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-سلطان» حکومت دورهزبان عثمانیست که در ترک و فقیه شناسلغت ( ادیب،م.1661/ق.869

، در موخره نوشتة مؤلف به و است هزار کلمه 04 حاوی کهزیست. این فرهنگ لغت می «قانونینسلیما

نیز در میان  وعثمانی  نه چندان دور، در سرزمینای در گذشته ،یافتهپایان در کوتاهیه .ق869در 

زبان ایرانی، از شهرت و اقبال بسیاری برخوردار و محل رجوع خاص و آموزان ترکو عربی طالبان علم 

شده، ن، این فرهنگ ارزشمند ولی فراموششده تا حد توادر این نوشته،کوشیده است.عام بوده

برای  ش،ها و توضیحاتهایی از مدخلموخره آن، همچنین نمونهبازشناسی و بررسی شود و مقدمه و 

ر شناخت دوباره و بازآوردن شود تا سرآغازی باشد بسنجش بهتر و بیشتر ترجمه و آوردهآشنایی و 

 حوزه رواج و کاربرد.آن ب
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 مقدمه

دگرگونیهای پیوسته زبان، به عنوان  ثبت راستای در دانست چونان کوششی میتوان را ویسینـفرهنگ

 گذشتگان زبان در فهم سهولت سازد زمینهمیتوان که میان انسانها و نهادهای اجتماعیعامل پیوند 

 در بیگانه نیروهای نفوذ و زمانی بُعد مکانی، فاصله. زبانی و فرهنگی باشد گسست از و جلوگیری

 .است فرهنگنویسی ساززمینه عوامل جمله از زبان، حوزه یک

ست، وانمیتکرد که نه تنها قرائت اصیل آن را ضمانت یی را ایجاب میهاپاسداری از قرآن، پیریزی دانش

 ددر امان دارن را نیز از خطر لغزش، آشوب و ناآگاهی کسانی ست فهم درست محتوای آمیتوانبلکه 

و  با گذشت زمان .متن عربی ساده، در نظرشان جلوه نمیکرد که قرآن در آن زمان، چیزی جز یک

و عباراتی از قرآن  هایی از شک و تردید نیز پیرامون واژههالههادر الگوی اجتماعی،  هابروز دگرگونی

چاره رفع چنین شک و  بود.نهادهرفته رو به کاهش پدیدار شد که استعمال آنها در زبان زمانه، رفته

ها و عبارات در گفتار عربهایی برآیند که هجوی طرز استعمال همان واژتردیدها، آن بود که در جست

 (6، ص یوسف ،نویسی در اسالمسنت فرهنگ )زیستند.در جاهای دیگر می

 و درقرن اول هجری در  جزیره عربستاناسالم در خارج از شبهدنبال فتوحات مسلمانان و رواج دین ب

زبان، تدوین کتابهایی دربردارنده معانی درست عربییابی زبان عربی بمیان سرزمینهای غیرپی آن، راه

با انگیزه پرهیز از خطاهای معنایی یا  صرفی و نحوی در کالم، اغلب از ، لغات  زبان عربیو اصیل 

ی آشنایی با ادای درست، معانی دقیق و دانان غیرعرب آغاز شد تا آنجا که برخی از آنان برازبان سوی

وچیدند ک جزیره عربستان(نشینِ شبهبیابان اهل بادیه )قبایل عربِبه میان ، عربی کلماتضبط و ثبت 

های مانده از قرن دوم هجری، اغلب حاوی واژهبرجاهای ینرو، فرهنگاز هم و سالهایی را آنجا زیستند.

 ندیم  در کتابابن ی رایج در آن زبان.هانه همه واژه نادر و یا مورد اختالف )نوادر( هستند و
 یفرهنگها ).انداغلب آنها از بین رفتهکه امروز  رساندمی 04 شمار کتابهای لغت نوادر را تا« الفهرست»

 (-،افشار، عربی

-بنخلیل»شد، نبوغ ها و موارد استعمال گوناگون آنها دنبال میگردآوری واژه در همان زمان که کارِ

یافته برای آرایش و ترتیب با این اندیشه درگیر بود که چارچوبی نظام ]هـ.ق.1۷6 - 86[« احمد

فقط  ]هـ.ق. 391 -993حسن/ابوبکر محمدبن[«دریدابن»واژگان عربی در قالب فرهنگی منظم بود... . 

کهنه و ناساز روی های زودن واژههای آشنا و سودمند در فرهنگ خود بسنده کرد و از افبه آوردن واژه

های سودمند و مورد نیاز، از میان برتافت و این خود آغازگر مرحله نقد واژگان و غربال کردن واژه

بود... . اوج پژوهشهای انتقادی در توده انبوه موادی بود که به دست پژوهشگران پیشین فراهم آمده

نوشته « صحاح»در کتاب درستی و جامعیت بود، رم هجری را که هدف آنها رسیدن بسده چها

، یوسف ،نویسی در اسالمسنت فرهنگ ) دید. میتوانهـ.ق.( 389بن حداد/ م. در حدود ابونصر اسمعیل«)جوهری»

 (9ص 
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اسالم،  دین نتیجه طبیعی گسترش میتوانزبانه فارسی، عربی و ترکی را نگارش فرهنگهای دو و سه

 ورود و سلطه خالفت اسالمیهای زیردر سرزمینترکان  از پیروزی اعراب بر ایرانیان، چیرگی پس

 خارج در عربی و فارسی زبانهای حوزه کاربرد گسترش نیز عکس وو بر یفارس به یترک زبان عناصر

 شان دانست. قلمرونخستین  از

 ترکی حاکم، هایسلسله و زبان دربار و فارسی ادب و شعر زبان عربی، دین زبان ایران، قرنها در

 حاکمان، زبان عنوانزبان ترکی ب غالب، رواج قوم و زبان دین زبان عنوانب عربی زبان رواج .استبوده

به  روزگار، آن ایران سراسر در آن گسترش و اصلی خود خاستگاه از دری فارسی زبان آمدن بیرون

 قلمرو از خارج در فارسی زبان کاربرد و حوزه نفوذ نهایت، گسترش در و جامعه رسمی زبان عنوان

 یبررس) .ساخت فراهم را عربی و فارسی، ترکی نویسیفرهنگ مانند ترکیه، هند و چین، زمینه ایران

 (040،صباغی، ی، عربیترک ،یزبانه فارس سه و دو یهافرهنگ کار روش

 و بالساغون ایران، شرق سرزمینهای در ترکی زبان ادبیِ و فرهنگی بنیان آثار دوره اسالمی، در

 )نخستین «التّرکدیوان لغات» خوشبختی( و )دانش«بیلیگ قوتادقو» مانند آثاری نگارش با کاشغر،

