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نام عزیز »غالمرضا طاهر« را نخست بار در بهارِ 1378 شنیدم؛ در روزهای حسرت انگیز و بی بازگشتی 
که افتخار شاگردی دکتر مهدی نوریان را در دانشگاه اصفهان داشتم... یادم هست و یادم نیست! 
نشسته بودیم در کالسی که روشنای دلچسب خورشیِد بهاری از روزنش به درون می افتاد و جادوِی 
اردیبهشت، زمان را در وسعِت آن گم می کرد.1 استاد َعدیمُ الّنظیِر ما، این مهرباِن بی دریغ، دکتر مهدی 
نوریان ـ که خدایش به سالمت داراد ـ قصیده ای از مسعود سعد را برایمان می خواند؛ با آن صدای 
دل انگیِز روح پرور که هنوز از پِس سال ها در گوشم طنین دارد... بیت ها و بیت ها و بیت ها. و مکث ها 

و سکوت ها؛ همه بر جای خویش و به اندازه:

بازِ دشت ُگذارِ شکاردوست ُجّره  چگونه ای؟! ...ای  نشیمن  تنگ  میاِن   بسته 

نداشتی طاقت  هرگز  دوست  نازِ  چگونه ای؟! با  دشمن  شماتِت  با   امروز 
تو مقاِم  گشته  زندان  َدم گرفته  بی  دل گشـاده طاَرم و ُگلَشن چگونه ای؟2  ای 

سخن به کجا رسید، نمی دانم! این قدر در خاطرم هست که استاد، به مناسبت، با تکریِم بسیار 
از غالمرضا طاهر یاد کرد که آن روزها پَربسته و َدم درکشیده به کنجی نشسته و تواِن تکلّم و بخشی 

1. با نظر به بنِد »در فضایی که مکان گم شده از وسعِت آن« از شعِر »هزارۀ دوم آهوی کوهی« در مجموعه ای 
2. دیوان مسعود سعد، ص690. 	 	 به همین نام، ص21.		

دکتر ُگلپر نصری
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

آن که پاکیزه َرَود گر بنشیند خاموش...
)نظری به زندگی غالمرضا طاهر و گذری بر تصحیح قانون ادب(
 بخش نخست
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از قدرِت حرکت را از کف داده بود. َسکتۀ مغزی، 
و  بر وجوِد نحیف  را  بَختِک سیاه و سنگیِن خود 
نزار او آوار کرده بود و زباِن گویایش گاه وبي گاه، جز 
اَصواتی ُگنگ و ُممتد، برنمی آورد. استاد َشّمه ای 
از حال او بازگفت و کالس را در اندوه و حسرت 
ماهی  هشت  گمانم  به   ،78 اردیبهشت  فروبرد. 
می شد که طاهر در بستر بیماری افتاده و خموشیده 
بود. چه دریغ ها که نخوردم، وقتی شنیدم خودرو 
اِمدادِی شکسته بسته ای که او را از ُقمشه )شهرضا( 
به بیمارستانی در اصفهان انتقال می داده، نزدیک به دو ساعت، در میانۀ راه و نزدیِک َمهیار، از حرکت 

بازایستاده و شّدت آسیب مغزی را افزوده است.  
... باری، ساعِت زمان نواخت و روزها گذشت. چند سالی بعد، در پژوهشکدۀ شهید محّمد رواقی، 
با فرهنگ های کهِن عربی ـ فارسی و از آن جمله، قانوِن ادب ُحَبیِش تفلیسی آشنا شدم که ناِم شریِف 
»غالمرضا طاهر« را به عنوان مصّحح بر جلد داشت. کتاب، آراسته به نشان فخیِم بنیاِد فرهنِگ ایران 
و ُمَصّدر به مقّدمۀ »پرویز ناتل خانلری« بود؛ همان کسی که غالمرضا طاهر و محّمد روشن را از 
وزارت فرهنِگ آن زمان به »بنیاد فرهنگ« انتقال داد؛ محّمد روشن را در بهمن ماه 1348 از رشت،1 
به خواستارِی خودش و پایمردِی »ُهرُمِز میالنیان« که قباًل همدرِس او بود و طاهر را در 1350 از 
شهرضا، به سبِب کمال طلبی و دّقِت نظری که در او سراغ داشت؛ اّما طاهِر تنهایی ُگزین و اِنزواجوی 
که پیش تر )1337ش(، دورۀ کارشناسِی معقول ومنقول را در دانشگاه تهران به پایان رسانده بود، این 
زمان شور و َشَغِب پایتخت را دوسه روزی بیش برنتافت و شتابناک و مضطرب حال، عزِم دیارِ خویش 
کرد؛ این بار آن چنان رفت که حّتی فرصتی برای وداع با استاد خانلری نیافت و تحّسِر این دیدارِ ناتمام 

تا پایاِن عمر، بر ناُزک خانۀ دلش2 سنگینی می کرد: 
فکرتم را ندامتست ندیم...3  تا ز تو بازمانده ام جاوید     

به ُقمشه بازگشت و تدریس در دبیرستان را از سر گرفت. در کنار آن، البّته از تحقیق و نوشتن 
هم غافل نبود. گویی در تمام عمر، پژوهش های لغوی و تحقیق درباب عناصر قاموسِی زبان را بیش از 
زمینه های دیگر دوست می داشت. جدا از تصحیح و تحشیۀ فرهنگ مفّصل قانون ادب )1350-1351(، 

1. دربارۀ این تاریخ ← »ستارۀ روشن«، ص21.		
2. ترکیب برگرفته است از شعر طغرای مشهدی: »پا ز نازک خانۀ دل چون کشد آن عطرفام؟/ همچو می جایی 

ندارد بهتر از مینا گالب« )ارغوان زاِر شفق، ص104(. 
3. دیوان حکیم ناصرخسرو، ص300. 
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یادداشت های تحقیقی و مقاالت او مانند 
)مرداد  فارسی«  فرهنگ  در  »تصحیحی 
قاطع«  برهان  »تصحیح  یغما(،1   ،1348
)آبان 2،1347 بهمن 3،1347 آبان 1349و 
»دستوراالخوان«  یغما(،4  مرداد 1355، 
راهنمای   ،1354 )فروردین ـ    خرداد 
کتاب(،5 »دستوراالفاضل« )تیرـ شهریور 
لغت  »چند  کتاب(،6  راهنمای   ،1355
اسفند  )آذرـ  فرهنگ ها«  از  فوت شده 

در  تازه یاب  لغت  »چند  آینده(،7   ،1359
از فرهنگ ها« )شهریور و مهر 1364، آینده(8 و »لغات فارسی در زبان  کشف االسرار، فوت شده 

سریانی« )1366( مندرج در جلد پنجم ناموارۀ دکتر محمود افشار، گواهِ این معنی است.9   
در سال 1355، جلد نخست لطائف الحقائق رشیدالّدین فضل اهلل همدانی و دو سال بعد، جلد دوم 
این کتاب را انتشار داد. ایرج افشار که در فراهم آوردن وسایل کار و تهّیۀ نَُسخ عکسی و مقّدمات چاپ 

او را یاری داده بود، یادداشتی بر جلد نخست نوشت و چنین از کوشش های وی یاد کرد: 
»زحمات آقای طاهر که از دانشمندان منیع الّطبع و بزرگوار و گرامی این عصر است، در 
تمام  لطف  با  ایشان  است.  وافر  تشّکر  مورد  لطائف الحقائق  انتقادی  تصحیح  و  استنساخ 
پیشنهاد عادی هیأت نشر مجموعه را پذیرفتند و بدون هیچ نوع مذاکره و انتظاری به کار 
شروع کردند و خوشبختانه جلد اّول را به پایان رسانیدند. امید است سعی عالمانۀ ایشان 

نزد اهل بصیرت مشکور افتد«10		
همکاری کوتاه مدتش با دانشگاه اصفهان که از 1353 آغاز شده بود، در 1357 موّقتاً به انجام 
رسید، یا درست تر بگویم: بی سرانجام ماند! پس از آن، البّته دوباره در حدود سال های 1362 تا 1365 
در گروه ادبیات فارسی و تاریخ دانشگاه اصفهان تدریس کرد، اّما حقایقی در کالس بر زبان آورد که تنی 

1. سال 22، ش 5، ص 278ـ274.				
2. زیر عنوان »احتجاجات و سؤاالت و توضیحات«، سال 21، ش 8، ص 468ـ466. 	

3. زیر عنوان »احتجاجات و سؤاالت و توضیحات«، سال 21، ش 11، ص 656.		
4. به ترتیب: سال 23، ش 8، ص 482ـ480 و سال 29، ش 5، ص 317ـ314.	

	6. سال 19، ش 6ـ5ـ4، ص 405ـ400. 5. سال 18، ش 3ـ2ـ1، ص 86ـ83. 
8. سال 11، ش 7ـ6، ص 442ـ438.	 7. سال 6، ش 12ـ9، ص682ـ679.			

9. مسعود تاکی در مقاله ای با عنوان »بوسه ای بر دست استاد« )ص153ـ151( فهرست جامعی از آثار زنده یاد 
غالمرضا طاهر به دست داده است.	
10. لطائف الحقائق، ج1، ص  شش.

غالمرضا طاهر، حاج هوشنگ آقاسی ـ 5 اسفند 1381



44، تابستان 1396 شمارۀ 

92

چند از اوليای امور و مصادرِ کار را برآشفت؛ جزم انديشانی که طومار سلسلة ايشان »به درازِی اَبَد« است و 
به ماننِد اَقطابُ الّصوفيه، دانشگاه هيچ گاه از َفَيضاِن وجودشان بی بهره نبوده است و نخواهد بود! 

