ـگفتههاي آشفته و نکتههاي ناـگفته
محمد پادشاه و دوفرهنگش
درباره ّ
محسن ذاـکر الحسيني
محم د پادشاه متخلّص به شاد يکي از فرهنگنويسان برجسته قرنهاي سيزدهم و
منشي ّ
مهاراجگان ِو جيانگر) ١از اياالت دکن(
دربار
ميرمنشي
چهاردهم هجري است که منشي و
ِ
ِ
ِ

بوده و ٬در زمينه فرهنگنويسي ٬دو اثر گرانبهاـــ مجموعه مترادفات و فرهنگ آنندراجـــ از
خود به يادگار گذاشته که هر يک در نوع خود بديع و سودمند و نظرگير است.
پژوهشهاي انجام شده درباره مح ّمد پادشاه و آثارش ناچيز و سخنها بيشتر پريشان و
ناهمخوان است .در طي يادداشتهاي اين مقاله ٬خطاهايي را که در نوشتهها راجع به
اين فرهنگنويس و آثارش روي داده ٬گزارش خواهم کرد.
براي اين کار ٬چند عنوان اختيار کردهام و ٬ذيل هر عنوان ٬ابتدا خطاي نوشتهها را با
معرفي نوشته ذـکر کرده و ٬سپس ٬درباره آن توضيحات الزم را آورده و صحيح آن را
عرضه داشتهام.
ف فرهنگ آنندراج و مجموعه مترادفات
 .١نام مؤ ّل ِ
محم د باد صاحب )الطّهراني ٬ذيل »فرهنگ آنندراج«؛ مشار ) ٬(١ستون  ٢٤١٤و ٢٩٣٢؛ همو
ّ

) ٬(٢ستون (٤٥٩٧

1) Vizianagram

١٥٨

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
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نقد و بررسي

محم د پادشاه٬
در آغاز و انجام اين هر دو فرهنگ ٬نام مؤ ّل ف بارها به صورت
ّ
محم د باد مسلّمًا خطاست و پيداست
محم د پادشا ضبط گرديده استّ .
محم د بادشاه ٢و ّ
ّ
ـکه فهرستنويسان از روي يکديگر نوشتهاند.
 .٢زندگي مح ّمد پادشاه

ناشناخته ) , Hadiـ ( ûMuhammad Ba¦ dsha¦ hýـ؛ شرح حالش در هيچ جاي اين کتاب
ديده نميشود) .نقوي ٬ذيل »فرهنگ آنندراج « ٬ص( ٢٣٧؛ نيز  Äعنوان .٣
منابع ديگر در اين باب سکوت کردهاند.
محم د پادشاه ناشناخته نيست و شرح حال وي در فرهنگ آنندراج موجود است.
ّ
٣
محم د
شخصي به نام و .و .کتونده رو پنتولو گرو  ٬رئيس تشريفات دربار ِو جيانگر  ٬که با
ّ
پادشاه آشنايي ديرينه داشته ٬پيش گفتاري بر فرهنگ آنندراج نوشته و زندگيـنامه مؤ ّل ف
را به دنبال آورده و ٬به ضميمه نامهاي )شماره  ٬١٤٧مو ّرخ  ٢٠مه  ٬( ١٨٩١براي درج در آن
محم د پادشاه فرستاده و اين هر سه )به زبان انگليسي( در آغاز نخستين مج ّل د از
ـکتاب ٬نزد ّ

اين فرهنگ ) طبع هند( درج گرديده است.

در چندين نسخه کتاب ٤از اين صفحات انگليسي نشاني نيست .با توجه به عبارت
»  for insertionـ« )براي درج ( در نامه کتونده رو و با مقايسه تاريخ چاپ جلد ّاول )  (١٨٨٩و

تاريخ نامه )  ٬( ١٨٩١به يقين ميتوان گفت که اين صفحات ٬پس از اتمام چاپ جلد ّاو ل ٬در
آغاز کتاب گنجانيده شده و احتماًال ٬در آن تاريخ ٬برخي نسخهها از دسترس خارج شده

بوده است .اين نامه و پيش گفتار و زندگي نامه ٬که اطالعات تازه و ارزشمندي در بردارد٬
متبر ـکه آستان قدس رضوي موجود است.
در نسخهاي متع ّلق به کتابخانه ّ
 .٣تولد مح ّمد پادشاه

به طوري که خود او ٬در تعريف شهر تهران در صفحه  ١٢٤٠جلد دوم فرهنگ
٢ـ(ــبادشاه گونه هندي شده پادشاه است Ä .فيروزالدين ٬فيروز اللّ غات ٬ذيل »بادشاه«.
3) V. V. Kothunda Row Pantulu Garu

٤ـ(ــنسخههاي متع ّل ق به کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران ٬کتابخانه فرهنگستان زبان و ادب فارسي ٬کتابخانه
مدر س رضوي )دانشگاه تهران ٬دانشکده ادبيات ٬وقف گـروه
سازمان لغت نامه ٬کتابخانه شخصي شادروان ّ
زبـان و ادبيات فارسي( و احتماًال همه نسخههاي مورد استفاده نويسندگاني که در اين موضوع تحقيق کردهاند.
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١٥٩

