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1. Introduction
Among the written legacy of the past, one sometimes comes across
valuable copies that have been left unknown and neglected for some
reason.One of these works is the manuscript of "Jame-ol-Loghat" by
Mullah Mohammad Jafar Nodushani, of which only a unique copy is
in the author's own handwriting. He completed this three-volume
dictionary in 1258 AH, during the reign of Mohammad Shah
Qajar.This work is a kind of bilingual dictionary that has been
translated from Arabic to Persian based on "Sahah" and "Qamoos",
using other dictionaries.In compiling this dictionary, , the author has
provided Persian meanings of his own for the Arabic words, and
among bilingual synonyms, pure Persian words can also be seen,
which is one of the valuable features of this dictionary; through these
Persian words one will come to know the original Persian dialects and
words.
The present study, with an analytical-descriptive method, examines
the written, structural and linguistic features of this version and then
expresses its slips and values. One of the important features of this
book is the use of simple, short sentences, avoiding confusing and
elusive language, and avoiding rhetoric. It is valuable in terms of
Persian equivalents for Arabic words.
2. Methodology
The study has been done using descriptive-analytical method and it
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is based on a documentary and library style based on the original work
and the evidence extracted from it, and a review of the books from
which the author of the work has used.
3. Discussion
Among the manuscripts of the Vaziri Library of Yazd, there is a
unique Arabic-Persian dictionary called "Jame-ol-Loghat".
The author of this dictionary is Mullah Mohammad Jafar
Nodoshani, who lived in Yazd. He was a contemporary of Mohammad
Shah Qajar and was proficient in grammar, and Persian and Arabic
vocabulary.Little is known about the biography of the author, except
that this noble man is the son of Mohammad Hossein and the
grandfather of the mother of Qawam-o-Shoara Yazdi, who was
originally from Nodushan but lived in Yazd.
This dictionary, whose time of compilation is mentioned by the
author at the end of the third volume as being Thursday, the 14th of
Jamadi Al-Awali in 1258 AH, is volumminous and includes 1743, 18line sheets with a length of 17×11 cm.
This dictionary is a valuable book, both in terms of Arabic and
Persian languages and in terms of being a detailed and useful
dictionary. Since many Persian words in such books are acompanied
by Arabic words, it has made available a precious treasure of Persian
words, the existence of which is very necessary for collecting Persian
words, and, therefore, for compiling a comprehensive Persian
dictionary. Mullah Mohammad Jafar Nodushani has made an effort to
present his dictionary in Persian in a special and innovative way,
different from all Arabic dictionaries. This book contains an
introduction, three main sections and a conclusion.
The author has arranged the three main sections of the book in the
style of "Sahah" and "Qamoos al Mohit". He has arranged the words
in alphabetical order and has used the last letter of the word as the
criterion for his classification. This method is known as the rhyme
method. To do this, he has arranged the words according to their last
letter in sections and hac called them Baab. Then, according to the
first letter of the word, he puts the words in sections called Chapters.
He also pays attention to the middle letter of the word in word order.
In this way, his dictionary has 28 Baabs and each Baab has 28
Chapters.
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The author has used various methods to show the correct
pronunciation of words: sometimes he has used diacritics to show the
pronunciation of words. And in some cases, mentioning the weight of
the words at the beginning of the meaning of the word introduces the
pronunciation of the words
In compiling his book, Mullah Mohammad Ja'far Nadushni has
used famous and valuable sources such as Qamoos al-Mohit, Taraz alAwal, Mesbah al-Monir, Taj al-Masadr, etc.
In this manuscript, one can see some written coordinates in the way
of writing of the predecessors, which is different from our modern
calligraphy.
Although the text of the book "Jame-al-Loghat" is simple and
fluent and has written simple and understandable explanations for
Arabic words, in some cases, original and ancient Persian words have
been used for translating some words.
The style of the book "Jame-ol-Laghat" is based on simplicity and
fluency, and the author does not have a special and innovative form,
and like the prose language of his time, it is simple, fluent,
understandable and far from verbal complexities. Since the style its
contemporary books is simple, fluent, and free from technicalities, it is
generally an imitation of idioms and the grammatical structure of
Arabic sentences. These influences can be seen not only in texts
translated directly from that language, but throughout the whole book.
In the text of this dictionary, as in any other manuscript, the slips of
the pen, inadvertently, and the errors that any writer may suffer from
writing for the first time can be seen.
4. Conclusion
The manuscript of "Jame-ol-Loghat" is an Arabic-Persian
dictionary belonging to the 13th century AH. The author of this
dictionary is Mullah Mohammad Jafar Nodoshani, who wrote it in
1258 AH, during the reign of Mohammad Shah Qajar. The value of
this work is that, since it expresses different forms of Arabic words,
including infinitive, noun, letter and present, it is a rich source for
researchers. And because the different sections of the book are
arranged in alphabetical order and the final and initial letters of each
word, it is easy to find the words in it. Another advantage of this book
is the use of reliable and valuable sources such as Qamoos-ol-Mohit,
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Sahah, Taraz-al-Awal, etc. In addition, the author's fidelity at that time
is admirable, since, he mentioned wherever he used a source for his
work. On the other hand, since in addition to translating Persian
words, Arabic phrases have also been presented from other
authoritative books, there is no need for the researcher to refer to other
sources. Also, the simple and sweet words in this book, which are
equal to the Arabic words, can today help researchers to choose their
words.In the text of this dictionary, like any other manuscript, one can
see pen slips and errors that occur to any scribe for the first time as a
result of writing, including mistakes in citing sources, missing a word
or part of a sentence, and not using punctuation; mistakes and errors
that occurred when quoting from Arabic books. Lack of spacing and
lack of diacritics for Arabic content also makes the work of
researchers difficult. Examination of this manuscript shows that
although some old words are seen in the text and some words are
recorded in dialectal and colloquial form, in general, the linguistic
feature of this book include the use of simple and short sentences,
avoiding confusing and difficult language, and avoiding rhetoric,
technicality, and figures of speech. In terms of calligraphy, this book
follows the texts of its contemporaries.
Keywords: Bilingual
dictionary, Jame-ol-Loghat, Mullah
Mohammad Jafar Nodushani, Structural and linguistic features.
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چکیده
در البهالی میراث مکتوب برجای مانده از گذشته ،گاه به نسخههای ارزشمندی برمـیخـوري
كــه بــه داليلــی ،ناشــناخته و مدهــول مانــدهانــدی يکــی از اي ـ ــار ،نســخةخطــی «جــام اللدــات»
ا رملّامحمدجعهر ندوشنی است كه از ن تنها نسخهای منحصربهفرد و به خطّ خود مؤلف در دست
استی وی اي فرهنگ سهجلدی را در سال  9324قمری ،در دوران حکومت محمد شاه قاجار ،بـه
پايان بردهاستی اي فرهنگ از گونة فرهنگهای دوزبانهای است كه بر پاية «صحاح» و «قاموس» و
با بهرهگرفت از فرهنگهای ديگر ،از عربی به فارسی برگردان شدهاسـتی مؤلـف درتصـنیف ايـ
فرهنگ ،در مقابل واژگان عربی ،معانی فارسی نرا ذكركرده كه از جانب خود اوست و در میان
اي مترادفات دوزبانه ،واژههای فارسی خالص نیزديدهمیشود كه يکی از ارزشـهای شـاخص ايـ
فرهنگ به شمار میرود و از طريق نها میتوان گويشها و لدات اصیل فارسی را شناختی
پژوهش حاضر ،با شیوه تحلیلی -توصیهی ،به بررسی ويژگیهای نوشتاری ،ساختاری و زبـانی
اي نسخه پرداخته و سپس لدزشها و ارزشهای ن را بیان میكندی ازويژگـیهـای مهـ ايـ كتـاب
استهاده از جمالت ساده ،كوتاه و پرهیز از زبان غامض و ديرياب و دوری از لهّاظی وتکلّف اسـت
و از نظر ساختار نیز دنبالهروِ فرهنـگ هـای قبـل از عصـرخويشاسـت و در ن ،برخـی مختصـات
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نوشتاری به شیوة پیشینیان به چش میخورد كه از نظر معادل يابی های فارسی بـرای لدـات عربـی
ارزشمند استی
واژههایکلیدی :فرهنگ دوزبانه ،جام اللدات ،مالمحمدجعهر ندوشنی ،ويژگیهای ساختاری
و زبانی.

