
  ترویج زبان و ادب فارسی المللیهاي دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

  دانشگاه محقق اردبیلی

  1394شهریورماه  4-6

١

  لین فرهنگ فارسی مدون شبه قارهاوبه عنوان »فرهنگ  قواس«نقد و بررسی 

  سیده نرگس رضایی

  استادیار دانشگاه پیام نور

  چکیده

این فرهنگ برخالف لغت فرس که براساس  در. فرهنگ قواس، اولین فرهنگی است که در شبه قاره در قرن هفتم نوشته شده است

در  این مقاله این فرهنگ را بر اساس اصول . حرف آخر تنظیم شده است به صورت موضوعی یا نظم دستگاهی مرتب شده است

هاي مدخل، تلفظ، دستور، معنا و  شاهد مثال  محاسن و فرهنگ نویسی بررسی کرده و ضمن توصیف ساختار این فرهنگ در بخش

دهد عدم تناسب معناي مدخل با بیت شاهد، عدم تناسب مدخل با بیت ها نشان میبررسی. دهیمرا به خواننده نشان میآن  معایب

ها، معناي نادرست، عدم تمایز معانی از یکدیگر، اشتباه در انتساب ابیات، از معایب این فرهنگ و ذکر شاهد مثال  شاهد، تصحیف واژه

  . هاي دیگر این فرهنگ  استها، تأثیرپذیري از لغت فرس از ویژگیبه معادل هندي برخی از واژه ها، اشارهدرصد مدخل78براي 

  . نویسی فرهنگ قواس، شبه قاره و فرهنگ: هاکلیدواژه

  تاریخچه زبان فارسی در هند

لیله و دمنه را اي از کنسخه کرد تاروابط فرهنگی و ادبی ایران و هند به پیش از اسالم و زمانی که  انوشیروان برزویه طبیب را مأمور 

  . خواستند دین خود را حفظ کنند به هند مهاجرت کردنده ایران گروهی از زردشتیان که میگردد، با ورود اسالم بفراهم کند باز می

. له کردمحمود غزنوي به منظور توسعه قلمرو خود و کسب ثروت به بهانه گسترش اسالم به سرزمین هند حم. ه392در در سال  

هاي متعدد محمود و لشکریانش به هند و توسعه قلمرو او و جانشینانش در این سرزمین سبب شد زبان فارسی با لشکرکش

  . گستردگی هرچه تمامتر به شبه قاره راه یابد

در دیار ) 515م(و  مسعود سعد سلمان) 508_492م(در دوران حکومت غزنویان سخن سرایان پارسی گوي چون ابوالفرج رونی

اند که مسعود سعد سلمان به زبان هندي مسلط بوده و حتی دیوانی هم به آن زبان نگاشته استگفته. هند رشد و نمو یافتند

پس از سقوط حکومت غزنویان به دست معزالدین غوري و روي کار آمدن سلسله شاهی ممالیک، زبان )115: 1389مدرسی، (

با حمله مغوالن به ایران گروه زیادي از شاهان و شاه زادگان به دربار هند پناه بردند . یافت ترین نقطه هند گسترششرقیفارسی تا 

این امر سبب گسترش بیش از پیش زبان فارسی )92: 1389فالح، (و به دربار غیاث الدین بلبن از شاهان این سلسله پناهنده شدند

سی گوي سبب توجه بیشتر گویندگان به زبان فارسی سبب شد و چون حمایت پادشاهان ممالیک از شعر و  شاعران پار. در هند شد

نخستین فرهنگ لغت فارسی . زبان پارسی زبان اصلی این گویندگان نبود لزوم تدوین لغتنامه و فرهنگنامه را در هند سبب شد

  . هند فرهنگ قواس است مدون در ایران که به دست ما رسیده لغت فرس اسدي طوسی است و اولین لغتنامه مدون در سرزمین

  معرفی فرهنگ قواس و مؤلف آن

به نوشته . مؤلف کتاب فرهنگ قواس فخرالدین مبارکشاه قواس غزنوي معروف به کمانگر است که در اواخر قرن هفتم به دنیا آمد

از غزنین به هند مهاجرت  بوده که) 716_695(ضیاءالدین برنی در تاریخ فیروزشاهی او از شاعران وابسته به دربار عالءالدین خلجی

زنده بوده و مؤلف  743از تاریخ وفات فخرالدین اطالعی در دست نیست، اما تا سال . کرده و از دیوان عرض مواجب می گرفته است

  . دستوراالفاضل نیز در فرهنگش عمر طوالنی را براي وي آرزو کرده است

این کتاب در زمان اندکی به شهرت رسید و به تقلید از آن . نوشته در هند 716فرهنگ قواس را فخرالدین مبارکشاه در حدود 

  . هایی چون دستوراالفاضل، لسان الشعرا، زفان گویا، بحرالفضائل و شرفنامه نوشته شده استفرهنگ

ب  تصحیح و در بنگاه ترجمه و نشر کتا 1356الزم به ذکر است که این فرهنگ را نذیر احمد محقق و پژوهشگر هندي در سال  