المعارف دایرة )نهاده شد. هـ.ق.(066-060تالیف:/هجری پنجم سده نیمه دوم در عربیب ترکی فرهنگ

 (196،ی، موسوبزرگ اسالمی

عربی، ناگزیر از نوشتن از  آن رو که مردمان سرزمینهای زیرسلطه خالفت اسالمی، برای آموختن زبان 

تا  های خودی باشدو داشتن فرهنگهایی بودند که زبان مبدا آنها عربی و زبان مقصدشان، زبان یا زبان

خودی برآورده سازد، بیشتر  دانستن معنای درست و دقیق زبان رسمی را با ابزار زباننیاز آنها ب

که یک کاشغری «الترکدیوان لغات»عربی غیر از فرهنگ ترکی ب -سه زبانه های دو یافرهنگ

 زبانه( هستند. هر دو زبان)سهعربی بفارسی)دوزبانه( یا بترکی)دوزبانه( یا ب -تاستثناس

د دلیل یتوانمسته بیشتر باشد و همین میتوانبسا هایی چهاست که فایده و کاربرد چنین فرهنگبدیهی

-، فرهنگحالاست. با اینن مقصدشان عربیهایی باشد که زباکثرت آنها و ترجیح یافتنشان بر فرهنگ

تالیف «)ثالثه لغات» یا«المعارفترجمان» فارسی و عربیب ترکیای مانند فرهنگ زبانههای سه

 ترکیب عربی و ،فارسی و عربیب ترکی جلد )دو جلد سه در ،«حسنحاج» نام به مؤلّفی هـ.ق.(از1496

 «محمداسعدافندی»نوشته « اللُّغاتلَهجه تلخیصِ فی اللُّغاتبهجه»است( و دست در آن فارسی و

-ودیدابراهیم» هـ.ق.( نوشته1199تالیف «)االلسنهجواهر»هـ.ق.( و 1166)م.«زادهاسحاقابو»به معروف

 شوند.نیز دیده می «ترک

 شاخه دوب ساختار، نظر ، ازرسیده چاپ به آنها تاکنون از اندکی بسیار شمار که ترکی فرهنگهای

، مدخلها تنظیم شیوه و مقدمه داشتن زبانی، نظرتنوع از هاشاخه از هریک و )نصاب(منظوم و منثور

شیوه  و بوده بیشتر دوزبانه فرهنگهای زبانی، تعداد تنوع نظر میشوند. از تقسیم هاییزیرشاخه به
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 .استداشته -امروزی الفبایی شیوه تا عربی زبان صرفی شیوه از -سادگی به رو لغات، روندی تنظیم

 مانندالمعارفةدایر و عمومی، تخصصی گونه سهتوان بنظر موضوع، می از را ترکی فرهنگهای همچنین

 .کرد تقسیم

 زا. اندداشته را خود یهایژگیو و یوجود لیدال زین یبترک یعرب دوزبانه یفرهنگها ان،یم نیا در

-دجمالیس» نوشته «اللِّسانحلبه و االنسانحلیه» فرهنگ دو نام ها،فرهنگ نیا نیمشهورتر و نیمهمتر

 نوشته .(ق.هـ869فیتال) «اختری کبیر لغت» و .(ق.هـ 999.م)«مهنّابنعلیاحمدبننالدی

 حدود در. م)«یاختر» به مشهور ،«یوکوتاهیحصاریاحمدقرهنیالدشمسبنمصطفىنیالدمصلح»

 .میشود دهید( ق869

 صورت هجری، پژوهش مستقلی ه پنجمسد از آن، فرود و فراز و ترکی نویسیفرهنگ تاکنون دربارة

رو، از این اند.دانسته را بسنده ریشه لغت بودن رکیبت فارسی، اغلب اشاره فرهنگهای در و ستانگرفته

 هایفرهنگ از مانده و بسیاری آنها، مغفول انتشار و بررسی و نقد ترکی، هایفرهنگ درباره تحقیق

 .دارد قرار گرانپژوهش از دسترس دور خطی نسخه ایران، به صورت هایکتابخانه در موجود ترکی

  (1۷0،صباغی، ی، عربیترک ،یزبانه فارس سه و دو یهافرهنگ کار روش یبررس))

و « کبیر لغت»نام که ب «اختری کبیر»ترکی است فرهنگ دوزبانه عربی بدر این نوشته،کوشیده شده

آموزان ترکیدان سرزمینهای ایران و دور، در میان عربیچندان ای ننیز در گذشته« صحاح اختری»

داشته، بازشناسی و بررسی شده، نیز از امکان و راهکار  نی، شهرتی تمام و کاربردی گستردهعثما

و فارسی  ترکیزبانه عربی ببه فرهنگ سهبرافزودن فایده و مزیت دیگری بر آن و تبدیلش آن و  یاحیا

 بحث شود.

 بازشناسی مولف

-رهق» اند. زادگاهش را نیز نوشته «احمدالدینشمسبنمصطفى» و نامش را» الدینمصلح»او را  لقب

 ).نامندنیز مىحصاری ، وی را قرهروهمیناند و از دانسته  1«حصارِ صاحبقره» یا »  حصارِ افیون

جا زیسته که تا پایان زندگی در آن9 (5) «کوتاهیه»سبب مهاجرت از زادگاهش به ب( 9/030بغدادی،،العارفینهدیة

یا تذکرة مشاهیر  عثمانىسجل) اند.گفته«کوتاهیوی»مدرسی روزگار گذرانده، گاهی نیز وی را  و از راهِ

است. درگذشتش را شدن، وقایع زندگی و استادانش، در کتابها یادی نشدهزاده از سالِ (0/3۷3ثریا،،عثمانیه

 (9/030،بغدادی،العارفینهدیة).اندآورده م.1661/هـ .ق.869در حدود سال 

                                                           
 فرمانروایى در اواخر دوران .شودمىنامیده امروز باختصار افیون کیلومتری آنکارا. 366در  ؛ترکیه از شهرهای.  1

و بهمین سبب،  با عنوان  ، وزیر سلجوقیان درآمد«عطاصاحبعلى فخرالدین» صغیر، باقطاعِ آسیای سلجوقیان

 است.نیز از آن یاد شده« حصارصاحبقره»
  .ترکیه ؛ شهری در غرباستان کوتاهیه ( مرکز Kütahya:ترکیب) کوتاهیا یا.  9

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C
http://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C
http://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%87
http://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%87
http://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87


 
 
 
 
 
 
 
 

 343/()صحاح اختری« اختری کبیر»بازشناسی و بررسی فرهنگ  

 آنچه در  لغتنامه دهخدا، درباره وی آمده چنینست:

قانونی است. مولد او، سلیمانسلطان حصاری؛ یکی از علمای دورهقرهالدینشمسبنمصطفی»

