
 
 
 

 

 *نویسیسهم آذربایجان در فرهنگ فارسی
 

 حسن انوری 

 

شکد   اندک شکوففا ییهای هجری که زبان فارسی اندکسدهدر نخستین 

نفیسان نیز در کنار شکاعران   نفیسکندنان بکه کردند، فرهنگشاعران زبان باز یی

رسانیدند   خفد  جفد د  فرهنگ به زبکان حفظ   نسترش زبان فارسی یدد یی

ساسانی  جکفد داشکته    ةنفیسی از د رت فرهنگلفی نشان از آن دارد که سنّپه

ها ترین فرهنگنفیسی شده است. از قدیمدر د رة اسالیی بدل به فرهنگ فارسی

بن فرهنکگ ابکف عیسکیالفهرست بن الندیم در کتاب  به تصریح یحمدبن اسحاق

ر خکفی  در ینقکو   بن دا د الجراح است، یردی یگانک  ر زنکاعلی بن عیسی 

زیسکته اسکت علفم که در ا اخکر سکدة سکفم   ا ایکة سکدة  هکارم هجکری یی

الندیم آنکاهی دیگکری ( از این رساله جز سخن ابن7، دبیر سیاقی 186الندیم )ابن

صففیه باقی بفده    ةنام ببریم که تا د ر صابفحفنداریم. پس از آن باید از رسال  

اند. آیا ابن ابفحفص همان ابکفحفص حوکیم ه بردهنفیسان د ره از آن بهرفرهنگ

هجکری   از نخسکتین  300ابن احفص سغدی یخترع شهر د در بغداد به سکال 

                                                           

یتن سخنرانی در بنیاد شهریار تبریز . .30تا  16، صص 93، شمارة 1392بخارا، خرداد ک تیر  * 
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( از ا  یکاد 208)ص  المعجم سرایندنان شعر به پارسی است که شمس قیس در 

کتاب لغتی الظنفن کشفهای دانیم. در برخی از نسخهکند.  یزی به یقین نمییی

را تأییکد ، تا یأخذ دیگکری آنالمصادرتاج نسبت داده شده است به نام به ر دکی 

نورده باید به تردید در آن بنگریم. به ابفالفضة یحمدحسکین بکن حسکین بیهقکی 

( یفرخ نایی   دبیر   صکاح  دیکفان رسکالت در دربکار یزنفیکان   470ک386)

ن برای سیصد دفتری در لغت نسبت داده شده است که در آتاریخ بیهقی نگارندة 

هیچ ترتیبی. رساله  نین آیاز است بیهای تازی آیده   هفتاد لغت فارسی یعادل

شفد: این فصلی است از رسائة ابفالفضة شانرد بفنصر یشوان دبیکر سکلقان یی

جای بسکتاخی، یحمفد یشتمة بر  ند سخن که دبیران در قلم آرند بکدان ککه بکه

نقباض نفیسکند   بکه جکای ترسکانیدن اانبساط نفیسند به جای خفیشتن کشیدن 

اصغر حومت در یجمفع  سخن پارسی نغکز تهدید نفیسند ... این رساله را، علی

 اپ رسکانیده اسکت. انکر صکحت در تهران به 1329( به سال 398 – 384)ص 

تکفان فرهنکگ ابفالفضکة بیهقکی یحکرز باشکد ایکن رسکاله را نمی  انتساب رسال

دقیو کلمه نخستین بار در آذربایجکان بکه رشکت   حساب آ رد. فرهنگ به یعنیبه

آید   آن فرهنگ ینسفب به ققران اریفی   فرهنگ اسدی طفسکی تحریر در یی

ای در کتابخانک  یدرسک  عکالی ساهسکاحر یحفکف  نسخهفرهنگ ققران است. از 

 سکیل  دکتکر عسکور است که تاکنفن د بار به  اپ رسیده است. بار نخسکت به

  بار دیگر به  سیل  دکتر علی اشرف صادقی به نام  هنگ ققران فرنام حقفقی به

دکتر صکادقی  کفن در صکحت انتسکاب نسکخه  فرهنگ یدرس  عالی ساهساحر.

تردید داشته فرهنگ را به نام فرهنگ یدرس  عالی ساهساحر  کاپ ککرده اسکت. 

ای یافتکه اسکت ککه را در نوتکهفرهنکگ ققکران دکتر دبیر سکیاقی هسکت  اصکلی 
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نفیسد: در تبریز خسر  در سفرنای  خفد بدان پرداخته است. ناصر خسر  ییناصر

نفکت ایکا زبکان فارسکی نیوکف شکعر نیکم یی ققران نکام شکاعری را دیکدم ککه

دانست. پی  ین آید   دیفان ینجیم   دقیقی بیا رد   پی  یکن بخفانکد   نمی

دکتکر  ن بنفشکت.هر یعنی که ا  را یشوة بفد از ین بارسید. با ا  نفتم   شرح آ

دهد که سلسله جنبان تکألیف   خفبی نشان یینفیسد: این شرح بهدبیر سیاقی یی

نای  ققران ظاهراً تفضیحات   شر حی بکفده اسکت ککه علت اصلی تد ین لغت

زبان یعنکی اشکعار ناصرخسر  دربارة یعانی لغات   یضایین اشعار د  شاعر دری

را انر نسبت نسخ  یدرسک  گ ققران فرهن(. 15دقیقی   ینجیم داده است )ص 

ترین لغکت یفجکفد زبکان فارسکی عالی ساهساحر بر  ی درست باشد باید قکدیم

نیز به این نوته یتکذکر شکده اسکت، الفرس صحاحدانست. یحمدبن هند شاه در 

نفیسد: ا ل کس که به ترتی  لغکت فکرس یشکغفل شکد   آن را بکه آنجا که یی

فرهنگ اسدی یکا ( 8یفی بفد. )صحاح الفرس، ص کتابت یقید نردانید ققران ار
هایی اسکت ککه در آذربایجکان بکه زبکان نیز از نخستین فرهنگلغت فرس اسدی 

