
 

 و مؤلّف آن نگاهی تازه به فرهنگ 

 اشرف صادقیعلی

 ابوالفضل خطیبی

هنود، ماننود  ۀقارهای اسوالمی در شوبهاز اواخر قرن هفتم هجری به بعد، با ظهوور سلسوله
زبوان  او رواج زبان فارسی در آن دیار و ناآشنایی هندیان بو شاهیان و گورکانیان،غوریان، قتلغ

نویسی فارسی در هند رواج چشمگیری یافت. نخستین فرهنگی کوه در ایون فارسی، فرهنگ
اسدوره تألیف شد،  فخرالوّدین مبارکشواه  ۀ(، نوشوتهجوری ۱۵۱)تألیف: حودود  فرهنگ قو 

از عاشوق  الشـعراءلسان، اسقـو   هوای، پوس از فرهنگالفضـالءاداتغزنوی بوود. فرهنوگ 
، هجوری( ۴۳۳از حاجوب خیورات دهلووی )توألیف:  دستوراالفاضل)تألیف: قرن هشتم(، 

 قـدرخان ۀدانشـنامو  هجری( ۴۵۱)تألیف:  قوامبن دالّدین محّم از موالنا فضل بحرالفضائل
(، ششمین فرهنگ فارسی موجود است که در ۱۱۴بن شرب مذّکر فاروقی )تألیف: از اشرب

 .(۸۳۳۸نقوی  ←قاره، نویسی فارسی در شبه)برای سیر فرهنگهند نوشته شده  ۀقارهشب

 مؤلف و زمان زندگی او ـ۱
گواهی  ۀجز شرح کوتاهی که خود او در مقدمهزندگی مؤلف ب ۀدربار فرهنگ به دست داده، آ

دیگری در دست نیست و بخشی از همان )مهاجرت از جونپور به موالوه و تقودیم کتوا  بوه 
 ۀمحفووظ در مووز ۀهای فرهنگ، یعنی نسختر( نیز فقط در یکی از نسخهپایین ←درخان، ق

  ِ خان قاضوی»کنود: است. مؤلف خود را چنوین معرفوی میآمده هجری ۸۸۱۲بریتانیا، مورَّ
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پیداست که اصل او از دهلوی « دهلوی». از نسبت 1«بدر محّمد دهلوی معروب به دهاروال
وال در زبان هندی پسوند نسبت است « واال»یا « وال»بوده و  هار  هار یوا  معنیبهدر د  ساکن د 

هار  نوزد  ،. در اوان جوانی گویوا در زادگواه خوود، دهلوی(Storey 1984: III(1)/12)منسو  به د 
قران و پیشووای مقتودای فضوالی صواحب»کوه او را  2الّدوله، معروب به بدهانهقاضی برهان
اسوت، درس نامیده« اکمول نحواریر بلغوای دهور»او را  زاده عاشق کوهو شیخ« بلغای عصر

هوای شوعرای متقودم و متوأّخر پرداخوت. سوپس در دیوان ۀبه مفالع« مدتی مدید»خواند و 
، در الفضـالءاداتاست، از دهلی به جونپور و پس از تألیف فرهنوگ زمانی که بر ما پوشیده

بن دالورخان کوه دربوار او مجموع خاناز آنجا به نزد قدر« سنة اثنین )؟( عشر ]و[ ثمانمایه»
تواریخ  ۀ. دربوار3ادبا، شعرا و علمای زمان خود بود، رفت و فرهنگ خود را بودو تقودیم کورد

و نیز هویوت قودرخان، حوامی مؤّلوف  هجری ۱۲۲یا  ۱۸۲دقیق تألیف کتا  بین دو تاریخ 
عوادل دقیوق شود، تاریخ تألیف فرهنگ به عربی، مکه مالحظه میاختالب نظر هست. چنان

 ۱۸۲تصوحیح کنویم، تواریخ « اثنوی»را به « اثنین»یک از دو تاریخ یادشده نیست. اگر هیچ
آیود. دسوت میبوه هجوری ۱۲۲تصحیح کنیم، تاریخ « عشرین»را به « عشر»و اگر  هجری
تواریخ اّولوی و برخوی  (p.1868 Blochmann , 7 ←)مثاًل رو، برای تألیف فرهنگ، برخی ازهمین
، ص ۸ ، ج۸۳۱۳؛ نفیسوی ۸۱، ص ۱ ، ج۸۳۱۳االسوالم ؛ داعویII/491/1 , Vol.1881 euRi ←)دیگور 

، ۳ ، ج۸۳۱۱)منوزوی  تاریخ دومی و دیگران (۱۳ ، ص۸۳۱۱؛ دبیرسیاقی ۱۵ ، ص۸۳۳۸؛ نقوی ۸۵۳

                                                      
ه1 وال. د  هار  (، شهری است در ایالت مالوه در مرکز هنود کوه نخسوتین تختگواه شواهان موالوه یوا Dharwal) ار در د 

؛ ۲۴وو۸۱ ، ص۸۵۱۱شوها  حکویم  ←( بوده )برای شاهان این خاندان، هجری ۱۳۱و۱۱۳: ومتغوری )حکبنی
 نقوی ←؛ نیز ۱ ، ص۸۳۱۸(. برخی )انجو شیرازی ۳۳۸ ، ص۸۳۱۱؛ زامباور ۸۵۱و۸۴۸، ص ۳ ، ج۸۳۵۳هندوشاه 

صوورت دهواریوال نیوز ( نوام اشوهر مؤّلوف را بوهHadi 1995, p. 112؛ ۱۳ ، ص۸۳۱۸؛ دبیرسویاقی ۱۱ ، ص۸۳۳۸
هار ارتباط داشته باشد، ولی تنها اطالعی که او به آورده هاروال پیداست که مؤّلف قاعدتًا باید با ناحیۀ د  اند. از نسبت د 

سفور بعد(. شاید پی  از عزیمت بوه  ←است )ور به چندیری نزد قدرخان رفتهدهد، این است که از جونپدست می
هار سکونت کرده باشد.  چندیری، یا زمان دیگری، مدتی در د 

الفضوالء ، از های اداتاست، ولی در نسخهضبط شده« دهانه( »Rieu 1881: II/491/1. این نام در فهرست ریو )2
 «معروب ببدهانه»است: وشتۀ ریو است، آشکارا آمدهبریتانیا که اساس نۀ جمله نسخۀ موز

