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  ةية و العربي العربنيل اسم آدم يف اللّغتيدراسة مقارنة حول تأث
  

  آذرتاش آذرنوش
   جامعة طهرانة يفيات و املعارف اإلسالمية اإلهلي کلّأستاذ يف

يالسزادهينيد حسيد عبد ا   
  زيام نور ـ مهري جامعة بأستاذ مساعد يف

  
  :امللخص

هود و يللة، ية و األدبيين النصوص الديف» آدم«شتقاق اسم ال و يتتناول هذه املقالة دراسة مقارنة حول تأث
علَم هل يلة، ية و اإلسالميهوديو ما ذکر حول هذا املوضوع يف األخبار ال ، دةيو اجلدمنها ة ميالقد، نياملسلم
 عن وجوه أو من کلمات أخری والکشف) مبعنی الدم(أو من دام ) مبعنی التربة( اسم آدم من أداماه أخذ

 و الدراسة املقارنة يف. ةية و العربي، العربنيتي السامنينظراً إلی قرابة اللّغتهذه األخبار يف ختالف اإلالتشابه و 
ضاً إلی النصوص ي أري بعض املواضع أشة، و لکن يفية و العربي النصوص العربني أساساً بيهذه املقالة جتر
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  فرهنگنامه نویسی توصیفی در عربی و فارسی

  1دکتر سعید نجفی اسداللهی

  چکیده
و !  استر ایرانیان در تهیه و تدوین فرهنگ لغت براي زبان قرآن یعنی زبان عربیاز جمله مفاخ

یا فرهنگ نویسی از ابتدا بر روش توصیفی بنا نهاده شده » معجمۀ«اساس این کار علمی یعنی 
همین علت  ه شد و ب  یعنی معنی و مفهوم لغات از نوع کاربرد آنها در زبان استخراج می،بود
 مخصوصاً آنچه –یا معجمهاي عربی همواره براساس شاهدهاي گوناگون هات قوامیس ّ ام

ات ی در نتیجه در صحت و استحکام این نظر. است نهاده شده،–مربوط به عصر احتجاج است 
و حال اینکه در مورد زبان فارسی تا قبل از چند دهۀ اخیر کار . یابد کمتر شک و تردید راه می

 از آنجا که میراث مکتوب زبان فارسی در طول بیش از .بودمهمی از این قبیل صورت نگرفته 
باقی مانده » دست نخورده«ده قرن شامل انبوهی از آثار منظوم و منثور است که بسیاري از آنها 

 یک فرهنگنامه یا معجم توصیفی باید در مورد تمامی این متون هاست و براي دست یافتن ب
 در این .توان حدس زد مشکالت عدیدة آن را می عظمت این اقدام و .ق شودیبررسی و تحق

توان با استفاده از تجربیات در زبان عربی بر  مقال بدین امر پرداخته شده که به چه طریق می
  !این مشکالت فائق آمد

  
   عصر احتجاج،فرهنگ توصیفی و تجویزي :ها کلیدواژه

                                                                                                              
  دانشيار گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه عالمه طباطبائی. ١

  2/9/88:      تاریخ پذیرش  30/1/88:   تاریخ دریافت
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  علم لغت
: از نظـر ابـن خلـدون اسـت      علم لغت اولین رکن از ارکان چهارگانۀ علوم زبان عربی     

علوم اللسان العربی أرکانه أربعة و هی اللغة و النحو و البيان و األدب و معرفتها ضـرورية               «
 زیرا ؛ترین آنهاست  و ضروري )١١٦١، و ترمجة آن، ص      ٢٨١ابن خلدون، ص    ( ».علی أهل الشريعة  

شکالت  و شرح مـ است کتاب و سنت است که به زبان عربی ،مأخذ کلیۀ احکام شرعی 
لغـت  ؛ زیرا دانند  هر چند برخی علم نحو را مقدم بر آن می ؛آنها نیز به همین زبان است     

علم نحو که مربوط به  آن که ، حال براساس اوزان قالبهاي معینی است و غیر قابل تغییر        
ورتهاي مختلفی ه صاعراب کلمات است و این اعراب همواره دستخوش تغییر است و ب

  .)282همان،ص(.ه کردتوان آن را توجی  می

زبـان عربـی در سـرزمینهاي       ،  سبب گسترش یافتن رقعۀ اسـالم     ه  از همان اوان که ب      
فـساد و تبـاهی در آن   ،  و اقوام گوناگون به آموختن آن نیازمند شدند   1مختلف راه یافت  

راه یافت و مخصوصاً ارتباط عرب زبانها با مردمان غیر عرب زبـان ایـن مـشکل را دو                 
اعث شد بسیاري از کلمات در معانی جدیدي بکار رود که در آغاز براي چندان کرد و ب

در » عجمـۀ «و عالوه بر آن !) وضع الشیء فی غیر ما وضع له(آن معانی وضع نشده بود   
از بیم اینکه این فساد در لغـت مـانع   !  غلبه کند» فصحی«رفت که بر لهجۀ      لهجه نیز می  

عالمان این فن همت گماشتند و در این زمینه تعداد زیادي از ، فهم قرآن و حدیث گردد

                                                                                                              
مت ساسانی، بيش از چهار قرن زبان اداری و علمی و مذهبی، عربی بوده از مجله در سرزمني ايران، پس از سقوط حکو. ١

از آن پس نيز . نگاشتند است، و در اين مدت عالوه بر دواوين و مکاتيب دولتی، دانشمندان نيز آثار خود را به زبان عربی می
از )  ق٤١٠م (که مثالً فردی چون ابن بابک اين رواج تا آجنا عميق بود ! نوشتند بسياری از علما آثار خود را به هر دو زبان می

گفت و يا  گزيد و مهگی را به زبان عربی مدح می ممدوحان خود را از نواحی شرقی و مرکزی غربی ايران بر می، شعرای ديلمی
ات قابل توجه اينکه احساس!  های او کسی با مشکل مواجه شده باشد کرد، و در جايی اشاره نشده که در فهم گفته هجو می

شرح سنن قدمي ايرانی از قبيل جشنهای ه عكس، قومی و وطن دوستی هيچگاه در مقام معارضه با اين زبان نبوده است بلکه ب
نه فقط بر ،  طوالنی بودن اين شيوع و رواج.مهگی در قالب اين زبان در آمده بود، نوروز و مهرگان و اعياد و مراسم خمتلف

حروفی از قبيل مهزه و غني و قاف ،  عميق گذاشت، به تدريج سبب شد در موارد متعددمفردات و کلمات زبان فارسی تأثريی
 )١٠/٥٧١... دائرة املعارف ! (داخل اين زبان گردد، هر چند با اختالفی اندک در تلفظ آا
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کتبی متعدد نوشتند که علی الظاهر اولین آنها خلیل بن احمد فراهیدي بصري بـود کـه                 
  .را تألیف نمود» کتاب العین«

توان با قیاس کردن آنچـه   له غافل بود که لغات را نمی   ئدر عین حال نباید از این مس        
اثبات کرد، یا بنا به قول ابن خلدون        ،  کار رفته است  ه  استعمال آن دانسته نشده برآنچه ب     