 -1مقدّمه
پس از ظهور اسالم لزوم انتقال پیام الهی و موزههای اخالقی و دينی نبوی ايجاب
میكرد كه به منظور تبیی دقیق مسائل دينی ،تهاوتهای واژگانی ن بیان شود و هچنی
الهاظ دشوار عربی نیز شرح و بسط داده شوند؛ از اي رو چند ت از دانشمندان مسلمان به
نگارش معاج روی وردند و ار ارزشمندی چون «العی »« ،صحاحاللغة»« ،لسانالعرب»
وییی تألیف كردندی اي نیاز در ديگر پهنههای جهان اسالم نیز احساس میشد ،زيرا ه الزم
بود زبان قر ن به عنوان زبان اسالم از تحريف و زوال مصون بماند و موجبات رشد و
گسترش و ماندگاری اي زبان و فه بهتر و راحت تر ن فراه شود و ه اينکه استقالل
فرهنگی و زبانی ديگر ملل حهظ شود؛ مخصوصا در سرزمینی چون ايران كه دارای پیشینة
فرهنگی بسیار غنی بود و همواره دانشمندان و انديشمندان اي ديار به حهظ هويّت ايرانی
خود اهمیّت میدادند ،بنابراي ايرانیان به واسطة نیازهای شديد دينی ،سیاسی ،علمی و
اجتماعی به زبان عربی كه زبان دينی و سیاسی و عل غالب در سرزمینهای اسالمی بود،
ناگزير از تالشهايی برای رف اي نیازها بودندی به اي منظور ،بخش قابل توجّهی از همّت
دانشمندان لدوی صرف جم

وری و تدوي قواعد زبان و لدات عربی گرديد و تألیف

فرهنگهای دوزبانه به خصوص لدتنامههای عربی به فارسی دغدغة اهل ادب و عالمان
حوزة لدت قرارگرفتی تألیف چند ده فرهنگ عربی به فارسی كه از نخستی قرون ورود
اسالم به ايران برجای مانده است شاهدی بر اي مدّعاستی البته میزان توجه به تدوي اي
قس از فرهنگهای لدت يا ترجمهی فرهنگهای تدوي شدهی عربی به فارسی ،در
ادوارمختلف تاريخی بسته به عوامل گوناگون يکسان نبودهاستی چنانکه اولی كتاب لدت
عربی به فارسی «البلغة» در نیمة نخست قرن پنج هجری (824ق) نگاشته شدی همچنی
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فرهنگ ابوالهضل بیهقی و فرهنگ «المصادر» و «ترجمان القر ن» از زوزنی و فرهنگهای
«دستوراللغة» و «مرقاة» از اديب نطنزی در اي سده نگاشته شد(نیک :منزوی)318 :9221 ،ی
در سدة شش هجری نیز ،در خراسان ،استادان سخ و لدت مانند میدانی فرهنگ
«السامیفی األسامی» و زمخشری «فرهنگ مقدمةاألدب» و بوجعهرک بیهقی «تاجالمصادر»
را تألیفكردند؛ همچنی حبیشتهلیسی نیز لدتنامة قانونادب و جوام البیان را نگاشتی
(نیک:منزوی)348 :9221،
در سدة ههت نخستی بار كسانی جهت تسهیل موزش همگانی ،لدتنامههايی منظوم
فراه

وردندی از جمله ابونصرفراهی كتاب «نصابالصبیان» را ،به نظ  ،در دويست بیت

فراه ورد كه حهظكردن ن برای دانش موزان ساده بود و چون اي روش برای ن
روزگار مناسب بود در اندک زمانی گسترش و شهرت يافت تا نجاكه در همی سده دو
كتابديگر به تقلید از ن تدوي

شد؛ از جمله :كتاب «زهرةاالدب» از شهاباالسالم

احمدالقاضی و فرهنگ منظوم «نصیبالهتیان» از حسام خويی(نیک :منزوی)318 :9221 ،ی
اما درسدة هشت هجری ،ظاهراً بهسبب پايان تسلط تازيانوپیدايشهرجومرج مدوالن ،بیش
ازيک قرن فرهنگكامل ومهمی دراي حوزه نگاشتهنشد
در سدة نه هجری ،يک فرهنگ همگانی در شمال ايران به نام «كنزاللدات» از
محمدب عبدالخالق ب معروف و فرهنگ ديگری در هندوستان به نام «دستوراإلخوان» از
قاضی بدر محمد دهار نگاشته شد (نیک :منزوی)292 :9211،ی در سدة ده هجری ،در
ا ر جنگهای ايران و عثمانی و نابسامانیهای ديگر ،دستگاههای عل و ادب به كلی از ه
پاشید و برای تألیف لدتنامه های عربی به فارسی در ايران اقدام بسزايی نشد (نیک:
منزوی)232 :9211 ،ی در سدة يازده هجری ،دانشمندان ايران مشدول مبارزات بی
صوفی -فقیه بوده ،هر يک از اي دو دسته در صدد ا بات حقانیت خود و نزديک جلوه
دادن عقايد خود با شرع بودند؛ از اي رو كمتر به كار علمی و ادبی پرداختند و تألیهات
نها منحصر به جم احاديث مذهبی و شرح فرهنگهای عربی و ترجمه نها به فارسی
بودهاست؛ از جمله مهمتري فرهنگهای اي سده فرهنگ «منتخب اللدات» از شاهجهانی
است (نیک :منزوی)392 :9221 ،ی در سدة دوازده  ،دانشگاه مذهبی اصههان ،هنگامی كه
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فقیهان از جنگ «فقیه-صوفی» پیروز بیرون مدند ،عربینويسی را مجدّداً رواج داد و
دایرةالمعارف مذهبی «بحاراالنوار» در غاز اي سده فراه شدی همچنی به دستور شاه
سلطان حسی

صهوی،كتاب «سماءاألسماء» به عنوان يک فرهنگ بزرگ ،شبیه به

دایرةالمعارف تدوي شد(نیک :منزوی)322 :9221،ی اما در سدة سیزده انحطاط علمی و
ادبی سراسر ايران را فراگرفته بود و پس از گشايشِ راه مد و شد اروپا و خاورمیانه،
ارتباطات ايران و اروپا بیشتر شد و بهخاطر بیبهرگی زبان عربی از دانشهای نوي اروپايی
اي زبان جايگاه علمی كه خود را به تدريج از دست داد و بیشتر از نظرمذهبی اهمیت
پیداكردی به همی سبب در اي قرن ،فرهنگ مشهوری اع از عربی به عربی يا عربی به
فارسی در ايران تدوي نشدی كتاب منتهیاإلرب فی لداتالعرب كه امروزه بزرگتري و
مشهورتري فرهنگ لدت عربی به فارسی به شمارمیرود در شبه قاره هند تألیفشدی غافل
ازاينکه در اي سده در روزگار محمّدشاه قاجار در مركز ايران لدت نامهای جام به
نام«جام اللدات» به دست عالمی توانا به نام مالمحمّدجعهر ندوشنی نگاشته شده ولی به
داليلی از چشمها دورمانده است وسالیان متمادی گرد و غبارغهلت بر ن نشستهاستی شايد
اگراي فرهنگ با ارزش در همان زمان شناختهشدهبود اكنون شهرتی همپای«منتهیاإلرب»
داشتی
 -1-1بیان مسئله
نسخههای خطی و دستنوشتهها ،حلقة اتّصال گذشته و ينده و میراث گرانقدر
فرهنگ و تمدن اسالمی هستندی بركسی پوشیده نیست كه «ترقّی و تعالی يک جامعه ن
گاه مقدور میگردد كه از پیشینهی تاريخ و تمدن خود گاه باشد و نچه را از اسالف بر
جایمانده ،با بینش علمی و انتقادی و بهدور از هرگونه حبّ و بدضِمذموم در اختیارگیرد»
(نیک :مايل هروی)332 :9221 ،ی
بنابراي زدودن گرد فراموشی و غهلت از چهرة گنجینه های كه فرهنگ و ادب هر
ملّت و تالش به منظور حهظ ،شناسايی و معرفی اي

ار بسیار ارزشمند است و همواره بر

ن تأكید شده است ولی با همه كوششهايی كه در سال های اخیر برای شناسايی و نشر
اي گنجینههای ارزشمند انجام گرفته ،اما هنوز نسخ خطی فراوانی در گوشه و كنار كشور
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وجود دارد كه مورد غهلت واق شدهاندی پژوهش حاضر ،كوششی در جهت معرفی و
شناساندن يکی از اي