محرم  ١٢١٥هجري در تهران ٬محله سنگلج تولد يافت ...در
آنندراج اشاره ميکند ٬در ّ
آغاز جواني ٬جالي وطن کرده به سرزمين زيبا و دلگشاي هند ميرود ...قدر مس ّل م آن که
اـگر تاريخ والدت او راـــ که مقارن  ١٢١٥هجري استـــ با تاريخ اتمام فرهنگ آنندراجـــ
ـکه در سنه  ١٣٠٦هجري استـــ بسنجيم ٬مؤ ّل ف ٬در  ٩١سالگي ٬فرهنگ آنندراج را به
پايان رسانده است و بعد از آن چه مدّ ت ديگر حيات داشته ٬تا به حال ٬سندي به دست
نيامده) .ترقّ ي ٬ص(٥-٣
هرچند در فرهنگ آنندراج )ذيل »تهران«( آمده است:
محرم هزار و دويست و پانزده در محلّه
الرأس فقير نيز در آن شهر است که در ّ
تهران ...مسقط ّ
سنگلج متولّد شدم تا اـکنون که زمان دولت شاهنشاه عصر النّاصر لدين اهلل سلطان ناصرالدّ ين
شاه است ...ن.

محم د پادشاه در تأليف فرهنگ آنندراج نقل عين عبارات است از مآخذ و
اما شيوه
ّ
آنچه ذيل تهران آورده بعينه از فرهنگ انجمن آراي ناصري نقل کرده و ٬در پايان ٬مأخذ خود
را با نشانه اختصاري »ن« معلوم کرده است .بنابر اين ٬زمان و مکان تولد مذکور به رضاقليخان

محم د پادشاه .نتايج حاصل از اين اشتباه نيز همه مردود است.
هدايت راجع است نه به ّ
مصحح فرهنگ مترادفات و اصطالحات  ٬پس از چاپ کتاب ٬به اشتباه خود پي برده است.
ِ
محم د پادشاه ٬چنانکه کتونده رو در زندگينامه او آورده ٬در سال /١٢٥٢
حال٬
هر
به
ّ
 ٬١٨٣٥در وجيانگر واقع در جنوب شرقي هند ٬ديده به جهان گشوده و فرهنگ آنندراج را
در پنجاه و سه سالگي تأليف کرده است.
 .٤شهرت پدر مح ّمد پادشاه

محم د پادشاه متخلّص به شاد ولد غالم محي الدّ ين معروف به نسيم ) داعي االسالم
ّ
ّ

] ـ [٢ـ ٬ص٤٩؛ همو ] ـ [٣ـ ٬ص(٢٢٠

محم د پادشاه در مقدمه هر دو فرهنگش ٬پدر وي
بنا به نقل همه منابع و تصريح ّ
محي الدّ ين ٥به کَنَّ م شهرت داشته؛ »نسيم« قطعًا تصحيفي از آن است.
غالم
ّ
ـمحم د پادشاه ٬در مقدمه هر دو فرهنگ خود ٬نام را به همين صورت اماليي آورده
٥ـ(ـ ّ
فرهنگ آنندراج  ٬ذيل »محي« و »محيالدّ ين«.

است .نيز Ä

محم د پادشاه٬
ّ
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 .٥تأليفات مح ّمد پادشاه

الص فاي ناصري است) .مد ّرس رضوي ٬حاشيه
يکي از مؤلّ فات صاحب اين کتاب روضة ّ

نسخه کتابخانه شخصي مد ّرس رضوي از چاپ سنگي فرهنگ آنندراج  ٬در مجاورت مدخل »هرقل«(
در فرهنگ آنندراج )ذيل »هرقل«( آمده است» :در حواشي يکي از مؤ ّل فات خودـــ که
الص فاي ناصري موسوم استـــ نگاشتهام ...ن« .اين
عبارت فرهنگ آنندراج نيز بعينه
به روضة ّ
ِ

الص فاي ناصري از
دام محققان شده است .باري ٬روضة ّ
از فرهنگ انجمن آراي ناصري نقل و ِ
محم د پادشاه ٬جز همان دو فرهنگ که ياد
آثار مشهور رضاقلي خان هدايت است و ما از ّ
شد ٬اثري نميشناسيم.
 .٦نام نخستين فرهنگ مح ّمد پادشاه
مجموعه مرادفات )نقوي ٬ص( ١٧٧؛ مجموعه مترادفات و اصطالحات )مشار ] ـ [٢ـ ٬ستون

( ٤٥٩٧؛ فرهنگ مترادفات ) شفيعي کدکني ٬ص( ١٦٧؛ فرهنگ مرادفات

)ibid

( Hadi,؛ فرهنگ

مترادفات و اصطالحات )ترقّ ي ٬روي جلد و صفحه عنوان فرهنگ متر ادفات و اصطالحات ؛ بني آدم٬