شهامت روحی طاهر در يکی از جلسات هيأت امنای کتابخانه های شهرضا نيز به راستی حيرت انگيز 
است؛ آنجا که امام جمعة شهر در کنار فرماندار نشسته بود و منتقدانه رو به طاهر گفت: شما را در 
نماز جمعه نمی بينم! استاد بی درنگ در پاسخ آمد که: »مگر شما رو به مردم نماز می گزاريد؟!«1 که 

الَمحاله سبب شد او را از شورای کتابخانه ها کنار بگذارند. 
پسان تر، شوِق آموختِن زبان و خّط يونانی، به سائقة عالقه مندی به متون طّبِی فارسی، در روِح 
افراشته و بی آراِم او شعله کشيد. خطِّ دشوارخواِن يونانی را به سعی و هّمت خويش، از روی فرهنگ ها 
فراگرفت و تا حدودی با اين زبان آشنا شد. برای اين کار، خودآموزِ يونانی ـ انگليسی را به ميانجِی 
مرکز نشر دانشگاهی که آن روزها به رياست دکتر نصراهلل پورجوادی اداره می شد، از انگلستان سفارش 
داد؛ اما زمانی که کتاب به دستش رسيد و آن را به مطالعه گرفت، دانست که يونانِی جديد، به کاِر 
حل و فهم مصطلحات و مشکالِت متون کهن نمی آيد. ناگزير کتاب ديگری از برای آشنايی با اين 
زبان سفارش داد که تهّية آن هم دير کشيد و کار را چندی واپس انداخت. مدخل های گردآمده در 
فرهنگ لغات طّبی يونانی، از کتاب هايی همچون هدايـۃ  المتعّلمين، الّصيدنه، ذخيرة خوارزمشاهی، 
تقويم األدوية حبيش، تحفة حکيم مؤمن و قرابادين کبير دستياب شده است. يازده سال قبل از چاِپ 
اين کتاب، طاهر بخشی از دستنوشتة خود را به سازمان لغت نامة دهخدا فرستاد تا از اهِل معرفت، 
ُمهِر تأييد بگيرد. تنی چند از اصحاب دانشمنِد لغت نامه رساله را از نظر گذراندند و در آينة آن اوراق، 
به روشنی ديدند که نويسنده در راهِ تحصيِل فضايل چه مايه خوِن دل خورده و رنِج ساليان به جان 
خريده است. مرکز نشر دانشگاهی عهده دارِ چاِپ کتاب شد، اما پيش از آن بايسته بود که يونانی دانی 
آگاه به موضوع، آن را بازبينی و ويرايش کند. پس از تحقيق، دستنوشته را به کرمانشاه نزد دکتر 
محّمد طباطبايی، صاحب کتاب ارزشمند فرهنگ اصطالحات پزشکی2 فرستادند. او کتاب را قريب به 
يک سال، بدون پاسخ نزد خود نگاه داشت. در مّدِت اين ايّام، طاهر پيوسته بيمناک و پريشان خاطر با 

1. يادآوِر بيت مشهوِر سعدی: »پارساياِن روی در مخلوق/ پشت بر قبله می کنند نماز« )گلستان،ص93(.  
2. فرهنگ اصطالحات پزشکی  )به زبان های فارسی، انگليسی و فرانسه(، تهران: بنياد فرهنگ ايران، 1351.   

بزرگداشت عالمه دهخدا 
در تاالر فرهنگی فجر 
شهرضا، 5 اسفند 1381
از راست: مسعود تاکی
سيد محمد دبير سياقی
منصور قماشی
غالمرضا طاهر 
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تهران مکاتبه می کرد. ترسان بود که مبادا اين رساله، حاصل رنِج چندين ساله، مفقود شود و کوشِش 
او بی ثمر گردد. چندين بار هم تلفنی با محّمد طباطبايی گفت وگو کرد. سرانجام قرار شد که از اّول 
تعطيالت 1368 ويرايِش آن آغاز شود؛ اّما گويی اين بار هم بخت، موافق نيفتاد. زيرا به ناگاه خبر رسيد 
که طباطبايی بر اثر سکتة قلبی درگذشته است. در آِخر، با نامه نگاری و پيگيری بسيار، دستنوشتة 
کتاب از ميراث داران آن مرحوم به دفتِر کارِ دکتر پورجوادی رسيد. در ايّامی که طاهر گمان می بُرد 
که شايد آن دستنوشته از ميان رفته باشد يا به دست ميراث داراِن ناآشنا و بی اعتنا افتاده باشد، در 

خود می سوخت و نَواله از جگر می کرد.
البّته انتشار فرهنگ لغات طّبی يونانی در 1374، طبِع ديرپسند و جان بلندنظِر او را خرسند 
نکرد. به راستی حسرت زده و غمين شدم وقتی در مقّدمه خواندم که بسياری از منابع معمول و کتِب 
بالينی گياه داروشناسی، مانند الجامع لمفرداِت ابن بيطار در دسترس طاهر نبوده است! يادم از زنده نام 
»هوشنگ اَعلَم« )ف.. 1386( آمد؛ دانشنامه نگارِ حرفه ای و پژوهشگِر بسياردان و پرتوان، اّما کام نديده 
و رنج چشيدة تاريخ علم که سال ها پيش در جست وجوی همين کتاب برآمد و به روايِت »سّيدحسين 
رضوی بُرَقعی«، برخی دّکانداران که عنواِن شريِف »کتابفروش« بر قامِت آنان راست نمی آيد، در محلّی 
ّيادين«1 آن را زيبنده تر است، مبلغی بسيار گزاف از او مطالبه کردند. چه توان کرد؟!  که »ُسوقُ الشَّ

َصَنِم سيم تن و دلبِر جاناِن اين بزرگان، کتاب بود و کتاب! 
آخرين پژوهش طاهر، تصحيِح المختارات ِمَن الّرسائل بود که در سال 1378 با همياری و همکاری 
ايرج افشار به سامان رسيد.2 پس از چاپ اين اثر، دانشگاه األزهِر مصر از او درخواست کرد تا به عنوان استاِد 
ميهمان در آنجا تدريس کند؛ اين، مقارن با سال های آغازيِن بيماری استاد بود؛ زمانی که از سخن افتاده 
بود و به زحمت گامی برمی داشت، اما هنوز مونس جاِن رميده اش در بستر بيماری، کتاب بود و قرآن. 

با آنکه غالمرضا طاهر، از خيِل بی شمار انسان های ِمه گرفتة اين ديار بود که در وطِن خويش غريب 

1. نامی که يکی از دوستان خوش قريحه، به جمعه بازار کتاب داده بود. در متن مقاله البّته از ذکر دقيق محل، معذورم. 
2. محسن ذاکرالحسينی در مقاله ای با عنوان »االخطارات فی المختارات« )نامة فرهنگستان، ش18( تصحيح 
کتاب را بر محک زده و نوشته است: »اين تصحيح به دّقِت ديگر دستاوردهای محّقق و نسخه شناس دانشمند، 

ايرج افشار و غالمرضا طاهر انجام نيافته« )ص116(. 

بزرگداشت غالمرضا طاهر
اسفند 1371، شهرضا. 

از راست: حيدرعلی حجتی 
و پرورش(،  )رئيس آموزش 
غالمرضا طاهر، محمدجعفر 

فرزانه )دبير بازنشستة
زبان انگليسی(
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می زیَند، ماندن در این آب و خاک را خوش 
داشت؛ با همۀ رنج ها و سختي ها، ناکامي ها 
اندرون که  با زخم هاِی ژرِف  و شوربختي ها، 
َسِر بِه شدن نداشت. دیگر در آن ِسن وسال، 
درس  و  دیده  بسیار  را  روزگار  نغزبازي های 
آموزگارِ کهنساِل زندگی را نیک آموخته بود: 
با همه چیز سازواری باید کرد! فراموش نکرده 
بود و شاید تا پایاِن عمر هم از یاد نبرد زحمت و 
غوغای مشتی عاِم نادان را؛ زخِم »تبِر تبارِ تهمت«1 را که پس از عضویت در هیأت امنای تعاونی فرهنگیان 

از هر طرف به سویش روان شده بود... لیک زان سو، سخت دلدادۀ این ُکهن دیار و خانوادۀ خویش بود.
برای خواندن نسخۀ المختارات به گواهِی برخی از دوستان و ُمعاشرانش ـ که یکی از آنان 
استاِد بی بدیل، جمشید سروشیار است ـ از درشت نمایِی ذّره بین یاری گرفته و با رنِج کثیر، تصویر 
آن »برگ های پیر« را از نظر گذرانده بود. ایرج افشار که از سال ها پیش، فکر تصحیح و اِحیای این 
کتاب را در سر داشت، او را به عنوان همکار برگزید و در مقّدمه، چنین از تصمیم صائب خود یاد کرد:

نامۀ سراپا  )و چندین  عربی  اشعار  و  عبارات  و  مهجور  کلمات  از  کتاب مشحون  »چون 
و  پیراسته  برای  متبّحری  عربی دان  فاضل  دوست  از  که  بود  آن  از  ناگزیر  است  عربی( 
آراسته شدن متن یاری بخواهد... پس با فاضل ارجمنِد صمیم و دوسِت مشفِق قدیم، آقای 
غالمرضا طاهر )مقیم قمشه( که پژوهش های ادبی و لغوی و سوابق تحقیق او در متون بر 
اهل پژوهش روشن است، موضوع را در میان گذاردم. خوشبختانه ایشان با لطف کالم و 

ذوق تمام دست یازیدن بدین کار ادبی را به دلبستگی پذیرا شد...«2
این تصحیح در مقاله ای با عنوان »نگاهی به	الُمختارات ِمَن الّرسائل« به خامۀ مسعود تاکی 
معّرفی شد و در کتاِب ماه ادبیات و فلسفه )مهر 1379( به چاپ رسید. تاکی در آن مقاله، با اشارتی 
گذرا، گوشه ای از رنجنامۀ دل آزارِ استاد طاهر را تقریر کرده بود )← »نگاهی به المختارات«، ص18(. 
پس از آن، محّمدرضا سنگری، عضو دفتر تألیف وزارت آموزش وپرورش در نخستین شمارۀ فصلنامۀ 
فرهنگی اندیشۀ نو	)خرداد 1381( در پاسداشِت مقاِم علمی طاهر یادداشت کوتاهی نوشت.3 اّما 
نقدینگِی کم رمِق وزارتخانه، بی ِمهرِی برخی از مسؤوالِن وقت و بیش از همه، قناعت و مناعت طبِع 

1. از شعر »مردی ست می سراید« در: هزارۀ دوم آهوی کوهی، ص126. 	
2.	المختارات من الّرسائل، ص2.  	

3. این یادداشت ظاهراً پس از سفر دکتر سنگری به اصفهان و عیادت ایشان از استاد طاهر تحریر شده است. عنوانی 
بر صدر آن ندیدم. فقط این جمله با خّط شکسته به چشم می خورد: »آدم های بزرگ در سختی ها فرصت بهتر و 

بیشتری برای رشد می یابند«. فصلنامۀ اندیشۀ نو در مرکز تحقیقات معلّمان شهرضا چاپ شده است. 