فارسی تد ین شده است. ترتی  لغات در این فرهنگ  نانوه خکفد اسکدی نیکز 

عنفان باب یعنی لغکاتی ککه حکرف یتذکر شده است براساس حرف آخر است به

عنفان باب الف شر ع کرده   بکه لغکاتی ککه حکرف به آخر آنها حرف الف است

یسکتند بکه شکعر اسکت لکیون نای  اسدی لغتآخرشان ی است ختم کرده است. 

اهلل یجتبائی تحقیو کرده است درج شکفاهد در ایکن کتکاب ککار  نانوه دکتر فتح

خفد اسدی نبفده   بعد از ا  یوی از شانردان  به تنظیم   ترتی  آن پرداختکه   

( از لغکت 10   9اهلل یجتبکائی، ص د لغات را بر یعانی افز ده اسکت )فکتحشفاه

 ه 733فرس اسدی  ندین نسخ  خقی دردست است. از آن جمله نسخ  یکفرخ 



 102 گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران / کل 

نکفتینگن .ق یضبفط در کتابخان   اتیوان است که پا ل هرن از ر ی آن در شهر 

ت   دکتکر یحمکد ای سفدیند ترتی  داده اس اپی با یقدیه 1897آلمان در سال  

دیگکر   اپ رسانده است.  اپدر تهران به ه 1319 دبیرسیاقی آن را عیناً به سال

،  اپ یعر ف عباس اقبال است. اقبال  هار نسخه از ایکن کتکاب را این فرهنگ

که یوی از آنها  اپ پا ل هرن بفده، در دست داشته، لغاتشان را درهم آییخته   

ایکن کتکاب را ،  اپ دیگر ن به  اپ رسانده است. ش در تهرا ه 1319در سال 

نفتک  اشرف صادقی براساس نسخ  دانشگاه پنجکاب ککه بهاهلل یجتبائی   علیفتح

در تهکران  1365ای بسکیار کهکن نفشکته شکده در سکال یصححان از ر ی نسخه

شکاعر ابیکاتی  100تلفیقی عباس اقبال از حد د  لغت فرساند. در  اپ رساندهبه

لغت عنفان شده است. باتفجه به  نکد لغتکی  2390شاهد نقة نردیده    عنفانبه

که صفرت  احد ایا یعانی یختلف دارند   در فهرست فقط با یم صفرت نقکة 

دانست ایا در  اپ دبیر سکیاقی ککه  2400تفان تعداد لغات آن را اند، یینردیده

ت هکم لغک 118لغت اصلی عنکفان شکده    1196براساس  اپ پا ل هرن است 

عنفان شکاهد نقکة بیت شکعر بکه 335شاعر،  75عنفان یترادف عنفان شده   از به

کنیم، آن یاد الفرس صحاحاسدی باید از لغت فرس ( بعد از 18شده )دبیر سیاقی 

الدین یحمکد هم به دست یم آذربایجانی صفرت تألیف یافته، یؤلف آن شکمس

اسکت. یؤلکف نکدیم یکا هم هند شاه نخجفانی یعر ف به شکمس بن فخرالدین 

اهلل  زیکر یعکر ف الدین  زیر فرزند خفاجه رشیدالدین فضةینشی خفاجه ییاث

.ق کتاب را به نام ا  تألیف ککرده اسکت. کتکاب  ه 728ایلخانان بفده که در سال 

دارد که در شفر ی سابو  کاپ شکده اسکت. یؤلکف دستفرالوتاب نام دیگری به

اسدی را نقد کرده   اشعاری از لغت فرس ات ها   اشتباهنادرستیصحاح الفرس 
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شاعران بعد از عهد اسدی را با شاهد آن آ رده   برخی از شفاهد اسکدی را هکم 

نقة کرده است   یانند اسدی ترتی  لغات را بر حرف آخر نهاده ساس یراعکات 

حرف ا ل کلمه را در هر باب کرده ایا حر ف ا اسط کلمه را در ترتی  یلحف  

شاعر ابیاتی بکه شکاهد آیکده اسکت   جمعکاً  140ر این کتاب جمعاً از نداشته. د

لغت آ رده است. این فرهنگ را شادر ان دکتر عبدالعلی طکاعتی تصکحیح  2280

صفحه یقدیه در سلسله انتشارات بنگاه ترجمه  23صفحه یتن    343کرده   در 

حاح صک.ش در تهکران بکه  کاپ رسکانده اسکت ) ه 1341  نشر کتاب به سکال 
در زیینک  سککهم صککحاح الفکرس ( بعکد از 41-36، یقدیکه، دبیککر سکیاقی الفکرس

یاد برهان قاطع نفیسی باید از فرهنگ بسیار یعر ف آذربایجان در فرهنگ فارسی

انر ه در هند تألیف یافتکه  لکی یؤلکف آن یوکی از فرزنکدان برهان قاطع کنیم. 