که آب انگور اسـت متفقـاً بـر مـسکر بـودن آن حکـم        » خمر«مثالً به اعتبار اینکه کلمۀ      
ــرده ــسکري را     ک ــر م ــرد و ه ــاس ک ــر آن قی ــات دیگــري را ب ــوان لغ ــد، بت ــر«ان » خم
 در است،جایز گونه قیاسها هرچند درمسائل شرعی و فقهی  این؛ زیرا    )1171همان،(نامید

) از قبیـل قاضـی بـاقالنی   (باوجود این برخی از قـدما       ! لغت چنین جوازي وجود ندارد    
» أبیض«یا مثالً . واقع نشده» جمهور«اند ولی نظر آنان مورد قبول  چنین طریقی را پیموده 

و انسان » أشهب«کردند، سپس اسب سفید را        بود اطالق می  » سفید«را نخست بر هرچه     
ه طوري که اندك اندك به  ب؛  خواندند» أملح«و گوسفند سفید را     » أزهر «سفید پوست را  
در مورد این حیوانات خارج از قاعدة زبان شمرده شد و حتی آن » أبیض«کار بردن لفظ 

ت که برخی را وادار کرد به فن جدیدي روي         اس اي  و این همان مسأله   ! را غلط دانستند  
 در ایـن  - از قبیل فقه اللغه ثعـالبی -فت و کتبی شهرت یا »فقه اللغة  «آورند که بعدها به   

 خلیـل از همـان اوان مـورد    کتاب العـین رسـد   نظر میه در هر صورت ب . زمینه نوشتند 
توجه لغویان و نحویان قرار گرفته بود تا اینکـه در قـرن چهـارم ابـوبکر زبیـدي آن را                     

ت توجـه   اسـ آن که شواهد کتاب العینترین ارکان   اساسی ازمختصر کرد، ولی به یکی      
 البته او سعی کرده است از تعداد لغات تا .چندانی نکرد و بسیاري از آنها را حذف نمود

خود را » صحاح«رسید که کتاب » جوهري«سپس نوبت به   . آنجا که ممکن است نکاهد    
 مخـصوصاً کـه   ؛تألیف نمود و مطابق شیوة آن زمان حرف آخر کلمه را مالك قـرار داد          

 چندي بعد نوبت بـه ابـن سـیدة    . به دنبال   چنین کتابی بودند    قافیهشاعران براي یافتن    
، خود را از لحاظ جامعیت به شیوة صحاح تألیف کرد» المحکم«کتاب که اندلسی رسید     

  .در عین اینکه شیوة کتاب العین را نیز از دست نداد
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  برخی ویژگیهاي زبان فارسی دري
توان   شود و می    شناخته می » زبان فارسی «م  زبان فارسی دري یعنی زبانی که امروزه به نا        

تـرین و اسـتوارترین زبـان در عرصـۀ        و گسترده  مهم ترین    - پس از زبان عربی    – را    آن
آورد، ویژگیهایی دارد که از یک سو سبب گـستردگی       به شمار    فرهنگ و تمدن اسالمی   
یار و ی دیگر امر پژوهش علمی در مورد آن را با مـشکالت بـس         یدامنۀ آن شده و از سو     

 کـه بـه نوبـۀ خـود     – چه از یک طرف از مفردات عربی ؟گوناگون مواجه ساخته است   
 حـداکثر اسـتفاده را   -نظیرترین یا کم نظیرترین زبانهاي دنیا در وسعت اشتقاق است           بی

گرفته، و از سوي  آن را به کار کرده و بدون هیچ محدودیتی مفردات و مشتقات مختلف
نظیرتـرین زبانهـاي    نظیرترین یا کم  که بی –زبان فارسی   پذیري    دیگر از خاصیت ترکیب   

 در . بدون هیچ محدودیتی حداکثر استفاده را کـرده اسـت  -دنیا در وسعت ترکیب است 
و در طـول   به تـدریج  آمده که به وجود نتیجه از آمیختن این دو ویژگی، زبانی کم نظیر  

تـرین معـانی، و    ترین و دقیـق  بیش از ده قرن بیانگر انواع مفاهیم ادبی و علمی، و عمیق    
تـرین تعبیـرات بـوده و     تـرین و فـصیح   ترین افکار، در قالب بـدیع       ترین و غامض    لطیف
 از علوم انـسانی   اي اي یا دقیقه  توان گفت کمتر نکته     می به جرأت    که به طوري    ....هست

کنونی  در قالب زبان - با استفاده از این آمیختگی-است که نتوان آن را از زبانهاي دیگر     
 بسیاري از مفاهیم و نکات دقیق و ظریفی که به زبان فارسی آنکه حال .فارسی بیان کرد

تـوان آن را در     مـی  به سـختی     شود در زبانهاي دیگر یا اصالً قابل بیان نیست یا           بیان می 
  1 .قالب الفاظ درآورد

 بـه مـوازات ایـن    -که بدان اشـارت خواهـد رفـت     –اما متأسفانه به سبب عدم نیاز       
رکت در راه استفاده از زبان، هیچ کوشش مهمی براي ضبط مفاهیم و مهـار لغـات و                  ح

در نتیجـه اکنـون   . ترکیبات و وضع قواعد و ضوابط معین براي آن صورت نگرفته است   
                                                                                                              

که ) مقدممزید مؤخر و (پذیر باشند و جز با ترکیب و گاهی با پساوند و پیشاوند  زبانهاي آریائی کمتر اشتقاق« .١
زبانهاي سامی براي تعداد ابواب و ابنیه و صیغ و نرمی . آن هم نهایت محدود است، اصلی را مفهوم دیگر نبخشند

و البته آن زبان که داراي این هر دو مزیت است امروز براي . پذیري هزاران بار براي تنوع مهیاتر باشند تعریف
  ).509نامه، ص   لغتکملۀ مقدمۀتدهخدا، (» ...اداي مفاهیم رساتر و 
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اي عظـیم از   ما با زبانی مواجه هستیم که در عین دارا بودن مشخصات فوق، بر پـشتوانه   
اع و اقسام علوم و فنون تکیه زده که نویسندگان آنها هزاران نوشتۀ منثور و منظوم در انو

  1 .اند بدون داشتن قواعد مدون لغوي و دستوري در میدان نثر و نظم جوالن داده
و از آنجا که براي استخراج و استقراء و تدوین ضوابط استوار لغوي و دستوري یک 

ن ضـوابطی بـراي    ، در راه تدوین چنـی 2اي جز بررسی سیر تاریخی آن نیست      زبان چاره 
»  سـازي   شناسـی و واژه     واژه«و  » دسـتور زبـان   «چنین زبانی، در هـر یـک از دو شـاخۀ            

 بسیاري از این مـشکالت بـراي هـر دو           .مشکالت بسیار و گوناگونی کمین کرده است      
و چون موضوع بحـث  ! ستشاخه مشترك است و برخی از آنها مخصوص یکی از آنها    

  .را به فرصتی دیگر باید واگذاشت» ريدستو«است بحث » لغوي«این مقاله 
  

  فرهنگ نویسی براي زبان فارسی دري
تـوان   شروع فرهنگ نویسی براي زبان فارسی بعد از اسالم، یعنی فارسـی دري، را مـی         