از راست: غالمرضا طاهر، ایرج افشار، مجید مهران
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غالمرضا طاهر مانع از آن می شد که در ایّاِم ُعسَرت و ُعطلَت، به طریق دیگری از این استاِد نازنیِن 
مغموم دلجویی شود.   

این فرزانۀ فروتن، قیل  و قال را خوش نداشت و از میدان داری و هنگامه جویی، سخت گریزان 
بود؛ چنانکه روزی احمد میرعالئی در کتابفروشی خود گفته بود که در دایرۀ اصفهان تا شعاع سیصد 
کیلومتر، در میان اهل علم کسی معصومتر از غالمرضا طاهر پیدا نمی شود! البّته صراحِت لهجه اش 
برای کسانی که او را نمی شناختند، گاه با خودپسندی و بَرَمِنشی پهلو می زد. دانه های دلش پیدا بود 
و راهِ درازناک و هزارتوِی پنهان کردن نظر و اندیشۀ خویش را نمی دانست. این بود که مثاًل وقتی تلّفظ 

نادرست یک واژۀ عربی او را می آزرد، بر سر خشم می آمد و یکباره فریاد می کشید. 
در اسفندماه 1371 که شماری از ارادتمندان و دوستداراِن طاهر، نکوداشتی در شهرضا براي او 
برگزار کردند و دکتر مهدی نوریان و دکتر محّمد شفیعی1 »دربارۀ شخصیت و مقام علمی استاد و 
زحمات و خدمات ایشان در راه شناخِت لغت و تصحیح و ترجمه سخن گفتند، چشم هایی که از تعّجب 
به قامت استاد خیره شده بود، کم نبود که تواضع و گوشه گیرِی مرد، او را حّتی در میان همکارانش 

غریب رها کرده بود« )»بوسه ای بر دست استاد«، ص148(. 
چند سال پس از سکتۀ پُرآسیِب مغزی که طاهر را بسترنشین کرده بود، مسعود تاکی، یارِ غارِ او 
با اصرار و ستیزه رویی سرانجام توانست مدیِر َسردِمهر و ناآزمودۀ پژوهش سراي آموزش  و پرورش را با 
خود همراه کند تا سردرِ آنجا به ناِم غالمرضا طاهر آراسته شود. آن روزها بیشتِر پژوهشکده ها، مدارس 
و آموزشگاهها به اسم اَنوشه یاد، دکتر محمود حسابی، نامی می شد. ُمدیر خام اندیِش پژوهش سرا نیز 
که داشته های فرهنگی شهِر خویش را نمی شناخت یا به چیزی نمی گرفت، َعلَی الرَّسم فی أمثالِها 
می خواست چنین کند و خالف آمِد عادت را هیچ خوش نداشت. مسعود تاکی برای برآورده شدن این 
خواسته، چندان خوِن جگر خورده و ُمکاتبه و ُمراسله کرده بود که وقتی به مطلوِب خویش رسید و 
با منصور ُقماشی2 دست استاد را گرفتند تا به تماشای تابلوی نصب شده بر سرَدر پژوهش سرا ببرند، 
ُمهر برلب زده و خموشانه می گریست که چه مایه میزنشینان فرهنگِی ما ُمرده پرست اند! اََسف بارترین 
بخش داستان، شاید این بود که تاکی از سر ناگزیری، دست در دامِن برخی از دوستان صاحب نفوذ 
خویش در ادارۀ ُکلِّ آموزش، و شورای نامگذاری زده بود؛ اّما آنان در پاسخش نوشته بودند که »طاهر 

در قید حیات است و ممکن است فول3 کند!«   
باری، هّمتی باید و بیش از آن، عشقی و دّقتی، تا کسی قرآن کریم را بیست مرتبه ِمَن الَبدِو 
إلی الختم از برای خود تجزیه و ترکیب کند؛ آن وقت، َصّرافاِن َقاّلبی باشند که از غایِت زرناشناسی، 
برای تفویِض چند واحد درسِی ناچیز، وانگهی در دانشگاهِ ُگمناِم ناکجاآباد، او را به تهران بفرستند تا 
صالحّیت تدریس و سطح علمش را بسنجند! این بار، البّته »بخت خواب آلوِد« طاهر، ساعتی بیدار 

1. شاعر فقید اصفهانی، متخلّص به »کویر« و صاحب کتاب مفّسران شیعه.		
foul( .3(: خطا. همان که در ورزش مصطلح است! 	 2. داماِد بزرگ استاد طاهر.		
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گشت و او نادانسته با سّید جعفر شهیدی رویاروی شد که در اتاق کارش در مؤسسۀ لغت نامه نشسته 
بود و کتابی پیش چشم داشت. اجازۀ ورود خواست. دکتر شهیدی که گرِم مطالعه بود، به ناخواست 
سری بلند کرد و با تنگ حوصلگی پاسخی گفت. طاهر توضیح داد که به چه کار آمده است و اسم 
خویش را بر زبان آورد. با شنیدن نام او، جعفر شهیدی شگفت زده برپای خاست و آن همه فضل و مایه 
و معرفت را که در قامت کوچکی جمع شده بود، تکریم کرد. سپس از روی میزش کاغذی برداشت و 
خّطی قریب به این مضمون نگاشت: »غالمرضا طاهر استاد من است!« این جمله را کسی در توصیِف 
طاهر نوشته بود که نه تنها به فضل و باریک اندیشی و عربی دانی، که به گرفتن آزمون های دشوار از 

همگان، به ویژه دانشجویان دکتری شهره بود.   
غالمرضا طاهر برخی از شاگردانش را چون پسِر نداشته دوست می داشت و در دلش بود که برگه ها 
و یادداشت های منتشرنشدۀ خویش را پیش از مرگ، به دست آنان بسپارد؛ اما در این َسرای ستم، همیشه 
باید کامۀ دل، باطل و کوشش آدمی، بی حاصل باشد. زیرا پس از پروازِ بهاری، یادداشت های نامنتشرۀ 
او چون »برگ هایی در آغوش باد« رها شد و دیگر کسی از یاران و دوستداراِن استاد نتوانست خبری از 
فرجاِم آنها به دست آورد. دستنوشته های او از برگرداِن فارسِی رمان های الّلقاء و الیوم األخیر )هر دو نوشتۀ 
میخائیل نعیمه( که در زمان زندگانی، امکان و مجاِل نشر آن را نیافت، نزِد یکی از همین یاران نکوکار و 
شاگردان وفادار به رسِم امانت برجای است. این ُمریِد َخلَف چندین سال پیش درخصوص چاپ این دو 
کتاب با محسن باقرزاده، مدیر انتشارات توس رایزنی ها کرد، اّما از آنجا که نثِر ترجمه های استاد بیشتر 
سبِک علمی و سیاِق تحقیقی دارد تا روِح داستانی، نیز از آن رو که جذب مخاطب، دغدغۀ همیشگِی 
ناشراِن آثارِ داستانی است، باقرزاده در این کار تردید کرد و آن دو کتاب، چاپ نشده باقی ماند. ترجمه های 
او از برخی داستان های کوتاهِ عربی مانند »جنگ و دوستی در بادیه« اثر سلیمان موسی، »عاشق بستانی« 
نوشتۀ عارف الخوری و »واحۀ صلح« از میخائیل نعیمه، که به ترتیب در شهریور 1348، خرداد 1355 و 

دی ماه 1356 در مجّلۀ یغما به چاپ رسید، گویای مطلب است. 
این استاِد پاکیزه خوی، سیزده سال ازپای افتاده در بستر جانکاهِ کسالت، روزگاری بس پُرماللت 
به سر بُرد. زباِن حالش در آن ایّام، البُد این بود: »همچو نرگس، مّدِت عمرم به بیماری گذشت!«1 بهار 
1390، آخرین بهارِ او بود. در روز سوم اردیبهشت ماه، آن »ساعِت سرخ« برای همیشه از تپش بازایستاد؛ 
جاِن پاِک طاهر از سال های دیریاز و پُررنج بیماری، خسته بود و به مرگ تن درداد، شاید که در وادِی 
خاموشان آرام گیرد. آرزوی دیدار او را پیوسته در دل داشتم؛ دریغ که مجالی دست نداد و این امید هم 

به نشئه ای دیگر یا شاید به خوابی دیگر افتاد!  
لطفی ندارد اگر این یادداشت را به پایان برسانم و یادی نکنم از مهرباني های آقای منصور ُقماشی، 
داماد بزرگ استاد طاهر که در سال های افتادگی و ناتوانی یاریگر ایشان بودند و خانِم رضوان خجسته، 
همسر فرشته خوی استاد که از زمان آغازِ بیماری تا پروازِ بهاری، ایشان را تیمارداری و غمخواری 

1. نیم بیتی از غزِل طغرای مشهدی )←	ارغوان زاِر شفق، ص127(.   
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کردند و راه عشق را به آخر رساندند. آنچه در جامۀ عبارت آمد، »گسسته پاره هایی« از زندگانی طاهر 
بود، گرچند مانند احواِل صاحب این قلم، پریشیده نمود. آنچه از پی می آید، یادداشت های یکی از 
دوستداراِن فرهنگ قانون ادب است و بس! یادآور می شوم که این چند نکته را در نقد این کتاب 
ننوشته ام، که هرگز یارا و دانش این کار را در خود ندیده ام و نمی بینم. دّقت نظِر مصّحح فقیِد کتاب، 
و پشتکار او در پیراستن این اثِر پُربرگ و بار، آن هم با امکاناِت آن روزگار، به راستی ستایش انگیز و 
مثال زدنی است. به گمانم اگر کسی هّمت کند و دست کم دو فهرست فارسی و عربی برای سهولت 
استفاده از مدخل های این فرهنگ تنظیم کند، در شناخت بیش  از پیِش واژه ها و برابرنهاده های فارسِی 

کتاب، سودمند خواهد افتاد. 
بنیاد فرهنگ ایران پس از اتمام حروف چینِی مجلّداِت سه گانۀ قانون ادب، متن چاپ شده را برای 
غالمرضا طاهر فرستاد و استاد یک بار دیگر، آن را با نسخۀ اساس مقابله کرد که حاصل آن، تصحیحات 
و استدراکاِت مندرج در خاتمۀ جلد سوم است. البّته پیش از آن، صوابنامه ای هم در پایان جلد دوم 
منتشر شده بود. با وجود این، برخی از قرائت ها و ضبط های این کتاب، همچنان محلِّ تأّمل نگارندۀ 

این سطور است که در ادامه، به برخی از آنها اشاره رفته یا در حاشیۀ آن چیزی قلمی شده است. 
امید که خواندِن این سطرها، دوستداران دریچه را مالل نیفزاید و رواِن بلند و عزیز غالمرضا 

طاهر را نیازارد:1  
1ـ الُقنابَری�: وزغ است )ص43(.