اند این سرزیین نشأت نرفتههایی که از آذربایجان است   باید آن را جزء فرهنگ

بن خلف تبریزی است. از احکفال ا  آنکاهی شمار آ رد. یؤلف آن یحمدحسینبه

اند پس از باشد. نفشتهبسیار دردست نیست. سال تفلد   یدت عمرش یعلفم نمی

تحصیالت از تبریز به هند رفته   به دیار سلقان عبداهلل قق  شاه هفتمین پادشاه 

ه از سالطین جنفب هند پیفسته   برهکان قکاطع را در سکال شیعی یذه  نُلْوند

.ق تألیف کرده است   کتاب  نان شهرت یافته که یؤلف نیز بکه برهکان  ه 1062

یا یال برهان یشکهفر شکده   در حیکدرآباد بکه نکدیمی دانشکمند بلنکدیقام شکیخ 

 آ ر شیخ بهاءالکدین عکایلیالدین عایلی رسیده   شخص اخیر، شانرد نامشمس

دانشمند نایی عهد صففی بفده. یقام علمی برهان تبریزی یفرد تردیکد برخکی از 

یحققان یعاصر  اقع شده ایا باید دانست نذشته از یصکاحبت   همکدیی  ی بکا 

الدین عایلی که حزیک  اهلیکت   فضکة یقام  فن شمسعالمی بزرگ   صاح  



 104 گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران / کل 

ف آن حوایکت که از دان    فضة یؤلبرهان قاطع است   تألیف فرهنگی  فن 

که خفد یردی ادی    عضکف حکفزة علمیک  السالطین حدیقهیؤلف « نظایا»دارد، 

الفنفن کنکد   ا  را جکایعالدین عایلی بکفده از برهکان بکه احتکرام یکاد ییشمس

فضکة   خفاند. این نفاهی   آن یصاحبت نشان از آن تفانند بکفد ککه  ی بییی

همه شهرت  ی یرهفن تفجهی است که خالی از یرات  کمال نبفده است. با این 

شده است   سب  این تفجه  ند  یز است، یوکی برهان قاطع به کتاب ا  یعنی 

ها   ینکابع دیگکر بیکر ن آن که  ی هر ه تفانسته لغات   ترکیبات را از فرهنگ

نیکاز جا نردآ رده   خفاننده را از یراجعه به کت  لغت یختلکف بیکشیده   یم

آن که بکه آن انبکفه   ترکیبکات، ترتیک  دقیکو الفبکایی داده   ساخته است، دیگر 

های ترتیک  لغکات ها   ناهمسکانیسهفلت بسیار برای جفینده در برابر دشکفاری

های پی  از خفد ایجاد کرده اسکت. سکفم آن ککه یشکتی لغکات   یال  فرهنگ

خصکفص لغکات طبکی ) انر که نکاه به های یختلفترکیبات تازه   نف در زیینه

همکه همکراه عفل یا خارج از یحد دة لغت( به خفانندنان عرضه داشته   این یج

بخت بلندی باعث نردیده که کتکاب  ی در هنکد از ارککان لغکت تلقکی شکفد  

صنعت  اپ یؤید این اقبال یساعد شده است تا بارها در ایران   هنکد بکه طبکع 

تصحیح   تحشی   برسد   باحتر از هم  اینها دانشمندی  فن دکتر یحمد یعین به

آن همت نمارد   آن را حتی در ر زنار یا یرجعی برای جفینکدنان لغکت قکرار 

کنکد: بن خلف تبریزی ینابع کار خفد را  هکار کتکاب ذککر ییدهد. یحمدحسین

الفرس سکر ری، سکری  سکلیمانی   صکحاح احد یک  فرهنگ جهانگیری، یجمکع
دهد که به ینابع دیگکری نیکز نشان ییبرهان قاطع حسین انصاری، ایا بررسی در 

فرهنکگ از برهکان نفیسد تقلید   پیر ی صاح  تفجه کرده است. دکتر یعین یی
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ای است که در بعضی یفارد عیناً کلمات   عبکارات   جمکة به درجهجهانگیری 

در یقدی  کتکاب خکفد پکس از  برهانجهانگیری را بیان   نقة کرده است. یؤلف 

ا عباراتی یناس    رنگین به بیان کیفیکت ککار   حمد خدا   نعمت رسفل اکرم ب

پکردازد   از ققک  شکاه   تکاریخ اتمکام کتکاب یکاد ذکر یآخذ   ینابع تألیف یی

در بیکان یعرفکت زبکان دری    فایدة اول:کند: نماید. ساس نه فایده عنفان یییی

در بیکان یعرفکت  فایدة سومم:در بیان  گفنگی زبان فارسی.  فایدة دوم:پهلفی. 

هایی ککه در فارسکی اسکت. تعداد حر ف تهجی   تفرقه ییان دال   ذال   صیغه

نانه به حرف در بیان تجفیز تبدیة هریم از حر ف بیست    هار فایدة چهارم:

در  فایودة شموم:در ضمایر   آن از  ند حرف به هم رسکد.  فایدة پنجم:دیگر. 

به جهت دریافت یعانی بیان حر ف یفرده که در ا ایة   ا اسط   ا اخر کلمات 

در ذکر حر ف   کلماتی که به جهت حُسن   زی   فایدة هفتم:یقصفده بیا رند.