ص٢٦١؛ تقي زاده طوسي ٬ص ٦١٨و ٦٢٠؛ ستوده ٬ص٣٢٢؛ (Bibliographica..., p. 283
محم د پادشاه
همه اينها عنوانهاي تعريفي است نه نام حقيقي کتاب .اين اثر
ّ
مجموعه مترادفات نام دارد و ٬در طبع هند آن و نيز در فرهنگ آنندراج  ٬چندين بار نام کتاب٬
به تصريح ٬به فارسي و انگليسي ٬آمده و دو ماده تاريخ تأليف ٬که از نام آن به دست
ميآيد ٬جايي براي تحريف و تصحيف باقي نگذاشته است .مؤ ّل ف خود ٬در مقدمه
فارسي کتاب ٬نوشته است:
ساخت[٦

که از آن جمال عروس سنه ١٢٩١

اين کتاب را به اسم مجموعه متر ادفات ] ـمس ّم ٰي
هجريـــ از روي جمل صغيرـــ نقاب خفا از رخ بردارد و شاهد سنه  ١٨٧٥عيسويـــ به
حساب جمل کبيرـــ گلگونه شهود ميآرايد .لمؤ ّل فه:
چو از جمع اين نسخه فارغ شدم
ِ
به تاريخ تأليف پرداختم
ِ
ز هاتف ندايي ٧به گوشم رسيد

شي عجاب
فلک گفت هذا لَ ٌٔ
به حکم مهاراج عالي جناب
ِ
ِ
ـکز ان خاطرم شاد شد چون شباب

سن عيسوي
سن هجري و هم ِ
ِ

دو تاريخ آيد ز اسم کتاب

٦ـ(ــاحتماًال از چاپ ساقط شده .به قياس افزوده شد.
٧ـ(ــاصل :نداي .و اين از ويژگيهاي رسم ّ
هند.
در
است
فارسي
الخط
Ä

داعي االسالم ) ٬(١ديباچه ٬ص.٥٨
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١٦١

ْحاف مجموعه مترادفات
ِ .٧ات ِ

ـمحم د پادشاه[ اين اثر را نيز به مهاراجا ميرزا آنندراج ٬متخلّص به رشيد ٬مصدّ ر
] ّ
ـکرده است ) .نقوي ٬ذيل »مجموعه مرادفات« ٬ص(١٧٧
همه منابع ديگر در اين مورد سکوت اختيار کردهاند.
محم د پادشاه ٬در صفحه عنوان و در هر دو مقدمه فارسي و
انگليسي مجموعه
ّ
ِ

مترادفات  ٬تصريح کرده که اين اثر را ٬به فرمان مهاراجه وجياراما ٬فراهم آورده و ٬چنان که

در مقدمه
انگليسي فرهنگ آنندراج آمده ٬آن را به همان مهاراجه تقديم کرده است.
ِ
وجياراما ٬ ٨پدر ميرزا آنندراج ٬از سال  ١٨٤٥تا سال  ٬١٨٧٩بر وجيانگر فرمانروايي ميکرده
محم د پادشاه ٬در مقدمه
فارسي مجموعه مترادفات آورده است:
استّ .
ِ
سپهر عظمت ٬سکند ْر صولت ٬دارا حشمت٬
خداوند نعمت٬
حسب فرمان واجب االذعان
ِ
ْ
ارسطو فطنت ٬فالطون فطرت ٬هيز هينس جناب معلّ ي القاب مهاراجه دهيراج مهاراجه مرزا
پوسپاتي وجيرام گجپتي راج منه سلطان بهادر والي ملک وجينگر کيسيايسآئي دام اقباله
و اجالله...
تأليف مجموعه مترادفات
.٨
ِ

محم د پادشاه ...هنگام گردآوري فرهنگ آنندراج به اهميت مترادفات زبان پارسي
ّ
پي ميبرد و اقدام به جمعآوري اين کتاب مفيد و ارزنده ميکند) .ترقّ ي ٬ص دو(
براي بسياري از لغات مترادفاتي هم ميآورد که غالبًا در مقام تشبيه يا کنايه است .اين
مترادفات را مؤ ّل ف تنظيم و به صورت تأليف ديگري در آورده و نام مجموعه مترادفات بدان
داده است) .دبير سياقي ] ـ [١ـ ٬ص(١٩٣
محم د پادشاه مجموعه مترادفات را از فرهنگ آنندراج استخراج نکرده بلکه تقدّ م
ّ
تأليف مجموعه مترادفات )  (١٢٩١بر فرهنگ آنندراج )  (١٣٠٦و استفاده او از مجموعه مترادفات
کر ات
در تأليف فرهنگ آنندراج خالف آنرا محتمل ميسازد .مؤ ّل ف در فرهنگ آنندراج به ّ

از مجموعه مترادفات به عنوان مأخذ لغات نام برده )براي مثال  Äذيل »عارف«» ٬عاشق«» ٬عرش«٬

»مسرف«( و حتّ ٰي در يک جا )ذيل »عاقل«( نوشته است» :از مجموعه مترادفات مؤلّ فه فرهنگ
هذا نوشته شد«.
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 .٩سال چاپ مجموعه مترادفات )هند(
 ١٢٩١ق )ترقّ ي ٬ص دو و پنج و صفحه حقوق فرهنگ متر ادفات و اصطالحات ؛ دبير سياقي ] ـ [٣ـ٬
ص ١٢٩١ .( ٢٥٤ق ١٨٧٨/م )دبير سياقي ] ـ [١ص ١٨٧٦ .(١٩٣م )مشار ] ـ [١ـ ٬ستون ٢٩٣٢؛ همو

