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 اثر عبدالکریم بن شیخ راجن غزنوی «االلفاظ مترادف» کتاب نسخه خطی معرفی
 (179-192)ص

 1، یداله رادبخش2)نویسنده مسئول( داوود محمدی

 1931تاریخ دریافت مقاله: تابستان 
 1931تاریخ پذیرش قطعی مقاله: پاییز 

 

 چکیده
اند و های مدون در طول تاریخ بودهترین و ارزشمندترین کتابجزء مهمها ها و لغتنامهنامهفرهنگ

ها و قدمت ها، فرهنگنامهنامهاند. تدوین لغترگذاری داشتهتأثیدر رشد فرهنگی و ادبی جامعه نقش 
. در البالی آثار ندآنها، گویای آن است که این آثار، از نیازهای اولیه و ضروری بشر بوده و هست

ناشناخته و مجهول  ،خوریم که به دالیلیهای تأثیرگذار و ارزشمند برمیتألیف شده، گاه به کتاب
االلفاظ اثر عبدالکریم شیخ بن راجن غزنوی است که در  فآثار، کتاب متراد اند. یکی از اینمانده
 آن به پایان رسیده است. تکتاب .ه.ق339سال 

آثار غبار گرفته و ناشناخته و کشف ذخایر فرهنگی گذشتگان از وظایف اصلی پرده برداشتن از  
خطی این کتاب نفیس و مقایسۀ  نسخۀدو محقّقان این مرز و بوم است. نویسندۀ این مقاله با یافتن 

های این کتاب پرداخته تا گرد و غبار غربت و فراموشی را هر ، به مشخصات و ویژگیآنها با یکدیگر
 چند مختصر از سیمای آن بزداید.

 فاظ، اسامی، خط و امال، رسم الخط، لراجن غزنوی، مترادف اال :کلمات کلیدی
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 Radbakhsh.y@gmail.com    ان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان. دانشجوی دکتری زب 2
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 مقدمه
ای بس طوالنی دارد. ها در این سرزمین کهن و دیرپای سابقهها و لغتنامهنگارش فرهنگنامه

های بیشماری مواجه ها و لغتنامهما بنگریم، با فرهنگنامه اگر به خط سیر فرهنگی تاریخ گذشتۀ
و « اویم ایوک»اند. از دو فرهنگ تحریر درآورده ۀآنها را به رشت یبانیسندگان و ادشویم که نومی

ابوحفص سغدی یا فرهنگ ابوحفص  اند تا رسالۀاز اسالم تألیف شدهکه قبل « پهلویک»فرهنگ 
لغت فرس اسدی از جعفر احمد بن علی،  منسوب به ابی الفرساللغهالمصادر فی سغدی، تاج

القاسم بن ابی جمالی تألیف ابوبکر مطهر بن ابی نامۀاحمد اسدی طوسی، فرخ ابومنصور علی بن
 ... .گیر( غزنوی و نگ قواس تألیف فخرالدین مبارکشاه قواس )کمانسعد جمالی معروف به یزدی، فره

ین کتب جزء نیازهای نشانگر این واقعیت است که ا هاها و لغتنامهیل به تألیف این فرهنگنامهم
ها همواره یکی از ها و لغتنامهاند و نیز نشانگر این امر که فرهنگنامهبشر بوده ضروری و اولیۀ

اند؛ بنابراین، ارزش آنها در شدهها محسوب میر برای کشف مجهوالت و ناشناختهابزارهای مهم بش
 پیشبرد علم و دانش بشر و رشد و تکامل فکری بشر امری انکارناپذیر است.

بدان که کمتر  فرهنگها است شود، معرفی یکی از اینآنچه در این مقاله بدان پرداخته می
- کتاب مترادفاین کتاب، ها مجهول مانده است. و فرهنگنامهپرداخته شده و تقریباً بین کتب لغت 

 است.به پایان رسیده  339که کتابت آن در سال است االلفاظ تألیف عبدالکریم بن شیخ راجن غزنوی 
همانگونه که از اسم کتاب  -1این کتاب نسبت به کتابهای دیگر از دو جهت متفاوت است: 

که بررسی کردم پرداختن به الفاظ جایی ف آورده است و تا آنالفاظ متراد ،پیداست، برای یک لفظ
قسمت دوم کتاب به  -2ای نو و ابتکاری است. مترادف و باالخص به این شیوه سابقه نداشته و شیوه

شمول آن محدود است ولی متضمن فواید  ها و ترکیبات پرداخته، گرچه دایرۀمعنی کردن واژه
 فراوانی است.

موجخود   ۀام، تنها به دو نسخخ های خطی این اثر نفیس داشتهرای یافتن نسخهتالشهایی که بدر 
شود و نسخخۀ دوم در  آستان قدس رضوی نگهداری می ن دست یافتم؛ یک نسخه در کتابخانۀدر ایرا

با دستیابی به ایخن دو نسخخه خطخی در ایخن مقالخه       مرکز احیای میراث اسالمی در شهر مقدس قم.
دو نسخه، خط سیر و نمای کلّی کتاب، خخط و امخال و ویژگیهخای رسخم     کوشیده شده بر مشخصات 

 الخطی آن دو و ... پرداخته شود.
های خطی تالیف احمد منزوی آمده است. دکتر محمد عنوان کتاب در جلد سوم فهرست نسخه

ارزشمند و مفیدی ارائه داده  مهدی رکنی نیز دربارۀ نسخه خطی موجود در آستان قدس توضیحات
دکتر سید امیر حسین عابدی، استاد دانشگاه، دهلی تحخت عنخوان اتخیس الشخعرا بخه معرفخی        است.

