
 

  و مؤلف حقیقی آن1

 (علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسیتئعضو هی) محسن ذاکرالحسینی

ویژه در بـه، ای اسـت کـه در عصـر اخیـرهرسـالترکی ـ  های منظو  فارسینامهیکی از لغت
در جمهوری آذربایجان دیرزمـانی از ایـن . شودشناخته می حسام ۀتحفبیشتر با عنوان ، ایران

بودگی شناسی در آن من قه همواره از گمو منابع مربو  به زبان، بودن در دستنشانی فرهنگ 
سلی، عارب. دانشمندانی مانند  ، آن یاد کرده ر  و جهـانگیر ، ادهزعبدالزل دمیرچـی، حمید ا 

ای تا اینکه چند دهه پیش قراینی ایشان را به سوی نسصه؛ انداب بر آن افسوس خوردهقهرمان
ی از نویسـدستسـان و بدین، بـود حسام ۀتحفبا عنوان نظم حسا  رهنمون گردید که همان 

 ۀکــه نصســت بــه گمــان ایشــان نســص ،و از یــافتن آن، مــذکور شناســایی ۀدشــفرهنــگ گم
حفو تصحیح و ، با عنواِن کشف فرهنگی یاد شد، فرد بودمنحصربه ه ثم ةچاپ الت   ۀرالحسامی 

 .(p. 1151996& etc.  izigElesker ,-116 ←) آن بود
ای درخور شناسـایی کنون در ایران به گونهاهای آن تنویسدستها و این فرهنگ و چاپ

در این  ،روازایناست؛ دهر  دا جدی مؤلف آن اشتباهی در معرفیو است، شدهن شناساندهو 
 .رودگفتار از مباح  مذکور سصن می

 اثرنام 
های کتاب و منابع مربو  به آن بـه نویسدستدر ، گوییمای که از آن سصن مینامهنا  لغت
، تحفـۀ حسـامّیه، الحسـامی ةتحفـ، تحفۀ حسامی، الحسام ةتحف، حسام ۀتحفهای صورت

 صورتبهحتی و ، نظومۀ حسامم، نظم حسام، لغت حسامی، لغت حسام، الحسامّیه ةالّتحف
                                                      

العات تا .1 ین خـویی فـراهم آمـدهاین نوشته از برکت پژوهشی درازدامن در احـوال و آثـار حسـا  ۀزاط  از . اسـتالد 
ت و ۀددوشیزه آزا کال صمیمانه سهاسگزار  که در استفاده از منابع ترکی بی هیچ من   . بیش از حد  انتظار مرا یاری کرد ات 
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و بـا ، دارد یشهرت بیشـتر حسام ۀتحف این اثر با نا . 1استدهآم حسامیو نیز  حسام م لق
حف ه به چـاپ رسی ةاین نا  و نیز با نا  الت   ۀاز مقولـبایـد جـزء دو  عنـوان اسـت. دهالحسامی 

م لـق ) تحفـهو محتمالا نا  حقیقـی کتـاب ، باشد نا  مؤلف به نا  تألیف و غیراصلی ۀاضاف
 هاینامـهلغت نـوب ازحتـی ) های دیگری همنامهها و لغتاما چون کتاب است،( بالاضافه

نـا  مؤلـف از آن  ۀیـک را بـا اضـافرهاسـت، شدهبا همین نا  تألیف ( ترکیـ  فارسی منظو 
 .انددیگرها متمایز کرده

 اثرمعرفی 
هـا، آناهی اسـت در ضـبط لغـات فارسـی و برابرهـای ترکـی منظو  کوت ۀما رسال ۀاین تحف

. (Altun, p. 7) ای منظو  در پنج بیـتو خاتمه، نامهمتن واژه، ای کوتاه به نثرمشتمل بر مقدمه
عمومـاا از ، تعداد ابیات هـر فقـره متغیـر اسـت) منظو  است ۀرنامه دارای بیست فقمتن واژه

جمعاا در حدود (، همراه با ذکر افاعیل هر وزن) مصتلفبا قوافی و اوزان ( شش تا نوزده بیت
م ابق شمارش ، ترکی ۀژوا ۳۰۵۷فارسی و  ۀژوا ۷۷۷۳) واژه ۲۷۱۵بر  مشتمل، 2سیصد بیت

 .باشد ۳۰۲( متن و خاتمه) پس باید شمار ابیات رساله(. مصححان چاپ باکو
مندرج در فهارس نسخ ) هانویسدستاما عبارات آغاز  ،زبان متن منظو  اثر ترکی است

تحفـه  ۀعبارات آغاز مقدمـ. منثور آن فارسی است ۀحکایت از آن دارد که زبان مقدم( خ ی
 :چنین است

حم   حیم نبسم الله الر   ۀن فـه در مشـیم ۀقیاس صانعی را که از نق سهاس و ثنای بی. الر 
 .رِحم نقوِش نفوِس انسانی را پیدا فرمود

 :و بیت آغاز منظومه چنین
گری توانگر معنسی بایخدا   ت 

 
ق ِادیجی کارفرمای  ر  ی   ِاشه ب 

 :و بیت انجا  چنین 
یدی ر  ساِ  شاعر بو حسا  ِبر گ  ول ح   اگر ا 

 
یـدی  ر  فتـِرن د  ز  د  یِد س  ر  ِی زهی د   دید 

 

                                                      
ص (، ۷) ۷۳۱۰صـالحی ؛ ۵۵۱ص ، ۷۳۹۲ سـعادت ←) انـدسا  آورده ۀبعضی نا  این کتاب را به صورت تحف .1

 . که محتمل است خ ای م بعی باشد( ۱۷ص (، ۵) ۷۳۱۰همو ؛ ۷۵
 ۳۰۵گر شجمع اعداد شماربر اما بنا ،شودبیت دیده می ۵۹۱( چاپ دو  در ایران ۀضمیم) در چاپ عکسی کتاب .2

یان چـاپ است. شدهاز چاپ مذکور ساقط ( یازدهم ۀرمربو  به فق) پس احتمالا یک صفحه؛ بیت باید باشد متصـد 
دزاده  ←) اندنوشته ۳۲۲دو  کتاب شمار ابیات را  یق»محم  که پیداست بـه ( ۷۹ص ، ۷۳۱۹ زارب شاهمرسی و« صد 

 .  اندشمارش ابیات نهرداخته
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آن  ۀربیسـتم در حکـم مـؤخ ۀرو چند بیت آخر فق، مؤلف ندارد ۀمتن چاپی رساله مقدم
ب بـا ، کتاب ۀراز بیست فق. است نوزده فقره ق عاتی است متحدالقافیه منتهی بـه بیتـی مصـر 

 .ودو بیت در قالب مثنوی استنهم سی ۀرو فق، مستقل ۀقافی
ترکی معمولا مدخل لغتی فارسی است که پیش از معادل ترکـی ـ  فارسی ۀنامدر این واژه

گـاه اسـت. دهشگاه نیز معادل ترکی بر مدخل فارسی مقد  ، اما به مقتضای وزن؛ قرار گرفته
 ترکـی و گـاه بـرای یـک مـدخل چنـد معنـی، های فارسـی دیگـربرای لغات فارسی معادل

 ←)اسـت شدهجز لغـات مفـرده بعضـی عبـارات و جمـالت هـم مـدخل و بـهاست، دهآم
یق»محمدزاده   .(۵۵، ص ۷۳۱۹ زارب شاهمرسی و« صد 
کتاب درسـی بـرای آمـوزش  عنوان، بهتحفۀ شاهدیش از تألیف کم تا پیدست، ما تحفۀ

 .(Altuner 2005, p. 143)است رفتهمی کاربه کلمات فارسِی دخیل در ترکی
ـویبن ابراهیم ل  غ  و « شـاهدی»مـتصل  بـه هجـری(  ۹۲۱یـا  ۹۵۱: وفـات) صـالح م 
ده»معروب به  تحفـۀ یعنـی ، ترکـیـ  منظو  فارسی ۀناممشهورترین و تأثیرگذارترین لغت« د 

شاهدی دده، مقدمه  ←) به نظم آورده حسام ۀتحفبه پیروی از ، هجری ۷۵۹را در سال  شاهدی
و در آغـاز و انجـا  منظومـه چنـد بـار از  (Çelik 2008, p. 12؛ رو ۳ بـر منظو ؛ بغدادی،  ۀرو مؤخ

زبـان  هاآنهای منظومی که یک سوی نامهلغت ۀو تقریباا هم استکردهاش یاد حسا  و تحفه
 .انداز این دو فرهنگ تأثیر پذیرفته، مستقیم یا غیرمستقیم، ترکی است