 ُقّنابَری� به معنای وزغ نیست. محتماًل کتابِت نسخه »ورغست« بوده است: »الُقّنابَری�: ورغست« 
برغست«  »الُقّنابَری�:  س4(.  ص78،  انیس المعاشرین،  ص470؛  تاج االسامی،  ص551؛  )تکمله، 
)الّسامی، ص507، س2(. ورغست یا برغست که در االبنیه )گ 158ر( به صورت »گورغست« آمده، 
به تعبیر صاحِب برهان »گیاهی باشد خودروی شبیه به اسفناج که در آشها داخل کنند و آن بیشتر 
در میان زراعت و کناره های  جوی آب روید« )برهان، ذیل »برغست«؛ نیز ← »ورغست«(. نام این 
گیاه، توصیفات و خواص آن از خالل بسیاری از کتاب ها، به ویژه منابع گیاه داروشناسی قدیم دستیاب 
می شود )←		الصیدنه، ص509؛ ذخیرۀ خوارزمشاهی، ص140، س19؛ کفایـۃ  الّطب، ص277، 330، 

356؛ کامل التعبیر، ص1167؛ صیدنه، ص569؛ مخزن االدویه، ص710(.   
2ـ الِمالء: اواني های پر. حاشیه: در اساس »اماني های پر« و آن غلط است )ص54(.   

1. در تدوین و تنظیم این یادداشت از کمک های آقاي مسعود تاکی، معلِّم فروتن و بسیاردان و شاگرِد نزدیک 
و رفیِق شفیِق استاد طاهر و جناب محّمدحسن سبزواری، دوست و شاگرد فاضل استاد بهره مند بوده ام. به 
رواِن پاِک غالمرضا طاهر درود می فرستم که به واسطۀ تحقیق دربارۀ زندگی او »دولت صحبِت« این بزرگواران 
نصیبم شد. همچنین آقای محسن سامع، دبیِر دانشی و صاحب ذوق دبیرستان های اصفهان، لطف های بیکران 

کرد. ُشکِر اِنعاِم هیچ یک از آنان در بیان نمی گنجد.		
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 از آنجا که واژۀ عربِی »اَوانی« جمِع »آنیه«، و »آنیه« جمِع اِناء است،1 در نظر اّول، »امانی« نادرست 
می نماید و خطای کاتب جلوه می کند! اّما با دّقت بیشتر دانسته می شود که »امانی« به معنی ظرف و 
آوند، کاربردی از »اوانی« است که دست کم در حوزۀ زندگی حبیش تفلیسی استعمال داشته است؛ 
به گمانم نخستین بار، لغت شناِس یگانه، دکتر علی رواقی به این مطلب توّجه کرده است )← ذیل 
فرهنگ های فارسی، ص30و 386(. شواهدی از آن: »الِجماع: امانی بزرگ« )قانون ادب، ص1019(. 
»الَقحف: امانی شراب که از چوب بود« )همان، ص1159(. »االِیال: امانی که درو سیکی کنند« )همان، 
ص1374(. اگر این واژه فقط در دستنویس قانون ادب به صورت »امانی« تحریر شده بود، محتمل 
دانستِن خطای کاتب، وجهی می یافت؛ حال آنکه، در چند دستنویس از کامل التعبیِر حبیش هم دیده 
می شود که البّته مصّحح همه جا آن را به حاشیه رانده است:2 »ابن سیرین گوید که سپیدروی در خواب 
از جنس ترسایان بود... کرمانی گوید که اوانِی )دو نسخه: امانی( سپیدروی چون ابریق و آفتابه و تشت 
و آنچه بدین ماند، جمله خدمتکار باشند. اگر چیزی بیند ازین اواني ها )نسخه بدل: اماني ها( که گفتیم 
ملک اوست« )کامل التعبیر، ص576(. »اگر بیند که از عقیق، اوانی )سه نسخه: امانی( داشت که در وی 
آب یا شراب یا چیزی دیگر همی خورد، دلیل کند که وی را فرزندی حاصل آید که شرف و بزرگی ... 
بسیار دارد« )کامل التعبیر، ص774؛ نیز ← 653ح(. ابداِل صامِت میانِی »v« به »m« شواهد دیگری 
در متون دارد: فریباندن/ فریواندن ← فریماندن. »آخر چون فتنه مستحکم گشت، خواست که مرو را 
بفریماند بی آنکه اندر دین او خلل اندرآید« )تفسیر قرآن پاک، ص47(. فروگواریدن← فروگماریدن )= 
فروبردن و بلعیدن(: »و گفته اند که سی دانه عدس درست فروبرند اعنی فروگمارند، استرخاء معده را سود 
دارد« )األغراض عکسی، ص3،597 نقل از ذیل فرهنگ های فارسی، ص267(. مسعود قاسمی در باب 
این دگرگونی آوایي سخن رانده و شواهد خوبی به دست داده است )← »ذیلی بر ذیل فرهنگ های 

فارسی )بخش سوم(«، ص32ـ31(.4 
3ـ الَعیاء: شتری که گشن نکند. حاشیه: در اساس چنین است، اما درست »گشنی« است )ص57(. 
 »ُگشن کردن« و »ُگشنی کردن« هردو درست و ضبط نسخه بدون اِشکال است؛ شواهدی برای 
»گشن کردن«: »و سعادت وی ]= ستور[ خوردن و خفتن و گشن کردن است« )کیمیای سعادت، نقل 

1. »...اإلناُء: ... َجمُعُه آنیـۃٌ و جمع اآلنیـ﹤ِ األوانی« )لسان العرب، ج 1، ص250(.  
2. برای آنکه این سخن تالِی فاسد پیدا نکند، نیز از آنجا که برخی از خوانندگان محترم مجلّه ممکن است 
تصحیِح اخیر کامل التعبیر را ندیده باشند، باید بگویم که مصّحح ارجمند کتاب، آقای مختار کمیلی در به 
سامان رساندن کار، جهد بلیغ کرده و انصافاً تصحیح پیراسته و مدّققانه ای از کتاب عرضه کرده است. اغتناِم 

فرصت می کردم که چیزی دربارۀ این تصحیح بنویسم. مجالی دست نداد. 
ِح حسن تاج بخش است. 	 3. بازبُردهای دیگر در این مقاله، به	األغراِض ُمَصحَّ

4. شاهد دوم )اِبداِل فروگواریدن( را که در ذیل فرهنگ ها آمده، از طریق مقالۀ قاسمی یافتم. عکِس مورِد 
باال، یعنی ابداِل m به v نیز در جایگاه میانی و پایانِی برخی از کلمات، در متون و گویش های فارسی دیده 

می شود )← »لزوم تصحیح مجّدد ترجمۀ تفسیر طبری«، ص122ـ121(.
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از لغت نامه، ذیل »گشن کردن«(. »و در گشن کردن، عجب آن 
است که چون گشن کنند، نر از ماده جدا نتوان کرد« )فّرخ نامه، 
ص50(. »پیل و شیر و کرگدن به گاه هیجان و وقت ُگشن کردن 
چند روز علف خوردن رها کنند« )منافع حیوان، ص60؛ ← 65(. 

»اما اسب نر از بعد دو سال و نیم ُگشن کند« )همان، ص86(.  
4ـ الَفدعاء: زنی که خرده ای دست با پای کژ دارد )ص81(.

 به نظر می رسد عبارت را باید چنین اصالح کرد: »زنی که 
خردۀ دست یا پای کژ دارد«. »ُخرده« که به صورت »خورده« هم 
آمده، به معنای »استخوان مچ«، و »َفدعاء« زنی است که استخوان 
»افدع«(.  ذیل  دهخدا،   ←( باشد  کج  او  پای  مِچ  یا  مِچ دست 
»َفدَعاُء: ُخرده از سوی کالوج1 کژ« )الّسامی، ص109، س7(. »ید 
َفدَعآء: دستی که خورده اش از سوی انگشت کریشک، کیل بود«2 
)مهّذب األسماء، ص249(. »األفَدع: کژپای، و خورده از دست یا 
از پای کژ« )تکمله، ص1(. شواهدی برای »خرده« در این معنی: 
»الرُّسُغ: خردۀ دست« )البلغه، ص32؛ نیز← 49(. »استخوان های 
ُرسغ، هشت پاره است و رسغ را به پارسی، خورده گویند« )ذخیرۀ 

خوارزمشاهی، ص22، س21(.
5ـ االَفالء: گرگان از شیر با گرفته. حاشیه: در نسخۀ عکسی اساس بدین صورت است: کزه کان از 

شیر با گرفته )ص87(. 
 اَفالء به معنای »ُکرگان/ ُکّرگاِن از شیر باگرفته« است )← لغت نامه، ذیل مدخل(. »اَفالء: اسب کره های 
از شیر گرفته« )کنزالّلغات، ص26(. این اشتباه در برگی دیگر هم تکرار شده است )← قانون ادب، 
ص54(. ضبط نسخۀ اساس )کزه کان به جای کرگان( هم پذیرفتنی است. زیرا اِبداِل »ر« به »ز« در متون 
شواهدی دارد. برای مثال، لغت »آرایِش« در دستنویس الملّخص فی اللغـ﹤ که نسخه برگردان آن منتشر 
شده، به صورت »آزایش« مضبوط است )← ص 75، س2(. نیز واژۀ »آغار« )بُن مضارع از مصدر آغاشتن/ 
آغاریدن(3 گاه به صورت »آغاز« در نَُسخ متون آمده است )← »آغاز و معنی ناشناختۀ آن در شاهنامه«، 
ص39ـ35(. نمونۀ دیگر، کلمۀ »برافرودي/ برفرودي« به معناي اختالف است که تفاوِت میاِن »بَر« 
)= باال( و فرود )= پایین( را مي رساند. این واژه در متون نظم و نثر و ترجمه های کهن قرآن دیده می شود 
و صورِت مصدری و وصفی آن )برافرودن، برافرود/ برافروده( هم به کار رفته است، اما در برخی از کتاب ها، 

1. کالوج: انگشت کوچک.			
2. یعنی: دستی که ُمچش از سوی انگشت کوچک، خمیده و کج بود.		