کتابهای تذکره ثبت نشده است و به همین دلیل از شرح اجمالی این کتاب پرداخته امّا نام کتاب در 
 حال و زندگی مؤلف اطالع چندانی در دست نیست.
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 مؤلف ۀزندگینام
ه است، مؤلف آن عبدالکریم بن شیخ راجن غزنوی ساکن کتاب ذکر شد گونه که در مقدمۀآن

مؤلف در ضمن یک  نکهبه پایان رسیده چنا 339تحریر کتاب سال  و همیرپور بلده کالپی بوده است
 فرماید:  بیت می

 تاریخ این نسخۀ عجیب به صد خوبی و کالم
 

 در سخخال نهصخخد و نخخود و هشخخت شخخد تمخخام  
 

زیسته است. از جا میز ایرانیان مهاجر به هند بوده و در آنی اوآید، چه از ظواهر امر برمینآ
سخروده و در شخعر تخلخص    آید که مردی سخندان و ادیب بوده و شخعر هخم مخی   کتاب برمی مطالعۀ

در  ؛اهد مثال از اشعار خود نیز استفاده کرده اسخت. مخثالً  وکتاب برای شاین ی داشته است. در کریم
 :9لجامعهآورده است، « چشم زخ» ذیل واژۀ

 4در حیرتم ای دوست که جخان داد کریمخی  
 

 در عخخین وصخخال تخخو مگخخر چشخخم رسخخیده     
 

 آورده است، لجامعه:« غالم» اژۀیا در ذیل و
 با کریمی ناز کم کن ای بت طناز من

 

 روزگاری شد که این مسکین به جان الالی توست 
 

و جستجوهایم در کتب تذکره  او اطالع دقیقی در دست نیست و تحقیقات از شرح حال و زندگینامۀ
 حاصل بوده است.و شرح حال تا این زمان بی

 مشخصات دو نسخه
 

 
 نسخۀ موجود در مرکز احیای میراث اسالمی موجود در آستان قدس نسخۀ

 نام کتابخانه: مرکز احیاء میراث اسالمی االلفاظ اسم کتاب: مترادف
 49کد دستیابی کتاب:  زبان: فارسی

 زبان کتاب: فارسی ف: عبدالکریم بن شیخ راجن غزنویمؤل       
 (11مؤلف: عبدالکریم بن شیخ راجن غزنوی )ق  339سال تحریر: 
 1264الثانی تاریخ کتابت: سنه ربیع 161عدد اوراق: 

 261صفحه:  عدد جزء کتب: لغت
 موضوع: لغت 9111شماره عمومی: 

 شده   تاب به نام احمدخان فرزند پیرخان تألیف الیه: این کمهدی واقف: میرزا رضاخان نایینی
 خط: نستعلیق خوش 1911تاریخ وقف: مرداد 

 عناوین: شنگرف و کاغذ ترمه مو 1و  26طول: 
 ج مشکیجلد: تیما مو 4و  11عرض: 

 سطر 13گرم،  191 کاتب: نامعلوم
 19×29 خط: نستعلیق خوش

                                                 
 نویسد.می« جامعه». به جای اسم خود  9
 تخلص مؤلف است. . 4



282 / سبک شناسی نظم و نثر فارسی- شماره پی در پی34-زمستان95

4 

 

 آغاز و انجام کتاب
سپاس بیقیاس مر متکلمی را که . «الرحیمالرحمناهللبسم»شود: میاینگونه آغاز ی کتاب ابتدا

طوطی زبان را در شکرستان دهان شکرریزی ازوست و هزار آوای جان را در چمنستان جهان 
شورانگیزی ازوست. جمیلی که مهوشان را مظهر آفتاب جمال الزوال ساخت و هواداران پریشان را 

 «.ت...چون ذرّه سرگردان بر آن جمال ساخ
ژاله. آن را سنگک و سنگچه و شخکاسه و تگرگ نیز  ای یخچه»پذیرد: کتاب اینگونه پایان می

 «.در غنچۀ تو نسرین، در یخچۀ تو آذر» گوید:  1گویند. بدر شاهی
 خط سیر و نمای کلی کتاب

 مرتبت شود و بعد از آن به نعت حضرت ختمیکتاب با حمد و ستایش خداوند منّان آغاز می
... اکثر اوقات اشعار متقدمین، متضمن »کند: پردازد. سپس علّت تألیف کتاب را اینگونه بیان مییم

انی و مقاصد از عبارات نادر عبود، حضار مجلس را در تحصیل ملغات غریبه و فرس قدیم مذکور می
بّ قوی، مستفیض فیض ر، آن شد، بنابراشارات به مقتضی ترادف و اشتراک الفاظ اشتباه واقع می