او . امـا بـر آن خـرده هـم گرفـت ،باشد حسام ۀتحففرهنگش نظیر  داشتشاهدی آرزو 
 و حالوت و رونـق تـألیف خـود را از آن کتـاب افـزون هرا نامهذب خواند حسام ۀتحفاوزان 
 .(رو ۳  بربغدادی،  ←) استهدانست

 آیا مؤلف تحفه حسام  خویی است؟
منـابع  ۀدر همـ، اندترکـی شـناختهـ  منظو  فارسـی ۀنامکه آن را نصستین لغت حسام ۀتحف

شـاعر و مترسـل طـراز اول قـرن هفـتم ، عبدالمؤمن خـوییبن الدین حسنبه حسا  فارسی
و بعضـی منـابع ترکـی و اسـت؛ شدهت داده نسب، شهرت داشته« حساِ  شاعر»هجری که به 

از ایـن  ،که بیشتر محل رجوب پژوهشـگران ایرانـی اسـت هاآنویژه به، عربی و انگلیسی هم
 .اندبنیاد پیروی کردهنسبِت بی
و در اسـت، شدهمعرفـی ن شناسیدر منابع رایج کتاب، گوییمای که از آن سصن میتحفه

بـه نظـر . شـودبر انتساب آن به حسا  خویی دیـده نمیهای چاپی آن هم دللتی متن نسصه
تألیف محمدعلی تربیت باشد  (۷۳۷۵) دانشمندان آذربایجانرسد منشأ این التباس کتاب می
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را جـزو  حسام ۀتحفاختصار معرفی کرد و کتابی به نا  بار آثار حسا  خویی را به ینکه نصست
ــمرد ــار او برش ــت ←) آث ــاه، (۷۳۷، ص ۷۳۷۵ تربی ــا ظ ــتباه راا ام ــن اش ــاب ای ــتر از راه کت بیش

 ←) تألیف علینقـی منـزوی شـیوب پیـدا کـرد (۱۳۷۳)تهران،  فارسی بههای عربی نامهفرهنگ
مذکور یاد کـرده و آن را اثـر طبـع  ۀو اکنون منبعی نیست که از منظوم (۷۷۲، ص ۷۳۳۱ منزوی

، ۵، ج ۷۳۲۱ آبـادیدولت؛ ۵۱، ص ۷۳۵۵ رامیان و دیگـران ← ،)ازجمله حسا  خویی ندانسته باشد
پــژوه ؛ دانش۷۹۱۱، ص ۳، ج ۷۳۲۰ ؛ منــزوی۵۳۱، ص ۹، ج قمــری ۷۵۰۳ ؛ آقــابزر  تهرانــی۱۲۳ص 

؛ همـو ۷۵۷، ص ۷۳۱۹؛ ریـاحی ۵۰۵، ص ۷۳۱۳؛ همو ۵۹، ص ۷۳۱۱؛ سبحانی ۷۱۱(، ص ۵) ۷۳۱۵
، ص ۵، ج ۵۰۰۷ بلـــو ؛ قره۵۲، ص ۷۳۱۹ زاده؛ عبــاس۱۳، ص ۵، ج ۷۳۱۹ ؛ دیهــیم۲۹، ص ۷۳۱۵

 ؛ صـباغی۵۵، ص ۷۳۱۰ ؛ ذکاوتی قراگزلـو۱۷(، ص ۵) ۷۳۱۰؛ همو ۷۵(، ص ۷) ۷۳۱۰؛ صالحی ۱۳۰
و متأسـفانه  (Eleskergizi & etc. 1996, p. 116؛ ۹۵۱ــ۹۵۲، ص ۵، ج ۷۳۱۹ ؛ درایتی۵۷۳، ص ۷۳۹۰

دهصدا و همکـاران ) نامهلغتهایی ماننِد المعاربةرها و دایها و دانشنامهاند فرهنگاز آن جمله
، (۰۱، ص ۱، ج ۷۳۳۹ صـاحب جـواهر ←) ف االسالمیهرالمعاةدایر، «(حسا  خویی»ذیل ، ۷۳۱۱

، «(الدین خـوییحسـا »)ذیـل  دانشنامۀ جهان اسالم، «(حسا  خویی»)ذیل  دانشنامۀ ادب فارسی
 بولینبه ترکی اسـتا المعارف اسالمةدایر، «(نصاب الصبیان»)ذیل  1دانشنامۀ زبان و ادب فارسی

(→ Yaziçi 1999, p. 312) ،المعارف ایرانیکاةدایر (→ Yaziçi 2004, p. 26)،  پـدیای ویکی وبگـاهو
 .ترکی

 ؛دلیل این التباس به چند چیز راجع است
 ؛حسا  یا حسامی در عنوان مشهور این کتاب که اشاره است به نا  مؤلف ۀکلم. ۷
 ؛نا  مؤلف اصلیشباهت زیاد نا  حسا  خویی با . ۵
 ؛های اثرنویسدستمؤلف از هر دو چاپ و از بیشتر  ۀبودگی مقدمگم. ۳
 نصـیب الفتیـانفارسی منظومی دارد با عنـوان ـ  عربی ۀنامکه حسا  خویی لغتو این. ۵

ــا  ــألیف ب ــوب ت ــه لحــاظ ن ــکــه ب ــد اســت حســام ۀتحف و از همــین روی بعضــی از ، همانن
 ۀدشـشناخته ۀازجمله یگانـه نسـصاست )رفتهقرار گ های آن دو در یک مجموعهنویسدست
 است(.کردهکه علینقی منزوی همان را بررسی و معرفی ، محفوظ در دانشگاه تهران، ایران

. منثور ندارند ۀرهای خ ی کتاب مقدمه و مؤخهای چاپی و بیشتر نسصهمتأسفانه نسصه
پـس ؛ (Altun 2015, p. 7) سـتهآن دان ۀهارون آلتون پنج بیت آخـر منظومـه را در حکـم خاتمـ

                                                      
فبه، نبعدر این م .1 سا  و عصر زندگی حسا  خویی قرن هشـتم  ۀصورت تحفنا  کتاب به، جز خ ای شناسایی مؤل 

 است. شدهیاد 
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شود کـه ها معلو  میاما از اطالعات مندرج در فهرست ،منثور باشد ۀرظاهراا باید فاقد مؤخ
ــه ) هابعضــی نســصه دارای ( های طوپقاپوســرای و ســلیمانیه و مانیســانویسدســتازجمل

 مـذکور نشـان دارد ۀو عبارات آغازین آن از فارسی بودن زبان مقدمـ، 1ای است به نثرمقدمه
فرهنـگ و گردشـگری وزارت  وبگـاهکتابصانۀ ملی موریتانی؛  وبگاه؛ ۳۲۱، ص ۵۰۰۹ دغیم واوغلی  ←)

 .(Altun 2015, p. 7) اندبعضی منابع معتبر هم به فارسی بودن آن تصریح کرده. ه(جمهوری ترکی
هدی    از تـألیف تـاریخ و انگیزه و اصلی منابع و الیهبه احتمال زیاد نا  و نسبت مؤلف و م 

به ذکر دلیل و قـراین  ،روازاین .اما اکنون به آن دسترس ندار  ،شودمؤلف حاصل می ۀمقدم
 .رساندالدین خویی میبه حسا  تحفهپرداز  که مرا به رد انتساب تألیف دیگری می

های خ ـی کتـاب را گـزارش کـرده و آن را بـه نویسانی که نسصهتوضیحات فهرست. ۷
علینقـی ) اند حکایت از آن دارد که ایشان به نظر یکی از دو منـزوییی نسبت دادهحسا  خو

اسـتناد  نویسدسـتیک به متن یا عنـوان اعتماد کرده و هیچ هاآنیا منابع متأثر از ( یا احمد
 است.شدهها به نا  مؤلف تصریح ننویسدستپس احتمالا در آن ؛ اندنکرده
مدر هیچ .۵  زبـان بـه اوای از گـرایش الدین خویی نشانهالنتساب حسا یک از آثار مسل 
، بی بـودهرزبان فارسی و دوستدار زبان ع ۀتشیف او. نیافتماو با این زبان  آشنایییا حتی  ترکی

و هـیچ تـألیف  اسـتکردهرا به عربی تصنیف  هاآنو بیشتر آثار خود را به فارسی و اندکی از 
 .شناسیمترکی از او نمی

 است:دهخود آور ۀدر آخر منظوم تحفهمؤلف  .۳
یدی ر  سا  ِبر گ  ساِ  شاعر بو ح  ول ح   اگر ا 