] ـ [٢ستون (٤٥٩٧
سال  ١٢٩١ق تاريخ تأليف کتاب است نه تاريخ چاپ و نشر آن .سال  ١٨٧٨نيز
تاريخ دومين چاپ آن است و با سال  ١٢٩١قمري هم مطابقت ندارد .سال  ١٨٧٦نيز
درست نيست ٬زيرا مؤ ّل ف ٬در پايان مقدمه انگليسي کتاب ٬تاريخ بيست و چهارم آوريل
 ١٨٧٧را آورده است.
باري ٬مجموعه مترادفات بار ّاول در سال  ٬١٨٧٧بدون فهرست راهنما ٬و بار دوم در
سال  ٬١٨٧٨به همراه فهرست راهنما ٬به چاپ رسيده است .هيچيک از منابع اشاره
نکردهاند که اين کتاب در هند دوبار چاپ شده و گزارش دقيق استوري )p. 53ـ( است که
از آن حکايت دارد.
 .١٠محل چاپ مجموعه مترادفات )هند(
کلکتّ ه ) دبيرسياقي ] ـ [١ـ ٬ص١٩٣؛ دبير سياقي ] ـ [٣ـ ٬ص٢٥٤؛ ترقّ ي ٬همان(
اين کتاب دوبار در بنارس به طبع رسيده و چاپ آن در کلکتّ ه ظاهرًا مستندي
ندارد.
 .١١نوع چاپ مجموعه مترادفات )هند(
سنگي )مشار ] ـ [١ـ ٬ستون ٢٩٣٢؛ همو ] ـ [٢ـ ٬ستون (٤٥٩٧
منابع ديگر در اين مورد چيزي ننوشتهاند.
اين کتاب ٬در هند چاپ سربي شده است نه سنگي .سربي بودن چاپ را آقاي
بيژن تر ّق ي گوشزد کردهاند و راقم اين سطور نسخه آن را ٬در کتابخانه سازمان لغتـنامه٬
از نزديک ديده است.
 .١٢شمار صفحات مجموعه مترادفات )هند(
) ٣٨١نقوي ٬ص١٧٧؛ ( Storey, ibid؛ ) ٨٥ + ٣٨١دبير سياقي ] ـ [١ـ ٬ص١٩٣؛ همو ] ـ [٣ـ٬
ص٢٥٤؛ ( Storey, ibid؛ ) ٨٥ + ٢٨١مشار ] ـ [٢ـ ٬ستون ( ٤٥٩٧؛ ) ٦٠ + ٣٨٨همو ] ـ [١ـ ٬ستون

.(٢٩٣٢
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رقم ّاول ) (٣٨١به نخستين چاپ و بقيه ارقام به دومين چاپ کتاب مربوط است.
رقم ّاول و دوم ) (٨٥ + ٣٨١ ٬٣٨١بدون محاسبه مقدمه انگليسي و اشتباهات صفحهشماري ٬
رقم سوم ) (٢٨١ظاهرًا غلط مطبعي و رقم چهارم ) (٦٠ + ٣٨٨سهو است.

عدد صفحات کتاب ٬در چاپ ّاو ل ٣٨٧ ٬و ٬در چاپ دوم ٤٧٢ ٬است ] ـبه اين شرح:
١ـ)عنوان( ) ٢ +مقدمه انگليسي( ) ١ +مقدّ مه فارسي( ) ٣٧٩ +متن( ) ٤ +شمارههاي مکرر مربوط به
صفحات  + (٢٧٢-١ ٬٢٧١-١ ٬٢٧٠-١ ٬٢٦٩-١چند سطر )مؤخّ ره( ) ٨٥ +فهرست راهنما([ ـ.
 .١٣تهيه فهرست ر اهنماي مجموعه مترادفات

بيژن تر ّقي فهرستي را که مؤلّ ف کتاب ...ترتيب داده و ناقص مانده بود ٬تکميل
ـکرده و در پايان کتاب آورده است ) .ستوده ٬ص(٣٢٢
دسترس
اين فهرست در چاپ دوم ) ١٨٧٨م( کامل بوده؛ اما ٬چون نسخهاي که در
ِ
تصور شده مؤلّ ف اين فهرست را ناتمام رها
ّ
مصح ِح چاپ تهران بوده افتادگي داشتهّ ٬
ـکرده است.
 .١٤ماه ّي ت فرهنگ آنندراج
فرهنگ فارسي )مجتبايي ٬ذيل »آنندراج«؛ الطّهراني ٬همان؛
)( ûA¦nandra¦ § jý, Iranica; Storey, p. 54ـ .فرهنگ فارسي به فارسي ) دايرة المعارف فارسي  ٬ذيل
»آنندراج ٬فرهنگ«؛ دبير سياقي ] ـ [١ـ ٬ص١٩٢؛ همو ] ـ [٣ـ ٬ص٢٥٣؛ معين ٬ذيل »فرهنگ آنندراج«؛ رضازاده