بلدۀ کالپی از فرهنگهای قدیم لغات  عبدالکریم بن شیخ راجن غزنوی ساکن جنت آثار همیرپور
های آن به استدالل و استشهاد حل متفرقه به ترتیب ترادف در ضمن اسامی جمع نموده، عقده

 6کشنسخ متعارف و غیر متعارف، سمند تیزرو و طبع سر ساخته تا از مطالع آن در منهج لور و لَر
 «.االلفاظ نهاده ... نگردد و نام نیک این کتاب با صواب مترادف

نماید. مثال: اسامی های مترادف ذکر میاسم آورده و برای هر اسم واژه 262بعد از آن نویسنده 
 دندان: ضرس بالکسر، تازیست. مطهر فرماید:

 در است درج سن تو یخا سخلک گخوهر اسخت    
 

 البمخخاء معخخین اسخخت آب دهخخان تخخو یخخا گخخ  
 

 ناب: هرچه خالص باشد و عیب و به معنی دندان نیز آمده است. شیخ ابراهیم فاروقی گوید:  
 داند یقیندر شبان خسبد شبان فارغ که می

 

 نیست در ایخام عخدلت در دهخان گخرگ نخاب      
 

 ژاله را گویند. حسن رامی گوید: ،اند و تگرگنسبت کرده «تگرگ»اهل عرب آن را به 
 و باریخخد و گخخل را آب دادژالخخه از نخخرگس فخخر

 

 پخخخرور مخخخالش عنخخخاب داد وز تگخخخرگ روح 
 

 فرماید:میکه اند و لب را به خون چناننسبت کرده «سرشک» بدیل خاقانی دندان را به

 بخخخخه سرشخخخخک تخخخخر و خخخخخون جگخخخخرم  
 

 بسخخخخخخته بیخخخخخخخرون و درون دهنخخخخخخخت  
 

                                                 
 .. ظاهراً بدر چاچی شاعر قرن هشتم که او را بدر شاشی نیز گویند و بدرشاهی غلط کاتب است 1
 . در هر دو نسخه به جای سرکش، کش آمده است. 6
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آن از شعرای مختلف آورد و برای به همین شیوه معانی حقیقی، استعاری یا کنایی یک واژه را می
الکتاب نسخۀ  تمّت. تمام شد هذا»  کند. در پایان اسامی، اینگونه نگاشته است:شاهد مثال ذکر می

خواست که کتاب به طوالت کشد اما به سبب ماللت وقت به اختصار کوشیده االلفاظ. میمترادف
ن کتاب به حروف تهجّی درخواست و در بایست بود نیز در ذیل ایآمد و چون بعضی کلمات و لغات 

 ها و ترکیبات دارد. مثالً: همت دوم کتاب، اختصاص به معنی واژبنابراین، قس«. سمت تحریر یافت
 خواجه حافظ فرماید: : آشیان وفا: خانۀ اصلی؛ مراد آن جهان است. االلففصل فی

 حیف است طایری چون تو در خاکدان غم
 

 فرستمتزین جا به آشیان وفا می 
 

 در اسامی تنوع
از مزایای مهم کتاب، تنوع در اسامی است که مؤلف برای آنها شاهد مثال آورده؛ تعدادی از ایخن  

آوریم تا نشان دهیم که نویسخندۀ کتخاب بخر چخه ظرایخف و      اسامی را طبقه بندی کرده، در ادامه می
 دقایقی توجه داشته است.

، علی کرمّ اهلل وجهه، پیغمبران علیخه   -سلّمصلی اهلل علیه و  -الف( اسامی باریتعالی، محمد مصطفی
، قرآن، الحمد، کعبخه، مدینخه، عخرش،    -علیه اسالم -السالم، بزرگان دین، درویشان، فرشته ، جبرئیل

 کرسی، قیامت، بهشت، دوزخ.
ب( اسامی زمانه، آسمان، زمین، صبح، شب، آفتاب، مدت ماندن آفتاب در برجها، ماه، هالخه، سختاره،   

 ج ستاره.ستارگان، بر
 پ( اسامی پادشاه، پادشاهان، تاج، تخت، قصر، وزیر.

 ت( اسامی سالح، علم، کاله آهنین، نیزه، گرز، تیغ، سپر، کمان، کارد.
 ث( اسامی جامه های ابریشمی، کمربند، اسباب.

 ج( اسامی ساقی، شراب، میخانه، مطرب، مطربان، سازها، پرده سرود.
، مژگان، روی، خط، خال، لب، دنخدان، دهخان، زنخخدان، سخینه،     چ( اسامی زلف، پیشانی، ابرو، چشم

 گردن، تن، دست، انگشت، قامت، میان، ساق.
ها، بیخ درخت، تنۀ درخت، شاخ درخت، تخخم درخخت، غنچخه، گلهخا،     ح( اسامی باغ، گلشن، درخت

 ها، باغبان.نیلوفر، ریحان، گیاهها، میوه
اسامی صرف نظر شد. اگر به تمامی اسخامی کخه بخرای      اطالۀ کالم از طبقه بندی بقیه پرهیز از برای