در دانشنامه زبان و ادبیات فارسی نیز . مصحح در مقدمه خود به معایب و اشکاالت این فرهنگ اشاره کرده است. چاپ کرده است

عالوه بر این . مدخلی به فرهنگ قواس اختصاص یافته و علی اشرف صادقی در مقاله اي کوتاه به توصیف این کتاب پرداخته است

اي درباره این فرهنگ نوشته شده ت در دانشنامه ایرانیکا نیز صفحهمعایب این کتاب پرداخته اسایشان در سخنرانی اي به برخی 
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با فرهنگ  هاي آن راپردازیم و ویژگیر به توصیف و تحلیل این فرهنگ میتر و ارائه آمادر این مقاله با دسته بندي علمی اما. است

. کنیمنویسی امروز مقایسه می

  مقدمه.1

  :برد، اما چنانکه خود بیان می کند ظاهراً منابعی در دسترس داشته استمؤلف صراحتاً منابعش را نام نمی در مقدمه کتاب

اند در زبان تازي و پارسی ترجمه کرده همه را فرو نگریستم و یکان یکان در خانه ها نوشتههاي دیگر که آن را فرهنگنامهفرهنگنام«

برخی محققان برآنند که فرهنگ فخر قواس به عنوان نخستین فرهنگی که در «)1356:3فرهنگ قواس، (.». . .کاغذ نگار آوردم

هاي رودکی و شبه قاره هند نوشته شده فرهنگ لغات شاهنامه است، اما این نظر درست نیست، چون ابیات شاهدي که از دیوان

بیات منقول از عنصري، نظامی و خاقانی نیز ا. سوزنی در فرهنگ قواس نقل شده بیش از شواهد منقول از شاهنامه فردوسی است

شود که فخر قواس گ قواس با لغت فرس اسدي معلوم میاز سوي دیگر از مقایسه فرهن. تقریباً به همان اندازه شواهد شاهنامه است

  )39: 1379خطیبی،(.»هاي منقول از شاهنامه و شوهد آن  را از لغت فرس گرفته نه مستقیم از شاهنامهواژه

اي نکرده است، اما به استناد دکتر محمد دبیرسیاقی مباحث دستوري و امالیی  اشاره، ویسنده در مقدمه کتاب به تعداد واژه هان 

مدخل نوشته شده  1341و به روایت دایرة المعارف ایرانیکا در ) 33: 1368دبیر سیاقی، (مدخل دارد 1050این فرهنگ

   Ehsan yarshater,1999:27O)(است

فخرالدین قواس اولین کسی است که کتاب لغتش را فرهنگ خوانده؛ سپس در هند واژه فرهنگ به معناي کتاب لغت متداول شد و  

هاي فرهنگ خود را از لغت فرس اسدي گرفته؛ با این تفاوت قواس بیشتر مدخل)579: 1374ذاکري، (در قرون بعد به ایران رسید

: 9313صادقی، (کندعراي بعد از اسدي هم شاهد ذکر میشاهد آورده؛ اما قواس از ش بر خودش براي آنها از شعراي مقدمکه اسدي 

384(  

  مدخل. 2

رشید (هاي فارسی بحث می کند و لغات عربی در آن داخل نشده استین فرهنگ آن است که تنها از واژههاي ایکی از ویژگی

هاي عربی معادل کند به جاي کاربرد واژهو سعی میمند است بسیار عالقهن مؤلف به سره نویسی عالوه بر ای)84: 1377حسین، 

  :هاي فارسی به کار برد، مثالکرده و واژهسازي 

. . . مایه طبع و پارسی منش باشد :سرشت-

. ه اندها نیز از نظر ساختمانی ساددرصد واژه 86درصد مشتق و  5رکب، درصد م 9ها اسم اند که درصد مدخل 97در این فرهنگ 

  . در این فرهنگ کاربردي ندارد؛ در دویست مدخل بررسی شده فعلی وجود نداشتفعل

وندها و ضمایر نیز در این فرهنگ سهم کمی را به خود اختصاص داده اند و جز پسوندهاي مند، آسا، سان، سار، دیس، گون و وام 

  . ایدر و ایدون اشاره شده استوند دیگري در این فرهنگ مشاهده نشده و از ضمایر فقط به دو واژه 

  :آورددر مدخل و گاه در ذیل آن می هاي متفاوت و مترادف یک واژه را گاهصورت مؤلف

  . قرآن است: نوي و نبی-

  . دانه انگور باشد و تکژ نیز گویند: تکس-

اند؛ مانند دورآهنگ، ها مرکبواژهدهد سیزده درصد د، اما همان طور که آمار نشان میدانها را مفرد میمؤلف در مقدمه نوع واژه

  . بسترآهنگ و گاودم

شود، اما عدم پایبند بودن مؤلف به شیوه کارش ب در این فرهنگ حسن آن محسوب میهاي مرکالزم به ذکر است که کاربرد اسم

