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بكار رفته اسـت ؛   لغتنامهاما گستردگي كار باعث گرديده عليرغم دقت فراواني كه در تأليف 
شرح احوال خواجـه حسـين    از آن جمله ، مواردي است مربوط به.ايراداتي نيز برآن وارد آيد
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به اشتباه به نام سنايي غزنوي در لغتنامة دهخدا راه يافته و شرح حال او نيز با ديگران خلط 
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  مقدمه
ه توانـا  دانشمند فرهيختـه و ادب پـژو  ) ش.ه 1334-ش. .ه 1297( مرحوم علي اكبر دهخدا

حدود چهل و پنج سال از بهترين روزهـاي زنـدگي پـر بـارش را صـرف تـدوين جـامعترين        
وي در اين مدت، با همكاري جمعي از اهل تحقيق،  .نمود لغتنامهفرهنگ فارسي موسوم به 

قريب سه ميليون فيش از روي متون معتبـر اسـتادان نظـم و نثـر زبـان فارسـي و عربـي و        
كتب تاريخ و جغرافيا و طب و هيأت و نجوم و رياضي و حكمـت  فرهنگهاي چاپي و خطي و 

فارسـي و   جداي از آنكه جـامع فرهنگهـاي مهـم    لغتنامه) ،مقدمـه لغتنامه(.فراهم آوردند... و فقه و
دارندة تركيبات و كنايات و اصطالحاتي اسـت كـه در بسـياري از فرهنگهـا     عربي است؛ دربر

  .علمي و ادبي آنها را استخراج نموده اند يقديميافت نميشود و دهخدا و يارانش از متون 
 .، از شواهد معتبري در نظم و نثر استفاده شـده اسـت  لغتنامهدر ذيل بسياري از كلمات 

از .ترين نسـخ اسـتفاده گـردد   كوشش شده كه از معتبرين و قديمي در نقل شواهد از يك سو
را باشد اما از آنجا كه تنهـا  سوي ديگر تالش شده است كه تا حد امكان از اغالط و خطايا مب

. نيز شايد به جهت گستردگي كار مبـرا از اشـتباه نيسـت    لغتنامهامالي ننوشته غلط ندارد، 
بـه نقـل از    لغتنامـه مرحوم دهخدا خود به اين مطلب اذعان دارند به همين دليل در مقدمة 

و خطاهاي  ، اشتباهات]لغتنامه[مسلم است كه به نسبت عظمت وي «:دكتر معين ميخوانيم
از اين لغزشها آگاه  لغتنامهبسيار در آن راه يافته و هيچكس بيش از مرحوم دهخدا و اعضاي 

تـا ده هـزار اشـتباه معفـو      لغتنامـه مرحوم دهخدا ميفرمود در تأليف عظيمي مانند . نيستند
گـر  بسياري برآنند كه ا«:عالمه دهخدا همچنين در خصوص اَعالم ميگويد) ،مقدمهلغتنامه( ».است

بالعكس معتقديم چون در عصر ما فرهنگ اعالمـي  . لغتنامه بدون اعالم طبع ميشد،بهتر بود
به زبان فارسي آن هم بدين تفصيل، تدوين و طبع نشده است و ما ايـن كـار را هـم ضـمن     

ايـم، دريـغ اسـت كـه بخـش اعـالم را جـدا كـرده و دور          تأليف و تدوين لغتنامه انجام داده
قين دارد كه محققان به مرور به لزوم طبع اعالم توجه بيشتري خواهنـد  نويسنده ي. بينداريم

  )، مقدمهلغتنامه(» .فرمود و نقايص آنها را رفع خواهند نمود
از جملة اين نقايص يا بهتر بگوييم لغزشهاي سهوي ميتوان به دو مورد مربوط به ثنـايي  

رخ داده  لغتنامـه اهد شـعري  مشهدي اشاره نمود كه  مورد اول در اَعالم و مورد دوم در شـو 
  .است

پرداختن به اين مقاله از دو جهت حائز اهميت است ابتدا تـالش بـراي برطـرف نمـودن     
خطايي هر چند كوچك در كتاب ارزشمندي چون لغتنامه و ديگـر معرفـي بيشـتر خواجـه     