 ای علوم مشغول بود.در آنجا بتدریس پاره حصارِ صاحب است. سپس بکوتاهیه هجرت کرده وقره

لغت، صاحب ید طولی  هـ.ق. است. در اکثر علوم، خاصه در ادبیات عربی و علم 869وفات او بسال

آن را دوبار تالیف کرده؛ یکی  بود. از تالیفات او، یکی لغت مترجَم عربی بترکی است بنام اختری و

المسائل است در مسائل فقهیه بنام جامع ایبنام اختری کبیر و دیگری صغیر و نیز او را مجموعه

 (1،ج) لغتنامه،دهخدا«الفتاوی.معروف بام

 االعالم که نوشته دهخدا نیز برگرفته از آن است، چنین است:عین متن ترکی قاموس

حصار صاحبده دنیایه گلمش؛ و بعده سلیمان دوری علماسندن اولوب، قرهسلطانقانونی»

تاریخنده وفات  869بولنمش و لرده تدریس علومله مشغول رک، بعض مدرسهیه گیدهکوتاهیه

ؤلفنک ایدی. مالخصوص ادبیات عربیه و علم لغتده، ید طولی صاحبیایتمشدر. اکثر علومده و علی

 یه بر مختصر لغت کتابی یازمش؛ و صغیرعنوانیله مشهور عربیدن ترکجه« اختری»اسمیله یعنی 

یله بر عنوان« اللسانجامع»دائر یه ده ترتیب ایتمشدر. مسائل فقهیهرق ایکی قطعهو کبیر اوله

 ( 1االعالم، سامی، ج)قاموس« سی دخی واردر.مجموعه

 بفارسی:

-حصاری([. از دانشمندان دوران ]فرمانروایی[ سلطانقرهالدینشمسبناختری ])مصطفی»

رخی شده در  بحصار صاحب بدنیا آمده و سپس بکوتاهیه رفته،گفتهقانونی بوده، در قرهسلیمان

است. در بیشتر دانشها و به ویژه .ق.[ از دنیا رفته]هـ 869و در سال مدارس بتدریس پرداختهاز 

ش، ااست. فرهنگ لغت عربی بترکی مختصری که بنام نویسندهدر ادبیات عرب، دستی توانا داشته

است. کتاب دیگری نیز اختری مشهور است، نوشته و بدو شکل کوچک و بزرگ مرتب ساخته

  «اللسان دارد.سایل فقهی، بنام جامعدرباره م

ه ای کاالعالم، بسالِ درگذشت وی اشاره نشده و تنها نکتهگونه که دیده میشود، در قاموسهمان

و شهرت داشتن کتاب  1فرهنگ وی االعالم، بیشتر دارد، مترجَم)دوزبانه(بودنِلغتنامه از قاموس

است. اختالف در نام کتاب شخصی مولف بودهالفتاویست که گویا منبع آن، اطالع اش بامفقهی

ر ت، معقول«المسائلجامع»که فقهی مولف نیز باحتمال، از جنس تصحیف و تحریفست و با آن

، ولی همین معقولتر بودن، میتواند دلیلی بر جعلی بودن آن و «اللسانجامع»رسد تا بنظر می

هم کتابش بهر دو نام مشهور بوده،  کوشش برای توجیه ارتباطش با مسائل فقهی باشد. چه بسا

تمال است. احچون بسیاری دیگر، یا این که دو کتاب در باب مسائل فقهی بدو نام مختلف داشته

                                                           
 با توجه بذکر عربی بترکی بودنش، درست پس از آن، حشو مینماید..  1
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« تاویالفام»معروف به « المسائلجامع»هایی از کتاب د که بدانیم نسخهواخیر زمانی تقویت میش

از همین مولف وجود دارد و از کتاب  «پاشاعلیقلیچ»و  استانبول« سلیمانیه»های در کتابخانه

نشده وی یاد نیز بعنوان کتابهای یافت« المحاضراتحامل»و کتاب دیگری بنام « السانجامع»

« السانجامع»ای از کتاب چون نسخه (996،ص1جلی،بروسهلری،مؤلف عثمانلی ) (036-9/030،بغدادی،العارفینهدیة)است.شده

  باشد.«الفتاویام»یا « المسائلجامع»گفت گویا همان وجود ندارد، میتوان 

ه دید ک «خسروشاهى جالل»المعارف بزرگ اسالمی، بقلم اندکی بیش از این را میتوان در دایره

شده، مفصلترین مطلب به فارسی در این باره و باختصار)با حذف منابع و تا جایی که دیده

 مستندات( چنین است:

 زاده حصارِ افیوندر قره . ویترک شناسِو لغت احمد، فقیهالدینشمسبنمصطفىالدینمصلح»

 وی و استادان زندگانى تولد، حوادث نامند. از تاریخنیز مى حصاریاو را قره جهت شد و بهمین

عمر در همان جا  انو تا پای کرده کوچ خود بکوتاهیه . او از زادگاهاستنیامده در منابع مطلبى

، عرب و در ادبیات است قانونىسلیمانعهد سلطان از علمای . اختریاستبوده مشغول بمدرّسى

 «اند.آورده هـ.ق.896و861،869 او را باختالف درگذشت . تاریختبحر داشته دینى و علوم لغت علم
 (9886مقاله: ،۷جموسوی،،بزرگ اسالمی المعارفة)دایر

ن و شدمیشود، تنها نکته تازه، نبودِ آگاهی چندانی از زندگانی و تاریخ زاده همانگونه که دیده

 اختالف بر سرِ سال درگذشت مولف است.

 الظنون نیز درباره وی چنین آمده: در کشف

للغه، احصاری، و یطلق علی کتابه المشهور فی القرهالدینشمسبنمصطفیالدینهو لقب مصلح»

بحذف المضاف و هو نسختان کبری و صغری، کلتاهما بالترکیه، علی ترتیب المُغرَب، باعتبار االول 

-)کشف«خان.و الثانی و هو مقبول متداول بین العوام، و هذا الرجل من رجال عصر السلطان سلیمان

 (31: 1خلیفه،جالظنون،حاجی

 بفارسی:

حصاری است که با حذف مضاف، قرهالدینشمسبنمصطفیالدیناین ]نامِ اختری[ لقب مصلح»

است و از آن، دو نسخه بزرگ و کوچک هست که شدهمیدارش در زمینه لغت نیز گفتهبکتاب نام

هر دویشان ]عربی[ بترکی است، بترتیب]سرواژه[  مُغرَب، بر اساس حرف نخست و دوم. این 

 «است.خان بودهر سلطان سلیمانکتاب نزد همگان پذیرفته و این مرد، از مردان روزگا

 در دانشنامه اسالم نیز ذیل واژه اختری چنین آمده:
»Is the takhallus of the Muslih al-din Mustafa b.shams al-din al-karahisari(d.968/1561). 