ای که در باال به ان اشاره شد، توان به نتیجهآنها مترادف آمده است و رابطۀ بین آنها توجه شود، می
 رسید و آن دقّت و ظرافت نویسنده در اسامی که برای آنها مترادف آورده است.
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 خط و امال
و با مرکب سیاه در داخل کادر نوشته شده است. کخادر   تعلیق خوش و زیباخط نسنسخۀ اول با 

شود؛ دو خط با رنگ قرمز و یک خط با رنخگ آبخی کخه بخه زیبخایی نوشخته       خط از متن جدا می 9با 
افزوده است. کاتب با مرکب قرمز اسامی را نوشته و با مرکب سیاه مترادفات را آورده و هر مترادفخی  

( با رنخگ قرمخز اسختفاده    αبرای ابیات شاهد مثال از عالمت )ست. را با ویرگول )،( از هم جدا کرده ا
با رنگ قرمز بهره برده و بدینگونه به زیبایی، ابیات شاهد مثخال را   (∴)ها از عالمت و در آخر مصراعکرده 

 است.از کلمات مترادف جدا کرده 
برای ها تحت عنوان فصل، کاتب معنی کردن واژهدر قسمت دوم کتاب؛ یعنی، در بخش 

نوشتن واژۀ فصل از مرکب قرمز بهره برده ولی معانی را با مرکب سیاه نوشته است. در این قسمت 
ها از ( بهره برده و در آخر مصراع αها از عالمت )نیز برای جدا کردن ابیات شاهد مثال از واژه

 استفاده کرده است. (∴)عالمت 
ریر کرده است. نسخۀ دوم کادر ندارد. دوم هم کتاب را با خط نستعلیق زیبا تح ۀکاتب نسخ

برای مشخص کردن بیت  .های مترادف آن با رنگ سیاهواژۀ اسامی با رنگ قرمز نوشته شده و واژه
در این نسخه از عالئم سجاوندی کمتر  وشاهد مثال از غیر آن، واژۀ بیت را با مرکب قرمز نوشته 

 وش خط بودن و خوانایی، بهتر و زیباتر استاستفاده شده است. نسخۀ اول از نسخۀ دوم از لحاظ خ
 رسد.تقریباً تمام صفحات دو نسخه سالم به نظر میو 
 الخطی دو نسخههای رسمژگییو

گذاشته نشده و  ب و پ، ز و ژ، ج و چ، ک و گ، فرقیمعموالً در کتابت بین حروف  -الف
 این امر در نسخۀ اول بیشتر از نسخۀ دوم اتفاق افتاده است. 

های نسخۀ اول گذاشته نشده اما در نسخۀ دوم تقریباً رعایت ها در خیلی از واژهقطهن -ب
 اینگونه است: در نسخۀ اول های زیرشده است. مثالً کتابت واژه

 رخین ←خز ین                 قیصد ←ق یصد
  ںیا← ینا                 ںجها ←جهان 

موجود  اب دشوار به نظر آید و با توجه به قرائنه خواندن متن کتکهمین مسئله باعث شده 
 ها را یافت.باید تلفظ و امالی واژه در متن

بیشتر اتفاق  1در هر دو نسخه، های بیان حرکت را نیاورده و این مورد هم در نسخۀ  -پ
 گونه است:های زیر اینافتاده است. مثالً کتابت واژه

 (2-1ستارها )نسخۀ  ←ها ستاره                            (2-1میوها )نسخۀ  ⇐ها میوه
 (2-1دیدبانان )نسخۀ  ←بانان دیده                            (2-1پردها )نسخۀ  ⇐ها پرده
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نوشته شده و در نسخۀ اول بیشتر از نسخۀ دوم اتفاق افتاده « ء»یای میانجی به صورت  -ت
 است. مثالً:
 (2-1)نسخۀ  دیباء روم ⇐ دیبای روم           (2-1ۀ )نسخهاء خزان هما ⇐ های خزانهما
های زیر کتابت واژه در نسخۀ اول در بسیاری موارد حذف همزه اتفاق افتاده است. مثالً: -ث

 اینگونه است:
 درو ⇐در او                                       حکمتست  ⇐حکمت است 

 جدا کرده است. مثالً:در هر دو نسخه نون و بای پیشوند را  -ج
 (2-1به پرسید )نسخۀ  ⇐بپرسید                                (2-1نه بینی )نسخۀ  ⇐نبینی 

 (2-1به بست )نسخۀ  ⇐ببست                                    ( 2-1نه بد )نسخۀ  ⇐ نبد
 :در هر دو نسخه گاهی بای حرف اضافه را به واژه چسبانده است. مثالً -چ

 (2-1بدر )نسخۀ  ⇐به در                                   (2-1بزور )نسخۀ  ⇐به زور 
 را به واژه چسبانده است. مثالً:« را»در نسخه اول گاهی  -ح

 آفتابرا⇐آفتاب را                                            مهمانرا ⇐مهمان را 
 آمده است. مثالً:« ء»در نسخۀ اول به صورت « ی»کتابت  -خ

 پرسیدۀ ⇐ای پرسیده                                                دیدۀ ⇐ای دیده
 ویرانۀ  ⇐ای ویرانه                                               بستۀ  ⇐ای بسته