در  و که گفته شدچنان وآن است ۀ گمان به قلم نویسندکه بی ،ادات الفضالءدانیم چرا این بخ  از مقدمۀ . ما نمی3
نعمت خود قدرخان و رقابت اعضای خاندان دالورخان بر ها نیست. شاید دهاروال پس از درگذشت ولیبیشتر نسخه

نامۀ مقّدمۀ فرهنگ خود را حذب کند. البته ایون احتموال را نیوز است که بخ  تقدیمحکمرانی مالوه، ترجیح دادهسر 
این بخ   ،سبب نارضایتی از شاهان مالوهبسا کاتبی نزدیک به عصر مؤّلِف فرهنگ، بهتوان نادیده انگاشت که چهنمی

 از مقدمه را حذب کرده باشد.
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. از آنجوا کوه دهواروال، 1انودرا در نظور گرفته هردو تاریخ (۲۳۱ ، ص۸۳۱۱؛ نوشاهی ۸۵۸۵ص 
ستوده، برخی او « خاقان اعظم و خان معظم»یده و او را با القابی چون قدرخان را شهریار نام

َوه یوا بنیبن خانرا با هوشنگ ألب توا  ۱۱۱غووری کوه از دالورخان دومین پادشاه شاهان مال 
؛ ۱۳ ، ص۸۳۱۸همانجوا؛ دبیرسویاقی  ،االسوالمداعی ←)اند رانود، یکوی انگاشوتهفرمان می ۱۳۱

یک از منابع تاریخی آن دوراِن ، ولی در هیچ؛ نوشاهی، همانجا(۸۱۴، ص۸ ، ج۸۳۱۱ذاکرالحسینی 
در نوام دهواروال « قاضوی»است. از عنووان خان به قدرخان نامبردار نبودههند، هوشنگ ألب

به منابع اشاره هادی بدون آید که شاید زمانی در دهار در منصب قضا نشسته باشد. نبیبرمی
مالوه از دهلی به دهار رفوت و از  ۀرخان، مؤّسس سلسلنویسد دهاروال به دعوت قدخود می

 ۀمؤسوس سلسول و کوه گفتوه شودچنوان و؛ ولی (Hadi 1995, p. 112) سوی او مقام قضا یافت
 ۀدر همو (۲۱وو۸۳ ، صعلووی ←ویژه مؤّسوس آن، )برای شرح پادشاهان این سلسله، بوهشاهان مالوه 

عزیمت دهواروال  ۀبِع آن دوراِن هند، دربارمنابع دالورخان است نه قدرخان و با اینکه در منا
به دهار و دستیابی او به مقام قضا اطالعی در دست نیست، ولی ممکن است چنوین اتفواقی 

   افتاده باشد.
گاهی ما از پسر او قدرخان اندک اسوت. در  ۀاز میان اعضای خانواد تـاری  دالورخان، آ

کوم هویوت و است که دستآمدهاو  ۀگزارش کوتاهی دربار هجری( ۱۳۵)تألیف:  محمدی
بن دالورخوان( در عهد او )هوشنگ» ،رشبر این گزاسازد. بنال حکومت او را روشن میمح

فتوحات عظیم برآمد و مهمات اهم مکفی گشت و بعد از چند سال چون بورادر او قودرخاِن 
چندیری در تحت تصرب سولفان هوشونگ  ۀخصال از سرای مستعار انتقال کرد، خّف ستوده

آید که در زمان فرمانروایی . از این گزارش برمی(شتپ ۸۲۴، برگ ۳، ج )محمد بهادرخان «رآمدد
هوشنگ، برادرش قدرخان بر چندیری )امروزه شهری کوچک در ایالت مادیواپرادش( حکوم 

کند، ایون اسوت کوه پوی  از دهواروال، است. شاهد دیگری که این نظر را تأیید میراندهمی
بون شورب موذّکر فواروقی، از اهوالی چنودیری، فرهنگوی به نام اشربنویس دیگری فرهنگ

به حامی  هجری ۱۱۴نامد و در می قدرخان ۀدانشنامرا  کند و آنفارسی به فارسی تألیف می
 2هجوری ۱۱۵کند. این تاریخ دو سال پی  از مرگ دالورخوان در تقدیم می ،خود، قدرخان

                                                      
نیوز بورای  هجری ۱۳۲( تاریخ ۲۳۱ ، ص۸۳۱۱؛ نوشاهی ۳۲۴ ، ص۸۳۱۳نوشاهی  ←)کراچی ۀ . در نسخۀ موز1

 ۱۲۳اسوت ایون فرهنوگ در که نوشته ۳۳، ص ۸ هجری، ج ۸۳۱۱خلیفه است )قس: حاجیتألیف این فرهنگ آمده
 است(.)!( نوشته شده خانبرای قدری

 ←؛ نیوز ۸۴۳، ص ۳ ، ج۸۳۵۳)فرشوته انود گوزارش کرده هجوری ۱۱۱. برخی منابع تاریخ مرگ دالورخان را در 2
 .(p. 276 Bazmee Ansari ,1982 ←هردو تاریخ، ۀ زامباور، همانجا؛ برای بحثی دربار
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فرهنوگ  ۀست و از این دعوای فواروقی در مقدموا (۸۱: ۸۵۱۱شها  حکیم  ←)برای این تاریخ، 
خداوند جّل و عال خفوا  ایون والوی را از »نعمت خود که در حق ولی (پشت ۱برگ  ،۲۱۸۳)

آید که قدرخان در زمان پدِر خوود، دالورخوان ، برمی«خانی به شاهی منّور و مشهور گرداند
ر زموان پادشواهی بورادرش نیز از سوی او والی چندیری بوده، ولی پس از مرگ دالورخان، د

 ۀاسوت؛ زیورا دهواروال در مقدموراندهاستقالل فرموان میهوشنگ شاه، گویا در این شهر به
او « خاقان اعظم و خان معّظوم»حامی خود را شهریار نامیده و با القابی چون  الفضالءادات

پس از مورگ که  باالتر( ←) تاری  محمدیاست. گذشته از این، از این گزارش نیک ستوده را
آید که قودرخان در ، برمی«چندیری در تحت تصّرب سلفان هوشنگ درآمد ۀخّف »قدرخان 

گذشوت قودرخان دانسوته نیسوت، ولوی است. تاریخ درراندهاستقالل حکم میقلمرو خود به
توان است، می( به او تقدیم کرده۱۲۲)یا هجری  ۱۸۲را در  الفضالءاداتکه دهاروال ازآنجا