 
یـدی  ر  فتـِرن د  ز  د  یِد س  ر  ِی زهی د   دید 

خاسـت و آن برمی گفـت وآفـرین می، دیـداگر آن حساِ  شاعر یک بار این حسا  را می) 
 .(بستمیدفتر خود را فرو

تصریح از حسـا  دیگـری مشـهور بـه حسـا  این بیت بهدر ، سراینده که حسا  نا  داشته
ای همانند از حسا  یعنی منظومه) خود را بر دفتر او ۀو در مقا  تفاخر منظوم، شاعر یاد کرده

الدین حسن خویی است تردید حسا بی، مقصود از حسا  شاعراست. دهرجحان نها( شاعر
از ( دائمـی ۀاضـاف صـورت)بـه که به شاعری شـهرت داشـته و بـا تصصـیِ  صـفت شـاعر

بیت مذکور و  ۀدشود که سراینوضوح معلو  میپس بهاست؛ شدههای دیگر متمایز میحسا 

                                                      
مـ ،به احتمال قوی، از آن یاد کرده( شتپ ۳  بر) ای که عصمتمراد از دیباچه .1 اغی. اسـتمنثـور  ۀهمین مقد   صـب 
مه ذکر میای که برای نصاِب بینمونه تنها، هادر ضمِن بررسی انواب نصاب( ۵۷۵ص ، ۷۳۹۰)  حسـام ۀتحفکند مقد 

 . است



11 
 ۷٩٣۱ ،۷۲ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

ف  تحفۀ حسام مقاله  آنحقیقی و مؤل 
 

الدین خویی است کـه او نیـز شص  دیگری جز حسا  تحفهمنظومه و مؤلف  ۀدطبعاا سراین
 استهاو را بر آن داشت، نامی دو مؤلف و شباهت نوب تألیفهم ۀو فقط سائق، حسا  نا  داشته

مقایسـه ( نصیب الفتیـانیعنی ) الدین خوییتا فرهنگ منظو  خود را با فرهنگ منظو  حسا 
بـه علیجمیله صـادق) تحفهاما مصححان متن ؛ کند فـر  بـا ایـن پیش( عسـکراوااوا و طی 

، معنـای بیـت مـذکور را خـوب درنیافتـه، الدین خویی استحسا  تحفهنااستوار که مؤلف 
آن از هــر دو حســا  منظــور حســا  خــویی اســت کــه خــود را در مقــا  انــد در تصــور کرده

p. 1211996& etc.  izigElesker ,-)اسـت دهنویس بر خویشـتن در مقـا  شـاعر برتـری دافرهنگ

بـا بیـت آخـر ( مذکور در س رهای پیش) حسام ۀتحفبیت آخر  ۀحال آنکه از مقایس؛ 1(122
 الدین خوییحسا  نصیب الفتیان

 معنی است ساحر حسامِ شاعر از
 

 زهیییی قادرسیییان ا  اکبیییر   
جـز دوگـانگی مؤلفـان ایـن دو بـهاسـت، دهکه سراینده در آن خود را حسـا  شـاعر خوان 

Çelik  ←)نیز  شودنیز استنبا  می نصیب الفتیاناز  تحفهتأثیرپذیری و پیروی مؤلف ، فرهنگ

2008, p. 11). 
که در قرن هفتم یا هشتم کتابت  استشدهشناخته ن حسام ۀتحفی از نویسدستهیچ . ۵

شده در این پژوهش به اواسط قرن نهم هجری تعلق شناسایی ۀترین نسصو کهن، 2شده باشد
 .دارد

که در متن یا عنوان آن نا   استشدهشناسایی ن حسام ۀتحفی از نویسدستهنوز هیچ  .۲
 .الدین خویی آمده باشدحسا 
های نویساز دسـت اریشود که در بسیهای نسخ خ ی دانسته میاز گزارش فهرست .۱
های موصل، بروسه، سارایوو، مانیسـا، طوپقاپوسـرای، کتابصانـۀ ملـی )ازجمله نسصه تحفه

اسـت، و او آلمان، و سه نسصه در کتابصانۀ ملی ترکیه( به نـا  مؤلـف حقیقـی تصـریح شده
 الدین حسن خویی.بن حسن قونوی است نه حسا حسا 

ظاهراا به صـرب اعتمـاد ) دلیل ۀبدون اقام، حسام ۀتحفدر ضمِن معرفی ، علینقی منزوی
الدین خـویی نسـبت تـألیف آن را بـه حسـا (، او ۀو بدون استناد بـه نوشـت، تربیت ۀبه نوشت

 :نویسدمی سهس. دهدمی
                                                      

ان ثابتاند که مؤلبعضی نیز تصور کرده .1 اغی ←) استبرتر شمرده( ؟!) ف خود را از حس   .(۷۵۵ص ، ۷۳۹۰ صب 
ـهنویسدسـتنگار ارجمند فهرست .2 ـدتقی حسـینی، های ترکی  در دیـداری اظهـار داشـت کـه در اسـتانبول ، محم 

ا نشانی آن را به ،استای از قرن هشتم دیدهصهنس ایـن ، ده باشـدکـردر شناسـایی مـتن اشـتباهی ن او اگر. یاد نیاوردام 
الب قابل بررسی است ا درهراط   . نیستمنافی استدلل ما مبنی بر انکار انتساب متن به قرن هفتم  ،حال؛ ام 



10  
 ۷٩٣۱ ،۷۲ۀ ، شمارنویسیفرهنگ

ف  تحفۀ حسام مقاله    آنحقیقی و مؤل 
 

نـد بـه صاحب فهرست مص وطات موصل یک لغت فارسی به ترکـی منظـو  در بیسـت ب
دهم همین کتاب بوده و او در عبـارت و من احتمال می، حسن قونوی نسبت دادهبن حسا 

 .(۷۷۲، ص ۷۳۳۱ )منزوی دچار اشتباه شده باشد
، استاما در تعیین هویت مؤلف ناصواب  ،حدس منزوی در تعیین هویت کتاب صائب

 ۀمتأسفانه نیمـ. استهو او در انتساب اشتباه به مؤلف فهرست مص وطات موصل اشتباه کرد
نادرست آن نیز شایع شود و کسـی در اعتبـار آن  ۀدرست حدس منزوی باع  آن شد که نیم

 المعارف اسـالمةدایرو سهس در  تحفهنصست در نصستین چاپ ، سصن منزوی. تردید نکند
 .استهتکرار شد تا اکنون اینچنین شیوب یافت المعارف ایرانیکاةدایرو ( بولینبه ترکی استا)

( کـه مـن اطـالب دار  چنـدان) انـدیاد کرده تحفهترین منابعی که از مؤلف این قدیم .۱
یکـی از نصسـتین شـروح از آِن عبـدالقادر . اندنوشـته تحفۀ شـاهدیهایی است که بر شرح

کـه در ترجمـه و  1اسـت لغت شـهنامهمؤلف کتاب مشهور هجری(  ۳۹۰۷: وفات) بغدادی
در » :نویسدکند و میاز مؤلف صرفاا با نا  حسا  یاد می 3تحفۀ شاهدیخود بر  2شرح عربی

هجری[ فاتِح بـالد قسـ ن نیه بـود و آن ]یعنـی  ۱۲۲ـ۱۳۳: زمان سل ان محمد ]حکومت
 .(ور ۳  بر)بغدادی،  «[ را به نا  او نظم کردحسام ۀتحف

ابـراهیم دبن و بعـد محمـ، بغدادی در تعیین هویت مقتدای شـاهدی راه خ ـا رفـتاما 
کـه بـه ( تحفـۀ شـاهدیشرح ترکی ) فیض الهادی لحّل مشکالت الّشاهدیدر « تعصم»

ه تاریخ) هجری ۷۷۷۵سال  . در اعتبار سصن او تردید کـرداست، شدهتألیف ( فضل رب: ماد 
نقـل  ،فارسی آن در چند س ر پیش یاد شد ۀکه ترجم ،عصمت عیِن عبارت عربی بغدادی را

ذکـر  نویسدسـت ۀدر حاشـی، ظاهراا بـه خـط کاتـب مـتن، نا  عبدالقادر بغدادی هم) هکرد
امـا اسـم سـل ان در ، اندکه اگرچه بعض فضال چنین نوشـته استهو توضیح داداست( شده

 .(شتپ ۳  بر)عصمت، است دهنیام تحفۀ حسامی ۀدیباچ
 و، دانـدنمی تحفـهکه او حسـا  خـویی را مؤلـف  دهدمینشان  کمشتباه بغدادی دستا