  . درخور توجه است

  هاشیوه تنظیم مدخل. 1.2

او فرهنگش را به پنج بخش و هر . اندبراساس موضوع تنظیم شداین فرهنگ در  هانویسد واژهنویسنده در مقدمه فرهنگش می

هایی را آورده که به عالم باال مرتبط است؛ در در بخش نخست واژه. بخش را به چند گونه و هر گونه را به چند بهر تقسیم کرده است

و بخش پنجم ) خزنده، پرنده و جنبنده(بخش دوم به جمادات، بخش سوم به گیاهان اختصاص دارد، بخش چهارم نیز درباره جانوران
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اکتفا شده و ترتیب ) موضوعی(در این فرهنگ تنها به نظم دستگاهی . در مورد اشیاء و موضوعاتی است که به انسان مرتبط است

  . الفبایی رعایت نشده است

دایره لغاتشان را درباره یک مفهوم اند و آموزش زبان را دارند و یا مصمماین نوع تنظیم لغتنامه براي کسانی که قصد آموختن 

ندان مفید چ آیندین فرهنگ به جستجوي آن برمیدانند و در اهایی را نمینی واژهگسترش دهند مفید است، اما براي کسانی که مع

  . ها الفبایی نشده اندنیست، بخصوص آنکه واژه

  معایب. 2. 2

-است؛ چنانکه گاه در یک بخش واژه دي خود را دقیقاً رعایت نکردهمؤلف تقسیم بن :هابندي موضوعی نادرست واژهدسته. الف

هایی مشاهده می شود که تناسب چندانی به آن بخش ندارد؛ به طور مثال در بخش اول و گونه نخست که مربوط به نام چیزهایی 

ه دوم همین بخش که درباره نام را که به معنی عهد و سوگند است می آورد یا در گون سامهاست که مرتبط به عالم باالست واژه 

به معنی نقطه، نشان، دیوانه، و بیهوش یاد  رنگها و آنچه بدان ماند و کار آید از واژه ها و کتانده چون پیغامبران و دینچیزهاي پراک

چون هرو و نی می کند که چندان به این قسمت مرتبط نیست یا در گونه سوم از بخش چهارم که درباره خزندگان است به حیوا

کند که بهتر بود آنها را در گونه چهارم که درباره جنبندگان است و در کنار جانورانی چون شیر، گراز و شتر اشاره می)گربه(پوشک

ر حالی که جاي آن در بهره را که نام گیاهی است ذکر شده، د خرندها واژه ها و جايدر بخش بهره خانه. گاو پلنگ می آورد

  . است) تنباتا(هابررسته

درحالی که یشک چهار دندان پیشین مار و ، را آورده یشکمؤلف در گونه پنجم و بهر نخست که درباره اندام آدمی است واژه 

  . چهارپایان است

اند؛ شاهد مثال ندارند و معلوم نیست مؤلف آنها را از کجا استخراج بسیاري از لغات این فرهنگ مصحف«:هاي تصحیفواژه. ب

گیاه : درمل،کرتک و منیک: بومادران، کرکن: گندنا، بشنیز: خردل، زبوده: انزروت، زرنگ: ، مانند زنجبروکرده است

  )58: 1386صادقی،(.»جاروب

  :هاي مصحف در فرهنگ قواس عبارت اند ازبرخی دیگر از واژه

است و آن لغت شیرازي عناب و  به معنی عناب که تصحیف شیالنه: شیدانه. تصحیف سارنج است: تصحیف کوف است؛ سارج: کول«

  )همان(.»به معنی زهر تصحیف بیش است: جیالن است؛ پیس

  تلفظ.2

حاح الفرس تا حدودي ها و حرکت آنها توجهی نشده است؛ در حالی که پیش از این در فرهنگ صدر این فرهنگ به نحوه تلفظ واژه

  . . . . کاف شکار باشدبه کسر شین و فتح شکر  ها اشاره شده است؛ مانند به حرکت واژه

  نگارش. 4

  . در این فرهنگ به مباحث نگارشی اشاره اي نشده است

  شناسیریشه. 5

  . مؤلف بندرت به ریشه واژه ها اشاره می کند و اگر به ریشه واژه اي می پردازد تحت تأثیر فرهنگهاي دیگر است

  . ناي ترکی باشد: سرغین-

  . به زبان دیلمیان پهلوان را گویند کیان-

:کندعادل هندي و عربی کلمات اشاره میمؤلف گاه به م

  . به عربی آن را کابوس گویند. را فرو گیرد واب مردمگرانی بود که در خ :خفچ-

. به هندوي گاله را گویند و پارسی پاغنده است پنجک-

. هندوي بهتل خوانند :خرچکوك -

  دستور. 6
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هاي مرکب را به اجزاي سازنده اش تجزیه فقط گاه واژه. مباحث صرفی و نحوي ندارداي به ها اشارهمؤلف در مقدمه و در ذیل مدخل

  :می کند

  . ستایش: گفت و ستا: ، افدافدستا-

  . حسرت: ارمان. حسرت خوار: ارمان خور-

. حساب: آمار. محاسب: آمارگیر-

  معنا. 7

رهنگ براساس موضوع دسته بندي ها در این فجا که واژهاز آن . کندها فقط یک معنا بیان میاین فرهنگ مؤلف براي بیشتر واژه در