شفق ٬ص(٢٦٥
به تصريح مؤلّ ف ٬وي قصد داشته لغات دو زبان عربي و فارسي را در يک فرهنگ
ـگرد آورد ٬چنانکه نوشته است:
در اين زمان کتابي که جامع جميع لغات تازي و فرهنگي که به زبان فارسي مک ّمل و مت ّمم

باشد حکم عنقا دارد و معدوم ...خواستم که در اين خصوص سعي نمايم و لغتي کامل ٬که
جامع الفاظ تازي و فارسي باشد ٬به قيد تأليف آرم) .مح ّمد پادشاه ] ـ [٣ـ ٬ج ٬١ص(٧

ثبت هزارها لغت مهجور عربي )مانند ادقاع ٬اشعينان ٬برقحة ٬بَ ّي  ٬تعجزف ٬تعجهن٬

ثأثأة ٬ثرعطة ٬ثطاطة ٬جرعکوک ٬شوذانق ٬صيهوج( ٬که بسياري از آنها شايد يک بار هم
در متون فارسي نيامده باشد ٬و لغاتي که استعمال آنها فقط در عبارات و ترکيبات عربي

١٦٤

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
ـگفتههاي آشفته و نکتههاي ناـگفته

نقد و بررسي

ممکن است )مانند ِا ذِْ ٬ا ذا ٬ارجعيِ ٬ا يه ٬ذاـک ٬يعد( و همچنين ذـکر معاني و موارد
استعمال لغاتي مانند »ت« و ّ
»اال « در عربي و انتخاب شواهد از متون عرب ٬جايي براي
ترديد در باب وجهه نظر مؤ ّل ف باقي نميگذارد .اما بيشتر منابع به اين نکته توجه
نداشتهاند و همين بيتوجهي سبب آن شده که برخي ) دايرة المعارف فارسي ؛ مجتبايي؛ دبير

سياقي ] ـ [١ـ ٬ص١٩٢؛ خراساني ٬ص (١٨٧گمان کنند که مؤلّ ف قصد داشته فقط آن دسته از
لغات عربي را گردآوري کند که در فارسي رايج بوده است.
 .١٥سال تأليف فرهنگ آنندراج

 ١٣٠٦ه ق/ـ  ١٨٨٩م )نقوي ٬ص( ٢٣٧؛  ١٣٠٦-٧هـ/ـ  ١٨٨٢-٣م ) نوشاهي ٬ص( ٣٠٣؛
) ١٣٠٥خانلري ٬ذيل »فرهنگ آنندراج« (؛ /١٨٨٨-٩ـ  2) ١٣٠٦ـ (¤ k¦ amu¦ s, EI؛ قرن نوزدهم/ـ سيزدهم

) ( ibid؛

/١٨٧٥ـ ibid) ١٢٩١

.(Hadi,

هيچيک از تاريخهاي فوق خالي از سهو نيست .تاريخ اخير مربوط به مجموعه

مترادفات است که با تاريخ تأليف فرهنگ آنندراج جاـبهـجا شده است .مؤلّ ف خود به سال
تأليف و تسويد کتاب تصريح کرده و گفته» :در سنه  ١٣٠٦هجري که مطابق سنه ١٨٨٨
عيسوي ميباشد ٬اين کتاب به اختتام رسانيدم« ) مح ّمد پادشاه ] ـ [٣ـ ٬ج ٬١ص» .(٧به ساعت
سعيد يوم جمعه سنه  ١٣٠٧هجري از تسويد اين کتاب فارغ شدم« ) .همان ٬ج ٬٧ص(٤٦٩٢
 .١٦انشاي فرهنگ آنندراج

محم د پادشاه منفرد است که در سه هزار
در تمام فرهنگنويسان عربي و فارسي ّ
صفحه کتابش يک سطر هم از خود ننوشته .تمام نقل است ) داعي االسالم ] ـ [٢ـ ٬ص( ٥٠؛
مؤ ّل ف حتّ ٰي يک سطر هم از خود ننوشته است ) ستوده ٬ص.(٣٨
محم د پادشاه گاه توضيح لغت را از خويش آورده
اين حکم قطعي درست نيستّ .
) Äذيل »انشا«» ٬منشي«( و حتّ ٰي گاه به نقد نوشتههاي ديگران پرداخته است Ä) .ذيل »همانا«(.
 .١٧مآخذ فرهنگ آنندراج