نش ااي كه بزرگي چون مرحـوم صـفا او را متفـاوت بـا معاصـر      حسين ثنايي، شاعر برجسته
اي نو بنيـاد نهـاد خواجـه     تنها كسي كه طرزش با متقدمان تفاوت يافت و شيوه« : نندميخوا



  321/لغت نامة دهخدا و دو اشتباه در مورد خواجه حسين ثنايي مشهدي
 

 

حسين ثنايي بود كه اتفاقاً مورد طعن بعضي از معاصران خويش از جمله ولي دشت بياضـي  
يـر سـبك شـعر    به هر حال مبدأ تحول در شعر خصوصاً قصيده گرديد و در تغي. قرار گرفت 

   )528 ص: 1/5صفا، جِ ادبيات در ايران، تاريخ(» .دخالت اساسي نمود
  .در ادامة مقاله، به تفكيك به بررسي اين دو مورد ميپردازيم

  
  لغتنامهشرح حال ثنايي در 

اين سه نفـر   .ياد ميكند» ثنايي«از سه شاعر با نام و تخلص » ثنايي«در ذيل عنوان  لغتنامه
  :عبارتند از

او در عهد سـالطين صـفوي مالزمـت    . ي ايرانيكي از شعرا...)خواجه(حسين بن عنايت. 1«
  . خدمت ابراهيم ميرزا داشت و داراي ديوان است

او بـه زمـان اكبـر شـاه بـه      . يكـي از شـعراي ايـران    , ...)خواجـه (حسين بن غياث الدين . 2
  .او را به فارسي ديواني است. درگذشت 1196هندوستان هجرت كرد و در سال 

شايد همان ثنايي سابق الذكر  .اي به نام باغ ارم است ا منظومهشاعري از مردم ايران و او ر. 3
  »  1.است

واقعيت آن است كه آنچه در لغت نامة دهخدا براي سه شاعر گرد آمـده اسـت در واقـع    
  .شرح حال يك نفر است 

براي اثبات اين مدعا الزم است ابتدا كنكاشي در تاريخِ ادبيات داشته باشيم تـا نظريـات   
را در ايـن بـاب    لغتنامـه را مطالعه كنيم و حتي شايد بتوانيم مĤخذ  لغتنامهلف موافق يا مخا

تا كنون بجز قـائم   مهاي مختلف و كتب تاريخ ادبيات از قرن ده در مراجعه به تذكره. بيابيم
تخلص مينمـود و البتـه در ايـن    »ثنايي« ـ كه در شعر )ق.ه1251-ق.ه1193(مقام فراهاني 

  :ـ در خصوص ثنايي موارد زير قابل توجه است. دمجال جاي بحث و سخن ندار
ــن   .1 ــمع انجمـ ــون شـ ــايي چـ ــذكره هـ ــيم ) 168ص(تـ ــت اقلـ ــايج )794ص(،هفـ ،نتـ

،شـعراي  )198ص(،ميخانـه )889ص(،عرفات العاشـقين و عرصـات العـارفين   )177ص(االفكار
ــاب ــواص )105ص(پنج ــع الخ ــعرا )148ص(،مجم ــاض الش ــتان )461جِ اول ، ص(،ري ،بهارس

و كتابهاي تـاريخ ادبيـاتي چـون تـاريخ     ) 222بخش سوم ص(ميو مĤثر رحي)386ص(سخن
... ،فرهنگ شعراي پارسـي و  ) 217ص (،گلچيني از گلشن رضوان)777ص (ادبيات در ايران

اند كه نام و شرح حـال او بـا نـام خواجـه حسـين ثنـايي و شـرح         تنها از يك ثنايي نام برده
  .احوالش مطابقت دارد

                                                 
 »ثنايي« ذيل عنوان ؛لغتنامه دهخدا؛. 1
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اس در دفتر دوم خويش در كنار ثنايي مشهدي از شاعري سفينة خوشگو تأليف بنداربن د.2
سفينه تنها دو سطر در شـرح حـال   .ديگر موسوم به مال ثنايي نام ميبرد كه اهل گناباد است