در  1د نکتۀ دیگری که برای نسخۀ اول قابل ذکر است آن است که کاتب وقتی به عد -د
 1ℇ=11 2ℇ=12ℇ=19. مثالً: دهد( نشان میℇرسد، به این صورت )مرتبه دهگان می
 اسامی شاعران

کند که برخی مشهورند و مؤلف کتاب برای شاهد مثال به شعر شعرای زیادی استناد می
تناد اکن هند نیز اسسگوی زیسته، به شعر شعرای پارسیچون در حوزۀ هند می و برخی ناآشنا

 :شوددی از شعرا اشاره میاکرده است. در زیر به اسامی تعد
انوری، رشیدالدین وطواط، نظامی،  ،حافظ، خاقانی، سعدی، خواجوی کرمانی، فردوسی

صدر ، ، آغای تبریزی، عماد لویکی، فیضی، همایون عراقیالدین اصفهانی، ظهیرالدین فاریابیکمال
، شادی شاه، گدازی، عزیز شروانی، عارف، شیخ عماد، مطهر، بلخی، اثیرالدین اومانی، عماد حروفی

شاه سیدو، منصور شیرازی، خواجه سلمان، شیخ ابراهیم موالنا بنایی، ابوفراش، میرزا ابراهیم، 
المستوفی، موالنا علی شهاب، شیخ  پوری، علی فخرتستری، جالل جعفر، خواجه فخرالدین اوحدنجو

  عماد، شیخ ابراهیم فاروقی و ...



286 / سبک شناسی نظم و نثر فارسی- شماره پی در پی34-زمستان95

9 

 

نام بعضی  فراوانی و پراکندگی شعرا و استناد به شعر آنها از مزایای مهم این کتاب است.
ها شعرا مثل شیخ عبدالکریم سلیمانپوری که در این کتاب بارها به کار رفته است، شاید در تذکره

 هم پیدا نشود. و نویسنده با آوردن نامش در این کتاب، او را ماندگار کرده است.
 ذکر منابع و مراجع

یکی دیگر از مزایای مهم کتاب آن است که در آن به کتابها و فرهنگهای گوناگونی ارجاع 
 است:در ذیل به تعدادی از این آثار اشاره شده  داده شده و از این جهت نیز دارای ارزش فراوانی است.

النصر، ۀ رسال، النصب ۀلرساالعشاق، غانیه و مستغانیه، انیسفرهنگ شیرخانی، رسالۀ 
شاهی، بوستان، خسرو و  االسرار، فرهنگ ابراهیمالقلوب، تمرنامه، عشیقه، مخزنۀنایحشرفنامه، 

البحرین کاتبی، السعدین، مجمعاالرواح، قراناسامی، نزهۀالشعرا، تاجالعاشقین، لسانشیرین، صفات
الدین، شاهنامه، االدات از امیرشهاباللغات، اجمال حسینی، فیالفضال، تبیانالبلدان، اداتعجایب

 همای و همایون.
 های مترادف برای یک واژهتعداد واژه

ها و ترکیبات مترادفات کمتری آورده و برای برخی مترادفات بیشتر. ؤلف برای برخی واژهم
 یک مترادف آورده است:« الف زدن»مثالً برای ترکیب 

 نی فرماید:الدین سپاهااسامی الف زدن: زنخ زدن. کمال
 اینچنخخخخین بخشخخخخش وصخخخخله نبخخخخود   

 

 ریشخخخخخخخند و زنخخخخخخخ زدن باشخخخخخخخد   
 

 دو مترادف آورده است:« ساقی»یا برای واژه 
کذا فی  ؛اسامی ساقی: ساقی معروف، چمانی بالفتح با جیم فارسی: ساقی و چمان هستی

 فرهنگ ابراهیم شاهی. شیخ عبدالکریم فرماید:
 رسخخید شخخاهد گخخل در چمخخن چمخخان اکنخخون

 

 زدسخخخخت چمخخخخانی چمانخخخخۀ راوق کشخخخخم 
 

 سه تا مترادف آورده است:« حکیم»یا برای واژۀ 
 اسامی حکیم: فیلسوف، فرزانه، راد.

-آورد که گاهی چند ورق را دربر میها و ترکیبات مترادفات بیشتری میبرای برخی واژه
 گیرد. مانند اسامی موضع و اسامی شهرها یا اسامی ماه.

رده است. اسامی شاهد مثال شعری نیاو دکی ازبرای تعداد ان کهنکتۀ قابل ذکر دیگر آن
 مانند: اسامی شاعر، اسامی فرشته، اسامی مدینه و اسامی حکیم.