3. به معنای تر کردن و خیساندن.		



44، تابستان 1396 شمارۀ 

100

از جمله تفسیر نسفی )ص 51، 279، 600، 766، 775و...( که دستنویس معتبری از آن مورد استفادۀ 
مصّحح بوده و نسخۀ کهن ذخیرۀ خوارزمشاهی )چاپ سعیدی سیرجانی، ص7، س28، ص39، س5 
و...(1 صورت های »برافزود«2، »برافزوده«3، برافزودی، برفزودی و...« )با »ز« به جای »ر«( استعمال شده 
است.4 نیز »ُگماریدن« )به معنای تبّسم کردن( در ترجمۀ تفسیر طبری )ج 6، ص1709( یا دست کم 
در نسخۀ مورد استفادۀ مرحوم حبیب یغمایی، به صورت »گمازیدن« آمده است: »و عایشه... مسواکی به 
پیغامبر صلّی اهللّ علیه داده بود تا همی مسواک کرد. بوبکر از شادی آن مزاحی بکرد، گفت باشد که پیغامبر 
علیه الّسالم بخندد. مر عایشه را گفت: یا عایشه! پیغامبر بهترست و اکنون نیابت زن دیگرست. پیغامبر 

صلّی اهلّل  بگمازید.«5
6ـ الَحشیاء: زنی که علّت دما دارد. حاشیه: دما به فتح اّول بر وزن هوا، به معنی دم و نفس باشد 
)برهان( و در المنجد آمده: »حشیاء المصاب بالَحشی و َحشی را چنین معنی کرده است: مرض فی 

الریـۃ یصیر التنفس صعباً و هو علـۃ الربو« و مقصود از »دما« در متن همین مرض است )ص99(.  
 ذیِل رشحاِت قلمی استاد باید افزود که این بیماری در متون فارسی به صورت »دمادما« نیز به 
کار رفته است که به گونه ای تداعِی اسِم صوت می کند و حالت نََفس نََفس زدن کسی را که مبتال 
به آسم یا ضیق النََّفس است، ممّثل می سازد )← ُخّفی عالئی، ص74؛ األغراض الّطّبیه، ص237، 
ۃُ کتاِب الُبلَغـۃ »دما«، و صاحب تکملـۃ  االصناف  ـّ 340و...؛ فّرخ نامه، ص194، 196، 197و...(. مؤلّف تتم
بْو«6 آورده اند )← »تتّمۀ فرهنگ الُبلغه«، ص98؛ تکمله، ص37 و  »دمه« را در برابِر »الُبهر« و »الرَّ
258(. در کتاب  المصادِر ابوبکر بُستی »دمه گرفتن« و در مصادرالّلغه )ص318( و المصادر زوزنی 
)ص742( »دمه برافتادن« در برابِر »اِنِبهار« آمده است. تاج المصادر )ص730( و یک نسخۀ زوزنی 

1. در نسخه برگردان دیگر ذخیره )چاپ مشترک دانشگاه تهران و امیرکبیر( نیز که در 1390 به کوشش 
حسن تاج بخش نشر یافته است، »برافزودی« دیده می شود )← ص 7، س 12و 19(.  

ذیل   ←( ِخالف  ترجمۀ[  ]در  2ـ  نایکسان.  متفاوت،  مختلف،  گوناگون،  1ـ  دارد:  معنا  دو  »برافرود«   .2
فرهنگ های فارسی، ص52 و401ـ400(.  
3. به معنای گوناگون، مختلف، متفاوت.		

4. بنده پیش تر در مقاله ای با عنوان »نگاهی به	ذخیرۀ خوارزمشاهی، چاپ فرهنگستان علوم پزشکی« 
)ص4( بر این ضبط )برفزودی( ُخرده گیری کرده بودم. پس از انتشار، یکی از دوستانم از سر لطف در این 
باب تذّکر داد. افسوس که دیگر، مصّحح آن چاپ، دکتر محّمدرضا محّرری در قید حیات نیست تا از او 

عذرخواهی کنم. »به مینو رساناد یزدان تنش!«				
5. شاهِد منقول از	تفسیر طبری را به راهنمایی خانم اکرم حاجی سّیدآقایی یافتم. نمونه های اِبداِل »ر« به 
»ز« کم نیست، اّما چون شنیدم که آقای دکتر علی اشرف صادقی مقاله ای در دست تألیف دارند و شواهِد 
مربوط را هم با دّقت و صرف وقت بسیار، از متون و گویش ها گردآوری کرده اند، به همین میزان بسنده 

می کنم و خوانندگان محترم را به آن مقاله بشارت می دهم. 
6. هردو به معنای تنگی نفس.
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کتاب  در  »تحقیق   ←( دارند  برافتادن«  »دما  )ص742ح( 
المصادر«، ص39ـ38(. 

7ـ اإلجتزاء: بسنده شدن. حاشیه: ظاهراً »پسند« درست است 
با باء فارسی )ص102(. 

 ضبط متن )یعنی: بسنده( بدون اشکال است. بسنجید با 
»اإلجِتزآء:  زوزنی:  المصادر  کتاُب  در  برابرنهادۀ همین مصدر 
تاج المصادر،  نیز←  ص739؛  )المصادر،  کردن«  بسنده 
)تکمله،  بسنده«  »الَحسیُب:...  دیگر:  شواهدی  ص725(. 
ص127(. »الکافِی: بسنده، و کفایت کننده« )همان، ص569(. 
: بسنده بَُونده و کفایت ُکننده« )همان، ص570؛ نیز←  »الَکفیُّ

»تحقیق در کتاب المصادر«، ص38(. 
مآخذ  در  را  یوریب  حاشیه:  یوریب.  و  کند  زمین  الَقوب:  8ـ 
دسترس خود نیافتم. گمان کنم لغتی در اُریب )کج و منحرف( و 
اروب ] ناظم االطباء[ باشد. در لسان آمده: القوب: ان تقوب ارضاً 

او حفرة شبه التقویر. بنابراین »زمین کند یوریب« ظاهراً یعنی زمین را گرد و اریب کندن  )ص244(.
 »َقوب« چنان که از توضیح لسان العرب )منقول در حاشیۀ کتاب( و فرهنگهای دیگر برمی آید، 
مصدر است: »الَقوب: شکافتن... و گوی ]= گودال[ گرد به زمین فروبردن« )تکمله، ص74(. »الَقوُب: 
َحفُر األرض ِشبَه التَّقِویِر« )تاج العروس، ج2، ص343؛ نیز ← المحیط، ج6، ص50؛ تهذیب، ج9، 
ص262(. بنابراین »زمین کند« را ظاهراً باید به صورِت مصدری )زمین کندن( اصالح کرد. »یوریب« 
»ذیلی   ←( باشد  تصحیِف »بوریب«  باید  است،  زده  قاسمی حدس  پیش تر مسعود  هم چنانکه 
بر ذیل فرهنگ های فارسی )بخش پایانی(«، ص48(. »بوریب« )به وریب( یعنی: کج، به صورِت اُریب. 
نتیجتاً صورت درسِت عبارت شاید چنین باشد: »زمین کندن بوریب«. »بوریب« با همین امال و کتابت، 
در برخی نسخه ها، از جمله دستنویس مشهور هدایـۃ المتعّلمین و نسخۀ کهن ذخیرۀ خوارزمشاهی 
)اساس چاپ سعیدی سیرجانی( مضبوط است. شواهدی از کاربرد آن: »ترکیب معده از سه گونه لیف 
است: لختی به درازای معده و لختی به پهنا]ی[ معده و لختی بُوِریب و این وریب دو گونه باشد: لختی 
از چپ به راست و لختی از راست به چپ« )هدایـۃ المتعّلمین عکسی، ص73، س آخر(.1 »بر جایگاه 
ُصدغ، دو پاره استخوان است صلب... و بوریب نهادست ]= نهاده شده است[؛ یک سر با استخوان پیشانی 
پیوسته است و دیگر سر، به دنبال ابرو« )ذخیرۀ خوارزمشاهی، ص18، س11ـ10(. »...ازین شاخها دو 
جفت رگ برخاسته است... و جفت دوم بوریب به گردن برآمدست« )همان، ص43، س7ـ6(. »التوریب: 

بوریب کردن« )کنزالّلغات، ص298(. 

1.	هدایـۃ المتعّلمین، چاپ حروفی، ص88 .
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9ـ الِمقَزَحـ﹤: افزار دادن )ص 378(.
 ظاهراً »افزاردان« اشتباه حروف چینی شده است )← الّسامی، ص244، س 6و 7؛ لغت نامه، ذیل 

»افزاردان« و »مقزحـ﹤«(. 
10ـ الَفرازِد: ُگندهای خمیر )ص475(. 

 »ُگنده های خمیر« به معنای گلوله های خمیر مورد نظر بوده است: »الَفَرزَدق: ُگندۀ خمیر« )قانون 
ادب، ص1192(. در رسم الخّط قدیم، »ها«ی غیرملفوظ را هنگاِم ملحق کردن به »ها«ی جمع کتابت 
نمی کردند. شواهدی دیگر برای این واژه: »سبخ: گنده کردن نّداف پنبه را بعد از وازدن« )کنزالّلغات، 
ص739؛ نقل از ذیل فرهنگ های فارسی، ص527(. »جگر خوک و پیه گاو و این همه نوع ها را به هم 
درآمیزند و با سیکی کهن برآمیزند و ُگنده ُگنده کنند و بنهند و چون حاجت افتد، از آن گنده ای در 
آب افگنند که در او ماهی بود و دو ساعت یا سه ساعت صبر کنند و این گنده را که در آن آب افگنند، 
در ریسمانی بندند یا به چیزی دیگر تا از آنجا که افکنده باشند، زایل نشود« )ورزنامه، ص161(. »پس 
آن گوشت کوفتۀ این ماهی ُگنده گُنده کنند... پس از آن گنده ها در آتش می اندازند« )همان، ص163(. 
این لغت و صورت های کاربردی آن، هنوز در گویش های فارسی زنده است. مثالً: »ُگنَده برف: گولّه برف« 
)فرهنگ گویشی خراسان بزرگ، ص261(.1 »غنده: گرد و گلوله، انباشته« )واژه نامۀ همدانی، ص 185(.