او آورده است اما از همين دو سطر و نمونه ابياتي كه ذكر نمـوده اسـت؛ پيداسـت كـه ايـن      
  :شاعر متفاوت از ثنايي مشهدي است

به جودت طبع و وسعت مشرب موصوف بوده،شعراي وقت اكبر شـاهي  .گونابادي است «
    )151ص:سفينة خوشگو،بنداربن داس(».بر احترامش مي افزودند،بسيار خوش سليقه بود

از دو ثنـايي بـه   » ريحانه االدب في تـراجم المعـروفين  «ميرزا محمد علي مدرسي صاحب .3
  :ترتيب زير ياد ميكند

ميـرزا از شـعراي اواخـر قـرن دهـم هجـري ايـران        خواجه حسين بن عنايت « :نخست
ميباشــد كــه بــه ثنــايي تخلــص ميكــرد و در خــدمت ابــراهيم ميــرزا پســر شــاه اســماعيل 

  ».زمان وفاتش مضبوط نيست.ديوان مرتبي بدو منسوب است .بود) ق.ه930-906(صفوي
خواجه حسين بن غياث الدين محمد مشهدي كه به ثنايي مشهدي هم موصوف «:ديگر

در .شاعري است ايراني، مداح حضرات ائمه اطهار و به ثنايي تخلص مينموده است. شدمي با
جنازه اش را به مشهد مقس رضوي نقـل داده و در  .زمان اكبر شاه هندي به هندوستان رفت

  )373ص:ريحانه االدب،ميرزا محمد علي مدرسي(».آن زمين پاك به خاكش سپردند
ديوان ثنايي در كتابخانة سپهساالر اشاره ميكنـد و   وي در ادامه به دو نسخة موجود از   

  .مطلع ديوان او را عينا مي آورد
سـخن ريحانـه   نزديـك اسـت بـه     لغتنامههمانگونه كه پيداست موارد ذكر شده توسط   

نامة دهخدا آمده اسـت ، همـين صـفحة ريحانـه     آنچه در لغت ةچشماالدب و بعيد نيست سر
ت اينكه اين شروح احوال يا بهتر بگوييم اشـارات متفـاوت در   در ادامه براي اثبا. االدب باشد

  واقع اطالعات پراكنده اي از زندگي خواجه حسين ثنـايي ميباشـد و نيـز رسـيدن بـه يـك       
و منابع تاريخي مـذكور   ها  گيري متقن، الزم است شرح احوال شاعر با توجه به تذكره نتيجه

  :و نيز به استناد ديوان خود او آورده شود
  

  زندگينامة ثنايي
در معرفي دومين ثنـايي خـود ذكـر     لغتنامههمانگونه كه ريحانه االدب و  -در تمامي منابع 

نام شاعر خواجه حسين پسر غياث الدين محمد مشهدي آمده اسـت و تنهـا در    -. نموده اند
تولد تاريخ . برو ميشويمجاي غياث الدين با نام عنايت رو مورد اول دهخدا و ريحانه االدب به
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پـدرش خواجـه   . باشـد ادگاهش به يقين شهر مقـدس مشـهد مي  اما ز 1شاعر مشخص نيست
تذكره ميخانه،مال عبدالنبي فخرالزماني (» غياث الدين علي«غياث الدين يا به روايت عبدالنبي فخرالزماني 

، در آن پيشه سامان بسياري به هـم رسـانيده   در مشهد به شغل بزازي مشغول بوده )198ص : 
سـين كـه در   خواجـه ح . انـد  خوانـده » غياث بـزاز «ها او را  و به همين سبب در تذكرهاست 

ري به اين كار مداومت نداشـته  كرد در آغاز با وجود استعداد شاعتخلص مي» ثنايي«شاعري 
 .؛ اما به جهت خوابي كه رؤيت نموده ، رو به شاعري آورده استاست

ت در ميان اديبان زادگاهش صاحب خواجه حسين پس از روي آوردن به شاعري به سرع
اين شهرت همزمان است با حكومت سلطان ابراهيم ميـرزاي صـفوي،   . شهرت گرديده است

