروقی ،ص )4a
ِ

مقاله

۳ـ معرفی کیاب

فرهنگنویسی ،شمارﮤ ۱۳۹۹ ،۱۶
معرفی دانشنامۀ قدرخان

41

 .۱دانشنامۀ قدرخان شامل یک دیباچه و بیستودو باه بـه همـراه شـاهدهایی از متـون
نظم فارسی است .این کتاه «به تاریخ بیستویکم ماه ذیالحجه که از هجرت نبی ـ علیـه
السالم ـ هشتصدوهفت گذشته و لطافت آفتـاه در بـر سـرطان تافتـه ( ...همـان ،ص »)6b
تألیف شدهاست.
 .۲دیباچۀ کتاه با ستایش خداوند و پیامبر آغاز میشود« :حمد بیحد و ثنای بیعد مر
پدیدآورندﮤ گاه و سپهر و دارندﮤ [ماه] و مهر ،بیرون از مقـدار و افـزون از شـمار ،و درود [و]
آفرین و ستودگی برترین مر مهتر و بهتر پیامآوران و مهـر پیبـامبران ،صـدهزار بـار بـا یـاران،
یاوران پیدرپی و دمبهدم باد» (همـان ،ص  .)1bپس از بیان مقصود از تألیف کتاه ،ممدوح را
در عباراتی مسجع ستایش کردهاست« :به یمن قدوم ذات عالی صفات شمس فلک خاوری،
محوکنندﮤ حال عنبری ،به طالع سعد مشتری ،به علو تخت خسروی ،غنچۀ گلستان مهتری،
سرو بوستان سروری ،قطب دایرﮤ زمان ،مشهور به قدرخانبن دهوزخان ( »...همان ،ص .)3a
 .۳م لف هده خود از نوشتن این فرهنگ را چنین بیان میکند« :همه وقت ّ
همت بر آن
راغب شدی تا لبات پهلوی و جز آن ،که شعرای فصیحزبان ،چنانکـه خواجـه فردوسـی در
شاهنامه و شیخ نظامی در سکندرنامه و شعرای دیگر (نور الله مرقدهم) ،و اسامی ادویه کـه
حکما در طب اختیار کردهاند  ...مرتب کند ،تا خوانندگان شاهنامه و سکندرنامه  ...و کتـب
طب  ...از این زبان بهرهمند و از این هستی دلبند گردند» (همان ،ص .)20
 .۴نویسنده پس از دیباچه و پیش از آوردن باههـای کتـاه ،بـه نـام مـاههـا و روزهـا و
جشنهای ایران باستان نظری کوتاه و گذرا دارد .بدین ترتیب ،میتوان گفت دیباچۀ کتاه دو
بخش دارد :بخش نخست در حمد خدا و ستایش پیامبر و سبب تألیف کتاه و ثنای ممدوح
و بخش دوم در ذکر نام ماهها و روزها و جشنهـای ایـران باسـتان .نـام هریـک از مـاههـای
شمسی به ترتیب آغاز در با ی نام یک ماه قمری آمدهاست (همان ،ص :)9b
خورداد
اردیبهشت،
«فروردین،
ربیع ا ول .»...
ماه صفر،
ماه محرم،
پس از نام ماهها ،نام روزها بهترتیب ذکر شده (همان ،ص :)10a
شهریور
اردیبهشت،
بهمن،
«هرمز،
چهارم ماه».
سوم ماه،
دوم ماه،
اول ماه،
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در پایان دیباچه نام شش جشن ایران باستان آورده شده (همان ،ص :)10b
سده
خزان،
«نوروز،
دهم روز بهمن
هشتم روز از مهر بود،
نخست روز فروردین،
بهمنجه
مهرگان،
فوردیان،
اول روز بهمن».
شانزدهم از مهرماه،
پنج روز آخر آبان،
 .۵مدخلها براسا حره آخر مرتب شدهاست .نویسـنده قصـد دارد «آنچـه از لبـات
مذکور  ...بیترتیب و طابطه مییابد ،با ترتیب و طابطۀ حره آخر مرتب کنـد» (همـان ،ص
 .)2bفاروقی گاه تلفظ را مهمتر از طب نوشتاری دانسته و از این رو ،در ترتیب مدخلهـا بـه
ب
امالی واژه بیاعتنا است .مثال مرو بدان سبب که حره آخر آن به فتح خوانده مـیشـود ،در
ذیل «باه الف» آمدهاست:
مرو :سپرغم دشتی یعنی بری (همان ،ص .)12a
چنانکه ذکر شد ،دانشنامۀ قـدرخان دارای بیسـتودو بـاه اسـت .نویسـنده هریـک از
باهها را با نام حره مربوط نظیر«باه ا لف» و «باه البا» نامگـذاری کـرده و بـه حـروه
«پ»« ،چ»« ،ژ»« ،گ» باه جداگانهای اختصاص ندادهاست .همچنین ذیل حـروه «ث،
ح ،ص ،ض ،ط ،ر» مدخلی نیامدهاست.
 .۶فاروقی یا کاتب نسخه مدخلها را حرکت گذاری کـردهاسـت .چنانچـه مـدخلی بـا
اختاله تلفظ ،معنایش متفاوت میشود ،دوباره همان مدخل را با تلفـظ و معنـا و شـاهدی
دیگر ذکر میکند:
موکب :اسب .خواجه نظامی راست:
چــو موکــب ســوی راه دور آورم