ارِ ارزشمند به نام «جام اللدات» است كه در دورة محمّد شاه

قاجارتألیف شده و به صورت نسخة خطی در كتابخانة وزيری يزد موجود است و هنوز
تصحیح نگرديده استی بعد از معرّفی اي نسخة خطی به بررسی ساختار ن و ويژگیهای
رس الخطی ،زبانی و دستوری اي كتاب پرداخته ،ارزشها و لدزشهای اي فرهنگ بیان
شده استی
-2-1پیشینة تحقیق
فرهنگ لدت «جام اللدات» نسخةخطی منحصر به فرد ،به خطّ خود مؤلف است كه به
جز نوشتة محمّدعلی جرّاحی در روزنامة ندای يزد مورخ  22/2/8و نوشتههای چند سطری
در كتاب فهرست نسخههایخطی كتابخانه وزيری يزد از محمّد شیروانی (9228ش) و
كتاب دانشنامة مشاهیر يزد از میرزامحمّدكاظمینی ( ،9249ج  )2و كتاب نجومالسرد از
سیدجواد مدرّسی (9248ش) و مقالهای كوتاه با عنوان «نسخههای نادر كتابخانهی وزيری
يزد( )2جام اللدات» از حسی مسرّت (كاريز يزد9212 ،ش) و مقاله « بررسی و تطبیق
ساختار فرهنگ جام اللدات ا ر مال محمّد جعهر ندوشنی و منتهی االرب» از رضا افخمی و
مهديه جعهری (پنجمی كنهرانس بی المللی مطالعات زبان ،ادبیات ،فرهنگ و تاريخ،
) 9211كه تنها به بررسی و مقايسة هر دو فرهنگ از نظر ساختار پرداخته است و
ه پوشانی ن با مقالة حاضر ناچیز وتنها در بخشی از موضوع ساختار استی هیچگونه
تحقیق ،بررسی ،استنساخ ،تصحیح و يا شرح و توضیحی در مورد ن صورت نگرفتهاست و
اي كتاب همچنان در پردة انزوا در میان قهسههای كتابخانة وزيری يزد روی در گمنامی
داردی اي پژوهش سعی دارد به معرفی و نقد و بررسی ويژگیهای اي فرهنگ ارزشمند از
جهت ساختار ،مناب و مآخذ ،ويژگی های نگارشی واماليی ورس الخطی ،ويژگیهای
زبانی وتلهظی ،سبکی ودستوری ،لدزشها وارزشهای جام اللدات بپردازدی
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 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
هر نسخة خطی به عنوان میراث مکتوب پیشینیان ،هديهای گرانبها برای نسل امروز و
نسلهای ينده به شمار می رود و احیای ن به منزلة احیای فرهنگ و تاريخ يک جامعه و
يک ملّت استی از اي رو معرفی و بررسی تألیهی كه از زمانهای پیشی برجای مانده است،
از نجا كه سازندة میراث فاخر قومی و ملی يک كشور است و اطالعات وسی در باب
سلوک ،انديشه و ساختار فکری و زبانی دانشمندان و متهکران گذشته به دست میدهد،
پژوهشی اصیل است كه منتقدان ادبی پیوسته بر ن تأكید كردهاندی در اي میان احیای مناب
علمی -زبانی از جمله فرهنگ نامه ها چه بسا فراتر و ارزندهتر است؛ زيرا نه تنها هزاران
واژه را پوشش داده ،بلکه از پیشینة لدات ،واژگان پركاربرد قديمی ،اصطالحات متداول و
داب و سن يک ملت و ويژگیهای رس الخطی گذشتگان نیز خبر میدهدی همچنی در
اينگونه كتابها ،لدات فارسی سره كه در مقابل كلمات عربی مده است ،گنجینة گرانبهايی
از لدات فارسی در اختیار می گذارد كه وجود نها برای جم وری واژههای فارسی
قديمی بسیار ضروری و الزم است از اي رو معرفی و احیای چنی فرهنگهايی بسیار الزم
می نمايدی بنابراي پژوهش حاضر به معرفی و نقد و بررسی ساختار و سبک و ويژگیهای
نوشتاری و زبانی نسخة خطی فرهنگ جام اللدات پرداخته استی
 -2بحث
 -1-2نسخة خطی جامعاللغات
در میان نسخههای خطی كتابخانة وزيری يزد لدتنامة عربی به فارسی منحصر به فردی به
نام«جام اللدات» به چش میخوردی مؤلف اي فرهنگ مالمحمّدجعهر ندوشنی است كه در
يزد سکونت داشته استی وی معاصر محمدشاه قاجار بود و در عل صرف و نحو و لدت
فارسی و عربی مهارت داشت (نیک :كاظمینی)9212 /2 :9222 ،ی
او ،در پايان جلد دوّم ،از خود چنی ياد كرده است« :یییقدمت علی يد مؤلهه الراجی إلی
رحمة اهلل الملک األكبر ،إب محمّدحسی  ،محمدجعهرالندوشنی األصل ،الیزدیّ المسک ی»
(ندوشنی ،بیتا /3 :الف )849اي فرهنگ در سه جلد تصنیف گرديده و از ن تنها
نسخهای منحصر به فرد و به خطّ خود مؤلف در دست استی
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از شرح احوال و زندگانی مؤلّف ن اطالع چندانی در دست نیست؛ جز اينکه اي
بزرگوار فرزند محمدحسی و جدّ مادر قوام الشعرای يزدی است كه اصالتاً ندوشنی (از
تواب شهر يزد) بوده ولی در يزد میزيسته استی (نیک :مدرّسی )328 :9248 ،مرحوم
میرزا سید علی ملقّب به قوامالشعراء از جمله شعرای يزد (متوفای9224ق) يادداشتی در
نخستی برگ از جلدهای سهگانه اي نسخه نگاشته و ملّامحمدجعهر را جدّ مادرخود معرفی
میكندی يادداشت وی در نخستی برگ كتاب چنی است« :كتاب جام اللدات تألیف جدّ
امجد امّی مرحوم خوند ملّامحمدجعهر ،رحمة اهلل علیه است كه نود سال پیش به خط
خويش مرقوم فرموده استی» (ندوشنی ،بیتا/9 :الف)9
مؤلف در جلد دوم كتاب دربارة انگیزة خود از تألیف اي كتاب چنی مینويسد:
«ییی ببايست دانست كه چون خدا قر ن را به لهظ عرب بر پیدمبرما محمّد(ص) نازل
فرمودهاست و در قر ن فرموده است« :إنّا أنزلناه قر ناً عربیاً لعلّک تعقلون» [ يوسف ]3/و احاديث
پیدمبر(ص) و ائمة معصومی صلوات اهلل علیه اجمعی ه به لهظ عرب میباشد ،بر عامّه و كافة
ناس الزم است دانست معانی الهاظ عربیه را به علت نکه تکلیف خدا را كه بر عامة ناس میباشد
از قر ن و احاديث پیدمبر(ص)و ائمة معصومی صلوات اهلل علیه أجمعی بايست اخذ كردی در اي
زمان كه غیبت امام (عج) می باشد و فه معانی يات قر نی و معانی احاديث پیدمبر(ص) و ائمّة
معصومی علیه السالم موقوف است بر دانست معانی الهاظ عربیه ،بناء علی هذا به خاطر اي
بیبضاعت رسید كه كتابی تألیف كردهباش كه جام جمی مواد صحیحة فصیحة عربیّه بوده باشد
و بیان نموده باش معانی الهاظی را كه به صحّت رسیدهاست به عبارت عام فه كه ه عوام و ه

خواص از ن منته باشندی انشاء اهلل تعالی لهذا پرداخت به نوشت اي كتابی» (ندوشنی ،بیتا/3 :
الف)9
اي فرهنگ كه نويسنده در پايان جلد سوم زمان تألیف ن را پنجشنبه  98جمادی
االولی سال  9324هجری قمری ذكر میكند ،دارای حج زياد و شامل  9182برگ 94
سطری به قط  99×91سانتیمتر استی مطالب ن به خط نستعلیق تحريری با مركب مشکی
بر روی كاغذ فرنگی نوشته شدهاست و با جلد مقوّايی ،روكش كاغذ بی ،درون كاغذ
سهید ،عطف تیماج زرد 92×39به شمارة  2182-2188و شمارة عمومی  32238در
كتابخانة وزيری يزد موجود است (نیک :شیروانی9228 ،ش)9111 /2 :ی
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اي فرهنگ چه از نظر زبان عربی و چه از لحاظ زبان فارسی كتابی باارزش است و در
رديف قوامیس مهصّل و مهید عربی به فارسیاست و چون بسیاری از لدات فارسی سره در
اي گونه كتابها در مقابل كلمات عربی مده است ،گنجینة گرانبهايی از لدات فارسی در
دسترس قرار داده كه وجود نها برای جم وری واژههای فارسی و در نتیجه برای تدوي
لدتنامة جام زبان فارسی بسیار ضروری و الزم است (نیک :جراحی)3 :9222 ،ی
 -2-2ساختار جامعاللغات
مالمحمّدجعهر ندوشنی لدتنامة خويش را با شیوة خاص و ابتکاری ،متهاوت با تمام
فرهنگ های عربی وعربی به فارسی درارائة مطالب همّت گماشتهاستی اي كتاب حاوی
يک مقدمه ،سه مقصد و يک خاتمه استی مقدمة ن در بیان بعضی از قواعد و اصطالحات
صرفی است كه به گهتة مؤلّف «بر شخص لدوی الزم است دانست