He wrote an Arabic-turkish dictionary (952-1545) known by the name of Akhtari kabir 

(there are also concise recensions) and printed at Constantinople (1242, 1256, 1292).  «  

(The encyclopedia of Islam, V1) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 343/()صحاح اختری« اختری کبیر»بازشناسی و بررسی فرهنگ  

  فارسی:ب

-لغتنامه(است. وی 869/1661حصاری)م.القرهالدینشمسبنمصطفیالدینتخلص مصلح ]اختری[» 

های شود)همچنین نسخهکبیر شناخته می (که با نام اختری1606-869ترکی نوشته)-ای عربی

 (1909/1966/1989)«هست( و در استانبول چاپ شده است.ای نیز شدهکوتاه

نامه افزوده، چاپ شدن آن در استانبول است که در جای خود بدان خواهیم شای که این دانتنها نکته

ه نام، مولد، تاریخ درگذشت، شود که آگاهی چندانی، غیر از اشاره بپرداخت.گذشته از این، دیده می

 است.روزگاری با سلطان عثمانی، در هیچیک از منابع یادشده نیامدههم

 بازشناسی کتاب

ر محدوده ، دکوتاهیهو  حصار افیونقره نواحى محلى هایگویش برداشتندر سببب فرهنگ اینکه اینبا

 و نیز تاثیر و نفوذ زبان فارسی در میان شناسىزبان نویسی ودیدگاه فرهنگ زمانی تالیفش و نیز از

گاهی و ، در روزگار و سرزمین ما، حتی در محافل دانشاست اهمیت علما و اهل ادب عثمانی دارای

میت هزبانان ندارد، ان امروز دیگر کاربردی برای فارسیشده نیست و چوپژوهشی نیز چندان شناخته

های خطی فراوان و مختلفی در از این کتاب، نسخه داشته، ندارد.و جایگاهی را که روزگاری می

 در استانبول .م1996/ .ق1909بار در نخستیناست. همچنین های ترکیه و ایران پراکندهکتابخانه

ا دو ی در یک ،های مختلفدر قطع و هند ، مصر، ایرانرکیهنیز بارها در ت از آن . پساسترسیده چاپب

  .استشده مجلد چاپ

 باره آمده است: المعارف بزرگ اسالمی، در ایندر دایره

 عربى همم فرهنگهای پایةبر او خود تةگفب که است ترکى -عربى هنگىفر]اختری[،  اثر مهمترین»

 االدبهمقدم المتقدمه)ظاهراً و المُغرَب ،المجمل ،التکمله الدستور، ،جوهری صحاح چون

 د،دارن بیشتری کاربرد هک لغاتى و دشوار هایواژه آن در و استشده تألیف اینها جز و (زمخشری

 باب هر و باب 99 )در تهجى حروف ترتیبب و - آنها ریشة نه -ماتکل حروف حسببر و آمدهفراهم

 و اوسط() متوسط کبیر، مختلف حجم سه در را خود اثر اختری است.شده تدوین (فصل 99 در

 ق.هـ.869 در مؤلف نوشتة به ،است کلمه هزار 04 حاوی که کبیر ؛استکرده تألیف و تنظیم صغیر

 پس .استرسیده چاپب استانبول در .م1996 /هـ.ق.1909 در بارنخستین و یافتهپایان تاهیهکو در

 چاپ مجلد دو یا یک در و مختلف هایقطع در کریمه و هند ،ایران مصر، ،ترکیه در بارها نیز آن از

 (9886مقاله: ،۷جموسوی،، بزرگ اسالمی المعارفة)دایر.«استشده

 ،)صغیر، کبیر و متوسط یا اوسط( و نه دو تحریر)صغیر، کبیر( از این فرهنگاشاره به وجود سه تحریر

منبع و ماخذ ه ای ب( اشارهخسروشاهى جاللمیشود و نویسنده این مدخل) تنها در همین منبع دیده

 است.این قول نکرده
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یب حرف اول صغیر. بترت ییکی کبیر و دیگردارد؛  یترکالظنون، دو کتاب در لغت عربی ببگفته کشف

است. بسال دادهقرار یموافق حروف تهجو دوم مرتب گردیده و حرف اول باب و حرف دوم را فصل، 

است. در آخر همین لغت کبیر، شده یچاپ سرب «اختری کبیر»بنام .ق.[  در قسطنطنیه ]هـ1909

ست که ]هـ.ق.[ تالیف آن خاتمه یافته و نیز در مقدمه کتاب ا 869مولف خود تصریح نموده، به سال 

اللغه، ز صحاحآنها مشکل مینمود، ا یمورد احتیاج عموم بود و درک معانکه  یاین کتاب را در لغات

ترکی ه کشور خویش، ب یاستفاده عام و خاص اهال یو المغرب گرفته و براجمل، تکمله دستور، م

 است. کردهترجمه

در این کتاب، فقط بترجمه لغات پرداخته شده و شواهد ندارد و بترتیب حرف اول و دوم مرتب 

  96۷44گردیده و حرف اول باب و حرف دوم را فصل، موافق حروف تهجی قرار داده و در حدود  

-)کشف است.چاپ سربی شده «اختری کبیر»در قسطنطنیه بنام  1909و بسال  1ت دارد بیت کتاب

  (63: 1خلیفه،جالظنون،حاجی

 های خطی درباره نسخه

 9444های خطی ترکیه که در آن حدود با شگفتی بسیار، نامی از این فرهنگ در کتاب فهرست نسخه

شده و های معتبر ترکیه معرفیکتابخانه های خطی فارسی تعدادی ازنسخه خطی از میان نسخه

ارسی های فهای این کشور را وارسی کرده و نسخهترکیه، کتابخانهمتناوب ب گردآورنده آن در سفرهای

 ( --ی، توفیق سبحانهای ترکیه ،های خطی کتابخانهفهرست نسخه) است.، نیامدهتدوین کردهکتاب صورت نها را ضبط و بآ

ی، ای اروپایهای ترکیه و دیگر کشورهکتابخانهه این مقاله، امکان دسترسی بگارش چون تا زمان ن

خایر فهرست ذ) پردازیم:های ایران میهای ثبت شده خطی در کتابخانهمعرفی نسخهه فراهم نشده، تنها ب

 (--آقابزرگ،، خطی

 کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری )سپهساالر( نسخه الف: 

رف است. پس از گ، فصول و ابواب با شنشدهنوشته .ق.هـ1190، بسال «قرطحاجمحمدبن»بخط نسخِ 

