
 

 1 معرفی

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

هـای یکـی از فرهنـگبن شره مـذکر فـاروقی اثر اشره دانشنامۀ قـدرخان: چکیده
 .اسـتشدههند نوشته  ۀقارقرن نهم در شبهکه در دارای شاهد شعری است فارسی 
های ایـران باسـتان را روزهـا و جشـنها، ای کوتاه، اسامی ماههز دیباچپس ا م لف

هزار مدخل را بـه ترتیـب حـره ودو باه، بیش از دوپس ذیل بیست. ساستهآورد
و همچنـین برخـی شـماری از داروهـا  نـام . در این کتاه بهاستکردهآخر مرتب 

در  موجـود یهاها و شاهد. برخی مدخلاستشدهنیز اشاره اصطالحات پزشکی 
 فزاید.و این به ارزش کتاه می شوددیده نمی دیگرهای در فرهنگ قدرخان ۀدانشنام

ست، تکـرار یـک مـدخل در دو ، معنی نادرتصحیف خطاهایی مانندگاه  در کتاه
نام شاعر نادرست ذکر ها، طب  مخدوش شاهدها، دستی در بیان معنییکباه، نا

تنهـا  دانشنامۀ قـدرخانظاهراب از  .شوددیده مینتساه بیت شاعری به شاعر دیگر و ا
فرهنگستان علـوم آذربایجـان  یهای خطسخهنسسۀ  فرد در ممنحصربهیک نسخۀ 

 موجود است.
 ی.قفارو، فرهنگ، دانشنامۀ قدرخان، نویسیفرهنگ: هاکلیدواژه

 مقدمهـ ۰
 منـا بـه آن در کـه اسـت شـده در هنـدتألیف های فارسـیاز جمله فرهنگ دانشنامۀ قدرخان

از . متأسـفانه اسـتشدهنیز اشـاره و همچنین برخی اصطالحات پزشکی شماری از داروها 

                                                      
مجلـۀ ) اسـتو سپس به تأیید م لف رسیده شده تماماب ویرایش علمی نویسیفرهنگاین مقاله در دفتر مجلۀ الف( . 1

 .(نویسیفرهنگ
 است.یف شدهه( این مقاله به پیشنهاد و راهنمایی دکتر محسن محمدی فشارکی، دانشیار دانشگاه اصفهان، تأل
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قاره فارسـی در شـبه یهـایک از آثار نویسـندگانی کـه فهرسـتی از فرهنگدر هیچاین کتاه 
 .استنشده یاد اندآورده
شـادروان رحـیم هاشـم و  نویسـیاثر ارزشـمند فرهنگ این ۀمعلومات ابتدایی را دربار»

سالگی ابوعبدالله رودکی سال ۱۱۱۱ای که به مناسبت جشن زاده در مقالهجان حسینشریف
 .(مص چار ،۲۱۱۳)فاروقی  «اندعلم گردانیده نمنظور طالبا، اندنشر نموده ۱۹۵۸

دسـت ایـن کتـاه به ۀراطالعات بیشـتری دربـا دانشنامۀ ایرانیکافسکی در ایپس از آن ب
 .(۱۳۸۱انوشه  ←)است هآمد دانشنامۀ اد  فارسیمقاله در فارسی همین  ۀ. ترجماستدهدا

خطی فرهنگستان علـوم  هایهنسخ م سسۀتنها یک نسخه در  دانشنامۀ قدرخانظاهراب از 
آن  از مختصـری پـژوه گـزارشمحمدتقی دانش و شودآذربایجان در شهر باکو نگهداری می

 .(۸۳ ص، ۳ ،  ۳۴۸۱پژوه دانش ←)است تهیه کرده
را بـا  دانشنامۀ قـدرخانعکسی  اوا، نسخۀالدیناه و رخساره نظامم نورالله غیاثسرانجا

چـاپ در شـهر خجنـد تاجیکسـتان بـه ۲۱۱۳هایی به زبان فارسی و روسی در سـال مقدمه
 اند.رسانده

 هـا و معایـبارزش، را نقـد کـرده دانشنامۀ قدرخانفاروقی، پس از معرفی در این مقاله 
 .ایمهشمردا چاپ عکسی آن برکتاه را براسا  تنه