در ذکر حر ف   کلماتی که در آخر اسماء   افعکال  فایدة همتم:آ رند. کالم یی

در بیان تفصیف آنچه صاحبان ایال را  فایدة نهم:جهت یعانی نفنانفن درآ رند. 

آ رد. هکر یؤلکف پکس از آن بیسکت   نکه نفتکار یکی از دانستن آن نریز نیست.

نفتاری یربفط به یوی از حر ف بیسکت   هشکتگانه   نفتکار بیسکت   نهکم در 

لغات یتفرقه که جمعاً هفتاد   یم لغت یفرد اشارة ا ست. یجمفع لغاتی ککه در 

این فرهنگ آیده برحس  شمارش دکتر یحمد یعین   یدرس رضفی   براساس 

 لغت. 20215، 20211، 20149، 19417، 19060 نین است: های یختلف  اپ

همگکی از ریشک  فارسکی نیسکتند، عربکی، ترککی، سکریانی، برهان لغات   

های ایرانی   ییرایرانی را یسکتقالً یکا در ترکیک  یفنانی، حتینی، هندی   نفی 

های ایرانکی لغات دیگر داخة خفد دارند. یؤلف با آن که تصفر صحیحی از زبان
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یرایرانی نداشته به فرس قدیم   ا ستایی   پهلفی   حتی به زبان دری اشکاره   ی

د یست   هفتاد    هار هز ارش )لغاتی    از آنها عنفان لغت کرده است. آ ردن

اند( تحت عنکفان لغکات زنکد   پازنکد در که به آرایی نفشته   به فارسی خفانده

دنبکال جهکانگیری یرتوک  یؤلف بکه ردیف لغات فارسی اشتباه بزرنی است که 

انکد   از که این لغات یقلقاً در نظم   نثر فارسی به ککار نرفتهشده است درحالی

دریغ لغات دسکاتیری اسکت. یؤلکف زبان فارسی نیستند. اشتباه دیگر  ی نقة بی

نخستین کسی است که این لغات یجعفل   برساخته را در کتاب خفد جمع کرده 

پکس از اشکاره بکه لغکات صر دکتر یحمد دبیرسیاقی شناس نایدار یعااست. لغت

حذف شفاهد شعری   نثری لغات به ینظفر جای »نفیسد: هز ارش   دساتیر یی

دادن لغات بیشتر در فرهنگ خفد یوی دیگر از نقکائص یهکم ککار ا سکت   بکه 

کند از جمله جمع آ ردن ضبط   حرکات یختلف لغتی نقائص دیگر ا  اشاره یی

یح از سقیم   نیز نرد آ ردن یعکانی نفنکانفن ینقکفل بکرای بد ن تشخیص صح

دا ری   نقد عایالنه ییان آنها   نقة کردن کلمات یحرَف   یصکحَف   لغتی بی

دنرنفن شده بد ن نشان دادن  جه اصلی همچنین ارتواب اشکتباهات بسکیار در 

ته از دیگر عنفان حقایو ثاباعالم تاریخی   جغرافیایی   نقة خرافات   اساطیر به 

الفصف به کتاب ختم نشده، بلوه به سب  ر اج   نقائص برشمردنی است که یع

یفج  نمراهی لغفیکان   برهان قاطع نفیسان به تفجه بسیار یردم خاصه فرهنگ

فای شاعران   یحققان در انباشتن آثار خفد بدان یجعفحت   خقاهکا نشکته   یا

شه   بن را یراجعه به این کتاب داع باطله ریهای خانفادنی بیها   نامبسیاری نام

 «بر پیشانی زده است.
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  یعای  آن سب  نردیده که بی  از هر فرهنگی یفرد برهان قاطع یزایای 

خکان آرز  ادیک    برهان قکاطع نقد   بررسی قرار نیرد. یم قرن بعد از تألیف 

یف کرد. پس از تألاللغات در نقد برهان سراجیحقو فارسی زبان هند کتابی به نام 

 نامبکهبرهکان  اعر یعر ف کتکابی در برخکی از الفکا  ی اسداهلل یال  دهلفی ش

یکا دفکاع های دیگری که در نقد برهان به رشت  تحریر درآ رد. کتاببرهان ساطع 

از  برهکانیؤیکد از ییرزا رحیم ییر تهی،  ساطع برهان از آن به رشت  تحریر درآید

از رافککع هککذیان الککدین دهلککفی، از ایینقککاطع القاطعآیککا احمککدعلی شککیرازی، 

از ییکرزا یالک  نایک  یالک  بکه زبکان ارد ، لقایف ییبی خان جهجری، نجفقلی

تیزتر همگی در ردّ یا تأیید  تیغ تیز، تیغ آشفب،هنگای  دل، ققع  یال دهلفی،   

های های تکد ین یافتکه در سکالیأخذ یهم فرهنگبرهان قاطع یا یودیگر. برهان 

انجمن آرای ناصری، فرهنگ آنندراج، د از تألیف آن کتاب بفده است. از جمله بع
فارسکی   عربکی بکه فکفلرس، های فارسی به حتکین   نیز فرهنگفرهنگ نفیسی 