ابـراهيم ميـرزا آنگونـه كـه در تـواريخ      . پسر بهرام ميرزا و نوه شاه اسماعيل اول، بر خراسان
-906(يخميباشـد؛بنابراين تـار  . ق.ه984ق و مقتول بـه سـال   .ه946متعدد آمده است متولد

  . باشداي حيات وي ذكر شده است صحيح نميكه در ريحانه االدب بر)930
تخلص مينمود پيوسته به تربيـت علمـا و شـعرا    » جاهي«ابراهيم ميرزا كه خود در شعر 

خواجه حسين خيلي زود در زمرة مالزمان ابراهيم ميرزا قرار گرفت و تا زمان قتل . ميكوشيد
وده است ؛ تـا جـايي كـه هـيچ     حضر نديم و همنشين او ب شاهزاده صفوي پيوسته در سفر و

در ديوان ثنـايي  . توانسته در خال و مأل مانع از ورود او به حضور ابراهيم ميرزا گرددكس نمي
يـاد   »سمي خليـل « و» فخر زمان«؛»سلطان نشان سمي خليل«مشهدي از او با القاب 

نامه در مدح ابراهيم ميرزا يك ساقي قصيده ، غزل ، يك قطعه واز ثنايي تعدادي . شده است 
وجود اين اشعار دليلي است بر آنكه خواجه حسين ثنـايي همـان شـاعري     .باقي مانده است 

و ريحانه االدب به عنوان مالزم ابراهيم ميرزا يـاد شـده    لغتنامهاست كه از وي در مورد اول 
بسامد قصايد مدحي ثنـايي  در ميان امرا و بزرگان عصر صفوي،ابراهيم ميرزا بيشترين  .است

هـايي هسـتند از ثنـايي مشـهدي  در مـدح       ابيات زير نمونـه .را به خود اختصاص داده است
  :ابراهيم ميرزاي صفوي

 اتـرشاه وعدلزتهي شدجهان ز فتنه 
 مـيـ ـزاده ابراهـاهـ ـسر ملـوك جهـان ش  

 كند معزول هان ايزدشـز ملك هر دو ج
 نـتـ ـجاهش آبس از ابر  صدف  اگر شود

 ريد كـه تـا  ـر بايد آفـان دگـهـدو صد ج
  :و يا

 گـر گنجـد   زلـف فتنـه    در آن نهـتـ ـهنوز ف 
 كــه در كــف كــرمش همچــو بــاد زر گنجــد

ــ ــالـخ ـــف راي ـــر در دل قـش اگ  دـدرگنج
 شــكوه  هــر دوجهــان در يكــي گهــر گنجــد

ــرـكمــ  ...جهــان حشــرگنجد درا ين غــالم ت
  )23قصيدة :ثنايي،ديوان(

                                                 
 .ولد وي ذكر نگرديده استدر تذكره ها و نيز در شرح حالي كه خود او به عنوان ديباچة ديوانش فراهم آورده؛ تاريخ ت . 1
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 دست تو نقد جانها بـر خـاك راه ريخـت
ي سلطان نشان  مانـخليل آنكه آسسمـ 

 رت درمـثـودش از كـذل جـام بــگـنـه
 ودـــ ر شـاگ حركـتـوا مــهاو غ ـيـت از
    

 دسـت  ارگـ ت شـه كام ـر به دسـ ـسودي مگ
 زنــد وقــت كــار دســت ش ز عجــزـدر دامنــ

 دســت ارـشمــ ره از دوري پــا ز ترســد چــو
 ... دسـت  بـاد چـو بـرگ چنـار     شود زپران 

  )10قصيدة :يي،ديوانثنا(

شـاه اسـماعيل ثـاني بـه     قمـري  هجري  984جمادي االولي سال  27در روز چهارشنبه 
در همين سال ابراهيم ميرزا نيز همچـون  . هماسب اول بر تخت حكومت نشستشاه طجاي 

بعـد از مـرگ وي   . بسياري از شاهزادگان صفوي توسط شاه اسـماعيل دوم بـه قتـل رسـيد    
اي بـر سـبيل ره    ت شاه اسماعيل دوم به قزوين شـتافت و قصـيده  خواجه حسين براي خدم