که )سال درگذشت هوشنگ( محدود کرد. باری، چنان هجری ۱۳۱تا  ۱۸۲ا بین این تاریخ ر
( پیداست، این الفضالءاداتو  قدرخان ۀدانشنامهردو فرهنِگ تقدیمی به قدرخان ) ۀاز مقّدم

 .  1استواقع پشتیباِن ادبا و فضالی عصر خود بودهچندیری به کوچِک  شهرِ  حاکِم 
کوه نوام او در  دسـتوراالخوانت عربی به فارسی به نام اساز دیگر آثار دهاروال، فرهنگی 

. برخوی (۲ ، ص۸۳۳۵)دهوار اسوت آمده« خان بودر محّمود دهوارقاضی»این فرهنگ  ۀمقدم
؛ ۱۳ ، ص۸۳۱۸پوونج؛ دبیرسوویاقی  ، ص۸۳۳۵نجفووی اسووداللهی  ←)مووثاًل پژوهنوودگان معاصوور 

یوا بوه نقول از  الفضـالءادات ۀمبا استناد به مقد، (۱۳۲ ، صذاکرالحسینی، همانجا؛ فرهانی منفرد
احووال شواعران  ۀرجز این دو فرهنگ، کتا  دیگری نیز در توذکهاند که دهاروال بآورده ،ریو

( بوه چنوین دسـتوراالخوان ۀ)و نوه در مقدموالفضـالء ادات ۀاست، ولوی نوه در مقدموداشته
بریتانیا. فقط  ۀزر مود الفضالءادات ۀای اشاره شده و نه در شرح ریو از دهاروال و نسختذکره

به این نکته اشاره دارد که دهاروال افزون بور اسوتفاده از  الفضالءادات ۀریو با استناد به مقدم
هوای پادشواهان و کشوورها و نیوز اصوفالحات شوعرِی های پی  از خود، ناملغاِت فرهنگ

ا در هوای شواعرانی چوون خاقوانی، انووری، فاریوابی، فردوسوی و سوعدی رموجود در دیوان
گاهی دیگری از دهاروال در دست نیست، جوز آنکوه بوه گوزارش  .2استفرهنگ خود آورده آ

                                                      
ش ( حدس می زند که قدرخان مذکور همان قدرخان لکنهویی است کوه از  وپنج  ، ص۸۳۳۵. نجفی اسداللهی )1

راند. پس دهاروال در اوایل قورن هشوتم هجوری از جانب سالطین دهلی بر بنگاله فرمان می هجری ۴۳۱و۴۲۱سال 
روی هویچاست نه تألیف آن؛ ولی این حدس به الفضالءاداتتاریخ استنسا   هجری ۱۲۲یا  ۱۸۲زیسته و تاریخ می

 با گزارش دهاروال و منابع دیگر همخوانی ندارد. وکه باالتر توضیح داده شد چنان و مقرون به صوا  نیست و
زده و نادرسوتی از ایون شاعران به دهاروال در نتیجۀ ترجمۀ شتا ۀ انتسا  نادرست کتابی در تذکر نماید. چنین می2

 جملۀ ریو باشد:
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 البـر الّدین مکی، مصّنف او از اجداد عاّلمه قفب (۳۳، ص ۸ ، جخلیفه)حاجیالظنون کشف
بون بون نصویرالدینبه قلم موسی دستوراالخوان ۀترین نسخکه کهن. ازآنجااستبوده اليمانی

 شوو ( ، ص۸۳۳۵)اسووت، نجفووی اسووداللهی کتابووت شده هجووری ۱۲۴ الدین درشوومس
)کذا!(. « عادً  قاضی خان خود باید چند سال پی  از این تاریخ زیسته باشد»است که نوشته

 آید.دست نمیای بهلف هیچ نتیجهزمان حیات مؤ ۀرولی از تاریخ مذکور دربا

 الفضالء و منابع آنادات ـ۲
بادلیان به سه صورت آمده کوه دو صوورت آن در خوارج از موتن  ۀعنوان این فرهنگ در نسخ

 الفضـالتادابفرهنوگ »نادرسوت، شود: یک جا بهاصلی در صفحات آغازین آن دیده می
این نسخه بوه  ۀ، ولی در مقدم(ور ۲)برگ « الفضالةادافرهنگ »و در جای دیگر،  (شتپ ۸)برگ 

و در  الفضـالةاداصوورت ( فقوط بوهآ ،ب، سدیگور ) ۀسه نسخ ۀقلم دهاروال و نیز در مقدم
 است.آمده الفضالاداتصورت به بریتانیا ۀزمو ۀنسخ

در »اسوت: قسوم اول ، به دو بخ  بزرگ تقسویم شده1که بدون شاهد است ،این فرهنگ
اساس حرب نخست و هور قسوم قسم اول بر«. اصفالح شعرا»وم در و قسم د« لغات فارسی

 است.مات مرتب شدهو آخِر کل 2خود بر اساس حرب دوم
 است: مؤّلف منابع فرهنگ خود را چنین معرفی کرده

اسهمان «: فخر قواس ۀنامفرهنگ». ۸ از فخرالّدین مبارکشواه قوّواس غزنووی  فرهنگ قو 
 .3)تألیف: اواخر قرن هفتم یا اوایل قرن هشتم هجری(

در دسوت  از این فرهنگ و نوام مؤلوف و زموان توألیف آن اطالعوی«: رسالة النصير». ۲
فرهنوگ »از این فرهنگ و نیز از فرهنگ دیگوری بوا عنووان  فرهنگ جهانهيرینیست. مؤّلف 

                                                                                                                             
To the above he added other words, names of kings and countries, etc., collected by him in the 

Dīvāns, as well as poetical phrases used by KhāĶānī, Anvari, Fāriyābī, Firdausī, Sa‘di and 

other classical poets (Rieu 1881, Vol. II, 491/2). 