 معرفی نویسندهـ ۱
فارسـی در  هـاین م لفـان فرهنگنوشاهی از نخسـتی قادری فاروقی المذکرشره بناشره

 غـوریفرزنـد د ورخـان  ،رخانَد َقـپیشـگاه بـه  دانشنامۀ قدرخان. است هندوستان ۀرقاشبه
دیری فرمـانروایی مـالوای هنـد در ایالـت چنـ ۀکه در منطق ،(هجری ۸۱۸ـ۸۱۴سلطنت: )

 ، محـل تحصـیل، اسـتادان و دیگـر آثـارچگونگی زنـدگی ۀر. دربااستشدهتقدیم  ،کردمی
 در دست نیست. چندانیهای دانسته فاروقی

لفکه  آیدکتاه چنین برمی ۀاز دیباچ ای سزاوار بوده: پس از تألیف کتاه در پی صله مو 
نـوق نمایـد. دل ن میترنّ  شکر یوطی بطلعت گل تبسمی نکند و طبا خود گفتم که بلبل بی»
بـرای کفـاه  ،مندرجی خواهاننیک ۀردعاگویان متداخلی و در دای ۀرکه چون در زم آوردهبر

تـا  ای این دادار غواصـی کنـیخار در بحر سوغواص، ارروزگار و لفاه عمر در این دهر غّد 
 ( 4aص )فاروقی، «فراغ روزگار به کف صده آید وِ مگر از جود ذات شاهوار لول
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 معرفی کیابـ ۳
ی از متـون هایبـه همـراه شـاهد ودو باهشامل یک دیباچه و بیست دانشنامۀ قدرخان. ۱

علیـه  ـی نبالحجه که از هجرت ویکم ماه ذیبه تاریخ بیست»نظم فارسی است. این کتاه 
 «(6b ، ص)همـان ... هشتصدوهفت گذشته و لطافت آفتـاه در بـر  سـرطان تافتـه ـالسالم 

 .استشدهف تألی
 رم دعحد و ثنای بیحمد بی»د: شوکتاه با ستایش خداوند و پیامبر آغاز میۀ دیباچ. ۲
 ]و[ و درود ،بیرون از مقـدار و افـزون از شـمار، ]ماه[ و مهر ۀگاه و سپهر و دارند ۀآورندپدید

، یـاران صـدهزار بـار بـاپیبـامبران،  آوران و مهـرر مهتر و بهتر پیامآفرین و ستودگی برترین م
ممدوح را ز بیان مقصود از تألیف کتاه، پس ا .(1b ، ص)همـان «دم بادبهپی و دمدریاوران پی

به یمن قدوم ذات عالی صفات شمس فلک خاوری، : »استهدکرسجع ستایش متی ادر عبار
حال عنبری، به طالع سعد مشتری، به علو تخت خسروی، غنچۀ گلستان مهتری،  ۀدمحوکنن

 .(3a، ص )همان...«  وزخانبن دهزمان، مشهور به قدرخان ۀسروری، قطب دایرسرو بوستان 
آن  ت برهمه وقت هّم »کند: چنین بیان میرا لف هده خود از نوشتن این فرهنگ  م .۳

کـه خواجـه فردوسـی در زبان، چنانکه شعرای فصیح ،و جز آنت پهلوی اتا لب راغب شدی
و اسامی ادویه کـه  ،(الله مرقدهم نور) شعرای دیگر و سکندرنامهو شیخ نظامی در  شاهنامه

.. و کتـب . سکندرنامهو  شاهنامهتا خوانندگان ، .. مرتب کند. اندحکما در طب اختیار کرده
 .(20، ص )همان «مند و از این هستی دلبند گردند.. از این زبان بهره. طب

روزهـا و و  هـانـام مـاه بـه ،هـای کتـاهنویسنده پس از دیباچه و پیش از آوردن باه .۴
کتاه دو  توان گفت دیباچۀمی ،دین ترتیببهای ایران باستان نظری کوتاه و گذرا دارد. جشن

 لیف کتاه و ثنای ممدوحأبخش دارد: بخش نخست در حمد خدا و ستایش پیامبر و سبب ت
هـای هـای ایـران باسـتان. نـام هریـک از مـاهها و روزها و جشنبخش دوم در ذکر نام ماه و