از فرهنگ رشيدي و آثار آرزو ذـکري نشده است.(Storey, p. 52, f. 4) .
از بهترين فرهنگهاي شعريـــ که جهانگيري و رشيدي و سراج اللّغات باشدـــ هيچ نگرفته.
اسمي از جهانگيري در ديباچه برده ٬امااز آن دو ديگر خبر نداشته ) داعي االسالم ] ـ [٢ـ ٬ص.(٥٠
از دو فرهنگ معروف و مهم ديگرـــ يعني سروري و رشيدي ...ـــ نامي نميبرد و مطلبي
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نقل نميکند ) .مجتبايي ٬همان(
محم د پادشاه نه تنها از همه اين فرهنگها خبر داشته بلکه از آنها سود جسته و٬
ّ
از آن ميان ٬دو فرهنگ جهانگيري و رشيدي از مآخذ اصلي وي در تأليف فرهنگ آنندراج
بوده است .از جهانگيري  ٬در مقدمه انگليسي ) ـکتونده رو  Ä ٬مح ّمد پادشاه ] ـ [٢ـ ٬ج  ٬( ١در سخن
مؤ ّل ف ) مح ّمد پادشاه ] ـ [٣ـ ٬ج ٬١ص٧؛ج  ٬٧ص ٬( ٤٦٩٢در تقريظ مح ّمد داوود ) همو ٬ج ٬٧ص(٤٦٩٥
و در متن فرهنگ )براي مثال  Äذيل »قلتبان«» ٬لگن«» ٬هما«( ياد شده است .از رشيدي  ٬در
سخن مؤ ّل ف ) همو ٬ج ٬٧ص ٬( ٤٦٩٢در تقريظ مح ّمد داوود ) همو ٬ج ٬٧ص ٬( ٤٦٩٥در مقدمه
انگليسي ) Äمح ّمد پادشاه ] ـ [٢ـ ٬ج ٬( ١در حواشي
مولي بخش ) همو ٬ج ٬٣ص (٨٥٢و در متن
ٰ

فرهنگ )براي مثال Äذيل »قلتبان«» ٬ـکشتي شدن«» ٬ـکلته«» ٬ـکلک«» ٬ـکودن«» ٬همانا«( ياد شده است.
ـکر ات ياد شده است
از خان آرزو و آثاروي البته در مقدمه ذـکري نرفته ٬اما در متن فرهنگ به ّ

)براي مثال  Äذيل »لق و دق«» ٬لواشه«» ٬موي دماغ«» ٬مهتاب«» ٬نچاق«(.
 .١٨مقصود از فرهنگ فرنگ )يکي از مآخذ فرهنگ آنندراج(

فرهنگ استينگاس ] ـبا قيد احتمال[ ) داعي االسالم ] ـ [٢ـ ٬ص٤٩؛ نقوي ٬ص( ٢٣٧؛ فرهنگ
جانسون ] ـبا قيد احتمال[ ) داعي االسالم ] ـ [٢ـ ٬همان؛ نقوي ٬همان؛ دبير سياقي ] ـ [١ـ ٬ص١٩٢؛ همو

] ـ [٣ـ٬ص٢٥٤؛ مجتبايي ٬همان(.
منابع ديگر سخني نگفتهاند.
فرهنگ عربي و فارسي به انگليسي استينگاس چند سال پس از تأليف فرهنگ

آنندراج منتشر شده است .اما ٬در مورد فرهنگ عربي و فارسي به
انگليسي جانسون  ٬راقم
ِ
اين سطور آن را با فرهنگ آنندراج تطبيق کرد .بسياري از واژههايي که در فرهنگ آنندراج از

فرهنگ فرنگ نقل شده ) مانند »آستام«» ٬آسيانه«» ٬آفتاب برزمين نشستن«» ٬افسر خداي«» ٬انگنيدن و

انگندن«» ٬اوشنگن«( در فرهنگ جانسون موجود نيست .بنابراين ٬هيچيک از فرهنگهاي
محم د پادشاه نبوده است .فرهنگ فرنگ که نام
مذکورـــ نه استينگاس نه جانسونـــ مقصود
ّ
ديگر آن احدنامه ٩است ٬کتابي است در يک مقدمه و چند فصل ٬به شيوه »آمدنامه«ها ٬از
سي د عبداهلل بن شاه هدايت اهلل که از انگليسي به فارسي ترجمه
مولوي ضميرالدّ ين حسيني بن ّ
٩ـ(ــدر يکجا )منزوي ٬ص (٢٢٤نام ديگر کتاب به صورت احمد نامه ذـکر شده که ٬بنا به اظهار شفاهي آقاي
احمد منزوي ٬خطاي چاپي است.
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شده است .نسخه خطي اين فرهنگ در کتابخانه عمومي خيرپور )سند( موجود است که٬
در يازدهم اـکتبر ١٨٢٣ـ  ٬١٢٣٨/در  ١٨٠صفحه ٬به خط نستعليق نوشته شده است) .

Ä

منزوي ٬ج٬١٤ص(١٣٠

١٠

 .١٩تاريخ چاپ فرهنگ آنندراج )هند(
 ١٣٠٧هـ ق ) اـکثر قريب به اتفّاق منابع(
چاپ مج ّل دات فرهنگ آنندراج در  ١٣١٣ق/ـ  ١٨٩٦م به پايان رسيده و در چند
موضع ) Äمح ّمد پادشاه ] ـ [٣ـ٬ج ٬٧ص ٤٦٩٨و ٤٧٠١؛ همو ] ـ [٢ـ ٬پايان ج ٢و ج ٬٣خاتمة الطّ بع از جانب

ـکارپردازان مطبع ( به اين تاريخ تصريح شده است ١٣٠٧ .هـ ق ٬که همه منابع از تقريظات
پايان کتاب استنباط کردهاند ٬تاريخ خاتمه تسويد کتاب و طبع جلد ّاول است.
 .٢٠شمار مجلّدات فرهنگ آنندراج )هند(
 ٢جلد )تقيزاده طوسي ٬ص( ٦١٩؛ چهار جلد )الطّهراني ٬همان؛ مشار ] ـ [١ـ ٬ستون (٢٤١٥
بيهيچ ترديد ٬تنها چاپ هند در سه مجلّ د صورت گرفته و ٬در فهرستهاي
تصور شده
مذکور ٬عدد مجموع
ِ
صفحات سه جلد عدد صفحات جلد چهارم ّ
عنوان ٢١

استÄ .