  :مطلع  قصيده اين است. آورد تهنيت جلوس وي سرود
  ستان نشست                يوسف ز چه بر آمد و بر آسمان نشست بر تخت جم سكندر گيتي

از آنجا كه  نامي از سلطان اسـماعيل ثـاني در ايـن قصـيده نيامـده بـود ، شـاه صـفوي         
اين قصـيده را بـه غايـت    « : نويسدفخرالزماني مي. ه حسين در خشم شدآشفت و از خواجبر

خوب گفته است وليكن از گردش فلك كج روش مرضي طبع آن پادشاه نشـد و فرمـود كـه    
يرزا گفتـه بـود   نام من درين قصيده نيست، البته ثنايي اين قصيده را براي سلطان ابراهيم م

بنابراين خواجه حسين از بيم جان ننگ فرار بر . زو در خشم شدگذراند، اكه الحال به من مي
  ) 204ص :تذكره ميخانه،فخرالزماني (. ز ايران به داراالمان هند آمدفخر قرار ، ترجيح داده ا

تعـداد  .پس از آنكه ثنايي به هند رسيد ؛ به شاعران دربار جالل الدين اكبرشـاه پيوسـت  
بردند و يا به دربـار او انتسـاب داشـتند و از    ر به سر ميدربار جالل الدين اكب شاعراني كه در

شعراي دربار اكبرشـاه را قريـب بـه دويسـت     . دور و نزديك او را مدح مينمودند بسيار است
صائب و سبك هندي در گستره تحقيقات ادبي ، محمد رسول درياگشـت  .(آنها ايراني بودند، دانسته اندشاعر كه غالب 

خ فيضي دكني، عرفي شيرازي، نظيري نيشابوري، وزين اصفهاني، غزالي مشهدي، شي )401ص :
بايزيد هروي، درويش بهرام سقاي ماوراءالنهري، حرفي كشميري، صبوحي جغتايي، مشفقي 

  .باشندمهم دربار جالل الدين اكبرشاه مينجاري و حسين ثنايي مشهدي از شعراي 
؛ بـاال نگرفـت   پنداشـت نه كه ميوركاني آنگو، كار خواجه حسين ثنايي در دربار گدر آغاز

ولي كم كم ابوالفتح مسيح الدين گيالني صـدراعظم و امـين دربـار اكبرشـاه او را در كنـف      
  . حمايت خويش گرفت

سپهسـاالر   -حسين ثنايي بعدها در شمار دوسـتان ميـرزا عبـدالرحيم خـان خانخانـان      
نيز در آمد ؛ اما همچنان تا آخرين روزهاي حيـاتش بـا ابـوالفتح گيالنـي مكاتبـه       -اكبرشاه 
گلچين معاني صاحب كاروان هند ، پيوستن خواجه حسين را به  ميـرزا عبـدالرحيم   . داشت
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پس از فـوت حكـيم  مزبـور    «: لفتح گيالني ميداند و مينويسدواخان خانان ، پس از وفات اب
به سلسله سپهساالر كريم و نامدار ميرزا عبدالرحيم خان خانان پيوسـته و  ] ابوالفتح گيالني[

بـا   ) 258 - 259ص :كاروان هند،گلچين معاني ؛ج ا (» .همواره از صالت و جوايز وي مرضي الحال ميزيسته 
هجري يعني يك سال پـس از درگذشـت    997بوالفتح گيالني به سال توجه به تاريخ وفات ا

  .حكيم ثنايي و نيز مرقعات ابوالفتح نظر گلچين معاني صحيح نميباشد
به هر حال ثنايي در دربار جالل الدين اكبر شاه و مالزمت سپهساالر ميـرزا عبـدالرحيم   

ثنايي .بزرگ قرار گرفت  خان خانان دوران خوبي را طي نمود و در شمار ستايشگران اين دو
  :قصايد متعددي در مدح اكبر شاه دارد از جمله

ــاه ث  ــتان ش ـــاـنـبرآس ــم زي  دوشي نه
 كه فلك بهـر سـجده اش   دين جالل اكبر