همزمان با شروع فرهنگ نویسی مسلمانان ایرانی براي زبان عربی دانست، ولـی سـطح          

                                                                                                              
کافی است نظري به ) از جمله زبان فارسی(براي مجسم کردن عظمت حجم میراث مکتوب زبانهاي اسالمی . 1

سال قبل سازمان علمی و فرهنگی و آموزشی اسالم در مرکز رباط بیفکنیم که اعالم کرده پانزده گزارش حدود 
ها و مؤسسات  اي عربی و فارسی و ترکی در کتابخانه میلیون نسخه کتاب خطی اسالمی به زبانه5حدود : است

هاي خصوصی جهان موجود است که هنوز بررسی و چاپ نشده، و این غیر از میلیونها نسخۀ  عمومی و مجموعه
خطیِ اسالمیِ دیگر است که به دالیل مختلف از قبیل آتش سوزي و غارت و سرقت و رطوبت و غیره از بین 

 هزار جلد از کتب قدیمی اسالمی تصحیح و 200 سال اخیر فقط در حدود 200در طی جالب است بدانیم !  رفته
، حال اگر حتی یک دهم این میراث عظیم )ش1372، خرداد و تیر 4، ش 13مجلۀ نشر دانش، سال ! (چاپ شده

ن به روش بینیم براي بررسی کردن این زبا می، اسالمی را مربوط به دومین زبان اسالم یعنی زبان فارسی بدانیم
 !با چه انبوه عظیمی از آثار مواجه هستیم، توصیفی

گواه و بینه، و از این رو هرچه  نامه را که شاهد نباشد چون مدعی است بی لغت«:  بنا به گفته مرحوم دهخدا.2
 باشد که ها مثال از خود آرند چنان نامه اي لغت و اینکه پاره. تر بود تر و صدق دعوي روشن شاهد بیشتر مدعا ثابت

. خصمی قصه به قاضی بردارد و چون قاضی دلیل خواهد همان قصه بازگوید و یا خود را گواه گذراندن خواهد
کند، بخصوص زبانهایی که مراحل اولیۀ  له بر همۀ زبانها صدق میئو این مس) 504نامه، تکملۀ مقدمه، ص  لغت(

  .کنند تدوین لغت و دستور را طی می
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 ادبیات فارسی دري، اعـم از نظـم و       اصوالً. این دو عمل با یکدیگر تفاوت کلی داشت       
شد که در  نثر، از آغاز ظهور یعنی از حدود نیمۀ قرن سوم هجري، اسالمی محسوب می   

 برخالف زبان عربی حتی وعهد صفاریان و حد اکثر اوایل عهد طاهریان شکل گرفت،           
ـ       (.یک دورة جاهلی نیز پشت سر خود نداشت        دخل زرين کوب، دائرة املعارف بزرگ اسـالمی، م

و اینکه مسلمانان ایرانی در این قرون و پس از آن براي تدوین و توسعه و نشر   )»اسالم«
کردند و آثـار علمـی    زبان قرآن و  اسالم تالش بسیار می به عنوان    زبان و ادبیات عربی   

ادب و ، باعث شد ادب و فرهنگ ایرانی پس از اسالم، نوشتند خود را نیز بدین زبان می
و این عالوه بر تأثیر زبان عربی در تکوین و توسعۀ زبان فارسی   .  باشد فرهنگی اسالمی 

است مخصوصاً از جنبۀ لغوي که کلمات گوناگون و بسیاري همزمان با فتوح اسـالمی               
گونه کلمات معموالً دینی و  این. وارد زبان فارسی شد و تا قرنها پس از آن ادامه داشت

و فلسفی و گـاهی الفـاظی متـرادف آنچـه در     یا اداري و حکومتی و یا علمی و کالمی     
ـ          ار رفـت و  ه کـ فارسی متداول بود، قبول عامه یافت و در محاوره و نیز زبـان و ادب ب

 ـار، سـبک   (.ی قابل مالحظه بخـشید    یرایج شد و به زبان و ادب فارسی وسعت و غنا          

سی زبان در ست که ایرانیان فار ارین علل این موضوع اینت   از مهم)٢/٨٥ و  ١/٢٩٥شناسی،  
زبـان قـرآن و زبـان     بـه عنـوان    تمام قرون اولیۀ فتوحات اسالمی براي نشر زبان عربی        

نوشتند، و    اسالمی نهایت تالش را کردند و مخصوصاً آثار علمی خود را بدین زبان می             
این امر باعث شده است کـه فرهنـگ و ادب ایرانـی مقـارن ظهـور ادب فارسـی دري             

آنجا که زبان اصلی فرهنـگ اسـالمی عربـی اسـت، خـواه        فرهنگی اسالمی باشد، و از      
  . )٤٩١ زرين کوب، ص (!ناخواه این فرهنگ و ادب فارسی با زبان عربی عجین شده است

  
  هاي توصیفی نامه پیراستن و ویراستن زبان از طریق تدوین لغت

ان ، اگر زب است مسائل اجتماعی آن-رین ت یا الاقل یکی از مهم–ترین زبان هر ملت مهم
باشد، تر  و فرهنگ و تمدن آن ملت از ستونهاي اصلی بناي یک تمدن فراگیرتر و عظیم             

پرداختن به اصالح و تنقیح و هماهنگ ساختنش با تحـوالت و پیـشرفتهاي جهـان، بـه        
ریزي توأم با مطالعه و بحث و دقت و تعمق بسیار نیـاز دارد، و بایـد از کارهـاي          برنامه
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 زیـرا تحقیـق   ؛آمیخته با تعصبهاي کورکورانه دوري جـست      رویه و غیر علمی و گاه         بی
  1 !برنامگی را دارد و نه تاب تعصبات قومی را علمی نه تحمل بی

از جمله براي زبان فارسی باید همان راهی را رفت که در زبان عربی طی شده، و به   
ـ            ی منظور برآورده ساختن این هدف نخست باید به سطح امتزاج این زبان بـا زبـان عرب

چه واقع امر این است که از قرون اولیۀ ورود اسالم به . )10/576... دائرة المعارف (پرداخت
زبان و فرهنگ و ادب عربـی را جـایگزین          ،  هاي مختلف   ایران، ایرانیان به علل و انگیزه     

تـاریخ  ( !»نامۀ پارسی نبـود «ی که در عهد یقوب لیث  یزبان و ادب خویش ساختند تا جا      
زبـان عربـی در   ، در یکـی دو قـرن اول اسـالم   که دهد  و این نشان می    )209سیستان، ص   

سرزمین ایران رواج کامل داشت، و از آنجا که تقریباً هیچ دربار یا سـراي حکـومتی از                   
توان نتیجه گرفت مرزي بین زبان عربی و زبان فارسـی نیـز      می،  شعر و ادب خالی نبود    

کدیگر تقریباً از محاالت اسـت، تـا       وجود نداشت و تفکیک این دو زبان و فرهنگ از ی          
اند براي زبان و ادب فارسی از منـابع فرهنـگ    ی که مؤلفان تاریخ ادبیات ناچار شده یجا