11ـ الُجدادة: نودران )؟( )ص484(.	
 »نودران« صورتی از »نوداران« و به معنای »مژدگانی، ِصله و اِنعام« است )← ذیل فرهنگ های 
فارسی، ص346(. بنابراین نیازی به َدرِج نشان پرسش نیست. شاهدی برای این واژه: »چنان که 
نّباش به شب َکَفِن مردگان برد، او به روز جامۀ مردم ستدی. بر تابوت، نوداران خواستی. اگر گوری 
رایگان دیدی، بیِم آن بودی که در آنجا خفتی« )تاریخ الوزراء، ص64، نقل از همانجا(. نمونه ای دیگر، 

از شعر بازار صابر، شاعر تاجیک:
نو نگفت و نوبه نو از خلق نوداران گرفتمن ولیکن بیشتر از پُرنویسم در شگفت

                                             )برگزیدۀ اشعار بازار صابر، ص262، نقل از زبان فارسی فرارودی، ص370(
12ـ الِمّرة: ُگشن. حاشیه: هریک از چهار خلط بدن )ناظم االطباء(. در اینجا به معنی َزهره و صفراست 

)ص593(.

1.	در	فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی	)مدخل 4500( »گنده« در شاهد زیر، از کتاب	دو َفَرس نامه	به 
معنی »گلوله مانند و گلوله ای« تصّور شده است: »و این زحمتی است سخت که بر اسب می رسد و اسب را 
گلو آماس گیرد و مخاطره است و عالمت او آنست که سرگیِن او سیاه و گنده باشد	و...« )دو َفَرس نامه، ص 105( 
اّما با توجه به سیاق متن، پیداست که واژۀ مورد نظر، »َگنده« به معنای بدبو و متعّفن است! شاید ادامۀ 
جمله، مورد نظر حسن دوست بوده که البته در فرهنگ	نقل نشده است: »پِست جو و آرد گندم و ناردانۀ 
ترش به هم بیامیزد و به ُگنده می باید کرد که هر ُگنده به وزن پنجاه درم به وزن	]کذا[	بود و آن ُگنده به 

گلوی اسب می باید انداخت که نافع باشد« )همانجا(.	
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 »ُگش« )بدون نون( به معنای هریک از اخالط است و استاد هم در برگ های دیگر این فرهنگ آن 
را به درستی ضبط کرده اند. این خطای چاپی از صوابنامۀ پایانی کتاب هم ساقط شده است. 

13ـ الُمعافِر: حج کول. حاشیه: »حج کول« را در مآخذ دسترس خود نیافتم )ص 609(. 
 این واژه در شماری از فرهنگ های قدیم عربی ـ فارسی، از جمله الّسامی )ص47، س3( و المرقاۃ 
)ص162( که هردو پیش از قانون ادب منتشرشده، به کار رفته است. شفیعی کدکنی در تازیانه های 
سلوک با نظر به برابِر عربی »حج کول«، یعنی لغِت »ُمعافِر« و با نظر به حکایِت یکی از این حج کوالن با 
ملکشاه سلجوقی، که انوری در دیواِن خود آورده،1 حج کول را کسی می داند که »خود استطاعِت مالی 
رفتن به حج را ندارد و از راهِ نوعی گدایی و طلب از دیگران، زاِد راهِ مّکه را فراهم می آورد«. سپس می افزاید: 
»غالباً این گونه اشخاص، از طریق مراجعه به بزرگان و به بهانۀ اینکه می خواهیم در کعبه در حق شما دعا 
کنیم، اموالی را به دست می آورده اند و با کاروان ها همراه می شده اند« )تازیانه های سلوک، ص288ـ287(. 
سّید جعفر شهیدی نیز نوشته است: »جزءدوم، کول، ظاهراً به معنای دوش است و... حج کول، کسی است 
که در سفر مّکه خود را بار دوش دیگران می سازد و هزینۀ خویش را بر دیگران تحمیل می کند و معافر یا 
معافری: کسی است که از مازاد دیگران ارتزاق کند« )شرح لغات و مشکالت دیوان انوری، ص554(. اّما 
رواقی، حدس می زند که جزءِ دوِم این واژه، »گول« )اسم از مصدر گشتن( باشد و می نویسد: »آیا می توان 
»المعافر« را کسی دانست که حاجی ]عموماً حاجیان پیر یا ناتوان[ را می گرداند؟« رواقی ارتباط این لغت 
را با واژۀ »حاج گوله« محتمل می داند )← ذیل فرهنگ های فارسی، ص447؛ برای شواهد ← همان، 
ص137و 448ـ447(. عبارت عربِی نقل شده در بیشتِر فرهنگ های قدیم و جدید چنین است: »الُمعافر: 
حج کول والذی یَمِشي َمَع الرَُّفِق َفَیناَل ِمن َفضلِِهم«2 )تکمله، ص622؛ نیز ← صحیفـۃ  العذرا، ص300(. 

1. »به روزگارِ َملِکشه عرابیی خج کول ]یا: حج کول[/ مگر به بارگهش رفت از قضا َگِه بار
سؤال کرد که امسال عزم حج دارم/ مرا اگر بدهد پادشاه صد دینار

چو حلقۀ درِ کعبه بگیرم از سِر صدق/ برای دولت و عمرش دعا کنم بسیار« )دیوان انوری، ص649ـ 648(. 
برخی از محّققان، ضمن نقِل ابیاِت فوق از انوری، »خج کول« )ضبط دیواِن چاپی( را که در برخی از فرهنگ های 
فارسی نیز آمده است، نادرست دانسته و به »حج کول« اصالح کرده اند. از آنجا که موارد اِبداِل »h« به »x )خ(« در 
نظاِم آوایِی زباِن فارسی کم نیست، در این مورد به آسانی نمی شود ُحکمی صادر کرد. بسا که »خج کول«، کاربردی 

از »حج کول« در برخی از حوزه های زبانی ایراِن بزرگ بوده باشد.  
2. عاملی برای نصب »ینال« نیافتم، اّما در متِن چاپی تکمله چنین است. این جمله با اندک تفاوت در فرهنگ های 
: یَمشي َمَع الرَُّفِق فینال َفضلَهم... و فی   یک زبانۀ عربی نیز دیده می شود؛ برای نمونه در	لسان العرب:	»رجل َمعافِریٌّ
الصحاح: هو الُمعافُِر بضم المیم« )ج9، ص287( و در اقرب الموارد: »الُمعافر: الذی یَمِشي َمَع الّرفاِق ینال شیئاً ِمن 
َفضلِِهم و البُدَّ لِلُمسافِِر ِمن َمعونَـ﹤ِ الُمعافِِر« )ج2، ص802(. سّیدجعفر شهیدی در شرح مشکالت انوری )ص554( 
جمله را از لسان العرب نقل کرده و چنین برگردانده است: »... که با رفیقان رود و از زاید آنان بهره مند گردد« و رضا 
انزابی نژاد در ترجمۀ الّرائد	)ص1624( آورده است: »آن که با دوستان همراهی می کند تا از فضل و بخشش 

آنها برخوردار گردد.«		
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المنقار:  شکنۀ دروگر )ص639( حاشیه:  الِمنقار:  14ـ 
کالفأس  حدیدة  )المنجد(.  بها  ینقر  کالفأس  حدیدة 
مشککـ﹤ مستدیرة لها خلف تقطع به الحجارة. و - آلـ﹤ 
ینقر بها الخشب )مو( )معجم الوسیط( و »شکنه« بدین 

معنی در برهان نیامده است.  
 »اسکنه« و »سکنه« به معنای ابزار کندن و تراشیدن 
چوب در فرهنگ ها به کار رفته و در برهان )ص134( هم 
مدخل شده است؛ »الِمنَقاُر: اسکنه« )تکمله، ص625(. 
»َعَتلَـ﹤: سکنۀ بزرگ، اسکنۀ بزرگ« )مقّدمـۃ  األدب، 
مهّذب األسماء، ص338و 348؛   ← نیز  سکنه« )تاج االسامی، ص525؛  ج1، ص314(. »الِمنقار: 
دستوراالخوان، ص119(. »... دست افزارهاي درودگر از تش و اّره و تیشه و سکنه و برمه و جز آن 
که هریکي را از آن، شکلي و فعلي دیگرست مخالِف شکل و فعِل جزء خویش« )جامع الحکمتین، 
ص219؛ نیز← دیوان مسعود سعد، ص924؛ معارف بهاء ولد، ج2، ص77(. »سکنه« در برگ های 
دیگر قانون ادب )ص 570، 638و 691( نیز به صورت »شکنه« آمده است. اِبداِل »س« به »ش« 
در متون، شواهد فراوانی دارد: »... برانگیزاند حق تعالی این مردمان ریَزنده را و پوشیده ]= پوسیده[ 
را« )قصص االنبیای نیشابوری، نقل از: »لزوم بازنگری در تصحیح قصص االنبیا«، ص38(. »ایشان در 
عبادت و شتایش ]= ستایش[ و پرستیدن بُتان بیفزودند« )همانجا(. بایستاد← بایشتاد، دانست← 
دانشت، سخت آوازی← شخت آوازی )← »ویژگي های زبانی ترجمۀ تفسیر طبری نسخۀ چستربیتی«، 
ص9(. اندخسیدن← اندخشیدن1 )ترجمۀ تفسیر طبری، ص932ح، نقل از ذیل فرهنگ ها، ص32(. 
است← اشت، بنویس← بنویش، ترسان← ترشان، جستن← جشتن، دوستی← دوشتی و... )نقل 

از »پژوهشی در شیوۀ تصحیح تفسیر نسفی«، ص79(. 
15ـ الَجدیر: دیوار پست )ص671(. 