ـ   دنت تو نماـمـاز دست ه  يجـا ه دگر ب
  :و يا

...ــدلشر د ــه عــ ــاهي كــ  درج شهنشــ
ــر   ــاه اكبـ ــن شـ ــت و ديـ ــالل دولـ  جـ
ـــكي   ــع او در آب خـشـ ــا طبـ ــود بـ  بـ

  

ــن  ــ اي ــانِارب ــته ج ــه خس ــوار ك ــم دش   ميكش
ــاك گو  ــه خ ــد ب ــة گوي ــم ش ــتار ميكش  دس

ـــنار    ـــورت دي ــدار ص ــر ج ــر ب ــم گ   ميكش

  )62قصيدة :ثنايي،ديوان(
ــواهي  ــر هســــتي ذاتــــش گــ  دهــــد بــ
 كــــه راي اوســــت نــــور صــــبحگاهي   

  )85قصيدة :ثنايي،ديوان(گياهي كند درخشم او آتش
  

مشهور و ) عولن فعولن فعلفعولن ف(حرمتقارب است در ب ثنايي همچنين صاحب مثنوئي
وي اين مثنوي را به تقليد از اسكندر نامه نظامي به . » باغ ارم« و » سد سكندر« موسوم به 

بيت است  920تعداد ابيات  اين اسكندر نامه  حدود. نام و در تقديم به اكبرشاه سروده است
  :و با مطلع زير شروع ميشود

  سرا پرده افراز چرخ برين                     به نام جهانبخش ملك آفرين             
در ديوان ثنايي عالوه بر مدح بزرگان حكومتي ، بارها مدح ائمه اطهار از جمله امام علي 

  .عليه السالم  و امام رضا عليه السالم نيز ديده ميشود
  

  وفات ثنايي
مĤثر رحيمي سال سال وفات او را . وفات خواجه حسين بي شك در الهور اتفاق افتاده است 

هجـري   996يـا   995هجري دانسته است اما ديگر تذكره نويسـان تـاريخ وفـات او را     990
. ق را به عنوان سال وفات شاعر ذكـر نمـوده اسـت    .ه1196برشمرده اند و تنها دهخدا سال 

آنگونه كه از مرقعـات ابـوالفتح   . ثنايي حدود دوازده سال آخر عمر خويش را در هند گذراند
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صحت و وي اواخر عمر خود را در بيماري ، نااميدي به  1.ي به خواجه حسين برمي آيدگيالن
حكيم ابوالفتح گيالني در ايام بيماري خواجه حسين يعني در . غم فرزندان به سر برده است

نوشـته و در آن بـراي وي آرزوي    ، رقعـه اي شـاعر  هجري در جواب نامـة  996دهم رمضان 
  .سالمتي  كرده است

اي كـه   ر از يك ماه پس از تاريخِ كتابت اين نامه ؛ابوالفتح گيالني در حاشية نامـه در كمت
خواجـه  « : هجري براي برادرش نجيب الدين همـام نوشـته اسـت، آورده    996در غرّه شوال 

» -.آنكه نمرده است و نميرد يكيست« : مصراع  -حسين ثنايي هم اين جهان را پدرود كرد 
  )125ص:يمرقعات،ابوالفتح گيالن(

ماند كه مرگ شاعر بايد در روز يـا شـبي از تـاريخ دهـم     به استناد اين دو نامه شك نمي
 لغتنامـه بنابراين ،نظـرِ  .هجري قمري اتفاق افتاده باشد 996رمضان تا روزهاي آغازين شوال 

نادرسـت اسـت و شـايد ايـن تـاريخ صـورت تحريـف شـدة         ) ق.ه1196(در تاريخ فوت شاعر
بـا  . بد خواجه حسين در الهور بر سـبيل امانـت بـه خـاك سـپرده شـد      كال.باشد.) ق.ه996(

كه خود  -3يا خواهر زاده او  2گذشت زمان ميرمحمد باقر مشهدي ، خالوزاده خواجه حسين
نعش و استخوانهاي خواجه حسين را از الهور به  -نيز در شاعري طبعي ظريف داشته است 