که مطلعش این  ای انشاء کرده و بخط خویش نگاشته، قصیده«الحسینیمحمدداود»اتمام نسخه، 

 است:

 العین من فقد الشباب تدمع 

 و القلب من تذکاره یتوجع 

                                                           
-و با توجه بشماره لغات آن، بر اساس آنچه در دایرة نشدمراد از کتابت داشتن این شمار بیت، بدرستی دانسته.  1

کم در نسخه چاپی در دست، شاهد مثال هزار(، این رقم باز هم غریب مینماید. دست04المعارف اسالمی آمده)

شعری بچشم نمیاید و گویا این عدد، بشمار سطرهای آن در نسخه دستنویس مربوط میشود و شیوه متداولی برای 

 است.اب بودهبرآوردِ حجم کت

http://www.aghabozorg.ir/BookLIstDetail.aspx?BookListId=1&VolumeNumber=2
http://www.aghabozorg.ir/BookLIstDetail.aspx?BookListId=1&VolumeNumber=2
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وصالی گردیده و پشت هر دو است. برگ اول و آخر نسخه در آب افتاده، ولی خطوط ضایع نشده

 ست.کاغذ سمرقندیست. جلد چرمی ضربی و یهاییادداشت

 آغاز: بسمله الحمد هلل الذی شرفنا بالنطق و البیان، و فضلنا بالفصاحه و التبیان الخ. 

 (  998انجام: الیهماء صحرا، مفازه گبی، الیهمور الرجل الکثیر الکد و یری گوترن بالق.)ص 

سانتیمتر طول/  98سطر/   31ایبرگ/صفحه 389صفحه/ 960جلد/ 9ویژگیهای دیگر: قطع رحلی/ 

 (--،کتابخانه مطهری،های خطی ترکیفهرست نسخه) 36یمتر عرض/ به شماره نسخه سانت 18

 مدرسه نمازی خوی دو نسخهب :

 «شلمجی عبداهلل»با مهر  «بینی و بین اخی ةمن الکتب المشترک»نخست: در آغاز نسخه، عبارت 
 میشود.دیده

ویژگیهای دیگر: تمامی صفحات جدولی شنگرف/ عناوین فصول شنگرف/ با خط قرمز باالی کلمات 

فهرست/  صفحه+194ای/ سوخت با ترنج/ با سر و نقش گل و بوته مرصع/اصل/ جلد تیماج قهوه

 --شماره نسخه رض/ بع سانتیمتر18سانتیمترطول/ 99سطر/ 9۷

 است. شدهاشاره «عبده محمدجعفر»نامی، با مهر مربعی « محمدجعفر»تملک بدوم: در آخر نسخه 

دار/ ولجدهای دیگر: عناوین فصول شنگرف/ خط شنگرف باالی لغات اصل/ جلد تیماج سوخت/ یویژگ

فهرست نسخ خطی ) 09۷شماره نسخه سانتیمترعرض/ ب10سانتیمتر طول/ 94سطر/  96صفحه/ 910

  (--کتابخانه نمازی، ترکی،

 اهلل مرعشی نجفینسخه کتابخانه آیتج: 

       (--کتابخانه مرعشی، ،گنجینه خطی )است. نشدهاطالعات مربوط، هنوز در سایت این کتابخانه قرار داده

  های چاپیدرباره نسخه

 دربردارنده که–)بیاض( کتابخانه دیجیتال کتب ترکیِ چاپِ سنگیبازهم با شگفتی بسیار، در پایگاه 

ب نیست و تنها نامی از این کتا عنوان کتاب ترکی چاپ سنگی است،پانصد  اطالعات حدود و نام

لی منتخبات لغات عالوه»نام موضوعی، کتابیست بترکی یادشده در بخش فرهنگ لغت عربی ب

 ترکیلغت عربی بو نیز فرهنگ  (هـ.ش.1989سال نشرمولفی ناشناس)چاپ استانبول، ب ، از«عثمانیه

ه بچاپ تهران، )«انصاری»، مشهور به «موسی»نام ، از مولفی ب«ةاللغخالصه»نام دیگری ب و فارسیِ

اش در سال تالیف و ناشر آن نشده و آگاهی دیگری نیز دربارهای بکه اشاره (هـ.ق.1390سال نشر 

 (- -کتابخانه بیاض،  ،های چاپ سنگی ترکیکتاب فهرست)است. جای دیگری نیامده

-نامه اسالم آمد، این کتاب، سه بار در استانبول چاپ شدهشتر، بنقل از دانهمانگونه که پیش

.( اشاره .قهـ 1909الظنون، تنها به یکی از این سه تاریخ )کشف که ..قهـ 1909/1966/1989است:

تاریخی دیگر و متاخرتر) ندگان این مقاله هست که آن هم بدارد. نسخه دیگری نیز در دست نگار

 م.(است.1846.ش./  هـ1990.ق./هـ1393

http://pyragy.blogfa.com/post-163.aspx
http://nusxeler.blogfa.com/post-4.aspx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bayaz.ir%2Fbook.php%3FbookId%3D10807%26op%3Dprint&ei=DZmdUoacJI2Y1AXtuoHAAg&usg=AFQjCNEt4pj9s2h43MOetkX69sdAqO_rNQ&sig2=_nzBQCZKw9SewzlwVJ4eEQ&bvm=bv.57155469,d.d2k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bayaz.ir%2Fbook.php%3FbookId%3D10807%26op%3Dprint&ei=DZmdUoacJI2Y1AXtuoHAAg&usg=AFQjCNEt4pj9s2h43MOetkX69sdAqO_rNQ&sig2=_nzBQCZKw9SewzlwVJ4eEQ&bvm=bv.57155469,d.d2k
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 بررسی کتاب

از  مدو دسته فرهنگهای منثور و منظوم)نصاب( و هرکدابراساس ساختار، ب میتوانهای ترکی را فرهنگ

ندی، بزبان مبدا و مقصد، کیفیت و کمیت مقدمه، چگونگی فصلاساس تنوع و تعدد این دو گونه را بر

 همین اساس، فرهنگ. برکرد، بانواع فرعی تقسیمها و حیطه و رده موضوعشیوه تبویب و تنظیم واژه

بر  ،رود که هم از نظر تاریخی و هم از نظر کمی و کیفیهای منثور بشمار میاختری کبیر جزو فرهنگ

نثور نیز این فرهنگ در شمار فرهنگهای منظوم یا نصابها تقدم دارند. همچنین در میان فرهنگهای م

دار نیز جزو های مقدمههای دوزبانه و باز هم، در میان آنها، دارای مقدمه و در میان فرهنگفرهنگ

ی فرهنگ عرب گفت: میتوانکوتاه است. پس با تجمیع این ویژگیها و صفات، با مقدمه فرهنگهای 