 :استآمدهکه اساس نوشتۀ ریو است، چنین  الفضالءاداتدر مقدمۀ 
ۀ های موذکور مسوفور نیسوت و بنوده را از اسواتذنامهکه در فرهنگ ،لغات دیگر و اسامی سالطین و بلدان و امثال آن

آن نیز با این لغوات ضوم کورده و اصوفالحات و تراکیوب  ،قراءت دواوین مع اختالب االخانین محقق شدهمذکور و 
خاقانی و انوری و فاریابی و فردوسی و نظامی و مشاهیر شعرای دیگر و سعدی که دانستن آن نیوز ناچوار  دیواناشعار 

ف گردانیۀ بود بر انداز  د.فهم خود چنانچه از اساتذه مسمود بود، مؤلَّ
که در معرفوی ایون چنان واست از شواهد شعری که  مشحونبریتانیا ۀ ، نسخۀ موزالفضالءاداتهای . از میان نسخه1

 های بعدی است.از افزوده و نسخه نشان داده خواهد شد
 است.. در چند قسم ترتیب الفبایی حرب دوم کلمات لحاظ نشده2
 )چاپ دوم(. ۸۳۱۳ ، تهران، . به کوش  نذیر احمد، بنگاه ترجمه و نشر کتا3
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منوابع خوود نوام  ۀردر زمو« نظوامی ۀنامتمیم الغزنوی، معروب بوه سوخنبن رنصیبن دسعی
این دو فرهنوگ کوه از هویچ یوک نشوانی در دسوت نیسوت، نشوان  ۀاست و ذکر جداگانبرده
. بجوز (۸۸۳وو۸۸۳، ۱۲: ۸۳۱۱)قس: دبیرسیاقی دو فرهنگ جداگانه باشند دهد که قاعدتًا باید می

رسـالة بوه « دژخویم»و « برزن»های ، در متن آن نیز دو بار ذیل واژهادات الفضالء ۀدر مقّدم
 است.اشاره شده النصير

بن احمد اسودی طوسوی از ابومنصور علی لغت فرسهمان کتا  «: اسدی طوسی». ۳
ترین فرهنگ فارسی بوه ، کهن(۱۱۳: ۸۳۵۳صادقی  ←ق؛ برای این تاریخ، ۴۱۳تا  ۳۱۱)تألیف: بین 

بوه ایون  فرغنـد ۀژفارسِی موجود با شواهد شعری. دهاروال در متن فرهنگ خود نیز، ذیول وا
 است. اشاره کرده« اسدی طوسی نامۀفرهنگ»فرهنگ با عنواِن 

 .1(۴۳۳نوشتۀ حاجب خیرات دهلوی )تألیف: «: االفاضلدستور». ۳
شواه که فرهنگ خوود را در عهود تغلق 2از شخصی با تخّل  عاشق«: الشعراءلسان». ۱
دهواروال  ،که دیدیماست. چناناز سالطین هند تألیف کرده هجری( ۴۵۱و۴۱۲: ومت)حک

اسوت و اسوتادان خوود نوام برده ۀرزاده عاشوق، در زمودر مقّدمۀ خود از شخصی به نام شیخ
 ,Rieu 1881, Vol. II)اند یکوی انگاشوته الشـعراءلسـانؤّلف برخی همین شخ  را با عاشق م

است با تخّلو  ای بودهنویسنده الشعراءلسان، ولی نذیر احمد بر آن است که مؤّلف (491/2
فرهنـگ زیورا مؤّلوف  .زاده عاشوقنویِس دیگری است جز شویخعاشق و این شخ  فرهنگ

زاده عاشق منابع خود هم از فرهنگ شیخ ۀردر زم (۴، ص ۸ ، ج۸۳۱۳)انجو شیرازی  جهانهيری
عراءلسانبرد و هم از نام می هموه، ایون احتموال را نیوز . بااین(۳وو۳ ، ص۸۳۴۳)نذیر احمد  الش 

رفتوه در فرهنوگ نام ۳۱واقع از همۀ به فرهنگ جهانهيریتوان نادیده انگاشت که مؤّلف نمی
هوای دیگور نوشوته و را از روی فرهنگهوا مّقدمۀ کتاب  بهره نگرفته و فقط نواِم برخوی از آن

عرالسانسان یک فرهنگ را که در یکی از منابع او با عنوان بدین آمده بوده و در منبع دیگر  الش 
اسوت. زاده عاشق(، دو فرهنگ جداگانه انگاشته و ثبت کردهاش )فرهنگ شیخبا نام نویسنده

فرهنوگ »کوه از فرهنگوی بوه نوام کند، این اسوت قرینۀ دیگری که این احتمال را تقویت می
)انجوو شویرازی،  فرهنـگ جهـانهيریهیچ اطالعی جز ذکر نام آن در مقّدمۀ « زاده عاشقشیخ

در بیتی تخّل  خوود، یعنوی  الشعراءلساندانیم که مؤّلف در دست نیست، ولی می همانجوا(
از میوان دو  و که دیدیمچنان و. همچنین دهاروال 3(۱۱ ، ص۸۳۴۳)عاشق است را آورده ،عاشق

                                                      
 .۸۳۱۲. به کوش  نذیر احمد، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران، 1
 .۸۵۵۱ / ۸۳۴۳. به کوش  نذیر احمد، رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، دهلی نو، 2
 / جهان تا هست بادا شاه فیروز چنین گوید شب و روز عاشق. دعا 3
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منوابع خوود آورده و  ۀررا هوم در زمو الشـعراءلساناستاد خود، از شیخ زاده عاشق نام برده و 
مند کرده باشد. اگر این نویسی عالقهشاگرد خود را به فن فرهنگ °رسد همین استادنظر میبه

عرالسانزاده عاشق فرهنگ دیگری جز شیخ اسوتاد  داشت، البود دهواروال از فرهنوگمی الش 
در پایوان  عاشـ کرد. گذشته از این، عنوان کامل فرهنوِگ برد و از آن استفاده میخود نام می

عرالسانمقدمۀ  و شواید دهواروال عنووان « لسان الّشعراء و بیان الفضوالء»چنین است:  ءالش 
ادات ، «بیان الفضوالء»فرهنگ خود را به تأثیر از بخ  دوم عنوان فرهنگ استاد خود، یعنی 

ای اسوت کوه بوه نوشوتۀ بوه انودازه الشعراءلساندهاروال از  ۀدنام نهاده باشد. استفا الفضالء
، همووۀ لغووات الفضــالءداتا، در هجووری( ۵۲۱)تووألیف:  الفضــالءمؤی د مؤّلووف فرهنووگ

عرالسان کوه جوامع  الفضـالءاداتو : »۳۳۸، ص ۸ ، جالد دهلووی ←)مثاًل است گنجانده شده ءالش 
ــعرالسانو در : »۸۱۱، ص ۸ ، جهمووان ←؛ نیووز «و غیوور آن اسووت اءالشــعرلســانلغووات  کووه مرجووع  ءالش 