وی آوردبن کامل حسا  صورتبهح مؤلف را عصمت نا  صحی ون  را  تحفـهو نظـم  هحسن الق 
                                                      

 ۷۰۰۱-۷۰۰۰: وفـات) شـرح احمـد سـودی بوسـنوی ویژهبـه، شـاهدی ۀتحفـهای قدیم فانه به دیگر شرحمتأس .1
وسی( عبدالرهجری ۷۰۱۳: تألیف) تحفةالملوکو ( هجری که ظاهراا هر دو مقد    ،(هجری ۷۰۱۰: وفات) حمان قد 

 . العی هست یا نهاط حسام ۀتحفف ها از مؤلآندانم که در و نمی دست نیافتم ،بر شرح بغدادی است
 است. تهاین کتاب نوششرح ترکی هم بر  بغدادی گویا .2
ن بسی فواید لغوی فارسی است ،این کتاب بغدادی .٩ . اسـتشدهن فـیمعری ظاهراا تصحیح و چاپ و حت ،که متضم 
هجـری؛  ۷۷۰۵ مـور  ، ۷۹۹ ۀمارشـ: نسـصه دو) مرعشی هایکتابصانه در هایینسصه عجالتاا  آن هاینویسدست از
ه دارالکتب و( تا بی، ۵۰۰۱ ۀمارش  ۀمارشـ) سـعود ملـک و( هجـری ۷۷۳۳ مـور  ، ترکی لغة ۷۱۱ ۀمارش) المصری 

 .سراغ دار ( ۱۱۹۱ ۀمارش) پترزبور و سن( ن دوازدهم هجریقر، ۳۱۱۵
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تألیف را  ۀزگونه وجه تسمیه و انگیو بدین، های برای دوستان مؤلف دانستحاصل تدارک هدیه
 .جا()همان استهمعلو  کرد

بیشـتر ، (۲۷۷، ص ۷۹۵۱ چلبـی موصـلی ←) مخطوطات الموصلبر مؤلف کتاب عالوه .۱
معتبر ترکی در ضمِن معرفی فرهنگ موضوب این جستار به نا  مؤلـف حقیقـی و سـال منابع 

هدی ، ۷۳۱۰ 1اوز ←)ازجملـه  اندحکمرانی او تصریح کرده ۀمن ق و الیهتألیف و بعضاا به نا  م 
 ;Kirbiyik 2002, p. 183; Altuner 2005, p. 143; Kiliç 2006, p. 67; Yakar 2007, p. 1016؛ ۵۰۱ص 

Çelik 2008, p. 9, 11, 12; Ölker 2009, p. 875; Gönel 2010, p. 324; Akçay 2011, p. 322, 329; 

Eminoğlu 2011, p. 111; Boz 2013, p. 80; Altun 2015, p. 7; Selçuk-Algül 2015, p. 134; Gözitok 

2016, p. 129; <kapadokya>; م العات ترکی( وبگاه؛. 
دیگـری  ۀتر محققان ترک در همان صفحه یا در صـفحجالب توجه آن است که بیش ۀنکت

و ، انـدالدین خـویی منتسـب کردهنیز یاد و آن را به حسـا  نصیب الفتیاناز ، از منابع مذکور
گـاهی کامـل  نصـیبو  تحفـهبه دوگانگی مؤلفـان  هاآنگذارد که این جای تردید باقی نمی آ

 .اندداشته
در ) حسـنبن شصصی به نا  حسـا ]الدین[، اساس اطالعات مندرج در منابع مذکوربر

الدین هـای ایـن نـا  بـا نـا  حسـا ها و تفاوتقونوی ]به شباهت( حسین: معدودی از منابع
تحفـۀ یـا ) حسام ۀتحفترکی ـ  عبدالمؤمن خویی توجه کنید[ فرهنگ منظو  فارسیبن حسن

نروای آدنـا و به فرمـا، تصنیف( میالدی ۵۰۰۷ـ۹۷۳۹= ) 2هجری ۵۰۱را در سال ( حسامی
 است.کردهاتحاب  (تلف  ترکی قهرمان)مان قارهبن سل ان ابوالمظفر اورخان بیگ

 تحفههای نویسدست
 :3هاستاین، یافتمهای تحفه نشان نویسدستآنچه از 

ـرو ) عمومی حسن پاشا ۀکتابصان. ۷ هجـری  ۱۵۱نسـخ مـور  ، ۷/۷۹۰۱ ۀرشـما(، چ 
 ؛(وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه وبگاه)

                                                      
اسـاس ها مراجعه کرده و اطالعات مربـو  بـه آن را برنویسدستفی هر متن مستقیماا به اصل برای معر فاین مؤل .1

 . استآورده( دیگرنه با مراجعه به منابع ) هاضبط نسصه
و به تصمینی که مبنای آن معلو  نیست ( قرن هفتم) ق کتاب به حسا  خویینوید آذربایجان به تصور تعل وبگاهدر  .2

فاق قمری ۱۲۰الی  ۱۵۰های به احتمال بین سال حسام ۀتحفنگارش کتاب : استآمده  . باشد افتاده ات 
بـه دلیلـی کـه در فصـل ، بـا ایـن حـال، دادبه متن مورد نظر ما پیونـد مـیدر بیشتر موارد قراینی یافتم که نسصه را  .٩
هـای ی از نسخ یادشده در این فهرست به متن یـا متنمعدود احتمال نیست کهبی، ذکر خواهد شد« های دیگرتحفه»

 . دیگری مرتبط باشد
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ـرو ) عمومی حسن پاشا ۀکتابصان. ۵ هجـری  ۱۲۵نسـخ مـور  ، ۷/۵۲۹۷ ۀرشـما(، چ 
 ؛(وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه وبگاه)

ات ۀمدرس ۀکتابصان. ۳ ی  محتمالا کتابت ، ادبیات ۵/۵۳۵ ۀرشما ۀمجموع(، موصل) حج 
 ؛ منزوی۷۷۲، ص ۷۹۵۱ )چلبی موصلی( بعدی مجموعه ۀشده در انجا  رسالثبتهجری ) ۱۱۹
 ؛(۷۹۱۱، ص ۳، ج ۷۳۲۰ ؛ منزوی۷۷۲، ص ۷۳۳۱
نسـخ ، ۵/۷۳۹۱ ۀرشما ۀمجموع، خراجچی اوغلو ۀگنجین(، بروسه) بروسه ۀکتابصان. ۵

 ؛(۳۰ـ۵۹، ص ۷۳۱۱)سبحانی هجری  ۹۹۷مور  
، علـیربن عمـخـط ، ۱/۱۱۲۲ ۀرشـما ۀمجموع(، استانبول) طوپقاپوسرای ۀکتابصان. ۲

 ؛(کتابصانۀ ملی موریتانی وبگاه)هجری  ۷۰۱۲مور  
نسـتعلیق قـرن ، ۱/۱۲۱۲ ۀرشـما ۀمجموعـ(، تهران) مرکزی دانشگاه تهران ۀکتابصان. ۱

 ؛(۷۱۱(، ص ۵) ۷۳۱۵پژوه )دانش یازدهم یا دوازدهم هجری
مـور  (، ؟) مصـلحدبن تعلیق احمـ، A ۳۹۳۹ ۀرشما(، آنکارا) ملی ترکیه ۀکتابصان. ۱
 ؛(وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه وبگاه)هجری  ۷۷۵۱
مـور  ، ۷ 1به نشانی عرو (، قاهره( )دارالکتب المصریه) آرشیو ملی مصر ۀکتابصان. ۱
 ؛(۱۳۰، ص ۵، ج ۵۰۰۷ بلو )قرههجری  ۷۷۳۱
 ۷۷۲۷تعلیق مور  ، ۵۲۱۳ ۀرشما، عدنان اتوکن ۀگنجین(، آنکارا) ملی ترکیه ۀکتابصان. ۹

 ؛(وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه وبگاه)هجری 
هجـری  ۷۷۲۵مور  ، ۱/۵۱۱۷ ۀرشما ۀمجموع(، گورمه) کلیسای المالی ۀکتابصان. ۷۰

 ؛جا(بلو ، همان)قره
هجـری  ۷۵۰۹مـور  ، ۳۰۰۲۲۱ ۀرشـما(، دوبـی) الماجـد جمعةمرکز  ۀکتابصان. ۷۷

 ؛(۳۷۱)فهارس مص وطات اللغه، ش 
 ؛(۱۲۳، ص ۵۰۰۹ دغیم و )اوغلی ۱/۱۱۱ ۀرشما(، استانبول) سلیمانیه ۀکتابصان. ۷۵
 ۵/۱۲۵ ۀرشـما ۀمجموعـ، لل اسـماعیل ۀگنجینـ(، اسـتانبول) سـلیمانیه ۀکتابصان. ۷۳