  !هاي ایرانی و فارسی است استفاده کنند عربی در این باره که مملو از مایه

  موجود در مفردات و مشتقات و ترکیبات و مصطلحات عربی        از   بسیارياز آنجا که      
در معرض دخل و تصرفهاي گوناگون قرار گرفته، و اینکه از نظـر داللـت     ،  ن فارسی زبا

 رفته، و اینکه از نظر حجـم  ه کارنیز به معانی خاصی غیر از آنچه در زبان عربی است ب        
اي، خواه در الفاظ و خواه در معانی و مـدلوالت،   و تعداد از تنوع و کثرت قابل مالحظه  

آوري تمـام ایـن     تنقیح این زبان از یک طرف مستلزم جمع  پیراستن و ... برخوردار است 
مفردات است و از طرف دیگر در گرو یافتن معانی و کاربردهاي دقیق آنها در این زبان       

  2 !اي توصیفی امکان پذیر است  این امر فقط از طریق تهیه و تدوین فرهنگنامه وباشد می
                                                                                                              

ستعارات و آیات قرآن و اخبار رسول علیه السالم آراسته دار و اگر نامه پارسی بود پارسی امۀ خود را به ان« .1
 نه معروف ]و پارسی که مردمان در نیابند منویس که ناخوش بود، خاصه پارسیی که[مطلق منبیس که ناخوش بود 

الی کیکاوس بن اسکندر عنصر المع» !بود آن خود نباید نبشت به هیچ حال که خود ناگفته بهتر از گفته بود
  ).253قابوسنامه، گزیده، ص (
ابم، و  ار بردهه کما به وزن صبغ عربی از لغات فارسی چبزها ساخته و ب«: از باب مثال بنا به گفتۀ استاد دهخدا. 2

ز نزاکت از نازکی و فالکت و مفلوك و مفالبک ا: ابم؛ مثل گاه عرب قدبم و معاصر را نیز به استعمال آن واداشته



 عربیي انجمن ایرانی زبان و ادبیات  مجله ٩٢

 

  نامۀ توصیفی ضرورت تدوین لغت
 بـه مقـدار رشـد ذهنـی و     ،ن اینکه درجۀ تمدن و فرهنگ هر ملـت حال با در نظر گرفت 

هر قدر این رشد بیـشتر باشـد و معـانی و مفـاهیم      وابسته است و    فکري افراد آن ملت     
زیادتري را درك کنند به همان نسبت نیازشان به الفاظی که بتواند آن معـانی را برسـاند       

  ...بیشتر خواهد بود
اي اعم از نثر و نظـم، و هـر قاعـده و     هر نوشته و گفتهو نیز با در نظر گرفتن اینکه      

است که مادة » کلمه«استوار گشته، و این » کلمه«اي اعم از صرف و نحو، بر پایۀ          ضابطه
  ...دهد زبان و ادب یک ملت را تشکیل می» مصالح ساختمانی«اولیۀ 
مجمـوع  گاه و مشخصۀ یک ملت در واقـع           تکیه مهم ترین    و با در نظر گرفتن اینکه       

را محو کنیم به همان مقدار به » گذشته«که هر مقدار از این     به طوري    ،1اوست» گذشتۀ«
نیـز چـون یـک ملـت،        » کلمـه «و با در نظر گرفتن اینکه یک           ...ایم آن ملت ضربه زده

فرهنگـی و   » بـار «داراي گذشتۀ تاریخی و فرهنگی و اجتماعی اسـت کـه هرگـاه ایـن                

                                                                                                              
و ... ناتمام، نابالغ، نامفهوم: سازبم و با با افزودن حرف سلب و نفی بر سر کلمات عرب صفت می... کلمۀ فلک زده

: ابم از مصادر عربی مصدر مرکب ساخته... اخالطها، کتبها، الحانها: ابم با جمعهاي عربی را بار دبگر جمع بسته
آوریم و  با مفعول با صفت مشبهه و صیغۀ مبالغۀ عربی در میی در آخر اسم فاعل یبا... قصبدن، بلعبدن، طلببدنر

با افزودن یاء بر صیغۀ مبالغه از آن عالوه برمعناي ... قادري، حاکمی، شاعري: سازیم از آن حاصل مصدر می
از مصدر و اسم فاعل و اسم مفعول عربی ... اديقنّبقالی، نساجی، : حاصل مصدر، شغل و مکان و محل اراده کنیم

از ترکیب کلمات عربی با ... صیحه کشیدن، تغییردادن، جمع شدن: سازیم کمک افعال میعن مصدر مرکب میبا 
رعنا، : کنیم معانی کلمات عربی را عوض می... ی یآرا آوري، صف سرصف، جمع: سازیم فارسی لغات مرکب می

حساب،  حساب کشیدن، حسابی، بیحسابدار، بدحسابی، : ایم از یک کلمۀ عربی دهها کلمۀ فارسی ساخته... اعزام
 ).399نامه ص  یادداشتهاي پراکنده، تکملۀ مقدمۀ لغت... .(حساب و کتاب، حساب بردن، حساب ساز

اگر گذشتۀ یک ملت را از . ً هست  با آنچه فعال– که قسمت اصلی است –یک ملت مجموع گذشتۀ اوست   «.1
ایم و اگر از   ببریم فانی شدهاگر ما با گذشته... ی شده است او بگیریم اگر مادةً چیزي از او بماند، معنی فان

  )508نامه، تکملۀ مقدمه، ص  دهخدا، لغت(» .ایم جزئی از گذشته منفضل شویم به مقدار همان جزء مرده
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را » زنجیـرة ارتبـاطی  «اصل و نـسب و فاقـد      بی» غریبۀ«یک  تاریخی را از او بگیریم، یا       
  1 ...ایم شدیدترین ضربه را به زبان آن قوم زده، جایگزین آن کنیم

  روشن،  دارد اي کهن   هاي توصیفی و جامع براي زبانی که سابقه         نامه  اهمیت تدوین لغت  
 عـادت افـراد   گردد تا بتوان به کمک آنها و براساس سوابق و سنن تاریخی و انس و    می

هماهنـگ سـاختن   «آن ملت، و به یاري ذوق سلیم و طبع روان، بحث فنـی و تحقیقـی     
ریزي کرد و ادامه داد که حاصـل آن مقبـول             اي پی   ونهه گ را ب » زبان با پیشرفتهاي جهان   

هـدفهاي ذیـل را نیـز بـرآورده      ،  طبع اکثریت اهل آن زبان قرار گیرد، و از طرف دیگـر           
  :سازد

  اریخی کاربرد لغات و ترکیبات؛ روشن شدن سیر ت -
 بردن به تغییراتی که در طول زمان براي واژه رخ داده است؛  پی -

 دست آوردن منحنی کاربرد یک لغت در زمانهاي مختلف؛ ه ب -

  حیات یا تجدید حیات یک لغت؛  دست آوردن تاریخ تولد و مرگ، و ادامۀه ب -

 ز راه استقراء؛ استخراج بسیاري از نکات و ضوابط دستوري و بالغی ا -

 ...از دل آن تر  هاي تخصصی و کوچک نامه امکان استخراج لغت -

 با در نظر گرفتن میراث عظـیم و ارجمنـدي کـه بـه     –در مورد زبان و ادب فارسی نیز      
 باید با نهایت امانت و دقت هم در حفظ آن بکوشیم و هم بـراي   -دست ما سپرده شده   