 اهمیّت کتاب مترادف االلفاظ:
های دور در ایران مرسوم بوده دهد، فرهنگ نویسی از گذشتهآنگونه که پژوهشها نشان می

قبل از اسالم، تا دورۀ ساسانیان پی گرفت. از ایخران پخیش از   توان تا است. سیر فرهنگ نویسی را می
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اند. فرهنگ اوئخیم  اسالم، اطالعاتی اندک از دو فرهنگ به ما رسیده که در عهد ساسانیان تألیف شده
(oim.و فرهنگ مناختای که فرهنگ پهلویک هم نامیده شده است ) 

ه تقسیم کرد. دورۀ اول از آغاز اسالم تا سدۀ توان به سه دورفرهنگ نویسی عصر ایران را می         
انخد.  اند، اختصاصی و در حوزۀ ادبیات بودههشتم هجری که تقریباً تمامی فرهنگهایی که تألیف شده

دورۀ دوم از سدۀ هشتم تا سدۀ سیزدهم که در این دوره فرهنگهای عمومی مفصل و فرهنگهخای دو  
شد. دورۀ سوم از سدۀ سیزدهم تا امروز است که فرهنگ عربی تألیف  -فارسی یا فارسی -زبانه عربی

نویسی بر مبنای اصولی علمی تهیّه و تألیف شده است و با آشنایی ایرانیخان بخا غخرب و پیشخرفت و     
 گسترش علوم و فن آوری، تألیف فرهنگهای دو زبانه نیز رونق داشته است.

کمتری به فرهنگ مترادفخات شخده اسخت. از    امّا در بین تمامی فرهنگهای نگاشته شده، توجّه         
تألیف محمّد پادشخاه صخاحب آننخدراج و    « مترادفات و اصطالحات»توان به فرهنگهای مترادفات می

 اشاره کرد و ظاهراً در این زمینه در گذشته فرهنگ دیگری تألیف نشده است.« فرهنگ مترادفات خیابانی»
مترادفخات و  »اهمیّت دارد کخه اوالً قبخل از    شیخ راجن از این جهت« فرهنگ مترادف االلفاظ

تألیف شده است و در ضمن از لحاظ شیوه « فرهنگ مترادف خیابانی»محمد پادشاه و « الحاتطاص
ساختاری و تنظیم و نوع لغت کاماًل با ایخن دو کتخاب تفخاوت دارد. بنخابراین جخای چنخین فرهنخگ        

 نگها خالی است.ای کامال در بین فرهمستقل و با اهمیّت و ناشناخته
مؤلف مترادف االلفاظ دانشمند و ادیب بزرگی بوده که عالوه بر مطالعۀ دواویخن و کلیخات اشخعار    

بی شمار فارسی، کتب لغت و فرهنخگ و تخاریخ را نیخز مطالعخۀ دقیخق و عمیخق نمخوده و در تخألیف                             
است. بنابراین کتخاب مخذکور عخالوه بخر     از دانش خود بهرۀ فراوان گرفته « فرهنگ مترادف االلفاظ»

باشخد. بخرای   فواید ادبی حاوی اطالعات تاریخی و جغرافیایی، مذهبی، سماوی و دارویی و ... نیز مخی 
 شود:نمونه به مواردی اشاره می

اشخاره  « آیینخۀ اسخکندری  »آورد، بخه  مخی « آفتاب»مؤلّف در مترادفاتی که برای  اطالعات تاریخی:
 کند.خاقانی اشاره می کرده و به این بیت

 چشخخمۀ خضرسخخاز لخخب از جخخام گخخوهری    
 

 کخخز ظلمخخات بحخخر جسخخت آیینخخۀ سخخکندری  
 

چون سخکندر، سخکندریه را بنخا کخرد در حخد      » دهد: آنگاه اطالعاتی دربارۀ آیینۀ اسکندر ارائه می  
سخر آن  فرنگ کنارۀ دریا، برای دفع شر فرنگیان مناره ای بنا کرد و آیینۀ طلسم ساخت و ارسطو بر 

نهاد تا دیده بانان از خیر و شر استعداد آمدن فرنگیان معاینه کنند؛ چون دو کرتّ فرنگیخان منهخزم   
شدند، دیده بانان غفلت نمودند. سیوم کرت فرنگیان باز آمدند؛ اهل اسخکندریه را غافخل یافتنخد؛ بخه     

 «قهر و غلبه اسکندریه را خراب کردند و آیینه را در میان دریا انداختند...
تاجی داشت بخه  :» ... و یا در اسامی پادشاهان به خسرو پرویز اشاره دارد و اینگونه نگاشته است 

وزن شصت من از زر، به جواهر نفیس مرصع کرده و نیز تختی از عاج و ساج مکلّل و مرصخع داشخت   
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بخود   شکل اقالیم زمین و فلک البروج در او ثبت کرده  و آن تخت در طاقی آورده و طلسمی ساخته
 «ای کم از گوی...از شیری و گوزنی سر زیر و طاسی و غلوله

در ذیل اسامی شهرها به شهرهای متعخددی اشخاره دارد و اطالعخات زیخادی      اطالعات جغرافیایی:
زید آبادان شهریست عظیم که طوطی در آن نمی»نویسد: می« بلغار»دهد. مثالً دربارۀ شهر ارائه می

بلغار از اوالد سکندر باشد؛ چخون سخکندر در ظلمخات درآمخد، بنگخاه را در      کردۀ سکندر و پادشاه در 
غاری بگذاشت؛ وقتی که باز آمد، از آنجا کوچ کرد؛ خلقی که از اطراف و جوانخب گخرد آمخده بودنخد،     
بعضی که از مسافرت ستوه گشته، همانجا ماندند؛ بعد از چند روز شهری معظم شد. پس نون را الم 

 .«کردند؛ بلغار شد
در ذیل اسامی کوهها به کوههایی اشاره دارد که گاهی گمنام است و ارزش تاریخی دارد. مثالً 

بار در شاهنامۀ فردوسی آمخده   4نام این کوه جمعاً « نام کوهیست.»نویسد: می« اسپروز»دربارۀ واژۀ 
 است و این کتاب از این جهت نیز ارزشمند است.