 ؛(۷۵۵)ثابت، ص 
 ۰/۷۰۵/۲ ۀرشـما، معلـم جـودت ۀگنجین(، استانبول) شهرداری استانبول ۀکتابصان. ۷۵

 ؛(۱۳۰، ص ۵بلو ، ج )قره
 ؛جا(بلو ، همان)قره ۷۷۵۵۱ ۀرشما(، قونیه) عزت قویون اوغلی ۀزمو ۀکتابصان. ۷۲

                                                      
فی  ۷ ۀرظاهراا همان که با شما .1  است. شدهتعلیم فارسی نیز معر 
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بلـو ، )قره A ۳/۵۹۳ ۀرشما ۀمجموع(، آنکارا( )TDK) انجمن زبان ترکی ۀکتابصان. ۷۱
 ؛جا(همان

 ؛جا(بلو ، همان)قره ۲۳۳ ۀرشما(، آنکارا( )TDK) انجمن زبان ترکی ۀکتابصان. ۷۱
خـط ، ۳/۷۱ ۀرشـما، عمومی توقـات ۀکتابصان ۀگنجین(، آنکارا) ملی ترکیه ۀکتابصان. ۷۱

 ؛(وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه وبگاه) نسخ
وزارت فرهنـگ  وبگـاه) خـط تعلیـق، A ۳/۹۷۰۳ ۀرشما(، آنکارا) ملی ترکیه ۀکتابصان. ۷۹

 ؛(گردشگری جمهوری ترکیه
 ؛(europeana) ۹/۷۱۳ ۀرشما(، آنکارا) ملی ترکیه ۀکتابصان. ۵۰
 وبگـاه) خـط نسـخ، A ۷۱۹ ۀرشـما(، آنکـارا( )TDK) انجمن زبان ترکی ۀکتابصان. ۵۷

 ؛(وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه
 وبگـاه) خط تعلیق، A ۳/۵۹۹ ۀرشما(، آنکارا( )TDK) انجمن زبان ترکی ۀکتابصان. ۵۵

 ؛(وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه
رو ) عمومی حسن پاشا ۀکتابصان. ۵۳ وزارت  وبگـاه) خـط تعلیـق، ۵/۷۱۲۹ ۀرشـما(، چ 

 ؛(فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه
رو ) عمومی حسن پاشا ۀکتابصان. ۵۵ وزارت  وبگـاه) خـط تعلیـق، ۵/۷۱۱۳ ۀرشـما(، چ 

 ؛(فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه
ـرو ) عمومی حسن پاشا ۀکتابصان. ۵۲ وزارت  وبگـاه) خـط نسـخ، ۵/۷۱۱۱ ۀرشـما(، چ 

 ؛(فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه
رو ) عمومی حسن پاشا ۀکتابصان. ۵۱ وزارت  وبگـاه) خط نسـتعلیق، ۷/۷۱۱۵ ۀرشما(، چ 

 ؛(فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه
ـرو ) عمومی حسن پاشا ۀکتابصان. ۵۱ وزارت  وبگـاه) خـط نسـخ، ۵/۷۹۵۵ ۀرشـما(، چ 

 ؛(فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه
وزارت فرهنـگ  وبگـاه) خط نسخ، ۵/۱۲۹۲ ۀرشما(، مانیسا) عمومی مانیسا ۀکتابصان. ۵۱

 ؛(گردشگری جمهوری ترکیه
خـط ، ۵۳۱۵ ۀرشـما، های ترکینویسدست ۀگنجین(، برلین) ملی آلمان ۀکتابصان. ۵۹

 ؛(وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه وبگاه) نسخ
 ۀرشـما، های ترکـینویسدسـت ۀگنجینـ(، سـارایوو) غازی خسرو بیـگ ۀکتابصان. ۳۰

۵/۷۵۵۹-R ،؛(وزارت فرهنگ گردشگری جمهوری ترکیه وبگاه) خط نسخ 
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)فهـارس مص وطـات اسـت شدهمشصصات یـاد ن(، مدینه) دانشگاه اسالمی ۀکتابصان. ۳۷
غه، ش  ؛(۳۷۱ ۀمارالل 
، الدین آلهـانلینسـخ مضـاباست، شدهای که چاپ باکو از روی آن گراوور نسصه. ۳۵
 1.هجری ۵۷۲۷مور  

 چاپ تحفه
 است؛دهچاپ رسیالدین قونوی دو بار بهحسا  تحفۀ
تصـحیح ، الدین خـوییبـه حسـا  با انتسـاب، الّتحفۀ الحسامّیهبار نصست با عنوان . ۷

در  3عسـکراوااوا و طیبـه علیبـه کوشـش جمیلـه صـادق 2خ ی ۀسه نسص ۀانتقادی با مقابل
کادمی علو  جمهوری آذربایجانانستیتوی شرق الدین آلهانلی به خط نسخ مضاب، شناسی آ

 .۷۹۹۱، به سال در باکو، جزو انتشارات ِعلم، قمری ۷۵۷۲مور  
 صـورت( به۷۳۱۹تهـران ) الـذکرتجدید چاپ ناقصی از این چاپ در ضمِن چـاپ آتی

، مصححان محرو  گذاشـته ۀکه متأسفانه ما را از اطالعات مقدم استرفتهعکسی صورت گ
و وضــعیت مقدمــه و فهــارس و دیگــر ملحقــات احتمــالی و شــمار صــفحات آن را معلــو  

 است.شدههای چاپ اصلی نیز حذب بر ها و تهسربر . داردنمی
اسـتفاده  بـدون، الدین خوییبه حسا  با انتساب ایضاا ، حسام ۀتحفبار دیگر با عنوان . ۵

ـکل بدلبـا حـذب نسـصه( ۷۹۹۱)بـاکو  الذکرخ ی از روی چـاپ سـابق ۀاز نسص ها و ش 
، لغـات ترکـی بـا امـالی نـو، لغات فارسی) هاگفتاری فارسی و نمایهو افزودن پیش، هاواژه

مـتن ( با حذب مقدمه و ملحقات احتمالی) و چاپ عکسِی ناق ( امالی کهن لغات ترکی

                                                      
اظهـار ، را دیـد تحفـههای نویس این فهرست از نسصههنگامی که پیش ،دتقی حسینیمحم ،نگار ارجمندفهرست .1

یمجموعـه آثـار حسـا  ۀدگردآورن. هاستهای این متن بیش از اینداشت که شمار نسصه یـک از ن خـویی از هیچالد 
فانهمتأ»: استمه آورده، و در مقدخبر نداشته تحفهی و چاپی های خ نسصه  از اینسـصه ،زیـاد کوشش رغمعلی ،س 

اس) دست نیاوردیم[ را بهحسام ۀتحف]یعنی  منظو  این شناسـی در ضمِن دو کتاب ،همچنین(. ۵۲ص ، ۷۳۱۹ زادهعب 
ل آمده ه بقیـ ،نـد بیـت[ فرهنگ منظو  ترکی به فارسی بـوده و جـز چحسام ۀتحفجای ]به سام ۀتحف: استنسبتاا مفص 

 .(۱۷ص (، ۵) ۷۳۱۰همو ؛ ۷۵ص (، ۷) ۷۳۱۰الحی )ص مفقود است
 . انددست آوردهالب داشته و با زحمت بسیار آن را بهخ ی اط ۀحان در آغاز کار فقط از یک نسصمصح .2
عسکراوا ضبط به همین صورت علی( ۷۹۹۳باکو ) الّصحاح العجمّیهازجمله بر روی جلد ، این نا  در منابع اصیل .٩

جـای دیگـر در ، اکبـرووابـه صـورت علی( چـاپ تهـران) حسـام ۀتحفـ ۀعنوان و شناسنام ۀحا در صفاست؛ امشده
م، همان چاپ به صورت علسگروا ۀشناسنام اکبـروا صـورت علیبانیان چـاپ مـذکور بـه ۀو چند جای دیگر در مقد 

اصـغروا و علسـگروا علیهای نادرسـت ات و منابع اینترنتی ایران نیز غالباا به صورتها و نشری. در فهرستاستآمده
 . شوددیده می
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« صدیق»به کوشش حسین محمدزاده ، صفحه( ۷+۲۲+۱۱+۳۱+۵۲) ۵۰۳در ، چاپ باکو
رسی  .۷۳۱۹، به سال در تهران، درختجزو انتشارات تک، و پرویز زارب شاهم 