موکب :لشکر بود .خواجه نظامی راست:
ِ
بــرون آمــد از موکــب قلبگــاه

ســر تیــ بــر فــرق فــور آورم

به آواز گفتا کدامسـت شـاه؟»
(همان ،ص .)19a

ب
 .۳قطعا فاروقی از فرهنگهای پیش از خود بهره بردهاست ،ولی بهجز اشارهای کوتـاه در
دیباچه از هیچیک از کتاههای پیشین یاد نمیکند و تنها قصد دارد «آنچه از لبـات مـذکور
در فرهنگها و محلهـای مختلـف مـییابـد ... ،مرتـب کنـد» (همـان .)2b ،حتـی در ذیـل
مدخلها هم نامی از منابع نویسنده نیامدهاست .امـا در کتـاه ردپـای لغـت فـرس اسـدی
طوسی هم در نحوﮤ ترتیب مدخلها و هم در ذکر شاهدها بیش از دیگر منابع دیده میشود.
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۴ـ شاهدهای دانشنامۀ قدنخان

فاروقی پس از آوردن تعریف هر مدخل ،که بهندرت از یک معنی تجاوز میکند ،یک بیـت،
گاه دو بیت و گاه یک مصراع را در قالب شاهد ذکر میکند .شاهدها از شاعران قـرن چهـارم
تا زمان م لف ،بهویژه فردوسی و نظامی ،است .فاروقی از میان پنجگنج نظامی به شـرفنامه
عالقهای وافر دارد و عمدﮤ شاهدهای خود را از این کتاه برگزیدهاست.
چنانچه به هنگام ذکر شاهد ،نام شاعر را نداند ،به عباراتی نظیر «شاعر گوید»« ،بزرگـی
گوید»« ،حکیمی گوید»« ،شاعری گوید» ،و «قائل گوید» بسنده میکند .شـماری از ایـن
بیتها متعل به شاعران کهن ،مانند رودکی ،شاکر بخاری ،شهید بلخی ،ابوشـکور بلخـی،
منجیک ،اورمزدی ،خجستۀ سرخسی و فردوسی ،است.
دانشنامۀ قدرخان در مجموع دارای  ۹۹۱شاهد از حدود  ۶۱شاعر است .ایـن شـاهدها
از شاعرانی مانند آغاجی ،ابوعاصـم ،ابـوالعالء شوشـتری ،ابوالقاسـم مـ ده ،ابوالعبـا ،
ابوشکور بلخی ،ابوشعیب ،ابونصر مرغزی ،ادیب صابر ،ازرقی ،اسـدی طوسـی ،اسـماعیل
رشیدی ،انوری ،اورمزدی ،ابوالمثل ،امیرخسـرو ،بهرامـی ،تـا دبیـر ،خاقـانی ،خسـروی،
خسروانی ،خفاه ،دختر کاغذمال ،دقیقی ،رودکی ،سا ر ،سنایی ،سوزنی ،شاکر بخـارایی،
شهاهمهمره ،شهید بلخی ،طیان مرغزی ،طاهرف ل ،عسجدی ،عمـاره ،عنصـری ،علـوی
اختیاری ،عمید لویکی ،علی قـرط انـدکانی ،عـوفی ،فـاخری ،فردوسـی ،فرخـی ،فخـری،
قریعالدهر ،کسایی ،کمالاسماعیل ،لبیبـی ،مجیـر بیلقـانی ،مظفـری ،منجیـک ،معروفـی،
مسعود سعد سلمان ،معزی ،مو نا مطهر ،ناصرخسرو ،نظامی و یوسف عروطی است.
۵ـ شمان مدخلهای دانشنامۀ قدنخان