بحیرا، نام راهبخی از زمخین شخام. چنانچخه     »ان آورده است: در اسامی زاهد ترسای اطالعات مذهبی:
آورده « مخخران »یا ذیل واژۀ «. حضرت را شناخته بود به عالمتی که در کتب یافته بود و ایمان آورد

یخا در بخارۀ   «  نام زهد ترسایان و نام مردی که بانی دیخر اسخت و آن را دیخر مخخران نامنخد.     » است: 
ت و زردشت و زرتشت: نام حکیمی واضع دین آتش پرسختی کخه بخه    آورده است:  ]زراتش« زرتشت»

دروغ دعوی پیغمبری کرد و او در احکام دین آتش پرستی کتابها تصنیف کرده؛ چون باژند و ژنخد و  
امیر شهاب الدین حکخیم  » استا و امثال آن و او از بلخ بود؛ ابراهیم نام داشت و این منقول است از : 

 شود به منبع نقل قول نیز اشاره کرده است.ظه میچنانچه مالح«.[ کرمانی
ای است که آن را پرن و ثریخا  پروین نام ستاره» در اسامی ستارگان آورده است:  اطالعات سماوی:

 و رمه و نجم نیز گویند. خواجه فخرالدین اوحد المستوفی فرماید، بیت:
 نمخخود راسخختعقخخد پخخرن زنخخور چنخخان مخخی  

 

 خوشخخاب کانخخدر میخخان سخخلک گهخخر لؤلخخؤی  
 

زهره ستاره ایست در آسمان سیوم، خانه در برج میزان و ثور دارد. کشور پخنجم کخه آن بخالد            
ماوراءالنهر است، بدو نسبت دارد، او را طبیب القلوب و مطرب فلک و ناهید نامند؛ منجمان سعداکبر 

 خوانند؛ ستارۀ بام همان زهره، در شرفنامه است:
 نهخخخخخمچخخخخخو زهخخخخخره درم در تخخخخخرازو  

 ج

 «ولخخخی چخخخون دهخخخم بخخخی تخخخرازو دهخخخم   
 

افیخون: دارویسخت کخه مخردم را بیهخوش      » در ذیل اسخامی داروهخا آورده اسخت:     اطالعات دارویی:
 گرداندو سخت خواب آرد؛ در تاج ماثر است:

 بریخخده نسخخل عخخدو خنجخخر تخخو چخخون کخخافور 
 

 ببخخرد هخخوش جهخخان هیبخخت تخخو چخخو افیخخون  
 

 «.اروییست بر دو نوع سرخ و سپید، برای دفع باد و قوت و فربهی را نافع آیدبهمن: نام پادشاه و نام ماه و نام د
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شود، نویسندۀ کتاب اطالعات و معلومات فراوانی همانگونه که از مثالهای فوق مشخص می
دهد و مهمتر آنکه در بسیاری موارد به ابیات شعرا استناد جسخته  ها ارائه میرا در ضمن توضیح واژه

 ارد نام شاعر و یا نام کتاب را آورده است که از این جهت نیز شایان توجه است.و در بسیاری مو
 مترادف االلفاظ :فرهنگ مترادف در مفهوم 

حضخار مجلخس را در تحصخیل معخانی و مقاصخد از      » ... مؤلّف در ابتدای این کتاب آورده است : 
می شد ... از فرهنگ های قدیم عبارات نادر اشارات به مقتضی ترادف و اشتراک الفاظ اشتباه واقع 

 ...«.لغات متفرقه به ترتیب ترادف در ضمن اسامی جمع نموده 
با توجه به عبارت فوق علت تألیف کتاب را آوردن الفاظ مترادف می داند. بررسی اجمالی کتخاب  
نشان می دهد که مؤلّف به واژۀ مترادف به معنی عام و گسترده تری می نگرد. برای تبیین موضخوع  

 به موارد ذیل اشاره می کنیم :
در ذیل اسامی الحمد آورده است : فاتحه، صلوه : نماز و الحمد را نیز گوینخد.... همخانطوری کخه      -1

مالحظه می شود، صلوه را با الحمد مترادف می داند. و الحمد که جزئی از نماز است از نظر ایشان با 
 زی را با معنی حقیقی مترادف دانسته است.صلوه مترادف است. می توان نتیجه گرفت معنی مجا

در بسیاری از اسامی، معانی استعاری را با معانی حقیقی مترادف دانسته اسخت کخه بخه مخواردی      -2
 اشاره می شود.