،   فارسکی بکه فرانسکه دیکزن   استینگاس، فارسی به انگلیسی جانسفنانگلیسی 

یراجعکه  برهکان قکاطع)برای اطالعات بیشتر دربارة فرهنگ ضیا. فارسی به ترکی 

نفتار شادر ان دکتر یحمد یعین بر  اپ خفد از ، پی برهان قاطعشفد به یقدی  

دکتر یحمد دبیر سکیاقی( فرهنکگ  تألیف های فارسیفرهنگ  کتاب برهان قاطع 

فرهنکگ دیگری که شایسته است از لحا  ترتی  تاریخی در اینجا نام برده شکفد 
ین یحمد تبریزی فرزند یحمدرضا یتخلص به الصدر صدرالدتألیف نای عباسی 

 1225 نکین در فقکه دسکت داشکته در سکال شفا است. یؤلف که در لغکت   هم

آیکد ککه ککار بکه فریکان هجری شر ع به تألیف کرده است. از دیبا   آن بکر یی

السلقنه صفرت نرفته است. کتاب یشتمة است بر لغات فارسی ییرزا نای عباس
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یوکی از  خر   ا ل یرت  شده   لغات یتکرادف را در ذیکةترتی  حر ف آکه به

یشاهیر آن آ رده است. در این فرهنگ برای لغات شکاهد نیایکده اسکت   کتکاب 

ای از این فرهنگ که تاریخ تحریر یشتمة بر یقدیه   ابفاب   خاتمه است. نسخه

هجری قمری را دارد در کتابخان  یدرس  عالی ساهسکاحر یضکبفط اسکت.  1230

و فهرست احمد ینز ی نسخ  دیگری از آن در دانشودة ادبیات دانشگاه تهران طب

برهان از لحا  ترتی  تاریخی باید یاد کنیم از فرهنگ عباسی  جفد دارد. بعد از 
شاه قاجار به ایر تألیف یافته است. این فرهنگ در عهد فتحعلیکه در تبریز جایع 

قلی نریکر دی بن یهکدیبهمن ییرزا فرزند عباس ییرزای  لیعهکد تفسکط ککریم

 تشقاقی یعلم سرخان  یحمدشاه قاجار تألیف شده اسکت. یؤلکف یجمکفع لغکا

فرهنکگ را تلخکیص ککرده   قکدری از شکفاهد شکعری  برهان قکاطعیشتمة در 
را در حاشیه آ رده   کنایات هر لفظ را در ذیة آن درج کرده اسکت    جهانگیری

را به زعم خفد ترک برهان قاطع   جهانگیری حشف   ز اید آن د  فرهنگ یعنی 

است. اتمام کتاب یقارن به سلقنت رسیدن یحمدشاه فرزنکد عبکاس ییکرزا نفته 

باب دارد. یؤلف  عهدی داشته. کتاب یم یقدیه   بیست   نهبفده که قبالً  حیت

بعد از هر لغت ترکیبات   استعارات   کنایکات را آ رده، یکثالً بعکد از لغکت آب 

رنگ، آب آذرسکا   ییکره را آ رده. ترتیک  کتکاب عنیکاً ترتیک  ترکی  آب آت 

است یعنی اساس ترتی  در هر لغت ابتدا حرف د م   بعد حرف ا ل جهانگیری 

« ر»الً لغتی یانند برف را باید در باب ساس حرف سفم    هارم   ییره است. یث

در نیمک  برهکان جکایع نگاه کرد الخ. « ب»جستجف کرد   در یرتب  بعد به بخ  

هجری قمری در تبریز به خط ییرزا رضکاقلی بکرادر یؤلکف تحریکر  1260رج  

 شده   در شفال همان سال در تبریز به طبع رسیده است.
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عکر ف بکه یکدرس صکاح  تکألیف یحمکدعلی تبریکزی ینفبهار فرهنگ 

احدب فرهنگ آذربایجانی دیگری است که باید در اینجا از  ی یکاد کنکیم. ریحانه

زه یحة تفجه ادبا   بی  از اندا انجمن آرای ناصرینفیسد که فرهنگ یؤلف یی

نمایند، لون اکثرشان ارباب یعرفت نردیده   به قیمت نزاف  خرید   فر ش یی

فع انی قیمت قدرت تحصیة آن را نداشکته   از ینکابه  اسقه کمیابی نسخه   نر

اش یحر م بفدند لذا برخی از ساعات خفد را به تلخکیص آن نماشکته   یقصفده

اش را نگاشته به فرهنگ نفبهارش ناییده   اریغان احبکاب عبارت ساده خالصهبه

. فکز دمانمفدم ...   صد   هفت هزار   اندی از لغاتی که در آن کتاب نبفد بدان 

ارة لغت یفرد   یرک  است درحالی که شم 19443دارای فرهنگ نفبهار بنابراین 

در فرهنکگ نفبهکار هم کمتر است.  12000از فرهنگ انجمن آرای ناصری لغات 

 460شمسی در تبریز به  اپ رسکیده، یجلکد ا ل دارای  1308د  یجلد به سال 

ا شایة لغات سین تک 896صفحه یشتمة بر لغات الف تا ژ   یجلد د م تا صفح  

ز دی تجدیکد طبکع را بنیاد شکهریار تبریکز بکهفرهنگ نفبهار ی است. قرار است 

 نماید.