  .ميگرداندمشهد مقدس منتقل ميكند و در آن آستان مدفون 
سـفينة  .(را ماده تـاريخ وفـات شـاعر يافتـه اسـت     » سخنور نيك«الكامي سبزواري عبارت م

  ) 150ص :2خوشگو،بنداربن داس ،دفتر

اش به مرگ خواجه حسـين و نيـز فـوت عرفـي      نامهني نيز در ساقيموالنا شكيبي اصفها
  :اشاره نموده است.) ه999وفات(شيرازي

ــت           ــي برفــ ــد معنــ ــايي خداونــ ــت      ثنــ ــوي برفــ ــه دعــ ــال،عرفي بــ   زدنبــ
   )314ص :فخرالزماني:تذكرة ميخانه(                                                            

صـورت زيـر   را ميتـوان ب  لغتنامهنتيجه آنكه با توجه به شرح حال ثنايي و اشعار او، متن 
  :اصالح نمود

او در عهـد  . يكـي از شـعراي ايـران   , .)..خواجـه ( ]و نه عنايت[ حسين بن غياث الدين «
سالطين صفوي مالزمت خدمت ابراهيم ميرزا داشت و به زمـان اكبـر شـاه بـه هندوسـتان      

او را بـه فارسـي ديـواني اسـت و     . درگذشـت  . ]ه 1196و نه .[ ه996هجرت كرد و در سال 
  ».اي به نام باغ ارم دارد منظومه

                                                 
  .متاسفانه با تمام تالشي كه شد نامه هاي خواجه حسين به حكيم ابوالفتح گيالني به دست نيامد .1
  .  259احمد گلچين معاني،كاروان هند،ص .ك.ر.  2
  .150احمد گلچين معاني،كاروان هند،ص .ك.ر.  3
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                                            در دهخدا هدي به نام سنايي غزنويثبت اشعار ثنايي مش
كه اغلب به نقل از آنندراج اتفاق افتاده است اختالط اشعار ثنـايي   لغتنامهاز ديگر خطاهاي 

در شواهد و مثالهـايي  . شاعر برجسته و مشهور قرن ششم ميباشد, مشهدي با سنايي غزنوي
اري از آنِ ثنـايي مشـهدي روبـرو    مـده بـا اشـع   كه در ذيل ِ برخي لغات و تركيبات لغتنامه آ

چشمه «ثبت شده است از جمله در ذيل تركيب سنايي غزنويشويم كه به اشتباه به نام مي
  :در لغتنامه بيت زير منسوب به حكيم سنايي آمده است»ميم

  محبت تو جگر تشنگان باديه را                        كند زالل خضر در گلو ز چشمه ميم
 .باشـد مي)21بيت,72ديوان،قصيده(لي كه اين بيت متعلق به ديوان ثنايي مشهدي به آدرسدر حا

. هاي زير نيز در لغتنامه به همين شكل به غلط به اسم حكيم سـنايي ثبـت شـده انـد     نمونه
  :  براي اثبات و استناد اين سخن در ذيل ابيات مĤخذ آنها در ديوان ثنايي ذكر شده است

 »وزآتش افر«ذيل تركيب ‐
ــدر ــه قـ ــا همـ ــپهر  بـ ــاب سـ  آفتـ

 »پنجه«ذيل ‐ 
 كف شكرانه كشـم بـر رخ زر و آنگـه   

  

  )20بيت,8ديوان ثنايي ،قصيده(افروز ديگدان من است آتش 

  
 پنجــه در پنجــة خورشــيد زر افشــان بــروم    

  )3بيت, 69ديوان ثنايي ،قصيده(؛)لغتنامه به نقل از آنندراج(

  .تآمده اس» خورشيد درخشان«البته در لغتنامه 
  »دست فغان از دامن لب افكندن«كيبذيل تر ‐

  طاقتم بنگر كز آن تيغي كه بر سر خورده ام       در دم از دامان لب دست فغان افكنده ام
  )9بيت, 54ديوان ثنايي ،قصيده(؛)لغتنامه به نقل از آنندراج(                                                      

  »مداخل«ذيل واژه  ‐ 
  سراج دهر هر شب بهر جناح زيـنش                دوزد ز چـرخ انجـم تـا صـبحدم مـداخل      