 .(۳، ص ۸۳۴۳نذیر احمد  ،؛ نیز...« است الفضالءادات

ــانی». ۱ ــد بره از ایوون فرهنووگ هوویچ اطالعووی در دسووت نیسووت و گذشووته از «: فوای
و شویرازی )انجواسوت نیوز از آن نوام رفته فرهنـگ جهـانهيریمنوابع  ۀر، در زموالفضالءادات
 .(۱ ، ص۸۳۱۳و۸۳۱۸

های فارسی دیگر حاکی از آن است کوه ذکر نام فردوسی در کنار فرهنگ«: فردوسی». ۴
است کوه فرهنگی  ۀدشزه نیست، بلکه کوتاهادر اینجا منظور ناِم شخِ  فردوسی، شاعر پرآو

شوتم کوه در هموان قورن ه ،زفان گویـاپی  از دهاروال تألیف شده و از جمله منابع فرهنگ 
بار  ۲۱نزدیک  زفان گویااست. در فرهنگ ( نوشته شده، نیز بودهالفضالءادات)مقارن تألیف 

فردوسوی »یوا ...«  در فردوسوی اسوت»خووریم: ها به این عبارت برمیدر معانی برخی واژه
ولوی تنهوا در یوک جوا، ، (دهاز، خروش، ببر بيانذیِل  ،۸۳۱۸بدرالدین ابراهیم  ← ،)مثالً ...« گوید 
و در  «ادرک»: تلـک»اسوت: ذکور شده« نامـۀ فردوسـیفرهنگ»نام فرهنوگ،  تل  ۀژذیل وا
. (۱۲ ، ص)همان« گویند جلبانباشد که به تازی آن را  «دانه» تل است  نامۀ فردوسیفرهنگ

(، ژکـان)یا  زکان، راغ، خروش، ببر بياننامه، از جمله قول از این فرهنگهای مناز برخی واژه
، ولی استبر داشتهفردوسی را در شاهنامۀهای پیداست که واژه کوپالو  هبدک، کبست، شيد

 کالبـه، ميزدنیست )مانند  شاهنامههای منقول از این فرهنگ در که برخی دیگر از واژهازآنجا
)بورای بوده باشود  شاهنامههای مختِ ّ واژه نامۀ فردوسیفرهنگرسد که نظر نمی(، بهدهازو 

 .(۳۳و۳۳ ، ص۸۳۴۴خفیبی  ←شواهد منقول از آن، هویت این فرهنگ و 
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بوه فرهنوگ  خنج  ۀژوا افزون بر منابع باال، دهاروال در متن فرهنگ نیز در یک جا ذیل
اجمـال تر آن اشاره کورده و در حاشویۀ نسوخۀ بادلیوان عنووان کامول اجمالدیگری با عنوان 

آنکوه در فرهنوگ  است. از این فرهنگ اطوالد دیگوری در دسوت نیسوت، جوزآمده حسينی
و  (۴۱۱، ص ۲ ، ج۸۳۳۱)سوروری  ژنهدان ۀژذیل دو وا هجری( ۸۱۲۱)تألیف:  الفرسمجمع
. اسوتاشواره شده اجمـال حسـينیبه ایون فرهنوگ بوا عنووان  (۴۱۳، ص ۲ ، ج)همان ساسان

ــان ۀژسووروری ذیوول وا ــينیدر »اسووت: چنووین نوشته ساس ــال حس ــالءو  اجم  ادات الفض
 «  هم آید. “گدا”معنیبه

ها چه نویسان بعدی بوده و بسیاری از آنیکی از منابع مهم فرهنگ الفضالءاداتفرهنگ 
نامۀ شـرفانود: انود. از آن جملهدر مقّدمه و چه در متن کتا  خود به این فرهنگ اشاره کرده

 الفضـالءمؤید، (زاور، ذیول ۱۸۱، ص ۸ ، ج۸۳۱۱قوام فاروقی  ←) هجری( ۱۴۱)تألیف:  منيری
ــلمدار؛ (۲ هجووری، ص ۸۳۱۲محموود الد ) هجووری( ۵۲۱)تووألیف:   ۸۱۱۸)تووألیف:  االفاض

 هجوری( ۸۱۸۴وو۸۱۱۱)توألیف:  فرهنگ جهانهيری؛ (۳ ، ص۸۳۳۴فیضی سرهندی ) هجری(
 ۸۱۸۱از علی یوسوف شویروانی )توألیف:  فرهنگ در  دری؛ (۱ ، ص۸۳۱۳و۸۳۱۸انجو شیرازی )

، نامهلغت. (p. I , Vol.1924 nowIva ,376 ←نسخۀ خفی محفوظ در انجمن آسیایی بنگال؛ ) هجری(
و  نشـيمه، نـوان، سابود، شنگذیل  ،۸۳۴۴)دهخدا  1«ادات»و « الفضالءادات»هایی چون با عنوان

 الفضـالءاداتبی  از دیگوران از  الفرسمجمعها، سروری در . از میان این فرهنگها(جز آن
هوا از ایون هوا و ضوبط و تلفوظ آنژهمورد( در معنی وا ۲۸۱بهره برده و بی  از دویست بار )

 است. فرهنگ به نام نقل کرده

 الفضالءهای اداتویژگیـ ۳
 به شرح زیر است: الفضالءاداتهای برخی ویژگی

هایی بهره برده که امروزه های مهم این فرهنگ این است که مؤّلف از فرهنگاز ویژگی. ۸
نامـۀ فرهنگ، فواید برهانی، رسالة النصيراند: است؛ از آن جملهها باقی نماندهای از آننسخه

 .باالتر( ←) اجمال حسينیو  فردوسی

اسوت. دسوت دادههای عربی و هندی لغات را نیز بهدر معنی بسیاری از لغات معادل. ۲
نخستین فرهنگی اسوت کوه در آن  الفضالءاداتهای موجود، رسد از میان فرهنگبه نظر می

 آمده باشد.معادل هندی بسیاری لغات 

                                                      
است )مثاًل  دستوراالخوان، مراد فرهنگ دیگر دهاروال، یعنی انداستناد کرده« دهار»به  نامهلغتمؤلفان . ولی هرجا 1