 :(9b ، ص)هماناست هشمسی به ترتیب آغاز در با ی نام یک ماه قمری آمد
 ردادوخ ، اردیبهشت ، فروردین»

 «.... ربیع ا ول ، ماه صفر ، ماه محرم
 :(10a ، ص)همان ترتیب ذکر شدهنام روزها به، هاپس از نام ماه

 شهریور ،اردیبهشت ،بهمن ،هرمز»
 «.چهارم ماه سوم ماه، ،دوم ماه ،اول ماه
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 :(10b ، ص)همان در پایان دیباچه نام شش جشن ایران باستان آورده شده
 سده ، خزان ، نوروز»

 دهم روز بهمن هشتم روز از مهر بود،  ، نخست روز فروردین
 بهمنجه  ، مهرگان ، فوردیان

 «.اول روز بهمن ،ماهشانزدهم از مهر ،پنج روز آخر آبان
از لبـات  آنچـه». نویسـنده قصـد دارد استشده رتبم براسا  حره آخر هامدخل .۵

ص )همـان،  «حره آخر مرتب کنـد با ترتیب و طابطۀ، یابدترتیب و طابطه می.. بی. مذکور
2b). هـا بـه تر از طب  نوشتاری دانسته و از این رو، در ترتیب مدخلفاروقی گاه تلفظ را مهم

در ، شـودکه حره آخر آن به فتح خوانده مـیبدان سبب  مرواعتنا است. مثالب واژه بی امالی
 :استهآمد« باه الف»ذیل 

 . (12aص )همان،  غم دشتی یعنی بری: سپرمرو
ودو بـاه اسـت. نویسـنده هریـک از دارای بیسـت دانشنامۀ قـدرخان، که ذکر شدچنان

 و بـه حـروه کـردهگـذاری نام« باه البا»و « باه ا لف»ها را با نام حره مربوط نظیرباه
، ث». همچنین ذیل حـروه استهای اختصاص ندادباه جداگانه« گ»، «ژ»، «چ»، «پ»
 .استهنیامد مدخلی« ر، ط، ض، ص، ح

چنانچـه مـدخلی بـا . اسـتردهکـ گذاری ها را حرکتمدخلیا کاتب نسخه فاروقی  .۶
دوباره همان مدخل را با تلفـظ و معنـا و شـاهدی ، شودمعنایش متفاوت می، اختاله تلفظ

 کند:یگر ذکر مید
ب وک   خواجه نظامی راست: .: اسبم 

 چــو موکــب ســوی راه دور آورم
 

ــور آورم  ــرق ف ــر ف ــ  ب ــر تی  س
 شکر بود. خواجه نظامی راست:ل: موِکب 

ــب ق ــد از موک ــرون آم ــاهبلب  گ
 

 «به آواز گفتا کدامسـت شـاه؟ 
 (.19a ، صهمان) 

ای کوتـاه در جز اشارهبه لیو، استههای پیش از خود بهره بردفرهنگ ی ازققطعاب فارو .۳
آنچه از لبـات مـذکور »کند و تنها قصد دارد نمی های پیشین یادیک از کتاهدیباچه از هیچ

. حتـی در ذیـل (2b ،)همـان «.. مرتـب کنـد، .یابـدهـای مختلـف مـیو محل هادر فرهنگ
اسـدی  سلغـت فـرردپـای کتـاه . امـا در استهنامی از منابع نویسنده نیامد ها هممدخل

 شود.بیش از دیگر منابع دیده می هاو هم در ذکر شاهد هامدخلترتیب  ۀوطوسی هم در نح



45  
 ۱۳۹۹، ۱۶ۀ شمار، نویسیفرهنگ

 دانشنامۀ قدرخانمعرفی  مقاله  
 

 دانشنامۀ قدنخان شاهدهایـ ۴
، بیـت، یک کندتجاوز می معنیندرت از یک که بهقی پس از آوردن تعریف هر مدخل، فارو

قـرن چهـارم  نرااعشاز  هاکند. شاهدذکر می را در قالب شاهد ت و گاه یک مصراعبی گاه دو
 نامهشـرفگنج نظامی به ی از میان پنجقاست. فارو ،ویژه فردوسی و نظامیبه، تا زمان م لف