 »دیواربست« صحیح است، به معنای مکانی که اطراف آن را دیوار کشیده باشند، یا جایی که 
با دیوار محصور شده باشد. بسنجید با برابرنهادۀ همین واژه )َجدیر( در فرهنگ های دیگر: »الَجدیُر 
والحایُِط: دیواربست« )الّسامی، ص497، س3؛ نیز ← تکمله، ص95(. »الَجِدیر: زمین دیواربست« 
)دستوراالخوان، ص191(. البّته ضبط این لغت در مواضع دیگِر این فرهنگ درست است: »الِبناء: 
یِّر:  »الصَّ ص594(.  )همان،  چاه«  باالی  دیواربست  »الّدابِر:  ص55(.  ادب،  )قانون  دیواربست« 
دیواربست« )همان، ص600(. »الَحظایِر: دیواربستها« )همان، ص603(. »الُمحَتِظر: آنکه دیواربست 

کند« )همان، ص608(. 

1. به معنای پناه بردن، پناه ُجستن.   

مسعود تاکی
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16ـ الِوزَوز: دام زه. حاشیه: »دام زه« را در مآخذ دسترس خود نیافتم )ص736(. 
 به نظر می رسد »دام َوز« درست باشد که جدا از قانون ادب، در نسخه ای از فرهنگ کهِن الُبلغه به 
کار رفته و همان جا حاشیه نویسی شده است: »الَوزَوز: دام وز« حاشیه: »دام َوز، سبدی باشد کی درو گل 
و سرگین کشند« )← »دربارۀ لغات نسخۀ کهن کتاب البلغه«، ص13(.1 صاحب الّسامی فی األسامی 
نیز »دام وز« را مقابِل »الَوزَوز« آورده است )← ص173، س3(. واژۀ مورد بحث در برهان قاطع )ص 
818(، ذیل فرهنگ های فارسی )ص160( و فرهنگ ریشه شناختی )مدخل 2233( دستیاب می شود.     
17ـ الِمرقاط: پرک نان بند. حاشیه: در لسان و فرهنگ نفیسی و المنجد و معجم الوسیط نیامده ولی 

در السامی آمده: المرقاط: پر که بر نان زنند )ص946(. 
  ذیل توضیحات استاد، باید افزود که در قدیم بعد از پهن کردِن خمیر و پیش از گذاشتِن نان در 
تنور، با سِر تیِز پِر پرندگان، روی نان سوراخ هایی ایجاد می کردند و بعد به تنور می زدند، تا هم آراسته 
شود و هم بهتر بپزد )← زبان فارسی فرارودی، ص86(. »الِمرقاُط و الِمنَقاُط: پر که بر نان زنند« 
)تکمله، ص634، نقل از همانجا(.2 »الِمیُف: پر که بر نان زنند« )تکمله، ص644(. »الِمرَشُم: پر که 
بر نان زنند« )همان، ص661(. »الِمنَسَغـ﹤ُ )الّسامی: الِمنَسَعـ﹤ُ(: پر که بر نان زنند« )همان، ص692؛ 

نیز ← الّسامی، ص178، س10(. 
بوسه زن بر در سلطان چه کنم لب خویش از پِی نان چون پِر نان   

)دیوان خاقانی، ص252(        
زدی بوسه چون پّر نان عنصری3 به بوی دو نان پیِش دونان شدی   

)همان، ص926؛ نیز ← کّلیات سّیدای نسفی، ص59(     
البّته امروزه در تاجیکستان، ابزاری وجود دارد که همان کار را انجام می دهد و به آن »پَرچوک«، 
»ُمخ پَر« )ظاهراً دگرگشته و کوتاه شدۀ ُمرغ پر( و »نان پَر« گفته می شود. نوع چوبِی آن ـ که تصویرش 

1. مسعود قاسمی در این مقاله، نسخۀ کتابخانۀ چستربیتی را با دستنویس های مورد استفادۀ مینوی و حریرچی 
مطابقت داده و لغات و شروحی را که در آن نسخه هست و در چاپ تهران وجود ندارد، استخراج کرده است.	

2. علی رواقی در زبان فارسی فرارودی	به چاپ اسالم آباد ارجاع داده اما بازبُرِد ما در این مقاله، به تصحیح 
رواقی است که در سال 1385 انتشار یافت. از این جهت، شمارۀ صفحات، متفاوت است.	

3. استاد عزیزم، دکتر جمشید سروشیار مرا به وجود این شواهد در دیوان خاقانی رهنمون شدند. سعید 
مهدوی فر، به نقل از مجید سرمدی درباب این بیت خاقانی نوشته است: »به نظر می رسد مراد از پر نان، 
پرهای بزرگ برخی از مرغان بوده باشد که برای نگارش از آن بهره می بردند، و خّبازان نیز از آن استفاده 
می کرده اند. قبل از در تنور گذاشتن خمیر، به وسیلۀ پر مذکور، خطوط و نقوشی بر آن می نگاشتند و مایعات 
رنگی بر روی خمیر آغشته می نموده اند.« )»نگاهی به گزیدۀ اشعار خاقانی«، ص104؛ نیز←»رازناکی شعر 
آغشته  نان  خمیر  روی  بر  رنگی  مایعات  پَر،  این  با  که  این  بر  قرینه ای  بنده  خاقانی«، ص106ـ105(. 

می نموده اند، نیافتم! کارکرِد پِر نان ـ آن قدر که من می دانم ـ همان است که در متن مقاله مذکور افتاد.  
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را دیده ام ـ َسِر ِگرد شبیه به ُمهِر بزرگ دارد که بر روی آن، سوزن های فلزی برجسته، با چینش و 
طرحی خاص کنار هم تعبیه شده است و دسته یا ُمشتۀ چوبی از باال به آن مّتصل است که توّسط 
آن می شود ُمخ پر را گرفت و بر روی خمیر زد تا نقش آن حک شود. در پخِت نان سّنتی تاجیکی از 

همین وسیله استفاده می شود. شاید در قدیم هم چنین ابزاری وجود داشته است.1    
18ـ الَبسیط: زمین. الَبسیط: یکسان. حاشیه: گمان کنم در اصل چنین بوده: البسیط: زمین یکسان 
یعنی زمین هموار. کسی که معانی مختلف یک لغت مشترک را در این کتاب جدا می کرده و آن لغت 
مشترک را چند بار می نوشته و هر بار یکی از معانی آن را در مقابلش می آورده، »زمین یکسان« 

را که یک معنی بیش نیست، دو معنی تصور کرده و آن را به صورت فوق آورده است )ص954(. 
مهّذب األسماء، ص43؛   ←( رفته  کار  به  و گسترده«  فراخ  معنای »زمین  البّته »بسیط« در   
کنزالّلغات، ص274( و »بسیِط زمین« و »بسیِط اَغَبر« و مانند آن نیز به معنای روی خاک و سطح 

زمین، مشهور است )← لغت نامه، ذیل »بسیط«(. 
اشیا دان بسیط، آن زمین پهن فراخ همه  از  خالی  بود   کو 

                                                                                )جامع الّلغات، ص28(

اما در حالت فعلی هم به گمانم ضبِط نسخه بدون اشکال است. زیرا »یکسان« از برابرنهاده های 
فارسِی »بسیط« است: »اندام های یکسان... اندام هایی است که هر پاره ای که از آن بگیری، همان 
نام و همان صفت دارد که دیگر پاره ها؛ چون استخوان و گوشت و پوست و غیر آن. چه، مثاًل 
یکسان  را  اندام ها  بدین سبب آن  پای...  نام و همان صفت دارد که گوشِت  َسر، همان  گوشِت 
گفته اند و به تازی آن را بسیط گویند و متشابه االجزا نیز گویند« )ذخیرۀ خوارزمشاهی، ص4، 
س28ـ ص5، س1(. »هوا جسمی است یکسان، جایگاه او آنست که برتر از آب باشد و فرودتر از 
آتش« )همان، ص6، س11؛ نیز← س18(. »ارکان، اجسامی است که مادِت نخستین اندر همه 
کاینات از آنست و هریک جسمی است یکسان؛ هیچ جزو از هیچ  یک، به  صورت، مخالِف جزوی 
دیگر نیست« )األغراض الّطّبیه، ص8(. »زمین جسمی است بسیط اعنی یکسان« )همان، ص9(. 

19ـ الفاقَِعـ﹤: گوبله بر سر آب )ص1009(. 
 »کوبله/ کوپله« )با کاف( مقصود است که ُحباب باشد؛ احتماالً کتابت نسخه »کوبله« بوده، 
آب«  سِر  بر  کوبَله  »الَحباب:  دیده می شود:  دیگر  فرهنگ های  از  برخی  در دستنویس  چنان که 
)»ترجمۀ فارسی اإلبانه«، ص12، نیز ← همانجا، حاشیۀ ش116(. در متن چاپی البلغه )ص288( 
»کوپله« مضبوط است و در نسخۀ چستربیتی »کوبلَه« دیده می شود )← »دربارۀ لغات نسخۀ...«، 
ص25(. طبعاً در حروف چینی خطایی رخ داده است و چیزی نیست که از دید استاد پنهان مانده 

1. دانستن این نکته را مرهون راهنمایی دکتر مسعود قاسمی هستم.		
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باشد. زیرا در صفحۀ 17 فرهنگ، صورت درست آن یافت می شود: »الَحجاة: کوپله بر سر آب«.
ادامه دارد1

منابع
الفـ  کتابها

األبنیـ﹤ عن حقائق األدویـ﹤، موّفق الّدین ابومنصور علی هروی، به خّط علی بن احمد اسدی طوسی، نسخه برگردان 
به قطع اصلی نسخۀ خطی کتابخانۀ ملّی اتریش، با مقّدمۀ فارسی ایرج افشار و علی اشرف صادقی، تهران: مرکز 

پژوهشی میراث مکتوب، وین: فرهنگستان علوم اتریش، 1388. 
ارغوان زاِر شفق )برگزیدۀ دیوان طغرای مشهدی(، به انتخاب محّمد قهرمان، تهران: امیرکبیر، 1384. 

االغراض  الّطّبیـ﹤ والمباحث  العالئیـ﹤، اسماعیل جرجانی، تصحیح و تحقیق: حسن تاجبخش، تهران: دانشگاه 
تهران، فرهنگستان علوم، 1385ـ1384. 

———————————، چاپ عکسی از روی نسخۀ مکتوب به سال 789ق.، تهران: بنیاد فرهنگ 
ایران، 1345.