ن از برای تشخیص

دادن مواد از يکديگر و از برای اشتقاق مأخذ هرلهظ» (ندوشنی ،بیتا/9 :الف)3ی
مقصد اول در بیان معانی مصادر ابواب ال یمجرد و مقصد دوم در بیان معانی مصادر
ال یمزيد و مصادر رباعیمجرد و رباعیمزيد و مقصد سوم در بیان معانی اسماء متمکنه
غیرمصدری است و درخاتمه نیز به توضیح معانی حروف و اسماء افعال و معانی افعال
غیرمشتق میپردازدی ازاي روكتاب جام اللدات منبعی غنی برای پژوهشگران به شمار
می يد ،زيرا صورتهای مختلف واژههای عربی اع ازمصدری و فعلی و حرفی را به
همراه معانی نها ذكر كرده استی
مؤلّف ،سه مقصد كتاب را به شیوة «صحاح» و «قاموس» تنظی نمودهاستی او واژگان
را بر اساس ترتیب الهبايی مرتّب كرده و حرف خر كلمه را مالک دستهبندی خود
قرارداده استی اي شیوه به روش قافیه معروف استی وی برای اي كار ،واژگان را با توجه
به خري حرف اصلی نها در بخشهايی مرتب كرده و نها را باب نامیدهاستی سپس با
توجّه به حرف اوّل كلمه ،لدات را در بخشهايی به نام فصل قرار دادهاستی وی همچنی به
حرف وسط كلمه نیز در ترتیب لدات توجّه داشتهاستی با اي روش لدتنامة وی دارای 34
باب و هر باب دارای  34فصلاستی البته به ضرورت ساختار برخی كلمات ،تعداد فصول
در برخی از ابواب به  34فصل نمیرسد مثالً در باب «راء» فصلی بهنام «فصلالالم» نداري ی
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وی همچنی در ترتیب فصول ،فصل«واو» را از فصل «ياء» جدا كرده تا پژوهنده دچار
اشتباه نشود؛ يعنی ابتدا فصل«الهاء» و بعد فصل«الیاء» را می وردی
مقصد اوّل با «باب الهمزه و فصل الباء» واژة «بدأ» غاز میشود و با «باب الیاء فصل
الیاء» واژة «يدی» به پايان میرسدی در مقصد انی ،مؤلّف بر اساس مصادرمجرد،
مصادرمزيد ن را مینويسد؛ مثالً بسأ :اإلبساء :به معنای انس دادن كسی را (ندوشنی ،بیتا:
 /9ب)8ی مقصد الث ،همانطوركه قبالً ذكر شد ،در بیان معانی اسماء متمکنه غیرمصدريه
از ال ی و رباعی و خماسی مجرداستی در اي بخش ،ابتدا ريشة واژه و معنی ن ذكر
میشود و سپس كلماتی كه از اي واژه مشتق شدهاند ،بیان میشودی مؤلف برای بیان جم
اسمها ابتدا حرف«ج» را نوشته و سپس جم

ن اسمها را بیان میكندی خاتمة كتاب كه

حدود يک چهارم جلد سوم كتاب را در برمیگیرد ،به موضوع معانیحروف و نچه
متضمّ

معنی حروف و اسماء افعال و معانی افعال غیرمشتق است ،اختصاص داردی

توضیحات اي بخش در مورد حروف و اسماء فعل نیز قابل توجه است و مؤلف معانی
مختلف نها را در كنار هر واژه ذكر میكندی مثالً در مورد «إذا» مینويسد « :به كسر همزه
«چون» و به اي معنی از اداة شرط است و«وقتی» و به اي معنی«ظرف» است و«ناگاه» و به
اي

معنی «مفاجأة» است و «پس» و به اي

معنی به منزلة «فاء جزاء» است»

(ندوشنی9324،ق :ج ،2الف )899ی همچنی در مورد «أی» ورده است« :أی بهتح همزه و
سکون ياء بردو قس است؛ حرف ندااست مثل :أی زيدٌ بمعنی يا زيدٌ و حرف تهسیر است
مثل اينکه میگويی جائنی أسدٌ أی رجلٌ شجاعٌ» (ندوشنی ،بیتا/2 :الف)831ی
مصنّف برای نشان دادن تلهظ صحیح واژگان از شیوههای مختلهی استهاده كردهاست:
گاهی از ذكرحركت حروف برای نشان دادن تلهّظ واژه بهره جستهاست ،مثل« :الختأ»
بالهتح و بتاء دو نقطه فوق (ندوشنی،بیتا/9 :ب )1يا «اولو» بض ّ همزه و بواو مکتوبة
غیرملهوظه بعد از همزه و ض الم و سکون واو به معنی صاحبان (همان،ج ،2الف )892و
در برخی موارد ذكر وزن كلمات در ابتدای معنی كلمه ،معرّف تلهّظ واژههاست مثل:
الکلوء علی فعول بالض (ندوشنی ،بیتا /9 :ب )39قابل ذكر است كه مؤلّف پس از ذكر
تلهّظ صحیح مصادر ال ی مجرد ،تلهّظ فعل نها را نیز به دو روش بیان نموده است :تلهّظ
برخی از فعلها را با بیان حركت عی الهعل ن نشان داده است مثل :الصدر بهتحتی :
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خوارشدن و الهعل صدر بکسر الدی (ندوشنی ،بیتا/9 :الف )942و تلهّظ برخی ديگر را با
فعل ه وزن ن :مثل الحذّ بالهتح و التشديد :بريدن و الهعل كردّ يردّ (ندوشنی ،بیتا/9 :
الف)923ی او همچنی در ترجمه برخی از كلمات هنگامی كه معادل عربی كلمه را از مناب
عربی ذكر میكند به جای برخی از كلمات عربی ن مناب مترادف برخی از واژگان را
نگاشتهاست مثال در طراز مدهاست «كدئ الدُراب» :ردّد فی ندیقه (الحسینی/9 :9832،
 )919ولی در مت جام

مدهاست :ردّد فی نعیقه (ندوشنی ،بیتا /9 :ب )38كه نعیق و ندیق

مترادف هستند يا در قاموس ذيل واژة«مرارة» مدهاست :لس العقرب (فیروز بادی9832،ق:
 )818/9ولی در جام اللدات مده لدغ العقرب (ندوشنی ،بیتا /9 :ب  )382كه كلمه «لدغ»
و «لس » مترادف هستندی يا در مجم البحري

مده است :ل

يقتل الرسول رجالً

(طريحی9221،ش )224 /2 :ولی درجام اللدات ورده است :ل يقتل النبی رجالً (ندوشنی،
بیتا /9 :الف  )942كه نبی و رسول مترادف هستندی
 -3-2منابع جامعاللغات
مالمحمّدجعهر ندوشنی در تألیف كتاب خود از مناب ارزشمندی استهاده نموده است و
در مقدّمة كتاب ،ازمناب و مراجعی كه در تدوي اي نسخه از نها استهاده كردهاست؛ نام
برده و برای هريک عالمتهای اختصاری بهكارگرفتهاست« :ص»= صحاح؛ «ق»= قاموس
المحیط؛ «ط»= طرازاالول؛ «مص»= مصباحالمنیر؛«مج»=مجم البحري ؛ «ج»= تاج المصادر؛
«ک»=كنزاللداتی
همة اي كتابها از مناب معروف و ارزشمند لدوی به شمار می روندی به عنوان مثال
«صحاح» يکی از بهتري و معروفتري لدت نامه ها در زبان عربی استی جوهری -مؤلف
ن -در مقدّمة كتاب می نويسد :هر نچه لدت صحیح در زبان عربی بود در اي كتاب
نهادمی(جوهری )38 /9 :9881،سیوطی نیز در «المزهر» دربارة اي كتاب میگويد« :اي
كتاب در لدت ،مانند صحیح بخاری در حديث استی مدار كتاب بر كثرت لدت نیست بلکه
شرط اصلی در تألیف ن ،صحّت لدات جم

وری شده در ن استی» (سیوطی ،بیتا/9 :

 ) 11جوهری كتاب خود را بر اساس حرف پايانی كلمه تنظی كرده است ،يعنی محوريّت
در كتاب او به ترتیب با الم الهعل و سپس با فاء الهعل و نگاه عی الهعل استی بدي گونه
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كه واژگان بر اساس حرف خر و به ترتیب الهبا در باب هايی كه با همان حرف خر،
نامگذاری شدهاست؛ مرتب میشودی در هر باب ،فصلهايی بر اساس حرف اول واژگان و
به ترتیب الهبا منظ شده استی در نتیجه لدتنامهای دارای  34باب و هر باب دارای  34فصل
به شمارة حروف الهبا استی
قاموسالمحیط ا ر مجدالدي فیروز بادی نیز از شیوة جوهری در باببندی و مرتّب
كردن واژگان استهاده كرده استی چون اي شیوه نسبت به ديگر شیوههای لدت نامه
نويسی ،دقیقتر بود و واژه پژوهان بهراحتی میتوانستند معنی واژگان را بیابندی(رضايی،
 )3 ،9212مرتضی زبیدی در مورد اي كتاب می نويسد:
«به جان سوگند ،هرگاه اي كتاب در محافل مطرح شود برای فضالء مايهء ابهّت استی اي
كتاب فاق شرق و غرب را درنورديده است و به هر سرزمینی كه وارد شده ،به ارزش ن افزوده