 .استهدگزیخود را از این کتاه بر هایشاهد ۀای وافر دارد و عمدعالقه
بزرگـی »، «شاعر گوید»اراتی نظیر ، به عباندهنگام ذکر شاهد، نام شاعر را ند چنانچه به

کند. شـماری از ایـن میبسنده  «قائل گوید»و ، «شاعری گوید»، «حکیمی گوید»، «گوید
، ابوشـکور بلخـی، شهید بلخی، شاکر بخاری، رودکی مانند، کهن نارعامتعل  به ش هابیت

 است. ،سرخسی و فردوسی خجستۀ، اورمزدی، منجیک
 هاهداشاعر است. ایـن شـ ۶۱ حدودشاهد از  ۹۹۱در مجموع دارای  دانشنامۀ قدرخان

، ابوالعبـا ، ابوالقاسـم مـ ده، شوشـتری ءابـوالعال، ابوعاصـم، آغاجی ماننداز شاعرانی 
اسـماعیل ، اسـدی طوسـی، قیزرا، ادیب صابر، ابونصر مرغزی، ابوشعیب، ابوشکور بلخی

، خسـروی، خاقـانی، تـا  دبیـر، بهرامـی، امیرخسـرو، ابوالمثل، اورمزدی، انوری، رشیدی
، شاکر بخـارایی، یزنسو، ی، سنایسا ر، رودکی، دقیقی، غذمالتر کاخد، خفاه، خسروانی

علـوی ، عنصـری، عمـاره، جدیسع، طاهرف ل، طیان مرغزی، شهید بلخیه، رممهشهاه
، فخـری، فرخـی، فردوسـی، فـاخری، عـوفی، علی قـرط انـدکانی، لویکی عمید، اختیاری

، معروفـی، منجیـک، مظفـری، نیقـامجیـر بیل، لبیبـی، اسماعیلکمال، کسایی، الدهرقریع
 نظامی و یوسف عروطی است.، ناصرخسرو، مو نا مطهر، معزی، سلمان د سعدسعوم

 دانشنامۀ قدنخان یهاشمان مدخلـ ۵
یفسـکی در اب ی. بنابر معلومات  .» دانشنامۀ قدرخانآورندگان متن م لفان مقدمه و فراهم

 .)همـان، ص پـانزدهم( «انـدهدوهزاروچهارصدونوزده واحد لبوی شرح یافت دانشنامۀ قدرخان
گویای آن است کـه در ایـن کتـاه  دانشنامۀ قدرخانصفحۀ بهسطر و صفحهشمارش سطربه

مـدخل و بـاه  ۵۱۵بـا « باه الها. »استشدهمدخل گردآوری  ۲۳۵۴باه  دووبیستذیل 
ار زیر شم جدول. در دارند دربرها را ترتیب بیشترین و کمترین مدخل، بهمدخل ۱۲ الذال با
 :استهدمهر باه جداگانه آ هایها و شاهدمدخل
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 ش   ز،ژ ر ذ د    ،چ ت ه،پ الف باه

 ۳۲ ۴۳ ۳۹ ۱۹۹ ۱۲ ۹۱ ۲۹ ۱۱۵ ۶۹ ۴۱ ۹۳ تعداد مدخل

 ۳۹ ۱۳ ۴۱ ۸۵ ۳ ۴۲ ۱۶ ۳۹ ۲۳ ۱۸ ۳۱ تعداد شاهد

 
 ی ه و ن م ل ک،گ ق ه غ ع باه

 ۱۱۵ ۵۱۵ ۳۳ ۲۳۳ ۶۹ ۱۱۴ ۲۶۸ ۲۴ ۲۳ ۳۵ ۱۸ تعداد مدخل

 ۴۵ ۲۵۵ ۲۱ ۱۱۲ ۳۴ ۲۴ ۱۱۴ ۶ ۸ ۲۶ ۲ داد شاهدتع

 دانشنامۀ قدنخانها دن ها و لهجهزبانـ ۶
معـادل برخـی  و شـدههـای دیگـر ذکـر ها و لهجهبرخی لبات به زبان دانشنامۀ قدرخاندر 