تکألیف فرهنگ شاهنایه فرهنگ دیگری که یوی از اهالی آذربایجان نفشته، 

ککه از نکام آن پیداسکت لغکات دکتر صادق رضازادة شفو است. این فرهنگ  نان

ه است. یؤلف در سب    کیفیت تألیف کتاب شاهنایه را نقة   شرح   یعنی کرد

در یقدیه نفته است که به تشفیو یرحفم یحمد ریضانی یدیر کتابخان  خا ر بکه 

عبدالقادر بغکدادی   نای  شاهنای  لغتهایی  فن نایهاین کار دست زده   از لغت

بکه شاهنای  اییربهادر   لغات ینضم به شاهنای   اپ بمبئی لغت شاهنای  ضمیم  

فریتس  لف آلمانی تألیف لغت شاهنای  ومیة کار خفد پرداخته   پس از انتشار ت
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جای نقة شاهد از یتن شکاهنایه که بهخفد را کمال بخشیده است. نوت  نفتنی آن

برای تأیید یعنی از اشعار شاعران دیگر شاهد آ رده است. ایا در  کاپ د م ایکن 

ت بیشتری نیز نسبت بکه  کاپ که لغاتاحدی رفع نردیده است. ضمن آننقیصه 

نخستین در کتاب ننجانیده شده   بر فهرسکت  لکف بیشکتر تأکیکد شکده اسکت. 

نفید تمام لغات عربی شاهنایه را نقة کرده است تکا تعکداد   نکفع آن یؤلف یی

های نایکهلغات یعلفم نردد. یؤلف یأخذ   ینبکع ککار خکفد را تقریبکاً تمکام لغت

  فرهنگ جهانگیری   انجمن آرای ناصری نفید به کند ایا ییفارسی یعرفی یی

تحقیقات برخی خا رشناسان بیشتر تویه کرده است.  اپ نخست کتاب در سال 

شمسکی در سلسکله  1350شمسی صفرت نرفته    اپ د م آن در سکال  1320

انتشارات انجمن آثار یلی با تصحیح دکتر یصقفی شهابی نشر شکده اسکت. ایکن 

نفان لغفی دارد که برخی از آنها اسایی تاریخی   جغرافیایی ع 2400کتاب تقریباً 

 است.

ترین فرهنگ فارسی است که در زبان فارسی تألیف بزرگنای  دهخدا لغت

قکرار  شده، تعدادی از یؤلفان آن ادبای آذربایجانی هستند که اسکایی آنکان بکدین

، است: یحمدایین ریکاحی یالیعلکی رعکدی آذرخشکی، یحمداسکمعیة رفیعیکان

قلی کاتبی، ینف هر یرتضفی، جعفر شکعار، حسکن احمکدی نیکفی، رسکفل علی

شایسته   بندة نگارنده حسن انفری. در ایکن ییکان سکهم احمکد نیکفی از همک  

نایه تألیف ایشان نان  لغت 220یجلد از یجلدات  22که یؤلفان بیشتر است  نان

 است. ست ایشان بیر ن آیدهنایه از زیر داست، یعنی یم دهم لغت

اکبر دهخدا از یکردم قکز ین   از بنیاد نهادة شادر ان علینای  دهخدا لغت

شمسکی یتفلکد   در سکال  1258یفاخر ادبی   سیاسی ایران است ککه در سکال 
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انر ه یفضفع آن لغت اسکت نای  دهخدا لغتدارفانی را  داع نفته است.  1334

  استعماحت فارسی   نیز ایا عال ه بر لغات، اصقالحات   استعارت   ترکیبات 

اعالم تاریخی   جغرافیایی یربفط به ایران   قلمر  کشفرهای اسالیی   برخی از 

یمالم ییراسالیی را در بر دارد. همچنین یشتمة است بر یسائة علمی   ادبی   

ها   صکنایع لفظکی   ها   یوت دستفری   فلسفی   فنی   نظرات   عقاید فرقه

د عنا ین این کتاب بنا به شمارش دکتر دبیر سیاقی در حد د یعنفی   ییره. تعدا

د یست هزار است   یقالبی که در بخ  اعالم آ رده شده به حد د هشتاد هزار 

رسد.  اپ نخستین آن در بیست   ش  هکزار    هارصکد   هفتکاد  عنفان یی

 23911پنج صفح  سه ستفنی در ققع رحلی    اپ د م آن در پانزده جلد   در 

 صفحه به اضاف  یم یقدیه ینتشر شده است.

های نف   یتکدا ل در شایة لغات   ترکیبات عاییانه    اژهفرهنگ یعاصر 

دیگکر  نژاد   ینصفر ثر ت یوکیآثار نفیسندنان یعاصر فارسی تألیف رضا انزابی

هایی است که از زیردست د  آذربایجانی به عرصک  ادب عرضکه شکده از فرهنگ

 سیل  انتشارات اییرکبیر انتشار یافته. یؤلفکان در یقدیکه به 1366است   در سال 

ها است. اند: هدف از تد ین فرهنگ حاضر تالش در رفع کمبفدها   نارسانفشته

 های زیر خالصه کرد:ا در نوتهرتفان هدف یاد شده یی

  .زادهتومیة فرهنگ لغات عاییان  جمال .1

 ژ هندنان نثر فارسی از حیکث رفکع. تد ین یرجعی برای خفانندنان   پ2

 یشوالت لغفی ... 
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طفر یستمر در ادبیکات . تألیف فرهنگ  یژة  اژنان فارسی که بالقفه   به3

نکگ فارسی ایر ز یفرد استعمال نثرنفیسکان در انکفاع ادبکی اسکت. بنکابراین فره

 :حاضر شایة است بر

ت   هنکفز لغایت   ترکیبات عاییانه خفاه آنچه قکدیم   کهکن اسک ک  الف

 کاربرد دارد ... 