هـای ها و شـکل واژهبدلحذب مقدمـه و نسـصه، های خ ی اثربه نسصهنکردن مراجعه 
هـای ی کهـن واژهتبدیل امـالی قدیم به ترکی امروزی آذربایجان، تبدیل زبان ترک، چاپ مبنا

عواملی است که بـه صـحت و اعتبـار ، دقتی و بدخوانیو بعضاا کم، ترکی به امالی امروزی
 است.کردهاین چاپ آسیب جدی وارد 

 های دیگرتحفه
 هـاآنو بسـیاری از ، 1انـدنـا  گرفته« تحفـه»های فارسـی و عربـی و ترکـی متعـددی کتاب

 زبـان ترکـی هاآنترکی و عموماا یک سوی ـ  یبعضی فارس، هایی است عمدتاا منظو فرهنگ
 :از آن جمله است. است
 ۷۰۰۰و بـه قـولی تـألیف حـدود ، هجـری ۱۱۵ظاهراا تألیف پـیش از ) الهادیه ةتحف. ۷

 ؛حاجی الیاس زیلیدبن محمهجری(، 
ده« شاهدی»صالح بن ابراهیمهجری(،  ۹۵۷یا  ۹۵۰تألیف ) تحفۀ شاهدی. ۵  ؛د 
 ؛بروسوی« لمعی»عثمان دبن محموهجری(،  ۹۳۳تألیف ) تحفۀ المعی. ۳
 ؛ظاهراا احمد فوزی افندیهجری(،  ۹۲۱تألیف پیش از ) العشاق ةتحف. ۵
 ؛محمد دشیشیهجری(،  ۹۱۱تألیف ) الحسنّیه حضرةالّسنّیه الی  ةتحف. ۲
 ؛محمد فداییهجری(،  ۷۰۵۱ظاهراا تألیف ) تحفۀ فدایی. ۱
 ؛عبدالله قدوسیبن عبدالرحمانهجری(،  ۷۰۱۳تألیف ) الملوک ةتحف. ۱
 (؛کذا) شمسی(، دو  قرن یازدهم هجری ۀتألیف نیم) تحفۀ شمسی. ۱
 ؛کسکینمص فی هجری(،  ۷۷۱۵تألیف ) تحفۀ کسکین. ۹

 ؛خلیلبن حاف  عبداللههجری(،  ۷۷۱۵ظاهراا تألیف ) الحافظ ةتحف. ۷۰
 ؛علمیمص فی هجری(،  ۷۷۱۱تألیف ) الصبیان ةاالخوان و هدی ةتحف. ۷۷
 ؛«وهبی»زاده رشید مرعشی سنبلدبن محمهجری(،  ۷۷۹۱تألیف ) تحفۀ وهبی. ۷۵
 ؛«جمالی»زاده محمدجمال پیری(، تألیف قرن دوازدهم هجری) تحفۀ میر. ۷۳
 ؛عاصم افندی مترجمهجری(،  ۷۵۷۳تألیف ) تحفۀ عاصم. ۷۵
 ؛حیرت محمد افندیهجری(،  ۷۵۳۵تألیف ) تحفۀ زیبا. ۷۲

                                                      
هـای لغـت و گـاه ویژه در زبان ترکی نامی است عا  و شـاخ  بـرای کتابای از تألیفات است و بهگونه« تحفه» .1

 (  ELBIRLIK, p. v̲̅. )دستور
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 ؛نصوح افندیهجری(،  ۷۵۱۱ـ۷۵۲۳تألیف ) تحفۀ نصحی. ۷۱
 (؛کذا) عثمان شیقلویسیهجری(،  ۷۵۱۱تألیف ) المعنی ةتحف. ۷۱
 ؛ایعبدالرحمان لمی سلیمانیههجری(،  ۷۵۱۷تألیف ) المالزمین ةتحف. ۷۱
 ؛فندیامحمد فوزی هجری(،  ۷۳۰۲ـ۷۳۰۵تألیف ) تحفۀ فوزی. ۷۹
 ؛یورکرمزی آقاحمد هجری(،  ۷۳۵۳تألیف ) تحفۀ رمزی. ۵۰
 ؛ برکـات۷۷۵ــ۰۱۵، ص ۷۳۱۰ اوز ←) علـی اسـامی تـرک(، تألیف ؟) االسامی ةتحف. ۵۷
 .(Eminoğlu 2011, p. 113-115; Boz 2013, p. 80-86؛ ۷۹۳ـ۷۹۵، ۷۹۰ـ۷۱۹، ۷۱۵، ص ۷، ج ۵۰۰۱

تحفـۀ و  تحفـۀ رومـیو  تحفۀ نـایلیو  تحفۀ نادمازجمله  رهای دیگشاید شماری تألیف
اما آنچه به موضوب این گفتار بیشتر ربـط دارد و مـن  ،را نیز بر این فهرست توان افزود صبری
لگـا البیرلیـک دسـترس  ۀنامـتا زمانی که به پایان، این پژوهش نیز ۀمیان درحتی  ارزشـمند ت 
موضوب  تحفۀپس از همه که ) دیگر است« ۀتحف»وجود چندین ، اطالب بود از آن بی، یافتم

اسـت و  «حسـا »نیـز  هـاآنکه اصل نا  یا جزئی از هویت مؤلفان ( لیف شدهتأ این جستار
ها ممکـن اطالعی از آن تحفـهچون بی. ممکن است بعضی مشابهت عنوان نیز داشته باشند

ویژه از یکـی کـه بـه، هاآنضرورت است از ، اشتباهات دیگری شود ۀاست در آینده دستمای
 .یاد کنم، دتر است و شباهت اسمی بیشتری دارمهم

بـه نظـم ترکـی در ( حسـام ۀتحفـو نـه ، ظاهراا بیشتر به همین صورت) تحفۀ حسامی. ۷
و مـتصل  « زادهشـاهدی»معروب به ، الدین افندیتألیف حسا ، قواعد دستور زبان فارسی

 (.تحفۀ شاهدیمؤلف ) فرزند شاهدی دده، «حسامی»به 
آموخـت و تصـمیم ، محـتمالا از پـدرش، الدین افندی زبان فارسـی را در کـودکیحسا 

ــاموزد ــان بی ــر ترک ــه دیگ ــت آن را ب ــن؛ گرف ــال  ،روازای ــه س ــری ) ۹۲۱ب در ( ۷۲۵۹= هج
متولد شده هجری  ۹۵۲سال  رپس مؤلف باید د. سالگی این کتاب را به ترکی نظم داددوازده

ظـاهراا بـه . (Elbirlik 2006, p. V, 6, 49) ه باشـددو بیشتر عمرش را در قرن دهم هجری گذرانـ
له) «اولن» ۀو در ناحی، هجری درگذشت ۱۵۰۷سال  غ   لی)بروسـه مدفون است( 1از نواحی م 

 .(Akçay 2011, p. 329؛ ۷۰۱، ص ۷، ج قمری ۷۳۳۳
؛ کم تا عصر مؤلـف تـازگی دارددست، در زبان ترکی، تحفۀ حسامیروش و موضوب این 

از تـأثیر فارسـی بـر آن زبـان و در آن  و، زبان ترکی اسـت بهپس نصستین دستور زبان منظو  
 .های ترکی حائز اهمیت استو این برای پژوهش؛ (Elbirlik 2006, p. V) روزگار حکایت دارد

                                                      
له .1 غ  هاز استان: م   . اژه که مرکز آن نیز مغله نا  دارد ۀواقع در من ق، های ترکی 
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فعلـه و حرفـه و دخـی : در اوچ قسـمهکلمه منقسم»: چنین است تحفۀ حسامیآغاز این 
 «... اسمه

 :های خ ی آن استو از نسصه
 ۀرشـما ۀدر ضـمِن مجموعـ، تیموریه ۀگنجین(، قاهره) ای در دارالکتب المصریهنسصهـ 
، ص ۷، ج ۵۰۰۱ )برکـات( و شاید خط مؤلف) کتابت سرور، هجری ۹۹۵مور  ، تفسیر ۳۵۲

 ؛(۵۷۷
 ۷/۹۱۱ ۀرشـما، رشـید افنـدی ۀگنجینـ(، اسـتانبول) سـلیمانیه ۀای در کتابصانـنسـصهـ 