. بسامد اسامی هندی داروها و گیاهان استهدمو هندی آیونانی، عربی، سریانی ها به مدخل
 ها است.از دیگر مدخلو جانوران بیش 

 .(11b ، ص)همان «: زاک را گویندسفتریا»یونانی: 
 .(20a ، ص)همان« گویند شنگبیر: ادرک را گویند. به پارسی الرطبزنجبیل»عربی: 

ی یانصم  کرفس دشتی است. در صفاهان بسیار بود و بـه لبـت سـر :جاوشیر»ی: سریان
 .(59a، ص )همان «را گویند دفا

 .(11b)همان، ص « معروه است، به هندی ساویی گویند که پیوسته سبز باشد ۀر: تسراب»هندی: 
 :استآوردهبه دو زبان را  گاه دو معادل

 .(22a، ص )همان «خوانند بهتکریو به هندی  زمج بلور: زاک ترکی که به پارسی شب  »
 :استهالنهری آمدهای دیگر نظیر دیلمانی و ماوراءها هم به لهجهمعادل برخی مدخل

 .(12a، ص )همان را گویند پهلوان: دهقان را گویند و به زبان دیلمان کیا
 .(53b، ص )همان 1را گویند مادر النهرگویند و به زبان ماوراء: حاکم دادگر را میداور

 دانشنامۀ قدنخانهای انزشـ ۷
رسـتی بر د کهشود دیده میتنها در این کتاه  دانشنامۀ قدرخانهای شماری از مدخل. ۱

، قرائـت نادرسـت، تصره کاتـبۀ بسا برخی نتیجتوان اعتماد کرد. چهها نمیو نادرستی آن
                                                      

 (.نویسیفرهنگاست )مجلۀ  دادردرست است و اصل لبت  برادر. 1
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ممکـن اسـت چنـین  ،خوانی و یا خطاهای دیگری از این دست باشد. از دیگر سوتصحیف
قـاره رایـج ایی باشـد کـه در آن روزگـار در شـبههـهـا و زبـانگـویشته از گرفهایی برمدخل

 است:« باه الف»از زیر  های. نمونهاستهبود
 .(17b، ص )همان : مارگیر را گویندشمرا

 .(13a ، ص)همان ای هندی را گویندخرم: صبا
 .(12b، ص )همان : جوانی را گویندکهورا

 .(15a، ص )همان: ق ا را گویند وبدا
 ناشناخته همراه با شاهد است: هایبرخی مدخل

 : درشتی و رنج بود. شاعر گوید:کنا
 زمـــینســـرو ایـــرانمیـــر احمـــد خ

 
 ]؟[ که در شادی چو شب آید کنـاآن 

 (.14b ، صهمان) 
ذکر و »است. افزوده قدرخان دانشنامۀ و اهمیتارزش  به داشتن شاهدهای کهن دربر .۲

نقل شواهد از آثار فصحا البته این فایده را دارد، که اگـر از نسـخ صـحیح معتبـر نقـل شـده 
« اسـتحیح و استعمال درسـت یـک لبـت چـه بودهتوان مطمئن بود که طب  صباشد، می

ل شده که یا دیوان قی ننعراااز ش هاشماری از شاهد. از دیگر سو، (۱۵۴، ص ۱۳۵۶کوه )زرین
 :استهها بر جای ماندکمی از آن هایاز میان رفته یا بیتها نآ

 تا  دبیر گوید: .بود دحستایش و م :آفرین
 به خواهش نمـودن زبـان برگشـاد

 
ــ  ــی آبس ــادف ــرد ی ــاه را ک  رین ش

 (.144b ، صهمان) 
 تا  دبیر گوید: .: ماتم را گویندشیون

 از فصل گل چو موسـم سورسـت بـاغ را
 

 سـتبـاز[ شیون]او  ۀوشـی کـه قمری نگر 
 (.151b ، صهمان) 

 تر کاغذمال گوید:خ: ترشی بود مثل پنیر. دکنج
 من چون شکرم به لب چـرا تـو کنجـی

 
 1ین لنجـیتو بـه کـه سـرگین قلمین زر 

 (.36b )فاروقی، 
 و خرمای ابوجهل را نیز گویند. تا  دبیر گوید: ؛: زهر استنیش

                                                      
« دختر کاغـذ مـال»بیت شاهد نیز مخدوش است. تنها ذکر شاهدی از  است. وزن مصراع دوم کتختصحیف  کنج. ۱