در ذیل اسامی قران آورده است : مصحف، فرقان، ... شمع الهی.شمع الهی کخه از مفخاهیم اسختعاری    
 ن به کار رفته است.قرآن است به عنوان مترداف با قرآ

 است :« شرفنامه»در ذیل اسامی شب آورده است : رواح، مساء،...،غراب سیه، ... ، پشت زاغ. در 
 چخخخو گخخخردون سرتشخخخت سخخخیمین گشخخخاد

 

 غخخخخراب سخخخخیه خایخخخخه زریخخخخن نهخخخخاد    
 

 در شاهنامه است :
 چخخخو خورشخخخید بخخخر زد سخخخر از پشخخخت زاغ

 

 زمخخخین شخخخد بخخخه کخخخردار زریخخخن چخخخراغ   
 

 معانی استعاری شب است.« پشت زاغ»و « غراب»شخص است که در ابیات مزبور م
در الفاظ مترادف برای آسمان آورده است : چرخ، سما، ... ، سیه کاسه : بخیل و سفله، فلخک  

 را نیز گویند چنانچه خواجه حافظ فرماید :
 بخخرو از خانخخه گخخردون بخخه در و نخخان مطلخخب 

 

 کاین سیه کاسخه در آخخر بکشخد مهمخان را     
 

می شود که واژۀ سیه کاسه می تواند از صخفات آسخمان باشخد. در ادامخه واژه هخای      مالحظه 
حصن فیروزه، لخوح زبرجخد، گنبخد     مترادف دیگری برای آسمان آورده که تعدادی از آنها عبارتند از:

 آبنوس که همه معانی استعاری واژۀ آسمان هستند.
ه چندین صخفت موصخوف کخرده انخد     در ذیل اسامی چشم آورده است: و شعرا چشم محبوب را ب -9

 چنانچه مخمور، ساحر، فتنه، فتان، نرگس، بادام، خواب آلود، گوشه نشین، جادو و ... .
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و در زیر اسامی مژگان آورده است : که شاعران مژگان محبوب را به چند صفت موصوف کخرده انخد،   
 بعضی به سنان چنانکه گوید:

 مژگانخخخت همخخخی گخخخذر کنخخخد از جوشخخخن  
 

 سخخخنان گیخخخو در جنخخخگ پشخخخن    ماننخخخد 
 

 و قومی به خنجر چنانکه شاعری گوید :
 ای خنجر مژگخان تخو خخون جهخانی ریختخه     

 

 وی نرگس خنجر گشت با خون دل آمیختخه  
 

همینگونه ادامه داده است؛ چنانکه مالحظه می شود و خود اشخاره کخرده، ایخن واژه هخا از      و به      
 به عنوان مترادف آورده است. اوصاف چشم یا مژگان هستند که  آنها را

چمخان، نخازان، نازکنخان، خرامخان،     :»الفاظ مترادفی که برای واژۀ خرامان آورده است عبارتنخد از   -4
 در شاهد مثالی که برای دامن کشان آورده، به زیر بیت استناد کرده است :« دامن کشان.

 عید است خلقی هر طرف دامن کشخان بخا یخار خخود     
 

 صبر و دل حیران شخده بخا کخار خخود    مسکین منی بی 
 

 مترادف خرامان آمده که مفهوم کنایی دارد.« دامن کشان»واژه 
در ذیل اسامی عاشقان به قیس، فرهاد، رعد، ویس، همای، ایاز، ورقه و ... اشاره کرده است یخا در   -1

که این واژه ها با  ذیل اسامی پادشاهان به خسروپرویز، سنجر، جم، اتسز و ... اشاره دارد. معلوم است
هم مترادف نیستند بلکه از لحاظ منطقی اجزای یک مجموعخه هسختند کخه دسختۀ اول در عشخق و      
عاشق بودن با هم وجه اشتراک دارند و دستۀ دوم در تخت و پادشاهی و مؤلّف این واژه ها را هم بخه  

 عنوان مترادف آورده است.
مالک دینخار، نخام ولخی از اولیخاء اهلل تعخالی و نیخز       مؤلّف در ذیل اسامی بزرگان دین آورده است:  -6

 صاحب دینار و یا می نویسد بختیار نام ولی از اولیاء اهلل تعالی و به معنی بخت یار.
با توجه به این مثالها معلوم می شود که مؤلّف در این کتاب فقط به الفاظ متخرادف نپرداختخه           

مانگونه که خخود در علّخت تخألیف کتخاب بخه ایخن موضخوع         بلکه به الفاظ مشترک نیز توجه داشته ه
 نهاده است.« مترادف االلفاظ»ای داشته اما نام کتاب خود را اشاره

 
 نتیجه

های فراوانی وجود داشته و دارد که میراث ذخایر فرهنگی و گنجینه ،در این سرزمین کهن
نگ براثر عوامل گوناگون از بین سپرافتخار گذشتگان ماست. تعدادی از این آثار ارزشمند و گران

گشایی شده که نشانگر فرهنگ غنی و تمدن شکوهمند و رفته است. از روی تعدادی دیگر پرده
راه آیندۀ بشریت. امّا تعدادی از این آثار همچنان مجهول و  زایای ماست و چراغی است فروزان فرا

است که در این مقاله به اختصار به « ظااللفامترادف»اند. یکی از این آثار کتاب ناشناخته مانده
 است.معرفی آن پرداخته شده 
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