م لفان مقدمه و فراهمآورندگان متن دانشنامۀ قدرخان «بنابر معلومات  .ی .بایفسـکی در
دانشنامۀ قدرخان دوهزاروچهارصدونوزده واحد لبوی شرح یافتهانـد» (همـان ،ص پـانزدهم).
شمارش سطربهسطر و صفحهبهصفحۀ دانشنامۀ قدرخان گویای آن است کـه در ایـن کتـاه
ذیل بیستودو باه  ۲۳۵۴مدخل گردآوری شدهاست« .باه الها» بـا  ۵۱۵مـدخل و بـاه
الذال با  ۱۲مدخل ،بهترتیب بیشترین و کمترین مدخلها را دربر دارند .در جدول زیر شمار
مدخلها و شاهدهای هر باه جداگانه آمدهاست:
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۶ـ زبانها و لهجهها دن دانشنامۀ قدنخان

در دانشنامۀ قدرخان برخی لبات به زبانها و لهجههـای دیگـر ذکـر شـده و معـادل برخـی
مدخلها به یونانی ،عربی ،سریانی و هندی آمدهاست .بسامد اسامی هندی داروها و گیاهان
و جانوران بیش از دیگر مدخلها است.
یونانی« :سفتریا :زاک را گویند» (همان ،ص .)11b
عربی« :زنجبیلالرطب :ادرک را گویند .به پارسی شنگبیر گویند» (همان ،ص .)20a
سریانی« :جاوشیر :صم کرفس دشتی است .در صفاهان بسیار بود و بـه لبـت سـریانی
دفا را گویند» (همان ،ص .)59a
هندی« :سراب :ترﮤ معروه است ،به هندی ساویی گویند که پیوسته سبز باشد» (همان ،ص .)11b
گاه دو معادل را به دو زبان آوردهاست:
«شب :زاک ترکی که به پارسی زمج بلور و به هندی بهتکری خوانند» (همان ،ص .)22a
معادل برخی مدخلها هم به لهجههای دیگر نظیر دیلمانی و ماوراءالنهری آمدهاست:
کیا :دهقان را گویند و به زبان دیلمان پهلوان را گویند (همان ،ص .)12a
داور :حاکم دادگر را میگویند و به زبان ماوراءالنهر مادر را گویند( 1همان ،ص .)53b
۷ـ انزشهای دانشنامۀ قدنخان

 .۱شماری از مدخلهای دانشنامۀ قدرخان تنها در این کتاه دیده میشود که بر درسـتی
و نادرستی آنها نمیتوان اعتماد کرد .چهبسا برخی نتیجۀ تصره کاتـب ،قرائـت نادرسـت،
 .1برادر درست است و اصل لبت دادر است (مجلۀ فرهنگنویسی).
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تصحیفخوانی و یا خطاهای دیگری از این دست باشد .از دیگر سو ،ممکـن اسـت چنـین
مدخلهایی برگرفته از گـویشهـا و زبـانهـایی باشـد کـه در آن روزگـار در شـبهقـاره رایـج
بودهاست .نمونههای زیر از «باه الف» است:
شمرا :مارگیر را گویند (همان ،ص .)17b
صبا :خرمای هندی را گویند (همان ،ص .)13a
کهورا :جوانی را گویند (همان ،ص .)12b
وبدا :ق ا را گویند (همان ،ص .)15a
برخی مدخلهای ناشناخته همراه با شاهد است:
کنا :درشتی و رنج بود .شاعر گوید:
میـــر احمـــد خســـرو ایـــرانزمـــین