 مقصود است.
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 بـرای مـن معلوم رای توست که خلقـی
 بـــــــــــــــــرای مـــــــــــــــــن

 

ــه  ــیش تعبی ــته ن ــد در پیوس ــین کنن  انگب
 (.86a ، صهمان) 

شمار زیـادی از اصـطالحات پزشـکی و نـام بسـیاری از داروهـا و گیاهـان طبـی در  .۳
 است. مدخل شده رخانقد ۀدانشنام

لیفاز مرزهای ایران  بیرون دانشنامۀ قدرخانکه ازآنجا .۴ ی هـاواژه پـژوهش در، شده تا 
گاه کند. شناختی مردم شبههای جامعهتواند محق  را از ارزشمی آن  قاره آ

 دانشنامۀ قدنخانموجود دن خطاهای ـ ۸
از ایـن خطاهـا ناشـی از  شـود. شـماریخطاهـایی دیـده مـی دانشنامۀ قـدرخاندر سراسر 

بـه نظـر ، یـک نسـخه از ایـن کتـاه در دسـت اسـت نهای م لف است. ازآنجاکه تمایگکم
 رسد شماری هم برخاسته از سهو کاتب باشد.می

 :دقی  نیستها برخی مدخل . معنی۱
 .(15aص )همان،  : حکیمی بود از گبرانقسطا

 .(17b، ص )همان جای پرستشگران بود :کلیسیا
  .(15b ، ص)هماننام مردی از گبران : نغوشا

 :وجود داردتصحیف  هامدخلدر برخی . ۲
 .(13b ، ص)هماند ه باشد: لکام بود که بر آن کفشیر کرکبدا

 است. لحامتصحیف  «لکام»به نظر می رسد 

ص ، همـان) .. نیز بود. چوه بود که بدان کبوتر گریزند و نام پادشاه کابل و ۀ: حلقمضرراب
22a). 

 .، استشاهنامه پادشاه کابل در، «مهراه»مصحف  «م راه»
 .(24aص )همان،  : آویخته بودنکوت
 .است نگونتصحیف  «نکوت» اب ظاهر

بـاه »و « باه الـدال»)ذیل  زند و پازنداست، مانند ها دو بار ذکر شدهل. برخی مدخ۳
 .(«اباه الی»و « باه الها»ذیل ) تبیره یکسان و شواهد متفاوت و یمعنا با («الها

 ذیل باه الها:
 : دمامه و طبل بود. بزرگی گوید:تبیره

ـــره ـــل نخســـتینتبی ـــزد طب  زن ب
 

ــی بند  ــتربانان هم ــلش ــد محم  ن
 خواجه اسدی گوید: 
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 ره گرد برخاست و از شـهر جـوش ز
 

 فبان و از تبیـره خـروش همهر ز 
 (.171b، ص همان) 

 ذیل باه الیا: 
ـــا درای ـــد ب ـــم آواز ش ـــره ه  تبی

 
 «دمیدنـد نـایچو صـور قیامـت  

 (.226b ، صهمان) 
 .است، نه برای مدخلی معنی ذکر شدهگاه شاهد برا. ۴

 هر چیز. خواجه نظامی راست: ۀ: دارنددارا
ــــتد ــــمان اوس ــــین و آس  ادار زم
 

 جــان و انــس و جــان اوســت ۀدنــدار 
 (.10b ، صهمان) 

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

 
 باده منـاره کـردن آسـان نبـود ز و 

 (.26b ، صهمان) 
 شود:های زیر دیده میبه صورتهایی دستیها نایک. در تعریف مدخل۵
 :است نادرستها مدخلمعنی برخی  ـ۱ـ۵

 ناصرخسرو گوید:  انگور بود.ۀ : خوشچرخشت
ــ ــتمکاران کردن ــر س ــه از به ــار ن ــن ک  دای