 .٢١شمار صفحات فرهنگ آنندراج )هند(
جلداو ل( Storey, p. 52) ١٠٨١ :؛ جلد سوم( ibid ) ٨٥٤ :؛ جلد سوم ) ٨٥٠ :نوشاهي٬
ّ

ص( ٣٠٣؛ مجموع مجلّ دات) ٣١٠٧ :نقوي ٬ص( ٢٣٧؛ مجموع مجلّ دات) ٣٠٩٣ :دبير سياقي

] ـ [١ـ ٬ص١٩٣؛ همو ] ـ [٣ـ ٬ص( ٢٥٤؛ مجموع مجلّ دات ) ٣٠١١ :داعي االسالم ] ـ [٢ـ ٬ص( ٥٠؛
مجموع مج ّل دات) .١٠٨١ + ٨٥٦ + ١١٧٠ + ٣٠١١ :مشار ] ـ [١ـ ٬ستون (٢٤١٥
در هر يک از ارقام مذکور ٬برخي صفحات به شمارش نيامده و درباره مورد اخير
 Äــعنوان  .٢٠شرح دقيق صفحهشماري کتاب ) متن ٬صفحات عنوان و حقوق و اتحاف و مقدمهـ

هاي منثور و منظوم و تقريظات و نقشه هفتاقليمـــ بين صفحات ٧٧٠و٧٧١ـــ و جزآن( چنين است:
جلد ّاو ل ١٠٨٩ :صفحه؛ جلد دوم ١١٧٠ :صفحه؛ جلد سوم ٨٥٧ :صفحه؛ مجموع
صفحات سه جلد٣١١٦ :
هوي ت اين کتاب به لطف آقاي دکتر علياشرف صادقي به دست آمد.
١٠ـ(ــسند ّ

ـنقد و بررسي

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
ـگفتههاي آشفته و نکتههاي ناـگفته

١٦٧

 .٢٢يک عبارت درباره فرهنگ آنندراج
لمحم د باد صاحب الهندي .طبع في اربع مجلّ دات ] ـاصل:
الفارسي ة
في اللّ غة
ّ
ّ
ّ
ثم بطهران في ستّ ة مجلّ دات) .ال ّطهراني ٬همان(
مجالت[ علي الحجر بلکهنو ّ ١٣٠٧

اين همه اطالعي است که در ذريعه آمده و در آن چندين خطاي فاحش است .اين

محم د
محم د باد نيست ٬از
ـکتاب لغت فارسي نيست ٬لغت عربي و فارسي است؛ از
ّ
ّ
پادشاه است؛ چاپ هند آن چهار جلد نيست ٬سه جلد است؛ سال چاپ آن ١٣٠٧
نيست ١٣١٣ ٬است؛ چاپ تهران آن شش جلد نيست ٬هفت جلد است) .براي نظاير اين
عبارت Ä

مشار ] ـ [١ـ ٬ج  ٬٢ستون ٢٩٣٢؛ مشار ] ـ [٢ـ ٬ستون .(٤٥٩٧

منابع
الف( فارسي ٬عربي ٬اردو
بنيآدم ٬حسين  ٬کتابشناسي موضوعي ايران  ٬بنگاه ترجمه و نشر کتاب ٬تهران .١٣٥٢
محم د پادشاه ).(٤
تر ّقي ٬بيژن  ٬مقدمه فرهنگ مترادفات و اصطالحات ّ Ä
تقيزاده طوسي ٬فريدون » ٬فرهنگ مترادفات و اصطالحات« ٬راهنماي کتاب  ٬سال ٬١١
ش ٬١٢ص  ٬٦٢٢-٦١٨اسفند .١٣٤٧
ادبي ات فارسي دري  ٬بنياد فرهنگ ايران ٬تهران .١٣٤٨
خانلري )ـکيا(  ٬زهرا  ٬فرهنگ ّ