 تا مانع راه یافتن فساد و خلل در آن بگـردیم  آن ضوابط و چارچوبهاي دقیق معین کنیم   
  .اي به اخالف خود بسپاریم و بتوانیم این امانت گرانبها را به نحو شایسته

  
  توصیفی براي زبان عربی و زبان فارسی نامۀ  تدوین لغت

طبیعی و فطـري موجـود بـوده و     به طور قواعد صرف و نحو هر زبان نزد اهل آن زبان   
تا نیازي فوق العاده پیش نیامده به استقراء و استخراج و تدوین  هست و به همین سبب      

                                                                                                              
باشد » خالص«زبان فارسی امروزي ملکۀ زبانهاي دنیاست و هرکس بگوید باید فارسی «: به گفتۀ استاد دهخدا. 1

هیچ  و اگر پیدا نیست بی! قیافۀ او تفرس و نظر باید کرد، اگر آثار حمق و گولی پیداست، جاي ترحم استاول در 
  ) 509نامه، تکلمۀ مقدمه، ص  لغت(» !دور دشمنان ملیت و قومیت استمزشبهه 
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نویسی و استخراج معانی و مفاهیم        در مورد لغت و لغت    ...... شده  این قواعد اقدامی نمی   
گویاترین نمونۀ آن زبـان     . یک واژه یا ترکیب لغوي نیز وضع به همین منوال بوده است           

ت براي آن هنگامی محسوس شد کـه بـه   عربی است که احتیاج به تدوین فرهنگهاي لغ 
سبب رواج دین مبین اسالم، غیر عرب زبانان نیازمند درك و آموزش زبان قرآن شـدند           
و ناچار در کنار استخراج و وضع قواعد زبان، به استخراج و وضع لغات و معانی آنهـا                  

رانیـان   که در این زمینه نیز همچون سایر علوم ادبی عربی و اسالمی، ای  –دست یازیدند   
بینـیم در    نمونۀ دیگر آن زبان فارسـی اسـت کـه مـی            -1اند و دارند    سهم بیشتر را داشته   

قرنهاي گذشته اندك توجهی که نسبت به تدوین ضـوابط دسـتوري و لغـوي آن شـده                  
زمانی بوده که این زبان در میان ملل غیرفارسـی زبـان از قبیـل هنـدیان و ترکـان رواج          

ان گفت در طول قرنهاي پیشین در این زمینـه کـاري اساسـی            تو  و در واقع می   ...... یافته
در مقابـل آنچـه    )  ق 465م  (اسـدي طوسـی       نامۀ    صورت نگرفته بود و اثري چون لغت      

نامه را که بیشتر به   این لغت ! آمده بود اصالً قابل مقایسه نیست      به عمل    براي زبان عربی  
خود یعنی پـس      نامۀ    شهـرت دارد، اسدي پس از نظم گرشاسب      » لغت فــرس اسـدي  «

نامه را که در این   تألیف کرده است، البته با فرض اینکه شاهدهاي گرشاسب        ) ق(458از  
ـ                    نظـر ه  کتاب آمده است اسدي خود در کتاب خویش وارد کـرده باشـد؛ چـه ظـاهراً ب

ـ .  نامـه بـدان افـزوده باشـند     این شاهدها را دیگران بعـد از او از گرشاسـب      رسد    می ه ب
هـا دخـل و تـصرف     ب از جمله کتابهایی است که بیش از همـه در آن       طورکلی این کتا  

اند و هرکس در زمانهاي مختلف به ذوق و سـلیقۀ خـود و بـه منظـور تکمیـل آن             کرده
تواند قاطعانـه حکـم کنـد کـدام از            انسان نمی ، به گونه اي که      چیزي برآن افزوده است   

 اثر مفیدي،  و کوتاه بودنش   با این همه علی رغم مختصر     ! اسدي است و کدام از غیر او      

                                                                                                              
ر قواعد زبان پدران بزرگوار ما مانند سیبویه و فارسی و زجاج و فرهودي یا فراهیدي و لیت و ابن عباد که د«.  1

 فارسی احتیاجی ندیدند، چه زبان علم و زبان سلطان و ادب و  اند به تدوین لغت نامۀ آن ابتکار کرده عرب و لغت
... نامه بیشتر شد ترسل و مکاتبه و حتی محاوره عربی بود، و هر قدر از عربی کاسته شد احتیاج به تدوین لغت

ار برند، ه کغات و معانی آن را هم قدر که هست در نقل و ترجمه ب هست باید ل امروز که احتیاجات نوین و لغت
  )504نامه، ص   لغت دهخدا، تکملۀ مقدمۀ. (»و آنچه نیست باقیاسهاي سماعی و مجاز از همین لغات بیرون آرند
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بهار، (آید که همواره در یک محدودة کوچک مورد استفادة دیگران بوده است میبه شمار 
  )1/242، سبک شناسی، 

هـاي توصـیفی و جـامع بـراي زبـانی کـه               نامـه   از اینجاست که اهمیت تدوین لغت       
گیري  ابتداي شکلگردد، که در مورد زبان عربی این امر از  اي کهن دارد روشن می سابقه
یـن نظـر بـا مـشکلی      اکنون از ا  یک زبان زنده و با استحکام اعمال شده و           به عنوان    آن

کنـد   اما در مورد زبان فارسی چنین اقدامی گامهاي اولیۀ خود را طی مـی        . مواجه نیست 
که با در نظر گرفتن وجود میراث عظیم هـزار سـاله از آثـار مکتـوب نظـم و نثـر و در           

توان حدس  لف بدین زبان، عظمت این اقدام و مشکالت عدیدة آن را می هاي مخت   زمینه
  .زد

نامۀ توصیفی براي زبـان فارسـی         بدون شک نخستین اقدام مهم در تدوین یک لغت          
آید کـه براسـاس شـواهد نثـر و نظـم       می به شمار دهخدا در قرن حاضر    نامۀ  تألیف لغت 

ان بدین زبان تا حدود قرن هفـتم  موجود از نخستین گویندگان و سرایندگان و نویسندگ    
پایه گذاري شـد و سـپس   )  ش1334م (و هشتم هجري توسط عالمه علی اکبر دهخدا    
 ش به 1359شناس پس از چند دهه بسال  به همت دهها مؤلف و محقق و ادیب و لغت   

  )2، ج 392نامه، مقدمه، ص   لغت(.ی خود رسیدیمرحلۀ نها
ار نثر و نظم زبان فارسی، تمامی این گامهـا را       با در نظر گرفتن گستردگی و تنوع آث         

نامۀ مستند  آورد که براي تدوین یک لغت به شمار توان قدمهاي اولیه و کوچکی فقط می
و چون قسمت اعظم ایـن راه دراز و پـر پـیچ و      ... و علمی براي این زبان برداشته شده      

م خود را جـزم کردنـد تـا    نامه عز مؤلفان لغت » السیف  بقیۀ«خم هنوز باقی مانده بود لذا       
نامۀ دهخـدا   سان که از اواسط دهۀ پنجاه که کار تألیف لغت         بدین. دومین گام را بردارند   