 (دباج، دستار، دباءذیِل  ←
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 ،سـنجقبر ندارد، بلکه برخی لغات عربی )ماننوِد این فرهنگ فقط لغات فارسی را در. ۳
( را یلـواج و ،سـنسن، خرخشـهمانند ( و ترکی )غاریقون و ،دغدغهکه اصل آن ترکی است، 

 شود.نیز شامل می

هوا آن که مؤّلِف فرهنگ هندی است، گاهی فقط معادل هندی لغات را در جلوِ ازآنجا. ۳
کوه لغتوی اسوت هنودی « چهپور»اسوت: ، فقوط نوشتهوردو است. مثاًل ذیل مدخِل نوشته

 .)دهخدا(« آنچه از کاه و نی راست کنند» معنیبه

نویسان هندی بدان سبب که زبان فارسی زبان دوم ایشان بود و به زبان فارسی فرهنگ. ۱
انود و ایون و تحریوف کردههوا را بود خوانوده و تصوحیف تسّلط کافی نداشوتند، برخوی واژه

اسشده در هند، از جمله های نوشتهتحریفات و تصحیفات در نخستین فرهنگ ، فرهنگ قـو 
هوا از جملوه یوک از ایون فرهنگشوود. هردیوده میآشوکارا  دستوراالفاضـلو  الشعراءلسان
های ، هم تحریفات و تصحیفات منابع خود را منتقل کرده و هوم بوا بودخوانیالفضالءادات

ویژه های بعودی، بوهخود، تحریفات و تصحیفات دیگری را در کتا  خود آورده و به فرهنگ
ل آورد که را مثا« انتظار» معنیبه برمرتوان لغت اند. در مورد اول، میانتقال داده برهان قاطع

، ادات( در متون فارسی شواهد دارد. پوی  از برمر گرفتنو  برمر داشتنهمراه با ترکیبات آن )
 زفـان گویـادر  آموده و پرمـرایون لغوت بوه صوورت  (۸۸۵ ، ص۸۳۴۳)عاشق  الشعراءلسان در

ضوبط شوده و هوم صوورِت  پرمرهم صورِت  الفضالءاداتو  (۳۳ ، ص۸۳۱۸)بدرالدین ابراهیم 
هوای های بعدی همین دو صورت را از فرهنگاست. فرهنگبدان افزوده شده پزمرمصّحِف 

برهـان اند، تا آنجا کوه در ِف دیگری را نیز به این دو افزودههای مصّح مذکور گرفته و صورت
اسوت: افزون بر این دو صورت، ش  صورت مصوّحِف دیگور از ایون لغوت درج شده قاطع
و  برمـردرسِت . صورِت ذیل همین لغات( ،۸۳۴۱برهان  ←) پرموز و  پرموز، پرمور، پرمو، برمو

 اند.خل شدهدهخدا نیز مد نامۀلغتهفت صورت مصّحِف آن در 
 بر دارد.می تاریخی و جغرافیایی را نیز در. این فرهنگ افزون بر لغات، اسا۱

 های خطی ادات الفضالءنسخه ـ۴
نویسان بعد از خود بوده و همواره مورد توّجه فرهنگ ادات الفضالءکه گفته شد فرهنگ چنان
های نسوخه و مانوده کوه تنهوا یوک نسوخه از آن بواقی و دانشنامۀ قدرخانخالب رو برازاین

شده بوه ترتیوب تواریخ کتابوت های شناساییبازمانده از آن اندک نیست. در زیر، همۀ نسخه
 :شونداختصار معرفی میها بهآن
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)شویرانی( بوه خوط نسوخ کهون  ۱۲۳۱ ۀر. نسخۀ دانشگاه پنجا  در الهوور بوه شوما۸
، از آغاز تا اوایل حرب . این نسخه فقط حدود نیمی از فرهنگ(۱۵۲، ص ۸ ، ج۸۳۵۱)نوشاهی، 

َتَره»بر دارد و با مدخِل را در« ش» نه از نوام  ،اینرشود. بنابمی متن آن قفع «معروب ۀرت :شاه 
گاهی داریم و نه از تاریخ کتابت آن. نوشاهی  اساس خط نسخه )َنسوخ بر )همانجا(کاتب آن آ

لیف یافته، کتابت زند که در قرن نهم هجری، یعنی همان قرنی که فرهنگ تأکهن( حدس می
 است.شده

 N. M. 1967-107کراچوی، بوه نشواِن  ۀز، نسوخۀ مووهجوری ۵. کراچی، حدوِد قرن ۲
 .(۳۲۴ ، ص۸۳۱۳)نوشاهی 

: نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ فاتح در استانبول ترکیه بوه هجری ۸. استانبول، حدود قرن ۳
کرده و نه تواریخ کتابوت  . این نسخه انجامه دارد، ولی کاتب نه نام خود را ثبت۱۸۱۵ ۀرشما

است کوه در نخستین صفحۀ بدرقه، نوشته شده«. تم بعون الله و توفیقه»است: را، فقط نوشته
است. محمودخاِن مذکور در وقف شده« سلفان الغازی محمودخان»این نسخه به کتابخانۀ 

ایوون نوشووته، بووه احتمووال قوووی همووان سوولفان محمودخووان، پادشوواه عثمووانی اسووت کووه از 
رانوود. بنووابراین، ایوون نسووخۀ فرمووان می موویالدی ۸۴۱۳ووو۸۴۳۱ /هجووری  ۸۸۱۴ووو۸۸۳۲
بوه کتابخانوۀ ایون  هجوری ۸۸۱۴در زمانی پی  از درگذشت محمودخوان در  الفضالءادات

است. با توّجه به این تاریخ و خط نسخه، احتمااًل نسخۀ موذکور در حودود پادشاه وقف شده
 .استقرن دهم یا یازدهم هجری کتابت شده

 ۀر: نسخۀ محفوظ در کتابخانوۀ ملوی پواریس بوه شوماهجری ۸۱. پاریس، حدوِد قرن ۳
 .(Blochet 1905, Vol. II, p. 973)برگ  ۸۱۱، ۵۴۲

کوه اکنوون بوه  وابخانۀ بادلیان این نسخه در کتهجری:  ۸۱۲۳. بادلیان، مورِ  پی  از ۱
)بورای معرفوی ایون شوود داری مینگه ۸۴۸۱ ۀربه شما و استبریتانیا در لندن انتقال یافته ۀزمو