خراساني  ٬س ّيد احمد » ٬يک بحث بر عليه عليه وله« ٬دانش  ٬سال ٬١ش ٬٤ص٬١٩٢-١٨٥
تير .١٣٢٨
داعي االسالم  ٬س ّيد مح ّمدعلي  .١ :فرهنگ نظام  ٬ج ٬١دانش  ٬چ١٣٦٢ ٬٢؛  .٢همان ٬ج٬٥
دانش  ٬چ١٣٦٤ ٬٢؛ » .٣فرهنگ آنندراج« ٬مقدمه لغت نامه دهخدا ٬سازمان لغت نامه٬
تهران .١٣٣٧
دايرة المعارف فارسي  ٬ج ٬١به سرپرستي غالمحسين مصاحب ٬مؤسسه انتشارات
فرانکلين.١٣٤٥ ٬
دبير سياقي  ٬س ّيد مح ّمد  .١ :فرهنگهاي فارسي و فرهنگ گونهها  ٬انتشارات اسپرک ٬تهران
محم د پادشاه )(٣؛ » .٣آنندراج ٬فرهنگ« ٬دانش نامه
١٣٦٨؛  .٢مقدمه فرهنگ آنندراج ّ Ä ٬

ايران و اسالم  ٬ص ٬٢٥٤-٢٥٣بنگاه ترجمه و نشر کتاب ٬تهران .١٣٥٤

١٦٨

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
ـگفتههاي آشفته و نکتههاي ناـگفته

نقد و بررسي

ادبي ات ايران  ٬دانشگاه پهلوي) ٬١٣٥٥ ٬چ افست(.
رضازاده شفق  ٬صادق  ٬تاريخ ّ

ادبي ات فارسي  ٬سازمان مطالعه و
ستوده  ٬دکتر غالمرضا  ٬مرجعشناسي و روش تحقيق در ّ

تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها )سمت( ٬چ ٬٢تهران .١٣٧٢

شفيعي کدکني ٬مح ّمدرضا  ٬صورخيال در شعر فارسي  ٬مؤسسه انتشارات آـگاه ٬تهران .١٣٥٨
الش يعة  ٬ج ٬١٦دار االضواء ٬ال ّط بعة الثّ انية٬
الطّهراني ٬الشّ يخ آقابزرگ  ٬الذّ ريعة الي تصانيف ّ
بيروت.
فيروز الدّ ين ٬الحاج مولوي  ٬فيروز اللّغات  ٬فيروز سنن ٬الهورـــ راولپنديـــ کراچي.
مجتبايي  ٬فتحاهلل » ٬آنندراج« ٬دايرة المعارف بزرگ اسالمي  ٬ج ٬١ص ٬٢٣٦-٢٣٥تهران

.١٣٦٩
مح ّمد پادشاه »شاد«  .١ :مجموعه مترادفات  ٬مطبع داـکتر اي .جي .الزرس ٬بنارس ٬هند٬
١٨٧٨؛  .٢فرهنگ آنندراج  ٣ ٬جلد ٬مطبع نول کشور  ٬لکهنؤ  ٬هند١٣١٣ ٬ـق١٨٩٦ /ـم چاپ
محم د دبيرسياقي ٬کتابفروشي
سنگي؛  .٣آنندراجـــ فرهنگ جامع فارسي  ٧ ٬جلد ٬زير نظر ّ
خيّ ام ٬چ ٬٢تهران ١٣٦٣؛  .٤فرهنگ مترادفات و اصطالحات  ٬زير نظر بيژن تر ّق ي٬
ـکتابفروشي خيّ ام ٬تهران .١٣٤٦

ادبي ات مسلمانان پاـکستان و هند ٥ ٬
محمود ٬سيّد فيّاضـــ عابدي ٬سيّد وزيرالحسن  ٬تاريخ ّ

)فارسي ادب  ٬(٣پنجاب يونيورستي ٬الهور .١٩٧٢

مشار  ٬خانبابا  .١ :فهرست کتابهاي چاپي فارسي  ٬ج ٬٢زير نظر احسان يارشاطر ٬بنگاه
ترجمه ونشر کتاب ٬تهران ١٣٥٢؛  .٢فهرست کتابهاي چاپي فارسي  ٬ج ٬٤تهران .١٣٥٣
مؤس سه انتشارات اميرکبير ٬چ ٬٧تهران .١٣٦٤
معين  ٬مح ّمد  ٬فرهنگ فارسي  ٬اعالمّ ٬

منزوي  ٬احمد  ٬فهرست مشترک نسخههاي خطّ ي فارسي پاـکستان  ٬ج ٬١٤اضافات و تجديد نظر

و اهتمام عارف نوشاهي ٬مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاـکستان  ٬اسالمآباد  ١٣٧٥ش/ـ١٤١٧
هـ ق ١٩٩٧ /م.
نقوي  ٬شهريار  ٬فرهنگنويسي فارسي در هند و پاـکستان  ٬اداره ّ
کل نگارشـــ وزارت فرهنگ٬
تهران .١٣٤١
نوشاهي  ٬سيّد عارف  ٬فهرست کتابهاي فارسي چاپ سنگي و کمياب کتابخانه گنج بخش ٬
ج ٬١مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاـکستان ٬اسالمآباد  ١٣٦٥ش/ـ  ١٤٠٦ق/ـ  ١٨٩٦م.
اسالمي ه ٬تهران.
هدايت  ٬رضا قليخان  ٬فرهنگ انجمن آراي ناصري  ٬کتابفروشي
ّ

١٦٩

٣/ ٣ نامه فرهنگستان
ـگفتههاي آشفته و نکتههاي ناـگفته

ـنقد و بررسي
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