 
 ت بـه چرخشـتسا انگور نه از بهر شراه 

 (.26b ، صهمان) 
   بود. خواجه نظامی گوید:گردوخاک  :دشت

ــر کــوه و دشــت ــاد ب ــرزه افت ــان ل  چن
 

 کــه گــرد از گریبــان گــردون گذشــت 
 (.22b، ص )همان 

   :دیگو رودکیبود.  این جهان :سپنج
 پنجمهر مفکن بـر ایـن سـرای سـ

 
 ست بـازی و نیـرنجا جهانین اک 

 (.32a ، صهمان) 
و به فهـم  کندخوبی هدایت نمیکه مخاطب را به ار کوتاه استیسب هامعنیبرخی  ـ۲ـ۵

 کند:ها کمکی نمیمعنی سرمدخل
 .(80b ص)فاروقی،  نام مردی است :طوس

ها نوشته شده، برخی تعریف قارهزبانان شبهبرای فارسی قدرخان دانشنامۀازآنجاکه ـ ۳ـ۵
 :است به زبان هندی فق  شامل مترادفی
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 .(27b ، ص)همان نکره را گویندبه :جعره
 .(24b ، ص)همان : کلته را گویندقلت

 :شاهد است فاقدها بسیاری از مدخلـ ۴ـ۵
 . (159b ، ص)همانسفره و شمع بود  : طشت ولگن

 «کانیدعلی قرط ان» کنشیوذیل مدخل  :استهغل  آمددر کتاه به نعرااش نام برخی .۶
، ذیل مدخل «بهرام گور»غل  به« یامی سرخسبهر» شمن، ذیل مدخل «علی قطب»غل  به

یان، ذیل مدخل «خفتان»غل  به «خفاه» شمیدن غل  بـه« ل رشـیدیاسـماعی» ترنیـانو  تر
و « مسـعود سـلیمان»غلـ  به« سلمان مسعود سعد» اخیرذیل مدخل  ،«اسماعیل زردیش»

 .استهآمد« ال اسریعابوال»غل  به« شوشتری ءالعابوال» عثربذیل مدخل 
 :شودخطاهایی دیده می هاشاهد برخیدر طب   .۳
 :استشدهبه دیگری منتسب ها، برخی شاهدـ ۱ـ۳

 دی گوید:سج: دیوار بود. عترا
 صف دشمن تو را نه اسـتد پـیش

 
ـــرا باشـــد  ـــین ت  گـــر همـــه آهن

 (.12b ، صهمان) 
 .(۴، ص ۱۳۳۶اسدی  ←)است شده دانستهاز شهید بلخی  لغت فرسهمین بیت در 

 ی بود که چهارپایان در او کنند و طاق و دیوار نیز بود. کسایی گوید:: جایکمرا
 سـتکمـی حاسداز سهم تـو آن را کـه 

 
 راپیرایـــه کمنـــد اســـت و خلـــد کمـــ 

 (.14b ، صفاروقی) 
 به قرار زیر است: طب  درست آن است و یمذظاهراب بیت از منجیک تر

 سـتحاسـد توسـهم تـو آن را کـه  با
 

ــ   ــت و خل ــد اس ــه کمن ــپیرای  راد کم
 (.۲۱۸، ص ۱۳۳۱)مدبری  

 است:لوط بم هاشاهد شماری ازطب  ـ ۲ـ۳
 حکیم سنایی گوید: .ست را گویندگبهر، کردهپارهه: زمین پارشدیار

ــد ــت فکن ــت آرزوی مزرع  جاهس
 

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

 :بیت سنایی چنین است
ـــد ـــت فکن ـــدر مزارع ـــت ان  گاه

 
 وک در شـدیارخـ جرم کیـوان چـو 

 (.۱۹۳، ص ۱۳۸۱ سنایی) 
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 دانشنامۀ قدنخان شناخییمشخصات نسخهـ ۹
هـای خطـی فرهنگسـتان علـوم نسـخه ۀکامل در م سسۀ تنها یک نسخ دانشنامۀ قدرخاناز 

و « دنـا»، «فنخـا»هـای وجود دارد. براسا  فهرسـت m291 ۀآذربایجان شهر باکو به شمار
 د.دیگری ندار ۀسخاین کتاه ن« منزوی»

، هـر متر اسـتسانتی ۲۳×  ۳/۱۳ ۀبرگ در انداز ۲۲۳نسخه به قطع ربعی بیاطی شامل 
و نـام شـاعران بـا  هـالمدخسـر سطر دارد. خ  کتاه ثلث درشـت سـیاه اسـت. ۹صفحه 