آنکه در شادی چو شب آید کنـا [؟]

(همان ،ص .)14b

 .۲دربر داشتن شاهدهای کهن به ارزش و اهمیت دانشنامۀ قدرخان افزودهاست« .ذکر و
نقل شواهد از آثار فصحا البته این فایده را دارد ،که اگـر از نسـخ صـحیح معتبـر نقـل شـده
باشد ،میتوان مطمئن بود که طب صحیح و استعمال درسـت یـک لبـت چـه بودهاسـت»
(زرینکوه  ،۱۳۵۶ص  .)۱۵۴از دیگر سو ،شماری از شاهدها از شاعرانی نقل شده که یا دیوان
آنها از میان رفته یا بیتهای کمی از آنها بر جای ماندهاست:
آفرین :ستایش و مدح بود .تا دبیر گوید:
به خواهش نمـودن زبـان برگشـاد

شیون :ماتم را گویند .تا دبیر گوید:

از فصل گل چو موسـم سورسـت بـاغ را

بســی آفــرین شــاه را کــرد یــاد

(همان ،ص .)144b
قمری نگر کـه شـیوﮤ او [بـاز] شیونسـت

کنج :ترشی بود مثل پنیر .دختر کاغذمال گوید:
من چون شکرم به لب چـرا تـو کنجـی

(همان ،ص .)151b

زرین قلمین تو بـه کـه سـرگین لنجـی

نیش :زهر است؛ و خرمای ابوجهل را نیز گویند .تا دبیر گوید:

1

(فاروقی.)36b ،

 .۱کنج تصحیف کتخ است .وزن مصراع دوم بیت شاهد نیز مخدوش است .تنها ذکر شاهدی از «دختر کاغـذ مـال»
مقصود است.
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پیوســته نــیش تعبیــه در انگبــین کننــد
(همان ،ص .)86a

 .۳شمار زیـادی از اصـطالحات پزشـکی و نـام بسـیاری از داروهـا و گیاهـان طبـی در
دانشنامۀ قدرخان مدخل شدهاست.
 .۴ازآنجاکه دانشنامۀ قدرخان بیرون از مرزهای ایران تالیف شده ،پـژوهش در واژههـای
آن میتواند محق را از ارزشهای جامعهشناختی مردم شبهقاره آگاه کند.
۸ـ خطاهای موجود دن دانشنامۀ قدنخان

در سراسر دانشنامۀ قـدرخان خطاهـایی دیـده مـیشـود .شـماری از ایـن خطاهـا ناشـی از
کممایگی م لف است .ازآنجاکه تنها یـک نسـخه از ایـن کتـاه در دسـت اسـت ،بـه نظـر
میرسد شماری هم برخاسته از سهو کاتب باشد.
 .۱معنی برخی مدخلها دقی نیست:
قسطا :حکیمی بود از گبران (همان ،ص .)15a
کلیسیا :جای پرستشگران بود (همان ،ص .)17b
نغوشا :نام مردی از گبران (همان ،ص .)15b
 .۲در برخی مدخلها تصحیف وجود دارد:
کبدا :لکام بود که بر آن کفشیر کرده باشد (همان ،ص .)13b
به نظر می رسد «لکام» تصحیف لحام است.
مضرراب :حلقۀ چوه بود که بدان کبوتر گریزند و نام پادشاه کابل و  ...نیز بود (همـان ،ص
.)22a
«م راه» مصحف «مهراه» ،پادشاه کابل در شاهنامه ،است.
نکوت :آویخته بود (همان ،ص .)24a
ب
ظاهرا «نکوت» تصحیف نگون است.
 .۳برخی مدخلها دو بار ذکر شدهاست ،مانند زند و پازند (ذیل «باه الـدال» و «بـاه
الها») با معنای یکسان و شواهد متفاوت و تبیره (ذیل «باه الها» و «باه الیا»).
ذیل باه الها:
تبیره :دمامه و طبل بود .بزرگی گوید:
تبیـــرهزن بـــزد طبـــل نخســـتین