 ب ک کلمات برساخته   یستحدث که اخیراً باب   یتدا ل شده است.

فرهنگ  سیل  یم آذربایجانی تألیف شده هایی که بهفرهنگاز جدیدترین 
ینتشر شکده اسکت.  1388است که  یراست  هارم آن در سال فارسی د  جلدی 

ایر ز نشر شده بفد. یؤلف  سیفرهنگ فارنام به 1360 اپ نخستین آن در سال 

ار ییه است   با همواری خکانم  1313اصلی آن یالیحسین صدری افشار یتفلد 

فرهنکگ فارسکی د  جلکدی نسترن   نسرین حومی به این کار پرداختکه اسکت. 
های بیشتر  اژهساله است   شایة  27اند یحصفل کاری که یؤلفان نفشتههمچنان

ارسی ادبیات قدیم   هکم زبکان فارسکی یعیکار. یوتفب زبان فارسی است   هم ف

اند   از آ ردن یتکرادف خکفدداری شکده اسکت. در ها ایل  تعریف شکدهیدخة

های آن  نین تفصیف شکده اسکت: (  یژنی1388پشت جلد این فرهنگ ) اپ 

های رایج در زبان فارسی یانند یادیان، بفدیان،  ک  ککردن   ترین  اژهثبت تازه

های هر  اژه همراه با  گفنگی ککاربرد آن،   سادة یعنی یا یعنی... تعریف دقیو 

 اژه   اصقالح ادبی، علمی، فنی   نفتاری زبکان فارسکی. حکد د  60000حد د 

تر. حکد د های یتکدا لارجاع به  اژه 3000ترکی  اسمی   فعلی. بی  از  1200

نصکرهای های الوتر نیکم   عهکا، نشکانهپیفست شایة نکام یاه 25جد ل با  50

شککیمیایی، الفبککای حتککین،  احککدهای یتککری   ... ایککن فرهنککگ تککا زیککان خککفد 
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یندترین فرهنگی است که یوی از فرزندان آذربایجان به جایع  زبان فارسی ر ش

 تقدیم کرده است.

فرهنگ بکزرگ آخرین فرهنگی که از زیردست یم آذربایجانی بیر ن آیده 
ام. این فرهنگ در هشت انفری بفده است که یباشر آن بندة نگارنده حسنسخن 

یجلد حا ی بی  از هفتاد   پنج هزار یدخة اصلی   حد د سکی هکزار یکدخة 

از سفی انتشارات سکخن ینتشکر شکده اسکت. تکألیف ایکن  1381فرعی در سال 

از سفی انتشارات سکخن بکه یکن پیشکنهاد شکد. ابتکدا  1372فرهنگ در تابستان 

نظران رسککاندم، بککه نظککر  نککد تککن از صککاح ای تهیککه کککردم   آن را نایهشککیفه

نای  دیگری تهیه کردم   این عمکة  نکد پیشنهادهایی دریافت کردم   از نف شیفه

دست آید. نخستین پرسشی ککه در ارتبکاط بکا نای  نهایی بهبار تورار شد تا شیفه

هکای پیشکین نایه در برابر ین بفد ایکن بکفد ککه فرهنکگ را از ر ی فرهنگشیفه

یا از یتفن قدیم   جدید استخراج کنم. طبیعی است برای این که فرهنگ  بنفیسم

اصالت داشته باشد باید از یتفن استخراج شفد. پس نخست باید پیوکرة فرهنکگ 

هایی را که باید در بخ  عمفیی زبکان  جفد آید. نخست کاری که کردم کتاببه

اده شفد انتخاب ککردم. در نفیسی شفد یا به رایانه دیبنای پیوره قرار نیرد   برنه

انتخاب آثار قدیا دکتر رسفل شایسته   شادر ان دکتر حسن احمدی نیفی طرف 

یشفرت بفدند   در انتخاب آثار یعاصران با جمال ییرصادقی، حسن ییرعابدینی 

زاده یشفرت کردم. در انتخاب آثار قدیا به حکفزة جغرافیکایی یقیکد   صفدر تقی

ها تا ا اسط د رة قاجار در زبان فارسکی ترین زیانقدیم نشدیم. کلیه آثاری که از

تفاند یبنای زبان فارسی قرار نیکرد. در یقابکة در انتخکاب آثکار  جفد آیده ییبه

 یژه یعاصران یقید به زبان   اصقالحات   تعبیرات پایتخت یعنی تهران شدیم به
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طفر طبیعکی بان را بکهبه این نوته تویه کردیم که آثار کسانی را انتخاب کنیم که ز