ت. در ها با نشان چهار نقطه مشخص اسـو مصراع هاآغاز و پایان بیت شنگره نوشته شده و
هجـری قمـری  ۸۱۱ ۀذیقعـد ۲۹ابراهیم بخاری و تـاریخ  بنکتاه نام کاتب اسحاق ۀانجام

متأسـفانه »ها با حروه ابجد اسـت. شود. کاربرد حواشی نسخه در شمارش مدخلدیده می
 منقطـع« را»بـاه در ، 63b ۀگردد و در صـفحگذاری تا آخر کتاه رعایت نمیرقماین طرز 

 اسـتهتا آخر رعایت گردید خطی این چیز کامالب ۀ گردد. ما گمان داریم که در خود نسخمی
 .، ص نوزدهم(فاروقی) ...«

« ه»در حره  برای مثال، چندان دقی  صورت نگرفته است.های کتاه شمارش مدخل
را سـه « و نشـیب شـیب و تیـب»های پرتعـداد نظیـر چنانچه مدخل وجود دارد.مدخل  ۴۱

ار بـاز هـم شـم، را دو مـدخل فـرض کنـیم« لـبعب و خصـی الثخصـی الکلـ»مدخل و 
: اسـتهرسد. زیرا در مقدمـه آمدبه تعداد حروه ابجد حواشی نمی« ه»های حره مدخل

لبـوی  ۀمـاد ۴۸یعنی این بـاه دارای ، می باشد ۴۸این باه میم و ها است که برابر  ۀافاد»
 .)همان( «است

 های امالییویژگیـ ۰۱
 . در مـتناسـتهتنوش تعلیـ  سخه را تمیز و خوانـا بـه خـ  زیبـاین دانشنامۀ قدرخانکاتب 

« ثنـایی»غلـ  شـاعر را بـه« سـنایی»گـاه گـه ،برای نمونـهشود. اغالط امالیی هم دیده می
یـا « ص»بـه « ھ»شـباهت ، «چ»و  «ژ»و  «پ»برای حـروه  گذاشتن یک نقطه. استهنوشت

، «ک»شـکل به« گ»کتابت حره  ،« »به « ش»شباهت حره ، «ل»به  «ا»شباهت ، «م»
 .همان، ص شانزده و هفده( ←) استهای امالیی نسخه از ویژگی و درهم گذاری مبهمو اعراه

 منابع
، اشـره صـادقیالله مجتبایی و علـیفتح به کوشش، لغت فرس، (۱۳۶۵) احمدبن علیابومنصور ، اسدی

 تهران.، خوارزمی
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 ،سـه جلـد، یفیفـرحـیم ع کوشـش ه، بفرهنگ جهانگیری، (۱۳۵۹ـ۱۳۵۳)الدین میرجمال، شیرازی انجو
 مشهد.، دانشگاه فردوسی

، ۲بخـش ، ۴جلـد ، قـاره(اده فارسی در شـبه) دانشنامۀ اد  فارسی، (۱۳۸۱، حسن )سرپرست( )انوشه
 تهران.، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تهران.، امیرکبیر، جلد ۵، معین محمد کوششبه ، برهان قاطع(، ۱۳۹۱تبریزی ) محمدحسین خلف، برهان
سـتان زبـان و اده نگفره، پـنج جلـد، شناختی زبـان فارسـیفرهنگ ریشه، (۱۳۹۳) محمد، دوستحسن

 تهران.، فارسی
دانشـگاه ، زبـان و اد  پارسـی ۀمجل، «قارهمراکز تقویت زبان فارسی در شبه»، (۱۳۸۹) محمد، آذرحکیم

 .۶۵ـ۴۵ هایفحهص، ۱ ۀشمار، آزاد اسالمی واحد فسا
 تهران.، طالیه ،جلد ۲، فرهنگ سخنوران، (۱۳۳۲) عبدالرسول، خیامپور

 دانشگاه تهران.، تهران ی دانشگاههای کتابخانۀ مرکیفهرست میکروفیل ، (۱۳۴۸) محمدتقی، پژوهدانش
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