های ایون فرهنوگ محسوو  و از معتبرتورین نسوخه (p. I , Vol.1889 Ethé ,1005 ←نسوخه، 
یق که تاریخ کتابوت نودارد، صفحه، به خط نستعل ۲۳۵شود. این نسخه مشتمل است بر می

هایی روی آستر بدرقه و نخستین صفحۀ بدرقه چند سجِع مهر با تاریخ و نیز یادداشتولی بر
ا، سجِع مهری است به هترین آنخورد. کهنچشم میاز برخی مالکان نسخه با ذکر تاریخ به

 .هجری ۸۱۲۳تاریِخ 

قدس در در کتابخانۀ آستان  ۲۴۱۲۸ ۀر: این نسخه به شماهجری ۸۱۳۱. آستان قدس ۱
بر انجامۀ کاتوب کوه خوود را محمدحسوین بیخوودی جنابودی شود. بنامشهد نگهداری می
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اسوت. کاتوب نسوخه کتابت شده ۸۱۳۱ ۀدالقعکند، این نسخه در ذیادی( معرفی می)گناب
گاهی معانی کلمات را با عبارات دیگری نوشته و گاهی نیز خود مفالب عجیبی را در معانی 

 است.برخی کلمات آورده
قاص، مور  پنجشنبه  ۳۴۳ ۀر: پنجا  بهلک ال بریری، به شماهجری ۸۱۳۱. الهور ۴

)منوزوی [ ۴۲ ، ص۲برگ ]مخفوطات فارسیة منظور احسن عباسوی  ۵۳، ۸۱۳۱ذیحجۀ  ۲۸
 .(۸۵۸۵، ص ۳ ، ج۸۳۱۱

 ,Madras 1893)های شرقی َمودَرس هنود نویس: کتابخانۀ دستهجری ۸۱۳۱. َمدَرس ۱

Vol. I, p. 400a). 

ِ  ذیبریتانیا ۀز. نسخۀ مو۵ بر انجامۀ کاتب )بنا میالدی ۸۱۵۸ / هجری ۸۸۱۲الحّجۀ ، مورَّ
آمیز نسوبتًا صفحه( بوه خوط شکسوته ۲۱۲برگ ) Or. 1262 ،۸۱۸، به نشان (پشت ۵۱در برگ 

یک . این نسخه سه ویژگی مهم دارد که در هیچ(Rieu 1881, Vol II, 491/1-492/1)خوِش هندی 
 های دیگر نیست:از نسخه

ی ، این نسخه در میان دیباچوۀ فرهنوگ، بخو  اضوافبواالتر( ←)که گفته شد الف( چنان
 است.مهّمی دارد که در آن، از زندگِی مؤلِف فرهنگ سخن گفته شده

های یوک از نسوخهها آمده که در هیچ ( در متن و حواشی این نسخه انبوهی از مدخل
نمایود کاتوب نسوخه یوا یکوی از کاتبوان پوی  از او، شود. چنین میدر دسترس ما دیده نمی

های دیگری مقابله کورده و موتن اسواس خوود را را با فرهنگ یا فرهنگ الفضالءاداتفرهنگ 
 . استتکمیل کرده

این نسخه برای بسویاری  شاهد ندارد، ولی در الفضالءاداتکه باالتر گفته شد، ج( چنان
 شود.های دیگر دیده نمییک از نسخههم تقریبًا در هیچ اهد نقل شده که بازها شمدخل

در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه پنجوا   : نسخۀ محفوظهجری ۸۲۳۱. دانشگاه پنجا  ۸۱
ِ  یوازدهم رجوب المرجوب  الودین حیودرخان در عهود غازی ۸۲۳۱الهور )پاکستان(، مورَّ

 .(۱۵۲، ص ۸ ، ج۸۳۵۱)نوشاهی سفر  ۸۴برگ،  ۸۳۳پناه خلدالله ملکه، نستعلیق، جهان

 .(Ivanow 1924, p. 1413)تاریخ . جامعۀ آسیایی بنگال، بی۸۸

 ۲۱۱ ۀرنسوخۀ محفووظ در کتابخانوۀ آصوفیه در حیودرآباد، شوما ریخ:تا. آصفیه، بی۸۲
 .(۸۳۱۱، ص ۲، ج ۸۳۳۲و۸۳۳۸)آصفیه 
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، باالتر( ←)در کتابخانۀ بادلیان  الفضالءاداتتاریخ: افزون بر نسخۀ مهم . بادلیان، بی۸۳
در ایون  ۸۴۸۴ ۀرصفحه به خوط نسوتعلیق بوه شوما ۸۱۳نسخۀ دیگری نیز از این فرهنگ در 

  .(Ethé 1889, Vol. I, p. 1005)شود نه نگهداری نگهداری میکتابخا

توواریخ: از ایوون نسووخه هوویچ اطالعووی در دسووت نیسووت، فقووط دبیرسوواقی . کیووا، بی۸۳
 ، ص۸۳۱۱)دبیرسیاقی است در اختیار صادق کیا بوده الفضالءاداتای از است که نسخهنوشته

 نتیجه ماند.یهای ما نیز برای دسترسی به این نسخه بو کوش  (۱۳

 منابع
، بوه کوشو  رحویم فرهنگ جهـانهيری(، ۸۳۱۸بن فخرالدین حسن )الدین حسینانجو شیرازی، میرجمال

 عفیفی، دانشگاه مشهد، مشهد.
 ، حیدرآباد.خانۀ آصفيهفارسی و اردو مخزونۀ کتب ،فهرست کتب عربی(، ۸۳۳۳و۸۳۳۲آصفیه )

اللوه ، بوه کوشو  حبیبا و جهان پویا، فرهنگ لغات فـرسفرهنهنامۀ زفان گوی(، ۸۳۱۸بدرالدین ابراهیم )
 طالبی، پازینه، تهران.

 ، به کوش  محمد معین، امیرکبیر، تهران.برهان قاطع(، ۸۳۴۱خلف تبریزی )بن برهان، محمدحسین
، کشف الظنـون عـن اسـامی الکتـب والفنـون(، ۸۵۳۸ /هجری  ۸۳۱۱عبدالله )بن خلیفه، مصففیحاجی

 استانبول.
، ۳، سوال نامۀ فرهنهسـتان، «تا امروز از آغاز شاهنامههای نگاهی به فرهنگ»(، ۸۳۴۴، ابوالفضل )خفیبی
 .۱۴و۳۴های فحه(، ص۸۱مسلسل:  ۀر)شما ۳ ۀرشما

 ، شرکت دان ، تهران.فرهنگ نظام(، ۸۳۱۳االسالم، سیدمحمدعلی )داعی
 سپرک، تهران.، اهاگونههای فارسی و فرهنگفرهنگ(، ۸۳۱۱دبیرسیاقی، سیدمحمد )

، به کوش  سوعید نجفوی اسوداللهی، بنیواد فرهنوگ دستوراالخوان(، ۸۳۳۵خان بدر محّمد )دهار، قاضی
 ایران، تهران.