خواجه اسدی گوید:

شــتربانان همــی بندنــد محمــل

مقاله
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ز مهره فبان و از تبیـره خـروش
(همان ،ص .)171b
چو صـور قیامـت دمیدنـد نـای»

 .۴گاه شاهد برای معنی ذکر شدهاست ،نه برای مدخل.
دارا :دارندﮤ هر چیز .خواجه نظامی راست:
دادار زمــــین و آســــمان اوســــت

(همان ،ص .)226b

دارنـدﮤ جــان و انــس و جــان اوســت

لیرت :غراره بود و غراره مثل شریطه است .شاعر گوید:
از پشم غراره کـردن آسـان باشـد

49

(همان ،ص .)10b

و ز باده منـاره کـردن آسـان نبـود
(همان ،ص .)26b

 .۵در تعریف مدخلها نایکدستیهایی به صورتهای زیر دیده میشود:
۵ـ۱ـ معنی برخی مدخلها نادرست است:
چرخشت :خوشۀ انگور بود .ناصرخسرو گوید:
ایــن کــار نــه از بهــر ســتمکاران کردنــد

دشت :گردوخاک بود .خواجه نظامی گوید:
چنــان لــرزه افتــاد بــر کــوه و دشــت

سپنج :این جهان بود .رودکی گو ید:

مهر مفکن بـر ایـن سـرای سـپنج

انگور نه از بهر شراه است بـه چرخشـت
(همان ،ص .)26b

کــه گــرد از گریبــان گــردون گذشــت
(همان ،ص .)22b
کاین جهان است بـازی و نیـرنج
(همان ،ص .)32a

۵ـ۲ـ برخی معنیها بسیار کوتاه است که مخاطب را بهخوبی هدایت نمیکند و به فهـم
معنی سرمدخلها کمکی نمیکند:
طوس :نام مردی است (فاروقی ،ص .)80b
۵ـ۳ـ ازآنجاکه دانشنامۀ قدرخان برای فارسیزبانان شبهقاره نوشته شده ،برخی تعریفها
فق شامل مترادفی به زبان هندی است:
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جعره :بهنکره را گویند (همان ،ص .)27b
قلت :کلته را گویند (همان ،ص .)24b
۵ـ۴ـ بسیاری از مدخلها فاقد شاهد است:
لگن :طشت و سفره و شمع بود (همان ،ص .)159b
 .۶نام برخی شاعران در کتاه بهغل آمدهاست :ذیل مدخل کنشیو «علی قرط اندکانی»
بهغل «علی قطب» ،ذیل مدخل شمن «بهرامی سرخسی» بهغل «بهرام گور» ،ذیل مدخل
شمیدن «خفاه» بهغل «خفتان» ،ذیل مدخل تریان و ترنیـان «اسـماعیل رشـیدی» بـهغل
«اسماعیل زردیش» ،ذیل مدخل اخیر «مسعود سعد سلمان» بهغلـ «مسـعود سـلیمان» و
ذیل مدخل عثرب «ابوالعالء شوشتری» بهغل «ابوالعال اسری» آمدهاست.
 .۳در طب برخی شاهدها خطاهایی دیده میشود:
۳ـ۱ـ برخی شاهدها ،به دیگری منتسب شدهاست:
ترا :دیوار بود .عسجدی گوید:
صف دشمن تو را نه اسـتد پـیش

گـــر همـــه آهنـــین تـــرا باشـــد

(همان ،ص .)12b
همین بیت در لغت فرس از شهید بلخی دانسته شدهاست (← اسدی  ،۱۳۳۶ص .)۴

کمرا :جایی بود که چهارپایان در او کنند و طاق و دیوار نیز بود .کسایی گوید:
از سهم تـو آن را کـه کمـی حاسدسـت

پیرایـــه کمنـــد اســـت و خلـــد کمـــرا
(فاروقی ،ص .)14b

ب
ظاهرا بیت از منجیک ترمذی است و طب درست آن به قرار زیر است:
با سـهم تـو آن را کـه حاسـد توسـت