(Imamoğlu 2005, p. 3)؛ 
 ؛(Imamoğlu 2005, p. 16) ۵۱۱۵ ۀرشما(، آنکارا) ملی ترکیه ۀای در کتابصاننسصهـ 
 ؛ایخط عبدالله تیره، هجری ۷۷۳۱مور  ، ای که البیرلیک از آن استفاده کردهنسصهـ 
 ←) کـه مؤلـف عثمـانلی مـؤلفلری از آن یـاد کـرده( مغله) مغله ۀای در کتابصاننسصهـ 
لعی کـه بـه دنبـال آورده آغـاز    م  و اگرچه ، (Akçay 2011, p. 329؛ ۷۰۱، ص ۷، ج ۷۳۳۳ لیبروسه

اما توضیحات او  (۰۱۷ـ۱۱۷، ص ۷۳۳۱ منزوی ←) 1عقود الجواهر احمد داعی کرمیانی است
دهـد کـه از همـین آن نقل کرده نشان می ۀمؤلف و موضوب کتاب و ابیاتی که از خاتم ۀردربا

 .گویدزاده سصن میشاهدی تحفۀ
لگا البیرلیک دانشگاهی خود را با عنـوان بررسـی  ۀنامپایان، در مق ع کارشناسی ارشد، ت 

دفـاب ( مانیسـا) در دانشگاه جالل بایـار، میالدی ۵۰۰۱به سال ، تحفۀ حسامیمتن و سبک 
جز بررسـی و در آن بـه(؛ مشصصات به زبـان اصـلی در ضـمن منـابع مـذکور اسـت) کرده

بــه ترکــی ) آن ۀتصــحیح انتقــادی مــتن و ترجمــ، تحفــۀ حســامیهــای دســتورزبانی ویژگی
 است.دهرا نیز آور( استانبولی امروزی

و آن اینکـه ، این کتـاب اشـتباه دیگـری هـم مرتکـب شـده ۀرای دربامحمدطاهر بروسه
، ص ۷، ج قمـری ۷۳۳۳ لیبروسـه ←)اسـت شدهاز این کتاب یاد  تحفۀ شاهدیدر  استهنوشت
بـا تـألیف هجری(  ۹۲۱) تحفۀ حسامیتاریخ تألیف این  ۀکه محال بودن آن از مقایس (۷۰۱
معلـو  هجـری(  ۹۲۱یا  ۹۵۱) و سال وفات شاهدیهجری(  ۹۵۷یا  ۹۵۰) شاهدی ۀتحف
الدین حسـا  تحفـۀهمـان ، که شاهدی از آن یاد و بـدان اقتـدا کـرده تحفۀ حسامی. شودمی

 .زادهالدین افندی شاهدیحسا پسرش  تحفۀ حسامیقونوی است نه 

                                                      
اشـتباه آغـاز مجموعـه را نقـل ه در ضمِن مجموعه قرار داشته و کرمیانی به هنگا  نقـل آغـاز رسـاله بـهشاید نسص .1

 . استکرده
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لوی به شاهدی شود که نسبتاز این تفاصیل معلو  می غ  زاده مربو  است که در اسـتان م 
لوی بومغله می غ  الدین خـویی و ایـن نسـبت بـه حسـا است، دهزیسته و نسبت پدرش نیز م 

 .ارتبا  ندارد
، ۷۳۱۰ )اوز هجـری ۷۰۱۵تألیف ، «حسامی»از مؤلفی با نا  یا تصل   االمثال ةتحف. ۵

دانشگاه قاهره بـه  ۀدر کتابصان تحفۀ االمثالی با عنوان نویس. دست(Boz 2013, p. 82؛ ۵۰۹ص 
الدین موجود است که منظو  و زبان آن ترکی و فارسی توصیف شده و به حسا  ۱۰۳۷ ۀرشما

دیگـری هـم بـا  نویس؛ دست(۰۳۱، ص ۷، ج ۵۰۰۷ بلـو قره ←)است شدهخویی نسبت داده 
دانشـگاه  ۀهای ترکی کتابصانـنسصهجزو ، به خط نستعلیق قرن یازدهم هجری، همین عنوان

ترکـی توصـیف  ۀهای فارسـی بـا ترجمـلث  موجود است که م   B ۱۳۵ ۀرآنجلس به شمالوس
 ةتحفـهایی از همـین و آن هـر دو بایـد نسـصه؛ (۹۹۳(، ص ۷) ۵۱۷۳پژوه دانش ←)است شده

از  ای است منظـو در این صورت کتاب مذکور مجموعه. حسامی قرن یازدهم باشد االمثال
 .به ترکی هاآن ۀهای فارسی با ترجممثل

عثمـان دبن محمـ االمثـال ةتحفـازجملـه ، تألیفات دیگری هم با این عنوان وجـود دارد
 رومـی« نـابی»عبداللـه بن یوسـف االمثـال ةتحفو هجری(  ۷۰۱۱: وفات) قونوی« نایلی»
 .داردمیباز پژوهشگر را از ارتکاب اشتباهکه توجه به نا  مؤلف هجری(  ۷۷۵۵: وفات)

، الدینحسـا ، حسـا  افنـدیدبن محمـ، آثار دیگری از مؤلفانی با ناِ  حسـا  گیـرای. ۳
)بـرای اطـالب بیشـتر  افندیزاده مص فی و حسا ، حسا  افندی(، دو مورد) الدین افندیحسا 

← 9-p. 7 2006, Elbirlik) صـواب  ۀددقتـی ممکـن اسـت پژوهشـگران را از جـاکـه انـدک کم
 .منحرب کند

 نتیجه
 :حاصل کال  آن است که

و نا  آن را  استهنداشت( ترکیـ  در لغت فارسی) تحفهالدین خویی کتابی به نا  حسا . ۷
 .باید از فهرست آثار حسا  پاک کردمی

به حسا  خویی نسبت داده شده و دو بار با  حسام ۀتحفمؤلف حقیقی کتابی که با نا  . ۵
 .حسن قونوی نا  داردبن حسا ]الدین[است، دههمین انتساب نادرست به چاپ رسی

هجری به  ۱۰۵بلکه در ، مورد بح  از تألیفات قرن هفتم هجری نیست حسام ۀتحف. ۳
 .پس از تألیفات اوایل قرن نهم هجری است، تألیف شده( فرمانروای آدنا) نا  اورخان بیگ
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نیـز حسـا   هـاآنکه مؤلفان بعضی از  استشدهتألیف « تحفه»آثار دیگری هم با نا  . ۵
. بـر حـذر باشـند هـاآنها و میان مؤلفان پژوهشگران باید از تصلیط میان آن کتاب. نا  دارند
الدین اسـت تـألیف حسـا ( دستور زبان منظو  فارسـی) تحفۀ حسامیترین آن آثار معروب

 ۹۲۱در سال ( دهفرزند شاهدی د) «زادهشاهدی»و معروب به « حسامی»افندی متصل  به 
از ) تـألیف حسـامی( ترکـی ۀدر امثال منظو  فارسی با ترجم) االمثال ةتحفو دیگر ؛ هجری

 .هجری ۷۰۱۵ به سال( هویت او هنوز اطالب دیگر در دست نیست
یک از مؤلفان مذکور همیشه با نسبت ست نا  هرگیری از بروز اشتباه بهتر ابرای پیش. ۲

قـرن ) ندارد حسا  خویی یا حسا  شاعر «تحفه»آنکه تألیفی به نا  ؛ همراه باشد هاآنق عی 
قـرن ) حسـا  قونـوی( شـدهچاپ، ترکـی منظـو ـ  لغت فارسی) حسام ۀتحفمؤلف (، هفتم

حسـا  افنـدی یـا حسـا  ( دسـتور منظـو  فارسـی) تحفـۀ حسـامیمؤلـف (، هشتم و نهـم
 حسـامی( ترکی ۀفارسی با ترجمامثال منظو  ) االمثال ةتحفمؤلف (، قرن دهم) زادهشاهدی

های (، و مؤلفان دیگر کتابقرن یازدهم( )تا یافتن اطالعات دیگر و نسبت ق عی او، م لق)
 (.پس از شناسایی و معرفی آثار آنان) یک با نسبتی درخورهمنا  هر

میان نا  و موضوب تألیفات و عصر زندگی آنان ، افزون بر مؤلفان مذکور، م ابق این الگو
 .شودفاوتی هست که مانع بروز خلط و التباس مینیز ت

 قونوی به حسـا  قونـوی، اندالدین خویی ذکر کردههایی که برای حسا از میان نسبت. ۱
حسـامی بـه حسـا  (، لغت فارسی ـ ترکی منظـو ) حسام ۀتحفمؤلف حقیقی ( ۹و  ۱قرن )

مؤلـف ( ۷۷قـرن ) یا حسـامی( دستور منظو  فارسی) تحفۀ حسامیمؤلف ( ۷۰ قرن) افندی
لـوی بـه حسـا  افنـدی(، ترکی ۀامثال منظو  فارسی با ترجم) االمثال ةتحف غ  ( ۷۰قـرن ) و م 

 .رب ی ندارد( ۱قرن ) الدین خوییمذکور مرتبط است و به حسا 
امـا در ایـران  ،کم نیسـت( لغت فارسی ـ ترکی منظو ) حسام ۀتحفهای نویسدست. ۱

 .منثور دارد ۀدیباچ هاآننایاب است و فقط معدودی از 
 است.رفتهچاپ کامل و م لوبی صورت نگ( قرن هشتم و نهم) قونوی حسام ۀتحفاز . ۱
امـا همچنـان ، قونوی هرچنـد قـرن هفـتم هجـری نیسـت حسام ۀتحفتاریخ تألیف . ۹

 ←)نیـز اسـت شدهکنون شـناخته د که تاآیشمار میترکی بهـ  نصستین فرهنگ منظو  فارسی
Kirbiyik 2002, p. 183; Altuner 2005, p. 143; Kiliç 2008, p. 67; Yakar 2007, p. 1016; Çelik 2008, p. 