امر همین . ها را از یکدیگر متمایز سازد و هر معنی را در بخش مربوط به خود بیاوردمعانی متفاوت واژه اند مؤلف نا گزیر بودهشده

  :اي تک معنا گرایش یابد؛ مثالسبب شده تا فرهنگ به لغتنامه

  . باشد گوسپندي که پیشرو گله: نهاز-

  :گیرند؛ مثال معانی آنها در یک دسته جاي میشود که معموالًیی با دو یا چند معنا هم دیده میهاالبته در این فرهنگ واژه

  . بز کوهی را گویند و گوزن را نیز گویند: رنگ-

کند؛ چنانکه از دویست مدخل میها به بیان مترادف اکتفا از خود به جاي شرح و تعریف واژه هاي پیشمؤلف معموالً همانند فرهنگ

هاي شرح شده نیز توضیحاتی ناقص و مبهم مدخل. مدخل با مترادف معنا شده اند  180بررسی شده در این فرهنگ در حدود 

  دارند و یا مسائل جنبی آنها توضیح داده شده است؛ مانند

  . گیاهی است که به تري بخورند و به خشکی اشنان سازند: غوشنه-

کند، البته دسته بندي موضوعی واژه ها تا حدودي به است اکتفا می »معروف«ه ذکر واژه ها ببه جاي بیان معنی واژهمؤلف گاه 

  :صورت غیر مستقیم به معناي واژه اشاره دارد مثل

  . معروف: سپست و دیوسپست-

  :کند، مثالدیگر چون هندي و  عربی اشاره می هايمؤلف گاه به همراه معناي واژه به معادل آن در زبان

  . به عربی آن را کابوس گویند. گرانی بود که در خواب مردم  را فرو گیرد :خفچ-

. هندوي بهتل خوانند :خرچکوك-

  معایب. 7. 1

به تمام  در این فرهنگ گاه معنی ذکر شده با بیت شاهد تناسبی ندارد؛ زیرا مؤلف :عدم تناسب معناي مدخل با بیت شاهد. الف

  :کند؛ مثالها اشاره نمیمعناي مدخل

  :فردوسی گفته است. پیوند بود:وژنگ و پروز و فراویز_      

  که از مام وز باب با پروزم    بدو گفت من خویش گرسیوزم

بیت فردوسی متناسب معنی دوم یعنی اصل و نسب است . ه لباس، فرش و اصل و نسبحاشی: پروز  در فرهنگ سخن دو معنی دارد

  . نه  معنی اول

  :اسدي طوسی نیز گفته است. . . بوریا که از دوخ بافند: زیغ-

  هوا بسته از لشکر ماغ میغ      ز درد خزان در دل زاغ زیغ

  . عنی دوم با این بیت تناسب بیشتري دارداین واژه در فرهنگ سخن در معنی حصیر، نفرت و کینه آمده است که م

  :نظامی گفته است. ناهمتا را گویند: آخشیج-

  مسلسل کن گوهران در مزیج                  تویی گوهر آماي چار آخشیج

گروهی طبایع را همی آخشیجان خوانند و معنی آخشیج ضد باشد به تازي و این را از بهر آن آخشیج : آخشیج: در لغت فرس آمده

در فرهنگ معین نیز براي این واژه معانی عنصر، هیولی، ضد و مخالف ذکر شده است که . . . خوانند که هر چهار طبع ضد یکدیگرند

  . با این بیت تناسب بیشتري دارد
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  : فردوسی گفته است. خوك نر را گویند :گراز-

  که بیژن نهادست بر بور زین           گرازان گرازان نه آگاه از این

به ابیات پیش از این بیت در شاهنامه توجه کنیم در خواهیم یافت گرازان در اینجا هم به معنی خرامان و هم به معنی خوك اگر 

  :آمده است

  بجوشید خونش به تن بر ز خشم           چو بیژن به بیشه برافکند چشم

  که بیژن نهادست بر بور زین                       این از    آگه  نه    گرازانگرازان                               

  )115و  114ابیات: 1376دیوان فردوسی، (

  . ها و دومی در معنی خرامان استاولین واژه گرازان در معنی خوك

  معانی نادرست. ب

هاي منابع در رسد بی دقّتی مؤلف و تصحیف نسخهبه نظر می. ها ذکر کرده نادرست استاي که مؤلف براي مدخلبرخی از معانی

  . دست مؤلف علت آن باشد

  :رودکی گوید. اي باشد که بدو بام را پوشندجامه: فرسب-

  از گرانیت گر شوي بر بام    بامها را فرسب خرد کنی 

از بیت شاهد نیز مشخص است که فرسب چیزي . را به آن پوشندچوبی که بام : چنین معنا شده استدر صحاح الفرس این واژه 

در فرهنگ معین نیز این واژه چوب بزرگی که بام خانه را بدان پوشند معنا شده است؛ پس . شکنداثر سنگینی زیاد میباشد که بر