که تعداد آنها به زحمـت از شـمار انگـشتان    » بقیۀالسیف«این ، در شرف پایان یافتن بود  
کرد و عموماً از شیفتگان خدمت به بشریت و دلباختـۀ فرهنـگ و               یک دست تجاوز می   

باشـند، در ایـن    اخـص مـی   بـه طـور   اعم، و زبان و ادب فارسی      به طور    ن اسالمی تمد
اندیشه شدند که به منظور سر و سامان بخشیدن به ایـن میـراث عظـیم، بـا اسـتفاده از                     

ن، کـار تحقیـق   اتجارب سالهاي متمادي و با گسترش دادن شواهد تا حدود آثار معاصر     



 عربیي انجمن ایرانی زبان و ادبیات  مجله ٩٦

 

و براین اساس بود که باتوکل به عنایات الهی . در شاخۀ لغوي زبان فارسی را ادامه دهند
نامـۀ   ر و معتبرتـر از لغـت  ت و ژرفتر   عظیمراتبه م ب–اي توصیفی    نامه  پایۀ تدوین لغت  

را آغاز کردند که آنچه تاکنون یعنی      » نامۀ فارسی   لغت« را استوار کردند و تألیف       –قبلی  
آیـد، و   اي اولیه به شمار مـی در طول ربع قرن از این راه طوالنی پیموده شده فقط گامه           

  .مشکالت این کار جدید خود بحثی مفصل و جداگانه الزم دارد
  

  معاجم عربی به فارسی و اهمیت آنها براي زبان فارسی
با در نظر گرفتن اینکه هنوز بسیاري از متون قدیم زبان فارسی مورد بررسـی و تحقیـق       

ر صــدد اســتخراج لغــات و قــرار نگرفتــه و حتــی متقــدمان از فرهنــگ نویــسان نیــز د
اصطالحات آن برنیامده بودند، و نیز با در نظر گرفتن اینکه بیشتر کلماتی که تـا حـدود      
قرن چهارم در زبان فارسی متداول بود ریشه در زبان پهلوي، یعنی زبـان رسـمی دورة                 
ساسانی داشته است و ارتباط چندانی با زبان فارسی دري کـه ریـشه در لهجـۀ شـرقی                 

نی خراسان قدیم دارد نداشته، و این امر اهمیت دسترسی به کلمات و تعبیـرات   ایران یع 
هـاي اول معمـوالً از    نویسان دوره اما فرهنگ. کند اصیل را در زبان فارسی دو چندان می      

طبیعی از آثار یکدیگر استفاده کرده با اندکی جـرح      به طور     و سود جستهاند همین منبع   
: انـد   در مجموع این گونه معاجم دو نقص عمده داشـته .دان و تعدیل مطالب را نقل کرده 

یکی اینکه غالب آنها مربوط به حدود قرن هشتم به بعد هـستند کـه ایـن تـأخر زمـانی        
 –سازد، دیگر اینکه اتکاي آنهـا         احتمال دخول تصحیف و تحریف را در آنها افزون می         

زبان شعر است نه نثر،  اغلب بر -کند گونه که در مورد معاجم عربی نیز صدق می   همان
چـه شـاعر غالبـاً بـراي     ! دانیم که زبان شعر معموالً زبانی تصنعی است نه طبیعـی        و می 

شود جـاي کلمـات را از        رعایت وزن و قافیه و یا مسائل دیگر بالغی نه فقط ناچار می            
اماکن طبیعی خود تغییر دهد، بلکه غالباً دست به ساختن لغات یا اشتقاقات یا ترکیباتی               

زند که در زبان معمول و متداول مردم عادي یعنی عامـۀ مـردم وجـود نـدارد، و در               یم
هـا    منزوي، ، فرهنگنامه(!آورد به شمار توان چنین لغاتی را جزء طبیعی یک زبان      نتیجه نمی 

   )6ص ... 
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 فرهنگهاي عربی به فارسی امري جداگانه است، و این فرهنگهـا     هلئبا وجود این مس     
داشتن فواید همۀ فرهنگهاي دو زبانه، از اهمیتهاي دیگري نیز برخـوردار    عالوه بر در بر   

  : است که در مشابهات آنها وجود ندارد
شود که کلمات فارسی در       گونه فرهنگها از آنجا ناشی می      یکی از وجوه اهمیت این      

آنها در مقابل کلمات عربی قرار داده شده، و از آنجا کـه کلمـات عربـی در قـوامیس و         
م عربی با دقت و صراحت زیادي ضبط شده و کمتر جـاي شـک و شـبهه در آن                معاج

از . توان براي لغات و کلمات فارسی معناي صریح و دقیق یافت       است، از این طریق می    
طرف دیگر فرهنگهاي توصیفی عادةً براساس کاربرد لغات در متون نظم و نثـر موجـود      

ات در چنین متونی نیاز به اسـتفاده از    بسیاري از لغات و کلم     آنکهاستوار است، و حال     
اي جز  ر نرفته است، اما براي یافتن معادل در برابر کلمات عربی چاره          ه کا آنها نبوده و ب   

ها و  استفاده از آنها نبوده و تنها منبعی که این نوع کلمات را در بر دارد همین لغت نامه            
تهیۀ کتاب لغت یا معجم  مخصوصاً که در .)180همـان،ص  (.معاجم عربی به فارسی است   

و در خالل آن به ناچار به نکات دستوري و قواعد زبان نیز باید توجـه داشـت و ایـن                      
بینی حکیمانه است که باید هر فـرد   مندي از ظرافت اندیشه و باریک    عالوه بر لزوم بهره   

لغوي از آن برخوردار باشد تا بتواند لطایف ذوقی و هنري و عرفانی و دقایق حکمی و             
تر برخواننده و مطالعه کنندة آن آثار ارزنده عرضه بدارد           سفی منظوم یا منثور را آسان     فل

مخصوصاً با  ! و او را در فهم مطالب مورد عالقه هرچه بیشتر و بهتر دستگیر و یار شود               
 که بخـش مهمـی از آن زاییـدة تلفیـق بـا              -مد نظر قراردادن اینکه قدرت زبان فارسی        

  باعث شده بـود قرنهـاي مدیـد در قلمـرو پهنـاور و      1-ستمفردات و مشتقات عربی ا 
منطقۀ وسیع نفوذي خود همانند وطن اصلی خویش در طی سالیان دراز با همۀ مظـاهر           

بخـش  ! ا سابقۀ تاریخی و آداب و سنتهایش استوار بمانـد   اش ب   ییمدنیت محیط جغرافیا  

                                                                                                              
سی از این زبان عرب و فارسی ما هزاران لغت مرکب براي اداي مفاهیم و اغراض که معادل آن در عربی و فار «.1

کند و  یک تصفح در غزلهاي حافظ این معنی را مشهود می. ایم بلکه مقداري از آن در سایه السنه نیست ایجاد کرده
هاي  یکی از أسرار فصاحت غیر قابل تقلید حافظ ساختن این الفاظ مرکبه، یا نیک بجا نشاندن آن است از ساخته