 (046:1384،صباغی.)ترکی منثور با مقدمه کوتاهب

تحمید سطر(، مولف نخست ب19د یک صفحه/ در مقدمه بسیار کوتاه این فرهنگ )حدو

سطر( میپردازد و سپس 3سطر( و یادکرد نام و نشان خود)3«)ص»سطر(، نعت پیامبر اکرم3خداوند)

سطر( و نحوه 3سطر(، شیوه و منابع تدوین )3تالیف) در عباراتی بسیار فشرده و کوتاه، سبب یا انگیزه

سطر( را بازمیگوید و در پایان یادآور میشود که معانی آن را بر پایه زبان یا 3تبویب و تنظیم کتاب )

 د. روشنگریهای دیگر باش ازاست تا خواندن و دانستنش آسان و بی نیاز گویش مردم سرزمینش نهاده

 ید:اگردان مقدمه و نیز موخره کتاب در ادامه میتصویر و بر ،برای آشنایی بیشتر

 هـ .ق.(/مقدمه.1393: نخستین برگ نسخه چاپ سربی استانبول) 1شکل        
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 فارسی:ب

داشتن اندیشه و گفتار، بزرگی بخشید و با روشنی سخن و سخنوری، ستایش خداوندی را که ما را ب»

که آدمی بدان از دیگر ن و زبان را روزی ما ساخت؛ همانیگابرتری داد و رهنمونی بر شناخت واژ

که با معجزات و دالیل، « ص»شود و نیز درود و سپاس بر سرور ما محمدجانوران بازشناخته می

که راه و رسم درست، بدیشان روشنی اس[ بر خاندان و یارانش؛ همانانیشده و ]درود و سپبرانگیخته

وردگار بخشایش پربنده ناچیز و ناتوان، نیازمند بچنین گوید این  ؛یافته و ناراستی، پاک شده.باری

خداوند خودش و پدرش را  -اختریحصاری، مشهور بقرهاحمدالدینشمسبننهاندانَش، مصطفى

دریافت معانی دانستنی و آموختنی واژگان عربی، بیشمار و که چون شوق دانشمندان را ب -رزدبیام

دیدم، برآن شدم که در این کتاب، واژگان عربیی را که پرکاربرد و دشواریابند، نیاز سختشان را بدانها 

 و المقدمه و المغرب ،،المجمل،الدستور،التکملهصحاحهای مطالب[ کتاب گردآورم؛ پس ]در این راه،

  «برآمیختم.... را اینها جز

 هـ .ق.(/مقدمه.1393: دومین برگ نسخه چاپ سربی استانبول) 9شکل

 سی:فارب

 را[ بر اساس فصل)حرف لغاتشناسی و ]این لغتشده در  دانش سخن و از میان کتابهای پذیرفته»... 

ای که هر حرفی ]از حروف الفبا[ گونهشمار حروف الفبا مرتب ساختم؛ ب نخست( و باب)حرف دوم( به

زبان مردم ب ا بازگشودم و آن ]توضیحات[ راگاه حرف پس از آن، فصل باشد و معنی آن رباب و آن

 نیاز از توضیح دانستنش. شدن و بیتر خواندههمین سرزمین نهادم؛ برای آسان

گونه که مرا در بپایان رساندن مند سازد، هماناز خداوند بزرگِ بسیاردان خواهانم همگان را از آن بهره

زدیک جویم که نمی ورم و از او یاریاسوی او رو میکنم و بسرانجام آوردنش یاری رساند. بدو تکیه میو ب

 «وست.و فریادرس هم

 شود:میبرای تکمیل استفاده، تصویر و برگردان موخره نیز افزوده
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 هـ .ق.(/موخره.1393:آخرین برگ نسخه چاپ سربی استانبول) 3شکل

 فارسی:ب

در شامگاه شب  داد؛رخ -که از اندوه و ناگواری برکنار باد -برآسودن از نوشتنش در شهر کوتاهیه»

از هجرت پیامبری که پس از  او پیامبری  869های ربیع سال های ]یکی از[ ماهپنجشنبه، در میانه

نیاز و آگاه: بخشایش خداوندِ بی]نیازمند[ ب  اش، بنده ناتوان و نزار،نیست؛ بر دستِ گردآورنده

و خداست که راه درست  -زدخداوند خودش و پدرش را بیامر -اختری، مشهور بالدینشمسبنمصطفى

 «را میداند و بازگشت و برگشت]همگان[ بدوست.

ل تاریخ چاپ سربی استانبوبای که در دست نگارندگان این مقاله است، واپسین سطر نیز در نسخه

 اشاره دارد:

پایان هـ .ق. ب1393یانی ماه رمضان سالیاری و کمک خداوند، چاپ کتاب اختری در روزهای پاب»

 «رسید.

گونه که در این مقدمه کوتاه دیده میشود، مولف تنها به منابع و شیوه تنظیم و تبویب کتاب همان

 کاشغری« الترکدیوان لغات»های مفصل، مانند هایی با مقدمهای گذرا کرده و بر خالف فرهنگاشاره

ه شخصی اثرش ب تقدیم  از -بود تواند کتابی یا رساله خود هایشان،مقدمه که–استرآبادی « سنگالخ»و 

های صرفی یا نحوی هر کدام از دو زبان مبدا و مقصد، شیوه امالی لغات ، حد خاص، قواعد یا ویژگی

ها، شمول یا فراغ آنها از شواهد امثال، آیات، احادیث و امثال سائره و... و رسم توضیحات ذیل سرواژه

ن مردم ر اساس گویش و زباسخنی نگفته و حتی نکته بسیار مهمی همچون کیفیت تالیف کتابش ب

 .استنکرده روشن نیز را – کرده یاد هم خود مقدمه در که –سرزمینش 

ه، نیز بدان اشاره کرد« باب و فصل»درباره شیوه تنظیم و تبویب کتاب که مولف در مقدمه با تعبیر 

در  .1تهای قدیمیستنظیم وتبویب فرهنگ برای گفتنی است که این شیوه، یکی از شش شیوه رایج

و کدام حرف دیگر را « باب»گیرد که کدام حرف مدخل یا سرواژه را این روش، مولف باید تصمیم ب

                                                           
 از میان سبک صرفی، باب و فصل، الفبایی پایانی، الفبایی آغازین، موضوعی و الفبایی کامل..  1
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سه گونه فرعی تقسیم میشود که عبارتند اس همین تنوع و احتماالت، خود بقرار دهد و بر اس« فصل»

 از:

 «بخر  »باف آحرو »فصل« حرف نخستین   -

 خر  »فصل«ف آحرو « ب»باحرف نخستین   -

 «فصل»ف دوم واژه  حرو « باب»حرف نخستین   -

یز ن« مُغرَب»ست که آن را شیوه ستفاده شده، همین شیوه فرعی سومآنچه در فرهنگ مورد بحث ما ا