درختی باشد که بام خانه را به آن پوشند و در : البته در مجمع الفرس در توضیح این واژه آمده است. معناي شاهد نادرست است

ها کشند به کار رفته؛  پس احتماًال این واژه دو معنا دارد که مؤلف زینت بر سر خانه براينسخه میرزا به معنی جامه اي که از 

  . فرهنگ قواس از آن غافل بوده است

  :عنصري گفته است. چهار دندان پیشین باشد :یشک-

  در دم اژدها و یشک نهنگ      بسپاریم دل به جستن جنگ

ره نخست در اندام آدمی آمده است؛ در حالی که از بیت استنباط می شود یشک این واژه در بخش چهارم در گونه جانوران و در به

  : همچنین در لغت فرس در توضیح این واژه چنین آمده است. مربوط به جانوران است نه انسان

. تدندان بزرگترین بود در پیش لب ماران و ددان و مانند این از جانوران و به همین بیت عنصري استناد جسته اس: یشگ

  :ابوالعباس گوید. جایگه کاروان است :غوشاد-

  و ما چو گاوان گرد آمده به غوشادي    سبوح و مزکت بهمان گرفت و دیزه فالن

از بیت شاهد  مشخص است که غوشاد جایی است که گاوان جمع می شوند؛ چنانکه در لغت فرس و صحاح الفرس نیز این واژه در 

  . است؛ پس معناي صحیح آن جایگاه گاوان است و معناي قواس نادرست است معنی جایگاه گاوان و گوسفندان آمده

:فرخی گوید. اشتران آبکش و غیر آن را گویند: انبره-

  راست پنداري قطار اشتران انبره  بر کران جوي بینم رسته بادام  و سیب 

ل بیت شاهد چنانکه در جهانگیري آمده است در صحاح الفرس این واژه در معنی  شتران آبکش آمده که موي ایشان افتاده و در اص

؛ در ضمن کلمه جوي با شتران آبکش نیز تناسب را به شتران موي ریخته معنا کردهدر ذکر خزان است و شاعر درختان برگ ریخته 

  )17: 1356نذیر احمد، (دارد که قواس معانی کامل را بیان نکرده است

  :گفته استمنجیک . درم گزین پادشاه را گویند :کهبد-

  رها مکن سر او تا بود سالمت تو    مرا ز کهبد زشت است غبن بسیاري

  محال است سیم او برد مالمت تو    ز تو همی ستاند به ما همی ندهد

  : در لغت فرس در معناي این واژه آمده است 

  : چنانکه فردوسی گفته. کاردار باشد: کهبد
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  بگذاشتنزکف کار ناخوب       به کهبد بفرمود ره داشتن

آمده است که معناي خزانه دار با این بیت . . . خزانه دار، نقاد، مأمور خراج وین واژه در فرهنگ معین به صورت گهبد و در معنی ا 

  . تناسب بیشتري دارد

  : فرخی گوید. جوانمرد باشد :برخور-

خور استگمان برد مر او را شریک و بر                 زبس  عطا که دهد هر که زو عطا ستد

و به همین بیت استناد . . . به وزن فغفور بهره بر باشد یعنی شریک و انبازبرخور : در مجمع الفرس این واژه چنین معنا شده است

در فرهنگ معین این واژه بهره مند، متمتع، شریک و انباز معنا شده است که با واژه شریک در بیت شاهد نیز تناسب . کرده است

  . دارد

  :اسدي طوسی گفته است. ر سر کنگره حصارسنگ :کیفر-

  از آن به که بر گفته کیفر برد      به ناگفته بر چون کسی غم خورد

کیفر بردن در فرهنگ سخن به معناي مجازات شدن و به سزاي عمل رسیدن است؛ پس مدخل انتخابی و بالتبع معناي آن نادرست 

  . است

  عدم تمایز معانی از یکدیگر. ج

براي مدخلها گاه چند معناي  مختلف ذکر می شود، ولی این معانی از یکدیگر متمایز نمی شوند که این مسأله دقت در این فرهنگ 

  :بیشتري را براي فهم معانی متفاوت می طلبد؛ مثال

  . یندبعضی بتخانه را گو. بهارخانه اي است به ترکستان و شهري به هندوستان و رودي است در هند و جزیره اي است بزرگ: گنگ-

  . نالش و نوحه و خروش بود: نیوه و فغان-

. تند و سخت طبع و گرفته روي و رنجیده بود: زوش-

یکی از  اشکاالتی که به فرهنگ قواس وارد است آن است که عدم تناسب : نادرستی معنا به علت عدم تناسب مدخل و معنا. د

به جاي خود آن، سبب ناهماهنگی و ناهمگونی مدخل و معنا مدخل و بیت شاهد به علت گزینش شاهد مثال براي مشتقات مدخل 

  :شده است

  :اسدي طوسی نیز گفته است. . . دوست و معشوقه را گویند :فغ

  سپاریدش هرچه ایدر هست گنج      نیارم فغستان خاقان به رنج

  . استشود مدخل مناسب بیت شاهد فغستان است و معناي فغ با فغستان متفاوت همان طور که مشاهده می