گشته و در زمرة تذكرهنامه ها در مده است»ی ( زبیدی)3/9 :9881 ،
مجم البحري نیز به تدوي معانی لدات غريب قر ن و احاديث ائمة طاهري پرداخته
استی اي ا ر نیز در موضوع خود بینظیر و دارای جايگاه ويژه ای استی عالّمه طريحی در
سال  9811ق برای پركردن جای غريب الحديث شیعه به اي كار عظی اقدام كردی مت
كتاب به سبک صحاح اللغة جوهری ،يعنی بر اساس حرف خر ،مرتّب شده استی
فرهنگ لدت «مصباح المنیر» ا ر ارزشمند محمد ب علی الهیومی در عل لدت است كه
در يک جلد و بر اساس حروف الهباء و با رعايت ترتیب حروف اصلی (فاءالهعل ،عی
الهعل ،الم الهعل) تنظی و نوشته شدهاستی البته گزينش لدات و پرداخت به لدات غريب
المعنا از سوی مؤلّف باعث شده تا كتاب مصباح المنیر از حج كمی برخوردار باشد و بر
همی اساس در ابتدای كتاب ،مخاطب خود را كسانی میداند كه در ادبیات عرب قوی
باشند و ن را يک معج علمی معرفی میكندی (نیک :الهیومی)2 /9 :9894 ،
«تاج المصادر» نیز فرهنگ لدت عربی به فارسی ديگری است كه در سدهء شش هجری
توسط بوجعهرک بیهقی نگاشته شدی بیهقی در اي كتاب ،نخست مصدرهای ال ی مجرد و
پس از ن مصادر ال یمزيد و رباعیمجرد و مزيد را يکی پس از ديگری ورده و در هر
بخش ابتدا ريشههای سال را ورده و سپس مضاعف ،اجوف ،ناقص و مهموز را گرد
ورده است و هر يک از اي بابها را به ترتیب حروف الهباء معمولی(ابتث) با مالحظة
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خري حرف ريشه مرتّب كرده و به فارسی ترجمه كرده استی (نیک :منزوی:9211 ،
)343
شیوة فرهنگ «جام اللدات» در استهاده از مناب فوق ن است كه هرجا در مت از
فرهنگهای پیشی بهرهبرده ،مأخذ را ذكر كرده استی چنانکه در مقدمة كتاب اشاره شده
است ،وی بعد از بیان كردن معنی فارسی هر لهظ ،عبارات كتب عربی مانند« :صحاح»،
«قاموس»« ،مجم البحري » و ییی را بیان نمودهاستی مثالً در بابالهمزة فصلالباء ذيل واژة
«بدءاً» نوشته شدهاست:
«البدء بالهتح :غاز كردن و اول كاری كردن و از نو فريدن و الهعل بدء يبدء بهتحالدال
فیهمای فی ص بدأتُ بالشیء بدءاً :إبتدأتُ به و بدأتُ الشیءَ :فعلتُهُ ابتداءاً و بدأ اهلل الخلقَ و أبدأه
بمعنیًی فی ق بدءاً به كَمَنَ  :إبتدأ ،و الشیء :فعَلَه ابتداءاً و م أرضه :خَرَجَ ،واهلل الخلق :خَلَقَه ی فی

ط بدَأ اهلل الخلقَ بدءا كَمَنَ َ :خلَقه »ی (ندوشنی ،بیتا /9 :ب)2
 -4-2ویژگیهای نگارشی ،امالیی و رسمالخطی جامعاللغات
در اي نسخة خطی برخی از مختصات نوشتاری به شیوة نگارش پیشینیان به چش
میخورد كه با رس الخط امروزی ما متهاوت استی از جمله اي ويژگیها عبارتند از:
-9در سراسر كتاب حرف«گ» به صورت «ک» نوشته شدهاستی مثل :الحتأ بالهتح:
تابیدن ريشه كلی (گلی ) (ندوشنی ،بیتا /9 :ب)1؛ األخذ بالهتح :كرفت

(گرفت )

(ندوشنی ،بیتا /9 :ب)929ی
-3كلمات مختوم به «ها»ی غیر ملهوظ به هنگام جم با پسوند «ها» عالمت جم فارسی
«ها» ی غیر ملهوظ ن حذف شده است مثل :ستارها به جای ستارهها (ندوشنی ،بیتا/9 :
ب )929و دانها بهجای دانهها (ندوشنی،بیتا /9:ب )921شاخهایدرخت را بره بست
(ندوشنی،بیتا /9:الف)22ی
 -2در اي فرهنگ مانند متون قدي اصل بر پیوستهنويسی است به طوریكه:
«می» استمراری در همه جا به شکل متصل به فعل نوشته شده استی مثل :ذكر میکنی ،بیان میشود (ندوشنی ،بیتا /9 :ب)2ی
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در همة موارد بدون استثناء «به» حرف اضافه به كلمة بعد از ن متصل شدهاست مثل:األدب بالهتح :بمهمانی خواندن (ندوشنی ،بیتا /9 :ب ، )28القشیب بالهتح :مخلوط كردن
چیزی بچیزی و زهر بخورد كسی دادن (ندوشنی ،بیتا/9 :ب)21ی
در بسیاری از موارد فعل «است» به كلمة قبل ازخود متّصل استی مثل :ال ی مجردنست كه (ندوشنی ،بیتا /9 :الف)3
«را» متّصل به كلمة قبل از خود است مثالً « ن را» به شکل متّصل و به صورت « نرا»درج شده است :نرا معتلاللّام نیز گويند (ندوشنی ،بیتا/9 :الف)2
نوشت « از او» به صورت «ازو» مثل :رزوی زوال ن ازو داشت (ندوشنی ،بیتا/9 :الف)318ی
نوشت «به نوعیكه» به صورت «بنوعیکه» در سراسر مت -8امالی «ت» در مت  ،تحت تأ یر زبان عربی قرار گرفته و در بیشتر موارد به صورت
تای مدور منقوط نگاشتهشدهاست مثل :حالة ناخوش داشت (ندوشنی ،بیتا/9 :الف)8؛ صحّة

يافت مريض (ندوشنی ،بیتا /9 :ب)8
-2مؤلف گاهی امالی برخی از كلمات را با «واو» معدوله نوشتهاست مانند :خواموش-
شدن بهجای خاموششدن (ندوشنی ،بیتا /9 :ب)92؛ برخواست