9; Gönel 2010, p. 324 footnote; Altun 2015, p. 7; Selçuk-Algül 2015, p. 134; Gözitok 2016, p. 
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ـ  منظـو  عربـی فرهنـگشباهت دارد کـه نصسـتین  نصاب الصبیانو از این لحاظ به  (129
 .ارسی استف

*** 
بـرای انجـا  ( ترکـیـ  هـای فارسـیازجملـه فرهنگ) های دوزبانهتر به ارزش فرهنگپیش

، ص ۷۳۱۳ ذاکرالحسـینی ←) ا های مربو  به هر دو زبان مبدأ و مقصـد اشـاره کـردهپژوهش
شـده و از ترکـی شناختهـ  ترین فرهنگ منظو  فارسیکهنالدین قونوی حسا  تحفۀ. (۵۹ـ۵۱

جـای آن ، های قـدیم و معتبـررو اکنون با توجه به شناسایی نسصهازاین؛ ستهاآنترین مهم
مـتن ، منثـور ۀشـامل مقدمـ) است که بار دیگر تصحیح علمی و چاپ و نشر متن کامـل آن

فهـارس اعـال  ) یهمراه با فهارس ضرور، به نا  مؤلف حقیقی( احتمالی ۀرو مؤخ، منظومه
مـورد ( های ترکی به دو خط عربی و لتـینو فهرست واژه، های فارسیفهرست واژه، گانههس

 .توجه قرار گیرد

 منابع
(، بصـش نصسـت) ۹ لـدج، عهیف الشـیتصـان ی  عه الیالذر، مری(ق ۷۵۰۳) محمدمحسن، آقابزر  تهرانی

 .بیروت، دارالضواء
 ، باکو.علم، عسکراواطیبه علیاوا ـ به کوشش جمیله صادق (،۷۹۹۱) هیالتحفة الحسام

 .۲۰ ۀمارش، یرانشناسیا مجلۀ، «ترکیـ  های فارسیفرهنگ»، (۷۳۱۰) اوز، یوسف
ه فـی یـه و العثمانیـه و الترکیـفهرس المخطوطات العرب، (۵۰۰۹) محمود سید دغیم ـاوغلی، محمود سید 

 ، لبوان.الصفا العلمیه ۀسقیف ۀمؤسس، هیمانیمکتبة السل
دارالکتـب ، ۷ لـدج، هیة المصورة بدارالکتب المصریروائع المخطوطات الفارس، (۵۰۰۱) نایلهبه ، برکات

 ، قاهره.المصریه
 .استانبول، عامره ۀم بع، ۷ لدج، یعثمانلی مؤلفلر، قمری( ۷۳۳۳) محمدطاهر، لیبروسه

 ۀمارشـ، سعود ملک ۀکتابصان نویس، دستهیه علی التحفة الشاهدیکلماٌت عرب، عمرربن عبدالقاد، بغدادی
 .هجری دوازدهم قرن کتابت، ۳۱۱۵

 .تهران، درختتک، شاهمرسی زارب پرویز ـ «صدیق» ۀدبه کوشش حسین محمدزا (،۷۳۱۹) حسام ۀتحف
 .تهران، مجلس ۀم بع، جانیدانشمندان آذربا، (۷۳۷۵) محمدعلی، تربیت

 .بی جا، بی نا، دریه کتبخانه سنده محفوظ کتب موجوده نک دفتریدیحم، (بی تا) سلیم، ثابت
 .بغداد، الفرات ۀم بع، کتاب مخطوطات الموصل، (۷۹۵۱) داود، چلبی موصلی

بـه کوشـش صـغری ، یین خـویالدمجموعه آثار حسام، (۷۳۱۹) عبدالمؤمنبن حسن، الدین خوییحسا 
 .تهران، مکتوب میراث، زادهعباس
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 ، مجلـۀ«آنجلـسلس دانشـگاه ۀکتابصانـهای ترکـی فهرسـت نسـصه»، ((۷) ۵۱۷۳) محمدتقی، پژوهدانش
، زیر نظر محمـدتقی ۷۵ـ۷۷ لدج(، رکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهرانم ۀکتابخان ۀنشری) یهای خطنسخه
 .۵۱۱ـ۳۱۱ هایفحهص ،تهران، دانشگاه تهران، اسماعیل حاکمی وپژوه دانش

، اسناد دانشگاه تهـران مرکز ومرکزی  ۀهای خطی کتابخانفهرست نسخه، ((۵) ۵۱۷۳) محمدتقی، پژوهدانش
 .تهران، ۷۱ لدج

کتابصانه موزه و مرکـز اسـناد مجلـس ، ۵ لدج، رانیهای انوشتهدست ۀرفهرستوا(، ۷۳۱۹) مص فی، درایتی
 ، تهران.شورای اسالمی

 .تبریز، ایران فرهنگ و تاریخ ۀمؤسس، ۵ لدج، جانیسخنوران آذربا، (۷۳۲۱) عزیز، آبادیدولت
 .تهران، دهصدا ۀناملغت ۀمؤسس، ۱ لد، جنامهلغت، (۷۳۱۳و همکاران ) اکبرعلی، دهصدا

 ، بی جا.بی نا، ۵ لدج، جانیشعرای آذربا ۀرتذک، (۷۳۱۹) محمد، دیهیم
فرهنگسـتان ، فرهنگسـتان ۀنامـ ۷۱ ۀمارش ۀضمیم، شیمی و فرهنگهایحل، (۷۳۱۳) محسن، ذاکرالحسینی

 ، تهران.زبان و ادب فارسی
(، ادبیـات و فلسـفه) کتـاب مـاه، «الدین خـوییمجموعه آثـار حسـا »، (۷۳۱۰) علیرضا، ذکاوتی قراگزلو

 .۵۳ـ۵۵ هایفحهص(، ۵۱ـ۵۱پیاپی  ۀمارش) ۷۷ـ۷۰ ۀمارش
 .تهران، یجان غربیان آذربایسرابزرگان و سخن، (۷۳۵۵) رامیان و دیگران

فارسـی در آنـاتولی و ادب ) ۱ لـدج، یفارسـ ادب ۀدانشـنام، «حسـا  خـویی»، (۷۳۱۳) بابک، رشنوزاده
 ، تهران.وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، زیر نظر حسن انوشه(، بالکان
زیر نظر غالمعلی حـداد ، ۷۳ لدج، اسالم جهان ۀدانشنام، «الدین خوییحسا »، (۷۳۱۱) بابک، رشنوزاده
 ، تهران.المعارب اسالمیةبنیاد دایر، عادل
 ران.، تهتوس، یخ خویتار، (۷۳۱۵) محمدامین، ریاحی
 .تهران، پاژنگ، یزبان و ادب فارسی در قلمرو عثمان، (۷۳۱۹) محمدامین، ریاحی

 .>وبگاه رضا همراز<، «حسام ۀتحفن خویی و کتاب یالدحسا »، پرویز، زارب شاهمرسی
، دانشـگاه گـیالن، بروسـه ۀهای خطی فارسـی کتابخانـفهرست نسخه، (۷۳۱۱) پورتوفیق هاشم، سبحانی
 .رشت
مرکـز نشـر ، هیـهای ترکهای خطـی فارسـی کتابخانـهفهرسـت نسـخه، (۷۳۱۳) پورتوفیق هاشم، سبحانی

 .تهران، دانشگاهی
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