  شاهد. 8

درصد نیز فاقد شاهد  22ها شاهد مثال دارند و درصد مدخل78دهد که در حدود یست مدخل در این فرهنگ نشان میبررسی دو

  . مثال است و تنها تعداد اندکی از آنها بیش از یک شاهد مثال دارد

  :کند؛ مثالشاهد مثال به ذکر مصرع اکتفا می مؤلف براي اولین بار در این فرهنگ به جاي ذکر بیت به عنوان

. کالیوه کرد ما را عشق پري جمالی: معزي گفته است مصراع. احمق و دیوانه بود: کالیوه-

  . چون شدم نیم مست و کالیوه: دیگري گفته است مصرع-

. انوري، خاقانی، ظهیر فاریابی و در این فرهنگ مؤلف به اشعار شعرایی چون مسعود سعد، معزي، ادیب صابر، سوزنی، شرف شفروه،«

 :1356نذیر احمد، (.»عوفی  و ناصر نیز بهره می گیرد، اشاره می کند  و از شعر گویندگان هند چون تاج ریزه، شهاب مهمره. . 

  )یازده

  معایب. 8. 1

مؤلف گاه به جاي ذکر شاهد براي کلمه مدخل آن را براي مترادف : ذکر شاهد براي مترادف مدخل به جاي خود مدخل. الف

  : مدخل می آورد

  :خفاف گفته است. گیاهی است که در جامه آویزد؛ دوژه نیز گویند: سکک    _
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  چو دوژه کاندر آویزد به جامه    به دلها اندر آویزد دو زلفت

  . که مترادف آن است ذکر شده است دوژهژه است، اما در بیت وا سککشود مدخل واژه طور که مشاهده میهمان

  :حکیمی گفته است. شاخ درخت سرو: شفک و شنگ-

  به پیش قدش باد هر دوست بد         زهی سرو باال خهی سرو قد

  . در این بیت نیز به جاي واژه مدخل مترادف آن ذکر شده است

  :نظامی گفته است. مایه، طبع و پارسی طبع، منش باشد: سرشت-

  از اینجا شد این گوهر انگیخته    به هم گشته آمیختهمنش چون 

  . در بیت شاهد واژه منش به جاي سرشت آمده است

  :خاقانی گوید. بلبله، یعنی کوزه بانول: جوشک-

  تازه کن قولی که مرغان قلندر ساختند          بلبله در غلغل آمد قل قل اي بلبل نفس

  . استبه جاي واژه مدخل مترادف آن شاهد قرار گرفته 

  :خاقانی گفته است. چوب سیخ کباب و بابزن نیز گویند :جلو-

  بر من آتش رحم کردي بابزن بگریستی          تنگدل مرغم گرم بر بابزن کردي فلک

  . در این بیت نیز به جاي ذکر شاهد براي مدخل، مترادف آن در بیت شاهد آمده است

  :ابوشکور گوید. تشی نیز گویند سغرنه و سیخول و. روباه ترکی که خار اندازد: زکاشه-

  به سغر مانم کز باز پس اندازم تیر               چون رسن گر ز پس آید همه رفتار مرا

  . است، اما در بیت شاهد مترادف آن آمده است زکاسهدر اینجا نیز مدخل واژه 

ندارد؛ اما علت این ناهماهنگی آن  در اینجا نیز میان مدخل و بیت شاهد تناسبی وجود: عدم تناسب مدخل با بیت شاهد. ب

  :است که مؤلف به جاي ذکر شاهد براي مدخل آن را براي ترکیبات و مشتقات مدخل می آورد

  :بوشکور گوید. ساخته شده بود: بسغده   _

  نباید که نتوانش باز آمدن    به رود اندرون نابسغده شدن

  . در بیت شاهد آمده استهمان طور که مشاهده می شود به جاي واژه مدخل مشتق آن 

  :رودکی گفته است. احمق و خام دراي و یاوه گوي بود: لک-

  پیش آن فرتوت پیر ژاژ خاي     گفت ریمن مرد خام لک دراي

  . است که ترکیبی است از واژه مدخل و کلمه دیگر) دراییدن(مدخل مناسب این بیت لک دراي 

  :ابوالعباس گوید. بوریا که از دوخ بافند: زیغ-

  طبل زن را ننشانند بر رود نواز    زیغ بافان را با وشی بافان ننهند  

  . را مدخل قرار داده است که ترکیبی است از کلمه مدخل و کلمه اي دیگر زیغ باف، زیغمؤلف به جاي واژه ساده 