واِرد، سعید الخورّی الّشرتونی اللّبنانی، بی جا: بی تا، بی نا.  اقرب الموارد فی فصح العربّیـ﹤ والشَّ
انیس المعاشرین )فرهنگ عربی ـ فارسی(، تصویر دستنویس محفوظ در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، ش 4016. 

برگزیدۀ اشعار بازار صابر، به اهتمام رحیم مسلمانیان قبادیانی، تهران: الهدی، 1373. 
برهان قاطع، محّمدحسین بن خلف تبریزی، به اهتمام محّمد معین، تهران: امیرکبیر، 1357.

الُبلغه، ادیب یعقوب کردی نیشابوری، به اهتمام مجتبی مینوی و فیروز حریرچی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1355. 
تاج األسامی )تهذیب األسماء(، مؤلف ناشناس، به تصحیح علی اوسط ابراهیمی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1367.

بیدی، دراسـ﹤ و تحقیق: علی شیری، بیروت: دارالفکر، 1414ق. تاج العروس من جواهرالقاموس، مرتضی الزَّ
تاج المصادر، ابوجعفر احمدبن علی بن محّمد المقرئ البیهقی، به تصحیح هادی عالم زاده، تهران: مؤسسۀ مطالعات 

و تحقیقات فرهنگی، 1366. 
تاریخ الوزراء، نجم الّدین ابوالّرجاء قمی، به کوشش محّمدتقی دانش پژوه، تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات 

فرهنگی، 1363.
تازیانه های سلوک )نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنایی(، محّمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: آگاه، 1372. 

ترجمۀ تفسیر طبری، به تصحیح حبیب یغمایی، تهران: توس، 1356.  
تفسیر قرآن پاک، به کوشش علی رواقی، با مقّدمۀ حافظ محمودخان شیرانی، تهران: سمت ـ پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی، 1385. 
تفسیر نسفي، ابوحفص نجم الّدین عمربن محّمد نسفي، به تصحیح عزیزاهلل جویني، تهران: سروش، 1376.

1. در آخرین روزهای تدوین این یادداشت، باخبر شدم که یک نوار صوتِی ضبط شده در باب زندگانی پُرثمر 
غالمرضا طاهر از زبان خوِد ایشان، نزد دختر بزرگوارشان برجای است که می تواند پرتو تازه ای بر مبهماِت 
سرگذشت پُرفراز و فروِد این استاِد شریف بیفکند. از آنجا که گرفتاری، مجال امانت گرفتِن آن نوار و پیاده 
کردن آن گفته ها را نداد، تصمیم گرفتم که این یادداشت را در دو بخش تنظیم کنم و در شمارۀ آینده، 
به چاپ  قانون ادب	 ُمسَتطاب  کتاب  بر  مفّصل تری  به همراه حواشی  را  زندگی نامۀ طاهر  از  ناگفته هایی 

بسپارم، با این امید که در این فاصله دستیابی به آن نوار میّسر شود.
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تکملـ﹤  االصناف، علی بن محّمدبن سعید ادیب کرمینی، به کوشش علی رواقی، با همکاری سّیده زلیخا عظیمی، 
تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1385. 

تهذیب اللغـ﹤، ابومنصور محّمدبن احمد األزَهری، إشراف: محّمدعوض مرعب، علَّق علیها: ُعَمر سالمی، عبدالکریم 
َحاِمد، بیروت: داُر إحیاءالتُّراث العربّی، 1421ق.

جامع الحکمتین، ابومعین ناصرخسرو قبادیانی، به تصحیح هنری ُکربَنـ  محّمد معین، تهران: طهوری، 1363.
جامع الّلغات )فرهنگ منظوم(، سرودۀ نیازی حجازی، به اهتمام افسانۀ شیفته فر، تهران: میراث مکتوب، 1390. 

ُخّفی عالیی، اسماعیل جرجانی، به کوشش علی اکبر والیتی و محمود نجم آبادی، تهران: اطالعات، 1377.
دستوراالخوان، قاضی خان بدر محّمد دهار، به تصحیح سعید نجفی اسداللّهی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1349.

دو َفَرس نامۀ منثور و منظوم، به تصحیح علی سلطانی گردفرامرزی، تهران: مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه 
مک گیل، 1366.

دیوان انوری، به تصحیح محّمدتقی مدّرس رضوی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1372. 
دیوان حکیم ناصرخسرو قبادیانی، تصحیح: مجتبی مینویـ  مهدی محقق، تهران: دانشگاه تهران، 1384.  

دیوان مسعود سعد سلمان، به تصحیح مهدی نوریان، اصفهان: کمال، 1364.
ذخیرۀ خوارزمشاهی، اسماعیل جرجانی، چاپ عکسی از روی نسخۀ موّرخ 603ق، به کوشش علی اکبر سعیدی 

سیرجانی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1355.
ذیل فرهنگ های فارسی، علی رواقی، با همکاری مریم میرشمسی، تهران: هرمس، 1381. 

الّرائد، جبران مسعود، ترجمۀ رضا انزابی نژاد، مشهد: آستان قدس رضوی، 1373.
زبان فارسی فرارودی ]تاجیکی[، علی رواقی، با همکاری شکیبا صّیاد، تهران: هرمس، 1383.

الّسامی فی األسامی، ابوالفتح احمدبن محّمد المیدانی، عکس نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ ابراهیم پاشا، تهران: 
بنیاد فرهنگ ایران، 1345. 

شرح لغات و مشکالت دیوان انوری، سّید جعفر شهیدی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1382. 
 صحیفـ﹤ العذراء← نقد و تحقیق در کتاب صحیفـ﹤العذراء.  

الّصیدنه فی الّطب، ابوریحان محّمدبن احمد بیرونی، به تصحیح عباس زریاب خویی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1370.
صیدنه )برگرداِن الّصیدنه(، ترجمۀ فارسی از: ابوبکربن علی بن عثمان کاسانی، به کوشش منوچهر ستوده، ایرج 

افشار، تهران: شورای عالی فرهنگ و هنر مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی، 1358.
فّرخ نامه، ابوبکر مطّهر جمالی یزدی، به کوشش ایرج افشار، تهران: امیرکبیر، 1386.

فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی، محّمد حسن دوست، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1393.
فرهنگ گویشی خراسان بزرگ، امیرحسین اکبری شالچی، تهران: مرکز، 1370.

قانون ادب، ابوالفضل حبیش بن ابراهیم تفلیسی، به اهتمام غالمرضا طاهر، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1351ـ1350.
کامل الّتعبیر، ابوالفضل حبیش بن ابراهیم تفلیسی، تصحیح مختار کمیلی، تهران: میراث مکتوب، 1394.

کفایـ﹤  الطب، ابوالفضل حبیش بن ابراهیم تفلیسی، به تصحیح زهرا پارساپور، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی، 1390.

کّلیات آثار سّیدای نسفی، با مقّدمه و تصحیح جابلقاداد علیشایف، زیر نظر اعالخان افصح زاد و اصغر جانفدا، 
دوشنبه: نشریات دانش، 1990م. 

کّلیات سعدی شیرازی، براساس تصحیح محّمدعلی فروغی و مقابله با دو نسخۀ معتبر دیگر، تصحیح، تعلیقات 
و فهارس: بهاءالّدین خّرمشاهی، تهران: دوستان، 1383. 
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کنزالّلغات )فرهنگ عربی ـ فارسی(، محّمدبن عبدالخالق بن معروف، به تصحیح سّید رضا علوی، تهران: کتابفروشی 
مرتضوی، بی تا.

گلستان سعدی، تصحیح و توضیح: غالمحسین یوسفی، تهران: خوارزمی، 1377. 
لسان العرب، ابن منظور، بیروت: داُر إحیاءالتُّراث العربّی، 1408ق.

لطائف الحقائق، رشیدالّدین فضل اهلّل همدانی، به کوشش غالمرضا طاهر، تهران: دانشگاه تهران، 1355.
لغت نامه، علی اکبر دهخدا، زیر نظر محّمد معین و سّیدجعفر شهیدی، تهران: دانشگاه تهران، روزنه، 1373. 

اِحب اسماعیل بن َعّباد، بتحقیق الّشیخ محّمدحسن آل یاسین، بیروت: عالم الکتب، 1414ق.  الُمحیط فی اللُّغـ﹤، الصَّ
المختارات من الّرسائل، به کوشش غالمرضا طاهر و ایرج افشار، تهران: بنیاد موقوفات افشار، 1378.

تهران:  کلکته،  چاپ 1844  از  عکس برداری  خراسانی،  عقیلی  محّمدهادی  بن  محّمدحسین  مخزن األدویه، 
باورداران، 1380. 

المرقاة، بدیع الّزمان ادیب نطنزی، به تصحیح سّید جعفر سجادی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1346. 
المصادر، ابوعبداهلّل حسین بن احمد زوزنی، به کوشش تقی بینش، تهران: البرز، 1374.

مصادرالّلغــ﹤، به تصحیح عزیزاهلل جوینی، تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1362. 
معارف بهاءولد، محّمدبن حسین خطیبی بلخی )مشهور به بهاء ولد(، به اهتمام بدیع الّزمان فروزانفر، تهران: ادارۀ 

کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، 1352.
مقّدمـ﹤  األدب، جاراهلّل ابوالقاسم محمودبن عمر الزمخشری الخوارزمی، به کوشش سید محّمدکاظم امام، تهران: 

دانشگاه تهران، 1343.  
ص فی الّلغـ﹤ مع الوفاء بترجمـ﹤ ما فی القرآن، ابوالفتح حمدبن احمدبن حسین بادی معروف به کافی،  الملخَّ
نسخه برگردان دستنویس شمارۀ 9455 کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، با مقّدمۀ محمود جعفری دهقی، تهران: 

میراث مکتوب، 1395. 
منافع َحَیوان، عبدالهادی بن محّمدبن محمودبن ابراهیم مراغی، به کوشش محّمد روشن، تهران: بنیاد موقوفات 

افشار، 1388.  
جزی، به تصحیح محّمدحسین مصطفوی،  نجی السَّ مهّذب األسماء فی مرتّب الحروف واألشیاء، محمودبن عمر الزَّ

تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1364.
نقد و تحقیق در کتاب صحیفـ﹤  العذراء ]فرهنگ عربی  ـ فارسی، تألیف محّمدبن عمر نسفی[ به همراه تصحیح 
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