بهجای برخاست

(ندوشنی ،بیتا/9 :الف)32ی
-2مؤلف گاهی ضمة حرف اوّل كلمه را اشباع نموده و همراه با «واو» ورده استی
مانند :خورد به جای خُرد (گام خورد برداشت ) (ندوشنی ،بیتا /9 :الف)42؛ ناخوشنود به
جای ناخشنود (ندوشنی ،بیتا /9 :الف)319
-1در تمام موارد «يا»ی كسرة اضافه كه در لدات مختوم به «ها»ی غیرملهوظ به صورت
«ء» يا «ی» نمايش داده میشود ،حذف گرديدهاستی مثل :سرمه حلوء (سرمهء حلوء)
(ندوشنی ،بیتا /9 :الف )1يا بچه خود (بچهءخود) (ندوشنی ،بیتا /9 :ب)92
-4در برخی موارد بعد از كلمات مختوم به الف ،همزة زائد وردهاستی مثل :هواء؛
غذاء ،وباء
-1نوشت «تپیدن» به شکل «طپیدن» (ندوشنی ،بیتا /9 :ب)21
 -98نوشت «شنا كردن» به صورت «شناه كردن» (ندوشنی ،بیتا /9 :ب)982
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 -99حرف «ی» بعد از«الف ممدوده» را كه درعربی به شکل «همزه» نوشته میشود،
همه جا به شکل «ی» نوشتهاستی مثل« :كلّ ماي ٍ» (ندوشنی ،بیتا /9 :الف« ،)82النایحة»
(ندوشنی ،بیتا /9 :ب« ،)28رايد الضحی» (ندوشنی ،بیتا /9 :الف)922
 -93در نوشت برخی از كلمات از نشانههای اختصاری استهاده نمودهاست كه اي نشانه
ها برگرفته از حرف اوّل و گاهی حرف اوّل ودوم واژه استی مثل :يق (يقال) (ب،)91
انشت (انشاءاهللتعالی) (ب ،)9مط (مطلوب) (ب ،)23أيض(أيضاً) (الف ،)1الح (الحديث)
(984ب) به نظر میرسد مولف برای سهولت در كتابت اي رموز و نشانههای اختصاری را
وض كردهاستی
 -5-2ویژگیهای زبانی و تلفّظی جامعاللغات
هرچند مت كتاب جام اللدات ساده و روان است و در مقابل واژگان عربی توضیحاتی
ساده و قابل فه نگاشته شدهاست ،اما در برخی موارد لدات فارسی اصیل و كه در ترجمه
كلمات به كار رفتهاست كه میتوان از طريق ن گويشها ( به برخی از اي گويشها كه
گويش منطقه مؤلّف است در ذيل اشاره شدهاست) و لدات مستعمل ن روزگار را
شناختی برخی از اي واژگان عبارتند از :گُربز شدن= بی حیاء و بی شرم شدن؛ سماروغ=
قارچ؛ هامون پشت شدن شتر= هموار برپشت شترسوارشدن كه به نظر میرسد «هامون»
تدییر يافتة واژة «هاموار» تلهظ كه هموار باشد؛ هیمه جم كردن= جم كردن هیزم؛
ماسكردن= ورم كردن؛ بديد كردن= شکاركردن؛ حد زدن= مجازات كردن؛ روباه بازی
كردن=حیله گری كردن؛ سوده شدن س شتر= سائیدن س شتر؛ گريبان= يقةلباس؛
دوال=تسمه ،تازيانه چرمی؛ زنخچانه= مجموعه زنخ وچانه؛ خائیدن=جويدن ،مکیدن؛ بُرّا=
ماهر؛ پِست= قاووت يا ردگندم يا جو؛ په كردن خبر=منتشركردن خبر؛ اندود كردن=
غشته كردن؛ نیک تیماركردن= بسیار خوب پرستاری كردن؛ مانده كردن= خسته كردن؛
حنک باال= سقف باالی دهان؛ سرون= سري  ،نشستنگاه انسان؛ پیسه شدن كالغ= سیاه و
سهید شدن كالغ؛ رشت = ريسیدن؛ چُست شدن= چاالک شدن؛ عصابه بست = عمامه بست ؛
بیباكی كردن= بیاحتیاطی كردن؛ بیدل شدن= ترسیدن؛ الزم و مجاوز= الزم و متعدی؛
وزغ= قورباغه؛ خلیدن= فرو رفت چیزی تیز؛ چربیدن چیزی برچیزی در وزن= سنگینی
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وزنهای نسبت به وزنه ديگر؛ زرداب ك بیرون مدن از جراحة= ب زرد كه از
جراحت بیرون يد؛ ريزيده شدن= پاشیده شدن از يکديگر؛ (از ريخت كه در زبان معاصر
فقط دستمريزاد از ن باقی مانده استی) زنخدان= چانه؛ كُنج چش =گوشة چش ؛ به
كاربردن سخت به جای بسیار مثل :سخت سرخ رنگشدن؛ به كار بردن گران به معنای
سنگی مثل :گران شدن بار بر كسیی
تلهظ برخی از واژگان به صورت محاورهای ديده میشود كه برخی از نها عبارتند از:
واژة «دهان» در همه موارد به صورت«ده » نوشته شدهاستیواژة «پیراه » در همة موارد به شکل«پیره » درج شدهاستیبه جز موارد ياد شده ،كلمات ديگری نیز مشاهده میشود كه بیانگر تلهظ محاورهای و
گويشی است مثل :دور شدن= دير شدن؛ اچاق= اجاق؛ دوته شدن= دوتا شدن؛ غال
گوسهند= غل گوسهند؛ چرك شدن جامه=چركی شدن جامه؛ فیروزی يافت = پیروزی
يافت ؛ اُشتر= شتر؛ قم =قیف؛ فرود رفت = فرو رفت
شايان ذكر است برخی از اي واژگان گويش خاص منطقة مؤلف بوده است كه هنوز
ه ك و بیش در گويش و زبان محاورهای مردم منطقة ندوش و اطراف ن شنیده
می شودیكلماتی مانند أُشتر به جای شتر ،قم در معنای قیف ،سرون در معنای سري  ،بُرّا به
معنای ماهر و توانمند ،گورماست :غذايی است كه از مخلوط كردن ماست و شیر به دست
می يد و در اكثر مناطق استان يزد از جمله زادگاه مؤلف ،عقدا واردكان رواج داردی(
طباطبايی اردكانی)211 :9249 ،ی همچنی واژه فلّه :غذايی است كه بعد از مخلوط كردن
شیر با مقداری شیر غوز و حرارت دادن ن ماده می شود ولی در لدتنامه دهخدا فَلَه به
معنای شی ر غوزاست و معنای فلّه به عنوان يک نوع غذا در فرهنگهای لدت فارسی بیان
نشده استی وشايد از اي روست كه نويسندة فرهنگ عامة اردكان ن را با عبارت «گويا
نام خوراكی است» معرفی كردهاست (طباطبايی اردكانی)222 :9249 ،
 -3-2ویژگیهای زبانی و دستوری جامعاللغات
از نجا كه در تألیف فرهنگ لدت جز لدات و تعیی تلهظ و معنای نها بیان ديگری به
كار گرفته نمی شود ،بنابراي معموالً اي گونه كتابها از نظر سبک ويژة هر عصر ،ويژگی
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خاصی نداردی اما در اي فرهنگ گاهگاه مواردی پیش مدهاست كه لدتی احتیاج به
تشريح يا توضیح داشته است كه در اينگونه موارد سبک كتاب جام اللدات برسادگی و
روانی استوار استی همانگونه كه مؤلف از ن به «عام فه » تعبیر كردهاستی سبک
نويسنده صورت خاص و ابتکاری ندارد و همچون زبان نثر عصرِ وی ساده ،روان ،قابل
فه و به دور از پیچیدگیهای لهظی و معنوی است ،زيرا سبک كتابهای همعصر او
«ساده و روان و عاری از تکلّف است ،اما عموماً تقلیدی از اصطالحات و ساختمان
دستوری جمالت عربی استی نه تنها در متونی كه مستقیماً از ن زبان ترجمهشده ،بلکه در
سراسر كتاب اي تأ یرات ديده میشود ،گويی اذهان اي فقها چنان در قر ن و احاديث
مستدرق است كه حتی هنگامی كه به فارسی مینويسند افکارشان به سیاق عربی به روی
كاغذ می يد» (نیک :براون )222 :9221،با دقت در مت كتاب ويژگیهای زير به چش
میخورد:
-9استهاده از «به» به جای «با» مانند بعصا زدن= با عصا زدن (ندوشنی ،بیتا/9 :
الف)32؛ از جوش بازايستادن ديک بريخت ب در ن= ازجوش بازايستادن ديک با ريخت
ب در ن (ندوشنی ،بیتا /9:ب)91
 -3به كاربردن «حتی» به جای «تا» مثل :سخت شدن سرما بر كسی حتی اينکه
نزديک شود كه بکشد او رای( ندوشنی ،بیتا /9 :ب)34
 -2وردن پیشوند «نا» در مصادر منهی مثل :نابالیدن نبات(ندوشنی ،بیتا /9 :الف)38
ناگرويدن (ندوشنی9324 ،ق :ج ،9الف)382؛ خرمای نارسیده (ندوشنی ،بیتا/9 :
الف)921
 -8اضافه كردن «از» به حرف اضافة ديگر قبل از بیان علت چیزی مثل :الدريئة:
حیوانی كه صیاد در پس ن پنهان میشود از برای نکه تیر بر شکار زند؛ يا «السباء» :شرابی
كه از برای خوردن خريده شده باشد نه از برای فروخت (ندوشنی ،بیتا /9 :الف)98ی
 -2به كار بردن واژه «مُجاوز» برای فعلهای دووجهی ،به طوريکه پس از ذكـر معنـی
مصادر دو وجهی عبارت الزم و مجاوز را وردهاستی مثالً :در زيـر واژه «زنـأ» وردهاسـت
الزنوء :حبس شدن بول كسی و حبس كردن بول الزم و مجاوز (ندوشنی ،بیتا /9 :الف)98
البته واژهء مجاوز به معنای متعدی واژهای كه است و در فرهنگ «العی » از خلیل ب احمـد
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نیــز از ايــ واژه اســتهاده شــدهاســتی مــثال در«العــی » مــده اســت :ســاء يَسُــوءُ ،الزمٌ
ومجاوزٌ(فراهیدی ،بیتا)231 /1 :
-2برخی اوقات در ترجمة اگر لدت مشـکلی داشـته ،ن را نیـز ترجمـه كـردهاسـتی
مثل« :بهت» :بهتان زدن يعنـی دروغ بـر كسـی بسـت چیـزی (ندوشـنی ،بـیتـا /9 :الـف)13
يا«نقض» :باز كردن بناء يعنی برچیدن ن (ندوشنی ،بیتا :ج /9الف)342
-1پیشوند «ب» در غاز بعضی از مصادر مدهاست مثل :گونهروی بگشت (ندوشنی،
بیتا/9 :الف )82زمی را بتراشیدن (همانجا)؛ زود بگذشت (ندوشنی ،بیتا /9 :الف)999
-4اغلب فعلهای متعدی با پسوند«انیدن» بهكار برده شدهاستیمثل :تمويت= میرانیدن
(ندوشنی ،بیتا /9 :الف )288تشبیح= پهـ گردانیـدن (ندوشـنی ،بـیتـا /9 :ب )221تبريـد=
خنکگردانیدن (ندوشنی ،بیتا/9 :ب)243
-1در فرهنگ جام اللدات ،بعد از بیان معنی فارسی كلمـات ،عبـارات عربـی معـادل
واژه نیز از فرهنگهايی چون «صحاح»؛ «قاموسالمحیط»؛ «مصباحالمنیر» ویییبیان شدهاسـت و
مصنّف هنگام درج عبارات كتابهای مذكور تدییراتی را در عبارات عربی نها ايجاد نمـوده-
استی از جمله اينکه:
در برخی موارد عبـارات را دچـار تقـدي و تـأخیر نمـوده اسـتی مـثال در مجمـ -البحري