 )511نامه، تکملۀ مقدمه، ص  لغت. (»پیشینیان
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ن قـدرت و    اي مرهـو    مهمی از فضل این استقامت در چنـین قلمـرو وسـیع و گـسترده              
ست که قسمت عمدة آن تلفیق با مفردات عربی است و از آنجا که ایرانی           ا استحکام آن 

داند که خداوند بندگان خود را بوسیلۀ آن مورد          مسلمان، زبان عربی را زبان مقدسی می      
 این تلفیق و امتزاج سبب شده که قسمتی از این حرمت و تقدس 1خطاب قرارداده است

ي خود یعنی فارسی نیز بنمایـد و در حفـظ و توسـعۀ آن بکوشـد و     را شامل زبان مادر   
اینکه زبان عربی را زبان قرآن و زبان مورد اسـتفادة       ه علت   بشد،  طور که اشارت     همان

که در برابر مفردات آن معادلی از مفردات زبان کرد    دانست، نهایت تالش را می      الهی می 
و همین امر است که . ترین بدان باشد کفارسی قرار دهد که مهما أمکن عین آن یا نزدی

ترین منابع براي دسترسی بـه       باعث شده فرهنگهاي لغت عربی به فارسی، یکی از مهم         
  2 .مفردات فارسی و یافتن مفاهیم و معانی صحیح آنها باشند

 طور که اشارت رفت، این هاي عربی به فارسی، همان یکی دیگر از فواید این فرهنگنامه  
اند تا در برابر هر کلمۀ عربی یک لغت یا اصطالح دقیق       آنها سعی کرده   ست که مؤلفان  ا

فارسی بگذارند، و از آنجا که معانی کلمات عربی در قاموسها و کتب لغت بـا دقـت و                
وسیلۀ آنها معناي صریح و دقیق الفاظ ه  ضبط شده، ب- غالباً در حد وسواس   –صراحتی  

شد، بسا لغات فارسی است که نان که گفته چاز طرف دیگر، . توان دریافت فارسی را می
 (.هـاي عربـی بـه فارسـی اسـت      نامـه  نرفته و منبع منحصر بفـرد آنهـا همـین لغـت      کار    هدر متون ب  

   )٢٠٢مقدمه، ص .... نامه  لغت
کار رفته کـه از اجتمـاع ایـن    ه و یا گاهی معادل چند لغت عربی یک اصطالح فارسی ب     

. آیـد  دسـت مـی  ه شترك آنها، مفهوم دقیق فارسی ب  معانی در کلمۀ فارسی و یا مفاهیم م       
کس، در مقابل یک کلمۀ عربی معادلهاي متعدد فارسی قرار داده شده که           ه ع گاهی نیز ب  

نیـز مفهـوم بـسیاري از لغـات        .  گـردد   بدین وسیله مترادف بودن تقریبی آنها ثابت مـی        
 از جملـۀ آنهـا   شود که باشند از طریق معادل عربی آنها روشن می         فارسی که غامض می   

                                                                                                              
 ).2/172سفینۀ البحار ) ع(امام صادق ! (وا العربیۀ فإنها کالم اهللا الذي یکلّم بها خلقه تعلّم.1

ایم فیئی و غنیمتی است برده، در آن میدان پر افتخار که تمدن ایران و روم را  و این لغت عرب که ما گرفته «.2
ون دیگر خود ناگزیر ساخت، بشکست و آنان را به قبول آداب و اخالق حسن و حکمت و موسیقی و علوم و فن

 )510دهخدا، تکملۀ مقدمۀ دهخدا، ص . (»اي و استعارتی یهدنه ک
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نام تعداد زیادي از حیوانات و نباتـات و از قبیـل آنهاسـت، و اینهـا عـالوه بـر فوایـد                       
اي  این امر سـالها قبـل انگیـزه   ... گردد دستوري است که از اشتقاقات مختلف حاصل می  

 طرحی را به مورد اجرا گذارد کـه از طریـق   تاشد براي یکی از بنیادهاي فرهنگی ایران  
دي حدود ده اثر از این گونه معاجم، و در نهایت با تهیۀ فهرسـتی غنـی از         تصحیح انتقا 

ار رفته در آنها و معانی دقیق آنها از راه معادل عربی، کمک شایانی در ه کلغات فارسی ب
  .غناي مفردات فارسی کند

  
  نامۀ توصیفی براي زبان فارسی نکاتی چند در تدوین لغت

  در مورد تـدوین یـک   -نویسی ط عمومی فرهنگ  عالوه بر ضواب   –زیر نکات   الزم است 
 در نظـر  - با سـابقه و پـشتوانۀ عظیمـی کـه دارد    –نامۀ توصیفی براي زبان فارسی       لغت

  :گرفته شود
بـه  » امور شاقه«نخست باید خود را براي کار گروهی و جمعی آماده ساخت که از   -

کنـد، ولـی    ق نمـی زیرا با فرهنگ و تربیت و روحیۀ شرقی ما زیاد تطبیـ  ؛  آید  حساب می 
  .اي جز پذیرفتن آن نیست براي دست یافتن بر هدفی بدین عظمت چاره

زبان فارسـی خواهـد بـود بایـد         » ام الکتاب «اي در واقع      نامه  از آنجا که چنین لغت     -
اي در آن فوت نگردد و از تکرار بعضی مطالب و شواهد در              اي و دقیقه    سعی شود نکته  

از آوردن موارد مشکوك و نادر و شاذ نیز نبایـد غفلـت     نداد، حتی     آن هراس به دل راه    
 .ورزید، تا زمینه و حق انتخاب بهتر و برتر براي آیندگان به بهترین وجه فراهم شود

سعی شود شواهد نثر و نظم از هم جدا باشد، تا بتوان به سیر طبیعی تحوالت یک              -
خـصوصاً تـدوین    برد، چون زبان طبیعی یک قوم سخن منثور آنـان اسـت، و م               لغت پی 

ی از قبیـل قافیـه و       یدستور زبان باید براساس زبان نثر باشد نه نظم، که گرفتار تنگناهـا            
 .وزن و فاصله و دهها ضرورت شعري و یا صنعت بالغی دیگر است

از فرهنگهاي عربی به فارسی باید حـداکثر اسـتفاده را بـرد، چـون در ایـن گونـه                     -
هاي عربی ثبـت شـده و معـانی کلمـات       واژهفرهنگها از یک سو لغات فارسی در برابر      

عربی هم در معاجم آن زبان با دقت و صراحت ضبط شده و از این طریق معنی صریح           
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فارسی است یاري از لغات توان دریافت، و از سوي دیگر بس و دقیق الفاظ فارسی را می   
عربـی بـه   هـاي    نامـه   که در متون موجود به کار نرفته و تنها منبع براي آنها همین لغـت              

 .توان از آنها به عنوان شاهد استفاده کرد فارسی است که می

کنندگان واقعی لغت، عامۀ مردم هستند، لـذا بایـد از اصـطالحات             از آنجا که وضع    -
 مخصوصاً در مورد مفـاهیمی کـه      ؛هاي محلی حداکثر استفاده را کرد       عامیانه و نیز لهجه   

هـا کمـک    ده، این اصطالحات و لهجـه اي براي آن وضع نش     در زبان فصیح و ادبی واژه     
 .آیند می به شمار شایانی براي غنی شدن زبان