پیرایــه کمنــد اســت و خلــد کمــرا
(مدبری  ،۱۳۳۱ص .)۲۱۸

۳ـ۲ـ طب شماری از شاهدها مبلوط است:
شدیار :زمین پارهپارهکرده ،بهرگست را گویند .حکیم سنایی گوید:
جاهســت آرزوی مزرعــت فکنــد

بیت سنایی چنین است:

گاهـــت انـــدر مزارعـــت فکنـــد

جرم کیـوان چـو خـوک در شـدیار
(فاروقی ،ص .)66b

جرم کیـوان چـو خـوک در شـدیار
(سنایی  ،۱۳۸۱ص .)۱۹۳
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۹ـ مشخصات نسخهشناخیی دانشنامۀ قدنخان

از دانشنامۀ قدرخان تنها یک نسخۀ کامل در م سسۀ نسـخههـای خطـی فرهنگسـتان علـوم
آذربایجان شهر باکو به شمارﮤ  m291وجود دارد .براسا فهرسـتهـای «فنخـا»« ،دنـا» و
«منزوی» این کتاه نسخۀ دیگری ندارد.
نسخه به قطع ربعی بیاطی شامل  ۲۲۳برگ در اندازﮤ  ۲۳ × ۱۳/۳سانتیمتر اسـت ،هـر
صفحه  ۹سطر دارد .خ کتاه ثلث درشـت سـیاه اسـت .سـرمدخلهـا و نـام شـاعران بـا
شنگره نوشته شده و آغاز و پایان بیتها و مصراعها با نشان چهار نقطه مشخص اسـت .در
انجامۀ کتاه نام کاتب اسحاقبن ابراهیم بخاری و تـاریخ  ۲۹ذیقعـدﮤ  ۸۱۱هجـری قمـری
دیده میشود .کاربرد حواشی نسخه در شمارش مدخلها با حروه ابجد اسـت« .متأسـفانه
این طرز رقمگذاری تا آخر کتاه رعایت نمیگردد و در صـفحۀ  ،63bدر بـاه «را» منقطـع
ب
میگردد .ما گمان داریم که در خود نسخۀ خطی این چیز کامال تا آخر رعایت گردیدهاسـت
( »...فاروقی ،ص نوزدهم).
شمارش مدخلهای کتاه چندان دقی صورت نگرفته است .برای مثال ،در حره «ه»
 ۴۱مدخل وجود دارد .چنانچه مدخلهای پرتعـداد نظیـر «شـیب و تیـب و نشـیب» را سـه
مدخل و «خصـی الکلـب و خصـی الثعلـب» را دو مـدخل فـرض کنـیم ،بـاز هـم شـمار
مدخلهای حره «ه» به تعداد حروه ابجد حواشی نمیرسد .زیرا در مقدمـه آمدهاسـت:
«افادﮤ این باه میم و ها است که برابر  ۴۸می باشد ،یعنی این بـاه دارای  ۴۸مـادﮤ لبـوی
است» (همان).
۰۱ـ ویژگیهای امالیی