:اسدي طوسی نیز گفته است. . . دوست و معشوقه را گویند :فغ-

  بدانگه رهم این سخن درخورست          فغستان خاقان و گنج ایدرست

  سپارید هرچه ایدرش هست گنج         نیارم فغستان خاقان به رنج

  . است که صورت اشتقاقی واژه مدخل است فغستانمدخل مناسب این بیت 

  :اسدي طوسی نیز گفته است. . . زمیندار: مرزبان-

  برندش دمی هر گه زآن مرز و بوم      اگر خشت افتد ز دستش به روم

  . صورت ساده آن در بیت شاهد آمده است مرزباني واژه مشتق به جا

  :فردوسی گفته است. نیز شعر را گویند چامه-

  یکی پاي کوبد شکن بر شکن      یکی چامه گوي و دگر چنگ زن
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  . همان طور که مشاهده می شود مؤلف به جاي واژه ساده مدخل صورت ترکیبی آن را در بیت شاهد آورده است

بهتر بود مؤلف واژه هاي آوردگه، پرندآور و تبیره زن را . یز این عدم تناسب میان مدخل و شاهد مشاهده می شوددر ابیات ذیل ن

  . مدخل قرار می داد

  :دیگر نظامی گفته است. . . هم جنگ بود: آورد وناورد -

  به آوردگه اندر آورد تنگ    دل مرد جنگی از آن چیز جنگ

  :گفته استدقیقی . گوهر شمشیر را گویند :پرند-

  همی خواست از تن ربودن سرش      برانداخت تیغ پرندآورش            

  :منوچهري گوید. دمامه و طبل را گویند :تبیره-

  شتربانان همی بندند محمل      طبل نخستینتبیره زن بزد 

مؤلف گاه در انتساب اشعار به شعرا و گویندگانشان دچار خطا و اشتباه می شود که به نظر می رسد  :اشتباه در انتساب ابیات. ج

  . این اشتباه بر اثر بی دقتی ایجاد شده است

  :کسایی گوید. ابله و نادان بود :کانا    _

  هر زمانی دست بر دستم زنی    من سخن گویم تو کانایی کنی

  :این بیت در دیوان رودکی نیز چاپ شده است. ت داده شده استدر لغت فرس این بیت به رودکی نسب

  هر زمانی دست بر دستی زنی             من سخن گویم تو کانایی کنی

  )1383:57دیوان رودکی، (

  : دقیقی گوید. ده هزار :بیور-

  بود بر زبان دري ده هزار      کجا بیور از پهلوانی شمار

  :امه در بخش پادشاهی جمشید آمده استاین بیت سروده  فردوسی است که در شاهن

  دلیر و سبکسار و ناپاك بود      جهانجوي را نام ضحاك بود

  چنین نام بر پهلوي راندند    کجا بیور اسبش همی خواندند

  بود بر زبان دري ده هزار           کجا بیور از پهلوانی شمار

  )85_83ابیات: 1376فردوسی، (

:رودکی گفته است. حوصله مرغ را گویند: کژار و ژاغر-

بیاگنی زپلیدي چو ماکیان تو کژار                    نیفکنی خورش پاك را ز بی اصلی  

. در صحاح الفرس این بیت به بهرامی نسبت داده شده است

حذف گوینده شاهد مثال. د

:آن سراینده بیت مشخص است مؤلف فرهنگ قواس گاه سراینده شاهد مثال را حذف می کند، درحالی که در فرهنگهاي دیگر نام

:شاعري گفته است. گلی است از جنس سوسن آسمان گون نقطه سیاه دارد: پیغلوش-

یا چو زرین گوشوار از خوب گوش      چون گل سرخ از میان پیغلوش

:شودعالوه بر این در دیوان رودکی نیز  این بیت یافت می . در صحاح الفرس این بیت به رودکی نسبت داده شده است

  )1383:55دیوان رودکی، (یا چو زرین گوشوار از خوب گوش    چون گل سرخ از میان پیلگوش

  منبع. 9

مؤلف به منابع کارش اشاره اي نکرده است، اما مقایسه واژه هاي لغت فرس و فرهنگ قواس نشان می دهد مؤلف از این فرهنگ 

واژه 32مدخل آن در فرهنگ قواس آمده است و از  9شین در لغت فرس مدخل در باب  21استفاده فراوانی کرده است؛ چنانکه از 

مدخل بررسی شده در فرهنگ قواس به ترتیب سیزده  53از مجموع . مورد آن در این فرهنگ وجود دارد 13در باب زا از لغت فرس 
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درصد از مدخلهاي فرهنگ  40دهد نتایج این تحقیق نشان می . و شانزده مدخل معنا و شاهد مثال خود را از لغت فرس گرفته است

  :درصد از شواهد آن برگرفته از لغت فرس است؛ مثال 29درصد از معانی مدخلها و  24قواس 

  :لغت فرس

  :، پاي بسته باشد؛ چنانکه دقیقی گفتپامس-

  نتوانم نشست دستوري]ازین[فزون     خدایگانا پامس به شهر بیگانه

  :فرهنگ قواس

  :دقیقی گفته است. چیزي از جاي نتوان رفتسبب ]که به[پاي بند : مس-

  فزون از این نتوانم نشست دستوري    خدایگانا با مس به شهر بیگانه

  نتیجه گیري

در این کتاب براي اولین بار واژه . فرهنگ قواس اولین فرهنگی است که درباره واژه هاي زبان فارسی در شبه قاره  نوشته شده است