  
  منابع و مآخذ

 ترجمۀ فارسی، محمد – ق   1274کلکته  ... ابن خلدون، مقدمۀ کتاب العبر و کتاب المبتدأ و الخبر            -
   ش1336پروین گنابادي، بنگاه ترجمه و نشر کتاب 

  ق1345 ابن درید، جمهرة اللغۀ، حیدرآباد دکن، -

 م1954ابن منظور انصاري، محمد بن مکرّم، لسان العرب، دارالفکر، بیروت  -

  ق1348الرحمانیۀ، قاهره  ابن الندیم، الفهرست، المطبعۀ  -

  م1985، معجم متن اللغۀ، دار مکتبۀ الحیاة، بیروت ...)شیخ(احمدرضا  -
  ش1385مفاخر فرهنگی، تهران ادیب کرمینی، علی بن محمد بن سعید، تکملۀ األصناف، انجمن آثار و  -

  ش1319اسدي طوسی، لغت فرس، چاپخانۀ مجلس، تهران  -

 )بدون تاریخ(لندن ) فرهنگ فارسی نویسان فرنگ(اشتنگاس، فارسی انگلیسی  -

 ش1351انجو شیرازي، جمال الدین، فرهنگ جهانگیري، انتشارات دانشگاه مشهد، مشهد  -

  ش1326ثر فارسی، چاپ تابان، تهران شناسی یا تاریخ تطور ن بهار، محمدتقی، سبک -

  م1967 م، تهران 1866تهانوي، محمد، کشاف اصطالحات الفنون، کلکته  -

 ق1403ثعالبی، عبدالملک، یتیمۀ الدهر، بیروت  -

 م1852، لندن )فرهنگ فارسی نویسان فرنگ(جانسن، فارسی عربی انگلیسی  -

 ق1311و الفنون، قاهره حاج خلیفه، مال کاتب چلبی، کشف الظنون عن أسامی الکتب  -

 ق1414، انتشارات اسوه، تهران ...)ترتیب(خلیل بن احمد فراهیدي، کتاب العین  -

  ش و مابعد1368دائرة المعارف بزرگ اسالمی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی، تهران  -

  ق1346داعی االسالم، سید محمد علی، فرهنگ نظام، حیدرآباد دکن  -

 م1927، پاریس دزي، ذیل فرهنگهاي عربی -
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 ش1372نامۀ دهخدا، تهران  دهخدا، علی اکبر، یادداشتهاي پراکنده، تکملۀ مقدمۀ لغت -

  م1980زبیدي، محمد مرتضی حسینی، تاج العروس من جواهر القاموس، کویت  -

سروري، محمد قاسم بن حاجی محمد کاشانی، مجمع الفرس یا فرهنگ سروري، انتـشارات علـی      -
  ش1338اکبر علمی، تهران 

  ق1155شعوري، لسان العجم، قسطنطنیه  -

 ش1350فروزانفر، بدیع الزمان، سخن و سخنوران، چاپخانۀ بیست و پنجم شهریور، تهران  -

  ق1324فیروز آبادي، مجد الدین محمد، قاموس المحیط، هند  -

ر  دستو–ق 822دهخدا، تألیف  نامۀ    قاضی خـان بدرمحمد دهار، أداة الفضالء، نسخۀ کتابخانۀ لغت         -
  ش1349االخوان، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران 

 ). ارجاع داده شده است» نامه لغت«بسبب متعدد بودن مؤلفان فقط به (نامۀ دهخدا  لغت -

 ش1357محمد بن خلف تبریزي، برهان قاطع، تصحیح محمد معین، انتشارات امیر کبیر، تهران  -

  ش1337بارانی، تهران مدنی تتوي، عبدالرشید، فرهنگ رشیدي، انتشارات  -

  ش1357معین، محمد، مقدمۀ برهان قاطع، انتشارات امیرکبیر، تهران  -

  ق1310مالکاتب چلبی، کشف الظنون عن أسامی الکتب و الفنون، استامبول  -

  ش1337هاي عربی به فارسی، انتشارات دانشگاه تهران،  منزوي، علی نقی، فرهنگنامه -

 ش1354لی، تهران ناصرخسرو، سفرنامه، انجمن آثار م -

  ش1357نفیسی، سعید، مقدمۀ برهان قاطع، انتشارات امیرکبیر، تهران  -

   ش1330، تهران فروردین 4، سال 1یغما، مجله، ش -
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  ةيو الفارس  ةي العربنيو املعاجم ب» املعجمة«
  

  ي أسداللهيد جنفيدکتر سع

  ي الطباطبائ ذ مساعد جبامعة العالمةاستا

  

  امللخص
 - و من بعدهم اآلخرون مبختلف شعوم و أقوامهم- بأفصح لغات العرب و دان العرب ميجاء القرآن الکر  

ـ       یة هذا ار  ي النبو  و جرت السنة  ،  ن القرآن يباالسالم و د   ن و  ي بالتـدو  ی فکانت لغة القرآن و السنة أول
ح من الکالم استناداً ي الفصينين قواعد اللغة و تعي تدویع فئام و قطاعام عليفعکف املسلمون جبم. احلفظ

ـ   يات القرآن ي عصر االحتجاج، فضالً عن اآل     ة و خاصة يف   ية و نثر  ي شواهد شعر  یإل  یة، مما جعل کـلّ معن
و سبب األمر هذا أن     » ةيفياملعاجم التوص «ه  ي استخدامه نظماً أو نثراً، و هذا هو ما نسم         یملفردة مستنداً إل  

 صحة املفردات و    ء من اللبس أو الشبهة يف     يشوا ش يدة ال دة مستن ية سد يس و املعاجم العرب   يتصبح القوام 
و هذا عکـس مـا   ... دة عن اللحن يالضاد و بع فصاحتها و کوا مستخدمة عند من له سعة املعرفة بلغة        

سالم علی حفظ لغة القرآن و رونقها و حدا مما     ون منذ اعتناقهم اإل   يرانية؛ إذ عکف اال   يحصل للغة الفارس  
رة ذه اللغة   ية الغز ية و النثر  ينتجون آثارهم الشعر  ي من العلماء    رينما کان کث  ين لغتهم االُم، ب   هملويجعلهم  

لة أکثر من عشرة قرون دون أن يمة من الکتب و الکراسات قد دونت و اُلّفت ط يفإذا بنا نواجه أکداساً عظ    
 الغمـوض و االـام و اکتنفهـا    هايء، فساد عليح منها من الردية مفرداا و نقد الفصي تنقعمل أحد يف ي

ـ ق مجع هذه املفردات عن طر     يکن رفعه إالّ عن طر    مي ث ال يش و االلتباس ح   يالتشو معـاجم  «ن  يق تـدو  ي
إالّ أن غزارة التراث ...  شواهد من النثر و النظم یة مستندة إليس العربيلتصبح کاملعاجم و القوام» ةيفيتوص

  ...!!لي شبه مستحکونيکاد يعل هذا األمر شاقّاً جي يالفارس
  

  لغة االم– عصر االحتجاج –ة يفياملعاجم التوص: املفردات الرئيسة
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