کاتب دانشنامۀ قدرخان نسخه را تمیز و خوانـا بـه خـ زیبـای تعلیـ نوشتهاسـت .در مـتن
اغالط امالیی هم دیده میشود .برای نمونـه ،گـهگـاه «سـنایی» شـاعر را بـهغلـ «ثنـایی»
نوشتهاست .گذاشتن یک نقطه برای حـروه «پ» و «ژ» و «چ» ،شـباهت «ﮬ» بـه «ص» یـا
«م» ،شباهت «ا» به «ل» ،شباهت حره «ش» به « » ،کتابت حره «گ» بهشـکل «ک»،
و اعراهگذاری مبهم و درهم از ویژگیهای امالیی نسخه است (← همان ،ص شانزده و هفده).
منابع
اسدی ،ابومنصور علیبن احمد ( ،)۱۳۶۵لغت فرس ،به کوشش فتحالله مجتبایی و علـیاشـره صـادقی،
خوارزمی ،تهران.
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انجو شیرازی ،میرجمالالدین (۱۳۵۳ـ ،)۱۳۵۹فرهنگ جهانگیری ،به کوشـش رحـیم عفیفـی ،سـه جلـد،
دانشگاه فردوسی ،مشهد.
انوشه ،حسن (سرپرست) ( ،)۱۳۸۱دانشنامۀ اد فارسی (اده فارسی در شـبهقـاره) ،جلـد  ،۴بخـش ،۲
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران.
برهان ،محمدحسین خلف تبریزی ( ،)۱۳۹۱برهان قاطع ،به کوشش محمد معین ۵ ،جلد ،امیرکبیر ،تهران.
حسندوست ،محمد ( ،)۱۳۹۳فرهنگ ریشهشناختی زبـان فارسـی ،پـنج جلـد ،فرهنگسـتان زبـان و اده
فارسی ،تهران.
حکیمآذر ،محمد (« ،)۱۳۸۹مراکز تقویت زبان فارسی در شبهقاره» ،مجلۀ زبـان و اد پارسـی ،دانشـگاه
آزاد اسالمی واحد فسا ،شمارﮤ  ،۱صفحههای ۴۵ـ.۶۵
خیامپور ،عبدالرسول ( ،)۱۳۳۲فرهنگ سخنوران ۲ ،جلد ،طالیه ،تهران.
دانشپژوه ،محمدتقی ( ،)۱۳۴۸فهرست میکروفیل های کتابخانۀ مرکیی دانشگاه تهران ،دانشگاه تهران.
دبیرسیاقی ،محمد ( ،)۱۳۶۸فرهنگهای فارسی و فرهنگگونهها ،اسپرک ،تهران.
درایتی ،مصطفی ( ،)۱۳۸۹فهرستوارۀ دستنوشتههای ایرانی (دنا) ،جلد  ،۲کتابخانه ،موزه و مرکز اسـناد
مجلس شورای اسالمی ،تهران.
درایتی ،مصطفی ( ،)۱۳۹۱فهرستگان نسخههای خای ایران ،سـازمان اسـناد و کتابخانـۀ ملـی جمهـوری
اسالمی ایران ،تهران.
دهخدا ،علیاکبر و همکاران ( ،)۱۳۳۳لغتنامه ،م سسۀ لبتنامۀ دهخدا ،تهران.
رشیدی ،عبدالرشید تتوی ( ،)۱۳۹۵فرهنگ رشیدی ،تصحیح آسیه کازرونی ،دو جلد ،رسالۀ دکتری ،استاد
راهنما :عطامحمد رادمنش ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ،گروه زبان و ادبیات فارسی.
زرینکوه ،عبدالحسین ( ،)۱۳۵۶نه شرقی نه غربی انسانی ،امیرکبیر ،تهران.
ساکت ،محمدحسین (« ،)۱۳۸۳دیباچهای بر دانشنامهنویسی در شبهقاره» ،مجلـۀ آیینـۀ میـرا  ،سـال ،۶
شمارﮤ  ،۱صفحههای ۳۳ـ.۴۸
سروری ،محمدقاسمبن حاجی ( ،)۱۳۳۸مجمعالفرس ،به کوشش محمد دبیرسیاقی ،علمی ،تهران.
سنایی غزنوی ،ابوالمجد مجدودبن آدم ( ،)۱۳۸۱دیوان سـنایی ،بـه کوشـش محمـدتقی مـدر رطـوی،
سنایی ،تهران.
مدبری ،محمود ( ،)۱۳۳۱شرح احوال و اشاار شاعران بیدیوان ،پانو  ،تهران.
منزوی ،احمد ( ،)۱۳۳۳فهرست نسخههای خای مرکی دائرةالماارف بیرگ اسممی ،مرکـز دائرةالمعـاره
بزرگ اسالمی ،تهران.
نفیسی ،سعید (« ،)۱۳۱۱فرهنگهای پارسی» ،مجلۀ شر  ،دورﮤ  ،۱شمارﮤ  ،۳صفحههای۳۹۳ـ.۴۱۵
نقوی ،شهریار ( ،)۱۳۴۱فرهنگنویسی در هند و پاکستان ،وزارت فرهنگ ،تهران.
Bayevski (1993), in: Encyclopedia Iranica, Volume VI, Mazda Pablishers, Costa mesa,
California, p. 653-654.