بایی وه الفشیکنند، بسیار ببعد را در تنظیم لغت، لحاظ نمیوم بگویند. این شیوه که در آن حروف س

نگ فرهاین شیوه تنظیم شده، ت قدیمی دیگری که بلغ ست. کتابکامل امروزی، نزدیک و شبیه

 کار روش یبررس) است. «لکلمامنشی ،یـطوسیضا نصیرمدرمح»ند زفر «لجمیلاعبد» بفارسی ترکی

  (110،صباغی، ی، عربیترک ،یزبانه فارس سه و دو یهافرهنگ

های دیگربرخی ویژگی  

از نقطه یا ویرگول یا جز آنها استفاده  هنگام تعریف یا توضیح سرواژه، در میان کلمات یا جمالت -

اژه( و وکار رفته، دونقطه )پس از سرهای نگارشی بانبول، تنها نشانهاست. در نسخه چاپی استنشده

، بر روی هم نیز برای یا پرانتز همراه با ستاره )(است. از عالمت کماننقطه )در پایان توضیحات(

 است.و جز آن استفاده شده« فصل»، «باب»جای دادن عناوین و تیترها، مانند عنوان 
استفاده « یقال»از لفظ  برای توضیح نحوه کاربرد سرواژه در جمله عربی، ،هنگام آوردن مثال -

 مانند: است،شده

 (19)بالمد و کسر التاء( تابع، یقال: آثفه، ای: تبعه.)ص اآلثف

 پیرو، چنان که گویند:آثفه، یعنی: از وی پیروی کرد. ■

-استفاده شده« و فی الحدیث» هنگام آوردن حدیثی که متضمن کاربرد سرواژه باشد، از لفظ -

 مانند:است،

 ( 3۷9الحدیث: ما انا من دد و ال الدد منی.) ص)بالفتح( لهو و لعب، و فی الدد

 لهو و لعب، و در حدیث چنین آمده: من اهل لهو و لعب نیستم و لهو و لعب از من نیست. ■

 مانند:  ،استرگونه توضیح ترکی، اکتفا شدها به آوردن مترادف عربی یا فارسی، به جای هگاهی تنه -

 (98بال، آفت، داهیه.)صادراس ام

 (03)بالفتح(دیوار، بنیاد.)صاالساس 

و دیگر  ترکی اکتفا شدهه در بترجمه کردن مصه در توضیحات ذیل سرواژه، تنها ب گاهی هم-

 مانند:عربی است، ه توضیحات، ب
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، و اینماق، یقال: رتع هو، ای: اکل و لعب، و خرجنا 1)بالضم( یمک و ایچمک، تنعم گبی رتع و رتوع

نلهب و ترتع، ای: تنعم و نلهو، و الموضع مرتع من باب فتح، و رتعت الماشیه، ای: اکلت ماشاءت، و 

رجل راتع، ای: آکل و العب، و شاه رائعه، و قوم رتاع و رتع و راتعون، و ارتع الغیث، ای: انبت، و ارتع 

 ابله فرتعت. 

 (091ن و آشامیدن، مترادف تنعم، و بازی کردن، ... )صخورد ■

، ها پسوند نشانه مصدر در ترکیگاهی نیز توضیحات ذیل سرواژه، جز یکی دو کلمه مترادف و گاه تن-

 د: باشد، مانن د نمودی از نقض غرض مولف که در مقدمه خویش نیز آوردهمیتوانعربی است و در واقع ب

ابتنی دارا و ابتنی علیه ای بنی و یقال االبناء و البناء الدخول بالزوجه و بنا اولنمق، یقال  االبتناء

 االصل فیه ان الرجل اذا تزوج امرأه بنی علیها قبه لیدخل بها. 

 (0ساخته شدن، ... )ص ■
 ود ومیش گاهی در توضیحات ذیل سرواژه از کلمات و تعبیراتی افزون بر معنای کلمه، یاری گرفته-

باشد، آنها را با همین کلمات، از یکدیگر جدا و متمایز میکند که ای چند معنا داشتههرگاه سرواژه

آشنایی و دقت، این اشکال ها درآمیزد و با اندکی ممکن است در نگاه نخست با توضیحات و مترادف

و بمانند فرهنگهای امروزی، از کلمات زائد شود اهی هم از این کلمات استفاده نمیشود. گیبرطرف م

 : کمکی الفاظاین شود. برخی از و بیمورد پرهیز می

د(، شومیرود(، دخی دیرلر)نیز گفتهآید(، دخی گلور)نیز به کار می)در معنای....می معناسنده گلور

ر دهای یک سرواژه(، و نهایت)گویا گبی )همانند یا از قبیلِ، برای بیان مترادفمعناسنه)درمعنایِ...(،

دیدکلری)آنچه مینامندش، هنگام آوردن اسم علم، به جای شرح و  ،در ضمن(معنای: افزون بر این، 

 ای که نام چیزی، کسی، جایی و جز آن باشد(، مانند:توضیح، در برابر سرواژه

غنه و نردبان ایا گلورده افکار معناسنه و نهایت، گلور)بالضم( مرتبه و منزلت، جمعی رتاب  الرتبه

 ، بو معنایه جمعی رتب گلور... .نهمعناسالسلم ، درجهدخی دیرلر

د و به پایه نردبان نیز ایوه بر این، به معنای افکار مید و عالایمرتبه و منزلت، جمع آن رتاب می ■

 (091د. )صیایگویند، جمع آن در این معنا رتب م

 میمون، قرد گبی. ابوزنه

 (14میمون و مترادف قرد.)ص ■

 (6یایق دیدکلری، نسنه که آنکله یوغورتدن یاغ چیقاررلر، ممخضه گبی. )ص االبریج

                                                           
در این مقاله، در مطالب نقل شده از این فرهنگ، هر جا حروف پ،چ،ژ،گ بسیاق متنهای فارسی و ترکی قرنهای .  1

-ینیچار، بترتیب به شکل ب،ج،ز،ک نوشته و حروفپیشین، بدلیل وجود نداشتن در دستگاه آوایی زبان عربی معی

 اند.، برای سهولت خوانش، به گونه امروزین دگرگونی یافتهشده
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 چه با آن از ماست روغن گیرند، مترادف ممخضه.چه یایق گویند، آنآن ■

 مانند:است،ترادف، توضیحات تفصیلی آمدهگاهی به جای آوردن م-

قال یپراغنه وسمه دیرلر، اونکله صاچ و صیه اطالق اولونر، اوال: بر اوته دیرلر کی اوچ نسنه )بالکسر(نیل 