 .۸۳۴۴جدید،  ۀر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دونامهلغتاکبر، دهخدا، علی
، بوه سرپرسوتی ۸لوِد ج، اسـالمی ـ رانـیفرهنگ آثاِر ای، «الفضالءادات»(، ۸۳۱۱ذاکرالحسینی، محسن )

 احمد سمیعی )گیالنی(، سروش، تهران.
، ترجمۀ محمودجواد نامۀ خلفا و شهریاران و سير تاریخی حوادث اسالمنسب(، ۸۳۱۱زامباور، ادوارد فن )

 مشکور، کتابفروشی خّیام، تهران.
کوشوو  محموود ، بووه الفـرسمجمــع(، ۸۳۳۸ووو۸۳۳۱حوواجی محمود کاشووانی )بن سوروری، محمدقاسووم

 اکبر علمی، تهران. دبیرسیاقی، علی
، به کوش  نورالحسن انصاری، جمال مآثر محمودشاهی(، ۸۵۱۱بن محمود کرمانی )شها  حکیم، علی

 پرنتنگ پریس، دهلی.
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، به سرپرستی اسوماعیل ۱لِد ج، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، «لغت فرس»، (۸۳۵۳) اشربصادقی، علی
 ان و اد  فارسی، تهران.سعادت، فرهنگستان زب

، به کوش  نذیر احمد، رایزنی فرهنگوی جمهووری اسوالمی ایوران، فرهنگ لسان الشعراء(، ۸۳۴۳عاشق )
 دهلی نو.

الحق انصواری، دانشوگاه ، به کوش  محمد ولیکليات عرفی(، ۸۳۴۱الدین محمد )عرفی شیرازی، جمال
 تهران، تهران.

 ، انوار المفابع، لکهنو.اهان مالو شتا(، علوی، مولوی امیراحمد صاحب )بی
ه غیاثوواب و رخسوواره ، بووه کوشو  نوراللوودانشــنامۀ قــدرخان(، ۲۱۸۳شوورب الموذّکر )بن فواروقی، اشوورب

 ، دانشگاه دولتی خجند، خجند.الدیناوانظام
معانی، شرکت اقبوال و ، به کوش  احمد گلچینميخانه ۀرتکک(، ۸۳۳۱فخرالزمانی، مال عبدالنبی قزوینی )

 اء، تهران.شرک
ری، انجمن آثار یکوش  محمدرضا نص، به۳لِد ج،   فرشتهیتار(، ۸۳۵۳) یغالمعلبن فرشته، محمدقاسم

 .، تهرانیو مفاخر فرهنگ
، بوه ۲لوِد ج، قار دانشنامۀ زبان و ادب فارسـی در شـبه، «بدر محمد دهار»(، ۸۳۱۴فرهانی منفرد، مهدی )

 فارسی، تهران.کوش  علی مؤّذنی، فرهنگستان زبان و اد  
باقر، دانشگاه پنجوا ، الهوور،  ، به کوش  محمدَمداراالفاضل(، ۸۳۳۵و۸۳۳۴فیضی سرهندی، الله داد )

 .۸۳۳۵، جلد چهارم: ۸۳۳۱، جلد سوم: ۸۳۳۱، جلد دوم: ۸۳۳۴جلد یکم: 
 ، بوه کوشو  حکیموه دبیوران،شرفنامۀ َمنَيری یـا فرهنـگ ابراهيمـی(، ۸۳۱۱و۸۳۱۱قوام فاروقی، ابراهیم )

 پژوهشگاه علوم انسانی و مفالعات فرهنگی، تهران.
 ، نولکشور، لکهنو.مؤی د الفضالء، هجری( ۸۳۱۲الد دهلوی، محّمد )

دیمحمد بهادرخان،   ، ص۳ ، جOr. 137بریتانیوا در لنودن، بوه نشواِن  ۀز، نسخۀ محفوظ در موتاری  محم 
 شماِر دیجیتالی(.)صفحه ۸۲۴

 ای، تهران.، مؤّسسۀ فرهنگی منفقههای خطی فارسیفهرست نسخه(، ۸۳۱۱منزوی، احمد )
 «(.دهار» ←) دستوراالخوانمقّدمۀ  ،(۸۳۳۵نجفی اسداللهی، سعید )

 عاشق(. ←) الشعراءفرهنگ لسان(، پیشگفتاِر ۸۳۳۴نذیر احمد )
، فروغوی، تاری  نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تـا پایـان قـرن دهـم هجـری(، ۸۳۱۳نفیسی، سعید )

 هران.ت
 کل نگارش وزارت فرهنگ، تهران. ۀر، ادانویسی فارسی در هند و پاکستانفرهنگ(، ۸۳۳۸نقوی، شهریار )
، کراچوی، مرکوز تحقیقوات ملی پاکستان ۀزهای خطی فارسی موفهرست نسخه، (۸۳۱۳)نوشاهی، عارب 

 فارسی ایران و پاکستان، الهور.
، بوه سرپرسوتی اسوماعیل ۳لوِد ج، ن و ادب فارسـیدانشـنامۀ زبـا، «دهواروال»(، ۸۳۱۱نوشاهی، عارب )

 سعادت، فرهنگستان زبان و اد  فارسی، تهران.
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های خطـی فارسـی کتابخانـۀ مرکـزی دانشـها  پنجـاب الهـور فهرست نسـخه(، ۸۳۵۱نوشاهی، عارب )
 های آزاد، پیرزاده، شیرانی، کیفی و عمومی(، مرکز پژوهشی میراث مکتو ، تهران.)مجموعه پاکستان

عوادل،  ، زیِر نظوِر غالمعلوی حوّداد۸۱ لِد ج، دانشنامۀ جهان اسالم، «دهاروال»(، ۸۳۵۲وشاهی، عارب )ن
 المعارب اسالمی، تهران. بنیاد دایر
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