مؤلف در مدخلها، معناي واژه ها و شاهد . فاده شده، سپس در شبه قاره و بعد ایران رواج یافته استفرهنگ در معنی لغت نامه است

 97در این فرهنگ . با این تفاوت که از شعراي هم عصر خود نیز شاهد مثال آورده است، مثالها تحت تأثیر لغت فرس قرار دارد

کلمات : ها عبارتند ازاین بخش. اندس موضوع در پنج بخش مرتب شدهاسا ها براند و واژهختمانی اسمدرصد مدخلها از نظر سا

بندي موضوعی نادرست از معایب این بخش دسته. مرتبط با عالم باال، جمادات، گیاهان، جانوران و اشیاء و موضوعات مرتبط با انسان

در ها و حرکت آنها توجهی نشده است، در حالی که پیش از آن وه تلفظ واژهدر این فرهنگ به نح. ها و کلمات تصحیف استواژه

هاي فارسی بحث ین فرهنگ آن است که تنها از واژههاي ایکی دیگر از ویژگی. ها اشاره شده استلغت فرس به تلفظ برخی از واژه

کند به جاي کاربرد و سعی مید است منیار عالقهنویسی بسعالوه بر این مؤلف به سره. کند و لغات عربی در آن داخل نشده استمی

. شودها نیز اشاره میاین کتاب گاه به معادل هندي واژهدر . هاي فارسی به کار بردهاي عربی معادل سازي کرده و واژهواژه

مایز هاي مصحف، عدم تناسب معناي مدخل و بیت شاهد، معانی نادرست، عدم تین فرهنگ وجود دارد که شامل واژهاشتباهاتی در ا

معانی از یکدیگر، نادرستی معنا به علت عدم تناسب مدخل و معنا، ذکر شاهد براي مترادف مدخل به جاي خود مدخل، عدم ذکر 

. بندي نادرست واژه هاستانتساب گوینده شاهد مثال و دسته گوینده شاهد مثال، اشتباه در

  منابع 

خوارزمی، : و تحشیه فتح اهللا مجتبایی و علی اشرف صادقی، تهران اسدي طوسی، ابومنصور احمد بن علی، لغت فرس، به تصحیح

1365 .  

دانشگاه : ، مشهد2، فرهنگ جهانگیري، ویراسته رحیم عفیفی، ج)1351(انجو شیرازي، میر جمال الدین حسین بن فخر الدین

  . فردوسی مشهد

  . سخن: ، فرهنگ بزرگ سخن، تهران)1381(انوري، حسن

  . 57_37، صص 15، نامه فرهنگستان، ش .»نگاهی به فرهنگهاي شاهنامه از آغاز تا امروز«، )1379(خطیبی، ابوالفضل

. اسپرك: ، فرهنگهاي فارسی و فرهنگ گونه ها، تهران)1368(دبیرسیاقی، سید محمد

  . 57، ص1، ش 21س  ، نشر دانش،.»چاپی تازه از فرهنگ زفان گویا و جهان پویا«، )1374بهار (ذاکري، مصطفی

  . 88_84، صص 77، ش 8، کیهان فرهنگی، س.»فرهنگنامه هاي پارسی هند«، )1370(رشید حسین، س و سید مهدي حسینی

  . توس: ، دیوان رودکی، شرح و توضیح منوچهر دانش پژوه، تهران)1383(رودکی، جعفر بن محمد

  . 59_58، صص 5ادب فارسی، ج، دانشنامه زبان و .»فرهنگ قواس«، )1386(صادقی، علی اشرف

، نامه فرهنگستان ویژه نامه شبه قاره، س دوم، .»هجري 10فرهنگنویسی درشبه قاره از ابتدا تا قرن «، )1393(صادقی، علی اشرف

  . 391_381ش دوم، صص

  . قطره: ، شاهنامه فردوسی، به تصحیح سعید حمیدیان، چ چهارم، تهران)1376(فردوسی، ابوالقاسم
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، فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان، س .»جایگاه فرهنگ و زبان فارسی در شبه قاره«، )1389(ضیفالح، مرت

  . 98_67، صص 2دوم، ش 

  . بنگاه ترجمه و نشر کتاب: ، فرهنگ قواس، به اهتمام نذیر احمد، تهران)1356(قواس غزنوي، فخرالدین مبارکشاه

  . علمی: ، فرهنگ مجمع الفرس، تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران)1338(محمدکاشانی، محمد قاسم بن حاجی 

  . 98_67، صص 9، نامه فرهنگستان، ش.»پیوند زبان فارسی و هند در آیینه زمان«، )1376(مدرسی، فاطمه

  . امیرکبیر: ، فرهنگ معین، چ هیجدهم، تهران)1370(معین، محمد

Solomon Baevskii, Farhang_e Qawwas , Encyclopaedia Iranica, edited by ehsan Yarshater, vol 
9,New York , Bibliotheca Perica Press, 19999, p27O .

  


	نقد و بررسی «فرهنگ  قواس» به عنوان اولین فرهنگ فارسی مدوّن شبه قاره