 الحمل یپراغنه بکزر، بیر ذراع ساقی یردن یوقاریبویللر، و ثانیا: عظام دیدکلری، اوت که یپراغی لسان

اولور، اندلس والیتنده بویاجیلر اونکله نسنه بویالالر، و ثالثا چویت دیدکلری بویا که بر اصل اوتک 

قی و اینجه بوداقلری و کوچوک یپراقلری اولور، یپراق اوستنده غبار  یپراغندن اولورکه برک محکم سا

الور، کی کوکلک گیدر، یشیل قگبی کوک نسنه اولور، اول یپراغی آلوب اسی صوایله یورلر تا اوزرنده

اندن اول صویی قورلر تا طوریلوب، چویت التنه گیدر، صکره اوستنه گالن صویی دوکوب دبیه، چوکنی 

 یت اولور.قورودرلر، چو
یسو و ، با آن گشودمیبسه چیز گفته میشود، نخست: بگیاهی که برگش را وسمه مینامند، گفته ■

 ست،شبیه «الحمللسان»برگ گویند و برگش ب «عظام»نند، دوم: گیاهی که آن را کریش را رنگ می

سوم: رنگی رزی میکنند، و ، با آن رنگ«اندلس»ست، در سرزمین اش یک ذرع از زمین باالترساقه

هایی نازک و ای محکم و شاخهست که ساقهیِ سیر( که در اصل از برگ گیاهی)آب «چویت»نام ب

آن برگ را برداشته با آب گرم  روی برگش، رنگ آبی غبارمانندی دارد،برگهایی کوچک دارد، بر

شین نته گذارند آب صاف و رنگ آبیِ سیربماند، پس از آن، میشویند تا آبیِ رویش برود و سبز می

ای میریزند، بیشترینش را خشک میکنند، رنگ آبی سیر را که بر رویش آمده در دبهگاه آبی شود، آن

 (1119آید. )صبه دست می

مفتوح ، مکسور یا مضموم بودن حروف متحرک ها، گاهی بن حرکات حروف سرواژهبرای نشان داد -

شکل در ژگان غیرعربی، از کلمات معروف همااشاره شده و در موارد بسیار نادر از جمله بیان حرکت و

 است، مانند:شدهتلفظ، بهره برده

ن و الراء و فتح السین()علی وز )بفتح الهمزه و کسرها و الراء مفتوحه فیهما و بکسر الهمزه االبریسم

 اِهلِیلَج( ابریشم، فارسیدن معربدر.

 (6ابریشم، معرب از فارسی است.)ص ■

ها ورد که از روی این سرواژهاهایی می، سرواژه«مطابق»صلی در ها، زیر عنوان فدر آغاز برخی از باب -

مراد مولف از این اصطالح، تکرار همان حرف در بین سه حرف اصلی کلمه است. اغلب  ،گفت میتوان

ها و هنگام نام های دخیل هستند. در عنوان همه فصلاند، واژهکلماتی که زیر این عنوان گرد آمده

شده که گویا با هم مترادف یا از حرف آن باب، این اصطالح و اصطالح دیگری)مضاعف( آوردهبردن 

به جز این دو( نیز «)غیرهما»ندارد و جز این، از لفظ « مضاعف»یکی هستند؛ زیرا فصلی جداگانه در 

ست نه نیاست و گویا مراد مولف، همه کلمات دیگر باشد، اما اینگوشدهدر عنوان برخی بابها استفاده



 
 
 
 
 
 
 

 83 پائیز-96شماره پی در پی  -نظم و نثر فارسیشناسی سبک/366

 

هایی که فصل مطابق در آغاز آنها و پیش از باشند. بابها فصلی در مطابق و مضاعف داشتهکه همه باب

 مانند: 1،فصل همزه آمده، عبارتند از: تا، دال، قاف، کاف، میم، ها

 هالک ایتمک.تتبیب 

 (163هالک کردن.)ص  ■

 (819مثانه سینده زحمتی اوالن.) صممثون 

 باشد.خود، ناراحتی داشتهکه در مثانه آن ■

« ابن»ملحقات یا مشتقات « فصل»، پس از نخستین فصل)الف وباء(، زیر عنوان کلی « الف»در باب  -

قات و مملحقات یا مشت« ام»، در مورد «الف و میم»که در (؛ حال آن9عنای مجازی را آورده)صدر م

 (  98است.)صنساختهش چنین نکرده و فصلی را جدا مجازی

 پیشنهاد گیری ونتیجه

نگارشی  کارگیری عالیمو انتقادی بر این فرهنگ و نیز بتوصیفی  ای پژوهشی،با افزودن مقدمه میتوان

ف وف، از تعریهای دوزبانه، از قبیل جداسازی آوا یا تلفظ حرنامهای مناسب با فرهنگنامهمال شیوهو اع

که بنا بر مرسوم در تفهیم نزدیکی،  )معنا( از کلمات زایدیلها و تفکیک توضیحات ذیل مدخمدخل

 ای دیگر، با ترجمه تعاریف، همچنین از جنبهکار میرفته و جز اینهاناها بترادف، تقابل یا همانندی مع

ه شدای دیگر بر این فرهنگ ارزشمند ولی فراموشفارسی، فایدهیا شرح ذیل مدخلها، از ترکی ب

زبانه تبدیل کرد. هنگی سهفرآن را ب و فراموشی،بیرون آوردنش از گمنامی  برافزود و افزون بر

ی در ، هیچ دخل و تصرفشودترکی، بفارسی برگردانده میتنها عبارات با این کار، ست که چون بدیهی

 و ق، دریافتای صحیح و دقیاصالت علمی و اجتهاد لغوی مولف نیز رخ نخواهد داد و تنها با ترجمه

  میتوانافزون بر آن و هر جا که مقتضی باشد،  شد.خواهد زبان فارسی منتقلدانش لغوی مولف، ب

توضیح و تبیین نکات لغوی و زبانی و روشن کردن چند و چون  استدراکات و حواشی دیگری، برای

غات بی، شیوه معنا کردن لجای عرهای فارسی بکاربرد معادلشکل اثیرپذیری مولف از زبان فارسی)بت

 مثال فارسی و ...( برافزود.فارسی، ترجمه و کاربرد اعربی ب

 منابع
 هـ.ش.(،1384صباغی،علی) ی،، عربیترک ،یزبانه فارسهس و دو یفرهنگها کار روش یبررس  .1

بهار  اول، چهارم، شماره سال ،ادب( بهار(فارسی نثر و نظم یشناسسبک یتخصص فصلنامه

 .094-043(، صفحات:یپیاپ ه)شمار1384

                                                           
 .نمیشود دیده -نگارندگان آگاهی حد در –ای در هیچیک از فرهنگهای قدیم یا جدید چنین شیوه.  1
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