مده« :إيّاک و الکَسَل و الضّجر» (طريحی )219 /2 :9221 ،ولـی در جـام اللدـات

مده «إياک و الضّجر و الکسل» (ندوشنی ،بیتا/9 :الف)941
در اغلب موارد نام راويان يا گويندگان سخ يا شعری را حذف و به جـای ن از«قیل» استهاده نمودهاستی مثالً :در صحاح مـده اسـت «قـال العـدبّس :ال يکـونُ النکـبُ ییی»
(الجوهری )334 /9، :9881 ،ولی در جام

مده است« :قیل :ال يکـونییی» (ندوشـنی ،بـیتـا:

)22/9
در برخی از مواردی كه برای مشـخص نمـودن تلهّـظ كلمـات از كلمـات هـ وزناستهاده شدهاست مصنف ن كلمه ه وزن را تدییر دادهاست مـثالً در زيـر واژه «خـذءا» در
طراز مده «خَذئ خَذَءاً كَتَعبَ تعباً» (الحسینی ،بیتـا )21 /9 :ولـی در جـام هنگـام نقـل از
طراز عبارت «كتَعب تعبا» به «كهرِح فرحا» تدییـر يافتـه و بـه نظـر مـیرسـد مؤلـف بـا مثبـت
انديشی كه داشته رنج (تعب) را به شادی (فرح) تبديل كرده استی
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-98تأ یر پذيری از زبان عربی :استهاده از تعبیرات و عبارات و كلمات عربی به جای
توضیحات فارسی به طوری كه در مت كتاب كلمات عربی بسیاری مشاهده میشود؛ مثل:
مقصد الث در بیان معانی اسماء متمکنه مصدريّه ال ی مزيد و رباعی و خماسی مجرداً
كان أو مزيداً فیه جامداً كان أو مشتقاً (ندوشنی ،بیتا /9 :الف )3يا حظیره از برای گوسهند
ساخت (ندوشنی  ،بیتا/9 :الف ،)82يا بی اذن داخل خانه كسی شدنی يا به كاربردن
واژگانی مثل نبات؛ شمس؛ خیل؛ ناقة وییی در ترجمه فارسی
 -99تقدّم و تأخّر فعل :تقدّم فعل بر جمله شیوهای عربی است اما گاه فارسی زبانان
نیز فعل را پیش از ساير اركان جمله وردهاند در جام اللدات نیز فعل در اكثر موارد در
میانه جمله قرار گرفته و ترتیب اجزای جمله به ه خوردهاستی مثل «هريک از ال ی و
رباعی منقس میشوند بر دو قس مجرّد و مزيد» (ندوشنی ،بیتا/9 :الف)3؛ «چون در
صحاح مذكور نشدهاست اي لهظ» (ندوشنی ،بیتا /9 :ب )2كه به نظر میرسد تبعیّت از
كتابهای مورد مراجعه او و نیز ذهنیّت عربی موز وی باعث اي موضوع بوده استی
 -7-2لغزشهای جامعاللغات
از نجا كه اي نسخه به خطّ خود مؤلف نگاشته شدهاست ،شايد چنی تصورشود كه
عاری از هرگونه اشکال ،اشتباهو خطاست؛ امّا در حقیقت ،در مت اي فرهنگ نیز ،مانند هر
نسخةخطی ديگر ،لدزشهای قلمی ،سهوی وخطاهايیكه برا ر نگارش برای اولی بار،
ممک است عارض هر نويسندهای شود؛ به چش میخوردی اي خطاها واشتباهات وجوه
متهاوتیدارند كه عبارتند از:
 -9مؤلّف در پارهای از موارد به طور كلی يک كلمه يا قسمتی از يک جمله را
ننوشته است مثال در زير واژه«قدح» مده است :شوربا به كهگیر(ندوشنی ،بیتا/9 :
الف) 998؛ كه واژه برداشت از قل افتاده و درست ن شوربا به كهگیر برداشت بوده استی
يا در زير واژه «سعر» مده است «روش

تش» (ندوشنی ،بیتا/9 :ب )911به جای «روش

كردن تش»
-3در بعضی از موارد مؤلّ ف در ذكر منب اشتباه نموده است و در موارد اندكی نیز
ذكر منب از قل افتادهاستی به عنوان مثال :در زير واژة « نهث» مده است« :فی ق نهثه م
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فیه نهثاًییی » (ندوشنی ،بیتا /9 :الف )44كه اي مطلب از مصباحالمنیر است ولی مصنّف منب
را فی ق (قاموسالمحیط) بیان نموده و در ذكر منب دچارخطا شدهاستی يا در زير واژة
«خشباً» ورده است «خشبه يخشبه» :خلطه؛ انتقاه ،ضدّییی (فیروز بادی9832،ق )11 /9 :كه
اي مطلب از قاموس بیان شده و ذكر منب