 )36بيت, 51ديوان ثنايي،قصيده(؛)لغتنامه به نقل از آنندراج (                                                           

  »روز بار«ذيل واژه  ‐ 
 سر ينال و تكين را به روز بار شكست       علي عالي اعال كه چوب حاجب او             

  )13بيت,13ديوان ثنايي،قصيده(؛)لغتنامه به نقل از آنندراج(                                                       

  »تار و مار«ذيل واژه ‐ 
  اكنـون نسـيم عـدل شـهش تارتـار كـرد                       انبهيبه ت زلفچون سر گر فتنه بود 

  ) 5بيت,27ديوان ثنايي،قصيده(؛)لغتنامه به نقل از آنندراج،جهانگيري،بهار عجم(                                                  

  .      آمده است »و مار تار«البته در لغتنامه 
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 »برق  زدن«ذيل  ‐
ــرده ــرد عزمــت پ ــد   گ ــرق عــذابي ميزن ــر بــال ب ــر ميبنــددش    هــر كجــا اب   اي از خــاك ب

ــدراج   (                                                       ــل از آنن ــه نق ــه ب ــيده (؛)لغتنام ــوان ثنايي،قص ــت,36دي                 ) 16بي
بـه   حسـين ثنـايي   ، نام شاعر به جايِه گاه ميبينيم كه در ذيلِ ابياتيهمچنين در لغتنام

  :ثبت شده است از جمله حسين سنايياشتباه 
  »رنگ برداشتن«بذيل تركي ‐ 

  ز صدمت تو توان كرد كـوه را سـيماب            ز هيبـت تـو تـوان رنـگ ارغـوان برداشـت        
 )10بيت,15ديوان ثنايي ،قصيده(؛)لغتنامه به نقل از بهار عجم(                                                       

  »افگندن«ذيل واژه  ‐ 
  كـه تيـغ بـاد سـحر غنچـه را زبـان افگنـد                    مگر ز باغ ارم با صفاش حرفي گفـت  

 )7بيت,38ديوان ثنايي،قصيده(                                                          

 »فرش انداختن«ذيل تركيب ‐ 
ــو  ــالع ت ــاز ط ــه س ــا حجل ــاش ت ب

  

 )53بيـت ,29ديـوان ثنايي،قصـيده  (بزم را فرش ز اختر انـدازد   
  

ماند در بسياري موارد،لغتنامه از اشعار خواجه حسين ثنايي مشهدي بـه عنـوان   ناگفته ن
شاهد و مثال استفاده نموده است و اين خود بيانگر جايگاه ثنايي در ساخت واژه و تركيبات 

  .جديد است
  

  نتيجه
  :گيري نمود از مطالب گفته شده ميتوان اينگونه نتيجه

موافـق بـا   .(الـدين اسـت   ادبيات آمده حسين بن غياثنام شاعر آنگونه كه در متون تاريخ . 1
 ) دومين ثنايي در لغتنامه

، او ها و منابع تاريخي و به شهادت ديـوان اشـعار وي   به استناد شرح حال ثنايي در تذكره .2
 )موافق با اولين ثنايي در لغتنامه.(از مالزمان خدمت ابراهيم ميرزا است

ون تاريخي ، وي سالياني را در هند و در دربار اكبر شـاه  به استناد ديوان شعر ثنايي و مت .3
 ) موافق با دومين ثنايي در لغتنامه.(حضور داشته است

موافق با سومين ثنايي .(ثنايي مشهدي همان صاحب منظومة باغ ارم يا سد سكندر است  .4
 ) در لغتنامه

ربوط به شرح حـال تنهـا   اي هستند م بنابراين آنچه در لغتنامه آمده است مطالب پراكنده. 5
 .يك شاعر به نام خواجه حسين ثنايي مشهدي



  329/لغت نامة دهخدا و دو اشتباه در مورد خواجه حسين ثنايي مشهدي
 

 

ثبـت  ثنايي مشهدي به نام حكيم سـنايي   در شواهد شعري لغتنامه، گاه ابياتي از حسين .6
 .شده است؛ و گاه نيز به اشتباه نام شاعرحسين سنايي آمده است
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