پردازنکد   نیکز لغکات   تعبیکرات یحلکی سازی نمیبرند   خفد به لغتکار ییبه

کار برند.  را از نفیسکندنانی ککه اصکقالحات یحلکی بکهکار نمی)شهرستانی( به

آثاری انتخکاب نوکردیمد در یکفرد ا ل بایکد سازند برند   یا از خفد لغت یییی

م بنفیسیم خاص زبان یعیار رسمی   زبکان پایتخکت خفاستینفت فرهنگی که یی

 های ایرانی. زبان یعیار رسمی یعنی زبانی ککه درکنندة هم  نفی بفد نه ینعوس

ه   نفتارهای رادیکف   تلفیزیکفن های درسی   خقابهها   کتابیواتبات   یقاله

تهیکه  ر د. برای زبان   نفی    لهج  هر ینققه باید فرهنگ اختصاصیکار ییبه

های برساخت  نفیسندنان   یترجمان باید نفت این د م، یعنی  اژهشفد. در یفرد 

رسکاند، درصکفرتی عمة در نفس خفد کار خفبی است   به ینای زبان یاری یی

کار برنکد در آن صکفرت بایکد  ارد هکا را بکهکه شیفع عام یابد   دیگران هکم آن

سازندة آنها باشکد جکفاز  ر د بکه فرهنگ شفد  لی انر استعمال آنها ینحصر به 

فرهنگ را ندارند. در یرحل  بعد به انتخاب همواران پرداختم. در این باره باید از 

 هار نر ه یاد کنم. نر ه ا ل تعکدادی دانشکجف یکا لیسانسکیه بفدنکد ککه بکرای 

ها را در اختیارشان استخراج لغات از یتفن آ ردیم. اینان را آیفزش دادیم   کتاب

نذاری کنند تا به رایانکه داده شکفد. نکر م د م یم که یفارد حزم را عالیتنذاشت

 یراستاران   یؤلفان بخ  علمی بفدند. دنبال یم نفر نشکتم ککه بتفانکد بخک  

علمی را سرپرستی کند. به این یعنی که اصقالحات علمی از ریاضیات، فیزیکم، 

بیابد بکا هموکارانی ککه شناسی   ییره را که باید در فرهنگ شیمی، نجفم، زیست

کند نزین کند، یؤلفان هر رشته را دعفت کنکد   پکس از آیکاده خفد انتخاب یی

شدن تعاریف آنها را هماهنگ    یرای  کند. سرانجام پس از جستجفی فکرا ان 
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این فرد را یافتم   آن یهندس یجید یلوکان بکفد ککه ا حً دارای سکابق  تکألیف   

نی بفد   ثانیاً باتفجه به شغلی ککه در یرککز نشکر های علمی   فترجمه در حفزه

دانشگاهی داشت   سرپرست بخ  فنکی   یهندسکی آن یرککز بکفد بکا یؤلفکان 

های فنی   یهندسی   علمی آشکنایی داشکت. نکر ه سکفم یؤلفکان بخک  کتاب

نفر قلمداد شکده اسکت.  25عمفیی بفدند. تعداد این نر ه در یجلد ا ل فرهنگ 

اران بفدند که دیرتر انتخاب شدند. نر ه سفم یعنکی یؤلفکان نر ه  هارم  یراست

های بخ  عمفیی با اتوا بکه شکفاهد ککه شاهدنفیسکان ) نکر ه ا ل( از لیسکت

ای استخراج کرده بفدند به تألیف پرداختنکد   در ذیکة هکر یکدخة   انکر رایانه

د یدخة یعانی نفنانفن داشت در ذیة هر یعنی هم  شفاهد را به تفویم از جدی

هکا به قدیم قرار دادند   نظرهای خفد دربارة بعضکی از یعکانی را در پشکت فی 

نفشتند   ساس اصقالحات علمی را که از طرف نر ه علمی رسیده بفد در جای 

الفبایی یا در جای یعنایی خفد درج کردند یا قرار دادند. اینم هر یدخة با تمکام 

رسید دراختیار  هة شاهد یی ضمائم   اضافات   شفاهد یتعدد که ناهی تا سی

ین بفد. ین کة هر یدخة را  یرای  کردم یکا از تکف تکألیف ککردم   از شکفاهد 

دست آ ردم.   برای هر یعنی فقط یم یا د  شاهد انتخاب احیاناً یعنای جدید به

ککه قکبالً نفشکتم نگکار دادم    ناننمفدم   نهایتاً تنظیم نهایی کردم   به حر ف

پس از انتشار  فرهنگ بزرگ سخنر نمایی شد.  81د در زیستان یجل 8کتاب در 

ترین نقد را آقای ای یافت. یفصة  خارجی انعواس نستردههای داخلی در رسانه

  دیرتکر در تهکران در یجلک   BBC یفش آشفری نفشت که نخست در  بگاهدار

گ فرهنکگ ایتیاز بزر»نفیسد: انتشار یافت. آشفری از جمله یی 57شمارة  نگاه تف

های کالن پیشین برخفرداری نسبی آن از ر ش است. در سخن نسبت به فرهنگ
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 عنفان یم ککار بکه هکماند به تماییت آن بهاین اثر پرحجم هشت جلدی کفشیده

ها   نزین  آنها براساس ینقکو پیفسته بنگرند. نگرشی که رعایت تناس  یدخة

یککز کفشکک  در جهککت ای   ننفیسککی   ننجککای   نککین پککر ژهدرسککت فرهنگ

کفشکد از نگکاه سکنتی طلبد. فرهنکگ سکخن یییودستی ر ش در تعریف را یی

نفیسکی یکدرن در آ ردهای فرهنگادیبانه بکه فرهنکگ فاصکله نیکرد   از دسکت

استادان   فرهیختگکان دیگکری « های ار پایی در حد ایوان الگفبرداری کند.زبان

لککه شککادر ان ایککرج افشککار نیککز دربککارة فرهنککگ سککخن اظهککارنظر کردنککد از جم

شناس نایدار، دکتر عقاءاهلل یهاجرانی  زیر اسبو فرهنگ   ارشاد اسکالیی، کتاب

دکتر حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان   ادب فارسی، ککریم ایکایی یتخصکص 
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