ن از قل افتاده استی

-2در بعضی از موارد ،مؤلّف پارهای از كلمات ،عبارات و جمالت را به جای مت
اصلی در حاشیه نگاشته است؛ اينها مواردی هستند كه مؤلّف در حی كتابت نسخه جا
انداخته و احتماالً پس از مرور مجدّد نها را ذكرنموده است و به ناچار نها را درحاشیه
كتابت كرده استی
 -8اشتباهاتی كه به خصوص هنگام نقل مطلب از فرهنگهای ديگر ديدهمیشود؛
مثالً :در ذيل واژة شطب مده است« :شطبت المرأة الجريد» (الجوهری )922 /9 :9881،ولی
مصنّف هنگام نقل مطلب دچاراشتباه شده و وردهاست :شطبت المرأة الجديدیيا اينکه در
صحاح مده است «سعالٌ جافٌّ» ولی در مت به اشتباه مدهاست «سعالٌ حازٌّ» (ندوشنی،
بیتا /9 :الف)922
-2در بخش مصادر ال یمجرد و مصادر ال ی و رباعیمزيد معنی فارسی برخی از
واژهها را بیان نکرده و فقط به نقل معانی عربی از فرهنگهای ديگر اكتها نمودهاستی خود
نیز در اولی واژهای كه معنی فارسی ن را بیان نکرده؛ يعنی «واژة تهأ» توضیح دادهاست كه
«چون در صحاح مذكور نشدهاست اي لهظ ،لهذا صحّت ن برما مشخصنشد به اي علت
ما متوجه نشدي يعنی به فارسی معنی نکردي و از اي قبیل است هر لهظی كه بعد می يد و
ما به فارسی معنی نمیكنی »ی (ندوشنی ،بیتا /9 :ب)2
 -2با اينکه در مت مطالب عربی فراوانی از فرهنگهای مرج نقل شدهاست ،ولی
مت كتاب بدون هرگونه حركتگذاری و يا عالئ نگارشی است كه پژوهنده را با مشکل
روبه رو میكندی
 -8-2ارزشهای جامعاللغات
با وجود اشکاالت ذكرشده ،اي فرهنگ دارای امتیازاتی است كه ذيالً به ن اشاره
میشود:
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-9اســتهاده از منــاب معتبــر و ارزشــمندی چــون« :قــاموس المحــیط»؛ «طــراز االول»؛
«صحاح»؛ «مصباح المنیر»؛ «تاج المصادر»و ییی
-3امانتداری نويسنده به طـوریكـه هرجـا از منـاب پیشـی اسـتهاده نمـوده ،مأخـذ را
ذكركرده استی
-2اي فرهنگ لدت در سدة سیزده هجری نگاشته شدهاستی زمـانی كـه ايـران در
انحطاط علمی و فرهنگی به سر میبرد ،زبان عربی اهمّیّت خود را از دسـت داده بـود ،زبـان
اروپايی جنبة علمی و زبان عربی جنبة مذهبی داشت؛ از اي رو توجه ملّامحمّدجعهر به زبـان
عربی و نگاشت فرهنگی عربی به فارسی در اي سـده ،يکـی از ارزشهـای ايـ كتـاب بـه
شمار میرودی
-8چون اي كتاب عالوه بر ترجمة فارسی كلمات ،عبارات عربی كتب معتبـر ديگـر
را نیز در كنار واژگان وردهاست ،پژوهنده را از مراجعه به مراج ديگر بی نیـاز مـیكنـد و
میتوان ن را فرهنگی عربی به فارسی و فرهنگ عربی به عربی به شمار وردی
 -2نچــه از فرهنــگهــای عربــی بــه عربــی نقــل كــرده ،جــام ارزشهــای مهیــد ن
كتابهاست؛ اما معانی فارسی كه ذكر كرده از جانب اوست و بیـانگر صـهت «عـامفهـ » كـه
مؤلّف در مقدّمه به ن اشاره كرده بـوده اسـتی در ذكـر ايـ مترادفـات دوزبانـه ،واژههـای
فارسی كه و خالص ديده میشود كه از ديگـر ارزشـهای شـاخص ايـ فرهنـگ بـهشـمار
میرودی زيرا امکان كشف ظرفیّتهای زبان فارسی از طريق دقت در لدـات برابـر نهـاده ،از
قابلیّتهای مه اينگونه كتابهاستی
-2جام اللدات منبعی غنی برای پژوهشگران است؛ از اي نظر كه صورتهای مختلف
واژه های عربی اعـ از مصـدری و فعلـی و اسـمی و حرفـی را بـه همـراه معـانی نهـا ذكـر
میكندی
-1با توجّه به اينکه بخش های مختلف كتـاب بـه ترتیـب الهبـايی و بـه ترتیـب حـرف
پايانی و غازي هر واژه ذكر شدهاست ،يافت واژهها در ن سان استی
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 -3نتیجهگیری
نسخة خطی «جام اللدات» فرهنگی عربی به فارسی متعلق به قرن سیزده هجری استی
مصنّف اي فرهنگ ملّامحمّدجعهر ندوشنی است كه نرا در سال 9324هیق در دوران
حکومت محمّد شاه قاجار نگاشته است و تنها نسخة ن به خطّ مؤ لّف موجود استی اي
كتاب در سه جلد تصنیف شده و حاوی يک مقدّمه ،سه مقصد و يک خاتمه است كه
مقدّمة ن در بیان بعضی از قواعد و اصطالحات صرفی است و مقصد اول در بیان معانی
مصادر ابواب ال ی مجرد ،مقصد دوم ،در شرح معانی مصادر ال یمزيد ،ابواب رباعی
مجرّد و رباعی مزيد و مقصد سوم ،در بیان معانی اسماء متمکّنه غیرمصدريه است و در
خاتمه نیز به توضیح معانی حروف و نچه متضمّ معنای حروف و افعال است میپردازدی
ارزش اي ا ر از ن جهتاست كه چون صورتهای مختلف واژههای عربی اع ّ از
مصدری ،اسمی و حرفی و فعلی را بیان میكند ،منبعی غنی برای پژوهشگران است و از
نجا كه بخشهای مختلف كتاب به ترتیب الهبايی و به ترتیب حرف پايانی و غازي هر
واژه تنظی شده ،يافت واژهها در ن سان استی از ديگر امتیازات اي كتاب استهاده از
مناب معتبر و ارزشمندی چون قاموسالمحیط ،صحاح ،طرازاالول و یییاست عالوه بر ن
امانتداری مؤلّف در ن زمان نیز قابل تحسی است به طوریكه هرجا از منبعی استهاده
كرده ،ن را ذكرنموده استی از سوی ديگر چون در اي كتاب در كنار ترجمة فارسی
كلمات ،عبارات عربی كتب معتبر ديگر را نیز بیانكرده پژوهنده را از مراجعه به مراج
ديگر بینیاز میكندی همچنی واژههای ساده و شیرينی كه در اي كتاب برابر كلمات عربی
نهاده شدهاست ،امروزه میتواند برای واژهگزينی ،محقّقان را ياری دهدی
در مت اي فرهنگ نیز مانند هر نسخهی خطی ديگر لدزشهای قلمی و خطاهايی كه بر
ا ر كتابت برای اولی بار عارض هر كاتبی میشود نیز به چش میخوردی از جمله اشتباه در
ذكر مناب  ،جا افتادن كلمه يا قسمتی از يک جمله ،خطاها و اشتباهاتی كه در هنگام نقل
مطلب از كتابهای عربی رخ داده است ،عالوه بر ن عدم استهاده از عالئ نگارشی؛ عدم
رعايت فاصله و عدم حركتگذاری مطالب عربی نیز كار پژوهشگران را دشوار میسازدی
بررسی اي نسخة خطی نشان میدهد كه هر چند برخی كلمات قديمی و كه در مت
مشاهده میشود و برخی از كلمات نیز به شکل گويشی و محاورهای ضبط شدهاست ،ولی
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به طوركلی ويژگی زبانی اي كتاب استهاده از جمالت ساده و كوتاه و پرهیز از زبان
غامض و ديرياب و دوری از لهّاظی و تکلّف و صناعات است و از نظر رس الخط نیز اي
كتاب دنبالهروِ متون ه عصر خويش است و با ن متون تهاوتی نداردی
فهرست منابع
منابع فارسی
9ی قرآن کریمی
3ی براون ،ادواردی ()9221ی تاریخ ادبیّات ایران از صفویه تا عصرحاضری ترجمة دكتر بهـرام
مقدادیی تهران :انتشارات مرواريدی
2ی جرّاحی ،محمد علیی ( 8خرداد 9222ش)ی روزنامة ندای یزدی شماره  ، ،12ص93
8ی رضايی ،ياسری()9212ی « بررسی نقش بزرگان ايرانی در تـألیف و تـدوي لدتنامـه هـای عربـی»ی
نخستی همايش ملی واژه پژوهی در علوم اسـالمی ،ياسـوج ،دانشـگاه ياسـوج 28 ،ارديبهشـت
 ،9212صص192-122
2ی شیروانی ،محمـدی ()9228ی فهرست نسخههای خطی کتابخانة وزیرری یرزدی قـ  :بنیـاد
طباطبايی
2ی طباطبايی اردكانی ،سید محمودی ()9249ی فرهنرگ عامرة اردکرانی تهـران :سـازمان چـا
وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی
 .7كاظمینی ،میرزا محمدی (9222ش)ی دانشنامة مشاهیر یزدی يزد :انتشارات ریحانة الرسولی
4ی مايل هروی ،نجیبی( ،)9221نقد و تصحیح مترونی مشـهد :بنیـاد پژوهشـهای سـتان قـدس
رضوی
1ی مدرّسی ،سیّد جوادی ()9248ی نجوم السرد بذکر علمرا یرزدی يـزد :انجمـ

ـار و مهـاخر

فرهنگ استان يزدی
98ی منزوی ،علینقیی (9221ش)ی فرهنگنامههای عربی به فارسی .تهران :دانشگاه تهرانی
99ی منزوی ،علینقیی(9211ش)ی «فرهنگنامههای عربی به فارسی از سدة پـنج تـا سـدة سـیزده »ی
مندرج در :مقدمة لدتنامة دهخدا ،تهران :دانشگاه تهرانی
93ی ندوشنی ،مال محمّد جعهر ،جامع اللغاتی يزد :كتابخانـه وزيـری يـزدی شـماره مسلسـل 2188
[نسخه خطی] تاريخ كتابت9324 :قی
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منابع عربی
9ی الجوهری ،أبونصرإسماعیلب حمادی (9881ق)ی الصحاحتاجاللغةوصحاحالعربيةی محقق :احمد
عبدالدهورالعطاری بیروت :دارالعل للماليی ی
3ی الحسینی ،علی ب محمد معصومی (9832ق)ی الطراز االوّلی ق  :مؤسسه ل البیت علیه
السالمی
2ی زبیدی ،محمّد مرتضیی( ،)9881تاج العروس من جواهرالقاموسی مصر :دار الهدایة
8ی سیوطی ،جالل الدي عبد الرحم ی (بیتا)ی المزهری مصر :مطبعة عیسی البابی الحلبی و شركاه
2ی طريحی ،فخرالدي ب محمّدی (9221ش)ی مجمعالبحرینی تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمیی
2ی فراهیدی ،خلیل ب احمدی (بیتا)ی العینی المحقق:مهدی المخزومیی لبنان :دار ومكتبة الهاللی
1ی فیروز بادی ،محمّد ب يعقوبی (9832ق) .قاموس المحیطی بیروت :مؤسّسة الرسالة.
4ی الهیومی ،احمدب محمّدی (9894ق)ی مصباح المنیری محقق :يوسف الشیخالمحمدی بیروت:
المكتبة العصریة.

